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 :خداي متعال فرموده است
 و خداي را بر مردم حج خانه آعبه است، براي آسي آه به سوي آن توانايي توشۀ راه دارد، -

 ).و هر آس آفر ورزيد پس به تحقيق آه خداوند از عالميان بي نياز است
 )97-سوره آل عمران(

 :فرموده است) ص(و رسول خدا 
 ))- َمْن حجَّ هللا َفَلْم َيْرُفْث و َلْم َيْفُسْق َرجَع آيوِم ولَدْتُه ُامُُّه((

جماع و انگيزه بخشهای آن چون بوسه و لمس کردن( آسي آه براي خدا حج نمود، پس رفث((
ننمود، باز مي گردد از حج ) دشنام زدن و بد زبانی است (نكرد، و فسق ) به شهوت است

 )).رش او را زائيده استهمانند روزي آه ماد
 )به روايت بخاري و مسلم(

 .قصد آردن است به سوي آار بزرگي: حج در لغت
زيارت اماآن مخصوصي است در وقت مخصوصي بر وجه : و در اصطالح شريعت

 .مخصوصي
.امت اسالم بر فرضيت حج اجماع آرده اند، واحدي از مسلمانان در فرضيت آن اختالفي ندارد

 حجشرطهاي فرضيت 
حج يكبار در عمر بر هر فردي اعم از مرد يا زن، فرض عين است، در صورتي آه در آن 

 :فرد شرطهاي آتي فراهم بوده باشند
عدم وجوب در اين بحث به معنای عدم (اينكه مسلمان باشد، پس حج بر آافر فرض  -1

 .نيست) فرضيت ولزوم است 
 .اينكه بالغ باشد، پس حج بر آودك فرض نيست -2
 .اينكه عاقل باشد، پس حج بر ديوانه فرض نيست -3
 .اينكه آزاد باشد، پس حج بر برده فرض نيست -4
 .اينكه توانا و داراي استطاعت باشد، پس حج بر آسي آه استطاعت ندارد فرض نيست -5

و معناي استطاعت اين است آه شخص افزون بر نفقه خانواده خويش در مدت غياب خويش، 
 . مرآب راه باشدمالك توشه راه و

 شرط هاي وجوب اداء حج
 :اداء حج واجب نمي گردد مگر آنگاه آه شرطها آتي موجود گردند
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سالمت بدن؛ پس اداء حج بر شخص زمين گيري آه به علت درد و علتي از راه رفتن باز  -1
مانده است، و بر شخص فلج شده، و بر شيخ فاني اي آه قادر بر سفر آردن نيست، واجب نمي

 .اشدب
بر طرف شدن آنچه آه مانع رفتن به حج است؛ پس اداء حج بر شخص زنداني، و شخصي  -2

 .آه از سلطان و حاآمي بيم دارد آه او را از حج منع مي آند، واجب نيست
 .ايمن بودن راه؛ پس اگر چنانچه راه ايمن نبود؛ اداء حج واجب نيست -3
همانا : محرم( آه زن جوان باشد يا پيروجود شوهر يا محرمي در حق زن؛ برابر است  -4

به سبب نسب يا خويشاوندی يا , کسی است که برای شخص ازدواج با آن حالل نيست
پسر , برادر, پسر پسر , پسر,پدر شوهر , ماما , کاکا , پدرکالن , شيرخوارگی ؛ همچون پدر

 .).و شوهر دختر, خواهر 
 .راه وي شوهر يا محرمي نبودپس اداء حج بر زن واجب نيست اگر چنانچه به هم

عدم برپا بودن عده در حق زن؛ پس اگر چنانچه زن در عده طالق، يا وفات شوهرش قرار -5
 .داشت؛ اداء حج بر وي واجب نيست

 شرطهاي صحت اداء حج
 :اداء حج صحيح نيست مگر آنگاه آه شرطهاي آتي فراهم بوده باشند

 .ستپس اداء حج بدون احرام صحيح ني: احرام -1
همانا نيت آردن حج است به همراه تلبيه گفتن از جاي ميقات، و بيرون آوردن جامه : احرام

و مستحب است آه اين جامه ندوخته . دوخته شده و پوشيدن جامه دوخته نشده است براي مرد
) دوش انداز يا پتو( و ردائي.) جامه ای که بر کمر بسته می شود و پا ها را می پوشاند( ازار 
 .دباش

َلبَّْيَك اللهم لبيك، لبيك ال َشِرْيَك َلَك لبيك، ان الحْمَد والنعَمه لك : (تلبيه اين است آه بگويد
فرمان,فرمان پذيرم , ای بار الهی, فرمانت را اجابت می گويم:ترجمه)( والُمْلك، ال َشِرْيَك لك

 سپاس و نعمت و بی گمان ثنا و, فرمان پذير توام , پذير توام که شريکی مر تو را نيست
 ).شريکی برای تو نيست, فرمانروائی تو را نيست 

 .پس اداء حج قبل از ماه هاي حج، يا بعد از آن صحيح نيست: وقت مخصوص -2
شوال، ذي القعده، و ده روز از ماه ذي الحجه، پس هر آس قبل : و ماه هاي حج عبارت اند از

 .، از جاي حج آن صحيح نيستاز فرا رسيدن اين ماها براي حج طواف يا سعي آرد
 . به همراه آراهت-و احرام بستن قبل از ماه هاي حج صحيح است

و آن عبارت است از سر زمين عرفات براي وقوف، و مسجد الحرام :  اماآن مخصوص-3
 .براي طواف زيارت

 .پس اگر وقوف به عرفه در وقت آن فوت گرديد، اداء حج صحيح نيست
يست اگر چنانچه طواف زيارت بعد از وقوف به عرفه فوت و همچنين اداء حج صحيح ن

 .گرديد

 ميقات احرام
) کسی که در خارج از مکۀ مکرمه سکونت دارد( مكاني است آه براي شخص آفاقي :ميقات

 . اگر چنانچه قصد حج را داشت-گذشتن از آن بدون احرام جواز ندارد
 :ميقاتهاي احرام با اختالف جهت ها مختلف مي شود
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کوهی از کوهای تهامه است بر دو منزلی مکۀ (َيَلمَلم است: ميقات مردم يمن و هندپس 
 ).مکرمه

نام قريه ای ميان مکه و مدينۀ منوره در ( ُجحَفه است: و ميقات مردم مصر و شام والمغرب
 ).نزديکی رابغ 

ۀ نام قريه بر دو منزلی مک( ذات ِعرق : و ميقات مردم عراق، و سائر مردم مشرق زمين
 .است) مکرمه

محل چشمۀ آبی است از بنی جشم در نه منزلی (ذو الُحَليَفه است: و ميقات مردم مدينه منوره
 ). مکۀ مکرمه 

 ).کوهی است مشرف بر عرفات(  است َقرن:و ميقات مردم نجد
پس هر آس آه به ميقاتي از اين ميقاتها گذر آرد يا از برابري آنها آمد، در صورتي آه قصد 

اشت احرام بستن بروي واجب است، و براي آن جواز ندارد آه از آنها بدون احرام حج را د
 .بگذرد

خود مكه است، چه شخص از شهروندان مكه و ساآنان اصلي آن باشد، يا : و ميقات مردم مكه
 .در آن اقامت داشته باشد

مابين ( تسرزمين ِحّل اس: و ميقات آسي آه بعد از ميقات جاها و قبل از مكه سكونت دارد
 ).ميقات جاها و حدود حرم است

 . آه مي خواهد احرام ببندد- قبل از حدود حرم-پس چنين آسي از منزلش، يا از هر مكاني

 ارآان حج
 :حج فقط داراي دو رآن است

به سرزمين عرفه از هنگام زوال روز نهم ذي الحجه تا بامداد روز ) درنگ آردن(وقوف  -1
 ).د قرباندهم ذي الحجه، روز عي(نحر 

 .و وقوف فرض شده در عرفه؛ با وقوف يك لحظه در ميان اين دو وقت تحقق پيدا مي آند
 .بعد از وقوف به عرفه) بار يا مرتبه( طواف نمودن پيرامون آعبه به تعداد هفت َشوط -2

 .و اين طواف؛ طواف زيارت، و نيز طواف إفاضه ناميده مي شود

 واجبات حج
 :ز آن جمله مي باشدواجبات حج بسيار است، ا

 .احرام بستن از محل ميقات -1
به مزدلفه اگر چه يك ساعت باشد، و وقت آن بعد از نماز صبح تا ) درنگ آردن(وقوف  -2

 طلوع خورشيد روز دهم ذي الحجه استز
 ).روزهاي تشريق(انجام دادن طواف زيارت در ايام نحر  -3
 سعي از صفا و پايان آن به سوي مروه هفت بار سعي آردن ميان صفا و مروه، و آغاز -4

 .است
 .و اين طواف؛ طواف وداع نيز ناميده مي شود. طواف صدر براي غير اهالي مكه -5
 .اينكه بدنبال هر طوافي دو رآعت نماز بگزارد -6
 ).تشريق(زدن جمرات سه گانه در روز هاي نحر  -7
 ).قرباني(ايام نحر تراشيدن يا آوتاه آردن موي سر در سرزمني حرم، و در  -8
 .پاك بودن از حدث اصغر و حدث اآبر در حال انجام دادن طواف و سعي -9
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احرام؛ چون پوشيدن جامه دوخته شده، و پوشاندن سر، و ) ممنوعات(ترك محظورات  -10
 و دشنام- چون بوسه زدن و لمس آردن به شهوت-روي، و آشتن شكار، و جماع و مقدمات آن

 . و جار و جنجال راه انداختندادن، مشاجره آردن

 سنت هاي حج
 :در حج سنتهاي بسيار است، از آن جمله سنت هاي آتي است

 .غسل نمودن، يا وضوء گرفتن در هنگام احرام بستن -1
 .پوشيدن ازار، و رداء سفيد نو يا شسته شده اي -2
 .گزاردن دو رآعت نماز بعد از نيت احرام -3
 .تلبيه گفتن بسيار -4
 . قدوم براي غير اهالي مكه مشرفهطواف -5
 .اينكه در مدت اقامت خويش در مكه مشرفه بسيار طواف نمايد -6
خويش ) پتوي(و آن اين است آه قبل از شروع آردن در طواف يك طرف رداء : اضطباع -7

 .را در زير بغل راست خويش قرار داده و طرف ديگر آنرا بر شانه چپ خويش بيندازد
و آن اين است آه در سه شوط اول از طواف، قدم ها را نزديك به :  طوافرمل نمودن در -8

 .هم برداشته و هر دو شانه خويش را بجنباند
و آن اين است آه در رفتار خويش ميان دو ميل سبز در محل سعي: هروله نمودن در سعي -9

 .بين صفا و مروه، در هر شوطي از شوطها هفت گانه به بيشتر از حالت رمل بدود
 .استالم حجر األسود و بوسيدن آن در پايان هر شوط -10
 .شب گزراندن در مني در ايام نحر -11
 .براي حاجي مفرد) ذبح حيواني(هدي  -12

 )امور که ممنوع است و جائز نمی باشد: محظورات ( محظورات حج
ا حج ويجائز نيست، وپرهيز از آن الزم است ت) شخص در حال احرام(امور آتي براي ُمحِرم 
 :ناقص يا فاسد نشود

 .جماع آردن و انگزيه بخشهاي آن -1
 ارتكاب فعلي حرام -2
 .دشنام دادن به همديگر يا مرافعه و مناقشه نمودن -3
 .استعمال نمودن خشبويي -4
 .آوتاه آردن ناخن -5
ویلباس گشادی که بر ر(پوشيدن جامه دوخته شده براي مرد؛ همچون پيراهن، شلوار، ُجبَّه -6

 .، و موزه)لباسها پوشند
 .پوشاندن سر يا رخسار با هر پوشاننده متعارفي -7
 .پوشاندن زن روي و هر دو دست خويش را -8
 .ستردن و دور ساختن موي سر، يا ريش، يا موي زير بغل، يا موي ظهار -9

 .روغن ماليدن به موي، يا به بدن -10
 .آنقطع درختان حرم، يا بيخ آن ساختن گياهان  -11
 .آشتن شكار وحشي بياباني، چه خوردني باشد، يا غير خوردني -12
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 آيفيت اداء حج
هر آس اراده حج را داشت پس بايد در ماه هاي حج به سوي مكه مشرفه رحلت آند، پس چون
به ميقات يا به برابري آن رسيد، غسل آند، يا وضوء سازد و جامه دوخته شده خويش را از تن

ر و ردائي را بپوشد، آنگاه دو رآعت نماز بگزارد و نيت حج را نموده تلبيه بيرون آرده و ازا
 :بگويد با اين عبارت

ترجمه آن) (َلبَّْيَك اللهم لبيك، لبيك ال َشِرْيَك َلَك لبيك، ان الحْمَد والنعَمه لك والُمْلك، ال َشِرْيَك لك(
ت، و از همان لحظه بايد از پس چون تلبيه گفت؛ احرام بسته است و محرم گرديده اس) گذشت 

هرامر ممنوعي از محظورات حج بپرهيزد، و بايد به دنبال همه نمازها و همچنين هرزماني آه
به مكان بلندي باال مي رفت، يا به مكان پاييني فرود مي آمد، يا با آاروان و قافله اي روبرو 

به مكه مشرفه رسيد اعمال مي شد، يا از خواب بيدار مي گردد، بسيار تلبيه بگويد، پس چون 
)اهللا اکبر(حج يا عمره را از زيارت مسجد الحرام آغاز نمايد، و چون بيت الحرام را ديد تكبير 

بگويد، سپس از حجر األسود آغاز نموده تكبير و تهليل گويان روبه ) ال اله اال اهللا (و تهليل
هردو دست خويش را بر استالم آنست که (سوي آن آند، و حجر األسود را استالم نمايد

و اگر , حجراألسود احاطه نموده و دهان خويش را در ميان آن بنهد و آنرا بدون آواز ببوسد 
چنين کرده نتوانست هردو دست خويش را به سوی حجراألسود نموده و کف دستهای خويش را

ه استالم نمايد،  اگر چنانچه بر اين آار قادر بود، و در غير آن آنرا با اشار-و بپوسد. ) ببوسد
بر گرداگرد ) َدور(سپس از جانب راست حجر األسود شروع به طواف نموده و هفت شوط 

نموده، و در بقيه شوط ها(            ) خانه آعبه طواف نمايد، در شوطهاي سه گانه اول َرَمل 
ه ازبا آرامش و وقار راه رود، و طواف خويش را از پشت سر حطيم قرار دهد، و هر باري آ

نزد حجر األسود مي گذشت آنرا استالم نمايد، و طواف را با استالم ختم آند، آنگاه دو رآعت 
سپس به سوي . نماز بگزارد، و اين طواف به نام طواف قدوم ناميده مي شود، و سنت است

) ص(صفا برود، پس بر آن باال شود و روبه قبله نموده تكبير و تهليل بگويد، و بر رسول خدا 
د بفرستد، و به بارگاه خداي تبارك و تعالي دعاء آند، آنگاه از صفا فرود آمده روبه سوي درو

در اين هنگام يك شوط آن . مروه آورد، پس بر مروه باال رود و چنان آند آه بر صفا مي آرد
به پايان رسيده است، سپس بار ديگر به سوي صفا بر گردد و از آن به سوي مروه، و اين 

در راه رفتن ميان . ر اين حرآت دوسويه را انجام دهد و سعي را به اتمام برساندچنين هفت با
در هر شوطي از شوط هاي هفت گانه تند و و سريع باال تر از ) ميلين اخضرين(دو مل سبز 
 .حد رمل بدود

پس چون روز هشتم ذي الحجه فرا رسيد نماز بامدد را به مكه مشرفه بخواند، آنگاه به سوي 
ت آند و در آن اقامت گزيند، و اين شب را در آن بگزراند، و بعد از طلوع خورشيد مني حرآ
 از مني به سوي عرفات انتقال آند، و در عرفات وقوف - و آن روز عرفه است-روز نهم

و دعاء آنان، و پس ) ص( تكبير و تهليل گويان، و درود گويان بر رسول اآرم -نمايد) درنگ(
 مردم دو نماز ظهر و عصر را در وقت ظهر با يك اذان و دو اقامت از زوال خورشيد امام به

بگزارد، و حاجي وقوف خويش به عرفه را تا غروب خورشيد استمرار دهد، آنگاه در راه خود
را در آن بگزراند، و ) عيد قربان(به سوي مكه بر گردد، و به مزدلفه فرود آيد، و شب نحر 

قت عشاء با يك اذان و يك اقامت با مردم بگزارد، پس امام دو نماز مغرب و عشاء را در و
 امام به مردم نماز صبح را در - و آن روز عيد قربان است-چون بامداد روز دهم طلوع آرد

تاريكي بگزارد، سپس امام و مردم همراه وي بايستند و دعاء آنند، آنگاه قبل از طلوع خورشيد
عقبه رسيد آنرا با هفت سنگ ريزه بزند، و بابه سوي مني حرآت آند، پس چون به نزد جمره 
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اولين سنگريزه اي آه به سوي آن مي زند تلبيه را قطع آند، سپس اگر مي خواهد قرباني اي 
را ذبح نمايد، آنگاه سر خويش را بتراشد،يا آوتاه نمايد، سپس در خالل روزهاي سه گانه نحر 

 آنگاه به سوي -ام دادن طواف زيارت براي انج-به سوي مكه مشرفه برود) روزهاي قرباني(
 .مني برگردد و در آن اقامت گزيند

پس چون خورشيد روز يازدهم زوال آرد جمره هاي سه گانه را بزند، از جمره اولي اي آه 
نزديك مسجد خيف است آغاز نمايد پس آنرا با هفت سنگريزه بزند، در هنگام زدن هر 

جمره بايستد و دعاء آند، آنگاه جمره مياني را بزند سنگريزه تكبير بگويد، سپس در برابر آن 
و در نزد آن بايستد، و در اخير جمره عقبه را بزند اما در نزد آن نيستد، پس چون خورشيد 
روز دوازدهم ذي الحجه زوال آرد، جمره هاي سه گانه را مانند آنچه آه در روز قبل انجام 

 شب بگزراند، سپس به سوي مكه مشرفه به داده است بزند، و در ايام زدن جرمات، در مني
راه افتد و در ميان راه ساعتي و در منحصب فرود آيد، آنگاه داخل مكه مشرفه شود، و به خانه

آعبه هفت شوط بدون رمل و بدون سعي طواف آند، و اين طواف؛ طواف وداع، و همچنين 
 آنگاه به نزد چاه زمزم طواف صدر ناميده مي شود، و بعد از طواف دو رآعت نماز بگزارد،

 سپس به ملتزم آيد و به سوي خداوند تبارك و تعالي  آمده و از آب آن به حال ايستاده بنوشد،
 سوي  و آنگاه آه اراده بازگشتن به. زاري و تضرع نمايد و هر آنچه مي خواهد دعاء آند

فراق بيت باز خانواده خويش را داشت براي او الزم است تا گريه آنان و حسرت خوران بر 
 .گردد

 حج َقران
 .به معناي جمع آردن ميان دو چيز است: قران در لغت

شخص از ميقات براي عمره و حج هر دو احرام : و معناي آن در اصطالح شرع اين است آه
 .بپندد

 . افضل استَتَمتُّعحج قران در نزد ما از حج 
 .افضل است) حج مفرد(و حج تمتع از حج افراد 

ران آه حج و عمره را با هم پيوست مي سازد سنت است آه در هنگام نيت براي حاجي ق
) َاللَُّهمَّ ِانِّي ُاِرْيُد الُعْمَرَة َوالَحجَّ َفَيسِّرُهَماِلي َو َتَقبَّْلُهَما ِمنِّي: (آردن حج چنين بگويد

 دو را پس آنرا بر من آسان گردان و آن, من عمره و حج را هر دو باهم اراده دارم! بار الهی(
 .، آنگاه تلبيه بگويد.)از من بپذير

پس چون حاجي قران به مكه مكرمه داخل شد، به طواف عمره آغاز نمايد در هفت شوط، با 
رمل نمودن و شوطهاي سه گانه اول فقط، آنگاه دو رآعت براي طواف بگزارد، سپس ميان 

 و هفت شوط را تكميل ،)بدود(صفا و مروه سعي نمايد، و در ميان دو ميل سبز هروله آند 
آنگاه به اعمال حج شروع آند، پس براي حج طواف قدوم را . نمايد، و اين افعال عمره است

 .انجام دهد، و آنگاه اعمال حج را با تفصلي آه گذشت به اتمام رساند
پس چون در روز عيد قربان جمره عقبه را زد، بروي واجب است تا گوسفندي را، يا يك هفتم 

گاو . يک هفتم َبَدَنه جزئی از هفت جزء آن است و بدنه عبارت از شتر ( را ذبح نمايدَبَدَنه اي
را براي ذبح آردن نيافت، سه روز قبل از عيد قربان و هفت ) حيواني(پس اگر هدي ).است

روز بعد از فارغ شدن از افعال حج روزه بگيرد، و او در گرفتن اين هفت روز صاحب اختيار
ت بعد از ايام تشريق در مكه روزه بگيرد، و اگر هم مي خواست بعد از است، اگر مي خواس

 .باز گشت به سوي خانواده اش روزه بگيرد
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 َتَمتُّع
عبارت است از اينكه شخص از ميقات فقط براي عمره احرام ببندد، پس بعد از خواندن : َتَمُتع

من ارادۀ ! بارالهی) (َيسِّرَهاِلي َو َتَقلبَّْلَها ِمنَّيَاللَُّهمَّ ِانِّي ُاِريُد الُعْمَره َف: (دو رآعت احرام بگويد
، آنگاه تلبيه بگويد، پس )پس برايم آنرا آسان گردان و آنرا از من بپذير , انجام عمره را دارم

چون به مكه مكرمه داخل گرديد براي عمره طواف نمايد و با شروع طواف تلبيه را قطع آند، 
گاه دو رآعت طواف را بگزارد، سپس در بين صفا و مروه و در سه شوط اول رمل آند، آن

هفت شوط سعي آند و سرش را بتراشد يا آوتاه نمايد، و در اين هنگام از احرام حالل مي 
 .را به سوي مكه روان نساخته باشد) حيوني(شود، اين در صورتي است آه هديي 

 . نمي شوداما اگر چنانچه هديي را روان ساخته بود، از عمره خويش حالل
پس چون روز هشتم از ذي الحجه فرا رسيد از سر زمين حرم براي حج احرام ببندد، و افعال 

 .حج را به جاي آورد
پس چون جمره عقبه را در روز عيد قربان زد، بر او ذبح نمودن گوسفندي، يا شريك شدن در 

 .يك هفتم بدنه اي الزم گرديده است
ت سه روز قبل از روز عيد قربان و هفت روز بعد از و اگر گوسفندي را ذبح آرده نتوانس

فارغ شدن از افعال حج روزه بگيرد، اما اگر سه روز را روزه نگرفت تا آنكه روز عيد قربان
فرا رسيد، ذبح نمودن يك گوسفند يا شريك شدن در يك هفتم بدنه اي بر او متعين گرديده است، 

 ).يعني جاي َذبح را نمي گيرد( ندارد و ديگر روزه گرفتن و صدقه دادني از وي صحت

 ُعمَره
انجام دادن عمره يك بار در عمر سنت مؤآده است، اگر چنانچه شرطهاي وجوب اداء حج 

 .وجود گرديد
 .انجام دادن عمره در تمام سال صحيح است

 .احرام بستن براي عمره در روز عرفه و روز عيد قربان، و روزهاي تشريق مكروه است
 :چهار چيز استافعال عمره 

 .احرام -1
 .طواف -2
 .سعي بين صفا و مروه -3
 .تراشيدن موي و يا آوتاه آردن آن -4

بعد از : بهترين سرزمين ِحّل(پس آسي آه اراده عمره را دارد بايد آه به سر زمين ِحّل برود
ن اقامت ، اگر چنانچه به مكه بود، برابر است آه او از اهالي مكه باشد، يا آه در آ)آن جعرانه

 .گزيده باشد، و بايد براي عمره احرام ببندد
اما آسي آه از مكه دور است و هنوز به مكه داخل نشده است، پس او از ميقات احرام ببندد، 

اگر چنانچه قصد داخل شدن به مكه را داشت، سپس طواف آند و براي عمره سعي انجام دهد، 
 . هنگام از عمره حالل گرديده استآنگاه سرش را بتراشد، يا آوتاه آند، و در اين

 جنايات و جزاء آنها
 .عبارت است از ارتكاب آنچه آه از آن در حرم نهي به عمل آمده است: جنايت

 :جنايت بر دو قسم تقسيم مي شود
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 .جنايت بر حرم -1
 .جنايت بر احرام -2
 

 جنايت بر حرم
يد؛ با آشتن شكار، يا اشارهجنايت بر حرم عبارت از آن است آه آسي قصد شكار حرم را بنما

نمودن به سوي شكار، يا رهنمائي آردن بر شكار، يا اينكه آسي به درخت حرم يا گياه آن 
تعرض نمايد؛ با قطع آردن يا ريشه آن ساختن آن، پس اين جنايت بر حرم است، چه آنرا 
 :يردشخص محرمي مرتكب گردد، يا شخص حاللي، و بر هر يك از اين دو جزاء تعلق مي گ
اگر آسي صيد بياباني وحشي حرم را شكار آرد، و آنرا ذبح نمود؛ پس خوردن آن جايز 

نيست، و آن حيوان ذبح شده، مردار به حساب مي آيد، چه آنرا شخص محرم صيد آرده باشد، 
 .يا شخص حاللي

اگر شخص حاللي صيد حرم را شكار آرد، پس قيمت آن بر او واجب است و بايد آنرا بر 
 . صدقه نمايد، و روزه گرفتن جانشين قيمت آن شده نمي تواندفقراء

اگر درخت حرم يا گياه آنرا قطع آرد، بر او پرداخت قيمت آن به فقراء واجب است، چه آن 
 .شخص محرم باشد يا حالل

اما اگر گياه حرم را براي نصب نمودن خيمه يا حفر نمودن ديگدان قطع آرد پس اين جائز 
 .ردن از آن ممكن نيستاست، زيرا پرهيزآ

××× 
 جنايت بر احرام

جنايت بر احرام عبارت از آن است آه شخص محرم در حال احرام خويش مرتكب محظوري 
 .از محظورات حج گردد، يا واجبي از واجبات آنرا ترك نمايد

 :جنايت بر احرام به شش قسم تقسيم مي شود
َذبح ( فساد آن نه با َدم جبران مي شودجنايتي آه ارتكاب آن حج را فاسد مي گرداند، و: اول

، نه به روزه گرفتن، و نه به صدقه )گوسفند يا يک هفتم حصه از هفت حصۀ شتر با گاو است
 .دادن، و اين جنايت عبارت است از جماع آردن قبل از وقوف به عرفه

 پس آسي آه قبل از وقوف به عرفه جماع آرد حج آن فاسد گرديده و بر وي ذبح گوسفندي
 .واجب شده است، چنانكه بروي قضاء آوردن حج در سالي از سالهاي آينده واجب است

واجب مي ) شتر يا گاوي آه ذبح آن در قرباني رواباشد(جنايتي آه با ارتكاب آن بدنه : دوم
 :گردد، و آن دو چيز است

 .جماع آردن بعد از وقوف به عرفه قبل از سر تراشيدن -1
 .ت در حال جنابتانجام دادن طواف زيار -2

پس آسي آه بعد از وقوف به عرفه قبل از سر تراشيدن جماع آرد، بروي ذبح شتر يا ذبح 
 .گاوي واجب گرديده است

همچنين آسي آه طواف زيارت را در حال جنابت انجام داد؛ بروي ذبح شتر، يا ذبح گاوي 
 .واجب است

واجب مي گردد، و آن در )  بدنه ايگوسفندي، يا يك هفتم(جنايتي آه با ارتكاب آن دمي : سوم
 :چند امر آتي است

اگر فعلي از مقدمات و دواعي جماع را مرتكب گرديد؛ همچون بوسدين و لمس آردن به  -1
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 .شهوت
 .اگر مرد بدون عذر جامه دوخته شده اي را پوشيد -2

نده اي آه اما زن هر چه را آه مي خواهد به پوشد، مگر اينكه او نبايد روي خود را با پوشان
 .رخ آن چسبيده باشد بپوشاند

اما اگر چنانچه(اگر موي سر خويش، يا موي ريش خويش را بدون عذري برآند يا تراشيد  -3
پس او , مانند اينکه حشرات مؤذی بر سرش پيدا شده بود , سرش را به جهت عذری تراشيد 

گيرد يا شش مسکين را اگر می خواهد گوسفندی را ذبح کند يا سه روز روزه ب, مختار است
» يک صاع معادل سه کيلو و شصت گرام است«برای هر نفر مسکين نصف صاع, طعام کند

 ).از گندم يا قيمت آن 
 .اگر شخص محرم به مدت يك روز آامل رويش را پوشانيد -4
اگر شخص محرم عضو آاملي از اعضاي بدن خود همچون ران، ساق، بازو، روي، و سر -5

 .وشبوي زد، با هر نوعي از انواع خوشبويي آه باشدرا بدون عذري خ
 .همچنين اگر جامه اي را آه به خوشبويي معطر ساخته شده بود به مدت يك روز آامل پوشيد

 .اگر ناخنهاي يك دست خود، يا يك پاي خود را آوتاه آرد -6
 .اگر طواف صدر را ترك نمود -7

ي گردد آه اندازه آن نصف صاع از گندم، جنايتي آه با ارتكاب آن صدقه اي واجب م: چهارم
 :يا قيمت آن است، و اين جنايت نيز در چند امر است

 .اگر شخص محرم آمتر از يك چهارم سر، يا آمتر از يك چهارم ريش خود را تراشيد -1
اگر شخص محرم يك ناخن يا دو ناخنش را آوتاه آرد، پس براي هر ناخني بايد نصف  -2

 . آن را صدقه بدهدصاع از گندم يا قيمت
 .اگر شخص محرم آمتر از يك عضو را خوشبويي زد -3
اگر شخص محرم جامه دوخته شده، يا جامه خوشبو ساخته شده اي را آمتر از يك روز  -4

 .پوشيد
 .اگر شخص محرم سر يا روي خويش را آمتر از يك روز پوشانيد -5
.وء بود طواف قدوم را انجام دادبي وض( ) اگر شخص محرم در حال يكه به َحَدث اصغر  -6

 .همچنين اگر در حال حدث اصغر طواف صدر را انجام داد
 .اگر زدن سنگريزه اي از يكي از سنگريزهاي سه گانه را ترك نمود -7

جنايتي آه با ارتكاب آن صدقه اي واجب مي گردد آه اندازه آن آمتر از نصف صاع : پنجم
 .است

. شپش يا ملخي را آشت، پس هر چه مي خواهد صدقه بدهداگر: و آن در صورتهاي آتي است
و. و اگر دو شپش يا دو ملخ يا سه عدد از اين دو نوع را آشت، يك مشت از طعام صدقه بدهد

 .اگر بر اين افزود نصف صاع از گندم صدقه بدهد
 آشتن شكار بياباني: جنايتي آه با ارتكاب آن قيمت واجب مي گردد، و آن عبارت از: ششم

 .وحشي است
اگر شخص محرم صيدي از حيوانت بياباني وحشي را شكار آرد، يا آنرا ذبح آرد، يا به سوي 
آن اشاره آرد، يا شكارچي را بر مكان صيد راهنمايي آرد، پس قيمت آن بر او واجب گرديده 

 .است، برابر است آه صيد خوردني باشد يا غير خوردني
 آن شكار نموده است يا درمكاني نزديك به آن قيمت صيد را دو شخص عادل در مكاني آه در

 .گذاري نمايند
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رسيد، شخص محرم مختار است؛ اگر ) حيوان قرباني(پس اگر قيمت صيد به بهاي يك هدي 
ميخواهد هدي را خريداري نموده و آن را در سر زمين حرم ذبح نمايد، و اگر مي خواهد 

ه آند؛ براي هر فقيري نصف صاع، و اگر ميطعامي را خريداري نموده آن را بر فقراء صدق
 .خواهد بجاي هر نصف صاعي يك روز روزه بگيرد

و اگر قيمت صيد به اندازه بهاء يك هدي نرسيد پس او مختار است؛ اگر مي خواهد طعامي را 
خريداري نموده و آنرا صدقه دهد، و اگر هم مي خواهد به جاي هر نصف صاع يك روز آامل

 .روزه بگيرد
بر محرم در آشتن حشرات موذي؛ همچون زنبور، عقرب، مگس، مورچه، وپروانه چيزي و 

 .همچنين بر محرم در آشتن مار و موش و زاع و سگ درنده چيزي نيست. نيست

 َهدي
 .عبارت است از حيواني آه براي حرم اهداء مي گردد: هدي

 .و هدي از گوسفند، گاو، و شتر مي باشد
 .نفر صحت دارداهداء گوسفند از جاي يك 

اهداء شتر و گاو از جاي هفت نفر صحت دارد، به شرط اينكه سهم هر يك از آنان آمتر از يك
 .هفتم حصه آن نباشد

و در هدي همان اموري شرط است آه در قرباني شرط است؛ چون اين شرط آه حيوان بايد از
 ( ).عيبها سالم بوده باشد

 سال آامل را به پايان آورده باشد، و در سال دوم فقط اهداء آن گوسفندي جواز دارد آه يك
 .داخل گرديده باشد

و ميش از اين حكم مستثني است، اگر چنانچه از نصف سال گذشته بود، و بگونه اي چاق بود 
آه به دليل چاقي آن ميان او و ميان گوسفندي آه يكسال را تكميل آرده بود فرق گذاشته نيم 

 .شد، پس اهداء آن جائز است
.و از گاو هدي جواز ندارد مگر آنچه آه دو سال را آامل نموده و در سال سوم داخل شده باشد

وهدي از شتر جواز ندارد، مگر آنچه آه پنج سال را آامل نموده و در سال ششم داخل شده 
 .باشد

ذبح ) ايام قرباني(هدي نافله و هدي قران و هدي تمتع بعد از زدن جمر هعقبه در ايام نحر 
 .ددگر

 .و ذبح بقيه هدايا مقيد به زمان مخصوصي نيست
 .و هر هدي از هدايا در سر زمين حرم ذبح مي شود
 .و ذبح آردن هدايا در مني در ايام نحر مسنون است

براي صاحب هدي مستحب است آه از هدي خويش بخورد، اگر چنانچه هدي آن براي حج 
 .نافله يا حج قران يا حج تمتع بود

ي شخص غني نيز جواز دارد آه از هدي حج نافله و حج قران و حج تمتع و همچنين برا
 .خويش بخورد

اما اگر هدي حج نافله در راه هالك گرديد پس نه صاحب آن و نه شخص غني ديگري از آن 
نخورد، بلكه فروگذاشتن الشه ذبح شده آن بعد از آنكه گردنبند آن با خون آن آميخته شود، 

 .واجب مي باشد
از هدي نذر جواز ندارد، نه براي صاحب هدي و نه براي شخص غني ديگري، زيرا خوردن 
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 .آه آن صدقه مي باشد و حق فقراء است
و خوردن از هدي جنايات جواز ندارد، نه براي صاحب هدي و نه براي شخص ديگري، و آن 

 .هديي است آه براي جبران نقصي آه در حج واقع گرديده، واجب شده است

 اربيان ِاحَص
همانا بازداشته شدن است از: باز داشتن است از چيزي، و در اصطالح شرع: إحصار در لغت

 .عمره يا حج به سبب مانعي چون بيماري يا وجود دشمن يا غيره
آسي آه به سبب وجود دشمن يا به سبب بيماري اي از رسيدن به خانه خدا باز داشته مي شود،

وي ذبح آرده شود، آنگاه خود را حالل گرداند، و اگر بايد گوسفندي را بفرستد تا از جاي 
 .حاجي قران بود دو دم را بفرستد

و اين حيواني را آه مي فرستد بايد در سرزمين حرم ذبح شود، و ذبح آن مقيد به روز عيد 
 .نيست

و آسي آه از رسيدن به حج در حصار و مانع قرار مي گيرد الزم است آه خود را حالل 
 بر وي يك حج و يك عمره قضاي است، و آسي آه از عمره در حصار قرار ميگرداند، آنگاه

گيرد بر وي فقط يك عمره قضائي است، و بر حاجي قران آه در حصار قرار مي گيرد يك 
 .حج و دو عمره است

پس اگر شخص محصر حيوان را فرستاد، سپس احصار از وي بر طرف شد، اگر بر سوق 
 .ج قادر گرديد، بايد به سوي حج متوجه شود، و در غير آن خيردادن حيوان هديه و انجام ح

 .و بعد از وقوف به عرفه احصاري نيست
 .و هر آس در خود مكه از انجام دادن دو رآن حج باز داشته شد پس او محصر است

  حكم انجام حج از جاي آسي ديگر
د، اما در عبادات نائب گرفتن در عبادات مالي در هنگام عجز و قدرت هر دو جاري مي شو

 .بدني نائب گرفتن به هيچ حالي جائز نيست
و در عباداتي آه مرآب از هر دو اند، يعني هم بدني و هم مالي مي باشند، نائب گرفتن فقط در

 .هنگام ناتواني و عجز جاري مي شود
 .و شرط؛ نا تواني دائم و هميشگي تا وقت مرگ است

ه فقط محدود به حج فرض است نه حج نفل، زيرا در و شرط عجز و ناتواني براي نائب گيرند
 .حج نفل نيابت در حال قدرت و عجز هر دو جواز دارد

و هر آس از جاي دو آس احرام بست، پس تاوان هزينه حج هر دو آس بر عهده وي است، و 
.حج وي هم به نيابت از هيچ آدام صحيح نيست، بلكه حج از جاي خود وي صحت پيدا مي آند

 .حصار بر نايب گيرنده است، دم قران و جنايت بر نائبو دم ا

 )ص(زيارت نبي اآرم 
 هر آسي قبر من را زيارت -من َزاَر َقْبِرْي َوَجَبْت له َشَفاَعِتي: (فرموده است) ص(رسول خدا 

 )به روايت طبراني (   ).آرد، شفاعت من برايش واجب گرديده است
 هر آس به حج -َحجَّ الَبْيَت َوَلْم َيُزْرني َفَقْد َجَفاِنيَمْن : (فرموده است) ص(و نيز رسول خدا 

 )به روايت طبراني). (بيت اهللا آمد اما مرا زيارت نكرد پس به تحقيق آه به من جفا نموده است
از افضل مستحبات است، پس آسي آه خداي متعال او را براي ) ص(زيارت قبر نبي اآرم 
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به سوي ) ص( حج يا قبل از آن جهت زيارت نبي اآرم حج توفيق داد بايد بعد از فراغت از
 .مدينه منوره برود

از درود و سالم براي شان بسيار بخواند، پس) ص(و بايد آه به دنبال نيت زيارت آن حضرت 
چون به مدينه منوره رسيد، بايد غسل آند، و خوشبويي استعمال نمايد، و بايد آه نيكو ترين 

 .بپوشد) ص(اشت شرفيابي به زيارت نبي اآرم جامه خويش را به قصد بزرگد
و بايد اوًال با تواضعي همراه با آرامش و وقار به مسجد شريف نبوي داخل شود و آنگاه جهت 
تحيه مسجد دو رآعت نماز بخواند و هر آنچه مي خواهد دعاء آند، آنگاه متوجه قبر شريف آن 

 حدود ادب بايستد، و بايد آه بر گرديده و در برابر آن با خشوع و با رعايت) ص(حضرت 
ايشان سالم بگويد و درود بخواند، آنگاه سالم آساني را آه او را به اين آار سفارش و وصيت 

برساند، سپس بار ديگر به مسجد شريف نبوي رفته و هر آنچه ) ص(نموده اند به آن حضرت 
در خود و در حق مي خواهد نماز بخواند، و هر آنچه مي خواهد در حق خود و پدر و ما

مسلمانان و درحق آناني آه او را به اين آار سفارش نموده اند دعاء نمايد، و بايد آه اقامت 
) ص(خويش را به مدينه منوره مغتنم شمارد، و در زنده داشتن شبها و در زيارت نبئ اآرم 

ستغفار و توبه هر آنگاه آه فرصتي يافت جد و جهد تمام نمايد، و بايد تكرار تسبيح و تهليل و ا
 .را بسيار گرداند

و براي او رفتن به گورستان بقيع مستحب است، تا قبرهاي صحابه و تابعين و صالحين 
 .رضوان اهللا عليهم اجمعين را زيارت نمايد

و براي او مستحب است آه همه نماز ا را در مسجد نبوي بخواند تا آنگاه آه در مدينه منوره 
ه سوي وطن خويش را آرد، براي او مستحب است تا با خواندن است، و چون اراده بازگشت ب

دو رآعت نماز با مسجد نبوي وداع نمايد، و هر آنچه مي خواهد دعاء آند، و به نزد قبر رسول
آمده و بر ايشان درود بخواند و سالم بگويد، آنگاه گريان بر فراق آن حضرت ) ص(اآرم 

 .باز گردد) ص(
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