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لو أحرم الكافر ثم أسلم في األثناء
و إن تركه ناسيا حتّـى يجـوز   . فمن ترك اإلحرام متعمدا، فال حج له•

فإن لـم  . الميقات، كان عليه أن يرجع إليه، و يحرم منه، إذا تمكّن منه
يتمكّن لضيق الوقت أو الخوف أو مـا جـرى مجراهمـا مـن أسـباب      

فإن كان قد دخـل مكّـة، و   . الضّرورات، أحرم من موضعه و قد أجزأه
فإن لم يستطع . أمكنه الخروج الى خارج الحرم، فليخرج و ليحرم منه

.ذلك، أحرم من موضعه

 272: النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص
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لو أحرم الكافر ثم أسلم في األثناء
و الكافر يجب عليه الحج و ال يصح منه فلو أحـرم ثـم أسـلم أعـاد     •

اإلحرام و إذا لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه و لـو  
أحرم بالحج و أدرك الوقوف بالمشعر لم يجزه إال أن يستأنف إحراما 

.آخر و إن ضاق الوقت أحرم و لو بعرفات

203: ، ص1 شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام؛ ج
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لو أحرم الكافر ثم أسلم في األثناء
الثانية إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه  و ال يكفي مروره فيه ما •

لم يجدد اإلحرام من رأس و لو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع 
و لـو دخـل مكـة    عاد إلى الميقات فإن تعذر جدد اإلحرام حيث زال 

خرج إلى الميقات فإن تعذر خرج إلى خارج الحرم و لو تعذر أحـرم  
و كذا المقـيم  . و كذا لو ترك اإلحرام ناسيا أو لم يرد النسك من مكة

بمكة إذا كان فرضه التمتع أما لو أخره عامدا لم يصح إحرامـه حتـى   
.يعود إلى الميقات و لو تعذر لم يصح إحرامه

 217: ، ص1 شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام، ج



5

لو أحرم الكافر ثم أسلم في األثناء
.»و إن ضاق الوقت أحرم و لو بعرفات«: قوله•
ثم ان كان حجه قرانا أو إفـرادا فـال اشـكال، و    . أي أحرم بالحج) 2(•

و ان كان فرضه التمتع و قد قدم عمرته نوى حج االفراد، و .يعتمر بعده
يكون هذا من مواضع الضـرورة المسـوغة للعـدول مـن التمتـع الـى       

. قسيميه
، ألنّه أبعد ما يمكن »أحرم و لو بالمشعر« :و كان حّق العبارة أن يقول•

عليه، بخالف عرفة و إن كان » لو«فرض اإلحرام منه فيحسن دخول 
.اإلحرام منها جائزا أيضا بل أولى به

145: ، ص2 مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج
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لو أحرم الكافر ثم أسلم في األثناء
فلو أحرم ثم أسلم أعاد اإلحرام، و إذا لم يتمكن من العود إلى : (قوله•

).الميقات أحرم من موضعه
أما وجوب الرجوع إلى الميقات مع اإلمكان و إعادة اإلحرام منه ) 2(•

و أمـا االكتفـاء بـاإلحرام مـن موضـع      . فظاهر، لتوقف الواجب عليـه 
اإلسالم مع تعذر العود، فألن من هذا شأنه أعذر من الناسي و الجاهل 
و أنسب بالتخفيف مع ثبوت ذلك بالنسبة إليهما، كما سيجي ء بيانه إن 

. »3«شاء اللّه تعالى 
و لو كان قد دخل مكة خرج إلى خارج الحرم، فإن تعذر أحـرم مـن   •

.مكانه

69: ، ص7 مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم؛ ج
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لو أحرم الكافر ثم أسلم في األثناء
و لو أحرم بالحج و أدرك الوقوف بالمشـعر لـم يجزئـه إال أن    : (قوله•

).يستأنف إحراما، و لو ضاق الوقت أحرم و لو بعرفات
 أحـرم و لـو  : كان حق العبـارة أن يقـول  : قال الشارح قدس سره) 3(•

بالمشعر، ألنه أبعد ما يمكن فرض اإلحرام منه، فيحسـن دخـول لـو    
. »1«عليه، بخالف عرفة، و إن كان اإلحرام منها جائزا بل أولـى بـه   

هذا كالمه رحمه اللّه، و هو جيد إن ثبت جواز استئناف اإلحرام مـن  
.»2«المشعر، لكنه غير واضح، كما سيجي ء تحقيقه 

.91: 1المسالك ) 1(•
• 

69: ، ص7 مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم؛ ج
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لو أحرم الكافر ثم أسلم في األثناء
ثم إن كان الحج قرانا أو إفرادا أتم حجـه و اعتمـر بعـده، و إن كـان     •

فرضه التمتع و قد قدم عمرته ففي االجتزاء بها أو العـدول إلـى حـج    
إن هـذا مـن مواضـع    : اإلفراد وجهان، و جزم الشارح بالثاني، و قـال 

.»3«الضرورة المسوغة للعدول من التمتع إلى قسيميه 
.233في ص ) 2(•
.91: 1المسالك ) 3(•

70: ، ص7 مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم؛ ج
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لو أحرم الكافر ثم أسلم في األثناء
. و لو أحرم لم يعتد بإحرامه حال كفره، كما ال يعتد بغيره من عباداتـه •

فلو أحرم ثم أسلم في األثناء أعاد اإلحرام من الميقات، لفساد األول، 
و لو لم يتمكن من العود الى الميقات أحرم مـن موضـعه و لعلـه الـى     
ذلك يرجع ما عن الخـالف مـن ان عليـه الرجـوع الـى الميقـات و       
اإلحرام منه، فان لم يفعل و أحرم من موضعه و حج تم حجـه، ال ان  
المراد عدم الوجوب، أو تحقق اإلثم خاصة بعدم العود اليه مع اإلمكان 

  302: ، ص17 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
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لو أحرم الكافر ثم أسلم في األثناء
و لو أحرم بالحج كـافرا و أدرك االختيـاري مـن الوقـوف بالمشـعر      •

مسلما لم يجزه إال ان يستأنف إحراما آخر و لو فيه كما في القواعد و 
المسالك مع فرض عدم التمكن و في كشف اللثام ان قول المحقـق و  
ان ضاق الوقت أحرم و لو بعرفات كأنه اقتصارا على حال من يـدرك  
جميع األفعال، و في المسالك كان حق العبارة و لو بالمشعر، ألنه أبعد 

عليه بخالف عرفة، » لو«ما يمكن فرض اإلحرام منه، فيحسن دخول 
و ان كان اإلحرام منها جائزا، بل اولى به، و في المدارك هو جيـد ان  
ثبت جواز استيناف اإلحرام من المشعر، لكنه غير واضح كما سيجي ء 

. ستعرف وضوحه ان شاء اهللا: تحقيقه، قلت

  302: ، ص17 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
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لو أحرم الكافر ثم أسلم في األثناء
لو أحرم الكافر ثم أسلم في األثناء لم يكفـه و وجـب عليـه    ) 75(مسألة •

اإلعادة من الميقات و لو لم يتمكن من العود الى الميقات أحرم من موضعه 
 باطل و ال يكفيه ادراك الوقوفين مسلما الن إحرامه

، لما كان الحج بجميع أفعاله و مناسكه امرا عباديـا ال يصـح مـن الكـافر     •
فاإلحرام الواقع في حال الكفر أيضا باطل لكونه عباديا و اإلسـالم شـرط   
لصحة العبادات، فيجب عليه تجديد اإلحرام بأن يرجـع الـى الميقـات لـو     
خرج منه ثم يسلم، فان لم يمكن الرجوع كفى اإلحرام من مكانـه فيكـون   
بمنزلة الناسي أو الجاهل به إذا لم يمكنه العود اليه، قال في المدارك و قـد  
ثبت ذلك في الناسي و الجاهل و المسلم في المقـام أعـذر و هـو انسـب     

و لعل االعذريه هنا من جهة حديث ان اإلسالم يجب ما ) انتهى(بالتخفيف 
.قبله

44: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج
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لو أحرم الكافر ثم أسلم في األثناء
و لو أحرم و أدرك الوقوف بالمشعر لم يجـزه اال ان  : قال في الشرائع•

و لعـل  ) انتهـى (يستأنف إحراما و ان ضاق الوقت أحرم و لو بعرفات 
مراده ادراك المشعر بعد إدراكه الوقوف بعرفات و لذا عبر فـي المـتن   
بإدراك الوقوفين، كما ان ذيل عبارة الشرائع أيضا ال يخلو من داللـة  

و ان ضاق أحرم و لو بعرفات، و ذلـك  : على إدراكه أيضا، حيث قال
ليدرك الوقوفين متلبسا باإلحرام نعم بناء على ما سيأتي في محله من 
كفاية اختياري مشعر عن اختياري عرفات لـو فـرض عـدم إدراكـه     
للوقوف بالعرفات فأدرك اختياري مشعر فجدد اإلحرام فيه ثم نـوى  

.الوقوف صح

44: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج



13

لو أحرم الكافر ثم أسلم في األثناء
و في المدارك و هـو جيـد ان ثبـت جـواز اسـتيناف      ): قال في الجواهر(•

اإلحرام من المشعر لكنه غير واضح كما سـيجي ء تحقيقـه، ثـم قـال فـي      
.الجواهر قلت ستعرف وضوحه إنشاء اهللا تعالى

فعنـوان  ) و كيف كان(و سيجي ء الكالم في محله ان شاء اهللا تعالى، ) أقول(•
الحكم بعدم االجزاء اال بإحرام جديد، و لو كان قد ادراك  -هذه المسألة و

الموقفين لعله ألجل دفع توهم قياس المقام بما إذا أحـرم المملـوك بـاذن    
مواله ثم انعتق و أدرك الموقفين أو اختياري مشعر بعد العتق فإنه يجزيـه  

و ذلك لورود الدليل هنـاك دون   -كما تقدم في محله -عن حجة اإلسالم
. المقام

•

44: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج
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لو أحرم الكافر ثم أسلم في األثناء
• هلَيإِنْ كَانَ ع نْهم رِمحي و هإِلَي رْجِعفَلْي يقَاتنَ الْمم رَامالْإِح ينْ نَسم و

وقْت و إِنْ لَم يكُنْ علَيه وقْت فَلْيمضِ و لْيحـرِم مـنَ الْموضـعِ الَّـذي     
 كى ذَلور هى إِلَيانْتَه

عنِ ابنِ أَبِي عميرٍ عنْ حماد عـنِ   )البجلي(موسى بنُ الْقَاسمِ 26 180 •
الْحلَبِي قَالَ سأَلْت أَبا عبد اللَّه ع عنْ رجلٍ تَرَك الْإِحرَام حتَّى دخَـلَ  
   و ـرِمحفَي نْـهونَ مرِمحي يالَّذ هلِ بِلَادأَه يقَاتإِلَى م رْجِعفَقَالَ ي رَمالْح
إِنْ خَشي أَنْ يفُوتَه الْحج فَلْيحرِم منْ مكَانه فَإِنِ استَطَاع أَنْ يخْرُج منَ 

 خْرُجرَمِ فَلْيالْح

58: ، ص5 تهذيب األحكام، ج
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لو أحرم الكافر ثم أسلم في األثناء
عنْ عبد اللَّـه بـنِ    )بن أبي نجران( و عنْه عنْ عبد الرَّحمنِ 27 181 •

سنَانٍ عنْ أَبِي عبد اللَّه ع قَالَ سأَلْتُه عنْ رجلٍ مرَّ علَى الْوقْـت الَّـذي   
يحرِم منْه النَّاس فَنَسي أَو جهِلَ فَلَم يحرِم حتَّى أَتَى مكَّـةَ فَخَـاف أَنْ   
    زِيـهجفَي ـرِمحـرَمِ فَينَ الْحم خْرُجقَالَ ي جالْح فُوتَهفَي قْتإِلَى الْو رْجِعي

 كذَل
•   الْخُـرُوج هلَيع جِبا يإِنَّم أَنَّهل الْأُولَى تَنَاف ةِ وايالرِّو هذنَ هيب سلَي و

جالْح تفَو إِنْ خَرَج خَفي تَى لَمرَمِ منَ الْحم-    خَـفي تَى لَـمم ا أَنَّهكَم
   ـأْسلَـا ب ا وهإِلَي الْخُرُوج هلْزَمي هلأَه يقَاتإِلَى م إِنْ خَرَج جالْح تفَو
للْمضْطَرِّ الْخَائف علَى نَفْسه أَنْ يؤَخِّرَ الْـإِحرَام مـنَ الْميقَـات إِلَـى أَنْ     

 كى ذَلور رَمخُلَ الْحدي

58: ، ص5 تهذيب األحكام، ج
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المرتديجب الحج على 
يجب الحج على الكافر و ال يصح منه،و لو أسـلم و قـد زالـت     50مسألة •

استطاعته قبله لم يجب عليه، و لو مات حال كفـره ال يقضـى عنـه، و لـو     
أحرم ثم أسلم لم يكفه، و وجب عليه اإلعادة من الميقات إن أمكن، و إال 

مـع اإلمكـان    *فمن موضعه، نعم لو كان داخال في الحرم فأسلم فاألحوط
أن يخرج خارج الحرم و يحرم، و المرتد يجب عليـه الحـج سـواء كانـت     
استطاعته حال إسالمه أو بعد ارتداده، و ال يصح منه، فـان مـات قبـل أن    
يتوب يعاقب عليه، و ال يقضى عنه على األقوى، و إن تاب وجب عليـه و  
صح منه على األقوى، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، و لو أحرم 
حال ارتداده فكالكافر األصلي، و لو حج في حال إسـالمه ثـم ارتـد لـم     
يجب عليه اإلعادة على األقوى، و لو أحرم مسلما ثم ارتـد ثـم تـاب لـم     

.يبطل إحرامه على األصح
.بل األقوى*•

383: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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المرتديجب الحج على 
يجب الحج على الكافر و ال يصح منه،و لو أسـلم و قـد زالـت     50مسألة •

استطاعته قبله لم يجب عليه، و لو مات حال كفـره ال يقضـى عنـه، و لـو     
أحرم ثم أسلم لم يكفه، و وجب عليه اإلعادة من الميقات إن أمكن، و إال 
فمن موضعه، نعم لو كان داخال في الحرم فأسلم فاألحوط مع اإلمكـان أن  

و المرتـد يجـب عليـه الحـج سـواء كانـت       يخرج خارج الحرم و يحرم، 
استطاعته حال إسالمه أو بعد ارتداده، و ال يصح منه، فـان مـات قبـل أن    
يتوب يعاقب عليه، و ال يقضى عنه على األقوى، و إن تاب وجب عليـه و  
صح منه على األقوى، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، و لو أحرم 

و لو حج في حال إسـالمه ثـم ارتـد لـم     حال ارتداده فكالكافر األصلي، 
يجب عليه اإلعادة على األقوى، و لو أحرم مسلما ثم ارتـد ثـم تـاب لـم     

.يبطل إحرامه على األصح

383: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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المرتديجب الحج على 
  المرتد يجب عليه الحج، سواء كانـت اسـتطاعته حـال   ): 76مسألة (•

إسالمه السابق، أو حال ارتداده و ال يصح منـه، فـإن مـات قبـل أن     
يتوب يعاقب على تركه، و ال يقضى عنه على األقوى

449-448: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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المرتديجب الحج على 
،و تفريغ ذمته، كالكـافر األصـلي، و إن تـاب    )1(لعدم أهليته لإلكرام  •

وجب عليه و صح منه و إن كان فطريًا على األقوى من قبول توبتـه،  
   سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، فال تجري فيه قاعـدة جـب

، )2(اإلسالم ألنّها مختصة بالكافر األصلي بحكم التبادر 

المناط صدق الدليل أو عمومه في الموضعين و هـذا االستحسـان   ) 1(•
).الفيروزآبادي. (ال ينفع

).آقا ضياء. (و لو ال طالق القبلية بحسب أجزاء زمانه) 2(•

 449: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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المرتديجب الحج على 
و لو أحرم في حال ردتـه ثـم تـاب وجـب عليـه اإلعـادة كالكـافر        •

ثم ارتد لم يجب عليه  )اسالمه ظ( األصلي، و لو حج في حال إحرامه
من ) عليه السالم(اإلعادة على األقوى ففي خبر زرارة عن أبي جعفر 

كان مؤمناً فحج ثم أصابته فتنة ثم تاب يحسب له كـلّ عمـل صـالح    
و آية الحبط مختصة بمن مات على كفـره  . عمله و ال يبطل منه شي ء

    ـهينـنْ دع ـنْكُمم درْتَدنْ يم بقرينة اآلية األُخرى و هي قوله تعالى و
 و تمرٌ فَيكاف وو هذه اآلية دليل ه ممالُهأَع بِطَتح كعلى ) 3(فَأُولئ

قبول توبة المرتد الفطري، فما ذكره بعضهم من عدم قبولها منه ال وجه 
.له

). البروجردي. (داللتها محلّ تأمل) 3(•

 449: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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المرتديجب الحج على 
ثم عاد إلى اإلسـالم  . و المرتد إذا حج حجة اإلسالم في حال إسالمه•

إن عليه الحج كان قويـا ألن إسـالمه   : لم يجب عليه الحج، و إن قلنا
األول لم يكن إسالما عندنا ألنه لو كان كذلك لما جاز أن يكفر، و إن 

.لم يكن إسالم لم يصح حجه و إذا لم يصح فالحجة باقية في ذمته

305: ، ص1 المبسوط في فقه اإلمامية؛ ج
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المرتديجب الحج على 
و أما سائر العبادات التي تفوته في حال االرتداد من الصالة و الزكاة و •

غيرهما فإنه يجب عليه القضاء في جميع ذلك، و كذلك ما كان فاتـه  
.ثم ارتد ثم رجع إلى اإلسالم يلزمه قضاؤه. في حال إسالمه

305: ، ص1 المبسوط في فقه اإلمامية؛ ج
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المرتديجب الحج على 
ثم أسلم استأنف اإلحـرام فـإن   . و متى أحرم المرتد في حال ارتداده•

ثم عاد إلى اإلسالم جاز أن يبنى . ثم ارتد. إحرامه لم ينعقد فإن أحرم
عليه ألنه ال دليل على فساده إال على مـا اسـتخرجناه فـي المسـئلة     
المتقدمة في قضاء الحج فإن على ذلك التعليل لم ينعقد إحرامه األول 
أيضا غير أنه يلزم عليه إسقاط العبادات التي فاتته في حال االرتـداد  
عنه لمثل ذلك ألنا إذا لم نحكم بإسالمه األول فكأنه كان كـافرا فـي   
األصل و كافر األصل لم يلزمه قضاء ما فاته فـي حـال الكفـر، و إن    

بذلك كان خالف المعهود من المذهب، و في المسئلة نظـر، و ال  : قلنا
.نص فيها على المسئلة عن األئمة عليهم السالم

305: ، ص1 المبسوط في فقه اإلمامية؛ ج
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