دليل مناسك الحج
طبقاً لفتاوى

المرجع الديني سماحة آية اهلل العظمى
السيد محمد حسين فضل اهلل

دار المالك

1

حقوق الطبع محفوظة لمناشر
النسخة اإللكترونية
بناء عمى الطبعة الخامسة
ً
1436هـ 5102 /م

2

مقدم ـة:
حج البيت من استطاع إليو سبيالً} [آل عمران.]79:
قاؿ تعالى{ :وهلل عمى ال ّناس ُّ
قصد بيت اهلل الحراـ والقياـ بشعائر
الحج في المغة ىو القصد ،وفي المصطمح:
ُ
المقدس.
نص عمييا الشرع ّ
مخصوصة ّ

الحج مف أعظـ العبادات اإلسالمية ،وىو مف الدعائـ التي ُبني عمييا اإلسالـ ،وقد
و ّ
حجة اإلسالـ».
مرة واحدة ،وىي
المسماة بػ « ّ
َ
أوجبو اهلل عمى مف استطاعو في العمر ّ
ّ
عز وجؿ :ومن كان في ىذه أعمى فيو في اآلخرة أعمى
وعف الصادؽ(ع)في قولو ّ
حجة اإلسالـ،
يسوؼ نفسو
الحج ،يعني ّ
ّ
وأض ّل سبيالً} [اإلسراء ،]90:قاؿ« :ذلؾ الذي ّ
الحج؟ قاؿ(ع) :
يسوؼ
ّ
حتى يأتيو الموت» .وعف أحد أصحابو(ع) ّأنو سألو :التاجر ّ
عذر ،فإف مات فقد ترؾ شريعة مف شرائع اإلسالـ» [وسائؿ الشيعة ،22;37
«ليس لو ٌ
باب 7مف أبواب وجوب الحج وشرائطو ،ح6و.]7
الحج ثواباً عظيماً ،فقد ورد في األحاديث الشريفة أف
ّ وجل عمى
وقد وعد اهلل عز
ّ
أمو» [مسند أحمد  ،]33: : 3وورد َّ
أف
«مف ّ
حج فمـ يرفث ولـ يفسؽ رجع كييئتو يوـ ولدتو ّ
الجنة [سنف النسائي .]223 :6
الحج ِة المبرورة ليس ليا جزاء ّإّل ّ
ّ

بد أف يكوف معموماً َّ
العبد منيا إّل ما أقبؿ
الحج وسائر العبادات ّل ينا ُؿ
أف
عمى ّأنو ّل ّ
َ
ّ
يتحسس
روحي،
توجو
مجرد شعائر يقوـ بيا
بقمبو عميو ،فميس
الحاج مف دوف ّ
ّ
ّ
ّ
الحج ّ
ّ
روحية تختصر حياة
معانييا ،ويعيش أجواءىا ،واف كاف يسقط الواجب بذلؾ ،بؿ ىو رحمةٌ
ّ
ليتزود منيا
اإلنساف ،التي تبدأ مف اهلل ،وتسير في خطّ اهلل ،وتنتيي إليو سبحانو وتعالى،
ّ
الحاج لحياتو ما يعينو عمى لزوـ الطاعة واجتناب المعصية.
ّ
كما َّ
إسالمي عالمي ،يجتمع فيو المسمموف مف أنحاء العالـ عمى اسـ
الحج مؤتمر
أف
ّ
ّ
اهلل ،حيث ينبغي أف يستفيدوا منو ما يغني إسالميـ ،وينفع قضاياىـ ،وقد قاؿ تعالى{:وأ ّذن
فج عميق* ليشيدوا منافع
في الناس
بالحج يأتوك رجاالً وعمى كل ضامر يأتين من كل ٍّ
ّ
الحج قولو« :فجعؿ فيو
مبيناً بعض عمؿ ّ
ليم} [الحج ، ]02-09:وقد ورد عف الصادؽ(ع) ّ
اّلجتماع مف الشرؽ والغرب ليتعارفوا» [وسائؿ الشيعة  ،22;25باب 2مف أبواب وجوب
الحج وشراطو ،ح.]29
الحاج أف يعرفيا
متعددة يجب عمى
محج أحكاماً
ّ
ّ
شرع اهلل ل ّ
أما في الجانب الشرعي فقد ّ
حتى يأمف عمى عممو مف الخطأ الموجب لبطالف العبادة .وقد اعتمدنا بيانيا في مباحث
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راعينا فييا التسمسؿ الطبيعي الذي يعتمده المكمّؼ مف حيف وجوده في بمده وحتى انتيائو مف
المنورة حيث مسجد رسوؿ اهلل (ص).
الشعائر ،خاتميف بأعماؿ المدينة ّ

قسمنا الكتاب إلى تمييد وبابيف وخاتمة.
وقد ّ
أما التمييد فيضـ مبحثيف :المبحث األوؿ في مف الذي يجب عميو الحج ،والمبحث الثاني
ّل.
الحج والعمرة إجما ً
نبيف فيو أقساـ ّ
ّ
حج التمتع ،وينقسـ ىذا الباب إلى مدخؿ وفصميف:
وأما الباب األوؿ فنتناوؿ فيو أحكاـ ّ
نتعرض في المدخؿ لممواقيت وأحكاميا ،ثـ نتناوؿ في الفصؿ األوؿ عمرة التمتع وأحكاميا،
حج التمتع في الفصؿ الثاني.
ثـ نفصؿ الكالـ حوؿ ّ
الحج والعمرة ،وذلؾ في فصميف ،األوؿ نتحدث فيو
ونعرض في الباب الثاني لباقي أنواع
ّ
حج اإلفراد والقراف ،ونتناوؿ في الثاني أحكاـ العمرة المفردة.
عف ّ

وأما الخاتمة فنتحدث فييا عف خمسة مطالب :األوؿ في الكفارات ،والمطمب الثاني في
وجوب اّلستنابة لمحج ،والمطمب الثالث في الوصية بالحج ،والمطمب الرابع في أحكاـ النيابة
نتعرض إلى أحكاـ المصدود والمحصور.
لمحج ،وأخي اًر ّ
ونختـ الكتاب ببعض األدعية المأثورة والزيارات.
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تمـهـيــد
وفيو مبحثان:

المبحث األول :في من الذي يجب عليه

الحج:

الحج إّل عمى مف توفّرت فيو جميع الشروط التي سيأتي ذكرىا ،فمو اخت ّؿ واحد
ّل يجب
ّ
يصح منو
الحج .ولكف ليس معنى عدـ وجوبو ّأنو ّل
منيا لـ يجب عميو
حج فاقداً
الحج لو ّ
ّ
ّ
ّ
حجة اإلسالـ ،وبالتالي
ألحد الشروط ،بؿ
يصح منو ويؤجر عميو ،إّل ّأنو ّل يجزيو عف ّ
ّ
الحج مرة أخرى عند توفّر تمؾ الشروط.
يجب عميو ّ
وفيو فروعٌ :

الفرع األول :في شروط

الوجوب:

الشرط األول :البموغ:
الصبي ما لـ يبمغ ،حتى لو كاف مراىقاً،
الحج عمى
وبمقتضى ىذا الشرط فإنو ّل يجب
ّ
ّ
وفي الرواية عف الصادؽ(ع)« ::لو أف غالماً َّ
حج عشر حجج ثـ احتمـ كانت عميو
فريضة اّلسالـ« [الكافي  ،389 :5ح.]29
الحج بعد تحقّؽ شرائطو فورياً ،فتجب المبادرة إليو في سنة
ـ ػ  :2األحوط كوف وجوب
ّ
اّلستطاعة ،واف تركو ٍ
أخره كذلؾ مف
لعذر أو بدونو يأتي بو في السنة التالية ،وىكذا ،واف ّ
دوف عذر إلى أف مات يكوف قد ارتكب كبيرة مف الكبائر بترؾ شريعة مف شرائع اإلسالـ.
ثـ بمغ في أثناء الحج ،فينا حالتاف:
حج
ـ ػ  :3إذا ّ
الصبي ّ
ّ
أ  -أف يبمغ قبؿ اإلحراـ مف الميقات ،وكاف مستطيعاً ولو مف الموضع الذي بمغ فيو ،فال
حجو يكفيو عف حجة اإلسالـ.
اشكاؿ في أف ّ

حجة
حجو عف ّ
ب  -أف يبمغ بعد اإلحراـ ،فإف كاف بموغو قبؿ الوقوؼ بمزدلفة ،أجزأه ّ
الحج في
مستحباً ولزمو
حجو
ّ
ّ
أما إف كاف بعد الوقوؼ بمزدلفة وقع ّ
اإلسالـ وعميو إتمامو؛ و ّ
ٍ
عاـ آخر عند توفّر سائر الشروط.
فتبيف بعد أدائو لممناسؾ ،أو في
حج اإلنساف
مستحباً باعتقاد ّأنو غير بالغ ّ
ّ
ـ ػ  :4إذا ّ
حج اإلسالـ ،فيجتزىء بو ،وّل يجب عميو
حجو ّ
األوؿ ،فينا يكوف ّ
أثنائيا ّأنو كاف بالغاً مف ّ
الحج مرة أخرى إذا استطاع بعده.
ّ

حجو إذف الولي .نعـّ ،ل
ستحب لمصبي
ـ ػ ُ :5ي
صحة ّ
يحج ،وّل ُيشترط في ّ
المميز أف ّ
ّ
ّ
بد لو مف مراعاة األمور األخرى التي تندرج تحت الوّلية ،كإذف الولي لمخروج ،خصوص ًا مع
ّ
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تتـ بشكؿ عادي نتيجة
وجود مخاطر في الطريؽ ،وأثناء
ّ
الحج ،مما أصبحت مراعاتو ّ
لقوانيف السفر في البمداف المختمفة.
المميزة  -وذلؾ
الصبية غير
المميز  -وكذا
الصبي غير
لمولي إحجاج
ستحب
ـ ػ ُ :6ي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ممكف التمقيف ،واّل ّلبى عنو،
بأف ُيمبسو ثوبي اإلحراـ ،ويأمره بالتمبية ،ويمقّنو إياىا إف كاف
َ
الصبي مف
يؤخر تجريد
المحرـ اجتنابو .ىذا ،ويجوز
لمولي أف ّ
ّ
ويجنبو ما يجب عمى ُ
ّ
ّ
ثـ يأمره باإلتياف
المخيط  -وما بحكمو  -إلى منطقة «فخ» إذا كاف سائ اًر مف ذلؾ الطريؽّ ،
بكؿ ما يتم ّكف مف أفعاؿ الحج ،وينوب عنو في ما ّل يمكنو اإلتياف بو.
تصح صالتو إّل عف طيارة .نعـّ ،ل
بد أف يتوضأ وّل
وحيث يصمي الصبي بنفسو فال ّ
ّ
يمزمو أف يتوضأ إذا كاف الولي ىو الذي يصمي عنو.

فيصح منو ذلؾ واف كاف نفسو
بالصبي أف ُيحرـ معو،
الولي
ـ ػ ّ :7ل ُيشترط في إحراـ
ّ
ّ
ّ
محالً ،إّل أف يجب عميو اإلحراـ بعنواف آخر ،كعدـ جواز دخوؿ مكة إّل محرماً ونحوه،
فيمزمو اإلحراـ عف نفسو أيضاً.
حؽ حضانتو
الصبي غير
ستحب لو إحجاج
الولي الذي ُي
ـ ػ :8
المميز ىو كؿ مف لو ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مف األبويف أو غيرىما.
المميز عمى قسميف:
الصبي
حج
ـ ػ  :9النفقة التي ينفقيا
ّ
الولي عمى ّ
ّ
ّ
 - 2المقدار الذي يوازي ما يصرفو عميو في بمده في موازاة أياـ السفر ،فنفقتو مف ماؿ
الصبي.
ّ

الصبي ،إّل أف يكوف
الولي ّل ماؿ
 - 3المقدار الزائد عف نفقة بمده ،فنفقتو مف ماؿ
ّ
ّ
الصبي متوقّفاً عمى السفر بو ،أو يكوف السفر مصمحة لو ،فتُدفع تكاليؼ السفر وما
حفظ
ّ
الولي.
يقتضيو الحفظ عندئذ مف مالو ،ويبقى الزائد مف ماؿ
ّ

أما الكفّارات
الولي ،وكذا كفّارة صيد
المميز عمى
الصبي غير
ـ ػ  ::ثمف ىدي
ّ
الصبي ،و ّ
ّ
ّ
ّ
ممي اًز ػ ،وّل يجب
التي تجب عند اإلتياف بموجبيا عمداً فال تجب بفعؿ الصبي ػ واف كاف ّ
ٍ
الصبي.
حينئذّ ،ل عمى الولي وّل مف ماؿ
التكفير عنيا
ّ
الشرط الثاني :العقل:

الحج عمى المجنوف المطبؽ،
الحج ،فال يجب
المقصود بيذا الشرط أف يكوف عاقالً حاؿ
ّ
ّ
وقت ويفيؽ في ٍ
وّل عمى األدواري  -وىو الذي يجف في ٍ
وقت إذا صادؼ زمف جنونو زماف
ّ
ومقدماتيا مف اإلحراـ ونحوىا ،فإف صادؼ زمف إفاقتو زمف اّلتياف
الحج
اإلتياف بمناسؾ
ّ
ّ
ٍ
حينئذ.
الحج
بذلؾ فيجب عميو ّ
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الشرط الثالث :االستطاعة:
حج البيت
شرط اّلستطاعة إلى
الحج ىو المذكور في قولو ّ
عز وجؿ{ :وهلل عمى الناس ّ
ّ
من استطاع إليو سبيالً} [آل عمران .]79:وقد ُسئؿ اإلماـ الصادؽ(ع)عف معنى
اّلستطاعة فقاؿ« :مف كاف صحيحاً في بدنو ،مخمّى سربو ،لو زاد وراحمة فيو ممف يستطيع
الحج» [وسائؿ الشيعة  ،45 :22باب  9مف أبواب وجوب الحج وشرائطو ،ح ،]5ولذلؾ ّل
يعد المكمّؼ مستطيعاً إّل إذا توفرت لديو أمور:
ّ
 - 4السعة في الوقت ،وذلؾ بأف يكوف لدى المكمّؼ متّسع مف الوقت يكفي لمذىاب إلى
المقدسة والقياـ باألعماؿ الواجبة فييا .وعمى ىذا فيخت ّؿ ىذا الشرط فيما لو توفّرت
األماكف
ّ
الشروط المطموبة في ٍ
وقت ّل يسع الذىاب ألداء المناسؾ أصالً ،أو يسعُ ذلؾ ،ولكف بمشقّة
تحمؿ عادة.
شديدة ّل تُ ّ

ومقدماتو مف السفر ونحوه ،فمو كاف مريضاً  -أو ىرماً -
 - 0القدرة البدنية عمى
الحج ّ
ّ
المقدسة ،أو يمنعو مف البقاء فييا بمقدار أداء أعماليا
يمنعو ذلؾ مف السفر إلى األماكف
ّ
حج
ّ
تحمؿ عادةً ،لـ يكف ال ّ
لشدة ّ
يتـ بحرٍج شديد ّل ُي ّ
الحر مثالً ،أو كاف تحممّو لظروؼ البقاء ّ
لمحج في بعض الموارد اآلتي تفصيميا في
واجباً عميو مباشرة ،إّل ّأنو يجب عميو اّلستنابة
ّ
المطمب األوؿ مف الخاتمة.
المعبر عنو بػ«تخمية السّْرب»
 - 3أن يكون الطريق ػ في ذىابو ػ مفتوحاً ومأموناً  ،وىو
ّ
متيس اًر،
في الرواية المتقدمة ،وذلؾ بأف يكوف الوصوؿ إلى الميقات وأماكف أداء المناسؾ
ّ
وليس فيو خطر عمى النفس أو الماؿ أو ِ
العرض ،فإف لـ يكف حاؿ المكمؼ كذلؾ في طريقو
ٌ
لمحج ،فال يجب عميو.
لـ يكف مستطيعاً ّ

فإنو ّإنما يشترط فيو تخمية السرب إذا كاف المكمؼ يريد
أما بالنسبة لطريؽ العودةّ ،
وّ
يضطر إلى الذىاب إليو ،دوف ما إذا لـ يكف مضط اًر
الرجوع إلى بمده ،أو إلى بمد آخر
ّ
لذلؾ.

ثـ عرض لو ما يمنعو مف إكماؿ طريقو ألداء المناسؾ؛ كأف
ـ ػ  :21إذا أحرـ المكمّؼ ّ
خاصة نعرضيا في المطمب الخامس مف
مرض ،أو قُطعت الطريؽ أو نحوىما ،فمو أحكاـ
ّ
الخاتمة تحت عنواف« :المصدود والمحصور».
أبعدىما مأموف وسالؾ ،واألقرب غير مأموف أو غير
ـ ػ  :22إذا كاف
لمحج طريقاف ُ
ّ
مفتوح ،فينا صورتاف:
أ  -أف يتم ّكف مف الذىاب مف الطريؽ األبعد مف دوف حرّج أو مشقّة ،فينا يجب عميو
يتضرر بو  -أزيد مما لو سمؾ
الحج مف الطريؽ األبعد ،واف استمزـ منو دفع ماؿ ّ -ل
ّ
ّ
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الطريؽ األ قرب .ومف الواضح ىنا أف القدرة عمى بذؿ الماؿ الزائد مف دوف حرج تختمؼ مف
شخص آلخر بحسب اختالؼ األشخاص مف حيث قدراتيـ المالية.
ب  -أف يستمزـ ذىابو مف الطريؽ األبعد ذىابو عبر أكثر مف بمد ،بحيث يدور في
متعارؼ بيف الناس ،بالنحو الذي ّل يصدؽ عميو ُعرفاً ّأنو مخمّى
البمداف كثي اًر بشكؿ غير
َ
الحج ،حتى لو لـ يكف حرجاً عميو.
السّْرب ،فينا ّل يجب عميو ّ

ـ ػ  :23إذا كاف في الطريؽ مف يمنع مف إكماؿ المسير ،بيدؼ الحصوؿ عمى الماؿ،
فإف أمكف دفع الماؿ لو وجب بشرط أف ّل يكوف مقداره مجحفاً بحالو وحرجاً عميو ،واّل لـ
الحج،
يجب عميو الح ّج ليذا العاـ ،ويرى بالنسبة لمعاـ التالي ،فإف كاف مستطيعاً وجب عميو
ّ
واّل لـ يجب أيضاً.
أما إف كاف ىدفو ىو المنع مف المسير مطمقاًّ ،ل الحصوؿ عمى الماؿ ،ولكف كاف يمكف
ّ
فإنو ّل يجب عمى المكمّؼ بذؿ
استعطافو حتى ّ
ترؽ نفسو ليفتح الطريؽ ويخمّي السربّ ،
الحج لو لـ يفعمو.
الماؿ حينئذ ،ويسقط عنو ّ

معيف احتماؿ موتو أو مرضو أو نحوىما ،فإف كاف ىذا
ـ ػ  :24لو كاف في سموؾ طر ّ
يؽ ّ
الجوية
اّلحتماؿ مما يعتني العقالء بمثمو ،كأف كاف طريقو عبر البحر مع سوء األحواؿ
ّ
ٍ
قالئياً  -موجباً لمقمؽ
بنحو يقوى فيو احتماؿ الغرؽ ،أو كاف اّلحتماؿ  -ولو لـ يكف ع ّ
يتيسر لو عالجو ،كما في حاّلت التوتّر النفسي العالي عند
تحممو وّل ّ
والخوؼ الذي ُ
يعسر ّ
ثمة طريؽ آخر لتفادي كؿ ذلؾ ،لزمو سموكو
مف يخافوف السفر في الطائرة ،فينا إف كاف ّ
الحج،
المتقدـ في المسألة ( ،)22واف انحصر الطريؽ في ذلؾ سقط عنو وجوب
بالتفصيؿ
ّ
ّ
حجة اإلسالـ.
حج
حجو ويجزئو عف ّ
صح ّ
متحمالً ذلؾ ّ
إّل ّأنو لو ّ
ّ
 - 1النفقة ،وتشمؿ أربعة أمور:

األول :الزاد ،وىو كؿ ما يحتاج إليو في سفره  -ذىاباً واياباً  -وعند أدائو لممناسؾ مف
ّ
المأكوؿ والمشروب وغيرىما ،وذلؾ بالنحو المتعارؼ ألمثالو في حالتو ،التي تختمؼ
باختالؼ وضع األفراد اّلجتماعي وما ألفوه مف نمط في العيش ليناً أو خشونة ،وباختالؼ
وحر ،مما تختمؼ معو حاجات الحاج.
زماف السفر برداً ّاً
المعبر عنيا بالراحمة ،والتي يمكف أف تكوف برّية
الثاني :وسيمة النقؿ  -ذىاباً واياباً  ،-و ّ
مما يميؽ بوضعو اّلجتماعي بحسب المتعارؼ لدى الناس .ىذا ،واف
أو ّ
جوية أو بحرية ّ
مختص بصورة الحاجة إلييا ،فمو كاف قاد اًر عمى المشي مف دوف مشقّة،
اشتراط وسيمة النقؿ
ّّ
ٍ
ِ
كشرط
لقرب المسافة مثالً ،ولـ يكف المشي منافياً لوضعو اّلجتماعي ،فال يعتبر توفّرىا
لالستطاعة.
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الثالث :مؤنة العياؿ فترة غياب المعيؿ في
الحج ،إذ مع عدميا ّل يكوف المعيؿ مستطيعاً
ّ
ممف تجب نفقتو شرعاً.
أف المراد بيـ كؿ مف يعولو
ّ
ّ
لمحج .والظاىر ّ
الحاج ،ولو لـ يكف ّ

الرابع :الرجوع إلى الكفاية ،وذلؾ بأف يتم ّكف مف إعاشة نفسو وعائمتو بعد الرجوع فيما إذا
إما بالفعؿ ،بأف يكوف عنده مف الماؿ ما يكفيو
خرج إلى
ّ
الحج وصرؼ ما عنده في نفقتوّ ،
بالقوة ،كما ىو الحاؿ في الموظّؼ أو العامؿ الذي يقبض راتباً شيرياً.
لذلؾ ،وا ّما ّ

والضابط في ذلؾ ّأنو يمزـ أف يكوف المكمّؼ عمى ٍ
حالة ّل يخشى معيا عمى نفسو ومف
الحج ،أو بسبب صرؼ ما عنده مف الماؿ في
يعوليـ مف العوز والفقر بسبب الخروج إلى
ّ
سبيمو.
مؤدي ًا
ـ ػ  :25لو كاف يعمؿ في شركة أو مصنع يميؽ بحالو ،وكاف الذىاب إلى
الحج ّ
ّ
لفقداف عممو ذاؾ ،فإف كاف قاد اًر عمى تحصيؿ عمؿ آخر مناسب لحالو ،مف دوف أف يوقع
أما إف أوجب ذلؾ تعطّمو عف العمؿ،
نفسو وعيالو في العوز ،كاف مستطيعاً لمحج شرعاً .و ّ
لمحج ،فال يجب عميو.
كمياً أو جزئياً ،بالنحو
ّ
المتقدـ ،لـ يكف مستطيعاً ّ

الحج يجب تقديرىا مف المكاف الذي فيو المكمّؼ،
ـ ػ  :26اّلستطاعة المعتبرة في وجوب
ّ
محج مف
ّل مف بمده ،فمو سافر المكمّؼ إلى البحريف مثالً لمتجارة أو لغيرىا ،وكاف مستطيعاً ل ّ
الحج ،واف لـ
يحج بو مف الزاد والراحمة ،وجب عميو
ّ
ىناؾ ،بأف كاف لو ىناؾ ما يمكف أف ّ
الحج مف بمده.
يكف مستطيعاً بما عنده لو أراد ّ
الحاج الرجوع إليو ،فإف
ـ ػ  :27تقدير نفقة اإلياب يكوف بالنسبة إلى المكاف الذي يريد
ّ
قدر ما يحتاجو مف النفقة إليو ،وأما إف كاف يريد الرجوع إلى ٍ
بمد
كاف يريد الرجوع إلى وطنو ّ
ّ
آخر ،لمسُّكنى فيو أو لمتجارة فينا حالتاف:
ٍ
عندئذ
أ  -أف يكوف مقدار نفقة الرجوع إلى ذلؾ البمد أقؿ مف نفقتيا إلى وطنو ،فالمعتبر
وجود النفقة إلى ذلؾ البمد.

ب  -أف يكوف الذىاب إلى ذلؾ البمد أكثر نفقة مف الرجوع إلى وطنو ،فينا ّل يعتبر
وجود النفقة إلى ذلؾ المكاف ،بؿ يكفي في الوجوب وجود مقدار العودة إلى وطنو ،إّل مع
اّلضطرار إلى السُّكنى فيو .مثالو :أف يكوف سعر بطاقة العودة إلى لبناف بالطائرة 611
دينا اًر ،وأراد الرجوع إلى بمد آخر سعر البطاقة إليو  ،811فينا لو كاف معو  611اعتُبر
مستطيعاً شرعاً ،حتى لو كاف ّل يريد الرجوع إلى وطنو ،إّل أف يضطر لمذىاب إلى ذلؾ
ٍ
عندئذ.
فيعتبر وجود 811
البمدُ ،

أف المكمّؼ الذي
فصمناه  -شرطاً لوجوب
ّ
الحج ّ
ـ ػ  :28معنى كوف اّلستطاعة  -بما ّ
أما مف لـ تتوفّر فيو فال يجب عميو
تتوفّر فيو شروط اّلستطاعة يجب عميو
ّ
الحجّ ،
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تحصيميا ،ولو باّلكتساب الذي يناسب وضعو اّلجتماعي .ولذا لو كاف عنده الزاد ،وكاف
الطريؽ آمناً ومفتوحاً ،وكاف صحيح البدف ،ولكف لـ يكف عنده وسيمة نقؿّ ،ل بالممؾ وّل
الحج ،وّل يجب عميو العمؿ لذلؾ؛ نعـ لو عمؿ لتحصيميا بحيث
باّلستئجار ،لـ يجب عميو
ّ
حج اإلسالـ.
حجو ّ
صار مستطيعاً  -ولو مف الميقات  -كاف ّ

الفرع الثاني :في تفاصيل

النفقة:

عما يحتاج إليو المكمّؼ في
ـ ػ  :29يشترط في النفقة التي تمزـ
ّ
الحاج أف تكوف زائدة ّ
الحج عمى فعؿ ما
معاشو بالنحو المتعارؼ ألمثالو ،فال تصدؽ اّلستطاعة عرفاً إذا توقّؼ
ّ
يؤدي إلى ىدـ أساس معيشتو واف لـ يكف ذلؾ حرجاً عميو ،ولذا ّل يجب عميو بيع دار
ّ
سيارتو وّل ما يحتاجو في عممو أو صنعتو،
ليحصؿ نفقة
سكنو
الحج ،وّل أف يبيع أثاثو ،وّل ّ
ّ
ّ
حمييا ،وّل غير ذلؾ مف الحاجات التي تختمؼ بحسب حالة
كما ّل تكمَّؼ المرأة أف تبيع ّ
َّ
كماً وكيفاً.
المكمؼ ّ

يضـ إليو ما لديو مف
الحج ،ولو بأف
نعـ ،إذا كاف عنده ما يزيد عف حاجتو بقدر نفقة
ّ
ّ
ٍ
عندئذ ببيع الزائد وصرؼ ثمنو في نفقة الحج .فإذا كاف
ويكمَّؼ
موارد أخرى ،كاف مستطيعاًُ ،
لممرأة حمي كانت تحتاج إلييا في ٍ
ولكنيا استغنت عنيا لكبرىا أو ٍ
ألمر آخر ،وجب
وقتّ ،
ّ
الحج ولو توقّؼ ذلؾ عمى بيعيا ،وكذا مف كاف عنده دار ّل يحتاج إلييا
عمييا أداء فريضة
ّ
ونحو ذلؾ.

ـ ػ  :2:قالواّ :إنو لو كاف عنده مف دار السكف وآّلت العمؿ ووسيمة النقؿ ،وغيرىا مف
عما يحتاجو عيناً ،ولـ تكف زائدة عمى الالئؽ بشأنو
سائر ما يحتاجو في معاشو ،ما ّل يزيد ّ
اّلجتماعي ،ولكف كانت بحسب القيمة زائدة عمى شأنو ،وتم ّكف مف التبديؿ بما ىو أرخص
منو بال مشقّة وّل حرج ،وجب عميو تبديميا ،وصرؼ الزائد في نفقة
الحج إف كاف الزائد كافياً
ّ
الحج لـ يجب
ليا ،ولو بأف يضـ إليو ماّلً آخر ،واّل فإف كانت الزيادة قميمة ّل تفي بنفقة
ّ
التبديؿ .ومثالو :أف يكوف عنده دار قيمتيا عشرة آّلؼ ،وأمكنو بيعيا وشراء دار أخرى -
ٍ
الحج إذا كاف الزائد -
عسر وّل حرج ،وجب عميو
مناسبة لحالو  -بأق ّؿ مف ذلؾ مف دوف
ّ
ولو بضميمة غيره  -وافياً بالنفقة .ولكف ذلؾ ّل يخمو عف إشكاؿ في خصوص الدار،
وآّلت العمؿ ،بؿ األقوى عدـ وجوب البيع ألنو ّل يعد مستطيعاً عرفاً بذلؾ ،ألف الممحوظ
في اّلستطاعة القدرة المالية التي ّل تنافي أوضاعو الطبيعية في اّلستقرار والعمؿ مما ّل
العامة لمناس.
يعتبر أم اًر بعيداً عف الحالة ّ
ـ ػ  :31قالواّ :إنو إذا كانت لو دار ممموكة ،وكانت بيده دار أخرى يمكنو السكف فييا -
كما إذا كانت موقوفة عمى عنواف ينطبؽ عميو  -ولـ يكف في ذلؾ حرٌج عميو ،وّل كانت
الحج ،ولو ببيع الدار
الدار في معرض أف يسكنيا غيره فتقصر يده عنيا ،وجب عميو أداء
ّ
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الممموكة وصرؼ ثمنيا في نفقتو ،بشرط أف يكوف الماؿ وافياً بالنفقة الواجبة ولو بالضميمة
تقدـ ،ويجري ذلؾ في غير الدار مما يمكنو أف يحصؿ عمى بديمو بال حرج ،ولكنو ّل
كما ّ
يخمو مف اإلشكاؿ بالنسبة إلى الدار التي يسكنيا اإلنساف.
الحج
ـ ػ  :32إذا كاف عنده ما ىو زائد عف حاجتو ،وأراد بيعو ألجؿ تحصيؿ نفقة
ّ
الواجب ،ولكنو سيضطر عندئذ  -بسبب ظروؼ السوؽ مثالً  -إلى أف يبيعو بسعر أنقص
عما لو لزـ الحرج والمشقّة مف بيعو.
عف المثؿ ،لـ ُيمزـ ببيعو بأق ّؿ مف ثمف المثؿ ،فضالً ّ
نعـ ،لو حصؿ وباعو المكمّؼ والحالة ىذه ،ووفى الثمف بالنفقة الواجبة ،كاف مستطيعاً ولزمو
الحج.
ّ

الحج وكاف بحاجة إلى الزواج أو شراء
ـ ػ  :33إذا كاف عنده مقدار مف الماؿ يفي بنفقة
ّ
مما يحتاج إليو بحسب شأنو ،كما إذا كاف بحاجة لتزويج ولده
دار لسكنو ،أو غير ذلؾ ّ
عد ذلؾ مف مصاريفو الطبيعية عرفاً ومف شؤوف مؤنتو التي يكوف تركيا حرجاً عميو،
بحيث ُي ّ
الحج ،واّل كاف
الحج موجباً لوقوعو في الحرج لـ يجب عميو
فإف كاف صرؼ ذلؾ الماؿ في
ّ
ّ
الحج.
مستطيعاً ووجب عميو ّ

الفرع الثالث :في الحج مع

َّ
الدين:

الحج
ذمة شخص آخر ،إف كاف لو ما ٌؿ آخر يفي بنفقة
ـ ػ ّ :34
ّ
الدائف الذي لو ماؿ في ّ
لكنو ّل يفي بكامؿ نفقة
حج بو بطبيعة الحاؿَّ .
أما إف لـ يكف لو غيره ،أو كاف لو غيره و ّ
ّ
الحج ،فينا حاّلت:
ّ
ّّ
أ  -أف يكوف َّ
فالدائف ُيعتبر مستطيعاً لمحج شرعاً،
الديف حاّلًّ ،والمديف
مستعد لموفاءّ ،
مؤجالً وبذلو المديف
ويجب عميو أداؤه ولو بمطالبة المديف .ويثبت نفس الحكـ لو كاف ّ
الديف ّ
مف قبؿ نفسو قبؿ حموؿ األجؿ ،دوف ما إذا توقّؼ بذلو عمى مطالبة الدائف مع فرض كوف
التأجيؿ لمصمحة المديف كما ىو الغالب في الديوف.

ولكف المديف كاف مماطالً في الوفاء ،أو كاف جاحداً َّ
ب  -أف يكوف َّ
لمديف
الديف حاّلًّ،
ّ
مف أصمو ،فينا إف أمكف إجباره عمى األداء ،في صورة المماطمة ،وكذا أمكف إثبات الديف
التقاص منو في صورة جحوده لمديف ،ولو عبر المحاكـ الحكومية ،وجب ذلؾ،
وأخذه ،أو
ّ
وكاف الدائف مستطيعاً بو.
ت  -أف يكوف المديف معس اًر ّل يممؾ ما يفي بو َدينو ،أو مماطالً وّل يمكف إجباره ،أو
ولكف في اإلجبار حرجاً عمى الدائف ،أو كاف جاحداً منك اًر َّ
لمديف وّل يمكف إثباتو
يمكف إجباره ّ
ال والتأجيؿ لمصمحة المديف ولـ يبذؿ َّ
التقاص منو ،أو كاف َّ
الديف قبؿ حموؿ
وّل
الديف مؤج ً
ّ
األجؿ ،ففي جميع ذلؾ إف أمكف بيع الديف بأق ّؿ منو ،ولـ يكف ذلؾ مجحفاً بحاؿ الدائف،
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لمحج بو ،ولكف بشرط أف يفي ذلؾ بنفقة
وجب عميو بيعو
الحج  -ولو بأف يضـ إليو ماّلً
ّ
ّ
آخر  ،-واّل لـ يجب.
الحج ،ولو بالضميمة إلى ٍ
ماؿ موجود عنده،
ـ ػ  :35إذا كاف لو ماؿ غائب يفي بنفقات
ّ
بحيث يصير مجموع الماؿ وافي ًا بالنفقات ،ولكنو لـ يكف متم ّكناً مف الوصوؿ إلى ذلؾ الماؿ،
ٍ
حينئذ.
ولو بتوكيؿ مف يبيعو ،أو
الحج لعدـ كونو مستطيعاً
يحصمو ،فال يجب عميو ّ
ّ

لمحج،
ـ ػ  :36مف لـ تتوفّر لديو نفقة
الحج  -بالنحو الذي أسمفناه ّ -ل يكوف مستطيعاً
ّ
ّ
وحج بو ،فيؿ
وّل يجب عميو اّلستقراض ألجؿ
الحج ،ولكف لو فُرض أنو استقرض ماّلً ّ
ّ
ي ِ
الحج مرة أخرى عند تحقّؽ شروط اّلستطاعة
حجة اإلسالـ عنو ،أو يمزمو
ّ
سقط ذلؾ ّ
ُ
المتقدـ؟ يختمؼ حكـ ذلؾ في حالتيف:
بالنحو
ّ
الحج مف دوف أف يوقعو ذلؾ في الحرج والعوز ،كأف
أ  -أف يكوف قاد اًر عمى وفائو بعد
ّ
المؤسسة التي يعمؿ فييا عمى أف يدفع مف راتب كؿ شير مقدا اًر حتى يفي
يستديف مف
ّ
حج اإلسالـ ،وّل
فحجو ّ
بتماـ الديف ،ويكوف ما يفضؿ مف راتبو وافياً بمصاريفو الحياتية؛ ّ
الحج مرة أخرى إف استطاع بعد ذلؾ بشكؿ طبيعي.
يجب عميو ّ
الحج مرة
فحجو صحيح ولكف يمزمو
ب  -أف ّل يكوف قاد اًر عمى الوفاء بالنحو
ّ
ّ
المتقدـّ ،
أخرى عند تحقّؽ شروط اّلستطاعة عمى األحوط.
الحج أو أزيد ،أو
ديف بمقدار نفقة
ـ ػ  :37لو كاف عنده ما يكفيو
ّ
ّ
لمحج ،لكف كاف عميو ٌ
الحجٍ ،
بنحو ّل يكوف الباقي كافياً لمنفقة مع استثناء مقدار الديف ،فينا حاّلت:
أق ّؿ مف نفقة ّ

مؤجالً ،ويكوف المكمؼ واثقاً بالتم ّكف مف وفاء َّ
أ  -أف يكوف َّ
الديف عند حموؿ أجمو
الديف ّ
مف دوف ٍ
الحج بما عنده مف
عسر وّل حرج ،فالظاىر صدؽ اّلستطاعة شرعاً ،ويجب عميو
ّ
الماؿ.
ٍ
بعسر
ولكنو ّل يثؽ بالوفاء عند حموؿ األجؿ ،أو يثؽ ولكف
مؤجالًّ ،
ب  -أف يكوف الديف ّ
الحج عميو.
ومشقّة ،كأف يقع في العوز في حينو ونحو ذلؾ ،فال يجب ّ

ت  -أف يكوف َّ
الحج ،سواء كاف الدائف مطالباً أو ّل ،وسواء
الديف حاّلًّ ،فال يجب عميو
ّ
كاف يرضى الدائف بتأخير الوفاء لو طمب منو ذلؾ أو لـ يكف يرضى .نعـ ،إذا أميمو الدائف
إلى وقت آخر ،أو جعؿ أمر وفاء الديف إليو ،وكاف قاد اًر عمى الوفاء في وقت متأخر ،وجب
ٍ
حينئذ.
الحج
عميو ّ
بقاء اّلستطاعة إلى
ـ ػ  :38كما ُيعتبر في وجوب
ّ
الحج اّلستطاعة حدوثاً ،كذلؾ يعتبر ُ
إتماـ األعماؿ ،فمو كاف عند المكمؼ ما يفي بمصاريؼ الحج ،ولكف حصؿ وأتمؼ ما َؿ
تعمد ،فإف
الغير بنحو ثبت في ذمتو ضماف ما أتمؼ ،وكاف إتالفو عف غير تقصير منو أو ّ
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كاف مقدار ىذا َّ
الديف الجديد مانعاً عف وفاء باقي الماؿ بالنفقة الواجبة كشؼ ذلؾ عف عدـ
تمبسو بأعماؿ
اّلستطاعة شرعاً ،وبالتالي عدـ وجوب
الحج .إّل ّأنو ومع عروض ذلؾ بعد ّ
ّ
حجو إذا لـ يكف عميو حرج في ذلؾ.
الحجّ ،ل يبعد لزوـ إتماـ ّ
ّ
الحكـ المذكور نفسو يثبت في صورة ما لو تمؼ مالو نفسو قي اًر بعد أف كاف كافياً لمحج
و ُ
الحج ّل يسقط
أما لو أتمفو عمداً فوجوب
ّ
أو ُسرؽ ،سواء كاف ذلؾ قبؿ خروجو أو بعدهّ .
عنو ،فيجب عميو أداؤه ولو تس ّكع ًا.

نعـ ،لو تمؼ مف الماؿ أثناء األعماؿ أو بعد تماميا ما يمزمو لمعودة إلى بمده ،أو تمؼ ما
ٍ
حينئذ
يضر ذلؾ باّلستطاعة ،بؿ يجتزىء
يحتاجو لمؤنتو ومؤنة عيالو بعد العودة ،لـ
ّ
الحج لو استطاع بعد عامو ىذا.
بحجو ،وّل يجب عميو ّ
ّ

الحج وقد تعمّؽ بو الخمس أو الزكاة،
ـ ػ  :39إذا كاف عنده مقدار مف الماؿ يكفي لنفقة
ّ
أدى ما عميو لـ
أو لـ يتعمؽ بو ذلؾ ولكف كاف الخمس أو الزكاة في ذمتو مف ماؿ آخر ،فمو ّ
ِ
الحج ،ويجب عميو أداء ما عميو مف حقوؽ مالية.
يكفو الباقي لمنفقة ،فينا ّل يجب عميو ّ

ؾ في أف ما عنده مف الماؿ ٍ
بد لو أف يفحص
ـ ػ  :3:لو ش ّ
الحج أو ّل ،فال ّ
كاؼ لنفقات ّ
حتى يحصؿ لو العمـ بحالو ،فإف لـ يحصؿ لو العمـ بعد الفحص فيو بحكـ غير المستطيع
شرعاً ما لـ يتيقّف.

تصرؼ المكمّؼ بالماؿ وأتمفو
حد اّلستطاعة ،ولكف
ـ ػ  :41لو وصؿ مقدار الماؿ إلى ّ
ّ
يحج بو ،فينا صور:
ولـ ّ
الحج عميو.
أ  -أف يكوف ذلؾ مع عممو بالموضوع والحكـ والتفاتو،
فيستقر وجوب ّ
ّ
الحج مع عدـ
يستقر عميو
ب  -أف يفعؿ ذلؾ غفمة منو عف الموضوع أو الحكـ ،فال
ّ
ّ
التقصير ،بؿ الظاىر عدـ اّلستقرار مع التقصير أيضاً.

ؾ الذي يحتمؿ
ج  -أف يفعؿ ذلؾ جي ً
ال منو بالحكـ أو الموضوع؛ فإف كاف مف قبيؿ الشا ّ
يستقر
الحج عميو ،واف كاف مف قبيؿ الغافؿ فال يستقر .وكذا ّل
اّلستطاعة فاألقوى استقرار
ّ
ّ
عميو لو كاف يعتقد بعدـ اّلستطاعة ،وىو الذي يصطمح عميو بالجيؿ المرّكب.

الفرع الرابع :في حكم التصرف بمال

الحج:

الحج (شواؿ ،ذو القعدة وذو الحجة) أو قبميا
ـ ػ  :42إذا حصؿ عنده  -سواء في أشير
ّ
الحج فيؿ يجوز لو التصرؼ بيذا المقدار مف الماؿ؟
 ما يكفي لنفقات ّاحتماّلف:
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التصرؼ بالماؿ
الحج في وقتو ،فينا ّل يجوز لو
أ  -أف يكوف متمكناً مف المسير إلى
ّ
ّ
ٍ
تصرؼ
عندئذ .واذا
لمحج ،بحيث ّل يمكنو التدارؾ
بما يخرج معو المكمؼ عف اّلستطاعة
ّ
ّ
فالحج
تصرؼ بالماؿ
بالماؿ كذلؾ ،فإف كاف محر اًز لمتم ّكف مف المسير في وقتو عندما
ّ
ّ
ذمتو
ذمتو لمعاـ القادـ ،وأما أف لـ يكف محر اًز لمتم ّكف مف ذلؾ فال يثبت
ّ
ّ
الحج في ّ
يستقر في ّ
عمى األظير.
ب  -أف ّل يكوف متمكناً مف المسير في تمؾ السنة ،كأف ُمنع مف تأشيرة السفر ،أو لـ
ثمة طريؽ آخر لمذىاب ،فينا
تقع القرعة عميو في البمداف التي تجرييا بيف رعاياىا ،ولـ يكف ّ
التصرؼ بالماؿ بما يخرجو عف اّلستطاعة ،فينتظر إلى العاـ التالي ،فإف استطاع
يجوز لو
ّ
الحج في حينو ،واّل لـ يجب.
وجب عميو ّ
تصرؼ بالماؿ بما يزيؿ اّلستطاعة حيث ّل يجوز لو كاف آثماً بذلؾ ،إّل أف
ـ ػ  :43إذا ّ
تصرفو بالماؿ
يكوف قاد اًر عمى أداء
ّ
الحج ولو تس ّكعاً .ىذا ،واف المعامالت التي أجراىا عند ّ
 -مف بيع أو ىبة أو نحو ذلؾ  -تقع صحيحة.

الفرع الخامس :في اعتبار الملكية في

االستطاعة:

ممكية الماؿ الكافي لمزاد والراحمة ،بؿ يكفي
ـ ػ  :44الظاىر ّأنو ّل يعتبر في اّلستطاعة ّ
في تحقّقيا إباحة التصرؼ بالماؿ .فمو كاف عنده ما ٌؿ و ٍ
التصرؼ
الحج وأبيح لو
اؼ بنفقات
ّ
ّ
ّ
لمحج ووجب عميو ،مع توفّر سائر الشروط المعتبرة في الوجوب .نعـّ ،ل
بو كاف مستطيعاً
ّ
لمحج  -والحاؿ ىذه  -إّل إذا كانت اإلباحة ّلزمة أو وثؽ باستمرارىا.
يجب السفر ّ

ـ ػ ّ :45ل يشترط في تحقؽ اّلستطاعة الشرعية أف تكوف ممكية المكمؼ لمماؿ ممكية
مستقرة ،فمو كانت ممكيتو متزلزلة ،كما لو ممؾ ماّلً بعقد كاف لمطرؼ اآلخر حؽ الفسخ فيو
يثبت ممكيتو لمماؿ ،كأف
وكاف المكمّؼ قاد اًر عمى أف يزيؿ حؽ الطرؼ اآلخر بالفسخ وأف ّ
يتصرؼ بالماؿ الذي عنده تصرفاً ناقالً أو ّْ
مغي اًر بمثؿ اليبة ونحوىا ،كفى ذلؾ في وجوب
الحج عميو ،واّل كاف الوجوب مراعى بعدـ فسخ الطرؼ اآلخر ،والظاىر عدـ وجوب
ّ
الحج في تمؾ الحالة إّل مع الوثوؽ بعدـ استعماؿ الطرؼ اآلخر لحقو في
الخروج إلى
ّ
الفسخ ،وّل يكفي مجرد احتماؿ عدـ استعمالو.

مؤمنة  -إما مف خالؿ الحقوؽ
ـ ػ  :46مف كانت مصاريفو الحياتية الالزمة لو ولعيالو ّ
الشرعية أو مف خالؿ وجود مف يتكفؿ بيا  -إذا حصؿ لو مقدار مف الماؿ يكفي لنفقات
الحج ذىاباً واياباً ،بنحو لـ تختؿ معيشتو ،وّل معيشة عائمتو أثناء غيابو ،وكذا بعد رجوعو،
ّ
الحج في تمؾ السنة.
كاف مستطيعاً لمحج شرعاً ووجب عميو أداء ّ
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الفرع السادس :في االستطاعة

البذلية:

الحج مف
ـ ػ  :47تتحقّؽ اّلستطاعة  -مضافاً إلى ما سبؽ  -ببذؿ ما يفي بنفقات
ّ
وعمي نفقتؾ ونفقة عيالؾ» ،وقد
حج
األعياف أو األثماف ،كأف يقوؿ لو
شخص ػ مثالً ػّ « :
ٌ
ّ
حج البيت
ورد عف اإلماـ الباقر(ع) في الصحيح عف قوؿ اهلل ّ
عز وجؿ{ :وهلل عمى الناس ّ
يحج بو» ،قمت :فإف عرض
من استطاع إليو سبيالً} [آل عمران .]79:قاؿ« :يكوف لو ما ّ
ممف يستطيع» [تيذيب األحكاـ  ،4 :6ح.]5
عميو فاستحيى؟ قاؿ« :ىو ّ
وّل فرؽ في تحقؽ اّلستطاعة بيف أف يبذؿ لو شخص واحد كؿ النفقات ،وبيف أف يبذؿ لو
الحج والتزـ بزاده وسفره
أشخاص عديدوف ما يكوف مجموعو وافياً بذلؾ ،فإذا عرض عميو
ّ
الحج ،وكذلؾ لو أعطي ماّلً ليصرفو في
ونفقة عيالو ووثؽ بالوفاء بالتزامو ذلؾ ،وجب عميو
ّ
الحج ،كأف يقوؿ لوُ :ح ّج بيذا الماؿ ،وكاف وافياً بمصارؼ ذىابو وايابو وعيالو ،سواء كاف
ّ
ذلؾ عمى وجو اإلباحة أو التمميؾ.
تقدـ في المسألتيف  43و.44
ممكيتو لو متزلزلة ،جرى فيو ما ّ
نعـ ،لو كانت ّ

الحج ثانيةً إذا استطاع
حجة اإلسالـ وّل يجب عميو
ىذا ،واف
ّ
الحج بالبذؿ يجزىء عف ّ
ّ
بعد ذلؾ بشكؿ شخصي.
ليحج بو ،فإف كاف واثقاً باستم ارره عمى اليبة وعدـ
ـ ػ  :48لو وىبو غير ذي الرحـ ماّلً
ّ
أما إف لـ يثؽ بذلؾ ،حيث ّإنو يجوز
حج بالماؿ وّل إشكاؿ في اجتزائو ّ
الرجوع فيياّ ،
بحجو ،و ّ
يتغير الموىوب ،فال يبعد أنو يجب عميو تغييره أو
لمواىب غير الرحـ الرجوع باليبة إذا لـ ّ
تبديمو ،بحيث تمزـ اليبة ويصير مستطيعاً ،وقد مر حكـ ذلؾ في المسألة .44
ـ ػ ّ :49ل يجب أف يكوف البذؿ لتماـ ما يكفي نفقة الحج ،بؿ يكفي أف يبذؿ لو ما
فبذؿ لو
ينقصو مف النفقة ،ومثالو :أف يكوف عنده  811دينا اًر مثالً وىو يحتاج إلى ُ ،2111
أما لو ُبذؿ لو نفقة الذىاب فقط،
الباقي  -وىو  411عمى الفرض  ،-فيجب عميو
ّ
الحجّ .
ولـ يكف عنده نفقة العودة لـ يجب عميو.
الحج إذا لـ يبذؿ لو نفقة عيالو خالؿ وجوده في الحج ،إّل إذا كاف عندىـ
وكذا ّل يجب
ّ
ما يكفييـ إلى أف يعود ،أو كاف وضعو المعيشي بحيث ّل يتم ّكف مف نفقتيـ حتى مع تركو
سياف بالنسبة إلى نفقتيـ ،أو كاف بحيث ّل
لمحج أيضاً ،بحيث يكوف خروجو وعدـ خروجو ّ
ّ
يقع في الحرج مف تركيـ بال نفقة ،لكونيـ غير واجبي النفقة عميو ،أو إلمكاف أف تصرؼ
زوجتو مف ماليا أثناء غيابوَّ ،
الحج
فإف كؿ ذلؾ ّل يؤثر في ثبوت اّلستطاعة عميو ولزوـ
ّ
مف قبمو.

15

ـ ػ  :4:لو أ ِ
الحج عميو بعد موت الموصي إذا كاف الماؿ
ليحج بو وجب
ُوصي لو بماؿ
ّ
ّ
المتقدـ في المسألة السابقة ،وكذا لو وقؼ
الحج ونفقة عيالو عمى التفصيؿ
وافياً بمصاريؼ
ّ
ّ
يحج أو نذر أو أوصى بالوقؼ ،وبذؿ لو متولّي الوقؼ أو الناذر أو الوصي.
شخص لمف ّ
ـ ػ ّ :51ل ُيعتبر الرجوع إلى الكفاية في اّلستطاعة البذلية .نعـ ،إذا كاف كسوباً في
الحج ويعيش بربحو سائر أياـ السنة ،أو بعضيا ،بحيث يؤدي خروجو إلى
خصوص أياـ
ّ
الحج إلى أف يعجز عف إدارة معاشو فييا  -أي في سائر األياـ  -لـ يجب عميو ذلؾ ،إّل
ّ
الحج أيضاً.
إذا بذؿ لو ما يكفيو بعد رجوعو مف ّ
ـ ػ  :52إذا أُعطي ماّلً ىبةً فيؿ يجب عميو القبوؿ أو ّل يجب؟ ىنا حالتاف:

الحج بالماؿ غاية لميبة وىو المقصود منيا،
ليحج بو بحيث يكوف
أ  -أف ييبو الماؿ
ّ
ّ
فينا يجب عميو القبوؿ.
الحج وعدمو ،بحيث لـ يعطَ الماؿ
خيره بيف
ب  -أف ييبو الماؿ مف دوف ذكر
ّ
الحج ،أو ّ
ّ
يحج بو أو ّل ،فاألظير ىنا أيضاً ّأنو يجب
عمى أساس
الحج بو ،واّنما ىو بالخيار بيف أف ّ
ّ
عميو القبوؿ.
الحج ،سواء قبؿ
ـ ػ ّ :53ل يجوز لمباذؿ الرجوع عف بذلو إذا كاف المبذوؿ لو في سفر
ّ
الدخوؿ في اإلحراـ أو بعده.
ذمة
ـ ػ  :54لو و ّكمو شخص في أف يقترض لو ماّلً  -بحيث يصير الماؿ ديناً في ّ
ّْ
وحج بو ،لـ يجب
الموكؿ -
ويحج بو ،فقاؿ لو مثالً :اقترض لي مقدا اًر مف الماؿ واذىب ّ
ّ
ٍ
حينئذ.
الحج
عميو اّلقتراض؟ نعـ ،لو اقترض لو وجب عميو ّ

ديف في ذمة المكمّؼ مانع  -إجماّلً  -مف اّلستطاعة ووجوب
ـ ػ ّ :55
تقدـ أف ثبوت ْ
الحج
الحج ،إّل ّأنو ّل يعتبر مانعاً في صورة بذؿ اّلستطاعة ،إّل أف يكوف خروجو إلى
ّ
ّ
منافياً ألداء الديف في وقتو ،سواء كاف َّ
الديف حيف الخروج حاّلًّ أو مؤجالً ،فال يجب عميو
ٍ
حينئذ.
الحج
ّ
ليحج بو فتمؼ الماؿ أثناء الطريؽ سقط عنو وجوب الحج .نعـ،
ـ ػ  :56لو ُبذؿ لو ما ٌؿ
ّ
لو كاف متم ّكناً مف اّلستمرار في السفر مف مالو ،بأف كاف مستطيع ًا مف موضعو وجب عميو
ٍ
حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفايةّ ،لنتفاء
حجة اإلسالـ ،إّل أف الوجوب
الحج وأجزأه عف ّ
ّ
اّلستطاعة البذلية مع تمؼ ماليا كما ىو واضح.

الحج الذي ىو وظيفة المبذوؿ لو عمى تقدير استطاعتو ،فمو
ـ ػ ّ :57ل يجب بالبذؿ إّل
ّ
حج القراف أو اإلفراد لـ يجب عميو القبوؿ إذا لـ يستطع
فبذؿ لو ّ
كانت وظيفتو ّ
حج التمتّع ُ
حجة اإلسالـ.
حج ّ
أداء وظيفتو بذلؾ ،وبالعكس .وكذلؾ الحاؿ لو بذؿ لمف قد ّ
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أما
ّ
يتم ّكف

فبذؿ لو ،وجب عميو القبوؿ إذا لـ
مف
استقرت عميو ّ
حجة اإلسالـ وصار معس اًر ُ
ّ
الحج ٍ
لنذر وشبيو ولـ يتم ّكف منو.
مف أدائو إّل بذلؾ ،وكذلؾ مف وجب عميو ّ

ـ ػ  :58الظاىر أف ثمف اليدي عمى الباذؿ أيضاً .فمو لـ يبذلو وبذؿ بقية المصاريؼ،
الحج عميو حينئذ إشكاؿ.
فإف تم ّكف المبذوؿ لو مف شرائو مف مالو فبو ،واّل ففي وجوب
ّ
نعـ ،إذا كاف صرؼ المكمّؼ ما معو مف الماؿ ثمناً لميدي موجباً لوقوعو في الحرج لـ يجب
عميو القبوؿ .وأما الكفارات فالظاىر أنيا واجبة عمى المبذوؿ لو دوف الباذؿ.
الحج ،وكاف في
ـ ػ  :59إذا أُعطي مف الزكاة مف سيـ سبيؿ اهلل عمى أف يصرفيا في
ّ
الخمس ،أو مف
ذلؾ مصمحة عامة ،وجب عميو
الحج ،واف أُعطي مف سيـ السادة مف ُ
ّ
يصح الشرط ،وّل تحصؿ
الحج لـ
ّ
الزكاة مف سيـ الفقراء ،واشترط عميو أف يصرفو في سبيؿ ّ
بو اّلستطاعة البذلية.
حجة
فحج بو ،ثـ انكشؼ أنو كاف مغصوباً لـ يجزئو عف ّ
ـ ػ  :5:إذا ُبذؿ لو ماؿ ّ
لكنو إذا رجع إلى المبذوؿ لو
اإلسالـ ،ولممالؾ أف يرجع في مالو عمى الباذؿ أو المبذوؿ لوّ ،
كاف لألخير الرجوع عمى الباذؿ إف كاف جاىالً بالحاؿ ،واّل فميس لو الرجوع عميو.

الفرع السابع :في الحج مع عدم توفر االستطاعة

الشرعية:

حج عف غيره
ـ ػ  :61إذا لـ يكف مستطيعاً
تطوعاً ،أو ّ
لمحجّ ،ل بنفسو وّل بالبذؿّ ،
ّ
فحج ّ
الحج ثانيةً إذا
حجة اإلسالـ .وعميو فيجب عميو
ّ
تبرعاً ،أو بإجارة ،لـ يكفو كؿ ذلؾ عف ّ
ّ
استطاع بعد ذلؾ.
المتوجو إليو،
فحج ندباً قاصداً امتثاؿ األمر الفعمي
ّ
ـ ػ  :62إذا اعتقد ّأنو غير مستطيع ّ
الحج ثانيةً حتى لو
حجة اإلسالـ ،وّل يجب عميو
ّ
ثـ باف ّأنو كاف مستطيعاً أجزأه ذلؾ عف ّ
ّ
استطاع بعد ذلؾ.
ـ ػ  :63إذا نذر أف يزور الحسيف(ع) في كؿ يوـ عرفة  -مثالً  -واستطاع بعد ذلؾ
الحج وانح ّؿ نذره ،وكذلؾ كؿ ٍ
الحج.
نذر يزاحـ ّ
وجب عميو ّ

الفرع الثامن :في استطاعة الزوجة

للحج:

لمحج وجب عمييا ،وّل ُيشترط إذف الزوج في ذلؾ ،كما ّل
ـ ػ  :64إذا استطاعت الزوجة
ّ
الحج الواجب عمييا.
حجة اإلسالـ مف ّ
يجوز لمزوج منع زوجتو عف غير ّ

نعـ ،يجوز لو منعيا مف الخروج في أوؿ الوقت مع سعة الوقت إذا كاف خروجيا منافياً
العدة.
لحقّو في اّلستمتاع ،والمطمّقة الرجعية كالزوجة ما دامت في ّ
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الحج عمى المرأة وجود المحرـ ليا إذا كانت آمنة عمى
ـ ػ ّ :65ل ُيشترط في وجوب
ّ
نفسيا .أما مع عدـ األمف فيمزميا أف تصطحب معيا مف تأمف معو عمى نفسيا ولو بأجرة،
ويعتبر ذلؾ مف أجزاء اّلستطاعة ،ولذلؾ فإنيا لو تمكنت مف اصطحابو باألجرة ولـ يكف
ٍ
حينئذ ّلنتفاء اّلستطاعة في حقّيا.
الحج
الحج لـ يجب عمييا ّ
الباقي وافياً بمصاريؼ ّ

فحجيا صحيح ،ويجزييا عف ح ّج
حجت المرأة بالرغـ مف عدـ األمف،
ّ
ـ ػ  :66إذا ّ
اإلسالـ.

ـ ػ  :67إذا كانت الزوجة تممؾ ماّلً يكفييا لمحج وكاف زوجيا مديوناً ديناً مستحقاً عميو،
الحج
الحج ،أو مع كوف
لسد ديوف زوجيا حتى قبؿ دخوؿ أشير
لـ يجز ليا صرؼ الماؿ ّ
ّ
ّ
ذمتيا مف سنوات سابقة .نعـ ،إذا كاف عدـ سدادىا لديف زوجيا حرجاً عمييا جاز
ّاً
مستقر في ّ
ليا صرفو في ذلؾ حينئذ.
ـ ػ  :68إذا كانت الزوجة ،أو غيرىا ،ىي التي تصرؼ عمى البيت الذي تعيش فيو،
يؤدي إلى اختالؿ معيشتيا أو معيشة مف تعوؿ ،بحيث يكوف ذلؾ
وكاف ذىابيا إلى
الحج ّ
ّ
ٍ
الحج.
عد مستطيعة
حرجاً عمييا ،لـ تُ ّ
حينئذ ،فال يجب عمييا ّ

الحج ،وكانت
ـ ػ  :69إذا بذؿ الولد أو األخ أو غيرىما  -ولو مف غير األقارب  -لممرأة
ّ
ٍ
عندئذ ،وّل يجب عمييا
لمحج
ذمتيا مشغولةً بحج واجب ،فميس لمزوج منعيا مف الخروج
ّ
ّ
الحج مندوب ًا.
طاعتو ،إّل إذا كانت تريد ّ

الفرع التاسع :في االستطاعة

البدنية:

حج غيره عنو،
يحج بنفسو ،فال يكفي ّ
ـ ػ ّ :6:ل إشكاؿ في ّأنو يجب عمى المستطيع أف ّ
تـ
تبرعاً وّل بأجرة وّل بغير ذلؾ  .ولكف ُيستثنى مف ذلؾ ما لو استطاع
ّ
ّل ّ
لمحج مالياً ،بأف ّ
لمرض أو ٍ
ٍ
الحج بنفسو
ولكنو لـ يتم ّكف مف
ىرـ أو كاف ممنوعاً
لو ما ّ
يؤدي بو نفقات الحجّ ،
ّ
الحج ،أو كاف ُّ
تحمؿ عادةً ،وىنا حالتاف:
مف السفر إلى ّ
حجو بنفسو حرجاً عميو ّل ُي ّ
ويحج بنفسو.
أ  -أف يرجو زواؿ ذلؾ العذر المانع ،فينا ينتظر إلى حيف زواؿ العذر
ّ

يحج عنو،
ب  -أف ّل يرجو زواؿ العذر في حياتو ،فينا يجب عميو أف يستنيب مف ّ
يحج
ويجزيو ذلؾ إذا
العذر طواؿ حياتو .واذا اتفؽ زواؿ العذر فاألحوط استحباباً أف ّ
استمر ُ
ّ
بنفسو لو استطاع في حينو.
يؤده ّل ٍ
ثـ حصؿ
استقر
لعذر ،بحيث
ـ ػ  :71مف وجب عميو
الحج ولـ ّ
ّ
ّ
ّ
الحج في ّ
ذمتوّ ،
الحج بنفسو ٍ
يحج
لو العذر المانع مف مباشرة
بنحو ّل ُيرجى زوالو ،وجب أف يستنيب مف ّ
ّ
عنو.
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الحج أحكاـ نذكرىا في الخاتمة مف ىذا الكتاب.
ىذا ،ولالستنابة والنيابة في ّ

المبحث الثاني :بيان إجمالي ألقسام

الحج والعمرة:

حج اإلفراد ،كما
ينقسـ
حج القرافّ - 4 .
حج التمتّعّ - 3 .
الحج إلى ثالثة أقساـّ - 2 :
ّ
تنقسـ العمرة إلى قسميف - 2 :عمرة التمتّع - 3 .العمرة المفردة.
ويختمؼ تكميؼ المكمّفيف بيذه األقساـ باختالؼ الموقع الجغرافي لسكف المكمّؼ بالنسبة
إلى م ّكة ،كما يمكف أف يختمؼ حكمو في ذلؾ نتيجة بعض الطوارىء التي تعرض لو ،كما
في حاّلت الحيض والمنع مف الطريؽ ونحوىما ،وىو ما نعرض لو في المسائؿ اآلتية.

المكرمة إلى قسميف:
ـ ػ  :72ينقسـ المكمّؼ مف حيث موقع سكنو مف مكة
ّ
ِ
حاض ِري المسجد الحرام}
{أىمُ ُو
 - 4القريب ،وىو
المعبر عنو في قولو تعالى بػْ :
ّ
[البقرة ،]471:وىو مف تكوف المسافة بيف منزلو وبيف مكة أقؿ مف إثني عشر ميالً ،أي ما
يساوي واحداً وعشريف ألفاً وستمائة مت اًر مف الجية التي يقع فييا.
 - 0النائي ،وىو مف كانت المسافة بيف سكنو وبيف مكة أكثر مف تمؾ المسافة ،ويمحؽ
بو مف كاف منزلو عمى رأس تمؾ المسافة.
ـ ػ  :73وظيفة القريب عند اّلستطاعة اّلتياف بحج القراف أو اإلفراد ،وبالعمرة المفردة
أيضاً عند اّلستطاعة ليا .ووظيفة النائي اّلتياف بعمرة التمتع وحج التمتع .وليس لمقريب
يحج مفرداً أو قارناً ،وّل يجزيو
يحج متمتّعاً ،كما ليس لمنائي أف ّ
حجة اإلسالـ أف ّ
الذي عميو ّ
حجو الواجب  -وىو حجة اإلسالـ  -إّل في بعض الحاّلت التي سنذكرىا ّلحق ًا.
ذلؾ عف ّ
يعيف نوعو في النذر ،أو
الحج
أما بالنسبة إلى
المستحب ،أو المنذور مطمقاً بحيث لـ ّ
ّ
ّ
ّ
حج التمتع واإلفراد والقراف ،واف كاف األفضؿ
الموصى بو مطمقاً كذلؾ،
فيتخير المكمّؼ بيف ّ
ّ
اختيار التمتّع ،لما ورد في الروايات مف أنو أفضؿ أنواع الحج.

البـاب األول

في حـج التمـتع
وفيو مدخؿ وفصالف:

المدخل :في مواقيت اإلحرام

وأحكامها:

بالحج،
تسمى األولى منيما عمرة التمتع والثانية
ّ
يتألّؼ ّ
حج التمتع مف عبادتيفّ ،
تقدـ أيضاً أف التمتّع وظيفة النائي،
حج التمتع عمى الجزء الثاني منيما .وقد ّ
يطمؽ ّ
سمي بالتمتّع ألف المكمّؼ يح ّؿ
اّلستطاعة ّل بد أف تكوف لمعمرة و ّ
الحج معاً .وانما ّ
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وقد
وأف
مف

إحرامو بعد اإلتياف بالعمرة ،فيحؿ لو التمتّع بما كاف قد حرـ عميو باإلحراـ إلى حيف اإلحراـ
لمحج مف مكة.
مجدداً ّ

نقدـ الكالـ حوؿ
ولكف ،قبؿ البحث في واجبات عمرة التمتّع وما يعتبر فييا مف الشروطّ ،
الحج أو العمرة ،عمى
المواقيت ،وىي األمكنة التي وقّتيا رسوؿ اهلل (ص) لمف يقصدوف
ّ
اختالؼ أنواعيما ،ولـ يجز تجاوزىا مف قبميـ إّل بعد اإلحراـ .كما يمكف إطالؽ عنواف
الميقات عمى الوقت ،واألوؿ ىو المصطمح .وتفصيؿ الكالـ فييا في فرعيف.

الفرع األول :في مواقيت

اإلحرام:

تنقسـ مواقيت اإلحراـ إلى قسميف:
أ  -المواقيت الزمانية ،وىي األياـ المعمومة التي ّبينيا اهلل تعالى في كتابو العزيز بقولو:
يحج في خصوص ىذه األشير
الحج أشير معمومات» .فيجب عمى المكمّؼ المستطيع أف ّ
« ّ
أما
الحجة ،وذلؾ بالنسبة إلى
شواؿ ،ذو القعدة وذو
ّ
ّ
الحج وعمرة التمتعّ .
المعمومات وىيّ :
الحج وىي طيمة أياـ
بالنسبة إلى العمرة المفردة ،فقد جعؿ الشرع وقتيا أوسع مف وقت
ّ
السنة.
ب  -المواقيت المكانية ،وىي األماكف التي وضعتيا الشريعة المقدسة مف أجؿ اّلحراـ
ويسمى كؿ موضع منيا ميقاتاً ،وىي ثمانية:
منيا،
ّ

المنورة ،وىي ميقات أىؿ المدينة
األول :ذو الحميفة وىو منطقة تقع بالقرب مف المدينة ّ
الحج مف طريؽ المدينة ،ويجوز اإلحراـ مف مسجدىا المعروؼ بػ(مسجد
وك ّؿ مف أراد
ّ
الشجرة) اختيا اًر ،محاذياً لو مف اليميف واليسار ،مع عدـ البعد الكثير ،بؿ إف مف سمؾ طريقاً
آخر مف المدينة ّل يوصمو إلى مسجد الشجرة كفاه اإلحراـ مف المكاف الذي يحاذيو.
يمر عم ى ذي الحميفة تأخير اإلحراـ منو إلى الجحفة ،وبخاصة مع
ـ ػ  :74يجوز لمف ّ
الضرورة مف مرض أو ضعؼ أو غيرىما مف األعذار ،واف كاف األفضؿ ترؾ التأخير مع
عدـ الضرورة ،تأسياً بفعؿ النبي (ص).
مر عميو مف غيرىـ ،وىذا
الثاني :وادي العقيق وىو ميقات أىؿ العراؽ ونجد ،وك ّؿ مف ّ
ألولو ،و(الغمرة) وىو اسـ لوسطو ،و(ذات
الميقات لو أجز ٌ
اء ثالثة( :المسمخ) وىو اسـ ّ
عرؽ) وىو اسـ آلخره.
أي مكاف فيو ،واف كاف األحوط األولى أف يحرـ المكمّؼ قبؿ أف
ويجوز اإلحراـ مف ّ
يمر
يصؿ ذات عرؽ ،فيما إذا لـ تمنعو عف ذلؾ ّ
تقية أو مرض .ولكف ّل طريؽ اآلف ّ
بالعقيؽ ،فال يقع اّلحراـ منو محالً لالبتالء.
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يمر عمييا ،حتى
الثالث :الجحفة وىي ميقات أىؿ الشاـ ومصر والمغرب ،بؿ ك ّؿ مف ّ
تقدـ.
مر بذي الحميفة ولـ يحرـ منيا ،لعذر أو بدونو ،كما ّ
مف ّ

يمر مف ذلؾ الطريؽ ،ويمممـ اسـ لجبؿ.
الرابع :يمممم وىو ميقات أىؿ اليمف ،وك ّؿ مف ّ
يمر
الخامس :قرن المنازل  -وىو السيؿ الكبير  -وىو ميقات أىؿ الطائؼ ،وك ّؿ مف ّ
مف ذلؾ الطريؽ.
وّل يختص الميقات في ىذه األربعة األخيرة بالمساجد الموجودة فييا ،بؿ ك ّؿ مكاف يصدؽ
عميو ّأنو مف العقيؽ أو الجحفة أو يمممـ أو قرف المنازؿ يجوز اإلحراـ منو ،واذا لـ يتم ّكف
المكمّؼ مف إحراز ذلؾ فمو أف يتخمّص باإلحراـ نذ اًر قبؿ ذلؾ كما ىو جائز اختيا اًر.
يمر بشيء
تنبيوٌ :المشيور كفاية محاذاة أحد المواقيت
ّ
المتقدمة ّ ،
فإف مف سمؾ طريقاً ّل ّ
ولكف
مف المواقيت السابقة إذا وصؿ إلى موضع يحاذي أحدىا أحرـ مف ذلؾ الموضع،
ّ
األحوط وجوباً عدـ كفاية ذلؾ ،واختصاص المحاذاة بمسجد الشجرة.

حج ِ
القراف واإلفراد ألىؿ م ّكة والمجاوريف
حج التمتّع ،وكذا ّ
السادس :مكة وىي ميقات ّ
لحج ِ
القراف أو
بيا  -سواء انتقؿ فرضيـ إلى فرض أىؿ م ّكة أـ ّل ّ -
فإنو يجوز ليـ اإلحراـ ّ
اإلفراد مف م ّكة وّل يمزميـ الرجوع إلى سائر المواقيت ،واف كاف األولى لغير النساء الخروج
إلى بعض المواقيت  -كالجعرانة  -واإلحراـ منيا.
واألحوط األولى اإلحراـ مف م ّكة القديمة التي كانت عمى عيد رسوؿ اهلل (ص)  ،واف
كاف األظير جواز اإلحراـ مف المحالّت المستحدثة بيا أيضاً ،إّلّ ما كاف خارجاً مف الحرـ.
السابع :المنزل الذي يسكنو المكمّف وىو ميقات مف كاف منزلو دوف الميقات إلى م ّكة،
تقدـ ذكرىا .ىذا ،وّل
فإنو يجوز لو اإلحراـ منو ،وّل يمزمو الذىاب إلى أحد المواقيت التي ّ
ّ
يبعد أف يكوف حكـ القادـ بالطائرة إلى «جدة» حكـ مف كاف منزلو أقرب إلى مكة مف
الميقات مما سيأتي تفصيمو في المسألة .85
كالحديبية والجعرانة والتنعيـ وىو ميقات العمرة المفردة لمف أراد
الثامن :أدنى الح ّل
ّ
حج ِ
القراف أو اإلفراد ،بؿ لك ّؿ عمرة مفردة لمف كاف بم ّكة وأراد
اإلتياف بيا بعد الفراغ مف ّ
اإلتياف بيا .ىذا ،ويجوز اإلحراـ منو أيضاً لمف كاف طريقو عمى غير الميقات ،أو تجاوز
الميقات مف دوف إحراـ.

الفرع الثاني :في أحكام

المواقيت:

ـ ػ ّ :75ل يجوز اإلحراـ قبؿ الميقات ،وّل يكفي المرور عميو محرماً ،بؿ ّل ُب ّد مف إنشاء
اإلحراـ مف الميقات نفسو ،ويستثنى مف ذلؾ مورداف:
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 - 2أف ينذر اإلحراـ قبؿ الميقات ،وانما يصح ذلؾ بشرط أف يكوف اإلحراـ أكثر مشقةً
مف اإلحراـ في الميقات ،واّل كانت صحة النذر محؿ تأمؿ واشكاؿ .وعمى ضوء ذلؾ فال
الحاج المكمؼ أو مف الطائرة تفادياً لمصعوبة
يصح النذر باإلحراـ مف المطار في بمد
ّ
والمشقة الناجمة عف اإلحراـ مف الميقات ،ورغبة بسيولة اإلحراـ بالنذر مف المطار أو
الطائرة .وحيث يصح اإلحراـ بالنذر فإنو ّل يمزمو التجديد في الميقات ،وّل المرور عميو ،بؿ
الحج
يمر بشيء مف المواقيت ،وّل فرؽ في ذلؾ بيف ّ
يجوز لو الذىاب إلى م ّكة مف طريؽ ّل ّ
الواجب والمندوب ،والعمرة المفردة.
تقدمو عمى أشير
نعـ ،إذا كاف إحرامو
لمحج أو عمرة التمتع فال بد أف يراعي فيو عدـ ّ
ّ
مما تقدـ.
ّ
الحج ،كما عمـ ّ

أخر إحرامو حتى يصؿ إلى
 - 3إذا قصد العمرة المفردة في رجب ،وكاف يخشى أنو إذا ّ
الميقات فإف إحرامو سيقع في شعباف ّل في رجب ،ففي ىذه الحالة يجوز لو اإلحراـ قبؿ
الميقات ،وتحسب لو عمرة رجب واف أتى ببقية األعماؿ في شعباف ،وّل فرؽ في ذلؾ بيف
العمرة الواجبة والمندوبة .والظاىر عدـ اختصاص ىذا الحكـ بعمرة رجب وشمولو لعمرة كؿ
شير تستحب العمرة فيو.
بأنو يعقد إحرامو مف الميقات نفسو ّل قبمو وّل
ـ ػ  :76يجب عمى المكمّؼ تحصيؿ اليقيف ّ
ؾ في
حجة شرعية ،وّل يجوز لو اإلحراـ عند الش ّ
بعده ،أو يكوف ذلؾ عف اطمئناف أو ّ
الوصوؿ إلى الميقات.

ـ ػ  :77لو نذر اإلحراـ قبؿ الميقات ،وخالؼ وأحرـ مف الميقات ،لـ يبطؿ إحرامو،
متعمداً.
ووجبت عميو كفّارة مخالفة النذر إذا كاف ّ

ـ ػ  :78كما ّل يجوز تقديـ اإلحراـ عمى الميقات ّل يجوز تأخيره عنو ،فال يجوز لمف
الحج أو العمرة أو دخوؿ الحرـ أو م ّكة أف يتجاوز الميقات اختيا اًر إّلّ محرماً ،واف كاف
أراد
ّ
أمامو ميقات آخر ،فمو تجاوزه وجب العود إليو مع اإلمكاف ،إّل في مورديف :األوؿ :في
العمرة المفردة ،فإنو يكفيو اإلحراـ مف أدنى الح ّؿ؛ الثاني :في مف تجاوز ذا الحميفة إلى
مر في المسألة .74
الجحفة ّل لعذرّ ،
فإنو يجزيو اإلحراـ مف الجحفة عمى األظير ،كما ّ

الحج أو العمرة،
المنورة مثالً بقصد الزيارة أو غيرىا قبؿ
ـ ػ  :79مف جاء إلى المدينة
ّ
ّ
التوجو إلى م ّكةّ ،ل يجب عميو اإلحراـ
جدة مثالً قبؿ
وكاف عنده عم ٌؿ يريد إنجازه بدايةً في ّ
ّ
جدة أو مف أدنى الح ّؿ.
مف ذي الحميفة ،بؿ لو أف يحرـ حينئذ مف ّ
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أما مف
ـ ػ  :7:حرمة تجاوز الميقات مف دوف إحراـ مختصة بمف يريد دخوؿ الحرـ ،و ّ
األوؿ بال إحراـ ،ثـ
يريد عبور الميقاتّ ،
ثـ الرجوع إليو قبؿ دخوؿ الحرـ ،فيجوز لو العبور ّ
يحرـ منو عندما يقصد دخوؿ الحرـ.
ـ ػ  :81إذا لـ يكف المسافر قاصداً لمنسؾ أو دخوؿ الحرـ أو مكة ،بأف كاف لو شغؿ
لمحج مف محمّو أو
خارج الحرـ ثـ بدا لو دخوؿ الحرـ بعد تجاوز الميقات ،جاز لو اإلحراـ
ّ
مف أدنى الح ّؿ ،ولمعمرة المفردة مف أدنى الح ّؿ.

ـ ػ  :82إذا ترؾ المكمؼ اإلحراـ مف الميقات عف عمـ وعمد حتى تجاوزه  -في غير
الفرض
المتقدـ  ،-فإف استطاع الرجوع إلى الميقات وجب عميو الرجوع مف موضعو ،سواء
ّ
أكاف داخؿ الحرـ أـ في خارجو ،واف لـ يستطع الرجوع وكاف خارج الحرـ أحرـ مف مكانو،
فإف كاف داخؿ الحرـ خرج وأحرـ مف خارج الحرـ ،فإف لـ يقدر أحرـ مف مكانو ،ويصح
حجو وعمرتو في جميع ىذه الصور.
ـ ػ  :83يثبت الحكـ المذكور نفسو في المسألة السابقة في حالتي الجيؿ بمروره عمى
الميقات أو لزوـ اإلحراـ منو ونسيانو.

ـ ػ  :84مف تجاوز الميقات مف دوف إحراـ ولـ يعمؿ بوظيفتو المذكورة في المسألة اآلنفة،
الحج مف دوف إحراـ ،فإف كاف عف عمـ وعمد فال إشكاؿ في بطالف
بؿ أتـ أعماؿ العمرة أو ّ
حجو وعمرتو ،واف كاف عف نسياف أو جيؿ صح حجو وعمرتو ،واف كاف األحوط استحباباً
اإلعادة عند التمكف منيا.
تقدـ أف النائي يجب عميو اإلحراـ لعمرتو مف أحد المواقيت الخمسة األُولى،
ـ ػ  :85قد ّ
يمر بيا كما ىو الحاؿ في زماننا ىذا،
فإف كاف طريقو منيا فال إشكاؿ ،واف كاف طريقو ّل ّ
ابتداء ،وقسـ منيـ يريدوف تقديـ أعماؿ العمرة
جدة
إف أغمب
الحجاج يردوف مطار ّ
ّ
حيث ّ
ً
جدة ليست مف المواقيت،
الحج عمى الذىاب إلى المدينة
أف ّ
و ّ
المنورة ،ومف المعموـ ّ
ّ
المطمأف بو عدميا،
بناء عمى كفاية المحاذاة  -ألحد المواقيت غير ثابتة ،بؿ
ّ
ومحاذاتيا ً -
جدة مع اّلحتياط اّلستحبابي في تجديده مف أدنى الحؿ؛ ألف
فإنو ّل مانع مف اإلحراـ مف ّ
مر عمييا وّل يشمؿ القادـ مف طريؽ آخر
وجوب اإلحراـ مف المواقيت الخمسة مختص بمف ّ
الحاج أو
يمر عمى أحدىا .ىذا وقد تقدـ اإلشكاؿ في مشروعية النذر مف مطار بمد
ّ
ّل ّ
الطائرة إذا كاف اإلحراـ مف الميقات  -عمى تقدير وجوبو  -أكثر مشقةً مف اإلحراـ مف
الطائرة أو المطار ،وذلؾ في المسألة  75فراجع.
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الفصل األول

في عمرة التمتع
الحج والعمرة هلل فإن أُحصرتم فما استيسر من اليدي وال تحمقوا
أتموا
ّ
قاؿ اهلل تعالى{ :و ّ
أذى من رأسو ففدي ٌة من
رؤوسكم حتى يبمغ اليدي محمّو فمن كان منكم مريضاً أو بو ً
صدقة أو ٍ
ٍ
الحج فما استيسر من اليدي
نسك فإذا أمنتم فمن تمتّع بالعمرة إلى
صيام أو
ّ
ٍ
وسبعة إذا رجعتم تمك عشرة كاممة ذلك لمن لم
فمن لم يجد فصيام ثالثة أيام في الحج
يكن أىمو حاضري المسجد الحرام واتّقوا اهلل واعمموا أن اهلل شديد العقاب} [البقرة.]471:

عدة مباحث ،عمماً أف
نتعرض في ىذا الفصؿ لتفاصيؿ عمرة التمتّع وأحكاميا ،وذلؾ في ّ
ّ
الحج بأنواعو أيضاً ،كاّلحراـ
بعض ىذه المباحث يدخؿ أيضاً في العمرة المفردة كما يدخؿ
ّ
والطواؼ والسعي.

المبحث األول :في اإلحرام
وفيو فروع:

الفرع األول :في كيفية

اإلحرام:

يجب في اإلحراـ لعمرة التمتّع أمور:

الحاج بقمبو حيف
األول :النية :وّل ُيعتبر التمفّظ بيا ،وقيؿُ :يستحب ،ويكفي فييا أف يقصد
ّ
حجة اإلسالـ كفاه أف
اإلحراـ ليا ّأنو يحرـ لعمرة التمتّع قربةً إلى اهلل تعالى ،فإف كاف عميو ّ
وفاء لمنذر ونحو ذلؾ.
يقصد تكميفو ،واّل قصد ما ّ
يحج بسببو مف النيابة أو اّلستحباب أو ً
وّل يجب في النية أف يكوف المكمّؼ عارفاً تفصيالً بما يشتمؿ عميو الواجب ،بؿ تكفي
ثـ يتعمّـ ما يجب عميو شيئاً فشيئ ًا.
المعرفة اإلجماليةّ ،

النية اإلخالص هلل كما في سائر العبادات وقد ورد في الحديث عف
ويعتبر في ّ
ىذاُ ،
حج هلل كاف
حج هلل ،وحج لمناس ،فمف ّ
حجافّ :
اّلماـ جعفر الصادؽ(ع)أنو قاؿ« :الحج ّ
حج لمناس كاف ثوابو عمى الناس يوـ القيامة» [ثواب األعماؿ:
ثوابو عمى اهلل الجنة ،ومف ّ
يمر عمى الميقات ،واّلّ فمف حيث يجوز
 . ]61كما يعتبر أف تكوف النية في الميقات حيث ّ
مر في محمّو.
لو اّلحراـ ،كما ّ

الثاني :لبس ثوبي اإلحرام لمرجال بعد نزع المخيط وكؿ ما يحرـ لبسو حاؿ اإلحراـ -
مما سيأتي بيانو  .-وّل يعتبر في لبسيما كيفية خاصة ،فيجوز اّلتّزار بأحدىما كيؼ شاء،
السرة إلى الركبة ،ويجوز ارتداء اآلخر أو التو ّشح بو أو غير ذلؾ
لكف بأف يجعمو سات اًر مف ّ
معتداً بو مف الظير.
مف الييئات ،ولكف ُيشترط فيو أف يكوف سات اًر لممنكبيف والعضديف وقد اًر ّ
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قدميما عميو
األولى لبسيما بالطريقة المألوفة وأف يكوف المبس قبؿ النية والتمبية ،ولو ّ
ىذا ،و ْ
فاألولى إعادتيما بعده.
عمييف نزع المخيط ،بؿ ُي ِ
بثيابيف المعتادة إذا كانت واجدة
حرْم َف
أما النساء فال يجب
ّ
ّ
ّ
لمشروط اآلتية في المسألة .88
أف
لممحرـ واجب استقاللي ،وليس شرطاً في تحقّؽ اإلحراـ ،بمعنى ّ
ـ ػ  :86لبس الثوبيف ُ
بصحة
الرجؿ لو أتى بسائر شروط اإلحراـ مف النية والتمبية وكاف ّلبساً لممخيط ُحكـ
ّ
التعمد والعمـ بالحرمة لغير ضرورة وتمزمو كفّارة لبس
إحرامو .نعـ ،يكوف آثماً في صورة
ّ
المخيط كما يأتي في محمّو.
ال بوجوب نزع المخيط ،أو نسي ذلؾ ،أو كاف عالماً ولكنو
ـ ػ  :87إذا كاف المكمّؼ جاى ً
أما إذا لبسيما بعد اإلحراـ
نسي أو جيؿ كوف ما يمبسو مف المخيطّ ،
صح إحرامو كما ّ
مر ،و ّ
أما إذا كاف
صحة إحرامو ،ولكف يمزـ عميو ّ
فال إشكاؿ في ّ
شؽ القميص واخراجو مف تحتّ .
لمقميص أزرار مف األماـ كما ىو المتعارؼ ويمكف فتحو بفؾ أز ارره فال يمزـ شقّو بؿ ينزعو
بالنحو المتعارؼ.
ـ ػ ُ :88يشترط فيما يمبسو المحرـ رجالً أو امرأة  -مضافاً إلى ما اشترطناه لمرجؿ -
أمور:
أ  -الطيارة ،بحسب ما ُذكر في شروط الصالة تماماً ،ولذا ُيعفى عما لو كانت النجاسة
مما ُيعفى عنو في الصالة ،ومنيا الدـ إذا لـ يكف مجموعو بقدر الدرىـ ،واألحوط اعتباره
بمقدار عقد اإلصبع السبابة ،وغيره مف موارد العفو التي ذكرنا تفصيميا في مباحث مقدمات
الصالة في رسالتنا العممية (انظر فقو الشريعة( :ج/2ص.)372
ب  -أف ّل يكوف مف الحرير الخالص .والحكـ بحرمة لبس الحرير واف كاف مختصاً
بالرجؿ ،إّل َّأنو ُيكره لمم رأة أف يكوف شيء مف ثياب إحراميا مف الحرير الخالص ،إّل في
أما الحرير غير الخالص فال ُيكره ليا لبسو.
حاؿ الضرورة كاّلتّقاء مف البرد أو الحر ،و ّ
ت  -أف ّل يكوف مف أجزاء السباع ،بؿ أف ّل يكوف مف مطمؽ ما ّل يؤكؿ لحمو.
المذىب.
ث  -أف ّل يكوف مف
ّ

ج  -أف يكوف جميع اإلزار سات اًر لمبشرة غير ٍ
حاؾ عنيا ،وّل يعتبر ذلؾ في الرداء .ىذا
أما المرأة فستر البشرة شرط معتبر في لباسيا بأجمعو.
بالنسبة إلى الرجؿ ،و ّ
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ـ ػ ّ :89ل بأس بأف يمبس المحرـ عدة أثواب زيادةً عمى ثوبي اإلحراـ مف غير المخيط
 عند اإلحراـ أو بعده  -سواء كاف ذلؾ لمتحفّظ مف البرد أو الحر أو غيره مف األسباب.ىذا ،وّل بد أف تتوفر في ما ُيمبس زيادةً الشروط المذكورة في المسألة السابقة.

ـ ػ  :8:األفضؿ أف يكوف ثوبا اإلحراـ مف المنسوج ،وأف ّل يكونا مف قبيؿ الجمد المأخوذ
الممبد.
مف مأكوؿ المحـ المذكى ،وأف ّل يكوف مف ّ
ـ ػ  :91إذا أحرـ المكمؼ لـ تجب عميو اّلستدامة في لبس ثياب اإلحراـ ،فال بأس بإلقائو
عف متنو لضرورة أو غير ضرورة ،كما ّل بأس بتبديمو عمى أف يكوف البدؿ واجداً لمشرائط.

ـ ػ ُ :92يستحب أف يكوف ثوبا اإلحراـ مف القطف ،تأسياً برسوؿ اهلل (ص)  ،وأف يكونا
توسخا حاؿ اإلحراـ فاألولى أف ّل يغسميما ما داـ محرماً ،وّل
أبيضي الموف ،نظيفيف ،ولو ّ
بأس بتبديميما.
التمبس
تنجس أحد ثوبي الرجؿ أو كالىما  -أو تنجست ثياب المرأة  -بعد ّ
ـ ػ  :93إذا ّ
باإلحراـ فيجب المبادرة إلى التبديؿ أو التطيير.
ستحب أف ُيدعى عند لبس ثياب اإلحراـ ويقاؿ« :الحمد هلل الذي رزقني ما
ـ ػ ُ :94ي
ّ
أواري بو عورتي ،وأؤدي بو فرضي ،وأعبد فيو ربي ،وأنتيي فيو إلى ما أمرني .الحمد هلل
سمَّ َمني ،فيو
ط ْع ِبيَ ،و َو ْج َي ُو
الذي قصدتُو فبمّ َغني ،وأردتو فأعا َنني ،وقَ ِبمني ولم َي ْق َ
ُ
أردت فَ َ
وحر ِزي وظَي ِري ومالَ ِذي وم ْمجأي وم ْنجاي و ُذ ْخ ِري وعد ِ
ِ
ِ
ِح ِ
َّتي في ِشدَّتي
ُ
ََ َ
ْ
ْ
َ َ َ
صني َو َك ْيفي ْ
َ
َوَر َخ ِائي».

شري َك لَ َك لب َّْيك»،
المي َّم لب َّْيك ،لب َّْيك ال َ
الثالث :التمبية ،ويكفي فييا أف يقوؿ« :لب َّْي َك ُ
الح ْم َد و ِّ
شري َك لَك» ،ويجوز أف يختميا بقولو:
واأل َْولى إضافةَّ « :
الم ْم َك الَ َ
إن َ
الن ْع َم َة لَ َك و ُ
ستحب أف يرفع الرجؿ صوتو بالتمبية دوف المرأة.
وي
ّ
«لَبَّيك»ُ .

المعارج لبَّيك ،لبَّيك داعياً إلى ِ
دار
َّيك ذا
كما ُي
ِ
ستحب أف يضيؼ إلييا بعد ذلؾ« :لب َ
ّ
َى َل التَّ ْم ِ
الس ِ
َّيك َغفَّار ال ُذنُ ِ
بية لبَّيك ،لبَّيك ذا الجال ِل واإلكرِام
َّ
وب لبَّيك ،لب َ
الم لبَّيك ،لب َ
َّيك أ ْ
ِ
إليك لبَّيك ،لبَّيك مرىوباً
فتقر َ
ىء و ُ
ستَغني ُ
المعاد إلي َك لبَّيك ،لبَّيك تَ ْ
لبَّيك ،لبَّيك تُبد ُ
وي ُ
ِ
ق لبَّيك ،لبَّيك ذا النعماء و ِ
ِ
الجميل لبَّيك،
الحسن
الفضل
الح ِّ
ومرغوباً َ
إليك لبَّيك ،لبَّيك َ
إلو َ
اف ال ُكر ِب ِ
الع ِ
لبَّيك َك َّ
ابن َع ْبديك لبَّيك - ،والمرأة تقوؿ« :لبيك
ظام لب َّْيك ،لبَّيك َع ُ
بدك و ُ
ش َ َ
كريم لبَّيك».
أمتُك وابنة عبديك ّلبيك»  -لبَّيك يا ُ
عز وجؿ ،مستشع اًر ّأنو يجيب دعوة اهلل تعالى،
يتوجو بالتمبية إلى اهلل ّ
لممحرـ أف ّ
وينبغي ُ
الحج هلل وحده ّل شريؾ لو.
فإف ّ
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ستحب أف يعقد إحرامو بالتمبية بعد فريضة الظير ،فإف لـ يتم ّكف فبعد فريضة
وي
ّ
ىذاُ ،
الست أفضؿ ،يق أر في الركعة األولى
ست ركعات مف النوافؿ ،و ّ
أخرى ،واّل فبعد ركعتيف أو ّ
الفاتحة وسورة التوحيد ،وفي الثانية الفاتحة وسورة الجحد (الكافروف) ،فإذا فرغ حمد اهلل وأثنى
ثـ قاؿ:
عميو ،وصمى عمى النبي وآلوّ ،

ِ
أم َر َكِّ ،
فإني َع ْب ُد َك
جاب َ
«المَّ ُي َّم ِّإني أسألُ َك ْ
أن ْ
مم ِن استَ َ
وآم َن ِب َو ْعد َك ،واتََّب َع ْ
تج َعمني ّ
لكَ ،
ط ْي َت،
أع َ
قبض ِت َك ،ال أُوقى إالّ ما َوقَ ْي َت ،وال آ ُخ ُذ إالّ ما ْ
 والمرأة تقوؿّ :إني أمتؾ  -وفي َِ
وس َّن ِة ن ِب ِّي َك صمّى اهلل عميو وآلو،
ْ
ذكر َت الحجَّ ،فأسألُ َك َ
أن تَ ْع ِزَم لي عميو عمى كتا ِب َكُ ،
وقد ْ
ٍ
ِ
ت عنو ،وتَتَسمَّ ْم ِّ
مناسكي في ُي ٍ
اجع ْمني ِمن
سر من َك
مني
وتُ ِّ
ض ُع ْف ُ
وعافية ،و ْ
قوَيني عمى ما َ
فد َك الّذي ر ِ
وِ
وسم ْي َت وكتَ ْبت.
ض ْي َت وارتَضيت َّ
َ
َ
شقَّ ٍة بعي َد ٍة وأ ْنفَ ْقت مالي ْابتغاء مر ِ
المَّي َّم إ ّني َخر ْج ُ ِ
تمم لي َحجَّتي
ضات َك ،المَّ ُي َّم فَ ِّ
ت من ُ َ
ُ
َْ
َ
ِ
الح ِّج عمى كتا ِب َك َّ
وسنة َن ِب ّي َك ،صمّى اهللُ عميو
وعمرتي ،المَّ ُي َّم إ ّني أ ُ
بالع ْم َرِة إلى َ
ُ
التمتُّ َع ُ
ُريد َ
رك الّذي قَد َّْر َت َعمَ َّي.
فحمَّني
رض لي
ُ
ستَني لقَ َد َ
ٌ
وآلو ،فإن َع َ
بسنيُ ،
حيث َح َب ْ
عارض َي ْح ُ
ودمي ِ
وعظامي ُوم ّخي
وب َ
أح َرَم لَ َك َ
المَّ ُي َّم ْ
إن لم ت ُك ْن َح َّج ٌة فعمرةٌْ .
ش ْعري َ
شري ولَ ْحمي ّ
الدار ِ
الن ِ
ساء والثِّ ِ
صبي ِمن ِّ
اآلخرة» .ولعؿ مف المناسب
ياب والطِّيب ،أبتغي بذلك ْ
َ
وع َ
وج َي َك و ّ َ
اف تستبدؿ كممة النساء بالرجاؿ ،فتقوؿ المرأة« :احرم لك ..من الرجال».

ويحسف أداءىا بالطريقة
ـ ػ  :95يجب عمى المكمّؼ أف يتعمّـ ألفاظ التمبية الواجبةُ ،
الصحيحة حسب قواعد المغة العربية الفصحى ،ولو بأف ُيمقّنو إياىا شخص آخر ،فإذا لـ
يتيسر لو التمقيف أج أز عنو التمفظ بيا مغموطةً بشرط أف ّل يصؿ الغمط
يتعمّـ تمؾ األلفاظ ولـ ّ
إلى ٍّ
حد يمنع مف صدؽ التمبية عمييا في نظر العرؼ ،واّل فاألحوط وجوباً لو حينئذ اإلتياف
يمبي عنو التمبية الصحيحة .وّل وجو لمترجمة ،واّلحتياط بيا
بما يقدر عميو ،مع استنابة مف ّ
ّل بأس بو.
ٍ
لعارض مع التفاتو إلى لفظة التمبية يأتي بيا عمى قدر ما يمكنو ،فإف
ـ ػ  :96األخرس
حرؾ بيا لسانو وشفتيو حيف إخطارىا في قمبو وأشار بإصبعو إلييا عمى نحو
عجز عف ذلؾ ّ
يناسب تمثيؿ لفظيا.
حرؾ بيا لسانو وشفتيو تشبيياً بمف يتمفّظ
أما األخرس
بحكمو ُ
ومف ُ
في ّ
وّ
ّ
األصـ مف األوؿ َ
ضـ اإلشارة باإلصبع إلييا أيض ًا.
بيا ،مع ّ
وليو بو ُي ّمبى عنو إف لـ ُيحسف
الصبي غير
ـ ػ :97
المميز الذي ّ
تقدـ استحباب إحراـ ّ
ّ
ّ
التمبية.
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لمحج أو لمعمرة
أي إحراـ ،سواء كاف إحراماً
ّ
ـ ػ  :98التمبية شرط أساس في انعقاد ّ
حج القراف كما سيأتي بيانو  ،-وعميو فمو لـ ّْ
يمب لـ ينعقد
بأنواعيما المختمفة  -إّل في ّ
إحرامو ،حتى لو نوى ونزع المخيط وما إلى ذلؾ .ولذا فمو ارتكب شيئاً مف محرمات اإلحراـ
 والحاؿ ىذه  -لـ يأثـ ولـ تجب عميو الكفارة .نعـ سيأتي ّلحقاً حكـ مف نسي اإلحراـ.ـ ػ  :99التمبية الواجبة ينعقد اإلحراـ باإلتياف بيا مرة واحدة ،وّل يجب تكرارىا .نعـ،
يكررىا المحرـ عند اّلستيقاظ مف النوـ ،وبعد كؿ فريضة مف فرائضو ،وحيف
ُي
ّ
ستحب أف ّ
الركوب ،وعند كؿ ٍ
ويستحب اإلكثار منيا في
عمو وىبوط أثناء السفر ،وعند مالقاة الركبُ ،
السحر ،حتى لو كاف المحرـ جنباً أو حائضاً ،فضالً عما لو كاف محدثاً باألصغر خاصة.
وحده لمف جاء مف
وينتيي استحباب التكرار لممتمتّع عند مشاىدة موضع بيوت مكة القديمةّ ،
المدنييف» ،ولمف جاء مف أسفميا «عقبة ذي طوى»؛
أعمى م ّكة عف طريؽ المدينة «عقبة
ّ
اجح في حقّو.
فتكرارىا حينئذ غير ر ٍ
يؤخر التمبية إلى أوؿ البيداء عند آخر
األفضؿ لمف عقد اإلحراـ مف مسجد الشجرة أف ّ
ذ ي الحميفة ،حيث تستوي األرض ،وّل مانع التعجيؿ بيا وتأخير رفع الصوت بيا إلى
أما المرأة فميس عمييا رفع الصوت بالتمبية أصالً.
البيداء ،ىذا لمرجؿ ،و ّ

واألفضؿ لمف عقد اإلحراـ مف غير مسجد الشجرة تأخير التمبية إلى أف يمشي قميالً،
ولمف عقده مف المسجد الحراـ تأخيرىا إلى الرقطاء ،وىو موضعٌ دوف الردـ ،والردـ موضع
الجف.
يسمى اآلف بػ «مدعى» بالقرب مف مسجد الراية قبيؿ مسجد ّ
بم ّكة ،قيؿّ :
ؾ المكمّؼ بعد لبس ثوبي اإلحراـ وقبؿ التجاوز مف المكاف الذي ّل يجوز
ـ ػ  ::1إذا ش ّ
أما
تأخير التمبية عنو في ّأنو ىؿ أتى بيا أـ ّل بنى عمى عدـ اإلتياف ،ولزمو اإلتياف بيا ،و ّ
الصحة.
ؾ بعد اإلتياف بالتمبية في ّأنو ىؿ أتى بيا صحيحة أـ ّل بنى عمى
إذا ش ّ
ّ

الفرع الثاني :في أحكام اإلحرام

فيصح اإلحراـ مف
ـ ػ ّ ::2ل ُيشترط في اإلحراـ الطيارة مف الحدث األصغر واألكبر،
ّ
ستحب الطيارة -
المحدث باألصغر ،أو باألكبر كالجنب والحائض والنفساء وغيرىـ .نعـ ،تُ
ّ
حيث تمكف  -كما سيأتي بيانو في مستحبات اإلحراـ.
محرماتو  -حدوثاً
ـ ػ ّ ::3ل يعتبر في ّ
المحرـ عازماً عمى ترؾ ّ
صحة اإلحراـ أف يكوف ُ
فيصح اإلحراـ حتى مع العزـ عمى ارتكابيا.
وبقاء -
ّ
ً
نعـ ،إذا كاف عازماً حيف اإلحراـ في العمرة المفردة عمى أف يجامع زوجتو قبؿ الفراغ مف
تردد في ذلؾ ،فالظاىر بطالف إحرامو ،بخالؼ ما لو عزـ عمى ذلؾ بعد تحقّؽ
السعي أو ّ
اإلحراـ.
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أتـ جميع الواجبات فعمرتو  -حتى المفردة -
ـ ػ  ::4إذا نسي المكمّؼ اإلحراـ حتّى ّ
ال بوجوبو عميو أو أحرـ مف مكاف ّل
صحيحة عمى األقوى ،وكذا
تصح لو ترؾ اإلحراـ جي ً
ّ
بتوىـ صحة اإلحراـ منو ،وغير ذلؾ مف األعذار التي تستمر معو حتى
يصح اإلحراـ منو ّ
ّ
يتـ أعماليا.
ـ ػ  ::5إذا فسدت العمرة  -ولو لفساد إحراميا  -وجبت إعادتيا مع التم ّكف ،ومع عدـ
فحجو فاسد ،وعميو اإلعادة في سنة أخرى.
اإلعادة  -ولو مف جية ضيؽ الوقت ّ -

ـ ػ  ::6إذا أحرـ المكمّؼ مف أحد المواقيت كالجحفة مثالً ،أو مف غير الميقات حيث
المنورة جاز لو ذلؾ ،ولكف ّل يجوز لو إبطاؿ
ثـ بدا لو الذىاب إلى المدينة
يجوز لوّ ،
ّ
إحرامو ،كما ّل يجب عميو اإلحراـ ثانياً مف مسجد الشجرة.

الفرع الثالث :في مستحبات اإلحرام

ومكروهاته:

يستحب قبؿ المباشرة باإلحراـ فعؿ أمور:
ـ ػ ::7
ّ

 - 2تنظيؼ الجسد ،وتقميـ األظافر ،وأخذ الشارب ،وازالة الشعر مف اإلبطيف والعانة.

الحج ،وقبؿ
 - 3توفير شعر الرأس والمحية وعدـ تقصيره مف ّأوؿ ذي القعدة لمف أراد
ّ
شير واحد لمف أراد العمرة المفردة.
ويصح مف الحائض والنفساء عمى األظير ،واذا خاؼ
 - 4الغسؿ لإلحراـ مف الميقات،
ّ
قدمو عميو ،فإف وجد الماء في الميقات أعاده .كما ّأنو إذا اغتسؿ ثـ
عوز الماء في الميقات ّ
أحدث باألصغر أو أكؿ أو لبس ما يحرـ عمى المحرـ  -قبؿ اإلحراـ  -أعاد غسمو.
ويجزىء الغسؿ نيا اًر إلى آخر الميمة التالية ،ويجزىء الغسؿ ليالً إلى آخر النيار التالي.

 - 5أف يدعو عند الغسؿ فيقوؿ« :بسم اهلل وباهلل ،الميم اجعمو لي نو ارً وطَيو ارً ِ
وح ْر ازً
ُ
ٍ
طيرني وطَ ِّير لي قمبي واشرح لي
وأ َْمناً من كل َخ ْوف،
المي َّم ّ
وس ْقمُ .
وشفاء من كل داء ُ
ً
عميكَّ ،
بك ،وقد
الثناء
فإنو ال قوة لي إال َ
َ
صدري ،وأ ْ
َج ِر عمى لساني َم َحبَّتَك و ِم ْد َحتَك و َ
ِ
نبيك صمواتك عميو وآلو».
ُ
ام ديني التسميم لك ،واال تّباع لس ّنة ّ
عممت أن قو َ
ـ ػ ُ ::8يكره في اإلحراـ أمور:
 - 2النوـ عمى الفراش األصفر ،وعمى الوسادة الصفراء.

الحناء قبؿ اإلحراـ إذا كاف يبقى أثره إلى وقت اإلحراـ.
 - 3استعماؿ ّ
ِ
المحرـ جسده.
الحماـ (مكاف اّلستحماـ) ،واألفضؿ أف ّل يدلؾ
 - 4دخوؿ ّ
 - 5تمبية مف يناديو ،بقولوّ « :لبيؾ» ،بؿ األفضؿ واألحوط ترؾ ذلؾ.
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الفرع الرابع :في محرمات اإلحرام
وتسمى أيضاً تُروؾ اإلحراـ ،وىي األمور التي يجب عمى المحرـ اجتنابيا حاؿ إحرامو،
ّ
نستعرضيا عمى النحو التالي:
األول :الممارسات الجنسية ،وىي ثالثة :الجماع ،وما دونو مف اّلستمتاعات،
واّلستمناء.
ـ ػ  ::9يحرـ الجماع حاؿ اإلحراـ ،عمى الرجؿ والمرأة معاً ،أثناء عمرة التمتّع ،وكذا
الحج قبؿ اإلتياف بطواؼ النساء .واذا جامع المحرـ زوجتو قبالً أو
أثناء العمرة المفردة وأثناء ّ
دب اًر فيناؾ جممة أحكاـ تترتب عمى ذلؾ:
التعرض ليا في المطمب األوؿ مف الخاتمة.
ّأوليا :الكفارة ،ويأتي ّ
بالحج قبؿ الوقوؼ بمزدلفة،
ثانييا :فساد العمؿ ،وذلؾ في خصوص جماع المحرـ
ّ
والمحرـ بالعمرة المفردة قبؿ السعي .ويجب عمى ىذيف أيض ًا:
 - 2إتماـ العمؿ الذي وقع فيو الجماع.
لحجو في العاـ القابؿ ،واعادة المعتمر المفرد لعمرتو في شير
 - 3إعادة المحرـ
بالحج ّ
ّ
غير الشير الذي جامع فيو .عمى َّ
أف ىذه اإلعادة عقوبة ليما ،فنسكيما ىو الذي جامعا
فيو.
الحج قبؿ السعي بمزوـ التفريؽ بينو وبيف زوجتو إلى قضاء
ويختص المجامع في
-4
ّ
ّ
المعاد.
المناسؾ ،في كال ّ
حجيو ،األوؿ الذي وقع فيو الجماع ،والثاني ُ
ـ ػ  :::يحرـ  -حاؿ اإلحراـ  ،-ما دوف الجماع مف الممارسات ،وىي:
التقبيؿ ولو مف غير شيوة.بالضـ.
مس أحد الزوجيف اآلخر بشيوة ،سواء كاف بالحمؿ أو
 ّّ
المداعبة ،وىو مالزـ لمشيوة عادة.النظر بشيوة.ىذا ،وّل يحرـ عمى المحرـ اّلستمتاع بمحادثة زوجو ومجالستيا ونحو ذلؾ ،واف كاف
األفضؿ ترؾ اّلستمتاع بيا مطمقاً.
ـ ػ ّ :211ل يجوز حاؿ اّلحراـ اّلستمناء بدلؾ العضو التناسمي باليد أو غيرىا ،ولكف ّل
تقدـ مف الممارسات
يبطؿ بو
الحج وّل العمرة ،وكذلؾ فإف اّلستمناء يمكف أف يتحقّؽ بما ّ
ّ
كالتقبيؿ والنظر والمحادثة وغيرىا.
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الثاني :عقد الزواج:
ـ ػ ّ :212ل يجوز لممحرـ أف يعقد لنفسو عقد الزواج ،كما ّل يجوز لو أف يعقد لغيره،
سواء كاف ذلؾ الغير ُمحالًّ أـ محرماً ،وسواء كاف الزواج دائماً أـ منقطعاً ،والعقد فاسد في
جميع ىذه الصور.
وكذا ّل يجوز لممحرـ أف يشيد عقد الزواج ويحضر وقوعو عمى األحوط وجوباً ،واألحوط
تحمميا في حاؿ كونو محالً.
األولى أف ّ
يتجنب أداء الشيادة عميو أيضاً واف ّ
ْ

المعبر عنيا في
يتعرض المحرـ لخطبة النساء ،وىي
ّ
وكذلؾ فإف األحوط األولى أف ّل ّ
بعض األعراؼ بػ«طمب يدىا» .نعـ ،يجوز لممحرـ الرجوع إلى مطمّقتو الرجعية ،كما يجوز
لو طالؽ زوجتو.
يطيب بيا البدف أو الثياب أو الطعاـ
الثالث :استعمال الطيب :والمراد بالطيب كؿ مادة ّ
أو غيرىا ،فيشمؿ أنواع العطورات ،والزعفراف والياؿ المعتاد استعماليما في الطعاـ والشراب،
الشـ أو األكؿ أو الطالء أو الصبغ أو البخور .وكذا يحرـ لبس
وسواء كاف ذلؾ عف طريؽ ّ
ما يكوف عميو أثر منو.

المسمى بػ«خموؽ
ـ ػ ُ :213يستثنى مف حكـ الطيب ما تُطمى بو جدراف الكعبة المع ّ
ظمة و ّ
شمو واصابتو لثيابو وبدنو ،واف أصابيما لـ تجب
الكعبة» ،فال يجب عمى المحرـ اجتناب ّ
إزالتيما بغسؿ أو نحوه ،ولكف ّل بد مف اّللتفات إلى أف ىذا الحكـ مختص بما كاف عمى
ال ،فال يشمؿ ما يباع مف «خموؽ الكعبة» في محا ّؿ بيع العطورات ،إذ يندرج
الكعبة فع ً
ٍ
حينئذ تحت الحكـ بحرمة اّلجتناب.
لمشـ،
شـ الرياحيف ،وىي نباتات تفوح منيا رائحة ّ
طيبة وتُتخذ ّ
ـ ػ  :214يكره لممحرـ ّ
ويستثنى منيا بعض أقساميا
سواء التي ُيصنع منيا الطيب  -كالياسميف والورد  -وغيرىاُ ،
شميا.
البرية كالشيح والقيصوـ والخزامى واألذخر وأشباىيا ،فإنو ّل كراىة في ّ

وأ ّما الفواكو والخضروات الطيبة الرائحة  -كالتفاح والسفرجؿ والنعناع  -فيجوز لممحرـ
شميا حيف األكؿ ،وكذلؾ الحاؿ في األدىاف الطيبة فيما يؤكؿ
أكميا،
ّ
ولكف األفضؿ عدـ ّ
عد مف الطيب عرفاً.
منيا وّل ُي ّ

يسد أنفو عف الروائح الكريية ،وّل بأس باّلسراع في
ـ ػ ّ :215ل يحرـ عمى المحرـ أف ّ
المشي لمتخمص منيا عمى كؿ حاؿ.

االدىان :وىو استعماؿ األصناؼ التي ُيدىف بيا الجسـ ،واف لـ تكف ليا رائحة
الرابعّ :
طيبة.
ّ
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ـ ػ  :216يجوز لممحرـ أكؿ الدىف الخالي مف الطيب واف كاف ذا رائحة طيبة كما تقدـ،
المطيبة
الطيبة أو
ّ
الطيبة لمتداوي ،وكذا األدىاف ّ
كما يجوز لممحرـ استعماؿ األدىاف غير ّ
عند الضرورة.
الخامس :لبس المخيط وما بحكمو لمرجل :فال يجوز لمرجؿ المحرـ أف يمبس الثياب التي
تكوف عمى إحدى الصفات التالية:
ػ ما يكوف لو أزرار ،أو ما يفيد فائدتيا.
المخصصة ليا.
ػ ما يكوف كالدرع ،ويكوف لبسو بأف يخرج رأسو ويديو مف الفتحات
ّ
ػ السراويؿ ،وما يشبييا في ستر العورتيف كالبنطموف ،إّل إذا لـ يكف لو إزار.
ػ كؿ مخيط مف غير ذلؾ عمى األحوط وجوب ًا ،ومنيا الثياب المتعارفة كالقميص والقباء
يزرىا أو
و ّ
الجبة والسترة والثوب المتعارؼ في الدوؿ العربية (الدشداشة) مطمقاً ،واف لـ ّ
يتدرعيا.
ّ
طرح القميص أو ما يشبيو عمى عاتقو،
ـ ػ  :217يجوز لممحرـ في حاؿ اّلضطرار أف َي ْ
ويمبس القباء أو نحوه مقموباً ،ولكف ّل يدخؿ يديو في يدي القباء.

ـ ػ  :218يجوز لممحرـ  -ولو مع عدـ الضرورة  -أف يربط عمى وسطو محفظة نقوده،
واف كانت مف قسـ المخيط ،كالحزاـ .كما يجوز لو لبس الحذاء أو الخؼ المخيط ،ىذا
التحزـ بالحزاـ المخيط الذي يستعممو المبتمى بالفتؽ لمنع نزوؿ
فضالً عف أنو يجوز لو
ّ
األمعاء في األنثييف.
ـ ػ  :219يجوز لممحرـ في حاؿ اّلضطجاع أو النوـ أو نحوىما أف يغطّي بدنو  -ما
يعد لبس ًا.
عدا الرأس  -بالمخيط ،بالنحو الذي ّل ّ

ـ ػ  :21:يكره لممحرـ أف يعقد إزاره في عنقو ،وّل يكره لو عقد الرداء ،وّل بأس بغرز
اإلزار أو الرداء باإلبرة وأمثاليا.

تقدـ جواز لبس المخيط لممرأة مطمقاً ،ولكف ُيستثنى مف ذلؾ القفّازاف  -وىما ما
ـ ػ ّ :221
ُيدخؿ فييما الكفّاف  -فإنو ّل يجوز ليا لبسيما في يدييا.
السادس :لبس الخف والجورب لمرجال ،والمقصود بو كؿ ماُ لبس في القدـ فيحيط بيا
ٍ
شؽ
الخؼ ،إّل في حاؿ اّلضطرار ،فيجوز
حينئذ لبس ما يحيط بالقدـ ولكف بعد ّ
كالجورب و ّ
األولى.
ظيره عمى األحوط ْ

مما يستر بعض ظيرىا فيو جائز .وكذا يجوز لممحرـ ستر تماـ
أما لبس ما يحيط بالقدـ ّ
ّ
ظير القدـ مف دوف لبس ،كأف يمقي طرؼ ردائو عميو حاؿ الجموس.
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يضر في الخؼ الذي يمبسو المحرـ كونو مف المخيط ،فيجوز لبسو وّل يجب
ـ ػ ّ :222ل ّ
الحجاج مف بعض األصناؼ التي ّل تدخميا الخيوط.
لبس ما اعتاده ّ

التزين أو استعمال الزينة
السابعّ :
يحرـ استعماؿ ما ُي ُّ
ؾ ىذا القصد خارجاً عف
عد زينة عرفاً ،إذا كاف بقصد التزّيف .وّل ينف ّ
ممارسة ما ىو زينةٌ عرفاً ،إّلّ عند ممارستو ألجؿ عنواف خاص ،كاستحباب التختّـ ،أو
التحني لعالج ،وما شاكؿ ذلؾ.
ضرورة
ّ
وينضوي تحت ىذا العنواف أمور:

أ  -اّلكتحاؿ بكؿ نوٍع مف الكحؿ المعتبر مصداقاً لمزينة عرفاً ،سواء األسود منو وغيره،
مع قصد التزّيف بو ،وحيث ّل يصدؽ عرفاً عمى اّلكتحاؿ ّأنو زينة أو لـ يقصد التزّيف بو
فإنو يجوز فعمو لممحرـ ،كما يجوز فعمو في حالة اّلضطرار لمتداوي بو.
ّ

أما إذا كاف النظر لغرض آخر كتضميد جرح الوجو أو
ب  -النظر في المرآة لمزينة ،و ّ
السيارات ونحو ذلؾ
استعالـ وجود حاجب عميو ،أو كنظر السائؽ فييا لرؤية ما خمفو مف ّ
فجائز ،وّل فرؽ بيف المرآة وسائر ما يفيد فائدتيا كاألجساـ الصقيمة إذا استعممت بقصد
يجدد التمبية.
ويستحب لمف نظر في المرآة لمزينة أف ّ
الزينة .ىذاُ ،

الحناء عمى الطريقة المتعارفة ،فيما إذا ُع َّد زينة عرفاً،
ت  -يحرـ عمى المحرـ استعماؿ ّ
لعالج ونحوه ،وكذلؾ ّل
وقصد التزّيف بو ،وّل بأس باستعمالو بغير قصد التزّيف ،كما إذا كاف
ٍ
بأس باستعمالو قبؿ اإلحراـ واف بقي أثره إلى حيف اإلحراـ ،واألفضؿ تركو.

ث  -يحرـ عمى المرأة المحرمة لبس حمّي الزينة  -إذا قصدت التزيف بيا  -واألفضؿ
ويستثنى مف ذلؾ ما كانت تعتاد لبسو قبؿ إحراميا،
ليا أف تترؾ لبسيا واف لـ تقصدىاُ .
ولكف عمييا أف ّل تظيره لزوجيا ومحارميا مف الرجاؿ فضالً عف األجانب.
ـ ػ  :223يجوز التختّـ في حاؿ اإلحراـ إذا كاف لبسو ألجؿ استحبابو ،أو ألجؿ التحفّظ
مما ّل يقصد بمبسو
عمى الخاتـ مف الضياع ،أو إلحصاء أشواط الطواؼ بو ،ونحو ذلؾ ّ
أما لبسو بقصد الزينة فيو حراـ.
الزينة ،و ّ

المعدة لتصحيح البصر أو لالتقاء مف الشمس ونحوىما ،إّل
ـ ػ  :224يجوز لبس النظارة
ّ
ٍ
ٍ
عندئذ  -اّلجتناب عنيا،
تعد مف الزينة عرفاً فاألحوط -
أف تكوف مصنوعة
بنحو ّ
واستبداليا بأخرى.
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الثامن :إزالة الشعر عن البدن :سواء كاف ذلؾ عف بدنو أو عف بدف غيره ،محالً كاف
تتـ بواسطة الحمؽ أو النتؼ أو غيرىما ،بؿ ّل
ذلؾ الغير أو محرماً ،وسواء كانت اإلزالة ّ
فرؽ في ذلؾ بيف قميؿ الشعر وكثيره ،حتى بعض الشعرة الواحدة.
القمؿ في رأسو أو جسده ،فتأ ّذى مف ذلؾ جاز لو حمقو .وكذا تجوز إزالة
نعـ ،إذا تكاثر ّ
ٍ
عندئذ
الشعر عف الرأس أو الجسد إذا كانت ىناؾ ضرورة تدعو إلييا ،ويقتصر في اإلزالة -
 عمى مقدار الضرورة .وعميو الفدية في كؿ ذلؾ ،وسيأتي بيانيا في الخاتمة.كما ّل بأس بسقوط الشعر عف غير قصد مف بدف المحرـ حاؿ الوضوء أو الغسؿ أو
يتعمد فييا المحرـ إزالة
التيمـ أو الطيارة مف الخبث ،ونحو ذلؾ مف األسباب التي ّل ّ
الشعر.
ؾ المحرـ رأسو ما لـ يقطع الشعر عف رأسو ،وما لـ يسبب خروج
ـ ػ ّ :225ل بأس بح ّ
أمر المحرـ يده عمى رأسو أو لحيتو عبثاً فسقطت شعرة
أما إذا ّ
الدـ ،وكذلؾ بالنسبة لمبدف ،و ّ
أو أكثر
مر.
فميتصدؽ ّ
ّ
بكؼ مف طعاـ ،دوف ما لو لـ يكف عبثاً ،كالوضوء ونحوه كما ّ

التاسع :تقميم األظافر ،ولو بعض الظفر ،إّل أف تدعو ضرورة إلى ذلؾ ،كأف يتأذى
ٍ
لكنو يكفّر
ببقائو ،كما إذ انكسر بعض ظفره وتألّـ مف بقاء الباقي فيجوز لو
حينئذ قطعوّ ،
عف كؿ ظفر بقبضة مف طعاـ يعطييا الفقير.

العاشر :إخراج الدم من البدن عمى األحوط وجوباً ،إّل إذا كاف في حالة الضرورة كما
في قمع الضرس والحجامة ونحوىما .نعـ ،األظير جواز استعماؿ السواؾ واف لزـ منو
اإلدماء.
الحادي عشر :ستر الرأس لمرجال:
ـ ػ  :226يحرـ عمى الرجؿ ستر جميع رأسو ،والمراد بالرأس  -ىنا  -منبت الشعر،
ويمحؽ بو األذناف ،وكما يحرـ ستر جميعو ،يحرـ ستر جزٍء منو ،بالقناع أو الخمار أو
الثوب أو النبات أو بغير ذلؾ ،بؿ بحمؿ شيء عميو عمى األحوط وجوباً .نعـّ ،ل بأس
بوضع حبؿ القربة عمى الرأس عند حمميا ،وكذا ّل بأس بتعصيبو بالمنديؿ ونحوه لمرض
أما ستره بشيء مف البدف كاليد
كالصداع ،كما ّل بأس بما لو التصؽ بو الطيف فغطّاه ،و ّ
ونحوىا فجائز ،واألولى تركو.
لممحرـ رمس تماـ رأسو في الماء ،وكذلؾ في غير الماء مف
ـ ػ ّ :227ل يجوز ُ
المائعات ،والظاىر أنو ّل فرؽ في ذلؾ بيف الرجؿ والمرأة .والمقصود بالرأس في ىذا الحكـ
ما فوؽ الرقبة بتمامو.
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الثاني عشر :ستر الوجو لمنساء :بالبرقع أو النقاب أو ما شابو ذلؾ مما يستر تماـ
الوجو أو بعضو .نعـ ،يجوز ليا أف تغطي وجييا حاؿ النوـ ،وّل بأس بستر بعض وجييا
المحجبة
مقدمة لستر الرأس في الصالة أو عف الناظر األجنبي مما جرت العادة بستره لممرأة
ّ
وذلؾ لكي تحرز يقيناً ستر ما يجب عمييا ستره ،وحيث ّل تكوف في الصالة أو ّل يراىا
األجنبي فإنو يجب عمييا أف ترفع الستر عف ذلؾ البعض.
الثالث عشر :التظميل لمرجال ،واألجساـ التي ُيتظمّؿ بيا عمى قسميف:
السيارة أو الطائرة ونحوىا ،والتظمُّؿ
 - 2األجساـ
المتحركة ،كالمظمّة وسقؼ المحمؿ أو ّ
ّ
الم ِ
حرـ ،وّل فرؽ في الحرمة بيف الراكب والماشي.
بيا ّ
محرٌـ عمى الرجؿ ُ

ّْ
أما إذا
ىذا والحرمة
ّ
مختصة بصورة ما إذا كانت ىذه األجساـ تظمؿ المحرـ فوؽ رأسو ،و ّ
كانت تظمّمو عمى أحد جوانبو ،فالظاىر أنو ّل بأس بالتظمّؿ بيا لمراجؿ والراكب عمى ٍ
حد
السيارة ونحوىا ،كما يجوز لو الركوب فيما
سواء ،ولذا يجوز لممحرـ السير في ظؿ المحمؿ و ّ
لو حاجز في جوانبو ،كمثؿ الباص المنزوع سقفو أو قاطرة الشاحنة أو نحوىما ،واف كاف
األولى ترؾ ذلؾ.

 - 3األجساـ الثابتة كالجدراف واألنفاؽ واألشجار والجباؿ ونحوىا ،والتظمُّؿ بيا جائز
لممحرـ ،راكباً كاف أـ راجالً ،كما يجوز لو أف يستتر عف الشمس بيديو واف كاف األفضؿ
ُ
ترؾ ذلؾ.
ـ ػ  :228المراد مف التظميؿ التستّر مف الشمس ،وكذلؾ مف المطر عمى األحوط وجوباً،
الحر ونحوىا فاألظير جواز التستّر منيا ،واف كاف األفضؿ تركو؛ وعمى
أما الريح والبرد و ّ
وّ
السيارة المسقّفة ونحوىا في الميؿ ،إّل أف تكوف السماء ممطرة
لممحرـ أف يركب ّ
ىذا فال بأس ُ
َّ
فإف عميو ترؾ التظمُّؿ عمى األحوط وجوب ًا.

ـ ػ  :229ح رمة التظميؿ مختصة بحاؿ قطع المسافات بيف المدف والقرى والمناطؽ
ٍ
ّل أـ ّل ،كما لو جمس في
أما إذا نزؿ المحرـ في
مكاف معيف ،سواء اتخذه منز ً
المختمفةّ .
أثناء الطريؽ لالستراحة أو لمالقاة األصدقاء أو لغير ذلؾ فيجوز لو اّلستظالؿ بكؿ وسيمة،
ٍ
حينئذ أفضؿ.
ولو بمثؿ المظمة مف األجساـ السائرة ،واف كاف اجتنابيا
ـ ػ ّ :22:ل بأس بأف تتظمؿ النساء واألطفاؿ ،وكذلؾ الرجاؿ عند الضرورة والخوؼ مف
الحر والبرد ونحوىما مف الضرورات ،لكف تمزـ الرجاؿ الكفارة عمى ما يأتي بيانو.
الشمس و ّ

الرابع عشر :لبس السالح أو حممو عمى األظير ،عمى وجو ُي ُّ
عد الحام ُؿ مسمَّح ًا ،والمراد
بالسالح كؿ ما يصدؽ عميو السالح عرفاً ،كالسيؼ والبندقية والرمح ونحوىا.
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أما وجود السالح عند المحرـ ،أو حممو ٍ
جائز ،ومع
يعد معو مسمّحاً عرفاً ،فيو ٌ
بنحو ّل ّ
ّ
ذلؾ فالترؾ أفضؿ.
وتختص حرمة التسمّح بحاؿ اّلختيار ،وّل بأس بو عند اّلضطرار كالخوؼ مف
ىذا،
ّ
العدو أو السرقة.
الم ِ
حرـ
الخامس عشر :الفسوق ،والمراد بو  -عمى األحوط  -كؿ المعاصي التي نيي ُ
عنيا ،فتشمؿ البذاء والكالـ القبيح وجميع الكبائرّ ،لقتضاء مفيوـ الفسوؽ ذلؾ ،فتحمؿ
الروايات التي اقتصرت عمى خصوص الكذب والسباب والمفاخرة الواردة عمى ذكر المصداؽ
ّل الحصر.
ىذا ،والمقصود بالمفاخرة التباىي أماـ اآلخريف بالنسب أو الماؿ أو الجاه وما أشبييا،
محرمة عمى المحرـ حتى ولو لـ تكف مشتممة عمى إىانة المؤمف والحطّ مف كرامتو.
وىي ّ

ويختص بما كاف مشتمالً عمى الحمؼ باهلل تعالى في اإلخبار
السادس عشر :الجدال،
ّ
عف ثبوت أمر أو نفيو ،إذا كاف ذلؾ في مقاـ المخاصمة ،كما تقتضيو كممة «الجداؿ»
بحسب ظيورىا .واألظير تحقّؽ الجداؿ بما يكوف الحمؼ باهلل تعالى فيو بغير الصيغتيف:
«بمى واهلل» و«ّل واهلل»؛ فيكفي مطمؽ اليميف بو تعالى ،سواء كانت بمفظ الجاللة أو بغيره،
مصدرة بػ«ّل» و«بمى» أـ ّل ،وسواء كانت بالمغة العربية أـ بغيرىا مف
وسواء كانت الصيغة
ّ
المغات.
عمى ّأنو ّل أثر لمحمؼ باهلل تعالى لغير اإلخبار ،كما في يميف المناشدة ،كقوؿ السائؿ:
«أسألؾ باهلل أف تعطيني» ،ويميف العقد  -أي ما يقع تأكيداً لما التزـ بو مف إيقاع أمر أو
ألعطيّنؾ كذا».
تركو في المستقبؿ  -كقولو« :واهلل
َ
وّل يعتبر في تحقؽ الجداؿ في اليميف الصادقة تكرارىا ثالث مرات متتابعة ،فيتحقّؽ
الجداؿ بأقؿ مف ذلؾ ،وكذا في اليميف الكاذبة بال إشكاؿ.

المقدسات فال أثر لو
أما الحمؼ بغير اهلل تعالى مف
ّ
ىذا حكـ الحمؼ باهلل سبحانو ،و ّ
فضالً عما ّل قداسة فيو.
يتضرر المكمّؼ مف ترؾ الجداؿ فيو ،كما
ـ ػ ُ :231يستثنى مف حرمة الجداؿ كؿ مورد
ّ
حؽ أو
مؤدياً إلى ذىاب حقّو ،وكذا يجوز الجداؿ في حاؿ الضرورة ،كإحقاؽ ّ
لو كاف تركو ّ
إبطاؿ باطؿ.
اء في ذلؾ اصطياد الحيواف وقتمو وجرحو
السابع عشر :صيد الحيوانات
ّ
البرية ،سو ٌ
وكسر عضو منو ،بؿ ومطمؽ إيذائو عمى األحوط ،كما ّل يجوز ذلؾ لممح ّؿ في الحرـ
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تأىمت لعارض عمى األحوط،
أيضاً .والمراد بما يحرـ صيده الحيوانات الممتنعة بالطبع واف ّ
وّل فرؽ بيف أف يكوف الحيواف محمّؿ األكؿ أو محرماً.

وكما يحرـ عميو ذلؾ بنفسو بنح ٍو مباشر ،فإنو يحرـ عمى المحرـ إعانة غيره عمى ذلؾ -
محالً كاف ذلؾ الغير أـ محرماً  -حتى بمثؿ اإلشارة إليو ،بؿ األحوط عدـ إعانتو في مطمؽ
ما يحرـ عمى المحرـ استحاللو مف الصيد.
البري واّلحتفاظ بو في الحرـ ،كما ّل
ـ ػ ّ :232ل يجوز لممحرـ وّل لممح ّؿ إمساؾ الصيد ّ
ّْ
الحؿ مقدمةً لقتمو ،واألحوط عدـ إمساكو لو مطمقاً ،إذا كاف ىو
يجوز لممحرـ إمساكو في
الذي أمسكو أو أعاف عمى إمساكو  -ولو قبؿ إحرامو  ،-دوف ما إذا كاف دوره ىو اّلحتفاظ
بو فقط بعد صيد الغير لو ،ولـ ّْ
يؤد ذلؾ إلى قتمو.

ُّ
ّْ
الحؿ،
المحؿ في
ـ ػ ّ :233ل يجوز لممحرـ أكؿ شيء مف الصيد واف كاف قد اصطاده
ُّ
ّْ
المحؿ في الحرـ ،والمشيور ّأنو
المحؿ ما اصطاده أو ذبحو المحرـ أو
وكذا يحرـ عمى
ّْ
الحؿ فقتمو باّلصطياد أو ذبحو بعد اصطياده،
يحرـ عميو أيضاً ما اصطاده المحرـ في
ولكنو مشك ٌؿ ،واّلحتياط فيو ّل يترؾ.
ّ
البري نفس األحكاـ المتقدمة ،واألحوط أف ّل يعيف غيره عمى
ـ ػ  :234يثبت لفرخ الصيد ّ
الم ِ
حرـ.
ذلؾ أيضاً ،و ّ
أما بيضو فال يبعد حرمة أخذه وكسره وأكمو عمى ُ

أما صيد البحر فال
المتقدمة إنما
ـ ػ  :235األحكاـ
ّ
ّ
تختص بصيد ّ
البر ،ومنو الجراد ،و ّ
بأس بو ،والمراد بصيد البحر ما يعيش في الماء فقط كالسمؾ ،وأما ما يعيش في الماء
ؾ في كونو برّياً عمى األظير.
بالبري ،وّل بأس بصيد ما يش ّ
وخارجو فممحؽ ّ
اب واف
البر ،كذلؾ يحرـ عميو قتؿ شيء مف الدو ّ
ـ ػ  :236كما يحرـ عمى المحرـ صيد ّ
لـ يكف مف الصيد.

ـ ػ ُ :237يستثنى مف حرمة الصيد والقتؿ الحيوانات األىميةّ ،إّل إف توح ّشت عمى
الحيات ونحوىا ،كما تُستثنى سباع
األحوط ،وما خشيو المحرـ عمى نفسو مف السباع و ّ
حية سوء والعقرب والفأرة .وكذا
الطيور إذا آذت حماـ الحرـ ،واألفعى واألسود الغادرة وكؿ ّ
يجوز لممحرـ أف يرمي الغراب والحدأة.
ـ ػ  :238المشيور حرمة قتؿ ىواـ الجسد والقائيا ،ولكف الظاىر خالفو .نعـ ،األجدر
ُّ
ستحب
في
بالمحرـ أف ّ
يتنزه عف قتؿ أو إلقاء ما يكوف عمى جسده مف القمؿ ،واذا قتمو أو ألقاه ُ
يتصدؽ ٍ
البؽ والبرغوث ونحوىما ،واف لـ
لو أف
بكؼ مف طعاـ .والظاىر جواز قتؿ أو إلقاء ّ
ّ
المحرـ.
ّ
يتضرر منو ُ
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الفرع الخامس :في حدود

الحرم وأحكامه:

الحرـ مصطمح يراد بو مكاف معيف حوؿ مكة المكرمة والمدينة المنورة ،ولحرمييما حدود
وأحكاـ نستعرضيا في مسائؿ:
ـ ػ  :239حدود الحرـ ،عمى النحو التالي:
يحده مف الشماؿ «التنعيـ» ،ومف الشماؿ الغربي «الحديبية» أو
 - 2الحرـ الم ّكيّ :
ثنية جبؿ المقطع» ،ومف الشرؽ «طرؼ عرفة مف بطف
«الشميسي» ،ومف الشماؿ الشرقي « ّ
نمرة» ،ومف الجنوب الشرقي «الجعرانة» ،ومف الجنوب الغربي «إضاءة لبف».
وحرتا
المنورة ،ومف حدوده َجَبال «عائر» و«وعير» ّ
 - 3الحرـ المدني :وىو حرـ المدينة ّ
سيما
«واقـ» و«ليمى» ،وىو واف كاف ّل يجب اإلحراـ لو ،إّل ّأنو ّل يجوز قطع شجره وّل ّ
الرطب منو ،إّل ما يأتي استثناؤه ،كما يحرـ صيده مطمقاً عمى األحوط.
الم ِ
حرـ معاً في الحرـ الم ّكي ارتكاب أمريف:
ـ ػ  :23:يحرـ عمى المح ّؿ و ُ
محرمات اإلحراـ.
البر ،كما ّ
تقدـ في ّ
 - 2صيد ّ

قطعو ،مف شجر وغيره ،وّل بأس بما ينقطع عند
 - 3قمع كؿ شيء َنَبت في الحرـ ،أو ُ
اب في الحرـ لتأكؿ مف حشيشو،
المشي بالنحو المتعارؼ ،كما ّل بأس بأف تُترؾ الدو ّ
ويستثنى مف حرمة القمع والقطع نبات اإلذخر والنخؿ وشجر الفاكية واألعشاب التي تجعؿ
ُ
عموفة لإلبؿ ،وما غرسو الشخص مف الشجر أو زرعو مف العشب بنفسو ،سواء في ممكو أـ
في ممؾ غيره ،وكذا األشجار أو األعشاب التي تنمو في دار غيره ومنزلو بعدما صارت داره
أما ما كاف موجوداً منيما قبؿ ذلؾ فحكمو حكـ سائر األشجار واألعشاب .وّل فرؽ
ومنزلو ،و ّ
في حرمة القمع والقطع بيف ما كاف مف الشجر أصمو في الحرـ وفروعو خارجو ،أو العكس.
ـ ػ  :241األفضؿ عدـ أخذ لقطة الحرـ ،فإف أخذىا ولـ تكف ليا عالمة يمكف الوصوؿ
أما إذا كانت ذات
بيا إلى مالكيا جاز لو تممّكيا واف بمغت قيمتيا درىماً أو زادت عميوّ .
يتصدؽ بيا عف مالكيا ،واف
عالمة كذلؾ ،فإف لـ تبمغ درىماً لـ يجب تعريفيا ،واألحوط أف
ّ
تصدؽ بيا عنو عمى
عرفيا سنة كاممة ،فإف لـ يظير مالكيا
ّ
كانت قيمتيا درىماً فما زاد ّ
األحوط وجوباً .وكذا إذا لـ يمكف تعريفيا.
ـ ػ ّ :242ل يجوز لممكمّؼ أف يدخؿ م ّكة ،إّل ُم ِ
حرماً ،ويستثنى مف ذلؾ:

العماؿ في م ّكة ،وتكوف طبيعة عممو تستمزـ الدخوؿ إلى م ّكة والخروج
أ  -مف يكوف مف ّ
ال ،أو كساعي
وجدة مث ً
متكرر ،كالذي ينقؿ البضائع بيف مكة ّ
منيا إلى خارج الحرـ بشكؿ ّ
البريد ،أو نحو ذلؾ ،فيذا يجوز لو دخوؿ م ّكة والخروج منيا بدوف إحراـ بحسب مقتضيات
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تكرر الدخوؿ والخروج في شير واحد أو في
يفرؽ في حالة ىؤّلء بيف أف يكوف ُّ
العمؿ .وّل ّ
ٍ
شير وآخر ،بحسب ما تقتضيو ظروؼ العمؿ.
ب  -مف خرج مف م ّكة إلى خارج الحرـ وأراد العودة إلييا في شير الخروج نفسو ،فيذا
يجوز لو دخوليا مف دوف إحراـ ،بال فرؽ في ذلؾ بيف أف يكوف خروجو مف م ّكة مسبوقاً
ٍ
أما مف يريد الرجوع إلى م ّكة في شير غير
بإحراـ لدخوليا ،وعدمو ،كما إذا كاف مف أىمياّ .
شير الخروج فيمزمو اإلحراـ حينئذ لدخوليا.
وحج التمتّع بعد
ـ ػ  :243يجوز الخروج مف م ّكة في الفترة الفاصمة بيف عمرة التمتّع ّ
كجدة والطائؼ ،إّل إذا خاؼ عدـ
اإلحالؿ مف إحراـ العمرة ،إلى المناطؽ القريبة مف م ّكة ّ
إمكاف العودة ثانياً لكي يدرؾ الحج ،وّل يجب عميو اإلحراـ ثانيةً إذا كاف إحرامو لعمرة التمتع
أما إف كاف إحرامو ليا في ذي القعدة ،وأراد الخروج والرجوع إلى م ّكة في
في ذي
ّ
الحجة ،و ّ
ذي
الحجة ،لزمو اإلحراـ مف جديد واإلتياف بعمرة ،وتكوف الثانية ىي عمرتو ،واألفضؿ -
ّ
عمى كؿ حاؿ  -أف يترؾ الخروج.

فرعٌ :في مستحبات دخول الحرم

ذكر العمماء أنو يستحب في دخوؿ الحرـ أُمور:

 - 2النزوؿ مف المركوب عند وصولو الحرـ ،واّلغتساؿ لدخولو.
 - 3خمع نعميو عند دخولو الحرـ وأخذىما بيده تواضعاً وخشوعاً هلل سبحانو.
 - 4أف يدعو بيذا الدعاء عند دخوؿ الحرـ:

نزل ،وقولُ َك الحق{ :و ِّ
أذن في ال ّناس
بالحج يأتوك رجاالً
الم َ
«المَّ ُي َّم إ ّن َك ُق َ
ّ
مت في كتا ِب َك ُ
أكون ِم ّم ْن
أن
وعمى كل ضامر يأتين من ك ّل ٍّ
فج عميق} [الحج ]09:المَّ ُي َّم وا ِّني أرجو ْ
َ
شقّة ب ٍ
فج عمي ٍ
ومستجيباً لك،
أجاب دعوتَك ،وقد
عيدة ومن ٍّ
ُ
جئت من ُ َ
َ
ق ،سامعاً لندائك ُ
مطيعاً ألمرك ،وكل ذلك ْ ِ
لوْ ،أبتغي
إليَ ،ف َ
الح ْم ُد عمى ما وفَّ ْقتَني ُ
مك َ
بفضمك َعمَ َّي واحسانك ّ
يك ،والم ْغ ِفرةَ ل ُذنوبي ،والتَّ ْوب َة َعمَ َّي منيا ِبم ّن َك،
بذلك ُ
لد َ
الزْلفَة ِع ْندك ،والقُ ْرَب َة إليك ،والمنزل َة َ
وآمني ِمن َعذا ِبك ِ
ِّ
المّ ُي ّم ِّ
وعقا ِبك
وحرم بدني عمى ال ّنار،
محم ٍد وآل
صل عمى
محم ٍد ِّ
ّ
ْ
أرح َم الراحمين«.
برحمتك يا َ
المكرمة
 - 5أف يمضغ شيئاً مف اإل ْذ ِخر عند دخولو الحرـ .فرعٌ :في آداب دخوؿ م ّكة
ّ
والمسجد الحراـ.

المكرمة أف يغتسؿ قبؿ دخوليا ،وأف
يستحب لمف أراد أف يدخؿ م ّكة
ذكر العمماء أنو
ّ
ّ
يدخميا بسكينة ووقار.
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ويستحب لمف جاء مف طريؽ المدينة أف يدخؿ مف أعالىا ،ويخرج مف أسفميا عندما يريد
ّ
الخروج.
الم ِ
حرـ حاؿ دخوؿ المسجد حافياً عمى سكينة ووقار وخشوع ،وأف
ّ
ويستحب أف يكوف ُ
ال مف جية توسعة المسجد إّلّ ّأنو
يكوف دخولو مف باب بني شيبة ،وىذا الباب واف ُجيؿ فع ً
قاؿ بعضيـّ :إنو كاف بإزاء باب السالـ ،فاألولى الدخوؿ مف باب السالـ ،ثـ يأتي مستقيماً
إلى أف يتجاوز اّلسطوانات (األعمدة).
ويستحب ػ كما عف اإلماـ الصادؽ(ع) ػ أف يقؼ عمى باب المسجد ويقوؿ:

ِ
ِ
ِ
السالم عمي َك أيُّيا َّ
شاء اهللُ،
بي
الن ُّ
» ّ
ورحم ُة اهلل وبركاتُ ُو ،بسم اهلل وباهلل ومن اهلل ،وما َ
َ
ِ ِ
ِ
س ِ
[خميل
اىيم
و
ول اهلل ،و ّ
الم عمى َر ْ
رسمو ،و ّ
السالم عمى أنبياء اهلل َو ُ
الم عمى إبر َ
الس ُ
الس ُ
ُ
اهلل] ،والحم ُد ِ
هلل َر ِّب العالمين«.
َْ

متوجياً إلى الكعبة رافعاً يديو إلى السماء ويقوؿ:
ثـ يدخؿ المسجد ّ
ِ
»المَّ ُي َّم ِّإني أسألُ َك في مقَامي ىذا في ِ
تتجاوز عن
أن
أول
أن تَ ْق َب َل تََوبتي ،و ْ
مناسكي ْ
َ
ضع ع ِّني ِو ْزري .الحم ُد ِ
أن ىذا
ش َي ُد َّ
هلل الّذي َبمَّغني َبيتَ ُو الحرام .المَّ ُي َّم ِّإني أَ ْ
َخ َ
طيئتي ،وتَ َ َ َ
ْ
ِ
البمد
ام الذي جعمتَ ُو مثاب ًة
ى لمعالمين ،المّ ُي َّم ِّإني َع ْب ُد َك و ُ
أمناً ُمباركاً ُ
وىد ً
لمناس و ْ
بيتُ َك الحر ُ
طاعتَ َكُ ،مطيعاً ألمرك ،راضياً َبقَدرك ،أسألُك
جئت
أطمب َر ْح َمتَ َك ،و ُّ
ُ
البيت بيتُ َكُ ،
بمد َك و ُ
أؤم َ
ُ
ِ
ِ
استعممِني بطاعتك
لعقُوبتك ،المَّ ُي َّم افتَ ْح لي أبواب َ
رح َمت َك ،و ْ
َمسألة المضطر إليك الخائف ُ
ومرض ِاتك» [الكافي - ]124 :1 :والمرأة تقوؿ ما يناسبيا- .
ْ
وفي رواية أُخرى عنو(ع)يقؼ عمى باب المسجد ويقوؿ:

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
رس ِ
ول اهلل صمى اهلل عميو
»بسم اهلل وباهلل و ِمن اهلل والى اهلل ،وما شاء اهللُ وعمى ممَّة ْ
ِ
الم
وآلو،
وخير األسماء هلل ،و َ
رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلوّ ،
الح ْم ُد هللّ ،
الم عمى ُ
ُ
الس ُ
الس ُ
ِ
ِ
أنبياء
الم عمى
الم عميك ّأييا ال ّنبي ورحم ُة اهلل وبركاتوّ ،
محمد بن عبد اهللّ ،
عمى ّ
الس ُ
الس ُ
اهلل ور ِ
الر ِ
رب
الح ْم ُد هلل ِّ
الم عمى إبراىيم خميل َّ
سمين ،و َ
حمنّ ،
سموّ ،
الم ْر َ
َُ
الم عمى ُ
الس ُ
الس ُ
ِ ِ
الصالحين.
الم عمينا وعمى عباد اهلل ّ
العالمينّ ،
الس ُ
المَّ ُي َّم ِّ
محم ٍد
صل عمى
َّ
َّ ٍ
صمَّ ْي َت وبارْك َت
محمد ،كما َ

َّ ٍ
وبارك عمى محم ٍد ِ
ِ
محمداً وآ َل
ارحم
وآل
وآل محمد،
َّ
ْ
ّ
محمد ،و ْ
ُّ
حميد َمجيد.
َّمت عمى إبراىيم وآل إبراىيم َّإن َك
وتََرح َ

صل عمى م َح َّم ٍد َع ْب ِد َك َور ُ ِ
المَّ ُي َّم ِّ
سمِ َك،
ور ُ
اىيم خميم َك ،وعمى أنبيائ َك ُ
َ
ُ
سول َك ،وعمى إبر َ
وسمِّم عمَييم ،وسالم عمى المرسمين ،والحم ُد ِ
العالمين.
رب
هلل ِّ
َ
َ ْ َ
َْ
َ ٌ
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المَّي َّم افْتَح لي أبواب ر ْحم ِت َك ،واستَع ِم ِّمني في طاع ِت َك ومر ِ
ظني ِبح ْف ِظ اإليمان
ضات َك ،واحفَ ْ
َ
َ
ْ ْ
ُ
ْ
َ َ َ
جل ثناء وجيك ،الحم ُد ِ
َأبداً ما ْأبقَيتَني َّ
وزّو ِ
مم ْن
وج َعمني َّ
هلل الَّذي َج َعمني ِم ْن َوف ِْد ِه ُ
ارِهَ ،
ُ
َْ
مم ْن ُيناجيو.
وج َعمَني َّ
َي ْع ُم ُر َمسا ِج َدهَُ ،
يت َك ،وعمى ُك ِّل مأتي ٌ ِ
المَّي َّم ِّإني ع ْب ُد َك ،وزائر َك في ب ِ
ير مأتّي
َ
َ
ُ
حق ل َم ْن أتاهُ وز َارهُ ،وأ ْن َت َخ ُ
ُ
ّ
َّ
رم َم ٍ
ريك
زور ،فأسألك يا اهللُ يا
ش َ
وحد َك ال َ
أنت اهللُ الذي ال َ
رحمن ،بأن َك َ
ُ
إلو إالّ أ ْن َتْ ،
وأ ْك ُ
عبد َك
أن
أحد ،و َّ
َّ
لم َت ْ
محمداً ُ
لو ُكفواً ٌ
ولم ي ُك ْن ُ
ولم تُ َ
احد ٌ
ل َك ،وبأ ّن َك و ٌ
أحد َ
ولدْ ،
مد ْ
ص َم ٌدْ ،
ِ
كريم،
ماجد يا َج ّب ُار يا
كريم ،يا
اد يا
ورسولُ َك صمّى اهلل
عميو وعمى ْ
ُ
أىل بيتو ،يا جو ُ
ُ
ُ
ُ
ٍ
َّ
تج َعل تُ ْحفَتَ َك إيَّاي بزيارتي إيَّا َك َّأو َل شيء تُعطيني فَكا َك َرقَ َبتي من النار».
أسأل َك ْ
أن ْ
ثـ يقوؿ ثالثاً:

»المَّ ُي َّم فُ َّك رقبتي ِمن َّ
الن ِ
ار».

ثـ يقوؿ:

ِ
ِ
الح ِ
شياطين اإل ْن ِ
الطيب ،و ْاد أرْ ِّ
شر
الل ِّ
س وال ِج ِّن ،و َّ
ش َّر َ
عني َ
»وأوس ْع َعمَ َّي من ِرزْق َك َ
العرب والع ِ
جم» [الكافي.]120 : 1:
سقَ ِة
ِ َ
فَ َ
ويستحب عندما يحاذي الحجر األسود أف يقوؿ:
ّ

إلو إالّ اهللُ َو ْح َدهُ ال شري َك لَ ُو ،وأشيد َّ
»أ ْ
ش َي َد ْ
أن ال َ
محمداً َع ْب ُدهُ
أن ّ
ِ
ت بال ْ ِ
وبعبادة ِّ
الع ّزى ،وبعبادة الشي ِ
كل ِن ٍّد
َّطان
باهلل ،و َكفَ ْر ُ
طاغوت وبالالت و ُ
ِ
اهلل».

ت
ورس ُ
ولو ،آم ْن ُ
ُ
ُيدعى من ُد ِ
ون

ثـ يذىب إلى الحجر األسود ويستممو  -إذا استطاع  -ويقوؿ:

حان اهلل والحم ُد ِ
«الحم ُد ِ
هلل
هلل الّذي َىدانا ليذا َوما ُك ّنا لِ َن ْيتَِدي لَوال ْ
س ْب َ
أن ىدانا اهللُُ ،
َْ
َْ
ِ
ِ
وحده ال
وال َ
أح َذ ُر ،وال إلو إالّ اهللُ ْ
أكبر ممن أخشى و ْ
أكبر ،أ َ
َكب ُر م ْن َخ ْمقو ،و ُ
إلو إالّ اهللُ واهللُ ُ
وىو عمى ِّ
كل
بي ِد ِه َ
َ
شريك لوَ ،ل ُو الممك ُ
وي ْم َ
وي ُ
ويحييَ ،
يت ُ
ميتُ ،
الح ْم ُدُ ،يحيي ُ
ولو َ
الخ ْي ُرَ ،
ٍ
قدير».
شيء ٌ
ويصمّي عمى محمد وآؿ محمد ،ويسمّـ عمى األنبياء كما كاف يصمّي ويسمّـ عند دخولو
المسجد الحراـ ،ثـ يقوؿ:
بوع ِد َك وأوفي بع ِ
يد َك».
«المّيم ِّإني أُؤ ِم ُن ْ
َ

وفي رواية حسنة عف أبي عبد اهلل(ع) ،إذا دنوت مف الحجر األسود فارفع يديؾ ،واحمد
ّْ
وقب ْمو،
اهلل وأثف عميو،
يتقبؿ منؾ ،ثـ استمـ الحجر ّ
وصؿ عمى النبي (ص)  ،واسأؿ اهلل أف ّ
تقبمو فاستممو بيدؾ ،فإف لـ تستطع أف تستممو بيدؾ فأشر إليو وقؿ:
فإف لـ تستطع أف ّ
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يد لي بالمو ِ
افاة .المَّ ُي َّم تصديقاً بكتا ِب َك وعمى
تعاىدتُ ُو لت َ
«المَّ ُي َّم أمانتي أد َّْيتُيا ،وميثاقي َ
ش َ
ُ
آمنت
سولو،
شري َك لَ ُو ،و َّ
س ّنة ِّ
أن َّ
نبي َك ،أ ْ
وحدهُ ال َ
محمداً ُ
ُ
ش َي ُد أن ال إلو إالّ اهللُ ْ
ور ُ
ُ
عبدهُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الشي ِ
من
فرت بالج ْبت والطّاغوت وبالالت و ّ
طان وعبادة كل ن ٍّد ُيدعى ْ
باهلل ،و َك ُ
العزى ،وعبادة ّ
ُدون اهلل».
فإف لـ تستطع أف تقوؿ ىذا كمو فبعضو ،وقؿ:

«المَّ ُي َّم إِلَ ْي َك
و ْارحمني ،المَّ ُي َّم
.]120 :1

س ْبحتي ،وا ْغ ِف ْر لي
بسطت َي ِدي ،وفيما َ
ُ
عند َك َعظُ َم ْت َر ْغ َبتيَ ،
فاقب ْل ُ
الخزي في الدُّنيا و ِ
اق ِ
ِّإني أعو ُذ ِب َك ِمن ال ُك ْف ِر والفَ ْق ِر ومو ِ
اآلخ َرِة» [الكافي
ف ْ
ُ

فرعٌ :في آداب مكة المعظَّمة

المكرمة فعؿ أُمور ،منيا:
يستحب في م ّكة
ذكر العمماء أنو
ّ
ّ
 -2األكثار مف ذكر اهلل وقراءة القرآف وختموُ فييا.
 - 3الشرب مف ماء زمزـ ،ثـ يقوؿ:

سم ِ
اسعاً وشفاء م ْن ُك ِّل ٍ
ورزقاً و ِ
اجع ْم ُو ِع ْمماً ِ
داء وس ْقٍم» ثم يقولِ « :ب ِ
نافعاً ِ
اهلل
َ ُ
«المَّ ُي َّم ْ َ
ً َ
ش ْكر ِ
هلل».
وباهلل وال ُ ُ
 - 4اإلكثار مف النظر إلى الكعبة.

مرات :ثالثة في أوؿ الميؿ ،وثالثة في آخره ،وطوافاف
 - 5الطواؼ حوؿ الكعبة عشر ّ
بعد الفجر ،وطوافاف بعد الظير ،فإف لـ يقدر أتى منيا ما استطاع.
 - 6أف يطوؼ ّأياـ إقامتو في م ّكة ثالثمائة وستّيف طوافاً ،فإف لـ يتم ّكف فإثنيف وخمسيف
طوافاً ،فإف لـ يتم ّكف أتى بما قدر عميو.

 - 7أف يصمّي في ك ّؿ زاوية مف زوايا المسجد ،وبعد الصالة يقوؿ:
وجائ ِ
ِ
«المي َّم م ْن تَييَّأ أو تَعبَّأ أو أع َّد أو استَع َّد ِل ٍ
وفادة إلى َم ْخمُو ٍ
زتو
رجاء ِرفْده
ق
َ ْ َ ْ َ
َ
ْ َ
ُ َ
ِ
ِ
رجاء رفْد َك،
است ْعدادي
س ِّيدي تَ ْي َ
وَنوافمو وفواضموْ ،
يئتي وتَ ْع ِب َئتي واعدادي و ْ
َ
فإلي َك يا َ
صو ِ
وجائ َزتك ،فال ت َخ ِّيب اليوم رجائي ،يا م ْن ال يخيب عمَ ْي ِو ِ
ِ
وَنو ِ
نائ ٌل،
افمك
سائ ٌل ،وال َينقُ ُ
ُ َ
َْ َ َ
َ
ش ِ
ِ
ق َر َج ْوتُوِّ ،
ِّ
فاعة َم ْخمو ٍ
بع َم ٍل
ٍ
أتيتُك ُم ِق ّارً
َّمتُ ُو ،وال َ
ولكني ْ
لم آت َك َ
الي ْوَم ثقة َ
صالح قَد ْ
فإني ْ
ِ
أن تصمّي
بالظُ ْمِم و
فسي ،فإ َن ُو ال ُحجَّة لي وال ُع ْذر ،فأسألُ َك يا َم ْن ُى َو كذلك ْ
اإلساءة عمى َن ْ
َ
ِ
ٍ
عمى
جبوىاً
محمد وآلو وتُ ْعطيني َمسألتي وتُقيمَني َعثْرتي وتَ ْقمبني ِب َر ْغ َبتي ،وال تردَّني َم ُ
ّ
ِ
أن تَ ْغ ِف َر لي
ظيم ْ
ظيم ْأر ُجو َك لمعظيم ،أسأل َك يا َع ُ
ظيم يا َع ُ
ظيم يا َع ُ
ممنوعاً وال خائباً ،يا َع ُ
َّ
لو إالَّ أ ْن َت».
ظيم ،ال إِ َ
الذ ْن َب َ
الع َ
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المبحث الثاني :في الطواف بالبيت:
بوأنا إلبراهيم مكان البيت
قال اهلل تعالى{ :وليطّ ّوفوا بالبيت العتيق} [الحج .]92:وقال{ :واذ ّ
بيتي لمطائفين والقائمين والرّكع السجود} [الحج.]92:
أن ال تُشرك بي شيئاً ِّ
وطهر َ

المشرفة ىو الواجب الثاني من واجبات عمرة التَّمتُّع بعد اإلحرام ،وىو واجب
الطواف بالكعبة
ّ
الحج أيضاً عمى ما سيأتي بيانو في محمّو .ويجب الطواف بالبيت  -أي حولو  -في عمرة
في
ّ
ٍ
شوط من الحجر األسود وينتيي إليو .وفيما يمي
مرة واحدة فقط سبعة أشواط ،يبدأ في كل
التَّمتُّع ّ
بيان لمشروط المعتبرة فيو وأحكامو وذلك في فروع:
الفرع األول :في شروط الطواف وأحكامه:
م ـ ُ :311يشترط في الطواف أمور:
متقرباً بو إلى اهلل سبحانو ،مع تعيين المنوي و ّأنو  -ىنا
األولّ :
النية ،وذلك بأن يقصد الطواف ّ
مر في ّنية اإلحرام.
 -لعمرة التَّمتُّع ،عن نفسو أو نيابة عن الغير ،نظير ما ّ

الثاني :الطهارة من الحدثين األكبر واألصغر ،وىو شرط مطمقاً ،بمعنى ّأنو لو طاف المكمّف
متعمداً أو غافالً ،وعميو
محدثاً باألصغر أو باألكبر بطل طوافو ،سواء كان عالماً أو جاىالً،
ّ
إعادتو مع الطيارة ثاني ًة.

يصح الطواف مع نجاسة البدن أو الثياب،
الثالث :الطهارة من الخبث عمى األحوط وجوباً ،فال
ّ
بالنحو المذكور في مباحث الصالة من رسالتنا العممية (فقو الشريعة) ،ووفقاً لذلك َّ
فإنو ُيعفى عن
المتنجس
تتم الصالة فيو ،كما ّأنو ال بأس بحمل
ّ
الدم األق ّل من الدرىم ،كما ُيعفى عن نجاسة ما ال ّ
البرء إذا كان
حال الطواف مطمقاً .كما ال بأس بنجاسة البدن أو الثياب بدم القروح والجروح قبل ُ
تحمل عادة ،واال وجبت إزالتيا عمى األحوط .وكذا ال بأس بكل
في التطيير أو التبديل حرٌج ال ُي ّ
نجاسة في البدن أو الثياب في حال االضطرار.
أما
الصبي
الرابع :الختان لمرجال ،واألحوط وجوباً اعتباره في
ّ
المميز أيضاً إذا أحرم بنفسو ،و ّ
ّ
وليو ،فاعتبار الختان في طوافيما ىو
المميز ،أو
الصبي غير
المميز الذي كان إحرامو من ّ
ّ
ّ
ّ
األفضل.
الخامس :ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة في الصالة ،واألحوط وجوباً رعاية جميع
أي لباس يمبسو الطائف( .انظر فقو
شروط لباس المصمّي في الساتر ،بل في ّ
الشريعة/ج/3ص.)752
م ـ  :311إذا أحدث المحرم أثناء طوافو ،فمممسألة صورتان:

 - 2أف يكوف ذلؾ قبؿ أف يتجاوز نصؼ الطواؼ ،أي قبؿ إكماؿ الشوط الرابع ،ففي
ىذه الصورة يبطؿ طوافو وتمزمو إعادتو بعد الطيارة.
 - 3أف يكوف الحدث بعد أف يكمؿ الشوط الرابع  -سواء كاف الحدث باختياره أو بدونو
 ،ففي ىذه الصورة يقطع طوافو ويتوضأ  -أو يغتسؿ إذا كاف الحدث ىو الحدث األكبر -يتـ طوافو مف حيث قطعو.
ثـ ُّ
ؾ المكمّؼ في الحدث والطيارة  -قبؿ الطواؼ أو بعده أوفي أثنائو -
ـ ػ  :246إذا ش ّ
ونبينو ىنا عمى الشكؿ التالي:
فحكمو حكـ الصالةّ ،

ؾ في طروء الحدث ،بنى عمى ّأنو
أ  -إذا تيقّف ّأنو كاف متوضئاً  -أو قد اغتسؿ  ،-وش ّ
ؾ قبؿ الشروع في الطواؼ أو بعده
متطيّر ،وطوافو صحيح في تمؾ الحالة ،سواء حدث الش ّ
أو في أثنائو.

ب  -إذا تيقّف َّأنو كاف م ِ
ؾ ّأنو تطيّر أـ ّل ،بنى عمى الحدث ،ولزمو التطيّر
حدثاً ،وش ّ
ُ
ؾ
ؾ في األثناء ،فإف كاف الش ّ
أما إذا حدث الش ّ
لمطواؼ ،إذا حدث الشؾ قبؿ الشروع فيو ،و ّ
يعتد بما طافو مف األشواط ،واف
قبؿ تماـ الشوط الرابع أعاد الطواؼ كمّو مع الطيارة وّل ّ
ؾ.
أتـ الطواؼ مف حيث حصؿ الش ّ
حصؿ الش ّ
ؾ بعد إتماـ الشوط الرابع تطيّر و ّ
ؾ في أييما كاف قبؿ
توضأ  -أو اغتسؿ  -و ّأنو أحدث أيضاً ،وش ّ
ت  -إذا تيقّف أنو ّ
أتمو مع
اآلخر فحكمو لزوـ التطيّر واعادة الطواؼ لو حدث قبؿ إتماـ الشوط الرابع ،واّل ّ
مر في الفقرة (ب).
الطيارة كما ّ
أتـ طوافو في ّأنو تطيّر قبؿ الطواؼ أو أف طوافو وقع في حالة
ث  -إذا ش ّ
ؾ بعدما ّ
الحدث لـ ِ
يعتف بالشؾ ،واف كانت اإلعادة مع الطيارة ىي األحوط استحباباً .ولو حصؿ
ؾ بعد
أما إذا حدث الش ّ
الش ّ
ؾ المذكور بعد صالة الطواؼ ،حكـ بصحة الصالة كذلؾ ،و ّ
اّلنتياء مف الطواؼ وقبؿ اّلنتياء مف الصالة ،فيمزمو استئناؼ الصالة بعد التطير.

المائية (الوضوء أو الغسؿ) ٍ
لعذر ،فمع اليأس
ـ ػ  :247إذا لـ يتم ّكف المكمّؼ مف الطيارة
ّ
التيمـ أيضاً جرى عميو حكـ فاقد
يتيمـ ويأتي بالطواؼ .واذا لـ يتم ّكف مف ّ
مف زواؿ العذر ّ
الطيوريف ،فإذا رجا زواؿ العذر في وقت يتم ّكف فيو مف الطواؼ انتظر ذلؾ الوقت وطاؼ
أما إف يئس مف زواؿ العذر فاألقوى وجوب
عف طيارة مائية أو ترابية بحسب حالتو ،و ّ
ٍ
حينئذ ػ ،واف
الطواؼ مف غير طيارة ػ عمى غير الجنب والحائض؛ لحرمة دخوليما المسجد
كاف األحوط أف يستنيب فيو مع طوافو بنفسو.
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ـ ػ  :248المجبور والمسموس والمبطوف مف ذوي األعذار في الطيارة المائية يكتفوف
بوظيفتيـ ،واف كاف األفضؿ لممبطوف أف يجمع مع التم ّكف بيف اإلتياف بالطواؼ وركعتيو
بنفسو وبيف اّلستنابة.
ـ ػ ّ :249ل تعتبر الطيارة مف الحدث األصغر في الطواؼ المندوب ،وىو الطواؼ الذي
يؤتى بو مستقالً ،والذي ليس جزءاً مف عمرة واجبة أو مستحبة ،وّل جزءاً مف ٍّ
حج واجب أو
يتـ داخؿ المسجد
ّ
مستحب .وكذا ّل تعتبر الطيارة مف الحدث األكبر .نعـّ ،
لما كاف الطواؼ ّ
فإنو ّل يجوز لممحدث باألكبر دخوؿ المسجد مطمقاً ،ولذا ّل يتم ّكف مف اّلتياف بو إّل بعد
اّلغتساؿ .وتبدو فائدة عدـ اّلشتراط ّأنو لو نسي كونو محدثاً فدخؿ المسجد وطاؼ
تصح صالة الطواؼ
مستحباً ،فطوافو يكوف صحيحاً .ىذا ،وّل
المستحب إّل عف طيارة.
ّ
ّ

ـ ػ  :24:إذا عرضت النجاسة الخبثية عمى بدف الطائؼ أو ثيابو اختمؼ حكـ الطواؼ
في حاّلت نعرضيا عمى النحو التالي:

أ  -لو طاؼ بالنجاسة جاىالً ،كأف كاف عمى ثوبو شيء مف البوؿ أو الدـ غير المعفو
عنو في الصالة ،ثـ عمـ بعد الفراغ مف الطواؼ بوجود النجاسة فطوافو صحيح ،وّل حاجة
إلعادتو.
صح طوافو عمى
ب  -لو كاف عالماً بوجود النجاسةّ ،
ثـ تذ ّكرىا بعد طوافو ّ
ولكنو نسيّ ،
األظير ،واف كانت إعادتو مع التطيير أفضؿ .أما لو تذكر في اّلثناء فعميو تطيير محميا
ويصح طوافو.
ت  -إذا عمـ بنجاسة بدنو أو ثيابو أثناء الطواؼ ،أو طرأت النجاسة عميو قبؿ فراغو
منو ،فإف تم ّكف مف إزالتيا مف دوف اإلخالؿ بالمواّلة العرفية ،ولو بأف ينزع الثوب إذا لـ
ِ
أتـ طوافو بعد اإلزالة
يناؼ ذلؾ الستر المعتبر حاؿ الطواؼ ،أو بتبديمو  -مع ّ
تيسر ذلؾ ّ -
وّل شيء عميو ،واّل قطع طوافو وطيّر ثوبو أو غيره وعاد إلى طوافو مف حيث قطع ،حتى
لو كاف ذلؾ قبؿ إكماؿ الشوط الرابع.
ـ ػ  :251إذا طاؼ المحرـ غير مختوف ،بالغاً كاف أو صبياً فال يجتزىء بطوافو ،فإف لـ
حجو ،عالماً كاف أو جاىالً ،كما سيأتي عند
ُي ِع ْدهُ مختوناً فيو كتارؾ الطواؼ ،يحكـ بفساد ّ
لتعرض ألحكاـ ترؾ الطواؼ.
ا ّ

الحج في سنة
ـ ػ  :252إذا استطاع المكمّؼ وىو غير مختوف ،فإف أمكنو الختاف و ّ
الحج حتى يختتف .فإف لـ يمكنو الختاف أصالً ،لضرر أو حرج أو
اّلستطاعة فبو ،واّل ّ
أخر ّ
وحجو ،واف كاف األفضؿ
نحو ذلؾ ،لـ يسقط
الحج عنو ،وعميو أف يطوؼ بنفسو في عمرتو ّ
ّ
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أف يستنيب  -باإلضافة إلى طوافو بنفسو  -مف يطوؼ عنو ،ويصمّي ىو صالة الطواؼ
بعد طواؼ النائب.

الفرع الثاني :في واجبات

الطواف:

ـ ػ  :253يعتبر في الطواؼ بالبيت أمور:
األول :أف يكوف ابتداء الطواؼ مف الحجر األسود  -أي بمحاذاتو  -واّلنتياء بو في كؿ
فإنو يكفي في الشروع بالطواؼ
ولما كاف لمحجر األسود
عرض ّل بأس بو نسبياًّ ،
ٌ
شوطّ .
أي جزء منو ،ثـ الختـ بذلؾ الجزء ،وّل يجب في الشروع مف الحجر األسود أف
الشروع مف ّ
يمر بدنو عمى جميع الحجر ،وّل في الختاـ أيضاً ،إّل ّأنو أفضؿ.
يبدأ الطواؼ قبمو بحيث ّ

ثـ ينوي الطواؼ
ويكفي في تحقّؽ اّلحتياط أف يقؼ في الشوط األوؿ قبؿ الحجر بقميؿّ ،
ثـ يستمر في الدوراف
مف الموضع الذي تتحقّؽ فيو محاذاة الطائؼ لمحجر األسود واقعاًّ ،
سبعة أشواط ،ليتجاوز الحجر في نياية الشوط األخير قميالً ،قاصداً ختـ الطواؼ في موضع
تحقّؽ المحاذاة المعتبرة في الواقع أيضاً ،وبذلؾ يعمـ جازماً بتحقؽ اّلبتداء واّلختتاـ بالحجر.

الثاني :أف يطوؼ والكعبة عمى يساره إجماّلً ،وّل يمزـ عمى الطائؼ أف يدقّؽ فيجعؿ
فإف المعتبر في كوف الكعبة عمى اليسار ما
الكعبة عمى يساره بما يشبو الزاوية القائمةّ ،
يعتبر عند العرؼ كذلؾَّ ،
فإف رسوؿ اهلل (ص) طاؼ عمى دابتو راكباً ،واف كاف ينبغي
اّلحتياط بترؾ اّلنحراؼ عف جية اليسار ٍ
بحد يستقبؿ فيو الكعبة أو يستدبرىا.
الثالث :إدخاؿ حجر إسماعيؿ في مطافو ،بمعنى أف يطوؼ خارج الحجرّ ،ل مف داخمو
وّل عمى جداره.
الرابع :خروج الطائؼ عف الكعبة ،فال يجزي الطواؼ في داخميا ،واف كاف ىذا الفرض
المسماة
الصفَّة التي في أطراؼ الكعبة
اقعي في زماننا ،واألفضؿ خروج الطائؼ عف ُ
ّ
غير و ّ
بػ«الشاذرواف» ،وّل مانع مف أف يمد الطائؼ يده حاؿ طوافو إلى جدار الكعبة ّلستالـ
األركاف ونحوىا.
الخامس :أف يطوؼ حوؿ الكعبة سبع مرات ،وّل يجزىء األقؿ مف السبع ،كما يبطؿ
الطواؼ بالزيادة عمى السبع عمداً كما سيأتي.
السادس :أف تكوف األشوط السبعة متتالية عرفاً ،بأف يتابع بينيا مف دوف فصؿ كثير،
مرت وتأتي إف شاء اهلل تعالى.
ُ
ويستثنى مف ذلؾ موارد ّ
السابع :أف تكوف حركة الطائؼ حوؿ الكعبة المعظّمة بإرادتو واختياره .أما في صورة
الزحاـ والتدافع فإنو يكفي الطائؼ أف يقصد ّأنو يطوؼ بالنحو الذي يطوؼ بو الناس ،وّل
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ٍ
عندئذ الدفعات المتعارفة ما لـ تخرجو عف اختياره وتوازنو بحيث ّل يعود ىو الذي
تضره
يتحرؾ ويسير في طوافو ،بؿ تكوف حشود الطائفيف ىي التي تقوـ بتسييره ،فإذا حدث مثؿ
ذلؾ ػ وىو نادر ػ فال يعتّد بما يطوفو ّل باختياره.

ـ ػ ّ :254ل يجب أف يكوف الطواؼ بيف الكعبة ومقاـ إبراىيـ(ع) ،بؿ يتّسع المطاؼ ما
الحد المذكور ،أو لكونو
سيما لمف ّل يقدر عمى الطواؼ في ّ
اتسع طواؼ الطائفيف ،وّل ّ
حرجاً عميو .نعـ ،كوف الطواؼ بيف الكعبة والمقاـ ىو األفضؿ .وتجدر اإلشارة إلى أف
المسافة بيف الكعبة والمقاـ تقارب اثني عشر مت اًر ،وتضيؽ ىذه المسافة عند حجر
إسماعيؿ(ع) لكونو داخالً في المطاؼ فال تتجاوز المسافة عنده ما يقارب ثالثة أمتار.

ـ ػ  :255إذا لـ ي ِ
دخؿ الطائؼ حجر إسماعيؿ(ع) وطاؼ مف داخمو  -ولو جيالً أو
ُ
بد مف إعادتو ،واألفضؿ إعادة الطواؼ بعد
نسياناً  -بطؿ الشوط الذي وقع ذلؾ فيو ،فال ّ
يمر يده عمى حائط الحجر حاؿ الطواؼ.
إتمامو أيضاً ،وّل مانع مف أف ّ
ـ ػ  :256يجزىء الطواؼ في التوسعة المستحدثة بعد األدراج  -عند اتّساع الطواؼ
األوؿ المحاذي تقريباً لسقؼ الكعبة الشريفة.
إلييا  ،-كما يجزىء الطواؼ في الطابؽ العموي ّ

ـ ػ  :257إذا كاف الزحاـ شديداً عمى ٍ
أدى إلى أف يستقبؿ الطائؼ الكعبة أو
نحو ّ
يستدبرىا لبضع خطوات ،لـ يبطؿ طوافو بذلؾ ،وّل الشوط الذي وقع فيو اّلستقباؿ أو
اّلستدبار ،واف كانت إعادة الشوط ىي األفضؿ.
ـ ػ ّ :258ل يضر بالطواؼ اّللتفات برأسو يميناً وشماّلً ،بؿ وّل إلى الخمؼ ،واف كاف
األفضؿ ترؾ ما ينافي الخشوع منو.
ـ ػ ّ :259ل يجوز لمطائؼ ،ولغيره ،القياـ بأي ٍ
يؤدي إلى إيذاء الطائفيف ،إضافة إلى
فعؿ ّ
إخاللو بأجواء الخشوع التي ينبغي المحافظة عمييا في الطواؼ.

ـ ػ  :25:إذا بدأ طوافو مف الركف اليماني معتقداً كونو ركف الحجر األسود وختـ طوافو
بانتيائو إليو ػ أي الركف اليماني ػ ،فطوافو باطؿ ،وعميو إعادتو مع الصالة ،واذا حصؿ
اّللتفات بعد اّلنتياء مف أعماؿ العمرة أعاد ما بعده أيضاً مف السعي والتقصير عمى
استمر
األحوط ،كما ّل بد لو مف اجتناب محرمات اإلحراـ قبؿ أف ينتيي مف إعادتيا .ولو
ّ
بو عدـ اّللتفات إلى ما بعد الرجوع إلى بمده ،فالظاىر اّلكتفاء بقضاء الطواؼ بنفسو أو
باّلستنابة.

الفرع الثالث :في قطع

الطواف:

المستحب عمداً ،وكذا يجوز قطع طواؼ الفريضة لحاجة
ـ ػ  :261يجوز قطع الطواؼ
ّ
أو ضرورة ،بؿ يجوز قطعو مطمقاً.
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ـ ػ  :262إذا قطع الطائؼ طوافو اعتباطاً ،فإف كاف ذلؾ قبؿ إتماـ الشوط الرابع بطؿ
أتـ طوافو .والحكـ نفسو يثبت
طوافو أجمع ،ولزمتو إعادتو .واف كاف بعد تماـ الشوط الرابع ّ
فيما لو قطع طوافو لمرض اضطره إلى ذلؾ أو لقضاء حاجة لنفسو أو ألحد إخوانو
أما في طواؼ النافمة فيجوز البناء عمى ما أتى بو
المؤمنيف ،ىذا في طواؼ الفريضةّ .
العرفية.
واكماؿ الطواؼ مف مح ّؿ القطع مطمقاً ما لـ تفت المواّلة
ّ

بد أف يكوف مقداره
ـ ػ  :263يجوز الجموس واّلستمقاء أثناء الطواؼ لالستراحة ،ولكف ّل ّ
بحيث ّل تفوت بو المواّلة العرفية ،فإف أخ ّؿ بالمواّلة العرفية بطؿ طوافو ولزمو استئنافو.

ـ ػ  :264إذا كاف في أثناء الطواؼ ودخؿ وقت الصالة وأراد قطع الطواؼ إلدراؾ وقت
ويتـ
الفضيمة ،أو صالة الجماعة ،أو لإلتياف بصالة النافمة عند ضيؽ وقتيا ،جاز لو ذلؾّ ،
طوافو بعد الف ارغ مف صالتو مف موضع القطع ،سواء كاف القطع قبؿ تماـ الشوط الرابع أو
بعده.

الفرع الرابع :في النقصان والزيادة في

الطواف:

الحاج  -أف ّل يطوؼ أكثر مف سبعة أشواط في الطواؼ
يجب عمى المعتمر  -أو
ّ
أف ىناؾ حاّلت قد تعرض لممكمّؼ ،فيزيد في الطواؼ أو ينقص
الواحد وّل أقؿ مف ذلؾ ،إّل ّ
نبينيا في مسائؿ:
منوّ ،
ـ ػ  :265إذا أنقص المكمّؼ مف طوافو سيواً ،فإف َّ
تذكره قبؿ فوات المواّلة أتى بالباقي
المنسي شوطاً أو شوطيف أو ثالثة
أما إذا تذ ّكره بعد فوات المواّلة ،فإف كاف
ّ
وصح طوافو ،و ّ
ّ
أتـ ما نقص،
وصح طوافو أيضاً ،واف كاف
أتى بو
ّ
المنسي أكثر مف ثالثة أشواط رجع و ّ
ّ
واألحوط وجوباً إعادة الطواؼ بعد اإلتماـ أيضاً.

واف لـ يتم ّكف مف اإلتياف بو بنفسو  -ولو ألجؿ أف تذ ّكره كاف بعد إيابو إلى بمده -
استناب غيره ليطوؼ عنو ما نقص ،بالتفصيؿ السابؽ.
خمس صور:
ـ ػ  :266لمزيادة في الطواؼ
ُ
 - 2أف ّل يقصد الطائؼ جز ّئية الزائد لمطواؼ الذي بيده ،وّل يقصد جز ّئيتو لطواؼ ٍ
ثاف،
يتوىـ المكمّؼ استحباب زيادة شوط بعد السبعة ،ولو
فال يبطؿ الطواؼ بالزيادة ،ومثالو :أف ّ
لالحتياط ،فيزيد عميو شوطاً أو أكثر.
 - 3أف يقصد حيف شروعو في الطواؼ اإلتياف بالزائد عمى أف يكوف جزءاً مف طوافو
الذي بيده ،فطوافو باطؿ بال إشكاؿ ،ويمزمو إعادتو .وكذا الحكـ لو بدا لو القصد المذكور
في األثناء وأتى بالزائد ،أما إذا لـ ِ
يأت بالزائد فطوافو صحيح إّل إذا كاف عالماً ببطالف
ّ
الطواؼ بالزيادة وقصد التشريع بالطواؼ الزائد.
48

 - 4أف يأتي بالزيادة عمى أف يكوف جزءاً مف طوافو الذي فرغ منو قبؿ فوات المواّلة
العرفية ،بمعنى أف يكوف قصد الجزئية بعد فراغو مف الطواؼ ،واألظير الصحة ،واّلحتياط
باّلعادة ّل بأس بو.
ويتـ الطواؼ الثاني ،فالزيادة في ىذه الصورة
 - 5أف يقصد جزئية الزائد لطواؼ آخر ّ
غير متحققة ،فال بطالف مف جيتيا .وّل بطالف مف جية القراف بيف الطوافيف واف كاف
اّلحتياط بالترؾ مما ّل بأس بو في طواؼ الفريضة.
 - 6أف يقصد حيف شروعو في الطواؼ اإلتياف بالزائد عمى أف يكوف جزءاً مف طواؼ
يتـ الطواؼ الثاني ،أو ّل يأتي بشيء منو أصالً ،وفي ىذه الصورة ّل زيادة ،وّل
آخر ،ثـ ّل ّ
قرافّ ،إّل ّأنو مع ذلؾ قد يبطؿ الطواؼ لعدـ تأتّي قصد القربة؛ كما إذا كاف قاصداً لمقرآف
حينئذ واف لـ يتحقّؽ ِ
ٍ
القراف
فإنو ّل يتحقّؽ قصد القربة
المحرـ مع عممو ببطالف الطواؼ بوّ ،
ّ
خارجاً.
ـ ػ  :267إذا زاد في طوافو سيواً ،فينا حاّلت:
أ  -أف يكوف الزائد أقؿ مف شوط ،فينا يقطعو وطوافو صحيح.
ب  -أف يكوف الزائد شوطاً واحداً أو أكثر ويكوف بعد طوافو األوؿ سعي واجب  -كما
ثـ
في طواؼ العمرة أو
ّ
يتـ الزائد عمى طوافو األوؿ إلى سبعة أشواطّ ،
الحج  ،-فعميو أف ّ
ثـ يصمّي ركعتيف لطوافو الثاني الزائد.
يصمّي ركعتيف لطوافو األوؿ الواجب ،ثـ يسعىّ ،
ت  -أف يكوف الزائد شوطاً أو أكثر ،لكف ّل سعي بعده ،كما في طواؼ النساء ،فإف
ٍ
يتـ الزائد طوافاً ثانياً ،ثـ يصمي ركعتيف لمطواؼ األوؿ ،ثـ ركعتيف لمطواؼ
عميو حينئذ أف ّ
الثاني الزائد.

الفرع الخامس :في أحكام الشك في

الطواف:

بد لممكمّؼ
أداىا وفي الباقي الذي عميو ،مما ّل ّ
قد يشؾ الطائؼ في عدد األشواط التي ّ
ألنو ّل يجوز  -مف حيث المبدأ  -الزيادة عمى السبعة وّل النقصاف عنيا،
مف معرفة حكمو؛ ّ
وتفصيؿ ذلؾ كما يمي:
عدة صور:
ـ ػ  :268الش ّ
ؾ الذي قد يعرض لممكمّؼ في طوافو لو ّ

صحتيا بعد الفراغ مف الطواؼ ،أو بعد التجاوز
 - 2أف يش ّ
ؾ في عدد األشواط أو في ّ
مف محمّو ،كما إذا كاف ش ّكو بعد فوات المواّلة أو بعد دخولو في صالة الطواؼ ،فينا ّل
صحة طوافو.
يعتني بالش ّ
ؾ ويبني عمى ّ
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أتمو اآلف ىؿ ىو الشوط
 - 3أف يجد نفسو عند الحجر األسود ،فيش ّ
ؾ ّ
أف الشوط الذي ّ
السابع فيكوف قد انتيى مف طوافو ،أو ّأنو الشوط الثامف فيكوف قد زاد شوطاً ،فينا يبني عمى
أما إذا كاف ش ّكو قبؿ تماـ الشوط األخير ،فال يبعد صحة
ّ
صحة طوافو وّل شيء عميو .و ّ
الطواؼ أيضاً ،واألفضؿ إتمامو برجاء المطموبية ثـ اعادتو.
الست أو
 - 4أف يش ّ
ؾ في نياية الشوط أو في أثنائو بيف الثالث واألربع أو بيف الخمس و ّ
ؾ في النقصاف ،فإنو يحكـ ببطالف طوافو ،وكذا إذا كاف ش ّكو في
غير ذلؾ مف صور الش ّ
ؾ في
نياية الشوط بيف الست والسبع عمى األحوط وجوباً .كما ُيحكـ ببطالف الطواؼ إذا ش ّ
ؾ في أف شوطو الذي بيده ىو السادس أو السابع أو
الزيادة والنقصاف معاً ،كما إذا ش ّ
الثامف.
ال منو
ؾ بيف أف يكوف شوطو ىو السادس أو السابع ،ويبني عمى السادس جي ً
 - 5أف يش ّ
صحة طوافو في
ويتـ طوافو ،ثـ يستمر في جيمو حتى يفوتو زماف التدارؾ ،فال يبعد ّ
بالحكـ ّ
ىذا الفرض.
ـ ػ  :269يجوز لمطائؼ أف يتّكؿ عمى إحصاء صاحبو في حفظ عدد أشواطو إذا كاف
أي مف األشواط رجع إلى يقيف صاحبو واعتمد
صاحبو عمى يقيف مف عددىا ،فإذا شؾ في ٍ
عميو.
وصح طوافو.
ؾ في عدد أشواط الطواؼ المندوب بنى عمى األقؿ
ـ ػ  :26:إذا ش ّ
ّ

ـ ػ  :271ذكرنا سابق ًا أنو تشترط المواّلة العرفية بيف أشواط الطواؼ حتى نيايتو ،فمو
قطع طوا فو لفترة ،ثـ شؾ ىؿ ما زالت المواّلة قائمة أو أنيا قد فاتتو لزمو استئناؼ طواؼ
أتمو فقط.
جديد وّل يجتزىء بطوافو األوؿ لو ّ

الفرع السادس :في أحكام الخلل في

الطواف:

اجب في
ـ ػ  :272إذا ترؾ المكمّؼ طواؼ عمرة التمتّع عمداً مع العمـ بأف الطواؼ و ٌ
العمرة ،وظ ّؿ عمى ت ركو لمطواؼ حتى ضاؽ الوقت ،بحيث لـ يعد بإمكانو أف ينيي أعماؿ
الحجة) ،فعمرتو باطمة إذا قصد
عمرتو قبؿ زواؿ الشمس مف يوـ عرفة (التاسع مف ذي
ّ
ٍ
حينئذ -
بتعمد تركو لمطواؼ إفساد العمرة ،ويبطؿ اإلحراـ أيضاً ببطالف العمرة ،وّل يفيده -
حج اإلفراد ليأتي بعده بالعمرة المفردة ،واف كاف األفضؿ لو ذلؾ  -أي أف
أف يعدؿ إلى ّ
الحج كما سيأتي
الحج في العاـ المقبؿ .وكذلؾ حكـ تركو في
ثـ يعيد
ّ
ّ
يعدؿ إلى اإلفراد ّ ،-
بيانو في محمّو.
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بتعمد ترؾ الطواؼ إفساد العمرة أو كاف جاىالً بوجوبو ،لـ تبطؿ عمرتو،
أما إذا لـ يقصد ُّ
حج اإلفراد ويصح منو ،ويمزمو اّلتياف بعمرة مفردة بعده،
ويمكنو العدوؿ بإحراـ العمرة إلى ّ
الحج في العاـ القادـ.
واف كاف األولى لو إعادة ّ
ـ ػ  :273إذا ترؾ الطواؼ نسياناً ،فينا حالتاف:

أ  -أف يتذ ّكره المكمّؼ قبؿ فوات الوقت ،كما لو نسي طواؼ عمرتو وتذ ّكره قبؿ أف يقؼ
بعرفات ،فينا عميو أف يتداركو ويأتي بو وبصالة الطواؼ إف لـ يأت بيا ،ويمزمو أيضاً إعادة
السعي بعده ،كما إف األفضؿ لو إعادة الصالة بعد الطواؼ وقبؿ إعادة السعي إف كاف قد
أتى بيا أيض ًا.
ب  -أف يتذ ّكره بعد فوات الوقت ،كما لو كاف تذ ّكره بعد وقوفو بعرفات ،فينا يجب عميو
قضاؤه مع صالتو بعد انتياء أعمالو في منى قبؿ اإلتياف بطواؼ الحج ،واألفضؿ إعادة
السعي معو أيضاً.
ت  -أف يتذ ّكره في وقت ّل يمكنو قضاؤه ،كما لو تذ ّكره بعد رجوعو إلى بمده ،فينا يجب
عميو أف يستنيب شخصاً يقضيو عنو.
فإنو ّل
ـ ػ  :274في الحالة التي يتذ ّكر فييا المكمّؼ الطواؼ ،ويمكنو قضاؤه بنفسوّ ،
يحتاج إلى أف يحرـ مف جديد لمقضاء ،حتى لو كاف أصؿ الطواؼ مما يؤتى بو في حاؿ
ويصح منو.
اإلحراـ ،فيقضي الطواؼ ولو كاف محالً
ّ
فإنو يمزمو
نعـ ،إذا كاف تذ ّكره بعد خروجو مف م ّكة ،وكاف يستطيع الرجوع لقضائو بنفسوّ ،
اإلحراـ في ىذه الحالة ،إّل أف يكوف حكمو عدـ لزوـ اإلحراـ كمف رجع في الشير الذي
أح ّؿ فيو مف إحرامو السابؽ ونحو ذلؾ.

ٍ
ألـ بو ،أو
المحدد،
ـ ػ  :275إذا لـ يتم ّكف المكمّؼ مف الطواؼ بنفسو في الوقت
ّ
لمرض ّ
ؤمف مف يطوؼ بو ،ولو
لكسر أعجزه عنو ،أو شبو ذلؾ ،حتى مع مساعدة غيره ،وجب أف ُي ّ
باألج رة ،كأف يحممو عمى متنو ،أو يطوؼ بو عمى المحمؿ كما ىو شائع في ىذه األزمنة،
أو عمى عربة ونحو ذلؾ.
أما إذا لـ يتم ّكف مف كؿ ذلؾ ،فإف كاف واعي ًا استناب مف يطوؼ عنو ،واف لـ يكف
ّ
وليو أف يفرغ ذمتو ،وذلؾ إما بأف يطوؼ عنو بنفسو ،أو
واعياً ،كالمغمى عميو فالواجب عمى ّ
بأف يوكؿ مف يطوؼ عنو.

المبحث الثالث :في صالة

الطواف:

قاؿ اهلل تعالى{ :واتّخذوا من مقام إبراىيم مصمّى} [البقرة.]401:
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صالة الطواؼ ىي الواجب الثالث مف واجبات عمرة التمتّع ،وىي ركعتاف يؤتى بيما
يتخير المكمّؼ في قراءتيا بيف الجير واإلخفات،
عقيب الطواؼ ،وصورتيا كصالة الصبحّ ،
ومح ّؿ اإلتياف بيا الجية التي يقع فييا مقاـ إبراىيـ(ع) مستقبالً لمكعبة المعظّمة ،ويجب أف
يراعى فييا األقرب إلى المقاـ فاألقرب.
لمحجاج اّللتفات إلى عدـ جواز مزاحمة الطائفيف حوؿ الكعبة ،فيبتعد الذي يريد
وينبغي
ّ
اإلتياف بالصالة إلى المكاف الذي ينقطع فيو الطواؼ في الجية المذكورة ويصمّي فييا،
خصوصاً أف اإلتياف بالصالة في مكاف الطواؼ قد يضر بالطمأنينة التي ىي شرط لصحة
الصالة.
أي مكاف مف المسجد ،بعد
واذا لـ يتم ّكف مف اإلتياف بالصالة في تمؾ الجية صمّى في ّ
المقاـ ّل قبمو ،واألفضؿ أف يراعي أيضاً األقرب فاألقرب إلى المقاـ.
ـ ػ ّ :276ل يجب في مراعاة األقربية إلى المقاـ أف يتكمّؼ المصمي الصالة في المطاؼ
األقرب إذا احتمؿ احتماّلً معتداً بو أف الصالة  -مستوفي ًة لشروطيا  -غير ممكنة عنده،
ابتداء  -أف يبتعد عف المقاـ بالمقدار الذي يظف معو أف صالتو فيو ممكنة
فيمكنو -
ً
بشروطيا المعتبرة.
المستحب فيجوز اّلتياف
أما الطواؼ
ّ
ـ ػ  :277ما ّ
مر كاف حكـ صالة طواؼ الفريضة ،و ّ
بصالتو في أي موضع مف المسجد ،سواء كاف ذلؾ في الجية التي يقع فييا مقاـ
إبراىيـ(ع)أو غيرىا.
ـ ػ  :278تجب المبادرة إلى الصالة بعد الطواؼ بالنحو المتعارؼ.
ـ ػ  :279يجب أف تكوف القراءة في صالة الطواؼ صحيحة عمى النحو الموافؽ لمعرؼ
العربي العاـ في كيفية النطؽ ،وأف تكوف ىيئة الكممة في تركيب حروفيا وحركاتيا موافقة
ِ
المعتمد عمى قواعد ِع ْم َمي النحو والصرؼ ،ولكف قد يخ ّؿ المكمؼ بذلؾ،
لألسموب العربي
فينا حالتاف:
أ  -أف ّل يكوف المكمّؼ متم ّكناً مف القراءة الصحيحة ،فمف الواضح أف المكمّؼ يق أر
بالنحو الذي يقدر عميو.
ب  -أف يكوف قاد اًر عمى التصحيح فيمزمو ذلؾ ،فإف أىمؿ تصحيح قراءتو  -في ىذه
الحالة  -حتى ضاؽ الوقت عف التصحيح فيمزمو اّلتياف بيا حسب إمكانو.
ـ ػ  :27:إذا لـ تكف قراءتو في صالتو عمى النحو الصحيح ،ولكنو كاف جاىالً بذلؾ،
فينا حالتاف أيض ًا:
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تصح صالتو ،وّل حاجة إلى إعادتيا واف عمـ بذلؾ
أ  -أف يكوف معذو اًر في جيمو ،فينا
ّ
بعد الصالة.
ب  -أف ّل يكوف معذو اًر في جيمو ،فالالزـ عميو إعادتيا بقراءة صحيحة ،ويجري عميو
حكـ تارؾ صالة الطواؼ نسياناً كما سيأتي بيانو.
متعمداً لتركيا أو ساىياً ،لـ
ـ ػ  :281إذا ترؾ المكمّؼ صالة الطواؼ عالماً بوجوبيا،
ّ
حجو ،وعميو تداركيا واإلتياف بيا ،ولو بعد سائر األعماؿ.
يبطؿ ّ

ـ ػ  :282إذا نسي اإلتياف بصالة الطواؼ ،وتذ ّكر ذلؾ بعد اإلتياف باألعماؿ الالحقة ليا،
ثـ سعى مباشرة دوف اإلتياف بالصالة ،أجزأه أف يصمي فقط ولـ تجب
كمف طاؼ في العمرة ّ
عميو إعادة األعماؿ بما يحقّؽ الترتيب  -كأف يعيد السعي في المثاؿ  ،-واف كانت اإلعادة
أفضؿ.

نعـ ،إذا كاف تذ ّكره لمصالة في أثناء السعي قطعو ،وأتى بالصالة خمؼ مقاـ إبراىيـ(ع)،
أتـ سعيو مف حيث قطعو.
ثـ رجع إلى المسعى و ّ
ّ
أما إذا تذ ّكر ذلؾ بعد خروجو مف م ّكة فاألحوط لو الرجوع واإلتياف بيا في محمّيا إذا لـ
وّ
أي موضع ذكرىا فيو .وحيث ّل يستطيع الرجوع إلى
يستمزـ ذلؾ مشقّة ،واّل أتى بيا في ّ
مكة فإنو ّل يجب عميو الرجوع ألدائيا في الحرـ واف كاف متم ّكناً مف ذلؾ.

واألحكاـ السابقة نفسيا تثبت لمف ترؾ الصالة جيالً ،مف دوف فرؽ بيف الجاىؿ القاصر
المقصر.
والجاىؿ
ّ
الحاج صالة الطواؼ ،ثـ تبيف لو بطالف صالتو أعادىا إذا لـ يكف قد
أدى
ـ ػ  :283إذا ّ
ّ
أتى بشيء مف األعماؿ بعدىا ،واّل فالحكـ كما تقدـ في المسألة السابقة.

ـ ػ  :284إذا شؾ في ٍ
فعؿ مف أفعاؿ الصالة ،ىؿ أتى بو أو ّل ،فإف كاف بعد تجاوز
محمّو ،كما لو شؾ في الركوع وىو ساجد مثالً ،فيبني عمى اّلتياف بالفعؿ ،وأما قبؿ
التجاوز ،كما لو شؾ أنو ركع أثناء القياـ فيمزمو اّلعتناء بشكو .والظف في األفعاؿ بمنزلة
ا ليقيف فيعمؿ المكمؼ عمى طبقو سواء كاف الظف باإلتياف بالفعؿ أو بعدـ اّلتياف بو ،قبؿ
تجاوز المحؿ أو بعد تجاوزه.
ـ ػ  :285لو صمّى بالنجاسة جاىالً لوجودىا عمى بدنو أو ثيابو ،فينا صورتاف:
 - 2أف يبقى عمى جيمو حتى يفرغ مف الصالة ،فصالتو صحيحة.
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 - 3أف يعمـ ويمتفت إلى وجود النجاسة أثناء الصالة ،فينا إف أمكنو نزع الثوب الذي
أي مف شروط الصالة فعؿ
عميو النجاسة ،أو تطيير موضع النجاسة مف دوف فوات ٍّ
وصالتو صحيحة ،واّل فعميو استئنافيا مع التطيير.
ـ ػ  :286إذا صمى بالنجاسة ناسياً لزمو إعادة الصالة مع التطير عند التذكر ،سواء
كاف  -التذكر  -بعد الفراغ منيا أو في أثنائيا.
ـ ػ  :287طالما أف صالة الطواؼ مؤلفة مف ركعتيف َّ
فإف الشؾ في عدد ركعاتيا مبطؿ
ظف بأنو في الركعة األولى أو الثانية لزمو العمؿ عمى طبؽ ظنو ،وّل
ليا مطمقاً .لكنو إذا ّ
ٍ
حينئذ َّ
ألف الظف في الركعات بمنزلة اليقيف.
تبطؿ
ـ ػ  :288إذا مات الشخص وعميو صالة الطواؼ وجب أف يقضييا عنو ولده األكبر مع
توفّر الشروط المذكورة في باب قضاء الولد األكبر الصالة عف أبيو.

فرعٌ :في آداب الطواف

وصالته:

عز وجؿ في طوافو ،وأف يستشعر في قمبو الخشوع
ينبغي لمحاج أف
يتحسس عظمة اهلل ّ
ّ
والسكينة ،وأف يتأمؿ أف الطواؼ ببيت اهلل تعالى ُيحتّـ عميو أف ّل يطوؼ ببيوت الظالميف
عز وج ّؿ ،وأف يجعؿ حياتو طوافاً حوؿ طاعة اهلل وابتغاء
والكافريف والتي تمألىا معصية اهلل ّ
رضوانو.
كما ّأنو ينبغي  -ألجؿ ذلؾ  -أف يدعو الطائؼ بما يفيمو ويعيو مف أصناؼ األدعية
واألذكار ،حتى لو كاف مف تأليفو وانشائو ىو؛ َّ
بمنو وكرمو  -إذا رأى مف
فإف اهلل سبحانو ّ -
عبده صدؽ النية والخشوع زاده مف فضمو وأعطاه مف مواىبو.
عمار عف أبي عبد اهلل(ع) ،قاؿ :تقوؿ في الطواؼ:
ىذا ،وقد روى معاوية بف ّ
الماء كما يمشى ِ
ِ
باسم َك الّذي يمشى ِ
ِ
بو عمى ُج َد ِد
بو عمى طُمل
«المَّ ُي َّم ِّإني أسألُك
ُ
ُْ
باس ِم َك الّذي َي ْيتَُّز
األرض [الطمل :الطري من كل شيءُ ،
الجدد :األرض الصمبة] ،وأسألُ َك ْ
ْ
دعاك ِبوِ
ِ
ِ
ِ
ِ
باسم َك الّذي
باسم َك الّذي تَ ْيتَُّز لَ ُو
َ
لَ ُو َع ْر ُ
أقدام مالئكتك ،وأسألُ َك ْ
ش َك ،وأسألُ َك ْ
ُ
عمي ِو َّ ِ
موسى ِمن ِ
جانب الطُّ ِ
باس ِم َك الّذي
فاستَ َج ْب َت لَ ُو ،وألقَ ْي َت ْ
محب ًة م ْن َك ،وأسألُ َك ْ
ور ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َغفَ ْر َت ِبو ل ُم َح َّمد صمّى اهلل عميو وآلو ما تَقَدَّم م ْن َذ ْن ِبو وما َّ
تأخ َر ،وأتَ َم ْم َت َع ْميو ن ْع َمتَ َك،
َ
أن تَ ْف َعل بي كذا وكذا» ،وتدعو بما أحببت مف الدعاء.

وكمّما انتييت إلى باب الكعبة فص ّؿ عمى النبي(ص) ،وتقوؿ فيما بيف الركف اليماني
والحجر األسود:
«ربَّنا ِ
عذاب َّ
الن ِ
آتنا في ُّ
ار».
سن ًة وِقنا
َ
سن ًة وفي اآلخرِة َح َ
الد ْنيا َح َ
َ
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وقؿ في الطواؼ:

إلي َك فقير ،وا ِّني ِ
جسمي ،وال تَُبدِّل اسمي» [الكافي
ف
مستجير ،فال تُ ِّ
خائ ٌ
«المَّ ُي َّم ِّإني ْ
غير ْ
ٌ
ٌ
 ،517 :5ح.]2
عمي بف الحسيف(ع) إذا بمغ ِ
الح ْجر قبؿ أف يبمغ الميزاب
وعف أبي عبد اهلل(ع) قاؿ :كاف ُّ
يرفع رأسو ،ثـ يقوؿ وىو ينظر إلى الميزاب:

ِ
ِ
السقم ،وأوسع
برح َم ِت َك من ال ّنار،
وعافني ِم َن ُّ
الج َّنة ِب َر ْح َم ِتك ،وأ ِج ْرني ْ
«المَّ ُي َّم ْأدخ ْمني َ
ِ
ِ
الع ِ
سقَ ِة ال ِج ِّن و ِ
الحالل ،و ْاد َأر ِّ
العجم»
عمي من الرزق
اإلنسَّ ،
عني َّ
َّ
رب و َ
وشر فسقة َ
شر فَ َ
[الكافي  ،129 :1ح.]1
لما انتيى إلى ظير الكعبة حتى يجوز الحجر قاؿ:
وفي الحسف عف أبي عبد اهلل(ع) ّأنو ّ
ِ
أنت
عممي ضعيف
الجود والكرم َّ
«يا ذا ِّ
فضاع ْف ُو لي ،وتَقََّب ْم ُو ِم ِّني َّإن َك َ
المن والطَّ ْول و ُ
إن َ
ميم» [الكافي  ،129 :1ح.]1
َّ
السميعُ َ
الع ُ

لما صار بحذاء الركف اليماني قاـ فرفع يديو ثـ قاؿ:
وعف أبي الحسف الرضا(ع)ّ ،أنو ّ
ِ
ان
العافية،
ولي
«يا اهللُ يا َّ
وخالق العافية ،ور َ
َ
الم ْن ِع ُم بالعافية ،والم ّن ُ
ازق العافية ،و ُ
ورحيم ُيما،
حمن الدُّنيا واآلخرِة
الم ِّ
تفض ُل بالعافية َّ
عمي وعمى جميع َخ ْم ِق َك ،يا َر َ
َ
بالعافية ،و ُ
ٍ
ِّ
ش ْك َر العافي َة،
مام العافي َة ،و ُ
ام العافية ،وتَ َ
صل عمى ُم َح َّمد وآل ُم َح َّمد و ْارُزقنا العافيةَ ،وَدو َ
في الدُّنيا و ِ
الراحمين» [وسائل الشيعة  ،331 :43بابل  02من أبواب
اآلخرة ،يا ْأر َحم َّ
الطواف ،ح.]9

مؤخر الكعبة  -وىو بحذاء
وعف أبي عبد اهلل(ع) :إذا فرغت مف طوافؾ وبمغت ّ
وخدؾ بالبيت
المستجار دوف الركف اليماني بقميؿ  -فابسط يديؾ عمى البيت ،والصؽ بدنؾ ّ
وقؿ:
مكان ِ
العائ ِذ ِب َك ِم َن َّ
النار».
عبدك ،وىذا
«المَّ ُي َّم
العبد ُ
البيت َب ْيتُ َك ،و ُ
ُ
ُ
يقر لرب ِ
أقر لرَّبؾ بما ِ
فإنو ليس ِمف َع ْب ٍد ُم ٍ
تَّ ،
بذنوبِ ِو في ىذا المكاف إّل غفر
ؤمف ُّ
ثـ َّ
ّْو ُ
عم ْم َ
اهللُ لَوُ إف شاء اهلل.
وتقوؿ:

َّ ِ ِ ِ
فو لي ،وا ْغ ِفر لي
إن عممي
الر ْو ُح والفَ َر ُج والعافي ُة ،المَّ ُي َّم َّ
ٌ
ضعيف فضا ِع ُ
«الم ُي َّم م ْن ق َبم َك َ
ِ
عميو ِّ
مني ،وخفي عمى َخمقك».
ما اطَّمَ ْع َت
ثـ تستجير باهلل مف النار ،وتَ َّ
خي ْر لنفسؾ مف الدعاء ،ثـ استمـ الركف اليماني ،ثـ ائت
الحجر األسود [وسائؿ الشيعة  ،456 :24باب  37مف أبواب الطواؼ ،ح.]5
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وفي رواية أُخرى عنو(ع) :ثـ استقبؿ الركف اليماني والركف الذي فيو الحجر األسود واختـ
بو وتقوؿ« :المَّ ُي َّم ِّ
قن ْعني بما َرزْقتَنيِ ،
آتيتَني» [المصدر السابق ،ح.]7
وبار ْك لي فيما ْ
ويستحب لمطائؼ في ّْ
كؿ شوط أف يستمـ األركاف كمّيا  -إذا استطاع  ،-وأف يقوؿ عند
ّ
استالـ الحجر األسود:
شي َد لي بالمو ِ
افاة».
«أمانتي أد َّْيتُيا ،وميثاقي تعاىدتو ،لت ْ َ
ُ
أما في آداب صالة الطواؼ فقد ذكر العمماء:

يستحب في صالة الطواؼ أف يق أر بعد الفاتحة سورة التوحيد في الركعة األُولى،
أنو
ّ
وسورة الجحد (الكافروف) في الركعة الثانية ،فإذا فرغ مف صالتو حمد اهلل وأثنى عميو وصمّى
يتقبؿ منو.
عمى محمد وآؿ محمد ،وطمب مف اهلل تعالى أف ّ
وعف الصادؽ(ع)ّ ،أنو سجد بعد ركعتي الطواؼ وقاؿ في سجوده:
شيء ،و ِ
ٍ
وجيي ل َك تَ َعبُّداً ِ
اآلخ ُر َب ْع َد
األو ُل قَب َل ُك ِّل
ورقاً ،ال إلو إالَّ َ
سجد ْ
« َ
أنت َحقّاً َحقاًّ ،
العظيم
ناصيتي بيدك ،فاغفر لي ،إنو ال يغفر الذنب
ُك ِل شيء ،وىا أََنا ذا َ
بين يدي َكَ ،
َ
غيرك».
غيرك ،فاغفر لي فإني ٌّ
مقر بذنوبي عمى نفسي ،وال يدفعُ الذنب العظيم ُ
ُ
الميـ
ويستحب أف يشرب مف ماء «زمزـ» قبؿ أف يخرج إلى الصفا لمسعي ،ويقوؿَّ « :
ٍ
وسقـ».
اجعمو عمماً نافعاً ،ورزقاً واسعاً،
وشفاء مف كؿ داء ُ
ً

المبحث الرابع :في أحكام الحيض

واالستحاضة:

قد ظير مما سبؽ أنو يشترط في الطواؼ الطيارة مف الحدثيف األصغر واألكبر ،ولذا فإف
لممستحاضة مف
كالِّ مف الحيض والنفاس ُيعتبر مانعاً مف
صحة الطواؼ ،كما ّأنو ّل ّ
ّ
بد ُ
القياـ بوظيفتيا مف الوضوء واّلغتساؿ لطوافيا.
فإف أحكاـ المرأة بالنسبة إلى الطواؼ،
وحيث إف فترة الحيض  -والنفاس  -قد تطوؿ ّ
الحج عموماً ،تختمؼ باختالؼ الفترة الزمنية التي يأتييا فييا الدـ ،وفترة انقطاعو عنيا
و ّ
وطيرىا منو.
ونظ اًر لكوف ىذا األمر مما يكثر ابتالء النساء بو آثرنا عقد مبحث مستقؿ لو ،نتناوؿ فيو
أحكاـ ذات الدـ مف النساء ،وذلؾ في مسائؿ:
يصح اإلحراـ في
تقدـ فيما سبؽ أف الطيارة ليست شرطاً في اإلحراـ ،ولذا
ـ ػ ّ :289
ّ
لما كانت
حاؿ الحيض والنفاس ،وكذا في حاؿ اّلستحاضة مف باب أولى ،غير ّأنو ّ
الحائض  -والنفساء  -ممنوعة مف دخوؿ المساجد فإنيا تعقد إحراميا مف خارج المسجد
الموجود في الميقات الذي تحرـ منو ،وّل إشكاؿ في إحراميا عمى ىذا النحو.
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ـ ػ  :28:المرأة التي وظيفتيا التمتّع ،وتريد اإلحراـ لعمرة التمتّع قد يأتييا الحيض أو
النفاس حاؿ إحراميا ،أو قبمو ،أو بعد اإلحراـ قبؿ البدء بطواؼ العمرة ،فينا حاّلت:
بأف الدـ سينقطع في فترة تستطيع فييا أف تأتي بطواؼ العمرة
الحالة األولى :أف تعمـ ّ
المحدد ،وىو ظير التاسع مف ذي
الحج في وقتو
عف طيارة ،وتستطيع مع ذلؾ أف تدرؾ
ّ
ّ
الحجة ،فيجب عمييا أف تنتظر  -وىي محرمة  -إلى تمؾ الفترة ،وتأتي بأعماؿ العمرة
ّ
بالنحو الطبيعي.
الحج أبداً ،وحكميا أف تبقى عمى
الحالة الثانية :أف ّل تطير المرأة الحائض قبؿ وقت
ّ
ّنية التمتّع ،فتعمؿ أعماؿ عمرة التمتّع التي ّل ُيشترط فييا الطيارة ،فتترؾ الطواؼ وصالتو،
ثـ قضت طواؼ
وتقصر فقط ،وتح ّؿ مف إحراميا ،فإذا أتى وقت
وتسعى
ّ
ّ
الحج أحرمت لوّ ،
العمرة وصالتو عف طيارة بعد أف تنتيي مف أعماؿ منى يوـ العيد ،وقبؿ أف تأتي بطواؼ
الحج.
ّ
ويثبت ىذا الحكـ سواء أتاىا الحيض قبؿ اإلحراـ لعمرة التمتّع أو بعده.

سيستمر معيا حتى بعد رجوعيا مف منى ّأياـ
بأف الدـ
الحالة الثالثة :أف تعمـ المرأة ّ
ّ
التشريؽ ،ولف تستطيع البقاء في م ّكة حتى تطير ،ولو لعدـ صبر مف ترافقو في حممة
ثـ تأتي
ّ
الحج ،فيجب عمييا أف تستنيب مف يطوؼ ويصمي عنيا طواؼ العمرة وصالتوّ ،
بالسعي بنفسيا بعد أف ينتيي النائب مف صالة الطواؼ.
ـ ػ  :291اليوـ الذي يجب عمى المرأة اّلستظيار فيو ىو بحكـ أياـ الحيض ،فيجري
عميو حكمو.
ـ ػ  :292قد يفاجىء المرأة الحيض وىي في أثناء طوافيا ،فينا حاّلت:
أ  -أف يكوف حدوث الحيض قبؿ انتيائيا تماماً مف الشوط الرابع ،فينا يبطؿ طوافيا
تقدـ في المسألة ( )28:فتعمؿ وفقيا.
وعمييا أف تنظر حالتيا بحسب ما ّ

ب  -أف يكوف حدوثو بعد انتيائيا مف الشوط الرابع ،سواء كانت في الخامس أو في
ثـ تأتي بالناقص مف األشواط
السادس أو في السابع ،فينا
ّ
يصح ما أتت بو مف األشواطّ ،
الحج إذا وسع الوقت ،واّل فيجب عمييا أف
مع صالة الطواؼ بعد طيرىا واغتساليا قبؿ
ّ
لمحج في وقتو ،فإذا فرغت مف أعماؿ منى
ثـ تحرـ
تسعى
ّ
ّ
وتقصر وتح ّؿ مف إحراـ العمرةّ ،
قضت ما بقي ليا مف طوافيا مع الصالة قبؿ اإلتياف بطواؼ
الحج ،فإف لـ تطير مطمقاً
ّ
لزميا اّلستنابة لألشواط الناقصة مع الصالة.
ت  -أف يكوف حدوثو بعد اّلنتياء تماماً مف الطواؼ ،قبؿ الصالة أو في أثنائيا،
فطوافيا صحيح ،ولزميا أف تأتي بالصالة بعد طيرىا واغتساليا مع سعة الوقت بالنحو
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الحج بعد
وقصرت وأحمّت من إحراميا وقضت تمك الصالة قبل طواف
المتقدم ،واال سعت
ّ
ّ
رجوعيا من منى ،فإن ضاق عن ذلك أيضاً كان عمييا أن تستنيب ليا.
ولكنيا لم ِ
تدر ىل حدث الحيض
ثم شعرت بالحيضّ ،
م ـ  :281إذا انتيت المرأة من طوافياّ ،
صحة الطواف .وكذا تحكم بصحة صالة الطواف
قبل الطواف أو في أثنائو أو بعده ،بنت عمى ّ
ثم شعرت بالحيض وش ّكت في أنو ىل حدث الحيض قبميا أو في األثناء أو بعدىا.
إذا صمّت ّ

ك ،بل عممت أن حدوثو كان في أثناء الطواف أو قبمو جرى عمييا الحكم عمى
أما إذا لم تش ّ
ّ
المتقدم ،فتنظر :إن كان الحيض قد أتاىا قبل الطواف أو قبل اتمام الشوط الرابع بطل
التفصيل
ّ
صح منيا ما أتت بو وأخرت باقي األشواط مع الصالة حتى
طوافيا ،وان كان بعد الشوط الرابع ّ
مما
تطير ،وان كان بعده قبل الصالة صح طوافيا وأخرت الصالة بخاصة .وأياً يكن حاليا ّ
تقدم فإنيا فيما يجب أداؤه الحقاً من طوافيا أو ما بقي منو أو صالتيا ،تنظر إلى حالتيا مما
تقدم في المسألة (.)279
تؤخر أعمال عمرتيا إلى الوقت الذي يأتييا فيو الحيض ،بحيث
م ـ  :281ال يجوز لممرأة أن ّ
ٍ
حينئذ غير متم ّكنة من أداء أعماليا المشروطة بالطيارة ،فإذا أحرمت المرأة لعمرة التَّمتُّع
تصبح
ووصمت إلى َّ
مكة وىي طاىرة ،حيث يمكنيا أداء طواف العمرة وصالتو عن طيارة ،لم َي ُج ْز ليا
الحج ،أو تطير في
تؤخر ذلك إلى أن يأتييا الحيض بحيث ال تطير بعده قبل مجيء وقت
أن ّ
ّ
الحج ،فإذا فعمت ذلك بطمت عمرتياَّ ،
لكن الظاىر
ضيق ال يسع أعمال العمرة مع إدراك
ّ
وقت ّ
حج اإلفراد ،فتأتي بأعمالو،
َّأنو يمكنيا – فيما إذا لم تقصد بذلك ترك النسك – العدول إلى ّ
الحج في العام المقبل (راجع المسألة .)262
وتأتي بعده بعمرة مفردة ،واألولى ليا إعادة ّ
الحج ،أو
م ـ  :281تعمد بعض النساء الالتي يخشين أن يفاجئين الحيض أثناء العمرة أو
ّ
المؤخرة
لين ،إلى تناول بعض األدوية
ّ
الالتي يردن مزيداً من االطمئنان بعدم مفاجأة الحيض ّ
المقدمة ليا ،وىنا حاالت:
لمعادة أو ّ
أ  -أن ال يأتييا الدم أبداً ،فال إشكال في أنيا تعمل عمل الطاىرة حتى لو كان ذلك في
أثناء وقت عادتيا.

فحكميا أن
الدم ،ويأتييا بشكل طبيعي  -أي بشروط الحيض ُ ،-
ب  -أن ال ينقطع عنيا ّ
تعتبر نفسيا حائضاً وتعمل بحسب حالتيا كما بالنحو المتقدم سابق ًا.
يستمر لثالثة أيام
ولكنو يأتييا فاقداً لشروط الحيض ،كأن ال
ت  -أن ال ينقطع عنيا الدمّ ،
ّ
أو ال يـكـون بص ـفـات الح ـي ـض في غـ ـيـر وق ـت الـعـادة فح ـكمـيا أن تع ـتـبـر ن ـفـسيا مسـ ـ ـتـحاضـة،

أما إف
فتعمؿ بحسب وظيفتيا مف اّلستحاضة القميمة أو
ّ
المتوسطة أو الكثيرة اآلتي ذكرىاّ .
فإنو يحكـ بحيضيتو حتى لو لـ يكف بصفات الحيض.
كاف في وقت العادة ّ

ـ ػ ّ :296ل تمنع اّلستحاضة المرأة مف دخوؿ المسجد الحراـ ،كما ّل تمنعيا مف
الطواؼ بشرط أف تأتي المستحاضة بأعماليا المناسبة ليا ،وحكميا يختمؼ بحسب اختالؼ
مراتب اّلستحاضة ،وذلؾ عمى النحو التالي:

وضوء
تتوضأ
تتوضأ لمطواؼ ،واألحوط أف
أ  -إذا كانت اّلستحاضة قميمة فعمييا أف
ّ
ّ
ً
مستقالً لصالة الطواؼ ،واّلستحاضة القميمة ىي بأف تكوف كمية الدـ الخارجة عمى نحو
تموث القطنة التي تفحص بيا المرأة نفسيا مف غير أف يستوعبيا الدـ.
ّ
متوسطة اغتسمت المرأة غسالً واحداً لمطواؼ وصالتو،
ب  -إذا كانت اّلستحاضة
ّ
توضأت مرة أخرى لمصالة عمى األحوط ،واّلستحاضة المتوسطة أف
ثـ
ّ
ّ
وتوضأت لمطواؼّ ،
يستوعب الدـ قطنة الفحص ولكنو ّل يتعداىا بحيث يسيؿ عنيا.
غسال واحداً لمطواؼ وصالتو مف
ت  -إذا كانت اّلستحاضة كثيرة فحكميا أف تغتسؿ
ً
أما إذا كانت محدثة باألصغر ،فاألفضؿ
دوف حاجة لموضوء ،إذا لـ تكف محدثة باألصغر ،و ّ
تضـ الوضوء إلى الغسؿ ،مرة لمطواؼ وأخرى لمصالة .واّلستحاضة الكثيرة تكوف
ليا أف
ّ
بأف يستوعب الدـ القطنة ويكوف مف الكثرة بحيث يسيؿ منيا.

المبحث الخامس :في

السعي:

حج البيت أو اعتمر فال جناح عميو
قاؿ تعالىّ :
الصفا والمروة من شعائر اهلل فمن ّ
{إن ّ
شاكر عميم} [البقرة.]412:
فإن اهلل
تطوع خي ارً ّ
يطوف بيما ومن ّ
أن ّ
ٌ
الحج.
السعي ىو الواجب الرابع مف واجبات عمرة التمتّع ،وىو جزء مف كؿ أنواع العمرة و ّ

والسعي عبارة عف قطع مسافة بيف جبميف صغيريف ىما الصفا والمروة بجوار المسجد
الحراـ ،والمسعى (مكاف السعي) ُممحؽ حالياً بالمسجد بعد توسعتو ،ولكنو ليس جزءاً منو
الجنب إليو .نعـ ّل
شرعاً بنحو تجري عميو أحكاـ المسجد مف عدـ جواز دخوؿ الحائض و ُ
يجوز ليما الدخوؿ إليو مف جية المسجد.
والواجب في السعي قطع المسافة المذكورة سبعة أشواط ،ويحسب الذىاب شوطاً والمجيء
بتعمد تركو .وتفصيؿ أحكاـ السعي في فروع:
ركف يبطؿ ّ
شوطاً ،وىو ٌ
الحج  -إجماّلً ّ -

الفرع األول :في شروط السعي

وواجباته:

النية ،بأف ّل ُيشرؾ مع اهلل تعالى
ـ ػ ُ :297يعتبر في السعي قصد القربة واإلخالص في ّ
يعيف سعيو في كونو لمعمرة أو لمحج ،عف نفسو أو نيابة عف
النية أف ّ
غيره ،كما ُيعتبر في ّ
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الغير ،وّل يعتبر التمفظ بالنية ،بؿ يكفي اّلستحضار القمبي ليا كما أشرنا م ار اًر .وّل ُيعتبر
في السعي الطيارة مف الحدث أو الخبث ،ولذا يصح مف الحائض والجنب ،واف كاف السعي
عف طيارة منيما  -أي مف الحدث والخبث  -ىو األفضؿ ،كما ّل ُيعتبر فيو ستر العورة،
َّ
ولكف كشؼ العورة أماـ الناظر المحترـ
أف السعي يقع صحيحاً لو طاؼ عرياناً،
بمعنى ّ
محرـ تكميفاً.
ّ

تعمد تقديـ السعي عمى
ـ ػ  :298زماف اإلتياف بالسعي بعد الطواؼ وصالتو ،فمو ّ
تقدـ ُحكـ مف نسي الطواؼ
الطواؼ أو عمى صالتو وجبت عميو إعادة السعي بعدىما ،وقد ّ
وتذ ّكره بعد السعي ،فراجع.

ـ ػ  :299األفضؿ المبادرة إلى السعي بعد الفراغ مف الطواؼ وصالتو وعدـ تأخيره عف
الحر ،بؿ
ذلؾ ،واف كاف يجوز تأخير السعي إلى الميؿ لرفع التعب أو لمتخفيؼ مف ّ
شدة ّ
يجوز لو التأخير مف دوف سبب .نعـّ ،ل يجوز تأخير السعي إلى الغد في حاؿ اّلختيار،
أخره كذلؾ فعميو إعادة الطواؼ وصالتو مضافاً إلى السعي عمى األحوط وجوباً.
واذا ّ

ُّ
الحاج نيا اًر،
ـ ػ  :29:المقصود بالتأخير المذكور في المسألة السابقة ىو فيما إذا طاؼ
فإنو يجوز لو تأخير السعي إلى الميؿ ،أو إلى اليوـ التالي في حاؿ اإلضطرار ،وليس
المقصود اليوـ التالي كيفما كاف ،ومعنى ذلؾ أنو لو طاؼ قبؿ الفجر وسعى بعد الفجر لـ
المحرـ.
يعتبر ذلؾ مف التأخير
ّ
ـ ػ  :2:1يجب أف يبدأ المكمّؼ سعيو مف الصفا ويتّجو نحو المروة ،فإذا وصؿ إلى
ثـ يتّجو مف المروة نحو الصفا ،فإذا وصؿ إلى الصفا
المروة احتسبت تمؾ المسافة شوطاًّ ،
تـ سبعة أشواط ،وتكوف نياية
ثـ يتجو نحو المروة وىكذا حتّى ُي ّ
كاف ذلؾ ىو الشوط الثانيّ ،
األشواط السبعة عند المروة.

ـ ػ ُ :2:2يعتبر في كؿ شوط أف يستوعب الساعي ك ّؿ المسافة الواقعة بيف جبمي الصفا
والمروة ،ويتحقّؽ استيعاب المسافة بأف يبدأ خطواتو مف جزٍء مف الصفا وينتيي عند جزء مف
المروة ،وّل يجب عميو أف يصعد عمى الجبميف ،واف كاف الصعود بالنحو المتعارؼ أفضؿ.
ـ ػ  :2:3لو بدأ السعي مف المروة ّل مف الصفا  -ولو سيواً  -طرح الشوط الذي حصؿ
بو الخمؿ وأكمؿ سعيو بعد ذلؾ.
ـ ػ ُ :2:4يعتبر في السعي أف يكوف قطعو لممسافة بيف الصفا والمروة مف الطريؽ
ُّ
يصح الذىاب أو اإلياب مف المسجد الحراـ،
توسع عرضاً ،فال
المتعارؼ
ّ
المعد لمسعي واف ّ
أو أي طريؽ آخر مجاور لممسعى.
ىذا والظاىر جواز السعي في الطابؽ العموي األوؿ لممسعى ،دوف الطابؽ العموي الثاني.
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الحاج أف يستقبؿ المروة ببدنو عند الذىاب إلييا ،وأف يستقبؿ الصفا
ـ ػ  :2:5يجب عمى
ّ
يضر معو اّلنحراؼ إلى أحد
عند الرجوع مف المروة إليو ،وذلؾ بالنحو المتعارؼ الذي ّل
ّ
الجانبيف .نعـ ّ ،ل إشكاؿ في جواز اّللتفات بوجيو إلى اليميف واليسار  -بؿ إلى الخمؼ -
عند الذىاب أو اإلياب ،كما ّل بأس باّلستدبار خالؿ توقّفو عف المشي ،فيستقبؿ بعد ذلؾ
ويتابع سعيو مف حيث توقّؼ .كما أنو ّل يبعد صدؽ السعي في صورة ما لو مشى مستدب ًار
واف كاف اّلحوط خالفو.
ُّ
التحدث في أثنائو ولو لغير حاجة ،ولكنو خالؼ الروحانية
يضر بالسعي
ـ ػ ّ :2:6ل
ّ
التي ينبغي لمحاج أف يستشعرىا ،فاألفضؿ تركو لغير ضرورة.
ـ ػ ّ :2:7ل يجب في السعي تتابعو مستم اًر خالؿ األشواط السبعة ،بؿ يجوز لو الفصؿ
فيما بينيا بالنحو المتعارؼ ،فيمكف لو الجموس في أثنائو عمى الصفا أو عمى المروة أو
بينيما في الطريؽ لالستراحة أو لمشرب أو إلدراؾ وقت فضيمة الفريضة ،بؿ يجوز قطعو
ثـ يكممو مف حيث قطعو .واألفضؿ ػ مع فوات المواّلة ػ أف يكممو مف حيث
لغير حاجةّ ،
قطعو ويعيده مف جديد.
الحاج ماشياً عمى قدميو ،فيجوز السعي راكباً عمى عربة
ـ ػ ّ :2:8ل يشترط أف يسعى
ّ
الحج.
ولكف المشي أفضؿ وأقرب إلى روحانية ّ
أو غيرىاّ ،

نعـ ،يجب في صورة السعي عمى مثؿ العربة أف يكوف ىو السائؽ ليا ،فال يسوقيا بو
غيره إّل مع العجز كما سيأتي ،وّل يشترط في السعي إباحة الحذاء والمركب واف كاف
محرماً.
استعماليما َّ
الحاج بعض الظروؼ التي تمنعو مف السعي بنفسو في الوقت
ـ ػ  :2:9قد تط أر عمى
ّ
األوؿ كما في
ّ
المحدد لمسعيّ ،
إما بأف ّ
يمـ بو مرض مانع مف ذلؾ ،أو يكوف عاج اًز مف ّ
المشموؿ ،فينا أربع حاّلت:
ولكنو يحتاج إلى مساعدة غيره بأف يتو ّكأ عميو مثالً،
 - 2أف يتم ّكف مف السعي بنفسوّ ،
ِ
المساعد ولو بأجرة.
فيجب عميو السعي بيذه الطريقة ،كما يجب عميو تأميف ذلؾ الشخص
 - 3أف ّل يتم ّكف مف ذلؾ ،ولكف يمكنو أف يستعيف بغيره ليسعى بو ،كأف يحممو عمى
متنو ،أو عمى عربة  -كما ىو الغالب في زماننا  -فيجب عميو القياـ بذلؾ ولو استمزـ ذلؾ
دفع أجرة مقابمو.
 - 4أف ّل يتم ّكف مف ذلؾ أيضاً ،فينا يجب عميو أف يستنيب مف يسعى عنو ،ولو
باألجرة أيضاً.
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وليو أف يسعى عنو
 - 5أف ّل يتم ّكف مف اّلستنابة أيضاً ،كالمغمى عميو ،فيجب عمى ّ
حجو بذلؾ.
يؤمف مف يسعى عنو،
ويصح ّ
ّ
بنفسو ،أو ّ

الفرع الثاني :في النقصان والزيادة في

السعي:

تقدـ وجوب السعي سبعة أشواط مف غير زيادة وّل نقصاف ،وقد تكوف الزيادة أو اإلنقاص
ّ
منو فيو موجباً لبطالف السعي ،إّل أف ىناؾ بعض الحاّلت التي تعرض فييا الزيادة
والنقصاف مما يمكف عالجو وتصحيح السعي بو ،وىو ما نعرض لو في المسائؿ التالية:
ـ ػ  :2::إذا ترؾ السعي في عمرتو عمداً ،حتى أتى الزماف الذي ّل يمكنو إتماـ أعماؿ
بتعمد ترؾ السعي
العمرة فيو قبؿ زواؿ الشمس مف يوـ عرفة ،بطمت عمرتو إذا كاف قاصداً ّ
تقدـ في ترؾ الطواؼ .وكذلؾ الحكـ
حجو تماماً كما ّ
إبطاؿ عمرتو  ،واذا بطمت عمرتو بطؿ ّ
بنية إبطاؿ العمرة.
إذا نقّص مف أشواط السعي عامداً ّ
ـ ػ  :311لو نسي السعي لزمو اإلتياف بو حيف يذكره ،حتى لو كاف تذ ّكره بعد فراغو مف
الحج .لكف لو تذ ّكره في زمف أو موضع ّل يتم ّكف معو مف السعي بنفسو ،أو كاف في
أعماؿ ّ
حجو في جميع الصور.
الرجوع لمسعي بنفسو حرّج ومشقّة ،استناب مف يسعى عنو،
ويصح ّ
ّ

تقدـ
ـ ػ  :312إذا زاد المكمّؼ في سعيو ،فإف كاف ذلؾ عف عمـ وعمد بطؿ سعيو كما ّ
في حكـ الزيادة في الطواؼ.
أما إذا زاد في سعيو جاىالً بحرمة الزيادة في السعي فاألظير عدـ بطالف السعي بالزيادة
ّ
واف كانت اإلعادة أفضؿ.

ٍ
حينئذ -
ولكف إذا كاف ما زاده -
ـ ػ  :313إذا زاد في سعيو خطأً لـ يبطؿ سعيو بذلؾّ ،
ستحب لو أف يكممو سبعة أشواط ليكوف سعياً كامالً غير سعيو األوؿ،
في
ّ
شوطاً أو أزيد ُ
وبذلؾ يكوف انتياؤه مف السعييف إلى الصفا ّل إلى المروة كما ىو واضح.
ـ ػ  :314إذا نقّص مف أشواط السعي غفمةً ،فينا حالتاف:

المحدد لو ،فيجب عميو أف يتدارؾ ما تركو
مضي وقت السعي
أ  -أف ينتبو لذلؾ قبؿ
ّ
ّ
ويأتي بو ،سواء كاف شوطاً واحداً أو أزيد.
مضي وقتو ،كما لو انتبو إلى وقوع النقص في سعي عمرة التمتّع وىو
ب  -أف ينتبو بعد
ّ
بعرفات مثالً ،فعميو ىنا أف يعيد األشواط المتروكة ،واألحوط وجوباً إعادة السعي إضافةً إلى
ٍ
ٍ
مرض ،أو كاف
لعجز أو
أما إذا لـ يتم ّكف منو بنفسو
ذلؾ ،ىذا إذا تم ّكف مف السعي بنفسو .و ّ

فإف عميو  -في ىذه الحاؿ  -أف يستنيب مف يسعى عنو ما
في سعيو بنفسو حرٌج عميوّ ،
فاتو مف األشواط.
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الفرع الثالث :في الشك في

السعي:

ؾ في عدد أشواط السعي التي أتى بيا المكمّؼ  -زيادةً أو نقصاناً  -بعد
قد يحدث الش ّ
الفراغ مف السعي ،أو بعد تجاوزه إلى الفعؿ الذي بعده بحسب ترتيب األفعاؿ ،كالتقصير في
عمرة التمتع ،وقد يعرض لممكمّؼ الشؾ المذكور خالؿ السعي ،فينا حاّلت نعرض ليا في
مسألتيف:
ؾ المكمّؼ في عدد أشواط السعي بعد التجاوز عف مح ّؿ السعي بحسب
ـ ػ  :315إذا ش ّ
ؾ فيو بعد التقصير في العمرة ،أو بعد
ترتيب أفعاؿ العمرة  -وكذا
الحج  ،-كما لو كاف الش ّ
ّ
صحة ما أتى بو مف السعي
الشروع في طواؼ النساء في الحج ،فحكمو أف يبني عمى
ّ
ؾ في عدد األشواط بعد اّلنصراؼ مف
ويجتزىء بو وليس عميو شيء .وكذا الحكـ فيما لو ش ّ
صحة ما أتى بو ،سواء كاف ش ّكو في الزيادة أو في النقيصة،
السعي ،فحكمو البناء عمى ّ
وسواء كاف ذلؾ قبؿ فوات المواّلة أو بعدىا.
ؾ في عدد األشواط في أثناء السعي حكـ الشؾ في عدد أشواط
ـ ػ  :316حكـ الش ّ
الطواؼ في أثنائو ،فيبطؿ السعي بو مطمقاً ،إّلّ أف يحدث الشؾ لممكمّؼ وىو عمى المروة،
ؾ أف شوطو ىؿ كاف ىو السابع أو ىو التاسع؟ فال اعتبار بش ّكو ،ويبني عمى
ويكوف الش ّ
أما لو حدث الشؾ في أثناء الشوط  -أي قبؿ بموغ المروة -
عدـ الزيادة،
ّ
ويصح سعيوّ .
فسعيو باطؿ ،وعميو إعادتو مف جديد.

الفرع الرابع :في آداب السعي
الحاج
الحج والعمرة بأجمعيا بمثابة الفرص التي ينبغي أف يستغمّيا
ّل يخفى أف مناسؾ
ّ
ّ
التقوي بيا عمى طاعة اهلل عز وجؿ ولزوـ عبادتو
مف أجؿ اّلستزادة مف الخشوع والروحانية و ّ
الحاج في سعيو عمى قطع المسافة المطموبة فيو،
واجتناب المزالؽ والمعاصي ،فال يقتصر
ّ
ٍ
عندئذ  -إّل التعب وسقوط الواجب ،بؿ يحاوؿ جاىداً أف يدعو اهلل بما
فال يناؿ منيا -
ظمو.
أىمو وشغؿ بالو ،ويذكره
ويمجده ويع ّ
ّ
ّ
يستحب الخروج إلى (الصفا) مف الباب الذي يقابؿ الحجر األسود
وقد ذكر العمماء أنو
ّ
ويتوجو إلى الركف الذي فيو
عمى سكينة ووقار ،فإذا صعد عمى (الصفا) نظر إلى الكعبة،
ّ
الحجر األسود ،ويحمد اهلل ويثني عميو ،ويتذ ّكر آّلء اهلل ونعمو ثـ يقوؿ( :اهلل أكبر) سبع
مرات( ،الحمد هلل) سبع مرات (ّل إلو إّلّ اهلل) سبع مرات ،ويقوؿ ثالث مرات:

حي ال
لح ْم ُد ُيحيي
وىو ٌّ
ويميتُ ،
ُ
«ال إلو إالّ اهللُ ْ
الم ْم ُك َولَ ُو ا َ
وحدهُ ال شري َك لَ ُو ،لَ ُو ُ
ٍ
شيء قدير».
وىو َعمَى ُك ِّل
يموتُ ،
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بر الحمد هلل عمى ما
ثـ يصمّي عمى محمد وآؿ محمد ،ثـ يقوؿ ثالث مرات« :اهلل أ ْك ُ
يوم ،والحم ُد ِ
هلل عمَى ما أَوالَ َنا ،والحم ُد ِ
َىدانا ،والحم ُد ِ
الحي الدَّائم».
هلل
هلل
الحي القَ ُّ
ِّ
ِّ
َ
ْ
ْ
ْ
َْ
ثـ يقوؿ ثالث مرات:

أشيد
« ُ
َّين ولَ ْو
الد َ

صين لَ ُو
أشيد َّ
أن َّ
ْ
أن ال إلو إالّ اهللُ ،و ُ
ورسولُ ُو ،ال َن ْع ُب ُد إالّ إيَّاهُُ ،م ْخمِ َ
محمداً َع ْب ُدهُ ُ
شركون».
الم
َ
َك ِرهَ ُ

ثـ يقوؿ ثالث مرات:

«المَّي َّم ِّإني أسألُ َك الع ْفو و ِ
اليقين في الدُّنيا واآلخرة».
العاف َي َة و َ
ُ
َ َ
ثـ يقوؿ ثالث مرات:

ِ
ِ
ذاب ِ
النار».
س َن ًة وِقنا َع َ
س َن ًة وفي اآلخ َرِة َح َ
«المَّ ُي َّم آتنا في الدُّنيا َح َ
ثـ يقوؿ (اهلل أكبر) مائة مرة ،و (ّل إلو إّلّ اهلل) مائة مرة ،و (الحمد هلل) مائة مرة ،و
(سبحاف اهلل) مائة مرة ،ثـ يقوؿ:
فمو المم ُك
وح َده ،أ ْن َ
وحدهُ ،
اب َ
وح َدهُ ْ
«ال إلو إالّ اهللْ ،
مب األحز َ
ص َر َع ْبدهُ ،و َغ َ
جز َو ْع َدهَُ ،وَن َ
ِ
بك
ولو
وح َدهُ َو ْح َده .المَّ ُي َّم ْ
أعو ُذ َ
ُ
ُ
الحمدْ ،
بارك لي في الموت وفيما بعد الموت ،المَّ ُي َّم ِّإني ُ
ِم ْن ظُ ْمم ِة القَ ْب ِر ووحشتو ،المَّي َّم ِ
يوم ال َّ
أظمَّني في ِّ
ظل إالّ ظمُّ َك».
ُ
ََ
ظل َ
َ
عرش َك َ َ
ونفسو وأىمَو كثي اًر ،فيقوؿ:
ويستودعُ اهلل َ
دينو َ
ودائعو ديني ون ْفسي وأىمي ،المَّ ُي َّم
حمن َّ
ُ
الر َ
الرحيم الَّذي ال تضيعُ
« ْ
أستَ ْودعُ اهللَ َ
أع ْذني من ِ
نبيك ،وتَوفَّني عمى ممّ ِت ِو ،و ِ
ِ
ِ
الفت َنة».
وس َّن ِة ِّ
ْ
َ
استَ ْعم ْمني عمى كتا ِب َك ُ

يكبر واحدة ،ثـ يعيدىا ،فإف لـ
مرتيف ،ثـ ّ
ثـ يقوؿ( :اهلل أكبر) ثالث مرات ،ثـ يعيدىا ّ
يستطع ىذا فبعضو.
وعف أمير المؤمنيف(ع)ّ :أنو إذا صعد الصفا استقبؿ الكعبة ،ثـ يرفع يديو ،ويقوؿ:
مي بالم ْغفَرِةَّ ،
ور
«المَّ ُي َّم ا ْغ ِف ْر لي ُك ّل َذ ْن ٍب أ ْذ َن ْبتُ ُو قطُّْ ،
فإن ُع ْد ُ
فإنك أنت ال َغفُ ُ
ت فَ ُع ْد َع َّ َ
مو تَر َحمني ،وان ِّ
أىمُوَّ ،
تعذ ْبني
َّ
أنت ْ
أنت ْ
فإنك ْ
إن تَ ْف َع ْل بي ما َ
الرحيم ،المَّ ُي َّم اف َْع ْل بي ما َ
أى ُ ْ ْ
محتاج إلى َر ْح َمتو ْار َح ْمني،
محتاج إلى َر ْح َم ِت َك ،فيا َمن أنا
غني َع ْن عذابي ،وأنا
فأ ْنت ٌّ
ٌ
ٌ
ِ
ِّ
ت
المّ ُي َّم ال تفعل بي ما أنا ْ
أص َب ْح ُ
أىمُو ،فإ ّنك إن تفعل بي ما أنا أىمُ ُو تعذ ْبني ولم تظممنيْ ،
يجور ْار َح ْمني».
أخاف َج ْوَر َك ،فيا َمن ُى َو عد ٌل ال
عدل َك وال
ُ
أتَّقي ْ
ُ
وعف أبي عبد اهلل(ع) :إف أردت أف يكثر مالُؾ فأكثر الوقوؼ عمى الصفا.
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ويستحب أف يسعى ماشياً ،وأف يمشي عمى سكينة ووقار حتى يأتي مح ّؿ المنارة (خط
ّ
يب مف الصفا) األولى ،فييروؿ إلى مح ّؿ المنارة
أخضر مضاء بمصابيح خضراء الموف قر ٌ
األُخرى ،في حاؿ الذىاب واإلياب ،وّل ىرولة عمى النساء.
ثـ يمشي عمى سكينة ووقار حتى يصعد عمى المروة فيصنع عمييا كما صنع عمى
الصفا ،ويرجع مف المروة إلى الصفا عمى ىذا النيج أيضاً.
يجد في البكاء ويتباكى ويدعو
واذا كاف راكباً أسرع قميالً فيما بيف المنارتيف ،وينبغي أف ّ
ويتضرع إليو.
اهلل كثي اًر
ّ

المبحث السادس :في

التقصير:

التقصير ىو الواجب الخامس مف واجبات عمرة التمتّع ،ويعتبر فيو قصد القربة
واإل خالص هلل تعالى في النية وتعييف كونو لمعمرة ،أو لمحج ،وما إلى ذلؾ  -ويتحقّؽ
بقص
التقصير ّْ
بقص شيء مف شعر الرأس أو المحية أو الشارب ،وكذا يتحقؽ التقصير ّ
شيء مف ظفر اليد أو الرجؿ ،ولكف األفضؿ عدـ اّلكتفاء بقص الظفر ،وتأخير اإلتياف بو
قص الشعر.
عف ّ
وىنا مسائؿ:

القص ،والذي يكوف باستخداـ اآلّلت الحادة المناسبة
بد في أخذ الشعر مف
ـ ػ ّ :317ل ّ
ّ
كالمقص ،وّل يبعد كفاية النتؼ ،واف كاف األحوط تركو.
لذلؾ
ّ
يتعيف التقصير لإلحالؿ مف عمرة التمتّع ،فال يجزىء حمؽ الرأس ،بؿ يحرـ
ـ ػ ّ :318
الحمؽ عميو فييا ،ويمزمو التكفير أيضاً إذا حمؽ عمى ما سيأتي في مبحث الكفارات.
ـ ػ  :319مح ّؿ التقصير  -بحسب ترتيب أعماؿ العمرة  -إنما ىو بعد السعي ،فال
يجوز اإلتياف بو قبؿ الفراغ تماماً مف السعي.
ـ ػ ّ :31:ل تجب المبادرة إلى التقصير بعد اّلنتياء مف السعي ،بؿ يجوز لو تأخيره،
محدد لمتقصير فيو ،فال
يقصر ،كما ّأنو ليس ىناؾ مكاف ّ
ولكنو يبقى عمى إحرامو حتى ّ
يجب التقصير عند المروة ،بؿ يمكنو التقصير في منزلو أو أي مكاف شاء.
يقصر لو ،بشرط
ـ ػ ّ :321ل يجب أف يتولى المحرـ التقصير لنفسو ،بؿ يمكف لغيره أف ّ
أف يكوف ذلؾ الغير محالًّ.
يقصر بعد ،ولكف
المحرـ التقصير لغيره ما داـ لـ ّ
ـ ػ  :322ذكرنا أنو ّل يجوز أف يتولّى ُ
يقصر لنفسو مف جديد.
ىذا ّل يمنع ذلؾ الغير مف اّلحالؿ بذلؾ التقصير ،وّل يمزمو أف ّ
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لمحج بعد ذلؾ ،فالظاىر بطالف
ـ ػ  :323إذا ترؾ التقصير في عمرة التمتّع عمداً ،فأحرـ ّ
الحج إذا تم ّكف،
حجو إلى اإلفراد ،ويمزمو اّلتياف بعمرة مفردة بعد الفراغ مف
ّ
عمرتو وانقالب ّ
ولكنو ليس بواجب.
الحج في العاـ المقبؿّ ،
واألفضؿ لو إعادة ّ
وصح إحرامو ،واألفضؿ
صحت عمرتو
ـ ػ  :324إذا ترؾ التقصير نسياناً فأحرـ
ّ
لمحج ّ
ّ
التكفير عف ذلؾ بشاة.

حجو ،أو
أتـ ّ
ـ ػ  :325إذا ترؾ التقصير في عمرة التمتع جيالً ،ثـ عمـ بالحكـ بعد أف ّ
فحجو صحيح وحكمو حكـ النسياف.
بعدما عاد إلى وطنوّ ،
قصر المحرـ في عمرة التمتّع ح ّؿ لو جميع ما كاف يحرـ عميو بسبب
ـ ػ  :326إذا ّ
مضي ثالثيف يوماً مف عيد
إحرامو ،حتى الحمؽ ،واف كاف األفضؿ لو ترؾ الحمؽ مطمقاً إلى
ّ
الفطر ،ولو فعمو عف عمـ وعمد فاألفضؿ لو التكفير عنو بشاة.

ـ ػ ّ :327ل يجب اّلتياف بطواؼ النساء بعد التقصير في عمرة التمتّع ،وّل بأس باّلتياف
بو برجاء المطموبية .نعـ ،ىو واجب بعده في العمرة المفردة عمى األحوط وجوباً ،كما سيأتي
في محمّو.

الفصل الثاني
في حج التمتع
وىو يتألّؼ مف ُجممة مف األفعاؿ نعرضيا بترتيبيا عمى شكؿ مباحث:

المبحث األول :في اإلحرام لحج

التمتع:

حج التمتّع ،بؿ ىو أوؿ أعماؿ كؿ ٍّ
كيفيتو
حج وعمرة ،وقد شرحنا ّ
اإلحراـ ىو أوؿ أعماؿ ّ
وأحكامو في الفصؿ السابؽ الذي تناولنا فيو عمرة التمتّع وأحكاميا ،إّل أننا نعرض لبعض
حج التمتع في المسائؿ التالية:
خصوصيات إحراـ ّ

ومحرماتو ،وسائر ما
كيفيتو وواجباتو
ـ ػ ّ :328ل فرؽ بيف إحراـ
الحج واحراـ العمرة في ّ
ّ
ّ
لحج
النية ،حيث يقصد بإحرامو ىنا كونو ّ
يترتب عميو كالكفارات حيف المخالفة ،إّل في ّ
ويعيف في نفسو كونو عف نفسو أو عف الغير ،واجباً أو
التمتّع متقّرباً بو إلى اهلل تعالىّ ،
مستحباً.

الحجة
لحج التمتّع ىو يوـ التروية  -وىو الثامف مف ذي
ّ
ـ ػ  :329أفضؿ أوقات اإلحراـ ّ
 عند الزواؿ ،ويجوز التقديـ عميو لمشيخ الكبير والمريض في حاؿ خوفيما مف الزحاـ،فيحرماف ويخرجاف قبؿ خروج الناس.
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ىذا ،ويجوز تقديـ اإلحراـ قبؿ ذلؾ لمف جاز لو تقديـ أعماؿ م ّكة (الطواؼ والسعي) عمى
الوقوفيف بعرفة ومزدلفة ،كالمرأة التي تخاؼ الحيض ،وغيرىا كما سيأتي ،كما يجوز تقديـ
اإلحراـ عمى يوـ التروية لغير مف ذكر بثالثة أياـ ،بؿ بأكثر مف ذلؾ ،وبتعبير أوضح:
لمحج بعد اّلنتياء مف أعماؿ عمرة التمتّع.
يمكف لممكمؼ أف يحرـ ّ

ـ ػ ّ :32:ل يجوز لمف يتم ّكف مف إدراؾ الوقوؼ اّلختياري بعرفات تأخير اإلحراـ إلى
يمتد مف الزواؿ إلى الغروب مف يوـ
زماف يفوت منو ذلؾ ،ووقت الوقوؼ اّلختياري بعرفات ّ
المحرـ أف يؤخر إحرامو إلى ما بعد الزواؿ مف يوـ عرفة بحيث ّل
عرفة .ومثاؿ التأخير
ّ
يستطيع معو إدراؾ الوقت كمّو بعرفات.
بد مف اإلحراـ مف أحد المواقيت التي
ـ ػ  :331ذكرنا في مبحث المواقيت سابقاً ّأنو ّل ّ
حددىا الشرع الحنيؼ ،والمعروؼ َّ
المكرمة ،ولكف ّل
لحج التمتّع ىو م ّكة
ّ
أف ميقات اإلحراـ ّ
ّ
يبعد جواز اإلحراـ لو مف أحد المواقيت المعروفة فيما إذا خرج المكمّؼ مف م ّكة بعد أدائو
ومر في رجوعو عمى الميقات ،وكاف رجوعو إلى م ّكة في شير الخروج
أعماؿ عمرة التمتّع ّ
نفسو ،وا ّّل فيحرـ بعمرة حينئذ تكوف ىي متعتو.
عما كانت عميو تاريخي ًا ،فاألفضؿ اإلحراـ مف م ّكة القديمة ،ونقصد
ونظ اًر ّلتساع م ّكة ّ
بيا المنطقة التي كانت عمى عيد رسوؿ اهلل (ص) ،واف كاف يجوز اإلحراـ مف م ّكة كمّيا
مما استحدث فييا مف مناطؽ ،إّل ما كاف خارجاً منيا عف حدود الحرـ.
لحج التمتّع ،ومف يحرـ مف م ّكة ،ىو المسجد الحراـ،
وكيؼ كاف فأفضؿ مواضع اإلحراـ ّ
ستحب اإلتياف باإلحراـ بعد صالة ركعتيف عند مقاـ إبراىيـ(ع) أو في حجر إسماعيؿ(ع)
وي
ّ
ُ
تحت الميزاب.
لمحج حتى خرج مف
ـ ػ  :332لو ترؾ اإلحراـ لمحج نسياناً أو جيالً منو بوجوب اإلحراـ
ّ
م ّكة ،فينا حاّلت:
أ  -أف يتذ ّكر ،أو يعمـ بالحكـ قبؿ الوقوؼ بعرفات ،فيجب عميو أف يرجع إلى م ّكة
لسد الطرقات أو غير ذلؾ أحرـ مف
ويحرـ منيا ،فإف لـ يتم ّكف مف الرجوع لضيؽ الوقت أو ّ
حجو وّل شيء عميو.
موضعو الذي ىو فيو وتابع ّ

فإنو يحرـ مف موضعو الذي ىو فيو
ب  -أف يتذ ّكر أو يعمـ بالحكـ بعد الوقوؼ بعرفاتّ ،
حتى لو أمكنو الرجوع إلى م ّكة واإلحراـ منيا.
حجو
الحج ،فينا
ت  -أف ّل يتذ ّكر ،أو ّل يعمـ بالحكـ ،إّل بعد فراغو مف
يصح ّ
ّ
ّ
ويجتزىء بو.
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ـ ػ  :333مف ترؾ اإلحراـ عالماً عامداً حتى فاتو الوقوؼ اّلختياري بعرفات بسبب ذلؾ
حجو ،ولكف لو تدارؾ األمر وأحرـ قبؿ أف يفوتو الوقوؼ الركني  -وىو أف يتواجد
فسد ّ
حجو واف كاف آثماً.
المكمؼ بالنية في عرفات ولو لمحظة بيف الزواؿ والغروب  -لـ يفسد ّ
لمحج أف ّل يطوؼ طوافاً مندوباً قبؿ
أدى عمرة التمتّع وأحرـ
ـ ػ  :334األفضؿ لمف ّ
ّ
ٍ
حينئذ فاألفضؿ لو تجديد التمبية بعد الطواؼ.
الخروج إلى عرفات ،ولو طاؼ

الحاج أف يقطع التمبية إذا زالت الشمس مف يوـ عرفة (التاسع مف ذي
ـ ػ  :335عمى
ّ
الحجة)؛ لعدـ رجحاف تكرارىا حينئذ.

فرعٌ :في آداب اإلحرام

للحج:

مضافاً إلى ما تقدـ ذكره مف مستحبات اإلحراـ في ص( )74فقد ذكر العمماء أنو يستحب
يمبي في طريقو غير رافع صوتو ،حتى إذا أشرؼ
لمحاج إذا أحرـ
لمحج وخرج مف م ّكة أف ّ
ّ
توجو إلى منى قاؿ:
عمى األبطح رفع صوتو ،فإذا ّ
ِّ
أممي ،وأصمح لي عممي».
«المَّ ُي َّم إيَّا َك ْأر ُجو ،واي َ
َّاك ْأد ُعو ،فََبمغني َ
ثـ يذىب إلى منى بسكينة ووقار مشتغالً بذكر اهلل سبحانو ،فإذا وصؿ إلييا قاؿ:
ٍ
ِ
ِ
المكان».
عافية وبمَّ َغني ىذا
ييا صالِحاً في
َ
« َ
الح ْم ُد هلل الذي أ ْق َد َمن َ
ثـ يقوؿ:

صمّ َي
«المَّ ُي َّم وىذه ِم َنى ،وىي مما َم ْن َ
نت بو عمى أوليائ َك من المناسك ،فأسألك أن تُ َ
ِ
أوليائ َك و ِ
طاع ِت َكَّ ،
فإنما أنا
عمي فييا بما َم َن ْن َت عمى
عمى ُم َح َّمد وآل ُم َح َّمد ،وأن تَ َّ
من َّ
أىل َ
ضتك».
َع ْب ُد َك وفي قَ ْب َ

ويستحب ل و المبيت في منى ليمة عرفة ،يقضييا في طاعة اهلل تبارؾ وتعالى ،واألفضؿ
ّ
أف تكوف عباداتو ،وّل سيما صمواتو ،في مسجد الخيؼ ،فإذا صمّى الفجر عقّب إلى طموع
توجو
الشمس ،ثـ يذىب إلى عرفات ،وّل بأس بخروجو منيا قبؿ طموع الشمس أيضاً ،فإذا ّ
إلى عرفات قاؿ:

ت ،فأسأل َك أن تُبار َك لي في ِرحمَتي،
دتَ ،و َو ْج َي َك َأرْد ُ
ت ،وا ّياك اعتَ َم ُ
ص َع ْد ُ
«المَّ ُي َّم إلي َك َ
ْض ُل ِّ
يمبي
حاجتي ،وأن تجعمني َّ
وْ
مني» .ثـ ّ
اليوَم َم ْن ىو أف َ
أن تَ ْقضي لي َ
مم ْن تباىي بو ْ
إلى أف يصؿ إلى عرفات.
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المبحث الثاني :في الوقوف بعرفات
حج التمتّع ،والمعتبر في
الوقوؼ أو الكوف في عرفات ىو الواجب الثاني مف واجبات ّ
الحج بقصد القربة مخمصاً هلل تعالى ،وليس المقصود
الوقوؼ الحضور بمنطقة عرفات بنية
ّ
الحج
مف الوقوؼ ىو ما يقابؿ الجموس ،بؿ إف الوقوؼ ىنا مأخوذ مف التوقّؼ ،باعتبار أف
ّ
الحاج مف م ّكة وينتيي إلييا ،فيكوف ّأوؿ موقؼ لو ىو عرفات.
بأفعالو يشبو مسيرة يبدأىا
ّ

وثوية ونمرة إلى
وحدود عرفات
ّ
مشخصة اليوـ في معالـ واضحة ،وىي مف بطف ُعرنة ّ
ذي المجاز ،ومف المأزميف إلى أقصى الموقؼ ،وىذه الحدود خارجة عف الموقؼ .والظاىر
أف جبؿ الرحمة موقؼ ،ولكف األفضؿ الوقوؼ عمى األرض في السفح مف ميسرة الجبؿ،
حج رسوؿ اهلل (ص).
كما في الروايات التي حكت ّ
وفيما يمي ُجممة مف أحكاـ الوقوؼ بعرفات نستعرضيا في مسائؿ:
ـ ػ  :336لموقوؼ بعرفات وقتاف ،اختياري واضطراري:

ممتداً مف ّأوؿ الزواؿ إلى
الحجة
أ  -الوقوف االختياري :وذلؾ في التاسع مف ذي
ّ
ّ
المستحب وأداء صالتي الظير
الغروب ،ويجوز تأخيره عف الزواؿ بمقدار اإلتياف بالغسؿ
ّ
الحاج أف يستوعب
والعصر جمعاً ،واف كاف األفضؿ مراعاتو مف ّأوؿ الزواؿ .ويجب عمى
ّ
يتأخر عف ّأوؿ وقتو ،وّل يجوز لو أف
في وقوفو بعرفات كؿ ذلؾ الوقت ،فال يجوز لو أف ّ
عجؿ
يفيض مف عرفات قبؿ تحقّؽ الغروب ،إّل ّأنو لو فعؿ ّأياً مف األمريف ،بأف ّ
تأخر أو ّ
اإلفاضة ،لـ يبطؿ وقوفو بو واف كاف آثماً ،وعميو الكفارة في بعض الحاّلت التي نذكرىا في
مبحث الكفارات .والسبب في عدـ بطالف الوقوؼ أف الركف الذي يبطؿ الوقوؼ بتركو ىو
صح وقوفو،
بالنية ولو لحظة في عرفات بيف الزواؿ والغروب ،فإف تحقّؽ منو الركف ّ
الكوف ّ
فوت واجباً ،وىو الكوف في تماـ الوقت.
ّ
ولكنو يكوف قد ّ

ّلزـ عف الوقوؼ اّلختياري في حاّلت استثنائية،
ب  -الوقوف االضطراري :وىو بديؿ ٌ
ٍ
لجيؿ ُيعذر معو المكمّؼ ،أو لغيرىما مف األعذار المقبولة
كنسياف الوقوؼ اّلختياري أو
ويصح
بالنية  -مف ليمة العيد (العاشر مف ذي الحجة)،
ّ
شرعاً .ويتحقّؽ بالوقوؼ ُبرىة ّ -
ٍ
حجو ،إّل إذا خاؼ  -بسبب
حجو
عندئذ ،فإف ترؾ الوقوؼ اّلضطراري أيضاً
متعمداً فسد ّ
ّ
ّ
وقوفو اّلضطراري  -أف يفوتو الوقوؼ بالمشعر الحراـ (مزدلفة) قبؿ طموع الشمس ،فيجب
ٍ
حجو.
حينئذ  -عمى الوقوؼ بالمشعر
اج -
ويصح ّ
ّ
أف يقتصر الح ّ
ـ ػ  :337لو حصؿ وناـ المكمؼ طواؿ فترة الوقوؼ ،أي مف الزواؿ إلى الغروب ،وكاف
قد نوى الوقوؼ في بدايتو كاف وقوفو مجزياً عنو.
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ـ ػ ّ :338ل تجوز اّلفاضة مف عرفات قبؿ غروب الشمس ،حتى لمثؿ المريض
والضعيؼ ومف يتولّى شؤونيـ ما لـ يصؿ الضعؼ والمرض إلى حد اّلضطرار أو الحرج
يتحمؿ عادة.
الشديد الذي ّل ّ
تبيف بعد غروب الشمس مف يوـ عرفة أف موقفو لـ يكف في عرفات وجب
ـ ػ  :339إذا ّ
عميو الوقوؼ اّلضطراري.

ـ ػ  :33:رغـ أنو تحرـ اإلفاضة والخروج مف عرفات قبؿ غروب الشمس عالماً عامداً
أف عمى مف أفاض كذلؾ الرجوع إلى عرفات قبؿ غروب الشمس،
وّل يفسد
ّ
الحج بذلؾ ،إّل ّ
ال
ولو لـ يفعؿ لزمتو كفّارة دـ .كما يجري ىذا الحكـ في مف أفاض مف عرفات نسياناً أو جي ً
منو بحرمة اإلفاضة قبؿ الغروب ،فيجب عميو الرجوع بعد التذ ّكر أو العمـ ،ولكف ّل كفارة
عميو إف لـ يرجع ،واف كاف التكفير ىو األفضؿ .ىذا ،وسيأتي تحديد الكفارة في محمّو.
محددة ،ومف جممتيا الوقوؼ
ـ ػ  :341حيث إف ُجممة مف أعماؿ
الحج ليا أوقات ّ
ّ
بد مف
بعرفات باإلضافة إلى الوقوؼ بالمشعر ورمي الجمار والنحر والمبيت بمنى ،كاف ّل ّ
ليتسنى لمحاج اإلتياف بالمناسؾ في أوقاتيا .ولكف حيث
عياً
ّ
ثبوت شير ذي الحجة ثبوتاً شر ّ
المعنية في الديار
يتـ إعالف الشير مف قبؿ الجيات
المقدسة ،فإنو يجت أز بالعمؿ طبقاً
ّ
ّ
ّ
َّ
لالعالف المذكور ولو لـ يثبت ال ّشير عند المكمؼ ،بؿ حتى مع العمـ بمخالفتو لمواقع.

فرعٌ :في آداب الوقوف

بعرفات:

الحاج لرحمة اهلل تعالى
يوـ عرفة وعرفات مف أىـ األزمنة واألمكنة التي يتعرض فييا
ّ
وعطاياه وجوائزه ومغفرتو ورضوانو.
يستحب في الوقوؼ بعرفات أُمور ،وىي كثيرة نذكر بعضاً منيا:
وقد ذكر العمماء أنو
ّ
 - 2الطيارة حاؿ الوقوؼ.
 - 3الغسؿ عند الزواؿ.
وجو إلى اهلل.
 - 4تفريغ النفس لمدعاء والت ّ
 - 5الوقوؼ بسفح الجبؿ في ميسرتو.

 - 6الجمع بيف صالتي الظير والعصر بأذاف واقامتيف تأسياً بالنبي(ص).
 - 7الدعاء بما ّتيسر مف المأثور وغيره .واألفضؿ المأثور ،وخاصة دعاء اإلماـ
الخاصيف بيوـ عرفة.
الحسيف(ع) ودعاء ولده زيف العابديف(ع)
ّ
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تعجؿ الصالة وتجمع
عمار عف أبي عبد اهلل(ع) ،قاؿّ :إنما ّ
وفي صحيحة معاوية بف ّ
فإنو يوـ دعاء ومسألة ،ثـ تأتي الموقؼ وعميؾ السكينة والوقار
لتفرغ نفسؾ لمدعاءّ ،
بينيما ّ
مرة،
مرةّ ،
فاحمد اهلل ،وىمّمو ّ
وسبحو مائة ّ
مرة ،واحمده مائة ّ
ومجده وأثف عميو ،وكبره مائة ّ
فإنو يوـ دعاء
مرة،
وتخير لنفسؾ مف الدعاء ما أحببت ،واجتيد ّ
ّ
واق أر قؿ ىو اهلل أحد مائة ّ
أحب إليو مف أف
فإف الشيطاف لف يذىمؾ في موطف ق ّ
ط ّ
وتعوذ باهلل مف الشيطافّ ،
ومسألةّ ،
يذىمؾ في ذلؾ الموطف ،واّياؾ أف تشتغؿ بالنظر إلى الناس ،وأقبؿ ِقَبؿ نفسؾ ،وليكف فيما
تقوؿ:
ِ
ارحم َم ِ
سيري إلي َك من الفَ ِّج العميق».
عبدك فال تجعمني من أ ْ
«المَّ ُي َّم إ ّني ُ
َخ َي ِب َوفْدك ،و َ
وليكف فيما تقوؿ:

ار ،وأو ِسع َّ ِ
ِ
المشاع ِر ُكمِّيا فُ َّك َرقبتي ِم َن ال ّن ِ
الحالل ،و ْاد َأر
ب
«المَّ ُي َّم َر َّ
عمي م ْن رزِق َك َ
ْ
سقَ ِة ال ِج ِّن واإل ْنس».
عني َ
ش َّر فَ َ
وتقوؿ:

ستَ ْد ِرجني».
«المَّ ُي َّم ال تَ ْم ُكر بي وال ْ
تخ َد ْعني وال تَ ْ
وتقوؿ:

صر
«المَّ ُي َّم ِّإني
َ
بح ْوِل َك ُ
أسألك َ
وجوِد َك و َكرِم َك َو َم ِّن َك وفضم َك ،يا ْ
أس َم َع السامعين ،ويا ْأب َ
محم ٍد ِ
َّ
أن
ع
الن
الحاسبين ،ويا ْأر َح َم َّ
وآل َّ
احمين ،أن تُصمِّي عمى َّ
محم ٍد و ْ
أس َر َ
الر َ
َ
َ
اظرين ،ويا ْ
تَ ْف َع َل بي كذا وكذا» .وتذكر حوائجؾ.
وليكف فيما تقوؿ وأنت رافع رأسؾ إلى السماء:

لم
أعطَيتنييا لم
َّ
يضرني ما َم َن ْعتَني ،والتي ْ
إلي َك التي ْ
إن ْ
«المَّ ُي َّم حاجتي ْ
إن َم َن ْعتنييا ْ
الص َرقَ َبتي ِم َن ال ّن ِ
ار».
أع ْ
َي ْنفَ ْعني ما ْ
طيتَني ،أسألُ َك َخ َ
وليكف فيما تقوؿ:

عبد َك و ِم ْم ُك ي ِد َك ،ناصيتي ِ
بيد َك ،وأجمي ِب ِع ْم ِم َك ،أسألك أن تَُوفِّقَني لما
«المَّ ُي َّم ِّإني ُ
َ
سمَّ َم ِّ
اىيم ودلَ ْم َت َعمَ ْي َيا َّ
محمداً
نبي َك َّ
ُيرضي َك َع ِّني و ْ
مني مناسكي الَّتي ْ
أن تَ َ
أريتَيا خميمَك ْإبر َ
(ص) ».
وليكف فيما تقوؿ:

ط ِّي َب ًة» [تيذيب
الم ْو ِت حياةً َ
ضيت َع َممَ ُو وأ َ
اج َع ْمني َّ
ممن َر َ
«المَّ ُي َّم ْ
ط ْم َت ُع ُم َرهُ و َ
أحي ْيتَ ُو َب ْع َد َ
األحكام  ،420 :1ح.]144
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عمار
ومف األدعية المأثورة ما عمّمو رسوؿ اهلل (ص) ّ
عمياً(ع) عمى ما رواه معاوية بف ّ
عف أبي عبد اهلل(ع) ،قاؿ :فتقوؿ:
ويحيي،
«ال َ
وي ُ
وي ُ
إلو إالّ اهللُ ْ
ميت ُ
ميتُ ،
الح ْم ُد ،يحيي ُ
الم ْم ُك ولَ ُو َ
وحدهُ ال شري َك لَ ُو ،لَ ُو ُ
ُ ِِ
الح ْم ُد ،كالذي تقو ُل،
حي ال
وىو ٌّ
يموت ،بيده ال َخ ْي ُر ،وىو عمى ُك ِّل شيء قدير .المَّ ُي َّم ل َك َ
لك صالتي ونُسكي ومحياي ومماتي،
وخي ارً َّ
مما نقو ُل ،وفوق ما يقو ُل القائمون .المَّ ُي َّم َ
أعو ُذ ِب َك من الفَ ْق ِر ،و ِم ْن وسو ِ
اس
حولي ،و ِمنك َّ
قوتي .المَّ ُي َّم ِّإني ُ
ول َك براءتي ،وِبك ْ
ِ
عذاب القبر .المَّ ُي َّم ِّإني أسأل َك ِم ْن ِ
ِ
ِ
خير
األمر ،و ِم ْن عذاب النار ،و ِم ْن
شتَات
الصدر ،و ِم ْن َ
ِ
وخير
خير المَّيل
ما تأتي بو
شر ما تأتي ِب ِو ِّ
ياح ،و َ
الر ُ
الرياح ،و ُ
ُ
أعوذ ِب َك م ْن ّ
َ
أسألك َ
َّ
النيار».
ومف تمؾ األدعية ما رواه عبد اهلل بف ميموف ،قاؿ :سمعت أبا عبد اهلل(ع) يقوؿَّ :
إف
ىمت الشمس أف تغيب ،قبؿ أف تندفع ،قاؿ:
فمما ّ
رسوؿ اهلل (ص) وقؼ بعرفاتّ ،
يحدث بالميل و َّ
ِ
النيار،
شِّر ما
أعو ُذ ِب َك ِم ْن الفَ ْق ِر ،و ِم ْن تشتُ ِت
ُ
األمر ،و ِم ْن َ
«المَّ ُي َّم ِّإني ُ
ستجي ارً ِب ِعِّز َك،
أمسى ظممي ُمستَجي ارً بعفوك ،وأمسى خوفي ُمستجي ارً بأمان َك ،وأمسى ُذلِّي ُم ْ
أعطى،
أج َ
ود َم ْن ْ
س ِئ َل ويا ْ
ستجي ارً بو ِج ِيك الباقي ،يا ْ
وأمسى ْ
وجيي الفاني ُم ْ
خي َر َم ْن ُ
جمِّ ْمني ْ ِ
ش َّر جميع خمقك».
اص ِر ْ
ف ع ّني َ
َ
سني عافيتك ،و ْ
برح َمت َك ،وأ ْل ِب ْ
وروى أبو بصير عف أبي عبد اهلل(ع) ،قاؿ :إذا غربت الشمس يوـ عرفة فقؿ:

ارزْق ِ
ِ
نيو ِم ْن قا ِب ٍل أبداً ما أبقَ ْيتَني ،وا ْقمبني
الم ْوِقف ،و ُ
«المَّ ُي َّم ال تَ ْج َع ُ
آخر َ
مو َ
الع ْيد من ىذا َ
ْضل ما ي ْن َق ِم ِ
ِ
أحد ِم ْن
الي ْوَم ٌ
ستَجاباً لي ،مرحوماً َم ْغفُو ارً لي ،بأف َ
ب ِبو َ
َ ُ
اليوم ُم ْفمحاً ُم ْن ِجحاً ُم ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الي ْوم م ْن أ ْك ِ
أعطَ ْي َت
أفض َل ما ْ
أعطني َ
رم وفْدك عميك ،و ْ
وح ّجاج ْ
وفْد َك ُ
بيت َك الحرام ،واجعمني َ َ
أحداً ِم ْن ُيم ِم َن ال َخ ِ
وبارك لي فيما ْأرجعُ إليو ِم ْن
الم ْغ ِفرة،
ير والبركة و َّ
الر ْح َمة و ِّ
ْ
الرضوان و َ
مال ْأو َق ٍ
أى ٍل ْأو ٍ
ميل ْأو ٍ
في».
كثير،
ْ
وبارك لَ ُي ْم َّ
ْ

المبحث الثالث :في الوقوف بمزدلفة (المشعر الحرام):

قاؿ اهلل تعالى{ :فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اهلل عند المشعر الحرام واذكروه كما
ىداكم} [البقرة.]472:
حج التمتّع ،والمزدلفة
الوقوؼ بمزدلفة أو بالمشعر الحراـ ىو الواجب الثالث مف واجبات ّ
محسر ،وىذه الحدود -
حده مف المأزميف إلى الحياض إلى وادي
أو المشعر اسـ لمكاف ّ
ّ
ٍ
حينئذ اّلرتفاع إلى
فإنو يجوز
بنفسيا  -ليست مف الموقؼ إّل عند الزحاـ وضيؽ الموقؼّ ،
المأزميف.
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ـ ػ  :342لموقوؼ بمزدلفة  -كما لموقوؼ بعرفات  -وقتاف:
ويمتد في األصؿ مف طموع الفجر مف يوـ العيد إلى شروؽ
أ  -الوقوف االختياري:
ّ
لص أو نحوىما ،والنساء
الشمس .ويستثنى مف ىذا الوقت الخائؼ مف الوقوؼ لعدو أو ّ
والضعفاء كالشيوخ والمرضى ،وكذا الصبياف ،باإلضافة إلى مف يتولّى شؤونيـ ،فيجوز لكؿ
ىؤّلء اّلكتفاء بالوقوؼ بمزدلفة ليمة العيد ،وّل يجب اّلنتظار إلى طموع الفجر أو شروؽ
مسمى الوقوؼ،
الشمس ،كما ّل يجب أف يستوعبوا بوقوفيـ الميؿ كمو ،فإف الواجب منو ّ
والذي يتحقّؽ بالوقوؼ برىةً ما ،كدقيقة أو نحوىا ،مع النية.

وقت مف لـ يدرؾ الوقوؼ اّلختياري بوقتيو األصمي
ب  -الوقوف االضطراري :وىو ُ
لنسياف أو ٍ
ٍ
واّلستثنائي (في الميؿ)،
لعذر آخر .ويتحقؽ الوقوؼ اّلضطراري بالوقوؼ قميالً
حجو.
فيما بيف شروؽ الشمس إلى زواليا يوـ العيد ،ولو تركو عمداً فسد ّ

ـ ػ  :343مف كانت وظيفتو الوقوؼ اّلختياري األصمي ،الممتد بيف الفجر والشروؽّ ،ل
يجب عميو  -بعد اإلفاضة مف عرفات  -أف يبيت شط اًر مف ليمة العيد بمزدلفة حتى ُيصبح
بيا ،فيمكنو أف يخرج مف مزدلفة في ليمة العيد إذا كاف واثقاً مف إمكاف رجوعو قبؿ الفجر،
مستحباً.
واف كاف المبيت كذلؾ
ّ
ـ ػ  :344إذا استطاع م ارفؽ النساء الرجوع إلى مزدلفة قبؿ طموع الشمس ،وذلؾ بعد أف
َّ
َّ
معيف وجب عميو ذلؾ؛ ألف اّلكتفاء
يع ْد َف بحاجة إلى بقائو
انتيت ميمتو في
رفقتيف ،فمـ ُ
بالموقؼ في الميؿ موقوؼ عمى حاجة الضعفاء إليو إلى ما بعد شروؽ الشمس.

لمحاج أف يفيض
فإنو يجوز
ـ ػ  :345بالرغـ مف عدـ كوف وادي
محسر مف الموقؼّ ،
ّ
ّ
محسر قبؿ شروؽ الشمس بقميؿ .نعـّ ،ل يجوز لو تجاوز الوادي إلى
مف مزدلفة إلى وادي
ّ
منى قبؿ انتياء تماـ وقت الوقوؼ بشروؽ الشمس.
الحاج أف يستوعب بوقوفو تماـ الوقت اّلختياري األصمي ،ويأثـ إذا
ـ ػ  :346يجب عمى
ّ
ٍ
أف الركف ىو الوقوؼ في الجممة ،ولو في ليمة
أخ ّؿ بو ولو
بمقدار ضئيؿ مف الزمف ،إّل ّ
حجو واف كاف
العيدّ ،
صح ّ
فإنو لو وقؼ بمزدلفة مقدا اًر ليمة العيد ثـ أفاض قبؿ طموع الفجر ّ
آثماً وعميو الكفارة مما سيأتي بيانو في مبحث الكفارات.
الحاج مقدا اًر مف الزمف بيف طموع الفجر والشروؽ ،ولـ يقؼ الباقي
ـ ػ  :347إذا وقؼ
ّ
التعمد ،وّل كفّارة عميو.
حجوّ ،
صح ّ
ّ
ولكنو يأثـ في صورة ّ
ـ ػ  :348لو ناـ طواؿ فترة الوقوؼ بمزدلفة ،أي مف الفجر إلى الشروؽ ،لـ يضر ذلؾ
بوقوفو بعد فرض تحقؽ النية منو قبؿ ذلؾ ،وّل سيما أنو يكفي الوقوؼ مقدا اًر مف الميؿ كما
مر.
ّ
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فرعٌ :في حكم إدراك الوقوفين أو

أحدهما:

تقدـ أف كالِّ مف الوقوفيف ،عرفات ومزدلفة ،ينقسـ إلى قسميف :اختياري واضطراري ،وقد
ّ
الحاج اختياري أحدىما واضطراري اآلخر ،أو يدرؾ اّلضط اررييف ،أو يدرؾ
يحدث أف يدرؾ
ّ
نبينو في المسألة اآلتية:
أحد اّلضط اررييف ،وأحكاـ ذلؾ كمو ّ

الحاج أف يدرؾ الوقوؼ بعرفات ومزدلفة في الوقت
ـ ػ  :349األصؿ ّأنو يجب عمى
ّ
اّلختياري الذي ىو وظيفتو ،ولو أدركو عمى ىذا النحو كاف قد أتى بالواجب؛ غير أنو لو
فات المكمّؼ الوقوؼ اّلختياري مف كمييما أو أحدىما ٍ
لعذر ،فينا حاّلت:

أ  -أف ّل يدرؾ شيئاً مف الوقوؼ بعرفاتّ ،ل في وقتو اّلختياري وّل اّلضطراري ،وّل مف
حجو ،ويجب عميو أف يأتي بعمرة مفردة بنفس
الوقوؼ بمزدلفة كذلؾ ،ففي ىذه الحالة يبطؿ ّ
حج اإلسالـ وبقيت اّلستطاعة لمسنة التالية وجب عميو
حجو ّ
اإلحراـ الذي ىو فيو .واذا كاف ّ
ذمتو ،مف سنة سابقة أو بسبب
الحج فييا واّل لـ يجب .نعـ ،إذا كاف
الحج م ّاً
ّ
ّ
ستقر في ّ
الحج في السنة التالية سواء بقيت اّلستطاعة أـ زالت.
إفساده لمحج عمداً ،وجب عميو ّ
حجو.
ب  -أف يدرؾ الوقوؼ اّلختياري في عرفات واّلضطراري في مزدلفة ،فينا
يصح ّ
ّ

حجو
ت  -أف يدرؾ الوقوؼ اّلضطراري في عرفات واّلختياري في مزدلفة ،فينا
يصح ّ
ّ
أيضاً.
حجو ىنا أيض ًا.
ث  -أف يدرؾ الوقوؼ اّلضطراري في ك ّؿ مف عرفات ومزدلفة،
ويصح ّ
ّ

ج  -أف يدرؾ الوقوؼ اّلختياري في مزدلفة فقط ،وّل يدرؾ شيئاً مف وقوؼ عرفات ،فينا
حجو.
يصح ّ
ّ
فحجو صحيح أيضاً.
ح  -أف يدرؾ الوقوؼ اّلضطراري في مزدلفة فقطّ ،

خ  -أف يدرؾ الوقوؼ اّلختياري في عرفات فقط ،واألظير في ىذه الصورة بطالف
مر بمزدلفة في الوقت
الحج ،فينقمب ّ
ّ
حجو إلى العمرة المفردة .ولكفُ ،يستثنى مف ذلؾ ما إذا ّ
فإنو
اّلختياري في طريقو إلى منى ،ولـ يقصد الوقوؼ بيا جي ً
ال منو بالحكـ أو بالموضوعّ ،
حجو حي ٍ
نئذ إذا كاف قد ذكر اهلل تعالى عند مروره بو ،ولكف إف أمكنو الرجوع
صحة ّ
ّل يبعد ّ
إلى مزدلفة  -في ىذه الحالة  -في وقت ما قبؿ زواؿ الشمس مف يوـ العيد وجب ذلؾ ،واف
لـ يمكنو فال شيء عميو.
حجو ،وينقمب إلى العمرة
د  -أف يدرؾ الوقوؼ اّلضطراري مف عرفات فقط ،فينا يبطؿ ّ
المفردة ،ويأتي فيو ما ُذكر في الصورة (أ).
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فرعٌ في آداب الوقوف

بمزدلفة:

صحيح أف التعب غالباً ما يكوف قد استولى عمى الحجاج عند وصوليـ إلى مزدلفة ،إّل
الحاج أف يجتيد في ذكر اهلل والتفكر في عظمتو ونعمتو ،ويق أر القرآف
أنو ينبغي عمى
ّ
والدعاء ،وقد قاؿ تعالى في محكـ كتابو{ :فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اهلل عند المشعر
الحرام واذكروه كما ىداكم وان كنتم من قبمو لمن الضالين} [البقرة.]472:
وقد ذكر العمماء ليا مستحبات كثيرة نذكر بعضيا:

 - 2اإلفاضة مف عرفات عمى سكينة ووقار مستغف اًر ،فإذا انتيى إلى الكثيب األحمر عف
يميف الطريؽ يقوؿ:
َّل مناسكي».
وسمِّ ْم لي ديني ،وتقَب ْ
«المَّ ُي َّم ْار َحم َم ْوِقفيَ ،و ِزْد في َع َمميَ ،
 - 3اّلقتصاد في السير.
 - 4تأخير العشاءيف إلى المزدلفة ،والجمع بينيما بأذاف واقامتيف واف ذىب ثمث الميؿ.
 - 5نزوؿ بطف الوادي عف يميف الطريؽ قريباً مف المشعر ،ويستحب لمصرورة وطء
المشعر برجمو.
 - 6إحياء تمؾ الميمة بالعبادة والدعاء بالمأثور وغيره ،ومف المأثور أف يقوؿ:

س ِني
«المَّ ُي َّم ىذه َج ْمعٌ ،المَّ ُي َّم ِّإني أسألُ َك ْ
أن تَ ْج َم َع لي فييا جو َ
امع ال َخ ْي ِر ،المَّ ُي َّم ال تُؤِي ْ
أولياء َك
عرفني ما َع َّرفْت
ِم َن ال َخ ْي ِر الَّذي سأ ْلتُ َك أن تَ ْج َم َع ُو لي في قمبي ،وأ ْ
إلي َك أن تُ ِّ
مب ْ
ط ُ
َ
أن تَقيني َجوامع َّ
الشِّر».
في َمنزلي ىذا ،و ْ
عز وجؿ ويثني عميو،
 - 7أف يصبح عمى طير ،فيصمّْي صالة الصبح ويحمد اهلل ّ

ويذكر مف آّلئو وبالئو ما قدر عميو ويصمّي عمى النبي(ص) ،ثـ يقوؿ:
عر الحرِام فُ ّك رقبتي من النار ،و ِ
ش ِ
عمي ِم ْن ِرْزِق َك الحالل ،و ْاد َأر
رب الم ْ
أوس ْع َّ
«المَّ ُي َّم ّ
س ٍ
َّ
ِّ
ؤول،
عو
خير مطموب إليو
فسقة
ِّ
وخير َم ْد ٍّ
وخير َم ْ
شر َ
عني ّ
ُ
ُ
الجن واإلنس .الم ُي َّم أ ْن َت ُ
ولكل و ٍ
ِّ
َن
فاج ْ
ثرتي وت ْق َب َل معذرتي وأ ْ
عل جائزتي في موطني ىذا ْ
افد جائزةٌْ ،
أن تقيمَني َع َ
اج َع ِل التَّ ْقوى ِم َن ُّ
الد ْنيا زادي».
َ
ثم ْ
تجاوز َع ْن خطيئتيّ ،
 - 8التقاط حصى الجمار مف المزدلفة ،وعددىا سبعوف ،تكفي لمرجـ يوـ العيد وأياـ
التشريؽ الثالثة.
محسر ،وقُ ّدر لمسعي مائة خطوة ،ويقوؿ:
مر بوادي
ّ
 - 9السعي  -السير السريع  -إذا ّ
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ت
اخمُ ْفني ب َخ ْير
سمِّ ْم لي َع ْي ِدي ،وا ْق َب ْل تَوبتي ،وأ ِج ْب َد ْع َوتي ،و ْ
ْ
فيمن تََرْك ُ
«المَّ ُي َّم َ
َب ْعدي».

المبحث الرابع :في أعمال منى يوم العيد

الحاج وقوفو في مزدلفة ،يجب عميو اإلفاضة إلى منى ألداء سمسمة مف
يتـ
ّ
بعد أف ّ
األعماؿ الواجبة فييا يوـ العيد؛ وىذه األعماؿ ىي :رمي جمرة العقبة ،والذبح ،والحمؽ أو
التقصير ،وتفصيؿ ذلؾ عمى الشكؿ التالي:
الواجب األول :رمي جمرة العقبة:
بالنبي(ص) ،والجمار ثالثة :الصغرى
الحاج
الجمرة اسـ لمموضع الذي يرميو
تأسياً
ّ
ّ
ّ
والوسطى وجمرة العقبة المعروفة عند الناس بػ«الجمرة الكبرى» .والواجب في يوـ العيد رمي
جمرة العقبة فقط دوف الجمرتيف األخرييف ،ورمييا ىو ّأوؿ أعماؿ منى يوـ العيد.
وقت الرمي بيف طموع الشمس وغروبيا ،ويجوز لمنساء ،وسائر مف ُرّخص ليـ اإلفاضة
مف مزدلفة مف الميؿ أف يرموا ليمة العيد ويجزىء عنيـ.
ويعتبر في الرمي أمور:
ُ
أ ّ -نية القربة واإلخالص هلل تعالى.

ب  -أف يكوف الرمي بسبع حصيات ،وّل يجزىء أقؿ مف ذلؾ ،كما ّل يجزىء غير
الحصى مف األجساـ.
ت  -أف يكوف رمي الحصيات عمى التعاقب ،أي واحدة بعد واحدة ،حتى يكمؿ سبعةً،
فمو أخذ السبعة بيده أو أق ّؿ مف ذلؾ ورمى بيا دفعة واحدة لـ يجزئو ما فعمو ،ويجب أف
يعيد الرمي عمى التعاقب.
ث  -أف تصيب الحصيات الجمرة ثـ تقع في الحوض ،أو تصيب مجمع الحصى في
يعتد بما ّل يصيب كذلؾ؛ ألف الجمرة ىي مجمع الحصىّ ،ل العمود
الحوض مباشرة ،فال ّ
نفسو.
ج  -أف يكوف وصوليا إلى الجمرة بسبب الرمي ،فال يجزىء وضعيا عمى الجمرة وضعاً
مف غير رمي.
ح  -أف يكوف ك ّؿ مف اإلصابة والرمي بفعمو ،فمو كانت الحصاة بيده فصدمو إنساف بيده
فانطمقت الحصاة قي اًر إلى الجمرة لـ تجزئو تمؾ الحصاة ،ولزمو رمي غيرىا .نعـ ،إذا رمى
الحصاة ،فالقت في طريقيا شيئاً فطفرت منو إلى الجمرة فالظاىر اإلجزاء.
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خ  -أف يكوف الرمي بيده مباشرة ،فمو رمى الحصيات بآلة  -كالمقالع  -لـ يجزئو عمى
األحوط.
ـ ػ  :34:يعتبر في الحصيات التي تُرمى بيا جمرة العقبة ،بؿ ك ّؿ الجمار ،أمراف:

أ  -أف تكوف مف الحرـ ،وىي م ّكة ومحيطيا بدائرة شعاعيا  33كمـ تقريباً ،واألفضؿ
تقدـ بيانو في آداب الوقوؼ بمزدلفة.
مما ّ
أخذىا مف المشعر الحراـ (مزدلفة) ّ
ىذا ،ورغـ أف خصوص المسجد الحراـ في مكة ومسجد الخيؼ بمنى مف الحرـ ،إّل ّأنو
ّل يجوز التقاط الحصى منيما ،وّل تجزىء في الرمي ،وىذا الفرض ّل ابتالء بو في زماننا
لعدـ وجود حصى في حرـ المسجد الحراـ ومسجد الخيؼ.

ب  -أف تكوف الحصيات أبكا اًر عمى األحوط ،بمعنى أف ّل تكوف قد استعممت في الرمي
ممونة ومنقّطة ورخوة ،وأف يكوف حجميا بمقدار أنممة.
وي
ّ
قبؿ ذلؾُ .
ستحب فييا أف تكوف ّ

تبيف َّ
أف الحجرة ىي مجمع الحصى ّل العمود نفسو ،فما ُيزاد عمى
ـ ػ  :351بعدما ّ
الجمرة حديثاً  -ارتفاعاً أو عرضاً  -يكفي الرمي عميو ،مع سقوط الحصى في الحوض.
ؾ
عما ش ّ
ـ ػ  :352إذا ش ّ
ؾ في اإلصابة وعدميا بنى عمى عدـ اإلصابة ولزمو رمي بدؿ ّ
ؾ بعد الدخوؿ في العمؿ التالي مف أعماؿ يوـ العيد أو
في إصابتو ،ولكف لو حصؿ لو الش ّ
ؾ بعد الذبح أو الحمؽ أو بعد دخوؿ الميؿ
بعد انقضاء وقت الرمي ،كما إذا حصؿ لو الش ّ
ؾ ّأنو ىؿ رمى أو ّل،
ؾ في أصؿ الرمي ،أي ش ّ
بنى عمى صحة عممو .وكذلؾ الحكـ لو ش ّ
فإنو يبنى عمى اإلتياف بو إذا شؾ بعد التجاوز إلى غيره أو خرج الوقت.
ـ ػ  :353إذا كاف المكمّؼ ضعيؼ البصر ،ولـ يكف بإمكانو التأكد مف إصابة الجمرة،
ولو باّلستعانة بغيره بنى عمى اطمئنانو.
ٍ
لعارض مف نسياف أو جيؿ
الحاج مف رمي جمرة العقبة يوـ العيد
ـ ػ  :354إذا لـ يتم ّكف
ّ
بوجوب الرمي في حينو ،أو غير ذلؾ مف األعذار ،لزمو التدارؾ حيف ارتفاع العارض في
أخر الرمي إلى النيار مف
النيار حتى مغيب الشمس ،فإذا لـ يرتفع العارض إّل في الميؿ ّ
اليوـ التالي ،إّل أف يكوف قد ُرّخص لو الرمي ليالً كما سيأتي في رمي الجمار في أياـ
التشريؽ.
أما بالنسبة لمحد األقصى لزماف التدارؾ فينا حالتاف:
ّ
 - 2أف يكوف ارتفاع العارض والحاج ّل يزاؿ بمنى أو بم ّكة ،حتى لو كاف ذلؾ بعد اليوـ
الثالث عشر آخر أياـ التشريؽ ،فإف عميو أف يرمي ويجزيو ذلؾ ،واف كاف األفضؿ  -عند
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َّ
المحدد لو في
ارتفاع العارض بعد اليوـ الثالث عشر  -أف يرمي ثـ يعيد الرمي في وقتو
يحج بنفسو.
حج ،أو يستنيب مف يرمي عنو إف لـ ّ
السنة القادمة بنفسو إف ّ

 - 3أف يرتفع العارض بعد خروجو مف م ّكة ،فينا ّليجب عميو الرجوع لمرمي ،بؿ يرمي
األولى.
في السنة القادمة بنفسو أو بواسطة النائب عنو في ذلؾ عمى ْ
ال ،ومع ذلؾ رمى جمرة العقبة
ـ ػ  :355إذا لـ يكف المكمّؼ ممف ُرّْخص ليـ في الرمي لي ً
في اليوـ العاشر قبؿ شروؽ الشمس ،فيجب عميو إعادة الرمي بعد الشروؽ ،فإف فاتو الرمي
يوـ العيد لزمو تدارؾ الرمي حسب التفصيؿ المذكور في المسألة السابقة.

الحاج الرمي بعد الشروؽ بسبب كثرة الزحاـ يوـ العيد ،ولكنو يستطيع
ولو لـ يستطع
ّ
الرمي لو انتظر إلى الظير أو قبمو أو بعده ،ولكف ذلؾ يؤثر عمى ذبحو في ذلؾ اليوـ ،ألف
المتولّيف لمذبح ّل ينتظرونو  -مثالً  -أو لغير ذلؾ مف اّلعذار لـ يجز لو اّلستنابة ،بؿ
يمكنو تحقيؽ الذبح قبؿ الرمي ويؤخر الرمي إلى وقت إمكانو.
ـ ػ  :356إذا لـ ِ
يرـ يوـ العيد نسياناً أو جيالً ،فتذ ّكر أو عمـ بعد الطواؼ لـ يجب عميو
إعادة الطواؼ بعد تدارؾ الرمي ،واف كانت اإلعادة أفضؿ ،وكذا إذا كاف الترؾ لعارض آخر
غير الجيؿ والنسياف ،وارتفع العارض بعد الطواؼ ،وبتعبير آخرّ :إنو واف كاف الرمي قبؿ
فإنو في صورة عدـ الرمي بسبب العارض ّل يجب عمى
الطواؼ بحسب ترتيب األعماؿّ ،
الحاج تحقيؽ الترتيب واعادة الطواؼ بعد الرمي واف كاف ىو األفضؿ.
ّ

ـ ػ  :357المعذور الذي ّل يستطيع الرمي بنفسو  -كالمريض  -وّل ُيرجى ارتفاع عذره
يجب عميو أف يستنيب مف يرمي عنو في يوـ العيد ،وكذا حكـ مف لـ يتم ّكف مف الرمي يوـ
شدة الزحاـ ،وّل يجوز لو تأخير الرمي إلى الميؿ أو إلى اليوـ التالي.
العيد مف ّ
ولو اتفؽ زواؿ العذر فاألحوط أف يرمي بنفسو أيضاً.

فرعٌ :في مستحبات رمي

الجمرات:

ستحب في رمي جمرة العقبة  -ورمي الجمرات عموماً  -أمور:
ُي
ّ
 - 2أف يكوف الرامي راجالً ّل راكباً.
 - 3أف يكوف الرامي عمى طيارة.
 - 4المشي لمرمي عمى سكينة ووقار حتى يصؿ إلى الجمرة

 - 5أف يستدبر القبمة ويستقبؿ جمرة العقبة ،بخالؼ الجمرتيف األخرييف ،فإنو يرمييما
مستقبالً لمقبمة.
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 - 6أف يبتعد عف الجمرة بمقدار عشرة أذرع ،واألفضؿ خمسة عشر ذراعاً.
اليسرى ويرمي باليد اليمنى.
 - 7أف يضع الحصيات في يده ُ
إن
 - 8أف يقوؿ عند الرمي ما رواه معاوية بف عمار عف اإلماـ الصادؽ(ع)« :الميم َّ
ارفع ُي َّن في عممي».
حصيات
ىذه
ّ
ٌ
فاحصين لي ،و ْ
 - 9وضع الحصاة عمى اإلبياـ إف أمكف ،ودفعيا بظفر السبابة.

الميم ْاد َحر َع ّني الشيطان ،المَّ ُي َّم
 - :أف يقوؿ عند كؿ حصاة يرمييا« :اهلل أكبرُ ،
وس ْع َياً
س َّن ِة َن ِب ِّيك ُم َح َّمد(ص) ،المَّ ُي َّم ْ
تصديقاً بكتا ِبك َ
اجعمو َح َّجاً َم ْبرواً َو َعمالً َم ْق ُبوالً َ
وعمَى ُ
ش ُكو ارً َو ْذ َنباً َم ْغفُو ارً» ،ويجوز اّلقتصار عمى التكبير فقط .وأف يقوؿ بعد إكماؿ الرمي
َم ْ
والرجوع إلى منزلو في منى« :المَّ ُيم ِب َك وثقت ،وعميك تو ّكمت ،فنعم ّ ِ
الم ْولى ونعم
الرب ون ْع َم َ
النصير».
الواجب الثاني :الذبح أو النحر:
والمراد ىو ذبح اليدي أو نحره في يوـ العيد ،واليدي ىو أحد األنعاـ الثالثة :اإلبؿ والبقر
والغنـ ،ويعتبر الماعز مف الغنـ .والذبح يكوف في األنعاـ الثالثة ،وتنفرد األبؿ باختصاصيا
بالنحر.
حج
حج القراف دوف ّ
حج التمتّع ،وسيأتي وجوبو أيضاً في ّ
وذبح اليدي أو نحره واجب في ّ
فنبينيا عمى النحو التالي:
أما تفاصيؿ ىذا الواجب وأحكامو ّ
اإلفراد .و ّ
أوالً :في صفات اليدي:

تقدـ وجوب كوف اليدي مف النعـ الثالثة :اإلبؿ والبقر والغنـ  -ومنو المعز ،-
ـ ػ ّ :358
معينة ،وذلؾ كاآلتي:
إّل ّأنو ّل يكفي أياً مف ىذه األنعاـ ما لـ تتوفّر فيو أمور ّ
 - 4العمر ،وذلؾ عمى النحو اآلتي:

أ  -اإلبل :ما أكمؿ السنة الخامسة ودخؿ في السادسة.
ب  -البقر والمعز :ما أكمؿ السنة الثانية ودخؿ في الثالثة عمى األحوط وجوباً.
ج  -الضأن ،أي الغنـ :ما أكمؿ السنة األولى ودخؿ في الثانية عمى األحوط وجوباً.
تاـ األعضاء ،وسالمة
 - 0السالمة ،ونعني بيذا الشرط سالمة الخارج ،أي بأف يكوف ّ
الصحة والمرض ،وتفصيؿ ذلؾ في نقطتيف:
الداخؿ مف حيث السمف واليزاؿ و ّ

تاـ األعضاء ،فال يجزىء األعور وّل األعرج ،وّل المقطوع
أ  -يعتبر في اليدي أف يكوف ّ
أذنو إّل أف يكوف قد خمؽ كذلؾ ،وّل يجزىء المكسور قرنو الداخؿ ،ونحو ذلؾ ،وكذا ّل
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يكفي الخصي إّل مع عدـ توفّر غيره .وّل بأس بأف يكوف مشقوؽ األذف أو مثقوبيا ،واف
كاف األفضؿ اختيار ما كاف سالماً مف ذلؾ أيضاً ،كما أف األفضؿ أف ّل يكوف فاقد القَ ْرف
أو ال َذَنب مف أصؿ خمقتو.

ّل عرفاً ،واألفضؿ أف ّل يكوف مريضاً وّل موجوءًا وّل
ب  -يعتبر فيو أف ّل يكوف ميزو ً
مخ لو.
مرضوض الخصيتيف وّل كبي اًر ّل ّ
ثـ
ـ ػ  :359إذا اشترى ىدياً معتقداً سالمتو مف العيوب الخارجية
ّ
المتقدمة ودفع ثمنوّ ،
اكتشؼ  -بعد دفعو الثمف ّ -أنو معيب ،فال يجب عميو شراء ىدي آخر سالـ مف العيوب،
بؿ يجوز لو ذبحو ويجزئو عف الواجب.

فتبيف بعد ذلؾ ّأنو ميزوؿ ،أجزأه عف الواجب،
ـ ػ  :35:إذا اشترى ىدياً عمى ّأنو سميفّ ،
سواء كاف اكتشافو قبؿ الذبح أو بعده .وكذلؾ يجزيو إذا كاف عنده كبش  -مثالً  -فذبحو
معتقداً ّأنو سميف فباف ميزوّلً.
ؾ في
ؾ في ّأنو ىؿ كاف واجداً لمشرائط أو لـ يكف ،أو ش ّ
ـ ػ  :361إذا ذبح اليدي ،ثـ ش ّ
تماميتو ونقصانو مف حيث الصفات الخارجية ،أو َّ
أف ذبحو ىؿ كاف في المكاف المطموب
ّ
شرعاً أو خارجو ،لـ ِ
ؾ في ىزاؿ اليدي،
أما إذا ش ّ
يعتف بش ّكو ،وبنى عمى ّ
صحة ما أتى بو .و ّ
ثـ ظير لو
فذبحو برجاء أف ّل يكوف ميزوّلً ،وتحقّؽ منو قصد القربة المعتبر في اليديّ ،
مرة أخرى ،وأجزأه ما صنع .وأما إف
بعد الذبح ّأنو لـ يكف ميزوّلً لـ يجب عميو اإلتياف بو ّ
تبيف أنو ميزوؿ لـ يجزئو ما صنع ولزمو ذبح ىدي آخر.
ّ
كسر أو
ـ ػ  :362إذا اشترى ىدياً سميماً ّ
لحج التمتّع فمرض  -بعدما اشتراه  -أو أصابو ٌ
عيب أجزأه ،وّل يمزمو إبدالو.
ـ ػ  :363إذا لـ يجد شيئاً مف األنعاـ الثالثة واجداً لمشروط المعتبرة في اليدي في أياـ
الحجة  -أجزأه اليدي الذي يشتمؿ
النحر ،أي يوـ العيد وأياـ التشريؽ  22 -و 23و 24ذي ّ
عمى أكبر قدر مف الشروط ،وكذلؾ الحاؿ إذا كاف ما معو مف الماؿ ّل يكفي إّل لشراء
الفاقد لمشروط.
ستحب في اليدي:
ـ ػ ُ :364ي
ّ
أ  -أف يكوف سميناً.

ثـ أممح أقرف ،أي
ب  -أف يكوف مف إناث اإلبؿ والبقر ،أو ذكور الغنـ ،أو كبشاً أسودّ ،
ذو قرف عظيـ الييئة.
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ثانياً :في شروط

الذبح:

ُيعتبر في الذبح عدة أمور نذكرىا عمى النحو التالي:
الحجة ،فال يجوز تقديمو عمى يوـ
 - 4زمان الذبح ،وىو يوـ العيد في العاشر مف ذي
ّ
فإنو يجوز لو الذبح أو النحر في ليمة العيد .ومقتضى اّلحتياط أف ّل
العيد إّل لمخائؼّ ،
يؤخر الذبح أو النحر عف يوـ العيد ،واف كاف األقوى جواز تأخيره إلى آخر أياـ التشريؽ،
ّ
ٍ
بأي مف
وعندئذ يجوز لو الحمؽ أو التقصير ويح ّؿ مف إحرامو ،ولكف ّل يجوز لو اإلتياف ّ
أعماؿ مكة إّل بعد الذبح أو النحر .كما أف األحوط وجوباً عدـ الذبح في الميؿ مطمقاً ،حتى
فإنو لو خالؼ وذبح في الميؿ
تتوسط أياـ التشريؽ ،إّل لمخائؼ .وعمى كؿ حاؿ ّ
الميالي التي ّ
أجزأه .نعـ ،قد يترتب عميو اإلثـ.
 - 0مكان الذبح ،وىو منى ،فال يجوز في األصؿ الذبح في غير منى ،ولكف حيث ّل
فإنو يجوز الذبح
يمكف الذبح بمنى بسبب كثرة
الحجاج وضيؽ منى عف استيعاب جميعيـّ ،
ّ
محسر ،وىي المنطقة الفاصمة بيف منى ومزدلفة ،أو حيث محؿ المجازر
أو النحر في وادي
ّ
الحج بما في ذلؾ مكة ،وّل وجو لسقوط اليدي في
اآلف ،أو في أي مكاف آخر مف منطقة
ّ
الحج ألجؿ ذلؾ ،وكذا ّل وجو لمقوؿ بإمكاف ذبحو في بمد المكمؼ ،فإف اليدي مف
موسـ
ّ
الحج في وقتو حيث يمكف ،وفي الحرـ
الحج ،ولذا ّل بد مف ذبحو كعمؿ مف أعماؿ
شعائر
ّ
ّ
ّل خارجو.
قدـ الذبح
ولكنو لو ّ
 - 3الترتيب ،وذلؾ بأف يكوف الذبح بعد الرمي عمى األحوط وجوباًّ ،
صح ما وقع منو ،ولـ يحتج إلى
عمى الرمي جي ً
ال أو نسياناً أو ّلعتبار آخر أو لضرورٍة ّ
قدمو عمداً ،واف كاف آثماً في ىذه الصورة ،واألفضؿ اإلعادة في
صح إذا ّ
اإلعادة .وكذلؾ ي ّ
التعمد.
صورة ّ

احد إّل عف شخص واحد إذا كاف متم ّكناً مف
ىدي و ٌ
 - 1الوحدة ،بمعنى ّأنو ّل يجزىء ٌ
أما إذا لـ يتم ّكف مف اليدي مستقالً ،وتم ّكف مف الشركة فيو مع الغير ،فاألحوط وجوباً
ذلؾّ .
الجمع بيف الشركة في اليدي والصوـ بالنحو اآلتي ذكره.
ـ ػ  :365إذا لـ يتم ّكف مف اليدي فينا حالتاف:

 - 2أف ّل يتم ّكف مف ثمف اليدي أيضاً ،فيجب عميو أف يصوـ  -بدّلً عف اليدي -
األولى أف يكوف ذلؾ في اليوـ السابع والثامف
عشرة أياـ :ثالثة منيا في شير ذي
ّ
الحجة ،و ْ
ثـ يأتي بالسبعة الباقية إذا
والتاسع ،واف كاف يجوز تقديميا بعد إحراـ عمرة التمتع ّل قبموّ ،
رجع إلى بمده ،وّل يجزئو اإلتياف بيا  -أي بالسبعة  -في م ّكة أو في الطريؽ .واذا لـ يرجع
ثـ
إلى بمده وأقاـ بم ّكة فعميو أف يصبر حتى يرجع أصحابو إلى بمدىـ أو يمضي ٌ
شير ّ
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يصوـ بعد ذلؾ .ىذا ،ويعتبر التوالي في الثالثة األولى ،وّل يعتبر ذلؾ في السبعة واف كاف
صوميا متتالية ىو األفضؿ.
 - 3أف يتم ّكف مف ثمف اليدي ،فال يبعد جواز اّلكتفاء بالصوـ بالنحو المتقدـ ،ويسقط
بقية
اليدى بمضي أياـ التشريؽ ،واف كاف األفضؿ لو أف يجمع بيف الصوـ وبيف الذبح في ّ
يطمئف لو ليشتري بو ىدياً ويذبحو عنو إلى
الحجة إف أمكف ،ولو بإيداع ثمنو عند مف
ذي
ّ
ّ
الحجة ذبحو في السنة القادمة.
الحجة ،فإف مضى ذو ّ
آخر ذي ّ

الحج يجوز لو أف يبدأ صوميا
ـ ػ  :366المكمّؼ الذي وجب عميو صوـ ثالثة أياـ في
ّ
األولى لو
مف اليوـ الثالث عشر ،واف كاف األفضؿ أف ّل يبدأ إّل بعد انتياء أياـ التشريؽ؛ و ْ
ٍ
عندئذ  -أي بعد انتياء الثالث عشر  -وّل يؤخر الصوـ عنيا إّل
أف يبادر إلى صوميا
لعذر .كما يمكنو أف يصوميا جميعاً قبؿ يوـ العيد ،واألحوط وجوباً عدـ اّلكتفاء بصوـ
يوميف قبؿ يوـ العيد ويوـ بعد رجوعو إلى منى مثالً.
أما إف لـ يتم ّكف مف الصياـ بعد الرجوع مف منى صاـ في الطريؽ ،أو صاميا في بمده
وّ
أيضاً ،ولكف األولى أف ّل يجمع بيف الثالثة والسبعة ،بأف يصوـ ثمانية أياـ أو تسعة إلى
وتعيف اليدي لمسنة
محرـ سقط الصوـ ّ
العشرة متتالية ،فإف لـ يصـ الثالثة حتى أى ّؿ ىالؿ ّ
القادمة.
ثـ تم ّكف
ـ ػ  :367مف انتقؿ فرضو عف اليدي إلى الصوـ وصاـ ثالثة أياـ في
ّ
الحجّ ،
مضي أياـ النحر ،وىي يوـ العيد وأياـ التشريؽ ،وجب عميو اليدي عمى
مف اليدي قبؿ
ّ
األحوط وجوباً.
أف ىناؾ مف ذبحو عنو ،وجب عميو
ـ ػ  :368لو اشترى ىدياً فضاع ولـ يجده ،ولـ يعمـ ّ
تحصيؿ ىدي آخر مكانو .وفي ىذه الحالة إذا وجد األوؿ قبؿ ذبح الثاني ،أو عمـ بذبحو
عنو ،كفاه األوؿ ،وىو بالخيار في الثاني ،إف شاء ذبحو واف شاء لـ يذبحو ويكوف كسائر
أما إف وجد اليدي الضائع بعد ذبح الثاني ،فاألفضؿ
أموالو ،واف كاف األفضؿ ذبحو أيضاً .و ّ
لو ذبح األوؿ أيضاً واف لـ يكف واجباً عميو.
ـ ػ  :369يعتبر في الذبح أو النحر نية القربة واإلخالص هلل تعالى ،كغيره مف أفعاؿ
وشعائر الحج.
ـ ػ ّ :36:ل تعتبر المباشرة في الذبح أو النحر ،بؿ يجوز اّلستنابة في ذلؾ ،ولو في
بد أف تكوف النية مف النائب ،وّل يشترط نية صاحب اليدي واف كاف
حاؿ اّلختيار ،ولكف ّل ّ
ذلؾ أفضؿ ،ويعتبر في النائب أف يكوف مسمم ًا.
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ؾ بعد الحمؽ أو التقصير لـ ِ
يعتف
ـ ػ  :371إذا شؾ في ّأنو ىؿ ذبح أو ّل ،فإف كاف الش ّ
ؾ في ّأنو ذبح عنو أـ
ثـ ش ّ
بش ّكو واّل لزـ اإلتياف بو .و ّ
أما إذا استناب غيره في الذبح عنوّ ،
ٍ
عندئذ
بأنو قد ذبح عنو ،فيكتفي بخبره
ّل بنى عمى عدمو ،إّل أف يكوف النائب ثقة وأخبره ّ
ولو لـ ُي ِف ِد اليقيف.

الحاج الذبح أو النحر بنفسو ،فإف لـ يقدر عمى ذلؾ فميضع
يستحب أف يتولّى
ـ ػ :372
ّ
ّ
يده عمى يد الذابح أو الناحر حيف يذبح أو ينحر .كما ُيستحب أف يقوؿ عند الذبح أو النحر
يت وجيي لمذي فطر السموات واألرض حنيفاً مسمماً
ما روي عف اإلماـ الصادؽ(ع)ّ « :
وج ُ
وما أنا مف المشركيف ،إف صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب العالميفّ ،ل شريؾ لو
وبذلؾ أمرت وأنا أوؿ المسمميف ،الميـ منؾ ولؾ ،باسـ اهلل ،واهلل أكبر ،الميـ تقبؿ مني» .
واألولى أف يقوؿ بعد ذلؾ أيضاً« :الميـ َّ
تقبمت مف إبراىيـ خميمؾ وموسى
تقبؿ مني كما ّ
كميمؾ ومحمد حبيبؾ صمى اهلل عميو وآلو وعمييـ»  .كما يستحب أف تُنحر اإلبؿ وىي
الخؼ والركبة ،ويطعنيا قائماً مف الجانب األيمف.
قائمة ،وقد ربطت يداىا بيف
ّ
تبيف بطالف ال ذبح لـ يؤثر ذلؾ عمى ما أتى بو مف األعماؿ الالحقة لمذبح
ـ ػ  :373إذا ّ
ما داـ بطالف الذبح ناشئاً عف عدـ مراعاة بعض الشروط المعتبرة فيو جيالً أو نسياناً ّل
عمداً ،فإذا أعاد الذبح لـ يجب عميو إعادة التقصير مثالً أو الطواؼ ونحو ذلؾ.
ثالثاً :في مصرؼ ىدي التمتّع:

قد ذكر جماعة مف الفقياء وجوب تقسيـ اليدي  -بعد ذبحو  -إلى ثالثة أقساـ:

ثمث لمحاج ،ويجب عميو أف يأكؿ منو.
أٌ -

ب  -ثمث ىدية ،ييدييا إلى بعض المؤمنيف.
يتصدؽ بيا عمى بعض الفقراء المؤمنيف أيضاً.
ت  -ثمث صدقة،
ّ

أما
واألظير أنو ّل يجب عمى
الحاج أف يأكؿ مف ىدي تمتّعو ،وانما ُي ّ
ّ
رخص لو في ذلؾّ .
وجوب إطعاـ الفقراء مف ذبيحتو فيجب مع اإلمكاف .ىذا ،وّل ُيشترط في الفقير أف يكوف
حصتو
مسمماً وّل يشترط أف يكوف موافقاً في المذىب .واذا لـ يوجد الفقير فال يجب دفع ثمف ّ
إلى وكيمو؛ لعدـ ثبوت تحقّؽ اّلمتثاؿ بذلؾ.
كما ويجوز إخراج لحـ اليدي واألضاحي مف منى مع عدـ حاجة الموجوديف فييا إليو.

تصدؽ عميو مف الذبيحة ،أو لمف أ ْ ِ
لمم َّ
ي لو منيا أف يتصرؼ فيما
ُىد َ
ـ ػ  :374يجوز ُ
قبضو كيفما شاء ،ولذا ّل بأس بأف يبيعيا أو يممّكيا لغيره حتى لغير المسمـ.
الواجب الثالث :الحمق أو التقصير
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مر في عمرة التمتّع ،وىو أف يأخذ
الحمؽ يكوف بحمؽ
ّ
أما التقصير فقد ّ
الحاج أر َسو كمّو ،و ّ
تقدـ أف األفضؿ
مف شعر الرأس أو المحية أو الشارب ،أو مف أظفار اليد أو الرجؿ ،وقد ّ
الجمع بيف األخذ مف الشعر قبؿ األظافر وعدـ اّلكتفاء باألخذ مف األظافر.
يتعيف
ويختمؼ حكـ ىذا النسؾ بيف الرجاؿ والنساء ،حيث ّل يجوز لمنساء الحمؽ ،بؿ ّ
فيتخير بيف الحمؽ والتقصير ،واف كاف الحمؽ أفضؿ ،بؿ ىو
أما الرجؿ
ّ
عمييف التقصير .و ّ
المسمى الصرورة.
حج ألوؿ مرة ،و َّ
أحوط أولى لمف ّ

ـ ػ ّ :375ل يبعد  -في الحمؽ  -جواز اّلكتفاء بالحمؽ بالماكينة الناعمة جداً ،فال
ُيشترط استئصاؿ الشعر مف جذوره بالحمؽ بمثؿ الموسى ،واف كاف ىو األفضؿ ،إّل مع
فيتعيف غيره ،ولو خالؼ مقتضى خوفو فحمؽ بالموسى فأدمى
خوؼ إدماء الرأس بالحمؽ بو
ّ
رأسو أجزأه ذلؾ واف كاف آثماً.
يقصر قبؿ يوـ العيد ،حتى في ليمتو ،إّل لمخائؼ؛
ـ ػ ّ :376ل يجوز أف يحمؽ
ّ
الحاج أو ّ
األولى عدـ تأخيره عف نيار يوـ العيد .ىذا ،واألحوط وجوباً تأخيره عف رمي جمرة العقبة.
و ْ
ويكفي في جواز الحمؽ أو التقصير تحصيؿ اليدي في المكاف الذي يذبحو فيو ،وّل يجب
ال واف كاف ذلؾ أفضؿ.
عميو اّلنتظار إلى أف يتـ ذبحو فع ً
الحاج الحمؽ أو التقصير عمى الرمي أو تحصيؿ اليدي نسياناً أو
قدـ
ولو حصؿ أف ّ
ّ
جيالً منو بمزوـ التأخير أو لضرورة أو ألي اعتبار آخر ،أجزأه ذلؾ ولـ يحتج إلى اإلعادة،
قدمو عمداً كاف آثماً ولكنو يجزىء عنو.
واف ّ

قصر ليمة العيد عمداً أو جيالً منو بالحكـ ،كفاه أف
ـ ػ  :377إذا حمؽ
ّ
الحاج رأسو أو ّ
األو ْليف أفضؿ-.
يأخذ في نيار يوـ العيد مف شعر لحيتو أو شاربو أو أظافره  -ومف ّ
قصر ح ّؿ لو جميع ما حرـ عميو باإلحراـ ما عدا النساء
ـ ػ  :378إذا حمؽ المحرـ أو ّ
والطيب ،وكذا الصيد عمى األحوط .والظاىر أف ما يحرـ عميو مف النساء بعد الحمؽ
والتقصير يختص بالجماع ،ولذا تح ّؿ لو سائر اّلستمتاعات التي حرمت عميو باإلحراـ ،بما
في ذلؾ العقد عمى النساء والشيادة عميو.
يقصر ولـ يحمؽ فييا
متعمداً
ـ ػ  :379يجب أف يكوف الحمؽ أو التقصير بمنى ،فإذا لـ ّ
ّ
ال منو بوجوب إيقاعو فييا حتى نفر مف منى وجب عميو الرجوع إلييا لتدارؾ ذلؾ
أو جي ً
الواجب ،وكذا الحكـ في الناسي عمى األحوط.
قصر في مكانو ويبعث بشعره إلى منى إف
تعسر ،حمؽ أو ّ
واذا تع ّذر عميو الرجوع أو ّ
أمكنو ذلؾ .وكذلؾ َّ
فإف مف حمؽ رأسو في غير منى  -ولو متعمداً  -يجتزىء بو ولكف
يجب عميو أف يبعث بشعر رأسو إلييا مع اإلمكاف.
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يقصر ولـ يحمؽ نسياناً أو جيالً فذكره أو عمـ بو بعد الفراغ مف أعماؿ
ـ ػ  :37:إذا لـ ّ
الحج تداركو ،ولـ تجب عميو إعادة الطواؼ والسعي واف كانت اإلعادة أفضؿ ،ولـ يؤثر ذلؾ
ّ
في الخروج مف احرامو.

فرعٌ :في آداب

الحلق:

ُيستحب في الحمؽ أف يبتدىء فيو مف طرؼ الرأس األيمف ،وأف يقوؿ حيف الحمؽ« :الميـ
ستحب أف يدفف شعره في خيمتو في منى ،وأف
أعطني بكؿ شعرة نو اًر يوـ القيامة»  ،كما ُي
ّ
يأخذ مف لحيتو وشاربو ويقمّـ أظافره بعد الحمؽ.

المبحث الخامس :في واجبات مكة

المكرمة.

وىي خمسة:
ويسمى بطواؼ الزيارة أيضاً.
الحج،
األول :طواؼ ّ
ّ
الحج.
الحج ،ويؤتى بيا بعد طواؼ ّ
الثاني :صالة طواؼ ّ
الثالث :السعي بيف الصفا والمروة.

الرابع :طواؼ النساء ،ويكوف بعد السعي ،ويجب اإلتياف بو عمى الرجاؿ والنساء
والصغير والكبير ،حتى لمف أحرـ بو وليو ،فيأتي بو وليو ،والمجنوف كذلؾ.
الخامس :صالة طواؼ النساء.
وىنا فروع:

الفرع األول :في طواف الحج وصالته

والسعي:

وفيو مسائؿ:
مر في طواؼ عمرة التمتع
ـ ػ  :381كيفية طواؼ
ّ
الحج وصالتو والسعي ىي نفس ما ّ
لمحج ،عف نفسو أو
وصالتو وسعييا وانما اّلختالؼ بينيما في النية ،حيث ينوي ىنا كونو
ّ
عف الغير .وكذا ّل يختمؼ عف طواؼ العمرة بالنسبة لمشروط المعتبرة واألحكاـ والمستحبات
والمكروىات.
الحج في يوـ النحر ،واألفضؿ عدـ تأخيره عف اليوـ
ستحب اإلتياف بطواؼ
ـ ػ ُ :382ي
ّ
ّ
الحجة.
الحادي عشر ،واف كاف يجوز تأخيره عف أياـ التشريؽ قميالً ،بؿ إلى آخر ذي ّ

الحج وصالتو والسعي،
حج التمتّع  -تقديـ طواؼ
ّ
ـ ػ  :383يجوز لذوي األعذار  -في ّ
عمى الوقوفيف بعرفات ومزدلفة ،وىؤّلء ىـ:
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أ  -المرأة التي تخاؼ الحيض أو النفاس ،بحيث لف تستطيع اإلتياف بالطواؼ والسعي
بعد أعماؿ منى في يوـ العيد إلى حيف الخروج مف مكة نيائياً.
السف والمريض وغيرىما ممف يعسر عميو الرجوع إلى م ّكة ،أو يعسر عميو
ب  -كبير
ّ
لشدة الزحاـ ونحوه.
الطواؼ بعد الرجوع ّ
يتييأ لو معو الرجوع إلى م ّكة.
ت  -مف يخاؼ أم اًر ّل ّ

فإنو يمزميـ اإلحراـ قبؿ الشروع في
ولكف حيث ّ
يقدـ ىؤّلء أعماؿ م ّكة عمى الوقوفيفّ ،
األولى ليـ إعادة أعماؿ م ّكة مع التم ّكف مف ذلؾ إلى
الطواؼ ،فال يطوفوف إّل ُم ْح ِرميف ،و ْ
الحجة.
آخر ذي ّ
مبني
أما بالنسبة لغير ذوي األعذار فالحكـ بعدـ جواز تقديـ أعماؿ مكة عمى الوقوفيف
وّ
ّ
عمى اّلحتياط.
الحج بعد الوقوفيف يمزمو تأخيره عف الحمؽ أو التقصير ،فمو
ـ ػ  :384الذي يأتي بطواؼ ّ
قدمو عالماً عامداً وجبت عميو إعادتو بعده ،ولزمتو الكفارة أيضاً.
ّ

المحرمات
ـ ػ  :385إذا طاؼ المتمتّع وصمّى وسعى ح ّؿ لو الطيب وبقي عميو مف
ّ
تقدـ  ،-بؿ بقي عميو الصيد أيضاً عمى األحوط .ىذا
النساء  -وىو خصوص الجماع كما ّ
وقدميما عمى
أما مف كاف يجوز لو تقديـ الطواؼ والسعي ّ
لمف طاؼ بعد الوقوفيف ،و ّ
فإنو ّل يح ّؿ لو الطيب حتى يأتي بمناسؾ منى يوـ العيد مف الرمي والذبح والحمؽ
الوقوفيفّ ،
أو التقصير.
الحج عف مباشرة الطواؼ وصالتو والسعي حكمو حكـ العاجز عف
ـ ػ  :386العاجز في
ّ
يتيسر ليا المكث
ذلؾ في عمرة التمتع .والمرأة التي يط أر عمييا الحيض أو النفاس وّل ّ
ثـ تأتي بالسعي بنفسيا بعد طواؼ
لتطوؼ بعد طيرىا تمزميا اّلستنابة لمطواؼ وصالتوّ ،
النائب وصالتو.
الحج فيو بطؿ
متعمداً إلى وقت لـ يمكنو تدارؾ
الحج
ـ ػ  :387إذا ترؾ المكمّؼ طواؼ
ّ
ّ
ّ
الحج ،كما تمزمو الكفارة في صورة الجيؿ عمى اّلحوط
حجو إذا كاف قاصداً بذلؾ إفساد
ّ
ّ
الحج في صورة الجيؿ مع قضاء الطواؼ.
وجوباً .ولكف ّل يبعد صحة ّ

ـ ػ  :388إذا نسي صالة الطواؼ أتى بيا حيث ذكرىا ،ولو بعدما أتى باألعماؿ الالحقة
ليا كالسعي ،فإف تذكرىا بعد خروجو فحكمو كما تقدـ في نسياف صالة طواؼ العمرة فراجع.

86

الفرع الثاني :في طواف النساء

وصالته:

الحج ،فتركو  -ولو عمداً -
طواؼ النساء واف كاف مف الواجبات إّل ّأنو ليس مف أركاف
ّ
الحج .وطواؼ النساء واجب عمى الرجاؿ والنساء مع ًا ،ويترتّب عمى اإلتياف
ّل يوجب فساد
ّ
بو جواز الجماع بالنسبة إلى كؿ منيما ،فمو تركو الرجؿ حرـ عميو الجماع ،وكذا إذا تركتو
التعمد.
المرأة ،حتى ولو كاف ترُكو جيالً أو نسياناً فضالً عف ّ
الحج وصالتو في الكيفية والشرائط ،وانما
ـ ػ  :389طواؼ النساء وصالتو كطواؼ
ّ
اّلختالؼ بينيما في النية.

ـ ػ  :38:حكـ العاجز عف اإلتياف بنفسو بطواؼ النساء وصالتو حكـ العاجز عف ذلؾ
في طواؼ العمرة وصالتو.
ـ ػ  :391إذا ترؾ طواؼ النساء وجب عميو أف يطوفو بنفسو ،واذا خرج مف م ّكة وجب
تعسر جاز لو اّلستنابة ،فإذا طاؼ النائب
الرجوع إلييا لتداركو ،فإف تع ّذر الطواؼ بنفسو أو ّ
أما إذا مات قبؿ تداركو ،فإف قضاه عنو وليو أو غيره فال إشكاؿ ،واّل
عنو ح ّؿ الجماع .و ّ
فاألحوط وجوباً أف ُيقضى مف تركتو مف حصص كبار الورثة برضاىـ.
قدمو عامداً لزمتو إعادتو بعد
ـ ػ ّ :392ل يجوز تقديـ طواؼ النساء عمى السعي ،فإف ّ
قدمو عف جيؿ أو نسياف أجزأه ذلؾ ،واف كاف األفضؿ لو اإلعادة أيضاً.
السعي ،واف ّ

ـ ػ  :393يجوز تقديـ طواؼ النساء عمى الوقوفيف لذوي األعذار كالمرأة التي تخاؼ
الحيض والمريض وكبير السف ونحوىـ ،ولكف ّل يح ّؿ الجماع قبؿ اإلتياف بمناسؾ منى يوـ
العيد.
ـ ػ  :394إذا حاضت المرأة ولـ تنتظرىا القافمة حتى تطير ،ولـ تستطع المرأة التخمّؼ
عف قافمتيا واّللتحاؽ بأخرى ،أو الرجوع وحدىا مع األمف عمى نفسيا ،جاز ليا ترؾ طواؼ
ٍ
عما إذا كاف
النساء والخروج مع القافمة ،واألحوط حينئذ أف تستنيب لو ولصالتو ،فضالً ّ
حيضيا بعد إتماـ الشوط الرابع مف طواؼ النساء ،فإنو يجوز ترؾ الباقي ،واف كاف اّلحوط
أف تستنيب لمباقي مع الصالة.
تقدـ.
ـ ػ  :395نسياف الصالة في طواؼ النساء كنسياف الصالة في طواؼ العمرة ،وقد ّ

حج التمتع طواؼ النساء وصمى صالتو ح ّؿ لكؿ
ـ ػ  :396إذا طاؼ الرجؿ والمرأة في ّ
منيما الجماع ،وتبقى حرمة الصيد إلى الظير مف اليوـ الثالث عشر عمى األحوط ،وبعد
تقدـ فييا أف
محرمات الحرـ ،والتي ّ
ذلؾ يح ّؿ المحرـ مف كؿ ما أحرـ منو عدا ما ذكر مف ّ
تعـ المحرـ والمح ّؿ.
حرمتيا ّ
87

ـ ػ  :397إذا كانت المرأة غير راغبة بالعالقة الجنسية مع زوجيا أو مطمقاً لـ يجز ليا
ترؾ طواؼ النساء لذلؾ ،خصوص ًا إذا أرادت بتركو اّلضرار بزوجيا ،وكذلؾ الحكـ بالنسبة
لمرجؿ.

فرعٌ :في آداب الطواف

والسعي:

ما ذكرناه مف اآلداب في طواؼ العمرة ،وصالتو والسعي فييا يجري ىنا أيضاً.
وقد ذكر العمماء أنو يستحب اإلتياف بالطواؼ يوـ العيد ،فإذا قاـ عمى باب المسجد يقوؿ:

أع ّني عمى ُن ِ
«المَّي َّم ِ
الم ْعتَرف
وسمِّ ْم ُو لي ،أسأل َك َم ْ
ُ
سأل َة َ
سك َك وسمِّمني لَ ُو َ
ُ
العميل ال ّذليل ُ
ِ
البيت
البمد ُ
عب ُد َك ،و ُ
بمدك ،و ُ
ِب َذن ِب ِو أن تَ ْغف َر لي ُذ ُنوبي ،وأن ترجعني بحاجتي .المَّ ُي َّم ِّإني ْ
ضطَِّر
تأْ
مب َر ْح َمتك و ُ
الم ْ
بيتُ َك ،ج ْئ ُ
ط ُ
أؤُّم طاعتكُ ،متَِّبعاً ْ
ألمرك ،راضياً ِبقَ َد ِرك ،أسأل َك مسأل َة ُ
ِ
طيع ألمرك الم ْ ِ ِ
أن تَُبمِّ َغني عفوك ،وتجيرني ِم َن
وب ِتك ْ
شفق م ْن َعذابك ،الخائف ل ُعقُ َ
الم ِ ْ
ُ
إليك ُ
ال ّن ِ
ار برحمتك».

المبحث السادس :في أعمال منى أيام التشريق

قاؿ اهلل تعالى{ :واذكروا اهلل في ٍ
تعجل في يومين فال إثم عميو ومن
أيام معدودات فمن ّ
تأ ّخر فال إثم عميو لمن اتّقى واتقوا اهلل واعمموا أنكم إليو تُحشرون} [البقرة.]023:
بعدة أمور:
يجب في منى القياـ ّ
األول :المبيت بمنى

الحج ،ويعتبر في المبيت قصد القربة واإلخالص
وىو الواجب الثاني عشر مف واجبات
ّ
الحج الذي عميو.
هلل ّ
عز وج ّؿ ،وكونو عف ّ
الحجة ،وقد يجب
ـ ػ  :398زماف المبيت ليمتا الحادي عشر والثاني عشر مف شير ذي
ّ
لميمة الثالث عشر في الحاّلت التالية:
يتجنب المحرـ الصيد.
أ  -إذا لـ ّ

ب  -إذا كاف قد أتى النساء حاؿ إحرامو عمى األحوط.
ت  -إذا بقي في منى في اليوـ الثاني عشر حتى دخؿ الميؿ.
ـ ػ  :399ينتيي الواجب باإلفاضة مف منى بعد الزواؿ مف اليوـ الثاني عشر مف ذي
الحجةّ .إّل َّ
أف مف لـ يتّؽ الصيد والنساء حاؿ إحرامو ،وكذا مف بقي في منى حتى دخمت
ّ
ليمة الثالث عشر ،وبالتالي وجب عميو مبيت ليمة الثالث عشر ،فإفاضتو تكوف بعد الرمي في
اليوـ الثالث عشر  ،قبؿ الزواؿ أو بعده.
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تييأ
ـ ػ  :39:مف كاف يريد اإلفاضة مف منى في ظير الثاني عشر مف ذي
الحجة إذا ّ
ّ
وتحرؾ مف مكانو ولـ يمكنو الخروج قبؿ الغروب بسبب الزحاـ ونحوه ،فإف أمكنو
لمخروج
ّ
المبيت فييا ليمة الثالث عشر وجب ،واف لـ يمكنو أو كاف المبيت حرجياً عميو جاز لو
الخروج ،وليس عميو التكفير بشاة واف كاف التكفير أفضؿ.
ـ ػ ّ :3:1ل ُيعتبر في المبيت بمنى البقاء فييا تماـ الميؿ مف الغروب إلى الفجر ،فإذا
مكث فييا مف أوؿ الميؿ إلى منتصفو جاز لو الخروج بعده ،واذا خرج منيا أوؿ الميؿ أو قبمو
لزمو الرجوع إلييا قبؿ طموع الفجر ،بؿ قبؿ انتصاؼ الميؿ عمى األحوط .واألولى لمف بات
ثـ خرج أف ّل يدخؿ م ّكة قبؿ طموع الفجر.
النصؼ األوؿ ّ
ـ ػ  :3:2منتصؼ الميؿ ىو الزمف المنتصؼ بيف غروب الشمس وطموع الفجر.

عدة طوائؼ:
ـ ػ ُ :3:3يستثنى مف وجوب المبيت بمنى ّ
يشؽ عميو المبيت بيا ،أو يخاؼ عمى نفسو أو عرضو
الممرض لو ،ومف ّ
أ  -المريض و ّ
أو مالو إذا بات فييا ،فيسقط مف المبيت خصوص ما كاف فيو العذر ،فمو كاف معذو اًر في
ليمة الحادي عشر ،وزاؿ العذر في ليمة الثاني عشر لزمو المبيت في الميمة الثانية دوف
األولى.
ب  -مف خرج مف منى ولو مف حيف العشاء ،واشتغؿ بالعبادة  -ومنو الطواؼ والسعي
فإنو يسقط عنو وجوب المبيت في تمؾ
الواجباف عميو  -في م ّكة طواؿ الميؿ إلى الفجرّ ،
الميمة .ىذا ،وّل ينافي اّلستغراؽ بالعبادة اإلتياف ببعض حوائجو الضرورية كاألكؿ والشرب
ونحوىما بالنحو المتعارؼ.
فإنو يجوز لو أف يناـ
ت  -مف خرج مف م ّكة يريد الوصوؿ إلى منى فتجاوز بيوت م ّكةّ ،
في الطريؽ قبؿ أف يصؿ إلى منى.
أخره
ـ ػ  :3:4إذا كاف راجعاً مف مكة إلى منى يريد المبيت في النصؼ األوؿ ولكف ّ
الزحاـ عف الوصوؿ ساعة أو ساعتيف لـ يكفو مبيت النصؼ األوؿ بؿ يجب عميو مبيت
النصؼ الثاني عمى األحوط
الحجة
ثـ رجع إلييا بعد دخوؿ ليمة الثالث عشر مف ذي
ّ
ـ ػ  :3:5مف أفاض مف منى ّ
لحاجة ،لـ يجب عميو المبيت بمنى تمؾ الميمة ،بؿ يختص الحكـ بمزوـ المبيت بمف دخؿ
عميو الميؿ وىو في منى تمؾ الميمة.
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فرعٌ :في آداب

منى:

عز وجؿ كما ورد في اآلية المباركة{ :واذكروا اهلل في ٍ
أياـ التشريؽ ىي أياـ ٍ
أيام
ذكر هلل ّ
المجرد مف الذكر والدعاء وقراءة
الحاج عمى المبيت
معدودات} [البقرة ،]023:فال يقتصر
ّ
ّ
القرآف ما أمكنو ذلؾ.
يستحب المقاـ بمنى ّأياـ التشريؽ ،وعدـ الخروج منيا ولو كاف
وقد ذكر العمماء أنو
ّ
الخروج لمطواؼ المندوب.
ويستحب التكبير فييا بعد كؿ صالة يصمييا إلى خمس عشرة صالة :أوليا ظير يوـ
ّ
ابتداء مف ظير
النحر ،وكذلؾ يستحب التكبير بعد كؿ صالة يصمييا مف لـ يكف في منى
ً
يوـ النحر حتى عشر صموات في سائر األمصار ،واألولى في كيفية التكبير أف يقوؿ:

الح ْم ُد ،اهلل أ ْك َب ُر عمى ما
بر وهلل َ
بر ،اهللُ أ ْك ُ
أكبر ،ال إلو إالّ اهللُ واهللُ أ ْك ُ
أكبر ،اهللُ ُ
«اهللُ ُ
األنعام ،والحم ُد ِ
ِ
ِ
هلل عمى ما أوالنا».
ييم ِة
َْ
ىدانا ،اهللُ ُ
أكبر عمى ما رزقَنا م ْن َب َ

ويستحب أف يصمّي فرائضو ونوافمو في مسجد الخيؼ ،فقد روى أبو حمزة الثمالي عف
ّ
أبي جعفر(ع) أنو قاؿ« :مف صمّى في مسجد الخيؼ بمنى مائة ركعة قبؿ أف يخرج منو
سبح اهلل فيو مائة تسبيحة كتب لو كأجر عتؽ رقبة ،ومف
عدلت عبادة سبعيف عاماً ،ومف ّ
ىمّؿ اهلل فيو مائة تيميمة عدلت أجر إحياء نسمة ،ومف حمد اهلل فيو مائة تحميدة عدلت أجر
عز وجؿ» [مف ّل يحضره الفقيو  ،341 :2ح.]79:
خراج العراقيف
ّ
يتصدؽ بو في سبيؿ اهلل ّ
الثاني :في رمي الجمار أيام التشريق:

رمي الجمرات الثالث :الصغرى
وىو الواجب الثالث عشر مف واجبات
ّ
الحج ،ويجب فيو ّ
والوسطى والكبرى (جمرة العقبة) بالترتيب المذكور .وزماف الرمي ىو في اليوـ الحادي عشر
والثاني عشر ،وفي الثالث عشر أيضاً  -عمى األحوط  -لمف بات في منى ليمة الثالث
عشر .ىذا ،وّل بد أف يكوف الرمي عف ّنية كما تقدـ في رمي جمرة العقبة.

ثـ جمرة العقبة ،ولو
ثـ الجمرة الوسطىّ ،
ـ ػ  :3:6يجب اّلبتداء برمي الجمرة الصغرىّ ،
خالؼ وجب عميو اإلعادة بما يحصؿ بو الترتيب  -حتى لو كانت المخالفة عف جيؿ أو
ثـ الكبرى ،فيجب عميو أف يعيد رمي
ثـ الصغرى ّ
نسياف  .-ومثالو :أف يرمي الوسطى ّ
الوسطى والكبرى ،واذا رمى الصغرى ثـ الكبرى ثـ الوسطى ،فإنو يعيد رمي الكبرى فقط،
وىكذا.
نعـ ،إذا نسي  -أو كاف جاىالً  -فرمى الجمرة الالحقة بعد أف رمى سابقتيا أربع
حصيات أجزأه العود إلى السابقة واكماؿ رمييا سبعاً ،وّل يجب عميو إعادة رمي الالحقة.
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فإنو يكفيو ىنا
ثـ يرمي الكبرىّ ،
ثـ يرمي الوسطى بأربع حصياتّ ،
مثالو :أف يرمي الصغرى ّ
أف يرمي الوسطى بثالث حصيات ،وّل يمزمو إعادة الرمي عمى الكبرى.
ـ ػ  :3:7ما ذكرناه مف واجبات رمي جمرة العقبة في أعماؿ منى يوـ العيد يجري في
تقدـ مف اّلختالؼ في استقباؿ القبمة وعدمو في المستحبات.
رمي الجمرات كميا ،إّل ما ّ
ويستثنى مف ذلؾ الرعاة وك ّؿ معذور
ـ ػ  :3:8يجب أف يكوف رمي الجمرات في النيارُ .
عف المكث في منى نيا اًر لخوؼ أو مرض أو عمّة أخرى ،فيجوز لو رمي كؿ نيار في الميمة
السابقة عمى ذلؾ النيار ،ولو لـ يتم ّكف مف ذلؾ جاز الرمي عف اليوميف في ليمة واحدة.
َّ
َّ
أما النساء َّ
يصحح الرمي
عندىف عذر
وظيفتيف الرمي نيا اًر كالرجاؿّ ،إّل إذا كاف
فإف
ّ
وّ
َّ
ليالً كالمرض أو الخوؼ أو الحرج ،فإذا لـ َّ
فعمييف باّلستنابة.
يكف كذلؾ

ـ ػ  :3:9المعذور الذي ّل يستطيع الرمي بنفسو  -كالمريض  -يستنيب غيره ليرمي
األولى أف يحضر عند الجمار مع اإلمكاف ويرمي النائب بمشيد منو .واذا رمى عنو
عنو .و ْ
مع عدـ اليأس مف زواؿ العذر قبؿ انقضاء الوقت ،فاتفؽ زوالو فاألحوط أف يرمي بنفسو
أيضاً .ومف لـ يكف قاد اًر عمى اّلستنابة  -كالمغمى عميو  -تولّى ُّ
وليو الرمي عنو أو
استناب غيره.
ـ ػ  :3::مف ترؾ الرمي في اليوـ الحادي عشر نسياناً أو جيالً وجب عميو قضاؤه في
اليوـ الثاني عشر نيا اًرّ ،ل في الميؿ ،ومف تركو في اليوـ الثاني عشر كذلؾ قضاه في اليوـ
المتعمد بحكـ الناسي والجاىؿ عمى األحوط ،نعـ يختمؼ عنيما
الثالث عشر نيا اًر أيضاً ،و ّ
في اإلثـ.
أداء عف يومو الذي ىو فيو
يفرؽ بيف ما يرميو ً
وعمى كؿ حاؿ فاألحوط لمف يقضي أف ّ
يقدـ القضاء عمى األداء ،واألفضؿ أف يكوف
وما يرميو قضاء عف اليوـ السابؽ ،وأف ّ
القضاء أوؿ النيار واألداء عند الزواؿ.
ـ ػ  :411مف ترؾ رمي الجمار نسياناً أو جيالً ،فتذ ّكر أو عمـ بو في م ّكة وجب عميو
يقدـ ما
أف يرجع إلى منى ويرمي فييا .واذا كاف المتروؾ رمي يوميف أو ثالثة فاألحوط أف ّ
فاتو أوّلً عمى ما فاتو ثانياً وىكذا ،ويفصؿ بيف الرمي عف يوـ والرمي عف اليوـ اآلخر
بمقدار مف الوقت.
أما إذا ذكره أو عمـ بو بعد خروجو مف م ّكة لـ يجب عميو الرجوع لتداركو ،واألولى أف
وّ
يحج.
حج ،أو بنائبو إف لـ ّ
يقضيو بنفسو في السنة القادمة إذا ّ

حجو ،واألحوط أف
ـ ػ  :412مف ترؾ رمي الجمار في أياـ التشريؽ
متعمداً لـ يبطؿ ّ
ّ
حج أو بنائبو إف لـ يحج.
يقضي الرمي في العاـ التالي بنفسو إف ّ
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فرع :في طواف

الوداع:

يستحب لمف أراد الخروج مف م ّكة أف يطوؼ طواؼ الوداع ،وأف يستمـ الحجر األسود
ّ
المستحبات عند الوصوؿ إلى
تقدـ مف
والركف اليماني في ك ّؿ شوط إذا أمكنو ،وأف يأتي بما ّ
ّ
المستجار ،وأف يدعو اهلل بما شاء ،ثـ يستمـ الحجر األسود ويمصؽ بطنو بالبيت ،ويضع
إحدى يديو عمى الحجر واألُخرى نحو الباب ،ثـ يحمد اهلل ويثني عميو ،ويصمّي عمى النبي
وآلو ،ثـ يقوؿ:
ِ
«المَّ ُي َّم ِّ
يرت َك ِم ْن
ونبي َك وأمين َك
عبد َك ورسول َك ِّ
َ
وحبيبك وَن ّ
حم ٍد ْ
صل عمى ُم ّ
جي َك وخ َ
ِ
ِ
وع َب َد َك
رساالت َك
خمق َك ،المَّ ُي َّم كما بمَّ َغ
وص َد َ
َ
بأمرك وأُوذي في ج ْن ِب َك َ
وجاىد في سبيمك َ
ع ْ
ِ
أح ٌد ِم ْن
ستَجاباً لي بأف َ
ْض ِل ما يرجع بو َ
حتى أتاهُ اليقين ،المَّ ُي َّم ا ْقمبني ُمفمحاً ُم ْن ِجحاً ُم ْ
الر ِ
وف ِْد َك ِم َن الم ْغ ِفرِة و ِ
الرضوان والعافية».
البركة و َّ
حمة و ِّ
َ َ

الحناطيف  -ويقع قباؿ الركف الشامي  -ويطمب مف اهلل
ويستحب لو الخروج مف باب ّ
التوفيؽ لرجوعو مرة أُخرى.
ويتصدؽ بو عمى الفقراء.
ويستحب أف يشتري عند الخروج مف م ّكة مقدار درىـ مف التمر
ّ
ّ

البـاب الثـاني

في باقي أنواع الحج والعمرة
وفيو فصالف:

الفصل األول :في حج اإلفراد

والقران:

الحاج
فسمي كذلؾ ألف
ّ
سمي ّ
أما القراف ّ
حج اإلفراد بيذا اّلسـ ّلنفراده عف العمرة ،و ّ
ّ
يسوؽ معو اليدي ويقرنو بنفسو مف حيف إحرامو حتى يوصمو إلى محمّو بمنى يوـ العيد.
أف اإلفراد والقراف وظيفة مف كاف حاضر المسجد
وقد تقدـ في الباب األوؿ اإلشارة إلى ّ
الحراـ ،وىو الذي ّل يبعد منزلو عف م ّكة مسافة  32711مت اًر فما زاد .أما الذي يقع منزلو
عمى رأس تمؾ المسافة فقد تقدـ ّأنو يجب عميو التمتّع.

إما
وقد ذكرنا في محمّو أيضاً ّأنو قد تنقمب وظيفة المتمتّع إلى اإلفراد في بعض الحاّلتّ ،
وجوباً أو عمى نحو اّلحتياط.
أف ىناؾ
حج القراف واإلفراد مع ّ
ويشترؾ ّ
حج التمتّع في أغمب األفعاؿ والشروط ،إّل ّ
بعض األحكاـ واّلختالفات التي نعرض ليا في مسائؿ:
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حج اإلفراد والقراف واجباً استقاللياً ّل ارتباط لو بالعمرة ،بمعنى
ـ ػ ُ :413يعتبر ك ّؿ مف ّ
أف المكمّؼ إذا استطاع لو وحده وجب عميو ،واذا لـ يستطع لو لـ يجب عميو حتى لو
ّ
استطاع لمعمرة .وبتعبير آخرّ :إنو يجب عمى المكمّؼ حاضر المسجد الحراـ واجباف:
حج اإلفراد أو القراف.
أّ -

ب  -العمرة المفردة اآلتي ذكر تفاصيميا في الفصؿ الثاني مف ىذا الباب.
لمحج فقط وجب عميو ،واذا استطاع لمعمرة
فإذا استطاع ليما معاً وجبا معاً ،واذا استطاع
ّ
فإف اّلستطاعة فيو لمحج
فقط وجبت عميو .وبيذا يختمؼ عف ّ
حج التمتّع بمعناه األعـّ ،
الحج ما لـ يستطع معو
مرتبطة باّلستطاعة لمعمرة ،فإذا استطاع لو فقط لـ يجب عميو
ّ
لمعمرة.
حج اإلفراد والقراف عف العمرة المفردة ّأنو يمكف أف يقع
ويترتّب عمى استقاللية ك ّؿ مف ّ
الحج في سنة والعمرة في
حج اإلفراد أو القراف والعمرة المفردة في سنة واحدة ،ويمكف أف يقع ّ
ّ
الحج
سنة أخرى ،وبذلؾ أيضاً يفترؽ التمتّع عف اإلفراد والقراف ،حيث يجب في التمتّع إيقاع
ّ
والعمرة في عاـ واحد وفي أشير الحج.
حج اإلفراد والقراف،
كما ّأنو يترتّب عمى ذلؾ أيضاً ّأنو يمكف أف تقع العمرة المفردة قبؿ ّ
لكف ّل يبقى المعتمر في مكة حتى زماف الحج ،فيما لو أوقع العمرة في أشير الحج ،ويمكف
مر في محمّو.
أف تقع بعده ،بينما ّل يجوز تقديـ ّ
حج التمتّع عمى عمرة التمتّع كما ّ

الحد ( 3217كمـ)  -في م ّكة بقيت
ـ ػ  :414إذا أقاـ البعيد  -وىو المقيـ في خارج ّ
يمر عمى إقامتو فييا سنتاف ،أو يصدؽ عميو قبؿ ذلؾ -
وظيفتو ىي ّ
حج التمتّع حتى ّ
المدة التي قضاىا ،وبحسب ترتيب آثار اّلستيطاف فييا مع أىمو واعراضو
بحسب طبيعة ّ
لمحج قبؿ ذلؾ وجب
عف وطنو ،وغير ذلؾ مف عوامؿ ّ -أنو مف أىؿ م ّكة؛ فإذا استطاع
ّ
الحج إفراداً أو قراناً؛ وتبقى وظيفتو ىي التمتّع حتى يقيـ سنتيف
عميو التمتّع ولـ يجزئو
ّ
ويدخؿ في الثالثة ،أو يصدؽ عميو قبؿ ذلؾ ّأنو مف أىؿ مكة.
بذمتو قبؿ إقامتو
يفرؽ في الحكـ المذكور بيف أف يكوف قد استطاع
ّ
ىذا ،وّل ّ
لمحج وتعمّؽ ّ
في م ّكة أو في أثنائيا .كما ّل فرؽ فيو بيف أف تكوف إقامتو بقصد التوطّف أـ ّل .وكذلؾ
الحد المذكور ( 3217كمـ).
الحكـ لو أقاـ في غير م ّكة مف األماكف الداخمة في ّ

ـ ػ  :415المقيـ في م ّكة ،والذي لـ ينتقؿ فرضو إلى اإلفراد أو القراف ،عندما يريد أف
يحج تمتّع ًا ّل يكمّؼ بالرجوع إلى أحد المواقيت البعيدة كالجحفة أو ذي الحميفة ،بؿ يجوز لو
ّ
أف يحرـ لعمرة التمتّع مف أحد المواقيت الواقعة في أدنى الح ّؿ ،كالجعرانة والتنعيـ ،واف كاف
األفضؿ أف يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة البعيدة فيحرـ منو ،وأفضؿ منو أف يخرج إلى
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ميقات أىؿ بمده السابؽ ،كأف يكوف مف أىؿ الشاـ فيخرج ليحرـ مف الجحفة أو مف مسجد
الشجرة مثالً.
ـ ػ  :416الظاىر أف حكـ اإلحراـ المذكور في المسألة السابقة ىو حكـ كؿ مف كاف في
بحج التمتّع ولو مستحباً وليس مختصاً بمف أقاـ فييا.
م ّكة وأراد اإلتياف ّ

يحج مفردًا أو قارناً
ذمتو أف ّ
حج التمتّع وقد ّ
ـ ػ  :417يجوز لمف كاف فرضو ّ
حج وأفرغ ّ
الحج تمتعاً إذا
مستحباً ،وكذا بالنسبة لمف كاف فرضو اإلفراد أو القراف ،حيث يجوز لو
حجاً
ّ
ّ
ّ
الحج الواجب عميو.
ذمتو مف ّ
أفرغ ّ
تقدـ في الباب األوؿ أف مف كاف فرضو التمتع ،إذا عمـ قبؿ أف يحرـ لعمرة
ـ ػ ّ :418
التمتع أف الوقت سيكوف ضيقاً ،بحيث ّل يسمح لو بإتماـ أعماؿ عمرتو قبؿ زواؿ الشمس
حج اإلفراد
مف يوـ عرفة عمى نحو يدرؾ معو الوقوؼ اّلختياري ،أمكنو أف يعدؿ إلى ّ
حج التمتع عميو ،فال
تعمد التأخير بقصد تفويت ّ
ويجزئو ذلؾ عف فرضو ،إّل أف يكوف قد ّ
ٍ
حج التمتع في العاـ القادـ.
يجزئو العدوؿ
عندئذ ،ويجب عميو ّ

حج اإلفراد
ـ ػ ّ :419ل يختمؼ حكـ اإلحراـ مف الميقات أو مف المنزؿ أو مف م ّكة في ّ
حج التمتّع .فمف كاف منزلو أقرب إلى م ّكة مف الميقات لـ يكمّؼ بالذىاب
أو القراف عنو في ّ
فإنو يحرـ مف م ّكة ،واف
إلى الميقات ،بؿ يحرـ مف منزلو ،ومف كاف مف أىؿ م ّكة وجوارىا ّ
األولى لغير النساء الخروج إلى أحد مواقيت أدنى الح ّؿ .ومف كاف طريقو عمى الميقات
كاف ْ
يمر عمى الميقات ،لـ يكمّؼ بالذىاب إلى أحد
لزمو اإلحراـ مف الميقات ،وكذلؾ فإف مف لـ ّ
المواقيت ،وحكمو كما تقدـ في مواقيت اإلحراـ.

يحج
حج التمتّع،
ولكف مف ّ
حج اإلفراد عنيا في ّ
ـ ػ ّ :41:ل تختمؼ كيفية اإلحراـ في ّ
ّ
فإنو يمكنو تحقيقو بالتقميد
المسمى بالقارف ،كما يمكف لو تحقيؽ اإلحراـ بالتمبيةّ ،
ّ
حج القراف ،و ّ
أو اإلشعار.
البدنة وتمطيخيا بالدـ ُليعمـ ّأنيا ىدي،
ـ ػ  :421يتحقؽ اإلشعار بطعف صفحة سناـ ُ
بالبدف دوف
اليمنى ،وبذلؾ يكوف اإلشعار
مختصاً ُ
واألحوط أف يكوف الطعف في الصفحة ُ
ّ
سائر أنواع اليدي.
أما التقميد فيو أف يعمّؽ في رقبة اليدي خيطاً أو نعالً أو نحو ذلؾ ُليعمـ ّأنو ىدي ،وّل
وّ
يبعد كفاية التجميؿ بدّلً عف التقميد ،وىو ستر اليدي بثوب ونحوه ليكوف عالمة عمى كونو
البدف وغيرىا مف أنواع اليدي.
ىدياً ،والتقميد والتجميؿ مشترؾ بيف ُ
يمبي واف كاف قد عقد إحرامو باإلشعار أو التقميد.
ـ ػ  :422األولى لمقارف أف ّ
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فيشعر
البدف كثيرة ،وأراد إشعارىا ،جاز لو أف يدخؿ بيف كؿ بدنتيف ُ
ـ ػ  :423إذا كانت ُ
اليسرى.
اليمنى واألخرى مف الصفحة ُ
إحداىما مف الصفحة ُ

حج التمتّع،
حج القراف عمى النحو
ّ
المتقدـ في ّ
أف اليدي واجب في ّ
ـ ػ  :424مف الواضح ّ
حج اإلفراد وبيف ٍ
كؿ مف التمتع
حج اإلفراد الذي ّل ىدي فيو ،وىذا ٌ
فرؽ آخر بيف ّ
بخالؼ ّ
والقراف.

حج التمتّع في مسألة تقديـ أعماؿ م ّكة عمى الوقوفيف
ـ ػ ّ :425
تقدـ اّلحتياط في ّ
حج اإلفراد والقراف ،إذ يجوز
بعرفات ومزدلفة لغير ذوي اّلعذار ،وّل وجو ليذا اّلحتياط في ّ
التقديـ بال إشكاؿ ،لممعذوريف وغيرىـ.

الفصل الثاني :في العمرة المفردة
مرة واحدة في العمر
ّ
تقدـ أف العمرة المفردة واجبة عمى مف كانت وظيفتو اإلفراد أو القراف ّ
أما مف كانت وظيفتو التمتّع فال يجب عميو اإلتياف بالعمرة المفردة حتى لو استطاع
ّ
كالحج ،و ّ
بحج التمتّع فال يجب عميو اإلتياف بالعمرة المفردة
أما مف أتى ّ
ليا ولـ يستطع ّ
لحج التمتّع ،و ّ
جزماً .نعـ ،العمرة المفردة
مستحبة عمى كؿ حاؿ.
ّ

ىذا ،وقد تكوف العمرة المفردة واجبة لمف أراد دخوؿ مكة ،وقد تجب بالنذر أو باليميف أو
بالعيد.
وىنا بعض مف أحكاـ العمرة المفردة نذكره في مسائؿ:
ـ ػ  :426وجوب العمرة المفردة بالنسبة لمقريب عند اّلستطاعة ليا فوري  -عمى األحوط
لمحج.
الحج ،حتى لو لـ يستطع ّ
مر في ّ
وجوباً  -كما ّ

ستحب اإلتياف بالعمرة المفردة في ك ّؿ شير مف شيور العاـ ،وّل ُيعتبر الفصؿ
ـ ػ ُ :427ي
ّ
بيف عمرة وأخرى بثالثيف يوماً ،واف كاف األفضؿ أف ّل يأتي بأكثر مف عمرة واحدة في
الشير القمري الواحد ،وذلؾ في خصوص ما إذا كاف يريد اإلتياف بالعمرتيف عف نفسو أو أف
أما إذا كانت إحدى العمرتيف عف نفسو واألخرى عف غيره ،أو
يأتي بيما عف شخص آخر ،و ّ
كانت إحداىما عف شخص واألخرى عف آخر ،فال إشكاؿ في جواز اإلتياف بعمرتيف في
الشير الواحد.
ـ ػ  :428أفضمية عدـ اإلتياف بعمرتيف في شير قمري واحد ّل تعتبر فيما إذا كانت
إحدى العمرتيف مفردة واألخرى عمرة التمتّع ،فمف اعتمر عمرة مفردة جاز لو اإلتياف بعمرة
حج التمتع فيجوز
التمتع بعدىا ،ولو كانت في نفس الشير ،وكذلؾ الحاؿ فيمف انتيى مف ّ
الحجة وأراد اإلتياف بالمفردة في
لو اإلتياف بعمرة مفردة حتى لو أحرـ لعمرة التمتع في ذي
ّ
ذلؾ الشير.
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ـ ػ ّ :429ل يجوز  -عمى األحوط وجوباً  -اإلتياف بالعمرة المفردة بيف عمرة التمتّع
وحجو.
ّ
ـ ػ  :42:مكاف اإلحراـ لمعمرة المفردة يكوف عمى الشكؿ التالي:

الحج وأراد اإلتياف بعمرة مفردة أو كاف
أ  -أف يكوف في م ّكة ،كأف يكوف قد انتيى مف
ّ
فإنو ُيحرـ مف أحد مواقيت أدنى الح ّؿ ،كالجعرانة والحديبية والتنعيـ.
لمحجّ ،
في م ّكة ّل ّ

مرت في عمرة
ب  -أف يكوف خارج م ّكة ،ولـ يكف طريقو عمى أحد المواقيت التي ّ
فإنو يمكنو اإلحراـ مف أدنى الح ّؿ كذلؾ.
التمتّع ،كذي الحميفة والجحفة وغيرىماّ ،

فإنو
مرت لعمرة التمتّعّ ،
يمر بأحد المواقيت التي ّ
ت  -أف يكوف خارج م ّكة وكاف طريقو ّ
يحرـ لمعمرة المفردة مف الميقات الذي يكوف طريقو عميو ،فإف عصى ولـ يحرـ منيا أمكنو
ويصح منو واف كاف آثم ًا.
أف يحرـ مف أدنى الح ّؿ
ّ
تقدـ في أحكاـ الحرـ ّأنو ّل يجوز أف يدخؿ أحد م ّكة إّل محرماً ،فإذا كاف
قد ّ
ـ ػ ّ :431
لحج اإلفراد أو القراف فال مشكمة ،ولكنو إذا
لمحج في وقتو ،كأف أحرـ لعمرة التمتّع أو ّ
إحرامو ّ
فإنو ّل بد أف يحرـ لعمرة مفردة.
الحج ّ -
الحج  -أو لغير ّ
أراد الدخوؿ في غير أشير ّ
ىذا ،وقد ذكرنا سابقاً ّأنو ّل يجب اإلحراـ لدخوؿ م ّكة مف صنفيف مف الناس:

يتكرر دخولو وخروجو ،بحسب ما تفرضو عميو طبيعة عممو ،كساعي البريد أو
أ  -مف ّ
المسؤوؿ عف تأميف البضائع مف خارج منطقة الحرـ إلى داخميا أو بالعكس.
ب  -مف يريد دخوؿ م ّكة مف خارج الحرـ في الشير الذي خرج فيو ،سواء كاف مف
أىميا ،فمـ يكف خروجو مسبوقاً بإحراـ ،أو كاف مف غير أىميا وأراد دخوليا في الشير الذي
أح ّؿ فيو مف إحرٍاـ ساب ٍ
فإنو
ؽ بعد قضاء ُن ُسكو ،كمف أحرـ في رجب مثالً لمعمرة المفردة ّ
يجوز لو الخروج والدخوؿ بال إحراـ بعد إحاللو مف عمرتو طواؿ شير رجب ،حتى إذا أراد
الدخوؿ في شعباف  -بعد أف يكوف قد خرج في رجب  -لزمو عمرة مفردة ،وىكذا .وكذلؾ
فإنو يجوز لو الدخوؿ والخروج طواؿ ذلؾ
لمحج في شير ذي
إذا أح ّؿ مف إحرامو
الحجةّ ،
ّ
ّ
الشير مف دوف إحراـ.
يحج جاز لو أف يعتمر عمرة
استقر
ـ ػ  :432مف
ذمتو مف أعواـ سابقة ولـ ّ
ّ
ّ
الحج في ّ
حجو الواجب ،فال
مفردة في غير أشير
الحج ،إّل إذا أوجب ذلؾ عدـ قدرتو عمى أداء ّ
ّ
ٍ
فإنو يجب
أما مف كاف فرضو اإلفراد ّ
يجوز حينئذ .ىذا بالنسبة لمف كاف فرضو التمتّع ،و ّ
أداىا كاف لو حكـ ما
عميو اإلتياف بالعمرة المفردة كواجب مستقؿ حيف اّلستطاعة إلييا ،فإذا ّ
تقدـ في المسألة.
ّ
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ذمتو ،وأراد اإلتياف بعمرة
الحج
ـ ػ  :433إذا كاف لدى المكمّؼ ماؿ ،ولـ يكف
ّاً
ّ
مستقر في ّ
الحج في حينو،
أدى صرؼ الماؿ في العمرة إلى عدـ قدرتو عمى
مفردة جاز لو ذلؾ ّإّل إذا ّ
ّ
الحج.
ولو كاف اعتماره المذكور في غير أشير ّ

ذمتو منيا  -أو الذي لـ يكف مستطيع ًا
حج ّ
ـ ػ  :434المكمّؼ الذي ّ
حجة اإلسالـ وأفرغ ّ
الحج ،بؿ يمكنو أف يدخؿ م ّكة
الحج ّل يتحتّـ عميو
لمحج  ،-إذا أراد الدخوؿ في أشير
ّ
ّ
الحج بعد اإلتياف بالعمرة المفردة ػ حاؿ وجوده في مكة ػ
بعمرة مفردة فقط .نعـ ،إذا بدا لو
ّ
حج التمتّع ،فيقمب عمرتو ويصح منو.
جاز لو ذلؾ حتى لو أراد ّ

ـ ػ  :435تشترؾ العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعماليا وشروطيا  -في غير ما
تقدـ  ،-وتفترؽ عنيا في أمور:
ّ

أ  -أف طواؼ النساء جزء واجب مف العمرة المفردة عمى األحوط وجوباً ،وليس كذلؾ في
عمرة التمتع .نعـ ،األفضؿ اإلتياف بو برجاء المطموبية في عمرة التمتع.

الحجة،
الحج ،وىي شواؿ وذو القعدة وذو
ب  -أف عمرة التمتّع ّل تقع إّل في أشير
ّ
ّ
وتصح العمرة المفردة في جميع الشيور ،وأفضميا شير رجب.
أما في العمرة المفردة
ت  -ينحصر اإلحالؿ مف اإلحراـ في عمرة التمتّع بالتقصير ،و ّ
فاإلحالؿ مف إحراميا  -لمرجاؿ  -كما يكوف بالتقصير يكوف بالحمؽ كذلؾ ،بؿ ىو أفضؿ
فيتعيف عمييف التقصير مطمقاً.
أما النساء ّ
مف التقصير .و ّ
الحج في سنة واحدة ،وليس األمر كذلؾ في العمرة
ث  -يجب أف تقع عمرة التمتّع و ّ
تقدـ في الفصؿ األوؿ مف ىذا الباب.
المفردة ،كما ّ

ج  -أف مف جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبؿ الفراغ مف السعي فسدت عمرتو
أما مف جامع امرأتو في عمرة التمتّع لـ تفسد ،واف كاف األفضؿ إعادتيا قبؿ
بال إشكاؿ ،و ّ
الحج.
الحج مع اإلمكاف ،واّل أعادىا في العاـ القابؿ مع ّ
ّ

خـاتم ــة
وفييا خمسة مطالب:

المطلب األول :في الكفارات
حرميا ،كما يمكف
تترتّب الكفارة عمى مخالفة بعض األمور التي أوجبيا الشرع ،أو التي ّ
أف تثبت الكفارة في بعض الموارد التي ّل يأثـ فييا المكمّؼ ،كما في صورة الجيؿ .والكفّارة
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وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻏﺎﻟب ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎرات ﻤﺘرﺘّﺒﺎً ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎب ﺸﻲء ﻤن
ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف ﻨوع اﻟﻔﻌلّ ،
ﻟﻤﺤرﻤﺎت اﻹﺤرام ،إﻻ ّأﻨﻨﺎ آﺜرﻨﺎ
ﻤﺤرﻤﺎت اﻹﺤرام ،ﻛﺎن ذﻟك ﻤﻘﺘﻀﯿﺎً ﻷن ﺘُﺒﺤث ﺘﺒﻌﺎً ّ
ّ
ﺼﻠب أﻓﻌﺎل
ذﻛرﻫﺎ ﺒﺸﻛل ﻤﺴﺘﻘل،
ً
ﺘﺴﻬﯿﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻛﻠّف ،وﻟﻌدم ﻛون اﻟﻛﻔّﺎرات داﺨﻠﺔ ﻓﻲ ُ
ﻤﺤرﻤﺎت اﻹﺤرام
ّ
اﻟﺤﺞ ،ﺒل ﻫﻲ ﻤن آﺜﺎر ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻛﻠﯿف .ﻋﻠﻰ ّأﻨﻨﺎ ارﺘﺄﯿﻨﺎ ﺘﺠزﺌﺔ ﻛﻔّﺎرات ّ
ﺘﻨوع ﺘﻠك اﻟﻤﺤرﻤﺎت ،ﺘﯿﺴﯿراً ﻟﻠرﺠوع إﻟﯿﻬﺎ ﻋﻨد اﻟﺤﺎﺠﺔ.
ﺒﺤﺴب ّ
والكفّارات وأحكاميا نستعرضيا ضمف الفروع التالية:

األول :كفارات الصيد

صيده ،كالحيواف البحري ،كما ّل تثبت الكفارة في ذبح
ـ ػ ّ :436ل كفّارة فيما جاز
ُ
األنعاـ  -وىي اإلبؿ والبقر والغنـ  ،-وكذا الدجاج وغيرىا مما استثني مف حرمة الصيد
محرمات اإلحراـ .وأما ما يحرـ صيده فمو كفارات لـ نذكرىا لقمّة
والقتؿ مما سبؽ ذكره في ّ
اّلبتالء بيا ،خصوصاً في عصرنا الحاضر.

الثاني :كفارات الممارسات

الجنسية:

 - 4الجماع ،وتثبت الكفارة فيو في الحاّلت التالية:
أ  -إذا جامع المكمؼ امرأتو في عمرة التمتع ،قبالً أو دب اًر ،عالماً عامداً ،حتى لو كاف
البدنة.
بعد السعي ،فكفارتو بدنة أو بقرة أو شاة ،مخي اًر بينيا ،واألفضؿ اختيار ُ

الحج قبؿ الوقوؼ بمزدلفة ،فإذا كانت ُم ِ
حرمة وعالمة بالحاؿ
ب  -إذا جامعيا في إحراـ
ّ
ومطاوعة لزوجيا عمى الجماع فعمييا الكفارة عف نفسيا ،فإذا أكرىيا فعميو كفارتاف وليس
عمييا شيء ،والكفارة بدنة ،فإف عجز عنيا فشاة.

ت  -إذا جامع بعد الوقوؼ بمزدلفة قبؿ طواؼ النساء أو قبؿ الشوط الخامس منو
فالكفارة كما في (ب).
ث  -إذا جامع المح ّؿ زوجتو المحرمة ،فإف كانت مطاوعة وجبت عمييا كفارة بدنة
يدفعيا عنيا زوجيا عمى األحوط ،واف كانت مكرىة فال شيء عمييا وتجب الكفارة عمى
زوجيا.
ال بحرمة ذلؾ أو نسياناً.
ـ ػ ّ :437ل تجب الكفارة إذا جامع المحرـ امرأتو جي ً
 - 0االستمناء:
المقصود باّلستمناء ىنا ىو إخراج المني بواسطة اليد ونحوىا عف طريؽ دلؾ العضو
الحج والعمرة المفردة ،غير ّأنو ّل يبطؿ
التناسمي لمذكر ،وحكمو في الكفّارة حكـ الجماع في
ّ
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أما إذا خرج المني بنحو التقبيؿ والمس والمداعبة فحاؿ الكفّارة
بو
ّ
الحج وّل العمرة المفردة .و ّ
يختمؼ ،وذلؾ عمى النحو الذي سيأتي بيانو.
 - 3تقبيل النساء:

ـ ػ  :438إذا ّقبؿ المحرـ المرأة بشيوة فأمنى فعميو أف يكفّْر ببدنة أو جزور ،بؿ وعميو
ذلؾ مع عدـ اإلمناء عمى األحوط.
ـ ػ  :439إذا ّقبؿ المحرـ المرأة بغير شيوة فكفّارتو شاة ،وكذا إذا َّقبؿ المح ّؿ زوجتو
المحرمة عمى األحوط.
مس النساء:
ّ -1
ضميا عف شيوة موجب لمكفّارة إذا تعمد ذلؾ ،وىي
ـ ػ ّ :43:
مس المرأة أو حمميا أو ّ
شاة ،أما إذا لـ يتعمده فال شيء عميو.
 - 1النظر والمداعبة:
أما النظر إلييا
ـ ػ  :441مداعبة الزوجة مع اإلمناء كفّارتو بدنة ،فإف عجز عنيا فشاة ،و ّ
أما إذا نظر إلييا بشيوة ولـ ِ
يمف فميس عميو
بشيوة مع اإلمناء فكفّارتو بدنة أو جزور ،و ّ
كفّارة.
ـ ػ  :442إذا نظر المحرـ إلى غير زوجتو نظ اًر ّل يح ّؿ لو ،عف شيوة كاف أو مف دونيا،
فإف لـ ِ
يمف فال كفّارة عميو ،واف أمنى وجبت عميو الكفارة ،فإف كاف موس اًر كفّر ببدنة ،واف
أما الفقير فتجزئو الشاة.
كاف
ّ
متوسط الحاؿ كفّر ببقرة ،و ّ

الثالث :في كفارة عقد الزواج حال اإلحرام

ِ
لمحرـ عمى امرأة فدخؿ بيا ،فعمى ك ّؿ مف العاقد والرجؿ والمرأة كفّارة
ـ ػ  :443إذا ُعقد
ُبدنة ،إذا كانوا عالميف بالحاؿ  -حكماً وموضوعاً  -واذا كاف بعضيـ عالماً والبعض اآلخر
اختصت الكفارة بالعالـ منيـ ،وّل فرؽ في وجوب التكفير بيف أف يكوف العاقد والمرأة
جاىالً
ّ
محمّيف أو محرميف.

الرابع :في كفارة استعمال الطيب
ـ ػ  :444استعماؿ الطيب يمكف أف يكوف بتناوؿ شيء مف الطيب باألكؿ ،أو بالشـ ،أو
تعمد كؿ ذلؾ شاة.
بمبس ما يكوف عميو ٌ
أثر مف الطيب ،والكفّارة في ّ
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الخامس :في كفارة ما يحرم لبسه حال اإلحرام
تعمد المحرـ لبس شيء مما يحرـ عميو لبسو حاؿ اإلحراـ ،وجبت عميو
ـ ػ  :445إذا ّ
تعددت الكفارة ،فمو
تعدد المبس ّ
كفّارة شاة ،واألولى التكفير أيضاً في صورة اّلضطرار .ولو ّ
لبس قميصاً مخيطاً ،ولبس الحرير مثالً كاف عميو شاتاف ،وىكذا .نعـ ،لو جعؿ بعض
تتعدد الكفارة ،سواء اتحدت في الصنؼ أو
األلبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة لـ ّ
تعدد الممبوس.
تعدد المبس ّل عمى ّ
تعدد الكفارة مترتّب عمى ّ
اختمفت؛ وبعبارة أخرىّ :

يختص بمف ىو مضطّر إلى لبس ما ّل
تنبيو :إ ّف نفينا لوجوب الكفّارة عف المضطّر،
ُّ
ٌ
الحج أو العمرة ،وّل يشمؿ النائب أو مف
اجب عميو مف
يجوز لو لبسو أثناء أدائو لما ىو و ٌ
ّ
عمف استأجره لمنيابة مع عممو
يحج
ألف ىناؾ تحفّظاً في شر ّ
ّ
ّ
مستحباً؛ ّ
عية عمؿ النائب ّ
حباً
يحج مست ّ
أما مف ّ
بحاجتو إلى لبس ما يحرـ عميو لبسو في حاؿ قيامو ّ
بحجو أو عمرتو .و ّ
بالحج مع عدـ توفّر شروطو الشرعية ،إّلّ
ألنو ليس ممزماً
فإنو ّل يصدؽ اّلضطرار عميو؛ ّ
ّ
ّ
أف يكوف ذلؾ مف قبيؿ الحالة الطارئة التي لـ تكف واردةً في حسابو العممي عند قصده
لمنسؾ ،فيكوف حكمو حكـ المضطّر.

السادس :في كفارة الجدال
المحرـ ىو ما كاف مشتمالً عمى الحمؼ
محرمات اإلحراـ أف الجداؿ
ـ ػ ّ :446
ّ
تقدـ في ّ
باهلل تعالى ،وىنا يمكف فرض حالتيف:
أ  -أف يحمؼ المجادؿ صادقاً ،فال يجب عميو التكفير في الجداؿ األوؿ ،وكذلؾ ّل يجب
تعدد
مرة في ك ّؿ جداؿ .والذي يوجب ّ
تكرر الحمؼ منو أكثر مف ّ
في الجداؿ الثاني ،حتى لو ّ
ممكية سيارة في األوؿ ،وعمى إيجار
الجداؿ إ ّما ّ
تعدد موضوع الجداؿ ،كأف يتجادّل عمى ّ
الدار في الثاني؛ وا ّما الفاصؿ الزماني أو المكاني ولو كاف الموضوع ىو نفسو ،بحيث ّل
أما في الجداؿ الثالث فيجب التكفير بشاة.
ّ
يعداف جداّلً واحداً لدى العرؼّ .

لممرة الواحدة ،وشاتيف لمرتيف ،وبقرة لثالث،
ب  -أف يحمؼ باهلل كاذباً ،فعميو كفارة شاة ّ
فإما أف يكوف قد كفّر عف الثالث األولى فعميو أف يكفّر مف جديد
أما إذا زاد عمى الثالثّ ،
وّ
ٍ
أما
عمى النحو
المتقدـ ،واما أف ّل يكوف قد كفّر فيكفيو دفع البقرة وّل ّ
ّ
تتعدد الكفارة عندئذ .و ّ
ثـ حمؼ كذلؾ مرة ثالثة وجبت عميو كفارة شاة ّل بقرة .وبتعبير
إذا حمؼ ّ
مرتيف كاذباً فكفّرّ ،
آخر :في ك ّؿ مورد يكفّر فيو عف الحمؼ كاذباً يكوف قد انتيى حكـ ما كفّر عنو ،فإذا حمؼ
أما إف لـ يكفّر فإف أقصى ما يمكف دفعو ىو البقرة وّل
مف جديد كفّر كأنو بدأ الحمؼ لمتو ،و ّ
تتعدد ميما بمغت األيماف الكاذبة.
ّ
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السابع :في كفارة إزالة الشعر عن البدن وتقليم األظافر واإلدماء
ـ ػ  :447إذا سقط الشعر مف بدف المحرـ عف غير قصد حاؿ قيامو بالوضوء أو الغسؿ
التيمـ أو الطيارة مف الخبث ،أو حاؿ إزالة الحاجب الالصؽ المانع مف إحدى
أو
ّ
الطيارتيف ،فميس عميو شيء.
ـ ػ  :448إذا حمؽ المحرـ رأسو لضرورة ،كما إذا تكاثر القمؿ في رأسو وتأذى مف ذلؾ،
فكفّارتو شاة ،أو صوـ ثالثة أياـ ،أو إطعاـ ستة مساكيف ُيعطى ك ّؿ واحد منيـ ُم ّديف مف
الطعاـ
فتتعيف عميو الشاة.
ّ
أما إذا حمقو مف دوف ضرورة ّ
(المد يساوي ثالثة أرباع الكيمو)ّ .

ـ ػ  :449إذا نتؼ المحرـ شعره النابت تحت إبطيو ،فكفّارتو شاة ،وكذا إذا نتؼ أحد
إبطيو.

ُّ
ستحب لو أف يطعـ مسكين ًا
ـ ػ  :44:إذا نتؼ المحرـ شيئاً مف شعر لحيتو أو غيرىا ف ُي
أمر المحرـ يده عمى رأسو أو لحيتو عبثاً فسقطت شعرة
ّ
بكؼ مف الطعاـ ،وكذلؾ الحكـ إذا ّ
أو أكثر.
المتقدـ نفسو في الحمؽ والنتؼ بك ّؿ الوسائؿ
ـ ػ  :451يثبت  -عمى األحوط  -الحكـ
ّ
تؤدي إلى إزالة الشعر كاستعماؿ النورة وبعض المراىـ المزيمة لمشعر.
التي ّ
ـ ػ  :452إذا حمؽ المحرـ رأس غيره محرماً كاف ذلؾ الغير أو محالً فال كفّارة عميو.

مد مف الطعاـ ما
ـ ػ  :453كفّارة تقميـ ك ّؿ ظفر مف اليد  -وكذا بالنسبة ألظافر القدـ ّ -
لـ يقمّـ عشرة أظافر مف اليديف أو القدميف ،فإذا قمّـ عشرة كانت كفارتو شاة ألظافر اليديف
أما إذا كاف تقميـ أظافر
تـ التقميـ لكؿ منيما في مرة مستقمّةّ .
وشاة ألظافر القدميف إف ّ
اليديف والقدميف جميعاً مرة واحدة فالكفارة شاة واحدة.
ـ ػ  :454إذا أخرج المحرـ الدـ مف جسده لغير ضرورة فاألفضؿ لو التكفير بشاة.

الثامن :في كفارة ستر الرأس
شيء في
ـ ػ  :455إذا ستر المحرـ رأسو فكفّارتو شاة عمى األحوط األولى ،وليس عميو
ٌ
الموارد التي يجوز فييا الستر أو في موارد اّلضطرار.

التاسع :في كفارة التظليل
ـ ػ  :456إذا ظمّؿ المحرـ عمى نفسو مف الشمس لزمتو الكفارة ،وتجزىء فييا الشاة ،وكذا
إذا ظمّؿ المحرـ عمى نفسو مف المطر عمى األحوط وجوباً.
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ىذا ،وّل فرؽ في وجوب دفع الكفارة في صورة التظميؿ اختيا اًر أو فيما لو اضطر المحرـ
تكرر التظميؿ فاألفضؿ دفع كفّارة عف ك ّؿ يوـ ،واف كاف األظير كفاية
لمتظميؿ .كما ّأنو إذا ّ
الحج لزمو
ثـ ظمّؿ عمى نفسو في ّ
كفارة واحدة في ك ّؿ إحراـ ،فمو ظمّؿ عمى نفسو في العمرةّ ،
دفع شاتيف ّل أكثر ،حتى لو تظمّؿ في أكثر مف موضع.

العاشر :في كفارة انتهاك محرمات الحرم

ـ ػ  :457كفّارة قمع الشجرة في داخؿ الحرـ دفع قيمتيا ،وكفارة القطع منيا دفع قيمة
المقطوع ،وّل كفارة في قمع األعشاب وقطعيا.

الحادي عشر :في كفارة اإلفاضة من عرفات والمشعر
ـ ػ  :458إذا أفاض وخرج مف عرفات قبؿ غروب الشمس عالماً عامداً ،فإذا رجع قبؿ
الغروب فال شيء عميو ،واف لـ يرجع فعميو كفارة بدنة ينحرىا يوـ العيد ،واألحوط أف تكوف
بمنى ،فإف لـ يتم ّكف منيا صاـ ثمانية عشر يوماً بمكة أو في الطريؽ أو عند أىمو ،واألولى
أف يصوميا متوالية.
لكنو لو عمـ أو تذ ّكر وجب عميو
ىذا ،وّل يجب التكفير فيما لو أفاض ناسياً أو جاىالًّ ،
الرجوع قبؿ الغروب ،فإف لـ يرجع فاألفضؿ لو أف يكفّر بالنحو المذكور سابقاً.

ـ ػ  :459إذا أفاض وخرج مف مزدلفة قبؿ طموع الفجر كانت عميو كفارة شاة إف كاف
أما إف وقؼ مقدا اًر بيف طموع الفجر والشروؽ وأفاض
عالماً ،وليس عميو شيء مع الجيؿ .و ّ
قبمو  -أي قبؿ الشروؽ  -فال شيء عميو واف كاف آثماً.

الثاني عشر :في كفارة ترك الطواف والسعي
الحج وكاف جاىالً بوجوب الطواؼ
ـ ػ  :45:إذا ترؾ المكمّؼ طواؼ العمرة أو طواؼ
ّ
فإف عميو أف يكفّر ببدنة عمى األحوط وجوباً .نعـ ،الظاىر ّأنو ّل كفّارة في ترؾ
فييما ّ
طواؼ النساء.
ـ ػ  :461إذا نقّص شيئاً مف السعي في عمرة التمتع نسياناً ،فأح ّؿ مف إحرامو ّلعتقاده
الفراغ مف السعي ،فاألحوط استحباباً أف يكفّر عف ذلؾ ببقرة.

الثالث عشر :في كفارة ترك المبيت في منى

ـ ػ  :462مف ترؾ المبيت بمنى في ليالي أياـ التشريؽ فعميو دـ شاة عف ك ّؿ ليمة ،إّل
فإف مف أراد
مف جاز ليـ ترؾ المبيت  -مما ّ
تقدـ ذكره  -فال يجب عمييـ شيء .وكذا ّ
فأخره الزحاـ إلى أف غربت الشمس
اإلفاضة مف منى عند الزواؿ مف اليوـ الثاني عشرّ ،
ٍ
عندئذ لكونو حرجياً عميو لزمو ذبح شاة عمى
فإنو إف ترؾ المبيت
عميو وىو في منىّ ،
102

األحوط ،واف بات فال شيء عميو .نعـ ،إذا لـ يكف المبيت حرجياً عميو ومع ذلؾ تركو فعميو
التكفير بشاة جزم ًا.

فرعٌ :في أحكام التكفير

ـ ـ  :463ﻤﻛﺎن اﻟذﺒﺢ ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎرة ﯿﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف ﺴﺒﺒﻬﺎ ،ﻓﺈذا وﺠﺒت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤرم ﻷﺠل
اﻟﺼـﯿد ﻓﻲ اﻟﻌﻤرة اﻟﻤﻔردة أو ﻓﻲ ﻋﻤرة اﻟﺘﱠﻤﺘﱡﻊ ﻓﺎﻷظـﻬر ﺠواز ذﺒﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤ ّل اﻹﺼـﺎﺒﺔ،
اﻟﺤﺞ ﻓﻤﺤل ذﺒﺤﻬﺎ ﻤﻨﻰ .
واﻷﻓﻀل ذﺒﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤ ﱠﻛﺔ
اﻟﻤﻛرﻤﺔٕ ،واذا ﻛﺎن اﻟﺼﯿد ﻓﻲ إﺤرام ّ
ّ

أما إذا وجبت الكفارة عمى المحرـ بسبب غير الصيد فاألظير ّأنو يجوز تأخيرىا إلى حيف
ّ
الحج.
الحج ،فيذبحيا أينما شاء ،واألفضؿ إنجاز ذلؾ خالؿ ّ
عودتو مف ّ

ـ ػ  :464إذا وجبت الكفارة عمى المحرـ بسبب الصيد فمـ يذبحيا في محمّيا في م ّكة أو
منىٍ ،
لعذر كاف ذلؾ أو مف دونو ،حتى رجع إلى بمده ،جاز لو ذبحيا إينما شاء عمى
األظير.
الحج في أعماؿ يوـ العيد لجية
ـ ػ  :465الشروط المذكورة في اليدي الواجب في
ّ
الصفات الداخمية والخارجية ّل تعتبر فيما ُيذبح كفّارة ،واف كاف األفضؿ اعتبارىا فيو أيضاً.

مر في اليدي
ـ ػ ّ :466ل يجب أف يذبح المكفّر بنفسو ،بؿ يجوز لو اّلستنابة تماماً كما ّ
الواجب.
بد مف أف ُيدفع
ـ ػ  :467الكفارات التي تَ َمزـ المحرـ مصرفُيا ىو الفقراء والمساكيف ،وّل ّ
لو مف الشاة نفسيا أو البقرة أو البدنة ،فال يجزىء دفع قيمة الكفارة.
ال مف الحيواف المذبوح كفارةً بشرط أف يضمف قيمة
ىذا ،ويجوز لممكفّْر أف يأكؿ شيئاً قمي ً
ما يأكمو ويدفعو لمفقير.

المطلب الثاني :في وجوب االستنابة للحج
الحج بنفسو لمرض أو حصر أو ىرـ ،أو
الحج ولـ يتم ّكف مف
استقر عميو
ـ ػ  :468إذا
ّ
ّ
ّ
الحج بعد ذلؾ مف دوف حرج ،وجبت عميو
كاف ذلؾ حرجاً عميو ولـ يرج تمكنو مف
ّ
الحج بنفسو أو كاف
اّلستنابة .وكذلؾ مف كاف موس اًر ولـ يتم ّكف مف
الحج بنفسو حرجاً
ّ
ّ
الحج المباشري.
عميو .ووجوب اّلستنابة فوري  -عمى األحوط  -كفورية ّ

الحج بنفسو ،فقد يرتفع عذر المنوب
عمف لـ يتم ّكف مف مباشرة
ّ
ـ ػ  :469إذا ّ
حج النائب ّ
عنو وقد ّل يرتفع ،فينا حاّلت:
الحج عف نفسو،
 - 2أف يرتفع العذر بعد إحراـ النائب ،فينا يجب عمى المنوب عنو
ّ
ٍ
وحينئذ ّل يجب عمى النائب إتماـ عممو.
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الحج مستق اًر
حج النائب واف كاف
ّ
 - 3أف يموت المنوب عنو مع بقاء العذر ،فينا يجزئو ّ
عميو.
يحج ىو
 - 4أف يتفؽ ارتفاع العذر قبؿ الموت ،فاألحوط استحباباً لممنوب عنو أف ّ
بنفسو عند التم ّكف ،فإف لـ يتمكف أجزأه ذلؾ.
الحج بنفسو مف اّلستنابة سقط الوجوب ،ولكف يجب
ـ ػ  :46:إذا لـ يتم ّكف المعذور مف
ّ
مستقر عميو ،واّلّ لـ يجب .ولو أمكنو اّلستنابة ولـ
الحج
القضاء عنو بعد موتو إف كاف
ّاً
ّ
يستنب حتى مات وجب القضاء عنو.

متبرع عنو أجزأه
تبرع ّ
ـ ػ  :471إذا وجب عمى المكمؼ أف يستنيب ولـ يستنب ولكف ّ
ٍ
حينئذ إضافة اّلستنابة إلى التبرع.
ذلؾ ،واف كاف األفضؿ
يحج عنو مف الميقات ،وّل تجب اّلستنابة
ـ ػ  :472يكفي في اّلستنابة أف يستنيب مف ّ
مف بمد المنوب عنو أو بمد النائب.
حجة
استقر عميو
ـ ػ  :473مف
الحج فمات بعد اإلحراـ لمحج في الحرـ أجزأه عف ّ
ّ
ّ
حج التمتّع والقراف واإلفراد ،واذا كاف موتو في أثناء عمرة التمتع أج أز
اإلسالـ ،سواء في ذلؾ ّ
حجو أيضاً وّل يجب القضاء عنو ،واف مات قبؿ ذلؾ وجب القضاء عنو حتى واف كاف
عف ّ
موتو بعد اإلحراـ وقبؿ دخوؿ الحرـ أو بعد الدخوؿ في الحرـ بدوف إحراـ.
الحج الواجب
بحجة اإلسالـ فال يجري الحكـ المذكور في
ّ
والظاىر اختصاص اإلجزاء ّ
بالنذر أو اإلفساد ،بؿ ّل يجري في العمرة المفردة أيضاً ،وّل يحكـ باإلجزاء في شيء مف
ذلؾ.
الحج عميو ،فإف كاف موتو بعد دخولو الحرـ فال
ومف مات بعد اإلحراـ مع عدـ استقرار
ّ
أما إذا كاف قبؿ ذلؾ فالظاىر عدـ وجوب القضاء
إشكاؿ في إجزائو عف ّ
حجة اإلسالـ ،و ّ
عنو.
صح منو،
الحج لكف ّل
تد يجب عميو
ـ ػ  :474المر ّ
يصح منو حاؿ ارتداده ،فإف تاب ّ
ّ
ّ
واف كاف مرتداً فطرياً عمى األقوى.
حج مف يتّبع بعض المذاىب اإلسالمية غير مذىبنا ،ثـ تبع مذىبنا لـ يجب
ـ ػ  :475إذا ّ
الحج إذا كاف ما أتى بو صحيحاً في مذىبو ،أو كاف صحيحاً في مذىبنا مع
عميو إعادة
ّ
تم ّشي قصد القربة منو.
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ـ ػ  :476إذا وجب
الحج وأىمؿ المكمّؼ في أدائو حتى زالت استطاعتو فاألحوط وجوباً
ّ
بأي وجو تم ّكف منو ما لـ يترتب عميو عسر أو حرج ،واذا مات فاألحوط وجوب
اإلتياف بو ّ
التبرع عنو بعد موتو مف دوف أُجرة.
القضاء مف تركتو،
ّ
ويصح ّ

المطلب الثالث :في الوصية بالحج

حجة اإلسالـ وقرب منو الموت ،فإف كاف لو ماؿ يفي
ـ ػ  :477مف كانت عميو ّ
الحج لزمو اّلستيثاؽ مف أدائيا عنو بعد مماتو ولو بالوصية بيا واّلستشياد
بمصارؼ
ّ
يتبرع شخص بالحج عنو
عمييا ،وكذا تجب عميو الوصية إف لـ يكف لو ماؿ واحتمؿ أف ّ
مجاناً.
حجة اإلسالـ وجب قضاؤىا مف أصؿ تركتو حتى واف لـ
واذا مات مف
استقرت عميو ّ
ّ
ِ
قيدىا بالثمث فإف وفى الثمث بيا
يقيدىا بالثمث ،فإف ّ
يوص بذلؾ .وكذلؾ إف أوصى بيا ولـ ّ
وتقدـ عمى سائر الوصايا ،واف لـ ِ
يؼ الثمث بيا لزـ تتميـ الباقي مف
وجب إخراجيا منوّ ،
أصؿ التركة.
حجة اإلسالـ وكاف لو عند شخص وديعة ،فإذا احتمؿ الودعي
ـ ػ  :478مف مات وعميو ّ
يحج
يؤدونيا إف ّ
(مف عنده الوديعة) أف الورثة ّل ّ
رد الماؿ إلييـ جاز لو بػؿ وجب عميو أف ّ
رد الزائد إلى الورثة،
بيا عنو بنفسو أو باستئجار غيره لذلؾ ،فإذا زاد الماؿ عف أُجرة
الحج ّ
ّ
ويمحؽ بالوديعة كؿ ماؿ لمميت عند شخص بعارية أو إجارة أو غصب أو ديف أو غير ذلؾ.
حجة اإلسالـ ،وكاف عميو خمس أو زكاة فقصرت التركة ،فإف
ـ ػ  :479مف مات وعميو ّ
الذمة قُ ّْدـ
كاف الماؿ المتعمّؽ بو الخمس أو الزكاة موجوداً بعينو لزـ تقديميما ،واف كانا في ّ
الحج.
أما إذا كاف عميو ديف فال يبعد وجوب تقديـ الديف عمى ّ
ّ
الحج عمييما ،و ّ

التصرؼ في تركتو بما ينافي أداء
حجة اإلسالـ لـ يجز لورثتو
ـ ػ  :47:مف مات وعميو ّ
ّ
الحج
بالحج ،وّل فرؽ في ذلؾ بيف أف يكوف مصرؼ
ذمتو مشغولة
ّ
ّ
ّ
الحج منيا ما دامت ّ
مستوعباً لتماـ التركة أو انقص مف ذلؾ.
الحج  -في صورة عدـ
التصرؼ المتمؼ في ما عدا مقدار مصرؼ
يعد
نعـّ ،ل ّ
ّ
ّ
تصرفاً منافياً ألدائو ،فال بأس بو مطمقاً.
اّلستيعاب ّ -
حجة اإلسالـ ،ولـ تكف تركتو وافية بمصارفو ،وجب صرفيا
ـ ػ  :481مف مات وعميو ّ
في الخمس أو الزكاة إف كاف عميو شيء مف ذلؾ ،واّلّ فيي لمورثة ،وّل يجب عمييـ تتميميا
مف ماليـ ّلستئجار مف ُّ
يحج عنو .نعـ ،يستحب ليـ القياـ بذلؾ مف باب البر أو صمة
الرحـ أو نحو ذلؾ.
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يحج عنو مف بعض
ذمتو أف ّ
ـ ػ  :482مف مات وعميو ّ
حجة اإلسالـ كفى في تفريغ ّ
بالحج مف البمد واف كاف ىو األفضؿ.
يختص ذلؾ
المواقيت ،بؿ مف أقربيا إلى م ّكة ،وّل
ّ
ّ
الحج عنو كفى اّلستئجار عنو مف بعض المواقيت ،بؿ
واذا ترؾ الميت ما يفي بمصارؼ ّ
مما يجب تفريغ
مف أقمّيا أُجرة ،واف كاف األولى اّلستئجار مف البمد إذا وسع الماؿ لو ولغيره ّ
ذمتو منو ،ولكف الزائد عمى أُجرة الميقات إنما يحسب مف حصص كبار الورثة برضاىـ ،وّل
ّ
يحسب عمى الصغار.
حجة اإلسالـ وكانت تركتو وافية بمصارفيا فاألحوط المبادرة
ـ ػ  :483مف مات وعميو ّ
ذمتو ولو باّلستئجار مف تركتو ،ولو لـ يمكف اّلستئجار في السنة األولى مف
إلى تفريغ ّ
الميقات فاألحوط اّلستئجار مف البمد وعدـ التأخير إلى السنة الالحقة ولو مع العمـ بإمكاف
ٍ
حينئذ عمى الصغار
اّلستئجار فييا مف الميقات ،ولكف الزائد عمى أُجرة الميقات ّل يحسب
مف الورثة ،كما تقدـ في المسألة السابقة.

حجة اإلسالـ وترؾ ما يفي بمصارفيا ،إذا لـ يوجد مف ُيستأجر
ـ ػ  :484مف مات وعميو ّ
عنو إّلّ بأكثر مف أُجرة المثؿ فوجوب اّلستئجار عنو وعدـ التأخير إلى السنة الالحقة طمعاً
في التوفير عمى الورثة ّل يخمو مف إشكاؿ ،واف كاف اّلحتياط فيو ّل ينبغي تركو.
حجة اإلسالـ ،وأنكره اآلخروف ،لـ يجب
بأف عميو ّ
أقر بعض ورثتو ّ
ـ ػ  :485مف مات و ّ
حصتو بالنسبة إلى حصص الباقيف ،فإف وفى ذلؾ بمصارؼ
المقر إّلّ دفع ما
يخص ّ
ّ
عمى ّ
متبرع أو بنحو آخر وجبت اّلستنابة عنو ،واّلّ لـ تجب ،وّل
ّ
الحج ولو بتتميـ األُجرة مف قبؿ ّ
حصتو أو مف مالو الشخصي واف كاف ذلؾ مستحباً.
المقر تتميمو مف ّ
يجب عمى ّ

بالحج كفى ،ولـ يجب إخراجيا
متبرع عنو
ّ
ـ ػ  :486مف مات وعميو ّ
وتبرع ّ
حجة اإلسالـ ّ
متبرع لـ تخرج
مف صمب مالو ،وكذا لو أوصى بإخراج ّ
فتبرع عنو ّ
حجة اإلسالـ مف ثمثو ّ
مف ثمثو ،ويعود الماؿ ميراثاً.
حجة اإلسالـ وأوصى باّلستئجار مف البمد وجب ذلؾ ،ولكف
ـ ػ  :487مف مات وعميو ّ
يعيف شيئاً اكتفي
الزائد عمى أُجرة الميقات يخرج مف الثمث .ولو أوصى
بالحج ولـ ّ
ّ
باّلستئجار مف الميقات ،إّلّ إذا كانت ىناؾ قرينة عمى إرادة اّلستئجار مف البمد ،كما إذا
الحج البمدي.
عيف مقدا اًر يناسب ّ
ّ

بالحج
ـ ػ  :488إذا أوصى
ّ
اإلجارة حتى لو كانت مف ماؿ
حاؿ ،غاية األمر يكوف الوصي

الوصي استأجر مف الميقات ،فال يبعد صحة
ولكف
البمدي
ّ
ّ
الحج بعمؿ األجير عمى كؿ
الميت مف
ّ
ذمة ّ
ّ
الميت ،وتفرغ ّ
عاصياً لمخالفتو الوصية.
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بالحج البمدي مف غير بمده ،كما إذا أوصى أف ُيستأجر مف النجؼ
ـ ػ  :489إذا أوصى
ّ
ال ،وجب العمؿ بيا ،ويخرج الزائد عف أُجرة الميقاتية مف الثمث.
مث ً
وعيف األُجرة لزـ العمؿ بيا ،وتُخرج
لحجة اإلسالـ ّ
ـ ػ  :48:إذا أوصى باّلستئجار عنو ّ
مف األصؿ إف لـ تزد عمى أُجرة المثؿ ،واّلّ كاف الزائد مف الثمث.
أف الماؿ الموصى بو فيو الخمس
معيف ،وعمـ
ـ ػ  :491إذا أوصى
بالحج بماؿ ّ
ّ
الوصي ّ
ّ
الحج ،فإف لـ ِ
يؼ الباقي
أو الزكاة ،وجب عميو إخراجو أوّلً ،وصرؼ الباقي في سبيؿ
ّ
حجة اإلسالـ ،فإذا لـ يكف
بمصارفو لزـ تتميمو مف أصؿ التركة إف كاف الموصى بو ّ
الموصى بو حجة اإلسالـ ولـ ِ
يؼ الماؿ الموصى بو بيا لـ ُيصرؼ الباقي في ما ىو
األقرب إلى غرض الموصي مف وجوه الخير ،بؿ يكوف ميراثاً لورثتو؛ ألف الظاىر عرفاً مف
ىذه الوصية أنيا عمى نحو وحدة المطموب.
وصية ،وأىمؿ مف يجب
بوصية أو بغير
الميت
ـ ػ  :492إذا وجب اّلستئجار
ّ
ّ
لمحج عف ّ
ّ
ض ِمَنو ،ووجب عمى الضامف اّلستئجار مف مالو.
عميو اّلستئجار فتمؼ الماؿ َ
أداه أو لـ يؤده؟ وجب
ـ ػ  :493إذا عمـ استقرار
الميت ،وش ّ
ؾ في أنو ىؿ ّ
ذمة ّ
ّ
الحج في ّ
القضاء عنو ،ويخرج مف أصؿ الماؿ.

يحج ،لعذر أو
الميت
أف األجير لـ ّ
ذمة ّ
بمجرد اّلستئجار ،فمو عمـ ّ
ّ
ـ ػ ّ :494ل تب أر ّ
بدونو ،وجب اّلستئجار ثانياً ويخرج مف األصؿ ،واف أمكف استرداد األجرة مف األجير األوؿ
الميت.
تعيف ذلؾ إذا كانت األجرة مف ماؿ ّ
ّ

ـ ػ  :495العبرة في وجوب اّلستئجار مف البمد أو الميقات بتقميد الوارث أو اجتيادهّ ،ل
الحج البمدي والوارث يعتقد جواز
الميت يعتقد وجوب
ّ
الميت أو اجتياده ،فمو كاف ّ
بتقميد ّ
اّلستئجار مف الميقات لـ يمزـ عمى الوارث اّلستئجار مف البمد.
حجة اإلسالـ ولـ تكف لو تركة لـ يجب اّلستئجار عنو
الميت ّ
ـ ػ  :496إذا كانت عمى ّ
ذمتو.
عمى الوارث .نعـ،
ّ
يستحب  -وّل سيما لقرابتو  -تفريغ ّ
حجة
أف الموصى بو ىو ّ
ـ ػ  :497إذا أوصى بالحج فإف ُعمـ ّ
َّ
أف
التركة إّل إذا كاف قد ّ
أما إذا عمـ ّ
عيف إخراجو مف الثمث .و ّ
ؾ في ذلؾ فيو يخرج مف الثمث.
اإلسالـ ،أو ش ّ

اإلسالـ أُخرج مف أصؿ
حجة
الموصى بو غير ّ

بالوصية ،فإف لـ
معيناً ليح ّج عنو لزـ العمؿ
ـ ػ  :498إذا أوصى
ّ
وعيف شخصاً ّ
بالحج ّ
ّ
حجة اإلسالـ ،فإف
يقبؿ إّلّ بأزيد مف أُجرة المثؿ أُخرج الزائد مف الثمث إف كاف الموصى بو ّ
تعدد المطموب أو
لـ يمكف ذلؾ أيضاً استؤجر غيره بأُجرة المثؿ إذا كانت
الوصية عمى نحو ّ
ّ
حجة اإلسالـ.
كاف الموصى بو ّ
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حجة
وعيف أُجرة ّل يرغب فييا أحد ،فإف كاف الموصى بو ّ
حج ّ
ـ ػ  :499إذا أوصى بال ّ
اإلسالـ لزـ تتميميا مف أصؿ التركة ،واف كاف الموصى بو غير حجة اإلسالـ لزـ صرؼ
الوصية عمى وجو
البر إذا كانت
ّ
األجرة في ما ىو األقرب إلى غرض الموصي مف وجوه ّ
تعدد المطموب ،واّلّ بطمت الوصية في ذلؾ وكانت األُجرة ميراثاً.
ّ

الحج عنو بعد موتو
ـ ػ  :49:إذا باع داره بمبمغ واشترط عمى المشتري أف يصرفو في
ّ
الحج
حجة اإلسالـ لزـ الشرط ووجب صرفو في أُجرة
كاف الثمف مف التركة ،فإف كاف
ّ
الحج ّ
ّ
حجة اإلسالـ
إف لـ يزد عمى أُجرة المثؿ ،واّلّ فالزائد يخرج مف الثمث ،واف كاف
الحج غير ّ
ّ
لزـ الشرط أيضاً ،ويخرج تمامو مف الثمث ،واف لـ ِ
الثمث بالحج لـ يمزـ الشرط في
يؼ
ُ
المقدار الزائد.

صح ولزـ ،وخرجت
يحج عنو بعد موتو ّ
ـ ػ  :4:1إذا صالحو عمى داره وشرط عميو أف ّ
الحج ندبياً ،وّل يشمميا
المصال ِح الشارط ،وّل تحسب مف التركة ،واف كاف
ّ
الدار عف ممؾ ُ
حكـ الوصية.
الحج عنو بعد موتو،
وكذلؾ الحاؿ إذا ممّكو داره بشرط أف يبيعيا ويصرؼ ثمنيا في
ّ
ٍ
حؽ
فجميع ذلؾ صحيح ّلزـ واف كاف العمؿ المشروط عميو ندبياً ،وّل يكوف لموارث
حينئذ ّ
في الدار .ولو تخمّؼ المشروط عميو مف العمؿ بالشرط فالظاىر ّأنو لـ يكف الخيار لموارث،
الوصي أو الحاكـ الشرعي ،فإذا فسخ صرؼ الماؿ في ما ُشرط عمى
لولي الميت مف
ّ
بؿ ّ
المفسوخ عميو ،فإف زاد شيء دفعو إلى الوارث واف نقص لـ يجب عميو تتميمو.
الوصي ،ولـ يجز تغريمو
الوصي بال تفريط لـ يضمنو
ـ ػ  :4:2إذا تمؼ الماؿ في يد
ّ
ّ
بقية التركة إذا كاف
مقدار الماؿ التالؼ .أما بالنسبة لحج الموصي فيجب اّلستئجار مف ّ
موزعة عمى
البقية ّ
بقية الثمث إف كاف غيرىا ،فإف كانت ّ
حجة اإلسالـ ،ومف ّ
الموصى بو ّ
الورثة استرجع منيـ بدؿ اإليجار بالنسبة.
لمحج ومات قبؿ اإلتياف بالعمؿ ولـ يكف لو تركة ،أو لـ
وكذلؾ الحاؿ إف استؤجر أحد
ّ
يمكف األخذ مف تركتو.
لمحج  -قبؿ موتو  -وجب اّلستئجار
استأجر
الوصي ولـ ُيعمَـ ّأنو
ـ ػ  :4:3لو مات
ّ
َ
ّ
مف التركة ،فيما إذا كاف الموصى بو حجة اإلسالـ ،ومف الثمث إذا كاف غيرىا.
أف
واذا كاف الوصي قد قبض الماؿ  -وكاف الماؿ موجوداً  -أُخذ حتى لو احتمؿ ّ
عما أعطاه ،واف لـ يكف الماؿ موجوداً
الوصي قد استأجر مف ماؿ نفسو وتممّؾ ذلؾ بدّلً ّ
فال ضماف عمى الوصي ّلحتماؿ تمفو عنده بال تفريط.
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حجة اإلسالـ ،واحتمؿ ّأنو زائد عمى
ـ ػ  :4:4إذا أوصى بمقدار مف الماؿ لحجة غير ّ
ثمثو ،جاز صرؼ جميع ذلؾ المقدار قبؿ التأكد مف زيادتو عميو بدوف حاجة إلى استئذاف
الورثة.

المطلب الرابع :في النيابة للحج
الحج بنفسو وّل يرجى زواؿ عذره يجب عميو أف يستنيب مف
مر أف الذي ّل يستطيع
ّ
قد ّ
يحج عنو في حياتو ،وكذا تجب اّلستنابة عف الميت  -وفؽ ما تقدـ في المطمب الثالث -
ّ
وفي كال الحاليف أحكاـ لمنائب نعرضيا في مسائؿ:
ـ ػ  :4:5يعتبر في النائب توفّر أُمور:

الحج
حجة اإلسالـ وغيرىا مف
حج
ّ
الصبي عف غيره في ّ
األول :البموغ ،فال يجزىء ّ
ّ
صحة
ممي اًز عمى األحوط .نعـّ ،ل يبعد
ّ
حجو عف غيره إف كاف ّ
الواجب ،وكذا ّل يجزي ّ
الولي.
الحج المندوب بإذف
نيابتو  -أي
المميز  -في ّ
ّ
ّ
الثاني :العقل ،فال تجزىء استنابة المجنوف ،سواء في ذلؾ ما إذا كاف جنونو مطبقاً ،أـ
أما السفيو فال بأس
كاف أدوارياً إذا كاف العمؿ المستأجر عميو يقع في دور جنونو ،و ّ
باستنابتو.

الثالث :االتفاق في المذىب ،فال عبرة بنيابة المخالؼ في المذىب واف أتى بالعمؿ عمى
طبؽ مذىبنا عمى األحوط.
بحج واجب عميو في عاـ النيابة ٍ
بنحو يكوف
الذمة ّ
الرابع :أن ال يكون النائب مشغول ّ
مطالباً بالحج عف نفسو في ذلؾ العاـ ،وّل بأس باستنابتو فيما إذا كاف جاىالً بالوجوب أو
حج  -بالرغـ
حج النائب ،فمو ّ
صحة ّ
صحة اإلجارة ّل في ّ
غافالً عنو ،وىذا الشرط شرط في ّ
يستحؽ األُجرة
ولكنو ّل
ّ
ذمة المنوب عنو مع تأتّي قصد القربة منوّ ،
مف ذلؾ  -برئت ّ
يستحؽ أُجرة المثؿ.
المسماة ،بؿ
ّ
ّ
ـ ػ ّ :4:6ل يعتبر في النائب أف يكوف عادّلً ،ولكف يعتبر أف يكوف موثوقاً بو في أصؿ
الحج مع عدـ الوثوؽ بقولو
إتيانو بالعمؿ نيابة عف المنوب عنو ،وفي كفاية إخباره بأداء
ّ
إشكاؿ فال يترؾ اّلحتياط بمزوـ استنابة الموثوؽ بقولو.

ذمة المنوب عنو إتياف النائب بالعمؿ صحيحاً ،ولذا فال ُب ّد مف
ـ ػ  :4:7يعتبر في فراغ ّ
ؾ
معرفة النائب بأعماؿ
الحج وأحكامو واف كاف ذلؾ بإرشاد غيره عند ك ّؿ عمؿ ،ومع الش ّ
ّ
ؾ في معرفتو بأحكاميا  -فال يبعد أف
في إتيانو بيا عمى الوجو الصحيح  -ولو ألجؿ الش ّ
الصحة.
الحكـ ىو البناء عمى
ّ
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ـ ػ ّ :4:8ل بأس بالنيابة عف الصبي المميز ،كما ّل بأس بالنيابة عف المجنوف .وقيؿ:
الحج دائماً وجبت عمى ذلؾ المجنوف
ّإنو إذا كاف مجنوناً أدوارياً وعمـ بمصادفة جنونو ألياـ
ّ
اّلستنابة حاؿ إفاقتو ،ولكنو ّل يخمو مف إشكاؿ .كما يجب اّلستئجار عنو إذا استقر عميو
الحج في حاؿ إفاقتو واف مات مجنوناً.
ّ

فتصح نيابة الرجؿ عف المرأة
ـ ػ ّ :4:9ل تشترط المماثمة بيف النائب والمنوب عنو،
ّ
وبالعكس .ويأتي كؿ منيما بالعمؿ وفؽ تكميفو ىو .مثالو :أف ينوب الرجؿ عف المرأة فال
يجوز لو  -حاؿ إحرامو  -لبس المخيط بحجة أف المنوب عنو  -وىو المرأة  -يجوز ليا
لبس المخيط حاؿ اإلحراـ ،وكذلؾ إذا احرمت المرأة نيابة عف الرجؿ أمكنيا لبس المخيط وّل
تمزـ بترؾ لبسو بحجة أف الرجؿ المحرـ يحرـ عميو ذلؾ وىكذا.
نعـ ،في صورة نيابة المرأة عف الرجؿ يمزـ كوف حجيا بالنحو الطبيعي ،فمو كاف يأتييا
الحيض  -مثالً  -عمى ٍ
حج اّلفراد مثالً ،أو يجعميا تترؾ طواؼ
نحو يقمب وظيفتيا إلى ّ
النساء مثالً وما إلى ذلؾ لـ يصح استنابتيا عف الرجؿ.
يحج عف نفسو بعد  -عف الصرورة
ـ ػ ّ :4::ل بأس باستنابة الصرورة  -وىو الذي لـ ّ
وغير الصرورة ،سواء كاف النائب أو المنوب عنو رجالً أـ امرأة ،وقيؿ بكراىة استنابة
الحج وكاف موس اًر
الصرورة ولـ تثبت ،بؿ ّل يبعد أف يكوف األولى فيمف عجز عف مباشرة
ّ
يحج عنو
استقر عميو
أف األولى فيمف
الحج فمات أف ّ
ّ
أف يستنيب الصرورة في ذلؾ ،كما ّ
ّ
الصرورة.
تصح النيابة عف الكافر ،فمو مات الكافر
ـ ػ  :511يشترط في المنوب عنو اإلسالـ ،فال
ّ
أما الناصب
مستطيعاً وكاف الوارث مسمماً لـ يجب عمى الوارث اّلستئجار لمحج عنو ،و ّ
فالظاىر جواز النيابة عنو مطمقاً ،أباً كاف أو غيره.
تبرعاً كاف أو بإجارة ،وكذلؾ ّل
الحي في
ـ ػ ّ :512ل بأس بالنيابة عف
ّ
الحج المندوب ّ
ّ
تقدـ،
بأس بالنيابة عنو في
الحج الواجب إذا كاف معذو اًر عف اإلتياف بالعمؿ مباشرة عمى ما ّ
ّ
الميت مطمقاً ،سواء كانت
وّل تجوز النيابة عف
الحي في غير ذلؾ .وكذلؾ تجوز النيابة عف ّ
ّ
الحج واجباً أو مندوباً.
تبرع ،وسواء كاف ّ
بإجارة أو ب ّ
صحة النيابة قصد النيابة ،كما يعتبر فييا تعييف المنوب عنو بوجو
ـ ػ  :513يعتبر في ّ
يستحب ذلؾ في جميع المواطف والمواقؼ.
مف وجوه التعييف ،وّل يشترط ذكر اسمو ،واف كاف
ّ

تصح بالجعالة وبالشرط في ضمف العقد
بالتبرع وباإلجارة
تصح النيابة
ـ ػ  :514كما
ّ
ّ
ّ
ونحو ذلؾ.
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حج عف نفسو فيما إذا ط أر عميو العجز عف
أف حاؿ النائب حاؿ مف ّ
ـ ػ  :515الظاىر ّ
حجو ويجزىء عف المنوب عنو
المقرر ليا،
فيصح ّ
ّ
أداء بعض المناسؾ مطمقاً أو عمى النيج ّ
في بعض الموارد ،ويبطؿ في البعض اآلخر ،مثالً :إذا ط أر عميو العجز عف الوقوؼ
ذمة المنوب عنو،
اّلختياري بعرفات اجت أز بالوقوؼ اّلضطراري فييا
وصح ّ
ّ
حجو وتفرغ ّ
حجو.
بخالؼ ما لو عجز عف الوقوفيف جميعاً ّ
فإنو يبطؿ ّ

وّل يجوز استئجار مف يعمـ مسبقاً عجزه عف أداء العمؿ اّلختياري مطمقاً عمى األحوط،
تبرع وناب ىذا عف غيره يشكؿ اّلكتفاء بعممو.
بؿ لو ّ
نعـّ ،ل بأس باستئجار مف يعمـ ارتكابو لما يحرـ عمى المحرـ ،كالتظميؿ ونحوهٍ ،
لعذر أو
بصحة الحج،
مما ّل
بدونو ،وكذا مف يترؾ بعض واجبات
يضر تركو ولو متعمداً
ّ
ّ
ّ
الحج ّ
كطواؼ النساء والمبيت بمنى ليمة الحادي عشر والثاني عشر.
ذمة المنوب عنو؛ ّإّل إذا كاف موتو في
ـ ػ  :516إذا مات النائب قبؿ أف ُيحرـ لـ تب أر ّ
الحج ،ولو كاف قبؿ اإلحراـ ،واف كاف األولى اّلستنابة عنو حينئذ في ما تجب
طريؽ
ّ
حجة اّلسالـ وغيرىا ،وّل بيف أف تكوف
اّلستنابة فيو .وّل فرؽ في اّلجتزاء بموتو كذلؾ بيف ّ
تبرعية أو باألجرة.
النيابة ّ

استحؽ تماـ األُجرة إذا كاف أجي ًار
ـ ػ  :517إذا مات األجير قبؿ إتيانو بتماـ األعماؿ
ّ
أما إذا كاف أجي اًر عمى اإلتياف باألعماؿ ،وكانت ممحوظة في
ذمة ّ
الميت ،و ّ
عمى تفريغ ّ
الحج ممحوظ بنفسو مقابؿ
تعدد المطموب ،بمعنى أف كؿ فعؿ مف أفعاؿ
اإلجارة عمى نحو ّ
ّ
استحؽ مف األُجرة بنسبة ما أتى بو.
نسبة مف األجرة،
ّ
ذمة المنوب عنو
واف مات األجير قبؿ اإلحراـ لـ
ّ
يستحؽ شيئاً ،حتّى لو قمنا ببراءة ّ
ّْ
المقدمات داخمة في
مما وقعت عميو اإلجارة .نعـ ،إذا كانت
حينئذ؛ لعدـ قيامو ّ
بأي شيء ّ
اإلجارة عمى نحو ُّ
استحؽ مف األُجرة بقدر ما أتى بو منيا.
تعدد المطموب
ّ

مخي اًر في ذلؾ ،واذا
ـ ػ  :518إذا استأجر
يعيف الطريؽ كاف األجير ّ
لمحج البمدي ولـ ّ
ّ
عيف طريقاً لـ يجز العدوؿ منو إلى غيره ،فإف عدؿ وأتى باألعماؿ فإف كاف اعتبار الطريؽ
ّ
استحؽ األجير تماـ األُجرة وكاف لممستأجر
في اإلجارة عمى نحو الشرطية دوف الجزئية
ّ
خيار الفسخ ،فإف فسخ يرجع إلى أُجرة المثؿ.
استحؽ األجير
واف كاف اعتباره عمى نحو الجزئية كاف لممستأجر الفسخ أيضاً ،فإف فسخ
ّ
أُجرة المثؿ لما قاـ بو مف األعماؿ دوف ما سمكو مف الطريؽ ،واف لـ يفسخ كاف لو تماـ
المعيف.
المسماة ،ولكف لممستأجر مطالبتو بقيمة ما خالفو فيو مف سموؾ الطريؽ
األُجرة
ّ
ّ
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عمف استؤجر لمحج عنو
لمحج فميس لو أف يستأجر غيره
ـ ػ  :519إذا آجر نفسو
ّ
ّ
ليحج ّ
الذمة ،ولـ يشترط عميو
إّلّ مع إذف المستأجر .نعـ ،إذا كانت اإلجارة عمى عمؿ في ّ
المباشرة ،جاز لو أف يستأجر غيره لذلؾ.
تصح إجارتو عف
معينة لـ
ـ ػ  :51:إذا آجر نفسو
ّ
لمحج عف شخص مباشرة في سنة ّ
ّ
وتصح اإلجارتاف مع اختالؼ السنتيف ،أو مع
شخص آخر في تمؾ السنة مباشرة أيضاً،
ّ
الحج بنفسو.
عدـ تقيد إحدى اإلجارتيف أو كمتييما بمباشرة األجير ّ

معينة لـ يجز لو التأخير وّل التقديـ إّلّ مع رضا
ـ ػ  :521إذا آجر نفسو
لمحج في سنة ّ
ّ
ذمة المنوب عنو ،فمو فسخ لـ
المستأجر ،ولو ّ
أخره كاف لممستأجر خيار الفسخ واف برئت ّ
يستحؽ األجير شيئاً إذا كاف التعييف عمى وجو التقييد ،واف كاف عمى وجو الشرطية  -وىو
ّ
حؽ األجير
الفرض الظاىر المتعارؼ لدى العقالء -
استحؽ أُجرة المثؿ ،ولو لـ يفسخ است ّ
ّ
المعيف إذا كاف
فوتو عميو مف الزماف
تماـ األُجرة
ّ
ّ
المسماة ،وكاف لممستأجر مطالبتو بقيمة ما ّ
التعييف عمى وجو التقييد.
الميت ،حيث
ولو ّ
حجة اإلسالـ عف ّ
قدـ األجير فإف كاف العمؿ المستأجر عميو مف قبيؿ ّ
ذمة المنوب عنو بما أتى بو مسبقاً ،وّل يمكف استيفاء العمؿ المستأجر عميو في وقتو
تفرغ ّ
الحج المندوب عف نفسو
تقدـ في التأخير ،واّلّ ،كما إذا آجره عمى
المعيف ،كاف حكمو ما ّ
ّ
ّ
يستحؽ
في العاـ المقبؿ فأتى بو في العاـ الحالي ،فإف كاف التعييف عمى وجو التقييد لـ
ّ
المعيف.
األجير عمى ما أتى بو شيئاً ،ووجب عميو اإلتياف بالعمؿ المستأجر عميو في وقتو
ّ
استحؽ تماـ
وكذا إذا كاف التعييف عمى وجو الشرطية ولـ يمغ المستأ ِجر شرطو ،واف ألغاه
ّ
المسماة.
األجرة
ّ

ـ ػ  :522إذا ص ّد األجير أو أ ِ
ُحصر فمـ يتم ّكف مف اإلتياف باألعماؿ كاف حكمو حكـ
ُ
الحاج عف نفسو ،ويأتي بياف حكـ المحصور والمصدود إف شاء اهلل تعالى ،وانفسخت
ّ
مقيدة بيا ،ولكف
مقيدة بتمؾ السنة ،ويبقى
ذمتو إذا لـ تكف ّ
ّ
اإلجارة إذا كانت ّ
الحج في ّ
الحج في تمؾ السنة عمى وجو الشرطية.
لممستأجر خيار تخمّؼ الشرط إذا كاف اعتبار ّ

ـ ػ  :523إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فيي مف مالو ،سواء كانت النيابة بإجارة أو
بتبرع.
ّ
معينة فقصرت األجرة عف مصارفو لـ يجب عمى
ـ ػ  :524إذا استأجره
لمحج بأُجرة ّ
ّ
المستأجر تتميميا ،كما ّأنيا إذا زادت عنيا لـ يكف لو استرداد الزائد.

حجو بالجماع قبؿ المشعر
لمحج الواجب أو المندوب فأفسد األجير ّ
ـ ػ  :525إذا استأجره ّ
الحج مف قابؿ وكفّارة بدنة،
مثالً ،وجب عميو إتمامو وأج أز المنوب عنو ،وعمى األجير
ّ
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يحج مف قابؿ ،لعذر أو غير عذر .وتجري األحكاـ
والظاىر ّأنو
ّ
يستحؽ األُجرة واف لـ ّ
المتبرع أيضاً إّلّ ّأنو ّل موضوع فيو لمسألة األجرة.
المذكورة في
ّ
محج أف يطالب المستأجر بدفع األجرة لو قبؿ اإلتياف
ـ ػ  :526الظاىر ّأنو ّ
يحؽ لألجير ل ّ
بالعمؿ واف لـ يشترط التعجيؿ صريحاً ،مف جية وجود القرينة عمى اّلشتراط ،وىي جرياف
الحج واإلتياف باألعماؿ
أف األجير ّل يتم ّكف مف الذىاب إلى
ّ
العادة بالتعجيؿ ،حيث الغالب ّ
قبؿ أخذ األُجرة.
لحج التمتّع مع سعة الوقت ،واتّفؽ أف ضاؽ
ـ ػ  :527إذا استأجر شخصاً ّ
ذمة
األجير عف عمرة التمتّع إلى ّ
حج اإلفراد ،وأتى بعمرة مفردة بعده ،برئت ّ
يستحؽ األُجرة إذا كانت اإلجارة عمى األعماؿ
ولكف األجير ّل
عمى الظاىر،
ّ
ّ
الميت استحقّيا.
ذمة ّ
إذا كانت اإلجارة عمى تفريغ ّ

الوقت فعدؿ
المنوب عنو
نفسيا .نعـ،

أما في الواجب فال
ـ ػ ّ :528ل بأس بنيابة شخص عف جماعة في
ّ
الحج المندوب ،و ّ
يجوز فيو نيابة الواحد عف اثنيف وما زاد ،إّلّ إذا كاف وجوبو عمييما أو عمييـ عمى نحو
الحج،
الشركة ،كما إذا نذر شخصاف أف يشترؾ ك ّؿ منيما مع اآلخر في اّلستئجار في
ّ
فحينئ ٍذ يجوز ليما أف يستأج ار شخصاً واحداً لمنيابة عنيما.
تبرعاً أو
ـ ػ ّ :529ل بأس بنيابة جماعة في عاـ واحد عف شخص واحد ّ
حي ّ -
ميت أو ّ
متعدداً ،كما إذا
الحج مندوباً ،وكذلؾ في
باإلجارة  -فيما إذا كاف
الحج الواجب فيما إذا كاف ّ
ّ
ّ
حجة اإلسالـ وكاف
الميت أو
حجاف واجباف بنذر  -مثالً  -أو كاف أحدىما ّ
الحي ّ
كاف عمى ّ
ّ
ٍ
حينئذ  -استئجار شخصيفّّ ،
كؿ عف واجب مف الواجبيف.
اآلخر واجباً بالنذر ،فيجوز -
لمحج الواجب واآلخر لممندوب .بؿ ّل
وكذلؾ يجوز استئجار شخصيف عف واحد ،أحدىما
ّ
كحجة اإلسالـ ،مف باب اّلحتياط؛ ّلحتماؿ
يبعد جواز استئجار شخصيف لواجب واحد،
ّ
حج أحدىما.
نقصاف ّ
الحي إذا
الميت ،وكذا عف
ـ ػ  :52:الطواؼ
مستحب في نفسو ،فتجوز النيابة فيو عف ّ
ّ
ّ
كاف غائباً عف م ّكة ،أو كاف حاض اًر فييا ولـ يتم ّكف مف الطواؼ بنفسو.

الحج النيابي أف يأتي بالعمرة المفردة عف
ـ ػ ّ :531ل بأس لمنائب بعد فراغو مف أعماؿ
ّ
نفسو أو عف غيره.

المطلب الخامس :في أحكام المصدود والمحصور
وفيو مبحثاف:
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المبحث األول :في أحكام المصدود
المقدسة ألداء مناسؾ
المصدود :ىو الذي يمنعو
العدو أو نحوه مف الوصوؿ إلى األماكف ّ
ّ
تمبسو باإلحراـ.
الحج أو العمرة بعد ّ
ّ

ـ ػ  :532المصدود في العمرة المفردة إذا كاف سائقاً لميدي جاز لو التحمّؿ مف إحرامو
الصد ،واذا لـ يكف سائقاً وأراد التحمّؿ لزمو تحصيؿ اليدي
بذبح ىديو أو نحره في موضع
ّ
ضـ الحمؽ أو التقصير
وذبحو أو نحره ،وّل يتحمّؿ بدونو عمى األحوط ،ثـ إف األحوط لزوماً ّ
إلى الذبح أو النحر في كمتا الصورتيف.
تقدـ ،واّلّ -
الحج أيضاً فحكمو ما ّ
أما المصدود في عمرة التمتّع ،فإف كاف مصدوداً عف ّ
وّ
كما لو ُمنع مف الوصوؿ إلى البيت الحراـ قبؿ الوقوفيف خاصة ،بنحو أمكنو الوقوؼ بعد
حج اإلفراد.
ذلؾ  -فال يبعد انقالب وظيفتو إلى ّ

حج التمتّع إف كاف مصدوداً عف الموقفيف أو عف الموقؼ
ـ ػ  :533المصدود في ّ
ويقصر أو يحمؽ رأسو ويذبح شاة فيتحمّؿ مف
خاصة ،فاألحوط أف يطوؼ ويسعى
بالمشعر
ّ
ّ
إحرامو.

واف كاف مصدوداً عف الطواؼ والسعي فقط  -بأف ُمنع مف الذىاب إلى المطاؼ
ٍ
فعندئذ إف لـ يكف متمكناً مف اّلستنابة وأراد التحمّؿ ،فاألحوط أف يذبح أو ينحر
والمسعى -
ويضـ إليو الحمؽ أو التقصير ،واف كاف متم ّكناً مف اّلستنابة فال يبعد جواز اّلكتفاء
ىدياً
ّ
بيا ،فيستنيب لطوافو وسعيو ويأتي ىو بصالة الطواؼ بعد طواؼ النائب.
ٍ
فوقتئذ إف كاف متم ّكناً مف
واف كاف مصدوداً عف الوصوؿ إلى منى ألداء مناسكيا
قصر ويبعث بشعره إلى منى مع
اّلستنابة استناب لمرمي والذبح أو النحر ،ثـ حمؽ أو ّ
ببقية المناسؾ ،واف لـ يكف متم ّكناً مف اّلستنابة سقط عنو الذبح والنحر
اإلمكاف ،ويأتي ّ
فيصوـ بدّلً عف اليدي ،كما يسقط عنو الرمي أيضاً ،واف كاف األحوط اإلتياف بو في السنة
يحج ،ثـ يأتي بسائر المناسؾ مف الحمؽ أو التقصير
حج أو بنائبو إف لـ ّ
القادمة بنفسو إف ّ
وأعماؿ م ّكة ،فيتحمّؿ بعد ىذه كمّيا مف جميع ما يحرـ عميو حتى النساء مف دوف حاجة إلى
شيء آخر.
الحج أو
ـ ػ  :534المصدود عف
ّ
حجة
عنيما ،فمو كاف قاصداً أداء ّ
اإلتياف بيا ّلحقاً إذا بقيت استطاعتو

العمرة إذا تحمؿ مف إحرامو بذبح اليدي لـ يجزئو ذلؾ
فص ّد عنيا وتحمّؿ بذبح اليدي ،وجب عميو
اإلسالـ ُ
مستقر في ذمتو.
الحج
ّاً
أو كاف ّ
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حجو،
يضر ذلؾ
بصحة ّ
ّ
ـ ػ  :535إذا ُ
ص ّد عف الرجوع إلى منى لممبيت ورمي الجمار لـ ّ
وّل يجري عميو حكـ المصدود ،فيستنيب لمرمي إف أمكنو في سنتو ،واّلّ قضاه في العاـ
يحج عمى األحوط األولى.
حج أو بنائبو إف لـ ّ
القابؿ بنفسو إف ّ

ـ ػ ّ :536ل فرؽ في اليدي المذكور بيف أف يكوف بدنة أو بقرة أو شاة ،ولو لـ يتم ّكف
منو فاألحوط أف يصوـ بدّلً عنو عشرة ّأياـ.
لمحج امرأتو قبؿ الوقوؼ بالمزدلفة فوجب عميو إتمامو واعادتو
ـ ػ  :537إذا جامع المحرـ ّ
ص ّد عف اإلتماـ جرى عميو حكـ المصدود ،ولكف تمزمو
 كما سبؽ في تروؾ اإلحراـ  -ثـ ُكفّارة الجماع زائداً عمى ىدي التحمّؿ.

المبحث الثاني :في أحكام المحصور

لمقدسة ألداء
المحصور :ىو الذي يمنعو المرض أو نحوه عف الوصوؿ إلى األماكف ا ّ
تمبسو باإلحراـ.
الحج بعد ّ
أعماؿ العمرة أو ّ

ـ ػ  :538المحصور في العمرة المفردة أو عمرة التمتّع لو أراد التحمّؿ فحكمو يختمؼ في
صورتيف:
يحمو حيث حبسو تحمّؿ مف إحرامو
أ  -إف كاف قد اشترط في إحرامو عمى ربو تعالى أف ّ
وّل شيء عميو.
ب  -إف لـ يكف قد اشترط ذلؾ فبإمكانو أف يتحمؿ مف اإلحراـ بذبح اليدي أو نحره في
مكانو ،واألحوط األولى أف يبعث ىدياً أو ثمنو ويواعد أصحابو أف يذبحوه أو ينحروه بم ّكة
قصر أو حمؽ وتحمّؿ في مكانو.
في وقت ّ
معيف ،فإذا جاء الوقت ّ
أف مكاف الذبح أو النحر ليديو منى،
واف كاف محصو اًر في الحج ،فوظيفتو ما ّ
تقدـ ،إّلّ ّ
وزمانو يوـ النحر.
أما التحمؿ مف النساء
وتحمّؿ المحصور في الموارد
ّ
المتقدمة ّإنما ىو مف غير النساء ،و ّ
حج أو عمرة مفردة ،أما
فال يتحمؿ إّلّ بعد اإلتياف بالطواؼ والسعي بيف الصفا والمروة في ّ
في عمرة التمتع فإنو يتحمؿ حتى مف النساء.
خؼ مرضو وتم ّكف مف مواصمة السير
ـ ػ  :539إذا مرض المعتمر فبعث ىدياً ،ثـ ّ
والوصوؿ إلى م ّكة قبؿ أف يذبح أو ينحر ىديو لزمو ذلؾ ،فإف كانت عمرتو مفردة فوظيفتو
إتماميا وّل شيء عميو .واف كانت عمرة التمتّع ،فإف تم ّكف مف إتماـ أعماليا قبؿ زواؿ
الشمس مف يوـ عرفة فال إشكاؿ ،واّلّ فالظاىر انقالب حجو إلى اإلفراد.
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خؼ مرضو وتم ّكف
وكذلؾ الحاؿ  -في الصورتيف  -لو لـ يبعث باليدي وصبر حتى ّ
مف مواصمة السير.
خؼ المرض ،فينا صورتاف:
ـ ػ  :53:إذا مرض
الحاج فبعث بيديو ،وبعد ذلؾ ّ
ّ
الحج ،فينا يجب عميو اّللتحاؽ ،وحي ٍ
نئذ فإف أدرؾ الموقفيف أو
يظف إدراؾ
ّ
أ  -أف ّ
الحج ،فيأتي
تقدـ في إدراؾ الوقوفيف  -فقد أدرؾ
الوقوؼ بالمشعر خاصة  -حسبما ّ
ّ
بمناسكو وينحر أو يذبح ىديو.
حجو إلى
ب  -أف ّل يظف إدراؾ الحج ،فإف لـ ُيذبح أو ُينحر عنو قبؿ وصولو انقمب ّ
العمرة المفردة ،فيتميا كذلؾ ويتحمؿ مف كؿ ما حرـ عميو ،واف ُذبح أو ُنحر عنو ،قصر أو
حج أو
حمؽ وتحمّؿ إّل مف النساء ،حيث يمزمو لمتحمؿ
منيف أف يأتي بالطواؼ والسعي في ّ
ّ
عمرة.
الحاج عف الطواؼ والسعي ،بأف منعو المرض أو نحوه مف
ـ ػ  :541إذا أُحصر
ّ
الوصوؿ إلى المطاؼ والمسعى ،جاز لو أف يستنيب ليما ويأتي ىو بصالة الطواؼ بعد
طواؼ النائب .واذا أُحصر عف الذىاب إلى منى وأداء مناسكيا استناب لمرمي والذبح ،ثـ
حجو.
فيتـ ّ
حمؽ أو ّ
قصر ويبعث بشعره إلى منى مع اإلمكاف ،ويأتي بسائر المناسؾ ّ

ـ ػ  :542إذا أُحصر الرجؿ فبعث بيديو ،ثـ آذاه رأسو قبؿ أف يبمغ اليدي محمّو ،جاز لو
أف يحمؽ ،فإذا حمؽ وجب عميو أف يذبح شاة في محمّو أو يصوـ ثالثة ّأياـ أو يطعـ ستّة
(المد ثالثة أرباع الكيمو).
مساكيف ،لك ّؿ مسكيف ُم ّداف
ّ
الحج أو العمرة
ـ ػ  :543المحصور في ّ
حجة اإلسالـ
عنيما ،فمو كاف قاصداً أداء ّ
الحج
بيا ّلحقاً إذا بقيت استطاعتو أو كاف ّ

إذا بعث باليدي وتحمّؿ مف إحرامو لـ يجزئو ذلؾ
فأُحصر ،فبعث بيديو وتحمّؿ وجب عميو اإلتياف
ذمتو.
مستق اًر في ّ

ـ ػ  :544إذا لـ يجد المحصور ىدياً وّل ثمنو صاـ عشرة أياـ بدّلً عنو.

المقدسة ألداء مناسؾ العمرة
ـ ػ  :545إذا تع ّذر عمى المحرـ مواصمة السير إلى األماكف ّ
الصد واإلحصار ،فإف كاف معتم اًر بعمرة مفردة جاز لو التحمّؿ في
الحج لمانع آخر غير
أو
ّ
ّ
مكانو بذبح ىديو ،واألحوط ضـ الحمؽ أو التقصير إليو .وكذلؾ إذا كاف معتم اًر بعمرة التمتع
حج اإلفراد.
الحج أيضاً ،واّلّ فالظاىر انقالب وظيفتو إلى ّ
ولـ يمكنو إدراؾ ّ
حاجاً وقد تع ّذر عميو إدراؾ الموقفيف أو الموقؼ في المشعر خاصة ،فعميو أف
واذا كاف ّ
يتحمّؿ مف إحرامو بعمرة مفردة .واذا تع ّذر عميو الوصوؿ إلى المطاؼ والمسعى ألداء
تقدـ في
الطواؼ والسعي ،أو لـ يتم ّكف مف الذىاب إلى منى لإلتياف بمناسكيا فحكمو ما ّ
المسألة (.)53:
116

الحاج أو المعتمر إذا لـ يكف سائقاً لميدي،
أف
ّ
ـ ػ  :546ذكر جماعة مف الفقياءّ :
عدو أو
واشترط في إحرامو عمى رّبو تعالى أف يحمّو حيث حبسو ،فعرض لو عارض  -مف ّ
مرض أو غيرىما  -حبسو عف الوصوؿ إلى البيت الحراـ أو الموقفيف ،كاف أثر ىذا
بمجرد الحبس مف جميع ما أحرـ منو ،وّل يجب عميو اليدي وّل الحمؽ أو
اّلشتراط ّأنو يح ّؿ
ّ
التقصير لمتحمّؿ مف إحرامو ،كما ّل يجب عميو الطواؼ والسعي لمتحمّؿ مف النساء إذا كاف
محصو اًر.
وىذا القوؿ قريب عندنا.

زيـارة النبـي(ص)
السجادية:
وينبغي زيارة النبي(ص) بما ورد عف اإلماـ زيف العابديف(ع) في الصحيفة ّ

نبيو(ص) دوف األمـ الماضية ،والقروف السالفة ،بقدرتو
مف عمينا بمحمد ّ
الحمد هلل الذي ّ
شيء واف لطُؼ ،فختـ بنا عمى جميع مف ذرأ،
التي ّل تعجز عف شيء واف عظُـ ،وّل يفوتيا
ٌ
وجعمنا شيداء عمى مف جحد ،وكثّرنا ّْ
بمنو عمى مف ق ّؿ.

ّْ
وصفيؾ مف عبادؾ ،إماـ
فصؿ عمى محمد أمينؾ عمى وحيؾ ،ونجيبؾ مف خمقؾ،
الميـ
ّ
وعرض فيؾ لممكروه بدنو،
الرحمة ،وقائد الخير ،ومفتاح البركة ،كما نصب ألمرؾ نفسوّ ،
حامتو ،وحارب في رضاؾ أسرتو ،وقطع في إحياء دينؾ رحمو،
وكاشؼ في الدعاء إليؾ ّ
وقرب األقصيف عمى استجابتيـ لؾ ،ووالى فيؾ األبعديف،
وأقصى األدنيف عمى جحودىـّ ،
وعادى فيؾ األقربيف ،وأدأب نفسو في تبميغ رسالتؾ ،وأتعبيا بالدعاء إلى ممّتؾ ،وشغميا
بالنصح ألىؿ دعوتؾ ،وىاجر إلى بالد الغربة ومحؿ النأي عف موطف رحمو ،وموضع
رجمو ،ومسقط رأسو ،ومأنس نفسو ،إرادةً منو إلعزاز دينؾ ،واستنصا اًر عمى أىؿ الكفر بؾ،
دبر في أوليائؾ ،فنيد إلييـ مستفتح ًا
حتى
استتـ لو ما ّ
ّ
استتب لو ما حاوؿ في أعدائؾ ،و ّ
بعونؾ ،ومتقوياً عمى ضعفو بنصرؾ ،فغزاىـ في عقر ديارىـ ،وىجـ عمييـ في بحبوحة
قرارىـ ،حتى ظير أمرؾ ،وعمت كممتؾ ،ولو كره المشركوف.
جنتؾ ،حتى ّل ُيساوى في منزلة ،وّل
الميـ فارفعو بما كدح فيؾ إلى الدرجة العميا مف ّ
وعرفو في أىمو الطاىريف،
نبي مرسؿّْ ،
ُيكافأ في مرتبة ،وّل يوازيو لديؾ ممؾ ّ
مقرب ،وّل ٌ
أجؿ ما وعدتو ،يا ناف َذ ِ
وأمتو المؤمنيف ،مف حسف الشفاعة َّ
مبدؿ
العدة ،يا وافي القوؿ ،يا ّ
ّ
السيئات بأضعافيا مف الحسناتّ ،إنؾ ذو الفضؿ العظيـ.

زيـارة أميـن اللـه

السالَ ُـ
َّ
أَ ْشيَ ُد أََّن َؾ

َميف اُ ِ
هلل ِفي أَر ِ
ِ
ض ِو َو ُح َّجتَوُ َعمَى ِعَب ِاد ِه
َعمَ ْي َ
ؾ َيا أ ْ َ
ْ ْ
جاى ْدت ِفي اُ ِ
هلل َح َّ
ت
ت بِ ِكتَابِ ِو َواُتََّب ْع َ
ؽ ِجيَ ِاد ِه َو َع ِم ْم َ
َ َ َ
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ؾ يا أ ِ
َم ْي َر اُْل ُم ْؤ ِمنِ ْي َف
َّ
السالَ ُـ َعمَ ْي َ َ
ٍ
ِ
صمَّى اُهللُ َعمَ ْي ِو
ُسَن َف َنبِيّْو ُم َح َّمد َ

ؾ ِم َف
ؾ اُْل ُح َّجةَ َم َع َما لَ َ
اء َ
ضَ
َوآلِ ِو َحتَّى َد َعا َ
ؾ إِلَ ْي ِو بِاُ ْختَِي ِارِه َوأَْل َزَـ أ ْ
ؾ اُهللُ إلَى ِج َو ِارِه فَقََب َ
َع َد َ
طمئَِّنةً بِقَ َد ِر َ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ؾ ُم ْولَ َع ًة
ضائِ َ
ؾ َراضَيةً بِقَ َ
اُْل ُح َج ِج اُْلَبال َغة َعمَى َجم ْي ِع َخ ْمقو اُلمّيُ َّـ فَاُ ْج َع ْؿ َن ْفس ْي ُم ْ َ
ؾ م ْحبوب ًة ِفي أَر ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
صابِ َرةً ِع ْن َد ُن ُزْو ِؿ َبالَئِ َؾ
ؾ َو َس َمائِ َ
ضَ
بِ ِذ ْك ِر َ
ؾ َ
ؾ َوُد َعائ َؾ ُمحَّب ًة لص ْف َوِة أ َْولَِيائ َ َ ُ ْ َ ْ ْ
اض ِؿ َنعمائِ َؾ َذ ِ
اكرةً لِفَو ِ
ِ
ؾ ُمتََزّْوَدةً اُلتَّ ْق َوى لَِي ْوِـ َج َزائِ َؾ
اك َرةً لِ َس َوابِ ِغ آّلَئِ َؾ ُم ْشتَاقَةً إِلَى فَ ْر َح ِة لِقَائِ َ
َْ
َش َ َ
ؾ َم ْش ُغولَةً َع ِف اُ ُّ
ال ِ
ؾ َوثََنائِ َؾ.
َخ َ
لد ْنَيا بِ َح ْم ِد َ
َع َدائِ َ
ُم ْستََّن ًة بِ ُسَن ِف أ َْولَِيائِ َؾ ُمفَ ِارقَةً أل ْ
ؽأْ

ؾ والِيةٌ وسب َؿ اُ َّلر ِ
ِ
َّ
اغبِ ْي َف
ثـ ّ
ب اُْل ُم ْخ ِبت ْي َف ِإلَ ْي َ َ َ َ ُ ُ
تتوجو إلى اهلل تبارؾ وتعالى وتقوؿ :الميُ َّـ إِ َّف ُقمُ ْو َ
لد ِ
ؾ و ِ
ِِ ِ
ات اُ َّ
اع ْي َف
اض َحةٌ َوأَ ْفئِ َدةَ اُْل َع ِارِف ْي َف ِم ْن َ
إِلَ ْي َ
ؾ َش ِارَعةٌ َوأ ْ
َص َو َ
ؾ فَ ِازَعةٌ َوأ ْ
َعالَ َـ اُْلقَاصد ْي َف إلَ ْي َ َ
ِ
ِ
اب إِلَ ْي َؾ
اجا َ
إِلَ ْي َ
ؾ ُم ْستَ َج َابةٌ َوتَ ْوَبةَ َم ْف أََن َ
اب اُ ِإل َج َابة لَيُ ْـ ُمفَتَّ َحةٌ َوَد ْع َوةَ َم ْف َن َ
صاع َدةٌ َوأ َْب َو َ
ؾ َ
ؾ َم ْو ُج ْوَدةٌ َواُ ِإل َع َانةَ لِ َم ِف
اث بِ َ
َم ْق ُب ْولَةٌ َو َع ْب َرةَ َم ْف َب َكى ِم ْف َخ ْوِف َ
ؾ َم ْر ُح ْو َمةٌ َواُ ِإل َغاثَةَ لِ َم ِف اُ ْستَ َغ َ
ِِ
يف لَ َد ْي َؾ
ؾ ُم ْن َج َزةٌ َوَزلَ َؿ َم ِف اُ ْستَقَالَ َ
ؾ لِ ِعَب ِاد َ
ؾ َم ْب ُذ ْولَةٌ َو ِع َداتِ َ
اف بِ َ
ؾ ُمقَالَةٌ َوأ ْ
َع َما َؿ اُْل َعامم َ
اُ ْستَ َع َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ؾ إلى اُْل َخالَئِ ِ
يف
ؽ ِم ْف لَ ُد ْن َ
َم ْحفُ ْوظَةٌ َوأ َْرَازقَ َ
ؾ َن ِازلَةٌ َو َع َوائ َد اُْل َم ِزْيد إِلَ ْي ِي ْـ َواصمَةٌ َوُذ ُن ْو َ
ب اُْل ُم ْستَ ْغف ِر َ
ِِ
ِ
ِ
يف ِع ْن َد َ
ؾ ِع ْن َد َ
َم ْغفُ ْوَرةٌ َو َح َوائِ َج َخ ْم ِق َ
ؾ ُم َوفََّرةٌ َو َع َوائِ َد اُْل َم ِز ِيد ُمتََواتِ َرةٌ
ؾ َم ْقضَّيةٌ َو َج َوائ َز اُلسَّائم َ
اى َؿ اُلظّْم ِ
ط ِع ِميف مع َّدةٌ ومَن ِ
ِ
ب ُد َعائِ ْي َواُ ْقَب ْؿ ثََنائِ ْي َواُ ْج َم ْع
اء ُمتْ َرَعةٌ المَّيُ َّـ فَاُ ْستَ ِج ْ
َ
َو َم َوائ َد اُْل ُم ْستَ ْ َ ُ َ َ َ
ؽ مح َّم ٍد وعمِ ٍّي وفَ ِ
ِ
ِ ِ ِ ّْ
اط َمةَ َواُْل َح َس ِف َواُْل ُح َس ْي ِف إَِّن َؾ َولِ ُّي َن ْع َمائِ ْي َو ُم ْنتَيَى
َب ْين ْي َوَب ْي َف أ َْولَيائ ْي ب َح ُ َ َ َ َ
ِ ِ
اي.
اي َو َغ َايةُ َر َجائ ْي في ُم ْن َقمَبِ ْي َو َمثْ َو َ
ُمَن َ
ىذا ونمفت الزائريف الكراـ إلى أف ىذه الزيارة يمكف أف يزار بيا كؿ األئمة(ع) ولكف يبدؿ
الزائر قولو« :السالـ عميؾ يا أمير المؤمنيف» باّلسـ المناسب لإلماـ(ع) الذي يزوره.

دعـاء ليلـة عرفـة

ِ
ِ
ِ
ِ
حاجة ،يا
أَلمّػيُ َّـ يا شاى َد ُك ّْؿ َن ْجوىَ ،و َم ْوض َع ُك ّْؿ َش ْكوىَ ،وعال َـ ُك ّْؿ َخفَّيةَ ،و ُم ْنتَيى ُك ّْؿ َ
ِ ِ
م ْبتَِدئاً بِ ّْ ِ
َّ
ِ
اد ،يا َم ْف ّل ُيواري ِم ْنوُ لَْي ٌؿ
جاوِز ،يا َجو ُ
ُ
الن َعـ َعمَى ا ْلعباد ،يا َكر َ
يـ ا ْل َع ْفو ،يا َح َس َف الت ُ
ُّ
ِ
ِ
ياء،
داجَ ،وّل َب ْحٌر َع ّج ٌ
ذات أ َْبراجَ ،وّل ظُمَ ٌـ ُ
ماء ُ
ذات ْارتِتاج ،يا َم ِف الظ ْم َمةُ ع ْن َدهُ ض ٌ
اجَ ،وّل َس ٌ
َّ
ؾ بِنوِر و ْج ِي َؾ ا ْل َكر ِيـ الَّذي تَ َجمَّْي َ ِ ِ ِ ِ
ص ِعقاًَ ،وبِِا ْس ِم َؾ
أْ
موسى َ
ت بو ل ْم َجَبؿ فَ َج َع ْمتَوُ َدكاً َو َخ َّر ُ
َساَلُ َ ُ َ
ط ْح َ ِ
ت بِ ِو السَّماو ِ
ض َعمى َو ْج ِو ماء َج َمدَ ،وبِِا ْس ِم َؾ
ات بِال َع َم ٍدَ ،و َس َ
الَّذي َرفَ ْع َ
ت بِو األ َْر َ
ت ،وِاذا سئِْم َ ِ
اى ِر الَّذي إِذا ُد َ ِ
مخزو ِف ا ْلم ْكنو ِف ا ْلم ْكتو ِب الطّ ِ
ت،
أع ْ
ْ
طَي ْ
ت بِو َ
عيت بِو أ َ
ُ
َج ْب َ َ
َ ُ
َ ُ
اؿ ََ ْ ُ
ىاف الَّذي ىو نور عمى ُك ّْؿ ُنور ،و ِ
ؾ السُّبو ِح ا ْلقُ ُّد ِ
وس ا ْل ُب ْر ِ
ضيء ِم ْنوُ ُك ُّؿ
نورُ ،ي
َوبِِا ْس ِم َ
َُ ُ ٌ َ
ُ
نوٌر م ْف ُ
َ ُ
ُ
ت ،وِاذا بمَ َغ السَّماو ِ
ؾ الَّذي
اىتََّزَ ،وبِِا ْس ِم َ
ات فُتِ َح ْ
تَ ،وِاذا َبمَ َغ ا ْل َع ْر َش ْ
ض ْان َشقَّ ْ َ َ
نور ،إِذا َبمَ َغ األ َْر َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ؾ.
ص َمالئ َكت َ
تَْرتَع ُد م ْنوُ فَرائ ُ

ٍ
ميكائيؿ وِا ْسرافي َؿ ،وبِ َح ّْ
ؾ بِ َح ّْ
صمَّى اهللُ َعمَ ْي ِو َوآلِ ِو
ؽ َج ْب َرئي َؿ َو
صَ
وأَسأَلُ َ
ؽ ُم َح َّمد ا ْل ُم ْ
طفى َ
َ
َ َ
ضر عمى طُمَ ِؿ ا ْل ِ
ِ ِ
َّ
ميع األ َْنبِي ِ
ماء َكما
اء َو َج ِ
َو َعمى َج ِ
ميع ا ْل َمالئِ َك ِةَ ،وبِا ْ
ّل َِ ْسِـ الذي َمشى بِو ا ْلخ ْ ُ َ
َغرْق َ ِ
ِ
ؾ الَّذي َفمَ ْق َ ِ ِ
ِ
ِِ
ََ ْر ِ
ضَ ،وبِِا ْس ِم َ
ت ف ْرَع ْو َف َوقَ ْو َموُ
موسىَ ،وأ ْ َ
َمشى بو َعمى َج َدد األ َ
ت بو ا ْلَب ْح َر ل ُ
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ت بِ ِو موسى ْبف ِعمراف ومف معو ،وبِِاس ِم َؾ الَّذي َد َ ِ ِ
مو َسى ْب ُف ِع ْمراف ِم ْف جانِ ِب
َوأ َْن َج ْي َ
ُ َ َ ْ َ ََْ ََُ َ ْ
عاؾ بو ُ
الطُّ ِ
عيسى ْب ُف َم ْرَي َـ
ؾَ ،وبِِا ْس ِم َ
ت َعمَ ْي ِو َم َحَّبة ِم ْن َ
ؾ الَّذي بِ ِو أ ْ
ت لَوَُ ،وأَْلقَ ْي َ
استَ َج ْب َ
ور األ َْي َم ِف فَ ْ
َحيى َ
ِ
َّ ِ
ؾ بِ ِو َح َممَةُ
ؾ الَّذي َدعا َ
ؾَ ،وبِِا ْس ِم َ
ص بِِإ ْذنِ َ
صبِّياًَ ،وأ َْب َأَر األَ ْك َموَ َواأل َْب َر َ
ا ْل َم ْوتىَ ،وتَ َكم َـ في ا ْل َم ْيد َ
ؾ ا ْل ُمقََّرب ُو َف،
صمَّى اهللُ َعمَ ْي ِو َوآلِ ِوَ ،و َمالئِ َكتُ َ
بيب َ
َع ْرِش َ
ؾ َو َج ْب َرئي ُؿ َوميكائي ُؿ َوِا ْسرافي ُؿَ ،و َح ُ
ؾ ُم َح َّم ٌد َ
ِ
ِ
عاؾ
ؾ الَّذي َد َ
ضيفَ ،وبِِا ْس ِم َ
باد َ
ياؤ َؾ ا ْل ُم ْر َس ُمو َفَ ،و ِع ُ
حو َف ِم ْف أ ْ
َى ِؿ السَّماوات َواأل ََر َ
ؾ ّ
َوأ َْنبِ ُ
الصال ُ
ُّ ِ
ِ
ِ
ِِ
الن ِ
ذو ُّ
ت
َف ّل إِلػوَ إِّلّ أ َْن َ
َف لَ ْف َن ْقد َر َعمَ ْيو فََنادى في الظمُمات أ ْ
ب ُمغاضباً فَظَ َّف أ ْ
وف إِ ْذ َذ َى َ
بو ُ
ت لَو وَن َّج ْيتَو ِمف ا ْل َغ ّْـ و َك ِ
ِ
حانؾ إِّني ُك ْن ُ ِ
نيف،
ذل َ
ُس ْب َ
ؾ ُن ْن ِجي ا ْل ُم ْؤ ِم َ
ُ َ
ت م َف الظّال َ
ميف فَ ْ
َ
استَ َج ْب َ ُ َ
ظيـ الَّذي َدعا َ ِ ِ
ِ ِ
ؾ ا ْلع ِ
ؾ بِ ِو
ؾ الَّذي َد َعتْ َ
ت لَوُ َذ ْنَبوَُ ،وبِِا ْس ِم َ
داوُد َو َخ َّر لَ َ
ؾ سا ِجداً فَ َغفَ ْر َ
َوبِا ْسم َ َ
ؾ بو ُ
ِ
ت َر ّْ
ب ْاب ِف لي ِع ْن َد َؾ َب ْيتاً ِفي ا ْل َجَّن ِة َوَن ّْجني ِم ْف ِف ْرَع ْو َف َو َع َممِ ِو،
ام َأرَةُ ِف ْرَع ْو َف {إِ ْذ قالَ ْ
آسَيةُ ْ
ؾ الَّذي َد َ ِ
ِ
ِ
وب إِ ْذ َح َّؿ بِ ِو
عاءىاَ ،وبِِا ْس ِم َ
استَ َج ْب َ
عاؾ بِو أَُّي ُ
َوَن ّْجني م َف ا ْلقَ ْوِـ الظّال َ
ميف} ،فَ ْ
ت لَيا ُد َ
ِ
ؾ الَّذي
ديفَ ،وبِِا ْس ِم َ
َىمَوُ َو ِم ْثَميُ ْـ َم َعيُ ْـ َر ْح َمةً ِم ْف ِع ْن َد َ
الء فَعافَ ْيتَوُ َوآتَْيتَوُ أ ْ
ؾ َوِذ ْكرى ل ْمعابِ َ
ا ْلَب ُ
ِِ
ِ
َدعا َ ِ ِ
ؾ
ؾ الَّذي َدعا َ
ت َش ْممَوَُ ،وبِِا ْس ِم َ
يو ُس َ
ؼ َو َج َم ْع َ
ب فَ َرَد ْد َ
قو ُ
ت َعمَ ْيو َب َ
ص َرهُ َوقَُّرةَ َع ْينو ُ
ؾ بو َي ْع ُ
ِ
ت
ابَ ،وبِِا ْس ِم َ
ألحد ِم ْف َب ْع ِد ِه إَِّن َ
ؾ الَّذي َس َّخ ْر َ
ؾ أ َْن َ
ماف فَ َو َى ْب َ
ت ا ْل َو ّى ُ
ت لَوُ ُم ْمكاً ّل َي ْنَبغي َ
بِو ُسمَ ْي ُ
َّ
َسرى بِ َع ْب ِد ِه لَ ْيالً ِم َف
صمَّى اهللُ َعمَ ْي ِو َوآلِ ِو إِ ْذ َ
بِ ِو ا ْل ُبر َ
اؽ ِؿ َُ َ
{س ْب َ
حاف الذي أ ْ
قاؿ تَعالىُ :
مح َّمد َ
َّ
ِ
ِ
ِ
نيف
حاف الذي َس َّخ َر لَنا ىذا َوما ُكّنا لَوُ ُم ْق ِر َ
{س ْب َ
ا ْل َم ْس ِجد ا ْلحراـ إِلَى ا ْل َم ْس ِجد األَ ْقصى} َوقَ ْولُوُُ :
ِ
ِ ِ َّ
ِ
صمَّى اهللُ َعمَ ْي ِو َوآلِ ِو،
بو َف}َ ،وبِا ْسم َؾ الذي تََن َّز َؿ بِو َج ْب َرئي ُؿ َعمى ُم َح َّمد َ
َوِاّنا إلى َربّْنا لَ ُم ْن َقم ُ
آف ا ْلع ِ
ؾ بِ َح ّْ
ظيـ،
ت لَوُ َذ ْنَبوُ َوأَ ْس َك ْنتَوُ َجَّنتَ َؾ ،وأَسأَلُ َ
ؾ الَّذي َدعا َ
َوبِِا ْس ِم َ
ؾ بِ ِو َ
آد ُـ فَ َغفَ ْر َ
ؽ ا ْلقُ ْر ِ َ
النبِييف ،وبِح ّْ ِ
ؾ يوـ ا ْلقَ ِ
ؽ فَ ِ
ِ
ضاء ،وبِ َح ّْ
وبِ َح ّْ
يف إِذا
ؽ ُم َح َّمد خات َـ َّ ّ َ َ َ
ؽ ا ْل َمواز َ
ىيـَ ،وبِ َح ّْ ْ
صم َ َ ْ َ
ؽ ا ْبر َ
َ
َ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َحصى ،وبِ َح ّْ
ت ،وبِ َح ّْ
اإلسـ الذي
ُنصَب ْ
ؽ ا ْل َقمَـ َوما َجرىَ ،والم ْو ِح َوما أ ْ
تَ ،والص ُ
ؽ ْ
َ
ُّحؼ اذا ُنش َر ْ َ
الد ْنيا و َّ
ؽ و ُّ
ؽ ا ْل َع ْر ِ
َكتَْبتَوُ َعمى ُسرِاد ِ
الش ْم َس َوا ْلقَ َم َر بِأَْلفَ ْي عاـَ ،وأَ ْشيَ ُد أَ ْف ّل
ش قَْب َؿ َخ ْم ِق َ
َ
ؾ ا ْل َخ ْم َ َ
ؾ لَوَُ ،وأ َّ
ت بِ ِو
ؾ بِِا ْس ِم َ
سولُوُ ،وأَسأَلُ َ
ِالػوَ إِّلَّ اهللُ َو ْح َدهُ ّل َشري َ
ؾ الَّذي َشقَ ْق َ
َف ُم َح َّمداً َع ْب ُدهُ َوَر ُ
آف ا ْلع ِ
ِ
يار ،وبِ َح ّْ
ؼ بِ ِو المَّْي ُؿ َو َّ
ظيـ،
ت بِ ِو ا ْل ِجبا ُؿَ ،و ْ
اختَمَ َ
قام ْ
ؽ الس َّْب ِع ا ْل َمثانيَ ،وا ْلقُ ْر ِ َ
ا ْلب َ
حارَ ،و َ
الن ُ َ
ِ
ِ ّْ ِ
ؽ تَورِاة موسى وِا ْن ِ
ِ
بيف ،وبِ َح ّْ
جيؿ
ؽ طو َويس َوكييعص َوحمعسؽَ ،وب َح ّْ ْ
َ
ُ
َوب َحؽ ا ْلكر َاـ ا ْلكات َ َ
اىّياً َشر ِ
الرس ِؿ وب ِ
داوَد َوفُ ْر ِ
اىّياً.
صمَّى اهللُ َعمَ ْي ِو َوآلِ ِو َو َعمى َج ِ
ميع ُّ ُ َ
قاف ُم َح َّمد َ
بوِر ُ
عيسى َوَز ُ
ؾ ا ْلم ِ
ؾ بِح ّْ ِ
ِ
ؽ َجَب ِؿ
اف فَ ْو َ
كان ْ
ناجاة الَّتي َ
ََ ْسأَلُ َ َ
مو َسى ْب ِف َع ْمر َ
ؽ ت ْم َ ُ
أَلمّػيُ َّـ إّني أ َ
ت َب ْيَن َؾ َوَب ْي َف ُ
ؾ ا ْل َم ْو ِت لِقَ ْب ِ
ؾ الَّذي
ض األ َْرو ِ
ؾ بِِا ْس ِم َ
اح ،وأَسأَلُ َ
ؾ الَّذي َعمَّ ْمتَوُ َممَ َ
ؾ بِِا ْس ِم َ
ناء ،وأَسأَلُ َ
طوِر َس ْي َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ؾ
كوني َب ْرداً َو َسالماً ،وأَسأَلُ َ
اف لت ْم َ
ض َعت ّ
ؾ ا ْل َوَرقَة فَ ُق ْم َ
تو ِف فَ َخ َ
ُكت َ
النير ُ
ت يا ُ
نار ُ
ب َعمى َوَرؽ الزْي ُ
ِ ِ
مج ِد وا ْل َكر ِ
ؾ الَّذي َكتَْبتَوُ َعمى ُسرِاد ِ
صوُ نائِ ٌؿ ،يا
ؽ ْ
بِِا ْس ِم َ
امة ،يا َم ْف ّل ُي ْحفيو سائ ٌؿَ ،وّل َي ْنقُ ُ
اؿ ََ ْ َ َ
ؾ بِم ِ
ِ
الر ْح َم ِة ِم ْف ِكتابِ َؾ،
ؾَ ،و ُم ْنتَيَى َّ
عاق ِد ا ْل ِعّْز ِم ْف َع ْرِش َ
َم ْف بِ ِو ُي ْستَ ُ
غاثَ ،وِالَ ْيو ُي ْم َجأُ ،أ ْ
َسأَلُ َ َ
ؾ التّام ِ
ِ ِ
ؾ األ ْ ِ
ات ا ْل ُعمى.
َوبِِا ْس ِم َ
َْ ْعمى َو َكممات َ ّ
َعظَـ َو َج ّْد َؾ األ َ
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َّ
ت ،والس ِ
ت ،و َّ
ِ
الش ِ
أَلمّػيُ َّـ َر َّ
ياطيف َوما
الر ِ
ب ّْ
َّماء َوما أَظَمَّ ْ
تَ ،واأل َْرض َوما أَ َقم ْ َ
ياح َوما َذ َر ْ َ
ِ ِ
ِ
ّّ
ؽ ،وبِ َح ّْ
حار وما َج َر ْ ِ ّْ ّْ ٍّ
بيف،
َضمَّ ْ
أ َ
ؽ ا ْل َمالئ َكة ا ْل ُمقََّر َ
تَ ،وب َحؽ ُكؿ َحؽ ُى َو َعمَ ْي َؾ َح َ
تَ ،وا ْلب ِ َ
و َّ ِ
يار ّل َي ْفتَرو َف ،وبِ َح ّْ ِ
الن ِ
ؾ بِالمَّْي ِؿ َو َّ
اىيـ َخميمِ َؾ،
ّْحيف لَ َ
يفَ ،وا ْل ُم َسب َ
روبِّي َ
الروحانّي َ
ؽ إ ْبر َ
ُ َ
يف َوا ْل َك ُ
َ
ىذهِ
ؽ ِ
ّْ
ِ
ِ
ِ
ؾ بِ َح ّْ
ّْ
َسأَلُ َ
َوب َحؽ ُكؿ َول ٍّي ُي َ
عاءهُ ،يا ُم ُ
ناديؾ َب ْي َف الصَّفا َوا ْل َم ْرَوة َوتَ ْستَ ُ
جيب ،أ ْ
جيب لَوُ ُد َ
يذ ِه َّ ِ
ماء ،وبِ ِ
األس ِ
َف تَ ْغ ِف َر لَنا ما قَ َّد ْمنا وما أ َّ
َعمَّناَ ،وما أ َْب َد ْينا
َس َرْرنا َوما أ ْ
الد َعوات أ ْ
َخ ْرناَ ،وما أ ْ
ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّْ
ِ
ِ
ِ
ميف.
دير ب َر ْح َمت َ
َعمَ ُـ بو مّنا إَّن َ
َوما أ ْ
تأْ
َخفَ ْيناَ ،وما أ َْن َ
الراح َ
ؾ َعمى ُكؿ َشيء قَ ٌ
ؾ يا اَ ْر َح َـ ّ
حافظَ ُك ّْؿ َغريب ،يا مونِس ُك ّْؿ وحيد ،يا قَُّوةَ ُك ّْؿ ضعيؼ ،يا ِ
يا ِ
ؽ
ناص َر ُك ّْؿ َم ْ
ظ ُموـ يا ر ِاز َ
َ
ُ َ
َ
حاضر ،يا ِ
ِ
صاحب ُك ّْؿ م ِ
ِ
ّْ
غاف َر
ماد ُك ّْؿ
مونِ َس ُك ّْؿ ُم ْستَ ْو ِحش ،يا
سافر ،يا ِع َ
َ
ُ
روـ ،يا ُ
ُكؿ َم ْح ُ
يخ ا ْلمستَص ِرخيف ،يا ِ
ؼ ُك َر ِب
طيئة ،يا ِغ َ
ُك ّْؿ َذ ْنب َو َخ َ
كاش َ
صر َ ُ ْ ْ َ
ياث ا ْل ُم ْستَ َ
غيثيف ،يا َ
ِ
ّلَرضيف ،يا م ْنتَيى ِ
ِ
بيف ،يا ِ
بيف،
َ
غاية الطّال َ
ديع السَّماوات َوا ْ َ َ َ
مو َ
رو َ
ُ
ميف ،يا َب َ
فارَج َى ّْـ ا ْل َم ْي ُ
ا ْل َم ْك ُ
ضطَريف ،يا أَرحـ ِ
الد ِ
ب ا ْلعالَميف ،يا َدّي ِ
ميف ،يا َر َّ
َج َوَد
اف َي ْوِـ ّ
يف ،يا أ ْ
يا ُم َ
الراح َ
جيب َد ْع َوِة ا ْل ُم ْ ّ َ
ْ ََ ّ
ِ
امعيف ،يا أ َْبصر ّ ِ
ِ
يفِ ،ا ْغ ِف ْر
األ ْ
يف ،يا أَ ْق َد َر ا ْلقادر َ
الناظر َ
الس َ
ديف ،يا أَ ْك َرَـ األَ ْك َرِم َ
َج َو َ
َس َم َع ّ
يف ،يا أ ْ
ََ
ُّ
الن َدـ ،و ْ ِ ِ
الذنو َّ
ُّ
النعـ ،و ْ ِ ِ
الذنو َّ
ُّ
ِ
ب الَّتي
توِر ُ
نو َ
اغف ْر ل َي ُ َ
ل َي ُ َ
اغف ْر ل َي الذ ُ
ث َّ َ َ
ب التي ُ
ب التي تُ َغي ُّْر ّْ َ َ َ
ُّ
ؾ ا ْل ِعصـ ،و ْ ِ ِ
ُّ
ث السَّقَـ ،و ْ ِ ِ
ب الَّتي تَُرُّد ُّ
عاء،
ب الَّتي تَ ْيتِ ُ
توَر ُ
نو َ
نو َ
الد َ
اغف ْر ل َي الذ ُ
ََ َ
اغف ْر ل َي الذ ُ
َ َ
ُ
ِ
َّ
ُّ
ِ
ِ
ِ
َّ
ُّ
ِ
لي
ب التي تَ ْحبِ ُس قَ ْ
ناءَ ،و ْ
ط َر السَّماءَ ،و ْ
َو ْ
نو َ
نو َ
ب التي تُ َع ّْج ُؿ ا ْلفَ َ
اغف ْر ل َي الذ ُ
لي الذ ُ
اغف ْر َ
اغف ْر َ
ُّ
ظمِـ ا ْليواء ،و ْ ِ ِ
الذنو َّ
اغ ِفر لِي ُّ
ُّ
ب الَّتي تَ ْجمِ ُ َّ
ب الَّتي
نو َ
ُ َ
نو َ
ب الش َ
اغف ْر ل َي الذ ُ
ب التي تُ ْ ُ َ َ َ
الذ ُ
قاءَ ،و ْ ْ َ
ؼ ا ْل ِغطاء ،و ْ ِ ِ ُّ
اح ِم ْؿ َعّني ُك َّؿ تَبِ َعة ِأل ََ َح ٍد
تَ ْك ِش ُ
ب الَّتي ّل َي ْغ ِف ُرىا َغ ْي ُر َؾ يا اَهللَُ ،و ْ
نو َ
اغف ْر ل َي الذ ُ
َ َ
ؾ في
جاء َ
ِم ْف َخ ْم ِق َ
ؾَ ،و ْ
اج َع ْؿ لي ِم ْف أ َْمري فَ َرجاً َو َم ْخ َرجاً َوُي ْس اًرَ ،وأ َْن ِز ْؿ َي َ
ص ْدريَ ،وَر َ
قين َؾ في َ
َق ْمبي َحتّى ّل أ َْر ُج َو َغ ْي َر َؾ.
ِ
ي َو ِم ْف
اص َح ْبني في لَْيمي َوَنياريَ ،و ِم ْف َب ْي ِف َي َد َّ
احفَ ْ
أَلمّػيُ َّـ ْ
ظني َوعافني في َمقاميَ ،و ْ
َح ِس ْف لِ َي
َخ ْمفيَ ،و َع ْف َيميني َو َع ْف ِشماليَ ،و ِم ْف فَ ْوقي َو ِم ْف تَ ْحتيَ ،وَيس ّْْر لِ َي السَّبي َؿَ ،وأ ْ
ِ
ِ
سير ،و ْ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ُموِر،
اىدني يا َخ ْي َر َدليؿَ ،وّل تَك ْمني إلى َن ْفسي في األ ُ
الت ْيس َيرَ ،وّل تَ ْخ ُذ ْلني في ا ْل َع ِ َ
َّ
جاح م ْحبو اًر ِفي ا ْلعا ِج ِؿ و ِ
ّْ
الح َو َّ
اآلج ِؿ إَِّن َؾ َعمى ُك ّْؿ
َىمي بِا ْلفَ ِ
رورَ ،وا ْقمِ ْبني إِلى أ ْ
َ
الن ِ َ ُ
َولَقني ُكؿ ُس ُ
ؾ ،و ِ
ؾ ،وأَو ِسع عمَ َّي ِمف َ ِ
َشيء قَدير .وارُزْقني ِمف فَ ْ ِ
طاعتِ َؾ،
ْ
ْ
استَ ْعم ْمني في َ
ضم َ َ ْ ْ َ
طيّْبات ِرْزِق َ َ ْ
ٌ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ؾ َو ِ
ؾ بِ َر ْح َمت َؾ.
ؾَ ،وا ْقم ْبني اذا تََوف ْيتَني إِلى َجَّنت َ
نار َ
َوأَ ِج ْرني ِم ْف َعذابِ َ

ويؿ ِ
اؿ نِ ْعمتِ َؾ ،و ِم ْف تَ ْح ِ
ؾ ِم ْف َزو ِ
عافَيتِ َؾ ،و ِم ْف ُحمو ِؿ َن ِقمتِ َ ِ
ِ
زو ِؿ
َعوُذ بِ َ
َ
َ
ؾ َوم ْف ُن ُ
ُ
َ
َ
أَلمّػيُ َّـ إّني أ ُ
َع ِ
قاء ،و ِمف سوِء ا ْلقَ ِ
الء ،وَدر ِؾ ال ّش ِ
بالئِ َؾ ،وأَعوُذ بِ َؾ ِمف جي ِد ا ْلب ِ
داءَ ،و ِم ْف
ضاءَ ،و َشماتَ ِة األ ْ
ْ َْ َ
َ ْ ُ
َ َ
َ ُ
َشّْر ما ي ْن ِز ُؿ ِمف الس ِ
َّماء ،و ِم ْف َشّْر ما ِفي ا ْل ِك ِ
تاب ا ْل ُم ْن َزِؿ.
َ
َ
َ
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ِ
ِ
َص ِ
ََ ْخ ِ
يار،
حاب ّ
أَلمّػيُ َّـ ّل تَ ْج َع ْمني م َف األَ ْشر ِارَ ،وّل م ْف أ ْ
الن ِارَ ،وّل تَ ْح ِرْمني ُ
ص ْحَبةَ األ َ
طيّْب ًة تُْم ِح ْقني بِاأل َْبر ِار ،وارُزْقني م ارفَقَ ِة األ َْنبِ ِ
ياء في َم ْق َع ِد
َحيِني َحياةً َ
َوأ ْ
طيَّْبةًَ ،وتََوفَّني َوفاةً َ َ
َْ
ُ
ؽ ِع ْن َد م ٍ
ِ
ص ْد ٍ
ميؾ ُم ْقتَِدر.
َ

إل َِس ِ
باع السَُّن ِة ،يا
الـ َواتّْ ِ
ص ْن ِع َؾَ ،ولَ َ
ؾ ا ْل َح ْم ُد َعمى ُح ْس ِف َبالئِ َ
أَلمّػيُ َّـ لَ َ
ؾ ا ْل َح ْم ُد َعمَى ا ْ ْ
ؾ َو ُ
ِ
ؾ فَ ْ ِ
ِ
َّ
ِ ِ
ّْ
َر ّْ
ص ْن ِع َؾ
تاب َ
ب َكما َى َد ْيتَيُ ْـ لدين َؾ َو َعم ْمتَيُ ْـ ك َ
اىدنا َو َعم ْمناَ ،ولَ َؾ ا ْل َح ْم ُد َعمى ُح ْس ِف َبالئ َؾ َو ُ
ت
ِع ْندي
َّ
ت تَ ْعميميَ ،و َى َد ْيتَني فَأ ْ
ت َخ ْمقيَ ،و َعمَّ ْمتَني فَأ ْ
خاصةً َكما َخمَ ْقتَني فَأ ْ
َح َس ْن َ
َح َس ْن َ
َح َس ْن َ
ِىدايتيَ ،فمَ َؾ ا ْلحم ُد عمى إِ ْن ِ
ؾ َعمَ َّي قَديماً َو َحديثاً ،فَ َك ْـ ِم ْف َك ْر ٍب يا َسيّْدي قَ ْد فََّر ْجتَوَُ ،و َك ْـ
عام َ
َْ َ
َ
ِمف َغ ٍّـ يا سيّْدي قَ ْد َنفَّستَو ،و َكـ ِمف ى ٍّـ يا سيّْدي قَد َك َشفتَو ،و َكـ مف ب ٍ
الء يا سيّْدي قَد
ْ ُ َ ْ ْ َ
ْ
َ َْ َ
َ
ِ
ؾ ا ْل َح ْم ُد َعمى ُك ّْؿ حاؿ في ُك ّْؿ َمثْ ًوى َوَزماف
صرفَتَوَ ،و َك ْـ م ْف َع ْي ٍب يا َسيّْدي قَ ْد َستَْرتَوَُ ،فمَ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ّْ
ٍ
َو ُم ْن َقمَب َو َمقاـَ ،و َعمى ىذه ا ْلحاؿ َو ُكؿ حاؿ.

ِ
ِ
اجع ْمني ِمف أَ ْفض ِؿ ِع ِ
ضٍّر تَ ْك ِشفُوُ،
باد َ
ْ
ؾ َنصيباً في ى َذا ا ْلَي ْوِـ ،م ْف َخ ْي ٍر تَ ْقس ُموُ ،أ َْو ُ
َ
أَلمّػيُ َّـ ْ َ
الء تَ ْدفَعو ،أَو َخ ْي ٍر تَسوقُو ،أَو ر ْحمة تَْن ُشرىا ،أَو ِ
أَو سوٍء تَص ِرفُو ،أَو ب ٍ
عافَية تُْمبِ ُسيا ،فَِإَّن َؾ
ْ ُ ْ َ
ْ ُ
ُ
ُ ُ ْ َ َ
ْ
ُُ ْ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّْ
ؾ َخزائ ُف السَّماوات واأل َْر ِ
يـ ،ا ْل ُم ْعطي الذي ّل
ديرَ ،وبَِيد َ
ضَ ،وأ َْن َ
َعمى ُكؿ َشيء قَ ٌ
ت ا ْلواح ُد ا ْل َكر ُ
َ
يرَّد سائِمُو ،وّل ي َخَّي ِ
طاء
ص نائِمُوَُ ،وّل َي ْنفَ ُد ما ِع ْن َدهَُ ،ب ْؿ َي ْز ُ
ُ َ ُ ُ
داد َكثَْرةً َوطَيّْباً َو َع ً
ب آممُوَُ ،وّل َي ْنقُ ُ
َُ
ِ ِ
ؾ لَ ْـ َي ُك ْف
طاء َ
ؾ الَّتي ّل تَ ْفنىَ ،و ِم ْف َر ْح َمتِ َ
جوداًَ .و ْارُزْقني ِم ْف َخزائِنِ َ
ؾ ا ْلواس َعة ،إِ َّف َع َ
َو ُ
ت عمى ُك ّْؿ َشيء قَدير ،بِر ْحمتِ َؾ يا أَرحـ ِ ِ
يف.
ظو اًرَ ،وأ َْن َ َ
الراحم َ
ْ ََ ّ
ٌ َ َ
َم ْح ُ
ْ
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دافع ،وّل لِعطائِ ِو مانِع ،وّل َك ِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ َّ
اد
ص ْنعُ صانِعَ ،و ُى َو ا ْل َجو ُ
ص ْنعو ُ
ُ
اَْل َح ْم ُد هلل الذي لَ ْي َس لقَضآئو ٌ َ َ
ٌ َ
ِ َّ ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ا ْلو ِ
اسعُ ،فَطَ َر أ ْ
َج َ
ناس ا ْلَبدائ ِع ،وأَتْقَ َف بح ْك َمتو الصَّنائ َعّ ،ل تَ ْخفى َعمَ ْيو الطالئعَُ ،وّل تَضيعُ
اطع ،و ْىو ْ ِ ِ
النور الس ِ
ِ
ِع ْن َدهُ ا ْلودائِعْ ،أتى بِا ْل ِك ِ
صانِعَ ،و ْى َو
اإلسالـ ُ
تاب َ
ْ
الجام ْع ،وبِ ْشرِع ْ
لمخميفة َ
َ ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ش ُك ّْؿ قانعَ ،وراح ُـ ُك ّْؿ ِ
تع ِ
ضارعَ ،و ُم ْن ِز ُؿ ا ْل َمناف ِع
اف َع ْمى ال ْف َجائع ،جازي ُك ّْؿ صانعَ ،ورائ ُ
الم ْس َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مد َعوات سامعٌ ،ولِ َّ
الساط ِع ،و ُىو ل َّ
الن ِ
َوا ْلكتاب ا ْلجام ِع ،بِ ُّ
مد َرجات رافعٌَ ،ولِ ْم ُك ُربات دافعٌ،
ور ّ
َ
َ َ
ِ
قامع ،ور ِ
ولِ ْمجبابِرِة ِ
ِ
ِ
يء
ضرَعة ُك ّْؿ
اح ُـ ِع ْبرةَ ُك ّْؿ
ضارعَ ،ودافع ُ
ضارع ،فَال إِلوَ َغ ْي ُرهَُ ،وّل َش َ
َ َ َ
ٌ َ
ٍ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّْ
دير.
صير ،الم ُ
َي ْعدلُوَُ ،ولَ ْي َس َكم ْثمو َش ٌ
بيرَ ،و ُى َو َعمى ُكؿ َشيء قَ ٌ
طيؼ ا ْل َخ ُ
يءَ ،و ُى َو السَّميعُ ا ْلَب ُ
ؾ َم َرّديْ ،ابتَ َدأتَني بِنِ ْع َمتِ َؾ
ؾَ ،وأَ ْشيَ ُد بِ ُّ
ؾ َرّبي ،إِلَ ْي َ
ؾُ ،م ِق ّاًر بِأََّن َ
الرُبوبَِّي ِة لَ َ
ب إِلَ ْي َ
أَلمّيُ َّـ إِّني أ َْرَغ ُ
اب ،ثَُّـ اَس َك ْنتَنِي األَصالبِ ،
وف َش ْيئاً مذكو اًر ،و َخمَ ْقتَني ِم َف التُّر ِ
آمناً لِ َرْي ِب ا ْل َم ُن ِ
وف،
قَْب َؿ أ ْ
ْ َ
َف أَ ُك َ
ْ
َ
َ
ِ
قادـ ِمف األَّي ِاـ ا ْل ِ
ِ
ِ ِ
اختِ ِ
الؼ ُّ
ماضَي ِةَ ،وا ْلقُُر ِ
الد ُى ِ
وف
َو ْ
ص ْمب الى َرحـ ،في تَ ُ َ
ورَ ،فمَ ْـ أ ََز ْؿ ظاعناً م ْف ُ
َّ
ِ ِ ِ
ضوا
ؾ بيَ ،ولُ ْ
ؾ ليَ ،وِا ْحسانِ َ
ط ِف َ
ا ْلخالَِي ِة ،لَ ْـ تُ ْخ ِر ْجني لِ َأرفَتِ َ
ذيف َنقَ ُ
ؾ إِلَ َّي ،في َد ْولَة أَئ َّمة ا ْل ُك ْف ِر ال َ
ؾِ ،
َخ َر ْجتَني َأرفَةً ِم ْن َؾ َو َّ
ؽ لي ِم َف ا ْليُدى ،الَّذي
تحنناً َع َّ
لكَّن َ
ؾَ ،و َك َّذ ُبوا ُر ُسمَ َ
َع ْي َد َ
ؾ أْ
مي لمَّذي َسَب َ
لَو يسَّرتَني ،و ِ
فيو أ َْن َشأْتَني.
َُ ْ
َ
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ِ
ت َخ ْمقي ِم ْف َمنِ ٍي ُي ْمَنى،
ص ْن ِع َؾَ ،و َسوابِ ِغ نِ َع ِم َؾْ ،
فابتَ َد ْع َ
َو ِم ْف قَْب ُؿ َرُؤْف َ
ت بِي بِ َجميؿ ُ
وأَس َك ْنتَني في ظُمُ ٍ
مات ثَالثَ ،ب ْي َف لَ ْحٍـ َوَدـ َو ِج ْمد ،لَ ْـ تُ ْش ِي ْدني َخ ْمقيَ ،ولَ ْـ تَ ْج َع ْؿ إِلَ َّي َش ْيئ ًا ِم ْف
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخ َر ْجتَني إِلَى ُّ
صبِّياًَ ،وَرَزْقتَني م َف
تاماً َس ِوّياًَ ،و َحف ْ
أ َْمري ،ثَُّـ أ ْ
ظتَني فى ا ْل َم ْيد ط ْفالً َ
الد ْنيا ّ
ُم ِ
ت عمَ َّي قُمُوب ا ْلحو ِ
ِ ِ
الرحائِ َـَ ،و َكألْتَني ِم ْف
يات َّ
اض ِفَ ،و َك َّف ْمتَنِي األ َّ
َ َ
ا ْلغذاء لََبناً َم ِرّياًَ ،و َعطَ ْف َ َ
طو ِار ِ
جآفَ ،و َسمَّ ْمتَني ِم َف ّْ
الن ْق ِ
ياد ِة َو ُّ
ؽ ا ْل ّْ
ت
َ
الز َ
استَ ْيمَْم ُ
صاف ،فَتَعالَ ْي َ
حيـ يا َر ْح ُ
مف ،حتّى إِ َذا ْ
ت يا َر ُ
ِ
اإلن ِ
ت
عاـَ ،وَرَّب ْيتَني زائِداً في ُك ّْؿ عاـَ ،حتّى إ َذا ا ْكتَ َممَ ْ
ت َعمَ َّي َسوابِ َغ ْ
ناطقاً بِا ْل َكالِـ ،أَتْ َم ْم َ
َف أَْليَ ْمتَني َم ْع ِرفَتَ َؾَ ،وَرَّو ْعتَني بِ َعجائِ ِب
ِف ْ
ت َعمَ َّي ُح َجتَّ َ
اعتَ َدلَ ْ
ط َرتيَ ،و ْ
ت َس َِريرتَي ،أ َْو َج ْب َ
ؾ ،بِأ ْ
ؾ وأَر ِ
ِ
ؾ،
ِف ْ
ؾَ ،وِذ ْك ِر َ
ؾ ِم ْف َبدائِ ِع َخ ْم ِق َؾَ ،وَنَّب ْيتَني لِ ُش ْك ِر َ
ضَ
طرتِ َ
ؾَ ،و ْأنطقتني لِما َذ َر َ
أت في َسمائ َ َ ْ
ؾ،
ت لي تَقَُّب َؿ َم ْرضاتِ َ
ت بِ ِو ُر ُسمُ َ
بادتَ َ
طاعتَ َ
ؾ َو ِع َ
جاء ْ
ؾَ ،وَيس َّْر َ
َوج ْب َ
ت َعمَ َّي َ
َوأ َ
ؾَ ،وفَيَّ ْمتَني ما َ
ميع ِ
ط ِف َؾ.
ت َعمَ ّْي في َج ِ
ؾ بِ َعونِ َؾ َولُ ْ
ذل َ
َو َمَن ْن َ
ِ
ِ
اع
وف أُخرىَ ،وَرَزْقتَني ِم ْف أَنو ِ
ثَُّـ إِ ْذ َخمَ ْقتَني م ْف َحّْر الثَّرى ،لَ ْـ تَْر َ
ض لي يا إِليي ن ْع َمةً ُد َ
عاش ،وص ُن ِ
ؾ ا ْلقَ ِ
ؾ ا ْلع ِ
الر ِ
ت َعمَ َّي
وؼ ّْ
ظيـ َعمَ َّيَ ،وِا ْحسانِ َ
ديـ إِلَ َّيَ ،حتّى إِذا أَتْ َم ْم َ
ياش بِ َمّْن َ َ
ا ْل َم ِ َ ُ
َجميع ّْ ِ
ت َعّني ُك َّؿ ّْ
َف َدلَْمتَني إِلى ما
النقَِـ ،لَ ْـ َي ْمَن ْع َ
ص َرْف َ
ؾ َج ْيمي َو ُج ْ أرَتي َعمَ ْي َؾ أ ْ
الن َعـَ ،و َ
َ
ط ْيتَنيَ ،وِا ْف
َع َ
َج ْبتَنيَ ،وِا ْف َسأَْلتُ َ
ؾَ ،ووفَّ ْقتَني ِلما ُي ْزلِفُني لَ َد ْي َ
ُيقَّْرُبني إِلَ ْي َ
ؾ أْ
ؾ ،فَِإ ْف َد ْع َوتُ َؾ أ َ
ؾ إِلَ َّي.
أَ َ
ؾ َعمَ َّيَ ،وِا ْحسانِ َ
ؾ إِ ْكما ٌؿ أل َْن ُع ِم َ
ؾ ِزْدتَنيُ ،ك ُّؿ ذلِ َ
ط ْعتُ َؾ َش َك ْرتَنيَ ،وِا ْف َش َك ْرتُ َ

ئ معيد ،ح ٍ
ؾ س ْب َ ِ
ِ ٍ
َي
ؾ ،فَأ ُّ
آّلؤ َ
ماؤ َؾَ ،و َعظُ َم ْ
ميد مجيد ،تَقَ َّد َس ْ
فَ ُس ْب َ
َ
تأْ
ت ُ
َس ُ
حان َ ُ
حان َؾ ،م ْف ُم ْبد ُ
ِ
وـ بِيا ُش ْك اًرَ ،و ِىي يا َر ّْ
َف
ُحصي َع َدداً َوِذ ْك اًر ،أ َْـ أ ُّ
َي َعطايا َ
نِ َع ِم َ
ؾ يا إِليي أ ْ
ب أَ ْك ُثر م ْف أ ْ
ؾ أَقُ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ي ْح ِ
الضّْر
صَييَا ا ْل ّ
ت َوَد َأر َ
ص َرْف َ
ْت َعّنى اَلمّيُ َّـ م َف ُ
ُ
عاد ُو َف ،أ َْو َيْبمُ َغ ع ْمماً بِيَا ا ْلحافظُ َ
وف ثَُّـ ما َ
آء ،وأََنا أَ ْشي ُد يا إِليي بِحقيقَ ِة إيماني ،وع ْقدِ
عافي ِة والسَّر ِ
ظير لي ِمف ا ْل ِ
ِ
ِ
َو َّ
ََ
َ
َ
َ
الض ّرآء ،أَ ْكثََر م ّما َ َ َ
َ َ ّ َ
يح تَوحيدي ،و ِ
ع َز ِ
ضميري ،و َعالئِ ِ
مات َيقيني ،وخالِ ِ
ؽ َمجاري ُن ِ
باط ِف َم ْك ُن ِ
ور
وف َ
َ
ص َ
صر ِ ْ
َ
َ
َ
سار ِب َن ْفسي ،و َخذار ِ
ص ْف َح ِة َجبيني ،و ُخ ْر ِ
يؼ ِ
ؽ َم ِ
صريَ ،وأَسار ِ
مارِف ِع ْرَنينيَ ،و َمس ِار ِب
ير َ
َب َ
َ
َ
كات لَ ِ
حر ِ
ِ
ِ
تايَ ،و ِ
فظ لِسانيَ ،و َم ْغ َرِز َحَن ِؾ فَمي
ص ِ
َطبقَ ْ
ض َّم ْ
ت َوأ َ
ماخ َس ْمعيَ ،وما ُ
ت َعمَ ْيو َش َف َ
ط َعمي َو َم ْش َربيَ ،و ِحمالَ ِة اُ ّْـ َأرْسيَ ،وُبمُوِغ ِ
فارِغ حبائِ ِؿ
َضراسيَ ،و َم ِ
ساغ َم ْ
َوفَ ّكيَ ،و َمنابِ ِت أ ْ
جاب َق ْمبي ،وأَ ْف ِ
ع ُنقي ،وما ا ْشتَم َؿ ع ْمي ِو تامور صدري ،وحمائِ ِؿ حْب ِؿ وتيني ،ونِ ِ
ياط ِح ِ
الذ
َ َ
ُ
ُ ُ َ
ََ
َ
َ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
اؼ
بض َعوامميَ ،وأَطر ُ
َضالعيَ ،وح ُ
َحواشي َكبِديَ ،وما َح َوْتوُ َشر ُ
اسيؼ أ ْ
قاؽ َمفاصميَ ،وقَ ُ
ِ
صبيَ ،و ِعظاميَ ،و ُم ّخي َو ُع ُروقي،
صبي َوقَ َ
أَنامميَ ،ولَ ْحمي َوَدميَ ،و َش ْعري َوَب َشريَ ،و َع َ
َّ ِ
ض ِمّنيَ ،وَن ْومي
َو َجميعُ َجو ِارحيَ ،و َما ْانتَ َس َج َعمى ذلِ َ
ؾ أَّي َاـ َر َِضاعيَ ،وما أَقمت األ َْر ُ
ِ
َعص ِار
َويقَ َ
ت َو ْ
اجتَيَ ْد ُ
حاوْل ُ
حركات ُرُكوعي َو ُس ُجودي ،أ ْ
ت َم َدى األ َ
ظتيَ ،و ُس ُكوني َو َ
َف لَ ْو َ
قاب  -لَو ع ّْمرتُيا  -أَف أُؤّْدي ُش ْكر و ِ
َح ِ
ؾ
استَ َ
ؾ إِّلّ بِ َمّْن َ
ت ذلِ َ
اح َد ٍة ِم ْف أ َْن ُع ِم َ
َواأل ْ
ط ْع ُ
ؾ َما ْ
ْ َ
ْ ُ ْ
َ
ِ
ِ
ناء ِ
طارفاً َعتيداً.
ا ْل ُم َ
وج ِب َعمَ َّي بِو ُش ْك َاًر آنفاً َجديداًَ ،وثَ ً
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صي مدى ِا ْن ِ
ِ
عادوف ِمف أ ِ
عام َؾ ،سالِ ِف ِو َوآنِ ِف ِو ما
َنام َ
صُ
ؾ ،أ ْ
ت َوا ْل ُّ َ ْ
أَ
َج ْؿَ ،و ْلو َح َر ْ
َف ُن ْح َ َ
ت ا ْلم ْخبِر عف ِ
ِ
نفس َؾ في ِكتابِ َؾ
ص ْرناهُ َع َدداًَ ،وّل أ ْ
صيناهُ أَبداًَ ،ى ْي َ
يات ّأنى ذل َؾ َوأ َْن َ ُ ُ َ ْ
َح َ
َح َ
ؽ{ :وِاف تَع ُّدوا نِعم َة ِ
ؽ ،و َّ ِ
اهلل ّل تُ ْحصوىا} ،ص َد َ ِ
ِ
ّ ِ ِ
ت
تاب َؾ اَلمّيُ َّـ َوْنبأُ َ
ؾَ ،وَبمَّ َغ ْ
ُ َ
ؽك ُ
النَبأ ّ
َ
الصاد ِ َ ْ ُ
َْ
الناط َ
ت لَيُ ْـ َوبِ ِي ْـ ِم ْف دينِ َؾ.
ياؤ َؾ َوُر ُسمُ َ
ت َعمَ ْي ِي ْـ ِم ْف َو ْحيِ َؾَ ،و َش َر ْع َ
ؾ ،ما أ َْن َزْل َ
أ َْنبِ ُ

َغ ْي َر أَّني يا إِليي أَ ْشيَ ُد بِ َج َُ ْىدي َو ِج ّديَ ،و َم ْبالَ ِغ طاقَتي َوُو ْسعيَ ،وأَقُو ُؿ ُم ْؤ ِمناً ُموِقناً:
ِ
ِ َّ
الم ْم ِؾ فَُي ُّ
ضادهُ في َما
وف ََ َم ْوُروثاًَ ،وَل ْـ َي ُك ْف لَوُ َشري ٌ
اَْل َح ْم ُد هلل الذي لَ ْـ َيتَّخ ْذ َولَداً فََي ُك ُ
ؾ في ُ
الذ ّْؿ فَيرِف َده في ما صنع َ،سبحانو سبحانو سبحانو ،لَو كاف في ِيما آلِيةٌ ِاّلَّ
ع ،وّل ولِ ّّي ِمف ُّ
َ َ َ ُْ َ ُ ُْ َ ُ ُْ َ ُ ْ َ
َ
ُْ ُ
َ
ْابتَ َد َ َ َ
َّ
ِ
ِ
ِِ
َّم ِد الَّذي لَ ْـ َيمِ ْد َولَ ْـ ُيولَ ْدَ ،ولَ ْـ َي ُك ْف لَوُ ُكفُواً
فس ْب َ
اهلل لَفَ َس َدتا َوتَفَط َرتاُ .
حاف اهلل ا ْلواحد األَ َحد الص َ
ِ
ِِ
ِ ِِ
ِ
صمَّى اهللُ َعمى ِخَي َرتِ ِو
أَ
بيفَ ،وأ َْنبِيائو ا ْل ُم ْر َس َ
َح ٌد .اَْل َح ْم ُد هلل َح ْمداً ُيعاد ُؿ َح ْم َد َمالئ َكتو ا ْل ُمقََّر َ
ميفَ ،و َ
ِ ِ َّ
ِ
ُم َح َّم ٍد خاتَِـ َّ
صيف.
يف ا ْل ُمخمَ َ
بيف الطّاىر َ
يفَ ،وآلو الطيِ َ
النبِّي َ

ثَُّـ اندفع(ع) في المسألة واجتيد في الدعاء ،وقاؿ ػ وعيناه تكفّاف دموع ًا ػ:
ؾ ،وّل تُ ْش ِقني بِمع ِ
ؾ ،وأ ِ
ِ
ؾَ ،و ِخ ْر لي في
صَيتِ َ
َخشا َ
اج َع ْمني أ ْ
أَلمّيُ َّـ ْ
َْ
ؾ َك ّأني أَ ار َ َ ْ
َسع ْدني بتَقوا َ َ
ؾ ،حتّى ّل أ ِ
ب تَ ْعجي َؿ ما أ َّ
ؾَ ،و ِ
ُح َّ
ت .أَلمّيُ َّـ
قَضائِ َ
أخير ما َع َّج ْم َ
َخ ْر َ
بار ْؾ لي في قَ َد ِر َ َ
ت َوّل تَ َ
ِ
قيف في َق ْمبي ،و ِ
الص في َع َمميَ ،و ُّ
صري،
ْ
ناي فى َن ْفسيَ ،وا ْلَي َ
ور في َب َ
اإل ْخ َ
اج َع ْؿ غ َ
الن َ
َ
ِ
ص ْرني َعمى
صيرةَ في دينيَ ،و َمتّْ ْعني بِ َجو ِارحيَ ،و ْ
صري ا ْلو ِارثَْي ِف مّنيَ ،و ْان ُ
اج َع ْؿ َس ْمعي َوَب َ
َوا ْلَب َ
مف ظَمَمني ،وأ َِرني ِ
استُْر َع ْوَرتي،
فيو ثَ ِأري َو َم َأربيَ ،وأ َِق َّر بِذلِ َ
ؾ َع ْيني .أَلمَّيُ َّـ ا ْك ِش ْ
ؼ ُك ْرَبتيَ ،و ْ
َْ َ
َ
اخس ْأ َش ْيطاني ،وفُ َّ
ؾ ِرىاني ،وْا َج ْع ْؿ لي يا إِليي َّ
الد َر َجةَ ا ْل ُع ْميا ِفي
اغ ِف ْر لي َخ َ
َو ْ
طيئتيَ ،و ْ َ
َ
َ
ِ
اآلخ َرِة َواأل ُْولى.
ؾ ا ْل َح ْم ُد َكما َخمَ ْقتَني َف َج َع ْمتَني َخ ْمقاً
ؾ ا ْل َح ْم ُد َكما َخمَ ْقتَني فَ َج َع ْمتَني َسميعاً َبصي اًرَ ،ولَ َ
أَلمّيُ َّـ لَ َ
ط َرتيَ ،ر ّْ
ت َع ْف َخ ْمقي َغنِّياًَ ،ر ّْ
ب بِما أََن َشأْتَني
ت ِف ْ
ب بِما َب َأرْتَْني فَ َع َّد ْل َ
َس ِوّياً َر ْح َمةً بيَ ،وقَ ْد ُك ْن َ
ب بِما َكألَتَني َوَوفَّ ْقتَنيَ ،ر ّْ
ت بي َوفي َن ْفسي عافَ ْيتَنيَ ،ر ّْ
ورتي ،يا َر ّْ
ب
ب بِما أ ْ
فَأ ْ
َح َس ْن َ
َح َس ْن َ
ت ُ
صَ
ط ْيتَنيَ ،ر ّْ
ت َعمَ َّي فَيَ َد ْيتَنيَ ،ر ّْ
ط َع ْمتَني
ب بِما أَ ْ
َع َ
ب بِما أ َْولَ ْيتَني َو ِم ْف ُك ّْؿ َخ ْير أ ْ
بِما أََن ْع َم َ
َع َزْزتَنيَ ،ر ّْ
َغَن ْيتَني َوأَ ْقَن ْيتَنيَ ،ر ّْ
َو َسقَ ْيتَنيَ ،ر ّْ
ؾ
ب بِما أَْلَب ْستَني ِم ْف ِستْ ِر َ
ب بِما أ ْ
َع ْنتَني َوأ ْ
ب بِما أ َ
آؿ مح َّمد ،وأ ِ
ِ
ِ
َعّني َعمى َبوائِ ِ
ؽ
الصافيَ ،وَيس َّْر َ
ص ّْؿ َعمى ُم َح َّمد َو ِ ُ َ
ّ
ص ْنع َؾ ا ْلكافيَ ،
ت لي م ْف ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
َىواؿ ُّ
الد ِ
الد ْنيا َو ُك ُربات اآلخ َرِةَ ،وا ْكفني َش َّر ما
ّ
ص ُروؼ الميالي َواألَّياـَ ،وَن ّْجني م ْف أ ْ
ىرَ ،و ُ
ِ
وف ِفي األ َْر ِ
ض.
َي ْع َم ُؿ الظّال ُم َ
اح ُر ْسنيَ ،وفي َسفَري
أَلمّيُ َّـ ما أ ُ
َح َذ ُر فَ ِقنيَ ،وفي َن ْفسي َوديني فَ ْ
َخاؼ فَا ْك ِفنيَ ،وما أ ْ
اخمُ ْفنيَ ،وفي ما َرَزْقتَني فَ ِ
بار ْؾ ليَ ،وفي َن ْفسي فَذلّْْمنيَ ،وفي
احفَ ْ
ظنيَ ،وفي أَ ْىمي َومالي فَ ْ
فَ ْ
اس فَ َعظّْ ْمني ،و ِم ْف َشّْر ا ْل ِج ّْف و ِ
اإل ْن ِ
الن ِ
ض ْحنيَ ،وبِ َسر َيرتي
َع ُي ِف ّ
أْ
س َف َسمّْ ْمنيَ ،وبِ ُذ ُنوبي فَال تَ ْف َ
َ
َ
ؾ فَال تَ ِك ْمني ،إِلى َم ْف
ت َِلِنيَ ،ونِ َع َم َؾ فَال تَ ْسمُْبنيَ ،وِالى َغ ْي ِر َ
فَال تُ ْخ ِزنيَ ،وبِ َع َممي فَال تَْب َ
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يب فَيقطَعني ،أَـ إِلى بعيد فَيتَجيَّمني ،أَـ إِلَى ا ْلمستَ ْ ِ
ِ
ت َرّبي
فيف ليَ ،وأ َْن َ
َ
ضع َ
ُْ
تَكمُني ،إِلى قَر ٍ َ ُ
ْ
ْ
َ َ ُ
َّ
َمري.
َو َممي ُ
َمري ،أَ ْش ُكو إِلَ ْي َؾ ُغ ْرَبتي َوُب ْع َد داريَ ،و َىواني َعمى َم ْف َمم ْكتَوُ أ ْ
ؾ أْ
ؾ ،فَِإف لَـ تَ ُكف َغ ِ
ِ
َّ
حان َؾَ ،غ ْي َر أ َّ
َف
ضَب َ
ت َعمَ َّي فَال أُباليُ ،س ْب َ
ض ْب َ
ْ ْ ْ
ألميُ ْـ فَال تُ ْحم ْؿ بي َغ َ
ِ
ؾ بُِن ِ
ت بِ ِو
ور َو ْج ِي َ
َسأَلُ َ
عافَيتَ َ
اتَ ،وان َك َشفَ ْ
ؾ الَّذي أَ ْش َرقَ ْ
ض َوالسَّماو ُ
ت لَوُ األ َْر ُ
ؾ أ َْو َسعُ لي ،فَأ ْ
ُّ
ِ
ؾَ ،وّل تُْن ِز ْؿ بي
صمُ َح
ضبِ َ
ْ
الظمُ ُ
يف ،أ ْ
َف ّل تُميتَني َعمى َغ َ
ليف َواآلخ ِر َ
عميو أ َْم ُر األ ََّو َ
ماتَ ،و َ
تَ ،ر َّ
ب ا ْلَبمَ ِد ا ْل َحرِاـ َوا ْل َم ْش َع ِر ا ْل َحرِاـ،
َس َخ َ
ط َؾ ،لَ َ
ؾ ا ْل ُعتْبى َحتّى تَْرضى قَْب َؿ ذلِؾّ ،ل إِلوَ إِّلّ أ َْن َ
َحمَْمتَوُ ا ْلَب َرَكةَ ،و َج َع ْمتَوُ لِ ّمن ِ
وا ْلَب ْي ِت ا ْل َعتي ِ
اس أ َْمَن ًة.
ؽ الَّذي أ ْ
َ
َ
الذ ُن ِ ِ ِ ِ
ظيـ مف ُّ
يا م ْف َعفا َع ْف الع ِ
َسَب َغ َّ
طى
َع َ
ضمِ ِو ،يا َم ْف أ ْ
ماء بِفَ ْ
وب بِح ْممو ،يا َم ْف أ ْ
الن ْع َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ا ْل َجزي َؿ ب َك َرمو ،يا ُعدتي في شدتي ،يا صاحبي في َو ْح َدتي ،يا غياثي في ُك ْرَبتي ،يا ُم ْؤنسي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وب،
اىيـ َوِا ْسماعي َؿ َوا ْس َ
حاؽ َوَي ْعقُ َ
في ُح ْف َرتي ،يا َولّيي في ن ْع َمتي ،يا إليي َوِالَوَ آبائي إ ْبر َ
ِِ
رب ُم َح َّم ٍد خاتَِـ َّ
ئيؿ َوميكائي َؿ َوِا ْسرافي َؿَ ،و َّ
َوَر َّ
بيفُ ،م ْن ِز َؿ التَّورِاة،
ب َج ْب َر َ
ييف َوآلو ا ْل ُم ْنتَ َج َ
النبِّي َ
آف ا ْل َح ِ
اإل ْن ِ
وِ
جيؿ ،و َّ
آف العظيـَ ،و ُم ْن ِز َؿ كييعصَ ،وطَوَ َوَيسَ ،وا ْلقُر ِ
ورَ ،وا ْلقُر ِ
الزُب ِ
ت َك ْيفي
كيـ ،أ َْن َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت م َف
ض بِ ُر ْح ِبياَ ،ولَ ْوّل َر ْح َمتُ َ
ب في َس َعتياَ ،وتَ ُ
ؾ َل ُك ْن ُ
ضيؽ ِب َي األ َْر ُ
حيف تُعييني ا ْل َمذاى ُ
َ
ِ
ِ
ت ُم َؤّْيدي بِ َّ
وبيف.
ص ُر َ
ص ِر َعمى أ ْ
اي لَ ُك ْن ُ
يفَ ،وأ َْن َ
ا ْل َم ْف ُ
ت م َف ا ْل َم ْغمُ َ
ضوح َ
َعدائيَ ،ولَ ْوّل َن ْ
الن ْ
ؾ ِإّي َ
ِ
ص َن ْفسو بِا ْلسُّم ّْو و ّْ ِ
ؾ نَِي َر
يا َم ْف َخ َّ
ت لَوُ ا ْل ُممُو ُ
وف ،يا َم ْف َج َعَم ْ
َُ
الرْف َعة ،وأ َْوِلياؤهُ ِبعّْزِه َي ْعتَُّز َ
ُ َ
ِِ ِ
ِ
ا ْلم َذلَّ ِة عمى أ ْ ِ
ور،
َع ُي ِف َوما تُ ْخ ِفي الص ُ
وف ،تَ ْعمَ ُـ خائَِنةَ األ ْ
َ
َعناق ِي ْـ ،فَيُ ْـ م ْف َسطَواتو خائفُ َ
ُّد ُ
َ
َّ
ب ما تَأتِي بِ ِو األ َْزِمَنةُ و ُّ
ؼ ُى َو ِإّل ُى َو ،يا َم ْف ّل َي ْعمَ ُـ ما َي ْعمَ ُـ
ور ،يا َم ْف ّل َي ْعَم ُـ َك ْي َ
َو َغ ْي َ
الد ُى ُ
َ
َّماء ،يا مف لَو أَ ْكرـ األَس ِ
إِّلَّ ىو ،يا مف َكبس األَرض عمَى ا ْلما ِء ،وس َّد ا ْليواء بِالس ِ
ماء ،يا َذا
َْ ََ ْ َ َ
َ ْ ُ َُ ْ
ََ َ َ
َُ
ِ
ِ
ِ َّ
ؼ ِفي ا ْلَبمَ ِد ا ْلقَ ْف ِرَ ،و ُم ْخ ِر َجوُ ِم َف ا ْل ُج ّْ
ب
ّْض َّ
وس َ
ا ْل َم ْع ُروؼ الذي ّل َي ْنقَطعُ أََبداً ،يا ُم َقي َ
الرْك ِب ل ُي ُ
ِ
و ِ
جاعمَوُ َب ْع َد ا ْل ُع ِ
بودَّي ِة َممِكاً ،يا ر َّ
وب َب ْع َد أ ِ
َف ْابَي َّ
ظيـ،
ضْ
ادهُ َعمى َي ْعقُ َ
ت َع ْيناهُ م َف ا ْل ُح ْزِف فَيُ َو َك ٌ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ؼ ُّ
اىيـ َع ْف َذ ْب ِح ْابنو َب ْع َد كَب ِر سّْنو،
يا كاش َ
الضّْر َوا ْلَب ْموى َع ْف أَُّي َ
وبَ ،ويا ُم ْمس َؾ َي َد ْ
ي إ ْبر َ
ِ
ِ
َخ َرَج
ب لَوُ َي ْحيىَ ،ولَ ْـ َي َد ْعوُ فَ ْرداً َوحيداً ،يا َم ْف أ ْ
جاب ل َزَك ِرّيا فَ َو َى َ
استَ َ
َوفَناء ُع ُم ِرِه ،يا َم ِف ْ
ِ
ط ِف ا ْلح ِ
ودهُ ِم َف
ون َس ِم ْف َب ْ
اى ْـَ ،و َج َع َؿ ِف ْرَع ْو َف َو ُج ُن َ
وت ،يا َم ْف َفمَ َ
ُي ُ
إس َرائي َؿ فَأ َْن َج ُ
ُ
ؽ ا ْلَب ْح َر لَبني ْ
ٍ
ي َر ْح َمتِ ِو ،يا َم ْف لَ ْـ َي ْع َج ْؿ َعمى َم ْف َعصاهُ ِم ْف
قيف ،يا َم ْف أ َْر َس َؿ ّْ
الر َ
ا ْل ُم ْغ َر َ
ياح ُمَب ّْشرات َب ْي َف َي َد ْ
ِ ِِ
ِِ
َّحرةَ ِم ْف َب ْع ِد طُ ِ
وؿ ا ْل ُج ُح ِ
وف ِرْزقَوُ،
ودَ ،وقَ ْد َغ َد ْوا فى ن ْع َمتو َيأ ُكمُ َ
َخ ْمقو ،يا َم ِف ْ
استَْنقَ َذ الس َ َ
حادوهُ و ُّ
وف َغ ْي َرهُ ،وقَ ْد ُّ
نادوهُ َو َك َّذ ُبوا ُر ُسمَوُ.
َوَي ْع ُب ُد َ
َ
َ
حيف ّل َحي ،يا ُم ْحيِ َي
اد لَ َ
دء لَ َ
ؾ دائِماً ،يا دائِماً ّل َنفَ َ
ؾ ،يا َحّياً َ
ديء ّل َب َ
يا اَهللُ ،يا َب ُ
ت ،يا َم ْف َق َّؿ لَوُ ُش ْكري َفمَ ْـ َي ْح ِرْمني،
ا ْل َم ْوتى ،يا َم ْف ُى َو قائِ ٌـ َعمى ُك ّْؿ َن ْفس بِما َك َسَب ْ
ض ْحنيَ ،وَرآني َعمَى ا ْل َمعاصي َفمَ ْـ َيخ ُذلني ،يا َم ْف َح ِفظَني في
ت َخ َ
َو َعظُ َم ْ
طيئتي َفمَ ْـ َي ْف َ
ص َغري ،يا مف رَزقَني فى ِكبري ،يا مف أ ِ
ِ
َياديو ِع ْندي ّل تُ ْحصىَ ،ونِ َع ُموُ ّل تُ َجازى ،يا َم ْف
َْ
َ
َْ َ
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اإل ِ ِ
ياف ،يا م ْف َىداني لِ ِ
ضني بِا ْل َخ ْي ِر و ِ
إل ِ
ص ِ
اإل ْح ِ
يماف ِم ْف قَْب ِؿ
عار ْ
عار َ
ساءة َوا ْلع ْ
ضتُوُ بِ ِ َ
سافَ ،و َ
َ
َ
ِ
ِ
ّل َِ ْمت ِ
ناف ،يا َم ْف َد َع ْوتُوُ َمريضاً فَ َشفانيَ ،و ُع ْرياناً فَ َكسانيَ ،وجائعاً فَأَ ْشَب َعني،
ؼ ُش ْك َر ا ْ
َع ِر َ
أف أ ْ
ْ
جاىالً فَع َّرفَني ،ووحيداً فَ َكثَّرني ،وغائِباً فَرَّدني ،وم ِقالِّ
طشاناً فَأَرواني ،وَذليالً فَأَع َّزني ،و ِ
َو َع ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َُ
َ
ََ
َ
َ
ِ
ِ
ؾ فَ ْابتَ َدأَني.
ت َع ْف َج ِ
ميع ذلِ َ
فَأ ْ
َم َس ْك ُ
َغنانيَ ،و ُم ْنتَص اًر فََن َ
ص َرنيَ ،و َغنّياً َفمَ ْـ َي ْسمُْبنيَ ،وأ ْ

ؾ ا ْل َحم ُد و ُّ
َجاب َد ْع َوتيَ ،و َستََر َع ْوَرتي،
َفمَ َ
الش ْك ُر ،يا َم ْف أَقا َؿ َعثَْرتيَ ،وَنفَّ َس ُك ْرَبتيَ ،وأ َ
ْ َ
و َغفَر ُذ ُنوبي ،وبمَّ َغني َِ
ؾ َو َكرائِ َـ ِمَن ِح َؾ ّل
َع َّد نِ َع َم َؾ َو ِمَنَن َ
ص َرني َعمى َع ُد ّويَ ،وِا ْف أ ُ
ََ
طمَبتيَ ،وَن َ
َ َ
ُحصييا.
أْ
ت ،أ َْن َ َّ
ت،
ت الَّذي أ ْ
ت الَّذي أ ْ
ض ْم َ
َج َم ْم َ
ت ،أ َْن َ
َح َس ْن َ
ت ،أ َْن َ
ت الَّذي أ َْن َع ْم َ
يا َم ْوّلي ،أ َْن َ
ت الذي أَ ْف َ
ت الَّذي
ت الَّذي أ ْ
ت ،أ َْن َ
َعطَ ْي َ
ت ،أ َْن َ
ت الَّذي َرَزْق َ
ت ،أ َْن َ
ت الَّذي أَ ْك َم ْم َ
ت ،أ َْن َ
ت الَّذي َم ْن ْن َ
أ َْن َ
ت ،أ َْن َ َّ
ت الَّذي
أْ
ت ،أ َْن َ
ت الَّذي َى َد ْي َ
ت ،أ َْن َ
ت الَّذي َكفَ ْي َ
ت ،أ َْن َ
آوْي َ
ت الَّذي أَ ْقَن ْي َ
ت ،أ َْن َ
َغَن ْي َ
ت الذي َ
ت الَّذي
ت ،أ َْن َ
ت الَّذي َم َّك ْن َ
ت ،أ َْن َ
ت الَّذي أَ َق ْم َ
ت ،أ َْن َ
ت الَّذي َغفَ ْر َ
ت ،أ َْن َ
ت الَّذي َستَْر َ
ت ،أ َْن َ
ص ْم َ
َع َ
ت ،أ َْن َ َّ
ت ،أ َْن َ َّ
ت ،أ َْن َ َّ
ت
أْ
ت ،أ َْن َ
ص ْر َ
ت الَّذي أََّي ْد َ
ت ،أ َْن َ
ض ْد َ
َع ْن َ
َع َزْز َ
ت الذي َع َ
ت الذي أ َ
ت الذي َن َ
ؾ
ؾ ا ْل َح ْم ُد دائِماًَ ،ولَ َ
تَ ،فَم َ
ت َوتَعالَ ْي َ
بارْك َ
ت الَّذي أَ ْك َرْم َ
ت ،أ َْن َ
ت الَّذي عافَ ْي َ
ت ،أ َْن َ
الَّذي َشفَ ْي َ
ت ،تَ َ
الش ْكر و ِ
ُّ
اصباً أََبداً.
ُ

َّ
ؼ بِ ُذ ُنوبي فَ ْ ِ
أت ،أََنا الَّذي
َخ َ
أت ،أََنا الَّذي أ ْ
ثُّـ أََنا يا إِليَي ا ْل ُم َعتَ ِر ُ
ط ُ
َس ُ
اغف ْرىا لي ،أََنا الذي أ َ
ت ،أََنا الَّذي
ت ،أََنا الَِّذي ْ
اعتَ َم ْد ُ
ت ،أََنا الَّذي َسيَ ْو ُ
ت ،أََنا الَّذي َج ِي ْم ُ
ت ،أََنا الَّذي َى َم ْم ُ
َغ ِف ْم ُ
ت ،أََنا الَِّذي
تَ ،وأََنا الَّذي أ ْ
ت ،أََنا الَّذي أَ ْق َرْر ُ
ت ،أََنا الَّذي َن َكثْ ُ
َخمَ ْف ُ
ت ،أََنا الَّذي َو َع ْد ُ
تَ َع َّم ْد ُ
ِ ِِ
ؾ عمَ َّي و ِع ْندي ،وأَبوء بِ ُذ ُنوبي فَ ْ ِ
اعتَرْف ُ ِ ِ ِ
وى َو
وب عبادهُ ،
ض ُّرهُ ُذ ُن ُ
اغف ْرىا لي ،يا َم ْف ّل تَ ُ
َُ ُ
َْ
ت بن ْع َمت َ َ َ
ؾ ا ْل َح ْم ُد إِليي
الَ َغنِ ُي َع ْف
ونتِ ِو َوَر ْح َمتِوَ ،فمَ َ
طاعتِ ِي ْـَ ،وا ْل ُم َوفّْ ُ
ؽ َم ْف َع ِم َؿ صالِحاً ِم ْنيُ ْـ بِ َم ُع َ
َ
َوسيّْدي.
ِ
اءة لي فَاَ ْعتَِذ ُرَ ،وّل ذا
ت َن ْيَي َ
ص ْيتُ َ
َصَب ْح ُ
ؾَ ،وَن َي ْيتَني فَ ْارتَ َك ْب ُ
ؾ ،فَأ ْ
ت ّل ذا َبر َ
َم ْرتَني فَ َع َ
إليي أ َ
ٍ
قَُّوة فَأ َْنتَ ِ
صري ،أ َْـ بِِمساني ،أ َْـ بِ ِر ْجمي؟
ص ُر ،فَبِأ ّْ
َستَ ْقبِمُ َ
َي َشيء أ ْ
ّلي ،أَبِ َس ْمعي ،أ َْـ بَِب َ
ؾ يا َم ْو َ
أَلَ ْيس ُكمُّيا نِعم َ ِ
ّْ
مي.
ؾ ا ْل ُح َّجةُ َوالسَّبي ُؿ َع َّ
ؾ! يا َم ْوّليَ ،فمَ َ
ص ْيتُ َ
ؾ عنديَ ،وبِ ُكميا َع َ
َ
ََ

ِ
ِ
ِ
زجروني ،و ِم َف ا ْل َعشائِ ِر و ِ
اإل ْخو ِ
َف ُي َعي ُّْروني،
اف أ ْ
يا َم ْف َستََرني م َف اآلباء َواأل َُّميات أ ْ
َف َي ُ ُ
َ
َ
َّ
َّ
ِ
ِ
ت َعمَ ْي ِو ِمّني إِذاً ما
َو ِم َف الس
ّلي َعمى َما اطمَ ْع َ
َّالطيف أ ْ
َف ُيعاق ُبونيَ ،ولَ ِو اطمَ ُعوا يا َم ْو َ
ِ
خاضعاً َذليالً حقي اًر،
ؾ يا َسيّْدي،
ضوني َوَق َ
أ َْن َ
ط ُعوني ،فَيا أََنا ذا يا إِليي َب ْي َف َي َد ْي َ
ظ ُرونيَ ،ولَ َرفَ ُ
َعتَِذر ،وّل ُذو قَُّوة فَأ َْنتَ ِ
َجتَ ِرْحَ ،ولَ ْـ
َحتَ ُّج بِياَ ،وّل قائِ ٌؿ لَ ْـ أ ْ
ص ُر َََ ،وّل ُح َّجة فَأ ْ
ّل ُذو َبر َ
اءة فَأ ْ َ َ
ؾ َو َجو ِارحي
ؼ َوأَّنى ذلِ َ
ّلي ََ َي ْن َف ُعنيَ ،ك ْي َ
َع َم ْؿ ُسوءاًَ ،وما َع َسى ا ْل ُج ُح ُ
أْ
ود َولَ ْو َج َح ْد ُ
ت يا َم ْو َ
ؾ أََّن َ ِ ِ
ُكمُّيا ِ
ِِ
ت َيقيناً َغ ْير ذي َش ٍّ
ُم ِ
ور،
تَ ،و َعمِ ْم ُ
شاى َدةٌ َعمَ َّي بِما قَ ْد َع ِم ْم ُ
َ
ؾ سائمي ع ْف َعظائـ األ ُ
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َّ
ؾ َم ْي َربي ،فَِإ ْف تُ َع ّْذ ْبني يا
ؾ ُم ْيمِكيَ ،و ِم ْف ُك ّْؿ َع ْدلِ َ
ورَ ،و َع ْدلُ َ
َوأََّن َ
ؾ ا ْل َح َك ُـ ا ْل َع ْد ُؿ الذي ّل َي ُج ُ
ِِ ِ
ؾ و ُج ِ
ؾ َو َك َرِم َؾ.
ود َ
إِليي فَبِ ُذ ُنوبي َب ْع َد ُح َّجتِ َؾ َعمَ َّيَ ،وِا ْف تَ ْع ُ
ؼ َعّني فَبح ْمم َ َ
ِ
ؾ إِّني ُك ْن ُ ِ
ت ِم َف
حان َ
حان َؾ ِإّني ُك ْن ُ
ت ُس ْب َ
ميفّ ،ل ِإلوَ ِإّلّ أ َْن َ
ت ُس ْب َ
ّل إِلوَ إِّلّ أ َْن َ
ت م َف الظّال َ
ؾ ِإّني ُك ْن ُ ِ
ِ
ؾ ِإّني
حان َ
حان َ
ت ُس ْب َ
ّْديفّ ،ل ِإلوَ ِإّلّ أ َْن َ
ت ُس ْب َ
يفّ ،ل إِلوَ إِّلّ أ َْن َ
ت م َف ا ْل ُم َوح َ
ا ْل ُم ْستَ ْغفر َ
ت ِمف الَّراجيف ِ
ُك ْن ُ ِ
ت
بيفّ ،ل إِلوَ إِّلّ أ َْن َ
ت ُس ْب َ
ميفّ ،ل إِلوَ إِّلّ أ َْن َ
الراغ َ
حان َؾ إِّني ُك ْن ُ َ
ت م َف ا ْل َو ِج َ
َ ّ
حان َؾ ِإّني ُك ْن ُ ِ
ّْ
ّْحيف،
ت ُس ْب َ
ت ِم َف السَّائِميفّ ،ل ِإلوَ ِإّلّ أ َْن َ
حان َؾ إِّني ُك ْن ُ
ُس ْب َ
ميف ا ْل ُم َسب َ
ت م َف ا ْل ُميَم َ
ت رّبي ور ُّ ِ
ِ ِ
ليف.
ب آبائي األ ََّو َ
ّل إلوَ إّلّ أ َْن َ َ َ َ
ت
ؾ ُم َمجّْداًَ ،وِا ْخالصي ِلذ ْك ِر َؾ ُم َوحّْداًَ ،وِا ْقراري بِ َ
أَلمّيُ َّـ ىذا ثَنائي َعمَ ْي َ
آّلئؾ َم َع ّْدداًَ ،وِا ْف ُك ْن ُ
قاد ِميا إِلى ِ
ُح ِ
صيا لِ َكثْرتِيا و ُس ِ
حادث ،ما لَ ْـ تََز ْؿ تَتَ َغ َّم ُدني بِ ِو
ظاى ِرىا َوتَ ُ
ُم ِق ّاًر أَّني لَ ْـ أ ْ
بوغياَ ،وتَ ُ
َ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
الضّْر ،وتَ ْسبِ ِ
يب
َم َعيا ُم ْن ُذ َخمَ ْقتَني َوَب َرأتَني م ْف أ ََّوؿ ا ْل ُع ْم ِر ،م َف اإل ْغناء م َف ا ْلفَ ْق ِرَ ،و َك ْشؼ ُّ َ
ِِ ِ
ِ
الد ِ
يفَ ،وَل ْو َرفَ َدني َعمى
ا ْل ُي ْس ِرَ ،وَد ْف ِع ا ْل ُع ْس ِرَ ،وتَفر ِ
َّالم ِة ِفي ّ
يج ا ْل َك ْربَ ،وا ْلعافَية في ا ْلَب َد ِفَ ،والس َ
ِ
ِ
ت
ت َوّل ُى ْـ َعمى ذلِ َ
قَ ْد ِر ِذ ْك ِر نِ ْع َمتِ َ
ؾ ،تَقَ َّد ْس َ
يف ،ما قَ ِد ْر ُ
ليف َواآلخر َ
ميف م َف األ ََّو َ
ؾ َجميعُ ا ْلعالَ َ
ت ِم ْف َر ٍّ
ؾ،
ماؤ َ
ناؤ َ
َوتَعالَ ْي َ
ؾَ ،وّل تُكافئ َن ْع ُ
آّلؤ َؾَ ،وّل ُيْبمَغُ ثَ ُ
ب َكريـَ ،عظيـ َرحيـّ ،ل تُ ْحصى ُ
ؾ ،وأ ِ
ِ
ِ
فَص ّْؿ َعمى م َح َّم ٍد و ِ
ت.
حان َ
ؾ ّل إِلوَ إِّلّ أ َْن َ
طاعتِ َؾُ ،س ْب َ
َسع ْدنا بِ َ
آؿ ُم َح َّمدَ ،وأ َْتم ْـ َعمَ ْينا ن َع َم َ َ ْ
َ
ُ
َ

وبَ ،وتَ ْش ِفي
ضَ
أَلمَّيُ َّـ إَِّن َ
ُّوءَ ،وتُ ُ
طّْر إذا دعاؾَ ،وتَ ْك ِش ُ
جيب دعوة ا ْل ُم ْ
غيث ا ْل َم ْك ُر َ
ؾ تُ ُ
ؼ الس َ
ِ
يير،
ون َ
بيرَ ،ولَ ْي َس ُد َ
َّغيرَ ،وتُ ُ
ؾ ظَ ٌ
عيف ا ْل َك َ
سيرَ ،وتَْر َح ُـ الص َ
قيرَ ،وتَ ْج ُب ُر ا ْل َك َ
َّقيـَ ،وتُ ْغني ا ْلفَ َ
الس َ
ؾ قَدير ،و ْأن َ ِ
ؽ الطّْ ْف ِؿ الص ِ
ؽ ا ْل ُم َكَّب ِؿ األ ِ
َّغير ،يا
بير ،يا ُم ْ
َسير ،يا ر ِاز َ
طمِ َ
ت ا ْل َعم ُّي ا ْل َك ُ
َوّل فَ ْوقَ َ ٌ َ
ِعصمةَ ا ْلخائِ ِ
يؾ لَوُ وّل وزير ،ص ّْؿ َعمى م َح َّمد و ِ
ؼ ا ْل ُم ْستَ ِ
آؿ ُم َح َّمد،
جير ،يا َم ْف ّل َشر َ
َ
ُ
َْ
َ
َ َ
ؾِ ،مف نِعم ٍة تُولييا ،و ٍ
ِ ِ ِ
ِِ ِ ِ
وأ ْ ِ
آّلء
ض َؿ ما أ ْ
ت َوأََن ْم َ
َعطَ ْي َ
ت أَ
َعطني في ىذه ا ْل َعشَّية ،أَ ْف َ
َحداً م ْف عباد َ ْ ْ َ
َ
َ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ص ِرفُياَ ،و ُك ْرَبة تَ ْكشفُياَ ،وَد ْع َوٍة تَ ْس َم ُعياَ ،و َح َسَنة تَتَ َقَّبمُياَ ،و َسيَّْئة تَتَ َغ َّم ُدىا ،إَِّن َؾ
تُ َج ّْد ُدىاَ ،وَبمَّية تَ ْ
ّْ
دير.
لَ ٌ
بيرَ ،و َعمى ُكؿ َشيء قَ ٌ
طيؼ َخ ٌ

ِ
أَلمَّيُ َّـ إَِّن َ
َجابَ ،وأَ ْك َرُـ َم ْف َع َفىَ ،وأ َْو َسعُ َم ْف أ ْ
َس َرعُ َم ْف أ َ
ؾ أَ ْق َر ُ
َعطىَ ،وأ ْ
ب َم ْف ُدع َيَ ،وأ ْ
َس َمعُ
ِ
ِِ
حمف ُّ
أمو ٌؿَ ،د َع ْوتُ َؾ
ؾ َم ْسؤو ٌؿَ ،وّل ِسوا َ
رحيميُما ،لَ ْي َس َك ِمثْمِ َ
َم ْف ُسئ َؿ ،يا َر َ
ؾ َم ُ
الد ْنيا واآلخ َرة َو َ
ؾ
َع َ
ت إِلَ ْي َ
ت بِ َ
ت إِلَ ْي َ
فَاَ َج ْبتَنيَ ،و َسأَْلتُ َ
ؾ فَأ ْ
ؾ َفَن َّج ْيتَنيَ ،وفَ ِز ْع ُ
ؾ فَ َر ِح ْمتَنيَ ،وَوثِ ْق ُ
ط ْيتَنيَ ،وَرِغ ْب ُ
فَ َكفَ ْيتَني.
ِ ِ َّ
ِ
َّ
عيفَ ،وتَ ّْم ْـ لَنا
ؾ َوَر ُسوِل َ
ص ّْؿ َعمى ُم َح َّم ٍد َع ْب ِد َ
يف أ ْ
َج َم َ
ّْبيف الطّاىر َ
ؾَ ،و َعمى آلو الطي َ
أَلميُ َّـ فَ َ
ِ
ِ
ؾ ،وا ْكتُْبنا لَ َ ِ
آميف َر َّ
ميف.
ماء َ
ب ا ْلعالَ َ
آميف َ
يفَ ،
يفَ ،وآلّلئ َؾ ذاكر َ
ؾ شاكر َ
ؾَ ،و َىّْن ْئنا َع َ
َن ْع َ
طاء َ َ
ِ
صي فَستَر ،و ِ
ِ
بيف،
أَلمّيُ َّـ يا َم ْف َممَ َ
استُ ْغف َر َف َغفَ َر ،يا َ
الراغ َ
ؾ فَقَ َد َرَ ،وقَ َد َر فَقَيَ َرَ ،و ُع َ َ َ َ ْ
غايةَ ّ
ِ
ٍ ِ
وم ْنتَيى أ ِ
قيميف َأرفَةً َو ِح ْمماً ،أَلمّيُ َّـ إِّنا
اجيف ،يا َم ْف أَحاطَ بِ ُك ّْؿ َشيء ع ْمماًَ ،وَوس َع ا ْل ُم ْستَ َ
الر َ
َمؿ ّ
َ
َُ
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ؾ في ِ
ؾ،
ؾ ِم ْف َخ ْم ِق َ
ؾَ ،و ِخَي َرتِ َ
ؾ َوَر ُسولِ َ
ىذ ِه ا ْل َع ِشَّية الَّتي َش َّرْفتَيا َو َعظَّ ْمتَيا بِ ُم َح َّم ٍد َنبِّْي َ
َنتََو َّجوُ إِلَ ْي َ
ِ
اج ا ْل ُم ِ
الن ِ
شير َّ
ص ّْؿ َعمَى ا ْلَب ِ
ت بِ ِو َعمَى
ذيرّْ ،
السر ِ
نير ،الَّذي أ َْن َع ْم َ
َوأَمين َؾ َعمى َو ْحيِ َؾ ،ألميُّـ َ
ِ
ِ
ميف ،أَلمَّي َّـ فَص ّْؿ َعمى م َح َّم ٍد و ِ
ؾ
َى ٌؿ لِذلِ َ
آؿ ُم َح َّمدَ ،ك َما ُم َح َّم ٌد أ ْ
ميفَ ،و َج َع ْمتَوُ َر ْح َم ًة ل ْمعالَ َ
ا ْل ُم ْسم َ
ُ َ
ُ
َ
َّ
ِ
ٍ
ِم ْن َؾ يا َعظيـ ،فَص ّْؿ َعمَ ْي ِو و َعمى ِ
عيفَ ،وتَ َغ َّم ْدنا
يف أ ْ
َج َم َ
ّْبيف الطّاىر َ
بيف الطي َ
آؿ محمد ا ْل ُم ْنتَ َج َ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ِ
ِ
اج َع ْؿ لَنا اَلمّيُ َّـ في ىذه ا ْل َعشَّية َنصيب ًا
بِ َع ْف ِو َؾ َعّنا ،فَِإلَ ْي َ
ص ُنوؼ المغات ،و ْ
َصو ُ
ؾ َع َّجت األ ْ
ات بِ ُ
ور تَيدي بِ ِو ،ور ْحم ٍة تَْن ُشرىا ،و ِ
ِ
ِ
ّْ
عافَي ٍة تُ َجمّْمُيا ،وَب َرَك ٍة تُْن ِزلُيا ،وِرْز ٍ
ؽ
م ْف ُكؿ َخ ْير تَ ْقس ُموَُ ،وُن ٍ ْ
ََ َ
َ
َ
ُ َ
تَْبسطُو ،يا أَرحـ ِ
ميف.
ُ ُ
الراح َ
ْ ََ ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
طيفَ ،وّل
ميفَ ،وّل تَ ْج َع ْمنا م َف ا ْلقان َ
يف غان َ
حيف َم ْب ُرور َ
حيف ُم ْفم َ
أَلميُ َّـ ا ْقم ْبنا في ى َذا ا ْل َوْقت ُم ْن ِج َ
وميفَ ،وّل
ؾَ ،وّل تَ ْج َع ْمنا ِم ْف َر ْح َمتِ َ
ضمِ َ
تُ ْخمِنا ِم ْف َر ْح َمتِ َ
ؾَ ،وّل تَ ْح ِرْمنا ما ُن َؤ ّْممُوُ ِم ْف فَ ْ
ؾ َم ْح ُر َ
ض ِؿ ما ُنؤ ّْممُو ِمف عطايا َ ِ
ديفَ ،وأَ ْك َرَـ
طيفَ ،وّل ِم ْف بابِ َؾ َم ْ
َج َوَد األ ْ
وديف ،يا أ ْ
لِفَ ْ
َ ُ ْ َ
َج َو َ
ط ُر َ
ؾ قان َ
َعّنا عمى م ِ
قاصديف ،فَأ ِ
ؾ ا ْلحرِاـ آميف ِ
ِ
نسكناَ ،وأَ ْك ِم ْؿ لَنا
ميف ،إِلَ ْي َ
نيفَ ،ولَِب ْيت َ َ
َ
ّ َ
ؾ أَ ْقَب ْمنا ُموِق َ
األَ ْك َر َ
َ َ
ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ومةٌ.
َح َّجناَ ،وْا ْع ُ
ؼ الميُّ ْـ َعّنا َوعافنا ،فَقَ ْد َم َد ْدنا إلَ ْي َؾ أ َْيدَيَنا فَي َي بذلة اإل ْعتراؼ َم ْو ُس َ

ؾ ،فَال ِ
ِ
َع ِطنا في ِ
ؾَ ،وّل
كاف َي لَنا ِسوا َ
استَ ْكفَ ْينا َ
ىذ ِه ا ْل َع ِشَّي ِة ما َسأَْلنا َ
أَلمَّيُ َّـ فَأ ْ
ؾَ ،وا ْكفنا َما ْ
ؾِ ،
ؾِ ،ا ْق ِ
َر َّ
ض لََنا ا ْل َخ ْي َر،
ضاؤ َ
ناف ٌذ فينا ُح ْك ُم َؾُ ،محيطٌ بِنا ِع ْم ُم َ
ب لََنا َغ ْي ُر َ
ؾَ ،ع ْد ٌؿ فينا قَ ُ
َج ِر ،و َكريـ ُّ
ِ ِ
الذ ْخ ِرَ ،وَدو َاـ ا ْل ُي ْس ِر،
اج َع ْمنا ِم ْف أَ ْى ِؿ ا ْل َخ ْي ِر ،أَلمَّيُ َّـ أ َْو ِج ْ
َو ْ
ظيـ األ ْ َ َ
ب لَنا ب ُجود َؾ َع َ
ِ
ِ
و ِْ
ؾ َوَر ْح َمتَؾ ،يا أ َْر َح َـ
ؼ َعّنا َأرفَتَ َ
ص ِر ْ
وبنا أ ْ
اغف ْر لَنا ُذ ُن َ
عيفَ ،وّل تُ ْيم ْكنا َم َع ا ْليال َ
َج َم َ
كيفَ ،وّل تَ ْ
َ
ِ
ميف.
الراح َ
ّ

ؾ فَقَبِْمتَوُ،
تاب إِلَ ْي َ
َعطَ ْيتَوَُ ،و َش َك َر َ
اج َع ْمنا في ى َذا ا ْل َوْق ِت ِم َّم ْف َسأَلَ َ
ؾ فَأ ْ
أَلمّيُ َّـ ْ
ؾ فَ ِزْدتَوَُ ،و َ
ؾ ِم ْف ُذ ُنوبِ ِو ُكمّْيا فَ َغفَرتَيا لَوُ ،يا َذا ا ْل َج ِ
الؿ و ِ
اإل ْكرِاـ .أَلمّيُ َّـ وفّْ ْقَناَ ،و َس ّْد ْدنا،
َوتََن َّ
ص َؿ إِلَ ْي َ
ْ
َ
ِ
وْ ِ
استُْر ِح َـ ،يا َم ْف ّل َي ْخفى َعمَ ْي ِو
اعص ْمنا ،وا ْقَب ْؿ تَ َ
ض ُّرَعنا ،يا َخ ْي َر َم ْف ُسئ َؿَ ،ويا أ َْر َح َـ َم ِف ْ
استَقََّر ِفي ا ْل َم ْك ُن ِ
وفَ ،وّل لَ ْحظُ ا ْل ُع ُي ِ
ماض ا ْل ُجفُ ِ
ات
وفَ ،وّل َما ْانطَ َو ْ
ت َعمَ ْي ِو ُم ْ
ض َمر ُ
إِ ْغ ُ
وفَ ،وّل َما ْ
ِ
ا ْلقُمُ ِ
وف
حان َ
ؾَ ،وَو ِس َعوُ ِح ْم ُم َ
َحصاهُ ِع ْم ُم َ
وب ،أَّل ُك ُّؿ ذلِ َ
ؾ قَ ْد أ ْ
ؾ َوتَعالَ ْي َ
ؾُ ،س ْب َ
ت َع ّما َيقُو ُؿ الظّال ُم َ
ٍ
ِ
ؾ،
ّْح بِ َح ْم ِد َ
ّْح لَ َ
ؾ السَّماو ُ
ض َو َما في ِي َّفَ ،وِا ْف م ْف َشيء إِّلّ ُي َسب ُ
ات الس َّْبعَُ ،واأل ََر ُ
ُعمُّواً َكبي اًر ،تُ َسب ُ
عاـ ،واأل ِ
َيادي ا ْل ِج ِ
اإل ْن ِ
ِ ِ ِ
ض ِؿ و ِ
ّْ
ساـ،
َفمَ َ
َ
ؾ ا ْل َح ْم ُد َوا ْل َم ْج ُدَ ،و ُعمُُّو ا ْل َجد ،يا َذا ا ْل َجالؿ َواإل ْكراـَ ،وا ْلفَ ْ َ
حيـ.
وؼ َّ
يـَّ ،
الرُؤ ُ
ت ا ْل َجو ُ
َوأ َْن َ
الر ُ
اد ا ْل َكر ُ
عافني في ب َدني وديني ،و ِ
الؿ ،و ِ
ؾ ا ْل َح ِ
اعتِ ْؽ َرقََبتي
أَلمَّيُ َّـ أ َْو ِس ْع َعمَ َّي ِم ْف ِرْزِق َ
آم ْف َخ ْوفيَ ،و ْ
َ
َ
َ
َ
الن ِار ،أَلمّي َّـ ّل تَ ْم ُك ْر بي ،وّل تَ ْستَ ْد ِر ْجني ،وّل تَ ْخ ُذلني ،و ْاد أر َعّني َش َّر َف َسقَ ِة ا ْل ِج ّْف و ِ
اإل ْنس.
ِم َف ّ
َ َ
ُ
َ
َ
َ
كأنيما مزادتاف ،وقاؿ:
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ِ
ِ
امعيف ،يا أ َْبصر ّ ِ
ِ
ص ّْؿ
َس َر َ
الراح َ
ع ا ْلحاس َ
الناظر َ
الس َ
يفَ ،ويا أ ْ
َس َم َع ّ
يا أ ْ
ميفَ ،
بيفَ ،ويا أ َْر َح َـ ّ
ََ
ؾ اَلمَّي َّـ حاجتِي الَّتي إِف أََ ْع َ ِ
آؿ مح َّمد الس َ ِ
ٍ
ض َّرني
ط ْيتَنييا لَ ْـ َي ُ
َ
َعمى ُم َح َّمد َو ِ ُ َ
ادة ا ْل َم َ
ياميفَ ،وأ ْ
ّ
َسأَلُ َ ُ
ْ َ
الن ِارّ ،ل إِلوَ إِّلّ
ؾ فَ َكا َ
َسأَلُ َ
ؾ َرقََبتي ِم َف ّ
ما َمَن ْعتَنيَ ،وِا ْف َمَن ْعتَنِييا لَ ْـ َي ْنفَ ْعني ما أ ْ
َعطَ ْيتَني ،أ ْ
ب يا َر ُّ
ت َعمى ُك ّْؿ َشيء قَديٌر ،يا َر ُّ
ب
ؾَ ،ولَ َ
ؾ ا ْل ُم ْم ُ
ؾ لَ َؾ ،لَ َ
تَ ،و ْح َد َؾ ّل َشري َ
ؾ ا ْل َح ْم ُدَ ،وأ َْن َ
أ َْن َ
يا َر ُّ
ب.
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ا ْلحم ُد ِ
ؾ ا ْلحم ُد ب ِد ْيع الس ِ
َّ
ِ
ات واأل َْر ِ
هلل َر ّْ
ض ،يا َذا ا ْل َجالَ ِؿ َواإل ْك َرِاـ،
ب ا ْل َعالَم َ
َْ
يف ،ألميُ َّـ لَ َ َ ْ َ َ
َّمو َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّْ
ّْ
ّْ
ِ
َر َّ
ػي ٌءَ ،وّل
ؽ ُكؿ َم ْخمُوؽَ ،وَو ِار َ
ب األ َْرَباب َوالوَ ُكؿ َمألُوهَ ،و َخال َ
ث ُكؿ َش ْيء ،لَ ْي َس َكم ْثمو َش ْ
ِ
ِ
ّْ
ّْ
دير.
َي ْع ُز ُ
ب َع ْنوُ ع ْم ُـ َش ْيءَ ،و ُى َو بِ ُكؿ َش ْيء ُمحيطٌَ ،و ُى َو َعمَى ُكؿ َش ْيء قَ ٌ
َّ
َّ
يـ
َح ُػد ا ْل ُمتََوح ُ
ت اهللُ ّلَ إلوَ إّل أ َْن َ
ّْد ،ا ْلفَ ْرُد ا ْل ُمتَفَّْرُدَ ،وأ َْن َ
ت اهلل ّلَ إلوَ إّل أ َْن َ
أ َْن َ
ت األ َ
ت ا ْل َك ِر ُ
َّ
ّْ
ِ
ت العمِ ُّي ا ْلمتَع ِ
اؿ ،ا ْل َش ِد ْي ُد
يـ ا ْل ُمتَ َعظ ُـ ،ا ْل َكبِ ُير ا ْل ُمتَ َكب ُّْرَ ،وأ َْن َ
ُ َ
ت اهللُ ّلَ إلوَ إّل أ َْن َ َ
ا ْل ُمتَ َكّْرُـ ،ا ْل َعظ ُ
َّ
ِ
ت ال َّػر ْحمف َّ ِ
ا ْل ِم َح ِ
ت
ت اهللُ ّل إلوَ إّلّ أَ ْن َ
يـ ا ْل َح ِكيـَ ،وأ َْن َ
ت اهللُ ّل إلوَ إّل أ َْن َ
ػاؿَ ،وأ َْن َ
ُ
يـ ،ا ْل َعم ُ
الرح ُ
ِ
ِ
ِ
ت ا ْل َك ِريـ األ ْك َرـَّ ،
ت
الدائِ ُـ األ َْد َوُـَ ،وأ َْن َ
ت اهللُ ّلَ إلوَ إّلّ أ َْن َ
يـ ا ْل َخبِ ُيرَ ،وأ َْن َ
ُ
ُ
السَّميعُ ا ْلَبص ُير ،ا ْلقَد ُ
األو ُؿ قَْب َؿ ُك ّْؿ أَحد ،و ِ
اآلخ ُر َب ْع َد ُك ّْؿ َع َدد.
ت َّ
اهللُ ّل إلوَ إّلّ أ َْن َ
َ َ
َّ
ت َّ
ت ُذو
ت اهللُ ّلَ إلوَ إّل أ َْن َ
الدانِي ِفي ُعمُّْوِهَ ،وا ْل َعالِي ِفي ُد ُن ّْوِهَ ،وأ َْن َ
ت اهللُ ّل إلوَ إّلّ أ َْن َ
َوأ َْن َ
اء وا ْلم ْج ِد ،وا ْل ِك ْب ِري ِ
ِ
اء ِم ْف َغ ْي ِر
ت الَِّذي أ َْن َشأ َ
ت اهللُ ّلَ إلوَ إّلّ أ َْن َ
اء َوا ْل َح ْم ِدَ ،وأ َْن َ
َ َ
ْت األ ْشَي َ
ا ْلَبيَ َ َ
ت ا ْلم ْبتَ َدع ِ
ِ
ت ما ص َّور َ ِ
ت
ات بِالَ ْ
ْ
ت الَِّذي قَ َّد ْر َ
احتِ َذاء ،أ َْن َ
ت م ْف َغ ْي ِر مثاؿَ ،و ْابتَ َد ْع َ ُ َ
شبحَ ،و َ
ص َّوْر َ َ َ ْ
ؾ تَ ْدبِ ْي اًر.
ون َ
ت َما ُد َ
ت ُك َّؿ َش ْيء تَْي ِسي اًرَ ،وَدَّب ْر َ
ُك َّؿ َش ْيء تَ ْق ِدي اًرَ ،وَيس َّْر َ

ؾ َش ِري ٌ
ؾ ِفي أ َْم ِر َ
ؾَ ،ولَ ْـ ُيؤ ِازْر َ
ؾ َعمَى َخ ْم ِق َ
ت الَِّذي لَ ْـ ُي ِع ْن َ
ؾ َوِز ٌيرَ ،ولَ ْـ َي ُك ْف لَ َؾ ُم َشابِوٌ
َوأ َْن َ
ت
تَ ،و َح َك ْم َ
ض ْي َ
ض ْي َ
اف َح ْتماً َما أ ََرْد َ
ت الَِّذي أ ََرْد َ
َوّل َن ِظ ٌير ،أ َْن َ
اف َع ْدّلً َما قَ َ
تَ ،وقَ َ
ت َف َك َ
ت فَ َك َ
فَ َك ِ
افَ ،ولَ ْـ ُي ْعيِ َؾ
افَ ،ولَ ْـ َيقُ ْـ لِ ُس ْمطَانِ َ
ت الَّ ِػذي ّل َي ْح ِوْي َ
ؾ ُس ْمطَ ٌ
ػؾ َم َك ٌ
ت ،أ َْن َ
صفاً َما َح َك ْم َ
َ
اف ن ْ
ت ُك َّؿ َش ٍ
يء َع َد َداً ،و َجع ْم َ ِ ّْ
ت ُك َّؿ
ت الَِّذي أ ْ
َمداًَ ،وقَ َّد ْر َ
ص ْي َ
اف ،أ َْن َ
اف َوّل َبَي ٌ
ُب ْرَى ٌ
َ َ
َح َ
ت ل ُكؿ َش ْيء أ َ
َش ْيء تَ ْق ِد ْي اًر.
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ت الَِّذي قَ ِ
ص ُار
أ َْن َ
اـ َع ْف َك ْيفَّيت َؾَ ،ولَ ْـ تُ ْد ِرؾ األ َْب َ
ُ
ص َرت ْ
اـ َع ْف َذاتَّيت َؾَ ،و َع َج َزت األَ ْفيَ ُ
األو َى ُ
ِ
ضع أ َْينَِّيتِ َؾ ،أ َْن َ َِّ
ِ
َّ
وف
وف َم ْو ُجوداًَ ،ولَ ْـ تَم ْد فَتَ ُك َ
وف َم ْح ُدوداًَ ،ولَ ْـ تُ َمث ْؿ فَتَ ُك َ
ت الذي ّل تُ َح ُّد فَتَ ُك َ
َم ْو َ
ت الَِّذي ّل ِ
ت
ضَ
ؾَ ،وّلَ نِ َّد َل َ
ؾ فَُي َكاثِ َر َ
ؾ فَُي َعانِ َد َؾَ ،وّل ِع ْد َؿ لَ َ
ض َّد َم َع َ
ؾ .أ َْن َ
َم ْولُوداً ،أ َْن َ
ؾ فَُي َع ِار َ
صَن َع.
استَ ْح َد َ
الَّ ِػذي ْابتَ َدأ َو ْ
ث َو ْابتَ َػد َ
اختَ َػر َ
ع َوأ ْ
ع َو ْ
ص ْن َع َما َ
َح َس َف ُ
ؾ ،وأَسَنى ِفي األم ِ
اك ِف
ُس ْب َ
حان َؾ َما أ َ
َج َّؿ َش َأن َ َ ْ
َ
ؾَ ،و َح ِك ٍيـ َما
لَ ِطيؼ َما أَْلطَفَ َؾَ ،وَرُؤوؼ َما أ ْ أَ
َرفَ َ

ؾ،
َم َك َان َ
ؾ!
َع َرفَ َ
أْ
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ع بِا ْل َح ّْ
ؾ ِم ْف
ؽ فُرقَ َانؾُ ،س ْب َح َان َ
َص َد َ
َوأ ْ
ُس ْب َح َان َؾ ِم ْف َمِم ْي ٍؾ َما أ َْمَن َع َؾَ ،و َج َو ٍاد

ت بِا ْل َخ ْير ِ
ياء وا ْلم ْج ِد ،وا ْل ِك ْب ِري ِ
ِ
ات
ؾَ ،وَرِف ِ
ؾ َب َس ْ
اء َوا ْل َح ْم ِدُ ،س ْب َح َان َ
يع َما أ َْرفَ َع َ
َما أ َْو َس َع َ
طَ
َ َ
َ
ؾُ ،ذو ا ْلَب َ َ
ؾ لِ ِد ٍ
ؾ َم ْف
ض َع لَ َ
يف أ َْو ُد ْنيا َو َج َد َؾُ .س ْب َح َان َ
ؾ ،فَ َم ِف ا ْلتَ َم َس َ
ؾَ ،و ُع ِرفَ ِت ا ْل ِي َد َايةُ ِم ْف ِع ْن ِد َ
َي َد َ
ؾ َخ َ
جرى ِفي ِع ْم ِم َؾ ،و َخ َشع لع َ ِ
ؾ.
ؾ ُك ُّؿ َخ ْم ِق َ
اد لِمتَّ ْسمِ ْيِـ لَ َ
وف َع ْرِش َ
ؾَ ،و ْانقَ َ
َ
ظ َمت َؾ َما ُد َ
َ َ َ
ّل
ّل تُ َحاطَُ ،وّلَ تَُن َازعَُ ،و َ
ّل تُ َماطَُ ،و َ
ادَ ،و َ
ُس ْب َح َان َؾ ّلَ تُ َح ُّسَ ،وّلَ تُ َج ُّسَ ،وّلَ تُ َم ُّسَ ،وّلَ تُ َك ُ
ؾ َر َش ٌد،
ؾ َج َد ٌدَ ،وأ َْم ُر َ
ؾ َسبِيمُ َ
ادعَُ ،وّلَ تُ َما َك ُرُ ،س ْب َح َان َ
مان ْفَ ،وّلَ تُ َخ َ
تُ َجارىَ ،وّلَ تُمارىَ ،وّلَ تُ َ
ّل َر َّ
ؾ،
ؾ َ
اد لِ َم ِشَّيتِ َ
ؾ َع ْزٌـُ ،س ْب َح َان َ
ؾ َحتْ ٌـَ ،وا َر َادتُ َ
اؤ َ
ؾ قَ ْولُ َ
ص َم ٌدُ ،س ْب َح َان َ
َوأ َْن َ
ؾ ُح ْك ٌـَ ،وقَ َ
ضُ
ت َح ّّي َ
النس ِ
اطر الس ِ
ِ
ِ
وّلَ مب ّْد َؿ لِ َكمِماتِ َؾ ،س ْبح َان َ ِ
مات.
ُ َ
َ َُ
َّم َواتَ ،ب ِارئ َّ َ
ؾ َباى َر اآليات ،فَ َ
َ
َ

ؾ ا ْلحم ُد حم َداً ي ُدوـ بِ َدو ِ
ؾ ا ْل َح ْم ُد َح ْمداً ُي َو ِازي
ؾَ ،ولَ َ
ؾ ا ْل َح ْم ُد َح ْمداً َخالِداً بِنِ ْع َمتِ َ
ؾَ ،ولَ َ
ام َ
لَ َ َ ْ َ ْ َ ُ
ؾ ا ْلحم ُد حمداً مع حم ِد ُك ّْؿ ح ِ
امدَ ،و ُش ْك اًر
ضا َ
ص ْن َع َؾَ ،ولَ َؾ ا ْل َح ْم ُد َح ْمداً َي ِز ُ
َ
يد َعمَى ِر َ
ُ
ؾَ ،ولَ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ
َّ
َّ
ي ْقصر ع ْنو ُش ْكر ُك ّْؿ َش ِ
ؾَ ،ح ْمداً ُي ْستَ َد ُاـ بِ ِو
ؾَ ،و َ
ب بِ ِو إّل إلَ ْي َ
اكرَ ،ح ْمداً ّلَ َي ْنَب ِغي إّل َل َ
ّل ُيتَقََّر ُ
َ ُُ َ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ؼ َعمَى ُك ُر ِ
َّ
َض َعافَاً
اع ُ
ور األ َْزِمَنةَ ،وَيتََزَاي ُد أ ْ
ض َ
األو ُؿَ ،وُي ْستَ ْد َعى بِو َد َو ُاـ اآلخ ِرَ ،ح ْمداً َيتَ َ
صتْوُ ِفي ِكتابِ َؾ ا ْل َكتََبةَُ ،ح ْمداً
صائِ ِو ا ْل َحفَظَةَُ ،وَي ِز ُ
يد َعمَى َما أ ْ
ُمتََرِادفَةًَ ،ح ْمداً َي ْع ِج ُز َع ْف ْ
َح َ
إح َ
ؾ َّ ِ
ؽ ُك َّؿ َج َزآء
يعَ ،ح ْمداً َي ْك ُمؿ لَ َد ْي َ
الم ِج ْي َدَ ،وُي َع ِاد ُؿ ُك ْرِسَّي َ
ُيو ِازُف َع ْر َش َ
ؾ ثََو ُابوَُ ،وَي ْستَ ْغ ِر ُ
الرف َ
ؾ َ
النَّي ِة ِف ِ
ؽ ِل ِ
اطنِ ِو ،وب ِ
ؽ لِب ِ
ِ
ص ْد ِ
ؽ ّْ
ؽ ِم ْثمَوُ،
يوَ ،ح ْمداً َل ْـ َي ْح َم ْد َؾ َخ ْم ٌ
اط ُنوُ َوْف ٌ
ََ
اؤهَُ ،ح ْمداً ظَاى ُرهُ َوْف ٌ َ
َج َز ُ
ؽ َن ْزَعاً ِفي
َح ٌد ِس َوا َ
اجتَيَ َد ِفي تَ ْع ِد ْي ِد ِهَ ،وُي َؤَّي ُد َم ْف أ ْ
َغ َر َ
َوّلَ َي ْع ِر ُ
اف َم ِف ْ
ؾ فَ ْ
ؼ أَ
ضمَوَُ ،ح ْمداً ُي َع ُ
ب
ت َخالِقُوُ ِم ْف َب ْع ُدَ ،ح ْمداً َ
ت ِم َف ا ْل َح ْم ِدَ ،وَي ْنتَ ِظ ُـ َما أ َْن َ
تَ ْوِفَيتِ ِوَ ،ح ْمداً َي ْج َمعُ َما َخمَ ْق َ
ّل َح ْم َد أَ ْق َر ُ
ورِه ،وتَ ِ
ِِ
ؾ ِم ْنو ،وّلَ أ ْ ِ
ِ
ب بِ َكرِم َؾ ا ْلم ِز َ ِ
ِ
صمُوُ بِ َم ِزْي ٍد
َح َم َد م َّم ْف َي ْح َم ُد َؾ بوَ ،ح ْمداً ُيوج ُ َ
َ
يد ب ُوفُ ِ َ
إلَى قَ ْول َ ُ َ
ِ
ٍ
ؾ.
ب لِ َك َرِـ َو ْج ِي َؾَ ،وُيقَابِ ُؿ ِع َّز َجالَلِ َ
َب ْع َد َم ِزْيد طَ ْوّلً م ْن َؾَ ،ح ْمداً َي ِج ُ

ٍ
ب ص ّْؿ َعمَى م َح َّم ٍد و ِ
صمَ َواتِ َؾ،
صطَفَى ،ا ْل ُم َك َّرِـ ،ا ْل ُمقََّر ِب ،أَ ْف َ
آؿ ُم َح َّمد ا ْل ُم ْنتَ َج ِب ،ا ْل ُم ْ
ض َؿ َ
َر ّْ َ
ُ
َ
ب ص ّْؿ عمَى مح َّمد وآلِ ِو ،صالَةً َز ِ
َو ِ
اكَيةً،
ؾَ ،وتََرَّح ْـ َعمَ ْي ِو أ َْمتَ َع َر َح َماتِ َ
بار ْؾ َعمَ ْي ِو أَتَ َّـ َب َركاتِ َ
َ
ؾَ ،ر ّْ َ َ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
وف صالَةٌ أ َْزَكى ِم ْنيا ،و ّْ
ص ّْؿ َعمَ ْي ِو
صالَةً َنامَيةًّ ،لَ تَ ُك ُ
صالةٌ أ َْن َمى م ْنيَاَ ،و َ
وف َ
صؿ َعمَ ْيو َ
َ َ َ
ّلَ تَ ُك ُ َ
ضِ
ب ص ّْؿ عمَى مح َّم ٍد وآلِ ِو ،صالَةً تُر ِ
ِ
يد َعمَى
يو َوتَ ِز ُ
صالةً َراضَيةًّ ،لَ تَ ُك ُ
َ
وف َ
َ
ْ
صالةٌ فَ ْوقَيَاَ ،ر ّْ َ َ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ؾ لَوُ ،و ّْ
ضاهُ ،و ّْ
صالَةً ّلَ
ضا َ
صالَةً تُْرضي َ
ؾ َوتَ ِز ُ
يد َعمَى ِر َ
صؿ َعمَ ْيو َ
َ َ
صؿ َعمَى ُم َح َّمد َوآلو َ
ِر َ َ َ
َّ
ِِ
ّْ
َىالًَ ،ر ّْ
صالَةً تُ َج ِاوُز
ضى لَوُ إّل بِيَاَ ،وّلَ تَرى َغ ْي َرهُ لَيَا أ ْ
تَْر َ
وصؿ َعمَى ُم َح َّمد َوآلوَ ،
ب َ
ِ
صالُيَا بَِبقَائِ َؾَ ،وّلَ َي ْنفَ ُد َك َما ّلَ َي ْنفَ ُد َكمِماتُ َؾَ ،ر ّْ
ص ّْؿ َعمَى ُم َح َّمد َوآلِ ِو
ض َوا َن َ
ِر ْ
ب َ
ؾَ ،وَيتَّص ُؿ اتّْ َ
طاعتِ َؾ ،وتَ ْشتَ ِم ُؿ عمَى صمَو ِ
صالَةً تَْنتَ ِظـ صمَو ِ
ؾ
ات ِعَب ِاد َ
ؾ َوُر ُسمِ َ
ؾ َوأ َْنبِيائِ َ
ات َمالئِ َكتِ َ
ؾ َوأ ْ
َ
َى ِؿ َ َ
َ
ََ
َ
ُ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّْ
ِ
َصَناؼ َخ ْمق َؾ.
إج َابت َ
ِم ْف جّن َؾ َوا ْنس َ
ؾ َوأ ْ
ْت َوَب َأر َ
صالَة ُكؿ َم ْف َذ َأر َ
َىؿ َ
ْت م ْف أ ْ
ؾَ ،وتَ ْجتَمعُ َعمَى َ

ِِ
ِ
ب ص ّْؿ َعمَ ْي ِو وآلِ ِو صالَةً تُ ِحيطُ بِ ُك ّْؿ صالَة سالِفَة وم ْستَأَْنفَة ،و ّْ
صالَةً
صؿ َعمَ ْيو َو َعمَى آلو َ
َ َ
َ
َ
َ
َر ّْ َ
َُ
َ
الصمَو ِ
ِ
ؾ صمَوات تُض ِ
ِ
ِ
مر ِ
ات ِع ْن َد َىا،
ضَّيةً لَ َ
اع ُ
ؾ َولِ َم ْف ُد َ
َ
َْ
ؼ َم َعيَا ت ْم َؾ َّ َ
ون َؾَ ،وتُْنشئُ َم َع َذل َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يد َىا َعمَى ُك ُر ِ
ييا وّلَ َي ُع ُّد َىا َغ ْي ُر َؾ.
يؼ َ
ضاع َ
ور األََّياـ ِزَي َ
َوتَ ِز ُ
ادةً في تَ َ
ّل ُيحص ْ
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ِ ِ َِّ
َر ّْ
ؾَ ،و َج َع ْمتَيُ ْـ َخ َزَن َة ِع ْم ِم َؾَ ،و َحفَظَةَ
اختَْرتَيُ ْـ أل َْم ِر َ
يف ْ
ص ّْؿ َعمَى أَطَائِ ِب أ ْ
َى ِؿ َب ْيتو الذ َ
ب َ
ؾ ِفي أَر ِ
ِِ
الدَن ِ
س و َّ
طيَّ ْرتَيُ ْـ ِم َف ّْ ِ
ط ِيي اًر
س تَ ْ
ؾَ ،و َ
ؾ َعَمى ِعَب ِاد َ
ؾَ ،و ُح َج َج َ
ضَ
اء َ
د ْين َؾَ ،و ُخمَفَ َ
ْ
الر ْج َ
ؾ إلَى َجَّنتِ َؾ.
ؾ َوا ْل َم ْسمَ َ
ؾَ ،و َج َع ْمتَيُ ْـ ا ْل َو ِسْيمَةَ إلَ ْي َ
بِ َإر َادتِ َ
ِِ
ّْ
َر ّْ
امتِ َؾَ ،وتُ ْك ِم ُؿ بِ ْيا لَيُ ُـ
صالةً تُ ْج ِز ُؿ لَيُ ْـ بِ َيا ِم ْف نِ َحمِ َ
صؿ َعمَى ُم َح َّمد َوآلو َ
ب َ
ؾ َو َك َر َ
ؾَ ،ر ّْ
ص ّْؿ َعمَ ْي ِو
ؾَ ،وتَُوفّْ ُر َعمَ ْي ِي ُـ ا ْل َحظَّ ِم ْف َع َوائِ ِد َؾ َوفَوائِ ِد َ
ؾ َوَن َو ِافمِ َ
َسنى ِم ْف َعطَايا َ
األ ْ
ب َ
ّل َغايةَ ِألَم ِدىا ،وّلَ نِيايةَ ِ
وعمَ ْي ِيـ صالَةً ّلَ أ ِ
آلخ ِرَىاَ ،ر ّْ
ص ّْؿ َعمَ ْي ِي ْـ ِزَنةَ
ََ َ َ ََ
َم َد في أ ََّولِيَاَ ،و َ َ
ب َ
ََ ْ َ
َ
ِ
ِ
ؾ َو َما فَ ْوقَيُ َّفَ ،و َع َد َد أ ََرض ْي َ
موات َ
َع ْرِش َ
صالَةً
ؾ َو َما ُد َ
ؾَ ،و َما تَ ْحتَيُ َّفَ ،و َما َب ْيَنيُ َّفَ ،
ونوَُ ،و ِم َ
ؿء َس َ
ؾ ولَيـ ِرضى ،ومتَّ ِ
صمَةٌ بَِنظَائِ ِرِى َّف أََبداً.
تُقَّْرُبيُ ْـ ِم ْن َ
ؾ ُزْلفى َوتَ ُك ُ
وف لَ َ َ ُ ْ َ ً َ ُ

ِ
اف بِإماـ أَقَمتَو عمَماً لِ ِعب ِاد َؾ وم اً ِ
ت ِد َين َ ِ
ّْ
َف
ألمَّيُ َّـ َّإن َ
ؾ أََّي ْد َ
نار في بِالَد َؾَ ،ب ْع َد أ ْ
َ
ْ ُ َ
َ َ
ؾ في ُكؿ أ ََو ٍ َ
ت مع ِ
َّ
َّ
صَيتَوُ،
ت َ
ض َوانِ َ
ت َحْبمَوُ بِ َحْبمِ َ
ؾَ ،وا ْفتََر ْ
يعةَ إلَى ِر ْ
ضَ
ص ْم َ
ط َ
اعتَوَُ ،و َحذ ْر َ َ ْ
ؾَ ،و َج َع ْمتَوُ الذ ِر َ
َو َ
اّلنتِي ِ
ت بِ ِ ِ
ِ
اء ِع ْن َد َن ْييِ ِو ،وأَّلَّ َيتَقَ َّد َموُ ُمتَقَ ّْد ٌـ ،وّلَ َيتَأ َّ
َخ َر َع ْنوُ ُمتَأ ّْ
َخٌر ،فَيُ َو
َم ْر َ ْ
امتثَاؿ أ َْم ِره َو ْ َ
َوأ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
ِ
يف.
يفَ ،و َك ْي ُ
اء ا ْل َعالَم َ
يفَ ،و ُع ْرَوةُ ا ْل ُمتَ َمسّْك َ
ؼ ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
ص َمةُ الالئذ َ
ع ْ
يفَ ،وَبيَ ُ

ت بِ ِو عمَ ْي ِو ،وأَوِز ْعَنا ِمثْمَو ِف ِ
يوَ ،وآتِ ِو ِم ْف لَ ُد ْن َؾ ُس ْمطَاناً
ع لِ َولِي َ
ألمَّيُ َّـ فَأ َْوِز ْ
ّْؾ ُش ْك َر َما أ َْن َع ْم َ
ُ
َ
َْ
ؾ األعّْز ،وا ْش ُد ْد أ َْزره ،وقَ ّْو عض َده ،ور ِ
صي اًر ،وا ْفتَ ْح لَو فَ ْتحاً ي ِسي اًر ،وأ ِ
َن ِ
اع ِو بِ َع ْينِ َؾ،
َع ْنوُ بِ ُرْكنِ َ
َ
ُ
َُ َ َ ُ ُ ََ
َ َ
َ
َ
ِ ِ
و ِِْ ِ ِ
ؾ
ؾَ ،و َش َرائِ َع َ
ود َ
َغمَ ِبَ ،وأ َِق ْـ بِ ِو ِكتَ َاب َ
ام ُد ْدهُ بِ ُج ْن ِد َؾ األ ْ
ؾ َو ُح ُد َ
احمو بِح ْفظ َؾَ ،و ْان ُ
ص ْرهُ بِ َمالئ َكت َؾَ ،و ْ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ؾ الميُ َّـ َعمَ ْيو َوآلو.
صمَ َواتُ َ
َو ُسَن َف َر ُسول َ
ؾ َ
َح ِي بِ ِو ما أَماتَو الظَّالِموف ِمف معالِِـ ِدينِ َؾ ،و ْ ِ
ط ِريقَتِ َؾَ ،وأَبِ ْف بِ ِو
ص َدأَ ا ْل َج ْوِر َع ْف َ
َوأ ْ
َ َ ُ
اج ُؿ بِو َ
ُ َ ْ ََ
َ
ِ
صر ِ
ِ
الض َّراء ِمف سبِيمِ َؾ ،وأ َِز ْؿ بِ ِو َّ ِ
ؾ ِع َوجاًَ ،وأَلِ ْف
ص ِد َ
اط َ
الناكبِ َ
ام َح ْؽ بِو ُب َغاةَ قَ ْ
َّ َ ْ َ
ؾَ ،و ْ
يف َع ْف َ
َ
ُّ
اج َع ْمَنا
ؾَ ،و ْاب ُس ْ
َع َدائِ َ
َجانَِبوُ ِأل ََ ْولَِيائِ َ
ب لَنا َ ْأرفَتَوُ َوَر ْح َمتَوُ َوتَ َعط َفوُ َوتَ َحُّنَنوَُ ،و ْ
ؾَ ،و َى ْ
ط َي َدهُ َعمَى أ ْ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ؾ َوالَى
يفَ ،والَ ْي َ
يفَ ،وِفي ِر َ
ص َرتِو َوا ْل ُم َدافَ َعة َع ْنوُ ُم ْكنف َ
ضاهُ َساع َ
يف ُمطيع َ
لَوُ َسامع َ
يفَ ،والَى ُن ْ
يف.
ؾ المَّيُ َّـ َعمَْي ِو َوآلِ ِو بِ َذلِ َ
صمَواتُ َ
َر ُسولِ َ
ؾ ُمتَقَّْربِ َ
ؾ َ

ِ
ِ
ِ
َّ
يف َم ْن َي َجيُ ْـ ،ا ْل ُم ْقتَِف ْي َف آثَ َارُى ْـ،
يف بِ َمقَام ِي ْـ ،ا ْل ُمتَّبِع َ
ص ّْؿ َعمَى أ َْولِيائ ِي ُـ ا ْل ُم ْعتَ ِرِف َ
ألميُ َّـ َو َ
ّْ ِ
ّْكيف بِوّلَيتِ ِيـ ،ا ْلمؤتَ ّْميف بِإم ِ
ِ
ا ْلم ْستَ ْم ِس ِك َ ِ ِ ِ
يف ِأل ََ ْم ِرِى ْـ،
امت ِي ْـ ،ا ْل ُم َسمم َ
ُْ َ
يف ب ُع ْرَوتي ْـ ،ا ْل ُمتَ َمس َ َ َ ْ
َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اميُ ْـ ،ا ْل َم ّْ
الصمَ َوات ا ْل ُمَب َارَكات،
َع ُيَنيُ ْـ،
ا ْل ُم ْجتَيد ْي َف في
َّ
يف إلَ ْيي ْـ أ ْ
َ
اد َ
طاعتي ْـ ،ا ْل ُم ْنتَظ ِرْي َف أََّي َ
حات ،وسمّْـ عمَ ْي ِيـ وعمَى أَرو ِ
الرائِ ِ
الغ ِادي ِ
اتِ ِ َّ ،
اكي ِ
َّ ِ
اج َم ْع َعمَى التَّ ْق َوى
اتَّ ،
اح ِي ْـَ ،و ْ
َ َ ْ َ ْ ََ
النامَياتَ َ ،
الز َ
َْ
ِ
ت التََّّواب َّ ِ
اج َع ْمَنا
ب َعمَ ْي ِي ْـ َّإن َ
يفَ ،و ْ
ونيُ ْـَ ،وتُ ْ
ؾ أ َْن َ
َصمِ ْح لَيُ ْـ ُش ُؤ َ
ُ
يـ َو َخ ْي ُر ا ْل َغاف ِر َ
أ َْم َرُى ْـَ ،وأ ْ
الرح ُ
السالَِـ بِر ْحمتِ َؾ يا أَرحـ َّ ِ ِ
يف.
َم َعيُ ْـ ِفي َد ِار َّ
الراحم َ
َ َ َ ْ ََ

ألمَّيُ َّـ
ت
َوأ ْ
َج َزْل َ

َى َذا
ِف ِ
يو

َّ
ت ِف ِ
ت ِف ِ
يو بِ َع ْف ِو َؾ
يو َر ْح َمتَ َ
ؾَ ،و َمَن ْن َ
َي ْوُـ َع َرفَةََ ،ي ْوٌـ َش َّرْفتَوُ َو َك َّرْمتَوُ َو َعظ ْمتَوَُ ،ن َش ْر َ
َع ِطَّيتَ َؾَ ،وتَفَ َّ
ت َعمَ ْي ِو قَْب َؿ
ؾ ،ألمَّيُ َّـ َوأََنا َع ْب ُد َ
ت بِ ِو َعمَى ِعَب ِاد َ
ؾ الَِّذي أ َْن َع ْم َ
ض ْم َ
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َّ ِ
ِِ ِ
ِ
ص ْمتَوُ بِ َحْبمِ َؾ،
ؾ لَوَُ ،وَب ْع َد َخ ْم ِق َ
َخ ْم ِق َ
ؾ َّإياهُ ،فَ َج َع ْمتَوُ م َّم ْف َى َد ْيتَوُ لدين َؾَ ،وَوف ْقتَوُ ل َحقّْ َؾَ ،و َع َ
ِ
َع َدائِ َ
َوأ َْد َخ ْمتَوُ ِف ْي ِح ْزبِ َ
ؾَ ،وأ َْر َش ْدتَوُ لِ ُم َواّلَ ِة أ َْوليائِ َؾَ ،و ُم َع َ
اد ِاة أ ْ
َم ْرتَوُ َفمَ ْـ َيأْتَم ْرَ ،وَز َج ْرتَوُ
ؾ ،ثَُّـ أ َ
َفمَـ ي ْن َز ِجر ،وَني ْيتَو عف مع ِ
ار َعمَ ْي َؾ،
استِ ْكَب اً
ؾ إلَى َن ْييِ َ
َم َر َ
صَيتِ َؾ فَ َخالَ َ
ؾّ ،لَ ُم َع َان َدةً لَ َؾ َوّلَ ْ
ْ َ ْ َ َ ُ َْ َْ
ؼ أْ
َّ
ؾ َو َع ُد ُّوهُ ،فَأَ ْق َد َـ َعمَ ْي ِو
ؾ َع ُد ُّو َ
َع َانوُ َعمَى ذلِ َ
َب ْؿ َد َعاهُ َى َواهُ إلَى َما َزَّي ْمتَوَُ ،والَى َما َحذ ْرتَوَُ ،وأ َ
ِ ِ ِ
ؾ ،ر ِ
َح َّ
ت َعمَ ْي ِو أَّلَّ َي ْف َع َؿ.
ؽ ِعَب ِاد َ
ؾَ ،واثِقاً بِتَ َج ُاوِز َ
اجياً لِ َع ْف ِو َ
ؾ َم َع َما َمَن ْن َ
اف أ َ
ؾَ ،و َك َ
َع ِارفاً ب َوع ْيد َ َ
اشعاًَ ،خائِفَاً ،معتَ ِرفاً بِع ِظ ٍيـ ِمف ُّ
اضعاًَ ،خ ِ
ِ
ِ
ِ
الذ ُن ِ
وب
َو َىا أََنا َذا َب ْي َف َي َد ْي َ
َ
ُْ
َ
صاغ اًرَ ،ذليالًَ ،خ َ
ؾ َ
ؾّ ،لئِ َذاً بِ َر ْح َمتِ َؾُ ،موِقناً أََّنوُ ّلَ ُي ِج ُيرنِي
تَ َح َّم ْمتُوَُ ،و َجمِْي ٍؿ ِم َف ا ْل َخ َ
ص ْف ِح َ
ط َايا ْ
اجتََرْمتُوُُ ،م ْستَ ِجي اًر بِ َ
ؼ ِم ْف تَ َغ ُّم ِد َؾَ ،و ُج ْد
ود بِ ِو َعمَى َم ِف ا ْقتََر َ
ِم ْن َؾ ُم ِج ٌيرَ ،وّلَ َي ْمَن ُعنِي ِم ْن َؾ َمانِعٌ ،فَ ُع ْد َعمَ َّي بِ َما تَ ُع ُ
َف تَ ُم َّف
ام ُن ْف َعمَ َّي بِ َما ّلَ َيتَ َعا َ
ود بِ ِو َعمَى َم ْف أَْلقَى بَِي ِد ِه إلَ ْي َؾ ِم ْف َع ْف ِو َ
َعمَ َّي بِ َما تَ ُج ُ
ظ ُم َؾ أ ْ
ؾَ ،و ْ
ؾ.
بِ ِو َعمَى َم ْف أ َّ
ؾ ِم ْف ُغ ْف َرانِ َ
َممَ َ

ِ
ِ ِ ِ
اجع ْؿ لِي ِفي ى َذا ا ْليوِـ َن ِ
ب بِ ِو
ض َوانِ َ
صيباً أََنا ُؿ بِ ِو َحظّاً ِم ْف ِر ْ
ؾَ ،وّلَ تَُرَّدني ص ْف اًر م َّما َي ْن َقم ُ
َو ْ َ
َ َْ
ؾ ،فَ ّْإني واف لَـ أُقَ ّْدـ ما قَ َّدموه ِمف الصَّالِح ِ
يد َؾ،
ؾ ِم ْف ِعَب ِاد َ
وف لَ َ
ت تَ ْو ِح َ
ا ْل ُمتَ َعب ُ
ات ،فَقَد قَ َّد ْم ُ
َ
َ ْ ْ ْ َ ُ ُ َ
ّْد َ
ِ َّ ِ
ؾ ،وأَتَْيتُ َ ِ
ِ
ِ
وَن ْفي األ ْ ِ
ت
َف تُ ْؤتى ِم ْنياَ ،وتَقََّرْب ُ
َم ْر َ
ت أْ
ؾ م َف األ َْب َواب التي أ َ
َض َداد َواأل َْن َداد َواأل ْشَباه َع ْن َ َ
َ َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ؾ ،والتَّ َذلُّؿِ
ِ
ت ذل َؾ بِ ِ
إلَ ْي َ
َح ٌد م ْن َؾ إّل بِالتَّقَُّرب بِو ،ثَُّـ أ َْتَب ْع ُ
اإل َ
ب بِو أ َ
ؾ بِ َما ّلَ َي ْق ُر ُ
نابة إلَ ْي َ َ
ِ
ؾ ،و َشفَعتُو بِرجائِ َ َِّ
ّْ ِ ِ ِ
يب َعمَ ْي ِو
ؾَ ،و ُح ْس ِف الظَّ ّْف بِ َ
اّلستِ َك َان ِة لَ َ
ؾ الذي َق َّؿ َما َيخ ُ
َو ْ
ؾَ ،والثقَة ب َما ع ْن َد َ َ ْ ُ َ
س ا ْلفَ ِق ْي ِر ا ْل َخائِ ِ
ير ال ّذلِ ِ
يؿ ا ْلَبائِ ِ
ؼ ا ْل ُم ْستَ ِج ِ
ؾ َم ْسأَلَةَ ا ْل َح ِق ِ
ؾ ِخيفَ ًة
يرَ ،و َم َع َذلِ َ
ؾَ ،و َسأَْلتُ َ
َار ِج ْي َ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
ض ُّرعاً َوتَ َع ُّوذاً َوتَمَ ُّوذاًّ ،لَ ُم ْستَ ِطيالً بِتَ ُّ
يفَ ،وّلَ
َوتَ َ
يفَ ،وّلَ ُمتَ َعالياً بِدالة ا ْل ُمطيع َ
كب ِر ا ْل ُمتَ َكب ِّْر َ
الش ِاف ِعيف ،وأََنا بع ُد أَ َق ُّؿ األََقمّْ ْيف ،وأَ َذ ُّؿ األَ َذلّْيف ،و ِم ْث ُؿ َّ
مستَ ِطيالً بِ َشفَ ِ
ونيَا.
الذ َّرِة أ َْو ُد َ
َ
اعة َّ َ َ َ ْ
ُْ
َ َ
َ َ

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يفَ ،وَيتَفَ َّ
ض ُؿ
يفَ ،و ْلـ ُي َغام َ
يفَ ،وَيا َم ْف َي ُم ُّف بِإقَالَة ا ْل َعاث ِر َ
ض ا ْل ُمتْ َرِف َ
فََيا َم ْف لَ ْـ َي َعا ِج ِؿ ا ْل ُمسيئ َ
َِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ي أَ ْق َد َـ
بإن َ
ب ،ا ْل ُم ْعتَ ِر ُ
يء ا ْل ُم ْعتَ ِر ُ
ْ
المذن ُ
ظ ِار ا ْل َخاطئ َ
ؼ ا ْل َعاث ُر ،أََنا الذ ْ
يف ،أََنا ا ْل ُمس ُ
ؼ ا ْل َخاطئ ُ
َِّ
َِّ
َِّ
اب
ؾ َوَب َارَز َ
استَ ْحيا ِم ْف ِعَب ِاد َ
صا َ
َعمَ ْي َ
ؾ ،أََنا الذي َى َ
ؾ ُمتَ َع ّْمداً ،أََنا الذي ْ
ؾ ُم ْجتَ ِرئاً ،أََنا الذي َع َ
ؾ وأ ِ
ؾ ،أََنا ا ْل َجانِي َعمَى َن ْف ِس ِو ،أََنا
ب َس ْ
ْس َ
ط َوتَ َ
ؾَ ،ولَ ْـ َي َخ ْ
ِعَب َ
َمَن َؾ ،أََنا الَِّذي لَ ْـ َي ْرَى ْ
ؼ َبأ َ
اد َ َ
اء ،أََنا الطَّ ِوي ُؿ ا ْلع ِ
ا ْلمرتَيف بِبمَِّيتِ ِو ،أََنا ا ْل َقمِي ُؿ ا ْلحي ِ
ناء ،بِ َح ّْ
ت ِم ْف َخ ْم ِق َؾَ ،وبِ َم ِف
ؽ َم ِف ْانتَ َج ْب َ
ََ
ُْ َ ُ َ
َ
ؾ ،بِ َح ّْ
ؾ ،بِ َح ّْ
ت لِ َشأْنِ َ
اصطَفَ ْيتَوُ لَِن ْف ِس َ
ؽ َم ِف ْ
ت ِم ْف َبرَّيتِ َؾَ ،و َم ِف ْ
ص ْم َ
اجتََب ْي َ
اختَْر َ
اعتَوُ
ت طَ َ
ْ
ؽ َم ْف َو َ
صيتَو َكمع ِ
ِ
صَيتِ َؾ ،بِ َح ّْ
ت
ؾَ ،و َم ْف ُن ْ
ت ُم َوا َ
بِ َ
ّلتَوُ بِ ُمواّلتِ َ
اعتِ َ
طَ
ؽ َم ْف قَ َرْن َ
ؾَ ،و َم ْف َج َع ْم َ
ط َ
ت َم ْع َ ُ َ ْ
صالًَ ،و َعا َذ
ؾ ُمتََن ّْ
ؾ ،تَ َغ َّم ْدنِي ِفي َي ْو ِم َي َى َذا بِ َما تَتَ َغ َّم ُد بِ ِو َم ْف َج َار إلَ ْي َ
اداتِ َ
اداتَوُ بِ ُم َع َ
ُم َع َ
َى َؿ طَ ِ
ؾ ،و ُّ
ؾَ ،وتََو َّح ْدنِي
ؾَ ،وا ْل َم َك َان ِة ِم ْن َ
الزْلفَى لَ َد ْي َ
استِ ْغفَ ِار َ
ؾ تَائِباًَ ،وتََولَّنِي بِ َما تَتََولَّى بِ ِو أ ْ
َ
بِ ْ
اعت َ َ
ؾ ،وّلَ تُؤ ِ
َجي َدىا ِفي مر ِ
ِ
ِ
اخ ْذنِي
ب َن ْف َسوُ ِفي َذاتِ َ
ؾَ ،وأ ْ َ َ
َْ َ
بِ َما تَتَ َو َّح ُد بِو َم ْف َوفى بِ َع ْيد َؾَ ،وأ َْت َع َ
ضات َ َ َ
ِ
ؾ ،ومجاوَزِة أ ْ ِ
ؾ ،وتَع ّْدي طَوِر ِ
ِ ِ
ِ
ؾ ِلي
إمالئِ َ
ْ ْ
بِتَ ْف ِريطي في َج ْنبِ َ َ َ
َح َكام َؾَ ،وّلَ تَ ْستَ ْد ِر ْجني بِ ْ
ي في ُحدود َ َ ُ َ َ
ِ
ؾ ِفي ُحمُ ِ
وؿ نِ ْع َمتِ ِو بِي.
اج َم ْف َمَن َعنِي َخ ْي َر َما ِع ْن َدهَُ ،ولَ ْـ َي ْش َرْك َ
است ْد َر َ
ْ
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ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
وَنب ِ ِ
يفَ .و ُخ ْذ بِ َق ْمبِي إلَى َما
يفَ ،وَن ْع َسة ا ْل َم ْخ ُذولِ َ
يفَ ،وسَنة ا ْل ُم ْس ِرِف َ
ّْيني م ْف َرْق َدة ا ْل َغافم َ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يفَ ،وأَع ْذني م َّما
استَْنقَ ْذ َ
استَ ْعَب ْد َ
استَ ْع َم ْم َ
ت بِو ا ْل ُمتَيَ ِاونِ َ
ت بِو ا ْل ُمتَ َعبّْد َ
يفَ ،و ْ
ت بِو القَانت ْي َفَ ،و ْ
ْ
ّْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ؾ
ُح ِاو ُؿ لَ َد ْي َؾَ ،و َسيّْ ْؿ لي َم ْسمَ َ
ُيَباع ُدني َع ْن َ
ص ُّدني َع َّما أ َ
ؾَ ،وَي ُحو ُؿ َب ْيني َوَب ْي َف َحظي م ْن َؾَ ،وَي ُ
ا ْل َخ ْير ِ
تَ ،وا ْل ُم َش َّ
ت.
ات إلَ ْي َ
ؾَ ،وا ْل ُم َس َابقَ ِة إلَ ْييَا ِم ْف َح ْي ُ
احةَ ِفييَا َعمَى َما أ ََرْد َ
َم ْر َ
َ
ث أَ

ِ
وّلَ تَمح ْقنِي ِفيمف تَمح ُ ِ
ؾ ِم َف
تَ ،وّلَ تُ ْيمِ ْكنِي َم َع َم ْف تُ ْيمِ ُ
يف بِ َما أ َْو َع ْد َ
َْ َْ
َ َْ
ؽ م َف ا ْل ُم ْستَخفّْ َ
ؾ .وَن ّْجنِي ِمف َغمر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات
يف لِ َم ْقتِ َ
يم ْف تُتَب ُّْر م َف ا ْل ُم ْن َح ِرِف َ
ا ْل ُمتَ َعّْرض َ
يف َع ْف ُسُبم َ َ ْ ْ َ َ
ؾَ ،وّلَ تُتَب ّْْرني ف َ
الء ،وح ْؿ ب ْينِي وب ْيف ع ُد ٍّو ي ِ
اإلم ِ
ات ا ْلب ْموى ،وأَ ِجرنِي ِمف أ ْ ِ
ا ْل ِفتَْن ِة ،و َخمّْصنِي ِمف لَيو ِ
ضمُّنِي،
ْ
َ ُ َ ََ َ َ ُ
َ
َ ْ
َ ْ
َخذ ِ ْ
ْ ََ
ِ
ؾ،
ضبِ َ
ض َعّْني ْ
ص ٍة تَْرَىقُنِيَ ،وّلَ تُ ْع ِر ْ
ضى َع ْنوُ َب ْع َد َغ َ
اض َم ْف ّلَ تَْر َ
إع َر َ
َو َى ًوى ُيوبِقُنيَ ،و َم ْنقَ َ
ِ
ِ ِ ِ
طاقَةَ لِ ْي
ؾَ ،وّلَ تَ ْمتَ ْح ّْف َِي بِ َما ّلَ َ
ب َعمَ َّي ا ْلقُُنوطُ ِم ْف َر ْح َمتِ َ
األم ِؿ ِفي َ
ؾ ،فََي ْغم َ
َوّلَ تُ ْؤي ْسني م َف َ
ؾ إرسا َؿ مف ّلَ َخ ْير ِف ِ
ِ ِ ِ ِ
بِ ِو ،فَتَْبيظَنِي ِم َّما تُح ّْممُنِ ِ
يوَ ،وّلَ
ض ِؿ َم َحَّبتِ َ
يو ِم ْف فَ ْ
ؾَ ،وّلَ تُْرس ْمني م ْف َيد َ ْ َ َ ْ
َ
َ
َ
حاجةَ بِ َ ِ
إنابةَ لَوَُ ،وّلَ تَْرِـ بِ َي َرْم َي َم ْف َسقَطَ ِم ْف َع ْي ِف ِرَع َايتِ َؾَ ،و َم ِف ا ْشتَ َم َؿ َعمَ ْي ِو
ؾ إلَ ْيوَ ،وّلَ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يفَ ،وَو ْىمَة ا ْل ُمتَ َعسّْف ْي َفَ ،وَزلّة ا ْل َم ْغ ُر ِ
يف،
ي م ْف َس ْق َ
ي م ْف ع ْند َ
ور َ
طة ا ْل ُمتََرّْدد َ
ؾَ ،ب ْؿ ُخ ْذ بَِيد ْ
ا ْلخ ْز ُ
طبقَ ِ
وورطَ ِة ا ْليالِ ِكيف ،وع ِافنِي ِم َّما ْابتَمَ ْي َ ِ
ت بِ ِو،
ؾ َوامائِ َ
ات َعبِ ِيد َ
ؾَ ،وَبمّْ ْغنِي َمَبالِ َغ َم ْف ُعنِي َ
ت بِو َ َ
َ َ ََ
ََْ
ت عمَ ْي ِو ،ور ِ
ؽ ِ
اإل ْقالَ ِع َع َّما
ط ّْوْقنِي َ
َع ْشتَوُ َح ِميداًَ ،وتََوفَّْيتَوُ َس ِعيداًَ ،و َ
ط ْو َ
ض َ
يت َع ْنوُ ،فَأ َ
َوأ َْن َع ْم َ َ
ََ
ات ،وي ْذىب بِا ْلبرَك ِ
ي ْحبِطُ ا ْلحسَن ِ
ات.
ُ
ََ
َ َ َ ُ ََ
ّل تَ ْشغ ْمنِي بِما ّلَ أ ُْد ِرُكو إّلَّ
اض ِح ا ْلحوب ِ
ّْئات ،وفَو ِ
اّلزِدجار عف قَبائِ ِح السَّي ِ
ِ
اتَ ،و َ َ
ُ
ََْ
َوأَ ْشع ْر َق ْمبِ َي ْ َ َ َ ْ َ
َ
َ َ
ؾ ع َّما ّلَ ير ِ
ع ِم ْف َق ْمبِي ُح َّ
ص ُّد َع ِف
ب ُد ْنَيا َدنَِّية تَْنيى َع َّما ِع ْن َد َ
ض ْي َ
ؾ َعّْني َغ ْي ُرهَُ ،و ْان َز ْ
بِ َ َ
ؾَ ،وتَ ُ
ُْ
ؾ .وَزي ِ
ِ
ِ
ْابتِ َغ ِ
اجاتِ َؾ بِالمَّْي ِؿ َو َّ
ب
اء ا ْل َو ِسيمَ ِة إلَ ْي َ
النيَ ِارَ ،و َى ْ
ّْف ل َي التَّفَُّرَد بِ ُمَن َ
ؾَ ،وتُ ْذى ُؿ َع ِف التَّقَ ُر ِب م ْن َ َ َ
ُّ ِ ِ
ِ ِ
ط ُعنِي َع ْف رُك ِ
ظائِِـ.
َس ِر ا ْل َع َ
ص َمةً تُ ْدنِينِي ِم ْف َخ ْشَيتِ َؾَ ،وتَ ْق َ
وب َم َح ِارم َ
ؾَ ،وتَفُكني م ْف أ ْ
لي ع ْ
ُ
ط ِيير ِمف َدَن ِ ِ
وى ْ ِ
ط َايا ،وسربِْمنِي بِ ِسر ِ
صَي ِ
باؿ
ب َعّْني َد َرَف ا ْل َخ َ
افَ ،وأَ ْذ ِى ْ
ب لي التَّ ْ َ ْ
ََ
س ا ْلع ْ
ْ
َ َْ
ؾ ،وظَ ِ
ِ
ّْ ِ
ِ
ِ
ؾَ ،وأ َْي ْدنِي
اى ْر لَ َد َّ
ؾ َوطَ ْولَ َ
ضمَ َ
اء ُم َعافاتِ َ
َع ِافَيتِ َ
ي فَ ْ
ؾَ ،وَرّْدني ِرَد َ
ؾَ ،و َجم ْمني َسواب َغ َن ْع َمائ َ َ
النَّي ِة ومر ِ
ِ
ؾ وتَس ِد ْي ِد َ ِ
ِ
ض ّْي ا ْلقَ ْو ِؿ َو ُم ْستَ ْح َس ِف ا ْل َع َم ِؿَ ،وّلَ تَ ِك ْمنِي إلَى
بِتَ ْوِفيق َ َ ْ
ؾَ ،وأَعّْني َعمَى صال ِح ّْ َ َ ْ
ّل تَ ْف ِ
ي
ؾَ ،و َ
ؾَ ،و َ
ّل تَ ْخ ِزنِي َي ْوَـ تَْب َعثُنِي لِمِقائِ َ
ؾ َوقَُّوتِ َ
وف َح ْوِل َ
َ
َح ْولِي َوقَُّوتِي ُد َ
ض ْحني َب ْي َف َي َد ْ
ؾ ،ب ْؿ أَْل ِزمنِ ِ
يو ِفي أ ْ ِ
َّي ِو ِع ْن َد َغفَالَ ِت
ؾَ ،وّلَ تُْن ِسنِي ِذ ْك َر َ
أ َْولِ ِيائ َ
ؾَ ،وّلَ تُ ْذ ِى ْ
ب َعّْني ُش ْك َر َ َ
َح َواؿ الس ْ
ْ
يو ،وأ ْ ِ
ِِ
اىمِ ِ ِ
ِ
ؾ ،وأَوِز ْعنِي أ ْ ِ ِ
اج َع ْؿ َر ْغَبتِي
َس َد ْيتَوُ إلَ َّيَ ،و ْ
ا ْل َج َ
َعتَ ِرؼ بِ َما أ ْ
يف آلّلئ َ َ ْ
َف أُثْن َي ب َما أ َْولَ ْيتَن َ
ؽ حم ِد ا ْلح ِ
ِ ِ
ام ِد ْي َف.
يفَ ،و َح ْم ِدي َّإيا َ
إلَ ْي َ
ؾ فَ ْو َ
ؾ فَ ْو َ َ ْ َ
ؽ َر ْغَبة ا ْل َّراغبِ َ
ِ ِ
ت بِ ِو
َس َد ْيتُوُ إلَ ْي َ
َوّلَ تَ ْخ ُذ ْلنِي ِع ْن َد فاقَتِي إلَ ْي َ
ؾَ ،وّلَ تَ ْجَب ْينِي بِ َما َجَب ْي َ
ؾَ ،وّلَ تُ ْيم ْكني بِ َما أ ْ
ِِ
َع َوُد بِاإل ْح َس ِ
َعمَ ُـ أ َّ
اف،
َف ا ْل ُح َّجةَ لَ َ
يف لَ َؾ ،فَ ّْإني لَ َ
ض ِؿَ ،وأ ْ
ؾَ ،وأََّن َؾ أ َْولَى بِا ْلفَ ْ
ؾ ُم َسمّْ ٌـ ،أ ْ
ا ْل َم َعاند َ
ِ
ب ِم ْن َؾ
بَ ،وأََّن َ
َف تَ ْعفُ َو أ َْولَى ِم ْن َ
َى ُؿ ا ْل َم ْغ ِف َرِةَ ،وأََّن َ
َى ُؿ التَّ ْق َوىَ ،وأ ْ
َوأ ْ
ؾ بِأ ْ
ؾ بِأ ْ
ؾ بِأ ْ
َف تَ ْستَُر أَ ْق َر ُ
َف تُ َعاق َ
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ِ
يد ،وتَْبمُغُ ما أ ِ
ِ ِ
ُح ُّ
َحيِنِي َحياةً َ
ب ِم ْف َح ْي ُ
أف تَ ْشيَ َر ،فَأ ْ
إلَى ْ
ث ّلَ آتي َما تَ ْك َرهُ
َ
طيَّْبةً تَْنتَظ ُـ بما أ ُِر ُ َ
ِ
ت َع ْنوُ.
ب َما َن َي ْي َ
َوّلَ أ َْرتَك ُ
ؾ ،وأ ِ
ِ ِ ِ ِ ّْ ِ
ِ
ِِ ِ
ؾ،
َع َّزنِ ْي ِع ْن َد َخ ْم ِق َ
َوأَمتْني م ْيتَ َة َم ْف َي ْس َعى ُن ُ
ورهُ َب ْي َف َي َد ْيوَ ،و َع ْف يمينوَ ،وَذل ْمني َب ْي َف َي َد ْي َ َ
ؾ ،وارفَعنِي ب ْيف ِع ِ
ؾ فَاقَةً
َغنِنِي َع َّم ْف ُى َو َغنِ ّّي َعّْنيَ ،وِزْدنِي إلَ ْي َ
باد َ
ؾَ ،وأ ْ
ض ْعنِي إ َذا َخمَ ْو ُ
َو َ
ت بِ َ َ ْ ْ َ َ
ِ ِ
ِ
وفَ ْق اًر ،وأ ِ
ِ
ُّ ّْ
ِ ِ
َع ْذنِي ِم ْف َشماتَ ِة األ ْ ِ ِ
يما
َع َداءَ ،وم ْف ُحمُوؿ ا ْلَبالءَ ،وم َف الذؿ َوا ْل َعَناء ،تَ َغ َّم ْدني ف َ
َ
َ
َ
َّ
ش لَوّلَ ِح ْممو ،و ِ
ّل
ت َعمَ ْي ِو ِمّْني بِ َما َيتَ َغ َّم ُد بِ ِو ا ْلقَ ِاد ُر َعمَى ا ْلَب ْ
اآلخ ُذ َعمَى ا ْل َج ِر َيرِة لَ ْو َ
اطمَ ْع َ
ط ِ ْ
ُُ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
يحة ِفي
أَناتُوَُ ،وا َذا أ ََرْد َ
ت بِقَ ْوـ ف ْتَنةً أ َْو ُسوءاً َفَن ّْجني م ْنيَا لواذاً بِ َؾَ ،وا ْذ لَ ْـ تُق ْمني َمقَ َاـ فَض َ
ؾ فَالَ تُِقمنِي ِمثْمَو ِفي ِ
آخ َرتِ َؾ.
ُد ْنَيا َ
ْ
ُ ْ
لِ َي َم ّداً َي ْق ُسو َم َعوُ َق ْمبِي،
قَ ْد ِري ،و َ ِ
يصةً ُي ْجيَ ُؿ
ّل َنق َ
َ

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ؾ بِ َح َو ِادثِيَاَ .وّلَ تَ ْم ُد ْد
يـ فَ َوائِ ِد َ
َوا ْشفَ ْع لي أ ََوائ َؿ مَنن َؾ بأ ََواخ ِرَىاَ ،وقَد َ
ِ
ِ
ِ
ص ُغ ُر َليَا
ب لَيا َبيَائِيَ ،و َ
َوّلَ تَ ْق َر ْعني قَ ِارَعةً َي ْذ َى ُ
ّل تَ ُس ْمني َخس ْي َسةً َي ْ
ِ
َجمِيا م َكانِي ،وّلَ تَر ْعنِي رو َع ًة أُْبمِ ُس بِيا ،وّلَ ِخ ْيف ًة ِ
ونيَا.
أوج ُس ُد َ
َ ُ
م ْف أ ْ َ َ
َْ
َ َ
إع ِ
اع ُم ْر
ؾَ ،وَرْىَبتِي ِع ْن َد تِالَ َوِة آياتِ َ
ؾ َوا ْن َذ ِار َ
ذار َ
ؾَ .و ْ
اج َع ْؿ َى ْيَبتِي في َو ِع ِيد َؾَ ،و َح َذ ِري ِم ْف ْ
ْ
ِ ِ َّ ِ
اظي ِف ِ
لَْيمِي بِإيقَ ِ
ؾ ،وتَ َج ُّرِدي بِس ُكونِي إلَ ْي َؾ ،وا ْن َز ِ
ؾ،
اؿ َح َوائِ ِجي بِ َ
ادتِ َ
يو لِ ِعَب َ
ُ
َ
ؾَ ،وتَفَُّردي بالتيَ ُّجد لَ َ َ
ؾ ،واجارتِي ِم َّما ِف ِ
ِ ِ ِ
ومَن َازلَتِي َّإيا َ ِ
ؾ.
َىمُيَا ِم ْف َع َذابِ َ
يو أ ْ
ؾ في فَ َكاؾ َرقََبتي م ْف َن ِار َ َ َ َ
َُ
امياً ،وّلَ ِفي َغمرتِي س ِ
وّلَ تَ َذرنِي ِفي طُ ْغيانِي ع ِ
اىياً َحتَّى ِحيفَ ،وّلَ تَ ْج َع ْمنِي ِعظَةً لِ َم ِف
َ
َ
َ
ْ
َْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم ْف تَ ْم ُك ُر بِوَ ،وّلَ تَ ْستَْبد ْؿ بِ َي
ّل فتَْن ًة ل َمف َن َ
اعتََب َرَ ،و َ
اتَّ َع َ
ظَ ،وّلَ َن َكاّلً ل َم ِف ْ
ظ َرَ ،وّلَ تَ ْم ُك ْر ب َي ف َ
ِ
إسماً ،وّلَ تُ ّْ
ؾَ ،وّلَ
ؾَ ،وّلَ ُس ْخ ِرّياً لَ َ
بد ْؿ لِي ِج ْسماًَ ،وّلَ تَتَّ ِخ ْذنِي ُى ُزَواً ِل َخ ْم ِق َ
َغ ْي ِريَ ،وّلَ تُ َغي ّْْر ل ْي ْ َ
َّ
َّ ِ
اإلنتِقَ ِاـ لَ َؾ.
ضاتِ َؾَ ،وّلَ ُم ْمتَيَناً إّل بِ ْ
تََبعاً إّل ل َم ْر َ
اغ
ط ْع َـ ا ْلفَ َر ِ
ؾَ ،وأ َِذ ْقنِي َ
ؾ َو َجَّن ِة َن ِع ْي ِم َ
ؾَ ،وَرْي َحانِ َ
ؾ َوَرْو ِح َ
وحالَ َوةَ َر ْح َمتِ َ
َوأ َْو ِج ْدنِي َب ْرَد َع ْف ِو َ
ؾَ ،
ؾ ،و ْ ِ ِ ِ
ِ
ِ
لِما تُ ِح ُّ ِ
ؾ َو ِع ْن َدؾَ ،وأَتْ ِح ْفنِي بِتُ ْحفَة ِم ْف تُ َحفَاتِ َؾ،
ؼ لَ َد ْي َ
يما ُي ْزلِ ُ
اّلجتيَاد ف َ
َ
ب ب َس َعة م ْف َس َعت َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َعمَ َّي تَ ْوَبةً
قاء َ
ام َ
ؾَ ،وتُ ْ
َو ْ
ؾَ ،و َش ّْوْقني ل َ
اج َع ْؿ ت َج َارتي َارب َحةًَ ،و َك َّرتي َغ ْي َر َخاس َرةَ ،وأَخ ْفني َمقَ َ
ؽ معيا ُذ ُنوباً ِ
ص ِغ َيرةً َوّل َكبِ َيرةًَ ،وّلَ تَ َذ ْر َم َعيَا َعالَنَِيةً َوّلَ َس ِر َيرةًَ ،و ْان َزِع ا ْل ِغ َّؿ ِم ْف
َن ُ
صوحاً ّلَ تُْب ِ َ َ َ
اش ِع ْيف ،و ُكف لِي َكما تَ ُك ِ ِ ِ
ؼ بِ َق ْمبِي عمَى ا ْل َخ ِ
ِ ِ
يفَ ،و َحمّْنِي
اع ِط ْ
يفَ ،و ْ
َ َ ْ
َ
وف لمصَّالح َ
ُ
ص ْد ِري ل ْم ُم ْؤ ِمن َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
يفَ ،وَواؼ ب َي
يفَ ،و ْ
اف ص ْدؽ في ا ْل َغاب ِرْي َفَ ،وذ ْك اًر نامياً في اآلخ ِر َ
اج َع ْؿ ل َي ل َس َ
ح ْمَيةَ ا ْل ُمتق َ
اىر َكر ِ
ؾ عمَ َّي ،و َ ِ
عرصةَ األ ََّولِيف ،وتَ ّْمـ سبو َ ِ ِ
إم ْ
ؾ َي َديََّ ،و ُس ْؽ
أل ِم ْف فَ َوائِ ِد َ
غ ن ْع َمت َ َ
َ َ ْ ُُ
َْ َ
اماتيَا لَ َديَّْ ،
ظ ْ ََ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
صفيائ َؾ،
ؾ إلَ َّيَ ،و َج ِاوْر بِ َي األَ ْ
يف م ْف أ َْولَِيآئ َ
َك َرائِ َـ َم َواىبِ َ
طَيبِ َ
ؾ في ا ْل ِجَن ْا ِف التي َزَّي ْنتَيَا أل ََ ْ
ؾ ِفي ا ْلمقَام ِ
ؾ َم ِق ْيالً ِ
آوي إلَ ْي ِو
اج َع ْؿ لِ َي ِع ْن َد َ
ات ا ْل ُم َع َّد ِة ِأل ََ ِحَّبائِ َ
ؼ نِ َحمِ َ
َو َجمّْْمنِي َش َرائِ َ
ؾَ ،و ْ
َ َ
مْ ِ
ُىا َوأَقَُّر َع ْين ًا.
ثابةً أَتََب َّوأ َ
ط َمئّناًَ ،و َم َ
ُ
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وّلَ تُقَايِسنِي بِع ِظيم ِ
ات ا ْل َجرائِ ِر ،وّلَ تُيمِ ْكنِي َيوـ تُْبمَى السَّرائِر ،وأ َِز ْؿ َعّْني ُك َّؿ َش ٍّ
ؾ َو ُش ْبيَة،
ْ
َ ْ
َ
َ َ
َْ
َ ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اج َع ْؿ لي في ا ْل َح ّْ
ؾَ ،وَوفّْ ْر َعمَ َّي
ؽ َ
َج ِز ْؿ لي ق َس َـ ا ْل َمواى ِب م ْف َن َوال َ
ط ِريقاً م ْف ُك ّْؿ َر ْح َمة ،وأ ْ
َو ْ
اإل ْحس ِ ِ
ؾ،
ؾَ ،و َى ّْم َي ُم ْستَ ْف َرغاً لِ َما ُى َو لَ َ
اج َع ْؿ َق ْمبِي َواثِقاً بِ َما ِع ْن َد َ
ضالِ َ
ؾَ ،و ْ
اف م ْف إ ْف َ
ُحظُوظَ ِ َ
ِ ِ ِ
و ِِ
وؿ العقُ ِ
ب َق ْمبِي ِع ْن َد ُذ ُى ِ
ؾ.
اعتَ َ
صتَ َ
ؾَ ،وأَ ْش ِر ْ
وؿ طَ َ
َ ْ
ُ
استَ ْعم ْمني بِما تَ ْستَ ْعم ُؿ بِو َخال َ
وْ ِ ِ
اؼ ،و َّ
الد َعةََ ،وا ْل ُم َعافَاةََ ،والص َّ
ّل
َّعةََ ،والطُّ َمأْنِ ْيَنةََ ،وا ْل َع ِافَيةََ ،و َ
ّْحةََ ،والس َ
اج َم ْع لي ا ْلغنىَ ،وا ْل َعفَ َ َ
َ
صيتِ َؾ ،وّلَ َخمَواتِي بِما يع ِرض ِلي ِمف َن َزَغ ِ
ِ
ِ
ِ
ات ِف ْتَنتِ َؾ،
تُ ْحبِ ْ
َ َْ ُ َ ْ
وبيَا م ْف َم ْع َ
ط َح َسَناتي بِ َما َي ُش ُ
َ
ِِ
ِ
ِ
وصف و ْج ِيي ع ِف الطََّم ِب إلَى أ ِ
يف ،وُذَّبنِي َع ِف التِ ِ
يفَ ،وّلَ
َ
َ
ماس َما ع ْن َد الفَاسق َ
َحد م َف ا ْل َعالَم َ َ
َ ُْ َ
ؾ يداً وَن ِ
ِ ِ َّ ِ ِ
ِ ِ ِ
يف َ ِ
َعمَ ُـ
صي اًرَ ،و ُح ْ
طنِي ِم ْف َح ْي ُ
ث ّلَ أ ْ
تَ ْج َع ْمني لمظالم َ
ظيي اًرَ ،وّلَ لَيُ ْـ َعمى َم ْحو كتَاب َ َ َ
ؾ الو ِ
ِ
ِحيا َ ِ ِ
ؾ ِم َف
اس ِعّْ ،إني إلَ ْي َ
ؾ َوِرْزِق َ
ؾ َوَ ْأرفَتِ َ
ؾ َوَر ْح َمتِ َ
اب تَ ْوَبتِ َ
طةً تَق ْيني بِيَاَ ،وا ْفتَ ْح ل َي أ َْب َو َ
َ
ِ ِ
َّ ِ
ؾَّ ،إن َؾ َخ ْي ُر ا ْل ُم ْن ِع ِم ْيف.
ام َ
الراغبِ َ
يفَ ،وأَتْم ْـ ل َي ْإن َع َ
ِ
ِ
باقي عم ِر ِ
ِ
ؾ َيا َّ
صمَّى اهللُ َعمَى
اء َو ْج ِي َ
َو ْ
رب ا ْل َعالَم َ
اج َع ْؿ َ ُ ْ ْ
يفَ ،و َ
ي في ا ْل َح ّْج َوا ْل ُع ْم َرِة ْابت َغ َ
ِ ِ َّ
ِ
ِ
َّ ِ
يف.
يفَ ،و َّ
السالَ ُـ َعمَ ْيو َو َعمَ ْي ِي ْـ أََب َد اآلبِد َ
يف الطاى ِر َ
ُم َح َّمد َوآلو الطّْيبِ َ

دعاء التوبة لإلمام زين العابدين(ع)

ِ
ِِ
ألمَّي َّـ يا مف ّل ي ِ
يف ،ويا َم ْف ّل ُي ِ
جاء َّا
صفُوُ َن ْع ُ
َْ َ
الر ِج َ
جاوُزهُ َر ُ
ُ
يفَ ،ويا َم ْف ّل َيضيعُ
ت ا ْلواصف َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
يف،
لَ َد ْي ِو أ ْ
يفَ ،ويا َم ْف ُى َو َ
غايةُ َخ ْشَية ا ْل ُمتَّق َ
يفَ ،ويا َم ْف ُى َو ُم ْنتَ َيى َخ ْوؼ ا ْلعابِد َ
َج ُر ا ْل ُم ْحسن َ
ىذا مقاـ مف تَداولَتْو أ َْي ِدي ُّ
استَ ْحوَذ َعمَ ْي ِو َّ
الذ ُن ِ
َّر َع َّما
وب َو َ
َ َ ُ َْ َ ُ
الش ْي ُ
طاف ،فَقَص َ
قادتْوُ أ َِزَّمةُ ا ْل َخطاياَ ،و ْ َ
ت ع ْنو تَ ْغ ِري اًرَ ،كا ْل ِ
ض َؿ
ت بِ ِو تَ ْف ِريطاًَ ،وتَعا َ
جاى ِؿ بِقُ ْد َرتِ َ
ؾ َعمَ ْي ِو ،أ َْو َكا ْل ُم ْن ِك ِر فَ ْ
َم ْر َ
طى ما َنيَ ْي َ َ ُ
أَ
ِ
إِ ْحسانِ َ ِ
ظمَ َـ
صى ما َ
ص ُر ا ْليُ َدىَ ،وتَ َق َّش َع ْ
ب ا ْل َع َمى ،أ ْ
ت َع ْنوُ َسحائ ُ
َح َ
ؾ إِلَ ْيوَ ،حتَّى إِذا ْانفَتَ َح لَوُ َب َ
ِ
بِ ِو َن ْفسو ،وَف َّكر ِفي ما خالَ َ ِ
صيانِ ِو َكبِي اًرَ ،و َجمِي َؿ ُمخالَفَتِ ِو َجمِيالً ،فَأَ ْقَب َؿ
ؼ بِو َرَّبوُ ،فَ َأرَى َكبِ َير ع ْ
َُ َ َ
ِِ ِ
ص َد َؾ
ؾ ،فَأ َّ
َم َ
ؾ ثِقَةً بِ َ
ؾُ ،م ْستَ ْحيياً ِم ْن َؾَ ،وَو َّج َو َر ْغَبتَوُ إِلَ ْي َ
ؾ ُم َؤ ّْمالً لَ َ
َن ْح َو َ
ؾ بِطَ َمعو َيقيناًَ ،وقَ َ
ؾ ،وأَ ْفرج روعو ِمف ُك ّْؿ م ْح ُذ ٍ ِ
ِِ
ط َم ُعوُ ِم ْف ُك ّْؿ َم ْ
بِ َخ ْوِف ِو ِإ ْخالصاً ،قَ ْد َخال َ
ط ُموٍع فيو َغ ْي ِر َ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ
ور م ْنوُ
َ
ص َرهُ إِلَى ْاأل َْر ِ
ؾ
ْسوُ لِ ِع َّزتِ َ
ؾ ،فَ َمثَ َؿ َب ْي َف َي َد ْي َ
ِسوا َ
ضّْرعاًَ ،و َغ َّم َ
ؾ ُمتَ َ
ض ُمتَ َخ ّْشعاًَ ،وطَ ْأطَأَ َأر َ
ض َب َ
ت أْ ِ ِ
صى لَيا
ُمتَ َذلّْالًَ ،وأََبثَّ َ
ت أْ
ضوعاًَ ،و َع َّد َد ِم ْف ُذ ُنوبِ ِو ما أ َْن َ
ؾ ِم ْف ِسّْرِه ما أ َْن َ
َعمَ ُـ بِو م ْنوُ ُخ ُ
َح َ
ض َحوُ ِفي ُح ْك ِم َؾِ ،م ْف
ؾَ ،وَقبِ ِ
ؾ ِم ْف َع ِظ ِيـ ما َوقَ َع بِ ِو ِفي ِع ْم ِم َ
غاث بِ َ
استَ َ
يح ما فَ َ
ُخ ُشوعاًَ ،و ْ
ُذ ُن ٍ
ؾ إِ ْف عاقَ ْبتَوَُ ،وّل
تّ ،ل ُي ْن ِك ُر يا إِل ِيي َع ْدلَ َ
ت تَبِعاتِيا َفمَ ِزَم ْ
َقام ْ
ت لَ َّذاتُيا فَ َذ َىَب ْ
وب أ َْدَب َر ْ
ت َوأ َ
ب ا ْل َك ِريـ الَِّذي ّل يتَعاظَمو ُغ ْفراف َّ
الر ُّ
الذ ْن ِب
ؾ َّ
ت َع ْنوُ َوَر ِح ْمتَوُ ،ألََّن َ
َي ْستَ ْع ِظ ُـ َع ْف َو َ
ؾ إِ ْف َعفَ ْو َ
ُُ
َ
ُ
ُ
ا ْل َع ِظ ِيـ.
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الد ِ
ؾ م ِطيعاً ألَم ِر َ ِ
َّ
ِ
ت بِ ِو ِم َف ُّ
ؾ ِفيما
عاءُ ،متََن ّْج اًز َو ْع َد َ
َم ْر َ
ْ
ؾ فيما أ َ
ألميُ َّـ فَيا أََنا ذا قَ ْد ج ْئتُ َ ُ
َّ
ت بِ ِو ِم َف ِْ
ص ّْؿ َعمَى ُم َح َّم ٍد ِوآلِ ِو َوا ْلقَنِي
جاب ِةِ ،إ ْذ تَقُو ُؿْ :
َستَ ِج ْ
َو َع ْد َ
اإل َ
{اد ُعونِي أ ْ
ب لَ ُك ْـ} ،ألميُ َّـ فَ َ
ت لَ َ ِ
صارِع ُّ
الذ ُن ِ
ؾ بِِإ ْقر ِاريَ ،و ْارفَ ْعنِي َع ْف َم ِ
استُْرنِي
ؾ َكما لَقَ ْيتُ َ
بِ َم ْغ ِف َرتِ َ
ض ْع ُ
وب َكما َو َ
ؾ َن ْفسيَ ،و ْ
ؾ َكما تَأََّن ْيتَنِي َع ِف ْاّل ْنتِ ِ
ؾ
ّْت ِفي
بادتِ َ
طاعتِ َ
بِ ِستْ ِر َ
َح ِك ْـ ِفي ِع َ
قاـ ِمّْني ،المَّيُ َّـ َوثَب ْ
ؾ نَِّيتِي َوأ ْ
َ
ب ِ
َع ِ
ماؿ لِما تَ ْغ ِس ُؿ بِ ِو َدَن َس ا ْل َخطايا َعّْنيَ ،وتَ َوفَّنِي َعمَى ِممَّتِ َؾ َو ِممَّ ِة
ص َيرتِيَ ،وَوفّْ ْقنِي ِم َف ْاأل ْ
َ
ِ
ٍ
َّالـ إِذا تََوفَّْيتَنِي.
َنبِّْي َ
ؾ ُم َح َّمد َعمَ ْيو الس ُ
قامي ى َذا ِمف َكبائِ ِر ُذ ُنوبِي وصغائِ ِرىا ،وبو ِ
ألمَّي َّـ إِّْني أَتُوب إِلَ ْي َؾ ِفي م ِ
اط ِف َسيّْئاتِي
ْ
َ
ََ
ُ
َ َ
ُ
َ
َّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وظَو ِ
ِ
ّْ
ِ
ود
اىرىاَ ،و َسوالؼ َزّلتي َو َحوادثيا ،تَ ْوَبةَ َم ْف ّل ُي َحد ُ
َف َي ُع َ
ث َن ْف َسوُ ب َم ْعصَيةَ ،وّل ُي ْ
ضم ُر أ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ؾَ ،وتَ ْعفُو َع ِف
ؾ تَ ْقَب ُؿ التَّ ْوَبةَ َع ْف عباد َ
ت يا إِل ِيي في ُم ْح َكِـ كتابِ َؾ إَِّن َ
ِفي َخط َيئةَ ،وقَ ْد ُق ْم َ
ِ
السَّّي ِ
ئاتَ ،وتُ ِح ُّ
ب
اع ُ
تَ ،وأ َْو ِج ْ
تَ ،و ْ
ض ِم ْن َ
يف ،فَا ْقَب ْؿ تَ ْوَبتِي َكما َو َع ْد َ
ؼ َع ْف َسيّْئاتي َكما َ
ب التََّّوابِ َ
ب َشر ِطي أَّلَّ أَع َ ِ
ضمانِي أَّلَّ أ َْر ِج َع ِفي
لِي َم َحَّبتَ َؾ َكما َش َر ْ
تَ ،ولَ َ
طَ
ود في َم ْك ُرو ِى َؾَ ،و َ
ُ
ؾ يا َر ّْ ْ
َىجر ج ِميع م ِ
ِ
يؾ.
عاص َ
َم ْذ ُمو ِم َ
ؾَ ،و َع ْيدي أ ْ
َف أ ْ ُ َ َ َ َ

ت .ألمَّيُ َّـ
اص ِرْفنِي بِقُ ْد َرتِ َ
ألمَّيُ َّـ إَِّن َ
ت ،فَ ْ
ؾ ِإلَى ما أ ْ
ؾ أْ
َحَب ْب َ
اغ ِف ْر لِي َما َعمِ ْم َ
َعمَ ُـ بِما َع ِم ْم ُ
ت َو ْ
عات قَ ْد َن ِس ْيتُي َّف ،و ُكمُّي َّف بِع ْينِ َ َّ ِ
ناـَ ،و ِع ْم ِم َؾ الَِّذي ّل
عات قَ ْد َح ِف ْ
ظتُيُ َّف َوتَبِ ٌ
َو َعمَ َّي تَبِ ٌ
ُ َ ُ َ
ؾ التي ّل تَ ُ
اع ِ ِ
ِ
َف أ ِ
ؼ
احطُ ْ
ط َعّْني ِوْزَرىاَ ،و َخفّْ ْ
ُقار َ
ض ِم ْنيا أ ْ
َىمَيا َو ْ
َي ْن َسى ،فَ َع ّْو ْ
ص ْمني م ْف أ ْ
ؼ َعّْني ث ْقمَياَ ،و ْ ُ
ِم ْثمَيا.
ِ َّ ِ
ألمَّي َّـ وِاَّنو ّل و ِ
ؾ بِي َع ِف ا ْل َخطايا إِّلَّ َع ْف قَُّوتِ َؾ،
استِ ْمسا َ
ص َمتِ َ
ؾَ ،وّل ْ
فاء لي بِالتَّ ْوَبة إِّل بِع ْ
ُ َ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َّ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َّ
ٍِ
ِ
ِ
تاب إِلَ ْي َؾ َو ُى َو في ع ْمـ ا ْل َغ ْيب ع ْن َد َؾ
ص َمة مان َعة .ألميُ َّـ أَُّيما َع ْبد َ
فَقَ ّْونِي بِقَُّوٍة كافَيةَ ،وتََولني بِع ْ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
اج َع ْؿ تَ ْوَبتِي َى ِذ ِه ّل
َعوُذ بِ َ
وف َكذلِ َؾ ،فَ ْ
ؾ أْ
فَاس ٌخ لتَ ْوَبتو َوعائ ٌد في َذ ْنبِو َو َخط َيئتو ،فَِإّْني أ ُ
َف أَ ُك َ
َّالم ِة ِفيما َب ِق َي.
تاج َب ْع َدىا إِلَى تَ ْوَب ٍة ،تَ ْوَبةً ُم ْو ِجَبةً ِل َم ْح ِو ما َسمَ َ
أْ
َح ُ
ؼَ ،والس َ

اضممنِي ِإلَى َكَن ِ
ؾ س ِ ِ
ِ
َعتَِذر إِلَ ْي َ ِ
َّ ِ
ؼ َر ْح َمتِ َؾ
ؾ م ْف َج ْيميَ ،وأ ْ
َستَ ْو ِى ُب َ ُ َ
وء ف ْعمي ،فَ ْ ُ ْ
ألميُ َّـ إّْني أ ْ ُ
َّ
تَطَ ُّوّلً ،واستُرنِي بِ ِستْ ِر ِ
عافَيتِ َؾ تَفَ ُّ
ؾ أ َْو از َؿ
ؼ إِر َادتَ َ
وب إِلَ ْي َؾ ِم ْف ُك ّْؿ ما خالَ َ
ضالً .ألميُ َّـ َوِاّْني أَتُ ُ
َ ْْ
ظات ع ْينِي و ِح ِ
ات َق ْمبِي ولَح ِ
ؾ ِمف َخطَر ِ
ِ
كايات لِسانِي ،تَ ْوَبةً تَ ْسمَ ُـ بِيا ُك ُّؿ ِ
جار َح ٍة
َع ْف َم َحَّبت َ ْ
َ
َ َ
َ
ِ ِ ِ ِ ِ
طواتِ َؾ.
وف ِم ْف أَلِ ِيـ َس َ
ْم ُف ِم َّما َي ُ
خاؼ ا ْل ُم ْعتَ ُد َ
َعمَى حياليا م ْف تَبعات َؾَ ،وتَأ َ
ؾ ،و ْ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ
ؾ،
اب أ َْركانِي ِم ْف َى ْيَبتِ َ
اضطر َ
ألميُ َّـ فَ ْار َح ْـ َو ْح َدتي َب ْي َف َي َد ْي َؾَ ،وَو ِج َ
يب َق ْمبي م ْف َخ ْشَيت َ َ
ِ
ِ
ؾ ،فَِإ ْف َس َك ُّ
َقامتْنِي يا َر ّْ
ت
قاـ ا ْل ِخ ْزِي بِ ِفنائِ َ
َح ٌدَ ،وِا ْف َشفَ ْع ُ
ت لَ ْـ َي ْنط ْؽ َعّْني أ َ
فَقَ ْد أ َ
ب ُذ ُنوبي َم َ
َى ِؿ َّ
فاع ِة.
ت بِأ ْ
َفمَ ْس ُ
الش َ
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َّ
ص ّْؿ
ألميُ َّـ َ
تُ ْج ِزني َجزائِي
إِلَ ْي ِو َع ْب ٌد َذلِي ٌؿ

ؾَ ،و ُع ْد َعمَى َسيّْئاتِي بِ َع ْف ِو َؾَ ،وّل
َعمَى ُم َح َّم ٍد َوآلِ ِو َو َشفّْ ْع ِفي َخ
طاياي َك َرَم َ
َ
ِ
ؾَ ،و َجمّْْمنِي بِ ِستْ ِر َؾَ ،وا ْف َع ْؿ بِي ِف ْع َؿ َع ِز ٍ
ع
ؾَ ،و ْاب ُس ْ
ط َعمَ َّي َ
ط ْولَ َ
وبتِ َ
ض َّر َ
يز تَ َ
م ْف ُعقُ َ
ِ
ِ
ض لَوُ َع ْب ٌد فَ ِق ٌير فََن َع َشوُ.
فَ َرح َموُ ،أ َْو َغن ٍّي تَ َع َّر َ

ِ
ِ ِ
ؾَ ،وقَ ْد أ َْو َجمَ ْتنِي
ضمُ َ
يع لِي إِلَ ْي َ
ألمَّيُ َّـ ّل َخ ِف َير لِي ِم ْن َ
ؾ َف ْمَي ْشفَ ْع لِي فَ ْ
ؾ َف ْمَي ْخفُ ْرني ع ُّز َؾَ ،وّل َشف َ
ت بِ ِو َع ْف َج ْي ٍؿ ِمّْني بِ ُسوِء أَثَِريَ ،وّل نِ ْس ٍ
ياف لِما
َخ
طاياي َف ْم ُي ْؤ ِمّْني َع ْف ُو َؾ ،فَما ُك ُّؿ ما َن َ
ط ْق ُ
َ
ِ
سب َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ؾ ِم َف
ؾ َو َم ْف َعمَ ْييا ،ما أَ ْ
ت لَ َ
ضَ
ماؤ َ
ظيَ ْر ُ
ؾ َو َم ْف فييا َوأ َْر ُ
ََ
ؽ م ْف َذميـ ف ْعمي لك ْف لتَ ْس َم َع َس ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ؾ فيو م َف التَّ ْوَبةَ ،فمَ َعؿ َب ْعضيُ ْـ بِ َر ْح َمت َ
ْت إِلَ ْي َ
الن َدـ َولَ َجأ ُ
ؾ َي ْر َح ُمني ل ُسوِء َم ْوِقفي ،أ َْو تُ ْد ِرُكوُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
فاع ٍة أَو َك ُد
ّْ
َس َمعُ لَ َد ْي َؾ م ْف ُدعائي ،أ َْو َش َ
الرقَّةُ َعمَ َّي ل ُسوِء حالي ،فََينالَني م ْنوُ بِ َد ْع َوٍة ،ى َي أ ْ
ِ ِ
ؾ ِمف َش ِ
ِ
ؾ.
ضبِ َؾَ ،وفَ ْوِزتي بِ ِرضا َ
ع ْن َد َ ْ
وف بِيا َنجاتي م ْف َغ َ
َ
فاعتي ،تَ ُك ُ
ؾ لِمع ِ
ؾ فَأََنا أ َْن َدـ َّ ِ ِ
ألمَّيُ َّـ إِ ْف َي ُك ْف َّ
ؾ إِن َابةً فَأََنا أ ََّو َؿ
صَي ِت َ
الن َد ُـ تَ ْوَبةً إِلَ ْي َ
النادم َ
يفَ ،وِا ْف َي ُك ِف التَّْر ُ َ ْ
ُ
َّ
ِ
مذ ُنو ِب فَِإّْني لَ َ ِ
ا ْلمنِيبِيف ،وِاف ي ُك ِف ْاّلستِ ْغفار ِحطَّةً لِ ُّ
ت
َم ْر َ
ُ َ َ ْ َ
ؾ م َف ا ْل ُم ْستَ ْغف ِر َ
ْ ُ
يف .ألميُ َّـ فَ َكما أ َ
الد ِ
ِ
ت ِْ
ت َعمَى ُّ
ص ّْؿ َعمَى ُم َح َّم ٍد َوآلِ ِوَ ،وا ْقَب ْؿ
ت ا ْلقَُب َ
عاء َوَو َع ْد َ
وؿَ ،و َحثَثْ َ
ض ِم ْن َ
اإل َ
بِالتَّ ْوَبة َو َ
جابةَ فَ َ
ت التََّّواب عمَى ا ْلم ْذنِبِيف ،و َّ ِ
يـ
تَ ْوَبتِي َوّل تَْر ِج ْعنِي َم ْر ِج َع ا ْل َخ ْيَب ِة ِم ْف َر ْح َمتِ َؾ ،إَِّن َ
ؾ أ َْن َ
ُ َ
الرح ُ
ُ َ َ
ِ
ِ ِِ
بيف.
يف ا ْل ُمنيِ َ
ل ْمخاطئ َ
ِ
ٍ ِِ
ِ
ٍ ِِ
ألمَّي َّـ ّْ
ص ّْؿ
ص ّْؿ َعمَى ُم َح َّمد َوآلو َكما ْ
استَْنقَ ْذتَنا بِو َو َ
صؿ َعمَى ُم َح َّمد َوآلو َكما َى َد ْيتَنا بِوَ ،و َ
ُ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ّْ
ِ
ِ
ؾ ،إَّن َؾ َعمى ُكؿ َش ْيء قَد ٌير،
يامةَ ،وَي ْوَـ ا ْلفاقَة إلَ ْي َ
َعمَى ُم َح َّمد َوآلو َ
صالةً تَ ْشفَعُ لَنا َي ْوَـ ا ْلق َ
َو ُى َو َعمَ ْي َؾ َي ِس ٌير.

دعاء كميل بن زياد (رحمه اهلل)

ت بِيا ُك َّؿ َش ْيء،
ت ُك َّؿ َش ْيءَ ،وبِقَُّوتِ َ
ؾ بِ َر ْح َمتِ َ
َسأَلُ َ
ؾ الَّتي َو ِس َع ْ
ؾ الَّتي قَيَ ْر َ
أَلمّػيُ َّـ إِّني أ ْ
ت بِيا ُك َّؿ َشيءَ ،وبِ ِع َّزتِ َؾ
ض َع لَيا ُك ُّؿ َشيءَ ،وَذ َّؿ لَيا ُك ُّؿ َشيءَ ،وبِ َجَب ُروتِ َ
ؾ الَّتي َغمَ ْب َ
َو َخ َ
َّ
َت ُك َّؿ َشيءَ ،وبِ ُس ْمطانِ َؾ الَّذي َعال ُك َّؿ َشيء،
يءَ ،وبِ َع َ
ظ َمتِ َ
ؾ الَّتي َمأل ْ
وـ لَيا َش ٌ
التي ّل َيقُ ُ
ِ
كاف ُك ّْؿ َشيءَ ،وبِ ِع ْم ِم َؾ الَّذي
َسمائِ َؾ الَّتي َمأل ْ
َت أ َْر َ
َوبِ َو ْج ِي َؾ ا ْلباقي َب ْع َد فَناء ُك ّْؿ َشيءَ ،وبِأ ْ
ور و ْج ِي َ َّ
ُّ
أَحا َ ِ ّْ
ِ
يف
وس ،يا أ ََّو َؿ األ ََّولِ َ
ور يا قُ ُّد ُ
ؾ الذي أ َ
َضاء لَوُ ُكؿ شيء ،يا ُن ُ
ط ب ُكؿ َشيءَ ،وب ُن ِ َ
ِ
ِ
يف.
َويا آخ َر اآلخر َ

ؾ ا ْل ِعصـ ،أَلمّػي َّـ ْ ِ ِ ُّ
أَلمّي َّـ ْ ِ ِ ُّ
وب الَّتي تُْن ِز ُؿ ّْ
النقَ َـ ،اَلمّيُ َّـ
وب الَّتي تَ ْيتِ ُ
اغف ْػر ل َي الذ ُن َ
اغف ْر ل َي الذ ُن َ
ُ
ُ
ََ
ِ
َّ
ُّ
ِ
َّ
ُّ
ِ
ِْ
ِ
ُّ
ّْ
اغف ْر
عاء ،أَلمّػيُ َّـ ْ
وب التي تُ َغّْي ُػر الن َع َـ ،أَلمّػيُ َّـ ْ
لي الذ ُن َ
اغف ْر ل َي الذ ُن َ
وب التي تَ ْحب ُس الد َ
اغف ْر َ
َّ
ِ ُّ
طأتُيا ،أَلمّيُ َّـ
َخ َ
اغ ِف ْر لي ُك َّؿ َذ ْنب أَ ْذَن ْبتُوَُ ،و ُك َّؿ َخ َ
طيئ ٍة أ ْ
الء ،اَلمّيُ َّـ ْ
ل َي الذ ُن َ
وب التي تُْن ِز ُؿ ا ْلَب َ
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ِ
إِّني أَتَقََّرب إِلَ ْي َ ِ
َف
َف تُ ْدنَِيني ِم ْف قُ ْربِ َ
َسأَلُ َ
َستَ ْش ِفعُ بِ َ
ؾَ ،وأ ْ
ؾ بِ ُجوِد َؾ أ ْ
ُ
ؾ إِلى َن ْفس َؾَ ،وأ ْ
ؾ بِذ ْك ِر َؾَ ،وأ ْ
ِ
تُ ِ
َف تُْم ِي َمني ذ ْك َر َؾ.
وزَعني ُش ْك َر َؾَ ،وأ ْ
خاش ٍع أَف تُ ِ
خاضع متَ َذلّْ ٍؿ ِ
ِ
ؾ
ؾ ُسؤا َؿ
سام َحني َوتَ ْر َح َمنيَ ،وتَ ْج َعمَني بِ ِق ْس ِم َ
َسأَلُ َ
ْ
أَلمّيُ َّـ إِّني أ ْ
ُ
ِ
ر ِ
َحو ِ
ؾ
اضياً قانِعاً َوفي َج ِ
ت فاقَتُوَُ ،وأ َْن َز َؿ بِ َ
َسأَلُ َ
ؾ ُسؤا َؿ َم ِف ا ْشتَ َّد ْ
ميع األ ْ
اؿ ُمتَواضعاً ،أَلمّيُ َّـ َوأ ْ
ِع ْن َد َّ ِ ِ
ؾَ ،و َخ ِفي
كان َ
حاجتَوَُ ،و َعظُ َـ فيما ِع ْن َد َ
طان َؾَ ،و َعال َم ُ
ؾ َر ْغَبتُوُ ،أَلمّػيُ َّـ َعظُ َـ ُس ْم ُ
الشدائد َ
ِ ِ ِ
ومتِ َؾ ،أَلمّيُ َّـ ّل
ؾَ ،و َ
ت قُ ْد َرتُ َ
ب قَ ْي ُر َ
ظيَ َر أ َْم ُر َ
َم ْك ُر َ
ؾَ ،و َج َر ْ
ؾَ ،و َغمَ َ
ؾَ ،وّل ُي ْمك ُف ا ْلفرُار م ْف ُح ُك َ
غاف اًر ،وّل لِ َقبائِحي ساتِ اًر ،وّل لِ َش ٍ
أَ ِج ُد لِ ُذ ُنوبي ِ
بيح بِا ْل َح َس ِف ُمَب ّْدّلً َغ ْي َر َؾّ ،ل
يء ِم ْف َع َممِي ا ْلقَ ِ
َ
َ
ت إِلى قَ ِ
ؾ لي
ديـ ِذ ْك ِر َ
حان َ
ْت بِ َج ْيميَ ،و َس َك ْن ُ
ت َن ْفسيَ ،وتَ َج َّأر ُ
ؾ َوبِ َح ْم ِد َؾ ،ظَمَ ْم ُ
ت ُس ْب َ
إِلػوَ إّلّ أ َْن َ
َو َمّْن َؾ َعمَ َّي.
فاد ٍح ِمف ا ْلب ِ
أَلمّي َّـ موّلي َكـ ِمف قَبيح ستَرتَو ،و َكـ ِمف ِ
الء أَ َق ْمتَوَُ ،و َك ْـ ِم ْف ِعثار َوقَ ْيتَوَُ ،و َك ْـ
َْ ُ َ ْ ْ
ْ ْ
َ َ
ُ َْ
ٍ
ِ
ٍ
َىالً لَوُ َن َش ْرتَوُ .أَلمّيُ َّـ َعظُ َـ َبالئيَ ،وأَ ْف َرطَ بي
ت أْ
ِم ْف َم ْك ُروه َدفَ ْعتَوَُ ،و َك ْـ م ْف ثََناء َجميؿ لَ ْس ُ
َغالليَ ،و َحَب َسني َع ْف َن ْفعي ُب ْع ُد آمالي،
ت بي أ ْ
َعماليَ ،وقَ َع َد ْ
ص َر ْ
ت بي أ ْ
وء حاليَ ،وقَ ُ
ُس ُ
ورىا ،وَن ْفسي بِ ِخ َ ِ
ِ ُّ ِ
ب
ؾ بِ ِع َّزتِ َ
َسأَلُ َ
ؾ أْ
َف ّل َي ْح ُج َ
يانتياَ ،و ِمطالي يا َسيّْدي فَأ ْ
َو َخ َد َعتْني الد ْنيا ب ُغ ُر ِ َ
َّ
ت َعمَ ْي ِو ِم ْف ِس ّريَ ،وّل تُعا ِج ْمني
َع ْن َ
ض ْحني بِ َخ ِفي َما اطمَ ْع َ
وء َع َممي َوِفعاليَ ،وّل تَ ْف َ
ؾ ُدعائي ُس ُ
ِ
ِ
ِ
بِا ْلعقُ ِ
ساءتيَ ،وَدو ِاـ تَ ْفريطي َو َجيالَتيَ ،و َكثَْرِة
ُ َ
وبة َعمى ما َعم ْمتُوُ في َخمَواتي م ْف ُسوِء ف ْعمي َوا َ
ِ
َحو ِ
ُم ِ
ور
اؿ َرؤوفاًَ ،و َعمَي في َج ِ
َشيَواتي َو َغ ْفمَتيَ .و ُك ِف المّيُ َّـ بِع َّزتِ َ
ؾ لي في ُك ّْؿ األ ْ
ميع األ ُ
َعطُوفاً.

ض ّريَ ،و َّ
ت
إِلػيي َوَرّبي َم ْف لي َغ ْي ُر َ
َسأَلُوُ َك ْش َ
النظَ َر في أ َْمريِ ،إليي َو َم ْوّلي أ ْ
َج َرْي َ
ؼ ُ
ؾ أْ
ِ
فيو ىوى َن ْفسي ،ولَـ اَ ْحتَ ِرس ِ
ت ِ
فيو ِم ْف تَْز ِ
ييف َع ُد ّوي ،فَ َغ َّرني بِما اَ ْىوى
َعمَي ُح ْكماً اتََّب ْع ُ
َ
ْ
َْ
ض ُح ُد ِ
ض
ود َ
ت بِما َجرى َعَمي ِم ْف ذلِ َ
َس َع َدهُ َعمى ذلِ َ
ؾَ ،وخالَ ْف ُ
جاوْز ُ
ت َب ْع َ
ؾ َب ْع َ
َوأ ْ
ؾ ا ْلقَ ُ
ضاء فَتَ َ
ِ
ؾ ا ْلح َّجةُ عمي في ج ِ ِ
أَو ِ
ؾَ ،وأَْل َزَمني
ضاؤ َ
ام ِر َ
َ
َ
ؾَ ،فمَ َ ُ
ميع ذل َؾَ ،وّل ُح َّجةَ لي فيما َجرى َعمَ َّي فيو قَ ُ
ؾ يا إِلػيي بع َد تَ ْقصيري وِاسرافي عمى َن ْفسي معتَِذ اًرِ ،
نادماًُ ،م ْن َك ِس اًر،
ؾَ .وقَ ْد أَتَْيتُ َ
الؤ َ
ُح ْك ُم َ
َ
ُْ
َ ْ
َْ
ؾ َوَب ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كاف مّنيَ ،وّل َم ْف َزعاً أَتََو َّجوُ
ُم ْستَقيالًُ ،م ْستَ ْغف اًرُ ،منيباًُ ،مق ّاًرُ ،م ْذعناًُ ،م ْعتَ ِرفاًّ ،ل أَ ِج ُد َمفَّاًر م ّما َ
اي في َس َعة َر ْح َمتِ َؾ.
إِلَ ْي ِو في أ َْمري َغ ْي َر َق ُبولِ َؾ ُع ْذريَ ،وِا ْدخالِ َ
ؾ إِّي َ

ِ
ض ّريَ ،وفُ َّكني ِم ْف َش ّْد َوثاقي ،يا َر ّْ
ؼ َب َدني،
ض ْع َ
ب ْار َح ْـ َ
أَلمّػيُ َّـ فَا ْقَب ْؿ ُع ْذريَ ،و ْار َح ْـ ش َّدةَ ُ
ظمي ،يا مف ب َدأَ َخ ْمقي وِذ ْكري وتَربِيتي وبِري وتَ ْغ ِذيتي ،ى ْبني ِّلبػتِ ِ
داء
َوِرقَّةَ ِج ْمدي َوِدقَّةَ َع ْ
َ
َ َْ َّ َ َ
َْ َ
ْ
َ
ؾ بع َد تَو ِ
ؾ ،وسالِ ِ
ِ
ؾ ُم َع ّْذبي بِ ِ
حيد َؾَ ،وَب ْع َد َما
ؾ بي .يا إِلػيي َو َسيّْدي َوَرّبي ،أَتُ ار َ
ؼ بِّْر َ
نار َ َ ْ ْ
َك َرم َ َ
ّْؾَ ،وَب ْع َد
ْان َ
ضميري ِم ْف ُحب َ
ؾَ ،ولَ ِي َج بِ ِو لِساني ِم ْف ِذ ْك ِر َ
طوى َعمَ ْي ِو َق ْمبي ِم ْف َم ْع ِرفَتِ َ
ؾَ ،و ْ
اعتَقَ َدهُ َ
ِ
ِ
ِ
ص ْد ِ
ّْع َم ْف َرَّب ْيتَوُ ،أ َْو
اعتِرافي َوُدعائي
ؽ ْ
يات أ َْن َ
خاضعاً لِ ُرُبوبَِّيتِ َؾ! َى ْي َ
ت أَ ْك َرُـ م ْف أ ْ
َف تُ َ
ضي َ
ّْد مف أ َْدَن ْيتَو ،أَو تُ َشّْرَد مف آوْيتَو ،أَو تُسمّْـ إِلَى ا ْلب ِ
الء َم ْف َكفَ ْيتَوُ َوَر ِح ْمتَوُ.
تَُبع َ َ ْ
َ
ُ ْ
َْ َ ُ ْ َ َ
137

ولَ ْي َ ِ
ت لِ َعظَ َمتِ َؾ سا ِج َدةًَ ،و َعمى
الن َار َعمى ُو ُجوٍه َخ َّر ْ
ّلي أَتُ َسمّْطُ ّ
ت ش ْعري يا َسيّْدي َوِالػيي َو َم ْو َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ؾ ُم َحقّْقَةًَ ،و َعمى
أَْل ُس ٍف َن َ
ت بِِإل ِيَّيت َ
ؾ صادقَةًَ ،وبِ ُش ْك ِر َ
ت بِتَ ْوحيد َ
اعتََرفَ ْ
طقَ ْ
ؾ ماد َح ًةَ ،و َعمى ُقمُوب ْ
ت ِ
ت إِلى أ َْو ِ
طاف تَ َعُّب ِد َؾ
ؾ َحتّى
ت ِم َف ا ْل ِع ْمِـ بِ َ
خاش َعةًَ ،و َعمى َجو ِارَح َس َع ْ
صار ْ
ضمائِ َر َح َو ْ
َ
َ
ِ
استِ ْغ ِ
يـ.
ؾ َع ْن َ
ضمِ َ
فار َ
ؾ ُم ْذ ِعَنةً! ما ى َك َذا الظَّ ُّف بِ َؾَ ،وّل أ ْ
َشار ْ
ُخبِ ْرنا بِفَ ْ
ت بِ ْ
طائ َعةًَ ،وأ َ
ؾ يا َكر ُ

ميؿ ِمف ب ِ
الء ُّ
الد ْنيا َو ُعقُوباتِياَ ،وما َي ْجري فييا ِم َف ا ْل َم ِ
يا َر ّْ
كارِه
ب َوأ َْن َ
ض ْعفي َع ْف َق ٍ ْ َ
ت تَ ْعمَ ُـ َ
َىمِياَ ،عمى أ َّ
احتِمالي
َف ذلِ َ
صير ُم َّدتُوُ ،فَ َك ْي َ
َعمى أ ْ
ؼ ْ
ؾ َب ٌ
سير َب ُ
قاؤهُ ،قَ ٌ
الء َو َم ْك ُروهٌ َقمي ٌؿ َم ْكثُوَُ ،ي ٌ
الء ِ
لِب ِ
اآلخرِة و َج ِ
َّ
ميؿ ُوقُوِع ا ْل َم ِ
ؼ َع ْف
قاموَُ ،وّل ُي َخفَّ ُ
َ
كارِه فيياَ ،و ُى َو َب ٌ
وـ َم ُ
الء تَطُو ُؿ ُمدتُوُ َوَي ُد ُ
َ َ
ِ
َىمِ ِو ألََّنو ّل ي ُكوف إّلّ عف َغضبِ َ ِ ِ
ات
وـ لَوُ َّ
أْ
السمػاو ُ
َْ
َ
ُ
َ ُ
ؾ َوْانتقام َؾ َو َس َخط َؾَ ،وىذا ما ّل تَقُ ُ
ض.
َوا ْ
ّل ََ ْر ُ
ِ
الضعي ُ َّ
ؾ َّ
كيف ،يا إِليي َوَرّبي
ؼ بي َوأََنا َع ْب ُد َ
يا َسي ِّْدي فَ َك ْي َ
ػؼ الػذليػ ُؿ ا ْل َحقي ُػر ا ْلم ْسكي ُػف ا ْل ُم ْستَ ُ
ؾ أَ ْش ُكو ،ولِما ِم ْنيا أ ِ
ِ
َض ُّج وأ َْبكيِ ،ألَ ِ
ليـ ا ْل َع ِ
ُم ِ
ذاب َو ِش َّدتِ ِو ،أَ ْـ
ّليِ ،أل ََ ّْ
ور إِلَ ْي َ
َو َسيّْدي َو َم ْو َ
ي األ ُ
َ
َ
َ
الء وم َّدتِ ِوَ ،فمَئِف صَّيرتَني لِ ْمعقُ ِ
ِ
ِ ِ
َى ِؿ َبالئِ َؾ،
َعدائِ َ
ت َب ْيني َوَب ْي َف أ ْ
وبات َم َع أ ْ
ؾَ ،و َج َم ْع َ
ُ
ْ َْ
لطُوؿ ا ْلَب َ ُ
ِ
ت ب ْيني وب ْيف أ ِ
ت َعمى
ؾ َوأ َْوليائِ َ
َحّبائِ َ
صَب ْر ُ
َوفََّرْق َ َ
ََ َ
ّلي َوَرّبي َ
ؾ ،فَيَ ْبني يا إِلػيي َو َسيّْدي َو َم ْو َ
ت َعمى َحّْر ِ
َصبِ ُر َع ِف
نار َ
َصبِ ُر َعمى ِفرِاق َ
َعذابِ َ
ؾ فَ َك ْي َ
ؾ فَ َك ْي َ
صَب ْر ُ
ؼأ ْ
ؼأ ْ
ؾَ ،و َى ْبني يا إِلػيي َ
َّ ِ
ّلي أُ ْق ِس ُـ
الن ِار َوَرجائي َع ْف ُو َؾ ،فَبِ ِع َّزتِ َ
امتِ َؾ ،أ َْـ َك ْي َ
َس ُك ُف ِفي ّ
ؼأْ
ؾ يا َسيّْدى َو َم ْو َ
النظَ ِر إلى َكر َ
ِ
ؾ ب ْيف أ ْ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخ
َص ُر َخ َّف إِلَ ْي َ
صر َ
ض َ
َىميا َ
جيج اآلم َ
صادقاً ،لَئ ْف تََرْكتَني ناطقاً ألَض َّج َّف إِلَ ْي َ َ َ
ميفَ ،وأل ْ
ؾ ُ
فاقديف ،وألََ ِ
ؾ بكاء ا ْل ِ
ا ْلمستَص ِرخيف ،وأل ِ
غايةَ
نادَيَّن َؾ أ َْي َف ُك ْن َ
نيف ،يا َ
ت يا َولِ َّي ا ْل ُم ْؤ ِم َ
ََ ْبكَي َّف َعمَ ْي َ ُ َ
َ َ ُ
َْ ْ َ َ َ
ِ
ِ
بيب قُمُ ِ
آماؿ ا ْل ِ
ميف.
فيف ،يا ِغ َ
غيثيف ،يا َح َ
قيفَ ،ويا إِلوَ ا ْلعالَ َ
الصاد َ
ياث ا ْل ُم ْستَ َ
عار َ
وب ّ
ِ
ذاؽ
حان َ
أَفَتُ ار َ
ت َع ْب ٍد ُم ْسمٍِـ ُس ِج َف فييا بِ ُمخالَفَتِ ِوَ ،و َ
ص ْو َ
ؾ ُس ْب َ
ؾ يا إِليي َوبِ َح ْمد َؾ ،تَ ْس َمعُ فييا َ
باقيا بِجرِم ِو وجريرتِ ِو ،وىو ي ِ
ط ِ
طعـ عذابِيا بِمع ِ
جيج ُم َؤ ّْمؿ
صَيتِ ِوَ ،و ُحبِ َس َب ْي َف أَ ْ
ض ُّج ِإلَ ْي َ
ض َ
ؾ َ
ُ ْ َ َ َ َ َُ َ
َ َْ َ
َْ
ِ
َى ِؿ تَو ِ
ؾ بِمِ ِ
ؼ َي ْبقى ِفي
ؾَ ،وَيتََو َّس ُؿ إِلَ ْي َ
حيد َ
ؾَ ،وُينادي َ
لِ َر ْح َمتِ َ
ّلي فَ َك ْي َ
ؾ بِ ُرُبوبَِّيت َؾ ،يا َم ْو َ
ساف أ ْ ْ
ا ْل َع ِ
ؾ َوَر ْح َمتَ َؾ ،أ َْـ
ضمَ َ
ؼ ِم ْف ِح ْم ِم َ
ؾ ،أ َْـ َك ْي َ
ذاب َو ُى َو َي ْر ُجو ما َسمَ َ
ؼ تُ ْؤلِ ُموُ ّ
ْم ُؿ فَ ْ
الن ُار َو ُى َو َيأ ُ
ِ
ِ
ت تَ ْعمَ ُـ
كانو ،أ َْـ َك ْي َ
َك ْي َ
فيرىا َوأ َْن َ
ص ْوتَوُ َوتَرى َم َ
ييبيا َوأ َْن َ
ؼ ُي ْح ِرقُوُ لَ ُ
ت تَ ْس َمعُ َ
ؼ َي ْشتَم ُؿ َعَم ْيو َز ُ
ت تَعمَـ ِ
ؼ يتََق ْم َق ُؿ ب ْيف أَ ْ ِ
ناديؾ يا
ؼ تَْز ُج ُرهُ َزبانَِيتُيا َو ُى َو ُي َ
ص ْدقَوُ ،أ َْـ َك ْي َ
ض ْعفَوُ ،أ َْـ َك ْي َ َ
َ
َ َ
طباقيا َوأ َْن َ ْ ُ
ّل
ؾ الظَّ ُف بِ َؾَ ،و َ
ؾ في ِعتْ ِق ِو ِم ْنيا فَتَتْ ُرُكوُ فييا! َى ْييات ما ذلِ َ
ضمَ َ
َرَّباهُ ،أ َْـ َك ْي َ
ؼ َي ْر ُجو َف ْ
ؾ ،وّل م ْشبِوٌ لِما عام ْم َ ِ
وؼ ِمف فَ ْ ِ
ؾ .فَبِا ْلَي ِ
قيف أَ ْق َ
ؾ َوِا ْحسانِ َ
ّْديف ِم ْف بِّْر َ
ا ْل َم ْع ُر ُ ْ
ت بِو ا ْل ُم َوح َ
طعُ
َ
ضم َ َ ُ
ت بِ ِو ِمف إِ ْخ ِ
ذيب ِ
ت بِ ِو ِم ْف تَ ْع ِ
الن َار ُكمَّيا
الد ُمعانِ ِدي َ
جاح َ
ت ّ
ؾ لَ َج َع ْم َ
ض ْي َ
لَ ْوّل ما َح َك ْم َ
ْ
ديؾَ ،وقَ َ
برداً وسالماً ،وما كاف ألَح ٍد فييا مقَ اًر وّل مقاماًِ ،
َف تَ ْمألَىا ِم َف
ماؤ َ
لكَّن َؾ تَقَ َّد َس ْ
ؾ أَ ْق َس ْم َ
ت أْ
َ َ
تأْ
َس ُ
َْ َ َ
َّ َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّْ
َّ
ِ
الن ِ
ت ُم ْبتَدئاً،
يف ،م َف ا ْلجَّنة َو ّ
اس أ ْ
ناؤ َؾ ُق ْم َ
ديفَ ،وأ َْن َ
عيفَ ،وأ ْ
َف تُ َخم َد فييَا ا ْل ُمعان َ
َج َم َ
ا ْلكافر َ
ت َجؿ ثَ ُ
ِ
ت بِ ِ ِ
ؾ
َسأَلُ َ
َوتَطَ َّوْل َ
كاف فاسقاً ّل َي ْستَ ُو َ
كاف ُم ْؤ ِمناً َك َم ْف َ
اإل ْنعاـ ُمتَ َكّْرماً أَفَ َم ْف َ
وف .إِليي َو َسيّْدي فَأ ْ
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بِا ْلقُ ْدرِة الَّتى قَ َّدرتَيا ،وبِا ْلقَ ِ
ب لي
ت َم ْف َعمَ ْي ِو أ ْ
ضَّي ِة الَّتي َحتَ ْمتَيا َو َح َك ْمتَياَ ،و َغمَ ْب َ
َج َرْيتَيا أ ْ
َف تَيَ َ
ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
َس َرْرتُوُ،
َج َرْمتُوَُ ،و ُك َّؿ َذ ْنب أَ ْذَن ْبتُوَُ ،و ُك َّؿ قَبِ ٍ
اعةُ ،ك َّؿ ُج ْرٍـ أ ْ
الس َ
يح أ ْ
فى ىذه المْيمَةَ ،وفي ىذه ّ
َّ
ت بِإثْباتِيَا ا ْل ِكر َاـ
َخفَ ْيتُوُ أ َْو أَ ْ
َعمَ ْنتُوُ ،أ ْ
َو ُك َّؿ َج ْي ٍؿ َع ِم ْمتُوَُ ،كتَ ْمتُوُ أ َْو أ ْ
َم ْر َ
ظيَ ْرتُوَُ ،و ُكؿ َسيَّْئة أ َ
ِ ِ
َّ
ِ
ت
ت أ َْن َ
وف ِمّنيَ ،و َج َع ْمتَيُ ْـ ُشيُوداً َعمَ َّي َم َع َجو ِارحيَ ،و ُك ْن َ
ذيف َو َّك ْمتَيُ ْـ بِح ْفظ ما َي ُك ُ
بيف ال َ
ا ْلكات َ
الرقيب عمَ َّي ِمف ورائِ ِيـ ،وال ّش ِ
َف
ضمِ َ
اى َد لِما َخ ِف َي َع ْنيُ ْـَ ،وبِ َر ْح َمتِ َ
ؾ أْ
َخفَ ْيتَوَُ ،وبِفَ ْ
ؾ َستَْرتَوَُ ،وأ ْ
َّ َ َ
ْ َ ْ َ
ض ْمتَوُ ،أ َْو بٍِّر َن َش ْرتَوُ ،أ َْو ِرْز ٍ
تَُوفّْ َر َحظّي ِم ْف ُك ّْؿ َخ ْير أ َْن َزْلتَوُ ،أ َْو إِ ْح ٍ
ساف فَ َّ
طتَوُ ،أ َْو َذ ْن ٍب
ؽ َب َس ْ
تَ ْغ ِف ُرهُ ،أ َْو َخطٍَأ تَ ْستُُرهُ.

ؾ ِرقّي ،يا مف بِي ِد ِه ِ
ب يا َر ّْ
ب يا َر ّْ
يا َر ّْ
ناصَيتي يا َعميماً
ّلي َومالِ َ
َْ َ
ب ،يا إِليي َو َسيّْدي َو َم ْو َ
ب يا َر ّْ
ض ّري َو َم ْس َكَنتي ،يا َخبي اًر بِفَ ْقري َوفاقَتي ،يا َر ّْ
ظِـ
َع َ
ؾ َوقُ ْد ِس َ
ؾ بِ َحقّْ َ
َسأَلُ َ
ؾَ ،وأ ْ
ب يا َر ّ
بِ ُ
بأْ
ِ
الن ِ
َف تَ ْج َع َؿ أ َْوقاتي ِم َف المَّْي ِؿ َو َّ
صولَةً،
ورةًَ ،وبِ ِخ ْد َمتِ َ
يار بِ ِذ ْك ِر َ
َسمائِ َ
صفاتِ َ
ؾ أْ
ؾ َوأ ْ
ؾ َم ْو ُ
ؾ َم ْع ُم َ
َعمالي وأَورادي ُكمُّيا ِورداً و ِ
ِ
احداًَ ،وحالي في ِخ ْد َمتِ َؾ
وف أ ْ
َوأ ْ
َعمالي ع ْن َد َؾ َم ْق ُبولَةًَ ،حتّى تَ ُك َ
ْ
َْ
ب يا َر ّْ
ب يا َر ّْ
َحوالي ،يا َر ّْ
بَ ،ق ّْو
ت أْ
َس ْرَمداً ،يا َسيّْدي ،يا َم ْف َعمَ ْي ِو ُم َع َّولي ،يا َم ْف إِلَ ْي ِو َش َك ْو ُ
ِ
ؾ جو ِارحي ،وا ْش ُد ْد عمَى ا ْلعزيم ِة جوانِحي ،وى ْ ِ
ِ ِ
ؾ ،و َّ
ِ َّ
الدو َاـ ِفي
ََ
َ َ َ
َ
َعمى خ ْد َمت َ َ
ب ل َي ا ْلجد في َخ ْشَيت َ َ
َ
ِ
ِ
اّلتّْ ِ
ؾ في َم ِ
تاؽ
َس َرَح إِلَ ْي َ
صاؿ بِ ِخ ْد َمتِ َ
يفَ ،وأَ ْش َ
ُس ِر َ
ع إِلَ ْي َؾ في ا ْل ُمبادر َ
السابِ َ
قيفَ ،وأ ْ
ياديف ّ
ؾَ ،حتّى أ ْ
اؿَ ْ ِ
إِلى قُربِ َ ِ
َجتَ ِم َع في
صيفَ ،وأَخافَ َ
تاقيفَ ،وأ َْد ُن َو ِم ْن َ
يفَ ،وأ ْ
ؾ َمخافَةَ ا ْل ُموِقن َ
مخم َ
ؾ في ا ْل ُم ْش َ
ْ
ؾ ُد ُن َّو ْ ُ
ِ
نيف.
ِجو ِار َ
ؾ َم َع ا ْل ُم ْؤم َ
َحس ِف ع ِ
ِ
بيد َؾ َنصيباً
أَلمّيُ َّـ َو َم ْف أَر َادني بِ ُسوء فَأ َِرْدهَُ ،و َم ْف َ
كادني فَ ِك ْدهَُ ،و ْ
اج َع ْمني م ْف أ ْ َ َ
ؾَ ،و ُج ْد لي
َخ ّْ
ضمِ َ
ص ِي ْـ ُزْلفَةً لَ َد ْي َؾ ،فَِإَّنوُ ّل ُينا ُؿ ذلِ َ
ؾَ ،وأَ ْق َربِ ِي ْـ َم ْن ِزلَةً ِم ْن َ
ِع ْن َد َ
ؾَ ،وأ َ
ؾ إّلّ بِفَ ْ
بِ ُج ِ
ّْؾ
احفَ ْ
اج َع ْؿ لِساني بِ ِذ ْك ِر َؾ لَ ِي َج ًاَ ،وَق ْمبي بِ ُحب َ
ظني بِ َر ْح َمتِ َ
ود َ
اع ِط ْ
ؾَ ،و ْ
ؼ َعمَ َّي بِ َم ْج ِد َؾَ ،و ْ
ؾَ ،و ْ
ت عمى ِع ِ
ؾ
باد َ
اغ ِف ْر َزلَّتي ،فَِإَّن َ
جابتِ َؾَ ،وأ َِق ْمني َعثَْرتيَ ،و ْ
ض ْي َ َ
ؾ َق َ
ُمتََّيماًَ ،و ُم َّف َعمَ َّي بِ ُح ْس ِف إِ َ
ؾ ،و ِ
ِ
ت لَيـ ِ
ؾ يا َر ّْ
ؾ يا َر ّْ
ب
ت َو ْجييَ ،وِالَ ْي َ
جاب َة ،فَِإلَ ْي َ
بادتِ َ
بِ ِع َ
ص ْب ُ
اإل َ
َم ْرتَيُ ْـ بِ ُدعائ َ َ َ
ب َن َ
ؾَ ،وأ َ
ضم ْن َ ُ ُ
ّْ
ؾ َرجائيَ ،وا ْك ِفني
ضمِ َ
ت َيدي ،فَبِ ِع َّزتِ َ
نايَ ،وّل تَ ْقطَ ْع ِم ْف فَ ْ
استَ ِج ْ
َم َد ْد ُ
ؾ ْ
ب لي ُدعائيَ ،وَبم ْغني ُم َ
َش َّر ا ْل ِج ّْف و ِ
ؾ إّلّ ُّ
اإل ْن ِ
ؾ فَ ّعا ٌؿ لِما
يع ّْ
عاء ،فَِإَّن َ
الرضا ِا ْغ ِف ْر لِ َم ْف ّل َي ْممِ ُ
س ِم ْف أ ْ
الد َ
َعدائي ،يا َسر َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْس مالو َّ
الحوُ
جاءَ ،وس ُ
فاءَ ،و َ
اءَ ،وِذ ْك ُرهُ ش ٌ
اس ُموُ َدو ٌ
شاء ،يا َم ِف ْ
الر ُ
طاعتُوُ غًنى ،ا ْر َح ْـ َم ْف َأر ُ
تَ ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ ِ
دافع ّْ ِ
ػغ ّْ ِ
ص ّْؿ
كاء ،يا سابِ َ
ور ا ْل ُم ْستَ ْوح َ
شيف في الظمَـ ،يا عالماً ّل ُي َعم ُـَ ،
ا ْل ُب ُ
النقَـ ،يا ُن َ
الن َعـ ،يا َ
ِ ِ ِ
َىمُو ،و َّ
َعمى م َح َّمد و ِ
ياميف ِم ْف
آؿ ُم َح َّمدَ ،وا ْف َع ْؿ بي ما أ َْن َ
صمى اهللُ َعمى َر ُسولِو َواألَئ َّمة ا ْل َم َ
ت أْ ُ َ َ
ُ
َ
َّ
آلِ ِو َو َسم َـ تَ ْسميماً َكثي اًر.
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