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ُ َجُ ُِكتاب  ُاْلح

ُ ائِط  وِبَُُوََشَ َجُ ُو ج  يَاءََُُسبحَعةُ 1ُاْلح شح
َ
ََلمُ :ُأ ِسح 3ُُ،َواْلح ل وغُ 2ُ،اْلح ل  يَّةُ 4ُ،َوالحَعقح 5ُُ،َواْلح ر 

ُ ،و آزاد بودن ،و عاقل بودن ،و بالغ بودن ،هفت چیز است: مسلمان بودن ،ط واجب بودن حجشرایو 

1ُ ُِ﴿اصل در وجوب حج، قبل از اجماع این آیه است: . َُُولِِلٰ َيحِتُُِحجُ ُانلَّاِسََُُعَ تََطاعََُُمِنُُاْلح ُإََِلحهُُِاسح
﴾  79ُ عمران، آیه سوره آلَُسِبيَلا

ُی خدا واجب است کسی که توانائی بسوی آن دارد. و برای خداوند بر مردم، حج خانه
ِبَُُعنُح

َ
َريحَرَة،ُأ َُقاَلُُه  َُُخَطبَنَا: ول  ُُاللُُِرَس  َُفَقاَلُُوََسلََّم،َُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ َها: ي 

َ
ُُأ ُاللُ ُفََرَضُُقَدُحُانلَّاس 

مُ  ،َُعلَيحك  َجَّ وا.ُُاْلح ج   7339مسلم فَح 

به ما خطبه ایراد نمود و فرمود: ای مردم! همانا اهلل عزوجل بر شما حج را واجب  وسلم علیه اهلل رسول اهلل صلی

 گردانیده است پس حج را بجا آورید. 

2ُ ُُقَاَلُ. ول  ُُالِٰلُُِرَس  ُوََسلَّمََُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ َراِبُ َُحجَُُّإَِذا: عح
َ ٌة،َُلُ ُفَِهَُُاْلح ةٌَُُفَعلَيحهَُُِهاَجرَُُفَإَِذاَُحجَّ َُحجَّ

َرٰى.ُ خح
 
 بر شرط شیخین صحیح دانسته و ذهبی با او موافقت نموده. 7977حاکم در المستدرك أ

هرگاه اعرابی )در حالت کفر( حج کرد )سپس مسلمان شد( برای او یک حج است. و هرگاه مسلمان شد بر او یک 

 حج دیگری واجب است.

اجماع دارند که حج بر بچه و دیوانه واجب نیست  ا،کند: علم امام نووی در مجموع از طرف ابن المنذر نقل میُ.4و3

ن حج از حج اسالم آنان ای حج انجام داد سپس بچه بالغ شد و دیوانه شفا یافت آ یا دیوانه و اجماع دارند اگر بچه
 کند.  کفایت نمی

ُُقَاَلُانلَِّبُ  فِعَُ:ُوََسلَّمََُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ ُُٰانلَّائِمَُُِعِنُ:ُثَََلثَةُ َُعنُحُالحَقلَمُ ُر  تَيحِقَظ،َُحّتَّ ِبُ ُوََعِنُُيَسح ُُٰالصَّ َُحّتَّ
ن ونُُِوََعِنََُُيحتَِلَم، حَمجح ُُٰال ِقَل.َُُحّتَّ  4443صحیح. ابوداوود َيعح

قلم از سه کس برداشته شده است )گناه بر سه کس نوشته نمی شود(: از خوابیده تا بیدار شود، و از بچه تا بالغ شود، 
 شود.و از دیوانه تا عاقل 

 ُشود. رده حج الزم نمینویسد: علمای أمت اجماع دارند که بر ب امام نووی در مجموع میُ.5
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ودُ   ادَُُِوو ج  اِحلَةُُِالزَّ ِريِقَُُوََتحِليَةُ ُ،َوالرَّ ََكنُ ُ،الطَّ حَمِسيَُُِوإِمح 1ُُ.ال

باقی مانده باشد که  زمانو امکان زمان رفتن )آن قدر  ،ی سفر و مرکوب و خالی بودن )أمن بودن( راه و وجود توشه
ُ.به مراسم حج برسد(

رحََكنُ 
َ
َجُ َُوأ َبَعةٌُُاْلح رح

َ
ُ:2ُأ

 و ارکان حج چهار است: 

 نویسد: به اجماع مسلمین، استطاعت شرط وجوب حج است. امام نووی در مجموع میُ.7

ِلُِ ُِ﴿:َُتَعاَلُُِٰلَقوح َُُولِِلٰ َيحِتُُِحجُ ُانلَّاِسََُُعَ تََطاعََُُمِنُُاْلح ﴾ُإََِلحهُُِاسح 79ُُ عمران، آیه سوره آلَُسِبيَلا
 ی خدا واجب است کسی که توانائی بسوی آن دارد. و برای خداوند بر مردم، حج خانه

داند اما صاحبان تحفه، نهایه و مغنی اتفاق دارند که  ا کوتاه کردن سر را از ارکان نمیتراشیدن ی ،ابوشجاع قاضیُ.2

گردد و با  انجام ندهد هنوز حج او تکمیل نمیکه تا آن را  است، به دلیل اینحج تراشیدن یا کوتاه کردن سر از ارکان 

 شود.  خون جبران نمی

َمَر،ُابحِنَُُعِنُ نَُُّع 
َ
وَلُُأ ُُاللُُِرَس  َحل ِقيَُُاللُ ُرَِحمَُ»ُ:قَاَلُُوََسلََّم،َُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ حم  يَن؟:ُقَال واُ«ال ِ َقِّص  حم  َُوال

وَلُُيَا ُ»قَاَلُُالِل،ُرَس  َحل ِقيَُُاللُ ُرَِحمَُ: حم  ُقَال واُ«ال يَن؟: ِ َقِّص  حم  وَلُُيَاَُوال ُ»قَاَلُُالِل،ُرَس  ُاللُ ُرَِحمَُ:
َحل ِقيَُ حم  يَن؟:ُقَال واُ«ال ِ َقِّص  حم  وَلُُيَاَُوال ينَُ»:ُقَاَلُُالِل،ُرَس  ِ َقِّص  حم   7347مسلم .ُ«َوال

سلم فرمود: خداوند کسانی را مورد رحمت قرار دهد که سر را تراشیدند. گفتند: ای رسول و علیه اهلل رسول اهلل صلی
خدا! و کسانی که سر را کوتاه نمودند. فرمود: خداوند کسانی را مورد رحمت قرار دهد که سر را تراشیدند. گفتند: ای 

سانی که سر را کوتاه نمودند. فرمود: خداوند کسانی را مورد رحمت قرار دهد که سر را تراشیدند. رسول خدا! و ک
 گفتند: ای رسول خدا! و کسانی که سر را کوتاه نمودند. فرمود: و کسانی که سر را کوتاه نمودند.

نَِسَُُعنُح
َ
ُُبحِنُُأ نَُّ:َُمالِك 

َ
وَلُُأ ُُاللُُِرَس  َتُُٰوََسلَّمََُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ

َ
،ُأ َتُُِمًنا

َ
َرةَُُفَأ َمح َتُُٰث مَُُّفََرَماَها،ُاْلح

َ
َلُ ُأ ِ

َُمْنح
ُ قُُِقَاَلُُث مََُُّوََنََر،ُبِِمًنا ذُحُلِلحَحَلَّ َشارَُُخ 

َ
َمِن،َُجانِِبهُُِإَِلَُُٰوأ يح

َ ،ُث مَُُّاْلح حََسِ ي
َ عحِطيهَُُِجَعَلُُث مَُُّاْلح انلَّاَس.ُُي 

 7345مسلم 
 .آمد و به سمت آن )هفت تکه( سنگ پرتاب نمودی )عقبه(  وسلم به منی آمد و به جمره علیه اهلل رسول اهلل صلی

سپس به منزل خویش در منی آمد و شتر را قربانی کرد سپس به آرایشگر گفت: سرم را بتراش و به سمت راست 
ُبه مردم کرد. اشاره نمود سپس )جهت تبرك( شروع به دادن موهای خویشخویش خویش سپس به سمت چپ 

ُُقَاَلُ ول  ُُالِٰلُُِرَس  ُوََسلَّمََُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ ُُلَيحَسُ: ،ُالن َساءََُُِعَ َلحق  َماُاْلح ُُإِنَّ ُُالن َساءََُُِعَ . ِصي  صحیح. اتلَّقح

 7795ابوداوود 
 اجماع علما رابر زنان تراشیدن سر نیست بلکه بر زنان کوتاه کردن سر است. همچنین ابن المنذر در کتاب االجماع، 

 کند. در این باره بیان می
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َرامُ   ِحح 2ُُ،انل يَّةَُُِمع1َُُاْلح ق وف  حو  3ُُ،بَِعَرفَةََُُوال َواف  َيحِتَُُوالطَّ ُ 4ُ،بِاْلح عح ََُُوالسَّ َفاَُبيح َوةُُِالصَّ حَمرح 5ُ،َوال

 .و سعی بین صفا و مروه ،ی خدا ، و طواف خانهو وقوف در عرفه ،احرام آوردن همراه نیت

ُُبحِنَُُزيحدَُُِعنُح.1ُ نَّهُ ُثَابِت 
َ
ىُأ

َ
ُُانلَِّبََُُّرأ ََلِلََُُِتَرَّدَُُوََسلَّمََُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ تََسَلُُِْلِهح  934صحیح. ترمذی ُ.َواغح

سلم برای احرام آوردن، خود را از لباس مجرد کرد و غسل و علیه اهلل زید بن ثابت می گوید: دیدم رسول اهلل صلی
 نمود. 

2ُ َُُعنُح. نَس 
َ
ُقَاَلُُأ نَا:

َ
ولُُِنَاقَةُُِثَِفنَاِتُُِعنحدَُُأ ُُاللُُِرَس  ُقَاَلُُِحيَُُوََسلََّم،َُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ ةُ َُْلَّيحَكُ: ُِِبَجَّ

َرةُ  مح ا.َُُوع   73347صحیح. مسند احمد َمعا

َُْلَّيحَكُحضور داشتم که )این چنین نیت آورد و( فرمود:  سلمو علیه اهلل صلیمن در کنار زانوهای شتر رسول اهلل 
ةُ  َرةُ ُِِبَجَّ مح ا.َُوع  َُمعا

ِبَُُعنُح
َ
،ُأ َعِري  شح

َ ُاْلح وََسٰ ُُِلُُقَاَلُُ:قَاَلُُم  ول  ُُاللُُِرَس  بَاُيَا:ُ»وََسلَّمََُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ
َ
،ُأ وََسٰ ُق لحَتَُُكيحَفُُم 

َت؟ُِحيَُ َرمح حح
َ
ُُقَاَلُُ«أ َُُْلَّيحَكُ:ُق لحت  ََللا ََللُُِإِهح ُُانلَِّبُ َُكإِهح  7227مسلم وََسلََّم.َُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ

به من فرمود: ای ابو موسی! چگونه )نیت( گفتی هنگامی که  سلمو علیه اهلل صلیابوموسی أشعری گفت: رسول اهلل 

َُُْلَّيحَكُُإحرام آوردی؟ گفتم: ََللا ََللُُِإِهح ُُانلَِّبُ َُكإِهح ُوََسلََّم.َُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ
3ُ ُُقَاَلُ. ول  ُُالِٰلُُِرَس  ُوََسلَّمََُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ َجُ : ،ُاْلح ل وِعَُُقبحَلََُُجحعُ ََُلحلَةََُُجاءََُُمنُحَُعَرفَة  رُُِط  َُفَقدُحُالحَفجح

دحرَكَُ
َ
.ُُأ َجَّ  997صحیح. ترمذی اْلح

عرفه  شب عید قربان( قبل از طلوع فجر ازمهمترین ارکان حج، عرفه است. کسی که شب مزدلفه )شب دهم یعنی 
 آمد همانا حج را درك کرده و حج او فاسد نشده است.

ِلُِ.4ُ ف وا﴿:َُتَعاَلُُِٰلَقوح وَّ َطَّ َيحِتَُُوَلح  27 سوره حج آیهُالحَعِتيِق﴾ُبِاْلح

ُی قدیمی و آزاد شده را طواف کنند. و باید )حجاج(، خانه
5ُ ِبُُبِنحِتَُُحِبيبَةََُُعنُح.

َ
ََُُتحَراةَُُأ ُقَالَتح ِبَُُدارََُُدَخلحَنا:

َ
ُ ُأ َسيح َوةُ ُِفُُح  ُُِمنُحُنِسح حش  َُوانلَِّبُ ُق َري

ُ ُُوََسلَّمََُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ وف  ََُُيط  َفاَُبيح َوِة،ُالصَّ حَمرح َُُوال وَُ:ُقَالَتح َعَُُٰوه  ورُ ُيَسح ةُُِِمنُحُإَِزار هُ ُبِهُُِيَد  ،ُِشدَّ ِ
عح ُالسَّ

وَُ َُُوه  ول  َحابِهَُُِيق  صح
َ
َعوحا،:ُِْل مُ َُكتََبُُاللَُُفَإِنَُُّاسح .َُُعلَيحك  َ عح  29379ُحسن لغیره. مسند احمدالسَّ

حسین شدیم در حالی که رسول ی أبو ای از زنان قریش داخل خانه گوید: به همراه عده حبیبه بنت أبی تجرات می
ایشان و از شدت سعی، إزار کرد  فت: ایشان سعی میکرد. حبیبه گ بین صفا و مروه طواف می سلمو علیه اهلل اهلل صلی
فرمود: بین صفا و مروه سعی کنید همانا اهلل عزوجل سعی را بر شما واجب  خورد. و به اصحابش می چرخ می

ُگردانیده است. 
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ََكنُ   رح

َ
َرةَُُِوأ مح َبَعٌة:ُالحع  رح

َ
َرامُ ُأ ِحح 1ُُ،اْلح َواف  ُ 2ُ،َوالطَّ عح َلحق 3ُُ،َوالسَّ وَُُِواْلح

َ
ِصيُ ُأ َحدُُِِفُُاتلَّقح

َ
ُأ

ُِ لَيح  4ُ.الحَقوح

و تراشیدن یا کوتاه کردن  ،و سعی کردن بین صفا و مروه ،و طواف کردن ،ارکان عمره چهار است: احرام آوردنو 
ُُ.سر در یکی از دو قول

َُُعنُح.1ُ َر ش  ،ُُم  ِب  نَُُّالحَكعح
َ
وَلُُأ ُُاللُُِرَس  َرانَةُُِِمنََُُخَرجَُُوََسلَّمََُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ عح ِ

ا.ُُاْلح تَِمرا عح حسن. مسند م 

 75573احمد 
ُسلم در حالی که احرام به عمره آورده بود از جعرانه خارج شد. و علیه اهلل رسول اهلل صلی

َهاََُعئَِشَة،َُعنُح نَّ
َ
ُُأ ُقَالَتح وَلُُيَا: ،ُرَس  ت مُحُالِٰلِ تََمرح ،َُولَمُحُاعح تَِمرح عح

َ
َُفَقاَلُُأ ِٰن،َُعبحدَُُيَا: ُُالرَّْحح ُِاذحَهبح

ِتَك، خح
 
ِمرحَهاُبِأ عح

َ
7579ُُبخاری اتلَّنحِعيِم.ُُِمنَُُفَأ

سلم فرمود: ای و علیه اهلل عائشه گفت: گفتم ای رسول خدا! شما عمره آوردید و من عمره نیاوردم. رسول اهلل صلی

 عبدالرحمن! خواهرت را ببر و او را از تنعیم، احرام به عمره بیاور.

ِبُُبحِنُُالِٰلَُُِعبحدَُُِعنُح.3ُو2
َ
،ُأ ََفٰ وح

َ
تََمرَُ:ُقَاَلُُأ ُُِاعح ول  ُُالِٰلُُِرَس  نَاُوََسلََّم،َُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ تََمرح ،َُواعح اَُمَعه  ُفَلَمَّ

ةََُُدَخَلُ نَاَُطاَفَُُمكَّ فح ،َُوط  َتَُُمَعه 
َ
َفاَُوأ َوةَُُالصَّ حَمرح تَيحنَاَهاَُوال

َ
.َُُوأ  7977بخاری َمَعه 

احرام به عمره آوردیم، وقتی که داخل مکه سلم احرام به عمره آورد و ما به همراه ایشان و علیه اهلل رسول اهلل صلی

ُشد طواف کرد و ما طواف کردیم و به صفا و مروه رفت و ما همراه ایشان به صفا و مروه رفتیم.
ِرو َُعمح ،ُبحِنَُُعنح َا:َُقاَلُُِدينَار  نلح

َ
َمرَُُابحنََُُسأ ل َُُعنُحُع  َيحِتَُُطاَفُُرَج  َرَة،ُبِاْلح مح َُُولَمُحُالحع  فح ََُُيط  َفاَُبيح ُالصَّ

َوِة، حَمرح ِتَُُوال
ح
يَأ

َ
؟ُأ تَه 

َ
َرأ َُفَقاَلُُامح ُُانلَِّبُ ُقَِدمَُ: َيحِتَُُفَطاَفُُوََسلََّم،َُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ ا،ُبِاْلح َُُٰسبحعا َُخلحَفُُوََصّلَّ

حَمَقامُِ ،ُال ِ َعتَيح ََُُوَطاَفَُُركح َفاَُبيح َوةُُِالصَّ مُحََُكنََُُوقَدُحَُوالَمرح ولُُِِفُُلَك  َوةٌُُالِٰلُُِرَس  سح
 
 375بخاری َحَسنٌَة.ُُأ

ی خدا انجام دهد اما  که به هنگام عمره، طواف خانه پرسیدیم گوید: از ابن عمر در مورد شخصی عمرو بن دینار می

هفت سلم به مکه آمد و و علیه اهلل د آیا به نزد همسر خویش برود؟ گفت: رسول اهلل صلیبین صفا و مروه طواف نکن

پشت مقام ابراهیم دو رکعت نماز گزارد و بین صفا و مروه طواف کرد. و همانا برای  ی خدا بجا آورد و بار طواف خانه

 سلم الگوی نیکوئی است.  و علیه اهلل شما در رسول اهلل صلی

ُقَاَلَُُعنُح.4ُ َمرَُ:َُجابِر 
َ
ُُانلَِّبُ ُأ َحابَهُ ُوََسلَّمََُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ صح

َ
نُحُأ

َ
َرةا،ََُيحَعل وَهاُأ مح وف واُع  واُث مََُُّوَيط  ُي َقِّص  

ل وا.ُ  7757بخاری َوََيِ

سلم به اصحابش دستور داد که  آن را عمره بگردانند و طواف کنند سپس سر را کوتاه کنند و علیه اهلل رسول اهلل صلی

 و از احرام بیرون بیایند.  
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ُ َجُ َُوَواِجبَات  ُ ُاْلح رحََكنَُُِغيح
َ َرامُ 1ُ:ثَََلثَةٌُُاْلح ِحح حِميَقاِتُُِمنَُُاْلح 2ُُ،ال

ُ ،و واجبات حج غیر از ارکان، سه است: احرام آوردن از میقات
ها دانست اما صاحبان تحفه، نهایه و مغنی  لفه و شب ماندن در منی را از سنتماندن در مزد  اهلل، شب مؤلف رحمهُ.7

 شوند. اضافه می پس این دو به واجبات حج اند که قول راجح در مذهب، وجوب این دو می باشد. متفق
َهاََُعئَِشَة،َُعنُح نَّ

َ
ُُأ ُ:ُقَالَتح َذنَتح

ح
تَأ وَلَُُسوحَدةُ ُاسح ُُاللُُِرَس  زحَدِلَفِة،ََُلحلَةَُُوََسلَّمََُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ حم  َفعُ ُال ،ُتَدح َُقبحلَه 

َمةَُُِوَقبحَلُ ةُاَُوََكنَِتُُانلَّاِس،َُحطح
َ
َرأ ُُ-ُثَِبَطةُاُامح ول  ُالحَقاِسمُ َُيق  ُقَاَلُُ-ُاثلَِّقيلَةُ َُواثلَِّبَطةُ : ِذنَُ:

َ
ُلََها،ُفَأ

ُ ُُٰوََحبََسنَاَُدفحِعِه،َُقبحَلُُفََخرََجتح نَاَُحّتَّ بَحح صح
َ
نَاُأ  7274مسلم بَِدفحِعِه.َُُفَدَفعح

سلم اجازه گرفت که قبل از ایشان و قبل از ازدحام مردم خارج شود. و علیه اهلل شب مزدلفه، سوده از رسول اهلل صلی

سوده قبل از ایشان خارج شد و ما را نگه  به وی اجازه داد. سلمو علیه اهلل بود. رسول اهلل صلیزیرا وی زنی فربه 

 داشت و با خروج ایشان ما خارج شدیم.  

َُجابِرُِ ُقَاَل:َُعبحدُُِبحِنَُُعنح ُٰالِل َُحّتَّ َتُُ...
َ
زحَدِلَفَة،ُأ حم  ُُٰال ِرَبُُبَِهاُفََصّلَّ حَمغح َذانُ َُوالحِعَشاءَُُال

َ
َُواِحدُ ُبِأ

، ِ َماُي َسب حُحَُولَمُحَُوإِقَاَمتَيح  7279مسلم َشيحئاا.ُُبَيحَنه 

نماز مغرب و عشاء را گزارد و بین این  ،سلم به مزدلفه آمد و با یک أذان و دو إقامهو علیه اهلل که رسول اهلل صلی تا این
 دو نماز، نماز سنتی نگزارد. 

َمرَُُابحِنَُُعِنُ َماُالِٰلُ ُرَِضَُُع  ُقَاَلَُُعنحه  َذنَُ:
ح
تَأ ُُاسح ِلِبَُُعبحدُُِبحنُ ُالحَعبَّاس  طَّ حم  وَلَُُعنحهُ ُالِٰلُ ُرَِضَُُال ُالِٰلُُِرَس 

ُ نُحُوََسلَّمََُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ
َ
ةَُُيَِبيَتُُأ ،ََُلَاِلَُُبَِمكَّ ِلُُِمنُحُِمًنا جح

َ
ِذنَُُِسَقايَِتِه،ُأ

َ
 7734بخاری َل .ُُفَأ

های منی  به خاطر آب دادن او به حجاج، شب سلم اجازه گرفت کهو علیه اهلل عباس بن عبدالمطلب از رسول اهلل صلی

 سلم به او اجازه داد.و علیه اهلل های ایام تشریق( را در مکه بگذراند پس رسول اهلل صلی )شب

،ُابحِنَُُعِنُُ.2 ُقَاَلَُُعبَّاس  ُُانلَِّبَُُّإِنَُّ: ِلَُُوقََّتُُوََسلَّمََُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ هح
َ
حَمِدينَةُُِِْل هحلُُِاْلح لَيحَفِة،َُذاُال

َ
َُوِْل

مُِ
ح
أ َفَة،ُالشَّ ِلُُاْلح حح هح

َ
نَََُُنحدُ َُوِْل حَمنَاِزِل،ُقَرح ِلُُال هح

َ
ََمِنَُُوِْل لََم،ُاَلح نَُُّيَلَمح ،ُه  نَّ َتَُُٰولَِمنُحُلَه 

َ
ُِمنُحَُعلَيحِهنَُُّأ

ِِهنَُّ نُحَُغيح َرادَُُِممَّ
َ
َجَُُّأ َرَة،ُاْلح مح ُُفَِمنُحُٰذلَِك،ُد ونَََُُكنََُُوَمنُحَُوالحع  َُُحيحث 

َ
حَشأ ن

َ
ُُٰأ َُُحّتَّ ل  هح

َ
ةَُُأ َة.ُُِمنُحَُمكَّ َمكَّ

 7525بخاری 
سلم برای اهل مدینه، ذوالحلیفه و برای اهل شام، جحفه و برای اهل نجد، قرن المنازل و و علیه اهلل رسول اهلل صلی

و ها برای اهالی این مناطق است و برای کسانی که قصد حج  میقاتبرای اهل یمن، یلملم را میقات قرار داد. این 

تر از  ی منزل آنان تا مکه کم کنند. اما کسانی که فاصله آیند و از این مناطق گذر می عمره دارند و از دیگر مناطق می

 آورند. = نند حتی اهل مکه از مکه احرام میک س از هر مکانی که سفر را شروع میمیقات است پ
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 ُ َمارَُُِوَرمح ِ
َلحق 1ُُ،اثلَََّلِثُُاْلح 2ُُ،َواْلح

ُ،و تراشیدن )یا کوتاه کردن سر( ،گانه های سه و سنگ زدن به شیطان

َمرَُُابحِنُُ=َُعِنُ َما،ُالِٰلُ ُرَِضَُُع  ا:ُقَاَلَُُعنحه  انُُِٰهَذانُُِف ِتحَُُلَمَّ َ حِمِّصح تَوحاُال
َ
َمَر،ُأ ِميَُُيَا:َُفَقال واُع 

َ
ِمِنَي،ُأ ؤح حم  ُال

وَلُُإِنَُّ» ُُالِٰلُُِرَس  ِلَُُحدَُُّوََسلَّمََُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ هح
َ
نااََُنحدُ ُِْل وَُُ،«قَرح رَدحنَاُإِنُحَُوإِنَّاَُطِريِقَنا،َُعنُحَُجوحرٌَُُوه 

َ
نااُأ ُقَرح

وا:ُقَاَلَُُعلَيحَنا،َُشقَُّ ر  َوَهاُفَانحظ  ،ُِمنُحَُحذح مح مُحُفََحدََُُّطِريِقك  .َُُذاَتُُلَه  ق   7537بخاری ِعرح

این دو شهر )بصره و کوفه( فتح شدند اهالی آن به نزد أمیرالمؤمنین عمر آمدند و گفتند: ای أمیرالمؤمنین! زمانی که 

در مسیر ما نیست و ما اگر به  را مرز و میقات قرار داد اما سلم برای اهل نجد، قرن المنازلو علیه اهلل رسول اهلل صلی

مین میقات در موازات مسیر شما . عمر گفت: شما نظر کنید کدال بیاییم برای ما دشوار و مشکل می شودقرن المناز

 ؟ پس برای آنان ذات عرق را مرز و میقات قرار داد.قرار دارد

َمرَُُابحِنَُُعِنُُ.7 َماُالِٰلُ ُرَِضَُُع  نَّهُ :َُعنحه 
َ
ِمََُُكنَُُأ َرةَُُيَرح َمح نحيَاُاْلح ،ُبَِسبحعُُِادل  ُ َُحَصيَات  ُُٰي َكّب  ُُإِثحرََُُِعَ ُك  

مُ ُث مََُُّحَصاة ، َُُٰيتََقدَّ ِهَل،َُحّتَّ ومَُُي سح ِبَلَُُفيَق  تَقح سح ومُ ُالحِقبحلَِة،ُم  ،َُفيَق  وَُطِويَلا ع  َفعُ َُوَيدح ُث مَُُّيََديحِه،َُوَيرح
ِمُ َطٰى،ُيَرح حو سح ذُ ُث مَُُّال خ 

ح
َمالَُُِذاَتُُيَأ ،ُالش  تَِهل  ومُ ُفَيَسح ِبَلَُُوَيق  تَقح سح ومُ ُالحِقبحلَِة،ُم  ،َطِويَُفيَق  وَُلا ع  َُوَيدح

َفعُ  ومُ ُيََديحِه،َُوَيرح ،َُوَيق  ِمُُث مََُُّطِويَلا ِنُُِمنُحُالحَعَقبَةَُُِذاِتََُُجحَرةَُُيَرح حَواِدي،َُبطح َُُولَُُال ُث مَُُِّعنحَدَها،ُيَِقف 
، َُُينحَِّصِف  ول  ُُٰهَكَذاَُفيَق  يحت 

َ
ُُانلَِّبََُُّرأ .ُُوََسلَّمََُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ َعل ه   7957بخاری َيفح

گفت  کرد و به دنبال هر سنگی تکبیر می ی نزدیک به مسجد خَیف را با هفت تکه سنگ رمی می مرهابن عمر، ج

س در حالت به او اصابت نکند( سپهای رمی مردم  گرفت. )تا سنگ تر قرار می که پایین آمد تا این سپس جلو می

کرد.  ی بقره( دستان خویش را بلند کرده و دعا می سورهی  همدت زمان طوالنی )به انداز کرد و ایستاده رو به قبله می

س در حالت ایستاده رو به آمد سپ گرفت و پایین می کرد سپس سمت چپ را می ی وسطی را رمی می سپس جمره

ی عقبه را رمی  کرد. سپس از بطن وادی، جمره قبله، مدت زمان طوالنی دستان خویش را بلند کرده و دعا می

 سلمو علیه اهلل گفت: این چنین دیدم که رسول اهلل صلی شد و می ایستاد سپس منصرف می نمی کرد. و نزد آن یم

 داد.   انجام می

که  آید و این که حلق، جزو ارکان حج به حساب میگونه که در ارکان حج بیان شد قول راجح این است  همانُ.2

ُباشد. هب میمؤلف آن را در واجبات آورده قول مرجوحی در مذ
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َجُ َُنُ وَسُ   ِفحَرادُ َُسبحٌع:ُاْلح

وَُُاْلح ِديمُ َُوه  َجُ َُتقح ُُاْلح َرةََُُِعَ مح 2ُُ،َواتلَّلحِبيَةُ 1ُ،الحع  ومَُُِوَطَواف  د  3ُ،الحق 
ُ حَمِبيت  زحَدِلَفةََُُوال 4ُُ،بِم 

و شب ماندن  ،و طواف قدوم ،و تلبیه گفتن ،های حج هفت است: حج مفرده و آن تقدیم حج بر عمره است و سنت
ُ،در مزدلفه

َُُعنُحُ.7 نَا:ََُعئَِشَة،ُقَالَتح ولَُُِمعََُُخرَجح ُُالِٰلُُِرَس  ةََُُِعمَُُوََسلَّمََُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ حوََداِع،َُحجَّ َُُمنُحُفَِمنَّاُال َهلَّ
َ
ُأ

َرة ، مح َُُمنُحَُوِمنَّاُبِع  َهلَّ
َ
ةُ ُأ َرة ،ُِِبَجَّ مح َُُمنُحَُوِمنَّاَُوع  َهلَّ

َ
َجُ ُأ ُ»ُبِاْلح َهلَّ

َ
َُُوأ ول  ُُالِٰلُُِرَس  ُوََسلَّمََُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ

َجُ  اُ،«بِاْلح مَّ
َ
َُُمنُحُفَأ َهلَّ

َ
،ُأ َج  وُحُبِاْلح

َ
َجَََُُّجَعَُُأ َرَة،ُاْلح مح ل واُلَمُحَُوالحع  ََُُٰيِ مُ ََُكنََُُحّتَّ ِر.ُُيَوح  7572بخاری انلَّحح

حجه الوداع را انجام داد ما همراه ایشان خارج  سلم در آنو علیه اهلل )سال دهم هجری( سالی که رسول اهلل صلی
شدیم. از ما کسانی بودند که به عمره احرام آورده بودند )حج تمتع گزاردند(، و از ما کسانی بودند که به حج و عمره 

رسول  احرام آورده بودند )حج قِران گزاردند( و از ما کسانی بودند که به حج احرام آورده بودند )حج مفرده گزاردند(.
سلم به حج )مفرده( احرام آورده بود. اما کسانی که به حج )مفرده( احرام آورده بودند یا کسانی که و علیه اهلل اهلل صلی

 حج و عمره را با هم جمع کردند )یعنی حج قِران انجام داده بودند( تا روز عید قربان از احرام بیرون نشدند. 

َمَر،ُابحِنَُُعنُحُ.2 نَُُّع 
َ
وَلُُأ ُُاللُُِرَس  ُُإَِذاََُكَن،ُوََسلَّمََُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ تََوتح ُِعنحدَُُقَائَِمةُاَُراِحلَت هُ ُبِهُُِاسح

ِجدُِ ُُاْلح لَيحَفِة،ُِذيَُمسح َهلَّ
َ
ُ»َفَقاَلُُأ ،َُْلَّيحَكُ: مَّ يَكَُُلَُُْلَّيحَكَُُْلَّيحَك،ُاللٰه  َد،ُإِنََُُّْلَّيحَك،ُلََكََُُشِ َمح ُاْلح

َمَة، لحَك،ُلََكَُُوانل عح حم  يَكَُُلَُُوال  7794مسلم .ُ«لََكََُُشِ

آورد  ایستاد احرام می کنار مسجد ذوالحلیفه راست می سلمو علیه اهلل گوید: هرگاه مرکوب رسول اهلل صلی ابن عمر می

،َُْلَّيحَكُگفت:  و )تلبیه( می مَّ يَكَُُلَُُْلَّيحَكَُُْلَّيحَك،ُاللٰه  َد،ُإِنََُُّْلَّيحَك،ُلََكََُُشِ َمح َمَة،ُاْلح لحَك،ُلََكَُُوانل عح حم  َُوال
يَكَُُلُ ُلََكََُُشِ

ََُعئَِشةُ ُ.3 َلُُإِنَُّ:ُقَالَتح وَّ
َ
ءُ ُأ ََُُشح

َ
ةََُُقِدمَُُِحيَُُبِهُُِبََدأ نَّهُ َُمكَّ

َ
،ُأ

َ
أ َيحِت،َُطاَفُُث مَُُّتَوَضَّ .ُُث مَُُّبِاْلح مسلم َحجَّ

7235 

ی  ضو گرفت و طواف خانهکه به آن ابتدا کرد وسلم وارد مکه شد اولین چیزی و علیه اهلل هنگامی که رسول اهلل صلی
 خدا انجام داد سپس حج آورد.

 حساب به حج واجبات گونه که در واجبات حج بیان شد قول راجح این است که شب ماندن در مزدلفه جزو همانُ.4

ُباشد. ها آورده قول مرجوحی در مذهب می در سنت را آن مؤلف که این و آید می
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َعتَا َواِفَُُوَركح 1ُُ،الطَّ حَمِبيت  َُُوال 2ُُ،بِِمًنا حوََداِعَُُوَطَواف  َُُوَيتََجرَّدُ 3ُ.ال ل  َرامُُِِعنحدَُُالرَّج  ِحح ُِمنَُُاْلح
حَمِخيِطُ 4ُُ،ال َُُِورَِداءُاُإَِزارااَُوَيلحبَس  بحيََضيح

َ
5ُُ.أ

شده برهنه از لباس دوخته هنگام احرام آوردن مرد، و دو رکعت طواف، و شب ماندن در منی، و طواف وداع، و 
ُپوشد. یعنی لباس احرام( سفید رنگ را میپا و لُنگی به دوش )به شود. و لُنگی  می
َمرَُُبحِنُُاللَُُِعبحدَُُِعنُحُ.7 ُُقَاَل:ُقَِدمَُُع  ول  ُُالِٰلُُِرَس  َيحِتَُُفَطاَفُُوََسلََّم،َُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ ا،ُبِاْلح ُُٰث مََُُّسبحعا َُصّلَّ

حَمَقامَُُِخلحَفُ .ُُال ِ َعتَيح  7723بخاری َركح

ی خدا انجام داد سپس پشت مقام ابراهیم دو رکعت  به مکه آمد و هفت بار طواف خانه سلمو علیه اهلل رسول اهلل صلی
 نماز گزارد.

م تشریق از واجبات حج گونه که در واجبات حج بیان شد قول راجح این است که شب ماندن در منی در ایا همانُ.2

ُباشد. ر مذهب میها آورده قول مرجوحی د که مؤلف آن را در سنت و این آید به حساب می
بنابر قول راجح در اند که  ها دانست اما صاحبان تحفه، نهایه و مغنی متفق رحمه اهلل، طواف وداع را از سنت مؤلفُ.3

 واجب است اما از مناسک حج نیست بلکه واجب مستقلی است. طواف وداع مذهب،

،ُابحِنَُُعِنُ ُقَاَلَُُعبَّاس  ََُُكنَُ: ف ونَُُانلَّاس  ُُِفَُُينحَِّصِ ،ُك   ه  ُُانلَِّبُ َُفَقاَلُُوَجح ُوََسلَّمََُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ َُلُ:
َحدٌَُُينحِفَرنَُّ

َ
ُُٰأ ونََُُحّتَّ ِدهُُِآِخرُ ُيَك  َواَفَُُعهح َيحِت.ُُالطَّ  2442صحیح. ابوداوود بِاْلح

سلم فرمود: هیچ کدام از شما از و علیه اهلل گشتند، رسول اهلل صلی مراسم حج( مردم به هر سوئی برمی )بعد از اتمام
ُی خدا باشد. که آخرین کارش، طواف خانه مکه بیرون نرود مگر این

ُُابحِنَُُعِنُ ُقَاَلَُُعبَّاس  ِمرَُ:
 
ُُأ نُحُانلَّاس 

َ
ونَُُأ ِدِهمُحُآِخرُ ُيَك  َيحِت،َُعهح ُُبِاْلح نَّهُ ُإِلَّ

َ
َفُخُ ُأ َائِِض.َُُعِنُُف  اْلح

 7955بخاری 
که به  ی خدا باشد مگر این ، طواف خانهسلم به مردم أمر نمود که )در مکه( آخرین عهدشانو علیه اهلل رسول اهلل صلی

ُزن حائض تخفیف داده شده است.  
،ُابحِنَُُعنُح. 4 ُقَاَلَُُعبَّاس  ُُانلَِّبُ ُِانحَطلََقُ: حَمِدينَةُُِِمنَُُوََسلَّمََُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ َل،َُماَُبعحدَُُال َهنَُُتَرَجَّ َُوادَّ

وََُُورَِداَءهُ ُإَِزارَهُ َُولَِبَسُ ،ُه  َحاب ه  صح
َ
ءُ َُعنُحَُينحهَُُفَلَمُحَُوأ رحِديَةُُِِمنَََُُشح

َ ز رُُِاْلح
َُُواْلح  ُُت لحبَس  َفَرةَُُإِلَّ َزعح حم  ُال

ُُتَرحَدعُ ُالَِّتُ .ََُُعَ ِ ْلح ِ
 7545بخاری اْلح

که او و  که سر را شانه زد و روغن مال کرد و بعد از این سلم از مدینه حرکت کرد بعد از اینو علیه اهلل رسول اهلل صلی
ز إزارها و سلم از چیزی او علیه اهلل اصحابش، إزار و ردای خویش )یعنی لباس احرام( را پوشیدند. رسول اهلل صلی

 دهد.    ه پوست، رنگ میکه بای  شود نهی ننمود مگر زعفرانی شده رداهائی که پوشیده می

ُُقَاَلُ. 5 ول  ُُالِٰلُُِرَس  ُوََسلَّمََُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ وا: مُ ُِمنُحُِالحبَس  َيَاَضُُِثيَابِك  َهاُاْلح ُُِِمنُحُفَإِنَّ ،َُخيح مح ُِثيَابِك 
ن وا .ُِفيَهاَُوَكف  مح تَاك   = 3999صحیح. ابوداوود  َموح
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ٌلُ مُ ُ:فَصح َُُوََيحر  ِرمََُُِعَ حح حم  ةُ ُال يَاءََُُعََشَ شح
َ
ُأ :ُ حَمِخيِطُُل بحس  ِطيَةُ 1ُ،ال ِسَُُوَتغح

ح
أ ِلُُِمنَُُالرَّ 2ُ،الرَّج 

هُِ حوَجح ةُُِِمنََُُوال
َ
أ حَمرح 3ُُ،ال رَُُِوتَرحِجيل  عح 4ُُ،الشَّ

و پوشیدن سر از مرد و صورت از  ،شود: پوشیدن لباس دوخته شده که احرام آورده، ده چیز حرام می و بر شخصی

 ،و شانه کردن مو ،زن

ُ

ُهایتان، سفید را بپوشید زیرا آن بهترین لباس شماست و اموات خویش را در آن دفن نمایید. از )میان( لباس= 
َمَر،ُابحِنَُُعنُحُ.2و7 نَُُّع 

َ
ُُأ َلا وَلُُيَا:ُقَاَلُُرَج  ،ُرَس  َُُماُالِٰلِ ِرمُ ُيَلحبَس  حح حم  ُُقَاَلُُاثل يَاِب؟ُِمنَُُال ول  ُالِٰلُُِرَس 

ُ َُُلُ:ُوََسلَّمََُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ َص،ُيَلحبَس  م  اِويََلِت،َُوَلُُالحَعَمائَِم،َُوَلُُالحق  َ انَِس،َُوَلُُالَسَّ َِفاَفَُُوَلُُالحَّبَ ُاْلح
ُ َحدٌُُإِلَّ

َ
دُ َُلُُأ ََُُِيِ َُُنعحلَيح ُُِفَلحيَلحبَسح يح فَّ َماُخ  ه  َطعح َقح َفَلَُُوَلح سح

َ
ُُِِمنَُُأ بَيح واَُوَلُُالحَكعح اثل َياِبُُِمنَُُتَلحبَس 

هُ َُشيحئاا َفَرانُ َُمسَّ عح وُحُالزَّ
َ
7543ُبخاری َورحٌس.ُُأ

پوشد؟ رسول اهلل  هائی را می ای رسول خدا! شخص محرم، چه لباس گوید: شخصی گفت: عمر میابن 

ه آن به آن چسبیده باشد ها و نه شلوارها و نه لباسی که کال پوشد و نه عمامه فرمود: پیراهن نمی سلمو علیه اهلل صلی

ی وزك، قطع کرده شود. و لباستر از دو ق یافت، کفش بپوشد اما )پشت پا( پایینها، مگر کسی که دمپایی ن کفشو نه 

 زعفران یا ورس به آن رسیده را نپوشد.چیزی از که 

ُُقَاَلُُ.3 ول  ُُالِٰلُُِرَس  ُوََسلَّمََُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ حُُتَنحتَِقِبَُُلُ: ةُ ال
َ
أ حَُُمرح ،ال ِرَمة  حح ُالحُُتَلحبَِسَُُوَلُُم  اَزيحِن. فَّ بخاری ق 

7939 

 م، نقاب نزند و دستکش نپوشد.رِحْزن مُ

لی کبیر بر ی رم الغرر البهیه، حاشیه، مجموعات داخل نمود اما در اهلل، شانه کردن سر را در محرم مؤلف رحمهُ.4

 آمده که شانه زدن مکروه است.  غنیم یره ومَی عُ ، حاشیهی سلیمان جمل بر شرح منهج أسنی المطالب، حاشیه

وی سر کنده شود و امام نووی در رود که م در المهذب آمده که خارش دادن سر با ناخن مکروه است زیرا احتمال می

 مجموع آن را تأیید نموده است.
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هُ   ِليمُ 1ُ،وََحلحق  َفارَُُِوَتقح ظح

َ 2ُُ،اْلح يب  3ُُ،َوالط  يحدَُُِوَقتحل  دُ 4ُ،الصَّ ءُ 5ُ،انل ََكِحَُُوَعقح حَوطح 6ُ،َوال
ةُ  بَاََشَ حم  َوةُ َُوال 7ُ،بَِشهح

و مباشرت کردن با  ،و جماع ،و عقد نکاح ،و کشتن شکار ،و )استعمال( بوی خوش ،و چیدن ناخن ،و تراشیدن آن
 .شهوت

ِلُُِ.7 واَُوَلُ﴿:َُتَعاَلُُِٰلَقوح مُحََُتحِلق  ُُٰر ؤ وَسك  ي َُُيبحل غََُُحّتَّ حَهدح ﴾ُال  777 سوره بقره، آیهَُُمِلَّه 

 که شتران قربانی به محل خود برسند. و سرهای خویش را نتراشید تا این
 که در فصل بعدی خواهد آمد. 4774بخاری همچنین حدیث کعب بن عجره با روایت 

 .در این باره بیان کرده است همچنین ابن المنذر در کتاب االجماع، اجماع علما را
ی  دارد و اگر سه تار مو بکند کفارهدر منهاج آمده: اگر یک تار مو بکند یک مُد و اگر دو تار مو بکند دو مُد کفاره 

 شود که مقدار آن در فصل بعدی خواهد آمد، حکم چیدن ناخن نیز چنین است. کامل الزم می

 .استکرده در این باره بیان  ابن المنذر در کتاب االجماع، اجماع علما راُ.2

 .بیان کرده استدر این باره  ابن المنذر در کتاب االجماع، اجماع علما راُ.3

،ُابحِنَُُعِنُ ُ:ُقَاَلَُُعبَّاس  ل َُُوقََصتح حِرمُ ُبِرَج  ،ُُم  ،ُنَاَقت ه  ِتََُُفَقتَلَتحه 
 
ُُبِهُُِفَأ ول  ُُالِٰلُُِرَس  ُوََسلَّمََُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ

ِسل وه ،:َُفَقاَلُ ن وه ،ُِاغح واَُوَلَُُوَكف  ،ُت َغط  َسه 
ح
ب وهُ َُوَلَُُرأ ُُفَإِنَّهُ ُِطيباا،ُت َقر  بحَعث  .ُُي   7937بخاری ي ِهل 

سلم آورده و علیه اهلل او را کشت. به نزد رسول اهلل صلیشخصی که در حالت احرام بود شترش گردنش را شکست و 
خوش به او نزدیک نکنید زیرا او در حالت  شد، پس فرمود: او را غسل بزنید و کفن کنید اما سرش را نپوشید و بوی

 احرام برانگیخته خواهد شد.

ِلُُِ.4 مَُ﴿:َُتَعاَلُُِٰلَقوح ر  مُحُوَح  ت مُحَُماُالحَّبُ َُصيحدُ َُعلَيحك  مح ا﴾ُد  ما ر   77 سوره مائده، آیهُح 

 و تا وقتی که شما در احرام هستید شکار حیوانات برّی برای شما حرام شده است.

ُُقَاَلُُ.5 ول  ُُاللُُِرَس  ،َُينحِكحُ َُلُ:ُوََسلَّمََُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ ِرم  حح حم  ،َُوَلُُال نحَكح  .َُُوَلُُي  ب   7447مسلم ََيحط 

 کند. آورد و خواستگاری نمی کند و به ازدواج در نمی ه در احرام قرار دارد ازدواج نمیشخصی ک

ِلُُِ.7 َجُ ﴿:َُتَعاَلُُِٰلَقوح رٌُُاْلح ه  شح
َ
ل وَماٌتُُأ َجَُُِّفيِهنَُُّفََرَضَُُفَمنُحَُمعح وَقَُُوَلَُُرَفَثُُفَََلُُاْلح ُِفُُِجَداَلَُُوَلُُف س 

﴾ َج   779آیه  سوره بقره،ُاْلح

ها، حج را بر خویش فرض نمود پس آمیزش جنسی و گناه و  ای مشخصی است. کسی که در این ماهه حج، ماه
 جدال در حج نیست.

 نهایه و مغنی بر این مسأله اتفاق دارند. صاحبان تحفه،ُ.9

ی انسان بسوی جماع  ل بوی خوش و عقد نکاح که کشانندهدر کفایه األخیار آمده: زیرا هرگاه أموری مثل استعما
شود و همچنین مباشرت با شهوت بر اعتکاف  با شهوت از باب أولی که حرام می هستند حرام شد پس مباشرت

 مؤکدتر است.  بر شخص إحرام آورنده شککننده حرام است پس بدون 
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يعَُُِوِفُ يَةُ ُٰذلَِكََُُجِ 1ُُ،الحِفدح دَُُإِلَّ هُ َُوَل2ُُ،َينحَعِقدُ َُلُُفَإِنَّهُ ُانل ََكِحَُُعقح ِسد  فح ُُي  ءُ ُإِلَّ حَوطح ُِفُُال
ِجُ جُ َُوَل3ُُ،الحَفرح 4ُُ،بِالحَفَسادُُِِمنحهُ ََُيحر 

گرداند مگر جماع کردن در  شود. و حج را فاسد نمی نکاح که بسته نمیم( است مگر عقد فدیه )الز ،ها و در تمامی آن
ُرساند(. سد شدن، مراسم حج را به پایان میشود )بلکه با فا ارج نمیاز حج خ ، و با فاسدن شدنشرمگاه

ُمقدار فدیه و دالیل آن در فصل بعدی خواهد آمد.ُ.7
ُُقَاَلُُ.2 ول  ُُاللُُِرَس  ،َُينحِكحُ َُلُ:ُوََسلَّمََُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ ِرم  حح حم  ،َُوَلُُال نحَكح  .َُُوَلُُي  ب   7447مسلم ََيحط 

 کند. آورد و خواستگاری نمی کند و به ازدواج در نمی دارد ازدواج نمی شخصی که در احرام قرار
ل است اما کاح باطاگر در حالت احرام ازدواج کند یا دختر خویش را به ازدواج دیگری دربیاورد، حرام و عقد ن

 مکروه است.در حالت احرام خواستگاری کردن 

گرداند و بعد از  در عرفه به اجماع، حج را فاسد مینویسد: جماع کردن قبل از وقوف  ماوردی در الحاوی الکبیر میُ.3

 گرداند به خالف امام ابوحنیفه.  ز تحلل اول باز هم حج را فاسد میوقوف به عرفه قبل ا

َجَُُِّفيِهنَُُّفََرَضَُُفَمنُح﴿ست: خداوند متعال ای  دلیل ما فرموده وَقَُُوَلَُُرفََثُُفَََلُُاْلح ُِفُُِجَداَلَُُوَلُُف س 
َُ ﴾اْلح و همچنین  .دهد و نهی داللت بر فساد منهی عنه مینماید  آیه از جماع کردن نهی می 779آیه  سوره بقره،ُج 

آن صورت نگرفته است پس واجب است که همانند گونه تحللی در  عمد با احرامی مصادف شده که هیچ جماعی به
 قبل از وقوف آن را فاسد بگرداند.

و همچنین عبادتی است که حالل و حرام را در خود جای داده است پس همانند نماز جایز است که تا تمام نشدن، 
 فساد بر آن طاری شود.

گرداند، بر این  شود ولی حج را فاسد نمی است و بوسیله ی آن کفاره واجب میاما بعد از تحلل اول، جماع حرام 
 دارند.نظر مسأله هر چهار مذهب اتفاق 

ُُقَاَلُ ول  ُُالِٰلُُِرَس  ُوََسلَّمََُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ مُحَُرَمُُٰإَِذا: ك  َحد 
َ
َُُفَقدُحُالحَعَقبَةََُُِجحَرةَُُأ َُُلُ َُحلَّ ءُ ُك   ََُُشح ُإِلَّ

 7799صحیح، ابوداوود ُالن َساَء.

 ی عقبه را )در روز عید( رمی کرد همانا همه چیز برایش حالل شده مگر زنان. شما جمره هرگاه یکی از
 پس انجام دادن أموری که متعلق به زنان است مانند مباشرت، جماع و عقد نکاح بعد از تحلل اول حرام است.

یره و ابوهر ابن عباس،ما اجماع صحابه است زیرا از عمر، علی، نویسد: دلیل  ماوردی در الحاوی الکبیر میُ.4

کند. و قول اصحاب دیگر  را فاسد کرد حج خویش را تکمیل میاند: هرگاه حج خویش  ابوموسی روایت شده که گفته
 مخالف آن ها یابیده نشده است.

ِلُِدر کفایه االخیار آمده:  وا﴿:َُتَعاَلُُِٰلَقوح تِم 
َ
َجََُُّوأ َرةَُُاْلح مح ﴾َُوالحع  ِ  777 سوره بقرهُلِِلٰ

و عمره را برای خداوند تکمیل کنید. آیه عام بیان نموده که با صحت و فساد باید حج را تکمیل نمود و نصی حج 
 وارد نشده که آن را خاص بگرداند.
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ُُفَاتَهُ َُوَمنُح  ق وف  حو  َرةُ ُبَِعَمِلََُُتَلََّلُُبَِعَرفَةَُُال مح ي 2ُُالحَقَضاءُ ُوََعلَيحه1ُُِ،ع  حَهدح 3ُُ،َوال

دهد( و  کند )عمل عمره را انجام می از دست داد( به عمل عمره تحلل میاز او فوت شد ) و کسی که وقوف در عرفه

ُبر او قضا و قربانی )واجب( است.
 کند. در این باره بیان می مجموع، اجماع علما راامام نووی در ُ.7

دهد. اما  سعی و حلق یا تقصیر را انجام می دهد، یعنی: طواف، در کفایه االخیار و اقناع آمده: عمل عمره انجام می
 گردد. نموده بار دیگر سعی الزم او نمی اگر بدنبال طواف قدوم، سعی

وَدَُُِعِنُُ.2 سح
َ ُقَاَلُُاْلح :ُ لحت 

َ
َمرََُُسأ ل َُُعنُحُع  َجُ ُفَاتَهُ ُرَج  ُقَاَلُُاْلح :ُ َرةُ ُي ِهل  مح َجُ ُوََعلَيحهُُِبِع   .قَابِل ُُِمنُحُاْلح

 7923صحیح، السنن الکبری للبیهقی 

را انجام شود. گفت: عمل عمره  پرسیدم که حج از او فوت میگوید: از عمر در مورد شخصی  اسود بن یزید می

ُشود. آینده، حج واجب او میسال دهد و  می

َارِِثَُُعِنُ ِبُُبحِنُُاللَُُِعبحدُُِبحِنُُاْلح
َ
ُقَاَلُُ،َربِيَعةَُُأ :ُ َمرََُُسِمعحت  ٌلُُوََجاَءهُ َُعنحهُ ُاللُ ُرَِضَُُع  ُوََسِطُُِفُُرَج 

يَّامُِ
َ
يِقُُأ ِ ،ُفَاتَهُ َُوقَدُحُالتََّشح َج  َمرُ َُلُ َُفَقاَلُُاْلح َُعنحهُ ُاللُ ُرَِضَُُع  :ُ فح َيحِتُُط  َُُبِاْلح َفاَُوَبيح َوةُُِالصَّ حَمرح َُوال

َجُ ُوََعلَيحَكُ  7925صحیح، السنن الکبری للبیهقی  .قَابِل ُُِمنُحُاْلح

ه بود. عمر گوید: شخصی در وسط ایام تشریق به نزد عمر آمد در حالی که حج از او فوت شد عبداهلل میحارث بن 

ُحج بر تو )واجب( است.  ،و سعی بین صفا و مروه را بجا آور و سال آینده ی خدا به او گفت: طواف خانه

ُُقَاَلُ ول  ُُالِٰلُُِرَس  دحرَكََُُمنُح:ُُوََسلَّمََُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ
َ
ُُأ زحَدِلَفةَُُبَِهاُفََوَقَفَُُعَرفَات  حم  هُ َُتمََُُّفَقدُحَُوال َُوَمنُحَُحج 

َجُ ُفَاتَهُ َُفَقدُحَُعَرفَاٌتُُفَاتَهُ  ُُاْلح َرةُ ُفَلحيَِحلَّ مح َجُ ُوََعلَيحهُُِبِع   2577ضعیف، سنن الدارقطنی  .قَابِل ُُِمنُحُاْلح

حج او تکمیل شده است و کسی که عرفات  کسی که به سرزمین عرفات رسید و در آن و در مزدلفه حاضر شد همانا

از او فوت شد، حج از او فوت شده است پس به عمره تحلل کند )اعمال عمره را انجام بدهد( و حج سال آینده بر او 

 الزم است.

ي)ُ.3 حَهدح گیرد و هفت روز هرگاه به وطن  در مکه روزه میسه روز  کند اگر نیافت ( یعنی: گوسفندی را قربانی میال

 خویش برگشت. =
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...............................................................................................................................ُ
َُعنُح َمَر،ُابحِنُُ= نَّهُ ُع 

َ
دحَركََُُمنُحُ:َقاَلُُأ

َ
رََُُِلحلَةَُُأ َاجُ ُِمنَُُانلَّحح قِفااُُاْلح بَالَُُِموح نُحَُقبحَلَُُعَرفَةَُُِِبِ

َ
ل عَُُأ َُيطح

، ر  دحرَكََُُفَقدُحُالحَفجح
َ
،ُأ جَّ رِكُحُلَمُحَُوَمنُحُاْلح َُُعَرفَةَُُي دح رَُُِقبحَلُُبَِهاَُفيَِقفح ،ُفَاتَهُ ُالحَفجح َج  ِتُُاْلح

ح
َيحَت،ُفَلحيَأ ُاْلح

ُ فح ا،ُبِهُُِفَلحيَط  َُُسبحعا وف  ََُُوَيط  َفاَُبيح وةُُِالصَّ حَمرح ا،َُوال ِلقحُُث مََُُّسبحعا َحح ُحَوَلح قََُُلح َُمَعهُ ََُكنََُُوإِنُحَُشاَء،ُإِنُحُِّص 
، ي ه  نُحَُقبحَلُُفَلحيَنحَحرحهُ َُهدح

َ
ِيهَُُِطَوافِهُُِِمنُحُفََرغَُُفَإَِذاََُيحِلَق،ُأ ِلقحُُوََسعح وُحُفَلحيَحح

َ
،ُأ ح ِلهُُِإَِلُُٰلحَيحِجعُحُث مَُُّي َقِّص  هح

َ
ُأ

دحَرَكهُ ُفَإِنُحَُشاَء،ُإِنُح
َ
َجُ ُأ جَُُّقَابَِل،ُِمنُحُاْلح تََطاَع،ُفَلحيَح  دُُِإِِنُاسح ياا،َُوَلح هح دُحُلَمُحُفَإِنُحَُهدح يااََُيِ مُحَُهدح ُفَلحَيص 

ُثَََلثَةَُ يَّامُ َُعنحه 
َ
َجُ ُِفُُأ ِلهُُِإَِلُُٰرََجعَُُإَِذاُوََسبحَعةُاُاْلح هح

َ
774ُصحیح، مسند الشافعی ترتیب السندی  .أ

عرفه رسید همانا حج را درك کرده است که صبح شود به مکانی در سرزمین  قبل از این کسی از حجاج که شب عید

برود و هفت ی خدا  ید و قبل از فجر در آن نایستاد حج از او فوت شده است و باید به خانهو کسی که به عرفه نرس

ی برای بین صفا و مروه هفت بار طواف کند سپس سر را بتراشد یا کوتاه کند و اگر حیوان بار طواف کند سپس

قبل از اینکه سر را بتراشد آن را قربانی کند و هرگاه از طواف و سعی خویش فارغ گشت پس  قربانی به همراه دارد

توانایی  اگر حج سال آینده را درك کرد و .نزد اهل خویش بازگردد بهاگر بخواهد سر را بتراشد یا کوتاه کند سپس 

رد و هفت روز هرگاه در حج روزه بگی به جای آن سه روز د اگر نیافتحج را انجام دهد و حیوانی را قربانی کن داشت

 اش برگشت.  بسوی خانواده

لَيحَمانََُُعنُح ؛ُبحِنُُس  نَُُّيََسار 
َ
بَاُأ

َ
ي وَبُُأ

َ
نحَصاِريَُُّأ

َ اَُخَرجَُُاْلح َُحاجًّ .ُٰ َُطِريِقُُِمنُحُبِانلَّاِزَيةََُُِكنَُُإَِذاَُحّتَّ
ةَُ َُُمكَّ َضلَّ

َ
ُُٰقَِدمََُُوإِنَّهُ .َُرَواِحلَهُ ُأ َمرَََُُعَ اِبُُبحِنُُع  َطَّ مَُُاْلح رُُِيَوح َمرُ َُفَقاَلُ.َُلُ ُٰذلَِكُُفََذَكرَُ.ُانلَّحح نَعُح:ُع  ُِاصح

نَعُ َُما تَِمرُ ُيَصح عح حم  دحَرَكَكُُفَإَِذا.َُحلَلحَتَُُقدُحُث مَُُّال
َ
َجُ ُأ ،ُاْلح ،ُقَابَِلا جح ج  دُُِفَاحح هح

َ
تَيحََسََُُماَُوأ ِيُُِمنَُُاسح حَهدح  .ال

 7429منقطع، الموطا 

ابوایوب روز عید بر  ازیه رسید شتران خویش را گم کرد.به محلی بنام ن حج خارج شد. وقتینصاری به قصد ابوایوب ا

دهد  کاری را انجام بده که عمره آورنده آن را انجام می. عمر گفت: موضوع را با عمر در میان نهاد عمر داخل شد و

 برای تو میسر است قربانی کن.  چهحج را درك کردی، حج را بجا آور و آن ،سال آینده شوی. اگر سپس حالل می

لَيحَمانََُُعنُح ؛ُبحِنُُس  نَُُّيََسار 
َ
وَِد،ُبحنََُُهبَّارَُُأ سح

َ مََُُجاءَُُاْلح ِر،ُيَوح َمرُ ُانلَّحح اِبُُبحنُ َُوع  َطَّ يَهُ َُينحَحرُ ُاْلح  =ُ.َهدح
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...............................................................................................................................ُ

ِميَُُيَا:ُ=َُفَقاَلُ
َ
ِمِنيَُُأ ؤح حم  نَا.ُال

ح
َطأ خح

َ
ةَُُأ نَّا.ُالحِعدَّ نَُُّن َرىُُٰك 

َ
مَُُٰهَذاُأ َوح مُ ُاَلح َمرُ َُفَقاَلُ.َُعَرفَةَُُيَوح ُ:ُع  ُإَِلُُِٰاذحَهبح

َة، َُُمكَّ فح نحَت،َُفط 
َ
وا.َُمَعَكَُُوَمنُحُأ َر  ياا،َُواَنح مُحََُكنَُُإِنُحَُهدح وا،ُث مَُّ.َُمَعك  ِلق  وُحُاحح

َ
وا،ُأ واُقَِّص   .َُوارحِجع 

اََُكنَُُفَإَِذا ََُُعما وا،.ُقَابَِلا ج  واَُفح  د  هح
َ
َُوأ دُحُلَمُحَُفَمنُح. يَّامُ ُثَةُِثَََلُُفَِصيَامُ ََُيِ

َ
،ُِفُُأ َج   .رََجعَُُإَِذاُوََسبحَعةُ ُاْلح

 7427منقطع، الموطا 

ش المومنین! در شمارکرد. هبار گفت: ای امیر عمر بن خطاب قربانی اش را ذبح میهبار بن االسود روز عید آمد و 

مکه  بهتو و کسانی که همراه تو هستند  عرفه است. عمر گفت:کردیم که امروز روز  روزها اشتباه کردیم ما گمان می

هرگاه  شید یا کوتاه کنید و بازگردید.اگر قربانی به همراه دارید آن را ذبح کنید سپس سر را بترا بروید و طواف کنید.

و هفت روز هرگاه )به سه روز را در حج روزه بگیرد  هید و قربانی کنید، کسی که نیافتسال آینده شد حج را انجام د

 اش( بازگشت. نزد خانواده

ز عمر )که در باال گوید: روایت اسود و عبداهلل بن ابی ربیعه ا نویسد: امام شافعی می نن الکبری میبیهقی در الس

عمر با حدیث ما از عمر ند. اما دو روایت سلیمان بن یسار از عمر منقطع است. حدیث متصل از ا گذشت( متصل

يُ َُعلَيحهُِی:  کند و در روایت ما زیاده موافقت می حَهدح ن زیاده باشد محفوظ بودن آن و حدیثی که در آوجود دارد  ال

صحیح، مسند الشافعی ترتیب تر است از حدیثی که در آن زیاده وجود نداشته باشد. و ما روایت ابن عمر ) اولی

 ( با سند متصل نیز داریم.774السندی 

اَُوي َهِريق ُ همچنین در روایت ادریس األودی: سلیمان بن یسار  بر صحت روایت اگر صحیح باشد شاهدی َدما

 شود.  می

ُإِبحَراِهيمَُ همچنین در روایت: َمانَُُبحِنَُُعنح وََسَُُعنُحُ،َطهح بَةَُُبحِنُُم  قح لَيحَمانََُُعنُحُ،نَافِعُ َُعنُحُ،ع  َُهبَّارَُُِعنُحُ،يََسارُ ُبحِنُُس 
وَدُُِبحِنُ سح

َ نَّهُ ُاْلح
َ
ثَهُ ُأ نَّهُ َُحدَّ

َ
...،ُأ  است. ابراهیم بن طهمان آن را متصل روایت نموده فَاتَه 

ِكهُُِِمنُحَُشيحئااُنَِسََُُمنُح:ُُهمچنین از ابن عباس روایت شده که گفت وُحُن س 
َ
ِرقحُُتََرَكهُ ُأ ا.ُفَلحي هح صحیح، سنن  َدما

 2534الدارقطنی 

ُکسی که چیزی از مناسک را فراموش یا ترك کرد پس خون بریزد.
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نااُتََركََُُوَمنُح  كح ُُلَمُحُر  لَّ َراِمهُُِِمنُحََُيِ ُُٰإِحح ِتََُُحّتَّ

ح
مُ ُلَِزَمهُ َُواِجبااُتََركََُُوَمنُح1ُ،بِهُُِيَأ ُتََركََُُوَمنُح2ُ،ادلَّ

نَّةُا هُ ُلَمُحُس  ِكَهاُيَلحَزمح ءٌُُبََِتح 3ُ.ََشح

را ترك کرد که آن را انجام دهد و کسی که واجبی  شود تا این ی را ترك کرد از احرامش حالل نمیو کسی که رکن
 شود. کرد به ترك آن چیزی الزم او نمی را تركشود و کسی که سنتی  ریختن خون الزم او می

ٌلُ َماءُ ُ:فَصح حَواِجبَةُ َُوادل  َرامُُِِفُُال ِحح يَاَء:ََُخحَسةُ ُاْلح شح
َ
َهاُأ َحد 

َ
مُ ُ:أ ُُادلَّ حَواِجب  ُُبََِتحكُُِال ك  4ُ،ن س 

وَُ َُُوه  ِتيِبََُُعَ ح دُحُلَمُحُفَإِنُحُ،َشاةٌُُالَتَّ ةُُِفَِصيامُ ََُيِ ،َُعََشَ يَّام 
َ
َجُ ُِفُُثَََلثَةُ ُأ ُرََجعَُُإَِذاُوََسبحَعةُ ُاْلح

ِلهُُِإَِلُٰ هح
َ
5ُ،أ

به است و آن  ها: خون واجب به تركِ مأمور بِه ، پنج چیز است: یکی از آنهائی که در احرام واجب است و خون
اش  حج و هفت روز هرگاه بسوی خانوادهی ده روز، سه روز آن در  ترتیب گوسفندی است، اگر نیافت پس روزه

ُبرگشت. 
 تواند از نماز خارج شود.  رکنی را انجام ندهد نمی ست همانند نماز که اگرزیرا رکنِ چیزی، ماهیت آن چیز اُ.7

اگر به منزل خویش بگذرد و حتی ها از مدت آن  ها نیست و اگر چه سالف، سعی و حلق، انتهائی به وقت آنطوا

شود و باید  گذشت که اگر فوت شد حج فاسد می نپذیرد. اما وقوف در عرفه حکم آ ها پایان نمیبازگردد وقت آن

 فدیه بدهد و آن را قضا کند.

 زیرا شریعت برای آن بدل قرار داده است و آن قربانی است که دلیل آن خواهد آمد. ُ.2

 گردد.  ده که با تركِ سنت، چیزی الزم میزیرا ثابت نشُ.3

  .در عرفه، دم مربوط به ترك واجباتشود: دم حج تمتع، دم فوت شدن وقوف  سه نوع را شامل میُ.4

َُتَعاَلُُٰقَاَلُُ.5 َرةَُُِتَمتَّعََُُفَمنُح﴿: مح َجُ ُإَِلُُبِالحع  تَيحََسََُُفَماُاْلح ِيُُِمنَُُاسح حَهدح دُحُلَمُحَُفَمنُحُال ُثَََلثَةُُِفَِصيَامُ ََُيِ
يَّامُ 

َ
َجُ ُِفُُأ ﴾ُإَِذاُوََسبحَعةُ ُاْلح ت مح  777 سوره بقره، آیه رََجعح

کند(  آنچه از قربانی میسر شد )ذبح می مند گردد سپس حج را آغاز کند )حج تمتع انجام دهد( عمره بهرهکسی که از 

 اش( بازگشت. هرگاه به نزد اهل خویش )به خانه گیرد و هفت روز کسی که نیافت سه روز در حج روزه می

آورد و روز ششم، هفتم و  حرام میزه بگیرد یعنی روز پنجم ادر مغنی آمده: سنت است که قبل از عرفه سه روز رو

هشتم و نهم روزه گرفت، جایز است و اگر بیش از این تأخیر کند گنهکار است و  گیرد اما اگر هفتم، هشتم روزه می

 باید بعد از ایام تشریق قضا کند. 

 تواند بگیرد بلکه هرگاه به منزل خویش برگشت. ی هفت روز را در مسیر نمی روزه

ی هفت روز را پیاپی بگیرد. اگر برای روزه گرفتن سه روز، روز ششم احرام آورد  ه روز و روزهی س سنت است روزه

ُشود. ماند و قضا می ی روزه بگیرد زیرا وقتی باقی نمیواجب است که سه روز را پیاپ



17 
 

مُ ُ:َواثلَّاِنُ ُُادلَّ حَواِجب  َلحِقُُال ف هُُِبِاْلح َ و1َُُ،َوالَتَّ َُُوه  ِييََُُِعَ وُحُ،َشاةٌُُاتلَّخح
َ
مُ ُأ يَّامُ ُثَََلثَةَُُِصوح

َ
وُُِ،أ

َ
ُأ

ق ُ عُ ُبِثَََلثَةُُِاتلََّصد  ُُٰآص  2ُُ.َمَساِكيَُُِستَّةََُُِعَ
یا  ،ی سه روز ، یا روزهها و آن به اختیار است: گوسفندی مندی به تراشیدن و )استفاده از( بهره خون واجب و دوم:

ُ.صدقه دادن به سه صاع بر شش مسکین
ُ مُ ُ:َواثلَّاِلث  ُُادلَّ حَواِجب  َصاِر،ُال ِحح ُُبِاْلح ِديَُفيَتََحلَّل  3ُُ.َشاةُاَُوي هح

ند و نیت بیرون آمدن از ک تراشد یا کوتاه می کند )سر را می جب به منع شدن از حج، پس تحلل میخون وا :و سوم
 کند. کند( و گوسفندی را قربانی می احرام می

خوش، روغن مال کردن سر اگر چه تاس باشد و همچنین روغن مانند: کندن مو، چیدن ناخن، استعمال بوی ُ.7

مال کردن ریش، مقدمات جماع، جماع بعد از تحلل اول، پوشیدن پیراهن، شلوار و کفش، پوشیدن سر توسط مرد، 
 پوشیدن صورت و دستکش توسط زن.

واَُوَلُ﴿:َُتَعاَلُُٰقَاَلُُ.2 مُحََُتحِلق  ُُٰر ؤ وَسك  ي َُُيبحل غََُُحّتَّ حَهدح مُحََُكنََُُفَمنُحَُُمِلَّهُ ُال اُِمنحك  وُحَُمِريضا
َ
ذاىُبِهُُِأ

َ
ُأ

ِسهُُِِمنُح
ح
يَةٌَُُرأ وُحُِصيَامُ ُِمنُحُفَِفدح

َ
وُحَُصَدقَةُ ُأ

َ
﴾ُأ ك   777 سوره بقره، آیهُن س 

که شتران قربانی به مکانشان برسند. هر کس از شما که مریض بود یا ناراحتی در  سرهای خویش را نتراشید تا این
ناچار شد که سر را بتراشد( پس باید فدیه بدهد از )سه روز( روزه یا صدقه دادن )به شش مسکین برای سر داشت )و 

 هر مسکین یک مد( یا گوسفندی )را ذبح کند(.
َرةَُُبحِنَُُكعحِبَُُعنُح جح َتُٰ:ُقَاَلُُ،ُع 

َ
َُُّأ ُُانلَِّبُ ََُعَ ُُاْلح َديحِبيَِّة،َُزَمنَُُوََسلَّمََُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ ل  ُُٰيَتَنَاثَرُ َُوالحَقمح ََُعَ

ِه، ُ»َفَقاَلُُوَجح ي ؤحِذيَكُ:
َ
ِسَك؟َُهَوامُ ُأ

ح
ُُ«َرأ ُق لحت  :، ُقَاَلَُُنَعمح :، ِلقح مُحُفَاحح ،ُثَََلثَةَُُوَص  يَّام 

َ
وُحُأ

َ
ِعمُحُأ طح

َ
ُِستَّةَُُأ

وَُُِمَساِكَي،
َ
كحُُأ حس  .ُُان  4774بخاری نَِسيَكةا

به سبب بیماری(، شپش بر صورتم به نزدم آمد در حالی که ) وسلم علیه اهلل زمان صلح حدیبیه رسول اهلل صلی
سر را بتراش و سه روز روزه  دهند؟ گفتم: بله. فرمود: های سرت تو را آزار می ند: آیا شپشفرمود ریخت. ایشان می

 بگیر یا به شش مسکین طعام بده یا گوسفندی را ذبح کن.

 گیرد. نداشت از هر مُدی یک روز روزه میدهد و اگر  ن طعام میت آبه قیم منهاج آمده: اگر گوسفند را نیافتدر  .3

ِلُِ وا﴿:َتَعاَلُُِٰلَقوح تِم 
َ
َجََُُّوأ َرةَُُاْلح مح َُُِوالحع  ت مُحُفَإِنُحُلِِلٰ ِِّصح حح

 
تَيحََسََُُفَماُأ ِي﴾ُِمنَُُاسح حَهدح  777 سوره بقره، آیهُال

ُشدید پس آنچه از قربانی میسر است.حج و عمره را خالصانه برای خداوند تکمیل نمایید، اگر بازداشته 
َُقاَلُ َمَر ُع  ُابحِن َُعنح نَا: ُُانلَِّبُ َُمعََُُخرَجح تَِمِريَن،ُوََسلَّمََُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ عح ارُ ُفََحاَلُُم  فَّ ُُك  حش  ُد ونَُُق َري

َيحِت، َُُفنََحرَُُاْلح ول  ُُالِٰلُُِرَس  نَهُ ُوََسلَّمََُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ .ُُوََحلََقُُب دح َسه 
ح
 7972بخاری َرأ

ی خدا  خارج شدیم. کفار قریش مقابل خانهآورندگان  وسلم، عمره علیه اهلل گوید: ما همراه رسول اهلل صلی ابن عمر می
 سلم شتر خویش را قربانی نمود و سر خویش را تراشید.و علیه اهلل حائل شدند. رسول اهلل صلی
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ابِعُ   مُ ُ:َوالرَّ ُُادلَّ حَواِجب  يحدُُِبَِقتحِلُُال و1َُُ،الصَّ َُُوه  ِييََُُِعَ يحدُ ََُكنَُُإِنُحُاتلَّخح اُالصَّ َرجَُُِمثحٌلَُُلُ ُِممَّ خح

َ
ُأ

حِمثحَلُ وُحُ،انلََّعمُُِِمنَُُال
َ
َمهُ ُأ ََتَىُُٰقَوَّ اُبِِقيَمِتهَُُِواشح َقَُُطَعاما وُحُ،بِهَُُِوتََصدَّ

َ
َُُعنُحَُصامَُُأ دُ ُك   اُم  ما ُُ،يَوح

ختیار است اگر شکار از آن چیزی باشد که بر ا ( و اوخون واجب به کشتن شکار )حالل گوشتِ وحشی و چهارم:

کند یا آن را قیمت  شتر، گاو، گوسفند و بز( خارج می آن مثل را از حیوانات اهلی )مانند برای آن مثلی وجود دارد

ُگیرد.  دی یک روز روزه میهد یا از هر مُد خرد و با آن صدقه می کند و به قیمت آن طعامی می می
يحدُ ََُكنََُُوإِنُح اُالصَّ َرجَُُ،َلُ ُِمثحَلَُُلُُِممَّ خح

َ
اُبِِقيَمِتهُُِأ وُحُ،َطَعاما

َ
َُُعنُحَُصامَُُأ دُ ُك   اُم  ما 2ُُ.يَوح

ند یا از هر مُدی یک روز ک ، طعامی را خارج میو اگر شکار از آن چیزی بود که برای آن مانندی نیست به قیمت آن

 گیرد. روزه می

 مجموع آمده: علمای أمت به حرام بودن شکار به هنگام احرام، اجماع دارند. در  .7

شود و در آهو، بز یک ساله  ر گاو وحشی و گورخر، گاو الزم میشود و د ج آمده: در شتر مرغ، شتر الزم میدر منها .2

ُشود.  تر از یک سال الزم می و در خرگوش، بز کم
ِلُِ َهاُيَا﴿:َُتَعاَلُُِٰلَقوح ي 

َ
ينَُُأ ِ ت ل واَُلُُآَمن واُاَّلَّ يحدََُُتقح نحت مُحُالصَّ

َ
مٌَُُوأ ر  مُحُتَلَهُ قََُُوَمنُحُح  اَُفَجَزاءٌُُِمنحك  دا تََعم  ُم 

ُ مُ ُانلََّعمُُِِمنََُُماَقتََلُُِمثحل  لُ َُذَواُبِهََُُِيحك  مُحَُعدح يااُِمنحك  بَةُُِبَاِلغََُُهدح وُحُالحَكعح
َ
اَرةٌُُأ َُُمَساِكيََُُطَعامُ َُكفَّ

َ
ُوُحأ

ُ ل  اُٰذلَِكَُُعدح وَقُُِصيَاما ِرهَُُِوَباَلَُُِلَذ  مح
َ
اَُسلََفُُاللُ َُعَفاُأ ُذ وَُعِزيزٌَُُواللُ ُِمنحهُ ُاللُ َُفَينحتَِقمُ ََُعدََُُوَمنُحَُعمَّ

﴾  75 سوره مائده، آیهُانحِتَقام 

که به عمد آن را اید! شکار را نکشید در حالی که شما در احرام هستید. و کسی از شما  ای کسانی که ایمان آورده

چه کشته است از حیوانات اهلی )مانند شتر، گاو، گوسفند و یا بز( کفاره بدهد و دو نفر عادل به  شت باید همانند آنکُ

آن حیوان(، طعام به مستمندان  ای )معادل شود. یا کفاره قربانی به )فقرای( مکه رسانده میآن حکم کنند. این 

که کیفر کار خویش را بچشد. از آنچه در گذشته انجام داده خداوند عفو  گیرد تا این ، روزه میدهد یا معادل آن می

 گیرد. و خداوند قدرتمند و انتقام گیرنده است. بازگردد خداوند از او انتقام می نموده است اما اگر

ُ﴿ُفرماید: اجماع حالل است، خداوند متعال میمجموع آمده: صید دریا به نص و در  ِحلَّ
 
مُحُأ ََُُصيحدُ ُلَك  رُِاْلح ُحح

هُ  مُحَُمتَاَعاَُُوَطَعام  يَّاَرِة،ُلَك  مََُُولِلسَّ ر  مُحُوَح  ت مُحَُماَُّبُ الحَُُصيحدُ َُعلَيحك  مح ا﴾ُد  ما ر  77ُ سوره مائده، آیهُح 
مندی برای شما و مسافرین است و بر شما شکار  نیده شده و طعام آن منفعت و بهرهصید دریا برای شما حالل گردا

 حیوانات بری حرام شده است تا وقتی که در احرام هستید.  
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ُ َاِمس  مُ ُ:َواْلح ُُادلَّ حَواِجب  ءُُِال حَوطح وَُُ،بِال َُُوه  ِتيِبََُُعَ ح َهاُلَمُحُفَإِنُحُ،بََدنَةٌُُالَتَّ دح ُلَمُحُفَإِنُحُ،َفبََقَرةٌََُُيِ
َها دح َهاُلَمُحُفَإِنُحُ،الحَغنَمُُِِمنَُُفََسبحعٌََُُيِ دح مَََُُيِ ََدنَةَُُقَوَّ ََتَىُُٰاْلح اُبِِقيَمِتَهاَُواشح َقَُُطَعاما ُ،بِهَُُِوتََصدَّ

دُحُلَمُحُفَإِنُح َُُعنُحَُصامَََُُيِ دُ ُك   اُم  ما 1ُُ.يَوح
تیب یک شتر است، اگر آن را نیافت پس یک گاو است، اگر آن را و آن به تر ،خون واجب به جماع کردن و پنجم:

خرد و با آن  کند و به قیمت آن طعامی را می هفت گوسفند است، اگر آن را نیافت شتر را قیمت میپس  نیافت

ُگیرد. دهد پس اگر نیافت از هر مُدی یک روز، روزه می صدقه می

حِزئ هُ َُوَلُ ي َُُي  حَهدح َعامُ َُوَلُُال ِطح
ُُاْلح ََرمُُِإِلَّ حِزئ هُ 2ُ،بِاْلح نُحَُوَي 

َ
ومَُُأ ُُيَص  3ُُ.َشاءََُُحيحث 

که روزه بگیرد هر کجا که  کند آن . و کفایت او میکند قربانی و نه طعام دادن مگر به )فقرای( حرم و کفایت او نمی

 بخواهد.

ُ

؛ُبحِنُُاللَُُِعبحدَُُِعنُح .7 نَّهُ َُعبَّاس 
َ
ئَِلُُأ ل َُُعنُحُس  ِلِه،َُوَقعَُُرَج  هح

َ
وَُُبِأ ،َُوه  نُحَُقبحَلُُبِِمًنا

َ
َمَرهُ .ُي ِفيَضُُأ

َ
نُحُفَأ

َ
ُأ

.َُُينحَحرَُ  7432صحیح، الموطأ بََدنَةا

که طواف افاضه انجام  با همسر خویش جماع کرده قبل از این در منی که پرسیده شد از ابن عباس در مورد مردی

 دهد. ابن عباس به او دستور داد که شتری را ذبح کند.

دلیل است که در أضحیه معادل یکدیگر  در کفایه االخیار آمده: اما عدول از شتر به گاو و هفت گوسفند به این

 ی صید، شریعت از حیوان به اطعام عدول کرده است. عام )و سپس روزه(، زیرا در کفارههستند و اما رجوع به اط

ِلُِ .2 ياا﴿:َُتَعاَلُُِٰلَقوح بَِة﴾ُبَاِلغََُُهدح  75سوره مائده، آیه ُالحَكعح

 شود. قربانی به )فقرای( مکه رسانده میاین 

که به فقرای  شود به خالف طعام هیچ نفعی عاید فقرای مکه نمی روزه گرفتن در حرم مکه اقناع آمده: زیرادر  .3

 .مکه باید داده شود
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ََُُي وزُ َُوَلُ ََرمَُُِصيحدَُُِقتحل  عُ َُوَلُُاْلح َُُشَجِرهَُُِقطح ِحل  حم  ِرمُ َُوال حح حم  1ُ.َسَواءٌُُٰذلَِكُُِفَُُوال

ورنده در این )حکم( و نه قطع درختان آن، و شخصی که احرام نیاورده و احرام آ شود جایز نمی کشتن شکار حرمو 

 ند.یکسان

 

 

 

 

ُ

 .کرده استابن المنذر در کتاب االجماع، اجماع علما را در این رابطه بیان  .7

ُُقَاَلُ ول  ُُالِٰلُُِرَس  مَُُبََْلٌُُٰهَذاُإِنَُّ:ُوََسلَّمََُُعلَيحهُُِاللُ َُصّلَّ مَُُالِٰلُ َُحرَّ ٰمَواِتَُُخلََقُُيَوح رحَض،ُالسَّ
َ وََُُواْلح َُحَرامٌَُُوه 

َمةُِ مُُِإَِلُُٰالِٰلُُِِِب رح ُُلَمُحَُوإِنَّهُ ُالحِقَياَمِة،ُيَوح لَّ ََُُيِ َحدُ ُِفيهُُِالحِقتَال 
َ
َُُولَمُحَُقبحِِل،ُِْل لَّ ُُِلََُُيِ ،ُِمنُحَُساَعةُاُإِلَّ َُنَهار 

وَُ َمةَُُِحَرامٌَُُفه  مُُِإَِلُُٰالِٰلُُِِِب رح عحَضدُ َُلُُاَمِة،الحِقيَُُيَوح ،ُي  ه  ك  رُ َُوَلَُُشوح نَفَّ ه ،ُي  َُُوَلَُُصيحد  ُُل َقَطتَهُ ُيَلحتَِقط  ُإِلَّ
َفَها،َُمنُح حتََّلَُُٰوَلَُُعرَّ ُُقَاَلُُ،«َخََلَهاَُي  وَلُُيَا:ُالحَعبَّاس  ُُالِٰلُُِرَس  ِذحِخرَُُإِلَّ ،ُِلَقيحِنِهمُحُفَإِنَّهُ ُاْلح :ُقَاَلَُُوِْل ي وتِِهمح

ُ:ُ»قَاَلُ ِذحِخرَُُإِلَّ  7934بخاری .ُ«اْلح

به تحقیق این شهری است که خداوند آن را حرام گردانیده از روزی که آن را خلقت کرده است. و به حرمتی که 
حرام است. جنگ در آن برای أحدی قبل از من هرگز حالل نبوده است و  رای آن قرار داده تا روز قیامتخداوند ب

برای من نیز حالل نبوده مگر اندك زمانی از روز. پس به حرمتی که خداوند برای آن قرار داده تا روز قیامت آن 
ی  مال افتاده شود و شوند و شکار آن دنبال کرده نمی اب اولی درختان آن( قطع کرده نمیحرام است. خار آن )و از ب

شوند.  نِ تَرِ )خودرو( آن قطع کرده نمیشود مگر کسی که آن را تعریف کند. و گیاها آن برای تَمَلُّک برداشته نمی
ن آتش در صنعت و برای )سقف( عباس گفت: ای رسول خدا! مگر گیاه إذخر )آن را استثناء کنید( زیرا برای افروخت

.اجت شدیدی( است. فرمود: مگر إذخر. گذارند ح هایشان )که روی چوب می خانه لَم  عح
َ
َُوُأ ٰ َ َعح

َ
ُأ َُتَعاَلٰ ُٰهَذاَُوالل 


