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 كلمة الناشر

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
هناك الكثري من اإلستفتاءات الشرعية املرتبطة باحلج والعمرة واليت يبتلي هبا احلجاج 

 رام عادة .. الك
بعد وفاته  كان منها ما استفتاه بعض مقلدي آية اهلل العظمى السيد حمسن احلكيم 

رضوان اهلل عليه عن املرجع الديين األعلى اإلمام السيد حممد الشريازي )دام ظله( ، وطبع 
يف حتت عنوان )أجوبة املسائل اللبنانية( أكثر من مرة.. ويف العديد من الدول، منها ما طبع 

هـ ، ومنها ما طبع يف ابتداء كتاب )احلاج يف مكة واملدينة( يف قم 1334الكويت عام 
 املقدسة ويف بريوت، عدة مرات.

هذا وقد رأينا إعادة طبعه تعميمًا وتتميمًا للفائدة، مع إضافة آخر فتاوى مساحة اإلمام 
للقراء الكرام، نسأل اهلل الشريازي )دام ظله( يف اهلامش، وتبويب املسائل وعنونتها، تسهياًل 

 عزوجل التوفيق والقبول، انه مسيع جميب..
 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين.

 
 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر 

 شوران 31/  0606بيروت لبنان ص ب  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
سائل اللبنانية( مع مالحظة اهلوامش جائز ومربئ للذمة إن العمل هبذه الرسالة )أجوبة امل

 شاء اهلل تعاىل.
 محمد الشيرازي 
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 مقدمة المؤلف

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسَّالم على حممد وآله الطاهرين.
 وبعد، فهذه أجوبة مسائل حول احلج ُسئلت عنها من لبنان األشم.

سبحانه أن يوفقين للصواب وجيزل يل وللسائل والعامل الثواب، واهلل املوفق أسأل اهلل 
 املستعان.

 كربالء المقدسة ـ العراق  
 هـ 3136ذي القعدة الحرام  

 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي 
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 طلب الفتوى

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
شريازي )دام ظله( ما تقولون مساحة آية اهلل العظمى املرجع الديين احلاج السيد حممد ال

 يف هذه املسائل التالية اليت هي كثرياً ما تتفق للحجاج، أرجو اإلجابة، ولكم الشكر.
 

 لبنان ، بيروت
 المعرف: اسماعيل البغدادي
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 وجوب الحج وأقسامه

 

 العدول إلى اإلفراد

راد لعدم متكنه عن اإلتيان لعذر  : من أحرم لعمرة التمتع مث انقلب حجه إىل اإلفس
 كاحلائض مثاًل، هل حيتاج إىل جتديد إحرام للحج أم يكفيه العدول إىل حج اإلفراد؟

بسم اهلل الرمحن الرحيم ، احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسَّالم على حممد وآله 
 الطاهرين، السَّالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. 

 ج اإلفراد. واهلل العامل.ج : يكفيه العدول إىل ح

 العدول من العمرة إلى الحج

: لو أحرم احلاج بالعمرة املفردة فهل ميكنه العدول إىل حج اإلفراد؟ وهل هناك فرق س
 بني سعة الوقت وعدمه؟

 ال يعدل مطلقاً، واهلل العامل. ج:
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 حج المبعوث في وفد طبي وما شابه

ية أو سياسية إىل احلج فيحجون، هل : األشخاص الذين ترسلهم احلكومة بعثة طبس
 جيزيهم هذا احلج عن حج اإلسالم؟

إذا كانوا مأذونني من قبل احلاكم الشرعي بأن كان سفرهم جائزًا صح حجهم،  ج:
 ، واهلل العامل.(3)وكان حجاً إسالمياً 

 بين حج الولد ووالده

الوالد أم  : إذا استطاع اإلنسان للحج وكان له أب غري مستطيع ماديًا هل يذهبس
 الولد؟

 يذهب الولد املستطيع، وال جيب على األب غري املستطيع، واهلل العامل. ج:

                                                           

 أي تكون حجة اإلسالم. (1)



 

 3 

 
 اإلحرام

 إذا مر على مسجد الشجرة

: هل جيوز اإلحرام يف جدَّة ملن مرَّ على مسجد الشجرة وهو قصد بذلك جدة 8س 
 ومنها مكة املكرمة؟

 ج : حيرم يف مسجد الشجرة، واهلل العامل.

 يقصد مكةمن لم 

: ما حكم من سافر من املدينة بالسيارة وهو مرتدد يف رواحه إىل مكة أو بقائه جبدة، س
 فمن أي مكان حيرم؟

إذا مل يكن قاصدًا للحج وال عازمًا لدخول مكة، ال جيب االحرام من مسجد  ج:
 .، واهلل العامل(2)الشجرة، فإذا بىن بعد ذلك على احلج أو دخول مكة، أحرم من امليقات

 اإلحرام من جدة

: إن بعض احلجاج الذين يذهبون إىل جدة بالطائرة أو الباخرة ويسافرون إىل اجلحفة س
 وحيرمون منها، فهل جيب عليهم الرواح إىل اجلحفة، أم حيرمون من جدة بالنذر؟

يكفي اإلحرام من )احلدة( بني مكة وجدة، ولو نذر وأحرم من جدة كان أحوط،  ج:
 واهلل العامل.

 راكب بالطائرة من المدينةال

للمدينة املنورة مث يركبون الطائرة إىل جدة  : ما قولكم يف من يأتون لزيارة النيب س
                                                           

 او من جدة بالنذر. (4)
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 وحيرمون من جدة بالنذر؟
، وال يؤّخر اإلحرام إىل جدة، (1)حيرم من املسجد )مسجد الشجرة(، أو حيرم بالنذر ج:

 واهلل العامل. 

 اإلحرام بالنذر

قصدون احلج بالطائرة إىل جدة، ماذا يكون حكمهم، هل : ما قولكم فيمن يس
يذهبون إىل أحد املواقيت البعيدة أو حيرمون من جدة بالنذر وجيددون عند حدود احلرم 

 املعروفة يف هذا الزمان ذات األعالم؟
 جيوز اإلحرام من جّدة بالنذر، واهلل العامل. ج:

 إحرام المرأة 
ام، هل جيوز هلا نزعهما بعد ذلك واإلتيان باملناسك : إذا أحرمت املرأة بثويب اإلحر  س

جمردة عنهما مبالبسها العادية؟ وهل جيوز زرمها أو عقدمها أو حنو ذلك عند اإلحرام أو بعده 
 مما الجيوز للرجل؟
بقائها يف ثويب اإلحرام، إال ملثل االستحمام وحنوه، أما الزر والعقد  (4)ج : األحوط

 ها للمرأة، واهلل العامل.وحنومها فالظاهر عدم بأس

 المرأة وثوبي اإلحرام

: قال السيد احلكيم )قدس سره( يف املسألة الرابعة من املنسك: األحوط إن مل يكن س
أقوى إحلاق النساء بالرجال يف لزوم لبس الثوبني كما يف الرجال، وجيوز نزعهما بعد عقد 

 أيكم هبذا؟اآلخر واالقتصار على لبس الثياب املتعارفة هلن، فما ر 
 ، واهلل العامل.(5)نزعهن الثوبني مشكل، بل هن كالرجال يف لبس الثوبني ج:

                                                           

 قبل مسجد الشجرة. (3)
 استحباباً. (2)
 بس الثوبني.على األحوط استحباباً، فإنه جيوز للنساء أن حيرمن يف ثياهبن من دون ل (5)
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 إذا أحرمت بثيابها

: ما حكم املرأة اليت أحرمت بثياهبا من امليقات جهاًل منها بوجوب لبس ثويب س
 اإلحرام؟
 ، واهلل العامل.(0)ال شيء عليها ج:

 إحرام الحائض

هنا ال تطهر حىت ينتهي يوم عرفة فهل حترم بالتمتع أم بنية : ما حكم املرأة اليت تعلم أس
 اإلفراد من أول األمر مع العلم أن فرضها التمتع أم تعدل إىل اإلفراد إذا أحرمت بنية التمتع؟

األحوط أن حترم بنية ما عليها من اإلحرام للحج اإلفرادي أو العمرة التمتعية، مث  ج:
 ، واهلل العامل.(7)عدلت به إىل احلجتنوي أنه إن كان إحراماً للعمرة 

 إحرام الطفل

 : من صحب طفله إىل مكة املكرمة هل جيب عليه أن حيرم به أم ال؟س
 ال جيب اإلحرام به، نعم هو مستحب، واهلل العامل. ج:

 إذا نذر لإلحرام

: إذا نذر احلاج أن حيرم بعد ساعة من احملل الفالين غري املواقيت، وأحرم من ساعته س
 الً أو نسياناً، فما عليه؟جه

 أحرم ثانياً من ذلك احملل املنذور فيه يف زمان النذر احتياطاً، واهلل العامل. ج:

 من ال يحسن التلبية 
                                                           

 علماً بأنه ال جيب على املرأة لبس ثويب اإلحرام بل جيوز أن حترم يف ثياهبا. (6)
 وجيوز هلا أن حترم لعمرة التمتع فتأيت بالسعي والتقصري وحتل، مث تأيت بالطواف وركعتيه بعد ما طهرت. (2)
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 : هل جيوز االستنابة ملن ال حيسن التلبية والقراءة الصحيحة يف الصالة؟س
 واهلل العامل.واالحتياط االستحبايب االستنابة،  (0)يأيت هو بالتلبية والصالة ج:

 إذا عجز النائب 

: إذا استؤجر شخص للحج مث تبني بعد ذلك أنه ال يستطيع االتيان بالتلبية وال س
القراءة، بل وال يستطيع االتيان هبا بالعربية الفصحى، فهل تبطل إجارته أم جيب عليه استنابة 

 غريه فيما الحيسنه وال يستطيعه؟
، ورد املال إىل أهله، واهلل (3)كانت اإلجارة باطلة  إذا كان عدم متكنه حبد البطالن، ج:
 العامل.

                                                           

 ( أي حبسب ما ميكنه.8)
 ا ميكنه.أما إذا أمكن تلقينه فال بأس، وإال فيأيت مب (3)
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 محرمات اإلحرام وكفاراتها

 لحم الصيد

: رجل حمل صاد حيوانًا بريًا فذحبه وبقي من حلمه حىت أحرم فهل جيوز األكل من س
 ذلك اللحم؟

 ال جيوز، واهلل العامل. ج:

 التقبيل من غير شهوة

لته أن التقبيل بغري شهوة ليس حبرام، والذي ذكره يف رسا : ذكر املقدس احلكيم س
( أن من قّبل امرأته من غري شهوة كان عليه 2( مسألة )50يف املناسك من الكفارات ص )

 شاة، فهل التقبيل يوجب الكفارة وإن مل يكن حراماً؟
 الظاهر أن التقبيل مطلقاً حرام، وكفارته شاة، واهلل العامل. ج:

 التظليل المكرر

ض احلجاج يتظللون خوف الضرر تارة داخل السيارة وحينًا يلبس على رأسه : بعس
 ويضع املظلة وهو سائر، فهل تتكرر الفدية أم يكفي فداء للجميع؟

 للتظليل ولو مكرراً فدية واحدة، ولتغطية الرأس ولو مكرراً فدية واحدة، واهلل العامل. ج:
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 التظليل حين الوقوف

جدة بالسيارة املكشوفة فتبقى السيارة مدة حىت تتحرك : عندما يركب احلجاج من س
وهي بالشمس ومعلوم لدى مساحتكم عن حّر احلجاز وال سيما احلجاج مرتدين ثياب 
االحرام، وعندما تسري أيضًا تقف على الطريق ألخذ البنزين ومواقف الشرطة ودوائر 

 سية على الرأس أم ال؟احلكومة، فهل جتيزون يف مثل هذه احلاالت بوضع املظلة أي الشم
مشكل، إاّل إذا صدق املنزل، وإن خاف املرض واألذى ظّلل وكّفر بشاة، واهلل  ج:
 العامل.

 االستظالل للراكب

: ما هو حكم الواقف بقصد السري يف جهة الظل هل هو كالسائر، مثل من يقف س
سيارة يف الطريق يف طريقه ملخاطبة أو حمادثة أحد، أو جلس لقضاء حاجته أو توقَّفت به ال

لكثرة االزدحام أو خللل أصاهبا أو ألخذ البنزين وما شاكل ذلك يف الوقت الذي هو راكب 
 فيها؟.

ال بأس باالستظالل إذا نزل حلاجة وحنوها، أما الراكب الذي ال يعد عرفًا أنه نزل  ج:
 للحاجة أو نزل يف املنزل فيشكل االستظالل بالنسبة إليه، واهلل العامل.
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 افق النساء والتظليلمر 

: معّرف ليس معه إاّل نساء فهل جيوز له الركوب معهن يف السيارة املظللة ألنه ال س
 يتمكن من تركهن؟

 إذا كان مضطراً إىل ذلك، ركب وكفَّر، واهلل العامل. ج:

 السائق واالستظالل

يد أن : هل جيوز لسائق أن يستظل وهو حمرم إذا كان يف سيارته نساء حمرمات وال ير س
يسلم سيارته إىل سائق آخر خوفاً عليها، وهل جيوز له أيضاً إذا كان يف سيارته رجال؟ وعلى 

 فرض اجلواز مع الفدية فما حكمه إذا كان من االستظالل قبل أن يعقد اإلحرام؟
إذا اضطر إىل االستظالل ال بأس به، وعليه الفدية شاًة، من غري فرق بني أن يكون  ج:

م مستمراً إىل ما بعد االحرام أو بعد االحرام، ولو استظل بدون الضرورة فعل ذلك قبل االحرا
 حراماً وعليه الكفارة ولكن حجه صحيح، واهلل العامل.

 الروابط الحديدية

: يوجد يف بعض السيارات املكشوفة روابط حديدية تربط جانيب السيارة من أعالها س
تعتربون مساحتكم ذلك تظلياًل، مع العلم أهنا فتكون أقواسًا فوق رؤوس اجلالسني فيها، فهل 

حبجم األنابيب يف إسالة املاء باملنازل متاماً، وبني كل رابط وآخر حوايل املرت الواحد فيكون 
 بالسيارة مخسة أو ستة روابط؟

 ليس ذلك تظلياًل، واهلل العامل. ج:

 تظليل النصف
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ويكون نصف الراكب : يف بعض األحيان يركب بعض احلجاج إىل جانب السائق س
مظلاًل باألخص عند اجتاه السيارة املكشوف، عصرًا أو صباحًا والشمس مبقدم السيارة 

 فيتظلل البعض؟
 ، واهلل العامل.(36)ال جيوز تظليل النصف، كما ال جيوز تظليل الكل ج:

 الفسوق والتدهين

رض؟ وما : ما جزاء الفسوق )املفاخرة(؟ وما جزاء من يدهن جسمه ببعض االدهان ملس
 جزاء االكتحال والنظر يف املرآة؟

ال كفارة للفسوق، وكفارة التدهني وكفارة االكتحال وكفارة النظر يف املرآة شاة  ج:
 ، واهلل العامل.(33)احتياطاً 

 النظر في المرآة

: ما حكم من نظر يف املرآة جاهاًل باحلكم أو ليس عن عمد وبعد فراغه من النظر س
 تنبه فما حكمه؟

  شيء عليه، واهلل العامل.ال ج:

 الطيب

 : ما هو حكم من تطيب قبل فراغه من السعي؟  س
 .(32)ج : يعطي الكفارة، واهلل العامل

 سد األنف عند الطيب
                                                           

 نعم جيوز املشي يف ظل احململ وما ال يكون فوق رأسه. (10)
 استحبابيا. (11)
 علماً بأن الكفارة شاة يف الزعفران أو املسك أو العنرب أو الورس، ويف غريها االستغفار. (14)
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: هل جيب على احملرم سد أنفه عند شم رائحة الطيب عند البيت احلرام أو يف مقام س
 ّد أنفه؟أو غريمها؟ وعلى فرض ذلك ما حكمه إذا مل يس إبراهيم 
 ، وإذا مل يسّد األنف مل يفعل إالّ احلرام، وال كفارة عليه، واهلل العامل.(31)نعم جيب ج:

 الطيب اضطراراً 

 : من تطيب مضطراً هل جيب عليه الفداء؟س
 ، واهلل العامل.(34)االحتياط إعطاء الفداء ج:

 الهيل والقرنفل

ه يف الطعام والشراب  : هل اهليل والقرنفل تعتربونه من الطيب فيحرم وضع14س 
 كالقهوة مثالً أم ال؟

 ج : االحتياط أهنما من الطيب فيجتنب عنهما، واهلل العامل.

 الحالق وإدماء الرأس

: احلالق الذي جيرح رأس املقصِّر باملوس حيث خيرج الدم هل جيوز احللق عنده 10س 
 اختياراً وهل يعترب ذلك إدماًء أم ال؟

 تعارف جاز احللق عنده، واهلل العامل.ج : لو كان اإلدماء بقدر امل

 لبس الجورب للنساء

 : هل جيوز للمرأة لبس اجلوارب وحنوه مما يسرت به ظهر القدم؟س
 ، واهلل العامل.(35)ال تلبس ما يسرت ظهر القدم ج:

                                                           

 اال شم خلوق الكعبة فإنه جائز. (13)
 لعنرب.علماً بأنه ال فداء اال يف الزعفران والورس واملسك وا (12)
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 اليكون المسح تغطية

ية : إذا صبَّ على رأسه يف أثناء االحرام ماًء مث مسحه بيده، فهل يعترب املسح تغطس
 لرأسه؟

 املسح ليس تغطية، واهلل العامل. ج:

 تغطية المرأة وجهها

 : هل جيوز للمرأة تغطية وجهها بعباءهتا وحنوها مع علمها بإصابتها وجهها؟س
، وإصابة الوجه أحيانًا ال بأس به، (30)ال بأس بإسدال ما على رأسها على وجهها ج:

 واهلل العامل.

 غرز اإلحرام بإبرة

دما يرتدي ثويب االحرام ال يستقر على منكبيه غالبًا وباألخص : إن احلاج عنس
 بالطواف وعند رمي اجلمار، فهل جتيزون بعقدة أو وضع دبوس أم ماذا يكون احلكم؟

 ، وإذا سقط الرداء رده إىل مكانه، واهلل العامل.(37)العقدة وشبهها مشكل ج:

 ما يلفه حول ظهره

لتف به على معدته وهل له أن يغطي : هل جتيزون للحاج أن يضع زنار صوف يس
 رأسه عند النوم وقاًء من الربد ورجليه أيضاً؟

، وال بأس بتغطية رجليه، وأما تغطية الرأس فإن كان مضطراً (30)ال بأس بغري املخيط ج:

                                                                                                                                                                      

 على األحوط استحباباً. (15)
 وحتافظ على إبعاده عن وجهها. (16)
 اما الغرز باإلبرة والدبوس وما شابه فجائز. (12)
 أي يف اللف على معدته. (18)
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 جاز وكّفر، واهلل العامل.

 شد الثوبين بحجر

حرام، لكن لو يف املناسك: يشكل عقد الثوبني حال اال : يقول املقدس احلكيم س
وضع احملرم حاجة بطرف ثوب االحرام، أو وضع حجرًا صغريًا وشدَّ الثوبني عليه، فهل هذا 

 مشكل أيضاً؟
 ، واهلل العامل.(33)لغري النساء مشكل أيضاً  ج:

 الصبي ولبس المخيط

 : هل جيوز للصيب أن يلبس املخيط عند االحرام؟س
 لعامل.حال الصيب حال الكبري يف احلكم، واهلل ا ج:

 لبس النظارات

: إن لبس املنظرة يسرت بعض الرأس مبقدار يديها، فهل يعترب ذلك سرتًا ممنوعًا عنه س
 شرعاً، وما حكم احملرم إذا كان مضطراً إليها؟

 ال بأس بلبس املنظرة، وليس ذلك سرتاً، واهلل العامل. ج:

 ازالة الشعر عن الغير

ارة على املزيل أو املزال عنه إذا كانا : إزالة الشعر عن الغري هل تستوجب الكفس
 حمرمني؟
حيرم على املزيل، وجتب الكفارة عن املزال عنه باإلضافة إىل أنه حرام عليه أيضاً،  ج:

 واهلل العامل.
                                                           

 على األحوط استحباباً، والظاهر عدم االشكال يف مثل وضع احلجر أو الغرز بإبرة وما أشبه. (13)
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 المحّرم القهري

: إذا حصل فعل أحد حمرمات اإلحرام قهرًا كأن ظلل احملرم شخصًا آخر قهرًا أو س
 غطى رأسه فما حكمه؟

 ب على احملرم حينئذ شيء، واهلل العامل.ال جي ج:

 لو أحل بعد الطواف

: حاج أحلَّ بعد الصالة )صالة الطواف( يف عمرة التمتع فما الذي عليه إذا استعمل س
 بعض احملرمات يف االحرام؟ وما عليه إذا كان جاهالً أو ناسياً؟

  العامل.، واهلل(26)عليه كفارة تلك احملرمات كما هي مذكورة يف كتب احلج ج:

 فداء العمرة

 : هل جتب املبادرة إىل فداء لعمرة احلج؟ أم جيوز التأخري إىل ما بعد احلج؟س
 جيوز التأخري إىل ما بعد احلج، واهلل العامل. ج:

 ذبح فداء الكفارات

: هل جيزي الفداء عن احملظورات )حمرمات االحرام( يف بلده أم البد أن يكون يف مىن س
 كثري من اللحم يضيع سدى؟أو يف مكة؟ ألن ال

 أن يكون يف مىن أو مكة، واهلل العامل. (23)االحوط ج:

                                                           

 ت إذا ارتكبها عن نسيان أو جهل.( نعم ال كفارة يف بعض احملرما40)
 استحباباً، حيث جيوز ذبح فداء الكفارات يف بلده أو غريه من البلدان. (41)
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 مكان الفداء

: هل جيوز ملن وجب عليه أن يذبح شاة يف إحرام احلج أن يذحبها مبكة، لعدم وجود س
من ينفق عليه تلك الشاة، وهل هناك فرق بني فداء االحرام والفداء للمبيت مبكة أيام 

 التشريق؟
 واهلل العامل. (22)ل الفداء ال يتغري بوجود املنفق عليه وعدم وجودهحم ج:

 ذبح الفداء في بلده
: من مل يتمكن من الفداء مبكة فهل جيوز له أن يذبح الفداء عند أهله أم جيب س

االستقراض، وعلى فرضه إن أّخره لبلده ال عن حاجة االستقراض بل طمعًا منه أن يطعم 
 فما رأيكم؟ دام فضلكم؟عياله وفقراء البلدة، 

 االستقراض إن أمكن، وإال ذحبه ببلده، واهلل العامل. (21)جيب ج:

                                                           

 جيوز أن يذبح فداء حمرمات اإلحرام يف بلده. (44)
 على األحوط استحباباً، حيث مر جواز ذبح فداء الكفارات يف بلده. (43)
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 الطواف

 لو شك في الطواف

: من شك يف الطواف األول يف العمرة املفردة بني الستة والسبعة وجاء بشوط 40س 
جيب  رجاًء مث أتى ببقية املناسك حىت التقصري جاهاًل باحلكم، هل تصح عمرته وما الذي

 عليه؟
 ال شيء عليه، واهلل العامل. ج:

 االستراحة في أثناء الطواف

: هل جيوز ملن تعب خالل الطواف أن يسرتيح؟ وهل جيب على احلاج التحفظ وكون س
 منكبه األيسر مقابل الكعبة الشريفة؟

، (24)جتوز له االسرتاحة مبا ال ينايف املواالة، وال جيب التحفظ بالدقة لكنه احتياط ج:
 واهلل العامل.

 متى تجوز االستنابة 

«: قدس سره»: املريض أو الضعيف الذي ال ميكنه الطواف، قال السيد احلكيم س
)ميسكه الغري أو حيمله إن أمكن وإاّل فعليه االستنابة( ولكن إن مل يفعل واستناب فما 

 حكمه؟ وهل جيزيه ذلك؟
 يتمكن من اإلعادة استناب الظاهر عدم اإلجزاء، فعليه أن يعيد بنفسه، وإذا مل ج:

 ثانياً، واهلل العامل.

                                                           

 استحبايب. (42)
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 لو نسي الطواف

: من نسي طواف عمرة التمتع مث خرج إىل أهله، هل جيوز له أن يستنيب شخصاً س
 من أهل مكة، وعلى فرض ذلك هل جيب عليه االحرام من امليقات أو من حدود احلرم؟

االحرام من حدود احلرم،  (25)طالظاهر كفاية النيابة بدون احرام، وإن كان االحو  ج:
 واهلل العامل.

 الطواف من داخل الحجر

: ما حكم من طاف بعمرة التمتع حول الكعبة الشريفة من داخل احلجر جاعالً س
 احلجر عن ميينه ومل يلتفت إال بعد الفراغ من مجيع املناسك حىت طواف احلج والزيارة؟

 مشكل جداً، واهلل العامل. ج:

 نطواف غير المختو 

: جيب قضاء طواف النساء عن الصيب إذا حج وهو غري  : يقول املقدس احلكيمس
خمتون، فهل جيب قضاء طواف اإلفاضة عنه؟ وإذا اعتمر عمرة مفردة مع وليه، هل جيب 

 عليه أن يطوف طواف العمرة وطواف النساء بعد أن يكرب، أو يستنيب من يطوف عنه؟
أو يأتيها هو بنفسه قضاءًا بعد االختتان، أو  يؤتى جبميع ذلك عن الصيب قضاءاً، ج:

 يأتيها حال كربه، واهلل العامل.

 المختون من والدته

: إذا كان اإلنسان قد ولد خمتونًا من بطن أمه، فهل يصح منه الطواف، وقد قال س
 : اخلتان شرط يف الطواف؟املقدس احلكيم

  العامل.نعم يصح الطواف منه، وال حيتاج إىل ختان جديد، واهلل ج:
                                                           

 أي استحباباً. (45)
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 حج غير المختون

: ما قولكم فيمن يأتون للحج من املهاجرين من إفريقيا وغريها وهم غري خمتونني س
وحيجون جهاًل باحلكم، ما حكمهم وماذا يصنعون وبعضهم ليس بإمكانه العودة للحج يف 

 القابل أي السنة اآلتية أو غريها، وقد حدث يف السنة املاضية ما ذكرت؟
لطواف، واالحتياط أن يستنيب يف العام القابل للحج كله، إذا مل يتمكن يستنيب ل ج:

 ، واهلل العامل. (20)من احلج بنفسه

 االزدحام في الطواف

: إذا كان احلاج يطوف حول الكعبة الشريفة ولكثرة االزدحام يتحول احلاج عن سريه س
الرجوع إىل الوراء، ماذا  يف حال الطواف وأحيانًا يدفرونه إىل مسافة مرت وأكثر وال يستطيع

 يصنع؟
 ، واهلل العامل.(27)إذا كانت احلركة مستندة إليه عرفاً صح، وإالّ أعاد مقدار الدفرة ج:

                                                           

ولدليل الرفع، نعم األحوط هلما إعادة « أميا رجل ركب...: »ن اجلاهل والناسي ال بأس بطوافهما لقوله ( الظاهر أ46)
 الطواف مع االختتان إن أمكن، واال فاالستنابة فيه.

 ال بأس بالتحول واالحنراف القليل بسبب الزحام كاخلطوة أو اخلطوتني. (42)



 

 45 

 
 صالة الطواف

 القراءة الملحونة

: كثري من احلجاج ال حيسنون الصالة حيث تعليمهم باألصل على خطأ، واحلملدار س
ذلك، فما حكم احلاج واحلملدار هبذا املعىن، جيهد بتعليمهم ولكن لقصر املدة اليتحقق 

وعلى فرض أنه جيب عليهم الصَّالة مبا حيسنون واالستنابة هل يلحق ذمة احلملدار شيء إذا 
 مل يكلفه أحد باالستنابة؟

تكفي صالهتم امللحونة، وال جتب االستنابة. نعم هي احتياط رجائي، وليس بذمة  ج:
 احلملدار شيء، واهلل العامل.

 جاسات المعفو عنهاالن

: إن النجاسات املعفو عنها بالصالة تضر بالطواف فهل : يقول املقدس احلكيمس
 تضر بصحة صالة الطواف؟

 ، واهلل العامل.(20)ال تضر بصحة صالة الطواف ج:

                                                           

 تحبابا االجتناب عن ذلك.كما ال تضر بالطواف أيضا، نعم األحوط اس  (48)
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 السعي

 السعي في الطابق الثاني

املروة : هل جيوز السعي على سقف املسعى الذي شّيد حديثًا مع العلم أن الصفا و س
 غري مسقوفتني؟

نعم جيوز السعي على سقف املسعى بشرط أن ينتهي إىل الصفا واملروة، مبعىن أن  ج:
 يستوعب السعي املسعى كله، واهلل العامل.

 السعي المتعارف

: إن املسعى قد شطر شطرين ذهابًا وإياباً، الصفا واملروة، فالنازل من درج الصفا إذا س
وة البد أن ينحرف حبيث تكون املروة مقابل منكبه األيسر فهل سلك طريق الذهاب إىل املر 

 ترون يف ذلك بأساً أم ال؟
 ال بأس بذلك، إذا مسي عرفاً أنه يسعى بينهما على النحو املتعارف، واهلل العامل. ج:

 ما يكفي في السعي

: هل على الساعي بني الصفا واملروة راكبًا دراجة لضعفه وعجزه الصعود على الدرج س
 أم يكفي الوصول إليها فقط؟

 الظاهر كفاية وصول رجله إىل الدرج، واهلل العامل. ج:
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 الطواف المستحب قبل السعي

: إنه ال جتب املبادرة إىل السعي وجيوز تأخريه إىل الليل،  : ذكر املقدس احلكيمس
ولكن إذا ختلل بني الطواف والسعي الواجبني طواف مستحب أو أكثر، فهل جيوز ذلك 
والداعي إىل ذلك أن املعّرف ال يتمكن من ضبط الطواف مع أكثر من مخسة أو ستة 
أشخاص فيطوف مع البعض مث يطوف ثانية مع بعض اآلخر، وهكذا حسب عدد احلجاج 

 معه ويسعى هبم سعياً واحداً؟ فما قولكم سيدي؟
 ال بأس بذلك، واهلل العامل. ج:

 تسعى بنفسها

قبل الطواف وأعجلها أصحاهبا ومل ميكنها البقاء مبكة املرأة اليت جاءها احليض  س:
يف منهاجه: أهنا  إلكمال مناسكها ومل تستطع مفارقتهم )ذكر آية اهلل املقدس احلكيم 

تستنيب يف الطوافني طواف احلج والنساء مع صالتيهما بعد السعي بنفسها بني الطوافني( ما 
 ي مساحتكم بذلك.حكمها لو أهنا استنابت يف ذلك أيضاً؟ نرجو رأ

 هو كما ذكره السيد )قدس اهلل سره(، واهلل العامل. ج:
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 التقصير

 التقصير في غير محله

ما هو حكم من أخلَّ بالواجب جهاًل منه مبا جيب عليه، كمن قصر بعد السعي  س:
 من املروة إىل الصفا يف العمرة قبل إكمال األشواط؟

يأيت بعد إكمال السعي بالتقصري، واهلل يتم السعي، وحيتاط بإعطاء الكفارة، و  ج:
 العامل.

 لو زعم الفراغ فقصر

 ما حكم من قصَّر معتقداً فراغه من السعي مث تبني أنه أكمل مخسة أشواط؟ س:
 ، واهلل العامل.(23)يعطي الكفارة ج:

 مكان التقصير

فراغ : هل جيب التقصري يف املروة أم جيزي يف أي حمل كان، وهل جيب املبادرة بعد الس
 من السعي؟

 ال جيب يف خصوص املروة، وال جتب املبادرة، واهلل العامل. ج:

                                                           

 ويكمل الناقص. (43)
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 التقصير من اليدين أو الرجلين

 : هل من فرق بني اليدين والرجلني يف التقصري؟س
 ال فرق بينهما، واهلل العامل. ج:
 

 بعد عمرة التمتع

 إذا عجز بعد العمرة

تمتع وعجز عن االتيان باحلج ومناسكه : من حج يف سنة االستطاعة وأتى بعمرة الس
ملرض أو ملانع قبل االحرام، فهل يسقط عنه احلج مع اإلمكان من االستنابة، وإذا استقر 

 احلج يف ذمته فهل تكفيه االستنابة يف ذلك أو جيب عليه احلج من قابل؟
 إذا كان احلج مستقرًا عليه جيب االتيان به من قابل، وكذلك إذا مل يكن احلج ج:

مستقرًا ولكنه بقي مستطيعًا يف القابل، أما إذا مل يكن مستقرًا عليه، ومل يبق مستطيعًا يف 
 القابل، كان األحوط األوىل أن يستنيب للحج وال شيء عليه بعد ذلك، واهلل العامل.

 الخروج بعد العمرة

ر : هل جيوز للمحرم لعمرة التمتع اخلروج من مكة بعد إحالله من عمرته كاحلملداس
حينما يأيت من املدينة حمرماً بعمرة التمتع ليستأجر املنازل حلجاجة مث يرجع للمدينة ليأيت هبم 

 إىل مكة؟ وهل جيب عليه االحرام ثانياً؟
االحوط أن حيرم للحج وخيرج، وإن مل حيرم وخرج مث رجع وأحرم صحَّ إحرامه  ج:

 وحجه، واهلل العامل.



 

 30 

 الخروج إلى عرفات ومنى

:)إنه ال جيوز اخلروج من مكة املكرمة إاّل إىل عرفات بعد  قدس احلكيم : يقول املس
 االحالل من عمرة التمتع( فهل جيوز للمعّرف أن يذهب إىل مىن ليتفقد أماكن احلجاج؟

 ، واهلل العامل.(16)ال بأس بذلك ج:

 الخروج قبل إحرام الحج

ىل مىن أو غريها بقصد : إذا أحلَّ احلاج من عمرة التمتع وخرج قبل احرام احلج إس
 النزهة، فما عليه إذا كان عامداً أو جاهالً أو ناسياً؟

 أن ال خيرج، ولكن إذا خرج ال شيء عليه، واهلل العامل. (13)االحتياط ج:

                                                           

 لعموم احلجاج فإنه جيوز اخلروج بال كراهية بعد العمرة وقبل إحرام احلج إىل أطراف مكة من عرفات واملشعر وما أشبه. (30)
 .االستحبايب، فإنه جيوز اخلروج إىل املسافات القريبة بكراهة، واىل أطراف مكة كعرفات ومىن من دون كراهة (31)
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 السكنى خارج مكة

: لقد عينت احلكومة أماكن خاصة لسكىن أصحاب السيارات تقع يف مساحات س
أصبحت مدينة كبرية حاهلا حال املدن املتطورة يف هذا  خارج أبنية مكة، مع العلم أن مكة

الزمان، كما أن احلكومة ال جترب هؤالء على سكىن هذه األماكن وإمنا متنعهم من إدخال 
سياراهتم فيها، وحينئذ يشق عليهم مفارقتها فهل يصح هلؤالء سكىن هذه األماكن بعد 

 اإلحالل من احرام عمرة التمتع؟
 لك، واهلل العامل.ال بأس بذ ج:
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 الوقوف بعرفات

 إذا خرج قبل الغروب

: ما حكم من ركب سيارته يوم عرفة قبل مغيب الشمس مشرتطًا على السائق أن ال س
يتحرك قبل الغروب أو ال خيرج من احلدود إال بعد مغيب الشمس، ولكن السائق خالف 

كمه إذا كان يعلم ولكنه ال ذلك وخرج بالسيارة ومن فيها خارج احلدود وبغري علم، وما ح
 يستطيع إرجاعه إىل عرفة؟

 ال شيء عليه، واهلل العامل. ج:
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 الوقوف بالمشعر الحرام

 من أخطأ في الوقوف 

: ما حكم من بات ليلة العيد يف مكانه معتقدًا أنه املشعر احلرام، اعتمادًا على قول س
 ج حدود املشعر؟السائق أو احلملدار مث تبني له بعد طلوع الشمس أنه خار 

يقف ما بني الصبح والزوال وال كفارة عليه، وحكمه بالنسبة إىل صحة احلج ما ذكر  ج:
 ، واهلل العامل.(12)يف األقسام التسعة من الوقوفني

 الخروج من مزدلفة

: إذا تعمد احلاج اإلفاضة من املزدلفة ودخل مىن قبل طلوع الشمس ال لعذر سوى س
 مس والتأذي باحلّر، فهل جيوز ذلك، وهل عليه شيء؟كسب الوقت قبل ارتفاع الش

إذا كان مضطرًا جاز له ذلك، وإن مل يكن مضطرًا مل جيز، ولكن مل تكن عليه   ج:
 كفارة، واهلل العامل.

                                                           

 ( راجع مناسك احلج.34)
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 الرمي

 الرمي وشدة الزحام

ما حكم من مل يستطع رمي اجلمرات لشدة االزدحام وخصوصًا املرأة احملافظة على  س:
 ل الذي يالمس املرأة حتماً فهل جتوز االستنابة؟سرتها أو الرج

نعم جتوز االستنابة يف صورة االضطرار، أما يف صورة ملس الرجل للمرأة إذا مل يوجب ج: 
 ، واهلل العامل.(11)فتنة وال ريبة فهو يرمي، وكذلك احلال بالنسبة إىل املرأة

 رمي األعمى

ي، هل جيوز له االستنابة أم يكفيه : األعمى الذي ال يشاهد إصابة اجلمرة عند الرمس
 الرمي بنفسه؟

بل يلزم عليه أن يرمي بنفسه مسرتشدًا مبن يدلّه على الرمي، ويذكر له أنه أصاب،  ج:
 ولو تعّسر ذلك أو تعذر جازت االستنابة، واهلل العامل.

                                                           

 علماً بأن املرأة جيوز هلا الرمي لياًل مطلقا. (33)
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 المقدم في الرمي

إاّل مبقدار رمي  : إذا كان على اإلنسان قضاء رمي اليوم الفائت ومل يبق من الوقتس
 واحد، فما هو املتعني عليه؟

األحوط أن يرمي بقصد ما يف الذّمة أداءاً أو قضاءاً، مث يرمي رمياً ثانياً كذلك، واهلل  ج:
 العامل.

 حفظ الحصى للعام المقبل

: هل جيوز للمعرف أو لغريه من احلجاج أن حيتفظ باجلمرات اليت تزيد معه إىل العام س
 هبا؟املقبل ليستعني 

 ال بأس بذلك، واهلل العامل. ج:

 اخذ الحصيات من منى

: كثريًا ما يتعذر على بعض احلجاج التقاط بعض احلصيات من املشعر وبعضهم س
 ينقص معه فهل جتيزون أخذ بعض اجلمرات أو الكثري منها من مىن؟

 نعم جيوز، واهلل العامل. ج:

 إذا عجزت عن تكميل الرمي

مت ثالث مجرات مث أصاهبا حجر من البعض فأدميت مث  : ما قولكم يف امرأة ر س
 كلفت زوجها فأكمل الباقي فما حكمها؟

 إذا مل تتمكن من تكميل الرمي ال بأس باالستنابة، واهلل العامل. ج:
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 الحملدار والنيابة في الرمي

: هل جيوز للحملدار أو غريه أن يستنيب برمي اجلمار عن العاجز أو الضعفاء أو س
من السفر ألنه عند اإلفاضة من املزدلفة يزدحم السري بالسيارات فيضطر احلجاج إىل املتعبني 

النزول والسري على األقدام، يف مثل هذه احلالة يكون االجهاد، فالذي يتأخر والذي ال ميكنه 
 الوصول إىل اجلمرة، واحلملدار يصعب عليه أن يتأخر أحد احلجاج فيضطر للرمي؟

 نوب يف الرمي عّمن يتعذر أو يتعّسر له الرمي، واهلل العامل.جيوز للحملدار أن ي ج:

 الحملدار وتوكيل الغير

: إذا كلف احلملدار بالرمي عن كثري من احلجاج وعند الرمي وجد من يساعده، هل س
 جيوز ذلك إذا كان موكالً وكالة مطلقة؟

 إذا أخذ وكالة مطلقة جاز له توكيل الغري أيضاً، واهلل العامل. ج:
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 الهدي

 سن الهدي

: من ذبح أو حنر هديه وكان معتقدًا أنه أكمل السن الشرعي مث تبني بعد ذلك أنه س
 دون السن الشرعي، فهل جيزيه ذلك اهلدي أم عليه هدي آخر؟

 ، واهلل العامل.(14)عليه هدي آخر ج:

 إذا شك في الذبح

يف أن هل ذبح : املعّرف )املعلم، أو احلملدار( أخذ مثن اهلدي من احلجاج وشك س
 عن فالن أم مل يذبح، فما يصنع؟

جيب على احلملدار أن يذبح عنه، حيث أخذ الثمن منه، والشك إذا كان بعد  ج:
 الفراغ مل يكن عليه شيء وإال وجب عليه الذبح، واهلل العامل.

 التصدق بثلث الهدي

يعد  : هل جيوز أن يتصدق احلاج بثلث هديه على حاج آخر إذا كان فقرياً، وهلس
 التصدق اشكاالً بصحة االستطاعة؟

ال بأس بإعطاء حاج صدقة هديه حلاج آخر، والتصدق الينايف االستطاعة، واهلل  ج:
 العامل.

 من شروط الهدي 

: إن كثرياً من األغنام اليت تعرض على احلجاج يف مىن يوم العيد ال يوجد هلا قرون يف س
                                                           

 على األحوط استحباباً، فإن السن اخلاص يف اهلدي مستحب وليس بواجب، ويكفي يف الشاة سبعة أشهر. (32)
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يضًا تارة يكون له بيضة صغرية وأخرى كبرية، أصل اخللقة، ولبعضها بيضة واحدة، واملاعز أ
 أو أحد أذنيه مشروحة أو مثقوبة فهل يكفي ذلك أم ال؟

يكفي ما ال قرن له خلقًة، وسائر ما ذكر يف السؤال ال بأس به، وإن كان  ج:
 خالف ذلك كله، واهلل العامل. (15)األحوط

 إذا لم يجد الهدي الكامل

توفر فيه مجيع الشروط فهل يكتفي بالناقص أم : من مل جيد اهلدي الكامل الذي تس
 ماذا يعمل؟ وهل يفرق يف هذا احلكم بني بعض الشروط وبعضها اآلخر؟

باجلمع بني الناقص والتام يف بقية ذي احلجة، والشروط ختتلف وجوباً  (10)حيتاط ج:
 واحتياطاً، واهلل العامل،.

 اخراج اللحم من منى

 مىن أم يكون حاله حال اهلدي؟: هل جيوز إخراج حلم الفداء من س
 جيوز إخراج اللحم إىل خارج مىن، هدياً كان أم فداًء، واهلل العامل. ج:

 الذبح خارج منى

 : من ذبح هديه يف خارج مىن جاهالً باملوضوع هل جيزيه أو ال؟س
 ، واهلل العامل.(17)يعيد الذبح ج:

 ال يشترط الترتيب

                                                           

 ( أي استحباباً.35)
 األحوط هنا استحبايب، فإنه إذا مل جيد اهلدي الكامل كفاه الناقص. (36)
 ما الذبح يف املذابج اجلديدة اليت يقال عنها بأهنا خارج مىن، فالظاهر جوازه مراعياً األقرب فاألقرب.ا (32)
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دة الذبح مث مير املوس على رأسه ليحصل : إذا ذبح بعد احللق فهل جتب عليه إعاس
الرتتيب أو ال؟ فإن السيد احلكيم )قدس سره( يذكر أن األحوط اإلعادة مبا حيصل به 

 الرتتيب، فما رأيكم؟
 ، واهلل العامل.ما ذكره السيد (10)الظاهر عدم البأس بذلك وان كان االحتياط ج:

 إذا ذبح الناقص

 اهلدي جاهالً باحلكم هل جيزيه أو ال؟ : من ذبح الناقص لبعض الشرائط منس
 ال جيزيه بل جتب إعادة الذبح، واهلل العامل. ج:

 إذا ذبح ليالً 

: من ذبح هديه يف ليلة احلادي عشر من ذي احلجة هل جيزيه أو ال؟ وعلى فرض أنه س
 ال جيزي ما حكمه إذا كان ال يستطيع إعادة الذبح إما من حاجة أو شح؟

 واهلل العامل.الظاهر الكفاية،  ج:

 االستعانة في الذبح

: احلملدار أحيانًا يكلف بذبح كثري من اهلدي يوم النحر ويكون معه من يعاونه من س
 أهل املدينة أو غريها، فهل جيوز له ذلك؟ وهل يطعن يف صحة عمل احلجاج؟

 جيوز أن يستعني بغريه، وال يطعن ذلك يف صحة عمل احلجاج، واهلل العامل. ج:

                                                           

 أي استحباباً. (38)
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 أو التقصيرالحلق 

 نية الحلق

: من هتيأ للتقصري يوم العيد مث غفل وحلق بعض الشعر من وجهه قبل النية ساهياً س
 فهل جيب عليه شيء؟

النية خفيفة املؤونة، ومعناها أن يأيت بالشيء قربة إىل اهلل تعاىل، فالتقصري من الشعر  ج:
 كاف، واهلل العامل.

 التقصير يكفي

 يف رأسه أذًى مينعه من احللق فهل يكفي التقصري؟ : ماذا تقولون فيمن كانس
 ، واهلل العامل.(13)يكفي التقصري ج:

 إذا قصر الصرورة

: إذا قصر الصرورة بدل احللق من غري عذر، فهل حيل من احرامه بذلك أو جيب س
 عليه احللق بعد ذلك ويبقى حمرماً؟ وهل يفرق يف ذلك بني اجلاهل باحلكم والعامل به؟

 ، وال يبقى بعده حمرماً، واهلل العامل.(46)د كفاية التقصريال تبع ج:

                                                           

 مطلقا، حىت للمختار. (33)
 مطلقا حىت للصرورة اختياراً. (20)
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 البيتوتة بمنى

 أيام التشريق

: هل جيوز لإلنسان أن يقضي هنار العاشر واحلادي عشر والثاين عشر يف مكة طلباً س
 للراحة ويبيت يف مىن؟

 نعم جيوز، واهلل العامل. ج:

 النفر بعد الزوال

ح يوم الثاين عشر إذا كان قد اتقى الصيد والنساء، هل جيوز لإلنسان أن ينفر صبا  س:
 وبقية احملرمات األخرى، أم جيب عليه البقاء إىل الزوال؟

 جيب عليه البقاء إىل الزوال، واهلل العامل. ج:

 النفر قبل الزوال

 : ماذا على من نفَر من مىن قبل الزوال، ثالث أيام العيد عمداً أو جهالً أو نسياناً؟س
 ، واهلل العامل.(43)عليه، إالّ اإلمث يف صورة العمد واجلهل تقصرياً ال شيء  ج:

                                                           

 أما النفر يف اليوم الثالث عشر فيجوز قبل الزوال مطلقا. (21)
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 إذا لم يتق النساء

 ( يف مىن، فما حكمه؟13: إذا كان احلاج مل يتق النساء ومل يبت ليلة )س
 جتب عليه كفارة شاة، واهلل العامل. ج:

 فداء المبيت

ب بإحرام احلج فيجب : هل يعترب الفداء بسبب عدم املبيت مبىن من الفداء الواجس
 ذحبه مبىن أم ال، فيتخري بني مكة ومىن، أو جيوز له ذحبه يف أي مكان شاء؟

 ، واهلل العامل.(42)يذحبه مبىن على األحوط ج:

 إذا لم يخرج قبل الغروب

إذا نفر احلاج من خيمته بعد زوال اليوم الثاين عشر من مىن وركب سيارته ولكن  س:
ن اخلروج من حدود مىن قبل الغروب، وأظله الليل ومل خيرج من االزدحام يف الطريق منعه م

حدود مىن، فهل جيب عليه املبيت فيها؟ وعلى فرض ذلك ما حكمه إذا مل ميكنه املبيت 
 باعتبار أن أمتعته حمملة يف السيارة أو كانت عائلته أيضاً معه؟

اضطرَّ إىل اخلروج  وجب البقاء يف مىن إذا مل خيرج من حدودها قبل الغروب، وإذا  ج :
 كفَّر، واهلل العامل.

 ال يجب المبيت حينئذ

: إذا خرج احلاج من مىن قبل غروب يوم الثاين عشر مث ذكر أن له حاجة يف مىن فهل س
جيب عليه املبيت إذا دخل إليها لياًل، والرمي باليوم الثالث عشر أم جيوز له اخلروج منها 

                                                           

 حبه يف مكة املكرمة.استحباباً، وميكنه أن يذ (24)
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 لياًل؟
 فالظاهر عدم وجوب املبيت، واهلل العامل. إذا رجع إليها بعد الغروب، ج:

 البقاء ليلة الثالث عشر

: إن احلجاج ينفرون يوم الثاين عشر وال ميكن للحجاج أن ينفرد بنفسه إىل الثالث س
 عشر ألن له رفقاء ويصعب عليه من نواحي متعددة ؟

اسك، واهلل ال جيب البقاء إىل الثالث عشر، إالّ لبعض الناس، كما هو مذكور يف املن ج:
 العامل.
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 طواف النساء

 تأخير السعي وطواف النساء

هل جيوز ملن طاف طواف الزيارة فقط يوم العيد أن يؤجل السعي وطواف النساء  س:
 إىل اليوم الثاين من أيام العيد، أم بعده اختياراً؟

 ، أما طواف النساء فالظاهر جواز ذلك، واهلل العامل.(41)ال يؤخر السعي إىل غد ج:

 طواف النساء في الحج النيابي

: النائب يف حجة اإلسالم عن ميت، هل يطوف عنه طواف النساء وجوباً؟ وهل س
 جيب أن يطوف النائب عن نفسه ألنه أّدى العمل احتياطاً؟ أم ماذا؟

يطوف النائب طواف النساء عن امليت كما يأيت بسائر األعمال عن امليت وليس  ج:
 واهلل العامل. عليه طواف النساء لنفسه،

                                                           

 وجيوز تأخريه إىل الليل. (23)
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 من أحكام المرأة

 المرأة وتقديم الطوافين

: تقدم الطواف : املرأة اليت ختاف احليض يف مكة )يقول املقدس السيد احلكيمس
والسعي قبل املوقفني( فهل جيب عليها االحرام أم ال؟ وعلى فرض ذلك فمن أي مكان 

 حترم؟
لطواف والصالة والسعي فقط كل مجيع أمورها كأمور سائر احلجاج، وإمنا تقدم ا ج:

 ، واهلل العامل.(44)ذلك بعد أن حترم احلج

 الثوبين للمرأة

( من املناسك: االحوط إن مل يكن أقوى 2يف املسألة ) : ذكر املقدس احلكيم س
إحلاق النساء بالرجال يف لزوم لبس الثوبني كما يف الرجال، فما معىن لبس الثوبني؟ هل رداء 

 ، أم غطاء صالة وثوبني خميطني يكفيان لالحرام؟وازار مثل الرجال
، ولو كانا حتت ثياهبا أو فوقها، فإنه جيوز هلا لبس املخيط، واهلل (45)نعم رداء وإزار ج:
 العامل.

                                                           

 من مكة املكرمة. (22)
 على األحوط استحباباً، حيث جيوز هلا أن حترم يف ثياهبا. (25)
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 المرأة ولبس ثوبي اإلحرام

 : ما حكم املرأة اليت أحرمت بثياهبا جهالً منها بوجوب لبس ثويب االحرام؟س
 اهلل العامل.، و (40)ال شيء عليها ج:

 مرافقة المرأة

: إذا طهرت احلائض صباحًا يف عرفات ومتكنت من ركوب سيارة تنزل هبا إىل مكة س
املكرمة لتتم أعمال عمرة التمتع ولكن مل تتمكن من رجل يرافقها، واملعروف أن املعّرف ـ 

مكة ملرافقة  احلملدار ـ هو الذي يبتلي مبثل هذه القضايا فهل جيوز له النزول من عرفات إىل
 هذه املرأة، أرجو التفضل باحلكم؟

 نعم جيوز للمعّرف مرافقة املرأة، واهلل العامل. ج:

 إذا طهرت الحائض بعرفات

: إذا طهرت احلائض صباحًا يف عرفات ومل ميكنها النزول إىل مكة املكرمة إلهناء س
 العمرة لقلة السيارات أو لعدم وجود مرافق هلا فما حكمها؟

 على عملها السابق، أي االتيان حبج اإلفراد، كما هو تكليفها، واهلل العامل.تبقى  ج:

                                                           

 علماً بأنه جيوز للمرأة أن حترم يف ثياهبا وال جيب عليها لبس ثويب اإلحرام. (26)
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 إذا حاضت المرأة

: امرأة بعد أن طافت طواف العمرة وصّلت صالة الطواف شعرت بنفسها أهنا س
حاضت ومل تعرف أهنا حاضت قبل الطواف أم أثناءه، قبل الصَّالة أم أثناءها، فما العمل؟ 

 صالة فما تصنع؟وإذا علمت قبل ال
إذا احتملت أهنا حاضت بعد الصالة بنت على صحة طوافها وصالهتا، وإن  ج:

علمت بأن احليض كان يف أثناء الصالة ـ قطعًا ـ أخذت نائبًا إلتيان الصالة عنها، واهلل 
 العامل.

 إذا طافت ثم رأت الدم

تساهلا مث رأت الدم، : إذا طافت املرأة بعد انقطاع الدم من احليض وانتهاء عادهتا واغس
 فهل يصح طوافها أم عليها اإلعادة؟

إذا كان الدم الثاين الذي رأته حمكومًا باحليضية، ال يصح طوافها، ووجبت اإلعادة،  ج:
 واهلل العامل.

 إذا ضايقها الوقت

: ماذا تفعل املرأة املستظهرة إذا ضايقها وقت الطواف الواجب حيث ال ميكنها س
 هل تقدم الطواف فتغتسل وتطوف أو تعدل إىل اإلفراد أم ماذا؟االحتياط املطلق، ف

 ، واهلل العامل.(47)إذا كانت حمكومة باحليضية تعدل إىل اإلفراد ج:

 اإلحرام وتقديم الطوافين 

                                                           

 أن طهرت تطوف وتصلي ركعتيه.كما ميكنها البقاء على متتعها فتسعى وتقصر، مث بعد   (22)
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: املرأة اليت ختاف احليض بعد احلج جيوز هلا أن تقدم طواف احلج على املوقفني فهل س
 يت به أو بدون احرام؟تأيت به بإحرام بأن حترم للحج وتأ

 تأيت به بإحرام، واهلل العامل. ج:

 المرأة ومزاحمة الرجال

 : ما حكم املرأة اليت تزاحم الرجال يف ملس احلجر هل هلا ثواب أم ال؟س
يف هذا املورد إذا مل يكن اللمس بريبة ال إشكال فيه، أما الثواب فال يبعد القول به،  ج:

 واهلل العامل.
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 حج النيابياالستنابة وال

 النائب مخير

إذا كان النائب ممن يتكرر جميئه إىل احلج، واستناب عن شخص، هل يلزمه حكم  س:
 الصرورة بالنظر إىل املنوب عنه، أم يلزمه حكم نفسه فيخري بني احللق والتقصري؟

 ، واهلل العامل.(40)يتخري النائب بني احللق والتقصري ج:

 من خاف على نفسه

سه من الطواف أو السعي أو الرمي أو البقاء من الزوال إىل : من خاف على نفس
الغروب يف عرفات بسبب حدوث مرض أو حنوه، كاملرأة املقربة اليت ختاف على محلها، فهل 

 جيوز هلا االستنابة أم ال؟
تستنيب يف الطواف والسعي والرمي، أما عرفات فتبقى فيها ولو مقدارًا وال جتب  ج:

 قت الوقوف، واهلل العامل.االستنابة يف بقية و 

 من موارد االستنابة 

: إذا مل يستطع شخص من الطواف ملرض ومل ميكن أن يطاف به، فهل يصح منه س
 االستنابة، أو ينقلب حجه إىل اإلفراد مع رجاء زوال املرض بعد احلج؟

 يستنيب ويبقى على حجه السابق، ويكفيه ذلك، واهلل العامل. ج:

 العمرة لنفسه

وز للنائب أن يأيت مكة املكرمة بعمرة مفردة عن نفسه أو غريه مث بعد : هل جيس
                                                           

 يرى اإلمام الشريازي أن الصرورة أيضا خمري بني احللق والتقصري، وإن كان التقصري أفضل بل أحوط. (28)
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االحالل من العمرة املفردة حيرم من أدىن احلل لعمرة التمتع ويتم أعماله حسب املتعارف، 
 وهل يقدح ذلك باتفاقه مع أهل امليت ألنه يعمل عمالً خاصاً له من ماهلم؟

مل يكن املنصرف من اإلجارة إتيانه بعمل امليت إذا أحرم من امليقات للحج النيايب، و  ج:
 . واهلل العامل.(43)أواًل، مل يكن لعمرته لنفسه بأس

 استنابة من اعتمر

: هل جيوز ملن دخل يف أشهر احلج بعمرة مفردة أن ينوب عن شخص حبج التمتع س
 استيجاراً؟ وعلى فرض اجلواز، فمن أي مكان حيرم إذا كان قد دخل مكة؟

 االستنابة، وحيرم من أحد املواقيت، واهلل العامل. نعم جيوز ج:

 استنابة المعذور في التظليل

: إذا كان الشخص ال يستطيع الركوب بالسيارة املكشوفة مطلقاً، فهل تصح س
 ؟(56)استنابته
 نعم تصح استنابته ويركب السيارة املسقفة ويفدي، واهلل العامل. ج:

 العدول للنيابة

اد استحباباً مث حصلت له االستنابة عن غريه حلج التمتع، فهل : رجل أحرم حبج اإلفر س
 يصح له االحالل من احرامه بعمرة مث يأيت بعمرة التمتع من غريه؟

 ال يصح له ذلك، واهلل العامل. ج:

 الحملدار إذا كان نائبا

                                                           

 ويلزم عليه حينئذ أن يعود إىل امليقات لإلحرام لعمرة احلج النيايب، فإن مل ميكنه من امليقات وال قبله فمن أدىن احلل. (23)
 يف احلج عن غريه. أي يكون نائباً  (50)
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 : هل يقدح أن يكون النائب عن حجة اإلسالم البلدية أو امليقاتية معرّفاً )محلداراً(؟س
 ال يقدح ذلك، واهلل العامل. ج:
 

 الحج البلدي

يف املناسك: إن البلد الذي ُيستناب منه هو بلد املوت ال  : يقول املقدس احلكيم س
بلد امليت، فهل الشرط معترب أيضاً يف احلجة الثانية املستحبة )وماذا يفعل من تأتيه حجة من 

 التأمل يف األوىل والثانية؟اخلارج واملستناب عنه يف املهجر كانت وفاته( نرجو 
ال جتب االستنابة عن البلد، نعم إذا أوصى احلج البلدي كان الالزم اتباع الوصية،  ج:

 واهلل العامل.

 الحج الميقاتي

: إذا استطاع اإلنسان املكلف من احلج ومل حيج مث عرض له عارض صحي أو مانع س
بلدية لكونه موفور املال من قبل جسماين كالشيخوخة، هل جتزي احلجة امليقاتية أم جتب 

 ومن بعد؟
 تكفي احلجة امليقاتية، واهلل العامل. ج:
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 العمرة المفردة

 الفاصل في العمرة المفردة

: إن كثرياً من احلجاج يرغبون يف العمرة املفردة، تارًة يكون الفاصل بني العمرة والعمرة س
 م يأتون بعمرة فما رأيكم؟عشرة أيام، وتارة أقل، ال فرق عند احلجاج فاملهم أهن

 االحتياط االستحبايب يف فصل عشرة أيام، واهلل العامل. ج:
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 متفرقات

 ال تقية في هذا المورد

مع عدم وجود ما يصح السجود عليه للتقية  هل جيوز الصَّالة يف مسجد النيب  س:
 نظراً لفضيلة املكان؟

لو مل يكن الرخام ظاهرًا بأن  يصح السجود على الرخام املفروش يف املسجد، أما  ج:
كان املسجد مفروشًا بالزولية )السجاد( وحنوها مما ال يصح السجود عليه، جازت الصَّالة 

 املستحبة رجاءاً، أو يأيت بصورة الصالة كذلك، واهلل العامل.

 صالة الزيارة

: إذا تعذر السجود على ما يصح السجود عليه يف صالة الزيارة هل ذلك االضطرار س
 سوغ للصالة على ما ال يصح السجود عليه بناًء على أن صالة الزيارة حملها عند املزار؟م

 ال يأيت حينئذ بصالة الزيارة، وجيوز اإلتيان هبا يف حال املشي، واهلل العامل. ج:

 لو فقد رفاقه

من رجع إىل مكة ألداء مناسكها يوم العيد بعد االنتهاء من مناسك مىن بسبب  س:
 قه وعدم اهتدائه ملكانه، هل جيب عليه اهلدي لذلك أم ال؟فقدانه لرفا

 ال جيب عليه اهلدي، واهلل العامل. ج:

 إذا حكموا بالهالل

: إذا حكم املخالف باهلالل وحصل العلم مبخالفة حكمه للواقع واقتضت التقية س
ء إىل الوقوف معه، فهل جيب االلتزام يف مثل هذه احلالة جبميع أحكام املوقفني من البقا
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الغروب يف موقف عرفة وعدم اإلفاضة قبل طلوع الشمس يف موقف املزدلفة أو غري ذلك أم 
 ال؟

 نعم جيب إذا اقتضت التقية ذلك، وإال مل جيب إال بقدرها، واهلل العامل. ج:

 السفر بالسيارة شحاً 

: ما قولكم يف من حيج بالسيارة وهو يف سعة من املال وسفره ليس عن زهد بل عن س
 ويف استطاعته أن يركب الطائرة؟ شح

 جائز السفر بالسيارة، وإن كان عن شح، لكن الشّح يف نفسه مذموم، واهلل العامل. ج:

 األضحية

: بعض احلجاج األغنياء يريد أن يذبح بعض األضاحي قربة إىل اهلل، فما رأيكم إذا س
 دفن بالرتاب؟تصدق هبا على أحد فقراء املدينة، ألن أكثر اللحوم تذهب ضياعاً وت

 األفضل أن يعطي الفقري. واهلل العامل. ج:
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 من يقصد مكة عبوراً بجدة

: ما حكم من سافر بالسيارة من املدينة إىل جدة قاصداً مكة فهل جيب عليه االحرام س
 من مسجد الشجرة أم جيوز له االحرام من جّدة بالنذر؟

 حيرم من مسجد الشجرة، واهلل العامل. ج:
 

بك رب العزة عما يصفون، وسالم على املرسلني، واحلمد هلل رب العاملني، سبحان ر 
 وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين.

 
 هـ. 3136/  2/ ج 37كربالء المقدسة   

 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي 
 الختم المبارك
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