
»الزهرة يف مناسك احلّج والعمرة«
للفاضل اهلندي

حتقيق : الشيخ حممد اإلسالمي اليزدي

وآله  حمّمد  األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رّب  هلل  احلمد 
الطّيبني الطاهرين الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطّهرهم تطهريًا.

الدين،  يف  األمّهية  ذات  اإلسالمية  الفرائض  من  احلّج  فريضة  فإّن  وبعد: 
بحيث من تركها وهو مستطيع، عن عمد وإنكار، عّد كافرًا، كام هو رصيح 
َفِإنَّ اهلَل  َكَفَر  َوَمْن  ِإَلْيِه َسِبياًل  َمْن اْسَتَطاَع  اْلَبْيِت  )َوهللِِ َعَلى النَّاِس ِحجُّ  قوله تعاىل: 

َغِنىٌّ َعْن اْلَعاَلِميَن(.)))

ومن هنا يلزم ملن يريد أداء احلّج والعمرة:

1 . آل عمران : 97.
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معرفة أحكامهام ومناسكهام من آداب وسنن وواجبات وحمّرمات؛ بأن 
احلال  يف  سائر  أو حمتاطًا كام هو  مقّلدًا  أو  املعتمر جمتهدًا  أو  احلاج  يكون 

األحكام الرشعية األخرى. ثّم أداؤمها بعد ذلك والقيام هبام.
وقام الفقهاء واملراجع العظام بتحديد الوظائف، فاجتهدوا وأّلفوا هبذا 
اخلصوص كتبًا خاّصة ترشد احلّجاج واملعتمرين املقّلدين إىل ما يؤّدون يف 

املقام، وسّموها بـ»املناسك«.
وقد عدَّ العاّلمة آقا بزرك الطهراين يف »الذريعة« الكتب والرسائل املؤّلفة 

يف هذا الباب، بعنوان »مناسك احلّج« ما جتاوز املئة والسبعني كتابًا.)))
وكتاب شيخنا املؤّلف1 املسّمى بـ»الزهرة يف احلّج والعمرة« من مجلة 

هذه املناسك، التي كتبت مبّينًة ما حيتاجه احلاّج واملعتمر.

المؤّلف
اسمه ولقبه:

املشهور  األصفهاين،  احلسن  بن  حمّمد  الدين  هباء  أبو الفضل  هو 
بـ»الفاضل اهلندي« )1062 ـ 1137( هـ .

ومرجعًا  فقيهًا  األخرية  الصفوية  الدولة  عرص  يف  عاش  واملؤّلف1 
هو  اهلندي«  بـ»الفاضل  اشتهاره  وسبب  العلمية،  أصفهان  حلوزة  ورئيسًا 
سفره إىل اهلند برفقة والده1 ولدى رجوعه إىل أصفهان اشتهر بـ»الفاضل 
اهلندي«، وكانت شهرة غري مرضية له1 كام ذكره حمّقق »كشف اللثام« يف 

مقّدمة الكتاب.)))

1 . الذريعة22 : 253.
2 . كشف اللثام 1 / 13 .
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أساتذته ومشايخ إجازاته:
1. تاج الدين احلسني األصفهاين، املشهور بـ»مالتاجا« والد املؤّلف1 

واهُستاذه األّول وشيخ إجازته.
2. العاّلمة املجليس اهُستاذه وصاحب إجازته، وله إليه نسبة قرابة.

تالمذته والمجازون منه:
1. الشيخ أمحد بن احلسني احليّل.
2. السّيد حمّمد عيل الكشمريي.

3. السّيد نارصالدين أمحد بن حمّمد السبزواري.
4. املريزا هباء الدين حمّمد املختاري السبزواري.

5. املريزا عبداهلل أفندي.
6. الشيخ حمّمد بن احلاج عيل بن األمري حممود اجلزائري التسرتي.

7. املاّل عبدالكريم بن حمّمد هادي الطبيس.
8. الشيخ عيل أكرب بن حمّمد صالح احلسني الالرجياين.

9. الشيخ حمّمد صالح الكرازي القمي.
10. السّيد صدرالدين حمّمد احلسيني.

11. الشيخ حمّمد تقي األصفهاين املعروف بـ»ماّل تقيا«.

مؤّلفاته:
صول والكالم  شملت آثاره العلمية خمتلف العلوم، األدب والفقه واالهُ

والفلسفة وعلم التفسري، نذكرها حسب ما يف مقّدمة »كشف اللثام«:
1. كشف اللثام عن قواعد األحكام.
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2. املناهج السوية يف رشح الروضة البهية.
3. منبه احلريص عىل فهم رشح التلخيص.

4. التنصيص عىل معاين التمحيص.
5. الزهرة يف مناسك احلّج والعمرة.

6. إجالة النظر يف القضاء والقدر.
7. تفسري القرآن.

8. الزبدة يف اهُصول الدين.
9. احلور الربيعة يف اهُصول الرشيعة.

10. رشح الدّرة الربيعة يف علم اهُصول الرشيعة.
11. خالصة املنطق.

12. احلاشية عىل املواقف.

13. االحتياطات الالزمة.
14. عون إخوان الصفا عىل فهم كتاب الشفا.

15. إثبات الواجب يف إثبات الواجب.
16. حكمت خاقانيه.

17. السؤال واجلواب أو جوابات املسائل.
18. رشح العقائد النسفية.

19. رشح عوامل اجلرجاين.
20. رشح عوامل ماّل حمسن.

21. حرمة صالة اجلمعة يف زمان الغيبة.
22. فهرست كنز الفوائد.

23. الآليل العبقرية يف رشح العينية احلمريية.
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24. النجاة.
25. كليد هبشت.

26. بينش غرض آفرينش.
27. كاشف أرسار اليقني من اهُصول الرشع املبني يف رشح معامل الدين.

28. قراح االقرتاح.
29. موضح أرسار النحو.

30. الرسالة التهليلية.
31. الكوكب الدّري.

32. حاشية عىل الكافية.
33. چهار آئينه.

34. تطهري التطهري عن أوهام شبه احلمري.
35. حتريم مخر.

36. زبدة العربية.
37. حاشية عىل قرب اإلسناد.

38. الرسائل الكثرية.
39. حتفة الصالح.)))

ورسالة »الزهرة يف مناسك احلّج والعمرة« ذكرها صاحب الذريعة22/ 
أبواحلسن  الكتاب  هذا  عن  ونقل  احلّج«،  »مناسك  بعنوان   7055 برقم 
ونسخة  الرشيف،  املّكي  احلرم  جماورته  أثناء  فوائده  يف  الرشيف  الفتوين 

الفوائد يف مكتبة السّيد الربوجردي.
وتوجد نسخة منها يف مكتبة جملس الشورى اإلسالمي حتت رقم 8 / 

1 . كشف اللثام 1 : 46 ـ 65 »املقدمة« .
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2761 وهي النسخة التي اعتمدنا يف هذا التحقيق.
باسم  هـ (  املّكي)1139  العاميل  حيدر  بن  عيل  بن  حمّمد  ورشحها 
»إظهار ما عندي بمنسك الفاضل اهلندي«، وتوجد نسخة هذا الرشح يف 

مكتبة جامعة طهران ويقوم بتحقيقها...
بن  حمّمد  وكاتبها  اخلّط  اجلّيدة  الوحيدة  النسخة  عىل  بتحقيقها  وقمت   

بدوي اجلزائري العسكري.
ويف اخلتام اهُقّدم شكري لسامحة الشيخ حسني الواثقي لتقديمه النسخة، 

واألخ سامحة الشيخ املقدادي وباقي اإلخوة يف جمّلة »ميقات احلّج«.
ونسأل من اهلل القبول، واهلل ويّل التوفيق.

حمّمد اإلسالمي اليزدي ـ قم املقّدسة
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
)َأَتى َأْمُر اهلِل َفاَل َتْسَتْعِجُلوُه(.))) لّبيك اللهّم لّبيك، ...ال رشيك لك لّبيك، 
إّن احلمد والنعمة ... وامللك ...  لّبيك لّبيك، برسالة مزهرة متامها عليك 
زاهرة، لتسّمى بالزهرة يف مناسك احلّج والعمرة، مبنّية إن شئت ريّب عىل 

أبواب عرشة:
الباب األّول: التوّجه إليهام.

الباب الثاين: من جيبان عليه.
الباب الثالث: معنييهام ]معنامها[ وأنواعهام.

الباب الرابع: املواقيت.
الباب اخلامس: احلرم وأحكامه.

الباب السادس: اإلحرام وما حيرم به.
الباب السابع: أفعال العمرة.

الباب الثامن: أفعال احلّج.
الباب التاسع: احلرص والصّد.

الباب العارش: الكّفارات.
تلك عرشة كاملة ملا البّد منه للمناسك شاملة.

الباب األّول
التوّجه إليهام، أّما من يستأجر هلام، أو ألحدمها من بلد من البالد النائية، 
فاالحتياط أن ال خيىل أّول مسريه من البلد من النّية، فينوي مثاًل كذا: »اهُريد 
أن أسري، ألن أعتمر عمرة اإلسالم، عمرة التمّتع، ثّم أحّج حّج التمّتع حّج 

1 . النحل: 1.
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اإلسالم، يف وقتيهام يف مكانيهام نيابة عن فالن إلطاعة أمر اهلل«، وإن نوى 
باملسري والعمرة واحلّج الوجوب مل يكن به بأس؛ وإن مل يكن احلّج والعمرة 
لإلسالم، فإن وجبا بنذر وشبهه، نوامها كذلك، وإاّل نوى الندب هبام، وإن 

نوى باملسري الوجوب مع ذلك، مل يكن به بأس.
العمرة  بالبال معاين  النّية  السري، وليحرض يف  بالرشوع يف  النّية  وليقرن 

واحلّج والتمّتع واإلسالمي.
وإن كانت النيابة حلّج قران أو إفراد وعمرته، نوى كذلك: »اهُريد أن اسري 
اآلن؛ ألحّج حّج قران إسالمي، ثّم أعتمر عمرة إسالمية يف مكانيهام يف وقتيهام 
مفردًا  حّجًا  ألحّج  اآلن؛  اسري  أن  واهُريد  اهلل«،  أمر  إلطاعة  فالن  عن  نيابًة 

إسالمّيًا، ثّم أعتمر إىل آخر ما سمعته، وليحرض معنى القران واإلفراد بالبال.
والكالم يف غري اإلسالمي، ونّية الوجوب هبام وباملسري ما عرفته، وعىل 

كّل حال، فليقرن النّية باملسري.
وإن استنيب للحّج وحده، أو العمرة وحدها، اقترص عىل ما استنيب له، 
وإن كان يتوّجه هلام أو ألحدمها، لنفسه أو مترّبعًا بالنيابة، فإن نوى وقرن 

مسريه بالنّية كان أوىل، فإن كان يسري ألحدمها اقترص عليه يف النّية.
ختطى  مّرة  كّل  قارنًا  مّرتني،  ينوى  أن  األوىل  كان  هلام،  يسري  كان  وإن 
خطوة، أو خطى فمّرة ينوهيام معًا كذا: »اهُريد أن اسري اآلن؛ ألعتمر عمرة 
يف  وقتيهام  يف  التمّتع  حّج  اإلسالم  حّج  أحّج  ثّم  التمّتع،  عمرة  اإلسالم 
عمرة  ألعتمر  اسري؛  أن  »اهُريد  كذا:  واهُخرى  اهلل«،  أمر  إلطاعة  مكانيهام؛ 

اإلسالم عمرة التمّتع، إلطاعة أمر اهلل«، إن أراد حّج التمّتع.
وإن أراد حّج اإلفراد أو القران، نوى يف هذه املّرة كذا: »اهُريد أن اسري 
اآلن؛ ألحّج حّج قران إسالمي، إلطاعة أمر اهلل، أو حّجًا مفردًا إسالميًا، 
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وإاّل يضّم يف نّية الوجوب ما عرفت.
وإن كّرر النائب فيهام النّية، كذلك مل يكن به بأس.

الباب الثاني ـ من جيبان عليه:
جيبان بالنذر، والعهد، واليمني، واالستيجار، واإلفساد، والرشوع.)))

وباإلصالة عىل كّل حّر، بالغ، عاقل، مستطيع، وهذا هو اإلسالمي.
السب، ال يصّده عنهام  يكون خمىل  بأن  منهام  يتمّكن  أن  واالستطاعة: 
أحد، صحيحًا يف بدنه، أو مريضًا ال يترّضر كثريًا يف املسري هلام، متمّكنًا من 
يسري  فراحلة  مّكة  وإن كان من  أجدع،  أبرت  إليها، ولو محارًا  راحلة حيتاج 
عليها، وإن سهل عليه امليش، فإن احتاج إىل حممل لكرب، أو مرض مل يستطيع 

]يستطع[ إاّل بالقدرة عليه.
وعن الزاد لنفسه ذهابًا، وإيابًا إن أراد اإلياب، ولعياله الذين جيب عليه 
نفقتهم، أو حيتاج إليهم إن كان له عيال ـ زيادة عىل ما البّد منه من مسكن ، 
ـ . وثوب مهنة ، وخادم ، وكتاب علم ديني ، البّد منه يف حتصيله أو العمل به 
حاجته  يندفع  نفيس  ولكّنه  أزيد،  ال  احلاجة  بقدر  ذكر  مّما  له  كان  وإن 

بأدون منه،  فاالعتياض أحوط إذا حصلت به االستطاعة.
فاالحتياط  اآلن،  إليه  يؤديه  وال  به  يستطيع  ما  غريه  عىل  له  كان  وإن 

االستدانة للحّج إذا وثق باألداء، وإن تيّست احلواله تعّينت.
مثله،  املؤجلة  الديون  من  عليه  ولكن  به،  يستطيع  ما  له  كان  وإن 

فاألحوط احلّج.
وكذا إن كان له رأس مال، أو مستقل يفي باالستطاعة، لكن إن رصفه 

1 . الرشوع ، بمعنى أّن رشوعه كان ندبًا، وبدخول مّكة جتب عليه احلّج. »كشف اللثام1 :10«.
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يف احلّج بقي بال مستقل، أو رأس مال، فاألحوط احلّج.
احلّج  إىل  وتوّجه  مـَِل،  َقب االستطاعة  له  فبذلت  احلّج،  يستطيع  ال  ومن 
بأّى طريق كان البذل، سواء استصحب، أو أعطى الزاد والراحلة مع نفقة 

العيال، أو أثامهنا بأن يعطى ليحّج هبا.
وإن احتاجت املرأة يف خدمتها، أو حفظ نفسها، أو بضعها إىل زوج أو 
اإلنفاق عىل  أبى  إن  تنفق عليه،  ما  إذا وجدته مع  فإّنام جيب عليها،  حمرم، 

نفسه من ماله، أو مل يستطعه.
وإن كان يف الطريق عدّو ال يندفع إاّل بالقتال، وكان يعلم عادة قدرته 

عليه من غري أن يلحقه واحدًا من أصحابه قتل، أو جرح حّج، وقاتل.
وإن كان يندفع باملال دفعه به، وإن كثر جدًا.

واألحوط وإن أجحف ما مل ينف االستطاعة.

الباب الثالث ـ معنيهما ]معناهما[ وأنواعهما
من أحد املواقيت التي ستذكر إن شاء اهلل تعاىل، أو من أدنى احلّل. فيأيت 
الطواف،  صالة  فيصيّل  أشواط،  سبعة  بالكعبة  فيطوف  املسجد احلرام، 

فيسعى بني الصفا واملروة سبعة أشواط، فيقرص أو حيلق لإلحالل.
والطواف: أن يطوف بالكعبة سبعة مّرات ـ والشوط والطواف مّرة ـ ، 

كام أّن املسري مّرة بني الصفا واملروة أيضًا شوط.
واحللق: حلق شعر الرأس.

والتقصري: األخذ من شعر الرأس واللحية واألظفار، بمقصٍّ أو غريه.
واإلحرام: أن حيرم عىل نفسه ما سيأيت إن شاء اهلل تعاىل.

واإلحالل: أن حيّل له ما حّرم عليه، ولكن حّل النساء قد يتوّقف عىل 



41

ة«
مر

لع
 وا

جّ
الح

ك 
اس

من
ي 

ة ف
هر

الز
«

الطواف هلّن، كام سيّتضح إن شاء اهلل تعاىل.
ومعنى احلّج: إّما أن حيرم من مّكة أو من أحد املواقيت.

فيأيت عرفات، فيقف هبا جزءًا من الزمان من ظهر يوم عرفة إىل املغرب، 
وإن مل يتيس فليلة العيد.

ثّم يأتى املشعر، فيقف به جزءًا ـ مّما بني الفجر إىل طلوع الشمس من يوم 
العيد ـ وإن مل يتمّكن فقبله أو بعده.

املشهور،  العقبة بسبع حصيات عىل  يومه، فريمي مجرة  يأيت منى يف  ثّم 
من وجوبه.

ثّم يذبح اهلدي، أو ينحره، إن كان متمّتعًا، أو قارنًا، بلغ هديه منى.
ثّم حيلق رأسه، أو يقرص.

ثّم يأيت مّكة، فيطوف بالبيت سبعة أشواط.
ثّم يعود إىل منى؛ ليبيت هبا ليلتني، أو ثالثًا.

ويرمي يف يوم كّل ليلة اجلمرات الثالث كّل منها بسبع حصيات.
وال حيّل النساء للحاّج إاّل بالطواف هلّن.

وأنواع الحج ثالثة: تمّتع، وِقران، وإفراد:
فالتمّتع: أن حيرم بالعمرة أّواًل، ثّم حيّل منها، ثّم حيرم باحلّج، والبّد من 
أن يقعا يف أشهر احلّج، وهي شّوال، وذو القعدة، وذو احلّجة، وجيب عىل 

املتمّتع اهلدي أو بدله، كام سيظهر إن شاء اهلل تعاىل.
والقران واإلفراد: أن حيرم باحلّج أّواًل، ثّم حيرم بالعمرة إن وجبت، أو 
شاء مفردة، والفرق بينهام أّن القارن يسوق معه اهلدي من امليقات إىل منى 

بخالف املفرد.
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والعمرة نوعان:

عمرة متّتع هي ما تقّدم عىل حّجه وارتبط به، فال تقع إاّل يف أشهره، وال 
خيرج من مّكة بعدها إاّل حمرمًا باحلّج.

والبّد  اهُريدت،  شهر  أّي  يف  وتقع  باحلّج،  هلا  ارتباط  ال  مفردة،  وعمرة 
فيها حلّل النساء من الطواف هلّن، وإن طاف حلّلهّن يف عمرة التمّتع أيضًا 

كان أوىل.
العمرة، ومن  أنواع احلّج إىل اآلخر، وإىل  ويعدل للرضورة يف كّل من 
العمرة إىل احلّج قبل الرشوع وبعده إاّل القران، فال يعدل عنه بعد الرشوع 

فيه إىل غريه.

الباب الرابع ـ املواقيت
ميقات العراق، هو »الَعقيق«، وهو واد يندفق سيله يف غوري هتامه،))) 

نحو من بريدين، جيوز اإلحرام يف أّي موضع 
اهُريد منه.

أن  حّتى  أّوله  من  اإلحرام  واألحوط 
لبس  وأّخر  منه،  اإلحرام  نوى  »اتقى«،))) 

الثوبني، إىل آخره.
يعرف  واد  وهو  »َيَلْمَلم«،  اليمن  وميقات 
الذي  اجلبل  إسم  إّنه  وقيل:  بالسعدية،  اآلن 

1 . هتذيب اللغة1: 59 مادة »عّق«.
2 . املراد منه التقية، كام يظهر من كشف اللثام1 : 209.
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هناك،))) فاالحتياط إيقاع نّية اإلحرام مّرة بالوادي، واهُخرى باجلبل.
واالحتياط  »ذو احلليفة«،  املدينة  وميقات 
اإلحرام  ثّم  الشجرة،  مسجد  من  اإلحرام 

بالبيداء، وهي أّول ما تعلو من الوادي.
حفة«،  وميقات الشام ومرص واملغرب »اجلهُ

إن مل يأتوا املدينة.
من  اإلحرام  من  يتمّكن  مل  إن  واملدين 

ذي احلليفة.
وميقات الطائف »َقْرن املنازل«، وهو جبل 
مرشف عىل عرفات، وقيل: إّنه الوادي الذي 
فاالحتياط  بالطائف؛)))  قرية  وقيل:  عنده،))) 

إيقاع اإلحرام يف كّل منها مّرة.
فليجتهد  بميقات،  طريقه  يف  يمّر  ال  ومن 

يف إحرامه من إحدى املواقيت املذكورة حّتى أّنه إن مل يتمّكن منه، فليحرم 
حماذيًا له.

ثّم إذا جاء مّكة مل يطف حّتى يذهب إىل أحد املواقيت، فيحرم منه مّرة 
اهُخرى، فيعود فيتّم مناسكه.

إحدى  من  واإلحرام  اخلروج،  أمكنه  فإن  البحر،  طريق  حّج  ومن 
املواقيت، فعل؛ وإاّل اهُحرم من املحاذاة مّرة، ومن جّدة اهُخرى.

1 . السائر 1 : 529.
2 . كشف اللثام 1 : 216 .

3 . القاموس املحيط 4 : 258  مادة »قرن« .
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ثّم إذا أتى مّكة مل يأتمِ باملناسك حّتى يميض إىل ميقات، فيحرم منه اهُخرى.
وهذه مواقيت عمرة التمّتع وحّجي اإلفراد والقران، والعمرة املفردة.

وميقات حّج التمّتع »مّكة«، ومن كان بمّكه فأراد عمرة مفردة، فميقاته 
أحد  إىل  امليض  له  وجيوز  »احلديبية«،  أو  »اجلعرانة«  واألفضل  احلّل،  أدنى 

تلك املواقيت واإلحرام منه.

الباب اخلامس ـ احلرم وأحكامه
احلرم: بريد يف بريد، فمن املدينة إىل مّكة ثالثة أميال، ومن العراق سبعة 
الطائف  اليمن، ومن جّدة عرشة، ومن اجلعرانة تسعة، ومن  أميال، وكذا 
قبله،  اهُحرم  كان  من  إاّل  حمرمًا،  إاّل  يدخله  أن  ألحد  جيوز  وال  عرش،  أحد 

فلم يمض من إحرامه شهر.
وحيرم صيد ما فيه من الوحوش، ومن دخله وكان معه شيئًا ]يشٌء[ منها 
أطلقه، وال يقلع منه شجرة، وال شيئًا من النبات، إاّل أن يكون األصل أو 
البذر ملكه، وال يلقط فيه شيئًا، وال خيرج منه حصاة، وال شيئًا من ترابه، 
منه، وإن كان دخله  إليه حّتى خيرج  التجأ  إذا  أو مديونًا  يؤاخذ جانيًا  وال 
بال إحرام، فليخرج إىل امليقات أو أدنى احلّل، فليحرم منه، فإن مل يتمّكن، 

فليحرم من موضعه.

الباب السادس ـ اإلحرام وما حيرم به
وهو  نفسه،  عىل  حيرمها  أي  يسمعها،  ما  حرمة  يف  يدخل  أن  اإلحرام 

عرشون أمرًا:
منها: حيرم قطعًا، ومنها ما االحتياط تركه.

وصيده،  وجرحه  قتله  عليه  فيحرم  وحيش،  بّري  حيوان  كّل  األّول: 
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وكس  وقطعه،  ريشه  ونتف  قرنه،  وكس  وغريها،  بإشارة  عليه  والداللة 
السباع  حّتى  عليه،  باب  وإغالق  لبنه،  ورشب  حلمه،  وأكل  وأكله،  بيضه 
والبق والزنابري ـ وإن كان معه يشء من ذلك أطلقه ـ إاّل أّن السبع إن صال 

عليه، فإن أمكنه الدفع بال قتل وجرح، فعل، وإاّل دفعه بام يندفع به، وإن 
كان يؤذي بعريه غراب أو حدأ جاز له تنفريمها.

الثاين: االستمناء وما يؤّدي إليه.
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الثالث: الوطء والنكاح، لنفسه أو لغريه، والشهادة فيه.
واحتقانًا،  واكتحااًل،  ورشبًا،  أكاًل  بأنواعه  الطيب،  استعامل  الرابع: 

ومّسًا، وتطييبًا للثوب، حّتى أّن االحتياط أن ال يضع َنْعَله عليه.
وعليه إن تلطخ بدنه أو ثوبه به، اإلزالة فورًا، وإن مّر عىل عّطار ونحوه، 
فيمسك عن الشّم، وإن مّر عىل رحية كرهية فال يمسك عنها، وليجتنب عن 

استعامله قبل اإلحرام بحيث يبقى الريح بعده.
اخلامس: االّدهان، وإن اّدهن قبل اإلحرام أزاله عنده.

السادس: االكتحال بالسواد.
السابع: النظر يف املرآة.

، أو استياك، أو قلع رضس. الثامن: إخراج الدم من البدن ولو بحكٍّ
التاسع: قلم الظفر.

العارش: إزالة الشعر عن البدن.
احلادي عرش: احللف باهلل، خصوصًا اجلدال.

الثاين عرش: التلبية يف جواب املنادي.
وقتل  واّطراحها،  والربغوث،  والصئبان،)))  القمل  قتل  عرش:  الثالث 

راد، واحَلَلم،))) ورميهام عن البعري ونحوه، ال عن بدنه. القهُ
الرابع عرش: لبس املخيط، وإن مل يكن إاّل إزار واحد خيط عليه.

مع  واألصابع  للكّفني  ثوب  وهو  ّفازين،  القهُ إاّل  املخيط  لبس  وللنساء 
الساعد، أو ال معه، وقيل ال جيوز هلّن من املخيط إاّل الغاللة،))) والساويل.)))

ؤابة« ، وهي بيض القمل . 1 . مجع »الصهُ
2 . احَلَلم : مجع احَلَلمة : القراد العظيم . »الصحاح 5 : 1903« .
عار يلبس حتت الثياب . »الصحاح 5 : 1783« . اللة : شمِ 3 . الغمِ

4 . املخترص النافع : 155 .
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اخلامس عرش: لبس ما يسرت ظهر القدم، وجيوز للنساء، وقيل: ال جيوز.
السادس عرش: لبس اخلاتم ونحوه للزينة، وال تلبس املرأة حليًا ال تلبسه 

عادًة، وال تظهر ما اعتادت لبسه.
يبقى  قبل اإلحرام بحيث  زينة، ولو  بام يكون  السابع عرش: اخلضاب، 

أثره بعده.
حّتى  والوجه  قيل:  ذنان،  االهُ ومنه  رأسه،  الرجل  سرت  عرش:  الثامن 

باليد،))) واالرمتاس، وسرت املرأة وجهها بام يهُامّس البرشة.
باليد، واملروحة  الرجل عىل نفسه يف مسريه، ولو  التاسع عرش: تظليل 
أو بعري، أو جدار، وليجتنبه إن مكث يف  لياًل، والسري يف ظّل شجر،  ولو 

الطريق حلاجة.
العرشون: لبس السالح.

الباب السابع ـ أفعال العمرة
بني  والسعي  وصالته،  والطواف،  والتلبيات،  اإلحرام،  ثامنية:  وهي 
عمرة  إاّل  وصالته،  النساء،  وطواف  واحللق،  والتقصري  واملروة،  الصفا 

التمّتع، فليس فيه طواف للنساء، ويتعنّي فيه التقصري.
فإذا أراد اإلحرام هبا أخذ من شاربه وأظفاره، ونّظف بدنه، وأزال شعره 

بالنورة أو غريها، سوى شعر رأسه.
واغتسل لإلحرام، غري ناو به وجوبًا أو ندبًا، فإن مل يمكنه تيّمم بداًل منه 

احتياطًا.
باآلخر،  يرتدي  ]و[  أو  بأحدمها  يأتزر  اإلحرام  ثويب  لبس  اغتسل  فإذا 

1 . خمتلف الشيعة 4 : 171 .
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كان  يكونا من حرير حمض، وإن  املحرم، فال  فيه صالة  يصّح  مّما  وليكونا 
املحرم امرأة، واألفضل القطن األبيض.

وال َيَنْم ]ينام[ بعد الغسل قبل اإلحرام، وال يرتكب شيئًا من حمظورات 
اإلحرام، فإن نام أو فعل شيئًا منها فليعيد ]فليعد[ الغسل احتياطًا.

[ سّت ركعات، أو أربعًا، أو اثنتني،  فإذا أراد اإلحرام فليصىّل ]فليصلِّ
ينوي بكّل ركعتني منها إن شاء كذا: »اهُريد أن اهُصيّل اآلن ركعتني لإلحرام 
ندبًا قربة إىل اهلل«، وإن شاء حذف لإلحرام، وإن شاء حذف قيد الندب، 

وإن شاء حذفهام.
ثّم يصيّل فريضة يومّية، إن كان يف وقتها، فهو األفضل، واألفضل فريضة 

الظهر.
بام  اكتفى  فريضة،  وقت  يكن  مل  وإن  اجلميع،  عقيب  اإلحرام  يوقع  ثّم 

سمعته من نافلة اإلحرام.
فإذا أراد اإلحرام بعمرة التمّتع، قال بعد الدعاء املأثور: »أللهّم إيّن اهُريد 
التمّتع بالعمرة إىل احلّج عىل كتابك وسّنة نبّيك )عليه السالم(، فإن عرض 
، أللهّم إن  يل يشء حيبسني، فحّلني حيث حبستني لقدرك الذي قّدرت عىلَّ
مل تكن حّجة فعمرة اهُحرم لك شعري، وبرشي، وحلمي، ودمي، وعظامي، 
وخّمي، وعصبي من النساء، والثياب، والطيب، أبتغي بذلك وجهك الكريم، 
والدار اآلخرة«، متأّماًل يف معاين األلفاظ، حمظرًا ]حمرضًا[ بباله معنى العمرة، 
إن  أّنه  فعمرة،  حّجة  يكن  مل  إن  بقوله:  مريدًا  واإلحرام،  والتمّتع،  واحلّج، 
مل يتيّس له احلّج بعد العمرة اكتفى بالعمرة، وكانت عمرة مفردة، ويقرن آخر 
إّن احلمد  لّبيك،  ]لّبيك[ ال رشيك لك  لّبيك  اللهّم  »لّبيك  بقوله:  األلفاظ 

والنعمة لك وامللك، ال رشيك لك لّبيك، بمتعة إىل احلّج لّبيك«.
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أّن االحتياط الكامل اإلتيان بجميع هذه  واألحوط للرجل اجلهر، كام 
التلبيات.

ثّم يقول: »اهُريد أن اهُحرم اآلن بعمرة التمّتع الواجبة اإلسالمية إلطاعة 
أمر اهلل«، واشرتط عىل اهلل إن عرض يل ما يمنعني عن اإلمتام أحللت، أو 
عرض يل ما يمنعني عن احلّج بعدها، كانت عمرة مفردة، متأّماًل يف معاين 

مجيع ذلك.
إسالمية،  أو  واجبة  تكن  مل  وإن 

نوى ما يريده، ثّم ينوي التلبيات 
هذه  يف  لّبي  أهُ أن  »اهُريد  كذا: 

العمرة إلطاعة أمر اهلل«.
حيسن  كان  إن  واألوىل 
القراءة أن يكتب ما سمعته 
من التلبيات، وما معها من 

وينوي  فيها  وينظر  األلفاظ، 
اآلن  أقول  أن  »اهُريد  كذا: 

اهلل«،  أمر  إلطاعة  األلفاظ  هذه 
كذا:  مِ[  ]ولينو  ولينوى  فليحفظها  وإاّل 

واأللفاظ  املعهودة،  بالتلبيات  ألفظ  أن  اآلن  »اهُريد 
التي معها إلطاعة أمر اهلل«، حمظرًا ]حمرضًا[ هلا بالبال جمماًل.

، قرن نّيتها ما سمعته، ثّم ينوي  وكذا إن كان يتلقاها مّمن يلقنه، وعىل كلٍّ
العمرة مّرة اهُخرى يف نفسه، من غري قول أو معه كذا: »اهُريد أن أهُحرم اآلن 
بعمرة التمّتع الواجبة اإلسالمية إلطاعة أمر اهلل«، ويقرن بالنية التلبيات؛ كام 

إسالمية،  أو  واجبة  تكن  مل  وإن 

اهلل«،  أمر  إلطاعة  األلفاظ  هذه 
كذا:  ]
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يقرن نّية الصالة بتكبرية اإلحرام، وليحظر ]وليحرض[ بباله عند هذه النّية 
الرشط املذكور، فإّنه أوىل، وإن مل يكن العمرة واجب )واجبًا أو واجبة( أو 

ا[. إسالمية مل ينوهيام ]ينومهمِ
التمّتع  اهُريد  إيّن  »أللهّم  يقل:  ومل  التمّتع  مِ  ينو  مل  مفردة  كانت  وإن   
عىل  يقترص  بل  فعمرة«،  حّجة  يكن  مل  »إن  وال قوله:  احلّج«،  إىل  بالعمرة 

قوله: »اهُحرم لك شعري«، إىل آخر ما مّر.
وإن شاء قدم عليه قوله: »أللهّم إيّن اهُريد العمرة«، إىل قوله: »إن مل يكن 

حّجة فعمرة«.
من  واالنتباه  الصلوات،  عقيب  خصوصًا  التلبيات  تكرير  ويستحّب 
راكبًا، وعند  لقي  أو  واديًا،  أو هبط  ربوة،  وإذا عال  األسحار،  النوم، ويف 
الرشوع يف السري من املنزل إىل أن ينظر إىل بيوت مّكة إن كان متمّتعًا، وإاّل 
فإن كان خرج من مّكة للعمرة، فإىل أن يرى املسجد احلرام، وإاّل فإذا دخل 

احلرم.
املسجد،  ولدخول  مّكة،  ولدخول  احلرم،  لدخول  الغسل  ويستحّب 

وللطواف.
وال يطوفّن إاّل خمتونًا، مستور العورة، طاهرًا من احلدث واخلبث.

بدنه  مقاديم  من  يشء  حياذي  بحيث  الطواف  يف  الرشوع  عند  وليقف 
أّول احلجر األسود صاّفًا قدميه متحاذيتني، وقد فرشت األحجار يف أرض 
فإذا وضع رأس  الفصل بني احلجرين،  أّول احلجر  املسجد بحيث حياذي 
إهبامي رجليه عىل الفصل، فقد حاذى أّول احلجر، فليقف كذلك جاعاًل 
مِ الطواف كذا: »اهُريد أن أطوف اآلن حول الكعبة  للكعبة عىل أيسه ولينو 
سبع مّرات يف هذه العمرة، التي أنا حمرم هبا لوجوبه إطاعة ألمر اهلل«، أو 
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ينوي مكان يف هذه العمرة طواف هذه العمرة، أو نوى الطواف الواجب يف 
هذه العمرة، وإن شاء عنّي العمرة، فينوي العمرة الواجبة اإلسالمية املتمّتع 

هبا مثاًل.
وإن كانت العمرة مندوبة، جاز نّية الوجوب بالطواف لوجوهبا بالرشوع.
وال  للطواف،  امليش  يف  بالرشوع  النّية  آخر  وليقرن  اإلطالق،  وجاز 
يستقبل الكعبة، وال يستدبرها يف الطواف، بل البّد من أن يكون الكعبة عىل 
يساره يف مجيع األشواط السبعة، وال يميش يف أثنائها عىل الشاذروان، وال 
يمّس بيده الكعبة، وال فوق جدار حجر إسامعيل، وهو ما رشخ الطواف، 

بل يقف إن أراد شيئًا منها، فإذا رفع يده مشى.
وكذا إن أراد استقبال الكعبة، فليطف كذلك حول الكعبة سبع مّرات، 

حّتى ينتهي يف آخر السابع إىل حيث ابتدأ منه.
يبعدن يف  أقّل، وال  منه خطوة وال  ينقص  الطواف، وال  يزيدّن يف  وال 
يشء من األشواط عن الكعبة، إاّل مقدار ما بينها وبني مقام إبراهيم)عليه 

السالم(.
وإذا حاذى امليزاب، فال يبعدن يف يشء من األشواط عن جدار احلجر 

أزيد من مقام رجلني، فهو االحتياط.
وإن شّك يف عدد األشواط بعد االنرصاف عن الطواف، أو احتمل يف 

السابع أن يكون ثامنًا، مل يلتفت إىل شّكه.
الطواف  قطع  دون،  فام  السادس،  أو  السابع،  أّنه  شوط  يف  شّك  وإن 

واستأنف.
وإن زاد عىل سبعة أشواط سهوًا، فإن تذّكر يف الثامن قبل الوصول إىل 
إمتام  له  استحّب  وإاّل  طوافه،  وصّح  الشوط،  قطع  األسود،  احلجر  ركن 
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طوافني يكون الثامن نفاًل.
وإن استأنف أو طاف آخر بعد الطوافني بنّية الفرض كان أحوط.

وإن قطع الطواف سهوًا أو رضورتًا ]رضورًة[ قبل إمتام أربعة أشواط 
استأنف، وإن كان بعده، بنى وأتى بالباقي متى تيّس.

أو  البطن،  له  عرض  أو  احلّج،  وقت  وضاق  حاضت  كان  وإن  وإاّل 
السلس، أو مل يتذّكر إاّل يف بالده، استناب من يتّمه له.

وكذا إن مل يتمّكن من الطواف رأسًا.
وإن مرض، لكن يمكن محله، أو إركابه والطواف به، ومل يكن به بطن، 

أو سلس، أو إغامء، طيف به حيث ما يمكن، وإاّل استناب.
بعده  الطواف  من  فاته  بام  يأيت  أن  احلّج،  قبل  االستنابة  عند  واألحوط 

بنفسه أيضًا.
اليامين،  والركن  وركنه،  األسود  احلجر  استالم  يرتك  ال  أن  واألحوط 

خصوصًا يف الشوط األّول، والسابع، وهو إمساس اليد والوجه وغريمها.
والتقبيل للتعظيم والتحّبب، فإن مل يتيّس التقبيل، قّبل يده بعد اإلمساس، 

فإن مل يمكنه، أشار باليد وقّبل اليد، فإن مل يكن له يدًا ]يٌد[ أشار بالوجه.
يف  االستالم  عند  وحيتاط  مستحّب،  أيضًا  اآلخرين  الركنني  واستالم 
وال  أكثر،  أو  أقّل،  أو  خطوة،  بالطواف  والنقصان  الزيادة  عن  االحتفاظ 
خيطو خطوة، وال أقّل للطواف، وهو مواجه للكعبة، وال يمسّن الكعبة إاّل 
بعد السكون، وال يأخذن يف امليش بعد االستالم للطواف، إاّل بعد رفع مجيع 
أعضاءه ]أعضائه[ عن الكعبة ، وانتقاله عن مواجهتها إىل جعلها إىل يساه.

باهبا،  بحذاء  خلفها  من  الكعبة  يواجه  أن  أشواطه  سابع  يف  ويستحّب 
فليلصق هبا بطنها ]بطنه[ وصدرها ]وصدره[ ويبسط عليها يدهيا ]يديه[، 
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خروية  االهُ وحوائجه  املغفرة  ويطلب  بذنوبه،  لرّبه  ويقّر  بأستارها،  ويتعّلق 
والدنيوية.

وحيتاط يف أن ال يزل ]تزّل[ قدمه فيتقّدم، أو يتأّخر، وال يأخذ يف امليش 
للطواف، إاّل بعد ما يرفع أعضائه ]أعضاءه[ عن مماسة الكعبة، وانتقل عن 

املواجهة، كام عرفت يف االستالم.
فصىّل  السالم(  إبراهيم)عليه  مقام  خلف  أتى  الطواف،  من  فرغ  فإذا 
ركعتي الطواف وهو خلفه، وال يبعدن عنه ما أمكنه، وال يصّلني عن يمينه 
فليؤخر  الوقت،  ووسع  خلفه،  أو  بقربه  الصالة  يمكنه  مل  وإن  يساره،  أو 

الصالة إىل أن يمكنه.
مِ مثاًل كذا: »اهُريد أن اهُصيّل اآلن الصالة الواجبة للطواف الواجب  ولينو 
يف عمرة التمّتع الواجبة اإلسالمية، التي هي ركعتان أداًء إلطاعة أمر اهلل«.

فإذا فرغ من الصالة، بادر إىل السعي، ومل يؤّخره إىل غٍد لغري عذر، فإن 
أّخره أجزأ، وإن مل يكن لعذر وإن أساء.

ويستلم  زمزم،  بامء  يغتسل  أن  السعي  إىل  التوّجه  أراد  إذا  ويستحّب 
احلجر األسود، وخيرج من باب الصفا، فيقف عىل الصفا بحيث يرى احلجر 
األسود من الباب، ويتوّجه إليه، ويلصق عقبيه بالدرجة العليا، وينوي كذا: 
ما  الواجبة اإلسالمية، ومجيع  التمّتع  العمرة عمرة  أقطع يف هذه  أن  »أهُريد 
ويقرن  تعاىل«،  أمر اهلل  إلطاعة  واجبًا  قطعًا  مّرات  سبع  واملروة  الصفا  بني 
النّية باحلركة، فإذا نزل عن الدرجات، وقف وألصق عقبيه بالصفا، ونوى 
املسعى مّرة اهُخرى نّية مقرونة باحلركة، فإذا وصل الرجل إىل املنارة هرول 

خرى. إىل املنارة االهُ
ويلصق  هناك،  إىل  الدّكة  عىل  يرتفع  بأن  وحيتاط  املروة،  إىل  يميش  ثّم 
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أصابعه باجلدار إن أمكنه، وإاّل فالريتفع بحيث إن مل يكن حائل، أبرص احلجر 
األسود، فهذا شوط، ثّم من املروة إىل الصفا شوط آخر، وليهرول الرجل بني 
املنارتني، وليلصق عقبه ]عقبيه[ بجدار املروة إذا أراد امليض منها إىل الصفا، 

فإذا انتهى إىل الدرجة العليا من الصفا، ألصق بآخرها أصابع الرجلني.
وإن نيس اهلرولة أو تعّمد تركها مل يعد هلا، وإن أراد االسرتاحة فليجلس 

عىل املروة أو الصفا، وال جيلس بينهام إاّل لعذر.
والزيادة عىل سبعة أشواط عمدًا مبطلة ال سهوًا.

ويبطل باالبتداء من املروة، وإذا قطع السعي قبل اإلمتام ففي رواية أّنه 
يبني إن سعى أربعة أشواط، وإاّل استأنف،))) وإن  أّنه  اهُخرى  يبني،))) ويف 
إمتام  أو قبل  أو ثالثة أشواط  أو بعد شوط أو شوطني  الطواف  سعى قبل 

الرابع عمدًا، أو جهاًل، أو سهوًا، أعاد الطواف، ثّم السعي.
أتّم  أو دوهنا،  أشواط،  ثالثة  الطواف  بقي من  السعي، وقد  تعّمد  وإن 

الطواف ثّم استأنف السعي.
وإن قّدمه سهوًا عىل ثالثة أشواط، أو ما دوهنام من الطواف، فالظاهر 
الصّحة، فإن مل  يتذّكر إاّل بعد إمتام السعي فليتّم الطواف، وإاّل أمّته، ثّم أتّم 

السعي، سواء كان سعى أربعة أشواط أم ال.
وقيل: إن تذّكر ومل يسع أربعة أشواط، أتّم الطواف واستأنف السعي.)))
وإن قّدم السعي عىل صالة الطواف فالظاهر الصّحة، عمدًا، أو سهوًا، 

أو جهاًل.

1 . وسائل الشيعة 9 : 535 »باب 19 من أبواب السعي ح 1« .
2 . وسائل الشيعة 9 : 447 »باب 41 من أبواب الطواف« .

3 . كشف اللثام 6 : 24 ـ 25 .
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السعي، واإلتيان  التخيري بني قطع  فالظاهر  السعي،  تذّكر وهو يف  فإن 
بالصالة، ثّم إمتام السعي، وبني تأخري الصالة إىل إمتام السعي.

وإن مل يتذّكر الصالة إاّل بعد السعي، أتى هبا متى تذّكر.
وإن كان بعد الفراغ من العمرة واحلّج.

فإن مل يتأت له الصالة باملقام، صىّل أينام تيّس، واحتاط باالستنابة   
من يصيّل عنه خلف املقام.

وإذا فرغ من السعي، فأخذ من شاربه، وأطراف حليته، وقّلم من أظفاره، 
وال حيلق رأسه.

وينوي التقصري كذا: »أريد لتحليل ما حّرمه اإلحرام، أن اهُقرص التقصري 
الواجب يف هذه العمرة، التي هي عمرة التمّتع الواجبة اإلسالمية، إلطاعة 

أمر اهلل«، وليحرض بباله املحّرمات، ومعنى التقصري.

وليقرن النّية بيشء من القلم، واألخذ من الشعر.
و إن ترك الطواف، أو السعي، أو التقصري عمدًا، فأحرم باحلّج قبل يشء 
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منها؛ فالظاهر بطالن احلّج، فإن وسع الوقت، أتى بأفعال العمرة، ثّم اهُحرم 
باحلّج، وإن مل يسعه الوقت، انقلبت العمرة مفردة، وبقي احلّج عىل ذّمته.

وإن سهى ]سها[ عن يشء من ذلك حّتى اهُحرم باحلّج، أو حّتى فرغ منه، 
أتى به متى تذّكر، إاّل التقصري، فيغني عنه احللق أو التقصري يف ]احلّج[، وإن 

مل يمكنه اإلتيان به استناب.
وإن احتاط عند قضاء الطواف، فقىض السعي معه، مل يكن به بأس.

وإن طاف لتحّلة النساء بعد عمرة التمّتع خروجًا من اخلالف، مل يكن))) به 
بأس، فينوي كذا: »اهُريد أن أطوف اآلن حول الكعبة سبعة أشواط؛ ليحّل 

يل ما حّرم يف النساء يف هذه العمرة إلطاعة أمر اهلل«.
واملرأة تنوي: »ليحّل يل من الرجال ما حّرم«.

واالحتياط إذا فرغ من عمرة التمّتع أن ال خيرج من مّكة إاّل حمرمًا باحلّج، 
فإن خرج حماًل، فإن عاد وملا يمض من العمرة شهر دخل حماًل.

إىل  حّجه  وينقلب  امليقات،  من  باحلّج  حيرم  أن  فإّما  شهر،  مىض  وإن 
اإلفراد، ويتعنّي عليه ذلك إذا ضاق الوقت، أو يعتمر مّرة اهُخرى من امليقات 

بعمرة التمّتع، وتنقلب عمرته السابقة مفردة.

الباب الثامن ـ أفعال احلّج
أّما حّج التمّتع ، فهو احلّج املربوط بالعمرة املتقّدمة، فالبّد من فعلهام يف 

عام واحد، وال حيلق الرأس بينهام عىل املشهور.
بعرفات،  والوقوف  والتلبيات،  اإلحرام،  عرش:  ثالثة  وواجباته 
أو  واحللق  واهلدي،  النحر،  يوم  العقبة  مجرة  ورمي   باملشعر،  والوقوف 

1 . كشف اللثام 5 : 197 و 483 .
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التقصري، والطواف، وصالته، والسعي، وطواف النساء، وصالته، ورمي 
اجلامر الثالث يومني أو ثالثة بعد النحر.

وقيل: ال جيب اهلدي عىل املّكي.)))
وقيل: ال جيب رمي مجرة العقبة يوم النحر.)))

وميقاته مّكة إىل أن ينيس فيحرم به حيث يذكر، وكان اجلاهل كالنايس.
فإذا فرغ املتمّتع من عمرته، اهُحرم بحّجه يف عامه متى أراد برشط أن ال 

يأّخره ]يؤخره[  إىل فوات أوقات األفعال.
الرتوية  يوم  امليزاب  أو حتت  إبراهيم7  مقام  به يف  واألفضل اإلحرام 
ثّم  أربع، أو سّت،  أو  الغسل، ولبس ثويب اإلحرام، وصالة ركعتني،  بعد 

صالة فريضة الظهر، وال يؤّخره عن يوم الرتوية ما أمكنه.
فإذا أراد اإلحرام به قال: »أللهّم إيّن اهُريد احلّج فيّس يل، وَحّلني حيث 
وحلمي،  وبرشي،  شعري،  لك  أحرم   ، عىلَّ قّدرت  الذي  لقدرك  حبستني 
ودمي، من النساء والثياب والطيب، أريد بذلك وجهك والدار اآلخرة«، 

ويقرن هبذا القول ما مّر من التلبيات.
وحيتاط بأن يقول مّرة اهُخرى قاصدًا إىل معناه: »اآلن أحرم بحّج التمّتع 
مانع من  منعني  إن  مع اهلل  اهلل«، واشرتط  أمر  الواجب اإلسالمي إلطاعة 

إمتام أفعاله، أحللت.
ثّم ينوي كذا: »أريد أن أتلّفظ يف هذا احلّج الذي هو حّج متّتع واجب 
بالتلبيات األربع مع ما أذكر معها من األلفاظ إلطاعة أمر اهلل«،  إسالمي 
ويقرن هبذه النّية التلّفظ بالتلبيات، ثّم ينوي مّرة اهُخرى كذا: » أريد أن أحرم 

1 . اخلالف 2 : 272 املسألة 42  ؛ كشف اللثام 6 : 127.
2 . كشف اللثام 6 :111.
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تعاىل«، ويقرن هبذه  أمر اهلل  الواجب اإلسالمي إلطاعة  التمّتع  بحّج  اآلن 
النّية التلبيات.

واألوىل أن حيظر ]حيرض[ بباله يف هذه النّية إن منعه مانع من إمتام األفعال 
اهُحّل.

وإذا أحرم باحلّج، فال يطوفّن بالبيت قبل الوقوف بعرفات، وإن طاف 
جّدد التلبية.

إىل  توّجه  أصبح  فإذا  الفجر،  إىل  التاسع  ليلة  بمنى  يبيت  أن  ويستحّب 
، فإذا زالت الشمس يوم عرفة قطع  عرفات، وال يتوّجه ]إىل[ وادي حمسِّ
التلبية، ونوى الوقوف كذا: »يف هذا احلّج الواجب حّج التمّتع اإلسالمي، 
أقف بعرفات إىل غروب الشمس وقوفًا واجبًا إلطاعة أمر اهلل تعاىل«، ويقف 
إىل زوال احلمرة املرشقية إىل سمت الرأس، وإن مل يتمّكن من الوقوف طول 
أفاض  إذا  لكّنه  والغروب،  الزوال  بني  الوقوف  مسّمى  كفاه  الزمان،  هذا 
من عرفات قبل الغروب رجع، فإن مل يرجع، وقد كان تعّمد اإلفاضة قبل 

الغروب مع علمه باحلرمة، كّفر بام يأيت.
وإن مل يمكنه الوقوف يومًا، فليقف ليلة النحر، ويكفيه املسّمى.

َرنة«، وإىل عاليم احلرم، وإىل »ذي املجاز«،  وحّد عرفات من اجلبل إىل »عهُ
واجلبل منها،  لكن األفضل الوقوف عىل األرض دونه.

إىل  عرفات  من  فاض  الرأس،  سمت  إىل  املرشقية  احلمرة  غربت  فإذا 
املشعر، فبات فيه، وصىّل فيه العشائني ]العشاءين[.

والتقط فيه َحَص اجلامر، وهي سبعون، وليلتقط أزيد منها إحتياطًا.
ويستحّب أن يلتقط الكحيلة املنّقطة، التي تكون بقدر األنملة، وتكون 

خملوقة كذلك ال مكّسة من حجر.
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[ العشائني  ]فليصلِّ الليل قبل أن يصل املشعر، فليصيل  وإن مىض ربع 
]العشاءين[ يف الطريق .

»وادي  إىل  عرفات  وبني  بينه  جبالن  ومها  »املأَزَمني«  من  املشعر  وحّد 
.» َسِّ حمهُ

طلوع  إىل  اآلن  »أقف  كذا:  الوقوف  نوى  النحر  يوم  فجر  طلع  فإذا 
الشمس يف هذا احلّج الواجب اإلسالمي، حّج التمّتع هبذا املشعر بوجوبه 
إلطاعة أمر اهلل«، وإن مل يمكنه الوقوف إىل طلوع الشمس، كفاه املسّمى من 
الوقوف بني طلوعي الفجر والشمس، وإن مل يمكنه ذلك وقف بعد طلوع 

الشمس جزءًا من الزمان بينه وبني زوال الشمس.
وهذا اضطراري الوقوف باملشعر.

وله اضطراري آخر هو الوقوف ليلة النحر جزءًا منهام ]منها[، كام أّنه إذا 
مل يتمّكن من الوقوف بعرفات يوم عرفة، وقف ليلتها يف جزء منها، ويسّمى 

ذلك اضطراري عرفة.
وحيتمل أن يكون الوقوف باملشعر قبل الفجر اختياريًا، وال جيوز العدول 

عمدًا اختيارًا يف يشء من الوقوفني إىل اإلضطراري.
ويستحّب وخصوصًا للرضورة أن يطأ اجلبل باملشعر.

ويبطل احلّج إن ترك أحد الوقوفني، ال لعذر، أو تركهام مجيعًا سهوًا.
وإذا بطل، عدل إىل العمرة، ويدرك احلّج بإدراك أحد االختياريني مع 
أو  االضطراريني،  بإدراك  الصّحة  وحيتمل  معه،  ال  أو  اآلخر  اضطراري 

أحدمها، لكن األحوط العدول إىل العمرة.
ّس« قبل طلوع الشمس، واهلرولة  َ ثّم يتوّجه إىل منى، وال جيوز »وادي حمهُ
ّس« مستحّبة، حّتى أّنه لو نسيها، استحّب العود إليه للهرولة. َ يف »وادي  حمهُ
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فإذا أتى منى، ابتدأ برمي مجرة العقبة، فيضع حصاة واحدة يف يده اليمنى 
وينوي كذا: »يف هذا احلّج حّج التمّتع الواجب اإلسالمي، أريد أن أرمي 

هذه اجلمرة بسبع حصياة ]حصيات[ إلطاعة أمر اهلل تعاىل«.
واجلمرة هي امليل))) املبني هناك، ولو خرب امليل فموضعه.

أصابة  فلو  اجلمرة،  يصيب  حّتى  باألنامل  احلصاة  برمي  النّية  ويقارن 
]أصابت[ األرض، أو غريها، ثّم وثبت فأصابة ]فأصابت[ اجلمرة مل جيزي 

]جيز [، والبّد أن تكون احلصياة ]احلصيات[ حرمية مل يلتقط من مسجد.
والبّد أن تكون أبكارًا أي مل يرمها أحد إىل اجلمرة، واالحتياط أن تكون 

طاهرة، والرامي طاهر من األحداث.
والبّد أن يرميها واحدة واحدة، فلو رمى حصاتني فصاعدًا دفعًة، فإّنام 

حتسب واحدة.
عرشة  إىل  ذراعًا  عرشة  مخس  الرمي  عند  اجلمرة  عن  البعد  ويستحّب 
وأن  حصاة،  كّل  مع  والتكبري  القبلة،  واستدبار  اجلمرة،  واستقبال  أذرع، 

يضع احلصاة عىل ناظر اإلهبام، ويرمها ]ويرميها[ بظفر السّبابة.
وإن شّك يف اإلصابة أعاد، وإن شّك يف العدد بنى عىل األقّل، فأتّم.

وإذا فرغ من الرمي ووجد اهلدي ذبحه أو نحره بمنى.
ويستحّب أن يبارشه بنفسه، وإن مل يقدر فليمسك السّكني أو الرمح بيده 
استحبابًا، وليمسك آخر بيده، ويذبح أو ينحر ولينويا مجيعًا، وإن مل يفعل 
ذلك فليكن حارضًا عند الذبح أو النحر، ولو أّخر اهلدي أجزأ ما وقع يف 
فلينو كذا:  بنفسه  أيضًا، وإذا بارش  الرمي أجزأ  قّدمه عىل  ذي احلّجة، ولو 
أنحر هذا  أو  أذبح  أن  الواجب اإلسالمي  التمّتع  احلّج حّج  »اهُريد يف هذا 

1 . املمِيلهُ : بنيان ذو علو . »جممع البحرين 5 : 476 ماّدة : ميل«.
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اهلدي اآلن لوجوبه إلطاعة أمر اهلل«.
وإذا استناب غريه وّكله يف الذبح أو النحر، وقبل ذلك الوكالة، فإذا ذبح 
أو نحر، نوى كذا: »اهُريد أن أذبح أو أنحر اآلن نيابة عن فالن هذا اهلدي؛ 
التمّتع وهو  الذي هو حّج  الواجب اإلسالمي  لوجوبه عليه يف هذا احلّج 
حمرم به؛ إلطاعة أمر اهلل«، والبّد من مقارنة النّية بالتسمية، والتسمية بالذبح 

أو النحر.
ليلة  أو  أتى عرفات )عرص عرفة  مّما  إاّل  واالحتياط أن ال يكون اهلدي 
النحر( وال جيوز أن يكون اهلدي مهزواًل، أي ال يكون عىل كليتيه شحم، 
أو مريضًا، أو ناقصًا حّتى ال يكون مكسور داخل القرن، وال بأس بظاهره، 
أو أعرج عرجًا ال يتمّكن معه من الرعي مع غريه، فيهزل لذلك، ولو ظّنه 

سمينًا، فتبنّي اهلزال بعد الذبح أو النحر أجزأ.
السنة  الدخول يف  فيها  بدنة، ويشرتط  واهلدي إن كان من اإلبل سّمي 

السادسة.
ويف البقر واملعز الدخول يف الثالثة.

ويف الضأن الدخول يف الثانية.
أن يكون  املعز والضأن  اهُنثى، ويف  أن يكون  واألحوط يف اإلبل والبقر 

ذكرًا.
الثلث،  عىل  يزد  وال  ولعياله  له  فقسم  اهلدي،  قسمة  وجوب  والظاهر 

ولينو عند تناوله كذا: »أريد أن آكل اآلن من هذا اهلدي إلطاعة أمر اهلل«.
عن  ينقص  وال  اإلرسال  عند  وينوي  املؤمنني،  فقراء  إىل  هيديه  وقسم 

الثلث.
وقسم يتصّدق به عىل فقراء املؤمنني، وينوي عند إقباضه املستحّق وال 
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ينقص عن الثلث.
بإهيابه  وليتصّدق  منى،  يف  والقسمة  النحر  أو  الذبح  وقوع  من  والبّد 

وجله وقالدته.
وال يشرتك يف اهلدي الواجب اثنان، وإن وجد قيمة اهلدي وال جيد اهلدي 
إىل انقضاء ذي احلّجة، وجب أن يشرتيه يف القابل يف ذي احلّجة، أو يستنيب 
من يشرتيه، وإن مل جيد القيمة أيضًا، فليصم بدله عرشة أّيام ثالثة متوالية يف 

ذي احلّجة وهو حمرم بحّجه.
الثامن  فليصم  السابع  يمكنه  مل  فإن  وتالييه،  السابع  أن يصوم  واألفضل 
والتاسع ثّم الرابع عرش، وإذا مل يمكنه الثامن، فليؤّخر الثالثة إىل الرابع عرش، 
وجيزيه ما صام يف ذي احلّجة، وإن أثم بالتأخري ال لعذر، وال جيزيه إن أّخره 
خرى إذا رجع إىل أهله  عنه ، بل يستقّر اهلدي يف الذّمة ، ويصوم السبعة االهُ
متى شاء، وإن مل يرجع إىل أهله، فبعد ميض زمان يصل فيه إىل أهله لو رجع.
أيضًا  السبعة  وليصم  فليهد،  الثالثة  صيام  بعد  اهلدي  من  متّكن  وإن 

احتياطًا.
عىل  يقترص  وال  رأسه،  حيلق  فالرجل  وقسمته،  اهلدي  من  فرغ  وإذا 

التقصري ما أمكنه.
واملرأة تقرص، وإن قّدمه عىل رمي اجلمرة أو ذبح اهلدي أجزأ، وإن أساء 

إن تعّمد.
وإن خرج من منى وملّا حيلق الرأس، فلريجع إليها للحلق، فإن مل يتمّكن 

منه حلق، وبعث بشعره إىل منا ]منى[ ليدفن فيه.
وينوي عند احللق أو التقصري كذا: »يف هذا احلّج حّج التمّتع اإلسالمي؛ 
ليحّل حمّرمات اإلحرام غري الطيب والنساء، أريد أن أحلق اآلن رأيس أو 
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أقرص إلطاعة أمر اهلل«.
أعاد  عنه  أّخر  فإن  الطواف،  عىل  التقصري  أو  احللق  تقديم  من  والبّد 
عاملًا  التأخري  تعّمد  وإن  بعده،  أعاده  السعي  عن  أّخر  وإن  بعده،  الطواف 
بحرمته، فليكّفر بذبح شاة بمنى، والتصّدق بلحمها عىل الفقراء الصلحاء 

من املؤمنني.
فإذا طاف  والنساء،  الطيب  إاّل  املحّرمات  له  أو قرص حّلت  وإذا حلق 
له  يكره  لكن  له،  حللن  للنساء  طاف  فإذا  الطيب،  له  حّل  للحّج  وسعى 

املخيط قبل طواف احلّج، والطيب قبل طواف النساء.
وإذا فرغ من احللق أو التقصري، مىض إىل مّكة يومه ذلك إن أمكنه للطواف 
والسعي، وإاّل فمن غد وال يؤّخره عنه، وإن أجزأ طول ذي احلّجة، وإن أثم 

بالتأخري ال لعذر.
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ويستحّب إذا توّجه إىل مّكة أن يأخذ من شاربه ويقلم أظفاره، ويغتسل 
لدخول مّكة، ثّم لدخول املسجد، ثّم للطواف.

اآلن يف هذا  أطوف  أن  »أريد  كذا:  وينوي  مّر،  بالبيت كام  يطوف  وأن 
احلّج حّج التمّتع الواجب اإلسالمي حول الكعبة سبعة أشواط؛ لوجوبه 

إطاعة ألمر اهلل«، ويقرن النّية باحلركة.
فإذا فرغ من الطواف، صىّل خلف املقام ركعتني، وينوهيا كذا: »أريد أن 
الواجب  التمّتع  حّج  طواف  الواجب  الطواف  صالة  ركعتني،  اآلن  اهُصيّل 

اإلسالمي لوجوهبام إطاعًة ألمر اهلل«.
فإذا فرغ منها سعى بني الصفا واملروة كام مّر.

وينوي كذا: »أريد يف هذا احلّج الذي هو حّج التمّتع الواجب اإلسالمي 
أن أقطع اآلن املسافة بني الصفا واملروة سبعة ]سبع[ مّرات؛ لوجوبه إطاعًة 

ألمر اهلل«، ويقرن النّية باحلركة كام مّر.
ثّم يطوف طواف النساء وينوي كذا: »ليحّل يل من النساء ما حّرم منهّن 
حول  اآلن  أطوف  أن  أريد  اإلسالمي،  الواجب  التمّتع  حّج  احلّج  هذا  يف 

الكعبة سبعة أشواط؛ لوجوبه إطاعة ألمر اهلل«.
ثّم يصيّل ركعتي الطواف خلف املقام وينوي كذا: »أريد أن أصيّل اآلن 

ركعتني، صالة طواف النساء؛ لوجوهبام إطاعة ألمر اهلل«.
وجيوز تقديم طواف احلّج وسعيه عىل الوقوفني للرضورة، ويبطل احلّج 
برتك أحدمها عمدًا، ولو نسيهام أو أحدمها، فليأت هبام إذا ذكر، فإن تعّذر 

استناب.
وقيل: ببطالن احلّج، إذا نيس الطواف حّتى انقىض ذي ]ذو[  احلّجة،))) 

1 . املعتمد يف رشح املناسك 5 : 22 ؛ كشف اللثام 5 : 475.
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وإن نيس طواف النساء، أتى به متى ذكر إن أمكنه وإاّل استناب،))) وإذا نيس 
صالة الطواف وحدها، أتى املقام فصالها متى ذكر، وإن تعّذر إتيان املقام، 

أتى بالصالة أينام ذكر، واستناب من يأيت هبا خلف املقام أيضًا احتياطًا.
وإذا فرغ من األفعال بمّكة مىض إىل منى، وليأهتا قبل غروب الشمس، 
وليبيت ]وليبت[ هبا ليلة احلادي عرش، والثاين عرش، والثالث عرش، إاّل أن 
يكون رصورة، فيجوز له أن ال يبيت هبا ليلة الثالث عرش، إاّل أن يكون أتى 

بيشء من املحّرمات يف عمرته أو حّجه.
بمنى،  يذبحها  بشاة  كّفر  الليايل،  هذه  من  ليلة  يف  منى  بغري  بات  وإن 
ويتصّدق بلحمها عىل الفقراء الصلحاء من املؤمنني، إاّل ليلة الثالث عرش 

إذا مل جتب ]جيب[ عليه املبيت فيه ]فيها[.
ال  أن  واألحوط  الليل،  انتصاف  بعد  منى  من  اخلروج  له  أّن  والظاهر 

يدخل مّكة قبل الفجر، إن خرج من منى بعد االنتصاف.
بمّكة  الليايل  هذه  من  ليلة  يف  االشتغال  له  جيوز  أّنه  واملشهور 

بالطواف والسعي للحّج.
بمنى، ويكّفر  إذا فرغ منهام حّتى يصبح  إىل منى،  أن يميض  واألحوط 
بالشاة، وال يشتغلن بمّكة يف تلك الليلة بغري ذلك، إاّل بام البّد منه من أكل 
ونحوه ونوم يغلبه، وينوي أّول كّل ليلة مبيتها بمنى كذا: »أبيت الليلة هنا 

واجبًا حلّج التمّتع الواجب اإلسالمي إلطاعة أمر اهلل«.
ويرمي بعد الزوال يف اليوم الثاين عرش، ويف اليوم الثالث عرش »اجلمرة 
رمى  كام  ]حصيات[  حصياة  بسبع  العقبة«  مجرة  ثّم  الوسطى،  ثّم  وىل،  االهُ
القبلة يف رمي األّوليتني ]األوليني[،  أّنه يستقبل  إاّل  النحر »األخرية«  يوم 

1 . كشف اللثام 5 : 479.
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وكذا رميها اليوم الثالث إن بات بمنى ليلته، وإن كان ما يمنعه من الرمي 
يف اليوم الثالث، فلريم يف الليل السابق عليه أو الالحق، إاّل الثالث عرش، 
فاالحتياط الرمي يف السابق عليه، وإن ترك الرمي يومًا، قضاه يف الغد قبل 

األداء.
ويستحّب قبل الزوال، وإن مضت الثالثة األّيام ومل يرم يف يشء منها أو 
يف بعضها، قىض الرمي يف القابل يف هذه األّيام إن أمكنه، وإاّل استناب فيه.

كان  وإن  الرتتيب،  حيصل  وجه  عىل  الرمي  أعاد  الرتتيب،  خالف  وإن 
فقد  وىل«  »االهُ إمتام  عىل  اقترص  »الوسطى«  رمى  ثم  بأربع  وىل«  »االهُ رمي 
وىل« وإّنام  حصل الرتتيب، فإن تذكر يف رمي »الوسطى« أّنه مل يتّم رمي »االهُ
وىل« ثّم أتّم »الوسطى« سواء  رماه ]رماها[ أربعًا، أو ما زاد، عاد فأتّم »االهُ
وىل« بثالث أو أقّل  تذكر بعد رمي »الوسطى« بأربع، أو قبله، وإن رمى »االهُ
وىل« واحتاط برميها مّرة اهُخرى بسبع،  ثم »الوسطى« بسبع أو أقّل، أتّم »االهُ

ثّم استأنف »الوسطى«.
ولو نيس حصاة وال يعلم أهّنا من أّى مجرة، رمى كاًل منها بحصاة، وإن 
مل يتذكر النقصان إاّل بعد الثالث عرش، قىض يف القابل بنفسه أو استناب فيه.
والوقوف  و »الوسطى«  وىل«  »االهُ رمي  عند  القبلة  استقبال  ويستحّب 

بعده، والدعاء، واستدبار القبلة عند رمي »مجرة العقبة« وال يقف عنده.)))
وينوي رمي كّل كذا يف احلّج التمّتع الواجب اإلسالمي: »أريد أن أرمي 

هذه اجلمرة بسبع حصياة ]حصيات[ إلطاعة أمر اهلل«.
هذه  يف  بمنى  يكون  أن  ويستحّب  حصاة،  كّل  مع  التكبري  ويستحّب 
إىل  وسطه  يف  التي  املنارة،  عند  اخليف  مسجد  يف  والصالة  الثالثة،  األّيام 

1 . كشف اللثام 6 :  259 .
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ثالثني ذراعًا من كّل جانب.
ودخول  الوداع،  لطواف  إليها  العود  بمّكة  اجلوار  يرد  مل  إن  ويستحّب 
سطوانتني،  الكعبة، وصالة ركعتني يف كّل زاوية، وعىل بالطة احلمراء بني االهُ

والدعاء.

وأّما حّج اإلفراد
فهو كحّج التمّتع إاّل أّنه غري مرتبط بعمرة، وال عمرة قبله، وال جيب فيه 

هدي.
إىل  منه  أبعد  احلاج  منزل  كان  إن  التمّتع،  عمرة  مواقيت  أحد  وميقاته 
مّكة، أو كان منزله، وإن كان أقرب فهو ميقاته، وإن كان مّكة فميقاته مّكة.

واألحوط أن حيرم من »اجلعرانة« وهو بني مّكة والطائف، بينه وبني مّكة 
ينوي  أّنه  إاّل  التمّتع،  كحّج  واآلداب  األفعال  سائر  ويف  مياًل،  عرش  ثامنية 

احلّج مفردًا، ويقول يف الدعاء: »أللهّم إيّن أهُريد احلّج مفردًا«.

وأّما حّج القران
أو  ويذبحه  امليقات،  من  معه  اهلدي  يسوق  القارن  أّن  إاّل  فكاإلفراد، 

ينحره بمنى، ويقسمه ثالثة أقسام كهدي التمّتع.
ويستحّب أن يقّلده نعاًل صىّل فيها، وإن كان »بدنة« أشعرها بجرح أيمن 

سنامها وصبغها بدمها.
املتقّدمة ويقطعها ظهر عرفة،  بالتلبيات  ]نّيته[  نّية  يقرن  أن  واالحتياط 
ونّيته كام تقّدم إاّل أّنه ينوي احلّج قارنًا، ويقول يف الدعاء: »أللهّم إيّن أريد 
إتيان  من  يمنعه  ما  وإن طرأه  بدله،  مل جيب  اهلدي  تلف  وإن  قارنًا«،  احلّج 
منى، فليذبحه أو ينحره هناك، ويرصفه هناك يف مصارفه الثالثة إن أمكن، 
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وإاّل فليعلمه بعالمة تدّل عىل كونه هديًا.
واعلم أّن حّجة اإلسالم ألهل مّكة، ومن قرب منها إىل أربعة فراسخ 
أحد هذين احلّجني، كام لغريهم حّج التمّتع، وعليهم اإلتيان بعمرة مفردة 
أّيام الترشيق إن استطاعوا هلا من أحد املواقيت السابقة، أو من أدنى  بعد 

احلّل.
اعتمروا  ما  ومتى  »التنعيم«  أو  »احلديبية«  أو  »اجلعرانة«  من  واألوىل 

أجزأهم، وإن وجبت املبادرة.
ومن كان فرضه التمّتع فلم يمكنه، عدل إىل اإلفراد أو القران، وإن كان 

رشع يف عمرته، عدل إىل حّج اإلفراد.
احلّج  بعد  العمرة  يمكنه  ال  أّنه  فعلم  اآلخرين،  أحد  فرضه  كان  ومن 
متّتع، وإن كان رشع يف احلّج املفرد، عدل إىل عمرة التمّتع، وإن كان رشع يف 

القران، مل جيز له العدول إىل العمرة.

الباب التاسع ـ يف احلصر والصّد
فاحلرص: أن يعرضه مرض يمنعه من أفعال احلّج أو العمرة.

والصّد: أن يمنعه منها عدّو أو غريه.
يوم  هبا  ليذبح  احلّج؛  يف  اهُحرص  إن  منى،  إىل  هديًا  يبعث  فاملحصور 
النحر، إاّل أن يعلم أّنه ال يصل إاّل بعده ، وإىل مّكة إن اهُحرص يف العمرة ، 
ويواعد يوم الذبح ، أو النحر فيحّل ـ حني يقّدر أّن هديه ذبح، أو نحر ـ من 
املحّرمات إاّل النساء، فإّنام حيللن له بطوافهّن بنفسه، أو بنائبه، إاّل أّنه كان 
احلرص يف عمرة واجبة عليه، أو حّج واجب مل حيللن له حّتى يأيت بام عليه، 

فيطوف هلّن إاّل أن يعجز عنه، فيكفي طواف النائب عنه طواف النساء.
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فإن صّح وزال احلرص قبل التحّلل، مىض حّتى يأيت باملناسك، وإن حتّلل، 
ثّم ظهر أّن اهلدي مل يذبح، فليجتنب املحّرمات احتياطًا حّتى يذبح، وينوي 
الذي يذبحه كذا: »أريد أن أذبح اآلن هذا اهلدي نيابًة عن فالن؛ ليحّل من 

إحرامه بعمرته أو بحّجه إلطاعة أمر اهلل«.
وأّما املصدود، فيذبح أو ينحر هديًا يف موضع الصّد، وينوي كذا: »أريد 
حّل من إحرامي بالعمرة أو باحلّج، أو  أن أذبح أو أنحر اآلن هذا اهلدي؛ الهُ
ليحّل يل ما حّرم عيلَّ إلحرامي بالعمرة أو باحلّج إلطاعة أمر اهلل«، فإذا فرغ 

من ذبحه أو نحره قرّص، أو حلق، وأحّل من مجيع ما حّرم عليه.
وإن  النحر،  يوم  اهلدي  يذبح  أن  احلّج  عن  الصّد  كان  إن  واالحتياط 

مل يمكنه الوقوف هناك، فلريجع فأين ما أدركه يوم النحر ذبحه أو نحره.
عن  صّد  إن  مّكة  إىل  أو  احلّج،  عن  صّد  إن  منى  إىل  هديه  يبعث  وأن 
العمرة، وليذبح اجلزور كان أحوط إن أمكنه، وإن صّد احلاّج عن املوقفني 
دون مّكة، فليعدل إىل العمرة، وإن صّد املعتمر عن مّكة دون املوقفني، عدل 

إىل احلّج.

الباب العاشر ـ الكّفارات
أّما الصيد، فكّفارة قتل النعامة ناقة دخلت يف السنة السادسة.

فإن تعّذر أطعم سّتني مسكينًا من صلحاء املؤمنني كاًل منهم مّدين من الرّب 
ـ ومها مائتا مثقال ومخسة مثاقيل ـ وإن مل جيد الرّب ووجد القيمة ترّبص املكنة، 

وإن أراد الرجوع إىل بالده، استودع القيمة من يشرتي الرّب ويطعم عنه.
وإن تعّذر اإلطعام رأسًا صام سّتني يومًا، فإن تعّذر صام احتياطًا ما قدر 

عليه.
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وكّفارة احلامر الوحيش، والبقر الوحيش بقرة، فإن تعّذرت أطعم ثالثني 
مسكينًا من صلحاء املؤمنني كاًلً منهم مدين من بّر.

فإن تعّذر صام ثالثني يومًا، وإن تعّذر صام احتياطًا ما قدر عليه.
ْبي، والَثْعلب، واالْرَنب، شاة. وكّفارة الظَّ

فإن تعّذر أطعم عرشة مساكني من صلحاء املؤمنني مّدين من الرّب.
فإن عجز صام ثالثة أّيام.

أشهر  أربعة  له  َجْدي  وأشباهها  والرَيبوع،  والضّب،  ذ،  ْنفهُ القهُ وكّفارة 
فصاعدًا، واألحوط أن يكون له سبعة أشهر وقيل: محل، واألحوط فيه أن 

يكون له سّتة أشهر.
ّراج، ونحومها محل، واالحتياط أن يكون ذكر له  ل، والدُّ وكّفارة احلمِجمِ

سّتة أشهر.
احلرم،  يف  املحّل  عىل  ودرهم  احلّل،  يف  املحرم  عىل  شاة  احلامم  وكّفارة 
الدرهم  عىل  قيمته  زادت  إن  واالحتياط  احلرم،  يف  املحرم  عىل  وجيتمعان 

القيمة عليهام.
عىل  القيمة  أو  درهم  ونصف  احلّل،  يف  املحرم  عىل  محل  َفْرخه  وكّفارة 

املحّل يف احلرم، وجيتمعان عىل املحرم يف احلرم.
وكذلك كّلام له فداء معنّي يف السّنة، فهو عىل املحرم يف احلّل وعىل املحّل 
يف احلرم قيمته، وجيتمعان عىل املحرم يف احلرم، إاّل ما فدائه ]فداؤه[ بدنة، 
فال زيادة عليها يف املشهور،))) واألحوط فيه االجتامع عىل املحرم يف احلرم.

الَفْرخ  البيض وقتل  الّنعامة إن حتّرك فيه الفرخ، إن كس  وكّفارة بيض 
»بدنة«، واالحتياط عن كّل ناقة حامل، أو من شاهنا احلمل، وإن مل يتحّرك 

1 . النهاية للطويس 1 :  485 ؛ الوسيلة : 165 ؛ كشف اللثام 6 : 424.
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الَفرخ، أرسل عىل نوق بعدد البيض فحاًل أو فحولة، فام نتج َهدي للكعبة، 
وال يشء عليه إن مل ينتج يشء منها، أو بعضها.

فإن تعّذر اإلرسال، كّفر عن كّل بيضة بشاة.
وقيل:  مّدًا،  منهم  كاًل  مساكني  عرشة  بيضة  كّل  عن  اهُطعم  تعّذر،  فإن 

مّدين، فإن عجز، صام عن كّل منها ثالثة أّيام.
وكّفارة أكل بيض النعام شاة.

ّراج، ونحومها إن حتّرك الفرخ، ففي كّل  وكّفارة كس بيض الَقبج، والدهُ
محل.

وقيل: شاة، من شاهنا احلمل.)))
وإن مل يتحّرك الفرخ، أرسل الفحل من الغنم عىل اإلناث بعدد البيض، 

فالناتج هدي للكعبة، وإن مل ينتج فال يشء.
وإن عجز اهُطعم عرشة مساكني من صلحاء املؤمنني.

فإن عجز صام ثالثة أّيام.
واالحتياط أن يفدي عن كّل بيضة بشاة إن متّكن.

وعىل  محل،  احلّل  يف  املحرم  عىل  الفرخ  حتّرك  بعد  احَلامم  بيض  وكّفارة 
املحّل يف احلرم نصف درهم، وجيتمعان عىل املحرم يف احلرم.

ْعَوة، وأشباهها من الرّب. ة، والصَّ ْنربهُ صفور، والقهُ وكّفارة العهُ
وقيل: يف كّل ما عدا النعام شاة، وبه خرب صحيح،))) وقيل: القيمة.)))

وكّفارة َقْمَلة تقتلها أو يلقيها، كّف من الرّب.

1 . السائر1 : 565 ؛ كشف اللثام 6 : 354.
2 . وسائل الشيعة 9 : 193 »باب 9 من أبواب كّفارات الصيد ح5«.

3 . املبسوط 1 : 344.
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وكّفارة كّل َجرادة، كّف من الرّب أو مترة، ويف الكثري فشاة، وإن امتألت 
الطريق حّتى ال يمكن السلوك إاّل بوطئها فال يشء.

وكّفارة البّط، والوز، والكركي، شاة، وقيل: القيمة.)))
وكذا كّل ما مل يقدر له يف الرشع فدية، فكّفارته قيمته، حيكم هبا ذوا عدل.

وعىل املحرم يف احلرم قيمتان، وإن قتل صيدًا من صيد الرّب ثّم أكل حلمه 
فعليه كّفارتان، وإن قتل مجاعة صيدًا من صيد الرّب فعىل كّل كّفارة.

وإن رضب املحرم يف احلرم بطائر وحيش عىل األرض فقتله، كان عليه 
فداء وقيمتان.

شاة،  عليه  كان  لبنها  ورشب  فحلبها،  َظْبية  احلرم  يف  املحرم  أخذ  وإن 
وقيمة اللبن.

نصفها،  القرنني  كس  ويف  القيمة،  ربع  الَغزال  قرين  أحد  كس  وكّفارة 
وكذا النصف يف إحدى اليدين أو الرجلني أو العينني.

وكّفارة ما ينقص من القيمة األرش، أو بتلك النسبة من الكّفارة.
نتف  وإن  بيشء،  اجلانية  باليد  التصّدق  احلامم،  من  ريشًة  نتف  وكّفارة 
حّتى  أمسكه  الطريان،  عىل  القدرة  ]سلبها[  صلبها  بحيث  غريه  أو  احلامم 

يستقّل بالطريان.
وكّفارة من أغلق بابًا عىل محام وفرخ وبيض حّتى هلكت أو جهل احلال 
عن كّل محامة شاة، وعن كّل فرخ محل، وعن كّل بيضة درهم، وكذا يضمن 
الفداء لكّل صيد من صيد الرّب إذا أغلق عليه الباب كذلك، أو دّل عليه من 

صاده أو أغرى به كلبًا.
وروي إّنام كّفارته بدنة، إن عجز عنها، أطعم سّتني مسكينًا من صلحاء 

1 . خمتلف الشيعة 4 : 103 ؛ كشف اللثام 6 : 366.
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املؤمنني، فإن عجز، صام ثامنية عرش يومًا.)))
وما كّفارته بقرة، إن عجز عنها، أطعم ثالثني مسكينًا، فإن عجز، صام 

تسعة أّيام.
وكّل ما فيه شاة، إن عجز عنها، أطعم عرشة مساكني، فإن عجز، صام 

ثالثة أّيام.
العامد  إّنام هي عىل الساهي، وعىل  الكّفارات،  وقيل: مجيع ما ذكر من 

كّفارتان.
وتغطية  للرجل،  الرأس والقدم  وتغطية  املخيط،  لبس  من  كّل  وكّفارة 
آخر،  إىل  منزل  من  املسري  يف  نفسه  عىل  الرجل  وتظليل  للمرأة،  الوجه 

والطيب، شاة.
وكذا  مجيعًا شاة،  اليدين  أظفار  ويف  بّر،  من  ّد  مهُ يقلم  ْفر  ظهُ كّل  وكّفارة 
أظفار الرجلني مجيعًا، وإن قلمها يف جملس، كفت شاة واحدة إن مل يتخلل 

التكفري.
من  ثالثة  إطعام  أحدمها،  شعر  ويف  شاة،  اإلبطني  شعر  إزالة  وكّفارة 

صلحاء املؤمنني من املساكني كّل منهم مّدًا من بّر، واألحوط شاة.
ثالثة  وصوم  شاة،  بني  خمرّي  واضطرارًا  شاة،  اختيارًا  الرأس  شعر  ويف 

أّيام، وإطعام سّتة من صلحاء مساكني املؤمنني، كّل منهم مّدين من بّر.
ويف شعر العانة وغريه شاة احتياطًا، وإن سقط شعرة من الرأس والبدن 

باملس لغري الوضوء أو الغسل أو التطهري، فكّف من بّر، وقيل:  شاة.)))
وكّفارة اليمني الصادقة ثالث شاة ]شياه[، والكاذبة ثالث بدنة ]بدن[ 

1 . خمتلف الشيعة 4 :103 ، كشف اللثام 6 : 366 .
2 . املقنعة : 435.
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ومّرتني ]ومرتان[  بقرة ومّرة شاة.
باحلرمة،  العلم  مع  عمدًا،  الغروب  قبل  عرفات  من  اإلفاضة  وكّفارة 
فإن عجز صام  النحر،  يوم  ينحرها  بدنة  الغروب،  قبل  إليها  العود  وعدم 

ثامنية عرش يومًا.
العلم  مع  عمدًا  احلّج  طواف  عن  التقصري  أو  احللق  تأخري  وكّفارة 

بوجوب التقديم، شاة.
وكّفارة ترك املبيت بمنى ليلة من ليايل الترشيق، شاة.

وكّفارة احللق بني عمرة التمّتع وحّجه، شاة عىل قول.)))
وكّفارة إدماء عضو، شاة عىل قول،))) وكذا قلع سن.

فصل

1 . كشف اللثام 6 : 297 .
2 . الدروس 1 : 386 »درس 101« ؛ كشف اللثام 6 : 484.

الصفحتان ا ألوليان لكتاب: »الزهرة في مناسك الحج والعمرة«
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كّفارات اجلماع وما يناسبه
عليه  كان  بالتحريم،  عاملًا  عامدًا  باملشعر  الوقوف  قبل  احلاج  جامع  إن 
بدنة ينحرها، ويتصّدق بلحمها عىل الصلحاء من مساكني املؤمنني، وإمتام 

حّجه، وقضاؤه؛ وقضاؤه يف القابل.
وعىل املوطوءة مثل ذلك إن طاوعته، وعليهام االفرتاق يف القضاء ويف 
وإن  حمتشم،  معهام  ثالث  بوجود  اإلحالل  إىل  املواقعة  موقع  من  األداء 

أكرهها لزمه بدنتان.
وإن جامع بعد الوقوفني عمدًا عاملًا قبل طواف احلّج، أو طواف النساء 
ـ وإن طاف من طواف سّتة أشواط ـ فإن كان قبل طواف احلّج، وعجز عن 

البدنة، فبقرة، فإن عجز فشاة، وال يشء عىل اجلاهل والنايس.
وإن جامع يف العمرة املفردة قبل طواف النساء عامدًا عاملًا فعليه بدنة، 

وإن كان قبل السعي، كانت عليه عمرة اهُخرى يف شهر آخر.
وإن جامع يف عمرة التمّتع قبل التقصري، فعليه بدنة، وإن كان قبل السعي 

احتمل فساد عمرته، فإن وسع الوقت اعتمر اهُخرى للتمّتع.
كان  وإن  فبدنة،  بشهوة،  قّبل  أو  اجلامع،  بغري  املحرم  استمنى  وإن 

االستمناء قبل املشعر، احتمل وجوب قضاء احلّج.
وإن قّبل زوجته، أو أمته بغري شهوة فشاة، وكذا إن مّسها بشهوة.

وإن مّسها أو نظر إليها، ال بشهوة، فال يشء، وإن أمنى.
وإن نظر إىل أجنبية فأمنى، فبدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة.

وإن مل يكن النظر بشهوة.
وإن عقد حمرٌم النكاَح ملحرم ٍ، فدخل هبا الزوج، كان عىل كّل من الزوج 
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]والعاقد[ كّفارة.
رجب  عرش  سادس  ليلة  واّتفق  الوعد،  وإنجاز  العقد،  عىل  هلل  واحلمد 

لسنة ألف ومئة ومخسة عرش.
وكتب مؤّلفها حمّمد بن احلسن األصبهاين أحّلهام بحابيح اجلنان، وأحّل 

هلام فيها قطوفها الدواين.
هذا آخر كالمه أعىل اهلل يف الدارين مقامه.

وكتب حمّبه الصفي، وخملصه الويف، العبد املذنب اجلاين، حمّمد بن   
بدوي اجلزائري العسكري، عفي عنهام.

الصفحتان ا ألخيرتان لكتاب: »الزهرة في مناسك الحج والعمرة«




