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  148  ............... ................................ ................................   وقوفین انجام
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  149  .......................   مشعر در فجر طلوع تا عید شب بیتوته: 1مسئله
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 درك براي مشعر، به معذورین همراهان بازگشت: 5مسئله

  151  ...................................................................  الطلوعین بین

  152  ...................   مشعر الطلوعین بین وقوف عمدي ترك: 6مسئله

  ۱۵۵..........  گا� � ���ات یر�  و �ید��بان روز � �نا ا�مال: ���م ��ل

  155  ..........................................اعمال ترتیب: اول گفتار

  155  ................. ................................   ذبح و رمی بین ترتیب: 1مسئله

  156  ................................   ریتقص ای حلق و ذبح بین ترتیب: 2همسئل

  157  ...................................................  رمــی: دوم گفتار

  157  ... ................................   عرضی توسعه در تجمرا رمی: 1مسئله

  158  ............ ................................   دوم طبقه از جمرات رمی: 2مسئله

  158  ............................ ................................   یرم در مواالت: 3مسئله

  159  ........................... ................................   جمره شبانه یرم: 4مسئله

  161  ........................ ................................   رمی بعض از عجز: 5مسئله

  161  ............... ................................   روز در یرم از نیذورمع: 6مسئله
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  163  ...........   روز در نیابت و شبانه رمی بین معذورین تخییر: 7مسئله

  164  .. ................................   ادا بر قبل روز رمی قضاي تقدم: 8مسئله

 روز اداي و قبل روز رمی قضاي بین انداختن فاصله: 9مسئله

  164  ..............................................................................  حاضر

  165  ................................ ................................   فاصله مقدار: 10مسئله

 یازدهم روز رمی و  تقصیر و حلق یا و ذبح بین یبترت: 11مسئله
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 رمی قضاي یا ادا و یازدهم روز رمی قضاي بین ترتیب: 12مسئله

  166  .............. ................................ ................................   دوازدهم روز

 و دهم روز یرم از نیمعذور يبرا ازدهمی شب یرم: 13مسئه

  166  ............................................................................  ازدهمی

 ازدهمی روز یرم از نیمعذور يبرا دوازدهم شب یرم: 14مسئله

  167  ................... ................................ ................................   دوازدهم و

  168  ...........................   نیابی رمی و خود رمی نیب ترتیب: 15مسئله

  168  دوازدهم و یازدهم روز گانه سه جمرات یرم ترك: 16مسئله

 از قبل و آن از انصراف از بعد رمی عدد در شک: 17مسئله

  170  .............................................................................  قربانی

  171  ................................   معذورین طرف از رمی در اذن: 18مسئله

 رفع از أسی فرض با رمی در نیابت از بعد عذر رفع: 19مسئله

  172  ..................................................................................  آن

  172  ...................................................قربانی: سوم گفتار

  172  ... ................................ ................................   قربانی زمان: 1مسئله

  173  . ................................ ................................   قربانی تأخیر: 2مسئله
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  174  ............................   آن از بعد و یازدهم شب در قربانی: 3مسئله

  175  ..... ................................ ................................   ذابح ایمان: 4مسئله

  176  . ................................ ................................   قربانی تثلیث: 5مسئله

  177  ........   آن انجام از قبل تقصیر ای حلق و ،قربانی تأخیر: 6مسئله

  178  ....................................  تقصیر و حلق: چهارم گفتار

  178  .. ................................   تقصیر در گرفتن ناخن به اکتفا: 1مسئله

  179  ...   خود تقصیر از قبل دیگر، محرم موي ریتقص ای حلق کفایت: 2مسئله

  180  ........................   تیغ جاي به زن ته ماشین با سر تراشیدن: 3مسئله

  180  ..............................   مردان براي حج اول سفر در حلق: 4مسئله

  181  ................................   عید روز از تقصیر یا حلق تأخیر: 5مسئله

  182  ...............   عید روز از بعد شبانه تقصیر و حلق صحت: 6مسئله

  ۱۸۳  ...................................  م�ه ا�مال: ��م ��ل

  183  ..............   معذورین براي وقوفین بر مکه اعمال تقدیم: 1مسئله

  184  .. ................................   وقوفین بر سعی و طواف تقدیم: 2مسئله

  186  ..........   عذر صاحبان در وقوفین بر نساء طواف تقدیم: 3مسئله

  186  ...................   ازدحام از خائفین براي مکه اعمال تقدیم: 4مسئله

  188  .............................   خالف کشف و مکه اعمال تقدیم: 5مسئله

  ۱۸۹  .................................  �نا � ���و�: د�م ��ل

  189  ................. ................................   بیتوته در واجب مقدار: 1مسئله

  190  ....... ................................   بیتوته براي شب نیمه محاسبه: 2مسئله

  190  ............................ منا در توتهیب از بدل مکه در عبادت: 3مسئله

 قبل بازگشت و دوازدهم شب بیتوته از بعد منا از خروج: 4مسئله

  191  .. ................................ ................................   دوازدهم روز ظهر از
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خروج از منا بعد از بیتوته شب دوازدهم و عدم بازگشت : 5مسئله

  194  ............   دوازدهم براي معذورینروز قبل از ظهر یا بعدازظهر 

  ۱۹۵  ..............................  �ساء �واف: ازد�می ��ل

  195  ............ ................................   نساء طواف در نایب نیت: 1مسئله

  195  ........ ................................   تقصیر بر نساء طواف تقدیم: 2مسئله

  196  .................. عمره چند براي نساء طواف یک به اکتفا: 3مسئله

 از قبل و ریتقص ای حلق از بعد تمتعات حرمت دایره: 4مسئله

  196  ......................................................................نساء طواف

  197  ..   مکه از مراجعت از پس نساء طواف انجام در شک: 5مسئله

  ۱۹۹  .................................  �یا��: دوازد�م ��ل

  199  ................. ................................   اعمال در معذور نیابت: 1مسئله

  200  ........... ................................   طاري عذر با معذور نیابت: 2مسئله

  201  .................... ................................   تقلید در نایب وظیفه: 3مسئله

  204  ................... ................................   مستطیع شخص نیابت: 4مسئله

 قرائتش که نایبی توسط واجب، حج و عمره در نیابت: 5مسئله

  205  ........ ................................ ................................   نیست صحیح

  206  ............   یتبرع یمستحب حج و عمره در معذور ابتین: 6مسئله

  207  .......................   مشعر اضطراري وقوف و بانوان نیابت: 7مسئله

 شب ياضطرا وقوف در نیمعذور همراهان یابین حج: 8مسئله

  207  ....................... ................................ ................................   دهم

 طیشرا وجود و حج استقرار عدم فرض در گرفتن بینا: 9مسئله

  207  ............   يبهبود از وسیمأ و یبدن قدرت فاقد براي استطاعت

 قدرت فاقد يبرا حج استقرار فرض در گرفتن بینا: 10مسئله
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  208  .................... ................................   يبهبود از وسیمأ و یبدن

  208  ........ ................................   عید شبانه رمی براي نیابت: 11مسئله

  209  ..   االسالم حجۀ از تیکفا و اعمال اثناء در بینا فوت: 12مسئله

  ۲۱۱  ..............................  ����� �سا�ل: زد�م� �  ��ل

  211  ......................................................  تقلید: اول گفتار

  211  ....................... ................................   میت تقلید بر بقاي: 1مسئله

  213  ..............................   مساوي به مساوي مرجع از عدول: 2مسئله

 یصـح  مـا  غیـر  بـر  سـجده  حرمین، در نماز: دوم گفتار

ــذر هواپیمــا، در نمــاز قــرآن، اهــداي الســجود،  روزه ن

  214  ........................  حرم سنگریزه دنرب بیرون ،یمستحب

  214  ................ ................................   اتمام و قصر بین تخییر: 1مسئله

 عرفات،( مشاعر در تمام ای قصر جهت از نماز تیفیک: 2مسئله

  215  ......... ................................ ................................   )منا مشعرالحرام،

  215  )اياستداره غیر( سنت اهل جماعت نماز در شرکت: 3مسئله

  216  ............... ................................   اياستداره جماعت نماز: 4مسئله

 توسط سجده آیات خواندن و تسنن اهل جماعت نماز: 5مسئله

  217  ................ ................................ ................................ جماعت امام

  217  .............   مسجدالحرام و مسجدالنبی در فرش بر سجده: 6مسئله

  219...   جهل صورت در هیتق بدون السجود صحی ما ریغ بر سجده: 7مسئله

  219  .......... ................................   زائران به اهدایی هاي قرآن: 8مسئله

  221  ............................. ................................   هواپیما در نماز: 9مسئله

  222  ................................   مسافر توسط یمستحب روزه نذر: 10مسئله

  222  )مشعرالحرام منا، مکه،( حرم زهیسنگر بردن رونیب: 11مسئله
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  223  .............................  کودکان عمره و حج: سوم گفتار

  223  .. ................................   ممیز غیر کودکان عمره و حج: 1مسئله

  223  ..................... ممیز غیر کودك احرام در ولی از مراد: 2مسئله

  225  ..................... کودك به نسبت احرام محرمات کفاره: 3مسئله

  225  ...................... ................................   کودك حج قربانی: 4مسئله

  226  ......................   طواف يبرا ممیز غیر کودك وضوي: 5مسئله

  226  ........... ................................   ممیز غیر کودك طهارت: 6مسئله

 به ممیز غیر کودك چپ شانه گرفتن قرار شرطیت: 7مسئله

  227  ................. ................................ ................................   کعبه طرف

  227  ..................   خوابیده ممیز غیر کودك طواف و سعی: 8مسئله

  228  ................   طواف در ممیز غیر کودك نبودن مختون: 9مسئله

  228  ...... ................................   طواف در بچه دختر پوشش: 10مسئله

  229  ...............................................  خمس: چهارم گفتار

  229  ........... ................................   عمره یا حج هسپرد خمس: 1مسئله

  230  ....   یشرع عقود از یکی قیطر از حاصله سود خمس: 2مسئله



  

  

  

  

  

  دیباچه

که از ارکان مهم اسـالم   ،براي حج ،شارع مقدس

و داراي ابعــاد مختلــف سیاســی، عبــادي، فــردي و 

احکـام   ،هاي دینی اجتماعی است، مانند دیگر آموزه

خاصی مقرر کرده است. ایـن احکـام کـه از آن بـه     

شود، داراي گسـتردگی و دقـت    مناسک حج یاد می

هاي مراجع عظام تقلیـد   زیادي است. تفاوت دیدگاه

همیت یادگیري دقیـق مناسـک را   در این زمینه نیز ا

  کند. دوچندان می

  گـروه فقـه و حقـوق بـر آن شـد       در این راسـتا، 

تــا گزیــده مناســک مبتالبــه حــج را تحــت عنــوان 

در اختیـار   ،تدوین و منتشر نمـوده » مناسک همراه«

هاي حج و عمره و حجاج  نیون محترم کاروانوحار

   اهللا الحرام قرار دهد. و زوار بیت
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مراجـع  تـن از   پـانزده فتاواي در این مناسک همراه، 

 ،تبریـزي  ،امـام خمینـی، بهجـت   آیات عظـام:   ،عظام تقلید

  جــوادي آملــی،  ، 4گلپایگــانیفاضــل لنکرانــی،   ی،یخــو

ــبیري  ــانی، ش ــبحانیزنج ــتانی،  ،س ــافیسیس ــانی ص   ، گلپایگ

ــري  ــم رهب ــام معظ ــیرازي ، مق ــارم ش ــدان  ،مک ــوري هم   ی، ن

 وحید خراسانی
و اسامی آیـات عظـام،   ذکر شده  برکاتهمدامت 

  ، بــه صــورت الفبــا، تنظــیم شــدهدر فتــاواي مشــترك 

ضمناً نسـبت بـه فتـاواي حضـرت آیـت اهللا العظمـی       

، از مناسـک و اسـتفتائات حـج    هدامت برکاتـ وحید خراسانی

  .معظم له استفاده شده است

مشمول رضـایت خداونـد    ،امید است این تالش

  متعال قرار گیرد.

، تـدوین  »منصور مظاهري«استاد  به همتاین اثر 

از همکاري دفاتر مراجع عظام همچنین شده است. 

  شود. تقلید تشکر و قدردانی می

  توفیقات همگان را از خداوند متعال خواستاریم.
  

  گروه فقه و حقوق

  پژوهشکده حج و زیارت



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  

  

  ��ل اول: ا��طا�ت

  عيت وجوب حج بر مستطي: فور۱مسئله

  (بـــه غیـــر از  همـــه مراجــع عظـــام طبــق نظـــر  

بـر مسـتطیع فـوري     ): وجوب حجستانییآیت اهللا س

است و واجب است در سـال اول اسـتطاعت آن را   

  به جا آورد و تأخیر جایز نیست.

اسـت  ی عقل: وجوب فوریت حج ستانییآیت اهللا س

بعـد  هاي  اطمینان دارد که در سال بعد یا سالو اگر 

  تواند آن را انجام دهد، تأخیر جایز است.  می

گر در يط ديو وجدان شرا يدر سال ي: استطاعت مال۲مسئله

  بعد و جواز تصرف در مال و خروج از استطاعت يها سال

، بهجـت،  خمینـی  آیـات عظـام: امـام   . جایز است؛ 1

  .تبریزي، فاضل، مکارم، نوري

  .سیستانیسبحانی، ی، آیات عظام: خوی. جایز نیست؛ 2



  

  

  �ناسک ���اه 26

  بنـــا بـــر احتیـــاط واجـــب جـــایز نیســـت؛ . 3

  .اي اهللا خامنهآیت 

هـاي دیگـر از آن    اگر اطمینان دارد که در سال. 4

بنا بر احتیاط واجب؛ کند ( پیدا میت استطاعت جها

  .آیت اهللا گلپایگانیجایز نیست؛  )آیت اهللا صافی

دهد که بتواند در آینده همزمان  اگر احتمال می. 5

با متعارف مردم منطقه، به حج مشرف شود ـ ولو با  

اسـتطاعت طریقـی و بـدنی و... ـ فوریـت      تحصیل 

ولــی بایــد اســتطاعت از  ؛حــج از او ســاقط اســت

جهات غیر مالی را تحصیل کند تـا بتوانـد بـه حـج     

مشــرف گــردد و اگــر راه انجــام حــج منحصــر بــه 

استفاده از این پول باشد تا نیاز مبرمی پـیش نیامـده   

نباید آن را مصرف کند؛ لکن اگـر ضـرورتی پـیش    

لذا  ؛افتد از استطاعت می ،مصرف کرد آمد و مال را

در کشورهایی که ـ مانند ایران ـ باز شدن راه حـج،    

نام است بر کسی که استطاعت مالی  منحصر به ثبت

  .آیت اهللا زنجانی؛ نام واجب است ثبت ،دارد

  : استطاعت با قرض گرفتن۳مسئله

  .آیات عظام: امام خمینی، نوريشود؛  . مستطیع نمی1



   �تاول: ا��طا��ل 
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ــدرت . 2 ــر ق ــقت  اگ ــدون مش   پرداخــت آن را ب

ــدید ــانی): (مشــقت ش ــت اهللا زنج ــد،  آی ــته باش داش

آیات عظام: خـویی، زنجـانی، صـافی،    شود؛  مستطیع می

  .فاضل، گلپایگانی

، آن قدر دور باشـد کـه   اگر وقت پرداخت آن. 3

شـود؛   د، مسـتطیع مـی  اصالً عقالء به آن توجه نکنن

  .آیت اهللا سیستانی

ز محـل  داشته باشد که ا . اگر معادل قرض، اموالی4

) آیـت اهللا مکـارم  ؛ ی خود را (بـه آسـانی  آن بتواند بده

  .زيبهجت، تبریآیات عظام: شود؛  مستطیع می ،بدهد

. اگر قرض مدت دار باشد و مدت آن به قدري 5

به تمکن از اداي آن  عرفیطوالنی باشد که اطمینان 

شـود؛   ت یاد شده داشته باشد، مستطیع میرا در مد

  .اهللا سبحانیآیت 

 ،. اگر به سادگی بتواند قـرض خـود را ادا کنـد   6

  .اي آیت اهللا خامنهشود؛  مستطیع می





  

  

  

  

  

  ا��ام: دوم��ل    

  گفتار اول: میقات

   منوره مدينه طرف از احرام مكان: ۱مسئله

ــرام  .1 ــت اح ــب اس ــجره   ،واج ــجد ش ــل مس   داخ

در صـورت امکـان در مسـجد    واجـب   بنا بـر احتیـاط  (

و احرام خارج از آن کفایـت   باشد) اهللا بهجت  آیت قدیم؛

  ي.ا اهللا خامنه آیت ؛ کند نمی

واجـب، داخـل مسـجد شـجره      بنا بر احتیـاط  .2

، عظام: امام خمینی، سیستانی آیاتاحرام صورت گیرد؛ 

  نوري. ،فاضل

از طـرف چـپ یـا     ،احرام در محاذي مسـجد  .3

از داخـل  ؛ هرچنـد احـرام   کنـد  کفایـت مـی   ،راست
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عظـام:  آیـات   ؛مسـتحب اسـت   احتیاطبنا بر ، مسجد

 ، وحیـد ممکـار  ،گلپایگانیخویی، سبحانی، صافی، جوادي، 

واجب، از پشـت مسـجد قـدیم     بنا بر احتیاط(البته 

  تبریزي).اهللا   آیت احرام نبندد؛

ـ ولو قسـمت جدیـد ـ      شجره باید در مسجد .4

انـد،  نیت احرام حج یا عمره را از قلب خـود بگذر 

منطقـه ذوالحلیفـه    ولی گفتن تلبیه واجـب، در کـل  

  اهللا زنجانی. آیت کافی است؛ 

 از ميقات، بدون احرام، بـا : عبور غير عمدي ۲مسئله

 تمکن از بازگشت به ميقات

  :میقات دیگري در پیش ندارد )الف

(اگر بیـرون حـرم باشـد، از     عظام مراجع همهطبق نظر 

؛ گشت به میقات الزم نیستباز بندد و همان جا احرام می

  .به میقات برگردد ،باید جهت احرام) آیت اهللا مکارم

  میقات دیگري در پیش دارد: )ب

  بایــد بــه میقــات برگــردد؛ در صــورت امکــان . 1

زنجـانی،  خـویی،   ،اي خامنـه جـوادي،   تبریـزي،  :آیات عظام

از ذوالحلیفه مگر آنکه  .، وحیدگلپایگانی ،صافیسبحانی، 
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که احرام از آن کافی باشد به جحفه رسیده گذشته و 

مگـر  . اهللا سیسـتانی  آیـت  است و الزم نیست برگردد؛ 

  .اهللا بهجت آیتاهل مدینه نسبت به احرام از جحفه؛ 

به میقات قبلـی برگـردد؛    ،واجب بنا بر احتیاط. 2

  .نوري ،، فاضلخمینی امام :آیات عظام

توانـد در   و می به میقات قبلی برگردد الزم نیست .3

 .مکارم ت اهللاآی؛ میقات بعدي محرم شود

بـا   ،احرام بدون ،ميقات عمدي از : عبور غير۳مسئله

  گشت به ميقاتعدم تمکن از باز

  وارد حرم نشده است: الف)

ــا . از 1 ــان ج ــدد؛   هم ــرام ببن ــام: اح ــات عظ    آی

  .نوري ،خویی، سبحانی، فاضل، مکارمجوادي، امام خمینی، 

کند، از میقات بعدي  . اگر از میقات دیگري عبور می2

هر  ): آیت اهللا وحیدبنابر احتیاط واجب(محرم شود؛ وگرنه 

  .اهللا زنجانی آیت جا که هست، محرم شود؛ 

کنـد، از میقـات    . اگر از میقات دیگري عبور می3

  بعدي محـرم شـود؛ وگرنـه بایـد بـه مقـداري کـه        

  ممکن است، به طرف میقات برگردد و محرم شود؛ 

  گلپایگانی. ،آیات عظام: صافی
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   . احتیـــاط واجـــب ایـــن اســـت کـــه (بایـــد؛4

) به مقداري که ممکن است به طـرف  اهللا بهجـت  آیت 

آیـات عظـام: تبریـزي،    میقات برگـردد و محـرم شـود؛    

  .سیستانی ،اي خامنه

  وارد حرم شده است: ب)

و . در صورت امکان، باید از حرم خارج شـود  1

بـه   )، وحیـد بهجـت  آیات عظـام:  واجب؛ بنا بر احتیاط(

 بـرود و  ،به مقداري که ممکن اسـت  ،طرف میقات

 عـدم  صـورت  در و شـود  محـرم  الحـل  از ادنی إال

 ؛کن از رفتن به ادنی الحل در مکـه محـرم شـود   تم

    گلپایگانی. ،آیات عظام: صافی

خـارج   واجب است از حرم . در صورت امکان2

الزم اسـت بـه    شود و از مرز حرم محرم شود و اال

تواند، عقب بـرود؛ هرچنـد بـه مـرز      مقداري که می

  .آیت اهللا سبحانی حرم نرسد و از آنجا احرام ببندد؛

. در صورت امکان، باید از حرم خارج شـود و  3

ــود؛     ــرم ش ــرم مح ــل ح ــردد و اال داخ ــرم گ   مح

اي، خــویی،  آیــات عظــام: امــام خمینــی، تبریــزي، خامنــه

  .نوري ،زنجانی، سیستانی، فاضل، مکارم

  ت اهللا جوادي.یآ ؛. هر جا که هست، محرم شود4
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 احرام بدون ،ميقات محاذي از : عبور۴مسئله

اگرچـه   ،واجـب جـایز نیسـت    بنا بـر احتیـاط   .1

امام خمینی،  :آیات عظاممیقات دیگري در پیش باشد؛ 

(مگـر اهـل مدینـه نسـبت بـه      نـوري   ،، مکارمتبریزي

  )آیت اهللا بهجتذوالحلیفه براي احرام در جحفه؛ 

 آیـات  کنـد؛  عبـور نباید بدون احرام از محـاذي   .2

(البتـه اگـر بـه     گلپایگانی. ،صافیسبحانی، جوادي،  عظام:

  )اي خامنهاهللا  آیت  ها عبورش نیفتد؛ هیچ یک از میقات

در صورتی که میقـات یـا محـاذي میقـاتی در      .3

پیش داشته باشد، بعیـد نیسـت کـه گذشـتن جـایز      

  .سیستانی اهللاآیت باشد؛ 

ــدارد  4 ــانعی نـ ــاذي دور مـ ــتن از محـ    ؛. گذشـ

یـا حـرم، بایـد    ؛ اما براي ورود به مکه خوییاهللا  آیت 

  .اهللا زنجانی آیت  پیش از حرم، احرام ببندد؛

  .آیت اهللا فاضلمستحب، عبور نکند؛  بنا بر احتیاط. 5

  : احرام از جده ۵مسئله

رونـد،   . اگر بدون رفتن به میقات، به مکـه مـی  1

خـارج   هر کجابلکه  ؛توانند از جده محرم شوند می
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  ؛ حرم، مانند حدیبیه، محـرم شـوند، صـحیح اسـت    

  .اهللا زنجانی آیت 

  .سایر مراجع؛ . صحیح و مجزي نیست2

  : نذر احرام از جده۶مسئله

هاي جغرافیایی، نقطه محـاذي   . با مالحظه نقشه1

رو  جحفه، در جنوب شرقی جده واقع است. ازایـن 

شود در فرودگاه جده احرام بسـت؛ زیـرا    با نذر می

 .اهللا سیستانی آیت پیش از میقات واقع است؛ 

صــحیح اســت و کســی کــه در جــده محــرم  . 2

شود، نباید براي رفتن به مکـه از مواقیـت عبـور     می

  .آیت اهللا زنجانی کند؛

خواهند یکسره بـه مکـه برونـد،     . کسانی که می3

توانند به وسـیله نـذر در فرودگـاه جـده محـرم       می

شوند و دیگر تجدید احرام، در میقات، الزم نیست؛ 

  .آیت اهللا سبحانی

ند با نذر در جده محرم شوند و کفایت توان . می4

  آیت اهللا بهجت.کند؛  می

. کسی که عازم عمره مفرده اسـت جـایز اسـت    5

نی الحل نذر کند و محرم شـود  دقبل از رسیدن به أ
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جـوادي،   ؛ آیات عظام:خواه در جده باشد یا قبل از آن

 مکارم. ،صافی، فاضل، گلپایگانی

خمینی، تبریـزي،  آیات عظام: امام . صحیح نیست؛ 6

 نوري، وحید. ،اي، خویی خامنه

 شجره ميقات در معذور بانوان احرام: ۷مسئله

در حـال عبـور از    ،در صورت امکان: راهکار اول

و از  ،وارد بمسجد محرم شوند؛ یعنـی از یـک در  

تلبیــه  عبــوردیگــر خــارج شــوند و در حــال  بدر

  .همه مراجع؛ بگویند

با نذر در مدینه یا قبل از رسیدن بـه  : راهکار دوم

.همه مراجعمیقات محرم شوند؛ 
1  

احرام از نزدیک یا محـاذي مسـجد،   : راهکار سوم

  اگر نتواند تا وقت پاك شدن صبر کند.

، نزدیک مسجد محرم شوند و در بنا بر احتیاط. 1

  .خمینیامام جحفه یا محاذي آن تجدید احرام کنند؛ 

ــر د و ندر محــاذي مســجد محــرم شــو . 2 ــا ب بن

تجدیـد احـرام    ،در جحفـه یـا محـاذي آن    ،احتیاط

  بهجت.اهللا  آیت د؛ نکن

                                                           

 دانند. نذر را در اینجا مجوز احرام در غیر میقات نمی آیت اهللا زنجانی. البته 1
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  د؛ از جحفـه یـا محـاذي آن محـرم شـون     . باید 3

  .اي اهللا خامنه آیت 

سمت راست یا  ،مسجد شجره بیروناز . احرام 4

  سایر مراجعکند؛  کفایت میچپ آن، 

  نذر با احرام: ۸مسئله 

مگر آنکـه بدانـد مسـتلزم     ؛احرام با نذر جایز است .1

 ـ که انعقـاد نـذر   مانند استظالل شود ـ  ارتکاب حرام می

  مــورد اشــکال اســت؛ ) آیـت اهللا مکــارم (باطــل اســت؛ 

اگـر بدانـد بـراي احـرام     بلـه،   ، فاضل.سیستانیات عظام: آی

تواند به یکی از مواقیـت معروفـه بـرود،     عمره تمتع نمی

ادنـی  ولـی احتیـاط آن اسـت کـه در     ؛ نذر اشکال ندارد

 .اهللا فاضل آیت  ؛، تجدید احرام کندالحل

گانــه، یــا از   اگــر از یکــی از مواقیــت پــنج    .2

از  توانند حتی با نـذر  گذرند، نمی می، هاي آن نزدیکی

گذرنـد،   غیر مواقیت محرم شوند و اگر از آنجا نمـی 

از حـرم محـرم شـوند، کـافی اسـت و      هر کجا پیش 

و در صـورت نـذر اگـر سـبب     نیست؛  نیازي به نذر

شود که محرم ناچار گـردد بـا وسـیله سرپوشـیده      می

  اهللا زنجانی. آیت  سفر کند باطل است؛
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 ،اگر نذر کند از محلی که پیش از میقات است. 3

احرام ببندد، جایز است و باید از همان جـا محـرم   

  .سایر مراجع شود؛

 احرام نذر در شوهر اذن: ۹مسئله

آیـات عظـام:   نذر زن، باید با اذن شوهر باشـد؛   .1

ولـی اجـازه در    نـوري.  ،، گلپایگـانی صافی امام خمینی،

 .اهللا فاضل آیت  ؛کند از اذن در نذر کفایت می، سفر

 بنـا بـر احتیـاط   اگر شوهر حضور دارد، بایـد   .2

  اي. اهللا خامنه آیت واجب، نذر زن با اجازه او باشد؛ 

شوهر نباشـد، اجـازه    اگر نذر زن، مزاحم حق. 3

خویی، جوادي، آیات عظام: بهجت، تبریزي، الزم نیست؛ 

 .، وحیدمکارم ،زنجانی، سبحانی، سیستانی

  متعام حج تاحر محل: ۱۰مسئله

ــر احتیــاط .1    واجــب، مکــه قــدیم اســت؛ بنــا ب

 صافی. ،ویی، ختبریزيبهجت، : عظامآیات 

گرچــه در  !باشــد هــر جــا !شــهر مکــه اســت .2

جـوادي،  امـام خمینـی،    :آیات عظامساز؛  هاي تازه محله

ولــی در  نــوري. ،فاضـل، گلپایگــانی اي، زنجــانی،  خامنـه 

 بنا بر احتیـاط (احرام، مناطقی که جزو حرم نیست، 
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 :آیـات عظـام   ؛نیست صحیح ؛)مکارم آیت اهللاواجب 

 ، وحید.سیستانی ،سبحانی

  احرام نیت گفتار دوم:

   چند نفر نيت بهو حج مستحبي  عمره: ۱مسئله

و حـج   مفـرده  عمـره  ؛عظـام  مراجـع همـه  طبق نظـر  

و صحیح اسـت   دیگران نیابت و خود نیت بهمستحبی 

 ؛ هرچند اجماالً.باید نیت همه بشود هادر اعمال آن

 شدن محرم حال در محرمات ترك قصد: ۲مسئله

الزم نیست، ولی با قصد انجـام محرمـاتی کـه    . 1

بلکه غیـر   ،کند، احرام باطل باطل میعمره یا حج را 

جـوادي،  تبریزي، امام خمینی،  ام:عظآیات  ممکن است؛

  .، وحیدنوري ،سبحانی، فاضلخویی، اي،  خامنه

اگـر   . الزم نیست، فقـط در احـرام عمـره مفـرده،    2

فارغ شدن از سـعی بـا    قبل ازمکلف قصد داشته باشد 

داشـته  همسر خود نزدیکی کند یا در این کـار تردیـد   

 حکم اسـتمنا  بنا بر احتیاطت (اس احرامش باطل ،باشد

 .اهللا زنجانی آیت  ؛)یستانیس اهللا آیت  نیز همین است؛



   دوم: ا��ام ��ل

 

39 

آیـات   الزم اسـت؛  محرماتجمیع  1قصد ترك. 3

  مکارم. ،گلپایگانی، عظام: بهجت، صافی

در فـرض   حـائض  يعدول به حج افراد برا: ۳مسئله 

  .انجام عمره تمتع در وقت ييعدم توانا

  :حائض استیش از احرام بستن پدر میقات  الف)

باید به نیت حج افـراد   ؛همه مراجع عظامطبق نظر 

تواند به قصد ما فی الذمـه هـم    محرم شود، البته می

احرام ببندد و پس از اتمام حج افراد، عمـره مفـرده   

  انجام دهد.

 پس از احرام عمره تمتـع تـا قبـل از انجـام     ب)

  دور) از طواف حائض شود: 5/3نصف (

) عدول به آیت اهللا وحیدبر احتیاط واجب؛  . (بنا1

و پس از اتمام حج افراد عمره مفرده  کند حج افراد

ي، دجـوا نـی، بهجـت،   یت عظام: امـام خم آیاانجام دهد؛ 

  .گانی، مکارم، نوريیسبحانی، صافی، فاضل، گلپا

                                                           
محرمـات را نـدارد، بـه    دادن این قصد براى کسى که قصـد انجـام    .1

  صورت ارتکازى و ضمنى در نیت احرام وى وجود دارد.
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تواند عدول بـه حـج افـراد کنـد و بعـد از       . می2

توانـد   اتمام حج افراد، عمره مفرده انجام دهد و می

ــام داده و از    ــع را انج ــره تمت ــیر عم ــعی و تقص   س

احرام خارج شود و بعد از مراجعت از منا، طـواف  

از طواف حج (یا بعـد  نماز آن را قبل و عمره تمتع 

آیــات عظــام:  ) قضــا کنــد؛اي آیــت اهللا خامنــهاز آن؛ 

  ، خویی، سیستانی.تبریزي

دانسته کـه بـر اثـر     . اگر هنگام احرام بستن نمی3

 ،تواند اعمال عمره تمتـع را انجـام دهـد    حیض نمی

سعی و تقصیر را انجام دهد و بعـد از بازگشـت از   

منا و قبل از طواف حج، طواف عمره تمتـع و نمـاز   

  .آیت اهللا زنجانی ؛آن را قضا کند

ز اتمـام دور  دور) و قبل ا 5/3نصف () بعد از ج

  چهارم طواف حائض شود:

) عدول به آیت اهللا وحید. (بنا بر احتیاط واجب؛ 1

حج افراد کند و بعد از اتمام حج افراد، عمره مفرده 

  .نوري  جوادي، آیات عظام: امام خمینی،انجام دهد؛ 
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تواند عدول بـه حـج افـراد کنـد و بعـد از       . می2

توانـد   عمره مفرده انجام دهد و میفراد، اتمام حج ا

سعی و تقصیر عمره تمتع را انجام داده و از احـرام  

خارج شود و بعد از مراجعت از منا، طـواف عمـره   

تمتع و نماز آن را قبل از طواف حج (یا بعـد از آن؛  

، آیــات عظــام: بهجــت) قضــا کنــد؛ اي آیـت اهللا خامنــه 

ام (یک طواف به نیت اعـم از اتمـام و تمـ    سیستانی

  ).ییآیت اهللا خوانجام دهد؛ 

ــد از   3 ــد و بع ــام ده ــیر را انج ــعی و تقص . س

بازگشت از منا و قبل از طواف حـج بایـد طـواف    

آیات را اتمام کند و نمازش را بخواند؛  عمره تمتع

و سـپس طـواف و نمـاز را     سـبحانی، مکـارم   عظام:

(یـک طـواف کامـل بـه      آیت اهللا زنجانیاعاده کند؛ 

قصد اعم از اتمام و تمام انجام دهد و نمـاز آن را  

  )آیت اهللا تبریزي بخواند؛

. سعی و تقصیر را احتیاطاً انجام و تروك احرام 4

را ترك نماید و رجائاً محرم بـه احـرام حـج تمتـع     
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از  آن را به قصد ما فـی الذمـه ـ اعـم     شود و اعمال

از بازگشـت از منـا    تمتع و افراد ـ انجام دهد و بعد 

) ابتـدا طـواف عمـره    آیت اهللا فاضـل (بنا بر احتیاط؛ 

تمتع را تکمیـل و نمـاز آن را بخوانـد ( و احتیاطـاً     

) و آیـت اهللا فاضـل  سعی و تقصیر را نیز اعاده کنـد؛  

آیـات عظـام:   احتیاطاً عمره مفرده هـم انجـام دهـد؛    

  .صافی، فاضل، گلپایگانی

  :بعد از دور چهارم حائض شود  )د

؛ باید سعی و تقصیر را انجـام  به اتفاق مراجع عظام

دهد و بعد از بازگشت از منا، قبل از طواف حج (یا 

) اي، نـوري  آیات عظام: امـام خمینـی، خامنـه   بعد از آن؛ 

بخوانـد  طواف عمره تمتع را تکمیـل و نمـاز آن را   

از اتمام و تمام انجام  (یک طواف کامل به نیت اعم

  )تبریزي، خوییآیات عظام: دهد؛ 

؛ احتیاط واجب آن است که سعی و آیت اهللا وحید

تقصیر را انجام دهد و سپس احرام حج را به قصـد  

ما فی الذمه از حج افـراد یـا تمتـع ببنـدد و بعـد از      
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بازگشت از منا قبل از طـواف حـج، طـواف عمـره     

تمتع را تکمیل و نماز آن را بخواند و پس از اتمـام  

 انجام دهد.حج یک عمره مفرده هم 

 تلبیهگفتار سوم: 

 : ذكر واجب تلبيه۱مسئله

َلبَّْيَك، الّلُهمَّ َلبَّْيَك، َلبَّْيَك ال َرشيَك َلَك «اکتفا به ذکر  .1

امـام خمینـی، تبریـزي،     آیات عظـام: جایز است؛  »َلبَّْيَك 

 .، وحیدنوري ،فاضل، سیستانی، خویی، اي خامنهجوادي، 

   )اهللا زنجـانی  یـت  آ (بنـا بـر فتـوا؛    بنا بـر احتیـاط   .2

بـه آن ضـمیمه    »اّن احلمد والنعمة لك وامللك ال رشيك لـك«

  م.مکار ،گلپایگانی، صافی ،آیات عظام: بهجت، سبحانیشود؛ 

 تلبيه در سكون به وصل و حركت به وقف: ۲مسئله

آیـات عظـام:   . احتیاط واجب در مراعات است؛ 1

 نوري. خویی،

 ؛اشکال ندارد ،صحیح باشد اگر نزد اهل لسان. 2

   .اي اهللا خامنه آیت 

آیـات عظـام: امـام خمینـی، تبریـزي،      اشکال نـدارد.  . 3

  .جوادي، زنجانی، سبحانی، سیستانی، صافی، گلپایگانی، فاضل
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   : زمان قطع تلبيه۳مسئله

  در عمره مفرده: الف)

  آید: براي کسی که از بیرون حرم می* 

ــد؛  1 ــه را قطــع کن ــه حــرم، تلبی   . هنگــام ورود ب

اي، خـویی، سـبحانی،    خامنـه جوادي،  آیات عظام: تبریزي،

  .مکارم ،فاضل

، هنگـام ورود بـه حـرم،    واجـب  بنا بر احتیاط. 2

آیات عظام: امـام خمینـی، سیسـتانی،    تلبیه را قطع کند؛ 

  .، وحیدنوري ،صافی، گلپایگانی

مستحب است و  . تکرار تلبیه، تا ورود به حرم،3

  زنجانی. ،آیات عظام: بهجتبعد از آن استحباب ندارد؛ 

  براي کسی که براي احرام از مکه خارج شده است:* 

ــه 1 ــاهده کعبـ ــام مشـ ــجدالحرام؛  . هنگـ ــا مسـ   (یـ

  آیـات عظـام: تبریـزي،   ، تلبیه را قطع کنـد؛  )دیوحآیت اهللا 

  مکارم. ،اي، خویی، سبحانی، فاضل خامنهجوادي، 

، هنگــام مشــاهده کعبــه واجــب احتیــاطبنــا بــر . 2

تلبیـه را قطـع    )اهللا سیستانی آیت  هاي مکه؛ (موضع خانه

  نوري. ،آیات عظام: امام خمینی، صافی، گلپایگانیکند؛ 
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. تکرار تلبیه تا زمـانی مسـتحب اسـت کـه بـه      3

ــد؛    ــد مســجدالحرام را ببین ــه بتوان   جــایی برســد ک

  زنجانی. ،آیات عظام: بهجت

  در عمره تمتع: ب)

هاي مکه پیـدا شـد، تلبیـه را قطـع      . وقتی خانه1

اي، خـویی، سـبحانی،    خامنـه  آیات عظـام: تبریـزي،  کند؛ 

  مکارم. ،فاضل

موضـع  (هنگام مشـاهده  واجب،  بنا بر احتیاط. 2

ـ هاي قدیم مکـه؛   خانه ) ، وحیـد سیسـتانی  ات عظـام: آی

هاي مکه پیدا شـد، تلبیـه را قطـع کنـد؛      وقتی خانه

  نوري. ،صافی، گلپایگانیجوادي، امام خمینی،  عظام:آیات 

هاي مکـه، مسـتحب    . تکرار تلبیه، تا دیدن خانه3

آیــات عظــام: و بعــد از آن اســتحبابی نــدارد؛  اســت

  زنجانی. ،بهجت

  هاي مکه: مراد از خانه نکته:

  اســت؛  9. محــدوده مکــه زمــان پیــامبر اکــرم1

  .اهللا زنجانی آیت 

بهجت،  آیات عظام:هاي قدیمی مکه است؛  . خانه2

  .، وحیدسیستانی ،تبریزي، خویی
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هایی که در زمان انجام عمره جـزو مکـه    . خانه3

ــود؛    ــزرگ ش ــه ب ــد مک ــد، هرچن ــام:باش ــات عظ    آی

اي، سـبحانی، صـافی، فاضـل،     خامنـه جوادي، امام خمینی، 

  .نوري ،گلپایگانی، مکارم

  در حج تمتع: ج)

عرفه مستحب اسـت و بعـد از آن   . تا ظهر روز 1

  .زنجانی ،آیات عظام: بهجتمستحب نیست؛ 

آیـات  . باید تا ظهر روز عرفـه بیشـتر تلبیـه نگویـد؛     2

  .، وحیدمکارم ،اي، خویی، سبحانی، فاضل عظام: تبریزي، خامنه

واجب، تا ظهر روز عرفـه بیشـتر    بنا بر احتیاط. 3

سیستانی، جوادي، آیات عظام: امام خمینی، تلبیه نگوید؛ 

  نوري. ،صافی، گلپایگانی

ح هر چند يه صحياز گفتن تلب يي: عدم توانا۴مسئله

  نيبا تلق

آیـات عظـام:   بگویـد؛   ،توانـد  . به هر نحو که می1

  خویی، سبحانی، فاضل، نوري.

احتیاط  بر بگوید و بنا ،تواند . به هر نحو که می2

  .اي یت اهللا خامنهآواجب نایب هم بگیرد؛ 
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اش را  بگوید و ترجمه ،تواند هر نحو که می . به3

و نایب هم بگیـرد رجائـاً    ت اهللا بهجتیآ ؛هم بگوید

ات عظـام:  یآکه از طرف وي به طور صحیح بگوید؛ 

  .گانییصافی، گلپا

. احتیاط واجب آن است کـه بـه هـر نحـو کـه      4

ــی ــد م ــه ،توان ــد و ترجم ــد؛  بگوی ــم بگوی   اش را ه

  .، مکارم، تبریزيخمینی آیات عظام: امام

تواند  . اگر عرفاً صدق تلبیه کند به نحوي که می5

بگوید کافی است و اگر صدق نکند احتیاط واجـب  

در گفتن مرادف عربی (اجبتک، اجبتک) و ترجمـه  

  .آیت اهللا سیستانیآن و نایب گرفتن است؛ 

  .ت اهللا زنجانییآ. نایب بگیرد؛ 6

  گفتار چهارم: لباس احرام

  : لباس احرام۱مسئله

 پوشیدن دو جامـه احـرام   ؛مراجع عظامهمه طبق نظر 

واجـب اسـت و    براي مردان یکی لنگ و دیگـري ردا 

تمام چیزهایی که در لبـاس نمـازگزار شـرط شـده در     

اي کـه   لباس احرام نیز شرط است و الزم است جامـه 

  شود نازك و بدن نما نباشد. لنگ قرار داده می
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که هـیچ  احتیاط واجب آن است آیت اهللا سیستانی؛ 

  بدن نما نباشد.، قسمتی از لنگ

لنـگ بـه مقـداري کـه عـورت را      آیت اهللا وحیـد:  

پوشاند باید بدن نما نباشد بلکه بنـا بـر احتیـاط     می

از نـاف تـا زانـو را    واجب باید تمـام مقـداري کـه    

   پوشاند، بدن نما نباشد. می

  اما نسبت به ردا

آیــات عظــام: ؛ . بایــد نــازك و بــدن نمــا نباشــد1

  .گانییسبحانی، گلپا

. بنا بر احتیاط واجب نازك و بدن نمـا نباشـد؛   2

ی، زنجانی، صافی، فاضل، آیات عظام: بهجت، تبریزي، خوی

  .مکارم، نوري

ــدارد؛   3 ــانع ن ــودن م ــا ب ــدن نم ــام: . ب ــات عظ   آی

(مشروط بر اینکـه   امام خمینی، جوادي، سیستانی، وحید

  ).اي آیت اهللا خامنه؛ بر آن صدق کند ردا

شـده   نجـس  ض لباس احراميا تعوير يتطه: ۲سئلهم

  بعد از احرام

آیــات عظــام: زنجــانی، ســبحانی، . واجــب اســت؛ 1

  مکارم، نوري، وحید.
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امـام   آیات عظـام:  . بنا بر احتیاط واجب الزم است؛ 2

    فاضل.سیستانی، ی، اي، خوی یزي، خامنهتبر خمینی، بهجت،

  .گلپایگانیصافی، جوادي، آیات عظام: . واجب نیست؛ 3

  بدن در حال احرامر يتطه: ۳مسئله

  .آیت اهللا زنجانی. واجب است: 1

آیـات عظـام:   بنا بر احتیاط واجب الزم اسـت؛  . 2

  .، مکارم، نوريخوییاي،  امام خمینی، تبریزي، خامنه

جــوادي، آیــات عظــام: بهجــت، . واجــب نیســت؛ 3

  .سبحانی، سیستانی، صافی، فاضل، گلپایگانی، وحید

  بانوان يلباس احرام برا: ۴مسئله 

نیز هنگام احرام دو ها  . بنا بر احتیاط واجب زن1

هــاي  بپوشــند و بیــرون آوردن لبــاس جامــه احــرام

   آیـت اهللا گلپایگـانی  دوخته بـر آنهـا واجـب نیسـت؛     

ــد؛      ــام دهن ــا آن انج ــز ب ــعی را نی ــواف و س   و ط

  .آیت اهللا سبحانی

ب نیست؛ . پوشیدن دو جامه احرام بر زنان واج2

  .سایر مراجع
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  ر در لباس احرام بانواني: حر۵مسئله

اي،  خامنــهآیــات عظــام: تبریــزي، . جــایز نیســت؛ 1

  .گلپایگانی، وحید، زنجانی، صافی، خویی

آیـات عظـام:   جب جایز نیست؛ ا. بنا بر احتیاط و2

  .سیستانی، فاضل، مکارم، نوري امام خمینی، سبحانی، 

  .آیت اهللا بهجت. اشکال ندارد؛ 3

  : مسائل متفرقه احرامگفتار پنجم

 از بعـد  مفـرده  عمـره  با تمتع عمره اصله: ف۱مسئله

  حج نجاما

، در کمتر از یک مـاه، بـه   واجب بنا بر احتیاط. 1

 .امام خمینی جا آورده شود؛ به  قصد رجا

 عظـام: بهجـت،   آیـات شرط نیست؛  معینفاصله  .2

. ، وحیـد نـوري  ،لپایگانیگفاضل، اي، خویی،  خامنه جوادي،

ولــی انجــام دادن عمــره مفــرده، در ایــام تشــریق، (

  ).سبحانی ،عظام: زنجانی آیاتمشروع نیست؛ 

در اعتبـار فاصـله    اگر به نیت یک شخص باشد، .3

بین عمـره تمتـع و عمـره مفـرده، اشـکال اسـت و       

نبایـد تـرك    به فاصله، از جهت ماه قمـري،  احتیاط

  .سیستانی و عظام: تبریزي آیات ؛شود
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. اگر هر دو را براي خـود و یـا بـراي دیگـري     4

 قصـد رجـا  دهـد، در عمـره مفـرده     مکرراً انجام می

  .صافی آیت اهللانماید؛ 

 قصد رجـا . در یک ماه قمري اشکال دارد و به 5

  مکارم.اهللا  آیت آورده شود؛ 

  مفرده عمره دو بين فاصله: ۲مسئله

سـی روز از  در کمتـر از  واجـب   بنا بر احتیاط. 1

  .امام خمینی ، به قصد رجا آورده شود؛قبلی عمره

آیات . فاصله معینی بین دو عمره مفرده شرط نیست؛ 2

ولـی  . نوري ،گلپایگانیزنجانی، سبحانی،  جوادي، بهجت، :عظام

فقـط یـک عمـره بـراي خـود       ،در هر ماه ،بنا بر احتیاط

جا آورد و اگر دو عمره براي افراد دیگر انجام  تواند به  می

یک عمره براي خـود و یـک عمـره هـم بـراي      دهد یا 

 .اي اهللا خامنه آیت ؛ دیگري، فاصله مذکور شرط نیست

در هـر مـاه    ولـی . فاصله یک مـاه شـرط نیسـت،    3

تـوان   مـی ) وحیـد آیت اهللا جب؛ ا(بنا بر احتیاط و ،قمري

. ولی تکرار عمـره، بـه نیابـت    یک عمره انجام دادتنها 

؛ اشـکال نـدارد  افراد متعدد، هرچند در یک ماه قمري، 

  .فاضل ،ی، سیستانی، صافیخوی: تبریزي، عظام آیات
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. در هر ماه قمري فقط یک عمره براي خود یـا  4

تـوان انجـام داد و بیشـتر از یـک عمـره       دیگري می

 .مکارم اهللا آیت اشکال دارد؛ 

  ماه و انجام اعمال در ماه بعدي: احرام در آخر ۳مسئله

 بعـدي  ماه در اعمال و ماهیک  آخر در احراماگر 

 ؟شود ماه محسوب میکدام  به عنوانانجام شود، 

ماهی است کـه در آن محـرم شـده    به حساب . 1

 ،صـافی سیستانی،   سبحانی،تبریزي، بهجت،  :آیات عظاماست؛ 

  .، وحیدنوري ،گلپایگانی

ماهی است که در آن عمره را انجام  به حساب. 2

  مکارم. ،ی، فاضلیخوجوادي، آیات عظام: داده است؛ 

 بـه حسـاب  ، بنا بر احتیاط ،در خصوص ماه رجب. 3

 ،هـا  ماهی است که در آن محرم شده است و در بقیه ماه

 .اي اهللا خامنه آیت ماه انجام اعمال است؛ به حساب 

، میزان هاي قمري براي درك فضیلت عمره ماه. 4

انعقاد احرام اسـت و بـراي صـحت عمـره، جدیـد      

شدن ماه معتبر نیست و براي لـزوم احـرام جدیـد،    

گذشتن سی روز از احرام قبلی معتبر بوده و جدیـد  

  .اهللا زنجانی   آیتشدن ماه معیار نیست؛ 
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 حكـم  و مفـرده  عمـره  از بعد ،مكه از خروج: ۴مسئله

  براي ورود به مكه احرام

  .خروج جایز است جع عظام؛امر همهطبق نظر 

  اما احرام براي ورود به مکه:

د، مثل اینکـه بـه جـده    ر نکن. اگر از میقات عبو1

د، تا سی روز فاصله نشده، الزم نیست محرم رو می

کند، مثل اینکه بـه   ولی اگر از میقات عبور می د؛شو

د، بایـد در  گرد د و از آنجا به مکه برمیرو مدینه می

شود براي عمره مفرده دیگـر و  مسجد شجره محرم 

ه، عمـره  اگر با عمره مفرده اول یک ماه فاصله نشـد 

  .امام خمینید؛ دوم را رجائاً به جا آور

. اگر سی روز از احـرام قبلـی نگذشـته باشـد،     2

  .اهللا زنجانی آیت تجدید احرام الزم نیست؛ 

. اگر از احرام قبلی سی روز گذشته، باید محرم 3

تر از سی روز بـوده و در غیـر   شود و اگر فاصله کم

آن ماهی است که احرام بسـته، احتیـاط واجـب آن    

   .اهللا گلپایگانی آیت  است که محرم شود؛

. اگر در همان ماه قمري که محـرم شـده، وارد   4

  اگـر  ( سـایر مراجـع  شود، تجدید احرام الزم نیسـت؛  
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ماه خروج با ماه مراجعـت تغـایر دارد أحـوط ایـن     

اي عمـره وارد شـود؛ هرچنـد    است که با احرام بـر 

خـروج در آخـر مـاهی، و ورود در اول مـاه دیگـر      

 باشد و همچنین گذشتن سی روز با عدم تغایر ماه؛

  ).آیت اهللا بهجت

که بعد از اتمام حج تمتع و حکـم  : خروج از م۵مسئله 

  ورود به مکه يرام برااح

ینکـه بـه جـده    . اگر از میقات عبور نکنـد مثـل ا  1

از احـرام عمـره تمتـع نگذشـته     رود، تا سـی روز   می

الزم نیست محرم شود ولی اگر از میقات عبور  باشد،

رود و از آنجا بـه مکـه    کند مثل اینکه به مدینه می می

گردد، باید در مسجد شجره محـرم شـود بـراي     برمی

عمره مفرده و اگر با عمره تمتع یک ماه فاصله نشده، 

  .امام خمینیرا رجائاً به جا آورد؛  عمره مفرده

. اگر سی روز از احرام حج تمتع نگذشته باشد، 2

  .آیت اهللا زنجانیتجدید احرام الزم نیست؛ 

. اگر در همان ماهی کـه عمـره تمتـع را انجـام     3

آیات عظام: داده، بازگردد، تجدید احرام الزم نیست؛ 

  .فاضل ، ، سیستانیخویی
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عمـال حـج را انجـام    . اگر در همان ماهی کـه ا 4

آیات عظام: داده، بازگردد، تجدید احرام الزم نیست؛ 

اي، سـبحانی، صـافی، گلپایگـانی،     خامنـه جوادي، تبریزي، 

  .مکارم، وحید

ماه با  ماه خروج تجدید احرام الزم نیست مگر. 5

بنا بر احتیاط واجـب    داشته باشد کهمراجعت تغایر 

تجدید احرام الزم است هر چنـد خـروج در آخـر    

ماهی و ورود در اول مـاه دیگـر باشـد و همچنـین     

  .آیت اهللا بهجتگذشتن سی روز با عدم تغایر ماه؛ 

: احـرام از ادنـي الحـل بـراي کسـي کـه       ۶مسئله

  خواهد براي عمره مفرده به مکه مشرف شود مي

کسـانی کـه بـدون    . صحیح نیست؛ مگر بـراي  1

انـد و سـپس    قصد دخول حرم از میقات عبور کرده

آیات عظام:  بر انجام دادن عمره تصمیم گرفته باشند؛

  .، وحیدسیستانی ،تبریزي، خویی

ــوالی آن    2 ــت و حـ ــی از مواقیـ ــر از یکـ   . اگـ

صـحیح نیسـت؛    ادنی الحـل کند، احرام از  عبور می

  .اهللا زنجانی آیت 
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. در عمره مفرده احـرام از ادنـی الحـل کفایـت     3

  کند؛ هرچند بـا عبـور از میقـات، بـدون احـرام،       می

صـافی، فاضـل،   جـوادي،  آیات عظـام:  گناه کرده است؛ 

  مکارم. ،گلپایگانی

آیات عظام: امام خمینـی، بهجـت،   . صحیح نیست؛ 4

  . نوري ،ايخامنه

. صحیح نیست؛ مگر در مسیر میقات یا محاذي 5

  .اهللا سبحانی آیت اشد؛ آن نب

ـ  ۷مسئله اناً و ي: ترک احرام در حج تمتع، جهـالً و نس

  رفتن به عرفات

  :) امکان بازگشت به مکه وجود داردالف

باید بـراي احـرام بـه     ؛مراجع عظامهمه طبق نظر 

  مکه بازگردد.

؛ اگــر در عرفــات یــادش بیایــد آیــت اهللا زنجــانی

تواند در همان جا محرم شود و باید قبل یا بعـد   می

  .»اللهم علی كتابک و سنة نبّيک«از تلبیه بگوید 

دیگــر، ) بــه جهــت ضــیق وقــت و یــا عــذر  ب

  بازگشت به مکه امکان ندارد:



   دوم: ا��ام ��ل

 

57 

توانـد   آن است که هر قدر مـی واجب . احتیاط 1

دد، به سـمت مکـه برگـردد و اگـر نتوانسـت برگـر      

واجب است از همان جا کـه هسـت، محـرم شـود؛     

  .ت عظام: صافی، گلپایگانیآیا

 سایر مراجع. از همان جا که هست، محرم شود؛ 2

اگر در عرفات یادش آمـد پـس از    ؛آیت اهللا سبحانی

و اگـر در  » اللهم علی كتابک و سنة نبيـک«لبیک بگوید 

شـود و  ر به خـاطر آورد در همـان جـا محـرم     مشع

  جمله فوق را بگوید.خوب است 

حج به  يها ل عمره مفرده انجام شده در ماهي: تبد۸مسئله

  ن از مکهخارج نشددر فرض عمره تمتع 

. بنا بر احتیاط واجب صحیح نیست، مگر آنکـه  1

  .آیت اهللا بهجتمتمکن از انجام عمره تمتع نباشد؛ 

. اختصاص بـه حـج مسـتحبی دارد و در حـج     2

زنجـانی، سـبحانی،    آیات عظـام: واجب صحیح نیست؛ 

  .صافی، گلپایگانی

. اختصــاص بــه حــج مســتحبی دارد و بنــا بــر 3

احتیــاط واجــب در حــج واجــب و نیــابی صــحیح 

  .اي، مکارم، نوري آیات عظام: امام خمینی، خامنهنیست؛ 
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تفـاوتی  در تبدیل عمره مفرده به عمـره تمتـع   . 4

آیـات عظـام:   بین حـج واجـب و مسـتحب نیسـت؛     

  ی، سیستانی، فاضل، وحید.یخوجوادي، تبریزي، 

  : فوت بعد از احرام و دخول حرم۹مسئله

: کسی کـه بعـد از احـرام و    مراجع عظامطبق نظر 

دخول حرم بمیرد حج از او ساقط است و اگر قبـل  

از آن باشد در صورتی حج واجب نیست کـه سـال   

  اول استطاعت وي باشد.

  : محرمات احرامششمگفتار 

 سوزن و سنجاق با امحوله احر كردن وصل: ۱مسئله

جـوادي،  امـام خمینـی،    آیـات عظـام:  جایز است؛ . 1

(مشروط به اینکه از عنوان  .، وحیدنوري ،فاضل، مکارم

 ).اي خامنهاهللا  آیت خارج نشود؛  رداازار و 

یایـد، جـایز   باگر به صـورت یقـه پیـراهن در    . 2

 .گلپایگانی ،صافی عظام: آیاتست؛ نی

آیـات عظـام:   واجب جایز نیست؛  بنا بر احتیاط. 3

  سبحانی. ،بهجت
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واجـب،   بنا بـر احتیـاط  . نسبت به ازار (لنگ)، 4

 سیستانی. ،عظام: تبریزي، خویی آیات ؛جایز نیست

گره زدن و بستن . مردان باید از اموري همچون 5

تـا لـزوم نداشـته     ،با هر وسیله ،هاي جامه احرام لبه

  .زنجانیاهللا  آیت ؛ اجتناب نمایند ،باشد

بـه   لنـگ گـره زدن   عظـام  مراجعطبق نظر  توجه:

  یا احتیاط، جایز نیست. اگردن، بنا بر فتو

   مردان براي دوخته كمربند از استفاده: ۲مسئله

ــت؛ . 1 ــایز اس ــزي،  ج ــام: تبری ــات عظ ــوادي، آی ج

 .، وحیدمکارم ،فاضل، اي، سیستانی خامنه

   :آیـات عظـام  جایز نیست؛ واجب  بنا بر احتیاط. 2

 نوري. ،خویی ،امام خمینی، بهجت

  ؛ ، مگـــر در صـــورت لـــزومســـتنیجـــایز . 3

 اهللا زنجانی.  آیت

استفاده از همیان و کمربندي که براي حفظ پول به  .4

 گلپایگانی. ،صافیآیات عظام: جایز است؛  ،بندند کمر می

در صورتی که کمربند پهـن نباشـد و پوشـش    . 5

 سبحانی.اهللا   آیتحساب نشود، اشکال ندارد؛ 
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  مردان براي دوخته دمپايي پوشيدن: ۳مسئله

آیـات عظـام:   جایز نیست؛ واجب  بنا بر احتیاط .1

  نوري. ،بهجتخمینی،  امام

 جـایز اسـت؛   ،تمام روي پا پوشیده نشـود اگر . 2

  .سایر مراجع

  مچي ساعت دوخته بند: ۴مسئله

، جــوادي آیــات عظــام: تبریــزي،اشــکال نــدارد؛  . 1

 .، وحیدمکارم ،فاضلسبحانی، سیستانی، ، زنجانیاي،  خامنه

از ساعتی که بند دوختـه   ،واجب بنا بر احتیاط. 2

بهجـت،  آیات عظام: امـام خمینـی،   د؛ شواجتناب  ،دارد

  نوري. ،خویی، صافی، گلپایگانی

  شب در استظالل: ۵مسئله

مگــر در حــال ضــرورت و در  ،. جــایز نیســت1

هرچند لزوم کفاره  ؛کفاره دارد ،صورت علم و عمد

بنـا بـر   بـارانی  هـاي غیـر    شـب  بین الطلوعین و در

 .اهللا زنجانی آیت  ؛است احتیاط

ــا در صــورت بــاران   2    یــا بــاد شــدید؛  (. تنه

  اهللا مکارم. آیت  ؛جایز نیست )اهللا سبحانی آیت 
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ــاط . 3 ــر احتی ــا ب ــب ( بن ــارانی؛  واج ــب ب   در ش

  در شــب بــارانی و ســرد؛   ـــ  سیســتانیاهللا  آیــت 

ـ    در شبـ   اهللا جوادي آیت راي هاي بـارانی و سـرد ب

 ؛جایز نیسـت  )اي خامنهاهللا  آیت  ؛سرمافرار از باران و

    .، وحیدتبریزيیات عظام: آ

. چنانچه موجب تحفظ از باران، گرما و سرما و 4

 اهللا خویی.  آیتنباشد جایز است؛  باد و مانند آن

آیـات عظـام: امـام خمینـی، بهجـت،      ؛ . جایز است5

  .نوري ،صافی، فاضل، گلپایگانی

  : استظالل از تنعيم تا مسجدالحرام۶مسئله

جـوادي،  آیات عظـام: امـام خمینـی،    . مانعی ندارد؛ 1

  نوري. ،صافی، فاضل، گلپایگانی، مکارم

آیـات عظـام:   واجب جایز نیست؛  بنا بر احتیاط. 2

  .سیستانی ،اي بهجت، تبریزي، خامنه

تا دخول مکه متیقن سـابق   واجب بنا بر احتیاط. 3

  .، وحیدخوییآیات عظام: استظالل نکند؛ 

. تنها در صـورت مشـقت شـدید یـا اختیـاري      4

  اهللا زنجانی. آیت نبودن آن براي محرم، جایز است؛ 
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هـم، در   . استظالل در روز جایز نیسـت و در شـب  5

  .اهللا سبحانی آیت صورت باد شدید یا باران، جایز نیست؛ 

 حركـت  مسير در متحرك سايه با استظالل: ۷مسئله

  نمودن منزل از بعد

مگــر در حــال ضــرورت و در  . جــایز نیســت1

دارد؛ هر چند لزوم کفاره کفاره عمد علم و صورت 

هـاي غیـر بـارانی بنـا بـر       در بین الطلوعین و شـب 

  .اهللا زنجانی آیت ؛ احتیاط است

ــت؛   2 ــتظالل اس ــرك اس ــب در ت ــاط واج   . احتی

 سیستانی. ،اي، سبحانی جت، تبریزي، خامنهآیات عظام: به

جـوادي،  امـام خمینـی،    :آیـات عظـام  . جایز است؛ 3

  (ولـی   .، وحیـد نـوري  ،لپایگـانی، مکـارم  صافی، فاضل، گ

بنا بر احتیاط واجب در قسـمت جدیـد شـهر مکـه     

  )خوییآیت اهللا ترك استظالل کند؛ 

   اضطرار و ضرورت حال در حتي استظالل كفاره: ۸مسئله

 ياستظالل یک گوسفند است؛ بنا بـر فتـوا   کفاره

  (و  ت اهللا جـوادي؛ یآ ،امام خمینیمگر  عظام مراجع همه

هـاي   نسبت به بین الطلوعین و شـب آیت اهللا زنجانی 

 واجب است. بنا بر احتیاطکه غیر بارانی) 
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  به مرد(معمول) دادن زيورآالت  : نشان۹مسئله

مستحب، بـراي شـوهر و دیگـر     بنا بر احتیاط. 1

  .اهللا سیستانی آیت محارم ظاهر نسازد؛ 

شوهر خود نشـان دهـد؛    به حتی ؛. نباید به مرد2

  .سایر مراجع

  بانوان يبرا ماسكاز  استفاده: ۱۰مسئله

 .مکارم ،اي خامنهآیات عظام: جایز است؛  .1

در حال ضرورت مانعی نـدارد، ولـی بـه هـر      .2

  .یصاف اهللاآیت حال کفاره دارد؛ 

. در حال ضرورت مـانعی نـدارد و کفـاره هـم     3

ســبحانی، زنجــانی، جــوادي، بهجــت،  عظــام: آیــات نــدارد؛

  .، وحیدنوري ،سیستانی

  بانوان براي دستكش پوشيدن: ۱۱مسئله

همـه  ، طبق نظـر  محرم پوشیدن دستکش براي بانوان

 ، جایز نیست.بنا بر احتیاطبنا بر فتوا یا ؛ عظام مراجع

خشک کردن صورت بـا حولـه و دسـتمال     :۱۲مسئله

  بانوان محرم يبرا

  .، فاضل، نوريخوییآیات عظام: . جایز نیست؛ 1



  

  

  �ناسک ���اه 64

آیـات عظـام:   . بنا بر احتیاط واجب جایز نیست؛ 2

  .نی، سیستانی، وحیدیامام خم

  .آیات عظام: زنجانی، مکارم. اشکال ندارد؛ 3

. اگر به صورت تدریجی باشـد اشـکال نـدارد؛    4

  .آیات عظام: بهجت، سبحانی، صافی، گلپایگانی

. اگر حوله را بر روي همـه صـورت بیانـدازد،    5

  اشــکال دارد و در غیــر ایــن صــورت مــانع نــدارد؛ 

  اي. آیت اهللا خامنه

  رنگ مو قبل از احرام :۱۳مسئله

اي،  آیات عظام: امام خمینی، خامنـه . اشکال ندارد؛ 1

ل، گلپایگـانی،  سـبحانی، سیسـتانی، صـافی، فاضـ    زنجانی، 

  .نوري، وحید

. اشکال ندارد، مگر اینکـه از اول قصـد تـزیین    2

آیـات عظـام:   خود براي حالت احرام را داشته باشد؛ 

  .بهجت، مکارم

  آينه در نگاه: ۱۴ مسئله

  .همه مراجع؛ جایز نیست ت:زین براي الف)

  ، مانند نگاه راننده در آینه:قصد زینتدون ب ب)
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  گلپایگانی. ،: صافیعظامآیات  ؛جایز نیست. 1

  . اگر در معـرض تـزیین باشـد، جـایز نیسـت؛      2

  .آیت اهللا زنجانی

امـام   :عظامآیات  ؛در ترك استواجب احتیاط . 3

  .نوري ،فاضل خمینی،

جـوادي،  آیات عظام: بهجت، تبریزي، جایز است؛ . 4

  .وحید  ،مکارم ،اي، خویی، سبحانی، سیستانی خامنه

  بدن در فرض اضطرار  : كفاره چرب كردن۱۵مسئله

 در بـدن  کـردن  چـرب  عظـام؛  همه مراجـع طبق نظر 

چرب کـردن در حـال   (. ندارد مانعی اضطرار فرض

 زیجـا  مطلقـاً خوش نـدارد   يکه بو یاحرام با روغن

ـ آ ؛نداردهم  است و کفاره ولـی در   ،)ياهللا جـواد  تی

   مورد کفاره آن اختالف است:

 ،اي، خـویی  خامنـه آیـات عظـام:   . مطلقاً کفاره ندارد؛ 1

  .وحید  ،فاضل

آیــات عظــام:  ؛واجــب بنــا بــر احتیــاط(. مطلقــاً 2

  نوري. ،آیات عظام: زنجانیکفاره دارد؛  مکارم) ،تبریزي

 :آیات عظـام  کفاره دارد؛ ،در فرض معطر بودن. 3

  .گلپایگانی ،سبحانی، صافیامام خمینی، 
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 ،در فـرض معطـر بـودن   ، واجب بنا بر احتیاط. 4

  .سیستانی ،بهجت :آیات عظام کفاره دارد؛

  بو خوش هاي ميوه بوييدن و خوردن: ۱۶مسئله

هـا   ایـن میـوه  خـوردن   ؛عظام همه مراجعطبق نظر 

 جایز است.  

  اما بوییدن:

 اهللا زنجانی. آیت جایز نیست؛ . 1

آیات عظـام:   ؛جایز نیست ،واجب بنا بر احتیاط .2

    فاضل. ،، صافییسیستان ،اي، خویی خامنهجوادي، 

آیـات عظـام: امـام خمینـی، بهجـت،      است؛  جایز. 3

  .وحید  ،نوري ،تبریزي، سبحانی، گلپایگانی، مکارم

 يها ير سبزيدن نعناع و ساييوردن و بو: خ۱۷مسئله

  خوش بو

  خوردن: الف)

  .آیت اهللا نوري. جایز نیست؛ 1

آیـات عظـام: صـافی،    . بنا بر احتیاط جایز نیست؛ 2

  .فاضل، گلپایگانی

  .سایر مراجع. جایز است؛ 3



   دوم: ا��ام ��ل

 

67 

  :بوئیدن ب)

ـ   . جایز نیست؛ 1 زنجـانی،  ، یآیات عظـام: امـام خمین

  .سبحانی، فاضل، نوري

آیـات عظـام:   . بنا بر احتیـاط واجـب جـایز نیسـت؛     2

  .مکارم، وحیدفاضل، سیستانی، صافی، ی، جوادي، اي، خوی خامنه

  .آیات عظام: بهجت، تبریزي. جایز است؛ 3

  





  

  

  

  

  

  �وافوم: ��ل � 

  طواف محدوده گفتار اول:

  مطاف حد: ۱مسئله

واجـب  بین کعبه تا مقام ابراهیم . رعایت فاصله 1

 یعنـی نتوانـد  کنـد؛  مگر آنکه ضرورت اقتضا  ،است

که خلوت باشد را و زمانی ( ددر این حد طواف کن

که در این صورت با رعایـت   )امام خمینیپیدا نکند؛ 

خـارج از مطـاف جــایز   طـواف   ،األقـرب فـاألقرب  

  سبحانی. ،امام خمینیآیات عظام:  ؛است

، طواف واجب بنا بر احتیاط. در صورت امکان، 2

ــوارد   ــی در م ــذکور باشــد، ول ــد در محــدوده م بای

ازدحام، طواف در خارج از این محدوده نیـز کـافی   

 اهللا تبریزي. آیت است؛ 
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. با عدم تمکن از طواف در محدوده، به خـاطر  3

ازدحام، طواف از پشت مقام، بـه شـرط اتصـال بـه     

 آیـات عظـام:  جمعیت طـواف کننـده، کـافی اسـت؛     

  گلپایگانی. ،صافیجوادي، 

. چنانچه ضـرورت عرفـی اقتضـا کنـد، انجـام      4

طواف در خارج از این محدوده، با رعایت االقـرب  

  اهللا فاضل. آیت فاالقرب، مانعی ندارد؛ 

رعایت فاصله مذکور الزم اسـت و کسـی کـه    . 5

تواند در این محدوده طـواف کنـد یـا مشـقت      نمی

 گیرد و اگر از آن هـم معـذور   شدید دارد، نایب می

و  توانـد در فاصـله دورتـر طـواف کنـد      است، مـی 

الزم نیسـت، البتـه در ایـام     رعایت األقرب فاألقرب

شلوغ، مثل ایام شلوغ حـج و رمضـان کـه مشـقت     

  .اهللا زنجانی آیت نوعیه دارد، استثنا است؛ 

. طواف باید بین بیت و مقام باشد و براي کسانی 6

اف که نتوانند در محدوده مذکور طواف کنند یـا طـو  

براي آنها مشقت داشته باشد، با تحري اوقات خلوت 

نسبی احتیاط الزم است. وگرنه طـواف در خـارج از   

  اهللا بهجت. آیت محدوده جایز است؛ 
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تـا حـدود    7. طواف خارج مقام حضـرت ابـراهیم  7

و به فاصـله تقریبـی شصـت     :دیوار مسجد زمان ائمه

خـارج  متر تا کعبه، صحیح است و بنا بر احتیاط واجب 

طـواف نمـوده و صـف     قاز این مقدار تا جایی که صد

  .آیت اهللا وحیدطائفین برقرار است، طواف ننماید؛ 

مقـام نیـز    بعـد از  . طواف حد خاصی نـدارد و 8

، اي، خـویی، سیسـتانی   خامنـه  :آیـات عظـام  جایز است؛ 

 .نوري ،مکارم

  مسجدالحرام طبقهم ين از طواف: ۲مسئله

 ،سیسـتانی  ،اي خامنـه  عظـام:   آیـات . اشکال ندارد؛ 1

بــراي  ت األقــرب فــاألقربیــا رعا، بــنــوري ،مکــارم

  ت اهللا جوادي.یآ ؛نیمعذور

خارج از محدوده طواف بـین   با توجه به اینکه. 2

آیـات عظـام: امـام    ، مجزي نیسـت؛  مقام و کعبه است

(مگـر در صـورت    گلپایگـانی  ،بهجت، صـافی ، خمینی

) مگـر در  فاضـل  ،سـبحانی عظـام:   آیـات مشقت شدید؛ 

ایامی از سال کـه طـواف در محـدوده، بـراي نـوع      

حجــاج، حرجــی اســت؛ مثــل ایــام شــلوغ حــج و 

  .اهللا زنجانی آیت رمضان؛ 
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ــد؛   3 ــان شـ ــی بیـ ــئله قبلـ ــم آن در مسـ   . حکـ

  .آیت اهللا وحید

   مسجدالحرام اول طبقه از طواف: ۳مسئله

) 174475با توجه به نامه سازمان جغرافیا (تذکر: 

از دیوار کعبه حدود نیم متر  الحراممسجد اولطبقه 

ــار روي آن    ــال اختی ــواف در ح ــت و ط ــاالتر اس ب

(طواف از جهت باالتر بودن از خانـه   صحیح نیست

کعبه مانعی ندارد، ولی خـارج از محـدوده طـواف    

  )آیت اهللا بهجتاست؛ 

 دربنــابراین در صــورت عــدم تمکــن از طــواف 

 مسجدالحرام:طبقه نیم  و صحن

ت األقرب یبا رعا م،مکاراهللا  آیت ندارد؛ اشکال . 1

 ت اهللا جواديیآ ؛فاألقرب

پـائین از   باید نایب بگیرد که در صحیح نیست و .2

 .نوري ،سیستانی، صافی :آیات عظام ؛طرف او طواف کند

هم نایـب بگیـرد کـه از     ،واجب بنا بر احتیاط. 3

پایین طواف کنـد و هـم خـودش از طبقـه فوقـانی      

  فاضل. ،اي خامنه ،تبریزي :آیات عظام ؛طواف کند

. نایب بگیرد که از پایین طواف کنـد و بنـا بـر    4
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احتیاط واجب خودش نیز از طبقـه فوقـانی طـواف    

  .آیت اهللا وحیدکند؛ 

باید براي طواف و نمـاز در پـایین نایـب بگیـرد و     . 5

طواف را انجـام دهـد    اولعالوه بر نایب، خود در طبقه 

پایین و اگر مشقت دارد، در باال، بـه  و نماز طواف را در 

اي که پشت مقام قرار گیرد، بخواند وخود شـخص   گونه

اي که اقـرب بـه کعبـه اسـت، طـوافش را       باید در طبقه

اول تواند در طبقـه   بیاورد نه در طبقه ابعد. بنابراین تا می

 اهللا سبحانی. آیت نرود؛  دومطواف کند، به طبقه 

. صحیح نیست و اگر نتواند در مطاف (محدوده 6

مقام ابراهیم و در صورت حـرج نـوعی در صـحن    

طبقه) طواف کند، باید نایب بگیرد تـا  نیم مسجد یا 

در مطاف از طرف او طـواف کنـد و اگـر از نایـب     

 اولتوانـد در طبقـه    مـی ، گرفتن نیـز معـذور اسـت   

  آیت اهللا زنجانی. طواف کند؛

ــئله ــواف ۴مس ــذور: ط ــحن يمع ــور در ص ن از حض

  م طبقهيمسجدالحرام در ن

ــراي 1 ــت؛   . ب ــحیح اس ــز ص ــذورین نی ــر مع   غی

  .اي، سیستانی، مکارم و نوري آیات عظام: خامنه
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. صحیح است مشروط به اینکه طواف در محدوده 2

براي نوع حجاج حرجی باشد؛ مثل ایام شـلوغ حـج و   

رمضان و در غیر این صورت براي طواف در محدوده 

  .آیت اهللا زنجانی صحن نایب بگیرند؛ و

صــحیح اســت مشــروط بــه اینکــه طــواف در . 3

محدوده بین مقام و کعبه و در صحن مسـجدالحرام  

  .آیت اهللا سبحانیمشقت شدید داشته باشد؛ 

. بــراي طــواف در صــحن مســجدالحرام نایــب 4

بگیرند و بنا بر احتیاط واجب اگر تمکـن دارنـد در   

ام خودشـان نیـز طـواف    مسجدالحر نیم طبقههمان 

  .آیات عظام: صافی، وحیدنمایند؛ 

  . بـا رعایـت االقـرب فـاالقرب صـحیح اســت؛      5

  .آیت اهللا جوادي

 در اسماعيل حجر ديواره روي گذاردن دست: ۵مسئله

  طواف حال

 اهللا نوري. آیت ایز نیست؛ ج .1

آیـات عظـام:    جایز نیست؛واجب  بنا بر احتیاط .2

 .گلپایگانی ،فاضلبهجت، سبحانی، صافی، 
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تبریــزي، امــام خمینــی،  آیــات عظــام:جــایز اســت؛  .3

 .، وحیدمکارم ،خویی، زنجانی، سیستانیجوادي، اي،  خامنه

  طواف حال در كعبه رب  گذاردندست : ۶مسئله

جوادي، آیات عظام: امام خمینی، تبریزي، جایز است؛  .1

   .، وحیدمکارم ،زنجانی، سیستانیاي، خویی،  خامنه

آیـات عظـام:   جایز نیست؛ واجب  بنا بر احتیاط .2

 نوري. ،، فاضل، گلپایگانیسبحانی، صافیبهجت، 

 طواف در حدث از طهارت گفتار دوم:

 تدارك و طواف حال در حدث دادن رخ: ۱مسئله

 ) باشد:دور 5/3اگر حدث قبل از نصف ( الف)

 بنا بـر  ،. در حدث اکبر اعاده و در حدث اصغر1

  آیـات عظـام:   تکمیـل و اعـاده کنـد؛    ،واجب احتیاط

  نوري. ،امام خمینی

  .سایر مراجع بعد از طهارت، طواف را اعاده کند؛. 2

) و قبل از دور 5/3( اگر حدث بعد از نصف ب)

 :اتمام دور چهارم باشد

بعــد از طهــارت، طــواف را تکمیــل و اعــاده  . 1

   واجــب؛ بنــا بــر احتیــاط(فاضــل اهللا  آیــت کنــد؛  مـی 

  )گلپایگانی ،صافیخویی، ، تبریزي :آیات عظام
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ــف را دارد؛  . 2 ــل از نص ــم قب ــام حک ــات عظ    :آی

 .نوري ،امام خمینی، سیستانی

  چهـــارم را دارد؛  دورحکـــم بعـــد از اتمـــام . 3

   .مکارم ،اي، سبحانی خامنهجوادي،  ،بهجت :آیات عظام

(بنا بـر احتیـاط   حدث بدون اختیار باشد، اگر . 4

بعـد از طهـارت، طـواف را    ) آیت اهللا وحیـد واجب؛ 

، و اگـر بـا اختیـار باشـد     کرده و اعاده نمایدتکمیل 

  .، وحیدزنجانیآیات عظام:  باطل است؛

 د:اگر حدث بعد از اتمام دور چهارم باش )ج

آیـات   کنـد؛  بعد از طهارت، طواف را تکمیـل مـی   .1

(ولـی   ،مکـارم گلپایگـانی،  صـافی،   ،جواديعظام: امام خمینی، 

  ).نورياهللا   آیتبه حدث أکبر طواف را اعاده کند، نسبت

حدث بدون اختیار باشد، بعد از طهـارت،  اگر . 2

، باطـل  کند و اگر با اختیار باشد طواف را تکمیل می

  .، وحیدزنجانی ات عظام:آی است؛

اگر حدث بدون اختیار باشد، بعد از طهـارت،   . 3

 ،کنـد و اگـر بـا اختیـار باشـد      طواف را تکمیل مـی 

بهجـت،  آیـات عظـام:   کنـد؛   احتیاطاً اتمام و اعاده مـی 

 سیستانی. ،خویی ،تبریزي
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  کنـد و بـا زوال    تکمیـل مـی   ،با بقاي مـواالت  .4

  توانـد   و مـی  کنـد  آن، احتیاطاً تکمیـل و اعـاده مـی   

  ؛ از طواف قبل اعـراض نمـوده و آن را اعـاده کنـد    

  اي. اهللا خامنه آیت 

اعـاده الزم   : در مواردي که طواف تکمیـل و نکته

اعم از اتمام و  نیتتواند یک طواف به  میدارد، آیا 

  ؟ اعاده انجام دهد

ــت؛   1 ــحیح نیس ــل ص ــن عم ــات عظــام:   . ای   آی

  گلپایگانی. ،امام خمینی، زنجانی، صافی

ــاط  . 2 ــر احتی ــا ب ــت؛    بن ــحیح نیس ــب ص   واج

  آیت اهللا سیستانی.

را رهـا کـرده،    اول. بهتر آن اسـت کـه طـواف    3

  آیت اهللا مکارم.طواف دیگري را شروع کند، 

آیات عظام: بهجـت، تبریـزي،   این عمل صحیح است؛  .4

  .، وحیدنوري ،اي، خویی، سبحانی، فاضل خامنهجوادي، 

 طواف اتمام از بعد غسل يا وضو در شك: ۲مسئله

 شک در وضو، به شک اعتنا نکند، ونسبت به  . 1

اعتنا نکند ولی بایـد بـراي    نسبت به شک در غسل

بعـد از حـدث    نماز طواف وضو بگیرد مگـر آنکـه  
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شک کند که بعد از طواف براي وي رخ داده، اصغر 

و وضو هـم  کرده باید غسل  هک ،که غسل کرده یا نه

و بعد از آن نماز طواف کند و طواف را اعاده بگیرد 

 .، وحیدخویی ،آیات عظام: تبریزي؛ را بخواند

اگر احتمال دهد هنگام طـواف متوجـه طهـارت     . 2

ولی بنا بـر احتیـاط    اعتنا نکندبه شک خود  ،خود بوده

 اهللا زنجانی. آیت  ؛باید براي نماز تحصیل طهارت کند

 ،سابقه او از جهت تقدم طهارت و حـدث اگر  .3

به شک خود  ،روشن نباشد ،قبل از شروع به طواف

طهـارت الزم   ،دولی باید براي اعمال بع ،اعتنا نکند

  اهللا سبحانی. آیت ؛ کندرا تحصیل 

ولی بایـد بـراي نمـاز     ،طواف او صحیح است .4

 ،آیات عظام: امام خمینی، بهجت؛ تحصیل طهارت کند

، سیستانی، صـافی، فاضـل، گلپایگـانی،    اي خامنه جوادي،

 .نوري ،مکارم

 ،تمتـع  عمـره طواف  در وضو بطالن انكشاف: ۳مسئله

 و قبل از گذشتن وقت تدارک تقصير از بعد

آیات عظام: کافی است؛  اعاده طواف و نماز آن . 1

  نوري. ،اي، فاضل، مکارم امام خمینی، خامنه
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. از احرام خارج نشده و عالوه بر اعاده طـواف  2

 بنا بـر احتیـاط  نیز (سعی و تقصیر و نماز آن، اعاده 

الزم اسـت؛   )جـوادي  ،تبریزي ،عظام: بهجت  ؛ آیاتواجب

ــات  ،یصــافخــویی، زنجــانی، ســبحانی، سیســتانی،   عظــام:  آی

  .، وحیدگلپایگانی

   حج اتمام از بعد ،وضو بطالن انكشاف: ۴مسئله

، حـج او صـحیح   آنهـا  هـا و نمـاز   با تدارك طواف. 1

  .نوري ،مکارم، فاضلاي،  خامنهآیات عظام: امام خمینی،  ؛است

با تـدارك  اگر طواف حج و طواف نساء بوده،  .2

حـج او  الحجـه   تا آخر ذي و سعی، ها و نماز طواف

 ناگر از مکه خارج شـده و بازگشـت   و است صحیح

است، نایب بگیرد و عالوه بر یا غیر ممکن حرجی 

را  هـا  نماز طواف ،خودش هر کجا که هست ،نایب

الحجه متوجه بطالن  ولی چنانچه بعد از ذي ؛بخواند

او عمـره   وظیفـه  ،وضوي خود در طواف حج شـد 

بایـد نایـب    ،توانـد  مفرده است و چنانچه خود نمی

 د؛جـا آور  بگیرد و سال بعد حج واجب خود را بـه  

  .اهللا سبحانی آیت 
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 احتیـاط  بنـابر . غیر از تدارك، در صورت امکـان،  3

 .اهللا بهجت آیت  ، عمره مفرده هم انجام دهد؛واجب

در عمره تمتع بوده، احرامش مبدل به حج  اگر. 4

افراد شده است و اعمالی کـه بـه نیـت حـج تمتـع      

کنـد و اگـر در    انجام داده، کفایت از حج افـراد مـی  

  حج بـوده، بایـد طـواف و اعمـال مترتبـه بـر آن را       

 گیـرد؛  انجام دهد و اگر در وطن فهمیده، نایب مـی 

 اهللا زنجانی. آیت 

بـاقی اسـت و اگـر     طواف باطل است و احرام .5

و نماز ها  طواف، در مکه متوجه شود ،الحجه در ذي

جـا    و عمره مفرده نیز بـه  انجام دادهو سعی را  آنها

  جـا آورد   آورد و در سال بعـد حـج واجـب را بـه     

  الحجه متوجه شـود، عمـره مفـرده     و اگر بعد از ذي

 ،و چنانچه در خارج از میقـات باشـد   انجام دهدرا 

و اعمـال عمـره    ئاًمحرم شود رجادوباره  الزم است

تا محـلّ شـود و    انجام دهدمفرده را با طواف نساء 

   ؛جــا آورد در ســال بعــد حــج واجــب خــود را بــه 

 .گلپایگانی ،صافیآیات عظام: 
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 بنـا بــر احتیــاط تمتــع او باطـل اســت و   حـج . 6

جا  سعی را به قصد عمره مفرده به  و طواف ،واجب

طواف نساء را انجام  ،آورده و تقصیر یا حلق نموده

تمتع را  حجشود و سال آینده  از احرام خارج  ،داده

 .اهللا تبریزي آیت  ؛جا آورد به 

احرام او باطـل  و  حج ،اگر زمان تدارك گذشته .7

ماننـد اینکـه    ،است و اگر زمـان تـدارك بـاقی باشـد    

الحجـه تمـام    طواف حج باطل بوده و هنـوز مـاه ذي  

کنـد و اگـر    طواف و اعمـال مترتبـه را اعـاده     ،نشده

بـراي آن اعمـال نایـب     ،متمکن از مباشـرت نیسـت  

ــاه  ب  ــر از طــواف نســاء از م ــد اعــاده غی گیــرد و نبای

 و در فـرض جهـل  ؛ اهللا خـویی  آیت  ؛الحجه بگذرد ذي

) آیت اهللا وحیـد واف حج؛ (نسبت به بطالن طبه حکم 

واجب، باید یـک   بنا بر احتیاطعدم امکان تدارك، با 

  .، وحیدسیستانیات عظام: آیشتر کفاره بدهد؛ 

او  ارتیـ اگر کسی در اعمال مکـه، طـواف ز  . 8

 د پس از اعـاده آن، سـعی و طـواف   یباطل باشد با

  ت اهللا جوادي.یآ ؛دنساء و نماز آن را هم اعاده نمای
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 نمـاز  و طواف به نسبت مبطون و مسلوس وظيفه: ۵مسئله

 آن

اگـر مسـلوس و مبطـون    ؛ عظـام همه مراجع طبق نظر 

توانند نماز و طـواف را   وقتی دارند که در آن وقت می

  .کنندآن وقت را انتخاب د د، باینبا طهارت انجام ده

د نـ توان مقداري از طواف و نماز را میتنها  اما اگر

در  مراجـع عظـام  د، نظـرات  نـ بدون حدث انجام ده

  مسلوس و مبطون به شرح ذیل است:

  مسلوس وظيفه

، براي طواف و نماز یـک وضـو کـافی اسـت    . 1

  ؛ مادامی که خروج بـول بـه شـکل متعـارف نباشـد     

  .، وحیدسیستانی ،عظام: تبریزي، خویی، زنجانی آیات

، اگـر  براي طواف و نماز یک وضو کافی است. 2

خواند و در غیـر   نماز را بالفاصله بعد از طواف می

ــرد؛       ــو بگی ــک وض ــر ی ــراي ه ــورت، ب ــن ص   ای

 .  مکارماهللا  آیت 

براي طواف یک وضو بگیرد و چهار شوط آن . 3

سـه شـوط    کرده،جا آورد و بعد تجدید وضو  را به 

  گلپایگانی. ،عظام: صافی آیات؛ دیگر آن را انجام دهد
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(هـر  نباشد، در اثناي عمل  اگر حرج و مشقتی. 4

تجدیـد وضـو الزم   شـود)   رج مـی اکه حدث خ ربا

یک وضو براي طـواف و یـک وضـو    . وگرنه است

آیات عظام: امام خمینی، بهجـت،  ؛ کافی است براي نماز

نایب  ،واجب بنا بر احتیاط(و  نوري. ،اي خامنهجوادي، 

  .)فاضل ،یعظام: سبحان آیات هم بگیرد؛

 و مانند آن مبطون وظيفه

(در  براي طواف و نماز یک وضو کافی اسـت . 1

)، مگـر حـدثی غیـر از    زنجـانی  اهللا آیـت  خروج ریح؛ 

  ؛ آنچــه مســتند بــه بیمــاري اوســت از او ســر بزنــد

در صـورت  به احتیـاط واجـب   . (و اهللا سیستانی آیت 

   ؛نایـب بگیـرد  هم  امکان، هم خودش طواف کند و

  ).خویی ،تبریزيعظام:  آیات

  نایــب بگیــرد؛ و نمــاز آن . بایــد بــراي طــواف 2

  .)آیت اهللا بهجت؛ غایط(در خروج وحید اهللا   آیت

. براي طواف و نماز یک وضو کـافی اسـت، اگـر    3

در غیر ایـن   خواند و نماز را بالفاصله بعد از طواف می

  آیت اهللا مکارم. وضو بگیرد؛ هر یکصورت براي 
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اگر حرجی و مشقتی نباشـد، در اثنـاي عمـل    . 4

تجدید وضو الزم شود)  (هر بار که حدث خارج می

یک وضو براي طـواف و یـک وضـو    . وگرنه است

 آیـات عظـام: امـام خمینـی،    ؛ کـافی اسـت   براي نمـاز 

واجـب نایـب    بنا بر احتیاطو  نوري ،اي خامنه جوادي،

  فاضل. ،عظام: سبحانی آیاتبگیرد هم 

واجب خودش نیز  بنا بر احتیاطبگیرد و   نایب. 5

بـه  آن را  دوربراي طواف یک وضو بگیرد و چهـار  

دیگر آن  دورآورد و بعد تجدید وضو کرده، سه  جا

  گلپایگانی. ،آیات عظام: صافیرا انجام دهد، 

  گفتار سوم: طهارت از خبث در طواف

 طوافبراي  نماز در معفو خون: ۱مسئله

 ،اي خامنـه  جـوادي، عظـام:   آیاتمانعی ندارد؛  . 1

 زنجانی.

  ي.نور ،گلپایگانی، سبحانیعظام:  آیاتمعفو نیست؛  .2

بایــد معفـو نیســت و  واجــب  بنـا بــر احتیـاط  . 3

آیات عظام: امام خمینی، بهجت، تبریـزي،  اجتناب شود؛ 

 .، وحیدمکارم ،خویی، سیستانی، صافی، فاضل
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 طواف در ساتر غير متنجس محمول :۲مسئله

  نوري.اهللا  آیت نیست؛  معفو . 1

آیـات عظـام:   نیست؛  معفو واجب بنا بر احتیاط. 2

 فاضل. ،یامام خمین

  سایر مراجع.مانعی ندارد؛ . 3

  هاي کوچک غير ساتر : نجس بودن لباس۳مسئله

  .نوري ،گلپایگانیجوادي،  آیات عظام:. معفو نیست؛ 1

 آیـات عظـام:  واجب معفو نیست؛  بنا بر احتیاط. 2

 .، وحیدفاضل ،خمینی، سیستانی، صافیامام 

ــدارد؛ 3 ــانعی ن ــزي،  . م ــت، تبری ــام: بهج ــات عظ آی

 مکارم. ،اي، خویی، زنجانی، سبحانی خامنه

 طواف حال لباس در و بدن شدن نجس: ۴مسئله

در صورت عدم امکان تطهیر در حین طـواف،   .1

چهارم باشد،  دوربعد از اتمام  نجاست، حدوثاگر 

(بنا بر احتیاط  کند  را تکمیل طوافبعد از طهارت، 

 دور؛ و اگـر قبـل از اتمـام    )آیـت اهللا وحیـد  واجب؛ 

، واجـب  بنا بـر احتیـاط  چهارم باشد، بعد از تطهیر، 

آورد؛  جـا   اتمام به  واعم از تمام  نیتیک طواف به 

 .، وحیدخویی ،تبریزيعظام:  آیات
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 در صورت عدم امکان تطهیر در حین طـواف،  . 2

از اتمـام   اگـر قبـل   ،کند و این طواف طواف را رها 

باشد، باطل است و بعـد از سـه و نـیم و    و نیم   سه

تطهیر و تکمیـل   ،واجب بنا بر احتیاطقبل از چهار، 

کند و اگر بعد از دور چهارم اسـت،   اعاده  با نمازو 

  گلپایگانی. ،صافیعظام:  آیاتکند؛  تطهیر و تکمیل 

(به شـرط عـدم فـوت    را  کند و طواف تطهیر . 3

آیات عظـام:   ؛نماید  تکمیل )اي خامنهاهللا  آیت  مواالت؛

 زنجانی، سـبحانی، سیسـتانی،    جوادي، امام خمینی، بهجت،

 نوري. ،فاضل، مکارم

 علـم  از اول طواف و لباسا يبدن  بودن نجس: ۵مسئله

 طواف يدر اثنا آن به

کرده، طواف را تکمیـل   تطهیرواجب  بنا بر احتیاط .1

 نوري. ،، بهجتمام خمینیآیات عظام: ااعاده کند؛  و

  سایر مراجع.همان حکم مسئله قبل را دارد؛  .2

 : فراموشي نجاست بدن يا لباس در طواف ۶مسئله

ــد؛     1 ــاده کن ــد اع ــت و بای ــل اس ــواف باط   . ط

  .گلپایگانی ،آیات عظام: سبحانی
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واجـب باطـل اسـت و بایـد بـا       بنا بر احتیاط. 2

 ،جـوادي آیـات عظـام: امـام خمینـی،     طهارت اعاده کند؛ 

  نوري. ،صافی

آیات عظام: بهجت، تبریزي، . طواف صحیح است؛ 3

  .، وحیدمکارم ،اي، خویی، زنجانی، سیستانی، فاضل خامنه

  گفتار چهارم: بطالن طواف یا اشکال در قسمتی از آن

  : بطالن طواف يا سعي۱مسئله

) مفرده یا تمتع عمره در( او سعی یا طواف که کسی

 از کـرده، آیـا   تقصیربدون توجه  و بوده باطل جهتی به

 است؟ اعمال الزم اعاده آیا و شده خارج احرام

و از احـرام   باید عمل باطل شده را جبران کند. 1

، اي امـام خمینـی، خامنـه    :آیات عظامخارج شده است؛ 

 نوري. ،فاضل، مکارم

و باید عمل باطل شده . از احرام خارج نشده و 2

آیـات عظـام:    ؛کنـد اعاده با لباس احرام  مترتبه رااعمال 

ــویی، ســبحانی،   ــافیسیســتانیخ    ، وحیــدگلپایگــانی ،، ص

  .)تبریزي ،آیات عظام: بهجت ب؛واج بنا بر احتیاط(
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اعمـال  آن عمل و د یاز احرام خارج نشده و با. 3

 بنـا بـر احتیـاط   ر یاعاده تقصـ مترتبه را اعاده کند و 

  .ت اهللا جواديیآ؛ ستاالزم واجب 

 ،کلـی باطـل بـوده    به طوراگر طواف یا سعی . 4

و تـا  جـا آورد   باید آن عمل و اعمال بعـدي را بـه   

و اگر تقصیر نکرده، از محرمات احرام اجتناب کند 

طواف یا سعی باطل بوده، آن دورهاي برخی از تنها 

مناسـک آمـده، تکمیـل یـا      ا مطابق تفصیلی که درر

ــد ــاده کن ــاب از   اع ــدي و اجتن ــال بع ــاده اعم و اع

 اهللا زنجانی.  آیت؛ محرمات احرام، الزم نیست

  : اشکال در قسمتي از طواف۲مسئله

اگر ممکن است، بایـد  ؛ عظامهمه مراجع طبق نظر 

به عقب برگردد و همان قسمت را تکرار کنـد؛ امـا   

  اگر ممکن نیست:

وده و حرکت را ادامـه داده و  . طواف را قطع نم1

آیـات عظـام:   آن شوط را از حجراالسود اعـاده کنـد؛   

  فاضل. ،سیستانیجوادي، 

. طواف را قطع نمـوده و حرکـت را ادامـه داده    2
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تا به جایی که طواف اشکال داشت، برسد و از آنجا 

 براي تکمیل، نیت نمـوده و طـواف را ادامـه دهـد؛    

   سایر مراجع.

  افطو قطعگفتار پنجم: 

 مستحب طواف قطع: ۱مسئله

قطـع طـواف مسـتحب     عظام؛ همه مراجعطبق نظر 

  .مطلقاً جایز است

 عذر بدون واجب طواف قطع: ۲مسئله

 :از جهت حکم تکلیفیالف) 

آیـات عظـام: امـام خمینـی، تبریـزي،      جایز است؛ . 1

 .نوري ،مکارماي، سیستانی، فاضل،  خامنه

ـ جایز نیست؛ واجب  بنا بر احتیاط .2 ات عظـام:  آی

 .، وحیدبهجت

زنجـانی،  خویی، جوادي، آیات عظام: جایز نیست؛  .3

 .گلپایگانی ،صافیسبحانی، 

 :از جهت حکم وضعی ب)

و  رده و از آن صـرف نظـر کنـد   اگر طواف را قطع کـ 

  :انجام دهد يبدون به هم خوردن مواالت، طواف دیگر
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بنـا بـر   چهـارم طـواف بـوده،     دور. اگر بعد از 1

باید آن را تمام کند و نماز بخواند و احتیاط واجب 

  امام خمینی دو مرتبه طواف و نماز آن را اعاده کند؛

بهجـت،   عظـام:   آیـات ؛ . طواف دوم صحیح است2

  نوري. ،صافی، فاضل، گلپایگانی، مکارم اي، امنهخ

. در فرض اعتقاد به جواز، از سرگرفتن صـحیح  3

  .، وحیدخوییات عظام: آی است؛

. اشکال دارد، مگر آنکه جاهل قاصر باشد؛ البته 4

در صورتی که استیناف پس از فوت مواالت عرفیـه  

چهارم بوده و قطع بـه   دوراگر قبل از اتمام بوده یا 

این صورت باشد که از مطـاف خـارج، و مشـغول    

کاري شده که عرفاً بگویند طوافش را قطع نموده و 

  ، طـــوافش صـــحیح اســـت؛ ســـرگرفتهســـپس از 

  سیستانی.اهللا  آیت 

. در هر صورت اگر یک طواف کامـل بـه نیـت    5

وظیفه فعلیه، اعم از تمام و اتمام، به جا آورد کـافی  

  اهللا تبریزي. آیت است؛ 

. اگر قبل از نصف، بدون عذر، طواف را رها کرده 6

ــه، آن را   ــواالت عرفیـــ ــوت مـــ ــس از فـــ   و پـــ
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، طواف و اعمال بعد از آن صـحیح اسـت؛   سرگرفتهاز 

واجب، طواف قبلی را تمـام کنـد    بنا بر احتیاطرنه، وگ

و نماز آن را بخواند و سپس طواف را از سر بگیـرد و  

  اهللا سبحانی. آیت  اعمال مترتبه را اعاده کند؛

. اگر استیناف طواف از روي عذر، چـون سـهو   7

باشد یا بعد از فـوت مـواالت، طـواف دوم    جهل  یا

مـواالت، بـدون   است. ولی اگر قبل از فوت  صحیح

باطـل   بنا بر احتیاط کرده، طواف دوم عذر، استیناف

  ؛ آیت اهللا زنجانی.است

بعد از فوت مواالت طواف دوم صحیح اسـت  . 8

ولی اگر قبـل از فـوت مـواالت باشـد طـواف دوم      

  .ت اهللا جواديیآ؛ اشکال دارد مگر جاهل قاصر باشد

 قطع طواف به خاطر مريضي: ۳مسئله

کنـد و بعـد از    ، اعاده مچهار وردقبل از اتمام  .1

آیـات عظـام: امـام خمینـی،     ؛ طواف را تکمیل کند ،آن

    نوري. ،سیستانیجوادي، 

آن واجـب  چهـارم احتیـاط    دور(البته بین نیمه و 

است که اتمام و اعاده کند یا یک طواف کامل از نو 

  ).اهللا فاضل آیت انجام دهد؛ 
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قبـل از  . در صورت خـروج از مطـاف، اگـر    2

 آنکنـد و بعـد از    ، اعـاده  باشد مچهار دوراتمام 

آن است که براي اتمام باقیمانـده،  واجب احتیاط 

خودش هم یـک   زوال عذرنایب بگیرد و بعد از 

   ؛طواف به نیت أعم از تمام و اتمام بـه جـا آورد  

 .، وحیدخویی ،تبریزيعظام:  آیات

 ،اعـاده کنـد و بعـد از آن    نیمـه، قبل از اتمـام   .3

البتـه  (مکارم  ،سبحانیعظام:  آیات؛ طواف را تکمیل کند

 ،واجـب  بنـا بـر احتیـاط    ،هم خوردهه اگر مواالت ب

جـا   طواف قبلی را تکمیل و یک طواف جدیـد بـه   

داشته و یک تواند از طواف قبل دست بر و می آورد

 ).اي اهللا خامنه آیت  طواف کامل از نو انجام دهد؛

 چهـارم،  دورو بعـد از  کنـد   اعاده  نیمهقبل از  .4

بـین نیمـه و   گیرد و ببراي اتمام نایب  ،بدون تأخیر

نایـب   ،بـراي اتمـام  چهارم، بدون تـأخیر   دورپایان 

توانـد، نـایبش    همچنین خودش و اگر نمی گیرد وب

 اهللا زنجانی. آیت ؛ یک طواف کامل به جا آورد

اعاده و نیمه، قبل از  ،هم بخورده اگر مواالت ب .5
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 دورنیمـه و پایـان   ، تکمیل و بین مچهار دوربعد از 

در تکمیـل و اعـاده اسـت؛     واجـب  احتیاطچهارم، 

  گلپایگانی. ،صافیعظام:  آیات

چهارم طواف را قطع کند و از  دور. اگر قبل از 6

اش الزم  مطاف بیرون رود، طـوافش باطـل و اعـاده   

چهارم باشد، اگر قادر به  دوراست؛ ولی اگر بعد از 

ر کند تا وقت طواف تنـگ شـود و   اتمام نیست، صب

دهنـد و اگـر    اگر باز هم قادر نشد، او را طواف مـی 

ــود، بــراي اتمــام طــواف نایــب   آن هــم ممکــن نب

 اهللا بهجت. آیت گیرد؛  می

  جماعت نماز خاطر به طواف قطع: ۴مسئله

اگر در جماعـت شـرکت کنـد، اتمـام طـواف       .1

بوده چهارم  دوراتمام از کافی است؛ وگرنه اگر قبل 

کنـد و   وگرنه اعاده  .و مواالت باقی است، اتمام کند

  آیـات عظـام:    کنـد؛  چهارم مطلقـاً اتمـام    دوربعد از 

 .سیستانی ،، سبحانیامام خمینی

اگر در جماعـت شـرکت کنـد، اتمـام طـواف       .2

وگرنـه بـا خـروج از مطـاف یـا فـوت        ؛کافی است
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چهارم، اعاده کنـد و بعـد    دورمواالت، قبل از اتمام 

، تکمیــل و واجــب بنــا بــر احتیــاطچهــارم،  دورز ا

.، وحیدخویی ،تبریزيعظام:  آیات طواف را اعاده کند؛
1  

اگر در جماعت شرکت کند، اتمـام طـواف کـافی     .3

توانـد طـواف را از سـر     است؛ وگرنه در تمام صور مـی 

پـس   ،اما اگر بخواهد احتیاط کند .بگیرد و صحیح است

و نـیم قطـع شـده و فصـل      دوراگر طواف قبل از سـه  

اگر بعد از نصـف   اما .طویل شده، طواف را از سر بگیرد

 ،چهارم بوده و فاصله هم شـده  دورو قبل از تمام شدن 

طـواف و   ،طواف را تمام کند و نماز آن را بخواند و بعد

  اهللا فاضل. آیت ؛ نماز را اعاده کند

طوالنی شـدن  با  آن،کند و قبل از   اتمام نیمهعد از . ب4

 .اي اهللا خامنه آیت  ؛اعاده کندواجب  بنا بر احتیاطفاصله 

طواف قبلی را هرچند کمتر  انجام نماز، پس از. 5

  مکارم. آیت اهللاکند؛  تکمیل  ،از نصف باشد

کالی ندارد اش نخورد، به هماگر مواالت عرفیه  .6

چهـارم   دوراز اکمـال   قبـل  و بخـورد  به همو اگر 

                                                           

که بعداً به طـور   آیات عظام. درباره شرکت در جماعت، باید فتاواي 1

 گیرد. تفصیلی بیان خواهد شد، مورد توجه قرار
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بـا اکمـال آن طـواف و     ؛احتیاط مراعات شود ،باشد

  .اهللا بهجت آیت  ؛اعاده آن

باشــد، چهـارم   دوربعـد از  قطـع طـواف   اگـر  . 7

مگـر بـیش از نایـب    ؛ کنـد  قبلی را اتمام مـی طواف 

گرفتن افراد بیمار فاصله شود کـه طـواف را اعـاده    

چهارم، طواف را اعاده  دورو در قبل از نیمه  کند می

نکه فاصله کم باشد، کـه آن را تکمیـل   کند؛ االّ ای می

نماید و در بین سه و نیم و چهار، طواف قبلی را  می

  .اهللا زنجانی آیت  کند؛ اتمام و سپس اعاده می

چهارم، اتمام و قبل از نیمـه،   دور. بعد از پایان 8

واجـب   بنـا بـر احتیـاط   اعاده و بین نیمه و چهـار،  

   گلپایگانی. ،عظام: صافی آیاتتکمیل و اعاده کند؛ 

چهارم باشد از همان جـا   دوراگر قطع بعد از . 9

بوده و فصـل   کند و اگر قبل از دور چهارماتمام می

ش از آن یپـ واجب  بنا بر احتیاطو ل شده اعاده یطو

  ت اهللا جوادي.یآ. آورد جا می اتمام و نماز آن را به

چهـارم باشـد    دور. اگر قطـع طـواف بعـد از    10

 دورکند و اگر قبل از اتمـام   طواف قبلی را اتمام می

 آیت اهللا نوري.کند؛  چهارم بوده، طواف را اعاده می
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  طواف دورهايدر و شک  نقصان ،زیادهگفتار ششم: 

  طواف از سهوي كردن كم: ۱مسئله

اگـر قبـل از فـوت     عظـام؛  همـه مراجـع  طبق نظـر  

 ،عظـام: تبریـزي   آیـات  مواالت (و خروج از مطـاف؛ 

، آن را تکمیـل کنـد؛   طواف را کم کرده )، وحیدخویی

  اما بعد از فوت مواالت:

  قبل از انجام نصف: الف)

آیـات عظـام: امـام خمینـی،     . طواف را اعاده کند؛ 1

ــت،  ــوادي، بهج ــهج ــل،   خامن ــافی، فاض ــبحانی، ص اي، س

  نوري. ،گلپایگانی، مکارم

  .زنجانیاهللا  آیت . طواف را تکمیل کند؛ 2

  واجــب اتمــام و اعــاده کنــد؛  بنــا بــر احتیــاط. 3

(و اگـر مقـدار    .، وحیـد سیسـتانی  ،عظام: تبریـزي  آیات

 دورو کمتــر از چهــار  دورباقیمانــده بــیش از یــک 

باشد، باید شخصاً طواف را تمام کند و بهتـر اسـت   

  ).اهللا خویی آیت اعاده هم بنماید؛ 

  چهارم: دورانجام نصف و قبل از  بعد از ب)

آیات عظام: خویی، زنجانی، . طواف را تکمیل کند؛ 1

  . مکارم ،سبحانی
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  ؛ واجـب طـواف را اعـاده کنـد     بنا بـر احتیـاط   .2

  .آیت اهللا بهجت

  واجــب اتمــام و اعــاده کنــد؛  بنــا بــر احتیــاط. 3

اي، سیسـتانی،   خامنـه جوادي، آیات عظام: امام خمینی، تبریزي، 

  .، وحیدگلپایگانی ،صافی، فاضل

  .اهللا نوري آیت. مانند صورت قبل است؛ 4

  چهارم: دوربعد از انجام  )ج

جوادي، ، آیات عظام: بهجت. طواف را تکمیل کند؛ 1

 ،خویی، زنجانی، سبحانی، سیستانی، صافی، گلپایگـانی، مکـارم  

  .، وحیدنوري

ــد؛     2 ــاده کن ــام و اع ــب اتم ــاط واج ــه احتی   . ب

  اي. خامنه ،آیات عظام: امام خمینی، تبریزي

 طواف در سهوي زيادي: ۲مسئله

 ؛اهللا سیستانی) (غیر از آیت  عظام همه مراجع طبق نظر

آن را قطــع ، کمتــر از یــک دور باشــدزیــادي اگــر 

یـک  زیـادي  اگر  اما کند و طواف صحیح است؛ می

 باشد:آن بیشتر از دور یا 

 )زنجـانی  اهللا آیـت  ؛(بنا بر فتواواجب  بنا بر احتیاط .1

یــا  تعیــین قصــد اســتحباب بــدونبــه قصــد قربــت، 
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ــو ــاند؛   ب،وج ــت برس ــه هف ــام:  آن را ب ــات عظ   آی

، خـویی اي،  خامنـه جـوادي،  تبریـزي،  بهجت، امام خمینی، 

،سیستانیسبحانی، 
1
  .، وحیدنوري ،مکارم 

توانــد دور اضــافی را رهــا کنــد؛ هرچنــد  . مــی2

آن است که طبـق نظـر اول عمـل     احتیاط مستحب

 2.گلپایگانی ،صافی آیات عظام: کند؛

  واجب طواف يدورهاشك در : ۳مسئله

  قبل از تمام شدن طواف: الف)

 شک بین هفت و بیشتر از آن: *

تبریـزي،  امام خمینی،  :آیات عظامطوافش باطل است؛ . 1

  .، وحیدنوري ،سیستانیسبحانی، خویی، اي،  خامنهجوادي، 

                                                           

؛ حکم به اتمام طواف از همان دور آیت اهللا سیستانی . البته طبق نظر1

بـر احتیـاط    و قبـل از آن بنـا   ا،بر فتو بعد از رکن عراقی بنا اول،

  است. واجب

؛ پس از انجام این دو طواف، دو رکعت نماز مراجع عظام. طبق نظر 2

قبل از سعی و دو رکعت بعد از سعی بخوانـد و دو رکعـت اول را   

) قرار دهد؛ بدون آنکه آیت اهللا سبحانیبراي فریضه (طواف دوم: 

اهللا   آیـت ( تعیین کنـد بـراي طـواف اول یـا طـواف دوم اسـت.      

: هللا وحیدیت ا(آ : این حکم بنا بر احتیاط مستحب است)،سیستانی

  کند) دو رکعت پیش از سعی کفایت می
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را تکمیـل، و بعـد از    طواف . به احتیاط واجب2

؛ انجام نماز طواف، طـواف و نمـاز را اعـاده نمایـد    

   .گلپایگانی ،بهجت، صافی :آیات عظام

آن دور را تمام کند و طوافش صـحیح اسـت؛   . 3

 .مکارم ،فاضلآیات عظام: 

اگـر اطمینـان دارد تـا پـیش از پایـان طـواف،       . 4

 ،کنـد  ، حجت شرعی پیدا مـی دورهانسبت به تعداد 

طواف را ادامه دهد و اگر حجـت شـرعی    دتوان می

در غیـر ایـن صـورت     پیدا کرد، طـواف صـحیح، و  

  .اهللا زنجانی آیت باطل است؛ 

  شک بین هفت و کمتر از آن. *

  .اهللا زنجانی آیت . حکم صورت قبل را دارد. 1

. در غیر شک بین شش و هفت، طواف باطل و 2

را تکمیل و نماز  دورشک بین شش و هفت، آن  در

را بخواند و دوباره طـواف و نمـاز را اعـاده     طواف

  .سبحانیاهللا  آیت  کند؛

. در غیر شک بین شش و هفت طواف باطل، و 3

واجـب،   بنا بـر احتیـاط  در شک بین شش و هفت، 

  .، وحیدسیستانیعظام:  اتآیطواف را اعاده کند؛ 
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  ؛واجــب طــواف باطــل اســت بنــا بــر احتیــاط. 4

  .مکارماهللا  آیت 

آیـات عظـام: امـام خمینـی،      باطل اسـت؛ . طواف 5

اي، خـویی، صـافی، فاضـل،     خامنهجوادي، بهجت، تبریزي، 

  نوري. ،گلپایگانی

  بعد از اتمام و انصراف از طواف: )ب

  آن:و بیشتر از هفت شک بین  *

  نســبت  ،اگــر احتمــال بدهــد هنگــام طــواف . 1

، التفـات داشـته اسـت، بـه     دورهـا به رعایت عـدد  

؛ اال بایـد طـواف را اعـاده کنـد     نکند واعتنا شکش 

  .اهللا زنجانی آیت 

   سایر مراجع ؛اعتنا نکندبه شک خود  .2

  :آنو کمتر از  هفتشک بین * 

 بهجـت،  :آیـات عظـام   ؛اعتنا نکنـد . به شک خود 1

اي، سـبحانی، صـافی، فاضـل، گلپایگـانی،      خامنـه  جوادي،

  نوري. ،مکارم

  خمینی. امام . احتیاط ترك نشود؛2

فـوات  ه و یـا بعـد از   عمل بعدي شد . اگر وارد3

ــواالت عر ــه م ــد  فی ــا نکن ــکش اعتن ــه ش ــد، ب    ؛باش

  .، وحیدخویی ،آیات عظام: تبریزي
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. اگر عرفاً فارغ از عمل محسوب شود، به شک 4

  آیت اهللا سیستانی. خود اعتنا نکند؛

نسبت به رعایت  ،اگر احتمال بدهد هنگام طواف. 5

 نکند واعتنا ، التفات داشته است، به شکش دورهاعدد 

  .اهللا زنجانی آیت ؛ باید طواف را اعاده کند االّ

 واجب طواف يدورها در ظن: ۴مسئله

 اهللا بهجت. آیت  را دارد؛ )یقین(ظن در نماز حکم  .1

  .سایر مراجعحکم شک را دارد؛  .2

  الشك كثير وظيفه: ۵مسئله

 ؛اگر به حد وسواس رسیده، نبایـد اعتنـا کنـد    .1

 .، وحیدخویی ات عظام:آی

بنا را بر اقل گذاشـته، طـواف را تمـام کنـد و      .2

سپس دوباره اعاده کند و اگر کثرت شـک بـه حـد    

  اهللا زنجانی. آیت وسواس برسد، اعتنا نکند؛ 

  .عسایر مراجبه شکش اعتنا نکند؛ . 3

 بـه  اينكـه  تـا  شـك،  حال در طواف : استمرار۶مسئله

  رسدب يقين

  آیــات عظــام: اشـکال نــدارد و صــحیح اســت؛  . 1

  اي، سیستانی، نوري. امام خمینی، بهجت، خامنه
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کشـف وضـعیت خـودش    و  قصد رجااگر به . 2

سبحانی، جوادي،  :آیات عظامادامه دهد، صحیح است؛ 

 .مکارم ،گلپایگانیصافی، 

اگـر اطمینـان دارد تـا پـیش از پایـان طـواف،       . 3

 ،کنـد  ، حجت شرعی پیدا مـی دورهانسبت به تعداد 

طواف را ادامه دهد و اگر حجـت شـرعی    دتوان می

 در غیـر ایـن صـورت    پیدا کرد، طـواف صـحیح، و  

  .اهللا زنجانی آیت باطل است؛ 

  .آیت اهللا وحید. صحیح نیست؛ 4

ــت؛     . 5 ــحیح نیس ــب ص ــاط واج ــر احتی ــا ب   بن

  .فاضل ،، خوییتبریزي :آیات عظام

  طواف در بانوانگفتار هفتم: طهارت 

: شرطيت استمرار جريان خـون در سـه روز   ۱مسئله

   ضيحاول 

الزم نیسـت در ســه روز اول حــیض، جریــان   .1

خون پشت سر هم باشد، ولی باید سـه روز اول در  

  .اهللا زنجانی آیت یک دهه باشد؛ 
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خـون مسـتمر   اگر سه روز اول حیض، جریان  .2

مـثالً دو  و سه روز در ضمن یک دهه باشـد  ، نبوده

روز خون ببیند و یک روز پاك شود و دوباره یـک  

یـد بـین   واجـب با  بنـا بـر احتیـاط   روز خون ببیند، 

  ض جمـع کنـد؛   کارهاي مستحاضـه و تـروك حـائ   

   .گلپایگانی ،صافیآیات عظام: سبحانی، 

. باید در سه روز اول حیض، جریان خـون پشـت   3

  سایر مراجع. سر هم باشد تا حیض محقق شود؛

  ض)يام حيادر وسط  ي(پاک متخلل نقاء: ۲مسئله

ببینـد و پـاك شـود و     ناگر سه روز یا بیشتر خو

ــد    ــون ببین ــل از ده روز خ ــاره قب  مجمــوعو  دوب

روزهایی که خون دیـده و روزهـایی کـه در وسـط     

   :از ده روز تجاوز نکندپاك بوده، 

حـیض  پـاك بـوده نیـز     روزهایی که در وسط. 1

اي،  خامنهجوادي، ، آیات عظام: امام خمینی، بهجتاست؛ 

 (مشروط به اینکه هر دو خـون  نوري. ،سبحانی، فاضل

 در ایام عادت باشـد هاي حیض بوده یا  داراي نشانه

یــا یکــی از آنهــا در ایــام عــادت و دیگــري داراي 

 )، وحیدخویی ،يتبریز :آیات عظام؛ صفات حیض باشد
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بـین   ،واجب بنا بر احتیاط ،ایام پاکی وسطدر . 2

  تـروك حـائض و عبـادات مستحاضـه جمـع کنــد؛     

 گلپایگانی. ،ی، صافیسیستان :آیات عظام

ــدارد و   . 3 ــیض را ن ــم ح ــاکی، حک ــاي پ روزه

 :آیات عظـام شود؛  عبادات در آن ایام صحیح واقع می

  .مکارم ،زنجانی

فه مستحاضه نسبت به تطهير بـدن و  ي: وظ۳مسئله

  آن در طواف و نمازلباس 

  .ظاهر فرج را تطهیر کند همه مراجع عظام؛ طبق نظر

  :و پارچه زیر آن اما نسبت به تطهیر یا تعویض پنبه

زنجـانی،  آیـات عظـام:   ؛ کنـد . تطهیر یا تعـویض  1

  .سبحانی، صافی، گلپایگانی، نوري

. بنا بر احتیاط واجب پنبه را تطهیر یا تعـویض  2

آیـات  ؛ تطهیر یا تعویض کنـد کرده و باید پارچه را 

  فاضل.اي،  خامنهجوادي، عظام: امام خمینی، بهجت، 

بنا بر احتیاط واجب تطهیر یـا تعـویض کنـد؛    . 3

  .آیات عظام: تبریزي، خویی، وحید

مطـابق  . تطهیر یا تعویض الزم نیست هر چنـد  4

ـ احتیاط اسـت؛   ، مگـر در مستحاضـه   مکـارم ت اهللا آی
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ــت؛     ــب الزم اس ــاط واج ــر احتی ــا ب ــه بن ــره ک   کثی

  .آیت اهللا سیستانی

نسبت به غسل و وضـو   کثيره مستحاضه وظيفه: ۴مسئله

  1آن نماز و طواف در

 براي هر یک از طواف و نماز باید غسل کنـد . 1

مگر آنکه از وقت غسل تا آخـر   ؛و وضو هم بگیرد

کـه در ایـن    قطـع باشـد   در بـاطن هـم   نماز، خون

و تکـرار   صورت، الزم نیست براي نماز غسل کنـد 

بهجت،  ،آیات عظام: امام خمینی؛ وضو هم الزم نیست

  .اي خامنه جوادي،

بیـرون   اي کـه  ونـه ه گب ،اگر خون مستمر باشد. 2

از پنبه منقطع نشـود، یـک غسـل کـافی      آمدن خون

، تا پایـان نمـاز   اگر بعد از غسلطور  و همیناست؛ 

براي نماز هـم کـافی   همان غسل د، یاین خون بیرون

خون قطـع شـود ولـی دوبـاره بیـرون      است؛ و اگر 

                                                           

: اگر از وقت شـروع غسـل طـواف تـا     مراجع عظام همه. طبق نظر 1

پایان نماز آن خون قطع باشد به طوري که باطن هـم پـاك باشـد    

 همان طهارت براي طواف نسبت به نماز آن هم کافی است.
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غسـل الزم   هـم  براي نماز ،، به احتیاط واجببیاید

 اهللا سیستانی. آیت است؛ 

 ،واجـب  بنا بر احتیـاط عالوه بر اغسال یومیه،  .3

براي طواف و نماز آن یک غسل کنـد و بـراي هـر    

 .فاضل ،يتبریز :ظامآیات ع، یک وضو بگیرد؛ کدام

 ؛براي هر کدام غسل کند و وضـو الزم نـدارد   .4

مگر اینکه محدث به حدث ، آیات عظام: خویی، نوري

 نیز بگیـرد؛ وضو این است که اصغر باشد که احوط 

 اهللا خویی. آیت 

. بنا بر احتیاط واجب براي هر کدام غسل کنـد  5

و وضو الزم نیست حتـی اگـر محـدث بـه حـدث      

  .آیت اهللا وحیداصغر باشد؛ 

خون نبیند،  ،یومیهبراي نماز  ،اگر بعد از غسل .6

وگرنه براي هر کدام از طـواف   ؛الزم نیست تجدید

احتیاطاً یک غسـل کنـد و اگـر فاصـله بـین       و نماز

شود و در نزدیک مسجد هم  غسل و طواف زیاد می

ــه   نمــی ــع ورود ب ــد، احتیاطــاً موق ــد غســل کن توان

ــدل از   ــیمم ب ــجدالحرام ت ــد؛ مس ــم بنمای    غســل ه

 گلپایگانی. ،صافی :آیات عظام
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ــل  .7 ــر از غس ــاز،   غی ــاي نم ــري  ه ــل دیگ   غس

 مسـتحب؛  بنا بر احتیـاط ( بایدو تنها  نیست واجب

 .سبحانیاهللا  آیت  وضو بگیرد؛ )مکارم اهللا آیت 

عالوه بر غسـل، وضـو هـم     ،باید براي طواف. 8

بگیرد و بدون تأخیر طـواف کنـد و در مـورد نمـازِ     

طواف، چنانچه آن را بدون فاصله قابـل تـوجهی از   

الزم نیسـت بـراي آن    ،جـا آورده باشـد   طواف بـه  

واالّ بایـد   .جـا آورد  مجدداً اعمال مستحاضـه را بـه   

براي نماز طواف هم وظـایف مستحاضـه را تکـرار    

تی که اطمینان داشته باشد پس از مگر در صور ؛کند

، از وي خـون بیـرون   طـواف  تا پایـان نمـاز   ،غسل

  اهللا زنجانی. آیت  ؛نیامده است

نسبت به غسل : وظيفه مستحاضه متوسطه ۵مسئله

  1در طواف و نماز آنو وضو 

. براي طواف، یک غسل و بـراي نمـاز طـواف،    1

غسل دیگر انجام دهد و براي هر کـدام وضـو هـم    

                                                           
ـ     1 ا . طبق نظر همه مراجع عظام: اگر از وقـت شـروع غسـل طـواف ت

پایان نماز آن خون قطع باشد به طوري که باطن هـم پـاك باشـد    

 همان طهارت براي طواف نسبت به نماز آن هم کافی است.
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  .نوري ،اي آیات عظام: امام خمینی، خامنهبگیرد؛ 

  .مکارم ،زنجانیعظام: ت اآی . حکم قلیله را دارد؛2

. براي طواف و نماز آن یک غسل کافی است و 3

  بــراي هــر کــدام از طــواف و نمــاز وضــو بگیــرد؛  

  : واجــب بنــا بــر احتیــاط( فاضــل ،آیــات عظــام: بهجــت

  .)خویی ،آیات عظام: تبریزي

ولی  ؛نماز یک غسل کافی است. براي طواف و 4

 بنـا بـر احتیـاط   ( براي هـر یـک از طـواف و نمـاز    

بایـد یـک وضـو     )، وحیدسیستانیآیات عظام:  واجب؛

بگیرد و چنانچه براي خواندن نمازهاي یومیـه قـبالً   

یک غسل در آن روز انجام داده باشد، الزم نیسـت  

ات عظام؛ یآ؛ براي طواف و نماز آن دوباره غسل کند

  سیستانی.جوادي، 

بنا بـر  . براي طواف، غسل و وضو انجام دهد و 5

واجب، براي نماز هـم آنهـا را تکـرار کنـد؛      احتیاط

  گلپایگانی. ،آیات عظام: صافی

  انجـام  یومیـه  . اگر وظایف خود را بـراي نمـاز   6

   اي بــه غیــر از وضــو نــدارد؛ داده، وظیفــه جداگانــه

  آیت اهللا سبحانی.
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در نسبت به وضـو  : وظيفه مستحاضه قليله ۶مسئله

  1طواف و نماز آن

. براي هر کدام از طواف و نماز وضوي مستقل 1

جــوادي، آیــات عظــام: امــام خمینــی، بهجــت، نیــاز دارد؛ 

  .فاضل ،اي خامنه

اف ، براي هر کدام از طـو واجب بنا بر احتیاط. 2

ــاز دارد  ــتقل نی ــوي مس ــاز، وض ــام؛ و نم ــات عظ    :آی

، مکـارم صـافی، گلپایگـانی،    ،سیستانی، سبحانی، خوییتبریزي، 

  .نوري، وحید

. اگر بین طـواف و نمـاز طـواف، فاصـله قابـل      3

توانـد بـدون    توجهی حاصل نشود، مستحاضـه مـی  

تکرار وظایف مستحاضـه، نمـاز طـواف را بـه جـا      

آورد. ولی اگر بین طواف و نماز طواف فاصله قابل 

غسل تا  پس ازتوجهی ایجاد گردد و مطمئن نباشد 

بایـد  شـود،   خـون خـارج نمـی   طـواف  پایان نمـاز  

  اهللا زنجانی. آیت ؛ وظایف مستحاضه را تکرار کند

                                                           

: اگر از وقت شروع وضو بـراي طـواف   همه مراجع عظام. طبق نظر 1

تا پایان نماز آن خون قطع باشد به طوري که باطن هم پاك باشـد  

 آن هم کافی است.همان طهارت براي طواف نسبت به نماز 
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 مسجدين به كثيره و متوسطه مستحاضه ورود: ۷مسئله

هاي واجبش را انجام  اگرچه غسل ،جایز است .1

جـوادي،  آیات عظام: امام خمینـی، تبریـزي،   نداده باشد؛ 

 .، وحیدنوري ،فاضل، سیستانی، خویی، اي خامنه

  تنهــا ( هــاي واجـب نمـاز   غسـل انجـام  بـدون   .2

جایز  )مکارم ات عظام: زنجانی،آی ؛کثیرهمستحاضه در 

  .سبحانی ،بهجت :آیات عظامنیست؛ 

 بنـا بـر احتیـاط    ،هاي واجب نماز غسلانجام بدون  .3

    .گلپایگانی ،صافی :آیات عظامجایز نیست؛ واجب 

  يأس سن: ۸مسئله

مگر اینکـه   استقمري سال پنجاه  اتمام مطلقاً .1

خون، صفات حیض و شـرایط آن را داشـته باشـد؛    

  .اهللا مکارم آیت 

ــاً .2 ــام مطلق ــت  اتم ــال شص ــري س ــت؛ قم   اس

 ی.اهللا سیستان آیت 

هاي غیر سیده اتمام پنجـاه سـال قمـري و     زن .3

 سـال شصـت  سـال و  پنجاه اگر بین هاي سیده،  زن

یا در ایام عادت آنهـا  خون به صفات حیض  قمري،

بـین احکـام حـائض و     ،واجب بنا بر احتیاطباشد، 



   �واف: �وم��ل 

 

111 

، قمـري  سالشصت مستحاضه جمع کنند و بعد از 

  .نوري ،ات عظام: تبریزيآی محکوم به استحاضه است؛

یـام عـادت   ا. اگر خون به صفات حیض یـا در  4

هـاي سـیده و غیـر سـیده بـین پنجـاه تـا         زن ،باشد

ئض و وظـایف  شصت سال قمري بـین تـروك حـا   

  .، وحیدییخوات عظام: آیمستحاضه احتیاط کنند؛ 

. اگر پنجاه سال قمري تمام شده و قرشیه نیسـت،  5

حکم استحاضه را دارد و اگر اطمینان دارد کـه قرشـیه   

است یـا در آن شـک دارد، چنانچـه شـروع خـون در      

یـا خـون او    عادت یـا یکـی دو روز قبـل از آن باشـد    

اوصاف حیض را داشته باشد، حکم حـیض را دارد و  

  1اهللا زنجانی. آیت سیده، قسمی از اقسام قرشیه است؛ 

 ؛تعیین سن یائسگی محل تأمل و احتیاط است. 6

در این مسئله با رعایت شـرایط، بـه مجتهـد دیگـر     

 پنجـاه یا به احتیاط واجب در فاصله اتمـام  مراجعه 

                                                           

. در نظر معظم له زنی که بین پنجاه تا شصـت سـال قمـري اسـت و     1

ها حکم کسی را دارد کـه   داند که قرشی است یا نه مثل ایرانی نمی

هنوز از پنجاه سال قمري نگذشته باشد و اگر با شرایط خون ببینـد  

 شود. حائض شمرده می
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وك حـائض و اعمـال   سال قمري بین تـر شصت تا 

  اي. اهللا خامنه آیت ؛ مستحاضه جمع کنند

سـیده اتمـام   غیـر   و سـال . سیده اتمام شصـت  7

جـوادي،  آیات عظـام: امـام خمینـی،     قمري؛ سالپنجاه 

(مگــر علــم یــا  1.گلپایگــانی ،ســبحانی، صــافی، فاضــل

  آیت اهللا بهجت) اطمینان به حیضیت پیدا کند؛

  طواف در بانوان پوششگفتار هشتم: 

 طواف در زن بدن يا مو: نمايان شدن قسمتي از ۱مسئله

در فرض سهو و جهـل   ؛عظام همه مراجعطبق نظر 

در فرض عمد ؛ اما طواف او صحیح است ،قصوري

 و جهل تقصیري:

واجب طوافش صـحیح نیسـت؛    بنا بر احتیاط .1

، زنجـانی  ،تبریزي، خوییبهجت، آیات عظام: امام خمینی، 

 نوري. ،گلپایگانی صافی،

 در صـورت عـدم عـذر    هرچند ؛صحیح است .2

                                                           
روز و  78سـال و   58سال قمرى بـه سـال شمسـى حـدود     شصت  .1

 شود. می ماه 6سال و 48حدود  ی،سال قمرى به سال شمسپنجاه 
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ـام:   ده اسـت؛  کـر معصیت  ـات عظ اي،  خامنـه جـوادي،  آی

 .، وحیدمکارم ،فاضل، سبحانی، سیستانی

 طواف در زن حجاب: ۲مسئله

واجـب   بنا بر احتیاطکند و  با نماز فرق می. 1

تنها وجه  )سبحانی جوادي،: ات عظامیآ ؛(بنا بر فتوا

آیـات عظـام:   و کفین در طواف استثنا شده است؛ 

 ،گلپایگانی، صافی، فاضل، اي امام خمینی، بهجت، خامنه

  .، وحیدمکارم

آیت  واجب؛ بنا بر احتیاطکند  فرق نمی. با نماز 2

بنـا  و پوشاندن صورت براي زن از نامحرم،  اهللا تبریـزي 

ولکن باید به نحوي باشد کـه   .واجب است ،بر احتیاط

  اهللا خویی. آیت  ؛ساتر به صورت زن مس نشود

در نمـاز  کنـد؛ جـز اینکـه     . با نماز فرقـی نمـی  3

ولـی در طـواف    ،تواند صورت خود را بپوشـاند  می

  اهللا نوري. آیت  ؛واجب است صورت خود را نپوشاند

احتیاط این اسـت همـان مقـدار کـه در نمـاز      . 4

در طـواف نیـز واجـب     ،اسـت واجب آن پوشاندن 

ولی اگر قسمتی از موها یـا بـازو و سـاق پـا      .است

  .اهللا سیستانی آیت  ؛طواف صحیح است ،پیدا باشد
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کننده در معرض دید  از آنجا که معموالً طواف. 5

پوشاندن عورت بر مردها و تمام  ،ناظر محترم است

اندام ـ به جز وجـه و کفّـین ـ بـر بـانوان، واجـب        

  هللا زنجانی.ا آیت است؛ 

  طواف درگفتار نهم: نیابت 

  طواف يدورهامسئله: نيابت در بعض 

آیـات عظـام: امـام خمینـی،     . نیابت صحیح است؛ 1

  .نوري ،اي بهجت، خامنه

. تنها اگر بعد از تجاوز از نصف معذور شـده و  2

عذرش پیش آمدن بیمـاري اسـت، نیابـت صـحیح     

  .اهللا زنجانی آیت است؛ 

باقیمانده اشواط مکلف را طواف . اگر نتوان در 3

 :آیـات عظـام  براي طواف کامـل نایـب بگیـرد؛     داد؛

 دورمگـر بعـد از   (. ، مکـارم گلپایگـانی  ،صافیجوادي، 

آن اسـت  واجب چهارم، که در این صورت احتیاط 

که براي باقیمانده نایب بگیرد و بعـد از زوال عـذر   

خودش، باقیمانده را به جا آورده و طواف را اعـاده  

  )خویی ،تبریزي :آیات عظام د؛کن
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. اگر در اثنا عاجز شود و پیش از تجاوز نصـف  4

باشد، باید نایب طواف را از سر بگیرد و اگـر پـس   

از تجاوز نصف باشد، باید نایـب آن را اتمـام کنـد    

ولی نماز طواف را عالوه بر نایب خود شخص نیـز  

  اهللا سبحانی. آیت ؛ بخواند

تواند طواف را تمام  داند که نمی . اگر از اول می5

ــد؛     ــأیوس باش ــواف م ــام ط ــدا از انج ــد (از ابت   کن

 دور) و نیز در صورت عجز از اتمـام  اهللا فاضـل  آیت 

چهارم، باید براي طواف کامل نایب بگیرد. ولی اگر 

تواند براي بقیـه نایـب    چهارم باشد، می دوربعد از 

  .اهللا سیستانی آیت بگیرد؛ 

توانـد   گر از اول عاجز است و مقداري که میا. 6

جـب  ابنا بر احتیـاط و  ،است دورچهار  انجام دهد،

انجـام  و نایب بگیـرد بـراي    انجام دادهآن مقدار را 

یک طواف بـه قصـد اعـم از تمـام و اتمـام و اگـر       

از اول نایــب  ،مقـدارش کمتـر از چهـار دور اسـت    

 ،دبگیرد براي کل طواف و اگر در وسـط عـاجز شـ   

ایب بگیرد براي بقیـه  اگر چهار دور را انجام داده، ن
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و اگر کمتر از چهار دور انجـام داده، نایـب بگیـرد    

  .آیت اهللا وحیدبراي کل؛ 

  گفتار دهم: طواف مستحب

طواف مستحبي براي خـود يـا بـه     دوريک : ۱مسئله

 نيابت از ديگري 

  .سیستانیآیات عظام: سبحانی،  . اشکال ندارد؛1

  سایر مراجع.. صحیح نیست؛ 2

طواف مستحبي بعد از احرام و قبل از اعمال : ۲مسئله

 عمره يا حج

  :حکم تکلیفی الف)

صـافی،  جوادي، آیات عظام: بهجت، . اشکال ندارد؛ 1

  گلپایگانی.

طواف نساء را انجام  هرچند. اگر طواف واجب 2

  توانــد طــواف مســتحب انجــام دهــد؛  نــداده، نمــی

  نی، سبحانی.آیات عظام: زنجا

  آیـات عظـام:   ترك شـود؛  واجب  بنا بر احتیاط. 3

  نوري.مکارم، فاضل، اي،   امام خمینی، خامنه

واجـب بعـد از احـرام و قبـل از      بنا بر احتیاط. 4
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آیـات عظـام: تبریـزي،     رفتن به عرفـات تـرك شـود؛   

  .ی، سیستانییخو

. انجام طواف مستحبی قبل از رفتن به عرفـات  5

جایز نیست و نسبت به عمره تمتع بعد از طـواف و  

قبل از تقصیر جایز نیست و در عمره تمتـع قبـل از   

طواف و در عمره مفرده قبل از تقصیر بنا بر احتیاط 

  .آیت اهللا وحیدواجب طواف مستحبی انجام ندهد؛ 

  :حکم وضعی ب)

در عمره مفرده و عمره  ام؛همه مراجع عظ طبق نظر

  زند. اي نمی ع به عمره و حج لطمهتمت

  :و در حج تمتع پس از احرام و قبل از رفتن به عرفات

  . بایــد احـــرام را تجدیـــد و لبیـــک بگویـــد؛  1

  .آیت اهللا سبحانی

. بنا بر احتیاط واجب احرام را تجدیـد و لبیـک   2

  .خوییآیات عظام: تبریزي، بگوید؛ 

  .سایر مراجع. تجدید احرام الزم نیست؛ 3



  

  



  

  

  

  

 

  �واف �مازم: �ھار��ل 

   طواف نماز و طواف بين انداختن فاصله: ۱مسئله

حکـم   ،لزوم مواالت بین طواف و نماز طواف .1

نابراین بـا تـأخیرِ نمـاز،    ب .تکلیفی است و نه وضعی

آیـات عظـام: امـام خمینـی،     اعاده طواف الزم نیست؛ 

  نوري. ،اي، صافی، گلپایگانی، مکارم بهجت، خامنه

حکـم   آن، لزوم مـواالت بـین طـواف و نمـاز    . 2

و در صـورت عـدم مراعـات عمـدي      وضعی است

) بایـد  آیـت اهللا زنجـانی  (عدم مراعات بـدون عـذر،   

جـوادي،  : آیـات عظـام   طواف و نماز آن را اعاده کند؛

  .، وحیدسبحانی ،خویی

حکـم   آن لـزوم مـواالت بـین طـواف و نمـاز      .3
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و در صورت عدم مراعات عمدي، بـه   وضعی است

   احتیاط واجـب، طـواف و نمـاز آن را اعـاده کنـد؛     

  .فاضل ،: تبریزي، سیستانیآیات عظام

   : مكان نماز طواف۲مسئله

  در اوقات امکان و عدم ازدحام: الف)

نماز طـواف بایـد نـزد     عظام؛ همه مراجعطبق نظر 

  .مقام به جا آورده شود

  اما نسبت به خلف مقام:

  . پشــت مقــام یــا یکــی از طــرفین آن باشــد و  1

مادامی که جلـوتر از مقـام نباشـد، صـحیح اسـت؛      

    اهللا سبحانی. آیت 

واجـب پشـت مقـام باشـد؛ بـه       بنا بر احتیـاط . 2

طوري که مقام بین او و کعبه قرار گیرد و هر چقدر 

آیات عظام: امـام خمینـی،   تر باشد، بهتر است؛  نزدیک

  نوري.  مکارم، ،بهجت، صافی، گلپایگانی

ه طوري که مقام بین او . باید پشت مقام باشد؛ ب3

جــوادي، آیــات عظــام: تبریــزي، و کعبــه قــرار گیــرد؛ 

  .، وحیدفاضل ،خویی، زنجانی، سیستانیاي،   خامنه

  در اوقات ازدحام: ب)
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. اگر پشت مقام به نحوي که نـزد مقـام باشـد،    1

ممکن نشد، در یکی از طرفین آن نماز بخوانـد؛ بـه   

خواند و اگر  میاي که گفته شود نزد مقام نماز  گونه

تـر از طـرفین و پشـت     آن هم ممکن نشد، نزدیـک 

پشـت  واجـب   بنا بـر احتیـاط  مقام را مالحظه کند (

و اگر سه طرف مساوي  )اهللا فاضل آیت  مقام بخواند؛

ــد؛    ــاز بخوان ــام نم ــت مق ــد، پش ــام:  باش ــات عظ   آی

  .، نوريگلپایگانی ،امام خمینی، صافی

زدحام و . نزدیک مقام اقامه شود و در صورت ا2

  مزاحمت، در مسـجدالحرام بـا فاصـله پشـت مقـام      

  اي. اهللا خامنه آیت به جا آورد؛ 

. با عدم تمکن از خوانـدن نمـاز نـزد مقـام، در     3

ترین نقطه به مقام بـه جـا آورد؛ چـه پشـت      نزدیک

مقام و چه دو طرف آن. ولی اگـر جمعیـت طـواف    

کننده تـا شـعاع خیلـی زیـاد از کعبـه ادامـه دارد و       

اي دور بخواننـد،   شود نماز را در فاصـله  می موجب

باید جوري بایستد که مقام بین او و خانه باشد، نـه  

  .اهللا سبحانی آیت یکی از دو طرف او؛ 

4عد مفرط، در یکـی  . در صورت عدم تمکن و ب
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رد و اگـر نشـد،   از دو جانب مقام، نماز را به جا آو

قرب خلف مقام و دو طرف آن مراعات االقرب فاأل

را با رعایت احتیاط به جمع در نمـاز کنـد و بلکـه    

اعــاده آن، پــس از تمکــن از نمــاز در پشــت ســر، 

  .اهللا بهجت آیت هرچند در آخر وقت امکان باشد؛ 

 بنا بر احتیاط(. با مراعات االقرب فاالقرب باید 5

  پشـت مقـام بـه جـا آورد؛     ) اهللا تبریزي آیت  واجب؛

  . خوییاهللا آیت 

. با عدم تمکـن از خوانـدن نمـاز پشـت مقـام و      6

واجـب، هـم در یکـی از     بنا بـر احتیـاط  نزدیک آن، 

طرفین مقام و نزدیک به آن و هم پشـت مقـام، ولـی    

دورتر از آن، به جا آورد و اگر هـر دو ممکـن نشـد،    

هر کدام ممکن است، و اگر هیچ کدام ممکن نیست، 

  .اهللا سیستانی آیت تواند بخواند؛  هر جاي مسجد می

کننـدگان نباشـد،    . تا جایی کـه مزاحمـت طـواف   7

  .زنجانیآیت اهللا عقب برود، اما باید پشت مقام بایستد؛ 

تر از مقـام   تواند در یکی از طرفین یا عقب . می8

  اهللا مکارم. آیت بخواند؛ 

 ينقطه دورتر تا حد ایاقامه آن در دو طرف مقام  .9

  .ياهللا جواد تیآاست.  زیکه نزد مقام صدق کند جا
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. بنا بر احتیاط واجب از حدود دیـوار مسـجد   10

و به فاصله تقریبی شصت متر از کعبه،  :زمان ائمه

نباشد احتیـاط  هم تمکن از این متجاوز نکند و اگر 

واجــب آن اســت کــه آن را در یکــی از دو طــرف 

مکن تنزدیک مقام به جا آورد و اگر از ایـن هـم مـ   

تواند آن را در هر جاي مسجد به جا آورد؛  نشد، می

  .آیت اهللا وحید

:۳مسئله
1
طبقه مسجدالحرام (از حيث م يننماز طواف در  

 باالتر بودن از مقام)

زنجــانی, جــوادي، عظــام:  آیــات . صــحیح اســت؛1

  نوري. ،سبحانی، سیستانی، فاضل، مکارم

. در طبقه فوقانی به قدر متعارف صحیح اسـت  2

و هر جا شک در صدق خلف مقـام باشـد مجـزي    

   اهللا وحید.آیت نیست؛ 

                                                           

بایـد رعایـت    2. از جهت فاصله مکانی: فتواي آیات عظام در مسئله 1

شود و در حال اختیار و عدم ضرورت نماز طـواف در نـیم طبقـه    

 مسجدالحرام بر طبق نظر همه مراجع عظام صحیح نیست.
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در صورت امکان نماز در صـحن مسـجدالحرام،   . 3

 .اي اهللا خامنه آیت  ؛خلف مقام خوانده شود

  .صافیاهللا آیت  ؛صحیح نیست. 4

ن از حضـور در صـحن   يمعـذور : نمـاز طـواف   ۴مسئله

  (خلف مقام) م طبقه مسجدالحراميمسجدالحرام در ن

آیــات عظــام: جــوادي، زنجــانی، . صــحیح اســت؛ 1

  .سبحانی، سیستانی، مکارم، نوري

. صحیح نیست و براي نماز طواف در صحن و 2

و بنـا بـر    آیـت اهللا صـافی  خلف مقام نایب بگیرنـد؛  

احتیاط واجـب در نـیم طبقـه هـم نمـاز طـواف را       

  آیت اهللا وحید.بخوانند؛ 

قـه  طبنـیم  را در طـواف  . بنا بـر احتیـاط نمـاز    3

نایب براي آن بخوانند و در صحن و خلف مقام نیز 

  .اي آیت اهللا خامنهبگیرند؛ 

و محاذات  مسجدالحرام در مرد بر زن : تقدم۵مسئله

 آنان

 ؛محاذات رعایـت شـود  تقدم و عدم عدم  باید .1

  یـا بـه مـواالت     ،مگر اینکه این شرط حرجی باشـد 



   �ماز �واف: �ھارم��ل 

 

125

اهـل سـنت   از زن (یـا  بین طواف و نماز لطمه بزند 

ن آکه در این صورت، رعایت ) اهللا فاضل آیت  ؛باشد

  اهللا سبحانی. آیت شرط الزم نیست؛ 

اگر حداقل یک وجب بـین زن و مـرد فاصـله     .2

باشد، تقدم زن بر مرد یـا محـاذات اشـکال نـدارد؛     

  .، وحیدخوییعظام: ت اآی

. عدم رعایت فاصله مرد با زن، در صورت ازدحـام،  3

  آیت اهللا سیستانی زند؛ نمیضرري به صحت نماز 

. عدم رعایـت فاصـله مـرد بـا زن ضـرري بـه       4

آیات عظام: امام خمینی، بهجـت،  زند؛  صحت نماز نمی

اي، زنجـانی، صـافی، گلپایگـانی،     خامنـه جوادي، تبریزي، 

 نوري. ،مکارم

، بـه  طـواف  نمـاز  در صحيح قرائت از عاجز: ۶مسئله

 شرط عدم مسامحه در يادگيري

بخوانـد و مجـزي    ،تواند به هر صورتی که می .1

لی در و ، وحیدمکارم ،آیات عظام: تبریزي، خویی؛ است

صورت امکان، کسی را بگمـارد کـه نمـاز را بـه او     

 :آیات عظـام نایب گرفتن لزومی ندارد؛  تلقین کند و

 .نوري ،فاضلاي، زنجانی،  خامنه امام خمینی،
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در صورتی که اقتدا کردن ممکن باشـد، اقتـدا    .2

 ،توانـد  هـر طـوري مـی    ،کند و در غیر این صورت

  .اهللا بهجت آیت بخواند؛ 

تواند خودش بخواند و بـا   میکه به هر نحوي  .3

  گلپایگانی. ،صافی :آیات عظام ؛جماعت هم بخواند

 ولـی  هرچند در یادگیري مسامحه کرده باشد، .4

 به طـور  تواند می را حمد سوره از زیادي اگر مقدار

توانـد،   همان کافی است و اگر نمـی صحیح بخواند، 

توانـد   مقداري از قرآن را که مـی  ،به احتیاط واجب

آن را هـم  به آن اضافه کنـد و اگـر   ، صحیح بخواند

، تسبیح بگوید و اگر وقت براي یادگرفتن تواند نمی

 گرفتـه، یاد که مقدار معتنابه ، همان همه حمد نباشد

کـه  مقدار از قـرآن  هر تواند،  نمیکافی است و اگر 

ــد، کــافی اســت صــدق  ــدن کن و اگــر  قــرآن خوان

از جـاهلی کـه    ،تسـبیح بگویـد و سـوره   ، تواند مین

  اهللا سیستانی. آیت ؛ ساقط است ،نتواند یاد بگیرد

کسی را بگمـارد کـه قرائـت     ،. اگر ممکن است5

بـه  صحیح را به او تلقین کند و اگر امکان نداشت، 

به جا بیاورد و احتیاطاً نایب  ،تواند هر نحوي که می

  سبحانی.جوادي،  :ات عظامیآ ؛هم بگیرد
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  : جماعت در نماز طواف۷مسئله

. جماعــت در نمــاز طــواف واجــب، مســتحب 1

  اهللا بهجت. آیت است؛ 

  بــر فتـــوا؛   (بنـــاواجــب   بنــا بــر احتیـــاط  . 2

  .سایر مراجع) به آن اکتفا نشود؛ آیت اهللا زنجانی

  طواف نماز ركعات در ظن: ۸مسئله

؛ اســتاتمــام  ، اعــاده بعــد ازاحتیــاط واجــب .1

 اهللا مکارم. آیت 

 جع.سایر مراظن در رکعات معتبر است؛  .2

 طواف نماز افعال در ظن: ۹مسئله

سـبحانی،   جوادي، بهجت،آیات عظام: معتبر است؛  .1

 .گلپایگانی ،فاضل

ـام  حکم شـک را دارد؛   .2 ـات عظ  ،تبریـزي، خـویی   :آی

  .، وحیدسیستانی

اي،  آیات عظام: امام خمینـی، خامنـه  احتیاط شود؛ . 3

  نوري. ،زنجانی، صافی، مکارم
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  سعی مکان گفتار اول:

 جديد مسعاي در سعي: ۱مسئله

جـوادي،   :آیـات عظـام  صحیح و مجزي اسـت؛   . 1

 نوري. ،فاضل، مکارم ،اي، سبحانی خامنه

اگر اطمینان پیدا کنند که کوه صفا و مـروه تـا    .2

مسعاي جدید امتداد داشـته اسـت، سـعی در آنجـا     

  صافی. ،سیستانی، بهجت :آیات عظاممجزي است؛ 

هـا و   . چنانچه در طرف صفا، از نزدیک شیشـه 3

در طرف مروه، تا ستون بزرگی که در وسـط مـروه   

  .آیت اهللا زنجانیقرار دارد، سعی کند، مجزي است؛ 

. سعی در مسـعاي جدیـد تـا فاصـله پـنج متـري       4
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کند و در مازاد آن در صـورت   مسعاي قدیم کفایت می

بنا بـر  احراز بودن بین صفا و مروه مجزي است وگرنه 

  .آیت اهللا وحیدکند؛  احتیاط واجب کفایت نمی

 طبقه فوقاني  درسعي : ۲مسئله

   سیستانی. ،زنجانی :آیات عظام. مجزي نیست؛ 1

. سعی از طبقه دوم، کـه از بـاالي کـوه صـفا و     2

مروه باشد، مجزي است و سعی بین الحدین است؛ 

  .جواديبهجت،  :ات عظامیآ

ممکـن   زیـرزمین ، و کف سعیماگر از طبقه ه. 3

  .مکارم ،سبحانی :آیات عظام نباشد، اشکال ندارد؛

بـین صـفا و مـروه واقـع      . اگر محرز نیست که4

آیات عظام: امام خمینی، تبریـزي،   ه، مجزي نیست؛شد 

  نوري. ،اي، خویی، صافی، فاضل، گلپایگانی خامنه

. اگر احراز شـود کـه قـبالً بـین دو کـوه بـوده       5

باشد و در صورت شک صحیح است هرچند فعالً ن

  .آیت اهللا وحیدبنا بر احتیاط واجب صحیح نیست؛ 

 سعي در طبقه زيرزمين: ۳مسئله

آیـات عظـام:   (بـه غیـر از    مراجـع عظـام  همه طبق نظر 
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 ؛اسـاس نظـر ایشـان: اشـکال دارد)     که بـر  ، وحیدصافی

با توجه به اینکه بین کوه صـفا   ،سعی در طبقه زیرزمین

و مسـعاي جدیـد آن نیـز     و مروه است، صحیح است

حکــم مســعاي همکــف را دارد. (چنانچــه تــا انتهــاي 

 )آیت اهللا زنجانیمسعی سعی کند، مجزي است؛ 

  زمان سعیگفتار دوم: 

  شب تا سعي تأخير: ۱مسئله

 حتـی  ،را توان سعی می ؛عظام مراجعهمه طبق نظر 

  .انداخت خیرأت به شب تا ،عذر بدون

واجب تـاخیر سـعی   بنا بر احتیاط ، آیت اهللا وحیـد 

  .بدون ضرورت، تا شب آن روز جایز نیست

  روز بعد تا سعي تأخير: ۲مسئله

قبل از سعی، طواف  باید باشد، بدون عذراگر . 1

 ،خـویی، زنجـانی   :آیات عظـام اعاده کند؛  و نماز آن را

 .، وحیدسبحانی

قبـل از سـعی، طـواف و    باشد، بدون عذر اگر  .2

ــاز آن را ــاط  نم ــر احتی ــا ب ــد؛ واجــب  بن ــاده کن   اع

  سیستانی.عظام: تبریزي،  آیات
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طـواف و نمـاز اعـاده     جایز نیست، امـا  تأخیر. 3

اي، صـافی،   آیات عظام: امام خمینی، بهجت، خامنه ندارد؛

  نوري. ،فاضل، گلپایگانی، مکارم

 ر سعی براي فردا و پس از آن مجزي اسـت ی. تأخ4

  .جواديت اهللا یآست. یو اعاده طواف و نماز الزم ن

  کیفیت سعی گفتار سوم:

   سواره يا محمل روي سعي: ۱مسئله

هرچنـد راه رفـتن افضـل     مطلقـاً؛  جایز اسـت . 1

گلپایگـانی،  جـوادي،  آیات عظام: امام خمینی، بهجت،  ؛است

  نوري. ،مکارم

باید خـودش وسـیله   و توانایی  اختیار حال در. 2

اي، زنجــانی،  عظــام: تبریــزي، خامنــه  آیــاترا راه ببــرد؛ 

  .، وحیدفاضل ،سبحانی، صافی

دهـد یـا اینکـه     اگر خودش وسیله را حرکت می. 3

ــی ــراي    م ــدون اینکــه ب ــد وســیله را نگــه دارد، ب توان

دهد، درخواست  داشتن از شخصی که حرکتش می نگه

  اهللا سیستانی. آیت کند، جایز است؛ 

ــا اختیــار خــود نشســته، جــایز اســت؛  4   . اگــر ب

   اهللا خویی. آیت 
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 سعي در مواالت: ۲مسئله

  اهللا گلپایگانی. آیت نیست؛  الزممواالت در سعی  .1

ــر  در. 2 ــت؛  الزماول،  دورغی ــام:  نیس ــات عظ   آی

 نوري. ،اي امام خمینی، بهجت، خامنه

آیـات عظـام:    (بنا بر فتـوا؛ واجب  بنا بر احتیاط .3

ــانیجــوادي،  ــافی ،زنج ــدص ــامی  )، وحی ــا در تم دوره

آیـات عظـام: تبریـزي، خـویی،     ؛ مواالت مراعـات شـود  

  1مکارم. ،سیستانی، فاضلسبحانی، 

 سعي هنگام در مروه و صفا بين نشستن: ۳مسئله

  .آیت اهللا گلپایگانی. اشکال ندارد، 1

اگر مواالت در دور اول به هم نخورد اشـکال  . 2

  نوري. اي، امام خمینی، خامنه :آیات عظام؛ ندارد

  واجـب، بـدون عـذر ننشـیند؛      بنا بـر احتیـاط  . 3

 آیت اهللا بهجت.

هرچند طوالنی  ؛براي رفع خستگی جایز است .4

ولی پس از رفع خستگی، بالفاصـله سـعی را    .شود

  سیستانی. ،زنجانی :آیات عظام ادامه دهد؛

                                                           
مواالت هستند، در مواردي رعایت  . البته کسانی که معتقد به وجوب1

  اند. این شرط را استثنا کرده
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، جـوادي آیات عظام: (بنا بر فتوا؛  واجب بنا بر احتیاط. 5

مقداري باشد که مواالت عرفیـه بـه هـم    به ) صافی، وحید

 .مکارم ،فاضلتبریزي، خویی، سبحانی، آیات عظام:  نخورد؛

  و قطع آن سعی در خلل و شکگفتار چهارم: 

 از روي فراموشي سعي در كردن زياد: ۱مسئله

زیـاد کـردن از روي    عظـام؛  مراجـع همـه  طبق نظر 

یا بیشتر، به صـحت   دورچه کمتر از یک  ،فراموشی

 .زند سعی ضرر نمی

  جهل از روي سعي در كردن زياد: ۲مسئله

. حکم زیادي عمدي را دارد و باید از نـو بـه جـا    1

  آیت اهللا مکارم.آورد؛ مگر آنکه کمتر از یک دور باشد؛ 

آیـات عظـام: امـام خمینـی،     محل اشکال است؛  .2

  نوري. ،فاضل

. اشکال دارد؛ مگـر آنکـه جاهـل قاصـر باشـد؛      3

  اهللا سیستانی. آیت 

آیـات عظـام:   زنـد؛   به صحت سعی ضرر نمـی  .4

ــزي، ــت، تبری ــوادي، بهج ــه ج ــانی،  خامن ــویی، زنج اي، خ

 .، وحیدگلپایگانی ،سبحانی، صافی



���م: ��ی��ل 
   

 

135

 تمتع عمره تقصيرِ از بعد: علم به نقصان سعي، ۳مسئله

  ) سه دور یا کمتر ناقص شده است:الف

  بقیه را انجام دهد. همه مراجع عظام؛ طبق نظر

ــه دور  ب ــتر از س ــام دور اول، بیش ــد از اتم ) بع

  ناقص شده است:

نی، جوادي، یآیات عظام: امام خم. بقیه را انجام دهد؛ 1

اي، زنجانی، سبحانی، سیستانی، صـافی، گلپایگـانی،    خامنه

  .مکارم، نوري

. بنا بر احتیاط واجب یـک سـعی کامـل انجـام     2

  .آیات عظام: بهجت، فاضلدهد؛ 

. بنا بر احتیاط واجب یـک سـعی بـه قصـد اعـم از      3

  .، وحیدخوییآیات عظام: تبریزي، انجام دهد؛ تمام و اتمام 

  اما نسبت به اعاده تقصیر

  .اي، نوري آیات عظام: امام خمینی، خامنه. الزم نیست؛ 1

(مگـر در   خـویی آیات عظـام: سـبحانی،    . الزم است:2

  )آیت اهللا زنجانیصورتی که مربوط به دور هفتم باشد؛ 

آیـات عظـام:   . بنا بـر احتیـاط واجـب الزم اسـت؛     3

ــل،     ــافی، فاض ــتانی، ص ــوادي، سیس ــزي، ج ــت، تبری بهج

  .گلپایگانی، مکارم، وحید
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کفـاره نیـز    عظـام؛  برخی از مراجعالبته طبق نظر  *

  الزم است.

 آن سرگيري از و سعي قطع: ۴مسئله

  امام خمینی.؛ اشکال دارد .1

  اسـت؛   مجـزي با اعتقاد به جواز از سـرگرفتن   .2

 .، وحیدخوییعظام: ت اآی

 ؛صحیح اسـت  ،اگر بعد از فوت مواالت باشد .3

کـه   جاهل قاصر باشدمگر آنکه  وگرنه اشکال دارد

  جوادي. ،سیستانی :ات عظامیآ ؛صحیح است

. اگر از آنچه انجام داده، منصرف شده و پس از 4

فوت مواالت شروع کرده، اشکال ندارد. ولـی اگـر   

نصف سعی را انجام داده، احتیاطـاً آن را بـه هفـت    

بـه عنـوان تکلیـف فعلـی     مجدداً برساند و سعی را 

  اهللا سبحانی. آیت انجام دهد؛ 

آیات عظام: بهجت، تبریزي،  سعی جدید اشکال ندارد؛. 5

 نوري. ،اي، زنجانی، صافی، فاضل، گلپایگانی، مکارم خامنه

 تا اينکه به يقين برسد شکحالت  با سعي ستمرارا: ۵مسئله

آیات عظام: امـام خمینـی، بهجـت،    صحیح است؛  .1

  نوري. ،اي، سیستانی خامنه
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 .آیت اهللا وحید. صحیح نیست؛ 2

خویی،  :آیات عظاماعاده کند؛ واجب  بنا بر احتیاط .3

 فاضل. ،تبریزي

صحیح اسـت؛   ،کشف حال ادامه داده ياگر به رجا .3

  مکارم. ،گلپایگانیسبحانی، صافی، جوادي، : آیات عظام

اطمینان دارد تا پیش از پایان سعی نسـبت  اگر  .4

توانـد   حجت شرعی پیدا کنـد، مـی   دورهابه تعداد 

سعی را ادامه دهد و اگر حجت شـرعی پیـدا کـرد،    

سعی صحیح و در غیر ایـن صـورت باطـل اسـت؛     

   1.اهللا زنجانی آیت 

  

                                                           
. براي اطالع نسبت به احکام تقصیر در عمـره، بـه گفتـار چهـارم از     1

مراجعه نمایید و به جهت اختصـار در   180تا  177فصل هفتم ص

 اینجا بیان نشد.
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 : خروج از مکه بين عمره و حج تمتع ۱مسئله

. با اطمینـان از عـدم فـوت اعمـال حـج جـایز       1

 .نوري ،اي، فاضل، مکارم آیات عظام: بهجت، خامنهاست؛ 

؛ هرچند ضروري نباشد(. خروج براي حاجت، 2

با اطمینان بـه عـدم فـوت اعمـال      )آیت اهللا سیستانی

حـرام  ا. البته بـا  اهللا سیستانی آیت حج، اشکال ندارد؛ 

  ، وحید.خویی ،عظام: تبریزي  آیاتحج، 

. خروج براي انجام کاري که نیاز دارد، اشـکال  3

ندارد و در این صورت نیز اگر بتواند، باید با احرام 

  .اهللا زنجانی آیت حج خارج شود؛ 

؛ فتـوا جـایز نیسـت (بنـا بـر     واجب  احتیاطبنا بر . 4
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، مگر در صورت ضرورت و با احـرام  سبحانی) آیت اهللا

  .یگلپایگان ،صافیجوادي،  ،امام خمینیآیات عظام: حج؛ 

: خروج از مکه، پـس از اعمـال منـا و قبـل از     ۲مسئله

  انجام طواف و سعي، با فرض عدم ضرورت

 .صافی ،آیات عظام: تبریزي، خویی. جایز نیست؛ 1

آیـات عظـام:   جایز نیست؛ واجب  بنا بر احتیاط. 2

 .، وحیدفاضل ،سبحانیجوادي، بهجت، 

اي،  آیات عظام: امام خمینی، خامنـه . اشکال ندارد؛ 3

  نوري. ،زنجانی، سیستانی، مکارم

 حكـم  و تمتـع  عمـره  از بعـد  ،مكه از خروج: ۳مسئله

  ميقات از نگذشت با احرام

(از  ما فی الذمـه واجب، به قصد  بنا بر احتیاط. 1

  .امام خمینیتمتع و مفرده) احرام عمره ببندد؛ 

اگر در همان ماه هاللی که براي عمره تمتـع  . 2

نیاز به احرام جدید نیسـت و   ،برگردد ،احرام بسته

اگر در ماه دیگر برگردد، باید بار دیگر محـرم بـه   

 ،اي آیـات عظـام: تبریـزي، خامنـه     ؛عمره تمتع بشـود 

. ولی اگر در ماه دیگـر بـه مکـه    ، وحیدفاضل ،ییخو
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بازگردد، واجب است به میقات رفته و براي عمره 

تمتع احرام ببندد و اعمال عمره را انجـام دهـد و   

احتیاط واجب آن است که یک طواف نساء بـراي  

ـ  جـا  ه عمره اول به جا آورد و اگر عمره تمتع را ب

ت، آیـات عظـام: بهجـ    نیاورد، حج او صحیح نیست؛

 .مکارم ،سبحانی

عمـره   ،. چنانچه بدون عذر از مکه خارج شـده 3

چنانچـه از   بازگشـت، شـود و در   تمتعش باطل مـی 

توانـد بـدون    روز نگذشـته، مـی   احرام قبلی او سی

 .اهللا زنجانی آیت  ؛احرام از میقات بگذرد

احـرام الزم نیسـت و    ،. اگر در همان مـاه برگـردد  4

بعد باشد، پس اگر دوبـاره نخواهـد خـارج     اگر در ماه

تا زمان حج باید به قصد عمره تمتع محرم شـود   ،شود

 ،و اگر دوباره قصد خروج و بازگشت در ماه بعـد دارد 

 .اهللا سیستانی آیت  ؛باید به قصد عمره مفرده محرم شود

اگر در همان ماهی که محـرم بـه عمـره تمتـع     . 5

ه بیرون رفتـه و در  شده و عمره را انجام داده، از مک

همان ماه برگشته، احرام الزم نیست و اگر یک مـاه  

عمـره تمتـع محـرم     بـراي  مجدداًباید  ،فاصله شده
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شـود و اگـر یـک مـاه      مفرده میاولی شود و عمره 

ولی در غیر ماهی که محرم بـه عمـره    ،فاصله نشده

شـود،   دوبـاره بـه مکـه وارد مـی     ،تمتع شـده بـوده  

   ؛تــع دوبــاره محــرم شــودعمــره تم بــراياحتیاطــاً 

 .گلپایگانی ،صافی :آیات عظام

بـدون   ،احتیاط واجـب آن اسـت کـه از میقـات    . 6

بگذرد و براي دخول مکه احرام ببنـدد و بـراي    ،احرام

حج خود نیز از مکه محرم شود و هر دو احـرام را بـه   

  اهللا نوري. آیت  ؛قصد قربت مطلقه انجام دهد

کنـد و عمـره    باید بـا احـرام از میقـات عبـور    . 7

  .ت اهللا جواديیآمفرده انجام دهد؛

القعـده و خـروج از    : انجام عمره تمتع در ذي۴مسئله

  الحجه  مکه در ذي

. عمره تمتع قبلـی باطـل شـده و بایـد مجـدداً      1

ــی از     ــرام از یک ــا اح ــد ب ــام ده ــع انج ــره تمت عم

سیستانی،  ،اي آیات عظام: خامنههاي عمره تمتع؛  میقات

تواند از ادنی الحـل بـراي عمـره     میو ( .، وحیدفاضل

مفرده محرم شود و اگر به قصد انجام حج، تـا روز  
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ترویه در مکه بماند، عمره مفرده تبـدیل بـه عمـره    

  ).آیت اهللا سیستانی شود؛ تمتع می

. اگر از میقات گذشـته، بایـد دوبـاره محـرم     2

شود و عمره به جا آورد و همان عمـره تمتـع او   

و بـراي عمـره    اهللا خـویی   آیتشود؛  محسوب می

آیـات  سابق، احتیاطاً طـواف نسـاء بـه جـا آورد؛     

  مکارم. ،عظام: بهجت، تبریزي

. اگر یک ماه فاصـله شـده، بایـد مجـدداً بـراي      3

شـود   عمره تمتع محرم شود و عمره اولی مفرده می

و اگر یک ماه فاصـله نشـده، احتیاطـاً بـراي عمـره      

  .گلپایگانی ،فی: صاآیات عظامتمتع دوباره محرم شود؛ 

. اگر سی روز از احرام قبلی گذشـته یـا از میقـات    4

 ما فی الذمـه واجب به قصد  بنا بر احتیاطعبور نموده، 

  .امام خمینی(از تمتع و مفرده) احرام عمره ببندد؛ 

. واجب است به میقات رفته و براي عمره تمتع 5

احرام ببندد و اعمال عمره را انجام دهـد و احتیـاط   

واجب آن است که یک طواف نساء براي عمره اول 

به جا آورد و اگر عمره تمتع را به جا نیـاورد، حـج   

  سبحانی.آیت اهللا او صحیح نیست؛ 
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تواند خارج شـود و در   . در صورت حاجت می6

ــت، ــی روز    بازگش ــی او س ــرام قبل ــه از اح چنانچ

گذشته، باید مجدداً محرم شـود و اگـر بـدون نیـاز     

    .اهللا زنجانی آیت گردد؛  اش باطل می خارج شود، عمره

  .ت اهللا جواديیآیان شده است؛ بله قبلی مسئ در. 7

 تمتع حج و عمره بين سر تراشيدن: ۵مسئله

اي،  خامنـه آیات عظام: امام خمینـی،  . جایز نیست؛ 1

  .نوري ،سبحانی، صافی، گلپایگانی، مکارم

ــدارد؛ 2 ــات عظــام: بهجــت، زنجــانی،  . اشــکال ن آی

  فاضل. ،سیستانی

. اگر عمره تمتع در ماه شوال انجـام داده شـود،   3

سی روز بعـد از عیـد فطـر، جـایز     تراشیدن سر، تا 

واجـب، نبایـد    بنا بر احتیـاط ولی بعد از آن،  است؛

  .، وحیدخویی  ،عظام: تبریزيآیات  تراشیده شود؛

دن سـر در حـج   یمگر آنکه تراشـ  ؛ز استی. جا4

ش یدن پیراشتنه آن با یبراي کسی واجب باشد و زم

  .ت اهللا جواديیآ ؛ن برودیاز آن از ب
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  : انجام عمره مفرده بين عمره و حج تمتع۶مسئله

  حکم تکلیفی: الف)

 خـویی، جوادي، آیات عظام: امام خمینی، . جایز نیست؛ 1

  .، وحیدنوري ،زنجانی، سبحانی، صافی، گلپایگانی، مکارم

  اي. اهللا خامنه آیت  جایز نیست؛واجب  بنا بر احتیاط. 2

. جایز نیست؛ مگر در صورتی که از مکه خارج 3

شود و در ماه بعد از ماه انجام عمره تمتع، با احـرام  

  .فاضل ،آیات عظام: تبریزيعمره مفرده، داخل شود؛ 

. اگر براي عمره مفرده محرم شـود، بایـد آن را   4

  .اهللا سیستانی آیت تمام کند؛ 

  اهللا بهجت. آیت . اشکال ندارد؛ 5

  ) حکم وضعی:ب

 ،زنجانی :آیات عظامکند؛  . عمره تمتع را باطل می1

حجه در مکه بماند و  . ولی اگر تا هشتم ذيسیستانی

آید؛  قصد حج کند، عمره مفرده، تمتع به حساب می

  آیت اهللا سیستانی.

بـه   مبـدل . عمره تمتع باطل و این عمره مفرده، 2

  .آیت اهللا سبحانی گردد؛ عمره تمتع می
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 . اگر در ماه دیگر انجام دهد، عمره تمتع باطـل 3

الحجـه   ، و چنانچه تا هشـتم ذي آیت اهللا وحیداست؛ 

ــع    ــن عمــره مفــرده، عمــره تمت ــد، ای در مکــه بمان

  آیت اهللا فاضل.شود؛  محسوب می

. اگر از حرم خارج شده و در غیر از ماهی کـه  4

براي عمره تمتع محرم شده، انجام دهد، عمره تمتع 

  .اهللا تبریزي آیت شود؛  به عمره مفرده تبدیل می

ــد؛  تمتــع نمــیاي بــه عمــره و حــج  . لطمــه5   زن

اي، صافی،  خامنهجوادي، آیات عظام: امام خمینی، بهجت، 

  .نوري ،مکارم

  

  



  

  

  

 

  

  و�و��نم: ��ل ��� 

  گفتار اول: وقوف در عرفات

  ابتداي وقوف: ۱مسئله

پشت سـر هـم    . به مقدار خواندن نماز ظهر و عصر1

و ) ، وحیــدسیســتانی آیـات عظــام: (و انجـام یــک غســل؛  

ــدارد  ــأخیر از ظهــر روز نهــم اشــکال ن ؛ مقــدمات آن ت

  اي. خامنه اهللا  آیت

تواند تـأخیر کنـد؛    می بعدازظهر. تا یک ساعت 2

 خویی. ،تبریزي :آیات عظام

. تأخیر تا قبل از غروب (زوال حمـره مشـرقیه) بـه    3

 .اهللا زنجانی آیت مقدار مسماي عرفی وقوف جایز است؛ 

. فقط تأخیر به مقدار اداي نماز ظهر و عصر در 4



  

  

  �ناسک ���اه 148

اول وقت و انجام مقدمات آن در منطقـه نمـره کـه    

فعالً مسجد نمره در آن اسـت و خـارج از عرفـات    

 بحانی.اهللا س آیت باشد، جایز است؛  می

. احتیاط واجب آن اسـت کـه وقـوف را از اول    5

آیات عظام: امـام خمینـی، بهجـت،    ظهر تأخیر نیندازد؛ 

 .نوري ،صافی، فاضل، گلپایگانی، مکارمجوادي، 

  : انتهاي وقوف۲مسئله

آیات عظام: بهجت، تبریزي، . غروب آفتاب است؛ 1

  .، وحیدمکارم ،خویی

ال با شک در سقوط قرص، غروب شرعی (زو. 2

در صـورت اطمینـان بـه سـقوط     حمره مشـرقیه) و  

واجـب، غـروب    بنـا بـر احتیـاط   ، خورشـید  قرص

  .اهللا سیستانی آیت شرعی (زوال حمره مشرقیه) است؛ 

. غروب شرعی (زوال حمـره مشـرقیه) اسـت؛    3

اي، زنجـانی،   خامنـه آیات عظـام: امـام خمینـی، جـوادي،     

  نوري. ،سبحانی، صافی، فاضل، گلپایگانی

ــئله ــالل  : ۳مس ــت ه ــنت در رؤي ــل س ــت از اه متابع

  الحجه نسبت به انجام وقوفين ذي

  :به خالف نباشدیا حجت شرعی ) علم الف
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  (بـــه غیـــر از  عظـــام همـــه مراجــع طبـــق نظـــر 

  کند. کفایت می ؛)اهللا سیستانی  آیت

واجـب کفایـت    بنا بـر احتیـاط  : اهللا سیستانی  آیت

حجه ال کند مگر بر طبق ضوابط شرعی هالل ذي نمی

  ثابت شود.

  :به خالف باشدیا حجت شرعی ) علم ب

آیات عظام: امام خمینی، جـوادي،  کند؛  . کفایت می1

  اي، زنجانی، فاضل، مکارم، نوري. خامنه

 کنـد؛  . در صورت ناچاري و تقیـه کفایـت مـی   2

  آیات عظام: بهجت، صافی، گلپایگانی.

  ی.م: تبریزي، خویآیات عظا کند؛ . کفایت نمی3

ــا . 4   کنــد؛  واجــب کفایــت نمــی   بــر احتیــاط بن

  .، وحیدسیستانی آیات عظام:

  گفتار دوم: وقوف در مشعر

  مشعر در فجر طلوع تا عيد شب بيتوته: ۱مسئله

واجـب   فجـر تـا طلـوع    شببودن مقداري از  .1

  اهللا سیستانی. آیت است؛ 

  .گلپایگانی ،صافیعظام: سبحانی،  آیاتواجب است؛  .2
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ــه .3 ــاط واجــب، الزم اســت؛   ب ــام: احتی ــات عظ   آی

 نوري. ،اي، فاضل، مکارم خامنهجوادي، امام خمینی، بهجت، 

اسـت؛  هرچند مطـابق احتیـاط    ؛واجب نیست .4

  .، وحیدزنجانی ،، خوییآیات عظام: تبریزي

 روز آفتـاب  طلوع تا فجر طلوع از مشعر در وقوف: ۲مسئله

   عيد

واجب است از طلوع فجر تـا طلـوع آفتـاب در    . 1

خــویی، اي،  خامنــه تبریــزي، :آیــات عظــاممشـعر بمانــد؛  

آیـات  و تا کمی قبل از طلـوع آفتـاب؛    مکارم ،سبحانی

  نوري. ،صافی، فاضل، گلپایگانیجوادي،  مام خمینی،عظام: ا

واجب تا طلـوع آفتـاب واجـب     بنا بر احتیاط. 2

 .، وحیدبهجتات عظام: آیاست؛ 

 مسـماي مقدار واجب وقوف اختیـاري مشـعر،   . 3

 ،وقوف بین الطلـوعین اسـت و مقـدار رکـن وقـوف     

روز  (زوال حمـره مشـرقیه)  وقوف بین غروب  مسماي

  اهللا زنجانی. آیت  ؛نهم تا طلوع خورشید روز عید است

. واجب وقوف، قسمتی از شب تا کمی قبـل از  4

طلوع آفتاب است و رکن، وقوف فی الجملـه از آن  

 اهللا سیستانی. آیت است؛ 
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 مشعر از بانوان و معذورين شبانه کوچ زمان: ۳مسئله

 امن به

شب حرکت کنند، اما در صورت  باید بعد از نیمه .1

شـب اشـکالی نـدارد و     اضطرار، حرکت قبـل از نیمـه  

  .سبحانیاهللا  آیت کند؛  اضطراري کفایت میوقوف 

شب حرکـت   بعد از نیمه ،واجب بنا بر احتیاط. 2

 نوري. ،مام خمینیآیات عظام: اکنند؛ 

  سایر مراجع.شب حرکت کنند؛  توانند قبل از نیمه می. 3

  : وقوف در حال عبور4مسئله

نیـت وقـوف در حـال     همه مراجع عظام؛طبق نظر 

عبور اشکال ندارد و مجزي است لذا براي بانوان و 

سایر معذورین در وقوف شبانه مشعرالحرام توقـف  

اتوبوس و یا پیاده شـدن از آن بـراي نیـت وقـوف     

 الزم نیست.

 براي ،مشعر بهمعذورين  همراهان بازگشت: ۵مسئله

 الطلوعين بين درک

آیـت   ؛واجب بنا بر احتیاط(در صورت امکان . 1

عظام: بهجـت، زنجـانی،    آیاتاید برگردند؛ ) بمکارماهللا  

  گلپایگانی. ،صافی، فاضل
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  .آیت اهللا وحید. بنا بر احتیاط واجب باید برگردند؛ 2

کسانی که ناچارند همراه معذورین باشند، اگر . 3

ولو یک لحظه قبل از طلوع آفتاب به مشعر  ،بتوانند

باید برگردند و در فرض عجز، اگر بتوانند  ،برگردند

ــد  ــه آنجــا برگردن ــد ب ــل از ظهــر روز عی ــد  ،قب بای

 خویی. ،تبریزي :آیات عظام ؛برگردند

، بایـد  اگر معـذورین نیـازي بـه اینهـا ندارنـد      .4

   سیستانی.اهللا  آیت  برگردند؛

ایــد ب ،اگــر معــذورین نیــازي بــه اینهــا ندارنــد. 5

چنانچـه   ،نها نیابی استاما کسانی که حج آ .برگردند

 ،براي درك وقوف اختیـاري  ،رفتند ابا معذورین به من

  اهللا سبحانی. آیت به مشعر برگردند؛ الزم است 

آیات عظـام: امـام خمینـی،    گردند؛ رالزم نیست ب. 6

 1.نوري ،اي خامنه ،جوادي

 : ترك عمدي وقوف بين الطلوعين مشعر۶مسئله

 درك مشـعر  در را شـبانه  وقـوف  که کسیحکم 

                                                           

 مراجـع عظـام  . باید توجه داشت که در مورد نیابت معذورین، نظـر  1

  است؛ به فصل یازدهم مراجعه شود.متفاوت 
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 تـرك  را الطلـوعین  بـین  وقـوف  عمـداً  ولـی  ،کرده

 :  عرفات وقوف درك فرض با نموده،

 جواديآیات عظام: بهجت، حج او صحیح است؛  .1

 مکارم. ،گلپایگانیی، صافسیستانی، ، زنجانی، 

 ،اي خامنـه  عظـام:  آیـات  ؛باید حـج را اعـاده کنـد    .2

؛ مگر اینکه جاهل باشـد، کـه در ایـن صـورت     فاضل

  .، وحیدخویی ،آیات عظام: تبریزيحج او صحیح است؛ 

آیـات  حج را اعاده کنـد؛  واجب  بنا بر احتیاط. 3

  1.نوري ،امام خمینی، سبحانی عظام:

                                                           

 اند. ، در برخی از صور، کفاره را الزم دانستهمراجع عظاماي از  . عده1



  

  



  

  

  

  

  

و ر�ی  �نا � روز �ید��بان ا�مال�م: ��ل �� 
  ���ات � گا�

  گفتار اول: ترتیب اعمال

، رعایت نکردن ترتیـب  عظام؛ همه مراجعطبق نظر 

 ،غفلتاز روي چنانچه (رمی، ذبح، حلق یا تقصیر) 

؛ امـا حکـم   جهل باشد، نیاز به اعـاده نـدارد   یاسهو 

  ترتیب اعمال بدین شرح است:

  : ترتيب بين رمي و ذبح ۱مسئله

ترتیب الزم است و در صورت عدم رعایت،  .1

 ،، زنجـانی خـویی  ،تبریزي آیات عظام:باید اعاده شود؛ 

  .، وحیدسبحانی

  ؛ واجــب بنــا بــر احتیــاطترتیــب الزم اســت (. 2
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) و اگر رعایت نکنـد، گنـاه   مکارم ،عظام: بهجت تاآی

  اي. خامنه آیت اهللاکرده، ولی عملش صحیح است؛ 

و در  ترتیـب الزم اسـت   ،واجب بنا بر احتیاط. 3

بنـا بـر   صورت عـدم رعایـت، در صـورت امکـان،     

آیات عظـام: امـام خمینـی،    اعاده شود؛ واجب  احتیاط

 نوري. ،سیستانی، صافی، فاضل، گلپایگانیجوادي، 

  ريا تقصي : ترتيب بين ذبح و حلق۲مسئله

. ترتیب الزم است و در صورت عدم رعایـت،  1

  .  سبحانی ،زنجانی آیات عظام:باید اعاده شود؛ 

ـ ؛ واجب بنا بر احتیاط. ترتیب الزم است (2 ات آی

) و اگر رعایت نکند، گناه کـرده،  مکارم ،بهجت عظام:

   اي. خامنه اهللا  آیتولی عملش صحیح است؛ 

اگر قربانی را در جایی که ذبـح در آن مجـزي    .3

تواند قبل از ذبح حلق یـا   می ،است تهیه کرده باشد

   .اهللا سیستانی آیت تقصیر کند؛ 

و در  ترتیـب الزم اسـت  واجـب   بنا بر احتیـاط . 4

 بنا بر احتیاطت امکان صورت عدم رعایت، در صور

آیـات عظـام: امـام خمینـی، تبریـزي،      اعاده شود؛ واجب 

 .، وحیدنوري ،خویی، صافی، فاضل، گلپایگانیجوادي، 



���م: ا�مال �نا � روز �ید ��بان و ...��ل 
   

 

157

  رمــیگفتار دوم: 

 عرضي توسعه در جمرات رمي: ۱مسئله

ره قـدیمی را بشناسـد    . 1 مـبایـد  ، اگر بتواند جـاي ج

جا را رمی کند و اگر شناختن جاي جمره قـدیمی    همان

وسـط دیـوار   (یا رمی آن براي او مشقت داشـته باشـد،   

هـر جـاي جمـره    ) اهللا تبریـزي  آیـت  جدید را رمی کند؛ 

  .اي اهللا خامنه آیت  ؛کافی است ،فعلی را رمی کند

. اگر بتوانـد جـاي جمـره قـدیمی را بشناسـد،      2

واجب باید همان جا را رمی کند و اگـر   احتیاطبنابر

میسور نباشد، به احتیاط واجب باید رمـی را تکـرار   

کند؛ مگر مقداري که مستلزم حرج یا ضـرر اسـت؛   

  سیستانی.اهللا  آیت 

و در  ســتون ســابق رمــی شــود محــاذيبایــد . 3

رمــی  ،صــورت عــدم امکــان و یــا مشــقت شــدید

  .؛ آیت اهللا صافیهاي دیگر کافی است قسمت

اصلی رمـی شـود و در    جمرهباید محاذات با  .4

صورت عدم تمکن در تمام وقت و یا حرجی بودن 

  .آیت اهللا وحیدآن نایب بگیرد؛ 

. اگر مکان سابق آن مشخص نباشـد، رمـی هـر    5
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جاي جمره، غیر از مقداري از دیـوار کـه خـارج از    

ـ آ ؛حدود مناست، کافی اسـت  ولـی   ،ت اهللا جـوادي ی

اصــابت بــه ســتون شــرط نیســت و رمــی بایــد بــا 

  سبحانی.اهللا  آیت گیري آن فضا همراه باشد؛  هدف

تـر   . سنگ باید به حوضچه بیفتد؛ هرچند بزرگ6

از سابق شـده باشـد و اگـر بـه دیـوار بزنـد تـا بـه         

  مکارم.اهللا  آیت حوضچه بیفتد، کافی است؛ 

. رمی هر قسمت از جمرات (اگـر ممکـن نیسـت    7

) بهجـت اهللا  آیت  شود که جمره از کجا زیاد شده؛ سؤال

 نوري. ،آیات عظام: زنجانی، فاضل؛ کافی است

 دوم طبقه از جمرات رمي: ۲مسئله

  .آیت اهللا وحید. مجزي نیست؛ 1

ــاط   .2 ــر احتی ــا ب ــت   بن ــزي نیس ــب، مج   ؛ واج

 ی.گلپایگان ،صافی، سیستانی ،خویی، تبریزي عظام: آیات

 .سایر مراجع؛ صحیح است .3

  ي: مواالت در رم۳مسئله

ـ آ. الزم نیست؛ 1 ات عظـام: امـام خمینـی، بهجـت،     ی

  .ی، فاضلاي، خوی خامنهتبریزي، 

  .آیت اهللا جواديدر حال اختیار الزم است؛ . 2



���م: ا�مال �نا � روز �ید ��بان و ...��ل 
   

 

159

در رمــی شــش ســنگ اول الزم اســت، ولــی  . 3

آیات عظام: فاصله انداختن سنگ هفتم مانعی ندارد؛ 

  زنجانی، سبحانی.

الزم اسـت مگـر آنکـه    واجـب  بنا بر احتیـاط  . 4

  .آیت اهللا مکارمچهار سنگ را رمی نموده باشد؛ 

آیـات عظـام:   . بنا بر احتیاط واجب الزم اسـت؛  5

  .سیستانی، صافی، گلپایگانی

 جمره: رمي شبانه ۴مسئله

توانند در هر وقـت شـب، شـب     می معذورین .1

آیات عظام: امـام خمینـی،   قبل یا شب بعد، رمی کنند؛ 

  .نوري ،اي، فاضل، مکارم خامنهجوادي، 

 توانند شـب قبـل از آن روز   میتنها  . معذورین2

  .، وحیدسبحانی ،خویی، آیات عظام: تبریزي رمی کنند؛

 رمی کننـد؛  توانند شب قبل از آن روز می . معذورین3

 واجـب، مجـزي نیسـت؛    بنا بر احتیـاط اما در شب بعد، 

  آیت اهللا بهجت. مگر آنکه فردا مانعی داشته باشند؛

رمی  یا شب بعد،توانند شب قبل  می . معذورین4

کنند و اگر نتوانستند، رمی همـه روزهـا را در یـک    

  گلپایگانی. ،صافی :آیات عظامشب جمع کنند؛ 
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. کسانی که شـب، از مانـدن در مشـعر معـذور     5

تواننـد همـان شـب     بودند، مثل زنان و بیماران، مـی 

و همراهان آنهـا بایـد   عید رمی کنند. ولی پرستاران 

روز رمی کنند؛ مگر اینکه نیاز مستمر در طـول روز  

به آنها باشد و رمی در شب بعدي کـافی نیسـت و   

معذور باید نایب بگیرد؛ مگر چوپانان و کسانی کـه  

از ماندن در منا معذورند؛ به جهت ترس یا بیمـاري  

یا غیر آن، که در این صورت جایز است رمـی هـر   

آن روز انجام دهند و اگر ایـن را  روزي را در شب 

توانند، جایز است رمـی همـه روزهـا را در     هم نمی

  اهللا سیستانی. آیت یک شب جمع کنند؛ 

اي از معذورین بایـد در شـب قبـل رمـی      . عده6

، رمی روزانه بـراي آنهـا کـافی    بنا بر احتیاطکنند و 

نیست، که این افـراد عبارتنـد از: کسـانی کـه رمـی      

روزانه براي آنها ممکن نیست یا ضرر اساسـی دارد  

اي از  رو شوند. عـده  ترسند با خطر جدي روبه یا می

توانند در شـب قبـل رمـی کننـد، کـه       معذورین می

بانوان، کودکان، ضعفا، کسانی که رمی روزانه بـراي  

مشقت شـدید دارد و کسـانی کـه بـراي تهیـه       آنان
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ــه معذورنــد، از ایــن   ارزاق عمــومی از رمــی روزان

  اهللا زنجانی. آیت اند؛  جمله

  : عجز از بعض رمي ۵مسئله

؛ آیـات عظـام:   . باید براي کل رمی نایـب بگیـرد  1

  مکارم. ،تبریزي، زنجانی، سبحانی

آیات عظام: امام خمینـی،  . براي بقیه نایب بگیرد؛ 2

  .اي امنهخ ،تبهج

نایب، بقیه را رمی نمـوده   واجباحتیاط بنا بر . 3

 :آیـات عظـام  و بعد از آن، تماماً به نیابت انجام دهد؛ 

  .فاضل ،صافی

واجب، نایـب یـک رمـی کامـل      بنا بر احتیاط. 4

نیـت اعـم از    ،انجام دهد و نسبت به مقدار تکمیلی

  .هللا سیستانی آیتاکمال و اعاده را داشته باشد؛ 

توان براي بقیه نایب گرفت، هرچند نیابـت   . می5

  .آیت اهللا جواديبراي تمام رمی بهتر است؛ 

  در روز ين از رميمعذور: ۶مسئله

بیماران، معلولین، کسانی که از ازدحام : دسته اول

ترسند، کسانی که رمی روزانه بـراي آنهـا ضـرر     می
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قابل توجه و یا مشقت شدید داشته باشـد، کسـانی   

روز در منـا باشـند مثـل پزشـک یـا      تواننـد   که نمی

  مأموري که باید در محل خاصی باشد.

  دانند که فردا معذورند: وز قبل می) رالف

آیـات عظـام:   (به غیر از  مراجع عظامهمه  طبق نظر

از آن رمی هـر روز را شـب قبـل     ؛)سیستانیزنجانی، 

آیـات عظـام: امـام خمینـی، جـوادي،       ؛روز انجام دهند

؛ و اي، صــافی، فاضــل، گلپایگــانی، مکــارم، نــوري خامنــه

  ی هر روزي را شب بعد انجام دهند.توانند رم می

: افراد مذکور که از رمـی معذورنـد   آیت اهللا سیستانی

  رند.واجب است براي رمی در روز نایب بگی

رمی روزانه براي آنهـا  : کسانی که آیت اهللا زنجانی

ترسـند بـا    ممکن نیست یا ضرر اساسی دارد یا مـی 

رو شوند، باید در شب قبـل رمـی    خطر جدي روبه

نمایند و بنا بر احتیاط رمی روزانه براي آنهـا کـافی   

نیست و بانوان، کودکان، ضعفا و کسـانی کـه رمـی    

تواننـد در   روزانه براي آنها مشقت شـدید دارد مـی  

  یند.شب قبل رمی نما
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تـا غـروب رمـی    شوند و  ) در روز معذور میب

  آنها انجام نشده است:

) بایـد  آیـت اهللا صـافی  . (بنا بر احتیـاط واجـب؛   1

شب رمی را انجام دهند و در صورت عدم تمکن و 

آیـات عظـام:   آن را قضا کنند؛ یا مشقت شدید، فردا 

   اي، فاضل، مکارم، نوري. امام خمینی، خامنه

) بایـد  آیـت اهللا بهجـت  واجـب؛  . (بنا بر احتیاط 2

، خـویی آیـات عظـام: تبریـزي،    فردا آن را قضـا کننـد؛   

  .وحیدسبحانی، سیستانی، زنجانی، 

: کسانی که به دلیل دیگر (غیر از موارد دسته دوم

بـه  دسته اول) موفق نشده کـه در روز رمـی کننـد.    

  : فردا آن را قضا کنند.اتفاق مراجع عظام

رمي شبانه و نيابت در  : تخيير معذورين بين۷مسئله

  روز

 رمـی  روز در را جمـرات تواننـد   نمـی  که افرادي

روز  درتوانند  می کنند یا رمی شب در بایدآیا کنند، 

 ؟بگیرند نایب

  .نوري ،خمینی امامآیات عظام: توانند نایب بگیرند؛  می. 1

ــرد و   2 ــب بگی ــد نای ــه بای ــی روزان ــذور از رم . مع



  

  

  �ناسک ���اه 164

تواند در شب رمی کند؛ مگر چوپانان و کسانی که  نمی

  اهللا سیستانی. آیت از ماندن روز در منا معذور باشند؛ 

. باید شب قبل رمی کنند و اگر معذورند، براي 3

آیـات عظـام: بهجـت،     گیرنـد؛  رمی در روز نایـب مـی  

  .، وحیدسبحانی ،تبریزي، خویی، زنجانی

 ،فاضـل  :آیـات عظـام   ؛بجوا بنا بر احتیاط( باید. 4

 اي، خامنـه جوادي، آیات عظام:  ؛کنند شب رمی )مکارم

  صافی، گلپایگانی.

  ااد: تقدم قضاي رمي روز قبل بر ۸مسئله

 آیات عظـام: امـام خمینـی، بهجـت،    . واجب است؛ 1

ــوادي، ــه ج ــانی،  خامن ــبحانی، اي، زنج ــل، س ــافی، فاض ص

  .، وحیدنوري ،گلپایگانی

آیـات عظـام:   . احتیاط واجـب در تقـدم اسـت؛    2

  مکارم. ،تبریزي، خویی، سیستانی

: فاصله انداختن بين قضاي رمي روز قبـل و  ۹مسئله

  اداي روز حاضر

ــی، بهجــت،  . الزم نیســت؛ 1 ــات عظــام: امــام خمین آی

 .نوري ،اي، سبحانی، صافی، فاضل، گلپایگانی، مکارم خامنه
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 .، وحیدزنجانیجوادي، ات عظام؛ یآ. الزم است؛2

آیـات عظـام:   واجب الزم اسـت؛   بنا بر احتیاط. 3

 سیستانی. ،تبریزي، خویی

  : مقدار فاصله۱۰مسئله

. بــین رمــی قضــا و ادا، الاقــل بــه مقــدار      1

زننــد، فاصــله  دوازدهــم روزي کــه ســنگ مــی یــک

  اهللا زنجانی. آیت بیندازند؛ 

  سیستانی. اهللاآیت کند؛  . مدتی فاصله کفایت می2

. فاصله آن، به مقداري است که عرفاً یک رمـی  3

  .ت اهللا جواديی. آمحسوب نشوند

ــاط . 4 ــر احتی ــا ب ــل،   بن ــاي روز قب ــب، قض   واج

ــام زوال   ــان روز هنگ ــرف صــبح و اداي آن، هم ط

  .، وحیدخویی ،تبریزي :آیات عظام باشد؛

ــی الزم نیســت  5 ــله خاص   ؛ آیــات عظــام:  . فاص

، صـافی، فاضـل،   اي، سـبحانی  خامنـه امام خمینی، بهجـت،  

  نوري. گلپایگانی، مکارم،

رمي ذبح و يا حلق و تقصير  و : ترتيب بين ۱۱مسئله

 روز يازدهم و دوازدهم 

 آیت اهللا وحید(به غیر از  همه مراجع عظامطبق نظر 
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فرماینـد احتیـاط واجـب در رعایـت ترتیـب       که می

 ؛ این ترتیب براي کسانی که ذبح و یا حلق واست)

  اند، الزم نیست. تقصیر را در روز عید انجام نداده

يا  اداترتيب بين قضاي رمي روز يازدهم و : ۱۲مسئله

 قضاي رمي روز دوازدهم

بنـا بـر   بـر فتـوا یـا     بنـا  همه مراجع عظامطبق نظر 

)؛ بایـد هـر سـه    اهللا سیسـتانی  آیت (به غیر از  احتیاط

رمی شود و بعـد از  براي قضاي روز یازدهم جمره 

  آن رمی روز دوازدهم و یا قضاي آن انجام گیرد.

 ابتـدا اي را  تواند هر جمره : و میاهللا سیستانی آیت 

یـا   ادابراي قضاي روز یـازدهم و بعـد از آن بـراي    

قضاي روز دوازدهم رمـی نمایـد ولـی بـه احتیـاط      

  واجب باید بین آن دو قدري فاصله بیندازد.

ـ ن ايمعـذور  يازدهم برايشب  يرم :۱۳مسئه  يز رم

  ازدهميروز دهم و 

آیات عظام: امـام خمینـی، جـوادي،    . صحیح است؛ 1

   نوري.مکارم، اي، صافی، فاضل، گلپایگانی،  خامنه

ــه رمــی روز دهــم صــحیح نیســت؛  2   . نســبت ب

   ، وحید.، زنجانی، سبحانیخوییآیات عظام: تبریزي، 
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واجـب  . نسبت به رمی روز دهم بنا بر احتیـاط  3

  .اهللا بهجتآیت صحیح نیست؛ 

. معـذور از رمـی روزانـه بایـد نایـب بگیــرد و      4

تواند در شب رمی کند، مگر چوپانان و کسانی  نمی

که از ماندن روز در منا معذور باشند که براي آنـان  

جایز است رمی هر روزي را در شب آن روز انجام 

دهند و اگر این را هم نتوانند، جایز است رمی همه 

  اهللا سیستانی.آیت روزها را در یک شب جمع کنند؛ 

ـ يمعذور يشب دوازدهم برا يرم :۱۴مسئله  ين از رم

  ازدهم و دوازدهميروز 

آیات عظام: امـام خمینـی، جـوادي،    . صحیح است؛ 1

  اي، صافی، فاضل، گلپایگانی، مکارم، نوري. خامنه

آیات . نسبت به رمی روز یازدهم صحیح نیست؛ 2

  .، زنجانی، سبحانی، وحیدخوییعظام: تبریزي، 

. نسبت بـه رمـی روز یـازدهم بنـا بـر احتیـاط       3

  .آیت اهللا بهجتواجب صحیح نیست؛ 

ــد؛   4 ــان شـ ــی بیـ ــئله قبلـ ــم آن در مسـ   . حکـ

  آیت اهللا سیستانی.
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 رمي خود و رمي نيابي ن يب: ترتيب ۱۵مسئله

آیت اهللا وحید  به غیر از( همه مراجع عظامطبق نظر 

واجـب در رعایـت ترتیـب    فرماینـد احتیـاط    که می

شود، الزم نیسـت   کسی که در رمی نایب می ؛)است

هر سه جمره را براي خود رمی نموده و بعـد از آن  

توانـد در هـر    بلکه مـی  رمی نماید؛ منوب عنهبراي 

را هـم   ی خود را که انجام داد، رمی نیابیجمره، رم

  انجام دهد.

گانه روز يازدهم و  جمرات سه يرم: ترک ۱۶مسئله

  دهمزدوا

  :حکم وضعی الف)

اگر عمدي هـم باشـد،    عظام؛ همه مراجعطبق نظر 

  شود.   اي وارد نمی به صحت حج لطمه

  :حکم تکلیفی (وجوب تدارك) ب)

  قبل از خروج از مکه ٭

اگر در ایام تشریق باشد،  عظام؛ همه مراجعطبق نظر 

باید برگردد و به جا آورد و اگر متمکن نیست، بایـد  

  ق باشد:نایب بگیرد؛ اما اگر بعد از ایام تشری
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احتیاط  )زنجانیآیت اهللا (بنابر احتیاط مستحب؛ . 1

واجب آن است که خودش یا نایبش از مکه برگردد 

و به جا آورد و در سـال دیگـر هـم، در ایـامی کـه      

آیـات  قضا کنـد؛   فوت شده است، خودش یا نایبش

    نوري. ،اي، فاضل عظام: امام خمینی، خامنه

در سـال   )جوادي ت اهللای؛ آ(بنا بر احتیاط واجب. 2

بعد خودش یا نایبش رمی را در ایـام تشـریق قضـا    

  .مکارم ،آیات عظام: صافی، گلپایگانی کند؛

 بنا بـر احتیـاط  الحجه به جا آورد و  . تا آخر ذي3

واجب، در سال بعد هـم در ایـام منـا، خـودش یـا      

  .اهللا سبحانی آیت نایبش به جا آورد؛ 

  . واجــب اســت بــه منــا برگــردد و رمــی کنــد؛ 4

  .، وحیدسیستانی ،آیات عظام: بهجت، تبریزي، خویی

  بعد از خروج از مکه ٭

. احتیــاط واجــب آن اســت کــه آن را در ســال 1

 دیگر، خودش یا نایبش در ایام تشـریق قضـا کنـد؛   

اي،  خامنـه جـوادي،  آیات عظـام: امـام خمینـی، تبریـزي،     

  .، وحیدرينو ،خویی، سبحانی، فاضل
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بنـا بـر   ( . باید در سال بعد خـودش یـا نـایبش   2

) در ؛ آیـت اهللا بهجـت  واجب نسبت به نیابت احتیاط

  .مکارمآیت اهللا ایام تشریق قضا کند؛ 

. اگر در ایام تشریق باشد، باید برگردد و به جـا  3

آورد و اگر متمکن نیست، نایب بگیرد و اگر بعد از 

ایام تشریق باشد، در سال بعد خودش یا نایبش، در 

  گلپایگانی. ،آیات عظام: صافیایام تشریق، قضا کند؛ 

آیــات عظــام: . قضــاي رمــی واجــب نیســت؛ 4

  سیستانی. ،زنجانی

بعـد از انصـراف از آن و    رمي ددع در شك: ۱۷مسئله

  قرباني از قبل

در شک در نقیصه، تـدارك   ،واجب بنا بر احتیاط .1

 .فاضل، نوري ،اي خامنهخمینی، آیات عظام: امام کند؛ 

  .اهللا بهجت  آیتنکند؛ خود مطلقاً اعتنا به شک  .2

 . اگر بعد از صدق عرفی فراغ باشد، اعتنا نکند؛3

   سیستانی.جوادي،  :عظام تاآی

اگر احتمال بدهد هنگام عمل به رعایت عـدد  . 4

  اهللا زنجانی. آیت اعتنا نکند؛  ،توجه داشته
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. اگـر شــک در نقیصـه باشــد، بنـا را بــر کمتــر    5

ــه هــم نخــورده،   مــی گــذارد و چنانچــه مــواالت ب

آورد و اگـر مـواالت بـه هـم      باقیمانده را به جا می

میـل  آن اسـت کـه آن را تک  واجب خورده، احتیاط 

کند و سپس از نو، هفت سـنگ بزنـد؛ مگـر اینکـه     

 مکارم.اهللا  آیت چهار سنگ زده باشد؛ 

باید برگردد و نقیصـه   ،اگر شک در نقیصه کند .6

آیات عظام: تبریزي، خویی، سبحانی، صافی،  ؛را تمام کند

 .وحید ،گلپایگانی

   معذورين طرف از رمي در اذن: ۱۸مسئله

باشد یـا   مأیوس ،از رفع عذرِ معذور نایباگر  . 1

   :آیـات عظـام   اذن معتبـر نیسـت؛   نتواند اذن بگیـرد، 

  .نوري ،اي، فاضل خامنهجوادي، امام خمینی، 

. استنابه باید با اجازه معذور باشد و اگر نتواند اذن 2

یا شخص دیگري از طرف او بـه جـا آورد    ولیبدهد، 

  .اهللا مکارم  آیت و در سال بعد خودش نایب بگیرد؛

بـه  یا اطمینانی که به منزله قطـع اسـت،    اگر قطع. 3

 .اهللا بهجت  آیتاذن الزم نیست؛  ،رضایت داشته باشد
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 ؛کنـد  استنابه بدون اذن گرفتن تحقق پیدا نمـی . 4

مثـل   ؛مگر اینکه از نایب گـرفتن هـم عـاجز باشـد    

، خویی، تبریزيعظام:   آیات ؛زهوش و طفل غیر ممی بی

  .، وحیدگلپایگانی ،صافی، سیستانیسبحانی، 

  . احتیـــاط اســـتحبابی در اذن گـــرفتن اســـت؛5

  آیت اهللا زنجانی.

أس يبا فرض  : رفع عذر بعد از نيابت در رمي۱۹مسئله

  از رفع آن

. اگر قبل از گذشتن وقت رمی، متمکن از رمی 1

) بایـد  آیـت اهللا مکـارم  ؛ واجـب  بنا بر احتیـاط شد، (

 .زنجانیاهللا  آیت خودش رمی کند؛ 

آیـات  واجب، اعـاده الزم اسـت؛    بنا بر احتیاط. 2

  .، وحیدسیستانی ،عظام: تبریزي، خویی

آیــات عظــام: امــام خمینــی، . اعــاده الزم نیســت؛ 3

ــت، ــوادي،  بهج ــهج ــل،   خامن ــافی، فاض ــبحانی، ص اي، س

 نوري. ،گلپایگانی

  گفتار سوم: قربانی

  : زمان قرباني۱مسئله

. احتیاط واجب آن است که در روز عید انجـام  1
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اي،  آیات عظام: امام خمینی، بهجت، تبریزي، خامنهگیرد؛ 

  نوري. ،خویی، سبحانی، فاضل

 .آیت اهللا زنجانی. تا روز دوازدهم اشکال ندارد؛ 2

آیـات عظـام:   . تا آخر ایام تشریق، جـایز اسـت؛   3

  .، وحیدمکارم ،سیستانیجوادي، 

 بنـا بـر احتیـاط   است و  جایز حجه ذي. تا آخر 4

 ادادر غیر روز عید و سه روز بعدش قصـد  واجب 

 آیـات عظـام:  کنـد؛   الذمهو قضا ننماید و نیت ما فی 

  گلپایگانی. ،صافی

  : تأخير قرباني۲مسئله

واجب در ایام تشریق و اگر هـم   بنا بر احتیاط. 1

آیـات عظـام:   الحجه انجام گیرد؛  نشد در بقیه ماه ذي

  .نوري ،فاضل اي، خمینی، بهجت، خامنهامام 

الحجـه   . تا آخر ایام تشریق، بلکـه تـا آخـر ذي   2

واجـب، در غیـر روز    بنا بر احتیاطکافی است. ولی 

انجـام   ما فـی الذمـه  عید و سه روز بعدش، به نیت 

 .گلپایگانی ،آیات عظام: صافیشود؛ 

. تا آخر ایام تشریق انجام دهـد و اگـر آن هـم    3
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آیـات عظـام:   الحجه انجام گیـرد؛   نشد، تا آخر ماه ذي

 سبحانی.خویی،  ،تبریزي

. تأخیر از ایـام تشـریق، بـدون عـذر، موجـب      4

بطالن حج است و در صورت عذر، به جاي قربانی 

مـورد   و در .سیستانیجوادي،  :آیات عظامروزه بگیرد؛ 

ن اسی بـه احتیـاط واجـب بایـد بـی     قاصر و نجاهل 

و بـین ده روزه   الحجـه  قربانی در مکـه در بقیـه ذي  

 .آیت اهللا سیستانیجمع نماید؛ 

الحجـه   . در صورت عذر، تأخیر آن تا آخـر ذي 5

  .، وحیدمکارم آیات عظام:اشکال ندارد؛ 

تأخیر قربـانی از روز دوازدهـم، بـدون عـذر،      .6

تـأخیر  موجب بطالن حج است و در صورت عذر، 

بتواند بعد از قربانی حلـق و تقصـیر    آن تا زمانی که

الحجـه بـه جـا آورد،     کرده و اعمال مکـه را در ذي 

  آیت اهللا زنجانی.؛ اشکال ندارد

  : قرباني در شب يازدهم و بعد از آن ۳مسئله

آیات عظام: امام خمینـی، بهجـت،   کند؛  . کفایت می1

  . نوري ،اي خامنه
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آیات عظـام:  اي خائف؛ کند، مگر بر . کفایت نمی2

  .، وحیدفاضل ،خویی، سبحانی

ـ آ؛ واجب کافی نیست بنا بر احتیاط. 3 ات عظـام؛  ی

آیات عظام: تبریـزي،  مگر براي خائف؛  مکارمجوادي، 

  گلپایگانی. ،سیستانی، صافی

کنـد؛ مگـر بـراي     قربانی در شب کفایت نمـی  .4

تواند شب دهم قربانی کنـد و اگـر از    خائف که می

هـاي بعـدي    آن هم معذور اسـت، قربـانی در شـب   

  ؛ آیت اهللا زنجانی.کند کفایت می

  : ايمان ذابح ۴مسئله

واجب باید ذابـح مـؤمن (شـیعه     بنا بر احتیاط. 1

  ت؛ امامی) باشد، بلکـه خـالی از قـوت نیسـ      دوازده

  امام خمینی.

  . اگــر از او خصــوص ذبــح را خواســته باشــد، 2

الزم نیست مؤمن باشد و خودش باید قصد قربـانی  

، سـبحانی  اي، خامنـه جـوادي،  آیـات عظـام:    و قربت کنـد؛ 

  نوري. ،فاضل
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. ایمان در ذابـح شـرط نیسـت و اسـالم کـافی      3

آیـات عظـام: بهجـت، تبریـزي، خـویی، زنجـانی،       است؛ 

  .، وحیدمکارم ،گلپایگانیسیستانی، صافی، 

  : تثليث قرباني۵مسئله

تثلیث قربانی، یعنی اینکه حاجی، قربـانی را سـه   

و مقـداري   1قسمت کرده و مقداري از آن را صدقه

  را هدیه و مقدار دیگر را خود مصرف کند.

آیات عظـام: امـام خمینـی،    . تثلیث واجب نیست؛ 1

ــوادي،  ــهجـ ــل خامنـ ــوري. ،اي، فاضـ ــعیت  نـ در وضـ

  .  آیت اهللا صافیهاي فعلی؛  کشتارگاه

  مکارم. آیت اهللا است؛ مستحب. تثلیث 2

  تثلیـث واجـب اسـت؛    واجـب   بنا بر احتیـاط . 3

  آیات عظام: بهجت، تبریزي، خویی، گلپایگانی.

واجب، صدقه دادن ثلث قربـانی بـه    بنا بر احتیاط. 4

  سیستانی. ،آیات عظام: سبحانیفقیر مسلمان الزم است؛ 

                                                           
توانـد   دانند، می . نسبت به صدقه، بنا بر نظر آیات عظامی که آن را الزم می1

از فقیر وکالت در قبض و اعراض بگیـرد و در صـورت عـدم تمکـن،     

؛ آیت اهللا زنجـانی) و همچنـین   ساقط است (ولی ضامن سهم فقیر است

  است نسبت به هدیه در وکالت گرفتن از مؤمن.
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دادن ثلث قربانی به فقیري که در حـرم   . صدقه5

 حضــور دارد، هرچنــد زائــر باشــد، واجــب اســت؛

  اهللا زنجانی. آیت 

. صدقه دادن ثلث قربانی به فقیر مؤمن واجـب  6

است و نسبت به دو قسمت دیگـر احتیـاط واجـب    

  . آیت اهللا وحیداست؛ 

ـ و حلـق   ،: تأخير قرباني۶مسئله تقصـير قبـل از    اي

  انجام آن

  نـد (اگـر قربـانی را در منـا تهیـه کـرد؛       توا . می1

آیـات عظـام:   ) حلق یا تقصیر کنـد؛  اهللا سیستانی آیت 

 .گلپایگانی ،تبریزي، خویی، صافی

. نباید حلق یا تقصیر را از روز عیـد بـه تـأخیر    2

  اهللا نوري.  آیتبیندازد؛ 

در روز عید حلق یـا  باید واجب  بنا بر احتیاط. 3

  اي. خامنه ،آیات عظام: بهجتتقصیر کند؛ 

 توانـد تقصـیر کنـد؛    نمـی واجب  بنا بر احتیاط. 4

بلکه باید ترتیب بین قربانی و تقصیر و اعمال پـس  

  از آن را مراعات کند؛ وگرنه هرچند عمل او باطـل  
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نیست، ولی اگر از روي عمد بوده گناه کرده اسـت؛  

 .اهللا مکارم  آیت

  . حلــق یــا تقصــیر بایــد بعــد از قربــانی باشــد؛ 5

و از غروب روز سیزدهم به تـأخیر   ،اهللا زنجانی آیت 

  .اهللا سبحانی آیت نیفتد؛ 

واجب (مگر در فرض اضـطرار یـا    بنا بر احتیاط. 6

حلق نکند و بعد از قربانی، حلـق   )اهللا فاضل آیت  حرج؛

  .، وحیدجوادي ،امام خمینی ات عظام:یآ یا تقصیر نماید؛

  تقصیر و حلقگفتار چهارم: 

  ناخن گرفتن در تقصير  : اكتفا به۱مسئله

. به ناخن گرفتن اکتفـا نشـود و اگـر خواسـت     1

ــد؛     ــو باش ــردن م ــاه ک ــس از کوت ــرد، پ ــاخن بگی   ن

  .اهللا سبحانی آیت 

واجـب بـه نـاخن گـرفتن اکتفـا       بنا بر احتیاط. 2

نشود و اگر خواست نـاخن بگیـرد، پـس از کوتـاه     

  .مکارم ،آیات عظام: سیستانیکردن مو باشد؛ 

. ناخن گرفتن در تقصیر کـافی اسـت؛ هرچنـد    3

آیات عظام: امام خمینـی،  بهتر است به آن اکتفا نشود؛ 
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اي، خویی، زنجانی، صـافی،   خامنهجوادي، بهجت، تبریزي، 

 .، وحیدنوري ،فاضل، گلپایگانی

 قبل ،ديگرموي محرم ر يتقصا يحلق  : كفايت۲مسئله

 خود تقصير از

حکـم تکلیفـی حلـق و     عظـام؛  همـه مراجـع  طبق نظر 

، حرمـت  خود عمدي موي دیگري قبل از تقصیر تقصیر

، خـود  است و حکم ناخن گرفتن دیگري قبل از تقصیر

است؛ اما حکم وضعی کفایت این حلق یـا  عدم حرمت 

  :در صورت جهل یا غفلت موتقصیر 

 آیـات عظـام: امـام خمینـی، بهجـت،     . کافی است؛ 1

  نوري. ،اي خامنه جوادي،

 ،آیات عظام: تبریزي، خویی، سبحانیست؛ . کافی نی2

  سیستانی.

آیـات عظـام:   واجب کافی نیست؛  بنا بر احتیاط. 3

  .، وحیدمکارم ،صافی، فاضل، گلپایگانی

. کافی است؛ مگر اینکه حـاجی بـدون عـذر از    4

محرمی بخواهد که موي او را حلق یا تقصـیر کنـد   
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، کـافی نیسـت؛   بنـا بـر احتیـاط   که در این صورت، 

  اهللا زنجانی. آیت 

  زن به جاي تيغ   : تراشيدن سر با ماشين ته۳مسئله

 ،آیـات عظـام: زنجـانی، سیسـتانی    کند؛  . کفایت می1

  نوري. ،مکارم

  ؛ کنـد  عرفاً حلق صـدق کنـد، کفایـت مـی     . اگر2

  فاضل. ،سبحانیجوادي، آیات عظام: 

  .آیت اهللا وحیدکند؛  . کفایت نمی3

؛ آیـات  کنـد  نمـی کفایـت  واجب،  بنا بر احتیاط. 4

  گلپایگانی. ،اي، صافی عظام: امام خمینی، خامنه

. حلق، واجب تعیینی نیست و به قصـد وظیفـه   5

  آیت اهللا بهجت. فعلیه، ماشین کردن هم کافی است؛

 مردان برايحج  اول سفر در حلق: ۴مسئله

آورد، هرچنـد   االسالم خود را به جا می حجةاگر  .1

  .اهللا زنجانی آیت  حج اول او نباشد، باید حلق کند؛

 حجةرود خواه  . کسی که براي اولین بار حج می2

همچنـین کسـی   حج نیابی و یا مستحب و  االسالم یا

بایـد حلـق کنـد    آورد،  االسالم را به جا مـی  حجةکه 
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قـبالً   هرچند سفر اولش نباشد، مثل کسی اسـت کـه  

  .اهللا سبحانی آیت حج مستحبی یا نیابی به جا آورده؛ 

آیـات عظـام:   لق کنـد؛  باید حبه احتیاط واجب . 3

  .گلپایگانی ،یصاف، اي، سیستانی خامنهجوادي، امام خمینی، 

حلـق، مسـتحب و    ؛ هرچندتقصیر جایز است .4

تبریـزي، خـویی، فاضـل،    بهجـت،  آیات عظـام:  افضل است؛ 

  .وحید، نوري ،مکارم

  از روز عيد تقصير يا حلق: تأخير ۵مسئله

تقصیر، تا زمانی که بتوانـد بعـد    یا. تأخیر حلق 1

الحجه به جا آورد، جایز  از آن اعمال مکه را در ذي

 .، وحیدسیستانی ،آیات عظام: زنجانیاست؛ 

ــایز اســت  2 ــام تشــریق ج ــا آخــر ای ــأخیر ت   ؛ . ت

  مکارم. ،آیات عظام: امام خمینی، فاضل

  .آیت اهللا نوري. تأخیر جایز نیست 3

 احتیاط واجب آن است که در روز عید باشـد . 4

جـا   شب یازدهم یا بعـد آن بـه    ،جا نیاورد و اگر به 

  ي.ا خامنه ،آیات عظام: بهجتد؛ آور

واجب بایـد در روز عیـد باشـد؛     بنا بر احتیاط. 5
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و اگر تأخیر انـداخت روز   گلپایگانی ،آیات عظام: صافی

و اگـر تـأخیر    آیـت اهللا جـوادي  یازدهم به جا آورد؛ 

آیـات عظـام:   الحجـه وقـت دارد؛    انداخت تا آخر ذي

  .خویی ،تبریزي

 اینکـه جایز نیسـت مگـر   واجب  بنا بر احتیاط. 6

  . سبحانی آیت اهللاقربانی را انجام نداده باشد؛ 

 عيدو تقصير شبانه بعد از روز  حلق: صحت ۶مسئله

آیات عظام: امام خمینـی، بهجـت،   کند؛  کفایت می. 1

  .نوري ،اي، زنجانی، سیستانی، فاضل خامنه

  .اهللا سبحانی آیت ؛ کند کفایت نمی. 2

آیات عظـام:   ؛کند کفایت نمیواجب  بنا بر احتیاط. 3

  .، وحیدمکارم ،گلپایگانیخویی، صافی، جوادي، تبریزي، 

  

  



  

  

  

  

  

  م: ا�مال م�ه��ل �� 

 : تقديم اعمال مکه بر وقوفين براي معذورين۱مسئله

جـوادي،  آیات عظام: امام خمینـی،   . واجب نیست؛1

  ی، سیستانی، فاضل، نوري.یاي، خو خامنه

. واجب نیست مگر آنکه اطمینان به عدم تمکن 2

از انجام آن اعمال، بعد از برگشـتن از منـا حاصـل    

آیـات عظـام: بهجـت، تبریـزي، سـبحانی، صـافی،        شود؛

  .، وحیدگلپایگانی

. واجب است مگر مواردي که مجـوز آن حرجـی   3

ته کسـی  بودن طواف و سعی یا خوف مشقت باشد، الب

بایـد حتـی    ،به مکـه بـازگردد   ترسد نتواند از منا که می
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ــف    ــایر طوائ ــی س ــد ول ــدم نمای ــاء را مق ــواف نس ط

  اهللا زنجانی.  آیتبدارند؛  مقدمتوانند طواف نساء را  نمی

  . احتیــاط واجــب آن اســت کــه تــرك نکننــد؛  4

  اهللا مکارم.  آیت

  : تقديم طواف و سعي بر وقوفين۲مسئله

  براي چهار گروه تقدیم جایز است

ترسند به جهت حیض و نفاس پس  . زنانی که می1

  از انجام طواف و نماز آن باز بمانند. ز منااز بازگشت ا

هایی که بـه جهـت ازدحـام     و پیرزن . پیرمردها2

  عاجز از طواف باشند.

 ن گروه عسر و حرج است نـه عجـز؛  یمناط در ا(

  ).مکارمفاضل، صافی، سیستانی، سبحانی، آیات عظام: 

. بیمارانی که بترسند در وقـت ازدحـام طـواف    3

  نمایند یا از طواف عاجز باشند.

اسـت   همـه مراجـع عظـام   مورد بر طبق نظر  3این 

  )اهللا زنجانی  آیت (به غیر از

حجه بـه جهتـی    دانند تا آخر ذي . کسانی که می4

آیات عظام: امام خمینـی،   امکان طواف و سعی نیست؛

  نوري. مکارم، صافی، فاضل، گلپایگانی، جوادي، بهجت، 
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کسانی که از رفتن به مکه بر جان خـود بترسـند؛   

  .، وحیدییآیات عظام: تبریزي، خو

ترسند براي آنها بازگشت بـه مکـه     کسانی که می

  .، وحیدسیستانیآیات عظام: میسر نشود؛ 

 اینکـه کسانی که عذر عرف پسند داشته باشند از 

حجـه و  ال تا آخر ذي اعمال را بعد از برگشتن از منا

  یا زمانی که در مکه هستند، خودشان انجـام دهنـد؛   

  سبحانی.  آیت اهللا

بـه  منا ترسند نتوانند از  کسانی که می :زنجانی آیت اهللا

مکه بازگردند، واجب است تمام اعمـال مکـه ـ حتـی     

  طواف نساء ـ را بر وقوف عرفات، مقدم بدارند.

کسانی که به جهتی مانند حیض یا پیري زیـاد یـا   

ترسـند کـه نتواننـد اعمـال      توانند یا می بیماري نمی

اینهـا  انجام دهند، بـر  منا مکه را پس از بازگشت از 

  تقدیم طواف و سعی واجب است. 

کسانی که طواف و سعی در زمـان خـودش بـر آنهـا     

  حرجی است، بر اینها تقدیم طواف و سعی جایز است.

کسانی که خوف آن دارند که اعمال مکه در زمان 

تواننـد   مـی  خودش براي آنها ایجاد حرج کند، اینها

  مقدم کنند. طواف حج و سعی را رجائاً
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صـاحبان  : تقديم طواف نساء بر وقوفين در ۳مسئله

  رعذ

آیات عظام: امام خمینی، بهجـت،  . صحیح است؛ 1

فاضـل،  صـافی،  اي، سبحانی، سیسـتانی،   خامنهجوادي، 

  مکارم، نوري.

ترسـد   صحیح نیست، مگر براي کسی کـه مـی  . 2

مگـر  . زنجـانی آیت اهللا به مکه باز گردد؛ منا نتواند از 

بترسـد؛   تن مکه بر جـان خـود  براي کسی که از رف

مگـر بـراي کسـی کـه     ـ   آیات عظام: تبریـزي، خـویی  

متمکن از دخول مکه نیست مانند کسی که بر جـان  

 .آیت اهللا وحیدترسد؛  خود می

  واجب طـواف نسـاء و نمـاز آن     بنا بر احتیاط. 3

  بـدارد و اگـر بعـداً ممکـن بـود، آن       رجائاً مقدمرا 

 اعـاده آن نایـب بگیـرد؛   نه بـراي  را اعاده نماید وگر

  اهللا گلپایگانی.  آیت

  تقديم اعمال مکه براي خائفين از ازدحام: ۴مسئله

اي،  عظام: امام خمینی، خامنه آیات صحیح نیست؛ .1

  .، وحیدنوريگلپایگانی، ی، خوی
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براي کسانی که بازگشت به مکه  صحیح است .2

براي آنها مشکل و یا طواف نمودن بعد از بازگشت 

منا به علت ازدحام شدید جمعیت یا غیر آن مشکل 

  .، فاضلآیات عظام: سبحانی، سیستانی، صافی؛ باشد

واجب آن است کـه  صحیح است ولی احتیاط  .3

ــد از برگشــت از  ــا بع ــد و  من ــرار کن ــال را تک   اعم

 امکان تکرار اعمال، نایـب بگیـرد؛  در صورت عدم 

  .بهجت آیت اهللا

 ت اهللا جوادي.یآح است؛ف صحی. براي پیران خائ4

از احتیاط واجب آن است که مقدم بدارد و بعد  .5

، در صورت عدم امکان تکرار اعمـال بازگشت از منا 

  آیات عظام: تبریزي، مکارم. براي طواف نایب بگیرد؛

اگر ترس داشته باشد که در اثر ازدحام بعد از  .6

طـواف و   ت از منا نتواند طواف کنـد، تقـدیم  برگش

است و اگر تـرس از افتـادن    سعی واجب و مجزي

نماید و  رجائاً مقدمتواند  می ،در مشقت داشته باشد

 و تقـدیم مجـزي نیسـت    ،اگر کشـف خـالف شـد   

یک از دو مورد صحیح نیسـت؛   طواف نساء در هیچ

  اهللا زنجانی.  آیت
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  تقديم اعمال مکه و کشف خالف: ۵مسئله

سیسـتانی،  جوادي، آیات عظام:  اعاده الزم نیست؛ .1

  1.گلپایگانی

  اعـــاده الزم نیســـت مگـــر عقیـــده داشـــت   .2

تواند اعمال را به جهتـی مثـل سـیل انجـام      که نمی

اي، سـبحانی،   آیات عظام: امـام خمینـی، خامنـه    دهد؛

  فاضل، نوري.

ــر   .3 ــا ب ــاطبن ــت؛  احتی ــاده الزم اس ــب اع    واج

  آیات عظام: بهجت، صافی، مکارم.

در طـواف و نمـاز آن   ه گروه اول نسبت به س .4

بنا بر اعاده الزم نیست ولی در سعی اگر مقدم نمود 

آیات عظام: تبریزي،  واجب آن را اعاده نماید؛ احتیاط

  .، وحیدییخو

اعاده الزم نیست مگر کسی که خوف داشته به  .5

   زنجانی. آیت اهللا مشقت بیافتد؛

  

                                                           
. نسبت به طواف نساء براي نظر ایشان به مسئله تقدیم طواف نسـاء  1

  مراجعه شود.



  

 

  

  

  

  ا�ن � ���و�: �مد��ل 

   بيتوته در واجب مقدار: ۱مسئله

 :آیـات عظـام  باید نیمه اول شب را بیتوته کند؛ . 1

  .نوري ،گلپایگانی، صافیجوادي، بهجت، امام خمینی، 

 مخیـر  بین بیتوتـه در نیمـه اول یـا دوم شـب    . 2

، خـویی، سیسـتانی،   اي خامنـه تبریزي،  :آیات عظام؛ است

 .، وحیدمکارم ،فاضل

اگـر  یـا   را بیتوته کنـد  شب اول  نیمهتواند  . می3

برگردد  اباید به نحوي به مننصف اول در منا نبوده، 

بیایـد تـا فجـر طلـوع      اکه پیش از طلوع فجر به من

  سبحانی. ات عظام: زنجانی،آی ؛کند
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  بيتوته براي شب نيمه محاسبه: ۲مسئله

ب تـا طلـوع   واز غـر  ،واجـب  بنا بـر احتیـاط  . 1

  امام خمینی.شود؛  حساب می ،آفتاب

واجب از غروب شرعی تا طلوع  بنا بر احتیاط. 2

  .اهللا نوري آیت شود؛  آفتاب حساب می

از غروب شرعی ، نیمه اول شب ،بنا بر احتیاط. 3

از غـروب آفتـاب تـا     ،تا طلوع آفتـاب و نیمـه دوم  

 آیت اهللا زنجانی.؛ شودطلوع فجر حساب 

 از غروب آفتـاب تـا طلـوع فجـر     اشب در من نیمه. 4

 جـوادي،  ت، تبریـزي، آیـات عظـام: بهجـ   ؛ شـود  حساب می

  .، وحیدمکارم ،اي، خویی، سبحانی، سیستانی، صافی، فاضل خامنه

  توته در مناي: عبادت در مکه بدل از ب۳مسئله

. از اول شب تا طلوع فجر در مکه بیـدار و بـه   1

عبادت مشغول باشد و کار دیگري انجام ندهد مگر 

ــامیدن و   ــد خــوردن و آش ــاي ضــروري، مانن کاره

ــی،  تجدیــد وضــو؛  ــات عظــام: امــام خمین جــوادي، آی

  .گلپایگانی، مکارم، نوري اي، صافی، فاضل،  خامنه

. از اول شب تا طلوع فجـر در مسـجد الحـرام    2

بیـدار و بــه عبـادت مشــغول بــوده بـه جــز مقــدار    
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یــد د، ماننــد خــوردن و آشــامیدن و تجضــروریات

  .آیت اهللا سبحانیوضو؛ 

اگـر  . در مکه تمام شب یا باقی مانـده از شـب   3

بعد از دخول در شب از منا خـارج شـده، بیـدار و    

، به جـز حاجـت ضـروري،    باشدمشغول به عبادت 

ــال آن؛  ــر و امث ــد خــوردن و آشــامیدن و تطهی   مانن

  .، وحیدخوییآیات عظام: تبریزي، 

. در مکه در تمام مدت نیمه دوم شب تا طلـوع  4

، به جز حـوائج  باشدفجر بیدار و مشغول به عبادت 

د خوردن و آشامیدن و تطهیر و امثـال  ضروري مانن

  .آیت اهللا سیستانیآن؛ 

(بنا بر احتیاط . از اول شب تا طلوع فجر بیدار و 5

به اعمال مکه (طواف حـج و  ) آیت اهللا بهجتواجب: 

نماز آن، سعی، طواف نساء و نماز آن) و مقـدمات و  

مستحبات آن مشغول باشد، به جز مـوارد ضـروري؛   

وم غالب هم از آن مـوارد  (ن، زنجانی بهجتات عظام: آی

  آیت اهللا بهجت). ضروري است؛

و شب دوازدهـم  بعد از بيتوته : خروج از منا ۴مسئله

  بازگشت قبل از ظهر روز دوازدهم

  خروج، در شب باشد:الف) 
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بـه منـا    بعـدازظهر  . باید قبل از ظهر براي نفـرِ 1

  .، وحیدگلپایگانی ،آیات عظام: خویی، صافیبرگردد؛ 

واجب بایـد قبـل از ظهـر بـراي      بنا بر احتیاط. 2

آیـات عظـام: بهجـت،     برگـردد؛  بعـدازظهر  تحقق نفرِ

  .مکارم ،فاضل

  اگر وسایل خـود را در منـا گذاشـته، بایـد بـه       .3

منــا برگــردد. ولــی اگــر کــوچ کــرده، الزم نیســت  

 برگردد؛ هرچند جایز نیست بدون عذر کـوچ کنـد؛  

  .اهللا زنجانی آیت 

ــ   بایـد ) اي آیـت اهللا خامنـه  (بنابر احتیاط واجب؛ . 4

ـ به منا برگردد، تا کوچ از منا قبل از  بعدازظهرهرچند 

غروب روز دوازدهـم یـا بعـد از رمـی روز سـیزدهم،      

  سیستانی.جوادي، تبریزي، ات عظام؛ یآتحقق پیدا کند؛ 

. در صورت امکـان بایـد قبـل از ظهـر بـه منـا       5

انجـام دهـد؛    بعـدازظهر برگردد، تا فریضـه نفـر را   

برگردد؛ مگر در صورت اضـطرار؛   بعدازظهروگرنه 

  اهللا سبحانی. آیت 

یا بعـد از ظهـر   قبل از ظهر براي نفر، الزم نیست . 6
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توانـد   برگردد؛ هرچند اگر قبل از ظهـر بیایـد، نمـی   

  .امام خمینیقبل از ظهر کوچ کند؛ 

  خروج، در روز باشد: ب)

، بعـدازظهر قـق نفـرِ   . باید قبل از ظهر، براي تح1

  .، وحیدگلپایگانی ،آیات عظام: خویی، صافیبرگردد؛ 

ــاط. 2 ــر احتی ــا ب ــل از ظهــر   بن ــد قب   واجــب، بای

آیات عظام: بهجت،  ، برگردد؛بعدازظهر براي تحقق نفرِ

  .مکارم ،فاضل

. باید در صورت امکـان، قبـل از ظهـر بـه منـا      3

 برگردد؛ وگرنه بعدازظهر برگردد، تا فریضـه نفـر را  

  .اهللا سبحانی آیت  انجام دهد؛ مگر در صورت اضطرار؛

بایـد  ) اي آیـت اهللا خامنـه  (بنابر احتیـاط واجـب؛   . 4

هرچند بعدازظهر به منـا بـازگردد تـا بعـدازظهر روز     

  تبریزي، جوادي.: آیات عظامدوازدهم از منا کوچ کند؛ 

. هرچند خروج از منا جایز نبـوده اسـت، ولـی    5

بـه  و یا بعدازظهر قبل از ظهر براي نفر، الزم نیست 

  .امام خمینی منا برگردد؛

. اگر وسایل خود را در منا گذاشته، باید به منـا  6

برگردد. ولی اگر کوچ کـرده، الزم نیسـت برگـردد؛    
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ــد؛    ــوچ کن ــذر ک ــدون ع ــت ب ــایز نیس ــد ج   هرچن

  .اهللا زنجانی آیت 

. اگــر در منــا متعلقــاتی (مثــل اثــاث و وســایل) 7

توانـد پـس    م برگشتن باشد، میداشته باشد که مستلز

ــ چـه    از رمی و پیش از ظهر از منا بیرون رود. ولی

ـ باید برگردد و قبـل از    بعدازظهرپیش از ظهر و چه 

غروب یا روز بعد، کوچ کند و اگر متعلقـاتی نـدارد،   

، جایز نیست پیش از ظهر خارج شـود؛  بنا بر احتیاط

گرچه نیت برگشتن داشته باشد و اگر خارج شد، بـه  

احتیــاط واجــب، بایــد ـ چــه پــیش از ظهــر و چــه   

  .اهللا سیستانی آیت ـ براي نفر بازگردد؛  بعدازظهر

: خروج از منا بعد از بيتوته شب دوازدهـم و  ۵مسئله

 دهـم روز دوازيا بعـدازظهر  و بازگشت قبل از ظهر عدم 

  براي معذورين

کسانی که از مانـدن در   عظام؛ مراجع همهطبق نظر 

یـا بـراي آنهـا    و باشـند،   منا به هر جهتی معذور می

توانند بعد از بیتوته شب دوازدهم  حرجی است، می

  .از منا خارج شده و الزم نیست به منا بازگردند



 

  

  

  

  

  �ساء �واف: میازد� ��ل 

 نساء طواف در نايب نيت: ۱مسئله

نایب در طـواف نسـاء    عظام؛ مراجع همهطبق نظر 

ما فی به قصد  انجام آنو کند  منوب عنهباید قصد 

  کند. نیز کفایت می الذمه

  تقصير بر نساء طواف تقديم: ۲مسئله

در عمـره   ،شدن طواف نساء بـر تقصـیر   مقدم .1

 ،در صـورت ضـرورت یـا نسـیان یـا جهـل       ،مفرده

 اهللا بهجت.  آیتمجزي است؛ 

 ،آیات عظام: سیستانی ؛واجب بنا بر احتیاط(باید  .2

  بعد از تقصیر، طواف نساء اعاده شـود   )، وحیدمکارم

  آیـات عظـام:   و بدون آن، حرمت نساء بـاقی اسـت؛   
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اي، خـویی، زنجـانی،    خامنـه جـوادي،  امام خمینی، تبریـزي،  

 نوري. ،سبحانی، صافی، فاضل، گلپایگانی

 عمره چند براي نساء طواف يك به اكتفا: ۳مسئله

آیـات عظـام:   د؛ کـر  توان به یک طواف اکتفا می .1

 نوري.  ،امام خمینی، گلپایگانی، مکارم

، براي هر کدام یـک طـواف   واجب بنا بر احتیاط .2

 سیستانی. ،فاضل، آیات عظام: بهجتنساء انجام دهد؛ 

مسـتقل الزم دارد؛   يهر احـرام، طـواف نسـا    .3

 ،سـبحانی ، زنجـانی خـویی،  جـوادي،   ،آیات عظام: تبریزي

  .، وحیدصافی

جداگانـه   ،واجب است براي هر عمـره مفـرده  . 4

بـا طـواف    تحلـل اگرچـه   ؛جـا آورد  طواف نساء به 

  اي. اهللا خامنه  آیتبعید نیست؛  ،واحد ينسا

ـ بعد از حلق : دايره حرمت تمتعات ۴مسئله ـ ي و ر يا تقص

    قبل از طواف نساء

بنـا بـر   . مطلق تلذذ حرام، ولی در عمره مفرده، 1

پرهیـز  هم ، باید از عقد کردن و شاهد شدن احتیاط

 اهللا سیستانی. آیت شود؛ 
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. حرمت استمتاعاتی که با احرام آمده بود، باقی 2

  . آیت اهللا زنجانیاست؛ 

آیـات عظـام:   ؛ تنها نزدیکی با زن حـرام اسـت   .3

  .، وحیدخویی ،تبریزي

واجب عقد کـردن   بنا بر احتیاط. مطلق تلذذ و 4

  آیـات عظـام:   ؛ حـرام اسـت  هم و شاهد شدن بر آن 

 ،ل، مکـارم اي، سـبحانی، فاضـ   خامنـه جوادي، امام خمینی، 

ننمایـد؛   و به احتیاط واجب أداي شهادت هـم  نوري 

  گلپایگانی. ،آیات عظام: بهجت، صافی

: شک در انجام طواف نساء پس از مراجعت از ۵مسئله

  مکه

 در فرض عدم تمکـن . باید آن را انجام دهد و 1

ــا مشــقت شــدید ــرد؛  ،و ی ــب بگی ــات عظــام: نای   آی

   فاضل، نوري.اي، سیستانی،  خامنهامام خمینی، بهجت، 

احتیـاط  بنابر. اگر التفـات بـه وجـوب نداشـته (    2

باید آن را انجام دهد و اگـر   )آیت اهللا مکارم؛ واجب

التفات به وجوب داشته، انجـام آن واجـب نیسـت؛    

  .، مکارمآیات عظام: صافی، گلپایگانی
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. اگر شک بعد از مواقعه با زوجه برایش حاصل 3

نا ننموده و بنا بـر انجـام آن بگـذارد؛    شد، به آن اعت

  .یآیات عظام: تبریزي، خوی

قبل از مواقعه باشد باید آن را انجام دهـد   . اگر4

و اگر بعد از مواقعه باشد بنا بر احتیاط واجب آن را 

  .آیت اهللا وحیدانجام دهد؛ 

باید آن را  ،. اگر قبل از تمتع از نساء شک کرده5

تع شـک کـرده چنانچـه    انجام دهد و اگر بعد از تم

احتمال بدهد هنگـام اسـتمتاع، بـه رعایـت جهـات      

کنـد و   اعتنا به شک نمـی  ،شرعی توجه داشته است

ه در باید آن را انجـام دهـد. البتـ    ،اگر احتمال ندهد

الحجه، برایش شـک   حج اگر بعد از گذشتن ماه ذي

  .آیت اهللا زنجانیکند؛  مطلقاً اعتنا نمی ،پیدا شده

در حج شک کند در  طواف نساءم . اگر در انجا6

به پایان نرسیده اسـت، بایـد    الحجه حالی که ماه ذي

جـام  نایـب آن را ان  ،خود و در صورت عدم امکـان 

حجه چنین شکی ال دهد و اگر پس از خروج ماه ذي

اعتنــا نکنــد و در مــورد شــک در انجــام  ،رخ دهــد

باید آن را انجام دهـد؛   ،طواف نساء در عمره مفرده

  .سبحانی آیت اهللا



 

  

  

  

  

   �یا��: زد�مدوا ��ل 

  : نيابت معذور در اعمال۱مسئله

. اگــر در انجــام اعمــالی کــه در صــحت حــج  1

دخالت ندارد، معذور است، نیابـت صـحیح اسـت؛    

مثل طواف نساء، بیتوته در منا، رمی روز یـازدهم و  

دوازدهم. البته نیابـت کسـی کـه نقـص در مواضـع      

سجده دارد، مثل آنکه یک دست یا یک پـا نـدارد،   

همچنــین،  کنــد؛ واجــب، کفایــت نمــی احتیــاطبنابر

واجب، نیابت کسی که قرائتش صـحیح   یاطبراحتبنا

نیست، مگـر اینکـه قرائـت خـود را قبـل از عمـل       

و اگر گمـان   صـافی  ،سیستانی: آیات عظامتصحیح کند؛ 

تواند تصـحیح کنـد، ولـی موفـق نشـد؛       کرد می می

هرچند با تالش زیاد عالوه بـر نمـاز خـود اسـتنابه     
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در ولـی  شـد،   کند، هرچند نبایـد از اول نایـب مـی   

  .آیت اهللا سبحانی مصالحه کند؛کننده جیر اجرت با ا

. صحیح است، مگر کسی که معذور در قرائـت  2

   واجـب، صـحیح نیسـت؛    بنـا بـر احتیـاط   باشد، که 

  .آیت اهللا مکارم

 واجب (با تمکن از غیر معـذور؛  بنا بر احتیاط. 3

  .اهللا گلپایگانی  آیت) صحیح نیست؛ اهللا بهجت آیت 

آیات عظـام: امـام خمینـی، تبریـزي،     . صحیح نیست؛ 4

  .، وحیدنوري ،اي، خویی، زنجانی، فاضل خامنهجوادي، 

 ١طاري عذر با معذور نيابت: ۲مسئله

  خمینی. امام. محل اشکال است؛ 1

اگر عذر او منجر بـه نقـص بعضـی از اعمـال     . 2

حج نشود، نیابت او صـحیح اسـت و اگـر موجـب     

  بطـالن اجـاره بعیـد نیسـت و احـوط       ،نقص شـود 

  اعـاده شـود و    منـوب عنـه  آن است که حـج بـراي   

  ؛ مصــالحه شــود ،منــوب عنــهبــا در مــورد اجــرت 

 .اي اهللا خامنه آیت 

                                                           

ولـى بعـد از اسـتیجار     ،معذور نباشد ،هنگام قبول نیابت ،اگر نایب .1

 گویند. طارى میعذر معذور شود، این عذر را 
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ــاري. 3 ــذر ط ــب ،در ع ــم نای ــم  ،حک ــل حک مث

و  ،است که در بعضی موارد حج صـحیح  عنه منوب

بنابراین نیابت در انجام بعضی از  .گاهی باطل است

ات حج کـه تـرك عمـدي آن موجـب بطـالن      واجب

ماننــد طــواف نســاء و بیتوتــه و رمــی روز  نیســت،

    سیستانی. اهللا آیت اشکال ندارد؛  یازدهم و دوازدهم،

  . اگر هنگام محرم شـدن اطمینـان داشـته باشـد     4

که از انجام مناسک عمـره و حـج معـذور نیسـت،     

نیابت صحیح است؛ هرچند بعداً عذري پـیش آیـد؛   

    زنجانی. اهللا آیت 

آیــات عظــام: بهجــت، صــحیح و کــافی اســت؛ . 5

گلپایگانی، فاضل، خویی، سبحانی، صافی،  جوادي، تبریزي،

 .، وحیدنوري ،مکارم

   تقليد در نايب وظيفه: ۳مسئله

  بـه وظیفـه خـودش عمـل      ،در نیابت از میـت . 1

  احتیـاط کنـد؛    فـی الجملـه   ،کند و در نیابت از حی

 .اهللا بهجت  آیت
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طبق و میتی که وصیت کرده، در نیابت از حی . 2

و در نیابت از میتـی کـه   عمل کند  منوب عنهتقلید 

 خـویی  اهللا  آیـت خودش؛ وظیفه طبق  ،وصیت نکرده

واجب، طوري عمل کند کـه طبـق    بنا بر احتیاط و(

وظیفه ورثه هم مجزي باشد و اگر وصـیتی نکـرده،   

نایب به حسب تقلید خودش عمـل کنـد و طـوري    

 باشد که به حسب وظیفه ورثـه هـم مجـزي باشـد؛    

  ).تبریزياهللا  آیت 

در مورد محرمات احرام، نایب باید فتواي . 3

مرجع تقلید خودش را رعایت کند و در مورد 

نایب  ،چنانچه به فتواي مقلَّد ،عمال حجمناسک و ا

باید در احرام  ،نتواند بدون احرام از میقات بگذرد

و اعمال حج، فتواي مرجع تقلید خود را رعایت 

کند تا به شکل صحیح، محرم شده و از آن بیرون 

آید و کسی که براي حج یا عمره واجب خودش، 

 کند، میوصیت  کند یا براي آن کسی را اجیر می

ید رعایت فتواي مقلَّد خود را در اعمال حج بر با

که براي حج  ،میتولی و بر کند نایب شرط 

گیرد و همچنین بر وصی که  واجب میت نایب می
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براي حج وصیت شده ـ مستحب یا واجب ـ نایب 

گیرد، واجب است که عالوه بر رعایت تقلید  می

در اعمال حج، رعایت فتواي مقلَّد  منوب عنه

 ،نیز بر نایب شرط کنند و به دنبال آنخودشان را 

نایب باید تقلید شرط شده را نیز رعایت کند و اگر 

او در نایب گرفتن چنین  یا وصی ولیمستطیع یا 

فتواي مقلَّد  ،قیدي ننمایند، نایب باید در اعمال حج

را نیز  یا وصی ولیو همچنین مقلَّد  منوب عنه

  اهللا زنجانی. آیت کند؛ رعایت 

باید طبق وظیفه خودش عمل کند و اگر اجیـر  . 4

شده که طبق نظر منوب عنه یا مستأجر عمـل کنـد،   

چه به صراحت ذکر شده و چه اطالق منصـرف بـه   

آن باشد، باید به همان نحـو عمـل نمایـد؛ مگـر در     

  .سیستانی اهللا آیت  صورت یقین به فساد عمل؛

. ولـی  کنـد  نایب طبق وظیفه خودش عمل می. 5

اي عمل  خاصی شرط شده، باید به گونه اگر کیفیت

کند که مراعات وظیفه خودش و کیفیت ذکر شـده،  

اي،  خامنــهجــوادي، آیــات عظــام: امــام خمینــی، شــود؛ 

  نوري. ،سبحانی، صافی، فاضل، گلپایگانی، مکارم
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دهد بایـد بـه آنچـه     . اگر تبرعاً حج را انجام می6

وظیفه متبرع است عمل شود و اگر اجیر است بایـد  

به نحو صحیح به نظر مستاجر انجام دهد مگر اینکه 

ه مقیـد  بطالن عمل داشته باشد و اجـار اجیر علم به 

به نظر مستاجر باشد که در این صورت اجاره باطل 

نـدارد احتیـاط کنـد     بطالناست و اگر اجیر علم به 

به جمع بین دو نظر و در وصـیت بـه نظـر موصـی     

 . آیت اهللا وحیدعمل کند؛ 

   مستطيع شخص نيابت: ۴مسئله

و حـج او باطـل اسـت؛     نیابت صحیح نیسـت  .1

 نوري. ،آیات عظام: امام خمینی، زنجانی

 يبـر  منـوب عنـه  و ذمـه   ،حج نایب صـحیح  .2

خـویی،  جـوادي،  تبریـزي،  بهجـت،  آیـات عظـام:   شـود؛   می

 .، وحیدمکارم ،، فاضلسیستانی

تـا بعـد از    اگر نایب از مسـتطیع بـودن خـود    .3

حـج   ،باشـد  اطـالع  بی وقوفین یا بعد از اعمال حج

 .سبحانی ،اي خامنهعظام:  آیات؛ استنیابی او صحیح 

ــاط   .4 ــر احتی ــا ب ــت   بن ــزي نیس ــب، مج   ؛ واج

  گلپایگانی. ،صافیعظام:  آیات
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 نـايبي  توسـط  در عمره و حج واجب، نيابت: ۵مسئله

 نيست صحيح قرائتش كه

آنکه قرائت مگر  ،صحیح نیستو احرام نیابت . 1

آیــات عظــام: امــام خمینــی، تصــحیح کنــد؛ خــود را 

  نوري. ،اي، زنجانی خامنه

. نیابت صحیح نیست، ولی احرام صحیح است؛ 2

  اهللا فاضل. آیت

. نیابت صحیح نیست ولی بطالن احـرام محـل   3

در را جـب عمـل   ابـر احتیـاط و   اشکال است و بنـا 

بنـا بـر   عمره و حج به نیت منوب عنه تمام کنـد و  

طـواف   ،احتیاط واجب بعد از اعمـال عمـره تمتـع   

  .آیت اهللا وحیدنساء و نماز آن را انجام دهد؛ 

ــاط  .4 ــر احتی ــا ب ــت  ، واجــب بن ــه نی ــل را ب عم

 واجـب  بنـا بـر احتیـاط    هرچنـد  ؛تمام کند عنه منوب

، خـویی ، تبریـزي آیـات عظـام:   نیابتش مجزي نیسـت؛  

  .مکارم ،سیستانی، صافی، گلپایگانی

تواند نایب شود، اما اگر نایب شد  . هرچند نمی5

متوجه نقص  تمتعو در وسط اعمال یا بعد از عمره 

عنه یـا   براي نماز طواف با اذن منوب(کار خود شد، 
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احتیاطـاً در   )آیـت اهللا جـوادي  اولیاي او نایب بگیرد؛ 

جـا   موارد عذر نایب بگیرد تا عمل را صـحیحاً بـه   

انجـام دهـد و نیـابتش    آورد و خود نیز آن عمل را 

  .اهللا بهجت آیت  ؛صحیح است

بنـا  منوب عنه تمام کند ولی  نیتباید حج را به . 6

کند؛ مگر اینکه قرائـت   واجب، کفایت نمی بر احتیاط

کرد  خود را قبل از عمل تصحیح کند و اگر گمان می

تواند تصحیح کند، ولی موفـق نشـد، هرچنـد بـا      می

تالش زیاد، عالوه بر نماز خود اسـتنابه نیـز بنمایـد؛    

در اجـرت بـا   ولی  شد، هرچند نباید از اول نایب می

  حانی.آیت اهللا سب ؛اجیر کننده مصالحه کند

  1يتبرع يابت معذور در عمره و حج مستحبين: ۶مسئله

 اي، ، خامنـه جواديآیات عظام: تبریزي، صحیح است؛ . 1

  .ستانی، زنجانی، صافی، گلپایگانی، فاضلیسبحانی، س

. بنابر احتیاط واجب صحیح نیسـت و اگـر انجـام    2

شود، بنابر احتیاط واجب به نیت منوب عنه تمام کنـد؛  

  .مکارمآیت اهللا 

                                                           
توجه داشت که نسبت به وظیفه عاجز از قرائـت صـحیح نظـر    . باید 1

 مراجعه شود. 6به فصل چهارم، مسئله  مراجع عظام متفاوت است،
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  : نيابت بانوان و وقوف اضطراري مشعر۷مسئله

  اشکال ندارد. عظام؛ همه مراجعطبق نظر 

ـ : حج ن۸مسئله ن در وقـوف  يهمراهـان معـذور   يابي

  شب دهم ياضطرا

همراهـان معـذورین    ؛مراجـع عظـام   همه طبق نظر

مجازند در شب دهم به منا بروند و اگـر حـج آنهـا    

نیابی است و از قبل ملزَم به همراهی بـا معـذورین   

انــد (عــذر طــاري) قبــل از طلــوع فجــر بــه   نبــوده

مشعرالحرام بازگردنـد و وقـوف بـین الطلـوعین را     

درك کنند و حج آنها صحیح است، ولی اگر وقوف 

  دند:بین الطلوعین را درك نکر

. بنا بر احتیاط واجـب نیابـت صـحیح نبـوده و     1

آیـات عظـام: امـام    کنـد؛   کفایت از منـوب عنـه نمـی   

  .اي خمینی، خامنه

کنـد؛   . نیابت صحیح و کفایت از منوب عنه مـی 2

  .سایر مراجع

ر فرض عـدم اسـتقرار حـج و    د ب گرفتنينا: ۹مسئله
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و  يفاقـد قـدرت بـدن   ط اسـتطاعت بـراي   يوجود شرا

  يودوس از بهبيأم

جـوادي،  آیات عظام: بهجت، . واجب فوري است؛ 1

 .سیستانی ،خویی، زنجانی، سبحانی

آیات عظـام:  ، واجب فوري است؛ بنا بر احتیاط. 2

 .، وحیدگلپایگانی ،تبریزي، صافی

اي،  آیات عظام: امام خمینی، خامنـه . واجب نیست؛ 3

  نوري. ،فاضل، مکارم

 يبـرا ب گرفتن در فرض استقرار حـج  ي: نا۱۰مسئله

  يوس از بهبوديو مأ يفاقد قدرت بدن

سـتقر  : کسی که حج بـر او م مراجع عظامطبق نظر 

شده، اگر به واسطه مرض یا پیري، امکان رفـتن بـه   

حج را ندارد و یا مشقت شدید براي او وجود دارد، 

در صورتی که امید بهبودي و رفتن به حج را ندارد 

  یب بگیرد.به احتیاط واجب یا فتوي) نا (فورا: باید 

  : نيابت براي رمي شبانه عيد۱۱مسئله

. احتیاط واجب آن است که در روز رمی کنـد؛  1

  .سیستانی ،اي آیات عظام: خامنه
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نیابت زن بـراي زن دیگـر   صحیح نیست مگر . 2

  .آیت اهللا مکارمورت عدم تمکن؛ در ص

. صحیح نیسـت و بایـد رمـی را نایـب در روز     3

  .سایر مراجعانجام دهد؛ 

ت از حجـة  يو کفا ب در اثناء اعمالي: فوت نا۱۲مسئله

  االسالم

کفایـت   ،. اگر بعد از احرام و دخول حرم باشد1

امــام، بهجــت، آیــات عظـام:  کنــد؛  از منـوب عنــه مـی  

  .سبحانی، صافی، گلپایگانی، فاضل، نوري

. اگر بعد از احرام هر چند قبل از دخـول حـرم   2

آیـات عظـام:   کنـد؛   باشد، کفایت از منوب عنـه مـی  

  .زي، خویییتبر

ــد از. 3 ــت از     بع ــرم کفای ــول ح ــرام و دخ اح

بنا  ،کند و اگر قبل از دخول حرم باشد عنه می منوب

آیـات عظـام:   کنـد؛   بر احتیاط واجـب کفایـت نمـی   

  .ستانی، مکارمیاي، س خامنه

نایـب بـراي حـج حرکـت     ، استنابه. اگر بعد از 4

شـد بـراي حـج     ظـاهر کرد وقتی آثار مرگ در وي 
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بـراي آن   ،گیرد و اگر نتوانسـت  منوب عنه نایب می

کنـد و حـج نایـب دوم از منـوب عنـه       وصیت مـی 

کند و اگر قبل از آن که ایـن امـر فـراهم     کفایت می

عنه سـاقط   د، نایب فوت کرد، حج از ذمه منوبشو

  .آیت اهللا زنجانیگردد؛  می

  



  

  

  

  

  

  ����� �سا�ل: زد�م�� ��ل 
  تقلیدگفتار اول: 

  بر تقليد ميت  يبقا: ۱مسئله

ـ     عظام همه مراجعطبق نظر  ه (یا به نحـو فتـوا یـا ب

ت ابتدائاً جایز نیست و بقاي تقلید می ؛نحو احتیاط)

بر تقلید میت اشکال ندارد و بایـد بقـاي بـر تقلیـد     

میت، به فتواي مجتهـد زنـده باشـد؛ امـا در مـورد      

میـت و همچنـین جـواز یـا     بر تقلید محدوده بقاي 

  وجوب بقاي بر تقلید میت اعلم اختالف است:

  محدوده بقاي بر تقلید میت: الف)

از فتواي مجتهد میـت،  . صرف التزام به متابعت 1

کافی است و عمل کردن به دسـتور او الزم نیسـت؛   

  سیستانی.جوادي،  عظام: ت اآی
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. همین کـه در بعضـی از مسـائل بـه فتـواي او      2

عمل کرده باشد (یا آن را یاد گرفته و ملتزم به عمل 

؛ آیات عظام: امام خمینی، ) کافی استاهللا صافی آیت شده؛ 

  نوري. ،اي، فاضل خامنه

. در مسائلی که به فتواي او عمـل کـرده کـافی    3

  .مکارم ،آیات عظام: بهجتاست؛ 

به فتواي او عمل کرده، یـا آن را  در مسائلی که . 4

یاد گرفته و ملتزم به عمل به آن شـده باشـد، کـافی    

  .اهللا گلپایگانی آیت است؛ 

فتواي او را یاد گرفته و فراموش در مسائلی که . 5

  .اهللا خویی ت آینکرده، کافی است؛ 

. در مسائلی که فتـواي او را یـاد گرفتـه، کـافی     6

  .سبحانی ،عظام: تبریزي آیاتاست؛ 

اگر در سن تمییز، مجتهد میـت اعلـم را درك   . 7

  .آیت اهللا وحیدنموده باشد؛ کافی است؛ 

. در احکام عمره و حج بر فتواي مجتهد متوفی 8

  .اهللا زنجانی آیت باقی نمانند؛ 

جواز یـا وجـوب بقـاي بـر تقلیـد میـت در        ب)

  صورت اعلمیت میت:
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اي،  آیات عظام: امـام خمینـی، خامنـه   . جایز است؛ 1

  .نوري ،سبحانی، گلپایگانی

آیات عظام: بهجـت، تبریـزي، خـویی،    . الزم است؛ 2

  . ، وحیدمکارم ،فاضل

ـ آالزم اسـت؛  واجـب   بنا بر احتیاط. 3 ات عظـام،  ی

  .صافیجوادي، 

م به اختالف در مسائل محل ابـتالء،  . باید با عل4

  .اهللا سیستانی آیت ولو اجماالً، بر تقلید او باقی بماند؛ 

در احکام عمره و حج، بر فتواي مجتهد متوفی  .5

  .آیت اهللا زنجانی؛ باقی نمانند

  : عدول از مرجع مساوي به مساوي۲مسئله

  .فاضلجوادي،  عظام:ت اآی. جایز است؛ 1

. عدول از مسـاوي بـه مسـاوي در اعلمیـت و     2

اورعیت در مسائل غیر مرتبط به هـم جـایز اسـت؛    

  .اهللا بهجت آیت 

. در غیر مـوارد علـم تفصـیلی یـا اجمـالی بـه       3

  .اهللا سیستانی آیت مخالفت، جایز است؛ 

  .، وحیدسبحانی ،آیات عظام: خویی، زنجانی. جایز نیست؛ 4
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آیـات عظـام:   واجب جایز نیست؛  بنا بر احتیاط. 5

  .اي خامنه ،امام خمینی

جــایز  ،. در خصـوص مســائلی کــه یــاد گرفتــه 6

  .اهللا تبریزي آیت نیست؛ 

 بنا بر احتیـاط . در خصوص مسائلی که یاد گرفته، 7

  .اهللا صافی آیت واجب، جایز نیست؛ 

. در خصوص مسائلی که عمل کرده، رجوع بـه  8

  نوري. ،مکارم آیات عظام: مساوي جایز نیست؛

سجده بر غیر ما یصـح  ، حرمین در نماز گفتار دوم:

، نمـاز در هواپیمـا، نـذر روزه    اهداي قرآنالسجود، 

  دن سنگریزه حرم، بیرون برمستحبی

  اتمام و قصر بين تخيير: ۱مسئله

؛ جایز اسـت  مکه و مدینهجاي تخییر در همه  .1

فاضـل،  اي، سیسـتانی، صـافی،    خامنه جوادي، آیات عظام:

  نوري. ،گلپایگانی، مکارم

؛ جایز اسـت  تخییر در شهر مکه و مدینه قدیم. 2

 .، وحیدخویی ،تبریزيآیات عظام: 

ــر در تمــام دو مســجد فعلــی . 3 ــی در  ،تخیی حت
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؛ ، جایز اسـت جاهاي توسعه داده شده داخل مسجد

 سبحانی. ،آیات عظام: امام خمینی

جـایز   قـدیمی دو مسـجد   هـاي  تخییر در قسمت .4

و در جاهایی که بعداً به ایـن دو مسـجد اضـافه     است

 .اهللا بهجت آیت  شکسته است؛، شده، به احتیاط واجب

  اهللا زنجانی. آیت جا تخییر ثابت نیست؛  در هیچ .5

ا تمام در مشاعر يت نماز از جهت قصر يفيک :۲مسئله

  (عرفات، مشعرالحرام، منا)

مکـه  کسـانی کـه در    ؛مراجع عظام همهطبق نظر 

مکرمه قصـد اقامـت ده روز آنهـا منعقـد شـده، در      

مشاعر نیز نماز آنها تمام است و کسانی که در مکه 

مکرمــه قبــل از رفــتن بــه عرفــات کمتــر از ده روز 

  اند، نمازشان در مشاعر شکسته است. اقامت داشته

(غيـر  شركت در نماز جماعـت اهـل سـنت    : ۳مسئله

   اي) استداره

شرکت در نماز جماعت آنان  عظـام؛  مراجعطبق نظر 

بســیار مناســب اســت و تــرك مســجد، هنگــام نمــاز، 

  شایسته نیست؛ اما در مورد صحت آن اختالف است:

ــنت   .1 ــل س ــه اه ــدا ب ــرورت؛ اقت ــال ض   (در ح



  

  

  �ناسک ���اه 216

؛ نه اعـاده  ) صحیح استگلپایگانی ،صافی عظام: آیات

آیات عظـام:  دارد و نه نیازمند عمل به وظیفه منفرد؛ 

 .نوري ،مکارمفاضل، دي، جواامام خمینی، 

وظیفه منفرد رعایـت  جماعت صوري است و باید  .2

  .، وحیدسیستانی ،، خوییتبریزيبهجت، آیات عظام: ؛ شود

. با آنهـا جماعـت خوانـده شـود و پـس از آن      3

  آیت اهللا سبحانی.إعاده کند؛ 

. شایسته است اقتدا شود، ولی نباید به آن اکتفـا  4

  آیت اهللا زنجانی.گردد؛ 

 اي استداره جماعت نماز: ۴مسئله

 .امام خمینینیاز به اعاده ندارد؛ . با وضع فعلی، 1

باید وظیفـه منفـرد رعایـت    . اقتدا صوري است و 2

  .، وحیدسیستانی ،خویی، تبریزيعظام: بهجت،  آیاتشود؛ 

ــاز را   3 ــد نم ــال بای ــر ح ــد؛  ا. در ه ــاده نمای   ع

  آیت اهللا سبحانی.

بنـا بـر   ولی  ،مانعی نداردنماز به نحو استداره . 4

 ،مکـارم جـوادي،   آیـات عظـام:   ؛بایـد واجـب (  احتیاط

تـر از   و نزدیـک به حسب دایره مقدم بر امام  )نـوري 
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؛ (البته در شرایط فعلی در فـرض  نباشدامام به کعبه 

 گلپایگانی). ،ات عظام: صافیآی ضرورت؛

  . اگر در شـرایط تقیـه نباشـد، صـحیح نیسـت؛      5

  فاضل. اهللا  آیت

شایسته است اقتدا شود، ولی نباید به آن اکتفـا   .6

  ؛ آیت اهللا زنجانی.کرد

: نماز جماعت اهل تسـنن و خوانـدن آيـات    ۵مسئله

  سجده توسط امام جماعت

 بنـا بـر احتیـاط   . در سجده تبعیت کند و بایـد ( 1

نمـاز خـود را    )مکـارم  ،آیـات عظـام: سیسـتانی    واجب؛

  .نوري ،سبحانیآیات عظام: بهجت، زنجانی، اعاده نماید؛ 

. اگر تقیه باشد، در سجده تبعیـت کنـد و نمـازش    2

  .، وحیدصافیجوادي، آیات عظام: صحیح است؛ 

توانـد بـه آن نمـاز اکتفـا      . اگر سجده کرد، نمی3

  .آیت اهللا فاضلنماید؛ 

ــئله ــجده: ۶مس ــر س ــرش ب ــجدالنبي در ف  و مس

  مسجدالحرام

هـاي   سجده بـر فـرش در مسـجدالنبی و شبسـتان     .1



  

  

  �ناسک ���اه 218

حتی اگر بتوانـد در جـایی کـه     ،مسجدالحرام مانع ندارد

سنگ است برود، الزم نیست و سجده بر فرش صـحیح  

ولی اگر بـه سـهولت    نوري. ،امام خمینیآیات عظام: است؛ 

به جایی که براي سجده مناسب اسـت، دسترسـی دارد،   

   مکارم.جوادي، ات عظام؛ یآ: آن را مقدم دارد

طــوري کــه بــه (توانــد  در صــورتی کــه مــی .2

ر ) داي اهللا خامنه آیت  زحمت نیفتد، در همان محل؛

آنجـا   ،است سجده کند و امثال آن جایی که سنگ

آیـت  ؛ واجب بنا بر احتیاطنباید (را انتخاب کند و 

؛ مگر آنکـه تقیـه   دکن هبر فرش سجد) اي خامنهاهللا  

، سـبحانی خـویی،  تبریـزي،   :آیـات عظـام  اقتضا کنـد؛  

و حمـل بـر نفـاق     گلپایگانی، فاضلسیستانی، صافی، 

  .آیت اهللا وحیدهم نشود؛ 

ما یصح السجود «. در صورت امکان، سجده بر 3

ــه غیــر آن خــالف احتیــاط اســت؛  »علیــه   ، اکتفــا ب

  اهللا بهجت. آیت 

. سجده بـر فـرش مجـزي نیسـت و در فـرض      4

ضرورت، با سجده بر فرش نمازش را بخواند؛ ولی 

  اهللا زنجانی. آیت نباید به آن اکتفا کند؛ 
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ـ ن تقصح السجود بدوير ما ي: سجده بر غ۷مسئله ه ي

  جهل در صورت

آیـات عظـام:   . صحیح نیست و نماز باطل است؛ 1

ــزي،   ــت، تبریِ ــوییبهج ــافی،   خ ــبحانی، ص ــانی، س ، زنج

  .دیگلپایگانی، وح

. صحیح نیست و نماز باطل اسـت مگـر آنکـه    2

، اي آیات عظام: امام خمینـی، خامنـه  جاهل قاصر باشد؛ 

  .جوادي، سیستانی، فاضل، مکارم، نوري

 زائران بهاهدايي  هاي قرآن: ۸مسئله

  اند:  ها چند دسته این قرآن

هاي مستعمل مسجدالحرام، ممهور به  قرآن )الف

  .»هللا تعايل باملسجداحلرام  وقف«مهر 

کـه توسـط زائـران     هاي چاپ عربستان قرآن )ب

شـود   براي قرائت در مسجدالحرام وقف یا هدیه می

هـاي   به خاطر یک شـکل بـودن قـرآن    ،متصدیانو 

ها خـارج کـرده و بـه     آنها را از قفسه ،مسجدالحرام

  .دهند زائران متقاضی قرآن هدیه می

شـرایط  هاي چـاپ سـایر کشـورها کـه      قرآن )ج

  دسته قبل را دارند.
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هایی است که هدیـه دولـت عربسـتان و     قرآن )د

گونـه   ون حرمین شـریفین اسـت و هـیچ   ئریاست ش

  :مهري ندارد

ربـط   . برداشتن آنها بدون اینکه از متصـدي ذي 1

ــود   ــده ش ــد برگردان ــت و بای ــایز نیس ــد، ج   ؛ بگیرن

  گلپایگانی.جوادي،  ،امام خمینیآیات عظام: 

که  و سوم، دسته اول و دومهاي  . دریافت قرآن2

و تملـک   جایز نیستظاهر در جهت خاص است، 

 .سبحانی ،بهجت آیات عظام: ؛دسته چهارم مانعی ندارد

هاي دسـته اول و دوم در غیـر    استفاده از قرآن. 3

مسجدالحرام اشکال دارد، اما دسته سـوم و چهـارم   

ملکیـت نسـبت بـه دسـته      تحقـق اشکالی نـدارد و  

  .اهللا فاضل آیت  ؛است مسلمچهارم 

هایی کـه از طـرف مسـئولین بـه      یک قرآن. تمل4

  اهللا مکارم. آیت شود، اشکال ندارد؛  زوار داده می

ها در غیر از دسته چهارم اشـکال دارد   . گرفتن قرآن5

  اهللا نوري. آیت  توان آنها را به مساجد دیگر برد؛ و نمی

ــودن؛   . قــرآن6 ــه ب ــا هدی   هــایی را کــه وقــف (ی

تـوان   ) آنها محرز است، نمیزنجانی، آیات عظام: تبریزي
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تملک کرد (و در صورتی کـه برگردانـدن آنهـا بـه     

مسجدالحرام امکان ندارد، آنها را به مسـاجد دیگـر   

هـاي دیگـر    )؛ ولی گرفتن قـرآن يا اهللا خامنه آیت  ببرد؛

روي آن » وقـف بالمسـجدالحرام  «(هرچند عالمـت  

  آیت اهللا تبریزي.) جایز است؛ اهللا زنجانی آیت باشد؛ 

هایی که توسط حجـاج و زائـرین وقـف     قرآن. 7

نشده، اعم از آنکه اثري از وقف بودن در آنها نباشد 

یا از طرف حکومت سعودي اثر وقف در آنها دیده 

ربط از آنهـا بـه کسـی اهـداء      شود اگر مسئولین ذي

نمایند، گـرفتن آن اشـکال نـدارد و گیرنـده مالـک      

هـایی کـه توسـط حجـاج وقـف       شود ولی قرآن می

  .صافی آیت اهللا بشود، گرفتن آنها جایز نیست.

  : نماز در هواپيما۹مسئله

در صورت رعایت شرایط نماز، با اینکه علـم دارد یـا   

  دهد که بعد از پیاده شدن وقت باقی باشد: احتمال می

ــاز صــحیح و مجــزي اســت؛  1 ــام: . نم ــات عظ   آی

 زنجانی، سـبحانی، خویی، اي،  خامنهجوادي، امام خمینی، بهجت، 

  . ، وحیدمکارم ،سیستانی، فاضل
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. در صورت علم بـه اینکـه قبـل از اتمـام وقـت،      2

نشـیند، بایـد تـأخیر بینـدازد و در صـورت       هواپیما می

واجب، در هواپیما بخواند و اگر  بنا بر احتیاطاحتمال، 

  .اهللا صافی آیت قبل از اتمام وقت رسید، اعاده کند؛ 

. اگــر احتمــال بدهــد تــا آخــر وقــت هواپیمــا  3

تواند بخواند. ولی اگر قبـل از اتمـام    نشیند، می نمی

  .اهللا تبریزي آیت وقت رسید، اعاده نماید؛ 

  توسط مسافر ي: نذر روزه مستحب۱۰مسئله

تبریــزي، آیــات عظــام: بهجــت، . صــحیح اســت؛ 1

  سیستانی. ، زنجانیخوییجوادي، 

  .مکارم، نوري، وحید آیات عظام:. صحیح نیست؛ 2

قبـل از   . بنا بر احتیاط واجب صحیح نبوده و بایـد 3

  .فاضلصافی، اي،  آیات عظام: خامنهشروع در سفر باشد؛ 

زه حـرم (مکـه، منـا،    يرون بردن سـنگر ي: ب۱۱مسئله

  مشعرالحرام)

. اشـکال نــدارد و بازگردانــدن آن الزم نیســت؛  1

، خوییاي،  آیات عظام: امام خمینی، بهجت، تبریزي، خامنه

  .زنجانی، سیستانی، فاضل، نوري



    ��زد�م:�سا�ل �������ل  

 

223 

  .آیت اهللا سبحانی. باید آن را به نحوي بازگرداند؛ 2

ــد؛     3 ــد بازگردان ــب بای ــاط واج ــر احتی ــا ب   . بن

  .آیات عظام: صافی، گلپایگانی، مکارم، وحید

  حج و عمره کودکان گفتار سوم:

  زه کودکان غير ممي: حج و عمر۱مسئله

ز به کودك غیر ممی ولی عظام؛ همه مراجعطبق نظر 

کند این کودك را بـراي   پوشاند و نیت می احرام می

کنم؛ اگر امکان داشـته باشـد    حج یا عمره محرم می

کند و در غیر این صورت، از  تلبیه را به او تلقین می

گویـد و از محرمـات احـرام او را     طرف او تلبیه می

کند که آنچه از اعمال  کند و او را وادار می میحفظ 

توانـد از طـرف او    تواند انجام دهد و آنچه نمـی  می

کند و دور خانه خـدا او را طـواف داده و    نیابت می

دهد و بقیه اعمال نیـز بـه    بین صفا و مروه سعی می

احـرام   ولـی همین صورت است و نسبت به خـود  

  الزم نیست.

  زمميغير  احرام کودک در ولي: مراد از ۲مسئله

1 .در این امـر کسـی اسـت کـه سرپرسـتی       ولی  
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کودك بر عهـده  ) سیستانی آیت اهللاحضانت؛  حق(و 

  آیـات عظـام:   شـرعی نباشـد؛    اوست؛ هرچنـد ولـی  

 ولـی (البته به اذن . خویی ،اي امام خمینی، تبریزي، خامنه

  ).اهللا مکارم آیت شرعی انجام دهد؛ 

 ولـی ) آیـت اهللا وحیـد  (بنا بر احتیـاط واجـب؛   . 2

شرعی، مانند پدر و جد پدري یا وصـی از آن دو و  

همچنین حاکم و امین از طرف حاکم یا وکیل یکی 

شـرعی اسـت؛    ولیاز آنهاست و مادر نیز ملحق به 

  .فاضل ،آیات عظام: بهجت

3 .در این امر کسی است کـه شـرعاً اختیـار     ولی

دارد کودك را به سفر حج ببرد؛ خواه پدر یا جد یـا  

  .زنجانیجوادي، عظام:  ت اآیغیر آنها؛ 

4 .توانـد در مـال بچـه     فردي است کـه مـی   ولی

شرعاً تصرف کند، مانند پدر و جد پدري و وصـی.  

مادر و همچنـین کسـی کـه متکفـل      ،ولیعالوه بر 

شـرعی   ولـی ز است ملحق بـه  ر ممیامور کودك غی

اجـازه   ولـی است. ولی در مورد اخیـر، احتیاطـاً از   

  .آیت اهللا سبحانیبگیرد؛ 

ــر 5 ــی. در غی   شــرعی محــل اشــکال اســت؛   ول

  .نوري ،آیات عظام: صافی، گلپایگانی
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  : کفاره محرمات احرام نسبت به کودک ۳مسئله

 طفل ولیدر صید، کفاره بر  عظام؛ مراجع طبق نظر

کودك را محـرم کـرده، کفـاره بـر      ،است؛ (اگر ولی

است و در غیر ایـن صـورت، بـر عهـده      ولیعهده 

 )زنجانی ،آیات عظام: بهجت، تبریزي، خوییطفل است؛ 

ز بر (کفاره صید کودك غیر ممیاوست و در  ولی

  )سیستانی آیت اهللاغیر او کفاره نیست؛ 

  اما در غیر صید: 

 ولـی عهدة بر ، کودك را محرم کرده، ولیاگر . 1

 .اهللا بهجت آیت طفل است؛ 

طفل است؛  ولی. احتیاط واجب آن است که بر 2

 . نوري ،صافی، گلپایگانیجوادي، آیات عظام: امام خمینی، 

اي، خویی،  آیات عظام: تبریزي، خامنه. کفاره ندارد؛ 3

  .، وحیدمکارم ،زنجانی، سبحانی، سیستانی، فاضل

  : قرباني حج کودک۴مسئله

گوسفند قربانی بـراي حـج    عظام؛ مراجع طبق نظر

(اگـر مـادر کـودك را    دك اسـت.  کـو  ولیبر عهده 

اسـت؛ مگـر    ولیمحرم کند، هزینه قربانی بر عهده 

  ).اهللا سبحانی آیت ؛ اینکه خود مادر قبول کرده باشد
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عهـده   (اگر کودك مستقالً محرم شده، قربانی بـر 

یـا مـأذون از طـرف او،     ولـی گـر  خودش است و ا

؛ اسـت  ولـی کودك را محرم کرده، قربانی بر عهـده  

  ).زنجانی ،آیات عظام: بهجت، جوادي، خویی

ز، بر عهـده  (قربانی کودك غیر ممی ؛ اوسـت  ولـی

  ).سیستانی ،آیات عظام: تبریزي

  طواف يبراز : وضوي کودک غير ممي۵مسئله

. در صورت امکـان، واجـب اسـت او را وضـو     1

آیـات عظـام:   دهد؛ هرچند به صورت وضـو باشـد؛   

  .صافی ،تبریزي، سبحانی

آن است که  احتیاط واجب. در صورت تمکن، 2

در حال طواف هر دو طاهر باشند؛ (یعنی کـودك را  

  .فاضل ،آیات عظام: بهجتصورت وضو بدهند)؛ 

ــد؛    3 ــو ده ــب او را وض ــاط واج ــر احتی ــا ب   . بن

  .آیت اهللا وحید

خـویی،  جـوادي،  عظـام:    آیـات . وضو الزم نیست؛ 4

  .مکارم ،زنجانی، سیستانی

  ز: طهارت کودک غير ممي۶مسئله

. در صورتی که تطهیر بدن او زحمتـی نداشـته   1



    ��زد�م:�سا�ل �������ل  

 

227 

هـاي شـیرخوار    باشد، باید تطهیر نمود. ولی در بچه

  مکارم. اهللا آیت  الزم نیست؛

آیات عظام:  . الزم است، ولی وارسی الزم نیست؛2

  نوري. ،سبحانی، صافی، فاضلجوادي، بهجت، 

الزم واجب  بنا بر احتیاط. آن مقدار که بتوانند، 3

  .اهللا تبریزي آیت است، ولی وارسی الزم نیست؛ 

  .اي اهللا خامنه آیت بدنش تطهیر شود؛  بنا بر احتیاط. 4

  .سیستانی ،عظام: زنجانی  آیات. الزم نیست؛ 5

: شرطيت قرار گرفتن شانه چپ کـودک غيـر   ۷مسئله

ز به طرف کعبهممي  

. باید تا حد امکان سعی شود طوري کـودك را  1

طواف دهند که عرفاً طرف چپ او به طـرف کعبـه   

سـبحانی، سیسـتانی،   جـوادي،  آیـات عظـام: بهجـت،     باشد؛

  .نوري ،فاضل

آیـات عظـام:   الزم اسـت؛  واجب  بنا بر احتیاط. 2

  .، وحیدصافی

  .مکارم ،آیات عظام: تبریزي، زنجانی. الزم نیست؛ 3

  ز خوابيدهکودک غير مميو طواف : سعي ۸مسئله

  .آیت اهللا بهجتتا حدي که ممکن است بیدار باشد؛  .1
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ــت؛     2 ــافی اس ــد، ک ــدار باش ــدا بی ــر در ابت   . اگ

  .آیات عظام: تبریزي، سبحانی

ــارف  3 ــدازه متع ــه ان ــدارد. خــواب ب   ؛ اشــکال ن

  اهللا نوري. آیت 

اي، زنجانی،  خامنهجوادي، آیات عظام: . مانع ندارد؛ 4

  .، وحیدمکارم ،سیستانی، صافی، فاضل

  ز در طواف: مختون نبودن کودک غير ممي۹مسئله

ــت؛  1 ــل اس ــام:  . باط ــات عظ ــوادي، آی ــهج   اي، خامن

  گلپایگانی. ،سبحانی

آیـات عظـام:   باطل اسـت؛  واجب  احتیاطبنا بر . 2

  .، وحیدنوريفاضل،  ،امام خمینی، بهجت، صافی

آیات عظام: تبریزي، خویی، زنجـانی،   ؛. باطل نیست3

  .مکارم ،سیستانی

  : پوشش دختر بچه در طواف۱۰مسئله

  اي کــه ممیــز اســت، بــه  . پوشــش دختــر بچــه1

  همان مقدار معمـول زنـان در حـال احـرام اسـت؛      

ســر و گــردن الزم  پوشــش(ولــی  ســبحانیت اهللا آیــ

  ).؛ آیت اهللا صافینیست
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آن است که پوشش او در حال واجب . احتیاط 2

آیـات عظـام:    طواف، مانند پوشش زنان بالغـه باشـد؛  

(ولـی پوشـش سـر و     مکـارم  ،اي منهخاجوادي، ، تبریزي

گردن و پاها الزم نیست و پوشش نسـبت بـه غیـر    

  ).نیآیت اهللا سیستا ممیز الزم نیست؛

آیــات عظــام: . ســتر ســر و گــردن الزم نیســت؛ 3

  .فاضل ،بهجت

. پوشش خاصی الزم نیست و اگر پنج شـش سـال   4

  .اهللا نوري آیت رسیده، حکم بانوان را رعایت کند؛ 

  .اهللا زنجانی آیت . پوشش الزم نیست؛ 5

  گفتار چهارم: خمس

  : خمس سپرده حج يا عمره۱مسئله

اگر از درآمد بین  ؛همه مراجع عظام طبق نظر الف)

قبل از فرا رسـیدن سـال   سال بوده و در همان سال 

 به حج یا عمره مشرف شود، خمس ندارد.خمسی 

بوده و پس از  یاگر از درآمد بین سال خمس ب)

  گذشت سال خمسی مشرف شود:

ــدارد .1 ــات عظــام: بهجــت، ؛خمــس ن جــوادي،  آی
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قبل از استقرار حج  اینکهمشروط به (سبحانی، مکارم 

  )نوري آیت اهللا باشد؛

تبریـزي،  امـام خمینـی،   آیات عظـام:  خمس دارد؛  .2

حـج مسـتقر   اینکه (مگر  ، وحیدی، صافییاي، خو خامنه

شده و راه دیگري براي تشـرف در سـال ثبـت نـام     

  ستانی، فاضل.یآیات عظام. سنباشد؛ 

اي  در حج واجب و یـا عمـره اگـر بـه وسـیله      .3

واجــب کــرده، خمــس نــدارد و در حــج و عمــره  

  زنجانی. آیت اهللامستحب خمس دارد؛ 
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. اگر قابل دریافت نیسـت، جـزو درآمـد سـال     3

شـود و اگـر در همـان سـال      وصول محسـوب مـی  

بـه  در همان سال نیـز  (و  صرف در هزینه حج شود

آیـات عظـام:   خمـس نـدارد؛    )امام خمینیحج برود؛ 
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در حـج و عمـره    واجب کرده، خمس نـدارد ولـی  

مستحبی خمـس دارد مگـر آن مقـدار از سـود کـه      

  زنجانی. آیت اهللا مربوط به سال تشرف است؛
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