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الرّحیمالرّحمناهللابِسمِ
فـی اهللاِبقیۀُالَسیماالطّاهرِینَ،لهآومحمدبریتهواَشْرَفخَلْقهخَیرِعلیوالسالم،والصلوةُالْعالَمینَ،رباَلْحمدهللاِ

.الدینِیومِقیامِإلیأجمعینَأعدائهِمعلیاهللاِولَعنَۀُاألرضینَ،

حجفضیلت
لعالَمینْاعنِغَنیاهللافإنَّکَفَرَومنْسبِیالًإِلیهاستَطَاعمنِالبیتحجالنّاسِعلیوهللا: تعالیاهللاقال
استویژهجایگاهوخاصموقعیتداراياسالمدینفرائضوواجباتبیندرالحرام،اهللابیتحج.

درکـه اسـت دانشـگاهی وعـالی مدرسـه حج،. استبسیارآنسیاسیواجتماعیتربیتی،منافعوهاحکمت
وارکـان بـه عمـل ضـمن الم،اسـ هـاي هـدایت وتعالیموکریمقرآنمعارفازمهمیهايبخشهایشکالس

.شودمیآموختهآندستورات
آنهايبرنامهبهعملدراستمتعالخداوندازخالصاطاعتواحکامبرابردرمحضتسلیمکهحقیقی،اسالم
درسومتنـاهی غیرعوالمبهروحپروازوفکررشدموجبوسازندهآنمشاعرومواقفهمه. گرددمیظاهر

.استملکوتیورحمانیفضاهايدرسیرونفسباجهادو
الهـی، درگـاه درخشـوع وخضـوع انفـاق، دعـا، نماز،مثلاستدینیمهموظایفوعباداتبرمشتملحج،

واسـالم جهـان سیاسـی واجتماعیمسائلمسلمانانباآشناییمشتهیات،ازبازداريوصبروداريخویشتن
دورتـرین وغـرب وشـرق دروآلهعلیهاهللاصلیاالنبیاءخاتمحضرتدعوتنفوذظهورواسالمکلمهاعالء،
مندرجحجدرهمهدیگر،بسیاراموروجهانسراسرمردمنمایندگانازمیلیونیاجتماعیکدرحضورونقاط
.است

شـمار بـی اسـت مقـرر اعمـال آنیکایکبرايکههاییثوابوبودهبسیاربزرگ،فریضهاینفضایلخالصه؛
اجتمـاع ایـن درحضورونورانیمراسماینانجامتشرّفدركشوندمیمشرفحجبهکهکسانیباید. باشدمی
خودالعیننصبراآنمواقفازکدامهردرمعنويهاياستفادهوخودسازيشمرده،بزرگتوفیقیرافیضپر

مقدسـه مشاهدآنهمهدرراالفداءهلالعالمینارواحاالمرصاحبحضرتفرجتعجیلمخصوصاًو. دهندقرار
.نمایندمسئلتمتعالخداونداز
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حجاحکام
.آوردبجاراآناعمالبایدکهشودمیواجباالسالمحجۀباریکعمرتمامدرمستطیعمکلفهربر. 1مسأله
واسـت کبیـره نـاه گعذر،بدونآنتأخیروبرود،حجبهاستطاعتاولسالدرمستطیعاستواجب. 2مسأله

ممکـن صـورت هربهبایدوشود،نمیساقطاوازحجافتاداستطاعتازبعدسالتاونرفت،اولسالدراگر
.نمایدحج

حجاقسام
:استقسمسهبرحج. 3مسأله

.باشدبیشتریاشرعیفرسخ16معظمهمکهتاآنانمنازلکهاستکسانیوظیفهاینوتمتعحج. 1
کمترمعظمهمکهازآنانمنازلفاصلهکهاستکسانیومعظمهمکهاهالیوظیفهاینوافرادوقرانحج. 3و2
.آورندبجامفردهعمرهحجازبعداستواجبهاآنبرو. استشرعیفرسخ16از

توانندمیمهمکهاهلمستحبیحجدراماشد،ذکرکهاستهماناالسالمحجۀبهنسبتوظیفهتعیین. 4مسأله
افرادیاقرآنحجتوانندمیباشددورزیادتر،یافرسخ16مکهازمنزلشانکهاشخاصیوآوردند،بجاتمتعحج
.استافضلمستحبیحجدرطایفهدوهربرايتمتعبلیآورند،بجا

قرانحج-
مکلفکهقرانحجدرونداردانیقربافرادحجاینکهمگراعمالهمهدراستافرادحجمانندقرانحجکیفیت
بیناحرامعقددراستمخیرشخصیچنینوکندنحریاذبحراقربانیهمانبایدآوردمیخودهمراهبهقربانی
حـج چـون وشـود میمنعقدبهماناحرامشکردابتداکدامهربهونمایدتقلیدیاواشعاریابگویدتلبیهاینکه
بههاآنتمتععمرهکهکسانیوظیفهوشودمیاکتفامختصراشارههمینبهنیستابتالءدمورخیلیقرانوافراد

.شدخواهدبیانخودجايدرشودمیافرادحجبهمبدلعذرهابعضجهت

افرادحج-
:دارندتفاوتهمباچیزچنددرواست،تمتعحجمانندافرادحجمستحبهوواجبهاعمالوآدابوکیفیت

شـود مـی محرممکهازکهتمتعحجبرخالفبرودعرفاتبهوشودمحرممعروفههايمیقاتازبایدمکلف. 1



5

عـذري جهـت بـه بعدوشوندمیمحرمتمتععمرهبرايمیقاتازواستتمتعحجهاآنوظیفهکهکسانیبلی
.روندمیعرفاتبهاحرامهمانیاشودمیافرادحجبهمبدلهاآنعمره

.نداردقربانی. 2
.آوردبجامفردهعمرهبایدآنانجامازبعد. 3
مشـعر وعرفاتدروقوفازقبلراسعیوزیارتطوافکهآوردمیبجاافرادحجکسیکهبراياستجایز. 4

وقوفینبرسعیوطوافتقدیمآندرکهتمتعحجبرخالفاستاحوطآنتركواستمکروهلیکندهدانجام
.شودمیذکرآیندهمسائلدرکهاضطراروقتدرمگریستنجایز

تمتّعحج-
حـج مسائلواحکاماست،تمتعحجمسلمانانبیشتربربلکهایرانیانوزبانانفارسیبرحجواجبنوعچون
.تعالیاهللانشاءشدخواهدبیانمشروحاًتمتع

تمتـع عمرهبایدوگویند،تمتعحجرادوموتمتعمرهعرااولکهاستعبادتدوازمرکبتمتع،حج. 5مسأله
راتمتـع عمـره نتواندعذريبواسطهشدخواهدگفتهکهشرحیبهکسیاگرو. شودآوردهبجاتمتعحجازقبل

.شودمیافرادحجاوحجآورد،بجاتمتعحجازپیش
پوشـیدن ازپـیش کهمقدارهمینواست،الزمقربتقصددیگرعباداتسایرمانندهمحجانجامدر. 6مسأله
ابتـدا، درکـه نیستالزمواست،کافیخدابرايراخودواجبحجوعمرهآوردنبجاکندقصداحرام،لباس

نیـت ولـی نداندراحجواجبکارهايتمامببندداحرامخواهدمیکهوقتیاگرپسبداند،راتمتعحجصورت
ازبعـد کـه باشداینقصدشوآورم،میبجاراخودواجبحجوعمرهمتعالخداوندامراطاعتبرايکهکند

عـالم یـا مجتهددستورمطابقیاباشد،میاونزدکهايرسالهمطابقاستالزمراچههرعمل،بهشدنمشغول
.استصحیحاوعملوکند،میکفایتدهدانجاماوستهمراهکهوثوقمورد

تمتّععمره-
:استچیزپنجتمتععمرهواجبکارهايوباشدمیتمتععمرهتمتع،حجکارهايازاول. 7مسأله

.احرام. 1
.کعبهخانهطواف. 2



.طوافنمازرکعتدو. 3
.مروهوصفابینسعی. 4
.تقصیر. 5
.تعالیاهللاشاءانآمد،خواهدیکهراحکامشرحدرکه

عمرهاحرامحباتتمس
آن،ازبعـد واحـرام بسـتن حـال درواحـرام برايشدنمهیاوقتدرواحرام،ازپیشهککارهائی. 8مسأله

:استچیزدهاستمستحب
) شـکم زیر(عانهمويوبغلزیرمويکردنزائلوشاربوناخنگرفتنوبدنکردنپاکیزهاحرامازپیش. 1
.نورهبا
بـه رسـیدن ازپـیش کـه اسـت جایزنباشد،آبمیقاتدرکهدهداحتمالگاههرومیقات،دراحرامغسل. 2

دوبـاره میقـات درکـه استمستحبیافت،آبمیقاتدروکردغسلمیقاتازپیشاگرو. کندغسلمیقات
نیسـت جـائز محـرم بـراي پوشیدنشیاوخوردنشکهراچیزيیابرود،خوابغسلازبعداگروکند،غسل

حـدث بـه محدث،اگرو. آوردبجاراغسلدوبارهاستمستحبکند،خوشبوياستعمالیابپوشد،یابخورد
برايشبغسلوشببرايروزغسلوکند،اعادهراغسلرجاءاًاستبهتربشود،خوابازغیراصغر،

بهکهاستآنبهتروباشد،روزآخردرروزغسلوشب،آخردرشبغسلاگرخصوصاًکند،میکفایتروز
مسـتحب نیزنفساوحائضبراحرامغسلو. کنداکتفاشببرايشباولغسلبهوروزبرايروزاولغسل
.نیستحدثازطهارتاحرام،شرطواست

:استغسلوقتدردعااینخواندن. 3
وطَهرْنـی اَللّهـم وسقْمٍ،دآءکُلِّمنْشفآءووفخَکُلِّمنْواَمناًوحرْزاًوطَهوراًنُوراًلیاجعلْهاَللّهموبِاهللاِ،اهللاِبِسمِ
وقَـد بِـک الّـا لیقُوةَالفَانَّهعلَیک،والثَّنآءومدحتَکمحبتَکلسانیعلیواَجرِصدري،لیواشْرَحقَلْبِی،طَهرْ

تملاَنَّعوامیقینیدلالتَّسم،لَکتِّباعالْانَّۀِوسلکنَبِیلَواتُکصهلَیعهآلو.
اولـی واحوطبلکهاست،مستحبعلمابینمشهوربنابرذیقعدهاولازریشوسرموينگرفتنونتراشیدن. 4

.باشدمستحبنیستبعیدذیقعدهاولازهمهازنبرايسرموينگرفتنواست،آنترك
هـا، آنازیکیازبعدشودمحرمخواهدمیدیگرنمازهايوقتدراگروشود،محرمظهرنمازازبعدهکآن. 5
نمـاز رکعـت دوحداقلیانمازرکعتششنداردذمهبرقضانمازاگروببندد،احرامقضانمازازبعدنه،اگرو

یـا قُـلْ سورهحمدازبعددوم،رکعتدرو) توحید(اَحداهللاُهوقُلْسورهحمد،ازبعداول،رکعتدروبخواند،
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بجـاي خـدا ثنـاي وحمدکند،احرامنیتبخواهدوشودفارغنمازازچونوبخواند،را) جحد(الْکافرُوناَیها
:بخواندرادعاءاینوبفرستدعلیهماهللاصلواتمحمدآلومحمدبرصلواتوآورد،
منِّیاَللّهأَلُایأنْکاَسلَنعنِتَجممتَجاباسنَلَکاموكدعبِوعواتَّب،رَكنِّیاَمفَاكدبیعوف،کضَتقیالقَبلّـا اُوا

صـلَواتُک نَبِیـک سـنَّۀِ وکتابِکعلیعلَیهلیتَعزِماَنْفَاَسأَلُکالْحجذَکَرْتوقَداَعطَیت،ماالّااخُذُوالوقَیتما
هلَیع،هآلیونیتُقَولیوماعفْتضَعنْهعلِّمتُسیویلکناسیمفنْکرٍمسـۀٍ، ییعافـی ولْنعاجـنْ وم كفْـدین والَّـذ

یتضرتتَضَیواروتیمس،تکَتَبومنِّیاَللّهاتنْخَرَجةٍ،قَّۀٍشُمیدعباَنْفَقْتویمالغآءتاب،کرْضاتمماَللّهمـی فَتَمل
عـرَض فَانْوآله،علَیهصلَواتُکنَبِیکوسنِّۀِکتابِکعلیالْحجالَیبِالْعمرَةِالتَّمتُّعاُرِیدانِّیاَللّهموعمرَتی،حجتی

لَـک اُحـرِم فَعمـرَةً حجـۀً تَکُنْلَمإنْاَللّهمعلَی،قَدرتالَّذيبِقَدرِكحبستَنیحیثُفَحلَّنییحبِسنیارِضعلی
والـدار وجهـک بِـذلک اَبتَغیوالطِّیبِوالثِّیابِالنِّسآءمنَوعصبِیومخِّیوعظامیودمیولَحمیبشَرِيوشَعرِي
.اآلخرَة

.بپوشدشودمیگفتهواجباتدرکهبطوريرااحرامجامهدوپس
:بگویداحرامپوشیدنحالدروباشد،پنبهازاحرامجامه. 6

دماَلْحلّهيلیالَّذقَنزاُوارِيماریبِهترويعاُؤَدوهییففَرْضدباَعویفیهاَنْتَهِیرِبوهیلیفی،ماارَناَم ـدماَلْح لّـهل
وحـرْزِي وکَهفـی حصـنی فَهـو فَسـلَّمنی اَردتووجههبِییقْطَعولَموقَبِلَنیفَاَعانَنیواَردتُهفَبلَّغَنیقَصدتُهالَّذي

.ورخائیشدتیفیوعدتیوذُخْرِيمنْجايووملْجأيومالذيوظَهرِي
نیـت مقـارن اسـت واجـب شـد خواهدگفتههماحرامواجباتدرکهچنانوبیاورد،زبانبهرااحرامنیت. 7

:بگوید
کیلَبماَللّهکیلَبکیاللَبشَرِیککلَکیلَب.

:بگویدهمراذیلجملهواجباحتیاطبنابرو
.لَکشَرِیکالوالْملْکلَکوالنِّعمۀَالْحمدانَّ
.بگویدنیزدیگرلَبیکیکجمله،اینازبعدکهاستآنبهترو
:بگویداستمستحبآنازپس. 8

کّیعارِجِذَالَبالْم،کیلَبکییاًلَباعالمِدارِإلیدالس،کیلَبیکالذُّنُوبِلبغَفّار،کیلَبکیلَلَبۀِأهالتَّلْبِی،کیلَبکیلَب
ومرْهوباًمرْغُوباًلَبیکلَبیک،إلَیکویفْتَقَرُتَستَغْنیلَبیکلَبیک،إلَیکوالْمعادتُبدءلَبیکلَبیک،واإلکْرامِذَاالْجاللِ

العظـامِ الْکُـرَبِ کَشّـاف لَبیـک لَبیک،الجمیلِالحسنِوالفَضْلِذَاالنَّعمآءلَبیکلَبیک،الحقِّإلهلَبیکلَبیک،یکإلَ
،کیلَبکیلَبكدبنُعابویکدبع،کیلَبکیالَبیمکَرِیکیلَب.
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:بخوانداستحبابرجاءبهنیزراهجملاینو
کیلَباَتَقَرَّبکلَیادمحآلِبِمودمحم،کیلَبکیرَةلَبمبِع.

:بگویدتمتععمرهدرآن،ازپسوبِحجۀٍلَبیک: بگویدحجاحرامدرو
،کیلَبکیلَبههذرَةُومۀٍعتْعلیماجالْح،کیلَبکیلَلَبۀِاَهالتَّلْبِی،کیلَبکیۀًلَبهاتَلْبِیالغُهاتَمامبوکلَیع.

تَلْبِیـه آهسـته اسـت سـواره اگرکهاستآنبهترجاآندرکهمدینه،میقاتدرمگربگویدبلندراتَلْبِیهمرد. 9
مسـتحب شودمیحجبهمحرممکهازکهکسیوبگوید،بلندشودنمایان) هموار(بیداءزمینکهوقتیوبگوید،

.بگویدبلندشود) ابطح(برمشرفیارسد،می) رقطاء(بهکهوقتیاست
بـه کـه وقتـی ومنزل،بهرسیدنوقتومستحب،وواجبنمازهرعقبوخواب،ازشدنبیداروقتدر. 10

دروبگویـد، تلبیـه نیـز سراشـیبی ازرفـتن پائینوبرتلی،رفتنباالوقتوشدن،سواروقتوبرسد،سواره
تـا تمتـع عمـره درنکنـد قطـع راتَلبِیـه تمتـع عمرهدروباشد،حایضیاجنبچندهربگوید،بسیارسحرها

.بگویدتَلْبِیهعرفهروزظهرتاتمتعحجدروببیند،رامکههايخانه

احراممکروهات
:استمکروهیزچدهاحرام،در. 9مسأله

روایـات بعضیدرکهسبزرنگمگراستشدهرنگپارچههرپوشیدنتركاولیبلکهسیاه،لباسپوشیدن. 1
.استشدهاستثناءمعتبره

سـزاوار و. کثیـف جامـه درشدنمحرماستمکروهچنینهمورنگ،زردبالشورختخوابدرخوابیدن. 2
.نشویدراآننشودنجستاکهاستآنبهتروباشد،نظیفاحرامجامهاست

حنـا مطلقـا کـه اسـت آناحتیاطبلکهاست،احتیاطخالفزینتقصدباولیزینت،قصدبدونبستنحنا. 3
ازپـیش زنبـراي استمکروهنیزوبماند،باقیاحرامحالتااثرشکهصورتیدراحرامازپیشحتینبندد،
.بماندباقیاحرامالحتاآنرنگگاههربستن،حنااحرام

.بدنسائیدنورفتنحمام. 4
.بخواندرااوکهکسیجوابدرگفتنلبیک. 5

.سردآببابدنشستن. 6
.روسائیدنوکردنمسواكدرمبالغه. 7
.باشدبدنازمويافتادنیاشدن،مجروحبیمآندرکهکاريهروگرفتن،کشتی. 8
.خواندنشعر. 9
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.باشدمیخطمیوسدربهسر،شستنتركبهتروخوشبو،هايگلوریاحیناستعمال. 10

احراممواقیت
اوراهدرکـه میقاتیآندربایدکسهروگویندمیقاتاستواجببستناحرامآندرکهرامحلی. 10مسأله

: شرحاینبهشودمحرماستمکهبه
مثـل شـوند، مـی مشـرف مکـه بهمنورهمدینهراهازکهاستکسانیومدینهاهلمیقاتآنوشجرهمسجد. 1

بنـابر آن،فاصـله و. استمعروفعلیآباربهاکنونونامند،مینیزذوالحلیفهراآنوایرانحاجیانازبسیاري
درکـه اسـت آناحوطبلکهبهترو. استکیلومترهفتتقریباًمدینهتاواست،کیلومتر464مکهتابعضینقل

هممسجدپشتازاگرو. شوندمحرممسجدداخلازعبورحالدرحائضوجنبوشوندمحرممسجدداخل
بـه تواننـد میاستجحفهکهشاماهلمیقاتتارابستناحرامضرورت،وقتدرو. استصحیحشوند،محرم
.شودمحرمجحفهدرواندازند،تأخیر

وباشد،میاروپاومغربشهرهايوشامومصرمردممیقاتوآن،نواحیوجحفهاهلمیقاتآنوجحفه،. 2
بایدکند،میعبورمکهقصدبهسوئزکانالازکهکسیهروشوندمیمحرمجاآنازهمایرانیانبعضیاکنونهم
نزدیـک رابـغ بهواستکیلومتر220جحفهومکهبینمسافتتقریباًوشود،محرمجحفهمحاذاتدردریادر
.نیستمجزيرابغازاحراموتاس
اسـت آنافضلوروند،میحجبهطریقآنازکهاستکسانیوعراقونجداهلمیقاتآنوعقیق،وادي. 3
واديبـه کردنـد یقـین کـه وقتیواالگردند،محرمـشودمعلومیقینبطوراگرـاستمسلخکهآن،اولازکه

ذاتتااحرامتأخیرازشوندناچارتقیهبواسطهاگرو. شوندمحرمعرقذاتبهرسیدنازپیشاندرسیدهعقیق
اگـر و. بگوینـد تلبیـه آهسـته ونموده،احرامنیتاند،پوشیدهکهلباسیدربرسندجاآنبهکهآنازقبلعرق،
لبـاس وآوردهدررااحراملباسبعدوبپوشند،رااحرامجامهدووآورده،بیرونراخودهايلباسشودممکن
آنرسـیدند عرقذاتبهکهگاههرودهند،فدیهـشدخواهدگفتهکهبطوريـآنجهتبهوبپوشند،راخود

.بپوشندرااحرامجامهجا
وآننـواحی وطـائف اهـل میقاتآنومکه،کیلومتري94درعرفات،بهمشرفاستکوهیالمنازلقرن. 4

.شوندمیمشرفکهمبهطریقآنازکهاستکسانی
آنازکـه اسـت کسـانی ویمناهلمیقاتآنومکه،کیلومتري94درتهامه،هايکوهازاستکوهییلملم. 5

.شوندمیمشرفحجبهطریق



میقاتاحکام
تحصیلاگروشود،محرمآندربایدکهمیقاتیبهرسیدنبهشرعیه،بینهیاعلم،تحصیلاستالزم. 11مسأله
.استجایزاماکنآنبهمعرفتواطالعاهلگفتهازحاصلظنبهاکتفانشود،ممکنکهیچی

هـا میقـات ایـن ازیکیازبعداومنزلیعنیباشد،نزدیکترمکهبههامیقاتاینازاومنزلکسهر. 12مسأله
.شودمحرمبایدهمانجاازکهاوستمنزلهماناومیقاتباشد،
هـیچ بـه کـه رودمیراهیازاگروکند،عبورهامیقاتازیکیازکهبرودراهیازکهستاآنبهتر. 13مسأله

هـر ببنـدد، احـرام کندمیعبورآنازابتدءاًکهمیقاتیهرمحاذيدربایدکند،نمیعبورمیقاتپنجاینازیک
درآن،ازبعداگروباشد،یشتربمیقاتاصلبااشفاصلهیاباشد،مکهازدورتردیگرمیقاتبهنسبتکهچند
.کنداحرامتجدیدهمآنجادررسیددیگرمیقاتمحاذاتبهخودراه

بهشدنداخلازبعدخواهـآمدیادشکهآنازبعدکند،فراموشرامیقاتازبستناحرامکسیاگر. 14مسأله
محـرم میقـات ازوبرگردداست،ممکنتمیقابهبرگشتناگرـحرمبهشدنواردازپیشیابیایدیادشحرم
میقـات بسـوي اسـت ممکـن مقدارهرکهاستآنواجباحتیاطنیست،ممکنمیقاتبهبرگشتناگروشود،

هـم وببندد،راخوداحرامخودمکانهمانازنیست،ممکنهیچبرگشتناگروشود،محرمجاآنازوبرگردد
احـرام بدونونیستصحیحاوبراياحرامکهکردهگمانحائضزنکهآنمثلجاهل،برايحکماستچنین

.استگذشتهمیقاتاز
زنوجنـب شـخص اسـت جـایز پسنیست،شرطاکبرحدثواصغرحدثازطهارتاحرام،در. 15مسأله

بـا اسـت واجـب شـود، پاكنفاسوحیضازتاکندصبرکهنباشدوقتاگربلکهشوند،محرمنفساوحائض
.استمستحبنفساءوحائضبراياحرامغسلوببندد،احراممیقاتازحالنهما

بانواناحراماحکام
ولیشود،میپاكعمرهبرايکهکندگمانوتمتع،عمرهاحرامبهشودمحرمحیضحالدراگرزن. 16مسأله
مشـعر وعرفـات بـه احـرام همانبااستالزموشود،میافرادبهمبدلاوحجبگذرد،آنوقتتانشود،پاك

قربـانی افـراد حـج درودهـد، انجامرامنیاعمالوبیاید،منیبهبعدوآورد،بجامردمباراوقوفینوبرود،
طـواف شـد پـاك وقـت هـر بماند،آنجادرونمایدمراجعتمکهبهسیزدهمیادوازدهمروزونیست،واجب
آورد،بجاراآننمازونساءطوافآنازپسنماید،مروهوصفابینسعیبعدوآورد،بجاراآننمازوزیارت
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.نمایدتمامراعمرهاعمالوآمدهمکهبهومفرده،عمرهاحرامبهشودمحرمورفتهحرمخارجبهگاهآنو
ناچارودهندینممهلتاوهمسفرهايمثالـشودپاكتابماندتواندنمیزنآناگرسابقمسألهدر. 17مسأله

راآننمـاز وطـواف نایب،کهآنازپسوبگیرد،نایبآننمازوزیارتطوافبرايبایدـاستمراجعتاز
برودبعدوبگیرد،نایبآننمازونساءطوافبرايآنازپسونماید،مروهوصفابینسعیزنآنآورد،بجا

بعـد وبگیـرد، نایبآننمازوعمرهطوافبرايومکه،یایدبوشودمفردهعمرهاحرامبهمحرموحرمخارج
.بگیردنایبآننمازونساءطوافبرايبعدوکندتقصیربعدونماید،مروهوصفابینسعیخودش
وشودحائضعمره،طوافازقبلوتمتع،عمرهاحرامبهشودمحرموباشدپاكمیقاتدرزناگر. 18مسأله
.نمایدعملشدذکرقبالکهبنحويونموده،افرادحجبهعدولبگذرد،عمرهتوقتانشودپاك

واجبشد،حائضطوافبیندروشد،تمتععمرهاحرامبهمحرموبودپاكاحرامحالدرزناگر. 19مسأله
سـت، اصـحیح اوتمتـع عمرهشده،حائضشوطچهارازبعداگرپسشود،خارجالحراممسجدازفوراًاست

مسجدازخارجدربعدوشود،میمحلعمرهازونماید،میتقصیربعدونمایدمیمروهوصفابینسعیرودمی
هـر منـی ازمراجعـت ازبعـد وآورد،بجارامنیومشعروعرفاتاعمالوحج،احرامبهشودمحرممکهدر

طـواف ازپـیش آورد،بجاترتیببهراآننمازونساءطوافوسعیوآننمازوزیارتطوافشدپاكوقت
چنـد هرنماید،اعادههمراسعیاحتیاطاًوآورد،بجاراآنماندهباقیطوافنمازوعمرهطوافازچهآنحج
برايوآننمازوعمرهطوافکسريبرايوطن،بهمراجعتازاستناچارشدنپاكازقبلاگرونیست،الزم

ونمایـد، سعیخودشآوردبجاراآننمازوطوافنایب،کهآنازبعدوبگیرد،نایبنآنمازوزیارتطواف
چهـارم شـوط شـدن تمـام ازپیشونیموشوطسهازبعداگروبگیردنایبآننمازونساءطوافبرايبعد

کندتقصیروهددانجامتمتععمرهسعیقصدبهرجاءاًرامروهوصفابینسعیکهاستایناحوطشودحائض
مـا قصـد بهرامنیومشعرعرفات،اعمالوشودمحرمرجاءاًتمتع،حجاحرامبهمکه،درمسجدخارجدرو

وعمـره طـواف مانـده بـاقی شدپاكوقتهرمنیازمراجعتازبعدوآوردبجاافرادیاتمتعحجازالذمهفی
آننمازونساءطوافوسعیرجاءاًوآننمازوزیارتفطواوآوردبجازیارتطوافازقبلرجاءاًراسعی

.بدهدکفارهتقصیربراياحتیاطاًوآوردبجامفردهعمرهیکسپسآورد،بجاالذمهفیماقصدبهرا
نشـود، پاكوشودحائضعمرهطوافازقبلکهدهدمیاحتماللکناست،پاكمیقاتدرزناگر. 20مسأله

احتیـاط بگذرد،عمرهوقتتانشودپاكبدهداحتمالوباشدحائضمیقاتدرکهآنیاد،بگذرعمرهوقتتا
افـراد، حجیاتمتععمرهازاستواجبمنبرکهاحرامیبهشوممیمحرمکندقصداحراموقتدرکهاستآن

وآوردبجـا راحـج اعمـال بعدوشود،محلوکندتمامرااعمالشدپاكعمرهوقتگذشتنازقبلاگرپس



وآورد،بجـا مفردهعمرهبعدوآوردبجاراحجاعمالاحرامهمانبانشد،پاكاگرواستصحیحاوتمتعحج
نایبهاطوافبرايشدذکرگذشتهمسائلدرکهبنحوينداردراهاطواففرصتاگرو. استافرادحجاوحج

.بگیرد
درکـه آنیـا بگـذرد، تمتععمرهوقتتاشودنمیپاكداردقینیواستحائضمیقاتدرزناگر. 21مسأله
جمعـی بگـذرد عمرهوقتتاشودنمیپاكوشودمیحائضعمرهطوافازقبلداردیقینواستپاكمیقات
امکـان واسـت عادتحسببریقیناینچونلیکنشود،افرادحجبهمحرممیقاتازاستواجب: اندفرموده

بـه ونکنـد تـرك راقبلمسألهاحتیاطشود،تأخیرحیضدردومفرعدریاوشود،پاكادتعبرخالفدارد
.نمایدعملنحوهمان
برمکهدراتفاقاًوشد،محرمافرادحجقصدبهنیستپاكتمتععمرهبرايداشتیقینچونزناگر. 22مسأله
بجاراسعیوآننمازوطوافیعنیـکندمتعتعمرهبهعدولـافرادحجازاستالزمشد،پاكعادتخالف
کـه اسـت کسـی مخصـوص ایـن وآورد،بجاراحجاعمالوشودمحرمحجبرايبعدونماید،تقصیروآورد

یـا تمتعبهنمایدعدولکهاستمختاراستصحیحاوازهمافرادحجکهکسیاماوباشد،تمتعحجبهمکلف
.کندتمامراافرادحج
حکـم نشود،پاكعمرهوقتگذشتنتاوشود،حائضنیموشوطسهازقبلطوافبیندرزناگر. 23همسأل

بنحـوي نمایدافرادحجبهعدولاستواجبواست،باطلاوتمتععمرهودارد،راطوافازقبلشدنحائض
.گذشتکه

آنصحتاقوينیاید،خاطرشبهواجباتجمیعانجامازبعدتاونماید،فراموشرااحرامکسیاگر. 24مسأله
.نسیاناًیاجهالًتلبیهتركدرحکم،استچنینهمواست،ناسیحکمدرمسألهبهجاهلواست،عمره
چهاگراوست،عمرهفساداقوينباشدممکنمیقاتبهبرگشتنوکند،تركرااحرامعمداًکسیاگر. 25مسأله
.آوردبجاراآنقضاءهمبعدودهدانجامراعمرهوشودمحرمباشدممکنکهمکانیهرازکهاستآناحوط

نیستمیقاتجده
هوائیطریقازممالکسایریاایرانازکهاشخاصیلذانیست،محرزحقیرنظربهجدهبودنمیقات. 26مسأله
حرکـت احـرام ازبعدوشوند،حرممخودمحلدرکهکنندنذرحرکتازقبلیااستالزمشوند،میجدهوارد
بخواهنـد طریـق هـر ازصـورت ایندرنمایند،ذبحمکهدرکفارهگوسفندیکسقفزیرنشستنبرايوکنند،

ازچنـد هـر نیست،الزمهمنیتتجدیدوآورندبجاراعمرهاعمالاحرامهمانباوشوند،مکهواردتوانندمی
نباشـند، مکهبهورودعازمحرکت،ایندراستالزمکنندنمینذراگرکهآنیاونمایندعبورهامیقاتازیکی
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ازپـس اسـت واجـب صورتایندروبرویم،هامیقاتازیکیبهجاآنازکهجدهرویممیکهکنندقصدبلکه
برونـد، میقاتبهنتوانستندفرضاینباچنانچهشوند،محرمجاآنازوبروندهامیقاتازیکیبهجدهبهورود

جـده دربرونـد، میقـات بجانبنتوانستنداگروشوند،محرمبروندمیقاتبجانباستممکنمقدارهراحتیاطاً
جـده درصـورت ایـن غیـر دروکنند،نیتتجدیداحتیاطاًالحلادنییاجعرانهیاوحدیبیهدروشوند،محرم
.شوندمحرمتوانندنمی

اتمیقازپیشاحرامنذر
کسـی اگـر ولینیست،جائزبستناحرامآن،محاذاتیامیقاتبهرسیدنازپیششدگفتهچنانچه. 27مسأله

کوفـه یـا مشـهد یـا تهراندرکهکندنذرمثالًشود،محرممعینیمحلدرمیقاتبهرسیدنازپیشکهکندنذر
صـحیح اواحـرام وببنـدد، احراماستکردهنذرکهمعینمحلهماندروکند،وفاخودنذربهبایدشودمحرم
.است

:مثالًبگویداستکافیمیقات،ازقبلاحرامنذرصحتبراي. 28مسأله
طهرانمنْاُحرِمأنْعلیلهِتر

:بگویدفارسییا
.شوممحرمتهرانازکهاستمنبرخدابراياز

نـذر کهاستآنبهترنشود،ممکنمعتبرظنیاعلمبهآنمحاذاتیامیقاتتشخیصکهجاهردر. 29مسأله
محـرم کردهنذرکهمحلیهمانازوببندد،احراممعینیمحلدرمیقات،محاذاتازپیشیامیقاتازپیشکند

.شود
یاکشتییاهواپیمامثلدارسقفوسیلهباکهباشدداشتهبنامیقات،ازپیشاحرامنذروقتدراگر. 30مسأله

منـزل، طـی وحرکتحالدرشودمیممکنتابایدمردولیاست،صحیحاونذرنماید،حرکتمسقّفومبیلات
.شودمیذکرکفارهبحثدرکهداردکفارهواست،جایزباشدمضطراگروننشیند،سقفزیر

نذراستجایزباشد،نممکندیگرطوروباشدناچاراگربرود،حجبههواییماباخواهدمیکهکسی. 31مسأله
ازچنـد هـر اضـطرار، باونکنم،تظلیلبتوانمتاکهکندقصداحرامحیندرولیشود،محرمخودمحلازکند

بدهـد، فدیـه تظلیلبرايوشود،سوارهواپیمابهاستجایزنباشد،آنغیرايوسیلهیاباشدوقتضیقجهت
.استاحتیاطمطابقولینیست،وممعلفدیهوجوبکندحرکتشبهواپیمااگرلیکن



احرامواجبات
:استچیزسهاحرامواجبات. 32مسأله

وگویند،لنگراآنکهبپوشاندرازانوتانافازهاآنازیکیکهاستواجبواحرام،جامهدوپوشیدنـاول
آنالزماحتیـاط وگوینـد، رداراآنوبپوشاندراهاشانهکهباشدبقدريوشود،انداختهدوشبربایددیگري

کنـد، نیتبعدوبپوشدرااحراملباسودرآورد،رادوختهلباسواجب،هايتلبیهگفتنونیتازپیشکهاست
نیست،واجبهاآنبردوختهلباسدرآوردنوبپوشند،راجامهدوایننیزهازنکهاستآنمستحباحتیاطو
کهاستآنبهتروباشند،خودشانلباسباوبیاورند،بیرونرااحرامجامهدوم،احراازبعدبانواناستجایزو

.باشندبرداشتهدررااحرامجامهدوطوافوسعیحالدر
) ابریشم(حریراحراملباساگرپسباشد،صحیحآندرخواندننمازکهباشدلباسیدربایداحرام. 33مسأله
یـا نشـده عفـو آنازنمازحالدرکهنجاستیبهباشدنجسیاگوشت،حرامنحیوااجزايازیاباشد،خالص
اسـت صـحیح آنبـا خواندننمازکهنجاستیبهاحراملباساگرولینیست،صحیحآندراحرامباشد،غصبی
.نداردضرردملوجراحتوزخمخونمثلباشد،نجس
نمایـان آنزیـر ازبدنپوستکهنباشدنازكبقدريپوشاند،میرازانوتانافازکهايپارچهباید. 34مسأله
.نباشدنازكشدگفتهکهحديبهکهاست،ایننیزشودمیانداختهبدوشکهايپارچهدراحوطوباشد،
وکندعوضراآنکهاستآنمستحباحتیاطشود،نجساحرامحاالتبعضدراحراملباساگر. 35مسأله

.کندزایلآنازرانجاستشودنجسبدنشمحرماگرکهاستآناولیواحوطبلکهنماید،تطهیریا
کـه اسـت آناحتیـاط بلکـه نباشد،خالصابریشمازبایدمرد،احرامجامهمثلنیززناحرامجامه. 36مسأله
.نباشدخالصابریشمازنیزاوهايلباسسایر

یـا پوسـت ازوزن،چـه وباشدمردمحرمچهباشد،بافتنیماحرالباسکهاستآنواجباحتیاط. 37مسأله
.نباشدنیستند،بافتهاگرآنامثالونایلونوپالستیکمثلجدیداجناسازچنینهمونباشد،مالیدهنمدمثل
جهـت بـه االسـالم حجـۀ تمتععمرهبرايبندممیاحرامکهکندقصدیعنیاست،نیتاحرام،واجباتازـدوم
وحـج اعمـال آوردنبجاومکه،بهتوجهبرايکهاستآنبستن،احراممعنايو. عالمخداوندفرمانعتاطا

اسـت مستحبونماید،تركاستحراماوبرتمتععمرهدرکهراکارهائیشودملتزمودهدقراربرخودعمره،
.گذشتچنانچهبیاوردزبانبهرااحرامنیتکه

:بگویدکهاستاینآنصورتونیت،ازبعداستتلبیهچهارگفتنـسوم
کیلَبماَللّه،کیلَبکیاللَبشَرِیکلَک،کیلَب
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.شودگفتهنیزذیلجملهواجباحتیاطبنابرو
لَکالشَریکوالْملْک،لَکوالنِّعمۀَالْحمدإنَّ
صـحیح عربـی بـه راعبـارت اینکهاستواجبولَک،شَرِیکالازدبعاستدیگرلَبیکیکاضافهبهتر،و

بهداندنمیراعبارتاینکهکسیاستواجبواست،الملککاففتحوانَّهمزهکسراولیواحوطوبگوید،
کـه صـورت هـر بـه نشـد، ممکـن اگروکند،تلقینگفتنوقتدراوبهکسییابگیرد،یادراآنصحیحطور
بطـور اوطـرف ازکـه رجاءاًبگیردهمنایبوبگوید،دیگرزبانیافارسیبهرااشترجمهوبگوید،تواندمی

.بگویدصحیح
. نیستواجبآنگفتنمرتبهیکازبیشواست،مستحبتلبیهچهاراینگفتنمکرر. 38مسأله
اوبـراي احراملباسآوردنبیرونیولبپوشد،دوختهلباسنیستجایزنشدهمحلتامحرمشخص. 39مسأله

.استجایزنباشدمحترمناظرکهصورتیدر
بیاید،بخاطرششود،طوافمشغولکهآنازپیشونماید،فراموشرااحراملباسپوشیدنگاههر. 40مسأله
ـ وبگویـد، رجاءاًهمراتلبیهوبپوشد،رااحراملباسوبرگردد،میقاتبهکهاستآناحوط بـه برگشـتن راگ
جـا هرنشود،ممکناصالبرگشتناگروبپوشد،جاآندروبرگردد،استممکنمقدارهرنباشد،ممکنمیقات

هـر وبرنگشت،تمکنبااگروبگوید،شدذکرکهبنحويراتلبِیهوبپوشد،احراملباسهمانجاآمدخاطرشبه
.استاحتیاطخالفگرچهالظاهر،علیتاسصحیحاواحرامپوشید،احراملباسآمدیادشجا

درکـه راکارهـائی تـرك دهـد، قرارخودبروشود،ملتزمشخصکهاستایناحرامکهشدمعلوم. 41مسأله
نیـت، موقـع درتابشناسد،اجمالبطوراحرامنیتازپیشرا،کارهاآناستالزمپس. استحراماحرامحال
نوشـته مناسـک درکـه محرمـاتی تركباشدداشتهنظردرکهکندمیکفایتودهد،قرارخودبرراهاآنترك
.باشدنظرشدرکارهاآناحراموقتدرتفصیلبطورکهنیستالزموشده،

استحراممحرمبرچیز25
.صحرائیحیوانشکارـ1
.لذاتسایروزنبا) نزدیکی(جماعـ2
.زنکردنعقدـ3
.شدنعقدشاهدـ4
.استمناءـ5
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.بدبويازبینیگرفتنوخوشبويبوئیدنـ6
.مردبرايدوختهچیزپوشیدنـ7
.کشیدنسرمهـ8
.آینهدرکردننگاهـ9

.مردبرايپارويپوشیدنـ10
.دادنفحشوگفتندروغـ11
.خوردنقسمـ12
.بدنجانورانکشتنـ13
.نمودنبدستانگشترزینتبرايـ14
.زنبرايزیورپوشیدنـ15
.بدنبهروغنمالیدنـ16
.بدنازمونمودنزایلـ17
.راخودگوشوسرمردپوشاندنـ18
.راخودصورتزنپوشاندنـ19
.مردبراياستظاللـ20
.خودبدنازخودآوردنبیرونـ21
.گرفتنناخنـ22

.دندانکندنـ23
.حرمدرختکندنـ24
.بدنبرحربآالتتنبسـ25

:استذیلشرحبهاموراینتفصیلو
وملخوآهووخرگوشوروباهمثلگوشت،حرامیاباشدگوشتحاللوحشی،صحرائیحیوانشکارـاول

چنـد هـر آن،داشتننگاهوآن،گوشتخوردنواو،بهشکاردادننشانوصیاد،بهکمکاستحراموطیور،
جوجهوتخمبرداشتناست،حرامبرمحرمآنکردنشکارکهحیوانیهرو. باشدشدهآنمالکاحرامازپیش

.استحراممحرمبرنیز،آن
محـرم غیربرآنخوردنوهاآنتخموجوجهبرداشتنچنینهموحرم،دروحشیحیواناتصید. 42مسأله
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.استحرامنیز
بـر هـا آنگوشـت خـوردن وشتروگوسفندوگاومثل،اهلیحیوانکشتنودریائیحیوانشکار. 43مسأله
.نداردمانعیباشد،داشتهترسآناذیتازکهوحشیصحراییحیوانکشتنچنینهمواست،حاللمحرم
وشود،نمیاوملکببخشدیابفروشداوبهراآنکسیاگروشود،نمیمالکراوحشیشکارمحرم. 44مسأله

بایدورودمیبیروناوملکازشدمحرموقتیباشد،آوردهخودباوباشدکردهشکارراآناحرامازپیشاگر
.کندرهاراآن

هـاي کتـاب درراآنتفصیلو. بدهدکفارهبایدبکشد،استحرامشکارشکهراحیوانیمحرماگر. 45مسأله
.اندفرمودهذکرفقهاحج،

.استحراممحلومحرم،برآنخوردنواست،همیتکندذبحراصیديمحرماگر. 46مسأله
زنازلذتیهربردنبلکهاستاوبهشهوتبهکردننگاهوکردن،بازيوبوسیدن،وزنباکردنجماعـدوم

کهآنبرعالوهمرد،ازمردیاونامحرم،زنازمحرممردبردنلذّتوباشد،خودشحاللچندهراست،حرام
.شودمیمؤکداحرامبواسطهبوده،رامحاحرامازپیش

سـعی ازپـیش اگردبر،دریاباشدفرجدرخواهکند،جماعتمتععمرهدرعمد،وعلمباکسیاگر. 47مسأله
حـج، ازپـیش عمره،کردنتمامازبعدوکند،تمامراآناحتیاطاًبایدواست،فاسداوعمرهمشهوربنابرباشد

بـه راآنندارد،اعادهواتماموقتاگرو. استواجباوبرکفارهشتریکونماید،ادهاعراعمرهاستواجب
کنـد، اعادهحجازپیشراآننتواند،وقتتنگیواسطهبهاگرو. نمایداعادهتمامواتمامازالذمه،فیماقصد
افرادحجاحرامبهمحرموبرود،مواقیتزایکیبهاحتیاطاًو. نمایدتقصیروکند،اتمامکند،اتمامتواندمیولی

نیـز درمکـه وبیایـد، مکـه بـه وشودمحرموبرودمیقاتبطرفتواندمیچههراستتنگوقتاگروشود،
بعـد وآورد،بجاافرادیاتمتعحجازالذمهفیمابقصدرااعمالسایروشود،تمتعحجاحرامبهمحرماحتیاطاً

شـتر، یکفقطکندجماعسعیازبعداگرو. آیندهسالدراستحجاعادهاحوطو. آوردبجامفردهعمرهیک
.استصحیحاوحجواست،الزماوبرکفاره
واسـت، فاسداوحجبودهمشعروعرفاتبهوقوفازپیشاگرکند،جماعحجاحرامدرکسیاگر. 48مسأله

وقوفازبعداگراشهر،بنابرحکم،استچنینهمو. آوردبجاراآنقضاءدیگرسالدروکند،تمامراآنباید
شـوهر وزنبـین حـج مناسـک شـدن تمامتاصورتدوهردربایدوکند،جماعمشعرازپیشوعرفاتبه

رسندمیمحلاینبهوکنندمیحجکهنیزبعدسالدرحکماینوباشد،آناننزدثالثیشخصییاباشد،جدائی
حجنمودهمجبوررااومرد،اگروباشد،راضیاگراستمردحکممثلزن،حکمواست،جاريایشانحقدر



ازشوطپنجکهصورتیدرباشدمشعروعرفاتوقوفازبعداگرو. استمردبرکفارهدوواست،صحیحزن
بـر کفارهشوط،پنجازبعدواست،صحیحاوحجواستالزماوبرکفارهفقطباشدنیاوردهبجارانساءطواف

.استاحوطچهاگرنیستاو
بنـابر باشـد، نیـز شـهوت غیـر بهاگرواست،شتریکباشدشهوترويازاگرزنبوسیدنکفاره. 49مسأله

.استشتریکواجب،احتیاط
ببوسـد، راخـود زنیـا آید،بیروناوازمنیوکندنگاهخودزنبهشهوترويازعمداًمحرماگر. 50مسأله
آنکفـاره واجباحتیاطبنابرآید،بیروناوازمنیوکندنگاهخودعیالغیربهاگرواست،شتریکآنکفاره
.بدهدکفارهگوسفندیکنتواندهمراآناگروگاویکنتواند،اگرواست،شتریک
هـم عقـد ونباشد،محرمشخصآنچهاگرکند،عقددیگرشخصبرايیاخودشبرايرازنیکه،آنـسوم
مانعیعدهدررجعیهمطلقهبهرجوعولینکندهمخواستگاريرازنکهاستآنواجباحتیاطو. استباطل
.ندارد
کـرده عقـد کـه کسیآنبرکند،دخولزنآنبهمحرمآنوکند،عقدمحرمیبرايرازنیکهکسی. 51مسأله

چـه اگـر نیـز زنبرو. استواجبکفارهشتریکیک،هرکرده،دخولهکمحرمیبرونباشد،محرمچهاگر
کفارهیکهیچبرنشودواقعدخولاگرولی. استالزمکفارههمیناستمحرمشوهرشکهبداندوباشدمحل

.نیست
ایزجآنبرشهادتاحرامحالدراستشدهشاهداحرامازپیشاگروشود،ازدواجعقدشاهدکهآنـچهارم
.نیست
کهکارهائییعنی) استحرامنیزاحرامحالغیردرخود،حلیلهبامالعبهغیربهاستمناء(استاستمناءـپنجم

ازمنـی کهانگیزشهوتخیاالتیادستبابلکهزن،بامالعبهمثلشود،میخارجانسانازمنیهاآنسبببه
آمـدن بیـرون سببچهاگرکند،تركراکارهااینکهاستنآاحوطو. استشتریکآنکفارهآید،بیروناو

.نشودمنی
آنخوردنوبدنبرهاآنمالیدننیزوعنبر،وعودوکافوروزعفرانومشکمثلخوش،بويبوئیدنـششم

یاخوردنبهاحتیاجصورتدرواستحرامباشدباقیاثرشاگرباشدخوشبويآندرکهلباسیپوشیدنو
بنـابر وکنـد، تـرك نیزراخوشبوهايگلاستعمالبایدالزم،احتیاطبنابروبگیرد،راخودبینیبایدوشیدن،پ

.نداردضررهاآنخوردنولیکند،خودداريبه،وسیبمثلخوشبو،هايمیوهبوئیدنازاحتیاط،
کـه بگیـرد راخـود بینیالزم،احتیاطبربناکند،عبورفروشیعطرهايدکانبرابرازاتفاقاًچنانچه. 52مسأله
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.نرسدآنبهخوشبوي
طوافحالدراختیارغیربهچهآنولیکند،خودداريهمکعبهخوشبوهايازکهاستآناحوط. 53مسأله

واجـب بـدن ولباسشستنیابینیگرفتنوندارد،اشکالظاهراًرسدمیبدنیالباسبهیاشامهبهآنبوياز
.نیست
.استگوسفندیککشتنواجباحتیاطبنابرخوشبوياستعمالکفاره. 54مسأله
.نیستحرامگذشتنتعجیلبهآنازولیاستحرامبدبويازبینیگرفتناحرامحالدر. 55مسأله
چنـد هـر نـدارد عیبـی کمـر بهپولهمیانبستنولیباشد،کوچکچندهراست،دوختهچیزپوشیدنـهفتم
نداردمانعیباشدناچاراگرنیز،بندفتقبستنوباشدگرهبدونکهببنددطوريکهاستآنبهتروباشد،هدوخت

.داردکفارهگوسفندیکمستحب،احتیاطبنابرولیباشددوختهچهاگر
یـا چوپبهوندوزندآندرتکمهونزندگرهردا،خصوصاًاحراملباسبهکهاستآنالزماحتیاط. 56مسأله
.ننمایندوصلبهمراآنسنجاقوسوزن
ولیبپوشند،دوختهلباسهازناستجایزپساست،مردهامخصوصدوختهلباسپوشیدنحرمت. 57مسأله

.نمایندخوددارياستمخصوصیدستکشکهقفازینپوشیدنازباید
نـدارد، مـانعی بزندگرهکهآنبدون،نخباآنپیچیدنوبستنواحرام،لباساليدرسنگگذاردن. 58مسأله
سـوارخ رارداءنیسـت جـایز وشود،) یقه(گریبانمثلکهنگذاردیکدیگررويرارداءطرفدوکهآنبشرط

.آوردبیرونرداءازراسرشوکند
احـوط و. باشدنداشتههمزینتقصدچهاگرباشدزینتاسبابکهسیاهیچیزبهاستکشیدنسرمهـهشتم

.نکشدسرمهباشدداشتهخوشبوياگرخصوصاًزینتقصدبهنباشدهمسیاهکهچیزيبهکهاستآن
اوبـراي اوقـات ازگاهیکهرانندهمثلضرورت،حالدرمگراستحراممحرمبرايآینهدرکردننگاهـنهم

چنـین هـم واسـت، آنتركمستحباحتیاطچهاگرندارد،ضررصافآبدرکردننگاهولیدارد،ضرورت
.استزدنعینکتركمستحباحتیاط

وچکمـه مثـل بپوشـاند راپارويتمامکهاستچیزيپوشیدناستحراممحرممردبرکهچیزهائیازـدهم
ولـی کنـد، خوددارينیزبپوشاندهمراپارويازقسمتیکهچیزيپوشیدنازکهاستآناحتیاطوجوراب،

رويتمـام کـه چیزيپوشیدنبهشودمحتاجاگروندارد،اشکالپوشاندمیراپارويازريمقداکهنعلینبند
.استهاآنرويشکافتناحوطنعلین،نداشتنجهتازبپوشاندراپا

حـرام نیـز و. استدادنفحشودروغآنواست،حرامنیزاحرامحالغیردرفسوقـاستفسوقـیازدهم



سلبدیگريازراآنوبگوید،خودبرايراخوبیصفتیادهد،نسبتدیگريبهودورخودازراعیبیاست
.کندخوددارياحرامحالدرناروائیوزشتسخنهرازکهاستآناحتیاطبلکهکند،

صـدقه اسـت مسـتحب و. استاستغفارآنکفارهوشود،نمیاحرامفسادسببدادنفحشودروغ. 59مسأله
.استمستحبگاو،یککشتنبلکهي،چیزبهدادن

ودروغ،یـا باشدراستخواهاست،واهللابلیگفتنیاواهللاالگفتنبهخوردنقسمآنواست،جدالـدوازدهم
بـه باطلردیاحقاثباتکهناچاريموقعدرونخورد،قسمهملفظدواینغیربهکهاستآنواجباحتیاط

.الزماحتیاطبنابراستآنبهملحقواهللاَنهوواهللابلهوواهللاآريو. نداردمانعینشودآنغیر
سوم،مرتبهدروکند،استغفاربایدونداردکفارهمرتبهدوتاباشدراستاستخوردهکهقسمیاگر. 60مسأله
وگـاو، یکوم،دمرتبهدروگوسفند،یکآنکفارهاول،مرتبهدردروغقسماماواستگوسفندیکآنکفاره

.استشتریکسوم،مرتبهدر
وشپشانداختنچنینهمو. لباسدریاباشدبدندراست،هااینمانندوکنهوککیاشپشکشتنـسیزدهم

ـ باشـد تـر محفـوظ اولجايکهصورتیدرـدیگربجايخودشانجايازراهاآنبلکهبدن،ازکک نقـل ـ
.نداردمانعیهاآنجايکردنعوضنیست،ترفوظمحاولجاياگراماوندهند،

و. نـدارد عیبـی استحبابقصدبهولیاست،حراممحرمبرايکردنبدستانگشترزینت،جهتبهـچهاردهم
اگـر احـرام، ازپـیش واحرامحالدرزینت،قصدغیربهبلکهزینت،قصدبهحنابستنازکهاستآناحتیاط
.کندخودداريماندمییباقاحرامحالتااثرش

احـرام حـال ازپـیش آنبپوشـیدن عادتراچهآنولیزینت،قصدبهزنبراياستزیورپوشیدنـپانزدهم
.سازدنمایانراآندیگرمردباشوهرشبراينبایدولیبیاورد،بیروننیستالزمداشته،

اگرمالیدن،روغناحرامازپیشنیزواشد،نبخوشبويآندرچندهراست،بدنبهروغنمالیدنـشانزدهم
.نیستجایزبماندباقیاحرامحالتااثرشوباشد،خوشبويآندر

.نداردمانعیآن،مالیدنصورتایندرروغن،مالیدنازشودناچاراحرامحالدراگر. 61مسأله
مـو یـک چهاگرنباشد،محرمکسآنچهاگردیگر،کسبدنازیاخود،بدنازاستموکردنازالهـهفدهم
کنـد، اذیـت راچشـم مو،کهآنیاکند،برطرفراموسردردرفعبرايکهآنمثلباشد،ناچاراگرولیباشد،
.نیستحرامآنازاله

.نداردضررقصدبدونغسلیاوضوحالدرموشدنکنده. 62مسأله
یاگوسفند،یکشود،ناچاراگربغل،یکزیربلکهبغل،دورهزیرمويازاله،وسر،تراشیدنکفاره. 63مسأله
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ایـن و. انـد فرمودهمسکینششبرمددوازدهبعضیو. استمسکیندهبرمد،دهدادنصدقهیاروزه،روزسه
گاههرو. استگوسفندکشتنکفارهواجب،احتیاطبنابرنشودناچاراگرونشود،تركواستاحتیاطبامطابق
صدقهاینهامانندوجویاگندممشتیکاحتیاطاًبیفتد،مودویامویکوبکشد،خودریشبهیاسربهدست
.بدهد

ونمالـد، سـر بـه حنـا وگلکهاستآنواجباحتیاطوبپوشاند،راخودگوشوسرمرد،کهآنـهیجدهم
.نپوشاندراسرنیزتدسباکهاستاینمستحباحتیاطبلکهنگذارد،سربرهمچیزي
شدنپوشیدهوندارد،مانعیسربرآبمشکبندگزاردنولیاست،حرامنیزسرازقسمتیپوشیدن. 64مسأله

گوسـفند یـک لـیکن نـدارد، مانعیبنددمیسربهسردردبرايکهدستمالیبواسطهآن،تمامیاسر،ازمقداري
.شدخواهدمذکورکهچناندارد،کفاره
زنبراياحتیاطبلکهنیست،جایزمردبرايکردن،فرودیگرمایعیاآبزیربهسراحرام،حالدر. 65همسأل

.استآنتركنیز
.استجایزمردهابرايصورتپوشاندن. 66مسأله
بیشاگرکهاستآناحتیاطوباشد،ناچاريرويازچهاگراست،گوسفندیکسر،پوشیدنکفاره. 67مسأله

اگـر مخصوصـاً وباشـد، عـذر بدوناگرخصوصاًبدهد،کفارهجداگانهبارهربرايبپوشاند،راسربارکیاز
.شودمتعددهمآنمجلس
.بپوشانددیگرچیزیانقابباراخودصورتازقسمتییاتمامزن،کهآنـنوزدهم
راصورتاطرافازمقداريشده،پوشیدهاوگردنوسرکندیقینکهآنبراينماز،موقعدرزناگر. 68مسأله

.کندبازرامقدارآنفوراًنمازازبعدبایدولیندارد،اشکالبپوشاند
تـا انداختـه، سـر بـه کـه دیگـري چیزیاچادرازمقدارينامحرم،ازروگرفتنجهتبهاستجایز. 69مسأله

نگهـدارد، صورتازدورچیزيبهیادستبهراآنکهاستاینالزماحتیاطلیکنبیندازد،پائینچانهمحاذي
.استالزماوبرکفارهگوسفندیکصورتاینغیردرونشود،نقابمثلکه

چـه وباشـد سـواره چهدهد،قرارسایهخودسربااليپیمودن،راهحالدرروزدرمحرم،مردکهآنـبیستم
.ندهدقرارسایهخودبرايپیمودن،اهرحالدرهمشبدرکهاستآنمستحباحتیاطوپیاده،
.ندارداشکالدادنقرارسایهسر،بااليبچه،وزنبراي. 70مسأله
هـم اوسـر بـاالي کـه چیزيسایهدرپیمودن،راهحالدرمحرم،مردکهاستآنمستحباحتیاط. 71مسأله
.نباشدنیست



اسـت، جایزرفتنسایهزیرپیمایی،راهحالدران،باریاگرمایاسرماشدتمثلناچاري،وقتدر. 72مسأله
دارسـقف مرکـب سوارمکررحج،یاعمرهاحرامدراگراماوشود،میواجباوبرآنکفارهگوسفندیکولی
سـوار حـج احـرام درهـم وعمرهاحرامدرهماگربلیشود،نمیتکرارکفارهآن،تکراربهشود،پیادهوشود

یکروزهربرايبتوانداگرکهاستآناحتیاطو. بدهدکفارهجداگانهیکهربرايبایدد،شودارسقفمرکب
.بدهدکفارهگوسفند

نـدارد، اشـکال بگیردسربهچتریابرود،آنمانندوطاقزیرکند،میمنزلکهوقتیدرمحرم،مرد. 73مسأله
ورفتوقتدرکهاستآناحتیاطولینباشد،تهنشسوباشد،منزلکارهايبرايآمدورفتحالدرچهاگر
.نیستالزمآنمراعاتچندهرنباشدسایهزیرهم،منزلکارهايدرآمد

اگـر باشد،کردنمسواكیابدنخراشاندنبهچندهربیاورد،بیرونخونخودشبدنازکهآنـیکموبیست
احـوط بربناآنکفارهوندارد،مانعیناچاريحالدرولیشود،میخونآمدنبیرونسببکارهااینکهبداند

.استگوسفندیکاولیو
.ندارداشکالآورد،بیرونخوندیگرشخصبدنازاگر. 74مسأله
ـ باشدناچاراگراماوباشد،ناخنیکازکمیمقدارچهاگراست،گرفتنناخنـدوموبیست کـه آنمثـل ـ

سـه تقریباً(مدیکآنکفارهواست،جایزآنگرفتنـکنداذیترااومانده،اقیبوباشد،افتادهآنازمقداري
مدیکنیزناخنتمامگرفتنکفارهو. بدهدفقیربهبایدکههااینمانندوجویاگندممثلاست،طعام) کیلوربع

راهادستناخناگرواست،الزمگوسفندیکبگیرد،مجلسیکدرراپاودستهايناخنتماماگرواست،
محرمـی بـه اشـتباهاً شخصـی اگـر و. استالزمگوسفنددوبگیرد،دیگرمجلسدرراپاهاومجلس،یکدر

بایـد بیفتـد، خوناتفاقاًوبگیردناخنوکند،باورمحرمآنوندارد،اشکالاحرامحالدرناخنگرفتن: بگوید
.نباشدیاباشدمجتهدچهومحلچهوباشد،محرمچهبدهد،کفارهدگوسفنیکگفتهاشتباهرامسألهکهکسی

.استگوسفندیکاحتیاط،بنابرآنکفارهونیاید،خونچندهراست،دندانکشیدنـسوموبیست
ملـک درکهگیاهیودرختکندنولیباشد،روئیدهحرمدرکهاستگیاهیودرختکندنـچهارموبیست

.نداردمانعیاشدبروئیدهخودش
بـزرگ اگـر که: اندفرمودهجمعیبکند،استحراماحرامحالدرآنکندنکهرادرختیمحرم،اگر. 75مسأله
: انـد فرمـوده بعضـی و. اسـت مشهورقولاینواست،گوسفندیکباشدکوچکاگروگاویکآنکفارهباشد
یـا هاآنعینازالذمه،فیماقصدبهرا،گوسفندیااوگاگرکهاستاینظاهرو. بدهدفقیربهرادرختقیمت
بـه بایـد بکنـد، رادرخـت یکازمقدارياگرو. استکافینباشد،بیشتردرختقیمتوبدهد،درختقیمت
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.نداردکفارهولیکنداستغفاربکند،راگیاهیاگرو. بدهدفقیربهآنقیمتمقدار
ولـی اسـت، حـرام نیستهممحرمکهکسیبرايشدگفتهکهتفصیلیهبحرمگیاهیادرختکندن. 76مسأله
چنانچـه کنـد، قطعراآناوجهتبهخودشکهآنبدونبخورد،راعلفتاکندرهاراخودحیواناستجایز

.نداردمانعیشودحرمگیاهشدنکندهموجباگرمتعارف،بطوررفتنراه
باشـد دفـاع وسائلازچههروخُودوزرهبعضیواست،بستندخوبرحربآالتواسلحهـپنجموبیست

.انددانستهحرامراهاآنپوشیدنوشمرده،سالحجزنیز
.نباشداوتنبهچهاگربرندارد،همراهباشدنمایاناگررااسلحهکهاستآنواجباحتیاط. 77مسأله

کفارهذبحمحل
منـی باشـد حـج احـرام دراگرواست،مکهباشدعمرهاحرامدراگر،صیدکفارهنحریاذبحمحل. 78مسأله
ولـی اسـت، مکهعمرهاحرامدرواست،منیحجاحرامدرنیزصیدغیرکفارهذبحمحلاحتیاط،بنابرو. است
ـ تركدیگرجهتهربهیاونبودبدهدصدقهاوبهراآنکهفقیريیانشدمنییامکهدرآنازمتمکناگر دش
.بدهدفقیربهوکند،ذبحوطنشدر

کفـاره اقسـام آنازبعضـی درلـیکن دارد،کفارهآنقسمپانزدهاست،حراممحرمبرکهکارهائیاز. 79مسأله
.استاحتیاطبنابر

.شکارـ1
.دخولشرطبهعقدـ2
.استمناءـ3
.زنبوسیدنوجماعـ4
.خوشبوياستعمالـ5
.مردبرايختهدوچیزپوشیدنـ6
.جدالـ7
چـه اگـر نـدارد، کفارهغیر،بغلزیرمويکردنزایلوتراشیدن(سرتراشیدنوبغلزیرمويکردنزایلـ8

).استحرام
.مردبرايسرپوشانیدنـ9

.راخودصورتازقسمتییاتمامزنپوشانیدنـ10



.سیرحالدرمردبرايدادنقرارسربااليسایهـ11
.خودبدنازخونآوردنبیرونـ12

.گرفتنناخنـ13
.دندانکندنـ14
.حرمگیاهودرختکندنـ15

.شدگفتهبودمناسبرسالهایندرکهمقداريبهیکهرشرحو
دهد،انجامشودمیکفارهسببکهراکارهائیازیکیمسأله،ندانستنیافراموشیرويازکسیاگر. 80مسأله
صـورت درکـه شـود مـی ذکربعداًآنحکمکهدیگرمواردبعضوشکار،درمگرشود،نمیواجباوبرکفاره

.شودمیالزمکفارهنیزمسألهندانستنوفراموشی

عمرهطواف
آن،احکـام بیـان ازپـیش و. اسـت کعبهخانهطوافتمتع،عمرهواجباعمالازدومکهشددانسته. 81مسأله

بـه راالحراممسجدبهشدنداخلمستحباتومکه،بهشدنداخلمستحباتوحرم،بهشدنلداخمستحبات
.اهللانشاءدهیممیشرحتفصیل

حرمبهشدنداخلمستحبات-
وطـول وباشـد، مـی حرماست،مکهبهمحیطچهارگانهجهاتازکههائیزمینازمقداريکهبدان. 82مسأله
طـرف ازعالماتیونیستمساويمکهبهجهاتتمامازآنمسافتلکناست،فرسخچهاریکهرآنعرض

.استمعلومکهاستشدهنصبشوندمیمکهواردکهاطرافسایروعرفات،وجده
حرمبهشدنواردبرايوشود،پیادهآنبهورودازقبلرسید،حرمبهچونمحرمکهاستمستحب. 83مسأله
کندچنینکهکسیاستحدیثدرو. شودحرمواردوگیرد،دستدررانعلینوکند،نهبرهراپاوکند،غسل
بنویسـد وگناه،هزارصداوازکندمحوذکره،جلّعالم،خداوندمتعال،خداوندبهنسبتفروتنیوتواضعبراي

حـرم، بـه شدنواردوقتدرکهاستمستحبوبرآورد،رااوحاجتهزارصدوحسنه،هزارصداوبراياز
:بخواندرادعااین

ماللَّهإنَّکفیقُلْتتَابِککلُکقَوقُّوأذِّنْالحالنَّاسِفیوجبِالْحأتُوكاالًیلیرِجعرٍکُلِّونَضامیأتنْیکُلِّمفَج
لنـدآئک سـامعاً عمیـقٍ، وفَـج بعیـدةٍ شُـقَّۀٍ منْجِئْتوقَدعوتَک،دأَجابممنْأَکُونَأَنْأَرجوإنّیاللَّهم. عمیق
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بِذلکأبتَغیلَه،ماوفَّقْتَنیعلیالْحمدفَلَکإلَی،وإحسانکعلَیبِفَضْلکذَلکوکُلُّالمرِك،مطیعاًلَک،ومستَجِیباً
آلومحمدعلیصلِّاللّهم. بِمنِّکمنْهاعلَیوالتَّوبۀَلذُنُوبِی،والْمغْفرَةَلَدیک،والْمنْزِلَۀَإلَیک،والْقُرْبۀَدك،عنْالزُّلْفَۀَ

،دمحمرِّمحنیودلَیبنِّیالنَّارِ،عآمنْومذَابِکعقَابِکعوکتمبِرَحایمحنَأریمالرّاح.

معظمهمکهبهشدنداخلمستحبات-
ومقـربین، مالئکهمهبطواسالمی،هدایتآفتابمشرقومحمدي،وجودانوارطلوعمرکزمعظمهمکهکهبدان
آیـات ومغفـرت، ورحمـت امطارنزولمکانوموحدین،ومؤمنیناجتماعترینباشکوهوترینبزرگمحل
اهللابیـت وجودجهتازمخصوصاًدیگر،بسیارجهاتوجهاتاینازو. استخلیلابراهیممقامو،الهیبینات
بزرگمشاهدفضایلبایدشودمیمقدسشهرآنواردکهکسی. استبسیارآنحرمتوشرافتآن،درالحرام

مقدسـه اماکنآنفضایلوکاتبرادراكبرايتاباشد،متوجهداشتهمقررمتعالخداوندکهرااسالمیشعائرو
.تعالیاهللانشاءشود،طرفبرعیوبشوآمرزیده،گناهانشوشده،ظاهراوحالبرحقیقتنوروشود،آماده

.کُلَّهاتُزِیلُهااَيالذُّنُوبتَمکلأنَّهامکَّۀَسمیتانَّما
.کندمینابودوحومراگناهانتمامچوناندنهادهناماینبهرامکّه

اگرمکهبهشدنواردجهتبهاستمستحب. 84مسأله
ازشـود مکـه واردچونوشود،مکهواردوقاروفروتنیبابدنودلآرامشباوکند،دیگرغسلشودممکن

کسـانی بـه مخـتص راحکـم ایـن بعضـی و. اسـت مکهشمالدرکه) کداء(عقبهازشودداخلمکهبااليراه
خـارج اسـت واقـع مکـه جنوبدرکهطويذيعقبهازخروج،موقعدرو. روندمیمدینهراهازکهاندنستهدا

.شود

مسجدالحرامبهشدنداخلمستحبات-
استمستحبومسجدالحرامبهشدنواردجهتبهغسلاستمستحبعلما،ازبعضیفرمودهبهبنا. 85مسأله

. شودوارداستشدهواقعمسجدخوددرمسجدتوسعهبواسطهواست،السالمبابمقابلکهشیبهبنیدرازکه
:ـاستصحیحخبردرکهچنانـبگویدوبایستدآننزددربدن،ودلآرامشوخشوع،وخضوعکمالدرو

المالسکلَیاعهأیۀُالنَّبِیمحراهللاورَکَاتُهبمِوبِاهللاِاهللاِبِسونَواهللاِم اشَـآءماهللاُ،و ـالَملـی السع اهللاِأنْبِیـاء ،هـلسرو
الملیالسلِعوسلَّیاهللاِراهللاُصهلَیعهآلوالملیاَلسعمیرَاهلِإبیاهللاِخَلدمالْحهِللولبنَریالَمالع.

:میگویدکهاستوارددیگرروایتدرو
بِاهللاِاهللاِمِبِسنَومإلَیاهللاِواهللاواشَاءملیاهللاُ،وعلَّۀِوولِمسلَّیاهللاِراهللاُصهلَیع،هآلرُوخَیواءمهللاِ،ِاألَسلّهلدمالحو
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المالسلیولِعوساهللاِ،رالَملَیاَلسعدمحنِماهللاِ،بدبعالماَلسکلَیعاالنَّبِیهۀُأیمحراهللاِو ،رَکَاتُـهبو ـالملَـی السع
اءاهللاأنْبِی،هلسروالَملیاَلسعمیرَاهلِإبیمنِ،خَلالرَّحالملیاَلسنَ،عیلرْسوالمهلدمالحوبنَ،رالَمیالعالمنَااَلسلَیع
وآلَمحمـداً وارحـم محمد،وآلِمحمدعلیوبارِكمحمد،وآلِمحمدعلیصلِّاَللَّهم. الصالحینَاهللاِادعبوعلی
،دمحامکَمتلَّیصکْتاربوتمتَرَحلیوعمیرَاهآلِإبومیراهإِبإنَّکدیمحجِیمد . ـمـلِّ اَللَّهلـی صع ـدمحآلِمو
دمحمكدبع،کولسروملِّاَللَّهلیصعمیراهإب،کلیلیخَلعوکائأنْبِی کـلسرو ـلِّمسو ،هِملَـیع ـالَمسلَـی وع

واحفَظْنـی ومرْضَاتک،طَاعتکفیواستَعملْنیرحمتک،أَبوابلیافْتَحاَللَّهم. العالَمینَربوالْحمدلهالمرْسلینَ،
فْظانِبِحمداًالْإیی،أَبتَنقَیاأبلَّمجثَنَاء،هِکجهِاعولدمياَلْحیالَّذلَنعـنْ جم هفْـدو،ارِهوزـی ولَنعجـنْ ومـرُ ممعی

م،هاجِدیسلَنعجنْوممهناجِیی .مإنِّیاَللَّهكدبعرُكزائفیوکتیلیبعکُلِّویأتقٌّمـنْ حمل أتَـاه،هزارو أنْـتو
واحدبِأنّکلَک،شَرِیکالوحدكأنْت،إلّاإلَهالَاهللاُأنْتبِأنَّکرحمنُیااهللاُیافَأَسأَلُکمزُورٍ،وأکْرَممأتیخَیرُ
داَحدمصلَمدتَللَمو،تُولَدلَمکُنْویلَه)اً) لَککُفُو،دأنَّأحداًومحمكدبع،ولُکسرلَّیواهللاُصهلَیلیععأهـلِ و
،هتیابیواداجیماکَرِییاجِدمایارباجی،مکَرِیألُکلَأنْأسعتَجفَتَکتُحايتیإیاربِزِیاكلَإیأونـی شَیءیطتُع

یفَکَاكتقَبنَرالنَّارِم.
:گوییمیمرتبهسهپس
ماَللّهیفُکتقَبنَرالنّارم.
:گوئیمیپس

عساَولَیونْعمکقاللِرِزب،الْحأالطَیرادنِّیوینِشَرَّعنسِالْجِنِّشَیاطالْاشَرَّوقَۀِورَبِفَسمِالْعجالْعو.
:گوییمیوشويمیمسجدداخلپس
.وآلهعلَیهاهللاُصلَّیاهللاِرسولِملَّۀِوعلیوبِاهللاِاهللاِبِسمِ
:بگووکنمعظمهکعبهبهرويوبردارراهادستپس
مإنِّیاَللَّهأَلُکیفیأسقَامذَا،میوهلِفیأوکنَاسلَأنْمی،تَقْبتبأَنْتَووزاونْتَتَجـی، عئَتیأَنْخَطو نِّـی تَضَـعع

وأَمنـاً للنَّـاسِ مثابـۀً جعلْتَـه الَّـذي الْحرَامبیتُکهذَاأنَّأَشْهدإنّیاَللّهم. الْحرامبیتَهبلَّغَنیالَّذياَلْحمدللّهوِزرِي،
مطیعـاً طَاعتَـک، وأَؤُمرحمتَکأطْلُبجِئْتبیتُک،والْبیتبلَدكوالْبلَدعبدكالْعبداَللّهمللْعالَمینَ،وهديمبارکاً
رِكیاًألَماضر،رِكبِقَدأَلُکأَلَۀَأَسسرِمیالفَق،کإلَیفنْالْخَائمکتقُوبع .ماَللّهیافْتَحلابوأَب،کتمحیرلْنتَعماسو

کتبِطاعکرْضاتمو.
:بگووکنکعبهبهخطابپس

لّهلدمالَّذياَلْحکظَّمعشَرَّفَکووککَرَّمولَکعۀًجثَابلنَّاسِمناًلأمکاًواربديمهنَویالَملْعل.
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:بگووکناوبسويروافتداالسودحجربرنظرچونو
لّهلدمانَاالّذياَلَحدذَاههمالکُنَّاويتَدنَهدانَاأنْلَواللانَاهللاُ،هحباهللاِسلّهلدمالْحالَوواهللاُاهللاُإلَّاإلهرُ،وـرُ اهللاُأکْبأکْب

ویمیـت یحیِـی الحمـد ولَـه الملْـک لَهلَه،شَرِیکالَوحدهاهللاُإلَّاإلهالوأَحذَر،أخشیمماأکْبرُواهللاُخَلْقه،منْ
تیمییِیوحیووهیوالَحتومیهدبِیرُالْخَیوولیهکُلِّعرٌشَیءیقَد .ملِّاَللّهلیصعدمحآلِمو،دمحمارِكبو

جمیـعِ علـی وسـالَم مجِید،حمیدإنَّکإبراهیموآلِإبرَاهیمعلیوتَرَحمتوبارکْتصلَّیتماآله،ومحمدعلی
نَالنَّبِینَ،ییلرْسالموهلدمالحموبنَرالَمیالع .منُإنِّیاللَّهأُؤمكدعبِوقُوداُصلَکسرأتَّبِعوکتَابک.
راهـا دسـت رسـیدي االسودحجرنزدیکبهچونپسبگذارکوتاهراهاگاموشوروانهوآهستهتأنیبهپس

:بگووفرستمحمدآلومحمدبرصلواتوآوربجاهیالثنايوحمدوبردار
ملْاَللّهنِّیتَقَبم.

بهدستببوسینتوانستیاگروراآنبوسیمیوـمالیمیاالسودحجربهرابدنوروودستتوانستیاگرو
:بگووکناشارهبمالیرادستنتوانیاگرومال

میاَللَّهأمانَتتُهییا،أَدیثَاقمو،تُهداهتَعدتَشْهیلوافَاةِلبِالْم .میقاًاَللّهدتَصتَابِکلیبِکعنَّۀِوسکنَبِی اتُکـلَوص ـهلَیع
،هآلوداهللاُإلّاإلهالَأنْأشْههدحالَوکشَرِی،أنَّلَهداًومحمهدبع،ولُهسروبِاهللاِآمنْتکَفَرْتوتبِالجِب تالطَّـاغُوو

اللّاتزّي،والعةِوادبعطَانِ،وةِالشَّیادبعکُلِّودعیندنْینِمواهللاِد.
:بگووبخوانرابعضیبخوانیراهمهنتوانستیاگرو

ماَللّهکإلَیطْتسي،بدیمایفوكنْدعتظُمغْعی،رتلْبتی،فَاقْبحبرْلی،ساغْفنی،ومحارومإنِّیاَللَّهذُبِکوـنَ أعم
.واآلخرَةِالدنْیافیالخزْيومواقفوالفَقْرِ،الکُفْرِ،

.کنطوافبهشروعآنازبعدو

تمتععمرهطوافاحکام
شوطهفتاستواجبمعظمه،مکهبهشدنواردواحرام،ازبعداستتمتععمرهاووظیفهکهکسی. 86مسأله
.گویندمیتمتععمرهطوافراآنکهبگردد،کعبهدورمرتبههفتیعنی. کندطواف
باطـل اوعمـره بگـذرد آنوقـت وکندتركراطوافعمداًکسیاگریعنیاست،عمرهرکنطواف. 87مسأله
کـه گـذرد مـی آنوقـت موقعیورا،آنبعضچهکندتركراطوافتمامچهجاهل،چهباشدعالمچهاست،
شـده باطـل نیـز اواحـرام کهنیستبعیدچونحالایندرکهآورد،بجاراآنعرفاتبهوقوفازپیشنتواند
مقـدار هـر نیسـت میقـات بهرفتنازمتمکنوقتتنگیبواسطهاگروبرودمیقاتبهواجباحتیاطبنابرباشد
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انجـام راحجکارهايو. برودعرفاتبهوشودافرادحجاحرامبهمحرمرجاءاًوبرودمیقاتطرفبهتواندمی
اوتمتعحجکهکسیولی. آوردبجاراخودحجبایدنیزدیگرسالدرآورد،بجامفردهعمرهآنازبعدودهد،

عمـره آوردنبجـا وافرادحجکردنتمامازبعدشودافرادبهبدلـشدخواهدگفتهکهچنانـعذريبواسطه
.نیستالزماوبرحجبعدسالدردیگروکرده،عملخودتکلیفبهمفرده
بـه رفتنازبعداگرودهد،انجامراآنآمدبخاطرشوقتهربایدکندفراموشراطوافکسیاگر. 88مسأله

باشد،دشواریانباشدممکناوبرايبرگشتنوآمد،یادششهرش
.آوردبجاراآننمازوطوافاوطرفازکهبگیردنایب

کـه نایبییاخودبایدالزماحتیاطبنابرباشد،آوردهبجاراسعیوکردهفراموشراطوافکهکسی. 89مسأله
.بنمایدهمسعیآورده،بجاراطوافاوطرفاز

اگـر وشـود، کشـیده زمینبرپاهایشکهنددهطوافبطوريرااوکند،طوافتواندنمیمریضاگر. 90مسأله
اوبرايازکهبگیردنایبنشودممکنگونههیچاگرودهند،طوافدیگرچیزیادوشتوسطرااونشودممکن
.کندطواف

طوافشرایط
.استشرطچیزپنجطوافدر

ازچـه اگراست،اطلباوواجبطوافاصغر،یااکبرحدثبهمحدثپسباشد،طهارتباکهآنـاولشرط
.باشدحکمبهجهلیافراموشیروي

بـرایش دیگريعذریاشود،باطلاختیاربیاوغسلیاوضوءاستطوافمشغولکهوقتیدراگر. 91مسأله
وکنـد، رهاراطوافهمانجاازاست،کردهتمامراچهارمشوطاگرپسکند،تمامراطوافنتواندکهشودپیدا
کـردن تمـام ازقبلاگرونماید،تمامکردهرهاکههمانجاازراطوافعذر،رفعازبعدیاغسلیاءوضوازبعد

ازبعـد یـا غسلیاوضوءازبعدبایدواست،باطلاوطوافنرسیده،نیموشوطسهبهاگربوده،چهارمشوط
استآناحتیاطنکرده،تمامراهارمچشوطورسیدهنیموشوطسهبهاگروبگیرد،سرازراطوافعذر،رفع
رکعـت دووکند،تمامکردهرهاکههمانجاازراماندهباقیعذر،شدنبرطرفازبعدیاغسلیاوضوازبعدکه

.آوردبجانیزراطوافنمازدیگررکعتدووکندطوافدورهفتدوبارهوبخواندطوافنماز
یـا کـرده غسـل کـه کندشکشوطهفتشدنتمامازقبلطوافبیندریاطواف،ازقبلکهکسی. 92مسأله
بایدبودهجلوترکدامنداندولیگرفته،هموضویاغسلوشدهصادراوازحدثیکهبداندیانه،یاگرفتهوضو
و.نکندشکآنبهاعتنانمایدشکطوافازبعداگروبگیردسرازراطوافبعد،و. بگیردوضوءیاکندغسل
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ازقبـل چهآورد،بجاراطوافونکند،اعتناشکآنبهنهیاشدهباطلغسلشیاوضوءکهکندشککهکسی
.طوافازبعدچهوبین،درچهوباشد،طواف
تـا کنـد صـبر کـه اسـت آنواجباحتیاطکند،غسلیابگیردوضونتواندعذريبواسطهکسیاگر. 93مسأله

تـیمم وضـو یـا غسلازبدلطوافبرايبایدنشود،برطرفوقتتنگیتاذرشعاگرو. شودبرطرفعذرش
خـودش کـه آنازبعـد کـرده جنابـت غسلازبدلتیممکهکسیو. کندمیعملنمازتیممدرکهبطوريکند،

.بگیردهمنائباحتیاطاًآوردبجاراطواف
غسل،امکانعدمباتیمموامکان،باغسلوجوبدرغسل،ازقبلوشدنپاكازبعدحائضزن. 94مسأله
نائبآننمازوطوافهربرايبایدنشود،پاكاستمکهدرکهمدتیتمامدراگرواست،جنبحکماوحکم

.آوردبجاخودشرااعمالسایرولی. نکندطوافخودشوبگیرد،
واجـب احتیاطبلکهاست،شدهرطشنمازدرکهطوريبهاست،لباسوبدنبودنپاكطوافدرـدومشرط

طـواف نیـز شـده عفونمازدرکهجراحتوزخمخونودرهمازکمترخونباامکان،صورتدرکهاستآن
احتیـاط نیسـت، ممکنآنتطهیروکردنطرفبراگروکندتطهیرونماید،برطرفراآنطواف،برايونکند،

وقـت کهدرصورتیولی. نمایدطوافاوبرايتابگیردنائبهموکندطوافحالآنباخودشهمکهاستآن
. بیندازدتأخیربهراطوافبایدواجباحتیاطبنابرکندتطهیرتواندمیودارد

بـا وکردفراموشاگرو. استصحیحطوافشبودهنجسبدنشیالباسکهبفهمدطوافازبعداگر. 95مسأله
.آوردبجادوبارهراطوافکهاستآنالزمیاطاحتکرد،طوافنجسلباسیابدن

کـردن رهـا بـدون وبـوده، نجسپیشازکهبفهمدیاشود،نجسبدنشیالباسطوافبیندراگر. 96مسأله
یـا بـدن تطهیرازبعدکرده،طوافبیشتریادورچهاراگرو. نمایدرهاراطوافنباشد،ممکنآنشستنطواف
. بگیردسرازتطهیرازبعدبایدواست،باطلاوطوافنرسیده،نیمودورسهبهاگرو. ندکتمامراطوافلباس،

رهـا کـه همانجاازتطهیرازبعدکهاستآناحتیاطنکرده،تمامرادورچهاروگذشته،نیمودورسهازاگرو
.آوردبجاراآننمازوطوافدوبارهوبخواندراطوافنمازوکند،تمامراطوافکرده
واسـت، باطـل اوطوافباشدنکردهختنهاگرپس. باشدشدهختنهکنندهطوافمردکهاستآنـسومشرط

نسـاء طوافاگرنشدهختنهکهايبچهالزماحتیاطبنابرواست،باطلمختونغیرمردازنساءطوافبنابراین،
راهاییطوافاوطرفازنایبشیاخودشتاختنهازدبعوبودخواهدباطلطوافشدهند،طوافرااویاکند
.شدنخواهدحاللاوبرزننیاورد،بجاداردذمهبرکه

آندرکـه اسـت آناحتیاطبلکه. نباشدغصبیوباشدمباحکهچیزيبااستعورتپوشانیدنـچهارمشرط



. شودرعایتنمازگزارلباسشرایطتمام
دهممیانجامکعبهخانهطوافدورهفتعالمخداوندفرماناطاعتبرايکهکندتنیکهاستآنـپنجمشرط
.االسالمحجۀتمتععمرهطواف

طوافواجبات
:استچیزهفتطوافواجبات

ایـن برايوکند،تمامحجراالسودبهوکندشروعحجراالسودازدورهردرراطوافکهاستآنـدومواول
پیشکمیبایداولطوافدرکرده،تماماولجزءبهونمودهشروعحجراولجزءازدور،رهدرنمایدیقینکه
انتهـاي وباشد،حجرجزءاولینمحاذيازدورهردرابتداکهنمایدقصدوکند،نیتحجراالسودبهرسیدناز
.دکنطوافدورهفتنیتهمینباوباشد،استدورانتهايواقعاًکهموضعیهمانآن

باشداوچپدستطرفکعبهخانهاستمشغولطوافبهکهمدتیتمامدرکهکندطوافطوريکهآنـسوم
زیـادي بواسـطه بـه کـه آنیـا دیگـر، جهتیاارکانبوسیدنبرايکندکعبهخانهبهروطوافیندراگرپس

مقـدار آنوبرگرددبایدوود،شنمیمحسوبطوافجزءمقدارآنکند،خانهبهرويیاخانهبهپشتجمعیت
وکنـد، نشـان راموضـع آنبرگرددتواندنمیاگروآورد،بجاباشدچپشدستبطرفکعبهخانهکهبطوريرا

.کندتمامراطوافوکند،طوافقصدجاآنازرسیدکهموضعآنبهتابزنددورنیتبدون
کهاستاینبهترانددادهدستورباشدکعبهخانهمقابلپ،چشانهطواف،احوالتمامدرکهاینبراي. 97مسأله
وکنـد، کـج خودچپطرفبهرابدنکمیاسماعیلحجردربهرسیدنازپیشگذشت،االسودحجرازوقتی
ردخانـه ازچـپ شانهتاکند،کجراستطرفبهرابدنقدرينیزاسماعیلحجردیگردربهرسیدنازپیش

کـه همـین ونیست،الزمهادقتاینرعایتولیکند،عملدستورهمینبهرسدمیکهرکنیهرمقابلونشود،
.استکافیدهدانجامراشوطهفتمتعارفبطور

ازبسـیاري مدفنبلکهحضرت،آنمادرمدفنکهرا) السالمعلیه(اسماعیلحضرتحجرکهاستآنـچهارم
داخـل وکند،طوافحجرخارجدریعنیکند،داخلخودطوافدراست،السالمعلیهموآلهونبیناعلیانبیاء

کـه موضـعی ازآناعـاده وشود،میباطلاوطوافازدورآننمایدطوافحجرداخلازچنانچهونشود،آن
ایندرواستباطلاوطوافنکنداعادهاگروبگیرد،سرازرادورآنبایدبلکهنیست،کافیشدهحجرداخل
.نیستناسیوجاهلوعالمبینفرقیجهت

وطوافکردنتمامازپسکهاستآنالزماحتیاطرود،مینیزطوافاصلشدنباطلاحتمالچوناعادهباو
.بخواندراآننمازوکند،طوافدوبارهنماز،خواندن
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سـر تـا اسـت آرنجازذراع(دنشودورکعبهازنیموذراعششوبیستازبیشترطوافحالدرکهآنـپنجم
طـواف ازبـوده دورکهرامقدارآنبایدشود،دورخانهازمقداراینازبیشترطوافبیندراگرپس) انگشتان
طـواف نباشدفاصلهاینازخارجدرطوافازايچارهاگرولیآورد،بجاصحیحبطوردوبارهونکند،حساب

.ندارداشکالممکننزدیکیرعایتوافطوصدقبشرطفاصلهاینازدورتردر
سـکوي روياگـر پـس باشـد، خـارج شودمیحسابخانهازچهآنوخانهازطوافحالدرکهآنـششم

بایـد واست،باطلرفتهراهسکورويبرکهطوافازمقدارآنبرود،راهگویندشاذروانراآنکهخانهاطراف
نمازش،باراآندوبارهطوافنمازخواندنازبعدوتمامراطوافوآورد،بجادوبارهصحیحبطوررامقدارآن

بـین درکهاستآناحتیاطبلکهبروداسماعیلحجررويطوافاثناءدراگرچنینهمونماید،اعادهاحتیاطاً
حجـر دیواررويرادستنیزونکنددرازدستآن،غیریاهارکنبهمالیدندستبرايشاذروانرويطواف
.باشدخارجحجروخانهازاوبدنتمامطواف،تمامدرکهاینتانگذارد

.نکندزیادوکمراآنوکندطوافدورهفتیعنیشوطهفتکهآنـهفتم
ومـواالت کهکاريکهصورتیدرکندتمامراآناستواجبکند،کمبیشتریاشوطیکعمداًاگر. 98مسأله

تـرك حکـم دربخورد،همبهمواالتتانکندتماماگروباشد،ندادهانجامزندمیبهمراوافطبودندرپیپی
کـه داردرا87مسـأله حکـم گذشـته وقتاگروکندعادهراطوافبایداستباقیوقتاگرپساستطواف

.گذشت
ـ نـیم ودورسهازاگرپسکند،طوافدورهفتازکمترسهواًاگر. 99مسأله سـر ازراطـواف بایـد ته،نگذش
کردهکمدوریکازبیشتراگروکند،تمامراآنکردهکمدوریکفقطوگذشته،نیمودورسهازاگروبگیرد،

درولیآورد،بجاراآننمازوطوافدورهفتدوبارهوبخواندطوافنمازوکندتمامراآنالزماحتیاطبنابر
.استکافیکردنتماممستحبطواف
) جمع(قرانباشددیگرطوافجزءکهآنقصدبهکندزیاددوریکازبیشتریادوریکعمداًاگر. 100مسأله

سـبب الزماحتیـاط بنـابر بلکه. استحرامواجب،طوافدرومکروه،مستحبطوافدرکهاستطوافینبین
قصـد بهاگروآخر،دریابیندریاباشدکردهراقصداینطواف،اولازکهآنچهشود،میطوافشدنباطل

پسآوردبجاباشداولطوافجزءکهآنقصدبهاگروزند،نمیطوافبهضرريباشدآوردهبجاراآنلغویت
وقـت همـان ازکنـد قصدطوافبیندراگرواست،باطلطوافشاشکالبیداشته،قصدطوافابتدايازاگر

کـه استایناحتیاطولیاست،باطلطوافش: اندفرمودهمشهورکند،قصدطوافآخردراگروشود،میباطل
.نمایداعادهآننمازباراطوافبعدوبخواندرانماز



وکنـد، رهـا راآناسـت دوریکازکمتراگرپسکند،زیادشوطهفتبرفراموشیرويازاگر. 101مسأله
کـه اسـت مسـتحب واست،صحیحاوواجبطوافکندزیادبیشتریاشوطیکاگرواست،صحیحاوطواف

نمـاز یـک کـه اسـت آناحوطصورتایندروبرساند،دورهفتبهمطلقهقربتقصدبهکردهزیادراچهآن
وآورد،بجـا مسـتحب، طـواف جهتسعی،ازبعدطوافنمازیکوواجب،طوافجهتسعی،ازپیشطواف

.آوردبجاسعیازقبلدوبارهراآننمازوطوافاصلاحتیاط،اینبهعملازبعدکهاستآنبهتر
اوبـراي وبرگـردد، خودشهربهتانیایدیادشوکند،فراموشراآنبعضیاطوافتمامکهکسی. 102مسأله
اوبرايکهبگیردنائباستواجبآورده،بجاکردهفراموشراچهآنونماید،مراجعتمکهبهکهباشدمشکل
هديواجباحتیاطبنابرصورتایندروبنمایدهمسعیالزماحتیاطبنابروبخواندطوافنمازوکند،طواف

نمـاز واتمـام ازبعـد احتیاطـاً یاوجوباًبایدشدگفتهکهموارديدروباشد،شترکهاستآناحوطوبفرستد،
.کندعملشرحهمانبهنیزنایبنماید،اعادهطواف،

ازیکـی آخـر دراگـر ونکنـد، اعتناشکآنبهکند،شکآندروهايعدددرطواف،ازبعداگر. 103ألهمس
شـک شـوطی بیندراگرواست،بودههفتمدورکهگذاردبناهشتم،یابودههفتمشوطآنکهکندشکدورها

.استآنزنماباطوافاعادهوطوافنمازآوردنبجااحوطهشتم،یااستهفتمکهکند
شوطهفتازبیشترکهباشدداشتهیقیناگر. 104مسأله
کـه استآناحتیاطونیست،قوتازخالیطواف،گرفتنسرازوجوبکند،آنعدددرشکونکرده،طواف

.بگیردسرازراطوافبعدوبخواند،طوافنمازوکند،تمامو. گذارداقلبررابنا
خارجاواختیارازبکلیکهصورتیدرببرد،جلوطوافدرمقداريراانسانجمعیت،ازدحاماگر. 105مسأله
.ندارداشکالباشدداشتهطوافقصدونشود
دوشبـر شدنسواریاطبقها،درنشستنیاشده،معمولاخیراًکههاییچرخبوسیلهسعیوطواف. 106مسأله

.استزیادترآنثواببرودخودپايبااگروندارد،اشکالدیگران

طوافمکروهاتومستحبات
حـرف وباشـد، خـدا ذکرودعاء،مشغولوپابرهنه،وبرهنهسرطوافحالدرکهاستمستحب. 107مسأله
حضرتازمعتبرسندبهبردارد،کوچکراهاگاموندهد،انجاماستمکروهنمازدرکهکارهائیونزند،بیهوده
راهاگاموبرهنه،سربازوالوقتدرکندکعبهخانهطوافکسهرکهشده،روایتآلهویهعلاهللاصلَّیرسول
االسـود حجـر بـه شوطیهردررابدنشیادستوبپوشاند،عورتونامحرمازراخودچشموبردارد،تنگ

هـر عـدد بـه اوبراينویسدبتعالیخداينیندازد،زبانازراخداذکرورساندآزارکسیبهکهآنبدونبمالد،
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بنویسـد ودرجه،هزارهفتاداوبرايازگرداندبلندوگناه،هزارهفتاداوازکندمحووحسنه،هزارهفتادگامی
هفتـاد درسـازد شفیعرااووباشد،درهمهزاردهیکهربهايکهبنده،هزارهفتادکردنآزادثواباوبراياز

اگـر ورسـاند، اوبـه دنیـا درخواهداگرکهحاجت،هزارهفتاداوبرايازبرآوردواو،بیتاهلازکسهزار
:بخواندرادعااینطوافحالدرکهاستمستحبوآخرت،درخواهد

إنِّیاَللَّهمألُکأسکمبِاسيشیالَّذمیلَیبِهطَلَلِعاءاالْمشیکَممیلَیبِهعددضِ،جاألرألُکأسوکميبِاسالَّذ
مـنْ موسـی بِـه دعـاك الَّذيبِاسمکوأسألُکمالئکَتک،أقْداملَهتَهتَزُّالَّذيبِاسمکوأسألُکعرْشُک،لَهیهتَزُّ

ماوآلهعلَیهاهللاُصلَّیلمحمدبِهغَفَرْتالَّذيبِاسمکاَسألُکومنْک،محبۀًعلَیهوأَلْقَیتلَهفَاستَجبتالطُّورِجانبِ
منْتَقَدماذَنْبِهمتَأخَّرَ،وتماَتْموهلَیعتَکمعلَأنْنکذاوکذا(بیتَفْع.(

:بگویدنیزطوافحالدرکهاستسنتوبطلبد،راخودحاجتو
اَللَّهإنّیمکرٌ،إلَییفَقإنِّیوفرٌ،خَائتَجِیسلِفَالَمدی،تُبمرْفَالَاسیتُغَیمجِس.
:بخواندرادعاءاینوبفرستدمحمدآلومحمدبرصلواترسدکعبهخانهدربهکهشوطهردرو

لُکائسیرُكفَقنُکیکسم،ابِکقْبِبدلَفَتَصعهنَّۀِ،یبِالْجماَللّهتیالْب،تُکیبرَمالْحو،کرَمح ـدبالعو ،كـدبـذَا عهو
قَامم،ذائالعرِبِکتَجِیسنَالمیالنَّارِ،مقْنتفَاعيدالوویلأهويلْدوویانإخْوینَونؤمنَالماالنَّارِ،میادوجایمکَرِی.

:بگویدوکندطالناودانبهنگاهبرسدالسالمعلیهوآلهونبیناعلیاسماعیلحضرتحجربهچونو
میاَللَّهلّنخنَّۀَأدالجکتمیبِرَحأجِرْنوکتمنَبِرَحیالنَّارِمنافعنَوقْمِ،مالسوعسأَولَینَعقِمالالرِّزألِ،الحرادو
.والْعجمِالْعرَبِفَسقَۀِوشَرَّواإلنْسِ،الجِنِّفَسقَۀِشَرَّعنِّی

:بگویدبرسدکعبهپشتبهوبگذردحجرازچونو
.العلیمالسمیعأنْتکإنَّمنِّیوتَقَبلْهفَضَاعفْهضَعیفعملیإِنَّوالْکَرَمِ،الجودیاذَاوالطَّولِ،الْمنِّیاذَا

:بگویدوبردارددستبرسدیمانیرکنبهچونو
خَلْقـک، جمیعِوعلیعلَیبِالعافیۀِوالمتَفَضِّلُبالعافیۀ،والمنْعمالعافَیِۀ،ورازِقَالعافیۀِ،خَالقَوالعافیۀِ،ولییایااهللاُ

فـی العافیۀِوشُکْرَالعافیۀِتَماموالعافیۀَوارزقْنامحمد،آلِومحمدعلیصلِّورحیمهما،واآلخرَةِدنْیاالرحمنَیا
.الرَّاحمینَأرحمیاواآلخرَةَالدنْیا
:بگویدوکندباالکعبهجانببهسرپس

هلدميالَّاَلحذشَرَّفَک،کظَّمعهِیولدمالْحويثَالَّذعداًبمحاًمنَبِیلَوعاًجیلاماًعإم .مأللّهداهلَهاریخ،کخَلْق
هنِّبجورَارشکخَلْق.

:بگویدبرسداالسودحجرویمانیرکنمیانچونو
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.النَّارعذَابوقنَاحسنَۀً،اآلخرَةِوفیسنۀً،حالدنْیافیآتنَاربنَا
وبایسـتد، خانهدربرابریمانیرکنبهنزدیکـاستکعبهپشتآنوـرسدمستجاربههفتمشوطدرچونو

: بگویدوکعبهبهبرساندراخودشکموخودرويوخانه،بهروبگشایدراهادست
ماللَّهتیالبب،تُکیدبالعو،كدبذَاعهوقَاممذائالْعنَبِکالنَّارِم .منْاَللّهمکلبقحالرَّوالْفَرَجـۀُ ویافالْعو . ـمإنَّاَللّه

.النَّارِمنَبِاهللاِأستَجِیرُخَلْقک،علَیوخَفیمنَّیعلَیهاطَّلَعتمالیواغْفرْلی،فَضاعفْهضَعیفعملی
: بگویدو

ميإنَّاَللّهنْداجاًعنْأفْواجاًذُنُوبٍ،مأفْونْوا،مخَطَایكنْدعونْأفْواجـۀٍ، ممحور ـنْ أفْـواجـرَةٍ، مغْفـا مـنِ یم
ابتَجغَضِاسأبلهیقَالَإذْخَلْقرْنمِإلیأنْظویبثُونَیعتَجِبسلیا.

بخـاطر راهرچـه ومفصالً،داندهرچهکندخودگناهانبهاقراروکندبسیاردعاوبطلبد،راخودحاجتپس
.تعالیاهللانشاءشود،میآمرزیدهالبتهکهنمایدآمرزشطلبونماید،اقرارمجمالًباشدنداشته
:بگویدرسداالسودحجربهچونپس
منیاَللّهاقَنِّعی،بِمقْتَنزرارِكبیویمالیفتَنآتَی.

اگـر وکنـد، استالمببوسد،نتوانداگروببوسد،راحجررودمیکهمرتبههردربکندرامالحظهکمالبایدمیو
مستحبچنینهموارکان،سایراستالماستمستحبچنینهموکند،اشارهدورازباشدزحمتباعثاستالم،

ازورود،خودبجايبازآوردبجارااعمالاینچونوکند،نشانراجانآوبمالد،مستجاربهراخودکهاست
.نشودحاصلطوافدرکم،وزیادهتادهد،ادامهطوافبهجاآن

طوافنماز
مقامنزددرطوافنمازنیتبهصبح،نمازمثلنمازرکعتدوواجب،طوافهرازبعداستواجب. 108مسأله

بخواند،فوراًطوافازبعدرانمازکهاستآناحتیاطواخفاتاً،یاجهراًآورد،بجا) السالمعلیه(ابراهیمحضرت
حضـرت پـاي نشانهکهسنگیکهبایستدطوريیعنیـبخواندمقامپشتدررانمازکهاستآناحتیاطنیزو

بایستدجائیدرپسنتواندجمعیتزیاديعلتبهاگراماوـباشداوروبروياستآنبر) السالمعلیه(ابراهیم
بایداست،ایستادهمقامپشتبگویندعرفاًکه
پشـت بـه کهمسجدازجائیهردرنباشدممکنهمآناگروبخواند،نمازوبایستد،مقامطرفدوازیکیدر

مقامپشتدوبارهرانمازتوانستوقتهرکهاستآنبهترود،بخوانرانمازاستنزدیکترآنطرفدوومقام
.رجاءاًبخواند
آنتـرك کهاندفرمودهبعضیبلکهآورد،بجامسجدازجايهردرتوانمیرامستحبطوافنماز. 109مسأله
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.کندتركنیستسزاوارلیکناستجایزعمداً
تفصـیلی بهمقامپشتدربایدآمدیادشبهوقتهررد،کفراموشراواجبطوافنمازکسیاگر. 110مسأله

اگـر آورد،بجادوبارهنیستالزمآورده،بجارادیگرکارهايوسعیاگروآوردبجاشدذکرقبلمسألهدرکه
.استاحوطچه

کسـی که: دانفرمودهبعضیباشد،معتبرآنازبعدکارهايوطوافنمازبیندرترتیب،کهآنبنابر. 111مسأله
شـد، نخواهـد الذمهبريءحجۀاالسالمازواست،باطلاوعمرهنداندراآنغیروقرائتمثلنمازواجباتکه

بیاموزد،رانمازواجبهاحکاموصحیحقرائتانساناستالزمدیگرواجبنمازهايبرايکهآنبرعالوهپس
ممکـن اگـر وبگیـرد، یـاد رانمـاز واجباتونماید،یحصحراخودقرائتبایدنیزداردحجارادهکهوقتیدر

وبخوانـد، نیزفراديبطوراستواجبودارد،اشکالآنبهاکتفاولیبخواند،جماعتبهراطوافنمازنشود،
.استاحتیاطبامطابقوبهترنماز،جهتبگیردهمنائباگر

بـه برگشـتن اگـر وآورد،بجـا مقامپشتبرگرددبایداست،کردهفراموشراطوافنمازکهکسی.112مسأله
وباشـد، دیگـر شـهر درچندهربخواند،آمدیادشکهمحلیهردرراآنتواندمیباشد،دشواربرایشمسجد

.آوردبجااوبرايمقامپشتتابگیردهمنایبکهاستآنبهتر
تـر، بـزرگ پسربایدبمیرد،آنآوردنبجاازپیشوکندفراموشراواجبطوافنمازکسیاگر. 113مسأله
.شدهفوتمیتازکهنمازهائیسایرمثلآورد،بجاراآنقضاي

طوافنمازمستحبات
حمـد ازبعـد دومرکعـت دروأحـد اهللاُهـو قُلْسورهحمدازبعدطواف،نمازاولرکعتدرکهاستمستحب

وبفرستدصلواتوآورد،بجاراالهیثنايوحمدشودفارغنمازازنچووبخواند،الکافرُوناَیهایاقُلْسوره
:بگوید
ملْاَللَّهنِّیتَقَبالَمولْهعرَتَجآخدهنِّی،العهِومملدماَلْحهدامحابِملیکُلِّهعهاءما،نَعتَّیکُلِّهحنْتَهِیی ـدمـا إلـی الْحم
بحییرْضی،وملِّاَللّهلیصعدمحم،هآللْوتَقَبنِّیورمطَهقَلْبِیوكزیولمع.

:بگویدکهاستواردروایاتازبعضیدرو
میاَللَّهنمحیارتبِطَاعاكۀِإیطَاعوکولسلَّیراهللاُصلَیهعهآلو،لَّمسومنِّاَللَّهیجنيأنْبدأتَع،كوددیحلْنعاجو
.الصالحینَوعبادكومالئکَتَکوآلهعلَیهاهللاُصلَّیرسولَکویحبیحبکممنْ
:بگویدورودسجدهبهپس

دجسهِیلَکجداًوبرِقّاً،تَعالَوإلّاالهقّاًأنْتقّاً،حلُحلَاألوکُلِّقَبرُشَیءاآلخودعکُلِّب ،ـا شَـیءهنَ أنَـاذا وـیب
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،کیدییتینَاص،كدرْبِیی،فَاغْفلرُإنَّهغْفالَیالذَّنْبمیظالع،رُكیغَیرْلرُّفَإنِّیفَاغْفقلیبِذُنُوبِیمی،عالَنَفْسو فَعـدی
الالذَّنْبمیظعرُكغَی.

سعی
پیـاده صـفا ءابتداازیعنینماید،سعیمروهوصفابینمرتبههفتاستواجبطواف،نمازازبعد. 114مسأله

بـا کـه برگـردد، صـفا بـه مروهازوشود،میحسابمرتبهیکاینوبرود،مروهبهکسیدوشبریاسوارهیا
وشودمیحاصلسعیدوبرگشتن،ومروهبهصفاازرفتنهربهپساست،کردهسعیمرتبهدوصفابهرسیدن

.شودمیتماممروهدرهفتمسعیوآورد،بجاراسعیترتیباینبه
باشـد، کـرده تركمسألهندانستنجهتازیاعمداًراآنکسیاگرو. استرکنطواف،مثلسعی. 115مسأله

اگـر ونمایـد، تداركبایدآورد،بجايراتقصیروسعیتواندمیوشودمتوجهعرفاتبهوقوفازقبلچنانچه
شـده باطـل نیـز اواحرامکهرودمیاحتمالچونوآورد،بجايمفردهعمرهباافرادحجاحتیاطاًگذشته،وقت
وشـود افـراد حجاحرامبهمحرمرجاءاًوبرودمیقاتبهنیست،تنگمیقاتبهرفتنبرايوقتچنانچهباشد،

ونکنـد اکتفـاء حـج اینبهلیکن. شودمحرموبرودمیقاتطرفبهتواندمیکهمقدارهراستتنگوقتاگر
.نباشدمستطیعچندهرآورد،بجاتمتعحجبعدسال

بـا کهاستآنمستحباحتیاطولینیست،شرطلباسوبدنبودنپاكوغسلووضوسعی،در. 116مسأله
.باشدوضویاغسل

سعیجباتوا-
:استواجبسعیدرچیزهشت. 117مسأله
عـالم خداونـد فرمـان انجـام برايکهکندنیتچنین: استتمتععمرهبراياوسعیاگرپس: استنیتـاول
زبـان بـه رانیـت اسـت مسـتحب وآورم،میبجامروهوصفابینراحجۀاالسالمتمتععمرهسعیمرتبههفت

.باشدنیتباآنجزءاولازکهکندنیتسعیبهشروعازپیشبایدوبیاورد،
اطمینانتحصیلبرايکهاستآناحتیاطو. کندتماممروهبهوابتداءصفاازراسعیکهاستآنـسومودوم

.کندختمجاآنبهوشروعجاآنازورود،باالاستمروهوصفاجانبدرکهتلّیازقدري
.بیشترنهوکمترنهکند،سعیمرتبهتهفکهاستآنـچهارم
یـا مسـأله ندانسـتن جهـت ازاگـر وشـود، میباطلسعیشکندسعیبارهفتازبیشترعمداًاگر. 118مسأله
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.استصحیحسعیشکندزیادفراموشی،
یاتماممدآبیادشوقتهربایدآورد،بجاکمترمرتبههفتازسهواًیاوکردهفراموشراسعیاگر. 119مسأله

و. آوردبجاراآنوبرگرددبایدباشد،رسیدهوطنشبهچهاگررفته،بیرونمکهازاگرودهد،انجامراآنبقیه
اول،اتمامازبعدنکرده،سعیمرتبهچهاراگرکهاستآنمستحباحتیاطوبگیرد،نایببایدبرگرددنتوانداگر
.بگیردسرازراآن

راسعیشبقیهتاشده،حراماحرامسبببهاوبرچهآنکند،سعیکمترمرتبههفتازسهواًهککسی. 120مسأله
احوط،بنابرداردکفارهبقرهیککند،نزدیکیزنباشدهمحلّکهآنخیالبهاگروشود،نمیحاللندهدانجام

.بگیردناخناگراستچنینهمو
کهباشدمشکلاوبرايوبرگردد،خودششهربهتانیاید،یادشوکندفراموشراسعیکسیاگر. 121مسأله

تقلـیم اگرو. بدهدکفارهبایدباشدکردهنزدیکیزنباسعیانجامازقبلاگروبگیردنایببایدبرگرددمکهبه
.بدهدکفارهاحتیاطبنابربایدنمایداظفار
صـحیح سـعیش ونکنـد، اعتناشکآنبهکند،آندعددرشکسعی،ازشدنمنصرفازبعداگر. 122مسأله
.کندسعیدوبارهکهاستآناحتیاطاست،کردهسعیمرتبههفتازکمترکهدهدمیاحتمالاگرلیکناست،
بیشتر،یاکردهسعیبارهفتکهکندشکباشدمیمروهدرواستسعیمشغولکهآنبیندراگر. 123مسأله

.گذاردتمامبررابناونکند،اعتناشکّشبه
ازبایـد واسـت، باطلسعیشبیشتر،یااستهفتممرتبهاینکهکندشکمروهوصفابیندراگر. 124مسأله

.بگیردسر
.نیستصحیحآنغیرازوباشد،متعارفومعمولطریقازمروهوصفابینسعیکهاستآنـپنجم
اگـر پـس صـفا، بهروصفابهبرگشتنوقتدروباشد،مروهبهورمروهبهرفتنوقتدرکهاستآنـششم
سعیشباشد،مروهبهرویشبرگشتندروصفا،بهرویشمروهبهرفتنوقتدرکهبرگرددوبرودقهقريبطور

.نیستصحیح
سـواره اگـر وباشد،نداشتههمراهغصبیچیزاحوطبنابربلکهباشد،مباحاوکفشولباسکهاستآنـهفتم
.نباشدغصبیاومرکببایدکندمیسعی
ازپـیش مسـأله، ندانسـتن جهـت بهیاکردفراموشاگرواست،سعیوطوافبینترتیبواجبات،ازـهشتم
.آوردبجاراسعیطوافازبعددوبارهکهاستآنواجباحتیاطکرد،سعیطواف



سعیمستحبات-
بدنیاهادستوببوسدراآنوبرود،االسودحجرنزدکندسعیاهدخومیکهکسیاستمستحب. 125مسأله

شـکم وپشـت وسـر بروبردارد،آنآبازمقداريورود،زمزمچاهنزدبهپسکند،اشارهیابمالد،آنبهرا
:بخواندرادعااینوبخورد،وبریزد
ماَللَّهلْهعلْماًاجعاً،عقاًنَافرِزعاًوواس،فاءشنْوکُلِّماءقْمٍدسو.
اهللاصـلی خدارسولحضرتکهاستدريآنوـاستاالسودحجرمحاذيکهدريازشودصفامتوجهپس
بـه رووکعبـه، خانـه بهکندنظرتاصفا،کوهبااليبرودخضوعوآرامشباـرفتبیروندرآنازآلهوعلیه
اکبـر اهللانوبـت هفـت پـس آورد،بخاطرالهیهاينعمتازوآورد،بجارالهیاثنايوحمدوکندعراقیرکن

:بگویدمرتبهسهپساهللا،الّاالهالنوبتهفتوالحمدهللا،نوبتهفتوبگوید،
بِیـده یمـوت الَحـی وهـو یحیِی،وویمیتویمیتیحیِیالحمد،ولَهالملْکلَهلَه،شَرِیکالَوحدهاهللاُإلّاإلهال

.قَدیرٌشَیءکُلِّعلیوهوالخَیرُ،
: بگویدنوبتسهوبفرستدمحمدآلومحمدبرصلواتپس
.الدائمِالحیوالحمدهللاِالقَیومِ،الحیوالْحمدلهِدأَبالنا،ماعلیوالْحمدلهِدماهدانَا،علیأکْبرُاهللاُ

:بگویدنوبتسهپس
دالأنْأشْهاهللا،إلّاإلَهدأشْهداًأنَّومحمهدبع،ولُهسرالَودبإلّانَع،اهینَإیصخْلمینَلَهالدلَوونَکَرِهشْرِکُوالم.

:بگویدمرتبهسهو
مإنِّیاللَّهألُکفْاُسالْعۀَویالْعافنَویقالْیافیونْیرَةِالداآلخو.
:بگویدمرتبهسهپس
منَااَللَّهافیآتنْینَۀًالدسفیحرَةِونَۀًاآلخسنَاحقوذَابالنَّارِع.
:بگویدپساهللاسبحاننوبتصدوالحمدهللامرتبهصدواهللالّاالهالمرتبهصدواکبراهللا: بگویدمرتبهصدپس

بارِكاَللّهم. وحدهالْحمدولَهالملْکفَلَهوحده،األحزَابوغَلَبعبدهونَصرَوعدهأنْجزَوحدهوحدهاهللاُإلّاإلَهال
الَیومعرْشکظلِّفیأظلَّنیاللَّهمووحشَته،القَبرِظُلْمۀِمنْبِکأعوذُإنّیاللَّهم. الموتبعدوفیماالموت،فیلی

.ظلُّکإلّاظلَّ
:بگویدوعالمخداوندبهراخوداهلونفسودینسپردنکندتکراربسیارو

عدتَوالرَّحمنَاهللاَأس،میالرَّحيالَالَّذیعتَض،هعائدویدنیینَفْسیولأهالیوميولْدوو .ملْنیاَللَّهمتَعلیاسعتَابِکک
.الفتْنَۀِمنَوأَعذْنیملَّتهعلیوتَوفَّنینَبِیک،وسنَّۀِ
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ـ بخوانـد وبگویـد تکبیـر یکبارپسبخواند،راسابقدعايمرتبهدوپساکبراهللا: بگویدنوبتسهپس ايدع
.بخواندتواندمیکهقدرهرپسبخواندنتواندشدذکرکهراچهآنهمهاگروراسابق

:بخواندرادعااینکهاستمستحبو
مرْلیاَللّهذَنْبٍکُلَّاغْفتُهفَإنْقَطُّ،أذْنَبتدعدلَیفَعرَةِ،عغْفبِالمفَإنَّکأنْتالْغَفُورمیاَللّ. الرَّحملْهـا بـی افْعم أنْـت
لُهأهلْإنْفَإنَّکابِیتَفْعماَنْتلُهنی،أهمإنْتَرْحیونذِّبتُعیفَأنْتنْغَنذَابِی،عأنَاعوتَاجحإلیم ،ـکتمحـا رفَی
ولَـم تُعـذِّبنی أهلُـه أنَـا مـا بـی تَفْعـلْ إنْفَإنَّکأهلُه،أنَامابِیالَتَفْعلْاَللّهمإرحمنی،رحمتهإلیمحتاجأنَامنْ

.ارحمنیالَیجورعدلٌهومنْفَیاجورك،أخَافوالَعدلَکأتَّقیأصبحتتَظْلمنی،
:بگویدپس
.بِرَحمتکالنَّارِمنَوأَجِرْنیمحمدوآلِمحمدعلیصلِّنائلُه،والینْفَذُسائلُه،الَیخیبیامنْ

:بخواندرادعااینکعبهبهروتلبااليدرصفادرو
مإنّیاَللّهوذُبِکنْأعذَابِمرِعالْقَبهتْنَتفوهتغُرْبوهشَتحووهتظُلْموهیقضوهضَنْکو .ملَّاَللّهـلِّ فینیأَظظ ـکرْشع
مولَّیإلّاالظلُّکظ.
:بگویدوآیدپائینقدريآنازپس

بارفْوِ،ینْالعامرَیفْوِ،أَمنْبِالْعامیولیهفْوِ،أَونْبِالْعامیبیثلَییفْوِ،عالْع،فْواَلْع،فْوالع،فْواالعی ادـوج مـاکَرِیـ ی ای
باقَرِیی،یدعبددأُرلَیع،تَکمعینلْنمتَعاسوکتبِطَاعکرْضَاتمو.
وپـاك اولباسوبدنسعی،حالدروکندسعیبهمبادرتطواف،نمازازپسکهاستمستحب. 126مسأله

نهیعنیبرود،راهمتوسطبطورشده،نصبجاآندرهرولهعالمتکهمحلیتاصفاازوباشد،غسلیاوضوبا
.برداردتندوکوتاهراهاقدمیعنیکند،هرولهباشدمرداگردیگرعالمتتاجاآنازوکُند،نهبرودتند

: بگویدبرسدهرولهمحلبهچونونیست،مستحبهرولههازنبرايو
األعـزُّ أنْتإنَّکتَعلَم،عماوتجاوزوارحم،اغْفرْاَللّهم. بیتهوأهلِمحمدلیعاهللاُوصلَّیأکْبرُ،واهللاُوبِاهللاِ،اهللاِبِسمِ

،نیاألکْرَمداهلَّتیولیهمأقْو .میإنَّاَللّهلمع،یفضَعفْهیفَضَاعللْهتَقَبنِّیوم . ـماَللّه یِی، لَـکـعس بِـکلی وـوح
.الْمتَّقینَعملَیقْبلُیامنْعملیمنِّیتَقَبلْوقُوتی،

: بگویدبگذردجاآنازچونوکند،تركراهرولهجاآنوشده،نصبعالمتکهدیگرمحلبهتابرودتندپس
.أنْتإلّاالذُّنُوبالَیغْفرُإنَّهذُنُوبِی،رْلیإغْفوالجود،والنَّعماءوالْکَرَمِوالفَضْلِالمنِّذَایا
:بگویدوخواندصفادرکهبخواندرااولدعايرسیدمروهبهچونو

منْاَللَّهامرَیفْوِ،أمنْبِالْعامیبحی،فْونْالْعامییطعلَییفْوِ،عاالْعنْیفُومعلَییفُوِ،عـا الْعیبفْـوِ، رالٌع فْـواَلْع فْـوالْع
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فْواَلْع.
:بخواندرادعاءاینوسعیحالدرکندبسیاردعاوبدارد،گریهبهراخودوکردن،گریهدرکنداهتمامو

مإِنِّیاَللّهألُکنَأَسسالظَّنِّحلیبِکالٍ،کُلِّعقَحدصۀِویالنِّیکُّلِفالتَّوعکلَی.
هرولـه پـس برسـد، هرولهموضعبهتابرگرددقهقريبطورآمدبخاطرشجاهرکرد،فراموشراهرولهاگرو

.کندمیسعیصفابسويمروهازوقتیهروله،استمستحبچنینهموکند،

تقصیر
حجـۀ تمتـع عمرهدرکهچیزهائیشدنحاللقصدبهیعنیکند،تقصیربایدسعیشدنتمامازبعد.127مسأله

شاربیاریشیاسرمويیاهاناخنازمقداريمتعالخداوندفرمانانجامبراياستبودهحراماوبراالسالم
.استحرامبلکهنیستکافیتمتععمرهدرسرتراشیدنوکند،کوتاهراخود

گوسـفند یـک احتیـاط، بنابردبتراشراسرتماموکند،حلقتقصیر،بجايتمتععمرهدرکسیاگر. 128مسأله
.باشدنسیانیاجهلرويازچندهرکندقربانی
بنـابر واست،صحیحاوعمرهنیاید،یادشحج،احرامازبعدتاوکندفراموشراتقصیرکسیاگر. 129مسأله

.شودمیواجباوبرکفارهگوسفندیکواجباحتیاط
حـج اوحـج واسـت، باطلاوتمتععمرهشود،حجبهمحرمتادکنتركراتقصیرعمداًکسیاگر. 130مسأله
سـال وآورد،بجـا مفردهعمرهیکحج،ازبعدواجباحتیاطبنابروکند،تمامراحجبایدپسشود،میافراد
.کندحجدوبارهنیزبعد

سـر تراشـیدن ازغیردبوشدهحراماحرامسبببهاوبرکهکاريهرتمتع،عمرهدرتقصیرازبعد. 131مسأله
هـر احتیـاط بنـابر بدهدکفارهگوسفندیکبایدبتراشدسراگرونیست،جایزسرتراشیدنولیشود،میحالل
.باشدناسییاجاهلچند

عمـره وحجبهمخصوصآنوجوبونیست،واجبنساءطوافتمتععمرهدرکهاستآناقوي. 132مسأله
.مستحبایباشدواجبخواه،استمفرده

بهبوقوفآوردبجاراتمتععمرهمکهبهورودوقتدربخواهداگرکهباشدتنگبقدريوقتاگر. 133مسأله
عرفـات بـه وقوفوقتآوردبجاراطوافوشودپاكتاکندصبربخواهداگرحائضزنیارسد،نمیعرفات

ندانسـتن وفراموشـی وبیماريمثلعذرياسطهبواگرپسآورد،بجاافرادحجتمتعحجبجايبایدگذرد،می
هریابدباشدالحلادنیچندهربرگرددمیقاتبهکهنیستمتمکنهمفعالواستنبستهاحراممیقاتازمسأله
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بـه کنـد عدولاستبستهاحرامتمتععمرهجهتبهمیقاتدراگروافراد،حجاحرامبهشودمحرمهستکجا
بجـا افـراد حـج نیتبهشودمیدادهشرحبعداًکهنحويبهراحجاعمالتماماول،احرامهمانباوافراد،حج

.نیستواجبافرادحجدرکهراقربانیمگرآورد،
برگرددمکهبهوشود،محرممفردهعمرهنیتبهورود،بیرونحرمازبایدافراد،حجاعمالشدنتمامازبعدو
درعـذر بـدون اگرودهد،انجامشددادهشرحکهبطوريراآننمازونساءافطووتقصیروسعیوطوافو

.استاشکالمحلمکهازاوبستناحرامنبسته،احراممیقات
حـج بایـد باشـد نداشتهآورد،بجاراآندوبارهکهآنوقتکهکندباطلراتمتععمرهموقعیاگر. 134مسأله
.آوردبجاراتمتعحجبعدسالبایداجبواحتیاطبنابروآورد،بجادهمفرعمرهآنازبعدوکند،افراد

تمتعحجمسائل
اوتکلیـف کـه کسیشدگفتهوتمتعحجوتمتععمرهازاستمرکبتمتع،حجشدگفتهکهچنان. 135مسأله

حـج دیگرجزءاستبواجتمتععمرهاعمالانجامازپسوآورد،بجاراتمتععمرهاولبایداستتمتعحج
.استچیزسیزدهآنواجباتوآوردبجاگویندمیتمتعحجنیزآنبهکهراتمتع
.احرام: اول
.استمعروفکهعرفاتدرماندنیعنیعرفاتبهوقفو: دوم
.استعرفاتومنیبینوگویند،مینیزجمعومزدلفهآنبهکهالحراممشعربهوقوف: سوم

قربـانی عقبـه، جمـره بـر سنگریزهانداختنعید،روزدرآناعمالواست،منیاعمال: ششموپنجموچهارم
.استسرمويیاناخنازکمیگرفتنیاسرتراشیدنکردن،
.زیارتطواف: هفتم

.زیارتطوافنمازرکعتدو: هشتم
.مروهوصفابینسعی: نهم

.نساءطواف: دهم
.نساءطوافنمازرکعتدو: یازدهم

شـب کـه اسـت واجـب حاجیانبعضیبروحجهذيدوازدهمویازدهمهايشبدرمنیدرماندن: دوازدهم
.بمانندمنیدرنیزراسیزدهم
بـه سـیزدهم، روزدربایـد بعضیودوازدهمویازدهمروزدرمنیدرجمرهسهبرسنگریزهانداختن: سیزدهم



.تعالیاهللانشاءشودمیبیانمفصلبطورهانایازیکهراحکاموبیندازند،سنگریزهجمره

حجاحرام
ولـی اسـت موسعآنوقتوتمتع،حجبرايشدنمحرماستواجبتمتععمرهشدنتمامازبعد. 136مسأله

از) حجـه ذينهم(عرفهروزدرعرفاتبهوقوفنشودمحرموقتآندراگرکهشودتنگقدريبهوقتاگر
.کنددركراعرفاتبهوقوفعرفهروزکهشودمحرمفوراًیدباشودمیفوتاو

سـه ازبیشـتر کهاستآناحتیاطواست،جایزبستناحرام) حجهذيهشتم(ترویهروزازپیش. 137مسأله
خـارج مکـه ازترویـه روزازپیششدمحرماگرکهاستآناحتیاطکهچناننبندداحرامترویهازپیشروز

.شودمحرمترویهروزدرکهاستآنتحبمسونشود،
و) مردهـا بـراي دوختهلباسآوردنبیرونازبعد(احرامجامهدوپوشیدننیزتمتعحجاحرامدر. 138مسأله

حجبرايبندممیاحرامکهکندنیتبایدپساست،واجبگذشتتمتععمرهاحرامدرکهنحويبهتلبیهونیت
حـج درنمـایم تـرك اسـت حراماحرامحالدرکهراکارهائیدهممیقراربرخودومشومیملتزم: یعنیتمتع
استواجبهاآنتركاحرامحالدرکهکارهائیواحرامدستورومتعال،خداوندفرماناطاعتجهتبهتمتع،

.شدگفتهعمرهاحرامدرکهاستشرحیبه
محـرم قـدیم مکّهازتواندمیتاواجباحتیاطبنابروتاسمکهتمتع،حجبرايبستناحراممحل. 139مسأله
.شود

ازقبـل وعرفـات، یـا منـی بهبرودتانشود،محرممسألهندانستنیافراموشیرويازکسیاگر. 140مسأله
یـا وقتتنگیبراياگروآورد،بجارااعمالاحرام،باوشودمحرموبرگردد،مکهبهبایدشود،ملتفتاعمال
ازاسـت واجـب برگردد،نتوانستاگروبرگردد،تواندمیقدرهرکهاستآناحتیاطبرگردد،نتوانددیگرعذر

.شودمحرمشدهملتفتکههمانجائی
شـود، ملتفـت حجاعمالکردنتمامازبعدونشود،محرممسألهندانستنیافراموشیرويازاگر. 141مسأله

سایرشدنتمامازپیشیاوالحرام،مشعروعرفاتبهوقوفوقتگذشتنازبعداگرولیاستصحیححجش
کـه استآناحتیاطوکند،تمامراحجوشودمحرمهمانجافوراًاستواجبنشده،محرمکهبفهمدحجاعمال
.اولحجبهاکتفاجوازنیستبعیدچهاگرآورد،بجادوبارهآینده،سال

.استباطلاوحجبگذرد،مشعروعرفاتبهوقوفوقتتانشود،محرمحجرايبعمداًکسیاگر. 142مسأله
عرفاتبهوقوفوقتتاحجاحراممستحبات
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راظهرنمازبتواندکهبطوريزوال،ازقبلتااستترویهروزحج،برايبستناحراماوقاتبهترین. 143مسأله
نمـاز ازبعـد نشدممکناگروعصر،نمازازبعدنشدممکناگرواستظهرنمازازبعدیاوآورد،بجامنیدر

دوآناقـل کـه احرامنمازازبعدباشدنداشتهذمهبرهمقضاءنمازاگروباشد،قضانمازچهاگردیگر،واجب
احـرام بـراي مکـه جاهـاي بهتـرین وشـد، دادهشـرح عمـره احـرام درکهنحويبهشود،محرماسترکعت

السالمعلیهابراهیمحضرتمقامیااسماعیلحجراحرام،برايالحراممسجددرجابهترینوت،اسمسجدالحرام
اسـت واجبگذشتعمرهاحرامدراینازپیشکهکارهائیواحرامجامهپوشیدنازبعدجاآندرپساست،
ـ درولـی بگویـد گذشـت عمـره احـرام درکهدستوريبهراواجبهايلبیکوکند،نیت کـه کلمـاتی وضع

) تَمتُّـعٍ حجۀُوهذه: (بگوید) الحجالیمتْعۀٍعمرةُوهذه(عوضمثالبگویددیگرکلماتاستعمرهبهمخصوص
:بگویدشودمنیمتوجهچونوبگوید،تلبیهبلندصدايبهشودابطحبرمشرفچونو

ماَللّهاكو،إیجأَراكیاو،وعأَدی،لِّغْنیفَبلأَمحلأَصیلیولمع.
:بگویدرسیدمنیبهچونو. تعالیحقذکروتقدیسوتسبیحبابروددلوتنآرامباو

.الْمکَانَهذَاوبلَّغَنیعافیۀٍفیصالحاًأقْدمنیهاالَّذياَلْحمدلهِک
:بگویدپس
ماَللَّههنی،هذیمهومامنَنْتمنابِهلَینَعم،کناسالْمألُکنَّأنْفَأستَملَیاعبِمنَنْتلیمع ،ائـکـا أنْبِیإنَّمأنَـا ف

كدبیعفوکضَتقَب.
راهـا عبـادت ایـن کهاستآنبهتروباشد،الهیطاعتمشغولوباشد،منیدرعرفهشبکهاستمستحبو

روانـه وآفتـاب طلـوع تابخواندتعقیبخواندصبحنمازچونوآوردبجاخیفمسجددرراانمازهخصوصاً
واديازکـه استآناحوطبلکهسنتلیکنوشودروانهفجرطلوعازبعدتواندمیبخواهداگروشودعرفات
ازمگر. استاحتیاطخالفبلکهشودروانهفجرازپیشکهاستمکروهوکندطلوعآفتابتانشودردمحسر
رادعااینشودعرفاتمتوجهچونوباشدداشتهرامردمازدحامخوفکهکسیوبیماريمثلضرورتیجهت

:بخواند
ماَللّهکإلَی،تدموصاكإی،تدتَماعکهجوو،تأردألُکأنأسارِكیتُبیلی،فلَترِحاَنْویلیتَقْضتی،حاج
.منِّیأفْضَلُهومنْبِهتُباهیممنالْیومتَجعلَنیوأنْ

.بزنداستعرفاتنزدیککهنمرهدررااشخیمهرسیدچونوبرسدعرفاتبهتا: بگویدتلبیهو
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عرفاتبهوقوف
ظهرازآنوقتواجبتیاطاحبنابرواست،واجبعرفاتدرماندنآوردمیبجاحجکهکسیبر. 144مسأله

تـا ظهـر ازعرفـات حدودازوبماند،جاآندروقتتمامدربایدپسمغرب،تااست) ذیحجهنهم(عرفهروز
یاباشدپیادهکهکندنمیفرقعرفاتدرماندندرواست،عرفهاختیاريوقتوقت،اینونشود،خارجمغرب
.باشدخوابیدهیاونشستهیابرودراهسواره،
اگرو. استباطلاووقوفباشد،بیهوشیاخوابعرفاتدرعرفهروزمغربتاظهرازکسیاگر. 145مسأله

.استصحیحاووقوفندارد،ضرربخوابدوقتدخولووقوفقصدازبعد
اسـت رکنکهمقداريآنولیاست،واجباحتیاطبنابرچهاگرمغربتاظهرازعرفاتدربودن. 146مسأله

کـه کسیواست،کردهتوقفآنجادربگویندعرفاکهبماندعرفاتدرقدريبهمغربتاظهربینکهاستاین
دررادهمشبیعنیبرسد،عرفاتاضطراريبوقوفچهاگرشود،میباطلحجشکندتركرامقداراینعمداً

بهوقوفکهآنمگرنیست،باطلاوحجدکرتركسهواًچنانچهوکند،دركهمرامشعروقوفوبماندعرفات
.اهللانشاءشودمیذکرآنتفصیلواست،باطلحجشصورتایندرکهکند،تركسهواًیاعمداًهمرامشعر
حـج بـراي مغـرب تاامروزظهرازکندنیتکهنحواینبهاست،واجبنیتعرفاتبهوقوفدر. 147مسأله
. مانممیعرفاتدرعالمخداوندفرماناطاعتبراياالسالمحجۀتمتع

کفارهواستصحیحوقوفششود،حاضرعرفاتدرظهرازمقداريگذشتنازبعدعمداًکسیاگر. 148مسأله
.استکردهگناهباشدواجبمغربتاظهراولازوقوفکهآنبنابرونموده،احتیاطخالفولیندارد،
عرفـات ازمغـرب ازپـیش عمـداً کسـی اگروشود،خارجعرفاتازمغربازپیشنیستجایز. 149مسأله
درعیـد روزدرخـدا راهدرکـه شتر،یککردنقربانیاستواجباوبربرنگردد،روزهماندروبرودبیرون

برگشـتن توانـائی، صورتدراستواجباوبروبگیرد،روزهدرپیپیروزهیجدهنتواند،اگروکند،نحرمنی
احتیـاط بنـابر نیزبرگشتعرفاتبهروزهماندروشدپشیماناگروغروب،تاجاآندرماندنورفاتعبه

شودنمیساقطاوازکفارهمستحب.
دراگـر پـس رفـت، بیرونعرفاتازمغربازپیشمسألهندانستنیافراموشیرويازکسیاگر. 150مسأله
ازبعـد اگـر وبدهدکفارهاحتیاط،بنابرواست،کردهمعصیتبرنگردداگروبرگرددبایدشد،ملتفتروزهمان
.نیستاوبرچیزيشدملتفتمغرب
راعرفهروزمغربتاظهرازمقداريهیچنتوانددیگر،عذریاوقت،تنگییافراموشیبواسطهاگر. 151مسأله

زمـان اینوبماندعرفاتدرباشدکمچندرهنشدهطالعفجرتاراعیدشبازمقداريبایدـبماندعرفاتدر
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باطـل اوحـج نمانـد جـا آندرهمراعیدشبازمقداريهیچعمداًاگروـگویندمیعرفهاضطراريوقترا
.نمایددركرامشعربهوقوفچهاگرشودمی

واختیـاري وقـت درمسـأله ندانسـتن یـا فراموشـی مثلعذريبهراعرفاتبهوقوفکسیاگر. 152مسأله
کنـد دركآمـد خواهـد چنانچـه الطلوعینبینیاعیدشبراالحراممشعردروقوفولینمود،تركاضطراري

.استصحیححجش
بهوباشد،نشدهثابتشرعاًشیعهبرايوشودثابتحجهذيماهاولعامه،قاضیپیشدرگاههر. 153مسأله

ممکـن اگرکهاستآنواجباحتیاطباشد،شیعهپیشدرهشتمروزهاآننزددرحجهذينهمروزجهتاین
راآناضـطراري نشدممکناگرودهدانجاماستنهمشیعهپیشکهروزيدرراعرفاتاختیاريوقوفاست
اگـر وآورد،بجـا منـی درراعیدروزاعمالوکند،دركنیزراجاآندروقوفورفتهمشعربهوکند،درك
دركواسـت صـحیح حجـش واسـت، کـافی مشـعر اختیـاري دركنشـد ممکنهمعرفاتياضطراردرك

یـک هـیچ دركاگروکند،میکفایتاقويبنابرشدخواهدگفتهچنانچهنیزمشعراضطراريوعرفهاضطراري
.شدخواهدذکربعدمسألهدرآن،حکمنشودمیسرمواقفایناز

بـه ناچارتقیهجهتازلیکنباشد،نشدهثابتشیعهنزدوشودثابتمهعاقاضینزدهالل،گاههر. 154مسأله
هراالسالم،حجۀازاستحجهمینکفایتوصحتاقويباشند،خائفخودوظیفهبهعملازوباشندمتابعت

رجـاءاً هـا آنباکهاستآناحوطباشندوظیفهبهعملازمتمکنخوفبدوناگروباشندخالفبهعالمچند
.خالفبهعلمعدمباحتینمایند،خودوظیفهبهعملاستواجببعدوکنند،متابعت

عرفاتبهوقوفمستحبات
.بزنداستعرفاتبهمتصلوگویندنمرهراآنکهمحلیدررااشخیمه. 1
.رودکوهبااليکهاستمکروهوکندوقوفهموارزمیندرآنپائینوکوهچپدستدر. 2

.کندوقوفجایکدررفقابا. 3
.کندغسلوباشدطهارتبا. 4
.کندرفعشودمیخدابهتوجهکمالازمانعوحواستشویشباعثکهراچههر. 5
.آوردبجااقامهدوواذانیکباوقتاولراعصروظهرنماز. 6
.شوددعامشغولوبایستدنمازازبعد. 7
هربایستدتواندنمیاگرواست،مکروهوقوفحالدربودنسوارهیانشستهوبایستدوقوف،مدتتمامدر. 8

.استبهترنشستنباشدتوجهوقلبحضورازمانعایستادناگروبایستد،تواندمیقدر



تهلیـل وتمجیـد وآورد،بجارااوثنايوحمدونمایدعالمخداوندبهمتوجهراخوددلوکند،قبلهبهرو. 9
صـد وبگویـد اهللالّـا الهالمرتبهصدواهللاسبحانمرتبهصدوالحمدهللامرتبهصدواکبراهللامرتبهصدوبکند
صدچنینهموبفرستدآلهوعلیهاهللاصلَّیمحمدآلومحمدبرصلواتمرتبهصدوبخواندالکرسیآیۀمرتبه
احـد اهللاهـو قـل سـوره مرتبـه صـد وبگویدباهللالّاوةقوالحولالصدمرتبهوبخواندانزلناهاناسورهمرتبه

.بخواند
شـیاطین نـزد درچیزهیچواستمسألتودعاروزروزاینکهکندزیاددعاوکنددعاخواهدمیچهآن. 10

.سازندغافلمتعالخداوندازراانسانکهنیستاینازخوشتر
.شیطانازخدابهبردنپناه. 11
.کردناستغفاروتوبهوناهانگشمردن. 12
.کندواداربگریهراخودشنتواند،اگروکردن،گریه. 13
بـراي اوآنچهکهاستحدیثدرواست،نفرچهلآناقلومؤمن،برادرانومادروپدروخودبرايدعا. 14

.کندطلبراآنبرابرصدهزاراوبرايکهاستموکلايفرشتهکندطلبمؤمنبرادر
وانـد، دانسـته واجـب رااینعلماازبعضیوکند،صرفخداذکرواستغفارودعابهراوقوفزمانتمام. 15

آنزیـارت والسـالم علیـه حسینامامحضرتدعايوکامله،صحیفهدعايخصوصاًبخواندرامنقولهدعاهاي
.السالمعلیهالعابدینزینامامحضرتدعايوحضرت

:بگویدکهاستمستحبو
مإنِّیاَللّه،كدبیفَالَعلْنعنْتَجبِمأخْی،كفْدومحارريویسمکنَإلَیمیقِالفَجمالع.
ماَللّهبرِرشاعکُلِّها،الْمیفُکتقَبنَرالنَّارِ،معسأَوولَینْعمکقالَلِ،رِزأالْحرادنِّیوقَۀِشَرَّعاإلنْسِالجِنِّفَسو .
مکُرْبِیاَللّهالَالتَمیونعیتَخْدنرِجتَدالَتَسو .مإنِّیاَللّهألُکأسکولحبكدوجوککَرَموکفَضْلو،نِّکموعماأسی

تَفْعلَوأنمحمدآلِومحمدعلیتُصلِّیأنْالرَّاحمینَ،أرحمویاینَ،الحاسبِأسرَعویاالنَّاظرِینَأبصرَویاالسامعینَ
یوأَنْ) (کذاوکذا(بِیقَنرَتَرْزنْیاخَیاآلخرَةالدو.(
:بگویدوبرداردآسمانبجانبدستپسبخواهدراخودحاجتگاهآن

میاَللَّهتاجحکلَیاإنْاهیتَنطَیأعیلَمضُرُّنتَنی،ینَعامإنْماوهیتَننَعمنیلَمنْفَعایتَنی،مطَیأعألُکأس تـی خَـالَصقَبر
تُسـلِّم وأنْعنِّی،رْضیکیلماتُوفِّقَنیأنْأسألُکبِعلْمک،وأَجلیبِیدكنَاصیتیوملْکعبدك،إنِّیاَللّهم. النَّارِمنَ

.سلَّمووآلهعلَیهاهللاُصلَّیمحمداًنَبِیکعلَیهاودلَلْتالسالَم،علَیهإبرَاهیمخَلیلَکأریتَهاالَّتیمنَاسکیمنِّی
میاَللَّهلْنعنْاجممتیضر،لَهمعأطَلْتوع،رَهمتَهییأحودعبتویوةًالمۀًحبطَی.

mailto:@�3
mailto:@�5^3


47

: بگویدپس
کُـلِّ علیوهوالْخَیرُبِیدهیموتالحیوهوویمیت،یحیِیالْحمد،ولَهالْملْکلَهلَه،شَرِیکالوحدهاهللاُالَّاالهال

یرٌ،شَیءقَدملَاَللّهکدميالْحراًتَقُولُکَالَّذخَیاومقَنَقُولُمفَوقُولُماولُونَیالْقائ ـماَللّه ی لَـکـالتی صـکنُسوو
یايحیمماتمولَکیوتُراثبِکیولوحنْکمیوتقُومإنِّیاَللَّهنَأعوذُبِکـنْ الفَقْرِممسـاوِسِ وـ و ـنْ درِالصمو
رِشَتاتنْالْاَممذابِورِ،عالْقَبمإنِّیاَللّهأَلُکرَأَسماخَیتَجیءبهوالرِّیاحنْأعوذُبِکماشَرِّم بـه تَجـیء الرِّیـاح

أَلُکرَفَاَسلِخَیرَاللَّیخَیالنَّهارِ،وملْاَللّهعیاجینُوراًقَلْبِیففومیسینُوراًعفريوصـی نُوراًبفـی ومـی لَحمدو
شَیءکُلِّعلیإنَّکاَلْقاكیومربییانُوراًلیواَعظمنُوراًومخْرَجِیومدخَلیومقامیومقْعديوعرُوقیوعظامی

.قَدیرٌ
وکنـد قبلـه بـه رودیگـر وکردنآزادبندهخصوصاًکندنکوتاهیتصدقاتوخیراتازروزایندرتواندتاو

:بگوید
الوحـده اهللاُالَّـا الهالاَنْاَشهد(بارصد) بِاهللاِإلّاقُوةَوالاَهللاُشاءما(وبارصد) اَکْبرُاَهللاُ(وبارصد) اهللاسبحانَ(

شَرِیک،لَهلَهلْکالملَهودمالْححیِییمیتیومیتییوحییوووهیالحوتمیهدرُبِیالْخَیوهلیوکُـلّ ع شَـیء
صدبار) قَدیرٌ
:استاینآیهدهآنوبخواندرابقرهسورهاولآیهدهپس
الرحیمالرحمناهللابسم
ینفقُونَرزقْنَاهمومماالصالةَویقیمونَبِالْغَیبِیؤْمنُونَالَّذینَ} 2{لِّلْمتَّقینَهديفیهریبالَالْکتَابذَلک} 1{الم
ربهِـم منهديعلَیأُولَـئک} 4{یوقنُونَهموبِاآلخرَةِقَبلکمنأُنزِلَوماإِلَیکأُنزِلَبِمایؤْمنُونَوالَّذینَ} 3{

علَـی اللّـه خَتَم} 6{یؤْمنُونَالَتُنذرهملَمأَمأَأَنذَرتَهمعلَیهِمسواءکَفَرُواْالَّذینَإِنَّ} 5{الْمفْلحونَهمـئکوأُولَ
لَیقُلُوبِهمعوهِمعملَیسعومارِهصةٌأَبشَاوغملَهوذَابعیمنَ} 7{عظمنسِالنَّاوقُولُمنَّایآممِبِاللّهوبِالْیرِواآلخ

مـرَض قُلُـوبِهِم فـی } 9{یشْعرُونَوماأَنفُسهمإِالَّیخْدعونَوماآمنُواوالَّذینَاللّهیخَادعونَ}8{بِمؤْمنینَهموما
مهفَزَادرَضاًاللّهمملَهوذَابعیمأَلونَکَانُواابِمبکْذ10{ی{

) 54(آیـه اعرافسورهدرکهراسخرهآیهوبخواندراالکرسیآیۀوبخواندبارسهاحداهللاهوقلسورهدیگر
:استاینآیهآنوبخوانداست

حثیثـاً یطْلُبـه النَّهـار اللَّیـلَ یغْشیالْعرْشِیعلَاستَويثُماَیامٍستَّۀِفیواالَرضالسمواتخَلَقَالَّذياهللاُربکُمانَّ
سالشَّمرَوالْقَموومالنُّجوخَّراتسمرِهاَالبِاَمرُالْخَلْقُلَهاالَموكاهللاُتَباربینَرالْعالَم.

وهـا نعمـت سایرومالولاهازبداندچهآنبشماردیکیکراالهیهاينعمتسپسبخواندرامعوذتینپس
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:بگویدوبالرفع
ماَللّهلَکدملیالْحعکمائینَعصیالالَّتتُحددالبِعلٍتُکافیومبِع.

وقـرآن، درآنبـا راعـالم خداونـد استکردهحمدآندرکهايآیههربهراتعالیوسبحانهحقکندحمدو
حـق کهاهللالّاالهالبذکرکندتهلیلوقرآن،دراستکردهخودتکبیرعالمخداوندکهتکبیريهربهکندتکبیر

وجهـد وبفرسـتد بسیارمحمدآلومحمدبرصلواتوقرآن،درآنبهاستکردهخودتهلیلتعالیوسبحانه
هـر بـه واسـت خوانـده قرآندرآنبهراخودکههایینامبهراتعالیسبحانهحقبخواندوآن،درکندسعی
.بگویدوحشر،سورهآخراسماءبهوداندکهاسمی

ألُکاأسااهللاُیمنُیحمٍبِکُلِّراسوه،لَکألُکوأسکتبِقُوکزَّتععِویمجاواطَمأحبِهکلْمعککَانبِأرـا، وکُلِّه
حقّـاً کَـانَ بِهدعاكمنْالَّذيالعظیمِوبِاسمکاألکْبرِ،األکْبرِاألکْبرِوبِاسمکوآله،علَیهصلَواتُکرسولکوبِحقِّ
کلَیأَنْعهأنْالَتَرُدوهیطتُعأَلَکاسیأنْمرَلتَغْفیعمعِفیذُنُوبِیجیمجکلْمعیف.

وسالیهروآیندهسالدربیابدحجتوفیقکهکندطلبتعالیوسبحانهحقازودبخواهداردکهحاجتهرو
.بگوید) الَیهواَتُوبربیاهللاَاَستَغْفرُ(مرتبههفتادو) الْجنَّۀَأَسأَلُک: (بگویدمرتبههفتاد
:اوتوبهقبولبراينمودمتعلیالسالمعلیهآدمحضرتبهمقامایندرجبرئیلکهرادعائیبخواندپس

حانَکبسماللّهكدمبِحالولهلّااااَنْتلْتموءاًعستظَلَمـی ونَفْس تَرَفْـتی بِـذَنْبِی فَاعرْلفَـاغْف نَّـکا ـرُ اَنْـتخَی
اَنْـت انَّـک فَـاغْفرْلی بِذَنْبِیفَاعتَرَفْتنَفْسیوظَلَمتوءاًسعملْتاَنْتالّاالهالوبِحمدكاللّهمسبحانَکالْغافرِینَ
ابیمالتَّوالرَّح.

:بگویدرودفروآفتابچونو
مإنِّیاللَّهنَأعوذُبِکنالفَقْرِممورِتَشَتُّتنْاألممثُشَرِّودحاییملِلارِ،بِاللَّیالنَّهسیوأمراًیظُلْمتَجِیسم،فْوِكبِع

البـاقی، بِوجهِـک مسـتَجِیراً الفَانیوجهِیوأمسیبِعزِّك،مستَجِیراًذَنْبِیوأمسیبِأمانک،مستَجِیراًخَوفیوأمسی
شَرَّعنِّیواصرِفعافیتَک،وألْبِسنیبِرَحمتک،جلِّلْنیاستُرْحم،منِأرحمیاأعطی،منْأجودویاسئلَمنْیاخَیرَ
.واآلخرَةالُّدنْیاخَیرَوارزقْنیخَلْقکجمیعِ
:بخواندرادعااینوکنداستغفاروتنآرامباشودالحراممشعرجانببهروانهپس
ماللَّهلْهعرَالَتَجآخدهنْالعذَامهالم،فققْنیوزارودوداًالعاأبی،متَنقَییأبنباقْلوموحاًالیفْلنْجِحاًمتَجاباًمسـی، مل

وفْدكأکْرَمِمنْالیومواجعلْنیالحرَامِ،بیتکوحجاجِوفْدكمنْأحدالیومبِهماینْقَلببِأفْضَلِلی،مغْفُوراًمرْحوماً
،کلَییعنطأَعأفْضَلَوتطَیاأعداًمأحمنْهنَمرِمرْکَۀِالخَیالبۀِومالرَّحانِوالرِّضْورَةِ،وغْفالموارِكبمالیویف جِـعأر

هنْإلَیلٍمالٍأهمأولٍأویقَلرٍ،أویکَثارِكبومیلَهف.
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:بگویدبسیارو
میاَللّهقْنتنَاَعالنّارم.

:بگویدو
ماللَّهمحی،ارفقومزِدلی،فیومعلِّمسنی،ویلْدتَقَبیوکنَاسم.

مشعربهوقوف
جمعومزدلفهراآنکهمشعرالحرامبهوقوفعرفات،بهوقوفازبعدآوردمیبجاحجکهکسیبر. 155مسأله

ازبعدبایدپساست،معروفو. استواقعمنیوعرفاتبیندرکهاستمکانیآنواست،واجبنامندمینیز
نیندازد،تأخیرفجرطلوعتاعمداًکهاستآنواجباحتیاطوکند،کوچمشعربسويعرفاتازنهمروزمغرب

آنجـا درراشبکهاستواجبواست،صحیحواحجکرددركراالطلوعینبینوانداختتأخیراگرچندهر
کـه کنـد نیـت بایـد و. باشدکمومختصرچندهرنکند،تركراخداذکرمشعردرکهاستآناحتیاطوبماند
نبایـد ومـانم، مـی الحراممشعردرصبحتاراشباالسالمحجۀتمتعحجدرعالمخداوندفرماناطاعتبراي
صحیححجشکندکوچوباشدماندهشبازمقدارياگرچندهرکند،کوچصبحذاناازپیشعذربدونعمداً
الطلوعینبینجهتدوبارهشودطالعفجرچونوکند،ذبحبایدکفارهگوسفندیکوکردهمعصیتلیکنواست،
ازسـالم االحجۀتمتعحجدرمتعالخداوندفرماناطاعتبرايکهکندقصدتمتعحجدرپسکند،وقوفنیت
ازوفجـر طلوعتاراشبکندقصدابتداازکهاستممکنومانم،میمشعرالحرامدرآفتابطلوعاولتاحاال

.باشدباقیقصدهمانبهومانممیآفتاباولتافجرطلوع
نیسـت بعیـد لیکناست،واجبآفتابطلوعتامشعردرماندنکهاستآناحوطواشهرچهاگر. 156مسأله

بنـابر بلکـه نگـذرد، اسـت محلـی اسـم کهمحسرواديازبایدولیآفتاب،ازپیشکمیکردنکوچاستحباب
واسـت، کردهگناهبگذردمحسرواديازآفتابطلوعازپیشعمداًاگرپسنشود،محسرواديوارداحتیاط،

.استکفارهنبودنواجباقويچهاگربدهد،کفارهگوسفندیککهاستآناحوط
کـرده توقفجاآندربگویندعرفاًکهبمقداريآفتابطلوعتافجرطلوعازمشعرالحرامدرماندن. 157مسأله
راشـب ازمقداريکهآنمگرشود،میباطلراحجشکندتركراآنعمداًکسیاگرپسباشد،میرکناست

یـک کـه کفـاره بـه واست،کردهگناهنلیکاستصحیحاوحجصورتایندرکهباشد،کردهتوقفمشعردر
.شودمیجبراناستگوسفند

بماننـد مشـعر درصبحتااگرکهبیمارانوهازنوپیرمردهاوباشندداشتهضروريکارکهکسانی. 158مسأله
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تواننـد میباشندماندهوقوفقصدبهمشعردرراشباگرافتند،میزحمتدرجمعیتزیاديوازدحامبواسطه
حجشـان برونـد بیـرون مشعرازصبحاذانازپیشعذربدوناگروبروند،منیبهمشعرازفجرطلوعازپیش

مانـده وقـوف قصـد بـه مشعردرراشبوباشند،دادهانجامراعرفاتبهوقوفکهآنشرطبهاست،صحیح
.استواجبکفارهگوسفندیکهاآنبرولیکنباشند،

تنبـه والتفاتازبعدبایدولیکنشود،نمیواجبهاآنبرکفارهکنندکوچفجرطلوعازقبلجهالًیاسهواًاگرو
.برگردندالطلوعینبینوقوفبرايباشندرجوعازمتمکنکهصورتیدر

درکنـد، وقـوف مشـعر دراسـت نتوانسـته عذريجهتبهعیدروزالطلوعینبینوشبکهکسی. 159مسأله
کـه آنشرطبهاست،صحیححجشبماندجاآندرمقداريظهرازپیشتاعیدروزآفتاباولازکهصورتی

.باشدکردهراعرفهاضطراريیااختیاريدرك
.استمشعراضطراريوقوفآنقسمدوکهاستقسمسهمشعردروقوفشدمعلومکهچنان. 160مسأله

.بمانندمشعردرفجرطلوعازبعدنتوانندعذريبواسطهکهکسانیبراياستعیدشبوقوفـاول
طلـوع تـا صبحطلوعازوقوفوشبوقوفبهکهکسانیبراياستظهرازپیشتاعیدروزدروقوفـدوم

عیـد روزآفتـاب اولتـا صـبح اذانازآنواست،مشعراختیاريوقوفآنقسمیکوباشند،نرسیدهآفتاب
عرفـات درمانـدن آنواختیـاري وقوفیکیدارد،وقوفدوشدگفتهکهشرحیبههمعرفاتچونواست،
دهـم، شـب ازمقداريدراستعرفاتدرماندنآنواضطراريوقوفیکیونهمروزمغربتاظهرازاست
اختیـاري ویکی،اضطراريادراكیا) عرفاتبهوقوفومشعربهوقوف(وقوفدوهرادراكمالحظهبهپس

:شودمیقسمنهآن،اقساموقوف،دوهراختیاريواضطراريبهدننرسیودیگري،
اشـکال بـی اوحـج کهدهد،انجاماختیاريوقتدررادوهرمشعربهوقوفوعرفاتبهوقوفکهآنـاول

.استصحیح
هشـد فوتاوازحجصورتایندرکهنکند،دركراوقوفدواضطراريواختیاريازیکهیچکهآنـدوم

آننمازونساءطوافوتقصیروسعیونمازوطوافازعبارتکهمفردهعمرهحج،احرامهمانبهپساست،
وکنـد، قربـانی باشـد، اوهمـراه گوسـفند اگرورود،میبیروناحرامازاعمالاینازبعدوآورد،میبجاباشد

مسـتقر اوبـر حجاگروآوردبجاراعمرهمالاعرودمکهبهچونوحاجیانبامنیدربماندکهاستمستحب
مسـتطیع بعـد سـال اگـر نشدهمستقراوبرحجکهصورتیدرچنینهموبرود،حجبهآیندهسالدربایدبوده
.کندحجبایدشود
.استصحیححجشصورتایندرکهکند،دركمشعراضطراريباراعرفهاختیاريکهآنـسوم
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.استصحیححجشنیزصورتایندرکهکند،دركراعرفاتاضطراريومشعررياختیاکهآنـچهارم
چـه اگـر اسـت، حـج صـحت همصورتایندراقويکهکند،دركراوقوفدوهراضطراريکهآنـپنجم

.نمایداعادهراحجوجوب،شرایطبقاءباآیندهسالدرکهاستآنمستحباحتیاط
نیسـت بعیـد حجـش صحتچهاگرصورتایندرکهکند،دركرامشعررياضطراوقوففقطکهآنـششم
درآینـده سـال درحجآوردنبجاوحجوعمرهازالذّمهفیماقصدبهاعمالانجامبهنشودتركاحتیاطولی

.استطاعتبقاءیااوبرحجاستقرارصورت
فـی مـا بقصـد رااعمالکهاینبهنشودتركآندراحتیاطواست،عرفاتاختیاريوقوفادراكتنهاـهفتم
باشدباقیاستطاعتشیابودهمستقراوبرحجکهصورتیدرنیزبعدسالدروآوردبجايحجوعمرهازالذمه
.آوردبجايحج

.استصحیححجشنیزصورتایندرکهاست،مشعراختیاريادراكتنهاـهشتم
.نیستصحیحصورتایندرحجکهکنددركراعرفاتاضطرايفقطکهآنـنهم

استباطلاوحجکندتركعمداًرامشعریاعرفاتاضطراريیااختیاريوقوفازیکیکهکسی. 161مسأله
درشـب ازمقداريچهاستباطلاوحجنکردتوقفهیچعرفاتدرعمداًتمکنباغروبتاظهرازاگرمثال

هـم ونکنـد یـا کندتوقفمشعردرآنظهرازپیشیاالطلوعینبینمایاعیدشبچهونماندیابماندعرفات
عمـداً عرفاتدرراعیدشبازمقداريوقوفاماعرفات،درتوقفازباشدمعذورمغربتاظهرازاگرچنین
الطلـوعین بیناگرچنینهمونکند،یاکنددركراآناختیاريیامشعراضطرارياست،باطلاوحجکندترك
نکـرده یاباشدکردهدركراعرفاتاضطراريیااختیاريچهاست،باطلاوحجکندتركعذربدونرامشعر
لکـن شـود، تركعذرجهتازطلوعینبیناگروباشد،نکردهیاباشدکردهدركرامشعرظهرتاچهوباشد،
کـرده دركراوقوفاتسایرچهاست،باطلاوحجکردهتركتمکنبامشعردرراعیدشبازمقداريوقوف
آنعمـداً ومشعر،درشدعیدظهرازقبلوقوفاوتکلیفعذر،بواسطهکسیاگروباشد،نکردهدركیاباشد

.باشدکردهدركراعرفاتوقوفچندهراست،باطلاوحجکندتركرا

مشعربهوقوفمستحبات
ووقارباالحراممشعرسويبهعرفاتازکهآنجملهاز: استیزچچندمشعربهوقوفمستحبات.162مسأله
ازرسدسرختلبهچونونرساند،آزارراکسیونراند،تندرا،مرکبوکند،استغفاروبرود،بدنودلآرامی
:بگویدوبرودراهراستدستطرف



ماللَّهمحی،ارفقومزِدلی،فیومعلِّمسنی،لیویلْدتَقَبیوکنَاسم.
:بگویددعااینازبعدکهفرمودهدروسدر) سرهقدس(شهیدو

ماللَّهلْهعرَالَتَجآخدهنْالعذَامه،فقوالمیهقْنزارداًواأبیمتَنقَیأب.
:بگویدبسیارحرکتحالدرو

مقْاَللّهتیاَعتقَبنَرلنّارام.
.بگذردشبثلثچهاگروالحرام،مشعرتاکندتأخیرراعشاومغربنمازو

نمـاز بـراي و. آوردبجـا رانمازمشعربهرسیدنازپیشبایدبرسدمشعربهشبنصفازپیشنتوانداگرولی
رامغـرب نافلهبلکهد،نیندازفاصلهعشاومغربنمازمیانوبگوید،اقامهفقطعشابرايواقامهواذانمغرب

.بخواندرادعااینوآید،فرودراهراستجانبدرواديدرو. بخواندرجاءاًعشانمازازبعد
مإنِّیاللَّهألُکأنْاسعمالیتَجهیفعامورِجالخَی .منیاللَّهنَالَتُؤْیِسرِميالخَیالَّذألْتُکأنْسهعمیتَجیلقَلْبِـی، ف

أطْلُبوکنیأنْإلَیرِّفتُعرَّفْتاعمكیاءلیأویفنْزِلاَنْهذَا،منیویتَقعاموالشَّرِّج.
ایـن درآسـمان درهـاي کهاستخبردرکهآورد،روزبهالهیطاعتوعبادتبهراشبآنباشدمقدورتاو

بنـدگان شـما وشمایمخداوندمن: فرمایدمیعالمخداوندورود،میباالمؤمناناصواتوشود،نمیبستهشب
تمامایشانازبعضیبرايپسراشمادعاهاينمایماجابتکهاستالزممنبرومراحقکردیداداهستید،من

جمـرات رمـی برايسنگریزههفتادکهاستمستحبوآمرزد،میگناهانبعضرابعضیوآمرزد،میراگناهان
ازمنقولـه دعاهـاي وباشدوضوباوقوفحالدروکندغسلکهاستمستحبوبردارد،اینجاازشبایندر

:بخواندنیزرادعااینوآورد،بجايراالهیثنايوحمدوبخواند،راالسالمعلیهمائمه
ماللَّهبرِرشْعرَامِ،المالحیفُکتقَبنَرالنَّارِ،معسأَولَیونْعمکقالَلِرِزبِ،الحأْالطَّیرادنِّیوقَۀِشَرَّعالْجِـنِّ فَس

مـوطنی فـی جائزَتیفَاجعلْجائزَةٌوافدولکُلِّمسؤُولٍ،وخَیرُمدعو،وخَیرُإلَیه،مطْلُوبٍخَیرُأَنْتاَللّهم. واإلنْسِ
میوفذَاوقیأنْهیتُقیِلَنثْرَتلَعتَقْبتی،ورذعمأَنْوزاونْتَتَجیئَتی،عخَطلِثُمعنَالتَّقْوياجامنْیيالدنیزادبتَقْلو

.الْحرامکبیتوزوارِوفْدكمنْاَحدبِهیرْجِعمابِاَفْضَلِلیمستَجاباًمنْجِحاًمفْلحاً
عرفاًکهبمقداريکهاستآناحتیاطوفرزندان،ومالواهلوبرادرانومادروپدرجهتبهکندبسیاردعاو

.بنمایدمتعالخداوندذکریاکند،دعانمودهعالمخداوندذکرشودگفته
تـا نشـود محسـر واديداخلاحتیاطبنابرلیکنکند،کوچمشعرازآفتابطلوعازپیشکمیکهاستآنبهتر

.کندطلوعآفتاب
روانـه چـون ونمایداستغفارمرتبههفتوکند،اقرارخودگناهانبهمرتبههفتافتدثبیرکوهبهآفتابچونو
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بـه کنـد هرولـه باشد،پیادهاگربرسد،محسرواديبهچونوبرود،وقاروآرامیواستغفاروذکرباشودمنی
وبرگـردد کـرد فراموشراهرولهاگروبراند،تندراخودمرکبباشدسوارهاگروشد،گفتهعیسدرکهنحوي
:بگویدهرولهوقتدروکند،هروله
ماَللّهلِّمي،سدهلْعاقْبی،وتبتَوأَجِبی،وتوعیداخْلُفننْومیفيتَرَکْتدعبگویدو(ب (برْراغْفارو ـمح زتَجـاوو
.الْاَکْرَمالْاَعزُّاَنْتانَّکتَعلَمعما

عیدروزدرمنیاعمال
:استعملسهآنواستمنیواجباعمالتمتعحجکارهايازششموپنجموچهارم. 163مسأله

.عقبهجمرهرمی. 1
.قربانی. 2
.تقصیریاحلق. 3

بـه راعملسهاینجاآندروبروند،گویندمیمنیراآنکهمحلیبهاممشعرالحرازحجاجبایدعیدروزدر
.دهندانجامشودمیگفتهکهشرحی

عقبهجمرهرمی
واست،عقبهجمرهبهسنگریزههفتانداختنیعنیعقبهجمرهرمیمنیدرواجبکارهايازاول. 164مسأله
روزتـا بعـد روزبایـد کـرد تـرك جهـال یاسهواًاگرواست،غروبتاعیدروزآفتابطلوعازبعدآنوقت

نایـب یاکند،رمیبرودخودشآیندهسالدربایدنشدملتفتسیزدهمروزتااگروآورد،بجاروزهاسیزدهم،
.آوردبجااوطرفازکهبگیرد
کسـانی و) دترسمیدشمنازکهکسی(خائفومریضبرايمگرشب،درجمرهرمینیستجایز. 165مسأله

خـود بـراي روزدرنبایـد کننـد رمیشبدربتوانندخودشانکهوقتیتاباشند،داشتهعذرروزدررمیازکه
وبعـد، شـب یاکنندرمیقبلشبکهکندنمیفرقیعذر،صاحبانبرايشبدررمیجوازدروبگیرند،نایب
بجـا شـب یـک درراروزسهرمیتوانندمیدهندانجامروزآنشبدرراروزهررمیکهنباشندمتمکناگر

.آورند
باشـد، بکـر وحرمهايسنگریزهازوبگویند،سنگراهاآنعرفاًکهباشدطوريبایدهاسنگریزه. 166مسأله
.باشدنکردهرمیهاآنباصحیحطوربهقبالدیگرکسیاخودشیعنی



:استشرطچیزپنجرمیدر. 167مسأله
عـالم خداونـد فرمـان اطاعـت بـراي االسـالم حجـۀ تمتعحجدرعقبهجمرهبهسنگهفتکهکندنیتـاول
.اندازممی
.نیستکافیبگذاردجمرهبهراهاآناگرپسهاست،سنگریزهانداختنـدوم
برسد،جمرهبهجاآنازوبخورددیگربجاياگرپسبرسد،جمرهبهانداختنبواسطههاسنگریزهکهآنـسوم

بـر رابنـا نهیاخوردهجمرهبهکهکندشکاگرونیست،کافیبرسدجمرهبهحیوانییادیگرانسانبواسطهیا
.بگذاردنخوردن
.نباشدکمترعددهفتازاندازدمیکههائیسنگکهآنـچهارم
همسرپشتچهاگرنیست،صحیحبیندازدهمبااگرپسبیندازد،جداجداهمسرپشتراهاآنکهآنـپنجم

نحـو ایـن بهوقوعشچندهراستصحیحبرسند،جمرهبههمباوبیندازدهمسرپشتاگروبرسند،جمرهبه
.استبعید

رمیسنگریزههفتازکمترجهالیاسهواًاگر. 168مسأله
خـورده هـم بـه مواالتاگروآورد،بجارابقیهبایدگردد،متوجهعرفیهمواالتخوردنهمبهازپیشوکند،
.نمایدرمیکاملطوربهدوبارهوآورد،بجاراماندهباقیکهاستآناحتیاطباشد

.کندتمامراعددوبگذاردکمتربررابناکند،شکانداخته،کههائیسنگریزهعدددراگر. 169مسأله

رمیمستحبات
یارنگینهاسنگریزهکهاستمستحبوبردارد،مشعرازعیدشبراهاسنگریزهکهاستمستحب. 170مسأله
وانگشـت سـر بقدروبرداردزمینرويازدانهدانهراهاآنو. باشنددارنقطهودیگررنگیاايسرمهبرنگ
کـه اسـت، آناحـوط بلکـه باشـد، وضـو بـا وپیادهانداختنسنگوقتدرکهاستمستحبوباشند،سست
وقتـی و. باشـد ظهرمقارنرمیکهاستمستحبنیزوبیندازد،راستدستباوبگیردپچبدستراهاسنگ

:بخواندرادعااینگیردمیبدستراهاسنگریزه
ماَللّههیهذیاتصهِنَّحصی،فَأَحنَّلهفَعاریویفلمع.

:بخواندرادعاایناندازدمیکهسنگریزههرو
اجعلْـه اللَّهموآله،علَیهاهللاُصلَّیمحمدنَبِیکسنَّۀِوعلیبِکتَابِکتَصدیقاًاللَّهمالشَّیطَانَ،عنِّیادحرْاَللّهم،أکْبرُاَهللاُ
.مغْفُوراًوذَنْباًمشْکُوراًوسعیاًمقْبوالً،وعمالًمبرُوراً،حجاًلی
جمـره دوخالفبهجمره،بهرويوکندقبلهبهپشتوباشد،فاصلهذراعپانزدهیاذراعدهجمرهواومیانهو
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ناخنباوبگذارد،بزرگبرانگشتراسنگریزهکهآنوباشد،قبلهجانببهروهاآندراستمستحبکهدیگر
:بخواندرادعااینکهاستسنتمنی،درآیدخودبجايچونوبیندازد،) سبابه(شهادتانگشت

ماللَّهبِک،قْتثوکلَیعو،کَّلْتتَومعفَنالرَّبمعنلیووالممعنرُویالنَّص.

قربانی
گاویکیاشتر،یککردنقربانیعقبهجمرهرمیازبعدتمتعحجدرمنیواجباتازدومواجب. 171مسأله

یـک حـاجی هـر بـر بلکـه کند،نمیکفایتقربانییکبیشتریانفردوازواست،عیدروزدرگوسفندیکیا
.استواجبقربانی
حجـه ذيآخرتابایدنکرد،قربانیعیدروزدرعذريبواسطهیانسیانیاجهلرويازکسیاگر. 172مسأله
.کندقربانیزودتراستممکنچههراستآناحوطونماید،قربانی
قصـد تمتـع حـج دربایدکندمیذبحراقربانیخودشاگرپساست،شرطقربانینیتقربانیدر. 173مسأله

براياگرومتعال،خداوندامراطاعتبراياستواجبحجۀاالسالمتمتعحجدرکهرا،قربانینحریاذبحکند
نایـب مراکهراکسیاالسالمحجۀتمتعحجواجبقربانیکنممیذبحکهکندنیتنایببایدگیردمینایبذبح

ذبـح وقـت دراگـر هـم خودشنایب،برعالوهکهاستآناحوطومتعال،خداوندفرماناطاعتبراينموده
گیـرد مـی نائـب ذبـح براياوطرفازکهراوکیلییانایبکهموقعینیستحاضراگروکندنیتباشدحاضر

دلدررانیـت نیسـت الزمشداشارهآنبهکهچنانوبدارد،مستمرذبحوقتتارانیتوکندنیتفرستد،می
غفلتکهقدرهمینواستکافیباشدمتعالخداونداطاعتکاراینبراوداعیکهقدرهمینبلکهدهد،خطور

.نیستمشکلیوشودمیواقعقربتقصدونیتبااموراینعاديبطورنباشدوظیفهوحجاز
شخصنزدراآنپولبایدنشودپیداقربانیراگ. 174مسأله
آینـده سـال درنشدممکنسالایندراگروکند،ذبحوبگیردالحجهذيماهبقیهدرکهبگذارداعتماديمورد
.نمایدذبحوبگیرد
شد،باشدهششمسالدرداخلوباشد،شدهتمامآنسالپنجکهاستشرطباشد،شترقربانیاگر. 175مسأله

باشـد مـیش اگـر وباشـد، شـده سومسالدرداخلوتمامسالشدوکهاستآناحوطباشدبزیاگاواگرو
.باشدشدهدومسالدرداخلوتماماولشسالکهاستآناحوط
پیـر بسـیار وناخوشولنگوکورقربانیپسنباشد،ناقصاعضایشوباشدصحیحبایدقربانی. 176مسأله
وکنـد، نمـی کفایتباشدکمچیزياوداخلیشاخازیاباشندبریدهراآنگوشازکمیاگرحتی،نیستکافی



کـه استآناحوطواست،کافیباشدپیهآنگردهدرکهقدرهمینکهاستآنمشهورونباشد،الغربایدنیز
.نگویندالغرراآنعرفاًکهباشدطورياینبرعالوه
.نداردضررباشدسوراخیاشکافتهقربانیگوشاگر. 177مسأله
.نکندقربانینداردخلقتاصلدردمیاگوشیاشاخکهراحیوانیکهاستآنواجباحتیاط. 178مسأله
کـه حیـوانی کـه اسـت آناحتیاطوکندنمیکفایتاندکشیدهرابیضتینشکهحیوانیکردنقربانی. 179مسأله
.نکندقربانیباشندمالیدهرااوبیضتینوعروق
کفایـت استناقصشدمعلومبعدواست،صحیحکهآنگمانبهکرد،ذبحوخریدراحیوانیاگر. 180مسأله

.کندنمی
.استکافیدرآمدالغروکردذبحچاقیبگمانراقربانیاگر. 181مسأله
ولـی است،کافیدرآمدچاقوباشدقچاکهآناحتمالبهکردذبحالغريگمانباراقربانیاگر. 182مسأله

.نیستکافیدرآمدالغراگر
چاقشودمعلومبعدوکند،قربانیمسألهندانستنراهازاستالغرکهاینبهعلمباراحیوانیاگر. 183مسأله
کفایـت دآیدرچاقچندهرنمایدذبحراآنمسألهدانستنوبودنالغربهعلمبااگرولیکند،میکفایتاست
.کندنمی

سهبگیردروزهروزدهبایدبخرد،راآنبتواندکهندارد،همپولوباشد،نداشتهخودباقربانیاگر. 184مسأله
روزهفتبرگشتوطنشبهکهآنازبعدواست،ذیحجهنهموهشتموهفتمروزآنوحج،دردرپیپیروز

.باشدمتوالیودرپیپیکهاستآنروزهروزهفتایندرمستحباحتیاطوبگیرد،روزهدیگر
یـک ونهـم وهشـتم روزبایدبگیرد،روزهراهفتمروزنتواندبخردقربانیتواندنمیکهکسیاگر. 185مسأله

ازبرگشـتن ازبعـد صـورت ایندرکهاستآنمستحباحتیاطوبگیرد،روزهمنیازبرگشتنازبعدهمروز
انجـام قصـدش وباشـد، منیازحرکتوکردنکوچروزروز،سهآناولکهبگیردروزهیمتوالروزسهمنی

بعدکندصبربلکهنگیرد،رانهمروزنگرفتروزهراهشتمروزاگرو. باشدروزپنجضمندرروزهسهتکلیف
آناشـهر چـه اگرد،بگیرزودترچههرمنیازمراجعتازبعدکهاستآناحتیاطوبگیرد،منیازمراجعتاز

.آوردبجاشودمیحجهذيآخرتاکهاست
.نمایدذبحوبخردکهاستآناحتیاطشدقربانیخریدنبرقادرروزسهروزهازبعداگر. 186مسأله
رانـاقص اسـت واجـب نباشـد، سالموعیببیگوسفندوشودیافتمریضوناقصقربانیاگر. 187مسأله
بـه حـج ازپـس روزهفتوحجدرروزسهکهاستآنمستحباحتیاطوشود،میاکتفانآبهوکندقربانی
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.بگیردروزهشدگفتهکهشرحی
رامقـداري ودهـد، هدیهراقدريوبخوردخودشراقربانیازقدريکهاستآنواجباحتیاط. 188مسأله

هدیـه وصـدقه ازیکهرکهاینودهد،ؤمنمبههمراهدیهکهاستآناحتیاطوبدهد،صدقهمؤمنفقیربه
.نیستشرطفقرهدیهدرونباشد،قربانیثلثازکمتر

فقیـر آنبعـد وکنـد، تصـدق وهدیهطورهمیناگربلکهکند،جدارایکهرسهمکهنیستالزم. 189مسأله
عمـل ازپـیش اگـر ودارد،ناشکالبدهدصدقهدیگريبهراخودسهمکردهقبولراهدیهکهمؤمنیومؤمن،
قربـانی اگـر ولی. کندقربانیدوبارهنیستالزمببرند،غارتیادزديبهراقربانیافرادياحتیاط،اینبهکردن

.رازندهگوسفندقیمتنهبرساند،فقرابهرافقراسهمقربانیگوشتقیمتبایدبدهد،هاآنبهرا
وفقیرمؤمنبهقربانیثلثدادنتصدقمؤمن،فقیرنبودنحاضربواسطهمنیدراستممکنچون. 190مسأله

بعـض ازوخـود، دینـی برادرانبعضازکهاستاینبهترنباشد،ممکنمؤمنبهآنثلثدادنهدیهچنینهم
ثلثوهدیه،بهراقربانیثلثهاآنجانبازکهبگیردوکالتخود،شهردرشناسدمیراهاآنکهمؤمنفقراي

خواهـد مـی عملـی هـر هاآنجانبازکردنقبولازبعدکهبگیردوکالتچنینهموکند،قبولصدقهبهراآن
دیگرثلثودهد،صدقهداردوکالتاوطرفازکهمؤمنیفقیربهراآنثلثمنیدرصورتایندردهد،انجام

بدهد،هدیهاستوکیلاوجانبازکهدیگريبمؤمنرا
.برودوبگذاردهمانجایابدهدخواستکسهربهبعدوکندقبولهاآنطرفازو

.رساندنمیضرراوحجبهلیکنکردهگناهنخورد،قربانیگوشتازخودشعمداًحاجیاگر. 191مسأله

قربانیمستحبات
:استچیزششقربانیمستحبات. 192مسأله

.گوسفندگاوازدبعوگاوآنازبعدوباشدشترقربانیکهآن. 1
.باشدفربهوچاقبسیارقربانی. 2
.باشدنراستبزیاگوسفنداگروباشد،مادهاستگاویاشتراگر. 3
راستطرفدرکندمیقربانیکهکسیوباشد،بستهآنزانويتاهادستسرازوایستادهنحرحالدرشتر. 4

.بردفروگردنشديگوبهراخنجریانیزهیاکاردوبایستدشتر
:بگویدگوسفندوگاوذبحیاشترنحروقتدر. 5

تهجوهِیجيولَّذفَطَرَلاتمآوالسضالْاریفاًونماًحلساممنَأنَاونَ، میشْـرِکی إنَّالمـالَتی صـکنُسو ـايیحمو
اهللاُوبِـاهللاِ واهللاِبِسـمِ ولَـک، منْکاَللّهمالمسلمینَ،منَوأنَااُمرْتوبِذلکلَهالَشَرِیکالعالَمینَ،ربلهومماتی
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.منِّیتَقَبلْاَللّهمأکْبرُ،
.)استشدهواردتتمهاینروایاتبعضیدرو(

ملْاَللّهنِّیتَقَبکَاَملْتنْتَقَبمیمرَاهخَإبکیلسیلوموکیمکَلدمحموبِیبِکلَّیحاهللاُصهلَیعهآلولَیهِمعو.
کشـد میراآنکهکسیدسترويدستتواندنمیاگروکندذبحیانحرراقربانیخودشکهاستمستحب. 6

.بگذارد
اثنـا چنـد هـر باشدمسلمانیعنی(باشدلحالاوذبیحهکهببردسردادتوانمیکسیبهراقربانی. 193مسأله

).نباشدعشري

تقصیریاحلق
یاناخنازقدريیعنینمایند،تقصیریابتراشندراسرشانیعنیکنند،حلقبایدکردنقربانیازبعد. 194مسأله
خـود مويیاچسبانیده،چسبندهموادازیکیباراخودسرمويکهمرديبرايوبگیرند،راخودشاربموي

کسیهرچنینهمواست،سرتمامتراشیدنالزماحتیاطباشد،بافتهوپیچیدهدرهموزدهگرهوکردهجمعرا
.استتقصیربهنکردناکتفاوسرتماممويتراشیدناوبرايواجباحتیاطباشداواولحجکه

یعنیکردن،تقصیراستواجبدارد،زنیتآلهمومرديآلتهمکهکسییعنیخنثی،وهازنبر. 195مسأله
.نیستجایزتراشیدنسرهاآنبرايوگرفتنموازیاگرفتنناخن
سـر االسالمحجۀتمتعحجدرمتعالخداوندفرمانانجامبرايکهکندنیتبایدتقصیریاحلقدر. 196مسأله
.کندنیتنیزتراشدمیرااوسرکسیکهتاسآنبهتروگیرم،میراخودناخنیامویاتراشممیراخود

وزنمگـر شـود، میحاللبودشدهحراماحرامدراوبرچههرنمود،تقصیریاحلقحاجیوقتی. 197مسأله
.خوشبويوصید

رويازاگـر ولـی آورد،بجـا ترتیببهراتقصیریاحلقوقربانیورمیبایدواجباحتیاطبنابر. 198مسأله
راقربـانی ورمـی بعـد وکـرد حلقاولیانمودحلقورمیبعدوکردقربانیاولمسألهندانستنیایفراموش

اگـر ولـی نیسـت، واجـب اعـاده کهاستآنمشهورکندعملترتیبخالفعمداًاگرونداردضررداد،انجام
.نکندتركباشدممکناحتیاط
حلقوبرگردداستواجبرفت،بیرونمنیازتاکردراموشفراتقصیریاحلقعیدروزدراگر. 199مسأله

مويشودممکناگراستمستحبوکند،تقصیریاحلقآمدیادشجاهردرنشودممکناگروکند،تقصیریا
.شوددفنجاآندرکهبفرستد،منیبهراخود
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دوبـاره وکنـد، تقصیریاحلقبایدیدبیایادشطوافازبعدوکند،فراموشراتقصیریاحلقاگر. 200مسأله
راسـعی وطـواف دوبارهتقصیریاحلقازبعدبایدبیاید،یادشسعیوطوافازبعداگروآورد،بجاراطواف
.دهدانجام

تقصیروحلقمستحبات
.استچیزسهتقصیروحلقمستحبات. 201مسأله

.کندقبلهبهروتراشیدنسروقتدر. 1
.بخواندرادعااینوکندشروعسرجلوراستطرفاز. 2

میاَللّهنطرَةٍبِکُلِّأَعنُوراًشَعموۀییامالْق.
مـو شـارب وریـش وسراطرافازکهاستآناحوطوکند،دفنخودخیمهمحلدرمنیدرراسرموي. 3

.بگیردنیزراهاناخنوبگیرد،

منیاعمالازبعدواجبات
بـین سـعی وآننمـاز وزیارتطوافتمتع،حجواجباتازیازدهمودهمونهموهشتموهفتم. 202مسأله

بهمنیازتقصیر،یاحلقوقربانیورمیازبعداستواجبپسباشد،میآننمازونساءطوافومروهوصفا
بهراهاآنوبرگردد،مکه

بلکهبرگردد،مکهبهفوراًمنیاعمالازبعدکهنیستواجبلیکن،آوردبجاشدگفتهتمتععمرهدرکهدستوري
اعمـال حجهذيآخرتاباشدجایزنیستبعیدبلکهوبیندازد،تأخیررامکهبهبرگشتنیازدهمروزتاتواندمی

.نیندازدتأخیرکهاستآناحوطچهاگربیندازد،تأخیررامکه
ولـی سـعی، وطـواف آوردنبجـا منیومشعروعرفاتبهرفتنازپیشمتمتعبراينیستجایز. 203مسأله
یـا حـیض منـی ازبرگشـتن ازبعدکندگمانکهزنمثلآوردبجاراآنمکهبهبرگشتنازبعدنتواندکهکسی
اوبـراي صـورت ایـن درکنـد، طوافنتواندبرگشتنازبعدجمعیتزیاديبواسطهپیرمردکهآنیاببیندنفاس

ازبعـد کـه اسـت آناحتیـاط وآورد،بجاراسعیوطوافمنیومشعروعرفاتبهرفتنازپیشاستیزجا
وطـواف ذیحجـه آخـر تانهاگرو) سیزدهمودوازدهمویازدهمروز(تشریقایامدرشودممکناگربرگشتن

.آوردبجادوبارهراسعی
واجبشود،نمیممکنسعیوطوافاوبرايماهتمامدرنیمازبرگشتنازبعدداردیقینکهکسی. 204مسأله
ازپـس کـه اسـت آناحـوط ولـی آورد،بجـا راسـعی وطوافمنیومشعروعرفاتبهرفتنازپیشاست



.آوردبجاراسعیونمازوطوافاوطرفازکهبگیردنائبراکسیمنیازمراجعت
تقصـیر بواسطهچهآنبرعالوهمروهوصفابینسعیوآن،نمازوزیارتطوافآوردنبجاازبعد. 205مسأله

نسـاء طوافوقتیواست،حراماوبرزنوصیدولیشود،میحاللاوبرنیزخوشبويبود،شدهحاللاوبر
اوبـر احـرام بـراي کهصیدهائیوزنآورد،بجااستآننمازوزیارتطوافمثلدستورشکهراآننمازو

وباشد،میحراماوبراستحرمبرايآنحرمتکهحرمحیواناتصیداماشود،میحاللاوبربودشدهحرام
.کنداجتنابنیزخوشبويازآننمازونساءطوافازپیشکهاستآنتمتعحجدرواجباحتیاط
مرتبهسهدراحرامماتمحربتدریجآوردمیبجاتمتعحجکسهرکهشدمعلومشدگفتهچهآناز. 206مسأله

طـواف نمازازبعدـسوم. مروهوصفابینسعیازبعدـدوم. تقصیریاحلقازبعدـاول: شودمیحاللاوبر
.نساء

فاسـد حجـش نمایـد تـرك راآننمازونساءطوافسهواًیاباشدجاهلچهاگرعمداًکسیاگر. 207مسأله
وکـردن عقـد حتیشود،نمیحاللاوبرزننیاوردبجاراآنتاوآورد،بجاراآناستواجببلکهشود،نمی

طـواف تازنچنینهموننماید،همشهادتادايکهاستآنواجباحتیاطواست،حرامهمشدنعقدشاهد
.شودنمیحاللاوبرمردنیاوردبجارانساء

نساءطوافوسعیوزیارتطوافمستحبات
:استچیزچندنساءطوافوسعیوزیارتطوافحباتمست. 208مسأله

اسـت یـازدهم روزکـه روزآنفـرداي نشـد اگروبرگردد،مکهبهمنیاعمالازبعدعید،روزکهآنجملهاز
بجـا راالهیتعظیموتمجیدوذکروشود،مسجدالحراممتوجهوکند،غسلکهآندیگروکند،مکهبهمراجعت

رادعـا ایـن آیـد مسـجدالحرام دربهچونوبفرستد،صلواتعلیهم،اهللاصلواتمحمدآلودمحمبروآورد،
:بخواند

منِّیاَللّهلیأعع،ککینُسنلِّمسولَههلِّمسیول .مإنِّیاَللّهألُکألَۀَأسسیلِملیلِالعالذَّلتَرِفعالم،رَأنْبِذَنْبِهتَغْفیل
طَاعتَک،وأؤُمرحمتَکأطْلُبجِئْتبیتُک،والْبیتبلَدك،الْبلَدوعبدك،إنِّیاَللّهم. بِحاجتیتُرْجِعنیوأنْذُنُوبِی،

اَلْخَـائف عـذَابِک، مـنْ اَلْمشْـفقِ لـاَمرِك، طیعِالمإلَیک،المضْطرِّالفَقیرمسأَلَۀَأسأَلُکبِقَدرِك،راضیاًلاَمرِكمتَّبِعاً
،کتقُوبعیأنْللِّغَنتُب،كفْویعتُجِیرَننَوالنَّارِمکتمبِرَح.

وبگویـد تکبیـر وآورد،بجاآوردهبجايعمرهطوافدرچهآنوببوسد،راآنوبیایداالسودحجرنزدبهپس
سعیوآننمازوزیارتطوافآدابکند،طوافشدگفتهعمرهطوافدرکهبدستوريشوطتهفوکند،نیت
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.شدگفتهعمرهسعیوطوافدرسابقاًکهاستچنانآن،نمازونساءطوافو

تشریقهايشبدرمنیدرماندن

سیزدهمودوازدهمویازدهمهايشب
یازنازاگرواست،دوازدهمویازدهمهايشبدرمنیدرنماندتمتع،حجواجباتازدوازدهم. 209مسأله
برايعیدروزاگرگذاردمیحجکهکسیبرپسبماند،نیزراسیزدهمشباستواجبباشدنکردهپرهیزصید

.برگرددمنیبهبردسربهمنیدرراشبهااینکهآنبراياستواجبباشد،رفتهمکهبهسعیوطواف
شـب تـا اگـر و. نیسـت جایزظهرازقبلواست،جایزدوازدهمروزظهرازبعدمنیازبرگشتن. 210مسأله

.بیندازدسنگجمرهسهبهنیزسیزدهمروزدروبماند،جاآندرراشببایدبرنگشت
تـع تمحـج بـراي ازمـانم میمنیدرراشباینکهکندنیتبایدشبهاایندرمنیدرماندنبراي. 211مسأله
.متعالخداوندفرماناطاعتبراياالسالمحجۀ
احتیاطوندارد،ضرررودبیرونشبنصفازبعداگرپسبماند،منیدرشبنصفازبعدتاباید. 212مسأله

.نشودمکهواردفجرطلوعازپیشکهاستآنمستحب
اسـت، صحیحاوحجلیکننمودهگناهکندتركمنیدرراشبهاایندرماندنعذر،بدونکسیاگر. 213مسأله

ندانستنیافراموشیرويازاگرکهاستآناحتیاطو. نمایدذبحگوسفندیکشبیهربرايکهاستواجبو
دیگر،عذرومسأله

.استنکردهگناهچندهرنماید،ذبحگوسفندیککردتركبودنپرستاروبیماريمثل
نباشـد مشغولعبادتازغیردیگربکاروکند،احیامکهدرعبادتبهرااهشباینکهکسیبراي. 214مسأله

.نداردکفارهونیستواجبمنیدرماندنوضو،تجدیدوآشامیدنوخوردنمانندضروري،کارهايمگر

گانهسهجمراترمی
بهجمره،سهبهیزهسنگرهفتانداختنیعنیجمرات،رمیدوازدهمویازدهمروزدراستواجب. 215مسأله

:ترتیباین
.اولیجمرهـاول



.وسطیجمرهـدوم
.عقبهجمرهـسوم
ترتیبکهبگیردسرازدادهانجامترتیببرخالفراچهآندوبارهبایدکندمیرمیترتیباینبرخالفاگرپس

ـ اولی،جمرهبهبعدوانداخت،سنگوسطیجمرهبهاولمثالاگرپس. آیدبعمل راوسـطی جمـره رمـی دبای
.آوردبجاراعقبهجمرهرمیآنازبعدودهدانجامدوباره
رمـی باشـد، شـده واجـب شدگفتهکهشرحیبهاوبرشبماندنکهکسیبرنیزسیزدهمروزدر. 216مسأله

.استواجبگانهسهجمرات
وکنـد، میکفایتشدبعدجمرهرمیمشغولفراموشیرويازوانداختجمرهبهسنگچهاراگر. 217مسأله

اسـت آنالزماحتیاطباشدعمداًاگروبزند،زدهسنگچهارکهايجمرهبهآنازبعدراماندهباقیسنگسه
.عامدبهاستجاهلالحاقاحوطکهچناندهد،انجامدوبارهرارمیترتیبرعایتباکه

.شدگفتهعقبهرمیدرمنیاعمالدرکهاستشرحیبهرمی،دیگرواجبات. 218مسأله
یـا مکهبهاگربایدکرد،تركباشدجاهلچهاگرعمداًیاسهواًراگانهسهجمراترمیکسیاگر. 219مسأله
نیسـت رجـوع ازمتمکناگروآورد،بجارارمیومنی،بهبرگرددنگذشتهتشریقایامتارفتههممکهخارج
قضـا رارمـی نایبشیاخودشبعدسالدربایدنیاورد،بجانایبشیاخودشیقتشرایامتااگروبگیردنایب
.تشریقایامدرنماید
بـا دیگرينماید،رمیشدگفتهکهوقتیدربتواندکهاینازباشدمأیوسوباشدمریضکسیاگر. 220مسأله
اعـاده شـد خـوب اگروکند،یرمدیگريوبگیرد،خودبدستراسنگباشدممکناگروکند،رمیاونیابت
.آوردبجاراآنخودششودخوبتشریقایامدرکهصورتیدرکهاستآناحوطچهاگرنیست،الزمرمی

.کردهگناهولیشودنمیباطلحجشکندتركراجمراترمیعمداًکهکسی. 221مسأله
انجـام راآنروز،آنازقبـل شـب درنـد توامیکند،رمیروز،درعذريبواسطهنتواندکسیاگر. 222مسأله

.دهد
انجـام راگذشتهروزرمیقضاياولبایدآمد،یادشدیگرروزکردفراموشراروزیکرمیاگر. 223مسأله
.آوردبجاراروزآنواجبرمیبعدودهد،

جمـرات رمـی سـیزدهم روزنیستالزمنیست،واجبمنیدرسیزدهمشبماندناوبرکهکسی. 224مسأله
.نماید
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سیزدهمودوازدهمویازدهمروزهايدرمنیمستحبات
: استمستحبچیزچندروزهاایندر. 225مسأله

:بگویدکندمراجعتمنیبهمکهازچون. 1
ماللَّهبِک،قْتثووبِکنْتآملَکوتلَماَسکلَیعو،کَّلْتتَومعفَنالرَّبعنولیموالممعنرُویالنَّص.

طـواف جهـت بـه حتـی نرود،بیرونمنیازروزسهایندرآوردهبجاعیدروزرازیارتطوافاگرکهآن. 2
.مستحب

رمـی دروکنـد، رمـی وبایسـتد جمرهچپجانبدروکند،قبلهبهرووسطیواُولیجمرهرمیوقتدر. 3
.گذشتکهچناناستاحوطبلکهنماید،قبلهبهپشتوتدبایسآنرويبهروعقبهجمره

ورودپـیش اندکیپسبفرستد،صلواتوآورد،بجاعالمخداوندثنايوحمدوبگوید،اکبراهللارمی،موقع. 4
:بگویدوکنددعا

ملْاَللّهنِّیتَقَبم
.کندرمیوبخواندخواندمیرمیوقتدردهمروزکهرادعائیورودبیشترکمیپس

عقـب منیدرونکند،تركآنغیرومنیدرراآنکهاستآناحوطواست،مستحبمنیدرگفتنتکبیر. 5
روایاتبعضدرچنانچهآنکیفیتوبگوید،تکبیرسیزدهم،روزصبحنمازتاعیدروزظهرنمازازنماز،پانزده
:استایناست

مـنْ رزقَنَـا مـا علـی اَکْبرُاَهللاُهدانَا،ماعلیأکْبرُاهللاُالحمد،وهللاِأکْبرُ،اهللاُأکْبرُ،واهللاُاهللاُ،إلّاإلَهالرُاَکْباَهللاُاَکْبرُاَهللاُ
.االنْعامِبهِیمۀِ

:هستنیزجملهاینآنآخردرروایاتازبعضیدرو
.أبالَنَاماعلیوالْحمدهللاِ

.کنددفنمنیدرراسنگریزهیکوبیستکردکوچمنیازدوازدهمروزاگر. 6
صـد خیـف مسجددرکههرکهاستحدیثدروآورد،بجاخیفمسجددررامستحبوواجبنمازهاي. 7

سـبحان مرتبهصدکههروسالهفتادعبادتبااستبرابررود،بیرونمسجدکهآنازپیشبگزاردنمازرکعت
ثـواب بـا اسـت برابربگویداهللاُإلَّاالهالمرتبهصدکههروکردن،آزادبندهثواباوبرايازبنویسدبگویداهللا

.دهدصدقهخداراهدرکهعراقینخراجبااستبرابربگوید،الحمدهللامرتبهصدکههرونفسی،احیاء

mailto:@^3


وداعطوافبرايمکهبهبازگشتمستحبات
طـواف وسعیوواجبطوافگاههروداع،طوافجهتبهمکهبهمنیازمراجعتاستمستحب. 226مسأله
.هاآنآوردنبجابرايمکهبهبرگشتناستواجبباشدندادهانجاماگروباشد،دادهانجامقبالرانساء

.بخواندخیفمسجددرنمازرکعتششمنیازحرکتازپیشاستمستحب. 227مسأله
درکـه باشـد، اولـش حـج اگرخصوصاًشودکعبهخانهداخلرودمکهبهچونکهاستمستحب. 228مسأله
گناهـان ازرفتنبیرونآنازرفتنبیرونواست،خدارحمتدرشدنداخلکعبهدرشدنداخل: استحدیث

.است
ورودازپیشوشود،واردبرهنهپايوکند،غسلکعبهخانهدرشدنواردجهتبهاستمستحب. 229مسأله

:بگویدوبگیردرادرحلقهدوهر
مإنَّاَللّهتیالْب،تُکیبدبالْعو،كدبعقَدونْقُلْتمخَلَهناً،کانَدنِّیآمنْفَآمم،ذابِکیعاَجِرْننْومکخَطس.

).بگویدوشودداخلپس(
ماَللّهاَنْتیقُلْتتابِفک،نْکموخَلَهناً،کانَدآممنِّیاَللّهنْفَآممذابِکذابِعالنارع.
و) سـجده حم(سورهحمد،ازبعداولرکعتدروسرخ،سرسنگستوندومیاندربخواندنمازرکعتدوپس
پـس بخوانـد، نمازنیزخانههايگوشهدروبخواند،قرآنسایرازآیهچهاروپنجاهحمد،ازبعددومرکعتدر
بطنوظهروبگرددستوندورپسبچسباند،آنبهراخودبطنواست،االسودحجرجاآندرکهآیدرکنیبه

نمازرکعتدوکعبهنزدیکوبگیرد،چپبدسترانردبانآیدبیرونخواستچونوبمالد،ستونآنبهراخود
.بخواند
سـعی درلکـن اسـت، بهترمستحبینمازازحاجیانبرايآنوکردن،طوافبسیاراستمستحب. 230مسأله

محـل غیـر، ازنیابـت بـه چهوخودبرايچهآن،بودنمشروععمرهوحجازیکهردرواجبسعیازغیر
.استاشکال
وعلیهاالسـالم فاطمهحضرتوآلهوعلیهاهللاصلیپیغمبرحضرتنیابتبهطوافاستمستحب. 231مسأله

آنثوابومؤمنینسایروشهراهلوفرزند،وزنومادروپدرنیابتبهوالسالم،علیهمامامدوازدهضراتح
.آوردبجانفرچندنیابتبهطوافیکاستممکنواستبسیار
شصـت وسیصدنتوانستاگروسالایامعددبهطوافشصتوسیصدآوردنبجااستمستحب. 232مسأله

دورچهـار باشـد دورهفـت بایـد طوافهرچونوشودمیشوطسهوطوافیکوپنجاهکهدکنطوافدور
.شودطوافدووپنجاهکهکنداضافهآنبردیگر
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اهللاصلیاهللارسولحضرتوالدتمکانبهشدنمشرفومکه،درمجیدقرآنختماستمستحب. 233مسأله
مـادر آمنـه وعبـدالمطلب وطالـب أبیحضرتقبرزیارتوالمؤمنین،امخدیجهحضرتمنزلوآلهوعلیه

کـه حـرا غاربهرفتنواست،معروفحجوندرکهالمؤمنینامخدیجهقبرووآلهعلیهاهللاصلّیپیغمبرمکرمه
.ثورغاربهرفتنوکردندمیعبادتآندربعثتابتدايدرآلهوعلیهاهللاصلّیرسولحضرت

مفردهعمرهدستور
عمـره وحـج ازبعـد مفـرده عمرهبینفاصلهواستمستحبمفردهعمرهحجاعمالانجامازبعد. 234مسأله
ايمفـرده عمرةاگربلی. آوردبجايمفردهعمرهتمتع،حجانجامازبعدبالفاصلهتواندمیپسنیستمعتبرتمتع

وآوردهبجـاي دیگـري بـراي یاوآوردبجايخودشبرايمکرراًبخواهدوباشددادهانجامخودشبرايرا
دومعمـره آوردهبجايرااولیعمرهکهاستماهیهماندرچونآوردبجاشخصهمانبرايمکرراًبخواهد

.نیستمعتبرفصلمختلفاشخاصقصدبهعمرهتکراردرولیآوردبجارجاءاًرا
طرفهرازاستحرمخارجمکاناولینآنازودمقصواستالحلّادنیمفردهعمرهاحراممیقات. 235مسأله

.استحدیبیهیاتنعیمیاجعرانهازبستناحرامبهترو
آننمـاز ونسـاء طـواف وکند،تقصیروسعیوطوافنمازوطوافاحرام،ازبعدمفردهعمرهدر. 236مسأله
.شودنمیحاللزنبرمردومردبرزننیاوردبجاتاواست،الزم

وداعطواف
دوريهـر دروآورد،بجاوداعطوافوکند،غسلاستمستحبرودبیرونمکهازبخواهدچون. 237مسأله
شـد گفتهاینازپیشکهرادعاهائیرسدمستجاربهچونوبرساند،یمانیرکنوحجراالسودبهبدنیادست

دیگردستوگذاردحجراالسودبهدستیکود،بسایخانهبهراخودوبیاید،حجراالسودنزدبهپسبخواند،
السـالم علـیهم محمـد آلمحمـد برصلواتوآورد،بجارامتعالخداوندثنايوحمدوبگشاید،خانهبجانب

حـج بـه دوبارهکهکندعزمورود،بیروناستشامیرکنمقابلکهحناطیندرازکهاستمستحبوبفرستد،
بگیردخرمادرهمیکرفتنبیرونوقتدروفرماید،عنایتمراجعتتوفیقاوبهکهبخواهدخداازوبرگردد،

مرتکـب رااحرامحالمحرماتبعضغفلترويازاحرامحالدرکهآناحتمالبرايفقرا،بربدهدتصدقو
.باشدشده



حجاستفتاءات
وسـایل جدهبهورودازبعدوشودرممحمیقاتازپیشوباشدکردهمیقاتازپیشاحرامنذرکسیاگرـس

وشـده محـرم دیگـر میقاتآنازبعدوبرودمدینهبهوشودمحلتواندمیآیاشود،فراهممدینهبهاوحرکت
شود؟مکهوارد

جـزم نحـو بـه تجدیـد بسته،احرامکهآنباوشود،نمیاحرامازآمدنبیرونسبباحرام،نیتازانصرافـج
.نداردمانعیکندنیتتجدیدشجرهمسجددربخواهدرجاءبلیباشد،نمیمشروع

نحـر یاذبحبایدکجادرراکفارهحیواناستکفارهموجبکهسرزندعملیاحرامحالدرحاجیازاگرـس
کند؟

منـی ردبایـد استحجاحرامدراگرونماید،نحریاذبحمکهدرکهاستآناحوطتمتععمرهاحرامدرـج
بگیـرد نایببایدامکانصورتدرنکرد،ذبحمکاندوایندرفراموشیرويازیاعمداًاگروکند،ذبحیانحر
درمـؤمن فقیـر بـه دسترسیعدمواسطهبهچندهرنشدممکناگرونماید،ذبحمکهیامنیدراوطرفازکه

.نمایدذبحرجاءاًدیگرجايدریاخودششهردرباشدمنیومکه
خیر؟یااستالزممنیدرقربانیحیوانشرایطرعایتنیز،کفارهحیواندرـس
.استشرایطآنرعایتمستحباحتیاطـج

آنغیـره ومرمـر سنگازشده،فرشآنبهمشرفهمشاهدومسجدالحرامکهئیهاسنگبرکردنسجدهـس
خیر؟یااستجایز

شـود نمـی گفتهزمینهاآنبهعرفاًکهاستمعادنینیستجایزآنبرسجدهکهمعادنیواست،جایزبلیـج
.فلزاتسایرومسوعقیقونقرهوطالمثل
خیر؟یااستصحیحآندراحرامباشند،خریدهندادهزکاتیاخمسپولبارااحرامجامهاگرـس
احـرام جامـه خـود اگـر چنـین همونیست،یزجاآندراحرامباشدشدهواقعمعاملهپولآنعینبهاگرـج

کلـی پـول باراآناگرولیاستباطلآندرطوافونیست،جایزآندرشدنمحرمباشدشدهخمسمتعلق
لکـن بدهـد راندادهزکاتیاخمسپولقیمت،پرداختمقامدرچندهرنداردضررآندراحرامباشدخریده

.باشدمیزکاتوخمسمقدارآنضامنوشود،نمیبريزکاتیاخمسمقداربهاوذمه
نمـاز موقـع درکهشودنمیممکنجمعیت،کثرتوازدحامواسطهبهالسالمعلیهابراهیمحضرتمقامدرـس

نمـاز صـورت ایندرنباشد،نمازمشغولجلوزن،یاونباشندهممحاذيکهبایستندطوريزنیامردطواف،
خیر؟یااستصحیحهاآن
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.استصحیحبلیـج
ازودانستهنمیراهاآنجايولیکند،ختممروهبهوشروعصفاازبایدسعیدراستدانستهمیکهکسیـس

ایـن ازپسکرده،سعیبهشروعمروهازاوگفتهبهبناوداده،نشاناوبهصفابجايرامروهاووپرسیدهکسی
یـا اسـت صحیحاوسعیآیانموده،سعیدیگرمرتبهیکوشده،اشتباهملتفتداده،انجامسعیمرتبههفتکه

خیر؟
.استسعیاعادهاحوطـج

رفـتن بهناچارشودپاكکهآنازپیشوبیاید،مکهبهوشود،حائضمنیدرحجاعمالازبعدزناگرـس
طـواف وآن،نمـاز وحـج طوافبراياندتومیآیاباشند،مراجعتعازماوهمراهانکهاینمثلشود،مکهاز

بگیرد؟نایبآن،نمازونساء
سعیخودشداد،انجامراآننمازوحجطوافنایب،کهآنازبعدوبگیرد،نایبکهاوبراستالزمبلیـج
.بگیردنایبآننمازونساءطوافبرايسعیازبعدوآورد،بجارا

سـایر ازکفایـت شـود، فوتحرمبهشدنواردازبعدواحرامازپساگرآوردمیبجاتمتعحجکهکسیـس
شود؟گرفتهنائباوبرايبایدیانمایدمیحجاعمال

.باشدغیرازنایبیاباشدخودشحجخواهنیستالزمنایبگرفتنوکندمیکفایتـج
بعـد یاشدهحایضعمل،انجامازشپیکهکندشکوببیندخوددرعادتاثرحجاعمالازپسزناگرـس
خیر؟یااستصحیحاوحجاعمال،شدنتماماز
.استصحتبهمحکوماوحجونکندشکاینبهاعتناـج

مدینـه بـه رفتوزدهمبهرااحراموسیله،نبودنواسطهبهوشد،جدهواردتمتععمرهاحرامباکهکسیـس
چیست؟حکمششودمحرمجرهشمسجدازمراجعت،درکهمنوره،

چـه اگـر رود،نمیبیروناحرامازنکندتمامراعمرهاعمالتابودهصحیحاواولاحراماگرمذکورشخصـج
ازبرگشـت ازبعـد احـرام، تجدیدوکند،تمامراعمرهاحرام،همانبابایدوباشد،کردهراآنزدنهمبهقصد

ونیسـت، الزمولـی ندارد،مانعیکنداحرامتجدیدشجرهمسجددررجاءدبخواهاگرلیکننیست،الزممدینه
احـرام محرمـات احکـام درآنحکمشود،محرماتازیکیمرتکبخوردههمبهاحرامشاینکهگمانبهاگر

.شدگفته
اتمـام ازبعدوشودمعظمهمکهواردحجهذيوقعدهذيوشوالماهدرتمتع،عمرهاحرامبهکهشخصیـس

صـحیح کـار اینآیاببندداحراممجدداًمیقات،ازمراجعتدرکهکرددیگريمحلیامدینهبهرفتنقصدعمره



خیر؟یااست
مگـر رودبیـرون مکـه ازنیستجایزنیاوردبجاراحجتاشده،محلوآوردهبجاراتمتععمرهکهکسیـج

بعدوتمتع،حجاحرامبهشودمحرممکهدرترویهازپیشروزهسازتواندمیصورتایندرکهحاجت،براي
اما. آوردبجاراحجاعمالباقیاحرام،همانبامراجعت،ازپسوبرود،بیرونمکهازخودحاجتانجامبراي
اگـر پـس بـرود، بیـرون احـرام بدونتواندمیباشدحرجیاوبرايخروجتركکهصورتیدرروزسهازقبل

دوبـاره نیسـت جایزواست،کافیاولیعمرههمانآوردهبجارااولیعمرهکهباشدماهیهماندرعتشمراج
ازبعـد وشـود، تمتـع عمرهاحرامبهمحرممیقاتدربایدباشدماهآنغیردراگروعمره،احرامبهشودمحرم
.شودحجاحرامبهمحرمبعدو،شودمیمفردهاولیعمرهودهدانجامراتمتععمرهمکهبهشدنوارد
چیست؟احرامحالدرملخکشتنکفارهـس
.استبهتربدهدرادوهراگروتخییر،طوربهاستخرمادانهیکیاطعامکفیکـج

چیست؟آنکفارهبخوردوبکشداحرامحالدرراملخاگرـس
.شودمیواجباوبرقربانیگوسفندیکـج

چیست؟آنحکمبکشدراهاآنهمهوباشدسیاربملخاگرـس
ضـمیمه آن،ازاحـوط وکنـد، قربـانی گوسـفند یکباشدکشتهملخیکازبیشتراگرکهاستآناحوطـج

.استخرمادانهیکوطعامکفیکساختن
کند؟چهنمایدحفظهاآنکشتنازراخودنتواندراهبیندرملخزیاديجهتازاگرـس
.نیستواجباوبرچیزيصورتایندرـج

نه؟یااستجایزتشریقروزهايدرگرفتنروزهـس
.استحرامکسهمهبرقربانعیدروزهواست،حرامباشدمنیدرکهکسیبرـج

نیـز هـا زنبرشود،نمیحاللزننشودآوردهبجاحجدرومفردهعمرهدراگرکهآننمازونساءطوافـس
نه؟یااستالزمآننمازوطوافینا

نمودندمحرمهمراطفلاگربلکهشود،نمیحاللاوبرمردنیاوردبجاراآنتاواستالزمنیززنبربلیـج
.شودنمیحاللاوبرزننشودانجاماونساءطوافتاواست،الزمهماونساءطواف

مستحب؟یااستواجبمستحب،طوافنمازـس
.استمستحبـج

نه؟یااستحرامکردنصیدمحل،برحرمدرـس
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.استحرامحرمدرنیزمحلبراستحراماحرامحالدرمحرمبرکهصیديهرـج
بلديغیریااستواجباوبرايبلديحجآیااست،بودهنیزمستطیعونمودهفوتوصیتبدونکهکسیـس
کند؟میکفایتهم
.کندمیکفایتیمیقاتحجـج

باشد؟بازمردانمثلهاآنپايرويبایستییابپوشندجورابتوانندمیاحرامحالدرهازنـس
.زنبراياستجورابپوشیدنجوازاقويـج

بـر چتـر یابرودسایهوسقفزیرمنزلدرمحرم،کهاستجایزعالیمستطابحضرتفتوايحسببرـس
عرفات؟ومنیدرچنینهمودارد،مکهشهردرکهمنزلییااستمکهشهرمنزل،ازمرادآیابگیرد،سر
قهـوه وعرفـات ومنـی ومکـه شـهر درپـس طریق،طیحالمقابلدراست،نزولمحلمنزل،ازمرادـج

چنـد هردارد،نمانعیاستظاللکردنکوچازقبلتاکردنمنزلازبعدمحرمبرايآن،امثالوراهبینهايخانه
.باشدحوائجبرايشدودرآمد

دریـا سـیر، حـال درپا،روياحرامجامهآمدنیانشستن،موقعدراحرامحالدرپارويشدنپوشیدهـس
دارد؟صورتچهمنزل

.ندارداشکالـچ
دارد؟صورتچهشودمیسرازمقداريپوشیدنباعثکهگذاشتننرمبالشرويسرمنزلدرـس
.نداردمانعیگذاردنبالشرويسرـج

یـا راهاآنسرحاجیانازبعضاحرامجامهاستممکنحجراالسودبوسیدنوقتجمعیت،هجوماثردرـس
دارد؟صورتچهشدطوراینتصادفاًاگربپوشاند،راحجاجسایرسر
.ندارداشکالتصادفصورتدرـج

چـه بخوابـد، لحافیادوختهپتويزیریابخوابد،یابنشینددوختهيپتویادوختهلباسروياگرمحرمـس
دارد؟صورت

.شودلباسمثلکهنپیچدبخودرالحافوپتولیکناست،آنجوازاقويـج
درلبـاس یابدنشدننجسمثلشود،نجسمحرمبدنیااحرامجامهاگرآننمازوطوافحالغیردرـس

نه؟یادارداشکالاورامحبرايآیاقربانگاه،
.نمایدتبدیلیاتطهیرامکانصورتدرکهاستآناحوطولکنندارداشکالاواحرامبرايـج

مراجعـت خودوالیتبهونخوانده،رانساءطوافنمازمفردهعمرهدرکهکسیدربارهعالیحضرتنظرـس



چیست؟کرده
چندهربخواند،آمدیادشکهمحلیهردرراآنتواندمیباشدواردشاوبرايمسجدالحرامبهبرگشتناگرـج
.باشددیگرشهردر
نیـت ایـن بهکرده،مستحبطوافنیتولینیاورده،بجارانساءطوافمسأله،ندانستنواسطهبهشخصیـس
سـال یـک گذشـتن ازعـد بوآورم،میبجااهللالیقربۀًامداشتهطوافدرکهنقصانیهربرايراطوافاینکه

کند؟میکفایتنساءطوافازاو،طوافاینآیاشدهملتفت
نسـاء طوافبرودتمکنصورتدرونکند،نزدیکیزنباالتفات،ازبعدکهاستآناحوطسؤالمورددرـج
درچـه اگـر د،آوربجاراآننمازونساءطوافاوبرايکهبگیردنایبداردمشقتاگروآورد،بجاخودشرا

.باشدحجماهغیر
خیر؟یاآوردبجاسعیونمازوحجطوافازبعدراآننمازونساءطوافکهاستالزمحجدرـس
ازبعـد نمـازش بـا آناعـاده داشتمقدمعمداًاگروآورد،بجاسعیازبعدرانساءطوافاستالزمبلیـج

نائـب کنـد اعادهتواندنمیخودشاگرواست،احوطآناعادهفراموشیوجهلصورتدرواست،الزمسعی
.بگیرد

یـا باشـد حکمبهجاهلچهاگرعمداًراآننساءطوافاگرآورد،میبجااستحبابیمفردهعمرهکهکسیـس
شود؟میحراماوبرزنآیاکند،تركسهواً

وواجـب مفـرده عمرهمیانفرقیجهتاینازو،شودنمیحاللاوبرزننیاوردبجارانساءطوافتابلیـج
.نیستمستحب

چیست؟اوتکلیفآوردبجاطوافازقبلرانمازجهالکهصورتیدرـس
.آوردبجادوبارهرانمازـج

نماید؟اعادهراسعیترتیب،حفظبراياستالزمآیاآوردبجاسعیازبعدراحجطوافنمازاگرـس
.استسعیاعادهتحبمساحتیاطـج

دارد؟حکمیچهداردمقدمزیارتطوافبرراسعیجهالاگرـس
.نمایداعادهراسعیکهاستآنواجباحتیاطـج

خیر؟یادانیدمیصحیحفوقانیطبقهدرراسعیآیازیر،محاذيشدهزدهطاقیمروهوصفارويـس
مـانعی بکنـد صـدق کـوه دوبینسعیکهطوريبهنباشدمروهوصفاکوهازبلندترفوقانیکهصورتیدرـج

.ندارد
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نه؟یاآوردبجافاصلهبدونسعی،ازبعدراتمتععمرهدرتقصیرکهاستالزمآیاـس
.نرسیدهنظربهآنفوریتبرايمدرکیواست،کافینمایدتقصیرحجاحرامازقبلـج

نماید؟قربانینفرچندازنیابتبهنفریکورت،ضرحالدرکهدهیدمیاجازهآیاـس
بایـد لکننباشدضرورتچندهردهد،انجامراکاراینوکیلتواندمیونیست،شرطمباشرتقربانیدرـج
کنـد قربـانی نفـر چندقصدبهگوسفندچهاگرومثالًاستزیدقربانیگوسفنداینکهکندقصدقربانیحیندر

.نیستصحیح،تعیینقصدبدون

زیارتوطیبهمدینهبهتشرفآداب

وسلموآلهعلیهاهللاصلّیاکرمپیغمبرحضرت
حضـرت مطهـره روضـه ومنـور مرقـد زیارتحاجیان،برايمخصوصاًمؤکدهمستحباتازیکی. 238مسأله
علیهاالسالمزهراطمهفاحضرتخصوصاًوالسالمعلیهمبیتاهلمقدسهمراقدووآلهعلیهاهللاصلّیخدارسول

ازبعـد وآلهعلیهاهللاصلّیپیغمبرحضرتزیارتتركکهشدهواردحدیثدرو. استالسالمعلیهمبقیعائمهو
درشـده، واردکههاییزیارتبایکهرزیارتآدابوثوابوفضایلشرحواست،حضرتآنبرجفاحج،
بـه اختصـار بطـور وشـود، رجوعهاکتابآنبهاستسزاوارکهاست،مذکورمفصالًزیارتودعاهايکتاب
.شودمیاشارهآدابومستحباتبعض

اسـت مسـتحب چنـین هـم وکردن،غُسلآنبهورودازپسیامدینهشهربهورودازپیشاستمستحب. 1
سـه هراولغسلدراگروحضرت،آنزیارتبرايوآلهوعلیهاهللاصلّیپیغمبرمسجددرورودبرايغسل،

.استکافیکندنیترا
.شودواردجبرئیلباباز. 2
.بخوانددخولاذن. 3
.شودمسجدواردوقاروآرامیبا. 4
.بخواندشدهواردکهرادعاهائیورودوقتدر. 5
.آوردبجاتحیتنمازرکعتدو. 6
.همراهانومادروپدرجانبازحضرتآنبهدادنسالم. 7
.حضرتآنبرايآنثوابنمودنهدیهوزیارت،براينمازترکعدو. 8



.کردندعاوآوردنبجاخداثنايوحمدوایستادن،منبرنزد. 9
السالمعلیهجبرئیلمقامدردعاونماز. 10
).منبروقبربین(روضهخصوصدرنماز. 11
.علیهاالسالمفاطمهبیتدرنماز. 12
.مسجدازخروجوورودوقتدروآلهعلیهاهللاصلّیغمبرپیبرفرستادنصلوات-13
.آلهوعلیهاهللاصلّیپیغمبرمقامدرنماز. 14
.واردهنمازهايخواندنوتوبه،اسطوانهبهمعروفلبابهابیاسطوانهنزدنمازرکعتدو. 15
.وآلهعلیهاهللاصلّیپیغمبرمسجددرواجبنمازهاياداءبرمواظبت. 16

حضرتآنمسجددرنمازثوابروایات،بعضحسبربو
.استنمازهزاردهبرابرروایاتبعضدروالحرام،مسجدازغیردیگرمساجددرنمازهزاربامعادل

.نکندبلندراصداآلهوعلیهاهللاصلّیخدارسولمسجددر. 17
قرائـت وبگویـد، ذکروتسبیحبسیارچنینهمونکندکوتاهیتواندمیچههرفقیربهتصدقازمدینهدر. 18

.بفرستدبسیارصلواتوبنمایداستغفاروبکندقرآن
.بنمایدبقیعدرو) روضه(منبروقبربینوحضرت،آنخانهدرعلیهااهللاسالمزهرافاطمهحضرتزیارت. 19
رسـول فرزندابراهیموالسالمعلیهنامیرالمؤمنیحضرتمحترمهمادرالسالمعلیهااسدبنتفاطمهزیارت. 20
.آلهوعلیهاهللاصلّیخدا
.احددراحدشهداءسایروحمزهجنابزیارت. 21
بـراي شـمس ردآندرکـه فضـیخ مسـجد وخـدا، رسـول فرزنـد ابراهیماممشربهوقبامسجدبهرفتن. 22

مسـجد خصوصاًخواندننمازمساجداینردکهدیگرمساجدواحزابمسجدوشده،السالمعلیهامیرالمؤمنین
.داردبسیارفضیلتقبا
.استواقعرابغطرفدرمدینهومکهبیندرکهخمغدیرمسجددرنمازاستمستحب. 23
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زیارتآداب

منورهمدینه

منورهمدینهزیارتآداب
.وآلهعلیهاهللاصلّیرسولحضرتزیارتاما

ازیکـی دریـا آلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولحضرتمسجدبهشويداخلخواستیچونفرمودهکفعمیشیخ
:بگوپسالسالمعلیهمطاهرینائمهمشرفهمشاهده

مإنِّیاَللّهقَدقَفْتلیونْبابٍعوابِمأَبوتیبکنَبِیلَواتُکصهلَیع،هآلوقَدوتنَعمخُاَنْالنَّاسدلّـا لُوایا ،ـهذْنبِا
ایا(فَقُلْتهینَاَینُواالَّذخُلُواآمالتَدوتیلّاالنَّبِیبؤْذَنَاَنْایلَکُم (منِّـی اَللّها ـدتَقـۀَ اَعرْمبِ حهـذا صـاح دشْـهالْم

یالشَّرِیفف،هتبهاکَماغَیدتَقیاَعف،هضْرَتحلَماَعنَّاَوولَکسركخُلَفاءوهِملَیع ـالمالس یـاءاَح كنْـدقُـونَ، عرْزی
بِلَذیـذ فَهمـی بـاب وفَتَحـت کَالمهـم، سـمعی عنْحجبتواَنَّکسالمی،ویرُدونَکَالمیویسمعونَمقامییرَونَ

،هِمناجاتنِّیماونُکتَأْذیااَسبالً،رنُأَوتَأْذاَسوولَکسلَّیراهللاُص ـهلَیع ـهآلیـاً، ونُ ثانـتَأْذاَسو یفَتَـکخَل مـاماال
فْروضالْملَیعتُهطاع

حسـین امـام زیـارت دراگـر مـثال ببـرد راپـدرش نامچنینهموکندمیذکرکندزیارتکهراامامیآننام
:بگویداستالسالمعلیه

....السالمعلَیهِماعلیبنَاَلْحسینَ
:بگویدپسهکذاو

اهللاِمالئکَـۀَ یـا ءأَدخُـلُ اهللاِ،حجـۀَ یـا ءأَدخُلُاهللاِ،رسولَیاءأَدخُلُثالثاً،المبارکَۀِالبقْعۀِبِهذهالموکَّلینَوالمالئکَۀَ
اَکُـنْ لَـم فَانْاَولیائک،منْلاَحداَذنْتمااَفْضَلَالدخُولِفیمواليیالیفَأْذَنْالْمشْهد،هذَافیقیمینَالمالمقَرَّبِینَ

.لذْلکاَهلٌفَاَنْتلذلکاَهالً
:بگووشوداخلپس
انَّـک علَـی، وتُبوارحمنی،اغْفرْلیاَللَّهموآله،علَیهاهللاُصلَّیاهللاِرسولِملَّۀِوعلیاهللاِ،سبِیلِوفیوبِاهللاِاهللاِبِسمِ
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اَنْتابیمالتَّوالرَّح.

اولزیارت
وآلهعلیهاهللاصلّیخدارسولزیارتکیفیت

صلّیپیغمبرمدینهبهشديردواهرگاهاستچنینسلمووآلهعلیهاهللاصلّیرسولحضرتزیارتکیفیتاما
درنزدبایستشوي،حضرتآنمسجدداخلخواستیچونوزیارتبرايکنغسلپسسلمووآلهعلیهاهللا
اهللامرتبـه صـد پسدخولوقتدرراراستپايبدارمقدموجبرئیلدرازشوداخلورادخولاذنبخوانو

:بگووشریفهحجرهسمتبهبرووبگذارمسجدتحیتنمازرکعتدوپسبگواکبر
الماَلسکلَیولَیاعساهللاِ،رالماَلسکلَییاعاهللاِ،نَبِیالماَلسکلَییاعدمحنَماهللاِ،بدبعالماَلس ـکلَییـا ع خـاتَم
وعبـدت المنْکَرِ،عنِونَهیتبِالمعرُوف،واَمرْتالزَّکوةَ،وآتَیتالصالةَ،تواَقَمالرِّسالَۀَ،بلَّغْتقَداَنَّکاَشْهدالنَّبِیینَ،

.الطَّاهرِینَبیتکاَهلِوعلیورحمتُهعلَیکاهللاِفَصلَواتالْیقینُ،أَتاكحتَّیمخْلصاًاهللاَ
وباشـد قبـر بجانـب چپدوشکهقبلهبهروواستمطهرقبرراستجانبازکهپیشستوننزدبایستپس

:بگوواستآلهوعلیهاهللاصلّیخدارسولسرموضعکهمنبربجانبراستدوش
دالاَنْاَشْهلهلّاااهللاُاهدحشَرِیکالو،لَهداَشْهداًاَنَّوحممهدبع،ولُهسروداَشْهواَنَّکولُراهللاِ،ساَنَّکودمحـنُ مب

أَتـاك حتّـی اهللاَوعبـدت اهللاِسـبِیلِ فیوجاهدتلاُمتک،ونَصحتربک،رِساالتبلَّغْتقَداَنَّکواَشْهدعبداهللاِ،
علَـی وغَلُظْـت بِـالمؤْمنینَ، رؤُفْـت قَـد واَنَّـک الْحقِّ،منَعلَیکيالَّذواَدیتالْحسنَۀِ،والموعظَۀِبِالْحکْمۀِالْیقینُ

اَللَّهـم والضَّـاللَۀِ، الشِّـرْك منَبِکاستَنْقَذَناالَّذيلهِظاَلْحمدالمکَرَّمینَ،محلِّشَرَفاَفْضَلَبِکاهللاُفَبلَغَالْکافرِینَ،
المرْسلینَاَنْبِیائکوالمقَرَّبِینَمالئکَتکوصلَواتلَواتکصفَاجعلْ

كبادعحینَ،واللِالصاَهوماواتینَ،السضالْأرنْوموحبسیالَکبینَرالَمنَالْعینَملرِینَ،الْأوالْآخلیوع ـدمحم
كدبعکولسرنَووکبِیکیناَموکنَجِیوبِیبِکحوکیفصوکتخاصوکتفْوصوکرَتیخـنْ وم ،ـکخَلْق ـماَللّه
هطۀَاَعجرۀَ،الدیعالرَّفهآتیلَۀَوسنَالْونَّۀِ،مالْجثْهعابقاماًووداً،ممحمغْبِطُهیلُونَبِهالْاَورُونَ،واآلخماَللَّهنَّکا قُلْـت :

)لَوومذْاَنَّهوااظَلَممهاَنْفُستَغْفَرُواجاؤُكتَغْفَرَاهللاَفَاساسومولُلَهواالرَّسدجاباًاهللاَلَویماًتَوحنِّـی ،)راو ـتاَتَی ـکنَبِی
.ذُنُوبِیلیلیغْفرَوربکربیاهللاِالَیبِکاَتَوجهانِّیحمدمویاذُنُوبِی،منْتائباًمستَغْفراً

کـه اسـت سزاوارکهبدرستیبطلبراخودحاجتوبردارراهادستوکنقبلهبهروباشدحاجتیترااگرو
.تعالیاهللاشاءإنشودبرآورده

:بگوئیکهاستمستحبومطهرهروضهنزدزاراعلیهااهللاسالمفاطمهحضرتکنزیارتپس
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الماَلسکلَییاعولِبِنْتساهللاِ،رالماَلسلَیکیاعبِنْتاهللاِ،نَبِیالماَلسکلَییاعبِیبِبِنْتاهللاِ،حالماَلس ـکلَییـا ع
بِنْتیفاهللاِ،صالماَلسکلَییاعینِبِنْتاهللاِ،اَمالماَلسکلَییاعرِبِنْتاهللاِ،خَلْقِخَیالماَلسکلَییـا ع أفْضَـلِ بِنْـت

اهللاِاَنْبِیاءهلسرو،هکَتالئموالماَلسکلَییاعرِبِنْتۀِ،خَیرِیالْبالمالسکلَیةِیاعدیس سـاءـنَ الْعـالَمینَ نـ م لینَاألَو
سیديوالحسینِالحسنِاُمیاعلَیکاَلسالماهللاِ،رسولِبعدالْخَلْقِوخَیرِاهللاِولیزوجۀَیاعلَیکاَلسالم. والْآخرِینَ

اَیتُهـا علَیـک اَلسـالم الرِّضیۀُ،الْمرْضیۀُاَیتُهاعلَیکماَلسالالشَّهِیدةُ،الصدیقَۀُاَیتُهاعلَیکاَلسالمالْجنَّۀِ،اَهلِشَبابِ
محدثَـۀُ الاَیتُهـا علَیکاَلسالمالنَّقیۀُ،التَّقیۀُاَیتُهاعلَیکاَلسالماالنْسیۀُ،الحوراءاَیتُهاعلَیکاَلسالمالزَّکیۀُ،الْفاضلَۀُ
فاطمـۀُ یـا علَیـک اَلسالمالْمقْهورةُ،الْمضْطَهدةُاَیتُهاعلَیکاَلسالمالْمغْصوبۀُ،الْمظْلُومۀُاَیتُهاعلَیکاَلسالمالْعلیمۀُ،

ولِبِنْتساهللاِ،رالماَلسکلَیلیععوکلعبیکنبوحرۀُواهللاِم،رَکاتُهبلَّیواهللاُصکلَیلیععو ،ـکوحر ،کنـدبو
داَشْهاَنَّکتضَیلیمنَۀٍعینْبم،کباَنَّرنْومرَّكسرَّفَقَدولَسسلَّیاهللاِ،راهللاُصهلیع،هآلنْوموفاكجفافَقَدج

رسولَوصلَفَقَدوصلَکومنْوآله،علَیهاهللاُصلَّیاهللاِرسولَآذيفَقَدآذاكومنْوآله،علَیهاهللاُیصلَّاهللاِ،رسولَ
بـینَ الَّتـی وروحهمنْه،بضْعۀٌلاَنَّکوآله،علَیهاهللاُصلَّیاهللاِ،رسولَقَطَعفَقَدقَطَعکومنْوآله،علَیهاهللاُصلَّیاهللاِ،

،هینْبجاهللاَاُشْهِدلَهسرو،کَتَهالئمنْراضٍاَنّیومعیتضر،نْهطٌعلیساخنْعمطْتخس،هلَیعرِّءتَبـنْ ممم ـرَّأتتَب
نْهوالٍمنْممل،تالَیوعادنْممل،تیعادمضغنْبمل،غَضْتاَببحنْممل،تببکَفیاَحیباًشَهِیداًبِاهللاِوسحجازِیـاً وو

.ومثیباً
.السالمعلیهمائمهورسولحضرتبرفرستیمیصلواتپس

دومزیارت
:نمودهنقلالرحمهعلیهطاووسبنسیدکهاستزیارتیدومزیارت
الماَلسکلَیةَیاعدیسساءالْعالَمینَ،نالماَلسکلَیةَیاعدجِوالجلَیالْحـینَ، النَّـاسِ ععماَج ـالماَلس ـکلَیـا عتُهاَی

.حقُّهاالْممنُوعۀُالْمظْلُومۀُ
:بگوپس
ملِّاَللّهلیصعکتنَۀِاَمابوکۀِنَبِیوجزیوصو،کـالةً نَبِیفُهـا صقَ تُزْللْفـی فَـوز كبـادینَ عکَـرَّمـنْ المـلِ ماَه

ماواتلِالساَهینَوضاألَر.
حـق کنـد آمـرزش طلـب خداوندازوکندزیارتراحضرتآنزیارتاینبهکههرکهاستشدهروایتکه

روزبـه انددادهاختصاصرازیارتاینعلماءازبعضیونمایدبهشتداخلرااووبیامرزدراگناهانشتعالی
: استاینمظلومهآنبرصلواتوباشدالثانیجماديسومکهمظلومهآنوفات
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ملِّاَللُّهلَیصیقَۀِعدۀَالصمۀِفاطیۀِالزَّکبِیبحبِیبِکح ـکنَبِیواُمو ـکائباَح کیآئـفاَصـی وـ الَّت تَهبا اانْتَجفَضَّـلْتَهو
اَللَّهـم اَوالدها،بِدماَللّهمالثّائرَوکُنِبِحقِّهاواستَخَفظَلَمهاممنْلَهاالطّالبکُنِاَللَّهمالْعالَمینَ،نساءعلیواخْتَرْتَها

تُکْـرِم صـالةً اُمهاوعلیعلَیهافَصلِّالْاَعلی،الْملَأعنْدوالْکَرِیمۀَوا،اللِّصاحبِوحلیلَۀَالْهدياَئمۀِاُمجعلْتَهاوکَما
.والسالمالتَّحیۀِاَفْضَلَالساعۀِهذهفیعنِّیواَبلغْهمذُریتها،اَعینَبِهاوتُقرُّوآله،علَیهاهللاُصلّیمحمداَبِیهاوجهبِها
کهوقتی: فرمودندالسالمعلیهباقرحضرتکهعریضیمحمدبنابراهیمازکندمینقلتهذیبازبحاراالنواردر

:بگوعلیهااهللاسالمفاطمهخودجدهزیارتبهشديموفق
ومصدقُونَاَولیاءلَکاَنّاوزعمناصابِرَةً،امتَحنَکمالفَوجدكیخْلُقَکاَنْقَبلَخَلَقَکالَّذياهللاُامتَحنَکممتَحنۀُیا

اَلْحقْتنـا الّـا صـدقْناك کُنّـا انْنَسـأَلُک فَانّـا وصیه،بِهواَتاناوآله،علَیهاهللاُصلَّیاَبوكبِهاَتانامالکُلِّوصابِرُونَ
.بِوِالیتکطَهرْناقَدبِاَنَّااَنْفُسنانُبشِّرَللَهمابِتَصدیقنا

السالمعلیهمبقیعائمهزیارت
امـام وبـاقر محمـد امـام والعابدینزینامامومجتبیحسنامامحضرتیعنیالسالمعلیهمبقیعائمهزیارت
.السالمعلیهمصادقجعفر
طهارتوغسلازشدذکرزیارتآدابدرچهآنآوريعملببایدرابزرگواراناینکنیزیارتخواستیچون

:بگونیزواینهانحوودخولدرطلبیدنرخصتوخوشبوياستعمالوپاکیزهوپاكهايجامهپوشیدنو
بِحقِّکُـم، والْمعتَـرِف قَدرِکُم،علُوفیمضْعفوالْاَیدیکُم،بِینَاَلذَّلیلُاَمتکُم،وابنُعبدکُماهللاِ،رسولِاَبنَاءیاموالییا

کُمتَجِیراًجاءسم،داًبِکُملیقاصا،کُمرَمتَقَرِّباًحلیما،کُمقامالًمستَولَیمتَعالیاهللاِا،خُلُبِکُماَدء،یوالخُـلُ یامأَدء
.المشْهدبِهذَااَلْمقیِمینَالْحرَمِ،بِهذَاالْمحدقینَاهللاِمالئکَۀَایءأَدخُلُاهللاِ،اَولیاءیا
:بگوودارمقدمراراستپايوشوداخلرقتوخشوعوخضوعازبعدو

اَلْمتَفَضِّـلِ الْاَحـد، الْماجِـد الصـمد، الْفَرْدهِالوالْحمدواَصیالً،بکْرَةًاهللاِوسبحانَکَثیراً،پلهوالْحمدکَبِیراً،اَکْبرُاهللاُ
تَطَولَبلْممنُوعاً،زِیارتهِمعنْیجعلْنیولَمبِاحسانهساداتیزِیارةَوسهلَبِطَوله،منَّالَّذيالْحنَّانِ،اَلْمتَطَولِالمنّانِ،
.ومنَح
:بگووکنایشانقبربهرووقبلهبهپشتوبروایشانمقدسهقبورنزدیکپس

الماَلسکُملَیۀَعمدي،اَئالْهالماَلسکُملَیلَعالتَّقْوي،اَهالماَلسکُملَیاعهاَیججلیالحلِعنْیا،اَهالدالماَلسلَیکُماعهاَی
امیالقُوفرِیۀِالب،طسبِالْقالماَلسکُملَیلَعةِ،اَهفْوالصالماَلسکُملَیولِآلَعساهللاِ،رالمکُماَلسلَیلَعوي،اَهالنَّجداَشْه
اَنَّکُمقَدلَّغْتُمبتُمحنَصورْتُمبصیوفاهللاِ،ذاتتُمکُذِّبویءاُسوکُملَیفَغَفَا،رْتُمداَشْهوۀُأنَّکُممالْاَئ
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تُطـاعوا، فَلَـم واَمـرْتُم تُجـابوا، فَلَمدعوتُمواَنَّکُمالصدقُ،قَولَکُمواَنَّمفْرُوضَۀٌ،طاعتَکُمواَنَّالْمهتَدونَ،الرّاشدونَ
اَنَّکُمومعائینِدکانُالداَرضِ،ولَاالَرنِتَزالُوامیاهللاِ،بِعخُکُمنْسـنْ یـالبِ مـرٍ، کُـلِّ اَصطَهم ـنْقُلُکُمیـنْ وحـامِ مأر

،راتطَهالملَمکُمنِّسۀُتُدلَیالجاه،هالءالْجلَموتَشْرَكکُمیتَنُفف،واءاالَهتُمبططابو،تُکُمنْبنَّممنـا بِکُملَیـانُ عید
اذلـذُنُوبِنا، وکَفّـارةً لَنـا رحمۀًعلَیکُمصلواتَنَاوجعلَاسمه،فیهاویذْکَرَتُرْفَعاَنْاهللاُاَذنَبیوتفیفَجعلَکُمالدینِ،

کُملَنَا،اهللاُاخْتاربطَینَّبِماخَلْقَناومنابِهلَینْعمتوِالی،کُنّاکُموهنْدنَعیمسم،کُملْمینَ بِعتَـرِفعنا مـدیقبِتَص ،ـاکُمیا
منَالْهلْکیمستَنْقذُبِکُمیستَنْقذَهواَنْالْخَالص،بِمقامهورجیجنی،بِماواَقَرَّواستَکانَواَخْطَأَاَسرَفمنْمقاموهذا

یـا عنْها،واستَکْبرُواهزُواً،اهللاِآیاتواتَّخَذُواالدنْیا،اَهلُعنْکُمرغباذْالَیکُموفَدتفَقَدشُفَعاء،لیونُوافَکُالرَّدي،
صـد اذْعلَیـه، اَقَمتَنیبِماوعرَّفْتَنیوفَّقْتَنی،بِماالْمنُّلَکشَیء،بِکُلِّومحیطٌیلْهو،الودائمیسهو،القَائمهومنْ
نْهعكبادهِلُواعجو،رِفَتَهعتَخَفُّواماسو،قَّهمالُوابِحلیوا،واهسنَّۀُفَکانَتالمنْکلَـی مع ـعاَقْـوامٍ م مـتَهصبِمـا خَص

فیمـا تُخَیبنیوالرجوت،ماتَحرِمنیفَالمکْتُوباً،مذْکُوراًهذامقامیفیدكعنْاذْکُنْتالْحمدفَلَکبِه،خَصصتَنی
توعۀِدرْمبِحدمحمهآلرِینَ،ولَّیالطّاهصلیاهللاُوعدمحآلِمودمحم.

امـامی هربرايازیعنیبکنزیارتمازنرکعتهشتآنازبعدوخواهیچههربهخودبرايازکندعاپس
.رکعتدو

اهللامینزیارت
بهکهاستمأثورالسالمعلیهالعابدینزینامامحضرتازنمودمواظبتآنبهبایدمقدسهروضاتجمیعدرکه

:گفتوگریستوایستادقبرنزدآمد،السالمعلیهامیرالمؤمنینزیارت
الماَلسکلَییاعیاهللاِینَاَمفهضاَرتَهجحلیوعهبادعالماَلسکلَییرَیاعنینَاَمؤمالم.

رجاءاًبلکهشود،نمیگفتهآندرالمؤمنینَاَمیرَیاعلَیکاَلسالم) شودخواندهامیرالمؤمنینغیربرايزیارتاگر(
کـه بقیـع قبرستاندرلیکنبخواندآخرتارازیارتتغییريهیچبدونبعدوببردکندمیزیارتکهراامامینام

خوانـدن اهللامـین زیـارت مرتبـه بیـک همبابزرگوارانآنهمهگاههراستجاآندرامامچهارشریفهقبور
.کندشروعنحوباینرازیارتشوندزیارت
الماَلسکُملَییاعناءیاهللاِاُمفهضاَرججحولیهعهبادعداَشْهاَنَّکُمتُمدیجاهقَّاهللاِفح هجِهـاد لْـتُممعو ،تابِـهبِک
تُمعاتَّبنَنَوسهلَّینَبِیاهللاُصهلَیعهآلتّیوحعاکُملیاهللاُداجِوارِهضَکُمفَقَبهلَیا،یارِهبِاخْتاَلْزَموکُمداءـۀَ اأَعجلح ـعم
نَمالَکُمجِمجغَۀِالحلیالْبالیعِعمۀِ،ججملهازوخَلْق)ملْاَللّهعاج.(
.بخواندآخرتارازیارتتغییربدون

mailto:@�3
mailto:@�3
mailto:4�@�3
mailto:@�8
mailto:@�3
mailto:@|
mailto:9�3f@n9u8�
mailto:@n9v


ملْاَللَّهعیاجنَّۀًنَفْسئطْممرِكۀًبِقَدیراضکۀًبِقَضائولَعمکْرِكبِذ،کعائدـۀً وبحمةِ لـفْوص ،ـکیائلـۀً اَووببحـی مف
کضاَر،کمائسلیصابِرَةًونُزُولِع،کالئرَةًبلِشاکفَواضلکمائرَةًنَعـوابِغ ذاکسل ،ـکشْـتاقَۀً آالئـۀِ إلـی مفَرْح
،کقائةًلدتَزَويممِالتَّقْوویل،کزائتَنَّۀًجسنَنِمبِسلاَو،کفارِقَۀًیائاَخْالقِمل،کدائشْغُولَۀًاَعـنِ منْیا عالـد كـدمبِح
کثَنائو.

:گفتوگذاشتقبربرراخودمباركرويپهلويپس
منَّاَللَّهاینَقُلُوبخْبِتالمکلَیۀٌالهالَوبسبِینَوالرّاغکلَیۀٌاشارِعالماَعوینَالْقاصدکلَیۀٌاحةَواضداَفْئینَ والْعـارِف
نْکۀٌمفازِعواتاَصینَواعالدکلَیةٌادصاعواباَبۀِوجابالْامۀٌلَهفَتَّحةَموعدنْومۀٌناجاكتَجابسۀَمبتَونْوماَناب
کلَیولَۀٌاقْبرَةَمبعنْوکیمنْبخَمکفۀٌورْحومغاثَۀَمالْانْومتَغاثَلاسةٌبِکودجوعانَۀَمالْاـنِ ومـتَعانَ لاس بِـک

الْخَالئـقِ الَـی واَرزاقَکمحفُوظَۀٌلَدیکالْعاملینَواَعمالَمقالَۀٌاستَقالَکمنِوزلَلَمنْجزَةٌلعبادكوعداتکمبذُولَۀٌ
وجـوائزَ مقْضـیۀٌ عنْـدك خَلْقـک وحوائجمغْفُورةٌالمستَغْفرِینَوذُنُوبواصلَۀٌالَیهِمالْمزِیدوعوائدنازِلَۀٌلَدنْکمنْ

فَاسـتَجِب اَللّهـم متْرَعـۀٌ، الظِّمـاء ومناهلَعدةٌمالمستَطْعمینَوموائدمتَواترَةٌالْمزِیدوعوائدموفَّرَةٌعنْدكالسائلینَ
نَعمـائی ولـی انَّـک والحسـینِ، والْحسنِوفاطمۀَوعلیمحمدبِحقِّاَولیائیوبینَبینیواجمعثَنائیواقْبلْدعائی
.ومثْوايمنْقَلَبِیفیرجائیوغایۀُمنايومنْتَهی

.استمسطوراضافاتاینالزیارهکاملدرو
لهِیاَنْتيادیسواليومرْونااغْفیائلاَولکُفنّاودائَنَاعاَعماشْغَلْهنْواَظْهِـرْ اَذاناعـۀَ ومـقِّ کَلـا الْحلْهعاجلْیـا والْع

ضحاَدۀَوملِکَلاالْباطلْهعاجفْلیوالسنَّکلیاکُلِّعیرٌشَیءقَد.

طیبهمدینهدرزیاراتسایرذکر
:گوییمیوقبرنزدیکایستیمیسلَّمووآلهعلیهاهللاصلّیاهللارسولفرزندابراهیمزیارتدر

الملیاَلسولِعساهللاِ،رالملیاَلسعاهللاِ،نَبِیالماَلسبِیبِلیعاهللاِ،حالملیاَلسیعفاهللاِ،صالملـی اَلسع اهللاِ،نَجِـی
الملیاَلسعدمحنِماهللاِ،بدبعدیسخَاتَمِاألنْبِیاءینَولرْسرَةِالمیخنْاهللاِومهیخَلْقفهضاَر،همائسو ـالملـی اَلسع
اَلسـالم الصـالحیِنَ، اهللاِعبـاد وعلـی علَینااَلسالموالصالحینَ،والسعداءالشُّهداءعلیاَلسالمورسله،هاَنْبِیائجمیعِ
علَیـک اَلسـالم الطّـاهرَةُ، الساللَۀُاَیتُهاعلَیکاَلسالمالشَّرِیفَۀُ،النَّفْساَیتُهاعلَیکاَلسالَمالزّاکیۀُ،الرُّوحاَیتُهاعلَینا
الْمبعوثیابنَعلَیکاَلسالمالمجتَبی،النَّبِییابنَعلیکاَلسالمالْوري،خَیرِیابنَعلَیکاَلسالمالزّاکیۀُ،النَّسمۀُاَیتُها
المؤَیـد یـابنَ علَیـک اَلسالمالمنیرِ،السراجِیابنَعلَیکاَلسالمالنَّذیرِ،الْبشیرِیابنَعلَیکماَلسالالْوري،کافَّۀِالی

علَیکاَلسالمالْعالمۀِ،والرّایۀِصاحبِیابنَعلیکاَلسالموالْجانَّ،االنْسِالَیالمرْسلِیابنَعلَیکاَلسالمبِالقُرْآنِ،
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قَداَنَّکاَشْهدوبرَکاتُه،اهللاِورحمۀُعلَیکاَلسالمبِالکَرامۀِ،اهللاُحباهمنْیابنَعلَیکاَلسالمالْقیامۀِ،یومالشَّفیعِیابنَ
اهللاُاخْتَارلَکدارهنْعاملَااَنْقَبکْتُبیکلَیعهکاماَحاَوکَلِّفَکیاللَهحهرامحوفنَقَلَک ـهلَیبـاً ااً زاکیـاً طَیـیرْضم
الةًصعلَیکاهللاُوصلَّیالْعلیالدرجاتالَیورفَعکالمأويجنَّۀَوبوأَكدنَسٍکُلِّمنْمقَدساًنَجسٍکُلِّمنْطاهراً

.مأمولهاَکْبرَوتُبلِّغُهرسولهعینُبِهاتَقَرُّ
ملْاَللَّهعاَفْضَلَاجکلَواتکاهاصاَزانْمیووکرَکاتفاهابأَولیوعکولسرکنَبِینْومکخَلْقدمحنَ، خَاتَمِمالنَّبِـی

. الـرّاحمینَ اَرحـم یـا بِرَحمتکالطّاهرِینَعتْرَتهمنْخَلَّفمنْوعلیالطَّاهرِینَالطَّیبِینَهاَوالدمنْنَسلَمنْوعلی
منِّیاَللّهاأَلُکقِّأَسبِحدمحمکیفص

یمراهإبلِونَجکلَاَنْنَبِیعیِیتَجعسشْکُوراًبِهِمذَنْبِمیوغْفُوراًبِهِمیمیاتحوةًبِهِمیدعتی سبعـاقو ۀً بِهِـمـیرْضمو
جنِّبنـی اَللَّهـم وضـیق، هـم کُـلَّ عنِّـی ونَفِّسالتَّوفیقَلیواَحسنْاَللَّهممحمودةً،بِهِموشُئُونیمسعودةًبِهِماُمورِي
کقابنَعامیونحکنِّیثَوابکاَسویجِنانَکقْنزارورِضْوانَکاَمانَکواَشْرِكیویلحِفیصالعائيددي واللْـدوو
یعمجنینَوؤمالْمناتؤمالمویاءاالَحمنْهمواتاالَمونَّکیالویاتالْباق،حاتالینَالصآمالعالَمینَرب.

.بخوانزیارتنمازرکعتدووراخودحاجاتبخواهپس
:گوییمیوشریفشقبرنزدایستیمیالسالمعلیهامیرالمؤمنینمحترمهوالدهاسدبنتفاطمهجنابزیارت
الملیاَلساهللاِ،نَبِیعالملیاَلسولِعساهللاِ،رالملیاَلسعدمحمدیینَسلرْسالم،الملیاَلسعدمحم دـیـینَ، سلاألَو
الملیاَلسعدمحمدیرِینَ،ساآلخالملیاَلسنْعمثَهعۀًاهللاُبمحلْعالَمینَ،رلالماَلسکلَیـا عهـۀُ النَّبِـی اَیمحراهللاِو

،رَکاتُهبوالملیاَلسۀَعمفاطبِنْتدۀِ،اَسیماَلْهاشالماَلسکلَیاعتُهیقَۀُاَیدۀُ،الصیرْضالْمالماَلسکلَیلَۀَیاعدکافمحم
خَـاتَمِ اهللاِرسـولِ علـی شَـفَقَتُها ظَهـرَت منْیاعلَیکاَلسالمالْوصیینَ،سیدوالدةَیاعلَیکاَلسالمالنَّبِیینَ،خَاتَمِ

علَیـک اَلسـالم الطّاهرِ،وبدنکروحکوعلیعلَیکاَلسالمالْاَمینِ،اهللاِلولیتَرْبِیتُهامنْیاعلَیکاَلسالمالنَّبِیینَ،
وبالَغْـت اهللاِ،مرْضـات فیواجتَهدتالْأَمانَۀَ،واَدیتالکَفالَۀَ،تأَحسنْاَنَّکاَشْهدوبرَکاتُه،اهللاِورحمۀُولَدك،وعلی

سـه، نَفْعلیمشْفقَۀًبِتَرْبِیته،کافلَۀًبِنعمته،مستَبصرَةًبِنُبوته،معتَرِفَۀًبِصدقه،مؤْمنَۀًبِحقِّه،عارِفَۀًاهللاِ،رسولِحفْظفی
راضـیۀً االَدیانِ،بِاَشْرَفوالتَّمسکاالیمانِعلَیمضَیتاَنَّکواَشْهدهواه،مؤْثرَةًرِضاه،مخْتَارةًخدمته،علیواقفَۀً

محمـد علـی صلِّاَللَّهمومأواك،منْزِلَکالجنَّۀَلَوجعواَرضاك،عنْکاهللاُفَرَضینَقیۀً،تَقیۀًزکیۀً،طاهرَةًمرْضیۀً،
وارزقْنـی ذُریتهـا، مـنْ الْاَئمـۀِ وشَـفاعۀَ شَـفاعتَها والتَحرِمنـی محبتهاعلیوثَبتْنیبِزیارتها،وانْفَعنیمحمد،وآل

اَبداًالَیهاالْعودوارزقْنیإیاها،زِیارتیمنْالْعهدآخرَالتَجعلْهاَلَّلهمالطّاهرِینَ،اَوالدهاومعمعهاواحشُرْنیمرافَقَتَها،
بِحقِّهـا اَللَّهـم الـرَّاحمینَ، حـم اَریابِرَحمتکشَفاعتها،فیواَدخلْنیزمرَتها،فیفَاحشُرْنیتَوفَّیتَنیواذااَبقَیتَنی،ما

كنْدهاعنْزِلَتمو،کییلَدرْلغْفايدواللیعِومجینَولنؤْمالم،ناتؤْمالمناوآتیونْیافنَۀًالدسیحفـرَةِ وـنَۀً، اآلخسح
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.النّارعذاببِرَحمتکوقنا
.خواهیچهآنبهکنیمیدعاوکنیمیتزیارنمازرکعتدوپس

بزرگوارعمحمزهحضرتزیارت
احددرآلهوعلیهاهللاصلّیپیغمبر
:قبرشنزدگوییمیرفتیحضرتآنزیارتبهچون

الماَلسکلَییاعمولِعسلَّیاهللاِ،راهللاُصهلَیع،هآلوالماَلسکلَیرَیاعخَیالشُّه،داءالماَلسکلَییاعداهللاِاَس ـداَسو
،هولسرداَشْهاَنَّکقَدتدیجاهزَّاهللاِفلَّ،عجوتدجو،کبِنَفْستحنَصولَوساهللاِ،رکُنْتیماوفنْداهللاِع حانَهـبس
بِـذلک، وآلهعلَیهاهللاُصلَّیاهللاِرسولِالیومتَقَرِّباًبِزِیارتک،وجلَّعزَّاهللاِالَیرِّباًمتَقَاَتَیتُکواُمی،أَنْتبِاَبِیراغباً،
نَفْسـی، علـی جنَیتبِمامثْلیاستَحقَّهانارٍمنْبِکمتَعوذاًنَفْسیخَالصبِزِیارتکاَبتَغیالشَّفاعۀِ،فیالَیکراغباً
رقَبتیفَکاكطالباًبعیدةٍ،شُقَّۀٍمنْاَتَیتُکربی،رحمۀِرجاءالَیکفَزِعاًظَهرِي،علیاحتَطَبتُهاالَّتیذُنُوبِیمنْهارِباً

بیـت اَهـلَ مـنْکُم لـی خَیـراً الَیـه اَفْزَعاَحداًاَجِدولَمربی،اَسخَطَماواَتَیتذُنُوبِی،ظَهرِياَوقَرَتوقَدالنَّارِ،منَ
عنْـدك عبرَتـی وسـکَبت مکْرُوباً،واَتَیتُکمحزُوناً،الَیکسرْتفَقَدوحاجتی،فَقْرِيیومشَفیعاًلیفَکُنْالرَّحمۀِ،

ورغَّبنیلحبه،وهدانیفَضْله،علیودلَّنیبِرِّه،علیوحثَّنیبِصلَته،اهللاُاَمرَنیممنْواَنْتداً،مفْرَالَیکوصرْتباکیاً،
یخْسـرُ والأتَـاکُم، منْیخیبوالتَولّاکُم،منْیشْقیالبیتاَهلُاَنْتُمعنْده،الْحوائجِطَلَبواَلْهمنیالَیه،الْوِفادةِفی
.عاداکُممنْوالیسعدیهواکُم،منْ

:بگووبچسبانقبربهراخودفراغازبعدوآوردبجازیارتنمازرکعتدووکنقبلهبهروپس
ملِّاَللّهلیصعدمحآلِمو،دمحممنِّیاَللَّهارَّضْتتَعکتمرَحرِبِلُزُومیلقَبلمعکلَّینَبِیاهللاُصهلَیع،هآلیوجِیرَنیل
فَـال الْیـوم تَرْحمنـی فَانْنَفْسها،عنْوتُجادلُقَدمت،بِمانَفْسٍکُلُّوتُشْغَلُاالَصوات،فیهتَکْثُرُیومٍفینقْمتکمنْ

فلَخَوعالیزْنٌ،ونْحاوباقلیتُعوفَمةُلَهرلیالقُدع،هدبیعنبالتُخَیودعمِ،بویالْیرِفْنالتَصبِغَیرِو
بِحلْمـک وعـد منِّی،فَتَقَبلْرحمتک،ورجاءمرْضاتکابتغاءالَیکبِهوتَقرَّبتنَبِیک،عمبِقَبرِلَصقْتفَقَدحاجتی،

الْحسـابِ، سـوء اَخـاف ولکنْتَظْلمنی،اَنْاَخافوماجرْمی،عظُمفَقَدنَفْسی،جِنایۀِعلیوبِرَأْفَتکجهلی،علی
والتَحجبنَّابتهالی،علَیکیهونَنَّوالسعیی،تُخیبوالالنّارِ،منَفُکَّنیفَبِهِمانَبِیک،عمقَبرِعلیتَقَلُّبِیالْیومفَانْظُرِ
نْکی،عتویصنبالتَقْلجِی،بِغَیرِووائکْرُوبٍکُلِّیاغیاثَحزُونٍ،محمیاوفَرِّجاًونِمع ـوفلْهـرانِ الْمیالْغَرِیـقِ الح

شْرِفلَیالملَکَۀِ،علِّالْهلیفَصعدمحآلِمو،دمحانْظُرْمولَیهااَشْقیالنَظْرَةًادعداً،باَبمحاری وـی تَضَـرُّعرَتبعو
لَـه فَمولیتُعاقبانْاَلّلهماَملی،ترُدفَالسواك،اَحدیعطیهالالَّذيالْخَیرَوتَحرَّیترِضاك،رجوتفَقَدوانْفرادي،
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فَقَدووِفادتی،شُخُوصیوالتُخَیبنَّحاجتی،بِغَیرِوالتَصرِفْنیالْیوم،اَخیبنَّفَالفعله،بِسوءوجزاءهعبدهعلیالقُدرةُ
تی،اَنْفَدنَفَقَتتباَتْعی،وندبتقَطَعوفازاتالم،خَلَّفْتلَوالْمالَالْاَهی،ولْتَنماخَووآثَرْتو كنْـدلـی ماعـی، عنَفْس
لُذْترِوبِقَبمعکلَّینَبِیاهللاُصهلَیع،هآلوتتَقَرَّبوبِهغاءتاب،کرْضاتمدفَعکلْملیبِحـی، علهج ـکبِرَأْفَتلـی وع
.کَرِیمیاکَرِیمیابِرَحمتکجرْمی،عظُمقَدفَذَنْبِی،

علیهماهللارضواناحدشهداءقبورزیارت
الملیاَلسولِعساهللاِ،رالملیاَلساهللاِ،نَبِیعالملیاَلسعدمحنِمابدباهللاِ،عالملیاَلسلِعاَههتیرِینَ،بالالطَّاهاَلسم
کُملَیاعهاَیداءنُونَ،الشُّهؤْمالمالماَلسکُملَیاَهلَیاعتییمانِبالْا،یدالتَّوحوالماَلسکُملَییاعارینِاَنْصاهللاِداَنْصارو
هولرسهلَیعهآلوالماَلسالمسلَیکُمبِماعرْتُمبصمعقْفَنیعار،بالدداهللاَاَنَّاَشْهکُماخْتارهیندل ـطَفاکُماصه، وـولرَسل
داَشْهواَنَّکُمقَدتُمدیجاهقَّاهللاِفحهجِهادتُمبذَبنْونْواهللاِدینِععهنَبِیتُمدجوکُمبِاَنْفُس،ونَهدداَشْهواَنَّکُملْتُمقُت

رِضْـوانه محـلِّ فیوجوهکُموعرَّفَناالْجزاء،اَفْضَلَواَهلهاالسالمِوعنِنَبِیهعنْاهللاُفَجزاکُماهللاِرسولِمنْهاجِعلی
.رفیقاًکاُولئوحسنَوالصالحینَوالشُّهداءوالصدیقینَالنَّبِیینَمعاکْرامهوموضعِ

داَشْهاَنَّکُمزْبانَّاهللاِحنْومکُمبحارفَقَدباراهللاَحاَنَّکُمنَوقَرَّبِینَلَمزِینَالمینَ الْفائالَّـذ ـمه یـاءاَح نْـدع هِـمبر
عارِفـاً وبِحقِّکُـم زائـراً التَّوحیـد اَهـلَ یـا اَتَیـتُکُم جمعـینَ، اَوالنّاسِوالمالئکَۀِاهللاِلَعنَۀُقَتَلَکُممنْفَعلییرْزقُونَ،

کُمتبِزِیارلَیوتَقَرِّباًاهللاِابِمامقَوبنْسممالِشَرِیفالْاَعیرْضمماً،الْاَفْعالِوعالکُملَیفَعالماهللاِستُهمحرو ،رَکاتُـهبو
علَیهتَوفَّیتَهمماعلیوتَوفِّنیقَصدهمعلیوثَبتْنیبِزِیارتهِمانْفَعنیاَللّهموسخَطُه،وغَضَبهاهللاِلَعنَۀُقَتَلَکُممنْوعلی

عماجیونیبمنَهیبیوتَقَرِّفسدارِم،کتمحرداَشْهنُفَرَطٌلَنااَنَّکُمنَحوقُونَبِکُمالح.
.توانیچهآنراالقدرلیلۀفیانزلناهانّاسورهخوانیمیو

وداعزیارت
رابزرگـوار آنزیارتوآلهوعلیهاهللاصلّیپیغمبرقبرنزدبرووکنغسلآئیبیرونمدینهازخواستیگاههر
:بگووراحضرتآنکنوداعپسآوربجا

الملَاَلسعکولَیایساهللاِ،رکعدتَواهللاَاَسیکتَرْعاَساَقْرَأُووکلَیع،المالسنْتبِمابِاهللاِآموجِئْتبِهلَلْتدو ،ـهلَیع
ماَللَّهلْهعرَالتَجآخدهنِّیالْعةِمزِیاررِلقَب،کنْنَبِییفَاتَنفَّیلَتَوقَبذلنِّیکفَادیاَشْهیفماتلیمماعتشَهِد ـهلَیع
.وآلهعلَیهاهللاُصلَّیورسولُکعبدكمحمداًواَنَّاَنْت،الّاالهالاَنْحیاتی،فی
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:بگوفرمودهیعقوببنیونسبهپیغمبرقبروداعدر) المحکیعلی(السالمعلیهصادقحضرتو
.علَیکتَسلیمیآخرَاهللاُالجعلَهعلَیکاَلسالمعلَیک،اهللاُصلَّی

عرفهروزدرالسالمعلیهحسینامامدعاي
کهحالیدررسیدیمالسالمعلیهحسینامامخدمتعرفهروزدرکهاند،نمودهروایتغالبفرزندانبشیروبِشْر
پـا رويآسـمان زیـر کـوه چپطرفدروشدهخارجخیمهازپیروانشوندانفرزوبیتاهلباحضرتآن

:خواندندمیچنینکاملخشوعوخضوعحالتبهوگرفتهصورتمقابلراهادستایستاده
الرَّحیمالرَّحمنِاهللابِسمِ

دماَلْحهيلالَّذسلَیهقَضاءل،عالدافوهطاءعل،عالمانوهنْعکَصنْععٍ،صصان ـوهو ـوادالْج ،ـعفَطَـرَ الْواس نـاساَج
،عدائاَتْقَنَالْبوهتکْمبِح،عنائالتَخْفیالصهلَیع،عالالطَّالئویعتَضهنْدع،عدائعٍ،کُلِّجازِيالْوصانشرائعٍ، کُـلِّ وقـان
مراحضارِعٍ،کُلِّونْزِلُوعِ،منافتابِالْمالْکعِوعِ،بِالنُّورِالْجاماطالسوهوواتعلدل،عساملْکُرُباتلوعدافجاترلدلو
،عبابِرَةِرافلْجلو،عفَالقاملهارُهالغَیوءشَی،لُهدعیسلَیوهثْلکَم،ءشَیوهویعمیرُالْالسصب یـفالْخَبِیـرُ، اللَّط ـوهو
.قَدیرٌشَیءکُلِّعلی
منِّیاَللّهاغَباَر،کلَیاداَشْهۀِووبِیبِالرُّب،رّاًلَکقمی،بِاَنَّکباَنَّروکلَیي،ارَدیماْتَنتَدباکتمعلَبِنئاً اَکُونَاَنْقَبشَـی
ظاعنـاً اَزلْفَلَموالسنینَ،الدهورِواخْتالفالْمنُونِ،لرَیبِآمناًالْأصالب،اَسکَنْتَنیثُمالتُّرابِمنَوخَلَقْتَنیراً،مذْکُو

ولـی، لُطْفـک وبِـی، لرَاْفَتـک نـی تُخْرِجلَـم الْخالیـۀِ، الْقُرُونِوالْماضیۀِالْأیامِمنَتَقادمٍفیرحمٍالیصلْبٍمنْ
کسانحالَییالَۀِفوۀِدمینَالْکُفْرِ،اَئنَقَضُوااَلَّذ،كدهعواوکَذَّب،لَکسرنَّکیلـکتَني اَخْرَجلَّـذقَ لـبـی سـنَ لم

فَابتَـدعت نعمـک، سـوابِغِ وصـنْعک بِجمیـلِ بِی،رؤُفْتذلکقَبلِمنْواَنْشَاْتَنی،فیهویسرْتَنی،لَهالَّذيالْهدي
شَیئاًالَیتَجعلْولَمخَلْقی،تُشْهِدنیلَمجِلْد،ودمٍولَحمٍبینَثَالث،ظُـلُماتفیاَسکَنْتَنیویمنی،منیمنْخَلْقی

لیسبقَللَّذياَخْرَجتَنیثُممرِي،اَمنْ
علَـی عطَفْـت ومرِیـاً، لَبنـاً الْغذاءمنَورزقْتَنیصبِیاً،طفْالًالْمهدفیحفظْتَنیوسوِیاً،تـاماًالدنْیاالَیالْهديمنَ

نِ،قُلُوبواضالْحیوهکَفَّلْتَنالْأمات،مالرَّواحیونْکَلَاْتَنیالْجانِّ،طَوارِقِمتَنلَّمسنَوةِمالزِّیادالنُّقْصانِ،وتفَتَعالَی
حتّـی عـامٍ، لِّکُفیزائداًربیتَنیوالْانْعامِ،سوابِغَعلَیاَتْممتبِالْکَالمِ،ناطقاًاستَهلَلْتاذَاحتّیرحمنُ،یارحیمیا
وحکْمتـک، بِعجائـبِ روعتَنیومعرِفَتَک،اَلْهمتَنیبِاَنْحجتَکعلَیاَوجبتمرَّتی،واعتَدلَتفطْرَتی،اکْتَملَتاذَا

وطاعتَـک علَـی واَوجبتذکْرِك،ولشُکْرِكبهتَنینَوخَلْقک،بدائعِمنْواَرضکسماءكفیذَراْتلمااَیقَظْتَنی
،تَکبادعیوتَنممافَهتجاءبِه،لُکسرورْتسییلَلتَقَب،کرْضاتمونَنْتملَیـی عیـعِ فمج ـکذل ـکنوبِعو
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،کلُطْفذْثُمیانْخَلَقْتَنرِمالثَّري،خَیلَمویتَرْضلهِییالۀًامعونَناُخْـري، دـی وقْتَنزـنْ رعـاشِ، اَنْـواعِ مالْمو
نُوفالرِّیاشِ،صنِّکیمِبِمظظَمِالْعالْأع،لَیعوکسانحیمِاالْقَد،لَیتّیاذاحاتماَتْملَیع یـعممِ، جالـنِّعـرَفْ وصت

فَـانْ لَدیک،یزْلفُنیلماوفَّقْتَنیوالَیک،یقَرِّبنیماالیدلَلْتَنیاَنْعلَیکجرْاَتیوجهلییمنَعکلَمالنِّقَمِ،کُلَّعنِّی
تُکوعیدتَنبنْاَجاوأَلْتُکی،ستَنطَیاَعنْواتُکیاَطَعشَکَرْتَن،نْوای،شَکَرْتُکتَنکُلُّزِدککْمالٌذلاکماَنْعل،لَیع

وکسانحا،لَیاحانَکبفَسحانَکبنْسئٍمدبمیدعمیدمح،جِیدموتستَقَد ،ـماؤُكاَسو ـتظُمع،آالؤُك فَـاَي
کمعلهِییانیاصداًاُحدعوکْراً،ذاَماَيطایاكعشُکْراً،بِهااَقُوموییاهبنْاَکْثَرُرا اَنْمهـیصحونَ، یالْعـاداَو

.عنِّیودراْتصرَفْتماثُمالْحافظُونَ،بِهاعلْماًیبلُغَ
منَاَللّهالضُّـرِّموااَکْثَرُالضَّـرّاءمرَمیظَهنَلۀِمیالْعافو،ـرّاءالساَنَاودلهِییااَشْهیقَۀِاقی،بِحیماناقْدعوزَماتع

جبِینـی، صفْحۀِاَسارِیرِوبصرِي،نُورِمجارِيعالئقِوضَمیرِي،مکْنُونِباطنِوتَوحیدي،صرِیحِخالصِویقینی،
سارِبِخُرْقِوی،منَفْسوی،مارِنِخَذارِیفینرْنعسارِبِوماخِمی،سعمماسوتضُموقَتاَطْب ـهلَیع ،شَـفَتايو

رَکاتحی،لَفْظسانلغْرَزِومنَکیحفَمفَکِّی،وونابِتی،ماَضْراسساغِویممطْعمشْرَبِی،وممالَۀِوحی،اُمأسر
لُوعِولِفارِغِببائی،حنُقعلَوااشْتَممهلَیعوررِي،تامدصلِومائلِحبینی،حتوویاطجـابِ نقَلْبِـی، حو اَفْـالذ

ولَحمـی، واَنـاملی، فاَطْـرا وعواملی،قَبضومفاصلی،حقاقُواَضْالعی،شَراسیفحوتْهماوکَبِدي،حواشی
علـی انْتَسـج ماوجوارِحی،جمیعوعرُوقی،ومخِّیوعظامی،وقَصبِی،وعصبِی،وبشَرِي،وشَعرِي،ودمی،
کذلی،اَیـّامرِضاعماواَقَلَّتضنِّی،الْأرمی،ومنَوی،وقْظَتیکُونسی،وورَکاتی حکُـوعري، وودـجاَنْس لَـو

لْتحاووتدتَهياجدصارِمالْأعقابِوالْأحرْتُهالَوماَنْعيةٍشُکْرَاُؤَددنْواحمکمااَنْعم تـتَطَعاس ـکلّـا ذلا
،نِّکبِبِموجالْملَیعبِهداًشُکْرُكیداً،اَبدجیداً،طارِفاًثَناءاًوتلْ،عاَجلَووترَصاَنَاحونَوـنْ الْعادم ـکاَنْاَنام
یصدينُحمکنْعاماهفسالهفآنماورْناهصداً،حدعالوناهیصداً،اَحاَمهاتیاَنّیه،کذلوخْبِرُاَنْتیالْمفتابِکک
رسلُکواَنْبِیاؤُكبلَّغَتوانْباؤُك،واَللّهمکتابکصدقَ،)تُحصوهاالاهللاِنعمۀَتَعدواانْو( الصادقِالنَّبأوالنّاطقِ،

طـاعتی مبلَغِوجِدي،وبِجهدياَشْهدیالهِیااَنِّیغَیرَدینک،منْبِهِمولَهموشَرَعتوحیِک،منْعلَیهِماَنْزَلْتما
ی،وعسوناًاَقُولُوؤْمناًموقم :دماَلْحهيلالَّذذْلَمتَّخلَداًیکُونَووثاً،فَیروملَمکُنْویلَهیشَرِیکفهلْکمهضادفَی

تَفَطَّرَتـا، ولَفَسـدتا اهللاُالَّـا آلهـۀٌ فیهِمـا کـانَ لَوسبحانَه،فَسبحانَهصنَع،فیمافَیرْفدهذُّلِّالمنَولیوالابتَدع،فیما
حمـد یعـادلُ حمـداً لـه اَلْحمـد اَحـد، کُفُواًلَهیکُنْلَمویولَد،ولَمیلدلَمالَّذيالصمدالْأحدالْواحداهللاِسبحانَ
هکَتالئقَرَّبِینَ،مالْموهینَ،اَنْبِیاءلرْسلَّیالْمصلـی اهللاُوع ـهرَتیـد خمحـینَ خـاتَمِ مالنَّبِی ـهآلبِینَ ورِینَ الطَّــیالطَّـاه

.وسلَّمالْمخْلَصینَ
گریسـت، مـی کـه حالیدروورزید،میاهتمامدعادرو،نمودخداوندازخودهايدرخواستبهشروعسپس
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:فرمودمی
میاَللّهلْنعاجکَاَنِّیاَخْشاك،اَراكیوندعاَس،بِتَقْواكیالونتُشْق،کتیصعبِمیورْلیخف،كقَضاءویبارِكیلف

،رِكتّیقَدالحبجِیلَاُحاَخَّماتَع،الرْتیرَوماتَاْخلْتجع.
ملْاَللّهعاجنايیغی،فینَنَفْسقالْییوقَلْبِی،فوخْالصیالْای،فلمعویالنُّوررِي،فصبیرَةَوصـی الْبـی، فیندو

مـآرِبِی، وثـارِي فیـه واَرِنیظَلَمنی،منْعلیانْصرْنیوی،منِّالْوارِثَینِبصرِيوسمعیواجعلْبِجوارِحی،متِّعنی
.عینیبِذلکواَقرِّ
ماَللّهفی،اکْشتتُرْکُرْباسی،وترورْعاغْفیوی،لیئَتأخَطاخْسی،وطانشَیفُکی،ولْرِهانعاجیولهِـی یالـۀَ اجرالد
.الْأولیوالْآخرَةِفییاالْعلْ

ماَللّهلَکدمیکَماالْحیخَلَقْتَنلْتَنعیعاًفَجمیراً،سصبلَکودمیکَماالْحیخَلَقْتَنلْتَنعاًخَلْقاًفَجوِیۀًسمحبِی،ر قَـدو
نْکُنْتیعاًخَلْقیغَن.
بیبِماررَأتَنبلْتدی،فَعطْرَتفبیبِماراَنْشَأَتَننْتسی،فَاَحتورصببِمارنْتساَحلَییافیوی،نَفْستَنعافَیبر
واَطْعمتَنـی بِمـا ربنی،اَعطَیتَخَیرٍکُلِّمنْواَولَیتَنیبِماربفَهدیتَنی،علَیاَنْعمتبِماربوفَّقْتَنی،وکَلَأتَنیبِما

لـی ویسـرْت الصافی،ستْرِكمنْاَلْبستَنیبِمارباَعزَزتَنی،واَعنْتَنیبِمارباَقْنَیتَنی،واَغْنَیتَنیبِماربسقَیتَنی،
مـنْ ونَجنیالْأیـّامِ،واللَّیالیوصرُوفالدهورِبوائقِعلیواَعنِّی،محمدوآلِمحمدعلیصلِّالْکافی،صنْعکمنْ

.الْأرضِفیالظـّالمونَیعملُماشَرَّواکْفنیالْآخرَةِ،وکُرُباتالدنْیااَهوالِ
ممااَللّهی،اَخافنفَاکْفماوذَری،اَحنیفَقفینَفْویسیندی،ونرُسیفَاحففَرِيوی،سفَظْنـی فَاحفـی ولی اَهمـالو

الْـأنْسِ والْجِـنِّ شَـرِّ مـنْ وفَعظِّمنـی، النّـاسِ أعینِوفیفَذَلِّلْنی،نَفْسیوفیلی،فَبارِكرزقْتَنیوفیمافَاخْلُفْنی،
فَـال غَیرِكوالیتَسلُبنی،فَالنعمکوتَبتَلنی،فَالوبِعملیتُخْزِنی،فَالوبِسرِیرَتیتَفْضَحنی،فَالوبِذُنُوبِیفَسلِّمنی،

.تَکلْنی
اَمـرِي، ملیکوربیواَنْتلی،الْمستَضْعفینَالَیاَمفَیتَجهمنی،بعیدالیاَمفَیقْطَعنی،قَرِیبالیتَکلُنی،منْالیالهِی

.اَمرِيملَّکْتَهمنْعلیهوانیودارِي،بعدوغُرْبتیالَیکاَشْکُو
ـ اَنَّغَیـرَ سـبحانَک سواك،اُبالیفَالعلَیغَضبتتَکُنْلَمفَانْغَضَبک،علَیتُحللْفَالالهِی لـی، اَوسـع کعافیتَ

ئَلُکیافَاَسببِنُورِرهِکجيوالَّذاَشْرَقَتلَهضالْأر،مواتالسوفَتکُشوبِه،الظـُّلُمات ـلُحصو ـرُ بِـهینَ اَملالْـأو
اَنْـت، الّـا الـه الذلک،قَبلَتَرْضیحتّیبیالْعتْلَکسخَطک،بِیتُنْزِلَوالغَضَبِک،علیتُمیتَنیالاَنْوالْآخرِینَ،

برلَدرامِ،الْبالْحرِوشْعرامِ،الْمالْحوتییقِ،الْبتيالْعاَلَّذلَلْتَهرَکَۀَ،اَحالْبلْتَهعجلنّاسِوناً،لنْیااَمفامـنْ عـیمِ عظع
فـی صـاحبِی یـا شـدتی، فـی عـدتی یـا بِکَرَمه،الْجزِیلَاَعطَیمنْیابِفَضْله،النَّعماءسبغَاَمنْیابِحلْمه،الذُّنُوبِ
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.نعمتیفیولیییاکُرْبتی،فیغیاثییاوحدتی،
خـاتَمِ محمدربواسرافیلَ،ومیکائیلَوجبرِئیلَربویعقُوبواسحقَواسمعیلَوابراهیمآبائیوالهالهِییا

الْقُـرْآنِ وویـس طـه وکـهیعــص منَـزِّلَ والْفُرْقانِ،والزَّبورِوالْانْجِیلِوالتَّوراةِمنْزِلَوالْمنْتَجبِینَ،وآلهالنَّبِیینَ
مـنَ لَکُنْـت رحمتُـک ولَـوال بِرُحبِهـا، الْـأرض بِـی تَضیقُوسعتها،فیالْمذاهبتُعیِینیینَحکَهفیاَنْتالْحکیمِ،

ولَوالدائی،اَععلیبِالنَّصرِمؤَیدياَنْتوالْمفْضُوحینَ،منَلَکُنْتایايستْرُكلَوالوعثْرَتی،مقیلُاَنْتوالْهالکینَ،
رُكنَصايیانَلَکُنْتغْلُوبِینَمالْم.

مـنْ فَهماَعناقهِم،علیالْمذَلَّۀِنیرَالملُوكلَهجعلَتمنْیایعتَزُّونَ،بِعزِّهفَاَولیاءهوالرِّفْعۀِ،بِالسمونَفْسهخَصمنْیا
هطَواتفُونَسخائ،لَمعنَۀَیینِخائالْأعیماوتُخْف،وردالْصوبیماغَیتَأتنَۀُبِهمالْأزو،ورهنْیاالدالملَمعی ـفکَی

ولّاها،ونْیاهالملَمعمایولّاها،ونْیاهالمهلَمعلّایا،ونْیاهمسکَبضلَالْأریع،الْماءودسواءالْه،ماءبِالس
مـنَ مخْرِجـه والْقَفْرِ،الْبلَدفیلیوسفالرَّکْبِمقَیضیااَبداً،ینْقَطعالالَّذيالْمعرُوفذَایاالْأسماء،اَکْرَملَهمنْیا

،بالْجولَهجاعدعۀِبیودبکاًالْعلیا،مهلیرادعقُوبعیدعاَنِبضَّتیابناهینَعزْنِمالْحوفَه،یمیاکَظفالضُّـرِّکاش
لْويونْالْبع،وبیااَیوکسمميدییمراهبنْاحِعذَبهنابدعرِببکنِّهسفَناءو،رِهمنِیاعمتَجابزَاسالکَرِیبهفَو
یی،لَهحیلَموهعدیداًفَرْداًیحنْیاوماَخْرَجونُسنْیطْنِمب،وتنْیاالْحـرَ فَلَقَمحـی الْبنبیلَ لـرائسا ،مفَـاَنْجیه

مـنْ علـی یعجـلْ لَـم مـنْ یارحمتهیديبینَراتمبشِّالرِّیاحاَرسلَمنْیاالْمغْرَقینَ،منَجنُودهوفرْعونَوجعلَ
صاهنْعم،هنِیاخَلْقتَنْقَذَمرَةَاسحنْالسمدعطُولِب،ودحالْجقَداوویغَدفهتمعأکُلُونَنیقَهرِزونَودبعی ،ـرَهغَیو

قَدوهحادوهنادوکَذَّبواولَهسر.
قـائم هـو منْیاالْموتی،محیِییاحی،الحینَحیاًیالَک،نَفادالدائماًیالَک،الندبدیعاًیابدئُ،یایااَهللاُاَهللاُیا

ـ ویحرِمنـی، فَلَمشُکْرِيلَهقَلَّمنْیاکَسبت،بِمانَفْسٍکُلِّعلی ظُمعـی تیئَتخَط ی، فَلَـمنفْضَـحـی یآنرلَـی وع
النعمهوتُحصی،العنْدياَیادیهمنْیاکبرِي،فیرزقَنیمنْیاصغَرِي،فیحفظَنیمنْیایشْهرْنی،فَلَمالْمعاصی
اَعـرِف اَنْقَبـلِ مـنْ للْایمانهدانیمنْیاوالْعصیانِ،بِالْاساءةِهوعارضْتُوالْاحسانِبِالْخَیرِعارضَنیمنْیاتُجازي،

ذَلـیالً وفَـاَروانی، وعطْشـاناً فَاَشْـبعنی، جائعـاً وفَکَسـانی، وعرْیاناًفَشَفانی،مرِیضاًدعوتُهمنْیاالْامتنانِ،شُکْرَ
فَلَـم غَنیـاً وفَنَصـرَنی، منْتَصـراً وفَاَغْنـانی، مقـلّاًوفَرَدنی،غائباًوفَکَثَّرَنی،ووحیداًعرَّفَنی،فَوجاهالًفَاَعزَّنی،
اَجـاب وکُرْبتـی فَّـس نَوعثْرَتـی، اَقالَمنْیاوالشُّکْرُ،الْحمدفَلَکفَابتَدأَنیذلکجمیعِعنْاَمسکْتویسلُبنی،
کَـرائم ومنَنَـک ونعمـک اَعدانْوعدوي،علینَصرَنیوطَلبتی،بلَّغَنیوذُنُوبِی،غَفَرَوعورتی،ستَرَودعوتی،
کنَحیهاالمصاُح.

الَّـذي اَنْتاَفْضَلْتالَّذياَنْتاَجملْت،الَّذياَنْتاَحسنْت،الَّذياَنْتنْعمت،اَالَّذياَنْتمنَنْت،الَّذياَنْتموالي،یا
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،لْتاَکْمياَنْتالَّذ،قْتزرياَنْتالَّذ،فَّقْتوياَنْتالَّذ،تطَیاَعياَنْتالَّذ،تاَغْنَی ي اَنْـتالَّـذ ،ـتاَقْنَی ي اَنْـتالَّـذ
،تیآوياَنْتالَّذ،تکَفَیياَنْتالَّذ،تیدهياَنْتالَّذ،تمصعياَنْتالَّذ،تَرْتسياَنْتالَّذ،غَفَرْتياَنْتالَّذ،اَقَلْت

ياَنْتالَّذ،کَّنْتمياَنْتالَّذ،تزَزاَعياَنْتالَّذ،نْتاَعيالَّاَنْتذ،تضَدعياَنْتالَّذ،تداَیياَنْتالَّذ،رْتنَصاَنْت
.اَبداًواصباًالشُّکْرُولَکدائماً،الْحمدفَلَکتَعالَیت،وتَبارکْتاَکْرَمت،الَّذياَنْتعافَیت،الَّذياَنْتشَفَیت،الَّذي

لهِییااَنَاثُماالْمتَرِفرْهابِذُنُوبِیعی،فَاغْفياَنَالالَّذ،أتياَنَااَسالَّذ،ياَنَااَخْطَأتالَّذ،تممياَنَاهالَّذ،هِلْتاَنَـا ج
الَّـذي اَنَـا اَخْلَفْـت، الَّـذي اَنَاووعدتالَّذياَنَاتَعمدت،الَّذياَنَااعتَمدت،الَّذياَنَاسهوت،الَّذياَنَاغَفَلْت،الَّذي

،ياَنَانَکَثْتالَّذ،تياَنَااَقْرَرالَّذتَرَفْتاعکتمعلَیبِني،عنْدعووءاَبرْهابِذُنُوبِیوی،فَاغْفنْیالالم تَضُـرُّه ذُنُـوب
،هبادعووهینْالْغَنع،هِمتطاعفِّقُالْوونْملَممحاًعصالمنْهمهونَتعبِم،هتمحروفَلَکدملهِیالْحيادیسو.

شَـیء يفَبِاَفَاَنْتَصرُ،قُوةٍذاوالفَاَعتَذر،لیبرائَۀٍذاالفَاَصبحتنَهیک،فَارتَکَبتنَهیتَنیوفَعصیتُک،اَمرْتَنیالهِی
تَقْبِلُکیااَس،اليویمعماَبِسرِياَمصبِبیاَمسانبِلياَمدبِیی،اَملبِرِجسکُلُّهااَلَیکمعي،ننْدعبِکُلِّهاوتُکیصیاع
،اليومۀُفَلَکجبِیلُالْحالسو،لَینْیاعیمتَرَننَسمالْآباءوهاتی،اَنْالْأمرُونزْجیـنَ ورِ مشـائالْعاَنْالْـإخْوانِ و

وولَرَفَضُونیاَنْظَرُونی،مااذاًمنِّیعلَیهاطَّلَعتماعلَیمواليیااطَّلَعواولَوِیعاقبونی،اَنْالسالطینِمنَویعیرُونی،
فَاَنْتَصـرُ، قُوةٍذُووالفَاَعتَذر،برائَۀٍذُوالحقیرٌ،حصیرٌذَلیلٌخاضعسیديیایدیکبینَالهِییاذاااَنَفَهاقَطَعونی،

کَیـف ینْفَعنی،مواليیاجحدتولَوالْجحود،عسیماوسوءاَعملْولَماَجتَرِحلَمقائلٌوالبِها،فَاَحتَجحجۀٍوال
عظـائمِ مـنْ سـائلی اَنَّـک شَکذيغَیرَیقیناًعلمتوعملْت،قَدبِماعلَیشاهدةٌکُلُّهاجوارِحیوذلک،اَنّیو

فَبِذُنُوبِیالهِییاتُعذِّبنیفَانْمهرَبِی،عدلککُلِّمنْوی،مهلکعدلُکویجور،الالَّذيالْعدلُالْحکَماَنَّکوالْأمورِ،
دعبکتجح،لَیعنْوافنِّیتَععکلْمفَبِحكودجووککَرَم.
اَنْـت الّـا الـه الالْمستَغْفرِینَ،منَکُنْتانِّیحانَکسباَنْتالّاالهالالظـّالمینَ،منَکُنْتانِّیسبحانَکاَنْتالّاالهال

حانَکبنِّیسانَکُنْتینَ،مدحوالالْملهلّااااَنْتحانَکبنِّیسانَکُنْتینَ،مفالالْخائلهلّااااَنْتحانَکبنِّیسا کُنْـت
الّـا الهالالرّاغبِینَ،منَکُنْتانِّیسبحانَکاَنْتالّاالهالالرّاجِینَ،منَکُنْتانِّیسبحانَکاَنْتالّاالهالالْوجِلینَمنَ
اَنْتحانَکبنِّیسانَکُنْتینَ،ملِّـلهالالْملهلّااااَنْتحانَکبنِّیسانَکُنْتینَ،ملائالالسلهلّااااَنْت حانَکـبنِّـی سا
نَکُنْتینَ،محبسالالْملهلّااااَنْتحانَکبنِّیسانَکُنْترِینَ،مکَبالالْملهلّـا اا اَنْـت حانَکـبـی سبروبر یآبـائ

.الْأولینَ
میهذااَللّهثَنائکلَیداً،عجممیوخْالصاکْرِكذداً،لحومقْرارِيواكداً،بِآالءدعمنْوارّاًکُنْتقاَنِّیمـها لَمصاُح

الْعمرِاَولِمنْبرَأتَنیوخَلَقْتَنیمنْذُمعهابِهتَتَعهدنیتَزَلْلَمماحادث،الیتَقادمهاوتَظاهرِهاوسبوغهاولکَثْرَتها
فیالسالمۀِوالْبدنِفیالْعافیۀِوالْکَرْبِتَفْرِیجِوالْعسرِدفْعِوالْیسرِتَسبِیبِوالضُّـرِّکَشْفوالْفَقْرِمنَالْأغْناءمنَ
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ذلـک، علـی هـم والقَـدرت مـا الْـآخرِینَ والْأولینَمنَعالَمینَالْجمیعنعمتکذکْرِقَدرِعلیرفَدنیولَوالدینِ،
تستَقَدوتنْتَعالَیمبیمٍکَرِیمٍرظیمٍ،عحصیالرتُح،الآالؤُكلَغُوبی،ثَناؤُكتُکافیالو،ماؤُكلِّنَعلـی صع

دمحآلِمو،دمحمومنااَتْملَیع،کمعنناودعاَس،کتبِطاعحانَکبالسلهلّااااَنْت.
ماَللّهنَّکاضْطَرَّتُجِیبالْموفتَکْش،وءالسیثُوتُغ،کْرُوبالْمیوتَشْف،یمقالسیویرَ،تُغْنالْفَقـرُ وبـیرَ، تَجالْکَسو

متَرْحغیرَ،الصینُوالْکَبِیرَ،تُعسلَیوونَکالظَهِیرٌ،دوقَکیرٌ،فَوقَداَنْتویلقَیاالْکَبِیرُ،الْعطْللِمکَبیرِ،الْمیـا الْأس
ـ وزِیرَ،واللَهشَرِیکالمنْیاالْمستَجِیرِ،الْخائفعصمۀَیاالصغیرِ،الطِّفْلِرازِقَ لـی لِّصع ـدمحمآلِو ،ـدمحم

تَصـرِفُها، وبلیۀٍتُجددها،وآالءتُولیها،نعمۀٍمنْعبادكمنْاَحداًاَنَلْتواَعطَیتمااَفْضَلَالْعشیۀِ،هذهفیواَعطنی
.قَدیرٌشَیءکُلِّوعلیخَبِیرٌ،تَشاءبِمالَطیفانَّکتَتَغَمدها،وسیئَۀٍتَتَقَبلُها،حسنَۀٍوتَسمعها،ودعوةٍتَکْشفُها،وکُرْبۀٍ
ماَللّهنَّکانْاَقْرَبم،یعدرَعاَسنْوم،اَجاباَکْرَمنْوفی،مععساَونْوطی،ماَععماَسنْولَ،یامئمنَسحرنْیاالدو

الَیکرغبتوفَاَعطَیتَنی،وسئَلْتُکفَاَجبتَنی،دعوتُکماْمولٌ،سواكوالمسئُولٌکَمثْلکلَیسرحیمهما،والْآخرَةِ
.فَکَفَیتَنیالَیکوفَزِعتفَنَجیتَنی،بِکووثقْتفَرَحمتَنی،

ملِّاَللّهلیفَصعدمحمكدبعکولسرو،کنَبِیلیوعوهبِینَآلرِینَالطَّـیینَ،الطّاهعماَجوملَناتَم،كماءنِّئْنـا نَعهو
،كطاءناعاکْتُبورِینَ،لَکشاککآالئلرِینَ،وینَذاکینَآمآمبینَرالْعالَم.

منْیااَللّهملَکم،رفَقَدرقَدرَ،وفَقَهیصعتَرَ،ورَفَستُغْفاسۀَیافَغَفَرَ،وبِینَغایبِینَ،الطّالالرّاغنْتَهیولِمالـرّاجِینَ، اَم
.وحلْماًورحمۀًرأفَۀًالْمستَقیلینَووسععلْماً،شَیءبِکُلِّاَحاطَمنْیا
خَلْقـک، مـنْ خیرَتـک وورسـولک نَبِیـک بِمحمـد عظَّمتَهاوشَرَّفْتَهااَلَّتیالْعشیۀِ،هذهفیالَیکنَتَوجهانّاهماَللّ

کیناَملیوع،یِکحیرِوشیرِ،اَلْبراجِالنَّذیرِ،اَلسنيالْماَلَّذتماَنْعبِهینَ،لَیعملسالْملْتَهعجۀًومحینَرلْعالَمل.
ملِّاَللّهلیفَصعدمحمآلِودمحکَمامدمحلٌماَهکذللنْکیام،یمظلِّعفَصهلَیلیععوهبِینَآلنْتَجبِینَ الْمالطَّــی

الْعشـیۀِ هـذه فیاللّهملَنَافَاجعلْاللُّغات،بِصنُوفالْأصواتعجتفَالَیکعنّا،بِعفْوِكدناتَغَمواَجمعینَ،الطّاهرِینَ
ـ وتُنْزِلُهـا، وبرَکَـۀٍ تَنْشُـرُها، ورحمۀٍبِه،تَهدينُورٍوعبادك،بینَتَقْسمهخَیرٍکُلِّمنْنَصیباً یلِّلُهـا، ۀٍعافقٍتُجرِزو

،طُهسیاتَبمحینَاَرمالرّاح.
منااَللّهبیاَقْلهذَافقْتینَالْونْجِحینَمحفْلرُورِینَمبینَممالغانلْناوعنَتَجینَ،مطالالْقانناونْتُخْلم،کتمحالرو

تَرُدناوالقانطینَ،عطاءكمنْنُؤَملُهمالفَضْلِوالمحرُومینَ،رحمتکمنْتَجعلْناواللک،فَضْمنْنُؤَملُهماتَحرِمنا
آمـینَ الْحـرامِ تـک ولبیموقنینَ،اَقْبلْناالَیکالْأکْرَمینَ،اَکْرَموالْأجودینَاَجودیامطْرُودینَ،بابِکمنْوالخائبِینَ،

الْـاعتراف بِذلَّـۀِ فَهِـی اَیـدینا، الَیکمددنافَقَدوعافنّا،عناواعفحجنا،لَناواَکْملْمناسکنا،علیفَاَعنّاقاصدینَ،
.موسومۀٌ
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منااَللّهطیفَاَعفهۀِهذیشماالْع،ئَلْناكاکْسناوافم،ناكتَکْفَیفَالاسیلَناکاف،واكالسوبلَنار،رُكـذٌ غَیینـا نافف
،ککْمیطٌححبِنام،کلْملٌعدیناعف،قْضِقَضاؤُكرَ،لَنَاالْناالْخَیعاجنْولِمرِاَهالْخَی.

ماَللّهجِبلَنااَوكودبِجیمظرِعالْأجوالذُّخْرِکَرِیمووامرِ،دسرْالْیاغْفنالَناوینَ،ذُنُوبعمالاَجکْناولتُهعینَ،مکالْهال
.الرّاحمینَاَرحمیاورحمتَکرأفَتَکعنّاتَصرِفوال

ملْنااَللّهعیاجهذافقْتنْالْوممئَلَکستَهطَیفَاَع،شَکَرَكو،تَهفَزِدتابوکلَیا،فَقَبِلْتَهلَوتَنَصکلَینْامکُلِّهاذُنُوبِه
.والْاکْرامِالْجاللِذَایالَه،فَغَفَرْتَها

منَقِّنااَللّهناوددسنا،ومصاعلْواقْبناورَیاتَضَـرُّعنْخَیلَ،مئیاسومحـنِ اَرم ،مـتُرْحـنْ یـا اسخْفـی المی ـهلَیع
غْماضفُونِ،االالْجظُوونِ،لَحیالالْعاوتَقَرَّمیاسکْنُونِ،فالالْماومتانْطَوهلَیعراتضْمکُـلُّ اَالالْقُلُوبِ،م ـکذل

قَدصاهاَحکلْمعهعسوو،کلْمححانَکبستَوتاعالَیمقُولُعونَیملُواًالظّالکَبِیراً،عحبتُسلَکمواتالسعبالسو
والْـاکْرامِ والْجاللِذَایاالْجد،علُووالْمجدوالْحمدفَلَکبِحمدك،یسبحالّاشَیءمنْوانْفیهِنَّ،منْوالْأرضُونَ

.الرَّحیمالرَّءوفالْکَرِیمالْجواداَنْتوالْجِسامِ،الْأیاديوالْانْعامِ،والْفَضْلِ
ماَللّهعساَولَینْعمکقاللِ،رِزالْحیونیعافیفندی،بیندنْوآمیوفخَوقْوتیاَعتقَبنَرالنّارِم.
مکُرْالاَللّهالبِی،تَمی،ونرِجتَدالتَسی،ونعتَخْدءرادنِّیوقَۀِشَرَّعالْجِنِّفَسنْسِوالْا.

بـا ریخـت، مـی اشکشریفشهايگونهبرکهحالیدروبرداشته،آسمانبهسرالسالمعلیهحضرتآنسپس
:فرمودمیبلندصداي

محمـد وآلِمحمـد علـی صـلِّ الـرّاحمینَ، اَرحمیاوالْحاسبِینَ،اَسرَعیاوالنّاظرِینَ،صرَاَبیاالسامعینَ،اَسمعیا
مـا ینْفَعنـی لَـم منَعتَنیهـا وانْمنَعتَنـی، مـا یضُـرَّنی لَماَعطَیتَنیهاانْالَّتیحاجتیاللّهماَسئَلُکوالْمیامینَ،السادةِ

اَنْـت والْحمـد، لَـک والْملْکلَکلَک،شَرِیکالوحدكاَنْتالّاالهالالنّارِ،منَرقَبتیفَکاكاَسئَلُکاَعطَیتَنی،
.ربیاربیاقَدیرٌ،شَیءکُلِّعلی

صداهایشـان پـس گفتندمیآمینفقطودادندمیگوشودندبحضرتهمراهکهکسانیربیاگفتمیمکرّرو
.شدندمشعرالحرامطرفبهروانهوکردغروبآفتابتاحضرتآنباگریستنبهشدبلند

عرفهروزدرالسالمعلیهحسینامامحضرتزیارت
رجـاء صـد قبـه رازیـارت اینپساستالسالمعلیهحسینامامحضرتزیارتعرفهروزمستحباتازیکی

:بخوان
الماَلسکلَیوارِثَیاعمةِآدفْواهللاِ،صالماَلسکلَینُوحٍوارِثَیاعاهللاِ،نَبِیالماَلسکلَیوارِثَیاعراهیمخَلیـلِ إِب

محمدوارِثَیاعلَیکاَلسالماهللاِ،روحِسیعیوارِثَیاعلَیکاَلسالماهللاِ،کَلیمِموسیوارِثَیاعلَیکاَلسالماهللاِ،
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محمـد یابنَعلَیکاَلسالمالزَهراء،فاطمۀَوارِثَیاعلَیکاَلسالماَمیرالمؤْمنین،وارِثَیاعلَیکاَلسالماهللا،حبیبِ
خدیجـۀَ یـابنَ علَیـک اَلسـالم الزَّهـراء، فاطمۀِیابنَعلَیکاَلسالمرْتَضی،الْمعلییابنَعلَیکاَلسالمالْمصطَفی،

وآمـرْت الزَّکـاةَ، وآتَیـت الصـالةَ، اَقَمـت قَداَنَّکاَشْهدالْموتُوروالْوِتْرَثارِهوابنَثاراهللاِیاعلَیکاَلسالمالْکُبري،
بِـذلک سـمعت اُمـۀً اهللاُلَعنَوقَتلَتْک،أُمۀًاهللاُفَلَعنَالْیقینُ،أَتیکحتّیاهللاَوأطَعتالْمنْکَرِ،عنِونَهیتمعرُوف،بِالْ

تیاليیابِه،فَرَضواهللاِ،اَبایامدبعاهللاَأشْهِدکَتَهالئمووهاَنْبِیاءلَهسراَنِّیونٌبِکُمؤْممو یـابِکُمنٌ، بِاـوقعِ مبِشَـرائ
شـاهدکُم وعلـی اَجسـادکُم وعلیاَرواحکُموعلیعلَیکُماهللاِفَصلواتربی،الیمنْقَلَبِیوعملی،وخواتیمِدینی،
وابـنَ الْمتَّقـینَ، امامِوابنَالْوصیینَ،سیدوابنَالنَّبِیِینَ،خاتَمِیابنَلَیکعاَلسالموباطنکُم،وظاهرِکُمغائبِکُموعلی
دینَالغُرِّقائلجحلیالْمانّاتالنَّعیمِ،جفکَیتَکُونُالوککَذلاَنْتو ـدي، بـاباله مـاماةُ التُّقـی، وـرْوالْعثْقی، والْـو

فـی وربِیـت االیمـانِ، ثَـديِ منْورضعتالرَّحمۀِ،یدغَذَتْکالْکساء،اَصحابِوخامسالدنْیا،اَهلِعلیلْحجۀُوا
اَبنـاءك، وءكآبـا وعلـی علَیـک اهللاِصـلَوات حیاتک،فیوالشاکَّۀٍبِفراقک،راضیۀٍغَیرُفَالنَّفْساالسالمِ،حجرِ

الماَلسکلَییاعرِیعرَةِصبۀِ،الْعباکقَرِینَالسۀِویبصۀِ،الْمبنَالرّاتۀًاهللاُلَعاُملَّتتَحاسنْکم،حارِمالْمکَتانْتَهو یـکف
اهللاِکتابواَصبحموتُوراً،بِکوآلهعلَیهاهللاُصلَّیاهللاِرسولُصبحواَمقْهوراً،علَیکاهللاُصلَّیفَقُتلْتالْاسالمِ،حرْمۀَ

كوراً،بِفَقْدجهمالماَلسکلَیلیععوكدج،اَبِیکوکاُمو،یکاَخلَیوعۀِومنْالْأئم،یکنلَـی بعینَ ودتَشْـهسالْم
،کعلَمعکَۀِیوالئالْحافِّینَالْم،رِكینِبِقَبدالشّاهو،ارِكزُونینَلؤْمولِاَلْملیبِالْقَبععاءد،کتیعش ـالمالسو ـکلَیع

وجلَّـت الرَّزِیـۀُ، عظُمـت لَقَـد اهللاِ،عبـد اَبـا یاواُمیاَنْتبِاَبِیاهللاِ،رسولِیابنَواُمیاَنْتبِاَبِیوبرَکاتُه،اهللاِورحمۀُ
مواليیالقتالک،وتَهیأَتواَلْجمتاَسرَجتاُمۀًاهللاُفَلَعنَوالْاَرضِ،السماواتاَهلِجمیعِوعلیعلَینابِکالْمصیبۀُ

علـی یصـلِّی اَنْلَدیه،لَکالَّذيوبِالمحلِّعنْده،لَکالَّذيبِالْشَأنِاهللاَاَسأَلُلیکاتَوجهتوتَوسلْتعبداهللاِ،اَبایا
دمحآلِمو،دمحملَنیاَنْوعجیکُمعیمنْیافرَةِ،الدالْآخنِّهوبِمهودجوهکَرَمو.
:بگووبخواننمازرکعتدوسپس

لَـک، إِلّـا التَکُـونُ والسـجود والرُّکُوعالصالةَلاَنَّلَک،شَرِیکالوحدكلَکوسجدتورکَعتصلَّیتانِّیللَّهماَ
نَّکالالاهللاُاَنْتلهلّااا،اَنْتملِّاَللّهلیصعدمحآلِمو،دمحممغْهلاَبوۀِاَفْضَلَنِّیعیالمِالتَحالسوددلیوارعمنْهم
اَللّهماَلسالم،علَیهِماعلیبنِالْحسینِوامامیوسیديمواليالیمنیهدیۀٌالرَّکْعتانِوهاتانِاَللّهموالسالم،التَّحیۀَ

اَرحمیاولِّیکوفیفیک،ورجاءياَملیاَفْضَلَذلکعلیواجزِنیمنِّی،ذلکوتَقَبلُمحمدلِوآمحمدعلیصلِّ
.الرّاحمینَ

:بگواهللاصلواتعلیهاکبرعلیحضرتزیارتدرو
الماَلسکلَینَعابولِیساهللاِ،رالماَلسکلَینَعاباهللاِ،نَبِییالماَلسکلَینَعابینَینؤماَمیرِالم ـالماَلس ـکلَیـابنَ عی
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قَتَلَتْـک، اُمۀًاهللاُلَعنَالْمظْلُوم،ابنُالْمظْلُوماَیهاعلَیکاَلسالمالشَّهید،بنُالشَّهیداَیهاعلَیکالَسالمالشَّهِید،الحسینِ
لَعۀًاهللاُنَواُم،تْکنَظَلَملَعۀًاهللاُواُمتعمسکبِذلتیفَرَض،بِهالماَلسکلَییاع،اليومالماَلسکلَیـی یـا علاهللاِو

اهللاِالَـی واَبرَءقَتَلَتْک،اُمۀًاهللاُفَلَعنَمؤْمنینَ،الْجمیعِوعلیعلَینابِکالرَّزِیۀُوجلَّتالمصیبۀُ،عظُمتلَقَدولیه،وابنَ
کلَیاومنْهیمنْیافرَةِالداآلخو.

:بگوالسالمعلیهمشهداءسایرزیارتدرو
الماَلسکُملَییاعیاءلاهللاِاَو،هاءباَحوالماَلسکُملَییاعیاءفاهللاِاَص،هاءاَوِدوالماَلسکُملَییاعیـنِ اَنْصاراهللاِ،د اَنْصـارو

،هنَبِیاَنْصارنینَ،وؤماَمیرِالماَنْصارۀَومةِفاطدیسساءالْعالَمینَ،نالماَلسکُملَییاعاَبِـی اَنْصار ـدمـنِ محسی الْحلالْـو
واُمـی، اَنْـتُم بِاَبِیاَجمعینَ،علَیهِماهللاِصلَواتالْمظْلُومِ،الشَّهِیدالْحسینِعبداهللاِاَبِیاَنْصارِیالَیکُمعاَلسالمالنّاصحِ،

تُمبطتطابوضیاالَراالَّتیهف،نْتُمفدفُزْتُماهللاِوزاًویماً،فَوظیعتَنیالَیکُکُنْتعمم فَـاَفُوز کُـمعـی مالجِنـانِ ف ـعم
داءینَ،الشُّهحالالصنَوسحوکیقاً،اُولئفرالمالسوکُملَیۀُعمحراهللاِورَکاتُهبو.

ایـن بـه وقتهردروکجاهردرراحضرتآنکندزیارتکسهرشده،نقلالسالمعلیهصادقحضرتازو
:بگویدراکلماتاینوکندآسمانبجانبسرپسکندنظرچپوراستببجانکهکیفیت
الماَلسکلَیاهللاِ،اَبایاعدبعالماَلسکلَیۀُعمحراهللاِورَکاتُهوب.

عرفـات درعرفـه روزکـه کسـانی اسـت شایستهبنابراینشودنوشتهاوبرايعمرهوحجثوابکهاستامید
.نکنندتركنیزرامختصرسالماینهستند
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4اقسام حج

4حج قران-
4حج افراد-
5حج تمتّع-
5عمره تمتّع-

6مستحبات احرام عمره
8مکروهات احرام

9مواقیت احرام
10احکام میقات

10احکام احرام بانوان
13نذر احرام پیش از میقات

14واجبات احرام
15چیز بر محرم حرام است25

23محل ذبح کفاره
24طواف عمره

24مستحبات داخل شدن به حرم-
25مستحبات داخل شدن به مکه معظمه-
25مستحبات داخل شدن به مسجدالحرام-

27احکام طواف عمره تمتع
28شرایط طواف

30واجبات طواف
32مستحبات و مکروهات طواف



34نماز طواف
35مستحبات نماز طواف

36سعی
36واجبات سعی-
38مستحبات سعی-

40تقصیر
41سائل حج تمتعم

42احرام حج
44وقوف به عرفات

45اتمستحبات وقوف به عرف
49وقوف به مشعر

53اعمال منی در روز عید
53رمی جمره عقبه
54مستحبات رمی

55قربانی
57مستحبات قربانی

58حلق یا تقصیر
59مستحبات حلق و تقصیر

59واجبات بعد از اعمال منی
60مستحبات طواف زیارت و سعی و طواف نساء

61هاي تشریقماندن در منی در شب
61م و دوازدهم و سیزدهمهاي یازدهشب

61رمی جمرات سه گانه
63مستحبات منی در روزهاي یازدهم و دوازدهم و سیزدهم

64مستحبات بازگشت به مکه براي طواف وداع
65دستور عمره مفرده

65طواف وداع



93

66استفتاءات حج
71آداب تشرف به مدینه طیبه و زیارت

71ه وسلمحضرت پیغمبر اکرم صلّی اهللا علیه وآل
73آداب زیارت
73مدینه منوره

73آداب زیارت مدینه منوره
76زیارت ائمه بقیع علیهم السالم

77زیارت امین اهللا
78رات در مدینه طیبهذکر سایر زیا

80زیارت حضرت حمزه عم بزرگوار
81زیارت قبور شهداء احد رضوان اهللا علیهم

81زیارت وداع
82السالم در روز عرفهدعاي امام حسین علیه


