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 كلمة الناشر

 

 
 

خلمــا الــين بُــا عليالــا اإلســلما فاــد  ــا  اإلمــام تعتــرب عبــاحلة اْلــج مــن عحــدا الــدعا م ا
بــا اإلســلم علــى ىــا: علــى الةــلة واللكــاة واْلــج والةــوم والواليــةا و  ينــاحل : »البــا ر 

 .(1)«بشيء كما نوحلي بالوالية
و د ندب الشارع املادس عىل اْلج ِف أكثر مـن ييـة مـن كتابـك الكـرثا حيـت  ـا  تعـاىل: 

 َِل َوَكلَييى ك ييلِّ َأيياِمرم يَييْوتِيَن ِمييْن ك ييلِّ فَييج  َكِميييقم  َوَأذِّْن ِفييي النسيياس  بِيياْلَحجِّ يَييْوت رَِ اَِجييا
ِم لَِيْشَهد وا َمَناِفَع َله ْم َوَيْذك ر وا اْسَم اهلِل ِفي أَيسامم َمْعل رَماتم َكَلى َما َازَقَيه ْم ِمْن َبِهيَميِة ان ْيَعيا

َهييا َوَأْمِعم ييرا اْلبَييائِ  ْم َوْلَيطسرسف ييرا  َس اْلَفِقيييَر َفك ل ييرا ِمنيْ ث ييمس ْليَيْقو ييرا تَيَفييثَيه ْم َوْلي رف ييرا   ييذ وَاَ 
بِاْلبَيْيِت اْلَعِتيقِ 

(2). 
 و د أفرحل هلذه العباحلة ِف الارين اْلكيم سورة خاصة بامسكا عال وهي سورة اْلج.

نـــاف  وذلـــا ملـــا فيالـــا مـــن م كمـــا أكـــدت عليالـــا الســـنة الشـــرياة وروايـــات أهـــل البيـــ  
حلنيوية وأخرويةا وهـي تعتـرب عـل اإلسـلم ومـن أسـرار عظمتـكا فاـي أيـام اْلـج يلتاـي املسـلمون 
الااحلمون من شىت بااع األرض على صعيد واحد وبلباس واحد وبكلم واحد ليـدحلوا املناسـا 

 الين فرضالا اهلل عليالم بكل خلوص وو ار.
رفوا فيما بينالم ويسم  كل من وهنا تربز عظمة هذا الدين ِف توحيد شعوب األرض ليتعا

اآلخر ويطل  على مشاكلكا فل تار ـة وال أنانيـات.. وكـذلا يكـون اللبـاس الواحـدا فـل  ييـل 
 للغا على الااريا وال للكبري على الةغري..

مضـــافاً عىل أن أيـــام اْلـــج تعتـــرب صـــورة مةـــغرة ومشـــالداً لتةـــراً مـــن مشـــاهد يـــوم الايامـــة 
ات الايامــة فــرتا الكــل مشــغوالً بناســك ال ياكــر بشــيء يخــر حيــت رشــر اخلل ــق علــى عرصــ
                                                           

 .1 م اإلسلم حباب حلعا 10ص 4الكاِف: ج (1)
 .42-42سورة اْلج:  (4)
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 سوا اهلل.
وعبـــاحلة  ـــذه العظمـــة البـــد وأن تكـــون هلـــا أحكامالـــا اخلاصـــةا و ـــد ذكرهـــا الاـــرين الكـــرث 

وجاء الااالاء األعلم )رحم اهلل  وأهل بيتك الطاهرون  والروايات املروية عن رسو  اهلل 
بطوا تاةيل أحكام اْلج من تلا األحللة الشرعية وعفراحلها املاضني منالم وحاظ البا ني( ليستن

 ِف رسا لالم العملية ومناسا اْلج تساليلً للمدمنني.
ومـــ  التطـــور اْلاصـــل والـــذي نشـــالده ونلمســـك كـــل يـــوما فاـــد اســـت د   بعـــ  املســـا ل 
اْلديثــة املتعلاــة بــاْلجا و ــد أجــاب عليالــا الااالــاء مســتندين فيالــا عىل  واعــد االســتنبا  مــن 

 ومات األحللة الشرعية وعطل اهتا وما أشبك.عم
املشـتملة علـى مـا ياـرب )مسائل حديثة فيي الحيج( وكان من ذلا هذه اجملموعة الايمة 

مــن ما ــة مســألة شــرعيةا وتاــ  ِف فةـــلنيا املســا ل اْلديثــة واملســا ل املتار ــة ِف بــاب اْلـــجا 
 شريازي ) دس سره الشريف(.ذكرها اإلمام الراحل يية اهلل العظمى السيد حممد اْلسيا ال

 و د  منا بطبعالا سا لني اهلل علوجل أن ينا   ا املدمننيا عنك ويل ذلا.
 

 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر
   11/  9591بيروت لبنان  ص.ب: 
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 اْلمد هلل رب العاملني والةلة والسلم على حممد ويلك الطاهرين.
 

 وجرب الحج
 إ سان الكراكب انخرى

عذا ظالر ِف املستابل عنسـان ِف كوكـآ يخـرا أو سـكن عنسـان األرض ِف كوكـآ سولة: م
 غريهاا كان اْلج واجباً عليك بالشرا ط املاررة.

 دواء أوجب البلرغ
لو بلغ الةيب  بل أوانك البلوغ الشـرعي وذلـا باسـتعمالك حلواًء معينـاًا وجـآ عليـك مسولة: 

 اْلجا بسا ر الشرا ط.
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 تهااَستطاكة ومقرما
 السفر بالرسائل الحديثة

 جيوز السار بالطا رة وسا ر الوسا ل النالية اْلديثة عىل اْلج وعىل العمرة.مسولة: 
عذا تو ـــف الســـار عىل اْلـــج علـــى الوســـا ل اْلديثـــةا جيـــآ الســـار  ـــاا وال جيـــوز مسيييولة: 

 السار بالوسا ل الين تاّوت اْلج أو بع  أعمالك.
 إذا م نع من الحج

منعـــ  الســـلطة الشـــرعية اْلـــج روازينالـــا الشـــرعيةا أو منعـــ  الســـلطة مطلاـــاً عذا مسيييولة: 
ذلاا فلم يادر اإلنسان من اْلجا ومات  بل الادرةا أو فاد شـرطاً مـن الشـرو ا   يسـتار 

 عليك اْلج.
 ا تظاا مرسم الحج

من مين  ِف أيام اْلج من السارا و كن من السار  بل ذلاا والبااء هنالـا عىل مسولة: 
 يام اْلج بدون حرج عليك وجآ عليك الذهاب  بل أشالر اْلجا والبااء عىل أيام اْلج.أ
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 اإلحرام وتروكه
  ظر السائق في المرآة

جيوز نظر السا ق احملـرم ِف املـرية ألجـل ر يـة الطريـق و وهـاا كمـا هـو املعتـاحل عنـد مسولة: 
 السا اني.
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 الطراف
 الطراف في الطابق الثا ي

 أنك جيوز الطواف ِف الطابق الثاين حو  الكعبة الشرياة. الظاهرمسولة: 
 الطراف في الطرابق العلرية

عذا با فـوق الكعبـة مـا أوجـآ ارتااعالـا ِف السـماءا فالظـاهر جـواز الطـواف ولـو مسولة: 
 ِف الطوابق العلوية.

 الطراف في الطرابق السفلية
 لــــــــــــو حاــــــــــــر خنــــــــــــدق حــــــــــــو  الكعبــــــــــــة جــــــــــــاز الطــــــــــــواف مــــــــــــن رــــــــــــ  عذا مسييييييييييييولة: 

   يكن عميااً جداًا حبيت ال يةدق عليك الطواف.
 مرأع الكعبة

 لو أزيل  الكعبة )ال مسح اهلل(ا كان موضعالا ك كمالا ِف الطواف.مسولة: 
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 صالة الطراف
 لر  قل المقام

 من موضعك اْلايل   يتغري حكم صلة الطواف. لو نُال ماام عبراهيم مسولة: 
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 السعي
 مبقات المسعى

ز السعي ِف املسعى املبا فوق أرض املسعى وان كان املبـا عاليـاً جـداًا أو ذا جيو مسولة: 
طباــاتا اللالــم عال عذا كانــ  عاليــة جــداً حبيــت ينــاِف الةــدق العــرِف فــل ياــا  انــك ســعي بــني 

 الةاا واملروة.
 مكان الجبلين

 ينالما.عذا أزيل اجلبلنا الةاا واملروةا فلمكاهنما حكمالما ِف وجوب السعي بمسولة: 
 للمسعى حكمه الخاص

عذا ُوّســ  املســملد املكــي الشــريف حبيــت اشــتمل علــى املســعى ال يل ــق املســعى مسييولة: 
 حكم املسملد ِف من  اْلا   عن السعيا و و ذلا.
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 الرقرف بعرفات والمشعر
 الرقرف في المبا ي

 السكنية.جيوز الو وف بعرفات واملشعر والبيتوتة رىن ِف املباين والعمارات مسولة: 
 بناء العمااات في المشاكر

 جيوز بناء العمارات السكنية ِف عرفات واملشعر ومىن ألجل اْلملاج.مسولة: 
 الرقرف في الطرابق العالية

يكاــي الو ــوف ِف العمــارات العاليــة عــن األرضا وعن كــان الو ــوف ِف طواباالــا مسييولة: 
 العالية جداً.

 الرقرف في الطائرة
 الطا رةا وان كان  سـا رةا ذهابـاً وعيابـاً ِف ناـا فضـاء املو ـفا جيوز الو وف ِفمسولة: 

 عال عذا كان  رلق على ارتااع عا  جداً حبيت ال يةدق الو وف عرفاً.
 

 أ فاق في المشاكر
لــو بنيــ  أناــاق ِف مكــة وعرفــات ومــىن واملشــعرا فلالــا حكــم هــذه األراضــيا عال مسييولة: 

 العرِف. عذا كان  عمياة جداً حبيت يناِف الةدق
 كفاية العبرا في وقت الزحام

لــو منـــ  اللحــام اْلــاج مــن الو ـــوف بعرفــات أو املشــعرا يكاـــي العبــور منالــا ولـــو مسييولة: 
 ْلظةا ِف حةو  الو وف.

 أمراف المشاكر
لـو   ياـدر علـى الو ـوف أصـلً لكثـرة االزحلحـاما فالـل عن حكـم أطـراف املو ــف مسيولة: 

 تبعد الكااية.حكم املو فا أم ال؟ احتماالنا وال 
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 امي الجمرات
 الرمي من جميع انمراف

 الظاهر أنك جيوز الرمي من مجي  أطراف اجلمار الثلث.مسولة: 
 الرمي من الطرابق العليا والسفلى

الظــاهر أنــك جيــوز الرمــي مــن فــوق اجلمــار الــثلثا فلــو بنيــ  طوابــق عاليــة حوهلــا مسييولة: 
 ر  عذا حارت حوهلا خناحلق.جاز الرمي من فوقا وكذلا جيوز الرمي من 

 امي ما يواف كلى الجمرة
 ال يبعد رمي ما با فوق اجلمرةا عذا با فو الا عموحل بادرها ِف اْلملم.مسولة: 

 حفر حرل الجمرة
 ال يبعد كااية رمي ما ر  اجلمرةا عذا حار حوهلا كالسرحلاب.مسولة: 

 الرمي كن بعد
اًا عذا كــان اْلــاج يــتمكن مــن الرمــي  هــل جيــوز رمــي اجلمــرة مــن مكــان بعيــد جــدمسييولة: 

 كذلا أم ال جيوز؟ احتماالنا وان كان ال يبعد اجلواز.
 الرمي باآللة

الظاهر جواز رمي اجلمرة باآللةا بأن يضغط اْلاج على زر فيالا مثًلا مما يوجآ مسولة: 
 اندفاع اْلةاة.

 الحصاة اَصطناكية
حكـــم اْلةـــاة الطبيعيـــةا نعـــما  اْلةـــاة االصـــطناعية مـــن الـــرتاب و ـــوه حكمـــكمسيييولة: 

 الظاهر عدم كااية حةاة مةنوعة من اْلديد وما أشبك.
 مرأع الجمرة

 لو أزيل  اجلمرةا كان موضعالا ك كمالا ِف الرمي.مسولة: 
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 الهدي
 الذبح باآللة

 جيوز الذبح والن ر باآللة عذا توفرت فيالا الشرا ط.مسولة: 
 تعليب اللحرم

يــآ الل ــوم ِف مــىن ألجــل البيــ  أو مــا أشــبكا عذا كــان ذلــا الظــاهر أنــك جيــوز تعلمسييولة: 
 منعاً هلا من الاساحل.
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 الحلق 
 أكمال منى في الطرابق العلرية

 جيوز اْللق والتاةري واملبي  ِف الطوابق العلوية رىن.مسولة: 
 في سماء منى

  رلـق علـى جيوز الذبح واْللق واملبيـ  ِف مسـاء مـىن ِف الطـا رة مـثلً عال عذا كانـمسولة: 
 ارتااع عا  جداً حبيت ال يةدق أنك مىن عرفاً.

 الحلق بالماكنة الناكمة
 يكاي ِف اْللق رىنا اْللق باملاكنة الناعمة.مسولة: 
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 المبيت بمنى
 أمراف منى

لــو   ياــدر اْلــاج علــى املبيــ  رــىن أصــلً لكثــرة اللحــاما فالــل أن حكــم أطــراف مسييولة: 
 نا وال تبعد الكااية.مىن حكم مىنا أم ال؟ احتماال
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 من أحكام المرأة
 توخير الحيض بالدواء

جيوز للمرأة أن تسـتعمل حلواًء مينـ  مـن حيضـالا ِف حالـة اْلـجا وذلـا ليتسـىن هلـا مسولة: 
 الايام بالطواف والةلةا مثل املختار.

 َ يجب أخذ الدواء
لعــاحلة الشــالرية حــىت الظــاهر أنــك ال جيــآ علــى املــرأة اســتعما  الــدواء الــذي مينــ  امسييولة: 

 تعمل األعما  بناسالا.
 تقديم الحيض

هل جيوز للمرأة أن تستعمل حلواًء يوجآ حلر اْلي ا ممـا يسـبآ اناـلب أعماهلـا مسولة: 
 االختيارية عىل أعما  اضطرارية أم الجيوز ذلا؟ احتماالنا واالحتيا  الرتك.

 تقطيع العادة
ا ال أنـــك أزاهلـــاا فمـــا تـــرا مـــن الـــدم حمكـــوم عذا اســـتعمل  املـــرأة حلواًء  طّـــ  العـــاحلةمسيييولة: 

 بأحكام اْلي .
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 مسائل كامة
 َ يجرز المنع كن الحج

ال جيــوز أليــة ســلطة ـ ســواء كانــ  ســلطة مشــرفة علــى شــدون اْلملــاز أو ســلطة مسييولة: 
أخرا ـ أن  ن  الناس من اْلجا اللالم عال عذا كان سلطة شرعية ورأت أن كثرة اللحـام توجـآ 

 للتكليف. الضرر الراف 
 ترسعة المشاكر ومبقات للمسجد الحرام

الظــاهر وجــوب تــوفري ذي املكنــة مــن املســلمنيا ســلطة كانــ  أم غريهــاا وســا ل مسييولة: 
اإلتيان باْلج ألكرب عدحل ممكنا ولو ببنـاء عرفـات واملشـعر ومـىنا وبنـاء طباـات حـو  الكعبـة 

 واملسعىا وذلا على  و الوجوب الكاا ي.
 إزالة مرا ع الحج

جيآ عزالة كل مان  وعا ق عن اْلج والعمرةا حىت يتمكن كـل عنسـان مسـلم مـن مسولة: 
 اْلجا وكذلا العمرة ِف أي و   من أو ات السنة.

 اإلقامة في مكة والمدينة
 جيآ عزالة كل مان  وعا ق عن  كن سكىن أي مسلم شاء ِف مكة واملدينة.مسولة: 

 زيااة النبي 
ِف أي و ـ   وعـا ق عـن  كـن املسـلمني مـن زيـارة النـيب  جيآ عزالة كل مان مسولة: 

 شاءوا.
 القباب المطهرة في البقيع

جيــآ الســعي ِف تعمــري الابــاب املطالــرة ِف البايــ  وغريهــاا حــىت مثــل  ــرب أ  ذرا مسييولة: 
ومحــلةا واْلســني شــاليد فــ  )علــيالم الســلم( وغــريهما فــان خرا ــا هتــا وعهانــة واســتخاافا 

 مام لذلا بكل الوسا ل املمكنة.وجيآ االهت
 وأَل البيت  آثاا النبي 
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مثـل حلورهـم  واأل مـة الطـاهرين  الظاهر وجـوب السـعي لتعمـري ي ـار النـيب مسولة: 
واآل ار املتعلاة  ما فان ذلا من شعا ر اهللا الين من   يعظمالا فالو بعيد عـن التاـواا  ـا  

 . (1)قرى القلربومن يعظم شعائر اهلل فإ ها من تسب انك: 
 اللحرم في سرق مكة والمدينة

الل وم الـين تبـاع وتشـرتا ِف أسـواق مكـة واملدينـةا وال يُعلـم أهنـا مـن ذبـح خـارج مسولة: 
 بلحل اإلسلم أو حلاخلالاا حمكومة باْللية.

 َ أرائب كلى الحج والحجاج
 حيرم كل نوع من الضريبة على اْلاج.مسولة: 

 ترسعة المسجدين 
حكمالـا حكـم أصـل  ل اللياحلة اْلاصلة ِف املسملد اْلـرام ومسـملد الرسـو ه مسولة:

 .(4)املسملدين أم ال؟ احتماالن
 التبليغ اإلسالمي

مما جيآ ِف اْلج وجوباً كاا ياًا الايام رالمة التبليـغ لسسـلما وعزالـة الـتالم وسـوء  مسولة:
ذلـا أمـراً بـاملعروف وهنيــاً الظـن الـين الةـاالا الـبع  بالشـيعةا بكـل الوسـا ل املمكنـةا فـان ِف 

 عن املنكر وعرشاحلاً للملاهل وتنبيالاً للغافل.
 استيعاب الحج لعشرات الماليين

عذا توفرت الوسا ل اْلديثةا واهتم ذو السلطة لشدون اْلجا أمكـن أن يسـتوعآ  مسولة:
 اْلج عشرات املليني ِف كل عاما فمن الواجآ االهتمـام  ـذا الشـأنا ليتسـىن لكـل مـن يريـد

 اْلج الذهاب عىل بي  اهلل اْلرام.

                                                           

 .14سورة اْلج:  (1)
أن ما يضاف علـى املسـملدين الشـرياني أو غرييفـا ِف حكـم األصـلا عال ِف خةـوص  كان الرأي األخري لسمام الشريازي   (2)

نــة املنــورة جيــوز للمســافر أن يةــلي  امــا ِف املدي : 545المسأأةل  املســعى. انظــر كتــاب )مناســا اْلــج(: حيــت  ــا  ِف 
جيـوز اإلحـرام ِف  :831المسأةل  ومكة املكرمةا سواء ِف املسملد أم خارجكا وال فرق بني البلد الاـدث واجلديـد. و ـا  ِف 

 ما أضيف عىل مسملد الشملرةا وكذلا بالنسبة عىل سا ر املوا ي ا فل فرق بني البناء الادث واجلديد ِف اْلكم.
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 فصل: 
 مسائل متفرقة في الحج
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 اَستطاكة ومقدمات الحج
 بين الحج والزواج

 اْلج مادم على اللواج.مسولة: 
 لر  ذا زيااة كرفة

مـثًلا كـل عرفـةا س اسـتطاع  ـدم اْلـج علـى  عذا نذر أن يلور اإلمـام اْلسـني مسولة: 
 الليارة.

 يحجالمستطيع إذا لم 
عذا اسـتطاع ِف أشـالر اْلـجا وتـرك اْلـج بـدون عـذرا س افتاـر وجـآ عليـك اْلـجا مسولة: 
 ولو متسكعاً.

  ذا الحج
 عذا نذر اْلج وجآ عليك.مسولة: 

 الحج في كل كام
 يست آ لسنسان أن حيج كل عام.مسولة: 

 الراجب مرة واحدة
  ط.ال جيآ اْلج ِف العمر عال مرة واحدةا ملن وجد الشرامسولة: 

 لر حج قبل البلرغ
لـــو حـــج الطاـــل  بـــل البلـــوغا س اســـتطاع بعـــد البلـــوغا لـــلم عليـــك أن حيـــج حملـــة مسيييولة: 

 اإلسلم.
 حج الطفل

جيوز للويل أن حيج الطالا ولو كان عمـره يومـاً واحـداًا فـاذا أحملـك كـذلاا كـان مسولة: 
 للويل  واب حملة.
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 لر حج غير المستطيع
 ا س استطاعا للم عليك أن حيج حملة اإلسلم.لو حج من ال يستطي  اْلجمسولة: 

 الحج وتخميس انمرال
جيــآ علــى اإلنســان أن ومــا أموالــك عذا أراحل اْلــجا عذا   يكــن  ــد ىســالا  بــل مسييولة: 

 ذلا.
 لر  ذا الحج ماشيال 

 عذا نذر اْلج ماشياًا وجآ عليك أن ياي بنذره.مسولة: 

 تعلم مسائل الحج
 جا أن يتعلم مسا ل اْلج.جيآ على من يريد اْلمسولة: 

  فقة العيال
 ال جيوز لسنسان الذي يريد اْلج أن يرتك عيالك بدون نااة.مسولة: 

 التجااة في سفر الحج
 جيوز لسنسان أن يتاجر ِف سار اْلجا فان ذلا ال يضر حبملك.مسولة: 

 ما َ يباع نجل الحج
جيـــآ عليـــك بيعالـــا ألجـــل لـــو كـــان لسنســـان مـــن األ ـــاث والريـــا  باـــدر شـــأنكا المسيييولة: 

 اْلج.
 لر ااتد الحاج

 لو حج املسلما س ارتد بعد اْلجا س تابا   جيآ عليك ععاحلة اْلج.مسولة: 
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 الطراف
 الطراف في المركب

 يةح أن يطوف اإلنسان  ِف مركآ و وها وعن كان  احلراً.مسولة: 

 
 السعي

 السعي في المركب
 وها وعن كان  احلراً.يةح أن يسعى اإلنسان ِف مركآ و مسولة: 

 
 أكمال منى

 صرم العيد وأيام التشريق
ال يةـــح الةـــوم ِف يـــوم عيـــد األضـــ ى ملـــن كـــان رـــىن أو غريهـــاا كمـــا ال يةـــح مسيييولة: 

الةوم ِف اليوم اْلاحلي عشر والثاين عشر والثالت عشر من ذي اْلملـةا ملـن كـان رـىن وعن   
 يكن حاجاً.

 

 الحج النيابي
 كةقواء الحج من أصل التر 

 عذا استار اْلج ِف ذمة اإلنسان ومات  بل أن يدحليكا ُ ضي من أصل تركتك.مسولة: 
 الحج الميقاتي

 جيوز ععطاء اْلج من املياات.مسولة: 
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 النائب وفراغ ذمته
مـن وجـآ عليـك حملـة اإلسـلما ال حيـج عـن غـريها مـا حلامـ  ذمتـك مشـغولة حبـج مسولة: 

 ناسك.
 المعذوا الحي

املستطي  مـن اْلـج بناسـكا ولـن يـتمكن منـك عىل يخـر عمـرها أحـج عذا   يتمكن مسولة: 
 عنساناً مكانكا ِف حا  حياتك.

 النائب والعمرة المفردة
األحو  ندباً للنا ـآ الـذي   حيـج حملـة اإلسـلم عـن ناسـك لااـده الشـرا ط أن مسولة: 

 .(9)يأيت بعمرة مارحلة لناسك بعد  ام اْلج
 إذا لم يتمكن النائب من الحج

عذا  بل النيابةا س   يـتمكن مـن اْلـج هـذا العـاما فـان كانـ  النيابـة شـاملة ألي لة: مسو
عــاما جــاز لــك التــأخري عىل عــام يخــرا وان كانــ  النيابــة خاصــة  ــذا العــاما لــلم عليــك أن وــرب 

 الذي استأجره.
 بين النائب والمنرب كنه

 رأة.جيوز أن رج املرأة عن الرجلا وان حيج الرجل عن املمسولة: 
 البالغ وغير البالغ

 ال يكاي حج غري البالغ عن البالغا وجيوز حج البالغ عن غري البالغ.مسولة: 
 النائب الثقة

عذا اســـتناب أحـــداًا س  ـــا  النا ـــآ: حململـــ ا ال يكاـــي ِف بـــراءة الذمـــة عذا   مسيييولة: 
 يكن النا آ  اة.

                                                           

ا وكــان  ــد تغــري رأيــك الشــريف عىل االحتيــا  الوجــو ا كمــا ِف )مناســا اْلــج( شــريازي هــذا هــو الــرأي الســابق لسمــام ال (5)
ا حيـت  ـا  فيالـا: عذا اسـتطاع للعمـرة حلون اْلـج وجبـ  عليـك العمـرة املاـرحلة علـى األحـو ا وعن تركالـا ومـات 541املسألة 

مســتطيعاً لل ــجا أن يــأيت بعمــرة  األحــو  علــى األجــري الــذي   يكــن هــو: 524فــاألحو  الاضــاء عنــك. و ــا  ِف املســألة 
 مارحلة لناسك بعد فراغك من عمل النيابةاعن كان مستطيعاً هلا وحدها.



 

 45 

 النائب وما اشترط كليه
 اشرت  عليكا من حج  ت  أو  ران أو أفراحل.جيآ على النا آ أن يأيت را مسولة: 

 زيادة المال و قصه
عذا استأجر النا آ بادر من املا ا فلاحل املا ا كان للنا آا وان ناص املـا  كـان مسولة: 
 على النا آ.

 المرصى بالنيابة
 عذا  ا  املوصي: حيج عا فلنا   يللم على )فلن(  بو  النيابة.مسولة: 

 ثراب حج النيابة
حــــج النيابــــة لــــك  ـــواب عظــــيما وِف بعــــ  االحاحليـــت أن للنا ــــآ عشــــر حملــــج سيييولة: م

 وللمنوب عنك حملة واحدة.
 المنرب كنه فقط

 عذا استدجر اإلنسان لل جا ال يةح أن حيج عن ناسك وعن املنوب عنك.مسولة: 
 الحج كن اثنين

 أكثـر ال يةـح أن حيـج اإلنسـان عـن ا نـنيا نعـم يةـح أن حيـج ويالـدي  وابـك عىلمسولة: 
 .(6)من واحد

 الحج كن المعصرمين 
ا وعن األ مة الطـاهرين ا وعن فاطمة اللهراءيست آ اْلج عن رسو  اهللمسولة: 

. 
 الطفل وأكمال الحج

                                                           

هذا ِف اْلج الواجآا أما لـو اسـتأجر ا نـان شخةـاً واحـد ْلـج مسـت آ واحـد عنالمـا أو نـذرا معـاً لل ـج واحـد فـل بـأس.  (0)
لواجــآ اســتنابة شــخص واحــد عــن شخةــني أو أكثــرا ال جيــوز ِف اْلــج ا، وفيهأأ : 11المسأأةل  انظــر )مناســا اْلــج( 

وعمنــا يلـــلم أن ينــوب عـــن شـــخص واحــد فاـــطا عال أن يكـــون اْلــج الواجـــآ  ـــد وجــآ علـــى شخةـــني أو أكثــر علـــى  ـــو 
الشركةا وذلا كما لو نذر شخةـان أو أكثـر أن يسـتأجروا شخةـا لل ـجا أو كـان اْلـج مسـت باً فانـك جيـوز فيـك أن ينـوب 

 و أكثر.شخص واحد عن شخةني أ
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الطاــل الــذي حُيــج بــكا ياعــل هــو مــا ياــدر عليــكا وينــوب عنــك وليــك مــا ال ياــدر مسييولة: 
 عليك.

 

 العمرة المفردة
 من التمتع إلى اإلفراد

ال يةــح ناــل نيــة اْلــج والعمــرة مــن  ســم عىل  ســما كــأن ينــوي عمــرة التمتــ ا س ة: مسييول
 .(7)ينالالا عىل عمرة مارحلةا عال ِف بع  املوارحل املذكورة

 بين كمرة التمتع والعمرة المفردة
عمــرة التمتــ  ال تةــح عال ِف أشــالر اْلــجا أمــا العمــرة املاــرحلة فتةــح ِف كــل أيــام مسييولة: 

 السنة.
 

 لمرأةمن أحكام ا
 حج المرأة

ال يشــرت  ِف وجــوب اْلــج علــى املــرأة وجــوحل احملــرم هلــاا نعــم يلــلم أن تســافر مــ  مسييولة: 
 عنسان أمني.

 حج الزوجة
 ال يشرت  عذن اللوج ِف حج اللوجةا عذا كان حملاً واجباً عليالا.مسولة: 

 المرأة والحج المستحب

                                                           

: 404( كـأن تعــد  املــرأة اْلــا   مــن نيــة التمتـ  عىل اإلفــراحل مــ  ضــيق الو ــ  علــى مـا هــو مــذكور ِف )مناســا اْلــج( املســألة 2)
املــرأة عذا حاضــ   بــل الطــواف أو ناســ ا جيــآ عليالــا أن تنتظــر و ــ  الو ــوف بعرفــاتا فــان طالــرت  بــل املو ــف حبيــت 

عليالا ذلاا وعن   تطالر  بـل املو ـف ينالـآ حملالـا عىل اإلفـراحلا فتـذهآ عىل  تستطي  الطواف وحلرك املو ف بعرفات تعنّي 
عرفـــاتا وهـــي حـــا  ا فتاـــف س تاـــي  أي تـــذهآ بعـــد املغـــرب عىل املشـــعرا س تـــأيت عىل مـــىن يـــوم العيـــدا وتـــأيت  ميـــ  

 املناسا على الوجك الشرعيا س تأيت بعد ذلا بعمرة مارحلة.
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ال يةـح هلـا اْلـج االسـت با  عال عذا كان  املرأة ذات بعل أو ِف العدة الرجعيةا مسولة: 
 باجازة اللوج.

 
سب ان ربا رب العلة عما يةاون وسلم على املرسلني واْلمد هلل رب العاملنيا وصـلى 
ـــــــــك الطـــــــــاهرينا                                            واهلل املوفـــــــــق  اهلل علـــــــــى حممـــــــــد ويل

 املستعان.
 

 كربالء المقدسة                                             
 محمد الشيرازي                                            
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 لجنة اَستفتاء
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