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تعريف بالكتاب والكاتب

بغية الناسك يف إيضـاح املنـاســك

ويـتـبعـه االحتياطات الوجوبية اخلاصة ) قُدس سـره الشريف ( فتاوى آية اللّه العظمى السيد أبو القاسم اخلوئي
مجع و ترتيب حممـد )حفظه ا ( بنظرالسيد السيستاني وما يقابلها ) قده ( باحلج والعمرة بنظر السيد اخلوئي

ناصر املسلم

إشراف فضيلة العالمة الشيخ عبدا الدنــــدن

ـه١٤٢٠الطـبعة الرابعة 
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الـمـــقـدمــــة

بسم ا الرمحن الرحيم
الطاهرينوصلى ا على حممد وآله

واللعن الدائم على أعدائهم أمجعني وبعد

منذ جعلين ا فداك أسألك يف احلج: (قلت ألبي عبد ا عليه السالم: أخيه زرارة قال بكري بن أعني عنعن 
.(تفنى مسائله فــي أربعني عاماًيا زرارة بيت حج إليه قبل آدم بألفي عام تريد أن: أربعني عاماً فتفتيين فقال

املمارسون للحج ال سيما املرشدون واملتفقهون أال وهي يلمسهاإن هذه الرواية الشريفة تكشف لنا حقيقة ثابتة
واملدينة املنورة وتعددها وتنوعها مما جيعل فقهاؤنا األعاظم يبعثون مبن ميثلهم يف مكة املكرمةتشعب مسائل احلج

قهاء ما حيتاج املؤمنون إىل استفتاء الفواملشاعر لإلجابة على مسائل احلجاج وحل إشكاالهتم ومع ذلك فكثرياً
وقد وجِهت إىل مساحة اإلمام الراحل السيد اخلوئي ... تأدية مناسكهم عن مجلة من املسائل اليت تواجههم أثناء

العديد من االستفتاءات حول احلج و أُجيب عليها وهذه املسائل إما أهنا موضحة ملا هوقدس سره الشريف
جمموعة من األوراق قد من ا علينا حبيازةو... موجود بكتاب املناسك أو مستجدة ال توجد باملناسك 
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باحلج متفرقة ومشتتة يف طي تلك األوراق وقد احلاملة ملسائل فقهية متعددة ومن بني هذه املسائل مسائل تتعلق
خبط واضح وترتيبها وتبويبها سيكون نافعاً جداً للمؤمنني لذا استخرت رأيت أن مجع شتات هذه املسائل وكتابتها

مبرئياهتم للقيام هبذه املهمة واستشرت مجاعة من أهل العلم والفضل فشجعوني على ذلك وأحتفونياىلا تع
.وتوجيهاهتم فجزاهم ا عن املؤمنني وعن الدين خري اجلزاء

: املثال يعلم مدى اجلهد الذي بذل إلجناز هذا العمل وذلك يعود ألسباب عديدة ، منها على سبيلوا وحده
غري واضح وفيها تضارب وتعارض قراءة أوراق االستفتاءات اليت كلها عبارة عن نسخ مصورة كثري منهاصعوبة

اختيار املتأخر منها تارخياً وإلغاء السابقة إىل غري ذلك مما الختالف تاريخ صدورها من املرجع رمحه ا ، وتعني
قل النصوص حرفاً حبرف سواء يف ذلك السؤالوقد حرصنا غاية احلرص على ن.. والتحقيق يعرفه أهل التأليف

.النقلوجوابه دون التعرض إىل أي تبديل حنوي أو إمالئي حترياً للدقة وخروجاً من عهدة

بعض يففلرمبا زاغ البصر وشت الفكروقد قام أهل الفضل مبراجعته واإلشراف عليه ، وحيث أن العصمة ألهلها
املواضع
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الطاهرةخليت وأن ال ينسوني من دعواهتم الصاحلات سيما يف البقاعإعذاري وسدفأرجو من إخواني الكرام 
.حممد وعرتته امليامنيوصلى ا على

واحلمد  رب العاملني
/١األحساء يف: األوىلالطبعة ١١ /١٤١٤

هـ١٤١٥/ ١١/ ١٩األحساء يف:  الثانيةالطبعة

وكذلك حذف مسائل تكرر ورودها يف مسائل جديدة عثرنا عليها مؤخراًالثانية بإضافةمتتاز الطبعة ١مالحظة
.الطبعة األوىل

أكثر من تساؤل وهذا يتطلب ورودها يف أكثر من باب فقد أوردناها نظراً الحتواء بعض الفتاوى على٢مالحظة 
.طلباً لالختصار فليالحظ ذلكيف باب واحد فقط

الطبعة الثالثة بإضافة مسائل جديدة عثرنا عليها مؤخراًمتتاز ٣مالحظة

" استفتاءت يف مسائل احلج"منقولة نصاً مـن كتاب ?املسائل واإلجابات املوضوعة بني هذه العالمة ٤مالحظة 
" موسى مفيد الدين" لفضيلة الشيخ 
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في وجوب الحج: أوًال 

رجل استطاع احلج يف عامه هذا ، ولكنه طالب يف اجلامعة أو الثانوية ، وقد صادف موعد االمتحان ):١(مسألة 
موعد احلج حبيث يكون ذهابه للحج موجباً لرسوبه ، وهذا يوجب ضياع سنة عليه ويف ذلك حرج شديد عليه 

جلهات مادية أو معنوية ، فهل مينع ذلك من االستطاعة ؟

.ذلك حرجياً عليه كما فرض يف السؤال جـــاز ترك احلج ، وا العاملإذا كان ): ١(جواب 

إذا استطاع املكلف احلج بسبب حتصيله ماالً يكفي لتحقق االستطاعة ولكنه مل يذهب إىل احلج ملانع ):٢(مسألة 
سنوات املقبلة ومل شرعي كعدم إمكان هتيئة اجلواز ، فإذا فرض أن ذلك املال بذلك املقدار مل يكف لالستطاعة يف ال

يكن عنده ما تكمل به االستطاعة فهل يكون احلج واجـباً عليه ولو متسكعاً أم ال ؟ وهل جيوز له عدم التحفظ على 
ذلك املال وإتالفه يف حاجياته ؟

.جيب عليه أن يستنيب من حيج عنه يف هذه السنة):٢(جواب 

احلج ، ولكنه كان مينعه عن الذهاب مانع يف سنة االستطاعة من كان مستطيعاً باالستطاعة املالية إىل):٣(مسألة 
، كعدم هتيئة اجلـــواز أو املرض أو غري ذلك من املوانع ، فهل جيب عليه التحفظ على االستطاعة ؟
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.نعم جيب):٣(جواب 

إىل احلج ومل يعط لو حتققت االستطاعة املالية للحج لدى املكلف يف سنة من السنني لكنه منع من السفر ): ٤(مسألة 
من قبل السلطات كما حيصل كثرياً عندنا يف هذه األيام ، فقد كنتم ذكرمت يف جواب بعض االستفتاءات لزوم ) الفيزا ( 

احملافظة على االستطاعة من دون حتديد مدة ، لكن لو اضطر حلاجاته احلياتية الضرورية إىل صرف هذا املال بعد 
الحقة حتصيل ما يكفيه ألدائه ، هل يعترب حينذاك ممن جيب عليه احلج ولو تسكعاً وقت احلج، ومل ميكنه يف سنوات 

وعلى أي حال ، أم يسقط عنه الوجوب ؟

ال يستقر عليه احلج كي جيب عليه ولو تسكعاً بل إن استطاع يف السنني اآلتية : يف الصورة املفروضة: )٤(جواب 
.وجب وإال فال

متكن الشخص من احلصول على جواز سفر للحج ، ولكن تشرتط عليه بعض إذا كانت هناك هيئة ):٥(مسألة 
الشروط اليت هي غري متوفرة فيه ولكنه كان يدعي توفرها فيه كذباً أو تورية ، فإذا حج فهل يكون حجه صحيحاً 

حيج قبل ؟ وهل تقع احلجة حجة إسالم لو مل حيج قبل ذلك وهل جيب عليه أن يوري ليحج حجة اإلسالم فيما إذا مل 
ذلك؟
.نعم يوري وهو مستطيع بذلك ويقع حجه حجة اإلسالم إن مل حيج قبل ذلك):٥(جواب
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إذا مل يسمح ملستطيع احلج السفر إىل احلج يف سنة ، فهل جيب عليه احملافظة على االستطاعة ما أمكن ):٦(مسألة 
حلج الثاني إن بقيت تلك االستطاعة؟إىل السنة األخرى أو غريها ، أم يسقط ذلك عنه إىل حني اقرتاب موعد ا

نعم جيب احملافظة على االستطاعة ، فلو صرفه ومل حيفظه استقر عليه احلج ولو مل يكن معذوراً ، وا ):٦(جواب
.العامل

إذا ملك اإلنسان ماالً يكفي للحج قبل أيام احلج هل جيوز له صرفه يف سفر الزيارة وتفويت احلج وهل ):٧(مسألة 
احلج يف ذمته بذلك؟يستقر 

.جيب التحفظ عليه وعدم إتالفه حتى احلج به وإال استقر عليه احلـج):٧(جواب 

لو اقرتض اإلنسان ماالً من الدولة لبناء داره أو ترميمها وصار أيام احلج هل جيب عليه احلج ؟):٨(مسألة 
.نعم إذا مل يقع يف حرج من ترك البناء أو الرتميم):٨(جواب 

شخص أراد الذهاب إىل احلج وليس لديه مال، فاقرتض من شخص آخر ال خيمس أمواله وذهب إىل ): ٩(مسألة 
احلج بتلك األموال الغري خممسة، فهل ينبغي ختميس القرض املأخوذ حتى يصح احلج أم ال؟

بعد أداء ليس عليه إخراج مخس ما اقرتض وصح حجه به، ما مل يؤدي عوضه ومل ميض عليه سنة عنده ):٩(جواب 
.عوضه
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لزمه أداؤها ومل جيز له ... ذكرمت يف منسك احلج إذا وجب عليه احلج وكان عليه مخس أو زكاة ):١٠(مسألة 
هل هذه احلرمة وضعية أم تكليفية حبيث لو سافر إىل احلج بطل حجه وهل جيب عليه الصالة ...السفر إىل احلج 

هـ١٧/١١/١٤٠٥قصراً أم يعترب سفره معصية؟

ليست بوضعية فحجه صحيح إذا مل يشرتِ ثوبي اإلحرام أو اهلدي بعني ما تعلق به اخلمس كما ذكرنا ):١٠(جواب 
وأما . يف آخر املسألة والغالب أهنما يشرتيان بالذمة غاية األمر توفى مبا تعلق به اخلمس ال بعينه وإالّ فحجه باطل

.السفر فليس حبرام وإن كان فعل حرام برتك واجبه

إذا كان اإلنسان ال خيمس وحج واعتمر مرات عديدة وكان إحرامه وهديه من أمواله الغري خممسة ما ):١١(سألة م
حكم أعماله وكيف يعمل ؟

إذا اشرتى ثوبي اإلحرام واهلدي بالذمة ووفى الثمن بذلك صح حجه وعمرته وإن اشرتى بعني ذلك ):١١(جواب 
.املال يعيد عمله
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إذا كان الشخص ال يؤدي اخلمس وأخذ راتب شوال وذي القعدة وحج به هل جيب عليه فيه ):١٢(مسألة 
اخلمس؟

.إذا صرفه يف مصرف حجه ليس عليه فيه مخس):١٢(جواب 

هل جيب عليها احلج وهي يف احلداد الشرعي . امرأة استطاعت للحج وتويف زوجها يف أشهر احلج ):١٣(مسألة 
هذا العام وحتج من قابل ؟أو سقط عنها وجوب احلج يف

.ال يسقط عنها وجوب احلج واحلداد ال ينايف وجوبه):١٣(جواب 

إذا كان عند املرأة بعض احللي الذهبية اليت من شأهنا أن تكون عندها ، ولكن إذا باعتها وذهبت إىل ): ١٤(مسألة 
توجه الناس إىل أهنا باعتها ألجل احلج احلج فال يكون ذلك موجباً لوقوعها يف حزازة اجتماعية ، خصوصاً عندما ي

فهل جيب عليها احلج ؟ وإذا فرض أن احللي مل تكن مملوكة هلا بالفعل ولكنها كانت مالكة ملا يعادهلا من النقود فهل . 
جيب صرفها يف احلج فيما إذا فرض أن لبس تلك احللي كان أمراً متعارفاً ولكن ال يلزم وقوعها يف احلرج واملشقة 

دة إذا مل تلبسها؟الشدي

.يف مصرف حجها) ألداء حجة اإلسالم (نعم يف كال الفرضني جيب عليها صرف ما تتمكن به ):١٤(جواب 
إذا ذهب املكلف ألداء فريضة احلج ، فهل جيوز له اإلتيان بالعمرة املفردة وحج التمتع يف نفس العام ، ):١٥(مسألة 
أم ال ؟
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بالعمرة املفردة قبل عمرة التمتع ، وبعد أعمال احلج، وال جيوز له اإلتيان هبا بني نعم جيوز له اإلتيان) :١٥(جواب 
.عمرة التمتع واحلج، وا العامل

لو كان على املكلف غسل مس امليت ونسي الغسل، ثم ذهب إىل احلج وأتى بكامل أفعال احلج ):١٦(مسألة 
. ه ، وتذكر بعد عودته أن عليه غسل مس امليت ومل يغتسلومناسكه ، وبعد الفراغ من أداء الفريضة عاد إىل بلد

فهل حجه صحيح أم ال ؟ وهل األفعال اليت تعقبت احلج من عقد أجراه ، أو نكاح صدر منه صحيحة أم باطلة ؟ 
وهل ميكن احلكم بالصحة لو جرى منه غسل مستحب أثناء أعمال احلج أو قبل احلج ؟

يف مفروض السؤال إن كان قد أتى بالغسل املستحب شرعاً قبل طواف العمرة صح حجه ، وال بأس ):١٦(جواب 
.به ، وإن كان اإلتيان به بعـده بطل حجه ، وا العامل

إذا كان شخص ال خيمس ، وحج واعتمـر مراراً عديدة ، وكان إحرامه وهديه من أموال غري خممسة ):١٨(مسألة 
ن ؟ وما هي وظيفته ؟، ما حكم أعماله اآل

إذا اشرتى ثوبي اإلحرام واهلدي بالذمة صح حجه وعمرته ، وإن اشرتى بعني ذلك املال يعيد ):١٨(جواب 
.عمله
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١٥

فهل - إذا شك املكلف يف صحة حجتـه السابقة لكثرة ما وقع فيها من اخللل وأراد أن حيج مرة ثانية ):١٩(مسألة 
ينوي احلج حجة اإلسالم أم احلج املندوب ؟

ينوي امتثال األمر الفعلي له مبا يريده ا تعاىل منه فال يسمي حجة اإلسالم وال املندوب فإذا أمته بتلك ):١٩(جواب 
هـ٢٥/٩/١٤٠٧.ما عليهالنية أجزأ ع

ما حكم من حج بغري وظيفته كأن حيج من فرضه التمتع حج القران جهال منه باحلكم أو نسياناً ؟):٢٠(مسألة 
.كان باطال إن كانت حجة اإلسالم وأما لو كان ندبياً صح يف مفروض السؤال ):٢٠(جواب 

إذا حدث خلل يف بعض أعمال العمرة املفردة أو يف بعض أعمال عمرة التمتع أو احلج ومل يتدارك وحج ):٢١(مسألة 
هـ١٦/٨/١٤١٢فما حكم حجه ؟- يف السنة الالحقة 

؟) حجاً مندوباً لنفسـه( واحلج الثاني ) حجة اإلسالم ( إذا كان احلج األول . ١

.م حجه املندوب ال جيزي عن حجة اإلسال:اجلواب 

؟) مندوباً(والثاني ) مندوباً(إذا كان احلج األول . ٢

.وا العامل - ليس عليه شيء من ناحية بطالن حجه املندوب األول :اجلواب 

؟) حجاً نيابياً(والثاني ) حجة اإلسالم(إذا كان احلج األول . ٣
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١٦

.يصح حجه النيابي ويأتي حبجة اإلسالم يف سنة أخرى :اجلواب 

؟) حجة اإلسالم أو حجاً مستحباً أو حجاً نيابياً(والثاني ) عمرة مفردة(ن األول إذا كا. ٤

.يعيد أعمال عمرته املفردة ليتحلل من إحرامها :اجلواب 

إذا كان العكس ؟. ٥

.تصح عمرته املفردة ويعيد حجة إسالمه أو احلجة النيابية يف تلك السنة أو ما بعدها :اجلواب 
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١٧

أحكام النيابة: ثانيا 

النائب يف احلج هل يعمل وفق تقليد املنوب عنه ؟):٢٢(مسألة 

ال بد أن يكون صحيحاً بنظر النائب وكذا يف نظر املنوب عنه أيضاً إذا كانت النيابة بوصية من امليت ):٢٢(جواب 
فيالحظ تقليد املوصي أيضاً ومثله ما إذا استناب يف احلج عن امليت ويف غري ذلك يكفي أن يأتي األخري على وفق 

هـ١٦/٨/١٤١٢. تقليد نفسه

هل خيتص هذا الوجوب - نائب على رأي مقلد املنوب عنه يف احلج والعمرة أنتم ترون وجوب عمل ال):٢٣(مسألة 
هـ٢٩/٢/١٤٠٦باحلج أو العمرة الواجبني أم يشمل االستحباب ؟

ال نرى حنن ما ذكرت إالَّ يف مورد الوصية باالستنابة أو إحجاج من ال يستطيع املباشرة ويف املوردين ال ):٢٣(جواب 
.جوب واالستحباب وعلى أي صورة ال بد أن ال يكون العمل باطال برأي النائب أو مرجعهفرق بني الصورتني أي الو

: على ضوء السؤال املتقدم هل جيوز للنائب أن يقلد يف املسائل االحتياطية جمتهد آخر يف صورة ):٢٤(مسألة 
هـ٢٩/٢/١٤٠٦

.احتاد النائب و املنوب عنه يف التقليد. ١
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١٨

املنوب عنه يف التقليد كما إذا كان مقلد املنوب عنه يرى االحتياط الوجوبي يف عدم جواز اختالف النائب عن . ٢
.مسألة ما ويرى مقلد النائب جواز تلك املسألة

ترك االحتياط للنائب بالرجوع إىل من جيوز الرتك فيما يشرتكان ال يصح يف النيابة مامل يرجع املنوب عنه ): ٢٤(جواب 
لنائب عن املنوب عنه برتك االحتياط اللزومي إذا كان املنوب عنه أيضاً على نفس التقليد مامل نفسه فال يصح عمل ا

.ينب املنوب عنه على رأي من يصح الرجوع إليه فيما ال بد له من مراعاة وظيفة من ينوب عنه

از مسألة ومقلد على ضوء وجوب العمل على تقليد املنوب عنه ، لو كان مقلد النائب يرى عدم جو):٢٥(مسألة 
هـ٢٩/٢/١٤٠٦املنوب عنه يرى اجلوازـ هل جيوز العمل على تقليد املنوب عنه ؟ 

.ال تصح له النيابة مبا يعلم ببطالنه عنده وإن كان صحيحاً وجائزاً عند املنوب عنه):٢٥(جواب 

احلكم يف ذلك ؟ ما- ولو كان مقلد النائب يرى حرمة مسألة ومقلد املنوب عنه يرى الوجوب ):٢٦(مسألة 
هـ٢٩/٢/١٤٠٦

هذا كما ذكرناه أعاله ال تصح النيابة فيه لعلمه بالبطالن عند املنوب عنه برتكه وعند نفسه بفعله فال ) :٢٦(جواب 
.جمال للنيابة كما ذكرنا يف صدر الصفحة

نائب على فتاوى مقلده هو ؟ إذا كان املنوب عنه يقلد امليت ابتداء ، أو يقلد غري األعلم فهل حيج ال): ٢٧(مسألة 
هـ٢٥/٩/١٤٠٧
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١٩

إن كان متربعاً حبجة عنه حيج على تقليد مقلَّده هو ال مقلَّد امليت أما لو أوصى هو بأن حيج عنه بعد ): ٢٧(جواب 
.موته فيحج عنه على تقليد مقلَّد امليت

اب غريه فكيف تكون نيـة هذا الغري النائب يف احلج إذا تعذر عليه القيام ببعض األعمال كالطواف وأن):٢٨(مسألة 
هـ١٦/٨/١٤١٢؟ 

.ينوي عن املنوب عنه األول):٢٨(جواب 

هـ١٤١٢/ ١٦/٨النائب يف احلج إذا وكل غريه يف الذبح فما هي صيغة النية حني الذبح ؟ ):٢٩(مسألة 

.ينوي الذبح عن املنوب عنه):٢٩(جواب 

لنسبة للنائب هل يقصد الوضوء عن نفسه أو عن املنوب عنه ؟الوضوء لطواف احلج وصلواته با) : ٣٠(مسألة 
.نعم يقصد طهارة نفسه):٣٠(جواب 

ماذا جيب - لو انكشف بطالن وضوء النائب يف احلج عن غريه أو يف العمرة ملدة طويلة لعدة سنوات ):٣١(مسألة 
األجرة ؟ ولو كان أرباهبا غري عليه لو كان عاجزاً عن الذهاب اآلن لشيخوخة أو غريها هل جيب عليه إرجاع

معروفني لديه أو غري موجودين ماذا يفعل ؟
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٢٠

نعم يلزم التدارك مهما أمكنه بالعمل أو دفع العوض عما فسد إىل ذويه فإن مل يكن فالتصدق لصاحبه ):٣١(جواب 
.بأجرة مثله

هـ٧/١٢/١٤٠٤النائب يف احلج عن الغري هل يأتي بالتقصري أو احللق عن نفسه أم يأتي به عن املنوب عنه ؟ ):٣٢(مسألة 

.كل وظائف احلج والعمرة يأتي هبا النائب بقصد املنوب عنه):٣٢(جواب 

له أن ينام بعد هل جيوز - لو وكَّل احلاج يف هدي التمتع شخصاً عنه جيب على احلاج أن ينوي عن نفسه ):٣٣(مسألة 
هـ١٨/٤/١٤٠٨أن يوكِّل حبيث يقع الذبح عنه وهو نائم ؟ 

.ال مانع يف ذلك):٣٣(جواب 

هل جيوز ملن استؤجر للحج عن شخص آخر ، ويف امليقات نسي النيابة وأحرم عن نفسه هل تنعقد ): ٣٤(مسألة 
هـ٩/٤٠٦/نه ؟عن نفسه أم ال ، وهل جيزيه العدول إىل عمرة مفردة أو إىل املستأجر ع

.تنعقد عن نفسه وال يصح العدول إىل اإلفراد وال إىل املستأجر عنه: )٣٤(جواب 

يشرتط يف ذبح هدي التمتع النية من املوكل هل تتحقق النية يف حالة بقائه يف اخليم وذهاب الوكيل ):٣٥(مسألة 
زمن الذبح ؟وشراء الذبيحة وذحبها علماً بأنه مل يعرف املوكل نوع الذبيحة وال 

.يبقى املوكل على نيته إىل أن يعلم بوقوع الذبح وال يضره ما ذكر) :٣٥(جواب 
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٢١

هل جتوز النــيابة عن احلي يف العمرة املستحبة ؟ وما هي املوارد اليت ال جيوز فيها النيابة عن احلي غري ):٣٦(مسألة 
هـ٨/٢/١٤١٠الصالة والصيــام؟ 

نعم جتوز النيابة عن احلي يف العمرة املستحبة والطواف وزيارة األئمة األطهار وصلحاء العباد ، وكذا ):٣٦(جواب 
.احلج اإلسالمي الواجب لدى عجز املكلف عن املباشرة يف أداء مناسكه على تفصيل باملناسك

هل هذا امليت حج يف حياته أم ال ؟ إذا أراد املكلف أن حيج عن ميت نيابةً وتربعاً مثال ولكنه ال يعلم):٣٧(مسألة 
هـ٢٥/٩/١٤٠٧فهل ينويها حــج اإلســالم ؟ أم مـاذا ؟ 

.ينوي أداء ما كان مطلوباً حني موته وال يسمي شيئاً سواه فيقع عنه حسب ما كان مطلوباً به):٣٧(جواب 
هديه من املال الذي تعلق به إن من كان ثياب طوافه ومثن : ٣٦مسألة ٢٠ذكرمت يف مناسك احلج ص ):٣٨(مسألة 

احلق الشرعي مل يصح حجه ، فإذا كان املكلف ال يدري أن ما بيده متعلق به اخلمس، أو كان يدفع اخلمس إىل غري 
فهل ينوي حج اإلسالم أيضاً أم ماذا . أهله، أو كان يدفع سهم السادة فقط ، وحج ، وبعد الوفاة اُريد احلج عنه نيابة

هـ٢٥/٩/١٤٠٧؟ 

يكفي للنائب أن ينوي أداء ما كان امليت مطلوباً به حني موته ، فيقع إن كان مطلوباً حبجة اإلسالم ): ٣٨(جواب 
.حجة اإلسالم له أو باحلج الندبي حجاً ندبياً له
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٢٢

إذا حج املكلف عن املرأة نيابة فما حكمه بعد الذبح يف منى ، هل حيلق أو يقصر ، علماً بأنه قد حج ):٣٩(مسألة 
الصرورة سابقاً ، وما احلكم إذا مل يكن حج الصرورة ؟

. خمري بني احللق والتقصري ، وال فرق يف ذلك بني كونه صرورة أو غري صرورة ، وا العامل):٣٩(جواب 
إذا استأجر شخص لينوب عن الغري ، ومل يوقع املستأجر و املؤجر الصيغة الشرعية ، وقام األجري ):٤٠(مسألة 

حلج على حسب الواجب عن املنوب عنه ، فهل هناك إشكال يف ذلك ؟بأعمال ا

.يجزى العمل املزبور ، وال ضري فيه ، وا العامل: يف الصورة املفروضة ):٤٠(جواب 

. لو أجري للمكلف عمل جراحي يف املثانة ، وصار ال ميكنه البول جالساً مع صعوبة شديدة كذلك ):٤١(مسألة 
أيضاً فيبول واقفاً ، فلو استطاع مادياً للحج، هل جيوز أن يرسل من حيج عنه ، مع أنه مل حيج من قبل وخيرج منه الريح 

؟
إذا مل يتمكن من السفر فيجهز من حيج عنه ، وإال فيحج، وما ذكر ليس موجباً للرتك ، وإمنا يفعل فيما ):٤١(جواب 

. هو وظيفة املعذور ، ويصح عمله ، وا العاملجيب فيه الطهارة من اخلبث و احلدث كالطواف و الصالة ما 
إذا كان املكلف مل يذهب للحج سابقاً ، فهل جيوز له أن حيج نيابة عن غريه ؟): ٤٢(مسألة 

ال يشرتط جواز النيابة بكون النائب مل يكن صرورة ، فيجوز ملن مل حيج يف عمره أن يستناب ، نعم يف ):٤٢(جواب 
.ج األحوط وجوباً أن يستنيب من مل حيججتهز من مل يستطع أن حي
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٢٣

إذا كان الشخص دائم احلدث فهل جيوز أن يؤجر نفسه للحج ؟) أعزكم ا ( ):٤٣(مسألة 

ال جيوز له ذلك، وإن ابتلي بعد االستتابة وجب عليه رد النيابة إىل من استنيب منه إن أمكنه، وإال ):٤٣(جواب 
.استناب واحداً غري معذور

حبيث ال ميتلك نفسه ، وهذا دائما حيدث يف . إذا كان الشخص هتامجه الغازات والريح الباطين ):٤٤(مسألة 
السفر ، ولكنه مل يتعني له إحدى حاالت دائم احلدث ، فهل يصح له أن يأخذ نيابة للحج مع العلم أنه قد يضايقه الريح 

.وهو يف حالة الطواف وال يستطيع االنتظار أو اإلعادة عادة 

.هذا كسابقه أيضاً ):٤٤(واب ج

إذا كان رجل متوفى وله وصي وقام الوصي بتنفيذ الوصايا و من مجلة الوصايا، حجة فاستناب ):٤٥(مسألة 
واحداً فلم يثبت اهلالل ومل حيتمل رؤيته ، هل تكفي هذه احلجة عن امليت أم ال حبكم اإلكراه له ولغريه ؟ وإذا كان 

دفعها الوصي للنائب صرفها يف األجرة للناقالت واهلدي، هل على النائب إعادة النقود أم احلج ال يكفي والنقود اليت
وإذا كان ال بد من إعادة النقود أو ) سالم ا عليهم(ال؟ ألنه صرف النصف يف زيارة أئمة البقيع والرسول األعظم 

أكثر وسأل الوصي يف اإلباحة أو اهلبة ، ما الذي بقي منها من بعد املصرف ومل يستطع النائب أن يرجعها يف عام أو 
.رأي مساحتكم ، أفيدونا مأجورين ، نفعنا ا بكم يف الدارين 
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٢٤

إذا مل يثبت اهلالل ومل حيتمله فإن احلج فاسد واملستأجر ضامن ، فإن كانت اإلجارة مقيدة بنفس ):٤٥(جواب 
وأئمة ) صلى ا عليه وآله وسلم (جرة لزيارة الرسول السنة فعلى النائب أن يدفع ما استلمه بعد استثناء نسبة األ

وأن مل يكن اإلجار مقيداً بالسنة ذاهتا فإنه على النائب أن حيج يف سنة أخرى، وإذا أراد ) عليهم السالم(البقيع 
.الوصي أن يبيحه أو يقيله فإنه يتحمل ذلك ال أن حيتسبه على امليت، وا أعلم

من كان معذوراً يف ترك بعض األعمال أو يف عدم اإلتيان به على الوجه (ذكرمت يف مناسك احلج ما نصه ):٤٦(مسألة 
إذا كان النائب : والسؤال) الكامل ال جيوز استيجاره ، بل لو تربع املعذور وناب عن غريه يشكل االكتفاء بعمله

عاملاً باحلكم و املنوب عنه جاهال فهل تربأ ذمة واملنوب عنه جاهلني باحلكم فهل تربأ ذمتهما، وإذا كان النائب 
املنوب عنه ، ويف حالة عدم براءة ذمته هل حيق له املطالبة باسرتجاع األجرة اليت أعطاها للنائب ، ولو كان عاملاً 

باحلكم فهل حيق له املطالبة أيضاً ولو كان النائب جاهال فهل جيوز مطالبته ؟

رة ال تربأ ذمة املنوب عنه إال بنيابة غري املعذور عنه ، أما األجرة اليت دفعت إىل يف الصورة املزبو): ٤٦(جواب 
املعذور فللمستأجر أن يستعيد منها ما زاد عن أُجرة مثل العمل ، ولألجري أن يبقي أو يطالب أُجرة مثل عمله بعد أن 

أجر يف مجيع الصور املذكورة فله أجرة كانت اإلجارة باطلة ، فال يذهب عمل األجري بال أجرة حيث كان بأمر املست
. مثل عمله إن مل تكن أكثر مما مسي يف إجارته تلك ، وإال فبقدر املسمى ، وا العامل
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أحكام اإلحرام والعمرة والمواقيت: ثالثًا 

لو دخل إنسان مكة بال إحرام جهال منه بوجوب اإلحرام ثم رجع إىل بالده هل يلزمه الرجوع إىل مكة ):٤٧(مسألة 
هـ١/٨/١٤٠٩ألداء أعمال العمرة أم ال جيب عليه الرجوع؟ 

.ال جيب عليه الرجوع):٤٧(جواب 

حرام أي فوق اإلحرام كالعباءة مثال أم غري هل جيوز للمرأة لبس احلرير اخلالص أو املخلوط بعد لبس اإل): ٤٨(مسألة 
جائز ؟

.ال جيوز فوقه على األحوط الالزم بالنسبة للحرير اخلالص ):٤٨(جواب

قلتم أن األحوط لبس ثوبي اإلحرام قبل النية والتلبية ولكن هل جيب حتريك الثوبني بعد اللبس أي ): ٤٩(مسألة 
لرداء أثناء التلبية كما يرشد بذلك بعض املعلمني باحلج؟ وأثناء التلفظ التشاغل باالئتزار أثناء التلبية بتحريك ا

بالنية؟
.ال جيب ذلك):٤٩(جواب 

هـ٢٥/٩/١٤٠٧هل جيوز للمحرم إلقاء الرداء مدة طويلة جداً حبيث يعد عرفاً البساً إلزار فقط ؟ ): ٥٠(مسألة 
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.نعم جيوز):٥٠(جواب 

يسوغ استعماله؟لو عقد على اإلزار هل ): ٥١(مسألة 

.ال يضر بإحرامه ولكن األحوط الالزم ترك عقده):٥١(جواب 

فهل جيري ذلك يف اإلزار أيضاً؟- ذكرمت يف املناسك جواز إلقاء رداء اإلحرام لغري ضرورة ): ٥٢(مسألة 
.ال فرق بينهما يف نفسه):٥٢(جواب 

ما حكم عقد اإلزار من اإلحرام باإلبر ذات احلديد الذَّين ينطبق أحدمها على اآلخر وذلك خوفاً من ):٥٣(مسألة 
ظهور العورة بسبب اهلواء وغريه ولو فرضنا عدم اجلواز فما حكم من استعمل ذلك جهال منه باحلكم أو النسيان؟

امه ونسكه وميكنه أن يدخل طريف اإلزار هذا الزم على األحوط وجوباً وإن فعل ذلك مل يضر بإحر):٥٣(جواب 
.كل طرف يف عكس اجلانب بعد طي اإلزار على وسطه من دون عقد

هل جيب تغطية السرة حال اإلحرام باإلزار أم جيزي حتى لو كان اإلزار حتت السرة ولو أحرم وإزاره ):٥٤(مسألة 
من حتت السرة ماذا عليه؟ أو ما هو حكمه يف هذه احلالة؟

- نعم هو األحوط وقد ذكرنا يف املناسك عند ذكر كيفية لبس الثوبني اعتبار لبس اإلزار من السرة ) :٥٤(جواب 
).١٨٩(رقم املسألة 
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إذا أصابت ثياب احملرم جناسة ، فهل جيب عليه املبادرة فوراً إىل التطهري ، أم جيوز له أن يؤجل ذلك ):٥٥(مسألة 
الساعة أو الساعتني ؟

حوط املبادرة إىل تبديلهما أو تطهريمها ، وعدم التأخري يف إبقائها على بدنه من دون عذر ، وله األ):٥٥(جواب 
. إلقاء املتنجس منهما واالكتفاء باآلخر إزاراً أو إلقائهما إذا أمن الناظر احملرتم لعدم وجوب استدامة اللبس

:ملفردة أو لعمرة التمتع يف احلاالت اآلتية ساكن جدة هل جيوز له اإلحرام منها ، سواء للعمرة ا): ٥٦(مسألة 

.إذا كان مضى على سكناه هبا أكثر من ثالث سنوات - ١

.يكفي سكناه يف جدة هذه املدة لإلحرام منها :اجلواب 

إذا كان مل ميض هذه املدة ولكن ال يعلم كم هي املدة اليت سيسكنها ، أهي يوم أو سنة أو عشر سنوات كما يكون - ٢
.يف العسكرية للعاملني

.ال بد أن يبقى فيها مدة يصدق أن منزله فيها :اجلواب 
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يف حالة الرتدد من قبل املكلف يف صدق عنوان أن منزله فيها عليه فيصدق أنه من أهل جدة أم ال ؟- ٣
رة ثم بدا له البد من البقاء مقداراً يوجب صدق عنوان املقر واملنزل إال إذا جاء إىل جدة غري قاصد للعم:اجلواب 

.اإلتيان هبا جاز له اإلحرام من أدنى احلل

رجل دخل مكة غفلة ويرغب يف البقاء دون أداء النسك فهل له ذلك ؟ أم جيب عليه اخلروج إىل ):٥٧(مسألة 
خارج احلرم ؟

. عمرة املفردةجيب عليه اخلروج إىل أحد املواقيت إن أمكن ، وإال فيخرج إىل أدنى احلل ثم حيرم منه لل):٥٧(جواب 
إذا نذر املكلف أن حيرم قبل امليقات ، وخالف وأحرم من امليقات ، هل حيكم بصحة إحرامه أم ال بد ): ٥٨(مسألة 

له من الرجوع؟

. حيكم بصحة إحرامه ، ولكن جيب عليه كفارة خمالفة النذر إذا كان متعمداً):٥٨(جواب 
بواسطة الطائرة، وكان باعتقادهم أن حيرموا قبل دخول مكة بعض املؤمنني ذهبوا ألداء العمرة):٥٩(مسألة 

املكرمة ، من أي مكان ، فلما وصلوا جدة مل يكونوا حمرمني ، ويف الطريق بني جدة و مكة دخلوا أحد املساجد 
فاغتسلوا هناك واحرموا كذلك ، وواصلوا سريهم باجتاه مكة ، دون الذهاب إىل امليقـات ، وأتوا جبميع األعمال

والنسك ، فما حكم عمرهتم ، وهل جيب عليهم اإلصالح ؟
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إن كانوا متمكنني من ذهاهبم إىل أحد املواقيت مل يصح منهم ذلك اإلحرام ، وإن مل يتمكنوا صح ):٥٩(جواب 
.إحرامهم وعمرهتم ، وعلى التقديرين ليس عليهم شئ بعد ذلك وال حيتاجون إىل إصالح

إذا كان الرجل خيشى من انتصاب ذكره يف احلج وهو حمرم ، فهل جيوز له أن يلبس لبساً يوقف من ذلك ):٦٠(مسألة 
االنتصاب ؟ وإذا فعل ذلك ولبس شيئاً حتت املئزر لذلك الغرض فبماذا حيكم ؟

ؤال ميكن ال جيوز يف حالة اإلحرام لبس ما هو خميط أ وما حبكم املخيط يف صورته ، وما ذكر يف الس): ٦٠(جواب 
دفعه بشد حزا م على العورة وعقده مبا ميكنه ، وال بأس بعقد طريف احلزام ، فإن لبس شيئاً غري ذلك لزمته كفارة 

. اللبس
هل حيل ملن مل يكن مريداً الدخول يف مكة أن يتجاوز امليقات بدون إحرام ؟):٦١(مسألة 

.نعم حيل يف مفروض السؤال):٦١(جواب 

هل حيرم املرور يف فضاء احلرم بالطائرة بدون إحرام؟):٦٢(مسألة 

هـ١٤/٤/١٤٠٩. ال حيرم):٦٢(جواب 

هل حرم مكة أم مطلق ما يسمى مكة القدمية ؟ - ما املقصود مبكة اليت حيرم دخوهلا إالَّ بإحرام ):٦٣(مسألة 
هـ٢٨/١/١٤١٠
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.بسمه تعاىل هي مكة القدمية):٦٣(جواب 

وجتب العمرة املفردة ملن أراد أن يدخل مكة فإنه ال جيوز - من املناسك ) ١٤١(املسألة قلتم يف) :٦٤(مسألة 
الدخول فيها إال حمرماً فماذا تقصدون مبكة هل هي مكة القدمية أم يشمل مجيع التوسعات العمرانية اليت يطلق عليها 

دمية ؟مسمى مكة أم مطلق احلرم؟ وهل أن مجيع األحكام اخلاصة مبكة ختص مكة الق

.ليس املقصود مطلق احلرم بل املقصود مبكة دخول خصوص مكة القدمية.١):٦٤(جواب 
.اليت موضوعها مسمى مكة فنعم. ٢

هل جيوز دخول مكة اجلديدة والعزيزية بدون إحرام وإذا دخل بدون إحرام وأراد أن يعتمر هل جيوز ) :٦٥(مسألة 
هـ٨/١٠/١٤٠٩له أن حيرم من التنعـيم ؟ 

نعم جيوز الدخول فيها إذا مل يكن قاصداً احلج أو العمرة أو دخول مكة وحينئذ إذا أراد العمرة جاز له ) :٦٥(جواب 
.اإلحرام من أدنى احلل كالتنعيم

املعروف حالياً أن وادي السيل هو قرن املنازل هل جيوز اإلحرام منه أم ال ؟) :٦٦(مسألة 

.اخلربة املوثوقني من أهل املوضعيرجع إىل تصديق أهل ) :٦٦(جواب 
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هل وادي السيل الصغري هو قرن املنازل أم وادي السيل الكبري أم كالمها ليسا بقرن املنازل وغري ) :٦٧(مسألة 
.ميقاتني
.تعيني ذلك موكول ألهل اخلربة من احملليني لتلك املنطقة) :٦٧(جواب 

، فقد كان عمل الكثري سابقاً على اإلحرام منه )ميقات وادي السيل(من املسائل االبتالئية مسألة ):٦٨( مسألة 
بإرشاد من املرحوم العالمة احلجة الشيخ فرج العمران حسبما حققه يف اجلزء الثامن من كتابه األزهار األرجية 

ى ذلك باإلضافة إىل االستناد إىل وأن الوادي وقرن املنازل متحد، والزال عمل بعض املرشدين عل) ١٤٠ص(
تشخيص علماء آخرين من شيوخ األحساء كالعالمة احلجة الشيخ مريزا حمسن الفضلي وولده الشيخ عبد اهلادي، 

هـ٢/١٢/١٤٠٤فما هو رأي مساحتكم يف ذلك؟ ويف من حج عن نفسه أو نيابة على هذا امليقات ؟ 

فإهنا شبهة موضوعية مرجعها إىل أهل اخلربة من أهل نفس بسمه تعاىل ال يسأل مثل هذا منا ) :٦٨(جواب 
املنطقة، وحنن ال إطالع لنا يف التشخيص وإمنا حكمها أنه إن علمتم باالحتاد أجزأ وإال وجب اإلحرام من املتيقن أو 

.وا العامل. قبله بالنذر

هـ٢٥/٩/١٤٠٩البحر ؟ ما هو ميقات أهل مصر وغريهم الذين يقدمون إىل جدة عن طريق ) :٦٩(مسألة 

.من املناسك) ١٧٣(يلزم عليهم أن ميضوا إىل أحد املواقيت وحيرموا منها راجع مسألة ) :٦٩(جواب 
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فهل جيوز ... بناء على التوسعة اجلديدة يف مسجد الشجرة واختفاء معامل املسجد األصلي ) :٧٠(مسألة 
اإلحرام يف أي موضع من املسجد اجلديد؟

. ال يشرتط اإلحرام من املسجد نفسه بل جيزي من منطقة ذي احلليفة املعروف بأبيار علي) :٧٠(جواب 
هـ١٦/٨/١٤١٢

وهل هو املسجد فقط أم املنطقة " مسجد الشجرة" ما هو ميقات حدود ميقات أهل املدينة ) :٧١(مسألة 
املوجود فيها املسجد ؟

.املسجد كناية عن املنطقة) :٧١(جواب 

أيهما أفضل اإلحرام للحج أو العمرة من امليقات أم من غريه بالنذر ؟) :٧٢(مسألة 

.اإلحرام من امليقات أفضل: ) ٧٢(جواب 

لو أحرم شخص من مكان معتقداً أنه امليقات وعند إكماله نصف املناسك املستحبة أو الواجبة علم ) :٧٣(مسألة 
أن إحرامه ليس من امليقات فهل جتب عليه العودة إىل امليقات من جديد وإذا كان رجوعه إىل امليقات يستلزم فوات 

ناسك ؟احلج فما احلكم ؟ وما احلكم أيضاً إذا تبني له األمر بعد إمتام امل
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يف مفروض السؤال جيب العود إىل امليقات وجتديد اإلحرام إن أمكن العود وإن أوجب فوت العمل ) :٧٣(جواب 
.فريجع مبقدار ال يوجب التأخري يف العمل وفوته وإن أوجب ذلك أيضاً الفوت فيحرم جديداً من مكانه

إذا أحرم املكلف من غري امليقات ظناً منه أنه امليقات، وأتى بأعمال العمرة كاملة وحتلل من إحرامه ) :٧٤(مسألة 
وعاد إىل بلده فهل عمرته صحيحة؟

.ال تصح على األحوط :اجلواب 

وعلى فرض أن العمرة كانت عمرة متتع وأتى بعدها باحلج وعاد إىل بلده ، فهل جيزؤه ذلك عن احلج الواجب . ١
ذي يف ذمته؟ال

.ال تقع حجة اإلسالم وعليه اإلعادة من قابل:اجلواب 

وهل يلزمه شيء يف الفرضني املذكورين؟. ٢

.ال يلزمه شيء من الكفارة:اجلواب 

وسكت " والنعمةَ " بفتح الدال وسكت ثم قال " إن احلمد " لو قال املليب يف املقطع الثالث من التلبية ) :٧٥(مسألة 
إن احلمد والنعمة لك وامللك " فهل ينعقد إحرامه إذا لبى هبذه الكيفية ؟ أم ال بد أن يصل فيقول" ك وامللك ل" ثم قال 

هـ٢٥/٩/١٤٠٧؟ " ال شريك لك لبيك 
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.األحوط الوصل وا العامل) :٧٥(جواب 

خول مكة أن يتجاوز فال جيوز ملن أراد احلج أو العمرة أو د) ١٧٧(قلتم يف مناسك احلج مسألة ) :٧٦(مسألة 
األفضل ملن حج عن طريق املدينة أن يؤخر التلبية إىل البيداء فإذا ) ١٩٥(امليقات اختياراً إالَّ حمرماً وقلتم يف مسألة 

أخر التلبية اليت ينعقد هبا اإلحرام لزم من ذلك جتاوز امليقات بدون إحرام ، فما هو وجه اجلمع بني املسألتني ؟ 
هـ٢٥/٩/١٤٠٧

ومع ذلك قد احتطنا هنا بأداء التلبيات من أول اإلحرام ثم املشي ... هذا منصوص عليه بذلك ) :٧٦(جواب 
.إىل أن يصل البيداء فيليب جهراً هناك

لو أحرم من امليقات وترك التلبية هل جيب عليه الرجوع إىل امليقات للتلبية ؟):٧٧(مسألة 

.ال يتحقق اإلحرام بدون التلبية وعليه فوظيفته الرجوع إىل امليقات واإلحرام منه) :٧٧(جواب 

فما هي الكيفية اليت يشري هبا بإصبعه - قلتم بأن األخرس يشري إىل التلبية بإصبعه مع حتريك لسانه ) :٧٨(مسألة 
؟

.يشري إىل العلو) :٧٨(جواب 

١٦/٨/١٤١٢جيري يف تلبيات اإلحرام الواجبة ؟ ) ركة والوصل بسكونترك الوقف حب( هل االحتياط يف ) :٧٩(مسألة 
هـ
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.نعم جيري فيها) :٧٩(جواب 

إنسان أحرم بالعمرة املفردة وقبل أداء األعمال نسي وأنشأ إحرام عمرة التمتع فماذا يصنع ؟) :٨٠(مسألة 
.داء نسكه األولمل ينعقد له اإلحرام الثاني بعد اإلحرام األول فيستمر على أ:اجلواب 

يف مفروض السؤال السابق لو انعكس الفرض بأن كان إحرام لعمرة التمتع ونسي وأحرم لعمرة مفردة ؟. ١
.كما ذكر من حكم الفرض السابق نفياً وإثباتاً:اجلواب 

ويف مفروض السؤال السابق لو عمل ذلك جهال باحلكم بأن اعتقد اجلواز ؟. ٢

.ال فرق بني الصورتني يف احلكمني املتقدمني:اجلواب 

ما حكم من أنشأ إحرام عمرة التمتع ثم انكشف له أنه مبتلى بإحرام عمرة مفردة حيث كان أخذ عمرة مفردة يف . ٣
شهر سابق وانكشف له بطالن عمرته السابقة ؟

ملواقيت على األحوط األوىل وإالَّ فمن يتم نسك األوىل ثم جيدد اإلحرام لعمرة التمتع إن أمكنه من أحد ا:اجلواب 
.أدنى احلل خارج احلرم

:ما حكم من أحل من عمرة التمتع وأنشأ إحرام العمرة املفردة إذا كان ) :٨١(مسألة 

.إذا كان متعمداً. ٣. إذا كان ناسياً. ٢. جاهال باحلكم. ١
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٣٦

عد أداء احلج بسعيه بعد الطواف و صالته ورمي العمرة املفردة ال تصح يف مجيع الصور الثالث إالّ ب) :٨١(جواب 
.اجلمار أيضاً أيام التشريق فنسك التمتع من العمرة ال يتدخل بينهما إحرام يف عمرة أخرى

إنسان جاء إىل امليقات ووظيفته حج التمتع فأنشأ من امليقات جهال باحلكم إحرام حج التمتع وما كان ) :٨٢مسألة 
ء إحرام عمرة حج التمتع؟يعلم أنه ال بد من إنشا

إذا كان من قصده امتثال األمر الفعلي وختيل أنه األمر باحلج صح إحرامه للعمرة ويأتي بنسكها ) :٨٢(جواب 
أما لو اعتقد أن الالزم فعال هو إحرام احلج فليستأنف اإلحرام من أوله إما من امليقات أو من املراتب ...وجيزيه

.اإلحرامبعده حسبما بينا يف تارك 

من دخل مكة يف أشهر احلج بعمرة مفردة وكان بانياً أن يأتي بعدها إذا قربت أيام احلج حبج األفراد ) :٨٣(مسألة 
هـ٢٥/٣/١٤١٠ندباً فهل جيوز له أن حيرم حلجه من أدنى احلل أم ال بد من الرجوع إىل أحد املواقيت ؟ 

.ال بد من الرجوع إىل أحد املواقيت) :٨٣(جواب 

" متمتعاً " إذا دخل مكة بعمرة مفردة بانياً على عدم اإلتيان باحلج ثم بدت له الرغبة بعد ذلك يف احلج ) :٨٤(مسألة 
وكانت عمرته تلك يف أشهر احلج فهل جيوز له اإلحرام هلا من أدنى احلل خاصة مع ضيق الوقت والصعوبة يف الذهاب 

هـ٢٥/٣/١٤١٠إىل امليقات ؟ 
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٣٧

.تنقلب عمرته إىل عمرة التمتع ويأتي باحلجنعم: ) ٨٤(جواب 

من جاء بعمرة متتع للحج املندوب إذا بدا له قبل يوم عرفة أن يعدل عن احلج ويرجع لبلده فهل له أن ) :٨٥(مسألة 
هـ٢٥/٩/١٤٠٧يعدل بعمرة التمتع إىل عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء وخيرج من مكة أم ال ؟ 

.أن يعدل إىل املفردة ولزمه إمتامها باحلج كما نوى من األولال جيوز له) :٨٥(جواب 

إذا نسي املكلف إحرام احلج ومل يذكره إالَّ بعد الوقوف يف عرفات أو يف املزدلفة أو بعد احللق أو ) :٨٦(مسألة 
هـ٢٥/١٢/١٤٠٤التقصري فماذا يعمل ؟ 

.ن نسكه وصح حجهينوي اإلحرام ويلبس حيث كان ثم يأتي مبا بقي م) :٨٦(جواب 

إذا أحرم احلاج لعمرة مفردة يف شهر احلج وبعد االنتهاء من أعماهلا أراد أن حيج حج إفراد هل جيب ) :٨٧(مسألة 
عليه الرجوع إىل امليقات لإلحرام أم جيزيه اإلحرام من مكة املكرمة ؟

.نعم عليه الرجوع إىل امليقات وال جيزيه اإلحرام من نفس مكة) :٨٧(جواب 

هل جيوز ملن دخل مكة بعمرة متتع حلج مستحب العدول إىل عمرة مفردة ؟ وإذا كان جائزاً ماذا جيب ) :٨٨(مسألة 
عليه فعله قبل أداء نسك عمرة التمتع أو بعد األداء ؟

.ال جيوز العدول عن نية إىل نية أخرى مبيله) :٨٨(جواب 



قدسالسيد الخوئي–بغية الناسك في ايضاح المناسك  أحكام اإلحرام والعمرة والمواقيت

٣٨

اإلحرام للعمرة املستحبة إذا كان يعلم أنه سيضطر إىل ارتكاب بعض حمرماته ؟- هل جيوز تكليفاً ) :٨٩(مسألة 
.نعم جيوز ) :٨٩(جواب 

من أحرم بالنذر قبل امليقات هل يستحب له جتديد النية والتلبية إذا مر بامليقات ؟) :٩٠(مسألة 

.ال يستحب له ذلك ولو مر بامليقات إالَّ بنية الرجاء أي رجاء املطلوبية) :٩٠(جواب 

إذا كان مبكة وأراد أن يأتي بعمرة مفردة فهل جيوز له اإلحرام منها بالنذر ؟) :٩١مسألة 

.ال جيوز وال جيزي النذر لإلحرام منها والبد يف صحته أن يكون من أدنى احلل على األقل) :٩١(جواب 
إذا أحرم احلاج أو املعتمر من جدة أو مكان آخر بعد امليقات جهال ما حكم حجته أو عمرته ؟) :٩٢(مسألة

.مع عدم معذوريته فسدت عمرته وحجته وا العامل) :٩٢(جواب 

فما حكم إحرامها ؟- إذا أحرمت احلائض داخل املسجد جهال أو حياء ) :٩٣(مسألة 

.نعم صح إحرامها) :٩٣(جواب 

إذا دخل مكة بدون إحرام جهال أو عمداً وأراد أن حيرم للعمرة فهل يصح إحرامه من التنعيم مثال ؟ ) :٩٤(مسألة 
هـ٢٥/٩/١٤٠٧
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٣٩

مناسك ) ١٧٩(حيرم من أحد املواقيت البعيدة إن وسع الوقت وعلى التفصيل املذكور يف مسألة ) :٩٤(جواب 
.احلج

أن حيرم هلا ثانية من أدنى احلل كالتنعيم مثال أم ال بد أن " عمرة متتع " ته هل جيوز ملن فسدت عمر) :٩٥(مسألة 
يذهب ألحد املواقيت كقرن املنازل مثال ؟

إذا كان يف سعة من الوقت لزمه اإلحرام من أحد املواقيت البعيدة وإن مل يسع الوقت فيحرم مما يسعه ) :٩٥(جواب 
هـ٢٥/٩/١٤٠٧. املناسك) ١٧٩(حسب تفصيل التارك لإلحرام مذكور يف املسألة رقم 

فهل شخص سافر إىل جدة غري عازم على دخول مكة ولكنه بعد وصوله جدة عزم على دخول مكة) :٩٦(مسألة 
جيزئه اإلحرام من أدنى احلل ؟ وهل جيوز للمسافرين املقيمني يف جدة لسنتني أو ثالث سنني أو أكثر للدراسة أو العمل 

هـ٢٥/١٢/٤١٢اإلحرام من جدة ؟ 

من كان مسافراً يف جدة وعزم على دخول مكة ذهب إىل جحفة اليت هي أحد املواقيت وأما املقيم ) :٩٦(جواب 
.حملهفيها فيحرم من 

بعد وصوله بدا له أن يأتي بعمرة هل جيزي له اإلحرام من جدة ؟. إذا سافر إىل جدة لغرض ما ) :٩٧(مسألة 

.جدة ليست مبيقات وال بأس باإلحرام من أدنى احلل أينما كان) :٩٧(جواب 
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٤٠

بعد االنتهاء من أعمال هل جيوز اإلحرام من جدة بالنذر ؟ وما حكم من فعل ذلك ومل يعلم باحلكم إال) :٩٨(مسألة 
هـ١٦/٨/١٤١٢احلج ؟ 

ال جيوز ذلك اختياراً باعتبار أن جدة مل يعلم كوهنا تقع قبل امليقات وإمنا يصح اإلحرام بالنذر إذا كان ) :٩٨(جواب 
ومل حيرم - قبل امليقات أو حيرم من امليقات نفسه أما مع االضطرار وعدم التمكن من املضي إىل امليقات ليحرم منه 

حتياطاً بني اإلحرام من جدة بالنذر وجتديد اإلحرام خارج احلرم بالنذر من بلده أو يف الطائرة قبل الوصول جدة مجع ا
.يف أدنى احلل

إذا سافر احلاج وعند وصوله إىل مطار جدة منع من الذهاب إىل أحد املواقيت وأجرب على الذهاب ) :٩٩(مسألة 
أدنى احلل لتجديد فأحرم من املطار الذي ليس ميقات فهل جيزيه اإلحرام أم جيب عليه الذهاب إىل . إىل مكة 

اإلحرام أو ماذا يصنع ؟

.جيب يف الفرض اإلحرام من مكانه بالنذر ثم جتديد العقد يف أدنى احلل) :٩٩(جواب 

إذا كان الشخص عمله يف جدة يستمر شهراً أو شهرين أو نصف سنة هل جيوز له اإلحرام من جدة ) :١٠٠(مسألة 
ألخذ عمرة مفردة؟

.ال يكفي ذلك):١٠٠(جواب 
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٤١

- يف مناسك احلج ، يف مسألة احلاج الذي يرد جدة ابتداء ٨١يف ص ) ١٧٣(تفضلتم يف مسألة ) :١٠١(مسألة 
لكن السؤال عن حكمه التكليفي ما هو ؟ هل - وهي ليست من املواقيت والسؤال أنكم تفضلتم وبينتم وظيفته 

ثم يذهب إىل املواقيت على ما فصلتم ومنشأ اإلشـكال أن . بتداء جيوز لإلنسان احلاج اختياراً أن يرد جدة أوالً وا
جـدة 

فحلوله يف جدة يكون قد جتاوز امليقات ومر عليه دون إحرام اختياراً فسؤالنا كله عن ) قبل مكة بعد امليقات ( 
هـ٢٧/٧/١٤٠٥احلكم التكليفـي فقـط ؟ 

أما لو كان مير على . ات غري مكتف حبضوره يف جدة فال بأس إذا كان بانياً على الرجوع إىل امليق) :١٠١(جواب 
.امليقات ويريد جدة مقدمة إىل مكة فال جيوز

هـ٦/١٠/١٤٠٩ما هي الضرورة اليت تسوغ للشخص اإلحرام من جدة بالنذر ؟ ) :١٠٢(مسألة 

إذا مل يتمكن من الرجوع إىل أحد املواقيت واإلحرام منه أحرم من جدة بالنذر ثم جيدد يف أدنى ) :١٠٢(جواب 
.احلل

هل جيوز اإلحرام للحج يف خارج مكة القدمية ؟) :١٠٣(مسألة 

هـ١٦/٨/١٤١٢.األحوط وجوباً اإلحرام من مكة القدمية) :١٠٣(جواب 
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٤٢

وخرج من مكة ماذا عليه إذا كان خروجه من مكة إىل منى أو إىل من أحل من إحرام عمرة التمتع) :١٠٤(مسألة 
:الطائف بدون إحرامه 

.ناسياً. ١

.كان خروجه جهال باحلكم. ٢

.كان خروجه جهال باملوضوع مشى وهو يظن أنه يف مكة ثم التفت إىل أنه خارج مكة. ٣

.كان خروجه بدون إحرام متعمداً. ٤

ر األوائل مفصال يف املناسك فلرياجع املناسك الطبعة التاسعة املسألة رقم ذكرنا حكم الصو) :١٠٤(جواب 
)١٥٤. (

لو دخل الشخص مكة بعمرة مفردة وخرج إىل املدينة ويف نفس الشهر أراد الرجوع ألخذ عمرة ثانية ) :١٠٥(مسألة 
له بغري إحرام ؟ نيابة عن شخص آخر هل جيوز له تأخري اإلحرام إىل التنعيم باعتبار جواز دخول مكة

ال جيوز فيما يريد العمرة وهو قبل املواقيت أن يؤخر اإلحرام نعم لو دخل مكة بدون إحرام جلوازه ):١٠٥(جواب 
هـ١٧/١١/١٤٠٥. فأخذ نيابة وهو مبكة جاز له أن خيرج وحيرم من أدنى احلل
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٤٣

ذهاب إىل مسجد الشجرة واإلحرام منه ثم إذا أراد احلاج اخلروج من املدينة جواً فهل جيوز له ال) :١٠٦(مسألة 
العودة إىل املدينة والسفر جواً أم يتعني عليه اإلحرام بالنذر ؟

.نعم جيوز وا العامل):١٠٦(جواب 

إذا اعتمر شخص عمرة مفردة يف آخر ذي القعدة وأراد الدخول إىل مكة أول ذي احلجة هل جيب ) :١٠٧(مسألة 
هناية ذي القعدة وأكمل عمرته يف ذي احلجة هل جيب عليه عليه اإلحرام ؟ ولو أحرم يف

ما احلكم ؟- اإلحرام لو أراد الدخول يف ذي احلجة ولو كان املتأخر إىل شهر ذي احلجة هو طواف النساء 
يف الفرض األول جيب عليه اإلحرام لدخول مكة ويف الفرض الثاني يدخلها بغري إحرام ولو ألداء ) :١٠٧(جواب 
.وا العامل- النساء نفسه أو لغريه طواف 

هل جيوز ملن أحرم لعمرة التمتع ودخل مكة أن خيرج من مكة قبل أن يؤدي أعمال العمرة وهو حمرم ) :١٠٨(مسألة 
ويذهب إىل خارج مكة كاملدينة املنورة أو جدة مثال ثم يعود إىل مكة مرة ثانية ثم يؤدي أعمال عمرة التمتع ؟ 

هـ٢٥/٩/١٤٠٧.ال جيوز له اخلروج قبل أن يقضي عمرته ) :١٠٨(جواب 

من دخل مكة حمرماً بعمرة مفردة هل جيوز له اخلروج من مكة قبل إمتامه أعمال العمرة كأن يبقى ) :١٠٩(مسألة 
علماً أنه ينوي الرجوع لإلتيان هبا ؟ .. أو خيرج قبل إتيانه باألعمال أصال .. عليه التقصري أو طواف النساء 

هـ٢٨/١/١٤٠٩. ال جيوز قبل التقصري وال بأس بالتقصري عند انتهائها بفعله يف اخلارج ) :١٠٩(جواب 
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٤٤

هل جيوز ملن اعتمر عمرة التمتع اخلروج من مكة للضرورة فقط أو لكل حاجة ؟) :١١٠(مسألة 

.جيوز للضرورة مع اإلهالل بإحرام حجه وتلبسه به) :١١٠(جواب 

وز ملن حتلل من إحرامه يوم النحر أن يذهب إىل جدة أو الطائف أو غريها حلاجة يريدها قبل هل جي) : ١١١(مسألة 
هـ٢٥/٩/١٤٠٧إمتـام باقي أعمال احلج؟ 

.ال خيرج حتى يقضي النسك كله ):١١١(جواب 

من تكرر أنه ال جيوز دخول مكة ألحد إال حمرماً ، إالَّ) ١٤١(مسألة ٥٣ذكرمت يف مناسك احلج ص ) : ١١٢(مسألة 
منه الدخول واخلروج كاحلطاب واحلشاش وحنومها فهل صاحب السيارة األجرة الذي يرتدد بني مكة واملدينة 

هـ٢٥/٩/١٤٠٧وجدة كثرياً حكمه كذلك ؟ 

.إن كان كثري الدخول كاحلطَّاب واحلشاش فله حكمهما) :١١٢(جواب 

٢٥/٩/١٤٠٧هل جيوز ملن اعتمر عمرة التمتع أن خيرج إىل منى واملشعر وعرفات قبل أداء احلج أم ال ؟ ) : ١١٣(مسألة 
هـ

.ال جيوز إال بعد اإلحرام للحج ثم اخلروج إىل ما أراد إن كان حباجة إىل اخلروج ) :١١٣(جواب 



قدسالسيد الخوئي–بغية الناسك في ايضاح المناسك  أحكام اإلحرام والعمرة والمواقيت

٤٥

إذا كان احلملدارية حيتاجون إىل الذهاب إىل مكة يف آخر ذي القعدة ثم يرجعون يف أول ذي احلجة ، ) : ١١٤(مسألة 
هل هناك وسيلة يتخلصون هبا من إعادة اإلحرام مرة ثانية إذا كانت املدة أقل من عشرة أيام بني العمرة األوىل 

هـ٢٩/٢/١٤٠٦ودخوهلم مرة ثانية ؟ 

اني إذا كان بعد الشهر الذي ختم فيه إحرامه وعمرته أن حيرم ثانياً والعربة بتعدد ال بد للدخول الث) :١١٤(جواب 
الشهر ال األيام فاملثال يف السؤال حيتاج فيه إىل جتديد اإلحرام خبالف ما لو خلص يف أول شهر وخرج وأراد الدخول يف 

.آخره فال حيتاج 

رة التمتع وأتى جبميع أعماهلا وأضطر للخروج من مكة رجل دخل مكة املكرمة يف أشهر احلج بعم) : ١١٥( مسألة 
فماذا جيب عليه ؟ - وخرج منها بدون أن حيرم للحج وأراد الرجوع إىل مكة قبل مضي الشهر الذي أدى نسكه فيه 

.عليه أن يرجع إىل مكة وحيرم للحج منها ) :١١٥(جواب 

يحرم من منزله يف جدة أم البد من أن يذهب إىل هل أن ساكن جدة للدراسة يف اجلامعة عدة سنني): ١١٦(مسألة 
أحد املواقيت املعروفة ؟

.نعم له أن حيرم من منزله ):١١٦(جواب 
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هل جيوز اإلحرام من مدينة جدة للعمرة املفردة ؟ ولعمرة التمتع حال االختيار ، حتى ولو كان ):١١٧(مسألة 
و املدينة املنورة ولو بالطائرة ؟بإمكان الشخص أن يذهب ألحد املواقيت ، مثل الطائف

هذا بإمكان أهل جدة فقط ، وأما غريهم ممن يف جدة وغري معدود من أهلها فال يصح له اختياراً ، ):١١٧(جواب 
. مع التمكن من اإلحرام من بعض املواقيت املسماة 

البقاء إىل احلج ، وبدل عمرته إىل قيل أن من مل حيج ، وذهب للعمرة املفردة يف أشهر احلج وجب عليه):١١٨(مسألة 
عمرة متتع، اجلدير بالذكر أن هذه املسألة ال وجود هلا يف املناسك فهل ترتؤءهنا؟ وإذا كنتم ترتئوهنا فما حكم من 

كانت وظيفته ما ذكر يف املسألة ومل يعمل هبا جهال باحلكم أو نسياناً ؟

.أن يرجع إىل بلده، ثم إن كان مستطيعا جاء للحجال جيب عليه البقاء حتى حيج ، بل له):١١٨(جواب 

لو أحرم لعمرة التمتع أو للعمرة املفردة ، وخرج من مكة لضرورة أو غريها ، قبل التحلل ، ثم عزم على ):١١٩(مسألة 
العودة ، فماذا جيب عليه ؟

ال جيوز اخلروج من مكة قبل إكمال العمرة ، فإن خرج لضرورة رجع وأمتها بالتقصري إن كان الباقي ):١١٩(جواب 
.بعد التحلل فقط، وإن كان الباقي غريه أيضاً فيأتي به على الصورة املطلوبة فيه
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فقط ،هل جيب عليه اإلحرام ؟ وهل جيوز) عرفات(و) منى(لو كان من قصده الذهاب إىل ):١٢٠(مسألة 
الذهاب إليهما بعد عمرة التمتع ، قبل إحرامه للحج ؟

ال جيوز بعد التحلل من عمرة التمتع اخلروج من مكة بغري إحرام احلج ،وال فرق يف مورد املنع بينهما ):١٢٠(جواب 
ة فليحرم وبني غريمها سوى ما يعد من حمال مكة القريبة هلا ، فإذا اضطر إىل اخلروج إىل غري األماكن القريبة من مك

.بإحرام احلج فيخرج إىل مقصده، فإذا كان يوم الرتوية خرج بنفس ذلك اإلحرام إىل عرفات

يستحب اإلتيان بالعمرة املفردة ( ١٣٧قلتم يف الطبعة السادسة من كتاب مناسك احلج مسألة رقم ): ١٢١(مسألة 
وقلتم يف الطبعة األخرية ) لعمرتني بشهر مكرراً واألوىل اإلتيان هبا يف كل شهر، واألظهر اعتبار الفصل بني ا

يستحب اإلتيان بالعمرة املفردة مكرراً، واألوىل اإلتيان هبا يف كل شهر، واألظهر جواز ( املصححة عندكم حالياً 
هل هذا عدول عن : والسؤال) . اإلتيان بعمرة يف شهر وإن كان يف آخره وبعمرة أخرى يف شهر آخر وإن كان يف أوله 

حبيث يدل على وجوب اإلحرام على من دخل مكة واعتمر يف آخر يوم من الشهر ثم خرج وعاد إىل مكة .املسألة
أول الشهر ؟ أم أن اإلحرام ال يلزمه إىل إذا انتهى شهر عددي ؟

احلكم كما يف األخري وليس عدوالً ، ولكن توضيحاً ملا أُمجل سابقاً ، فاالعتبار ليس بالعدد ، بل ):١٢١(جواب 
س الشهر الذي أمت عمرته فيه ، ولو كان يوم الثالثني منه وقد خرج يف نفس اليوم فأراد أن، يدخلها يف اليوم األول من بنف

.وجب أن حيرم لدخوله فيها) وهو غري الشهر الذي اعتمر فيه ( الشهر الثاني 
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الثالث سافر من مكة إىل جدة أو لو أكمل املكلف عمرة التمتع وحل من إحرامه ، ويف اليوم الثاني أو):١٢٢(مسألة 
الطائف لضرورة كنسيان جواز سفره أو نقوده أو غري ذلك ، ورجع إىل مكة املكرمة يف نفس اليوم ، فهل جيب عليه 

شيء؟

ال جيوز اخلروج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع إال حمرماً، فلو خرج بدون إحرام عصى إذا مل يكن ) :١٢٢(جواب 
.كن ليس عليه شيء، وال يضر بصحة أعماله ، وا العاملمعذوراً، ول

إذا حاضت املرأة قبل القيام بأعمال عمرة التمتع وانقلب حجها إىل اإلفراد ، وخرجت إىل احلج ):١٢٣(مسألة 
ها من على هذا األساس ، ونيتها أن تأتي بالعمرة املفردة بعد احلج ، ويف اليوم الثاني عشر من ذي احلجة سافرت قافلت

منى إىل املدينة املنورة رأساً ، وعلى الرغم منها ، ومل تتمكن من االنفصال عنها ، فما هو حكمها ؟ هل ترسل من 
يعتمر عنها العمرة املفردة، أم تعتمر بنفسها يف العام القادم؟

ة ، وإذا فرض أهنا ال جيب اإلتيان بالعمرة املفردة يف هذه السنة ، وال بعدها يف الصورة املفروض): ١٢٣(جواب 
متكنت لكن تساحمت حتى ضاق الوقت عنها ، وجبت عليها يف أي شهر متكنت بنفسها ، وإن مل تتمكن بنفسها من 

.اإلتيان هبا وجب عليها أن تستنيب شخصاً آخر لإلتيان هبا ، وا العامل

جباته ثم رجع إىل بلده فما احلكم يف طوافه جهال ، أو أخل ببعض وا) عمرة مفردة ( إذا ترك املعتمر ):١٢٤(مسألة 
ذلك ؟



قدسالسيد الخوئي–بغية الناسك في ايضاح المناسك  أحكام اإلحرام والعمرة والمواقيت

٤٩

إن كان املرتوك نفس الطواف لزمه الرجوع واإلتيان به ، ثم السعي و التقصري ، وإعادة طواف نسائه ) :١٢٤(جواب 
.أيضاً

هل. إذا أراد اإلنسان أن يأخذ عمرة وهو يف املدينة بالسعي إىل الطائف واإلحرام من قرن املنازل ):١٢٥(مسألة 
هذا جائز ؟

. ال جيوز ذلك كما هو مذكور يف املناسك) :١٢٥(جواب 
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تروكات١٠ُتروُك اإلحرام: رابعًا 

الصيد الربي.١

هل جيوز قتل الصراصري والذباب والبعوض والنمل وغريها من احلشرات أم ال ؟) :١٢٦(مسألة 
.ال جيوز ذلك ) :١٢٦(جواب 

هل الوزغ والصراصري والنمل والذباب وغريها من احلشرات مما حيرم قتلها ؟ وهل تلزمه كفارة على ) :١٢٧(مسألة 
هـ٢٥/٩/١٤٠٧فرض احلرمة ؟ 

.يه وإذا كان منها اإليذاء فال بأس ال جيوز مامل تؤذ) :١٢٧(جواب 

هـ٢٥/٩/١٤٠٧هل جيوز قتلها يف احلرم لغري احملرم ؟) :١٢٨(مسألة 

.ال جيوز إالّ مع إيذائها ) :١٢٨(جواب 

جمامعة النساء. ٢

جيوز استمتاع احملرم من زوجته يف غري ما ذكر على األظهر فإذا ) ٢٤١(قلتم يف مناسك احلج مسألة ) :١٢٩(مسألة 
فبم يتحقق استمتاعه احمللل هبا ؟ - كان الزوج حيرم عليه مادام حمرماً أن جيامع زوجته أو يقبلها أو يالمسها بشهوة 

هـ٢٥/٩/١٤٠٧. يتحقق بضِّمها دون تقبيل مثال):١٢٩(جواب 
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أحيرم عليه شيء غري اجلماع ؟ أحيرم عليه سائر - من حج حجاً كامال إال طواف النساء ):١٣٠(مسألة 
االستمتاعات اليت كانت حمرمة بسبب اإلحرام ؟

.جيتنب عن اجلماع على األقوى وعن سائر حمرمات النساء باإلحرام على األحوط األوىل):١٣٠(جواب 

فهل جيوز له عقد النكاح وسائر االستمتاعات غري اجلماع أم ال ؟) عمرة مفردة ( تمر إذا قصر املع):١٣١(مسألة 
.وا العامل - نعم له تلك غري اجلماع حتى يفرغ من طواف النساء) :١٣١(جواب 

هـ٦/٥/١٤١٠هل جيوز العقد قبل طواف النساء لو ترك نسياناً وجهال به وقد أحل احملرم؟ ) :١٣٢(مسألة 

.نعم جيوز) :١٣٢(جواب

بعد أن ينهي احلاج أعماله اليوم العاشر من ذي احلجة وحيل من إحرامه فالذي حيرم عليه من ):١٣٣(مسألة 
أو اللمس و التقبيل كذلك ؟. هو اجلماع فقط ) زوجته (



قدسالسيد الخوئي–بغية الناسك في ايضاح المناسك  ُتروُك اإلحرام

٥٢

النساء بقي مامل يطف ومل يسع للحج تبقى عليه حمرمات النساء كلها، نعم لو مل يبقى سوى طواف ) :١٣٣(جواب
?.عليه حرمة اجلماع فقط

النـظر إىل الـمـرأة.٣

هـ٢٩/٢/١٤٠٦هل جيوز النظر إىل الزوجة بشهوة يف حال اإلحرام؟ وهل جتب الكفارة ؟ ) :١٣٤(مسألة 

.حترم تلك النظرة ولكن ال كفارة مامل يمين فإن أمنى فعليه الكفارة أيضاً):١٣٤(جواب 

هل نظر احملرم إىل املرأة متعمداً يوجب عليه شاة؟ أم هو حمرم فقط وال يوجب شيء ؟):١٣٥(مسألة 
?. ال يوجب إال على األحوط املستحب) :١٣٥(جواب 

استعمال الطيب.٤

هل الصابون ومعجون األسنان من الطيب احملرم استعماله على احملرم ؟ وهل يفرق يف احلكم بني ) :١٣٦(مسألة 
ذي الرائحة الطيبة وغريها ؟

ما ال يعد طيباً ولكن ذو رائحة طيبة فاألحوط امتناع نفسه من مشها أو االمتناع عن استعماهلا إذا ) :١٣٦(جواب 
.ال ينفك عن مشه

كتم النفس عن الروائح الكريهة حال اإلحرام بدون اإلمساك على األنف ؟ما حكم) :١٣٧(مسألة 
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.املمنوع هو إمساك األنف ال غري ) :١٣٧(جواب 

هل حيرم على احملرم استعمال كل ما فيه رائحة طيبة كاهليل والدارصني وكذلك صابون االستحمام ) :١٣٨(مسألة 
والغسيل ومعجون األسنان وشامبو الرأس ؟

هـ٢٥/٩/١٤٠٧. نعم على األحوط ) :١٣٨(جواب 

كيف اجلمع بني جعلكم االجتناب عن كل طيب يف اإلحرام على حنو االحتياط وبني جعلكم ) :١٣٩(مسألة 
هـ١١/٨/١٤٠٥اإلمساك عن شم رائحة الفواكه الطيبة الرائحة عند أكلها على حنو الفتوى ؟ 

.ى االحتياط كما صححناه أخرياًاملسألة الثانية أيضاً مبنية عل) :١٣٩(جواب 

عند أكل الربتقال حال اإلحرام هل جيب على غري اآلكل إمساك األنف عن شم رائحته؟) :١٤٠(مسألة 
?. نعم األحوط ذلك كاآلكل) :١٤٠(جواب 

لبس املخيط للرجال.٥

هل جيوز لبس اهلميان الذي تكون به قطع جلدية مستوردة من الدول الكافرة؟ وهل جيوز للمحرم ) :١٤١(مسألة 
هـ٨/٩/١٤٠٧أن يلبسه فوق اإلحرام حلفظ النقود مثال واحلال هذا ؟ 
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.نعم جيوز للمحرم إال يف حال الطواف فإنه ال جيوز يف هذا احلال على األحوط ) :١٤١(جواب 

ز لبس اهلميان املذكور أعاله ؟هل جيو) :١٤٢(مسألة 

.ال جيوز لبسها أثناء الصالة) :١٤٢(جواب 

هل وجود قطع بسيطة خميطة معلقة باإلحرام مما يضر به كذلك وجود خياطة يف أطراف اإلحرام ؟ ) :١٤٣(مسألة 
.ال بأس هبما وال يضران باإلحرام وال يوجبان شيئاً على احملرم ) :١٤٣(جواب 

إذا أراد احملرم أن يلبس اهلميان ليشد اإلزار عن السقوط ال حلفظ النقود هل جيوز له ذلك ؟ إذا كان :)١٤٤(مسألة 
هـ٢٥/٩/١٤٠٧اهلميان خميطاً ؟

.نعم ال بأس ) :١٤٤(جواب 

هل جيوز للمحرم أن يلف العورة بقطعة من القماش من غري املخيط زائدة على الثوبني حترزاً من ) :١٤٥(مسألة 
هـ٢٥/٩/١٤٠٧ظهور عورته ؟

.نعم ال بأس ) :١٤٥(جواب 
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ال جيوز للمرأة لبس القفازين حال اإلحرام فهل جيب عليها سرت الكفني وإذا كان ال ميكن بغري قفازين ):١٤٦(مسألة 
سوغ شرعي للبسهن ؟هل يعترب م

.ال ينحصر السرت بقفازين فتسرتمها بثوهبا ):١٤٦(جواب 

مثل ما يقال له الشرت الذي يسرت ( إذا نسي املكلف احملرم لعمرة التمتع مثال ، فلبس شيئاً خميطاً ):١٤٧(مسألة 
عاً وتكليفا ، وقد أتى مع لبسه ثوبي اإلحرام ، فتذكر بعد مخسة أشواط من الطواف ، فما حكمه وض) العورتني 

بكامل الطواف وصلى ورجع إىل أهله ؟

ال حكم تكليفي عليه فعال وصح طوافه وأعماله األخرى، غري أن عليه من الوضع كفارة لبسه ذلك ) :١٤٧(جواب 
.ملا تذكر واستمر عليه بعد التذكر 

اإلدهان- التزين .٦

ما حكم لبس املرأة للحزام تشد به وسطها فوق الثياب للزينة ؟) :١٤٨(مسألة 

إذا مل يكن من لباسها قبل اإلحرام فهو يف حكم لبس زينة زائدة على معتادها ، واملعتادة أيضاً ال ) :١٤٨(جواب 
هـ٧/١٢/١٤٠٤. ر زوجها من الرجال ـتظهرها لغي
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من جراء املشي واحلرارة ينتج عنه مشقة يف ) حرر (ين حيصل لكثري من احلجاج تسلخ بني الفخذ) :١٤٩(مسألة 
هـ٢٥/٣/١٤١٠املشي فهل جيوز وضع دواء بشكل دهان لعالجه ؟ 

.ال بأس بالدهان للمحرم إذا كان لضرورة أو عالج) :١٤٩(جواب 

سرت الرأس للرجال.٧

لو كانت على رأس احملرم رطوبة كثرية وأراد الوضوء فهل جيوز له أن جيفف ناصيته مبسحها مبنشفة ) :١٥٠(مسألة 
هـ١١/١/١٤١٠أو منديل ؟ وهل جيوز له وضع املنشفة لتجفيف الرأس مطلقاً ؟ 

.ال بأس بتنشيفه مبنشفة من منديل وغريه ) :١٥٠(جواب 

ه خيجل من كشفه هل جيوز له تغطيته؟إذا كان برأس احملرم صلع أو تشوي) :١٥١(مسألة 

.وا العامل- ال جيوز بذلك ما مل يكن حتمل الكشف حرجياً ) :١٥١(جواب 

هل يشرتط أالَّ تكون من املخيط ؟- إذا جاز تغطية الرأس لضرورة ) :١٥١(مسألة 

.مع الضرورة ال يشرتط ذلك ):١٥٢(جواب 

سرت الوجه للنساء.٨
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فهل هذا االحتياط باق - األحوط للمرأة أن تسرت وجهها عن األجنيب وجيوز هلا يف اإلحرام ذلك ) :١٥٣(مسألة 
حتى يف حالة اإلحرام أم ال ؟

ال جيوز هلا سرت الوجه حال اإلحرام بالربقع أو النقاب بل األحوط عدم السرت بأي ساتر وال بأس ) :١٥٣(جواب 
.عليها بالتحجب عن األجنيب مبا ال ميس وجهها بل جيب على األحوط 

هل أن سرت املرأة احملرمة وجهها عن األجنيب جائز أم واجب على األحوط ؟) :١٥٤(مسألة 

.األحوط كغري احملرمة واجب على ) :١٥٤(جواب 

أعين هل يعد ذلك من تغطية - هل جيوز للمرأة احملرمة أن جتفف العرق عن وجهها مبنديل مثال ) :١٥٥(مسألة 
الوجه أم ال ؟

.نعم جيوز ) :١٥٥(جواب 

ا هو للمرأة احملرمة أن تسرت وجهها عن األجنيب يف حالة اإلحرام هل هو واجب أم مستحب ؟ وم) :١٥٦(مسألة 
األفضل سرت الوجه أم عدمه يف حالة اإلحرام ؟

.نعم واجب ولكن بنحو ال ميس الساتر وجهها كما هو مذكور يف املناسك) :١٥٦(جواب 

محل السالح.٩
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هل يصدق السالح الذي حيرم على احملرم محله على مثل املقص والسكني اليت حيتاج إليها ؟) :١٥٧(مسألة 
.ال يصدق على ذلك السالح ) :١٥٧(جواب 

الـتـظـلـيـل للرجال.١٠

هـ١٦/٨/١٤١٢ما رأيكم يف مسألة التظليل اجلانيب ؟ وما هو املقدار الالزم بروزه من بدن احملرم ؟ ) :١٥٨(مسألة 

.بالصدق العريف وأن ال يقال أنه ظلل من جانبيه ) :١٥٨(جواب 

هل جيوز التظليل إذا مل يكن مشس وال حر وال بردوال مطر وال هواء وكان التظليل كعدمه ولكن ) :١٥٩(مسألة 
.هل جيوز التظليل يف هذه احلالة- السيارة يف حالة سريها تواجه هواء حبيث خيتلف اجلو بسبب سرعة السيارة 

.ال جيوز يف هذه احلالة اختياراً ومع االضطرار يظلل ويكفر) :١٥٩(جواب 

يوجد بني مكة ومنى أنفاق منحوتة يف اجلبال لعبور احلجاج ومتتد بطول كيلو تقريباً فهل أن مرور ) :١٦٠(مسألة 
احملرم حتتها يعترب تظليال ؟ وما احلكم يف وجود طريق غريها أو عدمه ؟

ائر معه كسقوف جيوز للمحرم السري حتت ظل النفق وكل ظلٍ ثابت، وإمنا احملظور هو الظل الس) :١٦٠(جواب 
.السيارات وحنوها 
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هل التظليل الذي جيب أن يرتكه احملرم هو االستظالل بالظل املتحرك أو السائر فقط ؟) :١٦١(مسألة 
.نعم كما بينا يف أعاله) :١٦١(جواب 

املائة أو لو كان عرض الكربي أو طول النفق الذي هو يف عرض اجلبل كثرياً حبساب األمتار يصل إىل ) :١٦٢(مسألة 
هـ٢٩/٢/١٤٠٦أقل فهل للمحرم السري حتته ؟ وكم مقدار األمتار اليت يسوغ للمحرم السري حتتها ؟ 

ال حيرم السري يف الظل الثابت كالنفق وأشباهه حتى يف سريه السفري وإمنا املمنوع هو الظل املتحرك ) :١٦٢(جواب 
.معه كاملظلة والسيارة املسقوفة يف السفر

إذا تلبس الرجل باإلحرام حلج أو لعمرة ال جيوز له التظليل أثناء السري يف السفر غري أنه إذا كان وجود ) :١٦٣(مسألة 
فهل يشمل هذا األخري ما إذا مل يكن هناك . الظل كعدمه لعدم وجود ما يتوقى عنه فال مانع من استعمال ما يستظل به

هـ١٤/١٢/١٤٠٤ارة يف حال السري حيدث ما يقتضيه كاهلواء ؟ ما يقتضي التظليل عادة إالَّ أنه بسبب اندفاع السي

ليس مورد السؤال مما جيوز التظليل ، وإمنا يتصور بأخذ مثل الشمسية يف وقت ال يتفاوت معها ) :١٦٣(جواب 
.الساتر من ضرب اهلواء عليه

وقت الضرورة ؟إذا اضطر احملرم إىل التظليل وقتاً هل جيوز له التظليل يف غري ) :١٦٤(مسألة 

.وا العامل - ال جيوز يف غري وقت الضرورة ) :١٦٤(جواب 
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هل ذلك جيوز - لو كان ترك التظليل يف اإلحرام يسبب زكام أو أمل رأس أو حر أو برد يشق حتمله ) :١٦٥(مسألة 
هـ١/٨/١٤٠٩التظليل ؟ 

.نعم جيوز التظليل يف مفروض السؤال ولكن عليه الكفارة) :١٦٥(جواب 

ال جيوز للمحرم التظليل بالظل اجلانيب فإذا كان الظل اجلانيب بشكل قضبان بينهما فتحات هل يعترب ) :١٦٦(مسألة 
هـ٣٠/١/١٤١٠ظال حبيث يوجب الكفارة أم ال ألن اهلواء ينفذ منها ؟ 

.يضة حبيث متنع من مقدار معتد به من اهلواء مل جيز إذا كانت القضبان عر) :١٦٦(جواب 

هـ٣٠/١/١٤١٠إذا اضطر احملرم للظل اجلانيب هل يسوغ له ركوب السيارة املسقوفة ؟ ) :١٦٨(مسألة 

. نعم وعليه كفارة ) :١٦٨(جواب 

إذا نزع سقفها " األتوبيس الباص أو" هل جيوز للمحرم أن يتنقل تنقال سفرياً بسيارات النقل الكبري ) :١٦٩(مسألة 
فصارت مكشوفة مع العلم أن جوانبها حتجز الشيء الكثري من اهلواء مع وجود الكثري من اهلواء أيضاً ؟

إذا كانت جوانبها مانعة من اهلواء أو الشمس كما فرض يف السؤال مل جيز الركوب فيها وإذا كان ) :١٦٩(جواب 
.مضطراً جاز الركوب ولكن عليه الكفارة
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وعلى فرض أن السري املذكور كان يف النهار وقد صارت الشمس من أحد جوانب السيارة حبيث ) :١٧٠(مسألة 
حتجز قضبان السيارة اجلانبية شيئاً من ضوء الشمس ويقع ظلها على وجه احملرم ورأسه فهل جيب االحرتاز عن 

مثل ذلك الظل ؟

.ال جيوز للمحرم التسرت من الشمس هبا فإن كان مضطراً جاز ولكن عليه الكفارة ) :١٧٠(جواب 

فهل جيب االحرتاز - وعلى فرض جلوس احلجاج جبانب بعضهم حبيث يقع ظل بعضهم على بعض ) :١٧١(مسألة 
عن ذلك الظل ؟

.بسمه تعاىل ال جيب االحرتاز عن ذلك ) :١٧١(جواب 

رم حال إحرامه ركوب الباصات غري املسقوفة مع كوهنا ذات جدران تصل إىل كتف هل جيوز للمح) :١٧٢(مسألة 
الراكب أم جيب التقيد بسيارات ال تشمل على اجلدران أيضاً حبيث يكون احملرم مكشوفاً من مجيع جوانبه ، علماً 

 ن عسراً وحرجاً شديدين لعموم احلجاج عادةأفتونا مأجورين ؟- بأن هذا األخري يتضم

إذا كان ترك التظليل من اجلوانب يوجب الوقوع يف احلرج واملشقة على ما أخربنا من بعض الثقاة من ) :١٧٢(جواب 
ويكفِّر عن تظليله يف كل إحرام بشاة واألحوط يف هذه احلالة ترك - جاز التظليل حينئذ - أعضاء بعثتنا الدينية 

هـ١٢/١١/١٤٠٩.ة خاصة التظليل من فوق رأسه وركوب السيارات غري املسقوف
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إذا كانت السيارة فيها فتحة من أعالها تكفي للرأس والكتفني دون بقية اجلسد هل جيوز الركوب ) :١٧٣(مسألة 
فيها يف حالة اإلحرام ؟

.ال بد أن ال يقع البدن يف محاية الظل أيضاً ) :١٧٣(جواب 

يدس والباصات املكشوفة هلا جوانب مرتفعة عن اليمني السيارات املتعارفة يف هذا الزمان املرس) :١٧٤(مسألة 
وعلى تقدير اإلشكال فما هو البديل ؟- وعن الشمال فما حكم الركوب فيها 

بديلها كل شيء ليس له جوانب مرتفعة كالصعود ( على تقدير احنصار الركوب فيها جتب الكفارة ) :١٧٤(جواب 
هـ٢/١٢/١٤٠٨)فوق سطح السيارة 

وال بأس باالستظالل بظل احململ حال املسري فهل عدم البأس هنا بالنسبة ) ٢٧٩(قلتم يف مسألة :)١٧٥(مسألة 
هـ٢٥/٩/١٤٠٧للراكب يف احململ إذا استظل جبانب احململ أم بالنسبة إىل غري الراكب فيه إذا مر احململ جبانبه ؟ 

.املراد هو الثاني ) :١٧٥(جواب 

رم وهو ماشٍ خبشبة أو حنوها ولكن بنحو ال تكون فوق رأسه بل إىل أحد جانبيه أو إذا تظلل احمل) :١٧٦(مسألة 
كالمها بأن رفع خشبة أو حنوها كذلك أو ركب يف سيارة أو حنوها وكان بعض جوانبها حيجب الشمس أو اهلواء 

اجلمل على أحد عن رأسه ومل يكن هذا فوق رأسه بل إىل أحد جانبيه أو مشى يف ظل جدار أو مشى والسيارة أو



قدسالسيد الخوئي–بغية الناسك في ايضاح المناسك  ُتروُك اإلحرام

٦٣

جانبيه حبيث كانا يسريان معه ويظالنه فما احلكم يف هذه الصور اليت جيمعها كون الظل ليس مسبباً عن وجود شيء 
هـ١٩/١٢/١٤٠٧فوق رأسه ؟ 

.املمنوع منه هو الظل املتحرك ولو اجلانيب دون الساكن كاحلائط ):١٧٦(جواب 

يارات خالية من التظليل اجلانيب أمر فيه عسر أو حرج أو خوف اخلطر فهل إذا كان يف التوافر على س) :١٧٧(مسألة 
هـ١٦/٨/١٤١٢يعين هذا جواز الصعود يف السيارات املسقوفة أم تقدر الضرورة بقدرها ؟ 

.يسقط حينئذ حرمة التظليل مطلقاً و جيب عليه التكفري) :١٧٧(جواب 

تظليل اخلوف على سـيارته أو على عياله لو أركبهم مع أجنيب أو هل يعترب من الضرورة اوزة لل) :١٧٨(مسألة 
هـ١/٨/١٤٠٩سيارته لو تركها يف احملرم ؟ 

.نعم إذا كان حتمله حرجياً جاز التظليل ولكن عليه الكفارة):١٧٨(جواب 

مع مجاعة آخرين رجل جاء مع أهله إىل املدينة املنورة بسيارته اخلاصة وتيسر له الذهاب إىل مكة:)١٧٩(مسألة 
:فما احلكم فيما يأتي من فروع " على أن يرتك سيارته اخلاصة يف املدينة ثم يرجع هلا " بسيارة مكشوفة 

لو أراد أن يذهب إىل مكة يف سيارته اخلاصة مع أهله أهل جيوز له ذلك يف هذا الفرض ولريجع هبم إىل املدينة مرة . ١
أخرى ليكمل زيارته؟
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إذا استلزم ركوبه سيارته املخصوصة اختيار التظليل حال سريه بعد إحرامه فال جيوز له ذلك ما ) :١٧٩(جواب 
دام متمكناً هو والرجال املصاحبون له يف السفر واإلحرام ، من الركوب بسيارة مكشوفة كما حيق للمحرم بل يدعها 

.ويسري بغري تظليل مهما أمكنه ومن معه من الرجال كذلك 

يف مفروض السؤال السابق لو قال إني أريد الذهاب إىل مكة ومنها أخرج إىل بالدي فال أرجع إىل :)١٨٠(مسألة 
املدينة إذ الذهاب إىل مكة مع اجلماعة اآلخرين وترك السيارة يف املدينة وهذا يستلزم رجوعي إىل املدينة مرة أخرى 

باعتبار أني قضيت وطري من ( أخرى وعدم احلاجة فالسؤال أنه مع فرض عدم احلرج يف الرجوع إىل املدينة مرة - 
أيتعني علي الركوب يف السيارة املكشوفة أم جيوز الذهاب يف سيارتي اخلاصة ؟) الزيارة 

توفيق الزيارة للنيب وآله صلى ا عليهم نور وتكرارها نور على نور فما مينعك من العود واستدراك ) :١٨٠(جواب 
.م احلرج وال سيما إن مل ميكنك الرواح إىل مكة بسيارتك إالَّ مستظال الفوز مع ما تدعي من عد

لو سافر احلاج بسيارته وميكنه ترك سيارته واستئجار سيارة مكشوفة ولكن ال يود ذلك باعتبار ) :١٨١(مسألة 
هل جيوز له ذلك ؟- خسارة مالية فيسافر بسيارته ويكفر بكفارة تظليل 

ع ترك التظليل بغري حرج بدني فال جيوز اختياره بعد إحرامه وجيب مع التظليل دفع إذا استطا) :١٨١(جواب 
.الكفارة مع اجلواز وعدمه
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فقد خيتار السائق أن يذهب إىل مكة ويتظلل حتى مع وجود - هل أن عنوان السائق مستثنى ) :١٨٢(مسألة 
هـ٢/١٢/١٤٠٨البديل له كفرد ؟ 

.ستثنى وحاله حال سائر األفرادليس عنوان السائق م) :١٨٢(جواب 

يف حالة اإلحرام هل يعترب حائط السيارة اللوري تظليال ؟ مبعنى لو كان إىل جنب احملرم وليس على ) :١٨٣(مسألة 
رأسه أو بدنه بل جانبياً هل حيرم ذلك ؟

هـ١٨/٤/١٤٠٨. نعم يعترب تظليال وحيرم ) :١٨٣(جواب 

ستعمل يف العمارات حال اإلحرام؟ما حكم املصعد امل) :١٨٤(مسألة 

.ال بأس به فإن املمنوع هو التظليل حال سريه يف السفر ال حال النزول والصعود ) :١٨٤(جواب 

هل هو بالفتوى أم منع باالحتياط الوجوبي ؟ - منع التظليل اجلانيب للمحرم حال سريه ) :١٨٥(مسألة 
.نعم إنه بالفتوى ) :١٨٥(جواب 

هل احلجون داخل يف مكة القدمية وهل أن جواز استظالل احملرم مقصوراً على مكة القدمية أم :)١٨٦(مسألة 
يشتمل كل مدينة مكة املعروفة اآلن ؟ 
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وأما االستظالل - أما احلجون فيعرف حاله بالسؤال من أهل اخلربة وليس عندنا من يعرف به ذلك ) :١٨٦(جواب 
حمل يريد التوقف فيه قصرياً أو طويال فرتدد فيه حلوائجه كيف شاء وال خيص مكة فجوازه للمحرم تابع حلال النزول يف

هـ١/٢/١٤١٠.قدميها فيجوز مهما كان نزوله فيه إىل أن خيرج منه مسافراً 

هـ١٦/٨/١٤١٢هل جيوز التظليل يف خارج مكة القدمية ؟) :١٨٧(مسألة 

.السري فاألحوط وجوباً تركه إذا مل يكن منزالً له وكان يف حال ) :١٨٧(جواب 

مسجد التنعيم أصبح داخل مكة حبيث أن بيوت مكة جتاوزته فهل جيوز للمحرم منه التظليل ) :١٨٨(مسألة 
هـ١/٩/١٤٠٦والركوب داخل السيارة ألن التظليل للمحرم داخل مكة جائز فيما لو أحرم منه أم ال ؟

.وز التظليل منه إىل مكة املتيقنة ليس التنعيم داخل مسمى مكة وال جي) :١٨٨(جواب 

هل جيوز ركوب السيارة املسقفة بعد الوصول إىل مكة ؟) :١٨٩(مسألة 

.جيوز يف نفس مكة ) :١٨٩(جواب 

لو وصل احملرم إىل أول عرفة وأخذ يبحث عن مكان فيها لينزل فيه هل جيوز له أن يتظلل باملظلة أو ) :١٩٠(مسألة 
ركوب السيارة املسقوفة أثناء حبثه ، قبل أن ينزل يف مكان وكذلك يف املشعر احلرام ومنى وهل هناك فرق بني إذا كان 

هـ٢٩/٢/١٤٠٦مكانه غري معلوم أو معلوماً ولكن مل يصل إليه ؟ 
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. ال بأس يف مثال مورد السؤال وإمنا املمنوع هو يف السري السفري ) :١٩٠(جواب 

احلاج احملرم إذا كان يف مكة املكرمة ميشي يف شوارعها وأسواقها ،هل جيوز له التظليل كركوب ) :١٩١(مسألة 
حلجاج من مكة إىل سيارة غري مكشوفة أو حيمل معه مظلة يستظل هبا ؟وعلى فرض اجلواز هل يعم ذلك سري ا

عرفة والركوب يف عرفة ومزدلفة ومنى قبل اهلدي واحللق والتقصري أم ماذا ؟

ال بأس للمحرم بأنواع التظليل يف مكة املكرمة إذا كان نازالً فيها ال فيما خيرج إىل عرفة : بسمه تعاىل):١٩١(جواب 
ده هلا ،وال بأس به بعد نزوله فيها بل بعد وروده إىل أن بعد اإلحرام للحج وال يف سريه إىل عرفة قبل نزوله فيها أو ورو

خيرج إىل مزدلفة فال يرخص له إىل أن ينزل أو يدخلها فإذا دخلها جاز له التظليل بأي حنو إىل أن يشرع بالسري إىل منى 
. ا دام نازالً فيهافال يرخص له به إىل أن يدخل منى فتنتهي احلرمة فيها وله التظليل قبل اهلدي واحللق أو التقصري م

لو وصل احملرم إىل منى ومل يذهب إىل خيامه بل توجه إىل اجلمرة وأداء بقية النسك هل جيوز له ) :١٩٢(مسألة 
- التظليل يف سريه إىل اجلمرة وكذلك عند الوصول إليها حيث أهنا مسقوفة وكذا يف الذهاب إىل أداء بقية النسك 

املذبح الذي هو خارج عن حدود منى فعال هل جيوز له التظليل أثناء سريه إىل ولو قصد اخلروج من منى للذهاب إىل
املذبح قبل أن خيرج من منى ؟

ال بأس باالستظالل يف حمل نزل فيه ليبقى ولو قليل فيرتدد هنا وهناك باملظلة وغريها مستظال كما ) :١٩٢(جواب 
هـ٢٩/٢/١٤٠٦. يف أعاله 
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لعقبة واقعة خارج منى ؟ وهل يضر االستظالل لو حصل يف بعض طريقه الواقع خارج هل أن مجرة ا) :١٩٣(مسألة 
هـ٢٥/٣/١٤١٠منى يف ذهابه للجمرة أو املسلخ ؟ 

.هي واقعة داخل منى وال يضره االستظالل يف طريقه إليها) :١٩٣(جواب 

يف أول سريه " هل جيوز التظليل مبجرد الوصول إىل حدود منى أو عرفات قبل أن يصل إىل حمل نزوله ) :١٩٤(مسألة 
هـ٢٥/٣/١٤١٠؟" إليها 

.وا العامل - نعم جيوز ذلك ) :١٩٤(جواب 

أحرم إذا كان من يريد العمرة املستحبة يعرف من نفسه أنه سوف يضطر إىل التظليل أثناء السفر إذا ) :١٩٥(مسألة 
فهل جيوز له اإلحرام ؟

هـ٢٤/٧/١٤٠٩. نعم جيوز له اإلحرام - بسمه تعاىل ) :١٩٥(جواب 

لو علم املكلف أنه يضطر للتظليل بعد اإلحرام هل جيوز له عقد اإلحرام يف مثل هذه احلالة ؟ ) :١٩٦(مسألة 
هـ١٤/٤/١٤٠٩
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.الكفارة عليه بتظليله املتحرك بعد اإلحرام نعم جيوز له عقد اإلحرام يف الفرض وإن وجبت ) :١٩٦(جواب 
هل أن حرمة التظليل تزاحم اإلحرام فأيهما أهم حني التزاحم وهكذا السؤال جيري يف سائر ) :١٩٧(مسألة 

هـ٢/١٢/١٤٠٨غري التظليل ؟ - احملرمات 

حرمة التظليل وسائر احملرمات عدا اجلماع واالمستناء ال تنايف مع قصد اإلحرام وإن كان من عزم ) :١٩٧(جواب 
) ٨٤(احملرم ارتكاب تلك احملرمات حني قصد اإلحرام وبذلك ظهر جواب السؤال الثاني راجع املناسك صفحة 

.الطبعة العاشرة 

ن حيرم فيما لو علم أنه بعد اإلحرام سيتظلل كمن حيرم يف مفروض السؤال السابق هل جيوز لإلنسان أ) :١٩٨(مسألة 
هـ٢/١٢/١٤٠٨بالنذر ويركب الطائرة هل جيوز مثل هذا الفعل االختياري ؟ 

) .١٥٢(يف مسألة ) :١٩٨(جواب 

هل جيوز ملن أراد اإلحرام للعمرة أو للحج أن يوقع نفسه يف االضطرار حبيث يكون مضطراً بعد ) :١٩٩(مسألة 
الرتكاب بعض حمرماته كأن حيرم بالنذر من مكان يكون مضطراً للتظليل فيما لو أراد السفر منه أو حيرم اإلحرام

بالنذر يف الطائرة أو تكون عنده سيارة خاصة مع أهله وقد وجد رفقة باستطاعته السفر معهم بدون تظليل إالَّ أنه 
مع فرض أن تركه السفر مع الرفقة كان قبل اإلحرام فرط حتى سافر فصار مضطراً للسفر بسيارته املظللة ، هذا 

وبعده صار مضطراً؟
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.نعم ال بأس به ) :١٩٩(جواب 

هل جيوز للمحرم التظليل أثناء الليل عندما ينتقل من املدينة املنورة إىل مكة املكرمة مثال ؟ إن كان ) :٢٠٠(مسألة 
اجلواب بالنفي فما هو حكم احملرم الذي، ينتقل أثناء الليل يف سيارته من منطقة إىل أخرى فاحتاً نوافذ السيارة حبيث 

أو مغايراً له بعض الشيء ، وما هو احلكم إذا أصبح اجلو يصبح اجلو اخلارجي مشاهباً للجو الداخلي للسيارة ،
الداخلي للسيارة أكثر إزعاجاً من اجلو اخلارجي يف مثل هذا الفرض وذلك بسبب التيار الذي حتدثه سرعة 

السيارة ؟

. ملال جيوز ذلك حتى يف الليل وال توجب احلالة املفروضة ترخيصاً الستظالل الرجل ، وا العا):٢٠٠(جواب 
هل جيوز للمحرم التظليل حال املشي مبظلة ، أو راكباً بسيارة مسقوفة يف مكة املكرمة وعرفات ):٢٠١(مسألة 

ومزدلفة و منى ؟

. نعم يف كل حمل نزل فيه ألداء نسك ، أو حملض الراحة أو لقضاء حاجة أخرى وال يعمل سرياً سفرياً): ٢٠١(جواب 
حينما يكون متواجداً يف مكة املكرمة ويف ) مشسية مثال( يظلل رأسه مبظلة هل جيوز للمحرم أن ):٢٠٢(مسألة 

عرفات ويف املشعر احلرام ومنى ،وإذا كان يصح ذلك حالة املشي على القدمني ، فهل يصح حال املسري يف سيارة 
مكشوفة ؟
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. يشرع يف سريه السفريال بأس بالتظليل يف أمكنة نزوله واقفاً أو ماشياً ، وبأي صورة مامل ):٢٠٢(جواب 
من املعلوم لديكم أن املذابح املوجودة حالياً مبنى جلَّها بل كلها تقع خارج احلدود الشرعية ، فهل ):٢٠٣(مسألة 

جيوز للمحرم التظليل مبظلة خارج احلدود يف مسريه قاصداً املذبح لإلتيان بالنسك أو لفرض آخر ؟

ناسك منى ، وأما ما حيتاج إىل مناسك خارج منى كطواف البيت أو ال بأس معه ، مبا هو شأن م):٢٠٣(جواب 
.أغراض أخرى فال جيوز

هل جيوز ملن أكمل رمي اجلمرات و النحر فقط أن يتظلل عن الشمس أم ال ، ولو تظلل هل تلزمه ) :٢٠٤(مسألة 
الكفارة ؟

د الذبح فقط دون احللق أو التقصري فال بعد الذبح و احللق أو التقصري خيرج من اإلحرام ، وأما بع) :٢٠٤(جواب 
.خيرج من اإلحرام ، فلو استظل فعليه كفارة

هل جيوز أن يتظلل لشدة حرارة الشمس اضطراراً أو تلزمه الكفارة حينئذ إن تظلل لالضطرار أم ال ):٢٠٥(مسألة 
؟

.جيوز االستظالل يف صورة االضطرار ولكن عليه كفارة):٢٠٥(جواب 
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إذا كان احلاج نازالً يف أحد أحياء مكة اجلديدة كالعزيزية مثال ، وأراد الذهاب حمرماً إىل مكة ):٢٠٦(مسألة 
القدمية ، فهل جيوز له الركوب يف سيارة مسقفة ؟ أم أن جواز ذلك خمصوص ملكان نزوله وهو العزيزية كما فرضناه يف 

السؤال؟
قدمية ، وال جيوز بني مكان نزوله وبني مكة القدمية إذا قصد ال جيوز له التظليل إال بعد وصوله مكة ال): ٢٠٦(جواب

.بسريه هذا الذهاب إىل املسجد لألعمال ، واملسألة احتياطية

لو أحرم احلاج يف املسجد احلرام للحج هل جيوز له التظليل من املسجد احلرام إىل مسكنه يف مكة ) :٢٠٧(مسألة 
اجلديدة ؟

.ال جيوز ) :٢٠٧(جواب 

لو أجربت الشرطة احلجاج على النزول من سطح السيارة إىل داخلها ، فهل جيب دفع كفارة التظليل ) :٢٠٨(مسألة 
يف هذا الفرض أم ال؟

.نعم جتب الكفارة يف هذا الفرض أيضاً ، وا العامل) :٢٠٨(جواب 

املراد من االستظالل االستظالل من الشمس أو الربد أو احلر ) ٢٨٠(قد ذكرمت يف املناسك مسألة ) :٢٠٩(مسألة 
أو املطر وحنو ذلك ، فإذا مل يكن شيء من ذلك حبيث كان وجود املظلة كعدمها فال بأس هبا، فهل هذا ممكن أم يتعلق 
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هل جيوز استعماهلا ؟على املستحيل ، وإذا كانت املظلة ال تقي عن مشس أو برد أو مطر ف
أما إمكانه كأن يكون الليل حبيث ال مطر وال ريح فيأخذ مظلة على رأسه حينئذ فال بأس يف مثله ) :٢٠٩(جواب 

.فال شيء عليه فيه

إن مسجد التنعيم أصبح داخل بيوت مكة حالياً ، وقد جتاوزته بيوت مكة ، فإذا كان املكلف يف ):٢١٠(مسألة 
بالعمرة املفردة وأحرم من هذا املسجد فهل جيوز له أن يتظلل بالسيارة املسقوفة ، ألنكم تقولون مكة وأراد أن يأتي 

جبواز التظليل يف داخل مكة للمحرم ؟ ثم متى جيب عليه أن يقطع التلبية هل عند مشاهدة احلرم أم ال ؟ مع أنه ميكن 
أن يشاهد احلرم وهو يف مسجد التنعيم ؟

.لتظليل إال بالوصول إىل مكة املتيقنة ، ويقطع التلبية برؤية بيوت مكة املتيقنةال جيوز ا) :٢١٠(جواب 

التسرت من الشمس أو الربد أو احلر أو - املراد من االستظالل ( ما نصه ) ٢٨٠املسألة( ذكرمت يف ) :٢١١(مسألة 
فهل التظليل يف هذه ) هبااملطر وحنو ذلك، فإذا مل يكن شيء من ذلك حبيث كان وجود املظلة كعدمها فال بأس 

العبارة يشمل حكمه الليل و النهار ، وكذلك تساوي الظل وعدمه ، فلو كان احملرم يف النهار ، وال مشس موجودة 
لوجود السحاب وال حر وال برد وال هواء فلو ركب السيارة املسقوفة فهل عليه فدية التظليل ، وعدمه على حد 

هل جتب عليه الفدية أيضاً ؟سواء فلو ركب السيارة املسقوفة ف
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ركوب السيارة املسقوفة يف الصور املذكورة ال يستوي مع الركوب يف غري املسقوفة فإن كان يف ) :٢١١(جواب 
عدمها خوفا شديداً للهواء يأمن منه يف املسقوفة ويتأثر به يف غري املسقوفة ، وإمنا ميكن أن ال يتفاوت فيما لو مشى 

احلافظة من الشمس و املطر ففي مثله إذا كانت احلالة ما ذكر فال بأس أن ميشي يف الظالل أو على قدميه مع املظلة 
.حتت املظلة 

هل جيوز للمكلف أن يذهب إىل مكة لإلتيان بالعمرة املفردة استحباباً ، مع العلم أنه سيضطر إىل ) :٢١٢(مسألة 
حلج املستحب ؟التظليل بعد اإلحرام ، فهل هناك إشكال يف ذلك ؟ وكذلك ا

نعم جيوز ، وال يضر ذلك بصحة إحرامه سواء كان يف العمرة املفردة أو املتمتع هبا ، يف احلج الواجب ) :٢١٢(جواب 
.أو املستحب

إذا خرج من اخليمة متوجهاً إىل رمي ) الشمسية(هل جيوز التظليل للمحرم يف منى مبا يسمى ) :٢١٣(مسألة 
اجلمرات ؟

).من التظليل(نعم جيوز هناك بأي قسم منه ) :٢١٣(جواب 

هل جيوز للحاج أن ينوي قبل اإلحرام ارتكاب حمرمات اإلحرام أو بعضها ثم يفدي ، كأن ينوي ركوب ) :٢١٤(مسألة 
السيارة املسقوفة مثال عند اإلحرام ، وما حكم ذلك ؟
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. ب ارتكاهبا بطالن العمل ، وا العاملنعم ال يضر ذلك باإلضافة إىل احملرمات اليت ال يوج) :٢١٤(جواب 
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وافأحكام الط: خامسًا 

هل جيوز للمختار أن يطوف يف الطواف الواجب خلف مقام إبراهيم عليه السالم حبيث يكون املقام ) :٢١٥(مسألة 
هـ٢٥/٩/١٤٠٧بني الطائف وبني الكعبة؟ 

.نعم له ذلك وإن كان األوىل أن يطوف قبل املقام إن أمكن) :٢١٥(جواب 

هل جيوز الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السالم ؟) :٢١٦(مسألة 

.وا العامل - نعم جيوز ) :٢١٦(جواب

هل جيوز اختياراً الطواف خلف مقام إبراهيم ؟) :٢١٧(مسألة 

هـ١٦/٨/١٤١٢. نعم جيوز ذلك اختياراً واألحوط استحباباً تركه ) :٢١٧(جواب 

؟ أم جتب العاجز عن الطواف بني البيت ومقام إبراهيم عليه السالم هل جيزئ طوافه خلف املقام) :٢١٨(مسألة 
عليه االستنابة لذلك ؟

.جيوز الطواف خلف املقام حتى لغري العاجز عن الطواف بني البيت واملقام ) : ٢١٨(جواب 
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بأن الواجب على احلاج أن ال يبعد عن حجر " قدس سره"يرى الشيخ حسني العصفور البحراني ) :٢١٩(مسألة 
يه العود والظاهر أنه ال يفرق بني صور االزدحام وغريه ، إمساعيل أكثر من مخسة أقدام وإذا أخل بذلك جيب عل

وهذه السنني خصوصاً والسنني املتأخرة وباألخص أعمال احلج يعسر على الكثريين الطواف هبذه احلدود املذكورة 
الزدحام فهل جيوز ملقلِّدي الشيخ املذكور التبعيض يف التقليد بأن يقلدوكم يف هذه الصورة ألنكم ترون يف صورة ا- 

ولزوم العسر واحلرج فيما لو أخلَّ أو خرج عن هذه احلدود فطوافه صحيح ؟

نعم يقلدوننا يف مستقبل أعماهلم وأجزأهم ماطافوه باملسافة األكثر بعداً من املقدار - بسمه تعاىل ) : ٢١٩(جواب 
.وا العامل - املذكور وجيزيهم يف غري صورة العسر واحلرج أيضاً 

هل أن اخلروج إىل الرواق احمليط باملطاف يعترب خروجاً من املطاف ويأخذ حكمه ؟) :٢٢٠(مسألة 

.ال مانع منه إذا مل يناف املواالة ) : ٢٢٠(جواب 

ما حكم االلتفات بالوجه فقط دون البدن أثناء الطواف؟) :٢٢١(مسألة 

.ال بأس به فقط : ) ٢٢١(جواب 

من بدأ طواف عمرته من باب الكعبة املشرفة أو حجر إمساعيل ، جاهال باحلكم ، ومل يعلم بذلك ) :٢٢٢(مسألة 
إال يف منى ، بعد املوقفني ، ماذا يكون حجه وماذا عليه ؟
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بطلت عمرته، ويتم عمله هذا بنية األعم من احلج اإلفراد والعمرة املفردة ويعيد حج التمتع من ):٢٢٢(جواب 
?. قابل

إذا طاف املعتمر ابتداء من الركن اليماني جهال ، ثم أكمل عمرته وقصر بعد أن سعى ولبس املخيط ) :٢٢٣(مسألة
، ماذا جيب عليه ؟ وهل عليه كفارة لبس املخيط لو كان جهله عن تقصري ؟

بطل جيب إعادة الطواف صحيحاً مع نزع املخيط حني علم ذلك مامل يفت وقت التدارك ، وإال) :٢٢٣(جواب 
.إحرامه يف عمرة التمتع أو احلج

هل هي كما يف الصالة ؟. ما املراد بعورة املرأة بالنسبة للطواف ) :٢٢٤(مسألة 

?. نعم هو ذلك على األحوط) :٢٢٤(جواب 

أخرب أحد املتلبسني بلباس أهل العلم امرأة أن عليها يف حالة اإلحرام أن تكشف شيئاً من شعر ) :٢٢٥(مسألة 
مقدم الرأس من باب املقدمة العلمية لكشف الوجه فكشفت عنه ثم قامت بأعماهلا ثم علمت بعد احلج خبطأ من 

أم مل ميكن ؟أخربها فما حكم طوافها وصالة الطواف وسائر أعماهلا ؟ سواء أمكن االستئناف

إذا كانت جاهلة بالوظيفة قبل وحني الطوافات وصلواهتا ثم علمت أجزأهتا أعمال - بسمه تعاىل ) :٢٢٥(جواب 
.وا العامل - مناسكها 
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لو طافت املرأة مكشوفة الذراعني أو الشعر جهال أو عمداً هل يضر بطوافها ؟ وما السرت الذي ) :٢٢٦(مسألة 
هـ١٤/٤/١٤٠٩هل هو كل البدن ؟ - طواف يتوقف عليه صحة ال

.نعم على األحوط الالزم عندنا وهلا أن ترجع فيه إىل غرينا) :٢٢٦(جواب 

هل جيوز للمرأة والرجل الطواف املستحب يف حال الزحام ويف حالة مالمسة الرجال والتقاء ) :٢٢٧(مسألة 
لة ؟األجسام ؟ وكذلك هل جيوز تقبيل احلجر األسود يف هذه احلا

.ال جيوز ذلك مع استلزامه اللَّمس احلرام ) :٢٢٧(جواب 

ما هو الواجب على املرأة سرته أثناء الطواف وهل يضر طوافها كشف وجهها ويديها ورجليها ) :٢٢٨(مسألة 
اختياراً أم حاهلا يف الطواف كحاهلا يف الصالة ؟" ما عدا عورهتا" وحماسنها 

.األحوط وجوباً سرت ما جيب سرته عليها يف حال الصالة ) :٢٢٨(جواب 

إذا ظهر شيء من جسد املرأة الواجب سرته يف الطواف يف شوط أو جزء من شوط غفلةً أو سهواً ) :٢٢٩(مسألة 
 هـ٢٥/٤/١٤١٠فما احلكم ؟- أو جهال
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وط ، وإذا التفتت بعد الفراغ مل إذا التفتت إىل ذلك أثناء الطواف أعادت ذلك الشوط على األح) :٢٢٩(جواب 
يضرها إن كانت غفلةً أو سهواً وإن كان جهال باحلكم وقد فاتت املواالة أعادت الطواف من رأس احتياطاً وإن 

.انقضى وقت الطواف أعادت احلج احتياطاً 

يف مقابل املرأة ) عريانةأالَّ تكون(نُقل عنكم أن املراد بسرت العورة يف الطواف بالنسبة للمرأة هي ) :٢٣٠(مسألة 
أالَّ يطوف بالبيت عريان فاملرأة الالبسة لثياهبا وعباءهتا " سابقاً كانت تطوف عريانة فبلغ أمري املؤمنني عليه السالم 

ونُقل عنكم أنكم تقولون أن - وإن بدا وجهها وشعرها ورجلها وإن حرم من جهة أخرى إالَّ أنه ال ربط له بالطواف 
:فالسؤال ) متام بدهنا ما عدا ما أستثين للصالة ( ورة هي عورة الصالة على األحوط وجوباً املراد من الع

أي النقلني أصح عندكم وعلى أيهما يكون العمل واجباً ؟. ١

ما حكم طواف املرأة اليت اعتمدت على النقل األول وكشفت عن شعرها وذراعيها يف الطواف ما حكمها . ٢
هـ١٣/١/١٤٠٩تكليفاً ووضعاً ؟

) : ٢٣٠(جواب 

.نعم قد احتطنا كذلك يف املناسك . ١

.إما أن ترجع فيه لغرينا أو تعيد طوافها إن بقيت على إحرامها . ٢
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لو أن شخص طاف بالبيت طواف عمرة التمتع ويف أحد األشواط المس جدار احلجر بيده ) :٢٣١(مسألة 
أن مالمسة احلجر خيل بالطواف فأعاد الطواف وبقية األعمال وواصل بقية األعمال حتى أمتها بالتقصري ثم عرف ب

فهل جيب عليه الكفارة أم ال ؟- األخرى مرة ثانية

.ال جتب عليه الكفارة يف الفرض املذكور يف السؤال- بسمه تعاىل ) :٢٣١(جواب 

هل ملس جدار الكعبة املشرفة أثناء الطواف فيه إشكال ؟) :٢٣٢(مسألة 

?.نعم ال ميس فوقه حني املشي للطواف على األحوط):٢٣٢(جواب

شخص حج يف إحدى السنوات ، ويف أثناء طواف عمرة التمتع دار بوجهه إىل الكعبة ليقبلها فقبلها ) :٢٣٣(مسألة 
وهو ماشٍ مع عدم علمه بأنه ال جيوز ذلك إال إذا كان واقفاً فما حكم ذلك ؟

.ورة املفروضة يكون طوافه حمكوماً بالبطالن يف الص- بسمه تعاىل ) :٢٣٣(جواب 

لو دفع الطائف بالبيت بسبب الزحام أو أن الطائفني مجيعاً يطوفون ككتلة واحدة ونيتهم مل تقطع فما ) :٢٣٤(مسألة 
حكم طوافهم ؟

.صح وأجزأهم يف الفرض ) :٢٣٤(جواب 
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عبة ومل يعرف مكانه متاماً فهل جيوز أن يرجع لو احنرف عن الوضع الصحيح حال الطواف حول الك) :٢٣٥(مسألة 
هـ٥/١٢/١٤٠٠ويبدأ من مكان قبل املكان املظنون االحنراف فيه على أن تكون الزيادة من باب املقدمة العلمية ؟ 

.ال بأس به بذلك القصد ) :٢٣٥(جواب 

هـ٢٥/١٢/١٤٠٤إىل الركبة ؟ هل جيوز للمكلف أن يطوف باإلزار فقط علماً أنه ساتر من السرة ) :٢٣٦(مسألة 

.ال بأس به واألوىل أن ال يرتكه ) :٢٣٦(جواب 

احلامل واملريضة والشيخ العاجز هل جيوز هلم الطواف حممولني مع سلة أم ال حبيث ختاف احلامل من ) :٢٣٨(مسألة 
هـ١٨/٤/١٤٠٨اإلسقاط يف الزحام ؟ وهل جيزي ذلك ؟ 

.نعم جيوز مع خوف الضرر والعجز ) :٢٣٨(جواب 

هل جيوز الطواف يف الليل وتأخري السعي إىل النهار؟) :٢٣٩(مسألة 

إال أن يكون الفصل قليال مثل أن يكون من السحر إىل طلوع الشمس - األحوط عدم التأخري كذلك ) :٢٣٩(جواب 
.

هـ١٦/٨/١٤١٢: ما حكم من علم ببطالن الطواف يف احلاالت اآلتية) :٢٣٩(مسألة 
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التمتع مع سعة الوقت ؟" أعمال عمرة " بعد الفراغ من . ١

.يعيد طوافه صحيحاً :اجلواب 

مع ضيق الوقت ؟" عمرة التمتع " بعد الفراغ من أعمال . ٢

ة إذا كان بطالنه جلهله باحلكم ومل يتمكن من التدارك قبل الوقوف الركن بعرفات بطلت عمرته وعليه إعاد:اجلواب 
.احلج يف السنة القادمة 

إذا علم بعد الوقوف بعرفة ؟. ٣

.ظهر حكمه مما سبق :اجلواب 

وما احلكم إذا كان الطواف للحج وعلم بعد الفراغ من أعمال احلج؟. ٤

.وا العامل - يعيده قبل أن ينتهي شهر ذي احلجة :اجلواب 

بلده ؟إذا كان الطواف للحج وعلم ببطالنه بعد العودة إىل. ٥

.بطُل حجه وعليه اإلعادة من قابل ولزمته كفارة بدنه إن كان عن جهل باحلكم :اجلواب 

وعلم ببطالنه بعد العودة إىل بلده مع إمكان الرجوع وعدمه ؟" للعمرة املفردة"إذا كان الطواف . ٦
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.يبقى حمرماً إىل أن يعود بنفسه ويعيد طوافه وسائر نسكه وإن مل يتمكن استناب :اجلواب 

:إذا كان الطواف الباطل هو طواف النساء . ٧

.إذا كان يف عمرة التمتع أو يف حج التمتع - 

.إذا كان فيهما معاً - 

.إذا كان يف العمرة املفردة - 

.اء إىل أن يأتي به بنفسه وإن مل يتمكن استناب يف مجيع الصور تبقى عليه حرمة النس:اجلواب 

فهل جيب إعادة مجيع األعمال الالحقة ؟- وإذا أعيد الطواف . ٨

.نعم يعيد بعده السعي وطواف النساء يف طواف احلج والسعي والتقصري يف طواف العمرة: اجلواب 

فما احلكم ؟- النه إال بعد عدة سنوات إذا كان طواف عمرة التمتع باطال ومل يعرف صاحبه ببط) :٢٤٠(مسألة 

.وا العامل- يف الصورة املفروضة جيب عليه إعادة احلج ) : ٢٤٠(جواب

إذا قدم الطواف والسعي على الوقوفني ال لعذر اعتماداً على فتوى من ال جيوز تقليده ثم تبني له) :٢٤١(مسألة 

فهل حجه صحيح أم ال ؟- عدم صحة تقليده 
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يف مفروض السؤال لزمه إعادة الطواف والسعي بعد الذبح والتقصري فإن خرج الوقت بدوهنما ) : ٢٤١(جواب 
هـ٢٥/٩/١٤٠٧.فسد حجه

لو فسدت العمرة أو احلجة مبفسد ما ، كما لو طاف من غري طهارة أو نسي صالة الطواف أو ) :٢٤٢(مسألة 
فهل أن إحرامه فسد أم بقي حمرماً ؟ وماذا جيب عليه . وطنهماشاكل ذلك جهال ، ومل يلتفت إال بعد الوصول إىل

حينئذ ؟

أما العمرة املتمتع هبا فيبطل إحرامها ببطالهنا إذا التفت إليه يف وقت ال يتمكن من تدارك نسكها ) : ٢٤٢(جواب 
العمرة املفردة فال يبطل قبل الوقوف بعرفات ، وأما إحرام احلج فيبطل بفساد طوافه بعد متام شهر احلج ، وأما إحرام 

ويصليها - مادام ميكنه إعادة نسكها بنفسه وإال فبنائبه ، ونسيان صالة الطواف ال يوجب البطالن يف حج أو عمرة 
.أينما تذكر 

هل جيوز للمكلف أن يقرن بني عدة طوافات مندوبة كطوافني أو ثالثة ثم يصلي صلواهتا بعد ذلك ) :٢٤٣(مسألة 
هـ٦/١٠/١٤٠٩؟ 

.نعم جيوز ذلك ) : ٢٤٣(جواب
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هل ختلل صالة اجلماعة يف املسجد احلرام للطواف مبطلة له ، مع العلم أهنا تستغرق نصف ساعة ):٢٤٤(مسألة 
تقريباً ؟ وهل هناك فرق بني كون القطع قبل األربعة أشواط أم بعدها ؟

?. ال يضره إذا اشتغل به بعد انقضائها : )٢٤٤(جواب 

ما حكم من قطعت الصالة طوافه قبل جتاوز النصف وبعد جتاوز النصف ؟ مع العلم أنه مل يتحرك ) :٢٤٥(مسألة 
من املكان الذي انقطع فيه طوافه ؟

هـ١٦/٧/١٤٠٣.يف مفروض السؤال يتمه من حيث قطع بعد الصالة) : ٢٤٥(جواب 

منه هل جيزئه أم ال بد من إمتام إذا قطعت الصالة طوافه فاعتقد بطالنه وأتى بطواف جديد جهال) :٢٤٦(مسألة 
الطواف املقطوع ؟ وهل السعي كذلك أم هناك فرق ؟

وكذا - كان عليه إمتامه من موضع القطع لكن يف فرض اعتقاده باالحتياج لالستئناف صح عمله : ) ٢٤٦(جواب 
.السعي وا العامل 

هـ٢٥/٣/١٤١٠فهل يضر ذلك باملواالة ؟ - أو السعي - الطواف ) مجاعة ( إذا قطعت الصالة يف احلرم ) :٢٤٧(مسألة 

.ال يضر ذلك باملواالة ) : ٢٤٧(جواب 
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لو قطعت الصالة الطواف يف منتصف الشوط الثالث أو بعده وحترك الطائف عن مكان القطع بأن ) :٢٤٨(مسألة 
هـ٢٩/٢/١٤٠٦ذهب إىل مكان آخر يصلي أو ذهب لتجديد الوضوء ما حكم طوافه ؟ 

أما القطع بإقامة الصالة مع عدم اخلروج عن املطاف فال يضر مع االشتغال بال فصل بعد الصالة عن : ) ٢٤٨(جواب 
. موضع القطع وأما األعذار األخرى فحكم القطع ورفع اليد عن الطواف هبا فمذكور منا يف مناسكنا يرجع إليها 

؟هل جيوز قطع الطواف أو السعي اختياراً ) :٢٤٩(مسألة 

هـ٢٥/٣/١٤١٠. نعم جيوز ) : ٢٤٩(جواب 

فكيف حيسب االنتصاف هل هو بلحاظ حميط " بعد جتاوز النصف " يف مسائل الطهارة تقولون ) :٢٥٠(مسألة 
جدار الكعبة الشريفة أم املطاف الداخل معه حجر إمساعيل عليه السالم ؟

ة أشواط ونصف حول املطاف مبا فيه حجر املراد من جتاوز النصف اإلتيان بأكثر من ثالث) : ٢٥٠(جواب 
هـ٢٥/١٢/١٤١٢. إمساعيل 

يف حالة وجوب اإلتيان بطواف أو سعي كامل أعم من التمام واإلمتام ، فما حكم من أتى بطواف أو ) :٢٥١(مسألة 
هـ٥/١٢/١٤٠٠سعي كامل بقصد التمام فقط جهال منه باحلكم ؟ 

. ال يضره ذلك ) : ٢٥١(جواب 
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ما حكم من ذهب إىل مكة معتمراً وبعد عودته لبلده علم أن وضوءه الذي طاف به الطواف ) :٢٥٢(مسألة 
الواجب وصلى به ركعيت الطواف كان باطال ، فهل يلزمه اآلن أن يعود مرة ثانية إىل مكة أم أن عمرته باطلة وال يلزمه 

اآلن شيء ؟

.تبطل باإلمهال إن كانت عمرته مفردة لزمه التدارك وال) : ٢٥٢(جواب 

أم ال ؟- هل يشرتط يف الطواف املستحب صالة ) :٢٥٣(مسألة 

هـ١٤/٤/١٤٠٩. نعم يعترب الصالة أيضاً على األحوط ) : ٢٥٣(جواب 

لو طاف طواف احلج أو العمرة وبعد االنتهاء من احلج) :٢٥٤(مسألة 

؟ وإذا مل يعلم إالَّ بعد العود إىل وطنه فهل يكون حجه أو العمرة علم أن وضوءه كان باطال لوجود احلائل فما احلكم 
باطال ؟ أم جيزيه أن يعيد الطواف وصالته ؟

إذا كان يف مكة والوقت باق يعيدها وإن خرج الوقت أعين شهر ذي احلجة بطل حجه سواء كان يف ) : ٢٥٤(جواب 
هـ٥/١٢/١٤٠٠. مكة أو بعد العود إىل وطنه

من اعتمر عمرة مفردة ثم تبني له أن وضوءه كان باطال بعد مدة من رجوعه إىل بلده ؟ما حكم ) :٢٥٥(مسألة 
إذا كان ذلك يف وضوئه الواجب لطوافه وصالة طوافه فهو حمرم البد أن يعود فيتم العمرة ويتحلل ) : ٢٥٥(جواب 
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وضوئه أكثر من شوطني يف الطواف إذا كان شخص مبتلى خبروج الريح حبيث ال يتمكن من حفظ ) :٢٥٦(مسألة 
ماذا جيب عليه ؟- أو ثالثة 

هـ١٤/٤/١٤٠٩. جيب عليه مراعاة وظيفته يف صالته فال تضره فيما ال تضره يف صالته : ) ٢٥٦(جواب 

هل الفصل بني الطواف وصالته مبقدار نصف ساعة يضر باملواالة ؟) :٢٥٧(مسألة 

.إذا مل يكن ملساحمة فال يضره : ) ٢٥٧(جواب 

إذا طاف احلاج حول الكعبة سبعة أشواط وبعد االنتهاء صار وقت الصالة فوقف للصالة ومل يصل ) :٢٥٨(ألة مس
صالة الطواف فتذكرها وهو يف املسعى بني الصفا واملروة قبل أن يبدأ بالسعي ، فهل جيوز له صالة الطواف باملسعى 

؟

هـ٦/١٤٠٧/ ٢٩. أن يرجع إىل املسجد ويصلي خلف املقام ال جتوز له صالة الطواف يف املسعى وعليه : ) ٢٥٨(جواب 

إذا طاف احلاج وصار وقت صالة اجلماعة ، ومل يتمكن من الصالة ، ثم دافعه احلدث ، وخرج ) :٢٥٩(مسألة 
ال تصح " صالة الطواف " خارج احلرم ألجل الطهارة ، ثم جاء وصلى صالة الطواف يف املسعى وعلم أن الصالة 

فهل هذا التأخري يوجب فقد املواالة أم ال - إىل خلف مقام إبراهيم عليه السالم وصلى صالة الطواف هناك وجاء 
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؟
.فيعيد الطواف قبلها على األحوط- نعم هي مفوتة للمواالة ) : ٢٥٩(جواب 

ثم رأيت بعض خدمة املسجد يسكبون - لو أنين رأيت يف املسجد احلرام يف املطاف بقعاً من الدم ) :٢٦٠(مسألة 
املاء عليها بطريقة تسبب انتقال النجاسة إىل مجيع املطاف وأجزاء كثرية من نواحي املسجد حبيث صار االحرتاز 

يف احلرج واملشقة ، وذلك بسبب وجود عن تلك النجاسة أمراً إن مل يكن متعذراً كان متعسراً يوقع املكلف 
الرطوبات يف بقاع كثرية من املسجد واملطاف ، وحيث أن الطهارة من اخلبث مشرتطة يف لباس وبدن الطائف ، وهو 

فماذا يصنع عندما يريد أن يطوف الطواف - ال يتمكن من لبس احلذاء داخل املسجد والطواف به خوفاً من الضرر 
هـ٢٢/١١/١٤٠٧الواجب واحلال هذه ؟

ما كتبت من انتقال النجاسة بفعل غسل بقع الدم إىل مجيع املطاف بعيداً للغاية ثم أن االجتناب عن ) : ٢٦٠(جواب 
التلوث ملن يتيقن بذلك سهل بلبسه احلذاء اإلسفنجية أو شبهها ورمبا يلبسوهنا لتوقي األقدام أحياناً من صهر 

فرض بعيد فالضرورات تبيح احملظورات ؟الشمس أرض املطاف وإن مل يتيسر على 

هل يسري حكم كثري الشك إىل من يشك كثرياً يف عدد األشواط يف الطواف الواجب حول الكعبة ):٢٦١(مسألة 
املشرفة ، ومتى يصري الشخص كثري الشك يف الطواف ؟

?. ذ ال اعتبار هبا مطلقاً ال أثر لكثرة الشك يف غري ركعات الفريضة إال أن تبلغ الوسواس فحينئ):٢٦١(جواب 
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هل صحيح أن السبب يف عدم جواز الدخول يف حجر إمساعيل عليه السالم أثناء الطواف، وعدم ):٢٦٢(مسألة 
جواز ملس جداره هو أنه كان جزءاً من الكعبة املشرفة ، وأخرجه بعض امللوك بعد هدمها ؟

?. لك املقدار الظاهر عدم صحة ذلك ، بل املنع تعبدي يف ذ):٢٦٢(جواب 

إذا طاف املكلف ثم شك يف الطواف قبل الصالة هل يلتفت إىل شكه أم يبين على الصحة ؟ ):٢٦٣(مسألة 
إن كان شكه يف عدد األشواط فعليه االعتناء هبذا الشك مامل يدخل يف الصالة ، وإن كان شكه يف ):٢٦٣(جواب 

.الزائد على السبعة مل يعنت به 

طاف وصلى بدون طهارة من احلدث جاهال باحلكم ، وعاد إىل وطنه ، فهل يكون حكمه إذا ):٢٦٤(مسألة 
حكم تارك الطواف أم حكم ناسي الطواف ؟

.نعم يكون حكمه حكم تارك الطواف عمداً ):٢٦٤(جواب 

د من كان يعلم بوجوب صالة الطواف ولكنه ال يعلم بوقت وجوهبا هل هي بعد الطواف ، أو بع) :٢٦٥(مسألة 
الفراغ من األعمال سواء السعي يف عمرة التمتع أو طواف النساء يف املفردة أو طواف احلج ، فعمل على هذا املنوال ، 

فما هو حكم طوافه ؟
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مبا أنه كان جاهال بوجوب اإلتيان بصالة الطواف بال فصل عريف ، وتركها بعد : يف مفروض السؤال ) : ٢٦٥(جواب 
. الطواف ، وأتى هبا بعد السعي أو طواف النساء أو احلج فيحكم بصحتها 

) خالف االحتياط املوجود يف املناسك ( إذا طافت املستحاضة الكربى وصلت بغسل واحد ):٢٦٦(مسألة 
نسبة للمستحاضة الوسطى أو الصغرى إذا طافت وصلت بوضوء واحد ومل تعلم باحلكم إال بعد رجوعها وكذا بال

إىل البلد ، فما حكم طواف عمرهتا وحجها ؟

. حيث أن احلكم مبين على االحتياط فلها أن ترجع إىل الغري مع مراعاة األعلم فاألعلم ، وا العامل ):٢٦٦(جواب 
لو سقطت امرأة يف الطواف فهل لألجنيب استنقاذها ولو مبس بشرهتا ؟) :٢٦٧(مسألة 

.ال مانع من ذلك ):٢٦٧(جواب 

الذي حكمه تأخري الطواف و السعي إىل بعد املوقفني ، لو قدمها جاهال باحلكم ومل يعلم حتى خرج ):٢٦٨(مسألة 
شهر احلج فما حكمه ؟

. جه باطال من جهة أنه تارك للطواف يكون ح: يف الصورة املفروضة ) : ٢٦٨(جواب 
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قاعدتا الفراغ والتجاوز هل جتريان يف الطواف والسعي ويف مجيع أعمال احلج وعلى تقدير ) :٢٦٩(مسألة 
جرياهنما يف الطواف والسعي هل جتريان يف كل شوط من الطواف الواحد مبعنى أنه لو شك يف صحة الثالث بعد 

هـ٢٥/١٢/١٤١٢ين بشكه ؟ دخوله يف الشوط الرابع ال يعت

.نعم جتريان يف اجلميع لكن الشك يف عدد األشواط أثناء الطواف يبطل) :٢٦٩(جواب 

إذا أحل احملرم من إحرامه ثم قلم أظافره وتبني له بطالن عمرته ببطالن الطواف مثال ماذا جيب عليه ) :٢٧٠(مسألة 
؟

.جيب تداركه الطواف والسعي أيضاً وإعادة التقصري) :٢٧٠(جواب 

هل جيوز للمرأة أن تظهر القدمني وال جيب عليها سرتمها من املفصلني إىل أطراف األصابع يف ) :٢٧١(مسألة 
:احلاالت التالية 

.يف حالة الصالة . ١

.يف حالة الطواف وصالته والسعي بني الصفا واملروة . ٢

.للعمرة أو احلج يف حالة اإلحرام . ٣

.مطلقاً يف كل احلاالت . ٤
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الواجب عليها هو السرت يف تلك احلاالت عن األجنيب وال يعترب لصالهتا أو غريها من تلك األحوال ) :٢٧١(جواب 
.
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النساءطواف : سادسًا 

كما - هل جيوز للمرأة اليت ختاف حدوث احليض تقديم طواف النساء قبل الوقوف بعرفة واملزدلفة ) :٢٧٢(مسألة 
ذكرمت جواز تقديم طواف احلج؟

جيوز تقديم طواف النساء للخائف على نفسه فقط أما اخلائفة حلدوث احليض فلم يرخص فيه هلا ) : ٢٧٢(جواب 
.

جاز هلا تقديم طواف احلج وطواف النساء والسعي وقدمت ذلك ولكن مل حيصل هلا احليض ، إذا ) :٢٧٣(مسألة 
أو حصل ولكن طهرت يف وقت ميكنها فيه الطواف ، فما هو احلكم يف هذه احلالة ؟

تقديم السعي هلا يف الفرض مبين على االستحباب بعد لزوم تقديم الطواف فالالزم إعادة السعي ) : ٢٧٣(جواب 
بعد الوقوفني إما فقط إن كانت بعارض احليض أو مع إعادة الطواف على األحوط األوىل قبله إن مل يعرضها أو لزوماً

.طهرت منه يف وقته 

هـ١٨/٤/١٤٠٨هل جيوز تأخري طواف النساء يف احلج إىل مدة طويلة أم ال ؟ كما لو أخره إىل رجب ؟ ) :٢٧٤(مسألة 

.ال مانع من ذلك ) : ٢٧٤(جواب 
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لو اعتمر عدة مرات ومل يطف طواف النساء وأراد الزواج فهل يكفيه طواف نساء واحد ؟) :٢٧٥(مسألة 
.ال بد أن يطوف لكل منها مرة مستقلة ويصلي كذلك بعده وال تكف الواحدة عن اجلميع ) : ٢٧٥(جواب 
هل جيب عليه طواف النساء ؟- لو دخل بعمرة مفردة وقبل طواف النساء عدل هبا إىل عمرة متتع ) :٢٧٦(مسألة 
.وا العامل - ال جيب يف الفرض ) : ٢٧٦(جواب 

فهل يعترب زانياً إذا قارب - إن ترك أحد طواف النساء عمداً أو جهال حرمت عليه مقاربة النساء ):٢٧٧(مسألة 
النساء مع علمه حبرمة ذلك؟

.وا العامل - ال جيري عليه أحكام الزاني - بسمه تعاىل ) : ٢٧٧(جواب 

هـ٢٣/٢/١٤١٠هل حيرم على زوجته متكينه من وطئها ؟ - من مل يطف طواف النساء ) :٢٧٨(مسألة 

.الظاهر أنه ال تكليف على الزوجة وال حيرم عليها التمكني) : ٢٧٨(جواب 

مع احتمال االلتفات إليه إذا رجع احلاج أو املعتمر إىل بالده وشك يف أنه هل أتى بطواف النساء أم ال ) :٢٧٩(مسألة 
هناك فعلى ماذا يبين ؟ هل حتكم قاعدة التجاوز هنا أم أصالة العدم ؟

إذا أتى أهله ثم شك مل يعنت به، وأما إذا كان الشك قبل الوطء ألهله فال بد من : يف مفروض السؤال ) : ٢٧٩(جواب 
.االعتناء به ، واإلتيان بالطواف بنفسه إن أمكن وإال فبنائبه 
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ما هو احلكم يف الصور . من طاف طواف النساء وترك صالة الطواف جهال أو نسياناً أو عمداً ) :٢٨٠(سألة م
الثالث ؟

يأتي هبا أينما علمها أو تذكرها ، وأما تركها عمداً أو عدم إتياهنا باملبادرة إليها بعد الطواف ) : ٢٨٠(جواب 
.واف أيضاً متعمداً يوجب بطالن الطواف ، فيجب استيناف الط

لغ من العمر ثالثة عشر سنة وذهب إىل بيت ا احلرام ومل يأت بطواف النساء ، ـلو كان اإلنسان يب) :٢٨١(مسألة 
؟فهل حترم عليه زوجته أم ال 

. نعم حترم إىل أن يطوف طواف النساء بنفسه إذا متكن ، وإال فباالستنابة، وا العامل ) : ٢٨١(جواب 

من ترك طواف النساء يف احلج أو العمرة املفردة، فهل يكفيه طواف النيابة إذا كان قادراً على :) ٢٨٢(مسألة 
الرجوع أم ال ؟

?. مع قدرته للذهاب إىل البيت ال يكفيه غري فعله ، وإن مل يقدر كفته النيابة) : ٢٨٢(جواب 

ستنابة إذا رجع إىل البلد ، أو الالزم أن إذا نسي طواف النساء يف حج أو عمرة ، فهل جيوز له اال) :٢٨٣(مسألة 
يرجع بنفسه ؟
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. نعم جيب عليه إن أمكن ، وإال فيكفي االستنابة وبعد إتيان النائب حل له ، وا العامل ) : ٢٨٣(جواب 
لو جاء بطواف النساء بعد طواف احلج ، وصلى وسعى جاهال، ومل يعلم احلكم إال بعد سنني فهل ) :٢٨٤(مسألة 

جه صحيح؟ح

يعد هذا ممن ترك طواف النساء جهال على األحوط لزوماً ، فيجب عليه إعادة طواف النساء ) : ٢٨٤(جواب 
.بنفسه ، لكن حيث أن احلكم يف ذلك مبين على االحتياط الوجوبي فله الرجوع فيه إىل الغري 

مثل طواف النساء ال بقصد طواف النساء وال إذا كان احلاج أو املعتمر يقوم بأداء ما عليه من أعمال ) :٢٨٥(مسألة 
غريه ، بل كما يطوف الناس أو كما أمره معلم احلاج ، فهل جيزئ طوافه عن طواف النساء ؟

.إذا كان من قصده اإلمجايل العمل مبا هو وظيفته الفعلية أجزأه كما هو املفروض ، و ا العامل ):٢٨٥(جواب 

احلج ومل يطف طواف النساء جاهال بوجوبه عليه العتقاده بعدم وجوب ما حكم رجل ذهب إىل):٢٨٦(مسألة 
طواف النساء على غري املتزوج ورجع إىل بلده وتزوج وبعد الزواج علم أن الطواف كان واجباً عليه ومل يعتزل زوجته 

فما حكم عقده ؟- وبعد عام ونصف ذهب وأعاد الطواف 

ال صح عقد زواجه ولكن كان عليه أن يعتزل عنها إىل أن يطوف فإن بسمه تعاىل يف مفروض السؤ) :٢٨٦(جواب 
وطأها بعد العلم باملنع وقبل الطواف وجب عليه الكفارة وأما طوافه فال بد له أن يكون مستقال حلجه السابق غري 
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. ملوا العا- طواف النساء حلجه الالحق وإالَّ بقي حمروماً عن النساء ثانياً إىل أن يطوف ثانياً 
فهل - رجل كان خمالفاً فاستبصر وكان قد حج البيت احلرام أيا ضاللته ومل يؤد طواف النساء ) :٢٨٧(مسألة 

صحة حجه السابق تشمل طواف النساء فإذا أراد أن يؤديه بعد استبصاره فهل يؤديه بنية الوجوب أو االحتياط أم 
غريمها ؟

فإن أراد أن يؤديه ال حيتاج إىل نية الوجوب إن كان يؤديه يف غري ال جيب عليه ذلك - بسمه تعاىل ) :٢٨٧(جواب 
.عمرة مستقلة

هـ٢٣/٢/١٤١٠هل حيرم على زوجته متكينه من وطئها ؟ - من مل يطف طواف النساء ) :٢٨٨(مسألة 

. الظاهر أنه ال تكليف على الزوجة وال حيرم عليها التمكني) :٢٨٨(جواب 
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ضأحكام الحائ: سابعًا 

إذا أحرمت املرأة احلائض اليت ال تتوقع انقطاع الدم قبل يوم التاسع إحرام حج اإلفراد ، ولكنها ملَّا ) :٢٨٩(مسألة 
ذهبت إىل مكة طهرت حبيث صارت تتمكن من أداء عمرة التمتع قبل يوم عرفة ، فما هي وظيفتها على فرض كوهنا 

هـ٢٩/١/١٤١٠من أهل اآلفاق الذين وظيفتهم حج التمتع ؟ 

وظيفتها حج التمتع وإحرامها حلج اإلفراد باطل وعليها الرجوع إىل امليقات إن أمكن واإلحرام منه ) :٢٨٩(جواب 
.لعمرة التمتع وإالَّ فإىل خارج احلرم واألحوط االبتعاد عن احلرم باملقدار املمكن 

من ذي احلجة مثال ، حبيث لو أن امرأة كان معها الدم ، وكانت تتوقع انقطاعه يف اليوم اخلامس) :٢٩٠(مسألة 
فما - تتمكن من أداء عمرة التمتع، فأحرمت لعمرة التمتع ولكنها ملَّا وصلت إىل مكة استمر الدم حتى اليوم التاسع 

هي وظيفتها على فرض أهنا تتمكن من السعي والتقصري قبل املوقف ؟

امليقات أو إىل ما أمكن وحترم منه حلج وظيفتها حج اإلفراد وإحرامها للعمرة باطل فلرتجع إىل) :٢٩٠(جواب 
هـ٢٩/١/١٤١٠. اإلفراد

إذا طرق احليض املرأة اليت وظيفتها حج التمتع قبل اإلحرام من امليقات وعلمت أن الوقت ال يسعها ) :٢٩١(مسألة 
هـ٢٥/٩/١٤٠٧ألداء أعمال عمرة التمتع وإدراك اختياري عرفات ، فهل حترم من البدء إحرام حج اإلفراد أم ماذا ؟
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نعم قد ذكرنا حكمها يف املناسك بأن عليها يف الفرض أن حترم باإلفراد فإذا قضت مناسك احلج ) :٢٩١(جواب 
.وجب عليها أن تأتي بعده بعمرة مفردة أيضاً 

ملا طرقها احليض فعدلت إىل حج - إذا مل تتمكن املرأة من أداء أعمال عمرة التمتع لضيق الوقت ) :٢٩٢(مسألة 
هـ٢٥/٩/١٤٠٧فهل هذا جيزئ عن حج التمتع الواجب عليها ؟ - اإلفراد 

إذا نوت أوالً احلج كذلك حسب وظيفتها أجزأ عنها ووجب أداء عمرة مفردة بعده مع التمكن وإن ) :٢٩٢(جواب 
.بعد التلبس باإلحرام فلها وظيفتها حسب ما ذكرناها يف املناسكعدلت

ما حكم لو فاجأها احليض مع عدم علمها به بعد دخول مكة قبل أعمال عمرة التمتع وليس لديها ) : ٢٩٣(مسألة 
هـ٦/١٠/١٤٠٩وقت ألداء عمرهتا واإلحرام للحج كما لو كانت عادهتا متتد إىل ما بعد اليوم التاسع ؟ 

يف الصورة املفروضة حيث أن حيضها قد جاء بعد إحرامها فهي خمرية بني اإلتيان حبج اإلفراد ثم ) :٢٩٣(اب جو
اإلتيان بالعمرة املفردة إذا متكنت وبني اإلتيان بعمرة التمتع دون طوافها وصالته ثم حترم للحج وبعد الفراغ من أعمال 

. م بطواف احلج وصالته منى إذا طهرت أتت بطواف العمرة وصالته أوالً ث
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امرأة حائض تريد دخول مكة وتعلم أهنا لو أحرمت فلن يسعها الوقت ألداء أعمال العمرة الستمرار ) : ٢٩٤(مسألة 
فهل يشرع هلا اإلحرام للعمرة واالستنابة للطواف وصالته ؟ وهل جيزئ احلكم لسائر - عادهتا طيلة مدة بقائها مبكة 

هـ٢٥/١٢/١٤١٢رة األعمال؟ أهل األعذار املانعة مباش

ينقلب حجها حينئذ إىل اإلفراد وبعد الفراغ من احلج جتب عليها عمرة مفردة إن متكنت منها وأما ) :٢٩٤(جواب 
.سائر املعذورين فعليهم االستنابة للطواف وكذا الصالة مع العجز عنها

ها املرور مبكة املكرمة أوالوقوف هبا قليال ريقها إىل بالدـحكم من كانت حائض أو نفساء وكان ط) : ٢٩٥(مسألة 
هـ٩/٧/١٤٠٩وال تستطيع اإلقامة حتى الطهر ؟ وكذا املريض الذي ال يستطيع القيام بأعمال العمرة مباشرة ؟ 

حترم وتدخل مكة وتستنيب لطوافها وصالته ثم تسعى بنفسها ثم يطوف النساء نائبها والصالة وال ) :٢٩٥(جواب 
. حرج هلا من ذلك 

لو أن امرأة خافت أن يطرقها احليض بعد املوقفني فقدمت الطوافني والسعي اعتقاداً منها جبواز ) : ٢٩٦(مسألة 
قضت أعمال احلج ومل تعد السعي وطواف النساء جهال منها تقديم السعي وطواف النساء واالجتزاء هبما حتى ان

هـ٢٥/٩/١٤٠٧باحلكم فهل حجها صحيح أم ال ؟ وهل يلزمها شيء ؟ 

.حجها باطل إلخالهلا بالسعي ولو عن جهل ) :٢٩٦(جواب 
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ىل ذهاب لو أن امرأة علمت بأن احليض سيطرقها يف اليوم التاسع من ذي احلجة وسيستمر معها إ) : ٢٩٧(مسألة 
القافلة ، وهي ال تتمكن من البقاء يف مكة بعد ذلك ، فهل جيب عليها اإلحرام وتقديم طواف احلج وصالته أم جيوز 

هلا ذلك فتستنيب بعد ذلك من يطوف عنها ؟

.األحوط وجوباً تعين التقديم بنفسها ) :٢٩٧(جواب 

الطواف والسعي على املوقفني ثم بعد أعمال يوم إذا قدمت املرأة اليت ختاف أن يطرقها احليض) : ٢٩٨(مسألة 
هـ٢٥/٩/١٤٠٧النحر مل تر الدم ، فهل يلزمها إعادة الطوافني والسعي أم ال ؟ 

.األوىل هلا اإلعادة من غري لزوم ) :٢٩٨(جواب 

هـ٢٥/٩/١٤٠٧وهل هذا احلكم جارٍ أيضاً على كل من قدم الطواف والسعي على املوقفني لعذر ؟ - 

.نعم :اب اجلو

إذا دخلت املرأة مكة بعمرة التمتع ألجل احلج وبعد أن أتت بأعمال العمرة فاجأها احليض قبل ) : ٢٩٩(مسألة 
إحرام احلج وعندها علم بعدم متكنها من اإلتيان باألعمال املشروطة بالطهارة بعد ذلك كما لو كانت عادهتا سبعة 

ترجع إىل بالدها بعد أعمال منى ، أي ال ميكنها االنتظار إىل أن تطهر وفاجأها احليض يوم الثامن ، وكانت مع رفقة
فهل جيوز هلا اإلحرام للحج حينئذ وما تكليفها ؟ وما احلكم لو كانت قادرة على االنتظار إىل ما بعد الطهر ؟

هـ٦/١٠/١٤٠٩
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يف مفروض السؤال عليها اإلحرام للحج واإلتيان باملوقفني وأعمال منى وتستنيب للطواف وصالته ) :٢٩٩(جواب 
.ثم تأتي بالسعي بنفسها وعلى تقدير القدرة تنتظر لتكمل الباقي 
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وافصالة الط: ثامنًا 

هل يضر الفصل بني الطواف وصالته باخلروج لتجديد الوضوء أو اخلروج من املسجد ملساعدة ) :٣٠٠(مسألة 
هـ٢٥/٣/١٤٠٠مريض إذا استغرق الفصل يف الفرض نصف ساعة وكم طول الفاصل الزمين الذي ال يضر ؟ 

.العامل وا - العربة بعدم فوات املواالة العرفية ) : ٣٠٠(جواب 

لو مل يصلي صالة الطواف الواجب خلف املقام أو بعيداً جهال منه باحلكم ثم عرف احلكم بعد الفراغ ) :٣٠١(مسألة 
هـ٨/٢/١٤١٠فما احلكم ؟ - منها أو بعد السعي أو بعد التحلل 

.يعيدها حينئذ يف مكاهنا املقرر إن أمكن وإالَّ فيصليها حيثما هو فيه ) : ٣٠١(جواب 

بعد الطواف الواجب جئت إىل خلف املقام وإذا به مكتظ باملصلِّني والطائفني ببعد عشرة أمتار ) :٣٠٢(سألة م
مثال ولكن لو انتظرت خلمس دقائق مثال لوجدت مكاناً يف هذا اال فهل جيب علي االنتظار وتدقيق البحث أم 

جيزئ أن أصلي خلف األمتار العشرة من دون انتظار ؟

هـ٢٥/١٢/١٤١٢. ال جيب االنتظار ) : ٣٠٢(جواب
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- خلف املقام مباشرة فصلَّى بعيداً ثم أمكنه قبل السعي ) صالة الطواف ( لو مل يتمكن من الصالة ) :٣٠٣(مسألة 
فهل جيب عليه إعادة الصالة ؟

.ال جتب اإلعادة ) : ٣٠٣(جواب 

هل جيوز له أن يأمتَّ هلا مبن يصلي " لفرادى واالستنابة مع ا" من وجب عليه صالة الطواف مأموماً ) :٣٠٤(مسألة 
فريضة يومية أدائية أم قضائية ؟

هـ٢٣/٢/١٤١٠. األحوط وجوباً ترك ذلك ) : ٣٠٤(جواب 

هل جيوز ذلك؟- بعض احلجاج يعملون حلقة بأيديهم ويصلُّون خلف املقام ) :٣٠٥(مسألة 
.ال جيوز ) : ٣٠٥(جواب 

؟" الطواف يكون خلف مقام إبراهيم بأمتار " هل جيوز مزامحة الطائفني بصالة الطواف ) :٣٠٦(مسألة 
هـ٢/٢/١٤٠٨. نعم جيوز املزامحة بنفس الصالة وال جيوز مزامحة الطائفني باختاذ احللقة بأيدي اجلماعة ) : ٣٠٦(جواب 

يصلي فيها ؟ أم جيوز له اختيار ترك هذه هل - ماذا لو أمكنت اإلنسان الفرصة أن يصلي يف احللقة ) :٣٠٧(مسألة 
احللقة؟ يف فرض أهنا عملت من غريه؟

هـ٢/٢/١٤٠٨. جيوز اختيار ترك الصالة يف احللقة لكفاءة الصالة خلف املقام اختياراً وإن كان بعيداً ) : ٣٠٧(جواب 
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ما حكم - ار ثالثني مرتاً خلف أم ال فلو صلى خلفه مقد" ع"هل يشرتط القرب من مقام إبراهيم ) :٣٠٨(مسألة 
صالته ؟

نعم قربه وخلفه مهما أمكن ومراعاة األقرب فاألقرب من خلفه هذا يف الصالة لطواف الفريضة أما ) : ٣٠٨(جواب 
.للطواف النافلة فله أن يصليها يف أي موضع من املسجد شاء 

ن يصلي هو ويصليها مجاعة ويستنيب ذكرمت أنه جيب على من ال يتقن القراءة يف صالة الطواف أ):٣٠٩(مسألة 
أيضاً ولكن هذا يف املكلف املقصر دون القاصر فالرجال والنساء الذين يبقون عشرة أيام أو أكثر من ذلك يف املدينة 
املنورة قبل احلج ويقوم املرشد بتعليمهم يف هذه املدة ومع ذلك ال يتعلمون فهل هؤالء قاصرون أم مقصرون ؟

.هر أهنم قاصرون إذا كانوا بتلك الصفة الظا) : ٣٠٩(جواب 

هل جتوز الصالة للطواف مجاعه للمكلف الذي ال حيسن القراءة الصحيحة؟) :٣١٠(مسألة 

.يف االكتفاء بصالة الطواف مجاعة إشكال، وا أعلم) : ٣١٠(جواب 

ر عن خلف مقام إبراهيم من أراد أن يؤم مجاعه يف صالة ركعيت طواف واجب عليه يلزمه أن يتأخ):٣١١(مسألة 
عليه السالم أكثر مما لو صلى وحده ، فهل صالته جمزية يف هذه احلالة أم ال؟
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تقدم عدم جواز االكتفاء هبا مجاعة ، نعم يف مورد االحتياط املذكور سابقاً يلزم مراعاة صدق ) : ٣١١(جواب 
.اخللفية ازية له أيضاً

قد يتفق منع النساء عن الصالة قريباً من املقام فتضطر إىل الصالة بعيداً عن املقام إىل هناية املسجد :)٣١٢(مسألة 
هل تصح صالهتا ؟. رب مكان زمزم اآلن ـ، أو ق

.البأس بأي مكان آخر حينئذ من املسجد احلرام ، وا العامل ):٣١٢(جواب 

ف مقام إبراهيم عليه السالم إىل كم صف يصدق اخللفية ؟ يشرتط يف صالة الطواف أن تكون خل):٣١٣(مسألة 
وكم عدد األشخاص الذين جيوز هلم أن يصفوا خلف املقام هل عشرة أم أقل أم أكثر ؟

. اخللفية موكولة إىل الصدق العريف، وا العامل ) : ٣١٣(جواب 
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عيالَس: تاسعًا 

شوطاً ) ١٤(بعد الطواف ذهبت إىل املسعى وكنت أجهل عدد مرات السعي وكنت أظن السعي ) :٣١٤(مسألة 
وذهبت إىل املسعى وبعد البدء يف الشوط - علماً بأن املطوف قرأ علي النية بسبعة أشواط وكنت أنتبه إىل ذلك 

هـ٦/٥/١٤١٠فما احلكم ؟ - لثامن الثامن قبل املنتصف علمت من االخوة املؤمنني بأنه سبعة أشواط فقطعت الشوط ا

.صح سعيك وال شيء عليك ) :٣١٤(جواب 

هل جتب املواالة يف السعي وما مقدار وجوهبا ؟) :٣١٥(مسألة 

.وا العامل - نعم مبقدار الصدق العريف للتوايل ومثله يف الطواف ) :٣١٥(جواب 

هل يصدق يف نظركم بأن السعي يف الطابق العلوي سعي بني الصفا واملروة وهل أنه جمزئ ؟) :٣١٦(مسألة 

.وإالّ مل جيزئ - إن كان السعي يف الطابق العلوي بني اجلبلني فال بأس به ) :٣١٦(جواب 

حتريك هذه اختياراً مع العلم أن الذي يتوىل- هل جيوز السعي يف العربات املوجودة يف املسعى ) :٣١٧(مسألة 
العربات شخص آخر والساعي جالس فقط ؟

.نعم إذا جلس باختياره ) :٣١٧(جواب 
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ما حكم من يعلم بأن السعي سبعة أشواط ولكنه خيطئ يف التطبيق فيحسب الشوط الواحد من ) :٣١٨(مسألة 
هـ٥/١٢/١٤٠٠فا ؟ ــفا إىل الصـالص

.به وال شيء عليهإذا كان جبهل منه صح السعي واحتسب) :٣١٨(جواب 

يف السعي بني الصفا واملروة طريقان طريق للذهاب إىل الصفا وطريق للذهاب للعودة إىل املروة هل ) :٣١٩(مسألة 
جيوز للشخص اخللف بالرجوع من طريق الذهاب أو العكس بالذهاب إىل الصفا من طريق جميئه من املروة ؟

.ال بأس بذلك مع العود بنحو املتعارف ولو على الطريق الذي ذهب منه وكذا العكس ) :٣١٩(جواب 

إذا قصر احملرم ثم تبني له بطالن سعيه ماذا جيب عليه ؟) :٣٢٠(مسألة 

.جيب تداركه وإعادة السعي ثم التقصري ) :٣٢٠(جواب 

الثاني أو الثالث بغري عذر ؟ وهل يرتتب عليه ما حكم من أخر السعي يف العمرة أو احلج إىل اليوم) :٣٢١(مسألة 
بطالن الطواف ؟ 

.نعم يعيد قبله الطواف وصالته ) :٣٢١(جواب 
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إذا نام من يسعى بني الصفا واملروة يف العربة لفرتة قصرية جداً أو طويلة فهل يصح منه السعي؟ وإذا ) :٣٢٢(مسألة 
- م فماذا يعمل بالنسبة إىل السعي الذي للحج إذا انتهت أيام احلج كان باطال أو جيب أن يتدارك مافاته أثناء النو

أفتونا مأجورين أطال ا بقاءكم عزاً لإلسالم واملسلمني ؟

وا - يف مفروض السؤال حجه باطل يلزمه اإلتيان به يف السنني آالتية إذا كان واجباً - بسمه تعاىل ):٣٢٢(جواب 
هـ١٦/٨/١٤٠٧. العامل 

إذا التفت الساعي بني الصفا واملروة إىل جهة اليمني أو اليسار بكل بدنه مع العلم بعدم حصول ) :٣٢٣(مسألة 
االستدبار، هل يكون سعيه صحيحاُ أم ال ؟

. البأس مامل يستمر كذلك يف سعيه بل وقف):٣٢٣(جواب 
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والحلقيرالتقص: عاشرًا 

احملرم إذا أراد أن يتحلل باحللق هل جيزئ منه املسمى أم البد من حلق متام الرأس ؟ وهل يتحقق ) :٣٢٤(مسألة 
هـ٢٣/٢/١٤١٠حبلق غري رأسه ؟

.ال بد من حلق متام الرأس ) :٣٢٤(جواب 

إزالة الشعر باملكائن احلديثة اليت تُبقي أصول الشعر هل يكفي يف احللق أم البد أن يكون باملوس ؟) :٣٢٥(مسألة 
.وا العامل - احللق ال يكون بذلك ولكنه التقصري ) :٣٢٥(جواب 

هل االحتياط املوجود يف املناسك بالنسبة للحلق للصرورة هل هو وجوبي أم استحبابي وكذا ) :٣٢٦(مسألة 
ال هذه التعابري ؟أمث

.وا العامل - استحبابي وكذا كل احتياط سبقته الفتوى أو حلقته ):٣٢٦(جواب 

هل جتب املباشرة يف التقصري من احلاج أو املعتمر أم جيوز من الغري وكذلك احللق ؟) :٣٢٧(مسألة 

أن ينوي هو نفسه عمل التقصري مع جيوز بإذنه من غريه بشرط أن ال يكون ذلك الغريحمرماً وال بد ) :٣٢٧(جواب 
.القربة فيه 
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هل جيوز ملن يريد حج التمتع أن حيلق رأسه يف املدينة يف طريقه إىل احلج ؟) :٣٢٨(مسألة 

.نعم جيوز قبل اإلحرام مع الكراهة ) :٣٢٨(جواب 

لعانة واإلبطني ؟ وهل بعد اإلحالل من إحرام عمرة التمتع هل جيوز للحاج أن حيلق العارضني وا) :٣٢٩(مسألة 
جيوز له ختطيط اللحية مبعنى األخذ من شعرها قليال وإزالة الشعر الذي بالرقبة وحتت الذقن أم ال جيوز ؟

.املمنوع منه هو حلق الرأس فقط ) :٣٢٩(جواب 

:إحراماً آخر زيد حج ومل يقصر نسياناً أو جهال أو قصر يف غري منى ويف السنة القادمة حج وانشأ ) :٣٣٠(مسألة 
بأيهما يبدأ ؟. هل يتعني عليه تقصريان ؟. ١

كان عليه التقصري إن أمكنه الرجوع إىل منى وفيها حيلق أو يقصر فإن مل ميكنه العودة قصر يف أي ):٣٣٠(جواب 
مكان هو فيه فإن أمكن أن يبعث شعره إىل منى بعثه ليدفن فيها وإالّ دفنه يف مكانه وال جيوز له إنشاء إحرام آخر يف 

.ق السنة القادمة إال بعد فعل احللق أو التقصري عن احلج الساب

هل جيوز ملن دخل عمرة مفردة تأخري التقصري أكثر من شهر ليخرج ويرجع بدون إحرام ثم يرجع ) :٣٣١(مسألة 
هـ١/٩/١٤٠٦ويقصر ولو أخر طواف النساء إىل شهر هل جيوز له الرجوع ألدائه بدون إحرام ؟ 

. جيوز ذلك مامل يقصر وإذا قصر وخرج لزمه جتديد اإلحرام بعد شهر العمرة ) :٣٣١(جواب 
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هل جيب على احلاج الذي مل ميكنه الذبح يف اليوم العاشر أن حيلق يف اليوم العاشر ويأتي بالذبح يف ) :٣٣٢(مسألة 
اليوم احلادي عشر ؟ أم جيب عليه تأخري الذبح إىل اليوم احلادي عشر ؟

.حيلق يف اليوم العاشر ويؤخر الذبح إىل اليوم احلادي عشر ) :٣٣٢(جواب 

هل جيب عليه احللق أو - دي ـإذا مل يقصر يف هنار يوم العيد جهال أو نسياناً أو لكونه مل يذبح اهل) :٣٣٣(مسألة 
هـ٢٥/٤/١٤١٠التقصري يف الليلة احلادية عشرة ؟ أم ال بد من إيقاعه يف اليوم احلادي عشر ؟

. األحوط إيقاعه يف اليوم احلادي عشر احتياطاً استحبابياً واألقوى جوازه ليلته) :٣٣٣(ب جوا

هـ٢٥/٤/١٤١٠ما حكم من قصر جهال يف الليلة احلادية عشرة على تقدير عدم اجلواز ؟ ) :٣٣٤(مسألة 

.مر آنفاً جوازه هذه الليلة ) :٣٣٤(جواب 

قصر خارج منى ؟ ومل يعلم أنه خارج منى إال بعد عودته إىل وطنه ؟ ما حكم لو حلق أو ) :٣٣٥(مسألة 
هـ١٥/١٢/١٤٠٠

.حيلق يف موطنه ثم يبعث به إىل منى ) :٣٣٥(جواب 
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لو كان ال جيزيه احللق خارج منى كما يف السؤال السابق فهل يرتتب عليه بطالن طواف احلج وما ) :٣٣٦(مسألة 
هـ٢٥/١٢/١٤١٢بعده ؟ 

.ال يضره إذا حلق ثم بعث به ) :٣٣٦(جواب 

أم يأتي به عن املنوب عنه ؟ - النائب يف احلج عن الغري هل يأتي بالتقصري أو احللق عن نفسه ) :٣٣٧(مسألة 
هـ٧/١٢/٤٠٤

.كل وظائف احلج والعمرة يأتي هبا النائب بقصد املنوب عنه: )٣٣٧(جواب 

النائب يف احلج عن الغري هل يأتي بالتقصري أو احللق عن نفسه أم يأتي به نيابة عن املنوب عنه ؟ ) :٣٣٨(مسألة 
هـ٥/١٢/١٤٠٠

كل وظائف احلج والعمرة يأتي هبا النائب بقصد املنوب عنه ، عدا الكفارات إن ابتلى هبا يأتي هبا ) :٣٣٨(جواب 
.عن نفسه

ما حكم من مل يعلم بأنه قصر خارج منى إال بعد أن أحرم يف سنة ثانيه حلج نيابي؟) :٣٣٩(مسألة 
إذا كان قد قصر خارج منى وإن جهل مبوضعه فال شيء عليه ، وصح حجه السابق ، وإحرامه ) :٣٣٩(جواب 

.الالحق ، أما لو مل يقصر حتى أحرم يف السنة الالحقة ففي صحة إحرامه األخري إشكال
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أحكام الوقوف بعرفة والمشعر: الحادي عشر 

أجزمت للمرأة املبيت برهة من الوقت يف املزدلفة ليلة العاشر ثم اإلفاضة إىل منى قبل الفجر فما حكم ) :٣٤٠(مسألة 
هـ١٦/٨/١٤١٢الرجل الذي يرافقها ؟ 

حكمه حكم سائر الرجال فريجع من منى ليداّرك الوقوف االختياري باملشعر احلرام فإن مل ميكنه ) : ٣٤٠(جواب 
.به بعد طلوع الشمس الوقوف . إدراكه فاالضطراري

إذا انتهى احلاج من املوقف الواجب بعرفة فهل جيوز له أن يذهب بعد الغروب إىل مكة أم جيب عليه ) :٣٤١(مسألة 
التوجه مباشرة إىل مزدلفة وكذلك نفس الشيء لو انتهى من موقف مزدلفة فهل جيب عليه التوجه مباشرة إىل منى 

هـ٢٧/٧/١٤٠٨ل الذبح والتقصري أو بعد الرمي والذبح وقبل التقصري ؟ حبيث حيرم عليه الرجوع إىل مكة قب

ال جيب عليه التوجه مباشرة إىل مزدلفة يف الفرض األول واىل منى يف الفرض الثاني كما جيوز له ) : ٣٤١(جواب 
.الرجوع إىل مكة بعد الرمي

التابعة لكم يقول أن احتمال املوافقة يف موقف بلغنا أن بعض العلماء الذين كانوا من ضمن بعثة احلج) :٣٤٢(مسألة 
:فما احلكم يف احلاالت التالية - هـ غري وارد ١٤٠٧العام املاضي
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من حج ناوياً حجة اإلسالم ومل يشخص هو احتمال املوافقة أو عدمه بل اعتمد على كالم مرشد احلج الذي كان . ١
يقول باحتمال املوافقة؟

املوافقة صح حجه وإن مل حيتمل املوافقة مل يصح سواء احتمل شخص آخر املوافقة أم ال كل أحد إذا احتمل: اجلواب 
.وا العامل - 

٢ . هل يستحق األجرة املسماة أم ال ؟- من حج نائباً بأجرة مثال

.إذا فرض بطالن حجه من جهة عدم احتمال املوافقة مل يستحق األجرة: اجلواب 

الفرض املذكور يف حال احتماله للموافقة أثناء أدائه أعمال احلج املذكور ؟وماذا يلزم النائب يف . ٣

.يف مفروض السؤال يصح حجه ويستحق األجرة : اجلواب 

ماذا يلزم احلاج - وعلى فرض تكرر مثل ذلك يف السنني اآلتية واختالف العلماء يف احتمال املوافقة وعدمها . ٤
حينئذ ؟

اله فإن احتمل املوافقة صح حجه وإن حصل هذا االحتمال من قول آخر وإن مل حيتمل كل حاج يتبع احتم: اجلواب 
.املوافقة مل يصح حجه وال فرق يف ذلك بني اختالف العلماء يف ذلك وعدم اختالفهم فيه 
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هو ما حكم من كان موقفه فاسداً ظناً منه بوجوب التقية أو كان جاهال جبميع تفاصيل الوقوف كما) :٣٤٣(مسألة 
احلاصل عند غري املطلعني على رسائل اتهدين ، بل رأى الناس تقف ووقف معهم وبعد املوقف تبني له أن املوقف 

غري صحيح أو تبني له ذلك بعد متام مناسك احلج ؟

إن كان فقط ظن أو احتمال مع احتمال موافقة الوقوف للواقع صح موقفه معهم ، وإن كان يقني ) : ٣٤٣(جواب 
فإن أمكنه التدارك من غري ضرر ولو بالوقوف االضطراري مما هو مذكور يف املناسك ! د وأنى لـه بذلك ؟بالفسا

أتى به وصح حجه وإالَّ فقد فسد احلج ومت نسكه بالعمرة املفردة إن كان يف مكة وإالَّ بطل إحرامه إن خرج ذو احلجة 
.من الشهر 

ملشعر أول الوقت هل جيب االستيقاظ كل الوقت أم جيوز النوم قليال إذا نوى الوقوف يف عرفة أو ا) :٣٤٤(مسألة 
بعض الوقت ؟

.أي مقدار شاء) نية الوقوف ( حيوز النوم بعد النية ) : ٣٤٤(جواب 

ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو مزدلفة قبل الوقت ولكنه استوعب الوقت نائماً؟) :٣٤٥(مسألة 
.ال جيزيه ذلك ) : ٣٤٥(جواب 
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هل يتحقق الوقوف االضطراري بالوقوف ولو مخس دقائق مثال يف عرفات أو املشعر وكذلك وقوف ) :٣٤٦(ألة مس
هـ٢٥/٩/١٤٠٧من خياف الزحام والنساء واملرضى ليلة العيد يف املشعر ؟ 

. نعم يتحقق بذلك وقوفهم : ) ٣٤٦(جواب 

هل جواز الوقوف يف املزدلفة ليال بالنسبة للنساء الالئى خيشني الزحام يوم العاشر أم ذلك مرخص ) :٣٤٧(مسألة 
للنساء مطلقاً ؟

.مرخص هلن ذلك مطلقاً ) : ٣٤٧(جواب 

قد ذكرمت يف املناسك أنه جيوز للنساء والشيوخ والعاجزين املعذورين اإلفاضة من املشعر احلرام إىل ) :٣٤٨(مسألة 
ال قبل وقت الوقوف االختياري ولكنهم حيتاجون إىل مرافقني خيرجون معهم ليال من املزدلفة إىل منى فهل منى لي

يشملهم احلكم وجيوز هلم اإلفاضة علماً بأنه بإمكاهنم الرجوع لتحقيق الوقوف االختياري ؟
وا - ي الوقت االضطراري له جيب درك اختياريه ملن ميكنه ولو بالرجوع يف وقته وإن مل ميكن فف) : ٣٤٨(جواب 

.العامل 

إذا علم أن املوقف يوم عرفة خمالف قطعاً فيما أنه جيزئ الوقوف االضطراري يف املزدلفة متى يكون ) :٣٤٩(مسألة 
هنا املوقف؟ هل هو يف اليوم التاسع الذي هو يوم العيد عندهم أم يف اليوم العاشر الذي هو احلادي عشر عندهم ؟
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.ازئ الوقوف يف اليوم الذي تكليفه واقعاً يف حال االضطرار ذلك وهو احلادي عشر عندهم ) : ٣٤٩(جواب 

لو أحرم يف اليوم الثامن من ذي احلجة لكن وقف يف عرفات اليوم الثامن ، ومن طلوع الفجر إىل طلوع ) :٣٥٠(مسألة 
وف أو لكونه متهاوناً أو غري ذلك ولو كان متعمداً وذبح الشمس يف املشعر احلرام يوم التاسع تارة مع العلم وتارة مع اخل

ل إىل وطنه فما حكم حجه صحة وفساداً ؟ـاخل حتى وص... وحلق 

إن علم باملخالفة ومع ذلك أتى باملناسك فسد حجه وأما مع احتمال املخالفة - بسمه تعاىل ): ٣٥٠(جواب 
.وا العامل - فيصح حجه 

حول املوقف فيما إذا مل يثبت هالل ذي احلجة ؟ وضحوا لنا ذلك فيما إذا كان هناك ما هو رأيكم) :٣٥١(مسألة 
احتمال ثبوت اهلالل وإذا مل يكن هناك احتمال وهل حيج احلاج وجيزئ ذلك أم يتحلل بعمرة مفردة ويعيد من قابل ؟

فإن متكن من اإلتيان بوظيفته وأما إذا علم باخلالف - إن مل يعلم باخلالف صح حجه - بسمه تعاىل ) :٣٥١(جواب 
وإن مل يتمكن منه بدل بعمرة مفردة وال - ولو بإدراك الوقوف االضطراري يف املزدلفة بدون خوف وجب عليه ذلك 

حج له وحينئذ فإن كانت استطاعته يف السنة احلاضرة فإن بقيت إىل السنة القادمة وجب عليه احلج يف العام القابل 
.وإالَّ فال شيء عليه
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ذكرمت يف املناسك حدود عرفات ، ولكن هذه احلدود غري واضحة يف هذه األيام مما حدا ببعض ) :٣٥٢(مسألة 
أهل العلم أن يشكك يف مواقف احلجاج ،إذ مع اتساع املعامل يف احلج ال ميكن لكل حاج أن يثبت مكاناً له بقرب اجلبل 

ه بالنسبة هلذا املوضوع ؟ هل ميكن أن جتعل عرفات على ليدرك القطع يف موقفه، فما هو احلل الذي جيب اختاذ
ناحية املسمى كالقرية أو املدينة كلما اتسعت دخل يف مضموهنا حكم البلد أم ال ؟

ال ينحصر املوقف بقرب اجلبل، بل هو واسع منه بكثري، وأما يف تطبيق احلدود له فالبد أن يرجع إىل ) :٣٥٢(جواب 
?. أهل اخلربة يف البلد

بصحة احلج وسقوط الفرض إذا حصل االحتمال باهلالل فما ) حفظكم ا (قالت مناسككم ) :٣٥٣(سألة م
هي بعض طرق االحتمال غري دعوى الرؤية ؟

?. املراد هو احتمال غري صدق الرؤية اليت حكم قاضي السنة طبقاً هلا بتعيني يوم املوقف) :٣٥٣(جواب 

إذا أرادت املرأة أن تبيت برهة من الوقت يف املزدلفة يف ليلة العاشر من ذي احلجة ، فهل يكون حكم ) :٣٥٤(مسألة 
الرجل الذي هي برفقته حكمها ، فيجوز له أيضاً املبيت يف املزدلفة يف تلك الليلة برهة من الوقت ، ثم االنصراف إىل 

منى قبل طلوع الفجر؟

. يه إدراك الوقوف هبا بني الطلوعنيليس حكمها حكمه ، وعل) :٣٥٤(جواب 
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إذا تعمد الوقوف يف خارج حدود عرفات فما هو حكمه؟:)٣٥٥(مسألة 

?. إن مل يدرك الوقوف هبا ولو مبقدار نصف ساعة أو أقل أو حتى مبقدار املرور هبا فال حج له) :٣٥٥(جواب 

كثري من احلجاج املؤمنني يذهبون للحج ويكون موقفهم يف عرفات و مزدلفة وعيدهم يف تاريخ ) :٣٥٦(مسألة 
املخالفني فما حكم حجهم إذا ثبت اخلالف وثبت سبقهم ؟ هذا مع العلم بأن منهم من مل يستطع يف حياته سوى 

احلج من حيث الثبوت هذه املرة ويصعب عليه السماع ببطالن حجه، وما هو احلل لكي يكون عمله صحيحاً يف
وعدمه عندنا ؟

هذه املواقفات معهم عند الشك يف صحة بنائهم يف تطبيق ما يعملون مع الواقع جمزئة ومربئة وال يضر ):٣٥٦(جواب 
مبخالفة اإلنسان هلا هو املقرر للوقوفني وسائر أوقات النسك ، فغري جمزئة ) اليقني (احتمال املخالفة، أما لو كان القطع 

?. املواقفات للقاطع مهما كانت احلالةتلك

إذا أفاض احلاج من عرفات بعد الغروب من اليوم التاسع، ومل يدرك الوقوف يف املزدلفة بني الطلوعني ) :٣٥٧(مسألة 
الزدحام الطرقات، فما هو حكمه؟

ن متكن من إدراك الوقوف إذا مل يتمكن من إدراك الوقوف االختياري يف املشعر ملانع من املوانع فإ: )٣٥٧(جواب 
 وقد صار عبوره من املزدلفة ، سيما إذا ذكر ا االضطراري وأدركه صح حجه وإال فسد، إال أن يكون جاهال

.وا العامل . تعاىل فيها عند عبوره منها فحينئذ يصح حجه 
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ول إىل منى إال يف الليل ، وقد إذا أفاض احلاج من املزدلفة بعد طلوع الشمس ، ومل يتمكن من الوص) :٣٥٨(مسألة 
فاتته أعمال يوم العيد ، فهل جيوز له القيام هبا يف اليوم الثاني ؟ وهل تكون النية عند ذلك أداء أم قضاء ؟

نعم عليه أن يقوم باألعمال املزبورة يف اليوم الثاني بعنوان الوظيفة الفعلية ، وال يعترب يف صحتها قصد ) :٣٥٨(جواب 
. وا العامل .القضاء 

إىل أن يصل إىل بلده ؟) يف مفروض السؤال السابق (وهل جيوز له تأخري الذبح ) :٣٥٩(مسألة 

?. ال جيوز له ذلك ):٣٥٩(جواب 

إذا ضاع املكلف عن رفاقه ومل يؤد ما عليه يف عرفات أو منى ، أو كليهما ، الفتقاره إليهم ، وانتهت ) :٣٦٠(مسألة 
رجع إىل مكة فما هو حكمه ؟هل حجه صحيح أم عليه احلج يف العام القادم ؟أيام احلج ، و

إذا ترك الوقوف يف عرفات اختياراً أو املشعر فسد حجه ، وكذا إذا ترك أعمال منى ، ومل يتمكن ) :٣٦٠(جواب 
من اإلتيان هبا يف ذي احلجة ، وأما إذا كان قد أتى بالوقوف بأن كان يف عرفات من زوال اليوم التاسع ويكون يف املشعر 

ب ، فإن متكن من الذبح إىل آخر ذي احلجة وأتى من أول طلوع الفجر إىل طلوع الشمس، ومل يأت بأعمال منى فحس
به و بالطواف والسعي بعده صح حجه ، نعم إذا ترك رمي مجرة العقبة يف يوم العيد عمداً فسد حجه ، وأما إذا تركه 
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جهال أو نسياناً مل يفسد حجه وعليه أن يأتي به يف السنة القادمة بنفسه أو بنائب عنه ، وتفصيل ذلك بتمام شقوقه 
.مذكور يف املناسك ، وا العامل
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نىأحكام ِم: الثاني عشر 

لو خرج احلاج من منى ليلة احلادية عشرة بعد العشاء قبل منتصف الليل عامداً أو جاهال إىل مكة ) :٣٦١(مسألة 
ألداء أعمال احلج واستمر إىل الفجر أو انتهى قبل الفجر ما حكمه يف حال رجوعه إىل منى مرة ثانية أو عدمه أو 

اشتغاله باألعمال إىل الفجر ؟

.فيه كفارة شاة ) :٣٦١(جواب 

لو خرج احلاج من منى اليوم العاشر أو احلادي عشر ونام أول الليل يف مكة أو اشتغل يف الليل بغري ) :٣٦٢(ة مسأل
العبادة إما الختياره التأخر أو لوجود الزمحة املانعة من الطواف ثم استمر إىل الفجر ماذا جيب عليه ؟

.هذا كسابقه) :٣٦٢(جواب 

الفتاوى الواصلة إلينا بالنسبة لتنصيف الليل للمبيت مبنى فبعضها وجدت اختالف يف بعض) :٣٦٣(مسألة 
هـ٢٦/١١/١٤٠٥حبساب الليل إىل الفجر وبعضها إىل طلوع الشمس فما هو املوافق آلخر فتواكم ؟

.يعترب يف املبيت االنتصاف بالنسبة إىل طلوع الفجر) :٣٦٣(جواب 
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ليله من غروب الشمس إىل طلوعها أم من غروب الشمس هل نصف الليل الواجب يف منى حيسب) :٣٦٤(مسألة 
إىل طلوع الفجر ؟

.هذا إىل طلوع الفجر ال طلوع الشمس ) :٣٦٤(جواب 

ى ؟ــت يف منــل بالنسبة للمبيــف الليـون نصـى يكـمت) :٣٦٥(مسألة 

هـ١٦/٨/١٤١٢. هو نصف ما بني الغروب وطلوع الفجر) :٣٦٥(جواب 

باجلملة هل أن التنصيف املعترب هو التنصيف الدقي الفلسفي الذي ال يغتفر فيه التقديم والتأخري ؟ ) :٢٦٦(مسألة 
هـ٢٥/٣/١٤١٠

.يعترب فيه النصف احلقيقي وال يكفي األقل) :٣٦٦(واب ج

هل يكفي تلفيق نصف الليل يف منى فينام ربعاً من النصف األول وربعاً من النصف الثاني متصلني : )٣٦٧(مسألة 
أو منفصلني ؟

.ال يكفي ذلك ) :٣٦٧(جواب 

هل جيزئ أن يبيت نصفاً ملفقاً وذلك بأن ميكث آخر ربع من النصف األول وأول ربع من الثاني ؟ ) :٣٦٨(مسألة 
هـ٢٥/٣/١٤١٠
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.ال جيزئ :) ٣٦٨(جواب 

من خرج من مكة قبل منتصف الليل بساعتني مثال وكان قاطعاً بوصوله إىل منى قبل منتصف الليل ) :٣٦٩(مسألة 
ما حكمه ؟- ، ولكنه مل يصل إىل منى إالَّ بعد منتصف الليل بساعة 

هـ٢٩/١/١٤١٠. األحوط وجوباً التكفري ) :٣٦٩(جواب 

لو كان السائق ضل الطريق حتى دخل النصف الثاني من الليل ؟وهل خيتلف احلكم ) :٣٧٠(مسألة 

هـ٢٩/١/١٤١٠. يكفر على األحوط وجوباً : )٣٧٠(جواب 

وهل احلكم كذلك لو كان مشتغال بالطوافني والسعي يف اليوم العشر عصراً وخرج من مكة بعد ) :٣٧١(مسألة 
هـ٢٩/١/١٤١٠الفراغ من تلك األعمال يف ليلة احلادي عشر لكنه مل يصل إىل منى إالَّ بعد منتصف الليل بساعة مثال ؟ 

.إن مل يكن معذوراً يف تأخريه كفر ) :٣٧١(جواب 

وهل خيتلف احلكم لو كان قد اشتغل بالطوافني والسعي بعد صالة العشاء من الليلة احلادية عشرة ) :٣٧٢( مسألة 
وكان بإمكانه أن يشتغل بتلك األعمال قبل ذلك ولكنه اختار هذا الوقت جتنباً للزحام ، 

هـ٢٩/١/١٤١٠وبعد فراغه من تلك األعمال خرج إىل منى فلم يصل إليها إالَّ بعد منتصف الليل بساعة ؟ 

. وا العامل - عليه الكفارة مع انتفاء العذر ومع وجوده احتاط بذلك ) :٣٧٢(جواب 
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إذا جاء احلاج من مكة إىل منى للمبيت يف النصف الثاني ولكن متادى به الطريق الزدحام ) :٣٧٣(مسألة 
هـ١٩/٥/١٤١٠ما احلكم ؟ - السيارات فلم يصل إالَّ بعد منتصف الليل بربع ساعة 

.جتب عليه الكفارة على األحوط لزوماً ) :٣٧٣(جواب 

١٩/٥/١٤١٠وما احلكم لو كان التأخر املذكور أعاله بسبب اشتغاله بأعمال احلج يف املسجد احلرام ؟ ) :٣٧٤( مسألة
هـ

.األحوط التكفري ) :٣٧٤(جواب 

هـ١٩/٥/١٤١٠ما احلكم لو زاد هذا التأخر إىل ساعة أو أكــثر وهل هناك وقت يتسامح فيه ؟ ) :٣٧٥(مسألة 

. ال بد من التدقيق واملبيت نصفاً كامال ) :٣٧٥(جواب 

ال جيب املبيت مبنى أن يكون ذلك يف جمموع الليل بل جيوز أن ميكث النصف األول أو الثاني من الليل ) :٣٧٦(مسألة 
:ل وهنا مسائ

كيف حيسب منتصف الليل ؟ وماذا تقصدون بعبارة من أول الليل؟. ١

وإذا أراد املبيت النصف األول فهل جيب أن يبدأه من الغروببالضبط ؟. ٢
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. منتصف الليل هنا حيسب من الغروب إىل طلوع الفجر ومبدأ النصف األول هو غروب الشمس :اجلواب 
هـ٢٥/٣/١٤١٠

- يبيت النصف األول ولكنه مل يصل إىل منى إالَّ بعد نصف ساعة من الغروب أو ساعة لو فرض أنه اختار أن . ٣
فهل جيزئه أن جيرب هذا النقص من النصف الثاني وما احلكم من بنى على ذلك يف حجه ؟ 

ال جيزئ اجلرب وإذا بنى على ذلك يف حجه فعليه التكفري بشاة مع العلم باحلكم بل مع اجلهل أيضاً على :اجلواب 
هـ٢٥/٣/١٤١٠. األحوط 

ما حكم من مل يبت مبنى بعض الليل أو كله الشتغاله بتطويف بعض احلجاج؟) :٣٧٧(مسألة 

.كما يطوفهم فال شيء عليه إن عد ذلك عبادة له أيضاً كأن يكون يطوف لنفسه) :٣٧٧(جواب 

فهل - ذكرمت أنه ال كفارة على من ترك املبيت مبنى واشتغل بالعبادة يف مكة فما كيفية هذه العبادة :)٣٧٨(مسألة 
هي خمتصة بالصالة أو الطواف أم تعم األذكار واألدعية والصالة على حممد وآل حممد ؟

.نعم تعم وتشمل أي نوع من العبادة ) :٣٧٨(جواب 

خرجنا ,بعد أداء أعمال احلج يف مكة من الطواف والسعي وطواف النساء يف اليوم احلادي عشر ) :٣٧٩(مسألة 
من مكة قبل الغروب حبوايل الساعة أو أكثر وذلك ملبيت النصف األول من الليلة الثانية عشرة مبنى إالَّ أن زمحة 
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نا إىل هناك حبوايل مخسة عشر دقيقة من بعد الغروب يف ذلك اليوم وكما هي موضحة الرزنامة املرور أعاقت وصول
فهل هذا التأخري البسيط يقع يف ضمن أول الليل أم يرتتب علينا شيء آخر علماً بأننا رجعنا مرة أخرى - ذلك اليوم 

د الزوال؟ إىل منى يوم الثاني عشر ورمينا اجلمرات الثالث ومكثنا هناك إىل ما بع

جتب عليكم الكفارة وليس املورد مما ال جتب فيه الكفارة وكان الواجب عليكم املبيت يف النصف ) :٣٧٩(جواب 
 العامل - الثاني من الليل وقد تركتم ذلك جهال وا.

بعد الزوال واخلروج هل جيوز اخلروج من منى يوم الثاني عشر قبل الزوال ال بنية النفر ثم العودة إليها ) :٣٨٠(مسألة 
منها بنية النفر؟

.وا العامل - نعم جيوز ذلك : )٣٨٠(جواب 

هـ٢٥/٤/١٤١٠هل جيوز اخلروج من منى يوم الثاني عشر بعد الرمي أو قبله والعودة إليها قبل الزوال ؟ ) :٣٨١(مسألة 

.نعم جيوز اخلروج ال بنية النفر بل بنية العودة إليها) :٣٨١(جواب 

هل جيوز اإلفاضة من منى يف اليوم الثاني عشر قبل الزوال ؟ ) :٣٨٢(لة مسأ

هـ١٦/٨/١٤١٢. ال جيوز قبل الزوال وإمنا جيوز بعده) :٣٨٢(جواب 
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متى جيب عليه العودة إىل منى ؟ - ما حكم من بقي النصف الثاني من ليلة الثاني عشر خارج منى :)٣٨٣(مسألة 
هـ١٦/٨/١٤١٢

له أن يعود إىل منى لرمي اجلمرات أي وقت شاء من النهار وإذا كان هناك قبل الزوال فال ينفر منه إال ) :٣٨٣(جواب 
.بعد الزوال 

فهل جتوز " جتوز اإلفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر ) " ١٦٩(قلتم يف املناسك ص ) :٣٨٤(مسألة 
اإلفاضة قبل الظهر بعد الرمي ؟

.الَّ بعد الزوال ال جيوز إ) :٣٨٤(جواب

وعلى فرض عدم اجلواز فهل املراد ببعد الظهر هو حصول الزوال أم دخول وقت العصر ؟) :٣٨٥(مسألة 
.املراد هو أن يكون بعد حصول الزوال ) :٣٨٥(جواب 

هل يكفي يف العودة املرور - جيوز اخلروج من منى اليوم الثاني عشر قبل الزوال بنية العودة إليها ) :٣٨٦(مسألة 
بالسيارة بعد الزوال أو بعد املغرب ؟

. ال يكفي ذلك بل ال بد من املكث فرتة من الزمن حبيث يصدق على اخلروج بعده عنوان النفر ) :٣٨٦(جواب 
هـ٣٠/١/١٤١٠

هـ٣٠/١/١٤١٠ما حكمه ؟ - السؤال السابق إذا مل يستطع احلاج الرجوع إىل منى أو مل يرجع متعمداً يف ) :٣٨٧(مسألة 
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.ليس له ترك الرجوع عمداً ومن دون عذر : )٣٨٧(جواب 

ماذا - لو خرج احلاج من منى قبل الزوال بنية العودة وبقي يف مكة ومل يرجع إىل اليوم الثالث عشر ) :٣٨٨(مسألة 
هـ٣٠/١/١٤١٠عليه ؟ 

.لريجع يف اليوم الثالث عشر وميكث هنا مدة كما ذكرنا ) :٣٨٨(جواب 

خارج منى ) ١٢- ١١- ١٠(يف هذه ا لسنني يتفق لكثري من احلجاج أن يكون نزوهلم األيام الثالثة ) :٣٨٩(مسألة 
هؤالء ؟ وأيضاً إذا ويكون دخول منى حرجياً عليهم من الليل للمبيت وذلك لوجود نساء معهم وشيوخ فما حكم

رمى هؤالء اجلمار يف اليوم الثاني عشر قبل الزوال فهل جيب عليهم البقاء يف منى والنفر بعد الزوال منها أو جيوز هلم 
اخلروج إىل أماكنهم وإذا كان حكمهم البقاء يف منى للزوال فما حكم النساء والشيوخ الذين ينيبون عنهم يف الرمي 

كان هل ينفرون من هذا املكان أم يذهبون إىل منى للنفر منها علماً أن الذهاب إىل منى يكون وهم باقون يف هذا امل
هـ١٣/٧/١٤٠٤حرجياً عليهم ؟ 

إمنا عليهم كفارة شاة على األحوط لكل ليلة وأما عودهم بعد الرمي يوم الثاني عشر قبل الزوال إىل ) :٣٨٩(جواب 
شعر حبيث يكون مرورهم عند النفر بعد الزوال يقع على منى فال بأس أماكنهم خارج منى فإن كانت يف جانب امل

. بالعود املزبور 
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بناء على العالمات اجلديدة حلدود منى فإن هناية منى حماذية متاماً لطرف العقبة الكربى حبيث لو ) :٣٩٠(مسألة 
ما احلكم ؟ وهل هذه - رج حدود منى أراد احلاج أن يرمي مستدبراً للقبلة وعلى بعد ولو ذراع واحد فإنه يكون خا

هـ١٦/٨/١٤١٢العالمات معتمدة شرعاً ؟ 

. يرجع ذلك إىل أهل خربته ) :٣٩٠(جواب 

من رجم يف اليوم الثاني عشر هل جيب عليه البقاء إىل ما بعد الزوال لينفر، أم أنه جيوز له اخلروج ثم ):٣٩١(مسألة 
العودة قبل الزوال لينفر بعده ؟

جيب البقاء بعد رمي ذلك اليوم ، وال ينفر إال بعد الزوال مامل يدخل الليل ، نعم جيوز له اخلروج قبل ) :٣٩١(جواب 
.الزوال ال بعنوان النفر، بل حلاجة ثم يرجع لينفر بعد الزوال 

عزيزيه مثال ، وخرج إذا مل يكن احلاج اآلفاقي نازالً يف مكة القدمية ، بل يف أحد أحيائها اجلديدة كال) :٣٩٢(مسألة 
إىل منى للمبيت فيها فلم يصل إليها إال بعد منتصف الليل ، فهل يلزمه التكفري بشاة أم أن التكفري الزم ملن تأخر بعد 

منتصف الليل ممن هو نازل يف مكة القدمية فقط ؟

.ال فرق يف احلكم بني النازل يف مكة القدمية أو اجلديدة ) :٣٩٢(جواب 
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لو خرج من مكة ووافى منزله الذي يف أحياء مكة أي خارج مكة القدمية قبل منتصف الليل، ثم :) ٣٩٣(مسألة 
توجه إىل منى ومل يصل إال بعد منتصف الليل، فهل عليه الكفارة ؟

إذا كان يف مكة ألداء طوافه وسعيه ، وبقي لعبادة ، ثم خرج إىل منى وجتاوز عقبة املدنيني فال ) :٣٩٣(جواب 
.وصول إىل منى بعد نصف الليل ، وال كفارة عليهيضره ال

هل جيوز املبيت مبنى حماذياً للمسلخ من جهة الشمال أو اجلنوب مع العلم أن اجلبل يبعد عن املسلخ ) :٣٩٤(مسألة 
مسافة كيلومرت؟

. إذا كان معدوداً من منى عند أهل اخلربة ،ال مانع من ذلك) :٣٩٤(جواب 

ت منى بالناس كما حيدث يف هذه األيام ، فهل جيوز املبيت يف خارجها كما يف املزدلفة إذا ضاق) :٣٩٥(مسألة 
ووادي حمسر ؟

. جيوز مع االضطرار ولكن األحوط التكفري بشاة لكل ليلة ، وا العامل) :٣٩٥(جواب 

لتحديد ؟هل يعول على العالمات اليت جتعلها الدولة يف منى و عرفات ومزدلفة إىل ا) :٣٩٦(مسألة 

.يرجع يف ذلك إىل أهل اخلربة ) :٣٩٦(جواب 
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كة قاصداً التوجه إىل منى للمبيت هبا ولكنه مل حيصل على وسيلة نقل إىل منى إال ـمن خرج من م) :٣٩٧(مسألة 
بعد منتصف الليل فهل يعد خمال باملبيت ؟

.نعم خيل وجيب عليه الكفارة على األحوط ) :٣٩٧(جواب 

لو فات احلاج البيات األول بتمامه مبنى وجزء من البيات الثاني اختياراً فهل يلزمه اهلدي ، وإذا كان :)٣٩٨(مسألة 
حبيث يؤدي ذلك لفوات شيء من املبيت . لضرورة كشدة الزحام مثال أو لكون السائق ال يعرف الطريق إىل منى 

الثاني ، فماذا يرتتب عليه حينئذ؟

.دينعم عليه اهل) :٣٩٨(جواب 

وقد يتفق يف بعض األحيان أن يدخل السائق مع احلاج إىل منى قبل دخول وقت املبيت الثاني ولكنه ) :٣٩٩(مسألة 
لعدم خربته باملنطقة يضل الطريق ، فيخرج من حدود منى ويصادف ذلك دخول وقت البيات الثاني ، ثم يرجع مرة 

يلزمه ؟فماذا . أخرى إىل منى وقد فات جزء من البيات الثاني 

.نعم عليه اهلدي كالسابق ، على األحوط) :٣٩٩(جواب 

هل اجلبالن اللذان يكتنفان منى من اجلانبني طوالً داخالن يف حدود منى ، فيجوز الذبح و املبيت ) :٤٠٠(مسألة 
فوقهما يف حال االختيار أم ال؟
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.يرجع يف تشخيص حدوده إىل أهل اخلربة) :٤٠٠(جواب 

ل جتب صالة الظهر قبل اخلروج من منى يف اليوم الثاني عشر من ذي احلجة ؟ وإذا كانت واجبة ه) :٤٠١(مسألة 
فما حكم من تركها عمداً أو جهال باحلكم أو نسياناً ؟

. ال جتب صالة الظهر يف منى قبل اخلروج، بل له أن يصليها يف وقتها أين شاء) :٤٠١(جواب 

كة أول الليل يف الليلة احلادية عشر أو الثانية عشر من ذي احلجة ، لطواف إذا أتى املكلف إىل م) :٤٠٢(مسألة 
احلج وطواف النساء وانتهى من األعمال قبل منتصف الليل ، ولكن معه مجاعة ال يستطيع تركهم والذهاب إىل منى 

باقي أصحابه ، لبعد للمبيت ، إما لكونه مرشداً ويريد إكمال أعمال الباقي ، أو لكونه ال ميكنه الذهاب إال مع 
الطريق وحنو ذلك ، فهل على مثل هذا كفارة إذا بقي يف مكة إىل ما بعد منتصف الليل أو إىل ما بعد الفجر ؟

ال جيوز التأخري بدون إشغال نفسه بالعبادة فيها، وتعلق الكفارة لغري من استثين على األحوط ، ) :٤٠٢(جواب 
.ة أو قراءة القرآن أو تسبيح حتى يصري ممن استثينوميكنه أن يشتغل يف تلك الفرتة بنافل

إذا اختار احلاج املبيت يف النصف األول من ليلة احلادي عشر أو الثاني عشر مبنى فهل حيسب ) :٤٠٣(مسألة 
نصف الليل من غروب الشمس إىل طلوعها أو حيسب من غروب الشمس إىل طلوع الفجر ؟ ويف مفروض هذه 

بيت وتلزمه الكفارة أم ال املسألة لو خرج احلاج من منى مقدار ساعة أو أقل لغرض ورجع ، فهل هذا املقدار خيل بامل
؟ وهل هناك فرق يف احلكم بني املضطر هلذا اخلروج وبني غريه ؟
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حيسب إىل طلوع الفجر ومن ترك املبيت يف منى مبقدار نصف الليل ولو بساعة أو أقل عليه الكفارة ) :٤٠٣(جواب 
. ، وإذا كان مضطراً فوجوب الكفارة مبين على االحتياط
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أحكام الرمي: الثالث عشر 

يوجد يف مكان اجلمرات مبنى كثري من اجلمرات املتناثرة على األرض وال يعرف أن هذه اجلمرات ) :٤٠٤(مسألة 
هـ٢٨/١/١٤١٠بكر أم ال فهل جيوز أن يرمى هبا ؟ 

.ال جتزئ ما كانت من أطراف املعلوم إمجاالً الرمي هبا قبل ذلك) :٤٠٤(جواب 

كثري من اجلمرات املتناثرة على " املكان الذي يقف فيه الرامون " يوجد يف رمي اجلمرات مبنى ) :٤٠٥(مسألة 
األرض وال يعرف أن هذه اجلمرات بكر أم ال ؟ فهل جيوز الرمي هبا؟

هذا وإن مل يعلم برميها باخلصوص ولكن يف احملل هي طرف للعلم اإلمجايل املانع عن صحة الرمي هبا ) :٤٠٥(جواب 
.فال جيوز وال جيزي

هـ١٦/٧/١٤٠٣هل جيوز الرمي هبذه احلجارة؟ - لو اشتبهت احلجارة البكر وغري البكر ) :٤٠٦(مسألة 

.يف الشبهة البدوية جيوز ) :٤٠٦(جواب 

أنه يعترب يف احلصيات أن تكون أبكاراً فهل جيوز الرمي باحلصى اليت ) ١٥٣(ذكرمت يف املناسك ص ) :٤٠٧(مسألة 
رمي هبا ومل تصب اجلمرة أو باحلصى املوجود جبانب اجلمرة الذي ال يعلم بأنه رمي به أم ال ؟ أو أصاب أم ال ؟
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جبانب اجلمرة مرددة بني ما أصابت وبني ما مل تصب فال جيوز الرمي باليت مل تصب يف رميها أما اليت ) :٤٠٧(جواب 
هـ٢٥/٩/١٤٠٧.جيوز الرمي هبا للعلم اإلمجايل فاجلواز إمنا لغري مورد العلم املذكور 

أنه يعترب يف احلصيات أن تكون من احلرم فإذا وجدنا حصى غلب على ) ٣٨٨(وذكرمت يف مسألة ) :٤٠٨(مسألة 
فهل جيوز الرمي به أم جيب ختري - جلب الستحداث األبنية ورصف الشوارع هناك ظننا أنه من خارج املشعر قد

هـ٢٥/٩/١٤٠٧احلصى الذي على املرتفعات املوجودة يف املشعر ؟ 

.ختري اليت يعلم أهنا من املشعر ) :٤٠٨(جواب 

التقاط احلصى للجمرات من فوق سفح اجلبال احمليطة باملشعر هل هو كاف أم ال ؟ خصوصاً مع ) :٤٠٩(مسألة 
مالحظة بعض أعضاء البعثة الدينية للحج للحدود ؟

.ال بد من إحراز كون احلصى من داخل احلرم ) :٤١٠(جواب 

ما حكم نقل اجلمرات أو الشعر إىل البلد ؟) :٤١١(مسألة 

.وز ذلك يف نقل الشعر بل يلقيه يف منى أو يدفنه فيها وأما نقل اجلمرات فال بأس به ال جي) :٤١١(جواب 

هل جيوز رمي مجرة العقبة والسعي من أعلى اختياراً أو لزحام ؟) :٤١٢(مسألة 
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ومع الزحام وعدم القدرة على الرمي من أسفل استناب له ورمى هو من - األحوط ترك ذلك فيهما ) :٤١٢(جواب 
.والسعي من أعلى إن كان سعياً بني اجلبلني صح وإن كان فوق اجلبلني مل يصح أعلى

هل جيوز ملن يقلدكم أن يقلِّد جمتهداً آخر يف جواز رمي اجلمرة من الطابق الثاني ؟) :٤١٣(مسألة 

.جيوز ذلك ) :٤١٣(جواب 

بل - هل جيوز يف الرمي أن يأخذ اإلنسان قبضة كبرية ويرميها ليتيقن بإصابة واحدة غري معلومة ) :٤١٤(مسألة 
أجيوز ذلك ؟- يتيقن بإصابة أكثر من واحدة ولكنه يريد شرعاً واحدة وهكذا يكرر العملية هذه سبع مرات 

.نعم جيوز ) :٤١٤(جواب 

رمى على غري الوجه الشرعي ومل يعلم بذلك إال بعد الرمي يف رجل نسي الرمي يف اليوم العاشر أو ) :٤١٥(مسألة 
هـ٩/٩/١٤٠٦فما جيب عليه يف مفهوم السؤال؟ - اليوم الثاني عشر وبعد طواف احلج وسعيه وبعد طواف النساء 

.جيب عليه قضاء الرمي املذكور يف مفروض السؤال وال شيء عليه ) :٤١٥(جواب 

اننا يرمون اجلمرات من فوق الكوبري إالَّ أن البعض يقولون بأن االسطوانات زيد يف بعض الناس يف زم) :٤١٦(مسألة 
ارتفاعها إىل احلد الذي بلغت عليه اليوم فما حكم من رمى من فوق الكوبري جاهال بأن االسطوانات مل يزد يف 

تبني له املوضوع واحلكم ؟ارتفاعها أو كان شاكاً يف ذلك ؟ أو ال يعلم باحلكم مطلقاً وبعد رجوعه إىل البلد 
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١٤١

إن أمكنه وكان يف أيام التشريق قضاه بقدر ما فات وإن مضى وقته استناب يف العام القابل أو رمي ) :٤١٦(جواب 
.اجلمرات بنفسه 

إذا اضطر احلاج إىل تأخري ذبح اهلدي يف منى إىل يوم ثاني العيد ، فهل جيوز له أن يرمي اجلمرات يف ) :٤١٧(مسألة 
اليوم قبل الذبح أم جيب عليه تأخري الرمي إىل بعد الفراغ من الذبح ؟هذا 

هـ٩/١/١٣٩٩. ال جيب تأخري الرمي يف فرض السؤال) :٤١٧(جواب 

هـ١٦/٨/١٤١٢: إذا حدث خلل يف الرمي يوم العاشر ويوم احلادي عشر ) :٤١٨(مسألة 

؟فهل جيب تقديم القضاء على األداء يف اليوم الثاني عشر . ١

.نعم على األحوط :اجلواب 

وهل جيب الفصل ؟ وما مقداره ؟. ٢

.األحوط أن يكون القضاء أول النهار واألداء عند الزوال :اجلواب 

وهل جيوز رمي مجرة قضاء ليوم العاشر وليوم احلادي عشر وأداء لليوم الثاني عشر مرة واحدة؟ أم جيب رمي . ٣
الً ثم رمي اجلمرات الثالث مرتبةً قضاء لليوم احلادي عشر ثم رمي اجلمرات مرتبة مجرة العقبة قضاء لليوم العاشر أو

أداء لليوم الثاني عشر ؟ 
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١٤٢

.يقضيها على الرتتيب حسبما ذكر أخرياً :اجلواب 

وما حكم من علم خبلل يف الرمي بعد الذبح واحللق أو التقصري ؟. ٤

.يعيد الرمي وال شيء عليه :اجلواب 

لم باخللل بعد الطواف والسعي ؟إذا ع. ٥

يتداركه إىل اليوم الثالث وإذا علم باخللل بعد اليوم املذكور فاألحوط أن يرمي ويعيد الرمي يف السنة القادمة :اجلواب 
.بنفسه أو نائبه 

إذا علم باخللل بعد اليوم الثالث عشر ؟. ٦

.ظهر حكمه مبا تقدم :اجلواب 

انتهاء ذي احلجة ؟إذا علم باخللل بعد . ٧

.يرمي يف السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على األحوط :اجلواب 

هـ١٦/٨/١٤١٢التفريق بني القضاء واألداء يف الرمي هل هو احتياط وجوبي أو استحبابي؟ ) :٤١٩(مسألة 

)٤٣٨،٤٤٠(الحظ مسألة رقم . الظاهر أنه مستحب) :٤١٩(جواب 
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١٤٣

رة العقبة مفتوحة من اجلهات األربع فهل جيوز الرمي من أي جهة شاء احلاج ؟ لقد أصبحت مج) :٤٢٠(مسألة 
هـ١٦/٨/١٤١٢

.نعم جيوز بشرط أن تُرمى نفس اجلمرة ال احلائط املالصق هلا ) :٤٢٠(جواب 

هل جيب أن يرتك الرامي بينه وبني موضع اجلمرات مسافة ؟) :٤٢١(مسألة 

يستحب التبعد بني الرامي واجلمرة عشر خطوات إىل مخس عشرة خطوة وأما الالزم فبقدر ما ) :٤٢١(جواب 
.تصل احلصاة 

هل جيوز أن أدخل يف احلوض املعلوم يف هذه األيام وأرمي اجلمرة ؟) :٤٢٢(مسألة 

ي كانت به قبل هذه املعترب هو التوجه بالرمي إىل اجلمرة من موقفه القريب منها فريمي حجمها الذ) :٤٢٢(جواب 
.األيام على األحوط الالزم 

من يشق عليه املشي إىل اجلمرة ملرض حبيث يكون وصوله إليها حرجياً وشاقاً ، أما نفس الرمي ) :٤٢٣(مسألة 
هـ٢٥/٤/١٤١٠هل يسوغ له االستنابة ؟ وما احلكم لو استناب ؟ - فقادر عليه 

.ا ولو راكباً استناب إن تعذر أو تعسر الوصول إليه) :٤٢٣(جواب 

هل جيب على األعمى أن يرمي اجلمرات أم جتوز له االستنابة؟) :٤٢٤(مسألة 
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١٤٤

.إذا أمكنه ذلك واطمأن باإلصابة ولو بأخبار الثقة وجبت املباشرة به ):٤٢٤(جواب 

خلوف من جواز رمي اجلمار للنساء والضعفاء كالشيوخ واملرضى ليال هل أن ذلك مشروط با) :٤٢٥(مسألة 
هـ٢٥/٣/١٤١٠الزحام هناراً أم مطلقاً؟ وإذا رموا ليال ومتكنوا من اإلعادة هناراً فهل جيب إعادة الرمي هناراً؟ 

.هو مطلق وغري مشروط خبوف الزحام وال جتب اإلعادة هناراً مطلقاً ) :٤٢٥(جواب 

اشرة فال جيوز االستنابة اختياراً فما ويعترب يف رمي اجلمرات املب) ١٧١(قلتم يف املناسك ص ) :٤٢٦(مسألة 
:احلكم فيما يلي 

هل جيوز للمرأة أن تنيب غريها إذا علمت بشدة الزحام يف وقت ما أم جيب عليها الصرب وحتري خلو اجلمرة من ١.
الزحام ؟

هـ٢٥/٩/١٤٠٧. جيب عليها الصرب وحتري خلو اجلمرة من الزحام :اجلواب 

فعال ولكن علمت بأن الزحام سريتفع بعد ساعة من الوقت ، فهل جيوز هلا االستنابة يف إذا علمت بشدة الزحام . ٢
الرمي باعتبار عدم قدرهتا على الرمي فعال أم جيب عليها الصرب حتى وقت ارتفاع الزحام لتباشر الرمي بنفسها ؟

هـ٢٥/٩/١٤٠٧. كما يف الصورة أعاله : اجلواب
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١٤٥

إذا ذهبت املرأة إىل اجلمرة فرأت زحاماً شديداً ال تتمكن معه من الرمي ، فهل جيوز هلا االستنابة ) :٤٢٧(مسألة 
هـ٢٥/٩/١٤٠٧يف احلال أم البد هلا من الصرب حتى تطمئن أهنا ال تستطيع الرمي يف مجيع أوقات النهار؟ 

.عمل النائب عنها إذا رأت الزحام حبيث ال تتمكن جاز هلا االستنابة وجيزي ) :٤٢٧(جواب 

إذا استنابت املرأة فرمي عنها ثم علمت بارتفاع الزحام ، فهل جيب عليها إعادة الرمي بنفسها ؟ ) :٤٢٨(مسألة 
هـ٢٥/٩/٤٠٧

.ال جيب عليها اإلعادة إذا كان الفرض كما يف أعاله) :٤٢٨(جواب 

بنفسها فهل جيب عليها قضاؤه يف اليوم التايل كمن إذا استنابت املرأة يف حال قدرهتا على املباشرة ) :٤٢٩(مسألة 
نسي الرمي فذكره يف اليوم التايل ؟

هـ٢٥/٩/١٤٠٧. نعم جيب عليها يف الفرض القضاء) :٤٢٩(جواب 

إذا استنابت املرأة فرمي عنها ثم علمت بعد الذبح والتقصري أهنا كانت تتمكن من الرمي فماذا ) :٤٣٠(مسألة 
هـ٢٥/٩/١٤٠٧تصنع ؟ 
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١٤٦

إذا كانت عند االستنابة خائفة من مباشرة الرمي فاستنابت أجزأها وإالَّ فلتعد الرمي إذا كانت ) :٤٣٠(جواب 
معتقدة جواز االستنابة كيف كان أما لو كانت متساحمة يف ذلك من دون خوف أو اعتقاد جوازها فال تكتفي 

.بذحبها وتقصريها الواقعني 

ز الرمي ليال للنساء يف حالة خشيتهن الزحام هناراً أم جيوز هلن ذلك مطلقاً؟هل جوا) :٤٣١(مسألة 
.جيوز هلن ذلك مطلقاً ) :٤٣١(جواب 

لو رمت املرأة والشيخ ليال خوفاً من الزحام هناراً ثم تبني إمكانية الرمي يف النهار لعدم وجود الزحام ) :٤٣٢(مسألة 
فهل جيب عليهما إعادة الرمي ؟- 

.ال جتب اإلعادة ) :٤٣٢(جواب 

يف اليوم العاشر يكون الزحام على أشده على مجرة العقبة ورمبا حصلت بعض الفرتات اليت يقل فيها ) :٤٣٣(مسألة 
خصوصاً - الزحام ولكنها غري معلومة يف أي وقت حتصل وليست لذلك ضابطة فهل جيب على املرأة واحلال هذه 

جلمرة أن تذهب وتفحص إىل أن تعلم بعدم اإلمكان أم جيوز هلا النيابة أم أن حكمها إذا كانت خيمتها بعيدة عن ا
تأخري الرمي إىل الليل وكذلك احلال لليومني احلادي عشر والثاني عشر ؟

.تستنيب للرمي يف يومه من ليلتها إن أفاضت من املشعر بالليل لرخصة هلن هبا ) :٤٣٣(جواب 
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١٤٧

رأة أن تنيب من يرمي عنها مجرة العقبة إذا كان ذلك يسبب حرجاً هلا ومشقة عليها ؟هل جيوز للم) :٤٣٤(مسألة 
.وا العامل- نعم جيوز إذا فات الرمي عنها يف الليل حيث أن وظيفتها اإلتيان بالرمي ليال ) :٤٣٤(جواب 

مرأة؟ هل يكفي الظن للعجز ؟ متى جيوز للرجل رمي اجلمرات نيابة عن املرأة ؟ وما صفة العجز لل) :٤٣٥(مسألة 
أم أهنا تذهب وحتاول الرمي فعال ولو اقتضى مزامحة الرجال ؟

جيوز هلا االستنابة إذا مل تستطع يف أيام الرمي للرمي بنفسها لضرر أو حرج يرتتب على مباشرهتا وال ) :٤٣٥(جواب 
ليل قدمت الرمي بنفسها مع احلرج يف اليوم وال تتمكن أن ترمي بنفسها يف ليل اليوم املوظف للرمي فإن متكنت لرمي ال

هـ٩/٧/١٤٠٩. جيوز االستنابة يف غري الصورة املزبورة 

هـ١٦/٨/١٤١٢:ما حكم الرمي للمرأة يف احلاالت آالتية ) :٤٣٦(مسألة 

إذا علمت بشدة الزحام واحتملت اخللوة يف فرتات الحقة ؟. ١

.مع عدم قدرهتا ثم إن رأت متكنها منه أعادته بنفسها تنتظر اخللوة وهلا أن تستنيب:اجلواب 

إذا علمت بشدة الزحام وعلمت بإمكان اخللوة بعد ذلك ؟. ٢

.تنتظر اخللوة :اجلواب 
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١٤٨

إذا ذهبت إىل اجلمرة ورأت شدة الزحام ؟. ٣

.إن مل تتمكن من الرمي فلها أن تنيب لكنها تعيده إن متكنت بعد ذلك :اجلواب 

استنابت ثم علمت بارتفاع الزحام أثناء النهار ؟إذا . ٤

.تعيده بنفسها كما ذكرنا :اجلواب 

إذا رمت ليال ثم ارتفع الزحام هناراً ؟. ٥

.ليس عليها اإلعادة هنا فإن الرمي للنساء اختياري :اجلواب 

إذا استنابت مع القدرة جهال باحلكم ؟. ٦

.تقضيه :اجلواب 

لقدرة جهال باملوضوع ؟إذا استنابت مع ا. ٧

.تقضيه :اجلواب 

يف حاالت وجوب القضاء هل جيوز هلا قضاء الرمي ليال ؟. ٨

.جيوز هلا أن تقضيه ليال :اجلواب 
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١٤٩

رمي اجلمرات يف هذا الوقت يكفي وصفه باملشقة الشديدة جداً بالنسبة لألقوياء ، فضال عن ) :٤٣٧(مسألة 
ضن للهتك ، فهل يكفي مثل هذا اجلواز االستنابة يف الرمي؟الضعفاء و النساء الالتي يتعر

. إذا كان حرجاً جازت االستنابة) :٤٣٧(جواب 

ملن نسي الرمي وأراد أن يقضيه يف اليوم التايل ، وهو أن يفرق ) ٤٣٤(االحتياط املذكور يف املسألة ) :٤٣٨(مسألة 
بني األداء والقضاء ، وأن يقدم القضاء على األداء وأن يكون القضاء أول النهار واألداء عند الزوال ، هل هو وجوبي 

يف اجلميع أم استحبابي ؟

.عنعم وجوبي يف اجلمي):٤٣٨(جواب 

هل جتوز االستنابة يف رمي اجلمرات للنساء والشيوخ الكبار ، والعجائز واملرضى ، والشباب ) :٤٣٩(مسألة 
والشابات ، إذا أرادا جمانبة االختالط أم ال؟

إذا متكن هؤالء غري اآلخرين أن يرموا بليل هنار الرمي كليل اجلمعة ليومها مثال فهو الالزم عليهم ، ) :٤٣٩(جواب 
تالط ال يضر ، إن مل يستتبع حمذوراً حمرماً ، وإن مل يتمكنوا فال بأس هلم باالستنابة ، وا ـما األخريان فنفس االخوأ

.العامل 
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١٥٠

إذا انكشف عدم صحة رمي مجرة العقبة يف اليوم العاشر ، وأرادت املرأة يف ليلة احلادي عشر أن ) :٤٤٠(مسألة 
ترمي مجرة العقبة قضاء ، واجلمرات الثالث أداء فهل جيب هنا على األحوط الفصل بني األداء والقضاء ؟ وما 

مقدار هذا الفصل ؟

.ال يبعد عدم لزوم الفصل) :٤٤٠(جواب 

اجلمار إذا غطي اجلزء األصلي منها باحلصيات، ويتعسر إزالتها يف وقت الرمي ، فهل يكتفي واحلال :)٤٤١(مسألة 
هذه برمي املقدار الزائد ؟

.نعم يكفي) :٤٤١(جواب 

لقد رمى بعض احلجاج خلف مجرة العقبة اعتماداً على ما نقله بعض أعضاء البعثة الدينية قبل ) :٤٤٢(مسألة 
ضح أن خلف اجلمرة ال يعترب من اجلمرة عرفاً ألن املعروف لديهم أن وجود النصب على السمنت سنني ، ومن الوا

هو رمز اجلمرة فما هو حكمهم ؟

مل تبق إىل زماننا ، وعليه فالواجب يف هذا الزمان هو رمي ) ص(اجلمرة املوجودة يف زمن النيب األكرم ):٤٤٢(جواب 
ن األمسنت وغريه ، فإذن ال فرق بني أطراف اجلمرة فيصح الرمي من كل اجلمرة املوجودة فعال ، وهي مركبة م

.وا العامل. جوانبها إذا مل يكن مانع مينع من وصول الرمي إليها 
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١٥١

حاج يرمي اجلمرة وهو على مقربة منها ، ولكنه بعد انطالق احلصية من يده ال يستطيع أن مييزها عن ) :٤٤٣(مسألة 
جاج اآلخرين ، لكي يتيقن متاماً أهنا أصابت اجلمرة ، ولكنه يتوقع توقعاً كبرياً أهنا أصابتها غريها من بني حصيات احل

، فهل له أن يبين على ذلك وحيتسبها أهنا أصابت اجلمرة أو ال ؟

.إذا اطمأن بوصوهلا واإلصابة فال بأس بعدم التمييز) :٤٤٣(جواب 

مرة ويقفون أو يقعدون ويرمون اجلمرة فهل هذا جائز ، أو بعض األشخاص يصعدون على حوض اجل) :٤٤٤(مسألة 
أنه يشرتط أن يكون الرامي واقفاً على األرض ؟

.ال بأس به مادام يصدق الرمي يف عمله) :٤٤٤(جواب 
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١٥٢

أحكام الذبح أو النحر: عشر رابعال

ما حكم الذبح يف املساخل احلديثة إذا كانت خارج حدود منى ؟ وما حكم احللق أو التقصري عند ) :٤٤٥(مسألة 
هـ٩/٧/١٤٠٩هذه املساخل ؟ 

إذا اطمأن بإمكان ذبح هديه يف منى إىل آخر ذي احلجة مبقدار يدرك بعده الطواف والسعي ) :٤٤٥(جواب 
فليؤخر الذبح واحللق أو التقصري يوم العيد يف منى وله أن يلبس املخيط ويرمي اجلمار كما هي الوظيفة إىل أن يذبح 

.احللق أو التقصري يف نفس منىويطوف ويسعي وإذا مل يكن بإمكانه الذبح مبنى يذبح باملذبح الفعلي ولكن
هل جيب التأخري ؟ وما حكم األعمال املرتتبة على - مع احتمال إمكان الذبح يف داخل منى ) :٤٤٦(مسألة 

هـ١٦/٨/١٤١٢الذبح ؟ 

إن مل ميكنه الذبح مبنى يوم النحر وأمكنه مع التأخري حلق أو قصر يوم النحر وأخر الذبح وما يرتتب ) :٤٤٦(جواب 
.وا العامل - ه من الطواف والسعي علي

هل تأكد لبعثة مساحتكم بأن عنابر معينة من مسلخ منى الفعلي داخلة يف حدود منى وما هي ) :٤٤٧(مسألة 
بالتحديد ؟

.ال علم لنا حبال موضع السؤال فال بد كشف حاله من الرجوع إىل أهل اخلربة هناك) :٤٤٧(جواب 
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فما احلكم - احلاج ملزوم بذبح اهلدي يف اازر املعينة وقد سألنا عنها فقيل أهنا مجيعاً خارج منى ) :٤٤٨(مسألة 
؟

إن علم بتمكنه من الذبح يف منى يف بقية أيام حجه يؤخر ذحبه ويقصر أو حيلق يوم - بسمه تعاىل ) :٤٤٨(جواب 
والسعي إىل ما بعد الذبح وإن مل ميكنه ذلك ذبح العيد بعد رمي مجرة العقبة ويلبس املخيط ولكن يؤخر الطوافني

.وا العامل - حيث هو اآلن واستمر على باقي عمله 

إذا ذبح احلاج أو حنر هديه خارج منى اضطراراً فهل جيوز له أن حيلق أو يقصر يف نفس املكان علماً ) :٤٤٩(مسألة 
بأنه خارج منى؟

.وا العامل - يف نفس منى وإن عمله يف غريها أعاد يف منى إن أمكنه ال جيوز إالَّ- بسمه تعاىل ) :٤٤٩(جواب 
هل جيوز له أن ينام - لو وكل احلاج يف هدي التمتع شخصاً عنه جيب على احلاج أن ينوي عن نفسه) :٤٥٠(مسألة 

بعد أن يوكل حبيث يقع الذبح عنه وهو نائم؟

هـ١٨/٤/١٤٠٨. ال مانع من ذلك ) :٤٥٠(جواب 

يشرتط يف ذبح هدي التمتع النية من املوكل هل تتحقق النية يف حالة بقائه يف اخليم وذهاب الوكيل ) :٤٥١(ة مسأل
وشراء الذبيحة وذحبها علماً بأنه مل يعرف املوكل نوع الذبيحة وال زمن الذبح ؟



قدسالسيد الخوئي–يضاح المناسك بغية الناسك في ا الذبح أو النحرام ـكـأح

١٥٤

.يبقى املوكل على نيته إىل أن يعلم بوقوع الذبح وال يضره ما ذكر) :٤٥١(جواب 

وهل جيب على النائب ما جيب على األصيل من - هل هناك للتوكيل يف الذبح صيغة خاصة ) :٤٥٢(ألة مس
تقسيم اهلدي ؟

ليس له صيغة خاصة ويكفي قصد التوكيل والنيابة فيه وتقسيمه كتقسيم األصيل مبين على ) :٤٥٢(جواب 
هـ١٦/٨/١٤١٢. االحتياط 

:فما احلكم فيما يلي - بح اهلدي إذا وكل احلاج رجال يف ذ) :٤٥٣(مسألة 

هـ٢٥/٩/١٤٠٧إذا نسي الوكيل أن يعطي ثلث الذبيحة إىل مؤمن ؟ . ١

.األحوط يتدارك الثلث ملؤمن يعوضه :اجلواب 

إذا نسي الوكيل أن حيضر بعض ثلث الذبيحة لصاحب اهلدي ليأكل منه ؟. ٢

. ال شيء عليه :اجلواب 

.يعطيه ثلث الذبيحة إذا مل جيد الوكيل فقرياً . ٣

. ال شيء عليه - يف الفرض ذلك : اجلواب
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إذا استناب غريه يف الذبح فأبطأ عليه النائب ومل يلتقِ به ومل يعرف أنه ذبح عنه أم ال حتى قرب ) :٤٥٤(مسألة 
حبصوله ؟ وما الغروب يف يوم العيد فما هو احلكم ؟ وهل يشرع له التقصري قبل علمه بالذبح اعتماداً على اطمئنانه

احلكم لو قصر فبان أن التقصري وقع قبل الذبح أو أن الذبح مل حيصل أصال ؟

هـ٢٥/٣/١٤١٠. إذا حصل له االطمئنان حبصول الذبح جاز له التقصري وإذا انكشف اخلالف مل يضره ) :٤٥٤(جواب 

جيوز له تأخري احللق أو التقصري إىل اليوم فهل - إذا مل يتمكن من الذبح يف اليوم العاشر لضيق الوقت ) :٤٥٥(مسألة 
هـ١٦/٨/١٤١٢احلادي عشر ؟ 

.يف الصورة املذكورة ال يؤخر احللق أو التقصري بل الذبح فقط ) :٤٥٥(جواب 

أنه إذا مل يتمكن الذبح أو النحر مبنى فإن متكن من التأخري ولو إىل آخر ذي " ذكرمت يف مناسك احلج ) :٤٥٦(مسألة 
والسؤال هو هل " ذبح أو النحر يف منى أخر ذحبه أو حنره وما يرتتب عليها وإالَّ جاز الذبح يف املذبح الفعلي احلجة وال

جيب إحراز عدم التمكن من التأخري والذبح والنحر يف منى يف جواز الذبح يف املذبح الفعلي أم يكفي احتمال عدم 
التمكن يف جوازه ؟

ن الذبح يف يوم العيد يف منى واحتمل بقاؤه على هذا إىل آخر ذي احلجة جاز إذا كان غري متمكن م) :٤٥٦(جواب 
.الذبح يف املذبح الفعلي
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من مل يتمكن من الذبح أو النحر يوم العيد فهل يؤخر التقصري أو احللق إىل يوم احلادي عشر بعد الذبح ) :٤٥٧(مسألة 
هـ٢٥/٣/١٤١٠؟ 

.ال يؤخره بل يقصر أو حيلق يوم العيد وحيل من إحرامه بذلك ويؤخر الذبح فقط ) :٤٥٧(جواب 

هل جيوز الذبح هبا ؟- هناك سكني تشبه مقدمتها املنشار ) :٤٥٧(مسألة 

هـ١٤/٤/١٤٠٩. أن صدق عليها السكني جاز الذبح هبا ) :٤٥٧(جواب 

الكتفاء بكالم البائع ؟إذا كنت ال أعلم بسن اهلدي فهل جيوز ا: )٤٥٨(مسألة 

هـ٢٥/٩/١٤٠٧. جيوز إذا كان من أهل اخلربة ) :٤٥٨(جواب 

إذا أخل بشرط من شروط التذكية يف حالة ذبح اهلدي نسياناً أو جهال فهل يكون اهلدي جمزئاً ؟ ) :٤٥٩(مسألة 

إذا كنت ال أعرف سن اهلدي فهل يكفي إخبار بائعه بسنه ؟

.ال جيزئ يف فرض اإلخالل بشرط من شرائط التذكية وأما إخبار البائع إذا كان ثقة فهو كاف) :٤٥٩(جواب 
يف مصرف اهلدي أن األحوط أن يعطي ثلث اهلدي إىل الفقري املؤمن - أعزكم ا تعاىل - قد ذكرمت ) :٤٦٠(مسألة 

احلال أن وجود من يقبل الصدقة واهلدية هناك و. صدقة ويعطي ثلثاً إىل املؤمنني هدية وأن يأكل من الثلث الباقي له 
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وقد مرت علينا عدة سنوات وحنن ال جند من يقبل ذلك فما هو احلكم يف ذلك ؟ . متعذر أو متعسر على األقل 
هـ١٧/٥/١٤٠٠

أما إعطاء الثلث هدية فال عسر فيه غالباً وأما حصة الفقراء فإن كان الرتك عن مساحمة فاألحوط ) :٤٦١(جواب 
.وا العامل - ان حصتهم بدفع قيمتها إليهم عند التمكن من اإليصال إليهم ضم

هل جيوز إهداء الثلث من اهلدي للفقري الذي تصدقت عليه بالثلث اآلخر ؟) :٤٦٢(مسألة 
.ال يستحق الفقري يف كل هدي غري ثلث واحد ) :٤٦٢(جواب 

" األحوط أن يعطي ثلث اهلدي إىل الفقري املؤمن صدقة " ذكرمت يف منسككم الشريف ما عبارته ) :٤٦٣(مسألة 
فهل جيب البحث عن الفقري يف منى إلعطائه الثلث أم يسقط الوجوب عند عدم تواجد الفقري يف مكان الذبح أو 

قريب منه؟ وهل جيب الضمان للفقري عند عدم تواجده ؟

هـ٢٦/١١/١٤٠٥. جيب مع اإلمكان وعدم احلرج ويسقط مع عدم اإلمكان أو احلرج وال ضمان معه ) :٤٦٣(جواب 

هل يضمن ذبيحة أخرى أم القيمة ؟ وهل جيوز له - إذا ترك املتمتع باحلج التصدق بثلث ذبيحته ) :٤٦٤(مسألة 
بعد رجوعه من احلج تقليد جمتهد آخر يقول بعدم الوجوب ؟

ركها باختياره فاألحوط الضمان بقيمة اللحم للمستحق وال يضمن ذبيحة أخرى ويكفي لرفع إذا ت):٤٦٤(جواب 
.وا العامل - الضمان التقليد ممن يقول بعدم الوجوب على شرط ما يف سائر موارد االحتياط 
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ليحصل هل جيب أن يتم اإلهداء والتصدق بثلثي اهلدي بعد الذبح مباشرة ومع تعين اهلدي) :٤٦٥(مسألة 
 بعد ذحبها وضمان قيمة الثلثني فيما بعد " اختياراً " القبض أم جيوز للمكلف تركها ابتداء.

األحوط وجوب األمرين مع التمكن بأن يتصدق بثلثه ويهدي ثلثه فإن تركها من دون عذر أثم ) :٤٦٥(جواب 
.وضمن 

يأكل منه قطعة صغرية بقدر احلُمصة نيئة أم يأكل هل جيزئ يف ثلث الذبيحة املختص باحلاج نفسه أن ) :٤٦٦(مسألة 
هـ٢٥/٩/١٤٠٧منه قدر يصدق معه عرفاً أنه أكل من الذبيحة ؟ 

.بل يأكل قدراً يصدق األكل منها ) :٤٦٦(جواب 

هل يشرتط يف الفقري الذي يعطى ثلث الذبيحة أن يكون مؤمناً ؟) :٤٦٧(مسألة 

هـ٢٥/٩/١٤٠٧. نعم يشرتط ذلك ) :٤٦٧(جواب 

ما رأيكم يف ثلث اهلدي اخلاص بالفقري مع العلم أن الفقري غري موجود يف منى ؟) :٤٦٨(مسألة 

يعطى مثن اللحم مبقدار ذبيحته إىل الفقراء عند وجودهم ولو يف بلده هذا إذا كان - بسمه تعاىل ) :٤٦٨(جواب 
.ل كان مضطراً فال يلزمه دفع القيمة املزبورة تركه الذبيحة باختياره وأما إذا مل يكن باختياره ترك الذبيحة ب

ما الفرق بني اخلصي ومرضوض اخلصيتني بالنسبة للهدي ؟) :٤٦٩(مسألة 
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.اخلصاء هو إخراج بيضيت احليوان ، والرض هو عصرها منه) :٤٦٩(جواب 

ما معنى املوجوء والكبري الذي ال مخ له ؟) :٤٧٠(مسألة 

.اإلجياء هو إخراج عروق البيضة ، واألخري هو عدم املخ يف عظامه اجلوفاء) :٤٧٠(جواب 

إذا سلت أو رضت خصيتا اهلدي بعالج وحنوه فهل جيزي للذبح ، مع العلم أن أكثر اهلدي املوجود ) :٤٧١(مسألة 
ج غالباً ؟ ومع فرض عدم مبنى من هذا القبيل ، وحتصيل اهلدي التام الشرائط مبا فيها سالمة اخلصيتني يلزم منه احلر

اإلجزاء فهل جيب تأخري الذبح إىل ما بعد اليوم العاشر إذا احتمل حتصيل اهلدي التام الشرائط ؟

اخلصي ال رخصة يف ذحبه مع التمكن من غري اخلصي ولو بالتأخري ، وأما غريه مما كان تركه أوىل فال ) :٤٧١(جواب 
.يؤخر لرعاية تلك اخلصوصية وجيزي الفاقد

هل جيب يف تقسيم اهلدي إىل ثالثة أقسام الفرز العقلي خارجاً ، أم يكفي التقسيم على حنو ) :٤٧٢(مسألة 
اإلشاعة فقط ؟

ال يعترب اإلفراز يف ثلث الصدقة ، وال يف ثلث اهلدية، ويكفي التصدق بثلثه املشاع ، واألكل منه ) :٤٧٢(جواب 
شيئاً قليال .
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لو ذبح املكلف اهلدي يف املسلخ اجلديد الذي يقع يف وادي حمسر اعتماداً على إخبار بعض من يثق ) :٤٧٣(مسألة 
هبم أن هناك جانباً من املسلخ يقع يف منى ، ثم تبني اخلالف ،فهل جيزيه ذلك ، ال سيما إذا انتبه إىل املسألة بعد 

رجوعه ؟

زيه ما ذكر ، بأن مل يتمكن منه إىل آخر ذي احلجة ، وإال فال إذا مل يكن متمكناً من الذبح يف منى فيج):٤٧٤(جواب 
. ا العامل. بد من التدارك يف السنة التالية 

الذي خياف من املشرفني على مراقبة الذبح يف منى إذا أراد أن يذبح خارج املسلخ املوجود يف ) :٤٧٤(مسألة 
خلائف الذي جيوز له الذبح ليال أم ال؟حمسر هناراً ، ويأمن ليال منهم ، هل يعطي هذا حلكم ا

. ليس هذا داخل يف موضوع اخلائف الذي جيوز له الذبح ليال، وا العامل) :٤٧٤(جواب 

بالنسبة لثلث اهلدي من نصيب الفقراء ، هل يؤخذ بعني االعتبار ، قيمة ثلث املشرتي أم الثلث ) :٤٧٥(مسألة 
التقديري للهدي ؟

. بقيمة ثلث اللحم يف حمل الذبح يوم الذبح ، ال بقيمة اهلدي املشرتى هبا وال التقديري املطلق يؤخذ) :٤٧٥(جواب 
.وا العامل
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ر احلاج أن يقدم الذبح على رمي مجرة العقبة لشدة الزحام مثال ، ثم حلق بعد ذلك ثم رمى ـلو أضط) :٤٧٦(مسألة 
احلكم ؟ هل عليه إعادة احلج أم ال ؟ وكذلك بالنسبة ملن فعل ذلك ر ، فما هو ـمجرة العقبة ، كل ذلك يف يوم النح

وخالف الرتتيب متعمداً ؟

لو قدم الذبح على الرمي جهال أو نسياناً معتقداً صحة ذلك، فال بأس بذلك ، ولو كان جهله من ) :٤٧٦(جواب 
جواز ذلك ومع هذ اقدم الذبح عليه فال جهة ختيل جواز التقديم يف فرض عدم التمكن منه بعده ، وأما مع العلم بعدم 

. يصح الذبح

ما احلكم يف ثلث ما يتصدق به إذا مل جيد فقرياً من املؤمنني ، وهل يكفي أخذ اجلزار منه اهول ) :٤٧٧(مسألة 
احلال ؟

كان الوكيل ال جيب اإلعطاء إىل الفقري نفسه بل جيوز اإلعطاء إىل وكيله ، وإن: يف مفروض السؤال ) :٤٧٧(جواب 
. هو نفس من عليه اهلدي، ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من اهلبة أو البيع أو غري ذلك

هل هناك خصوصية يف اهلدي إذا كان ذكراً ، أم أنه واألنثى على حداً سواء ؟ ومع فرض وجود ) :٤٧٨(مسألة 
ف هو ذبح الذكر ؟اخلصوصية هل جيزي النائب يف احلج ذبح األنثى إذا كان املتعار

.ال فرق بينهما) :٤٧٨(جواب 



قدسالسيد الخوئي–يضاح المناسك بغية الناسك في ا الذبح أو النحرام ـكـأح

١٦٢

هل جيزي اهلدي إذا كانت خصيته مشتملة على بيضة واحدة فقط من أصل خلقته أو لعارض ؟) :٤٧٩(مسألة 

.الجيزء) : ٤٧٩(جواب 

ه ، هل جتبالفورية يف تطهريه ؟ وهل جيوز إذا دخل منى بعد ـلو ذبح هديه وتنجس ثوب إحرام) :٤٨٠(مسألة 
وذبح اهلدي هناك لعدم القدرة يف غريها، هل جيوز املبادرة إىل التقصري ) نظراً إىل بعض املساخل خارج منى (الذبح 

قبل التطهري ؟

نعم بل جتب ، ولكن الذبح يف غري حمل منى إمنا جيزي إذا مل ميكنه التأخري إىل آخر أيام ذي احلجة أن ) : ٤٨٠(جواب 
عده بطوافه ، وصالته وسعيه يف ذي احلجة ، وإال فيؤخر الذبح ويقصر فقط يف اليوم يذبح مبنى ، ويقدر أن يأتي ب

.العاشر كما فعل فعال مبنى ويذبح فيها قبل متام الشهر ويطوف بعد الذبح ويسعي

من هل جيوز يف ثلث الصدقة يف اهلدي أن يتربع بقبوله عن فقري ما ، ثم خيربه بعد ذلك ويدفع قليال ) :٤٨١(مسألة 
املال وكذلك يف ثلث اهلدية ؟

إن مل يأخذ احلاج وكالة عن الفقري يف صرف ثلثه فهو ضامن له على األحوط ، سواء تربع أم مل يتربع ، ) : ٤٨١(جواب 
.وكذا احلال يف ثلث املؤمنني
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تقسيم اهلدي هناك بعض املكلفني ذهبوا إىل بيت ا احلراموأدوا مناسك احلج ولكن مل يستطيعوا) :٤٨٢(مسألة 
ومل يأكلوا منه ، فما هو حكمهم ؟) مناسك احلج (على النحو املذكور يف رسالتكم الشريفة 

وا . وجوب التقسيم املذكور مبين على االحتياط ، وهو تكليف حمض ال يضر تركه حبجه) : ٤٨٢(جواب 
. العامل

إذا مل يتمكن املكلف من شراء الذبيحة يف منى ، وما ميلك من النقود غري كاف لذلك ، فهل جيوز ) :٤٨٣(مسألة 
االشرتاك مع من يتمكن على ذلك ؟

ال جيوز االشرتاك يف اهلدي ، ووظيفته يف الصورة املفروضة الصيام على تفصيل مذكور يف املناسك ) : ٤٨٣(جواب 
. ، وا العامل
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ـَّارات: عشر خامسال الكـف

ويشرتي بنفسه ) غري اهلدي ( هل جيوز لوكيل الفقري أن يبيع حلم الكفارة الواجبة يف أثناء احلج ) :٤٨٤(مسألة 
ويعطي الفقري بدهلا من القيمة؟

ال بأس مع أخذ التوكيل منه بذلك ؟) :٤٨٤(جواب 

.هل جيوز إعطاء الفقري قيمة كفارة التظليل وغريها من الكفارات أم ال بد من تسليمه العني ) :٤٨٥(مسألة 
.يف كفارات اإلحرام ال بد من ذبح احليوان وتسليم املذبوح إىل الفقري ) :٤٨٥(جواب 

ء احلج أن يأخذ كفارة احلجيج الذين جتب عليهم كفارة تظليل أو اعتاد بعض احلملدارية يف أثنا) :٤٨٦(مسألة 
فهل جيوز ذلك ؟- غريها من الكفارات ويذحبها ويطعمها للحجاج الذين يف صحبته 

.ال جيوز له ذلك ) :٤٨٦(جواب 

كتصوره أن لو كان احلاج أو املعتمر جيهل حبرمة التظليل مثال واستظل أو جيهل حبرمته من جهة ما) :٤٨٧(مسألة 
ما احلكم ؟- التنعيم جزء من مكة فاستظل من التنعيم 

.يف صورة اجلهل ال كفارة ):٤٨٧(جواب 
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إذا طاف احملرم لعمرة التمتع وصلى وسعى بني الصفا واملروة ومل يقصر ، وذهب إىل منزل سكناه :)٤٨٨(مسألة 
ة مسقفة ومظللة وأحل من إحرامه قبل التقصري وركب سيار) يف األحياء اجلديدة ( الذي هو خارج مكة القدمية 

ما حكمه يف هذه الصورة ؟- ولبس املخيط 

.ال جيوز ذلك إالَّ بعد التقصري فإن فعل ذلك قبل التقصري عاملاً عامداً كفَّر ) :٤٨٨(جواب 

هل جتب الكفارة على من إدهن ألجل الضرورة ؟) :٤٨٩(مسألة 

هـ١٦/٧/١٤٠٣. يف الفرض ال شيء عليه ):٤٨٩(جواب 

هل تلزمه كفارة؟ - إذا استعمل احملرم الدهان للعالج ) :٤٩٠(مسألة 

هـ٢٥/٩/١٤٠٧. ال تلزمه كفارة ) :٤٩٠(جواب 

إذا أحرم الصيب ودخل مكة وأتى باألعمال إال أنه أتى مبا يوجب الكفارة فهل جيب على الويل ) :٤٩١(مسألة 
إخراج الكفارة عنه إذا كان مميزاً أو غري مميز ؟

هـ١٩/٥/١٤١٠. إذا صاد فكفارته على الويل وأما غري الصيد فال كفارة ال على الويل وال يف مال الصيب ) :٤٩١(جواب 

هل جيوز تأخري كفارة التظليل إىل شهر أو شهرين أو سنة أو أقل أو أكثر مع عدم أداء ذلك إىل ) :٤٩٢(مسألة 
التسويف ومع العلم أن التأخري مل يكن بسبب الفحص من املستحق ؟
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.ال بأس به ) : ٤٩٢(جواب 

من ذي احلجة لطواف احلج إذا أتى املكلف إىل مكة أول الليل من الليلة احلادية عشر أو الثانية عشر ) :٤٩٣(مسألة 
وطواف النساء وانتهى من األعمال قبل منتصف الليل ولكن معه مجاعة ال يستطيع تركهم والذهاب إىل منى للمبيت 

فهل مثل هذا عليه كفارة إذا بقي يف مكة إىل ما - لكونه ال ميكنه الذهاب إالَّ مع باقي اجلماعة لبعد الطريق وحنو ذلك 
ىل ما بعد الفجر ؟بعد منتصف الليل أو إ

وتتعلق الكفارة لغري من استثين على األحوط - ال جيوز التأخري بدون اشتغال نفسه بالعبادة فيها ) : ٤٩٣(جواب 
.وميكنه أن يشتغل يف تلك الفرتة بنافلة أو قراءة القرآن أو تسبيح حتى يصري ممن استثين 

٢٥/٩/١٤٠٧فهل تلزمه الكفارة أم ال ؟ - ره جهال منه باحلكم لو أن رجال حمرماً لبس املخيط حتت إزا) :٤٩٤(مسألة 
هـ

. ال كفارة مع حتققه منه جهال ) : ٤٩٤(جواب 

هل تلزمه كفارة؟- إذا استعمل احملرم الدهان للعالج ) :٤٩٥(مسألة 

هـ٢٥/٩/١٤٠٧. ال تلزمه كفارة ):٤٩٥(جواب 

إن كانت فما هي؟- هل يف لبس املرأة للقفازين كفارة ) :٤٩٦(مسألة 
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.نعم مع العلم وااللتفات والكفارة فيها شاة ) : ٤٩٦(جواب 

أم - ويوزع حلمها ) شاة مذبوحة ( فهل جيزئ أن يشرتي ذبيحة - من وجبت عليه كفارة شاة مثال ) :٤٩٧(مسألة 
جيب عليه أن يشرتي شاة حية ؟

.إالَّ أن تذبح بتلك النية فتفرق على الفقراء ال تكفي) : ٤٩٧(جواب 

هل جيب إعالم الفقري بأن ما يأخذه هو كفارة تظليل أو غريها من أصناف الكفارة أو ال يلزم ، وإذا ) :٤٩٨(مسألة 
قط فرض أن الفقري يشمئز من أخذ الكفارة فهل جيوز التورية بإيرائه أن ذلك هدية وأنه غري كفارة أو ال جيوز وهل تس

الكفارة لو فعل ذلك ؟

.ال جيب إعالم الفقري بذلك وال بأس بالتورية):٤٩٨(جواب 

فهل جيوز له أن يأكل منه أم - عندما يكون احملرم ملزماً بذبح كفارة ما لفعله بعض احملظورات لإلحرام ) :٤٩٩(مسألة 
عطاء مطلق الفقري ؟ وهل جيوز له أن يؤخر جيب أن يدفعه كله للفقري ؟ وهل يشرتط أن يكون الفقري مؤمناً أم جيوز إ

هـ٢٦/١١/١٤٠٥ذبح الكفارة إىل سنة أو أكثر ؟ 

ال جيوز أن يأكل نفسه منها وجيب دفعها إىل الفقري املؤمن وال بأس بتأخري الذبح ما مل يؤد إىل اإلمهال ) : ٤٩٩(جواب 
.
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أحكام المحصور والمصدود: عشر لسادسا

من دخل مكة وطاف وصلى صالة الطواف أو طاف فقط وبعدها أُحصر أو صد أو بعد أن أتى ) :٥٠٠(مسألة 
هـ٦/١٠/١٤٠٩بالسعي فكيف يتحلل من إحرامه ؟ وبعد التحلل هل جيب عليه إعادة أعمال العمرة عنـد التمكن ؟ 

نعم بعد ارتفاع - يف مفروض السؤال وظيفته االستنابة إلمتام أعمال العمرة وبعد إمتامها يقصر فيحل ):٥٠٠(جواب 
.احلصر أو الصد عنه إذا كان متمكناً من إمتام أعمال العمرة بنفسه وجب عليه ذلك 

، فهل جيب عليه حفظ هذا املال إىل السنة لو صد عن احلج وبقي معه مال مبقدار ما يفي باحلجة):٥٠١(مسألة 
الثانية ، إذا كان خيشى فوت االستطاعة بالتصرف فيه ؟ 

.نعم جيب عليه حفظ هذا املال ):٥٠١(جواب 

إذا أحرم للحج أو العمرة ثم صد أو أحصر فاضطر إىل استعمال بعض احملرمات إىل أن انتهى وقت ):٥٠٢(مسألة 
عمرة لفوات وقتها ، و يبطل معها إحرامها حبيث جيوز له التحلل بال شيء ، أم عليه التحلل العمرة مثال فهل تبطل ال

بالذبح أو احللق إذا أرتفع الصد،وبالنسبة للمحرمات اليت استعملها حني وقت العمرة أو احلج ، هل هو مطالب 
بكفارهتا أم ال ؟
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نعم تبطل العمرة أو احلج ، وال حاجة للذبح واحللق يف مفروض السؤال ، وأما ما فعله من احملرمات ):٥٠٢(جواب 
.فالظاهر وجوب الكفارة عليه 

لو أعتمر شخص ما عمرة متتعية ، ثم صد أو أحصر بعدها قبل اإلحرام للحج فما هي وظيفته ؟):٥٠٣(مسألة 
ته من السابق ، أو بقيت استطاعته إىل السنة الثانية وجب عليه احلج إذا كان احلج مستقراً يف ذم) :٥٠٣(جواب 

.فيها ، وإال فال جيب

إذا صد بعد الطواف يف العمرة املفردة ، ورجع إىل بالده ، فتزوج جاهال وارتكب حمرمات اإلحرام ):٥٠٤(مسألة 
، فهل يلزمه شيء غري قضاء بقية األعمال بنفسه أو بنائبه ؟

حيث أن الشخص املذكور باق على إحرامه ، كان تزوجيه من امرأة باطال ، ومبا أنه كان جاهال ، ):٥٠٤(جواب 
كان وطؤه وطء شبهة، وإذا صار الولد منه كان الولد ولداً حالالً، ومن هنا يكون خروجه عن اإلحرام إمنا هو 

رمات فهي غري واجبة ، باعتبار جهله باحلال ، باإلتيان ببقية األعمال بنفسه أو نيابة ، وأما الكفارة عن ارتكاب احمل
.إال يف بعض احملرمات الذي يكون يف ارتكابه كفارة حتى يف حال اجلهل ، وا العامل 

إذا ذهب املكلف ألداء احلج الواجب ، وأحرم من مسجد الشجرة ، ثم حصل معه حادث سيارة ):٥٠٥(مسألة 
دون أن يعمل أي شيء ، فهل كان يلزمه أن يكلف أحداً لكي يضحي عنه ؟ منعه من إمتام احلج ، فرجع إىل بلده من 

وهل كان ينبغي أن يستنيب لطواف النساء ؟ وقد مضى على احلادث سنتان ، فماذا يعمل ؟
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ال جيب عليه االثنان املذكوران ، وإمنا هو من احملصور الذي حكمه أن يرسل هبدي و يواعد ):٥٠٥(جواب 
كة يوم كذا ، فإذا كان امليعاد قصر وأحل من إحرامه أينما كان ، فإن مل يتمكن من إرسال هديه أصحابه أن يذحبوه مب

. ذبح هدياً يف مكانه وقصر وأحل ، وفعال إما يرسل أو يذبح يف مكانه ويقصر وحيل ، وا العامل 
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متفرقات: السابع عشر 

إذا خرج احلاج من مكة إىل منى أو عرفات بغري إحرام ورجع إىل مكة يفعل ذلك عدة مرات فما هو ) :٥٠٦(مسألة 
عليه من حكم وضعي أو تكليفي غري اآلثم ؟

.املرتتب هو اإلثم فقط ):٥٠٦(جواب 

بلغنا أن بعض العلماء الذين كانوا من ضمن بعثة احلج التابعة لكم يقول أن احتمال املوافقة يف موقف ) :٥٠٧(مسألة 
:فما احلكم يف احلاالت التالية - هـ غري وارد ١٤٠٧العام املاضي 

ان من حج ناوياً حجة اإلسالم ومل يشخص هو احتمال املوافقة أو عدمه بل أعتمد على كالم مرشد احلج الذي ك. ١
يقول باحتمال املوافقة؟

كل أحد إذا احتمل املوافقة صح حجه وإن مل حيتمل املوافقة مل يصح سواء احتمل شخص آخر املوافقة أم ال :اجلواب 
.وا العامل - 

٢ . هل يستحق األجرة املسماة أم ال ؟- من حج نائباً بأجرة مثال
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.ملوافقة مل يستحق األجرةإذا فرض بطالن حجه من جهة عدم احتمال ا:اجلواب 

وماذا يلزم النائب يف الفرض املذكور يف حال احتماله للموافقة أثناء أدائه أعمال احلج املذكور ؟. ٣

.يف مفروض السؤال يصح حجه ويستحق األجرة :اجلواب 

ماذا يلزم احلاج - وعلى فرض تكرر مثل ذلك يف السنني اآلتية واختالف العلماء يف احتمال املوافقة وعدمها . ٤
حينئذ ؟

كل حاج يتبع احتماله فإن احتمل املوافقة صح حجه وإن حصل هذا االحتمال من قول آخر وإن مل حيتمل :اجلواب 
.املوافقة مل يصح حجه وال فرق يف ذلك بني اختالف العلماء يف ذلك وعدم اختالفهم فيه 

دون إحرام؟ وإذا دخل مكة بدون إحرام وأراد أن يعتمر هل جيوز دخول مكة اجلديدة والعزيزية ب) :٥٠٨(مسألة 
هل جيوز له أن حيرم من التنعيم ؟

نعم جيوز الدخول فيها إذا مل يكن قاصداً احلج أو العمرة أو دخول مكة وحينئذ إذا أراد العمرة جاز ):٥٠٨(جواب 
هـ٨/١٠/١٤٠٩. له اإلحرام من أدنى احلل كالتنعيم 

هـ٢٥/٩/١٤٠٧هل جيوز ملن اعتمر عمرة التمتع اخلروج من مكة لضرورة فقط أو لكل حاجة ؟ ) : ٥٠٩(مسألة 

.جيوز للضرورة مع اإلهالل بإحرام حجه وتلبسه به ):٥٠٩(جواب 
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يف حالة وجوب اإلتيان بطواف أو سعي كامل أعم من التمام واإلمتام ما حكم من أتى بطواف أو ):٥١٠(مسألة 
ام فقط جهال منه باحلكم؟سعي كامل يقصد التم

.ال يضره ذلك ) : ٥١٠(جواب 

إذا قدم الطواف والسعي على الوقوفني ال لعذر اعتماداً على فتوى من ال جيوز تقليده ثم تبني له عدم ) : ٥١١(مسألة 
فهل حجه صحيح أم ال ؟- صحة تقليده 

ح والتقصري فإن خرج الوقت بدوهنما يف مفروض السؤال لزمه إعادة الطواف والسعي بعد الذب) : ٥١١(جواب 
هـ٢٥/٩/١٤٠٧.فسد حجه 

هل جيب عليها احلج وهي يف احلداد الشرعي - امرأة استطاعت احلج وتوفى زوجها يف أشهر احلج ):٥١٢(مسألة 
أو يسقط عنها وجوب احلج يف هذا العام وحتج من قابل ؟

.وجوبه ال يسقط عنها وجوب احلج واحلداد ال ينايف ):٥١٢(جواب 

هل جيوز للمحرم لبس احلذاء الذي قد عقد عليه شيء يكون عالمة مميزة له من دون غريه ؟) : ٥١٣(مسألة 
.ال بأس به : ) ٥١٣(جواب 
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هل جيوز للمعتمر بعمرة التمتع إىل احلج اخلروج من مكة إىل منى أو عرفات بعد االنتهاء من أعمال ) : ٥١٤(مسألة 
ىل احلج ، وكان خروجه ألجل هتيئة السكن أو ألجل معرفة السكن مع العلم أنه ليس ضرورياً العمرة ، وقبل اإلحرام إ

هـ١٥/٥/١٤١١مع علمه أن منى خارج عن مكة ، ولو أهنا داخلة يف احلرم وأما عرفات فهي خارجة عن احلرم ؟

.مسماها ال جيوز إال إىل ما يعد من نواحي نفس مكة العرفية غري اخلارجة عن ): ٥١٤(جواب 

إذا كان اجلواب يف السؤال املذكور بعدم اجلواز ، فماذا يرتتب عليه من األحكام التكليفية أو ) : ٥١٥(مسألة 
الوضعية ، وهل ختل يف حجه أم ال ؟ 

هـ١٥/٥/١٤١١. املرتتب على املخالفة هو اإلثم فقط دون اإلخالل ):٥١٥(جواب 

واف ـتمراً ، وبعد عودته إىل بلده علم أن وضوءه الذي طاف به الطما حكم من ذهب إىل مكة مع) : ٥١٦(مسألة 
الواجب وصلى ركعيت الطواف كان باطال ، فهل يلزمه اآلن أن يعود مرة ثانية إىل مكة أم أن عمرته باطلة وال يلزمه اآلن 

هـ٢٥/٩/١٤٠٧شيء ؟ 

.إن كانت العمرة مفردة لزمه التدارك وال تبطل باإلمهال ):٥١٦(جواب 

هل حيل ملن مل يكن مريداً للدخول يف مكة أن يتجاوز امليقات بدون إحرام ؟) : ٥١٧(مسألة 

.نعم حيل يف مفروض السؤال ) : ٥١٧(جواب 
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هل جيوز أخذ األجرة على تعليم احلجاج واجبات احلج والعمرة وإرشادهم؟) : ٥١٨(مسألة 

.ال جيوز ذلك - بسمه تعاىل ) : ٥١٨(جواب 

إذا هنى الوالد ولده عن طاعة مستحبة كاحلج املندوب أو غريه من العبادات ، وال حيرز الولد بأن : )٥١٩(مسألة 
فما احلكم حينئذ ؟- خمالفة هذا النهي وعمل الطاعة يسبب أذية للوالد أم ال 

.ال يضره النهي يف مفروض السؤال ):٥١٩(جواب 

هـ٢٥/٩/١٤١٠يف عرفة أم احلج املندوب ؟ ) ع(أيهما أفضل زيارة اإلمام احلسني : ) ٥٢٠(مسألة 

.مقتضى بعض الروايات أفضليتها عن احلج ) :٥٢٠(جواب 

أيهما أفضل الوقوف بعرفة حلجة مستحبة أو زيارة احلسني عليه السالم يوم عرفة ؟) :٥٢١(مسألة 

.ظاهر كثري من الروايات أرجحية الثاني ) :٥٢١(جواب 

أيهما أفضل أن حيج اإلنسان ندباً عن نفسه أو أن يبذل ألحد املؤمنني الفاقدي االستطاعة ألداء ) :٥٢٢(مسألة 
حجة اإلسالم أو يباشر احلج بنفسه نيابة عن ميت أو حي ال يقدر ؟

.وا العامل - حيج لنفسه ) :٥٢٢(جواب 
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كالبول أو حنوه تتجمع يف أيام منى على الدرب خمتلطة باملاء ورمبا - من املعلوم أن فضالت احلجاج ) :٥٢٣(مسألة 
فهل يبين على جناسة ما علق باإلحرام والبدن أم يبين على طهارته علماً بأن القول - علقت ببدن احملرم أو إحرامه 

كر ألنه رمبا كان منفصال عن بعضه ؟بالنجاسة آنذاك مستند على عدم بلوغ املاء الذي يف الطريق ال
إن مل يتيقن بنجاسة ما أصاب إحرامه أو بدنه من ذلك املاء بأي وجه كان شكه فاملصاب حمكوم ):٥٢٣(جواب 

.بالطهارة 

أم تشمل - وهل هي خمتصة بالصالة معهم مجاعة - اختياراً ، ما هو مالكها ) للمجاملة ( يف التقية ) :٥٢٤(مسألة 
أن أصلي فرادى ؟لو أردت 

هـ٢١/٩/١٤١٢. ختتص بالصالة معهم مجاعة - بسمه تعاىل ) :٥٢٤(جواب 

فلو قصدت مكاناً ألداء صالة مستحبة هل جيوز يل أن أسجد - وهل تشمل الصلوات املستحبة ) :٥٢٥(مسألة 
على ماال يصح السجود عليه ؟

هـ ٢١/٩/١٤١٢. ال تشملها ) :٥٢٥(جواب 

السؤال ماذا تقصد من - فال يعمل - أنه لو كان يف مكان التقية وأمكنه أن ال يعمل بالتقية - تفضلتم ) :٥٢٦(مسألة 
الصف األخري منه مفروش باحلصري والصف األول أو الثاني مفروش بالسجاد فهل - لو دخلت مسجداً - املكان 
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ول أن اطلب من أحد أن يفسح يل اال وقد يتطلب أحياناً الصف األ. يتعني علي اختيار الصف الذي فيه احلصري
هـ٢١/٩/١٤١٢يف اجللوس ؟ 

.يف اجلماعة معهم ال مانع من اختيار صف السجاد ) :٥٢٦(جواب 

ولكن الساحة - مفروشة بالسجاد - عند النيب صلى ا عليه وآله وسلم - مثال الروضة الشريفة) :٥٢٧(مسألة 
فهل جيوز اختيار الروضة الشريفة ألداء فريضة معهم مجاعة ؟- عليه األخرى للمسجد مفروشة مبا يصح السجود 

هـ٢١/٩/١٤١٢.جيوز ذلك يف اجلماعة معهم دون غريها ) :٥٢٧(جواب 

فهل هذا - وخفت أن يدخل أحداً أثناء صالتي - لو كنت أصلي يف مسجد للمسلمني فرادى ) :٥٢٨(مسألة 
هـ٢١/٩/١٤١٢لسجود عليه ؟ االحتمال يسوغ يل أن أسجد على ما ال يصح ا

.إن كانت هناك تقية حقيقية جاز وإالَّ فال تكفي جمرد ااملة يف مفروض السؤال ) :٥٢٨(جواب 

أحياناً أحرز أنه يف وضع قرطاس مثال للسجود ال ضرر ولكن يثري تساؤالت أو على األقل نظرات ) :٥٢٩(مسألة 
هـ٢١/٩/١٤١٢ز أنه يف حالة عدم القرطاس حقق معنى املداراة عليه؟حبيث أحر- إىل هذا مثال يف حالة متميزة 

.يف اجلماعة معهم ال حاجة إىل وضع القرطاس ويف غريها العربة بالتقية وخوف الضرر ) :٥٢٩(جواب 
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ويف حال الشك يف الركعات أثناء - لو دخلت معهم مجاعة وهم يف الركوع أتسقط عين القراءة ) :٥٣٠(مسألة 
هـ٢١/٩/١٤١٢ة ؟ اجلماع

.تُرتب آثار اجلماعة اليت يرتبوهنا هم ) :٥٣٠(جواب 

وما حكم الصالة يف حالة - هل جيوز السجود على البساط يف حالة الصالة يف احلرم النبوي :)٥٣١(مسألة 
.السجود على ما يصح السجود عليه على ما هو معلوم من إثارة االنتباه وخمالفة التقية

.إذا كانت تقية فال بأس وميكنه أخذ احلصري النباتي معه املتداول كثرياً هناك فيصلي عليه ) : ٥٣١(جواب 

يف اآلونة األخرية ) النشاف والكلينكس (أختلف النقل عنكم يف جواز السجود على ما يعرف بـ) :٥٣٢(مسألة 
فما رأي مساحتكم ؟

.اس جيوز السجود إن صدق عليه القرط):٥٣٢(جواب 

من حضر مجاعة ألهل اخلالف وأراد أن يصلي معهم استحباباً فهل جيوز له أن يسجد على ما ال ) :٥٣٣(مسألة 
يصح السجود عليه مع العلم أن هناك مندوحة من الصالة معهم البتة بأن يصلي منفرداً أو يؤجل صالته ما دام يف 

هـ٢٥/٩/١٤٠٧الوقت متسع للتأخري ؟ 

.وز وإن كان يف مندوحة ويف متسع من الوقتنعم جي): ٥٣٣(جواب 
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هل الصالة خلف اإلمام املخالف مستحبة وما كيفيتها وهل جتزئ عن الفريضة أم ال؟ وإذا كانت ) :٥٣٤(مسألة 
ماذا يفعل املأموم حينما ينهي القراءة واإلمام مل ينته من ذلك وكذلك لو كانت الصالة جهرية هل - الصالة باملتابعة 

أن خيفت أم ال ؟جيزئ له

نعم يستحب ويقرأ القراءة الواجبة لنفسه باإلخفات وال بأس بالفراغ قبل فراغ اإلمام عنها ويصرب ) :٥٣٤(جواب 
ويركع معه واإلخفات مطلقاً لقراءته وال يتقيد بأمر ما سوى كونه مسلماً من غري اإلمامية فإذا كان اإلمام خمالفاً ال 

.ية يتقيد كل ما ذكر حبال التق

هل تعترب الروضة يف حكم التقية تابعة لبقية املسجد النبوي فلو كان يف املسجد ما جيوز السجود ) :٥٣٥(مسألة 
عليه وال يوجد يف الروضة ما جيوز السجود عليه هل جيب الذهاب إىل املكان املوجود فيه ما جيوز السجود عليه 

د النبوي ؟علماً بأن الروضة الشريفة حتتوي على فضل ال يوجد يف بقية سائر املسج

.إن مل يكن الذهاب إىل خارج الروضة خمالفاً للتقية جيب الذهاب إىل ما فيه ما جيوز السجود عليه ):٥٣٥(جواب 
الروضة الشريفة مفروشة بالسجاد ولكن الساحة األخرى للمسجد مفروشة مبا يصح السجود ) :٥٣٦(مسألة 

:فهل جيوز اختيار الروضة الشريفة - عليه 

.الفريضة معهم مجاعةألداء . ١



قدسالسيد الخوئي–بغية الناسك في ايضاح المناسك  متفرقــــــات

١٨١

.ألداء فريضته فرادى. ٢

.ألداء صالة تطوع. ٣

هـ٢١/٩/١٤١٢. جيوز ذلك يف اجلماعة معهم دون غريها ) :٥٣٦(جواب 

فهل جيوز اختيار املواضع املفروشة ؟ - ما احلكم إذا كانت هناك فراغات يصح السجود عليها ) :٥٣٧(مسألة 
هـ١٦/٨/١٤١٢

إذا أمكنه السجود على ما يصح السجود عليه من دون تقية وخوف تعني ومل جيز - بسمه تعاىل ) :٥٣٧(جواب 
.اختيار املواضع املفروشة 

وما احلكم مع إمكان اصطحاب سجادة من اخلوص إذا مل يكن يف ذلك ما يتنافى مع التقية ؟ ) :٥٣٨(مسألة 
هـ١٦/٨/١٤١٢

ا العربة مبكان العمل فإن كان مورداً للتقية واخلوف عمل مبقتضاها ال جيب عليه االصطحاب وإمن) :٥٣٨(جواب 
.وإن كان يف مندوحة وسعة يف ذلك املكان عمل مبقتضى احلكم الواقعي 

لو كنت أصلي يف مسجد من مساجد املسلمني وكان السجود على القرطاس يثري التساؤل أي ) :٥٣٩(مسألة 
هـ٢١/٩/١٤١٢فهل يسوغ يل أن أسجد على ماال يصح السجود عليه؟ - حالة عدم القرطاس حتقق معنى املداراة 
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.يف اجلماعة معهم ال حاجة لوضع القرطاس ويف غريها العربة بالتقية وخوف الضرر ) :٥٣٩(جواب 

أيهما أفضل الصالة يف املسجد النبوي واملسجد احلرام منفرداً أم الصالة مجاعة يف املنزل ؟ ) :٥٤٠(مسألة 
هـ٢٥/٩/١٤٠٧

.الصالة مجاعة أفضل ) :٥٤٠(جواب 

.أيهما أفضل للمسافر إىل مكة واملدينة الصالة فرادى يف احلرمني الشريفني أم مجاعة خارجهما ) :٥٤١(مسألة 

إن جاوز عدد اجلماعة عن العشرة يف خارجهما كانت اجلماعة تلك أفضل من فرادى يف احلرمني ) :٥٤١(جواب 
.الشريفني 

هل التخيري بني التمام والقصر خاص مبكة القدمية واملدينة املنورة القدمية أم يشمل اإلمدادات ) :٥٤٢(مسألة 
هـ١٦/٨/١٤١٢اجلديدة ؟ 

.األحوط االقتصار على القدمية ):٥٤٢(جواب 

هل اخلصوصيات واألحكام الواردة بالنسبة للمسجد احلرام واملسجد النبوي تنطبق على ) :٥٤٣(مسألة 
هـ١٦/٨/١٤١٢تساعات اجلديدة ؟ اإل

.تقتصر على األصلي منها ) :٥٤٣(جواب 
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على التوسعة احلاصلة بعد عهده صلى ا عليه ) احلرام والنبوي ( هل جتري أحكام املسجدين ) :٥٤٤(مسألة 
وآله وسلم من حيث عدم جواز اجتياز اجلنب وحنوه ؟

.نعم جتري على األحوط ) :٥٤٤(جواب 

بعد التوسعات اليت طرأت على مسجد قباء ومسجد اخليف فهل أن األعمال املستحبة ) :٥٤٥(مسألة 
املخصوصة هبا تعمل يف كل نواحي املسجدين أم تقتصر على املسجد القديم ؟

.تقتصر على املسجد القديم ) :٥٤٥(جواب 

ا لو صلى يف الروضة الشريفة قداّم التقدم احملاذاتي على قرب املعصوم هل يضر بصحة الصالة ؟ كم) :٥٤٦(مسألة 
اسطوانة أبي لبابة ، إذ يكون القرب الشريف على يساره وهو متقدم عليه وما هو ضابط اهلتك وسوء األدب أ 

شخصي أم عريف؟

.الظاهر عدم اهلتك نوعياً باحملاذاة ) :٥٤٦(جواب 

هل وردت كراهة يف الصالة يف حجر إمساعيل ؟) :٥٤٧(مسألة 

.مل تثبت كراهة الصالة فيه ) :٥٤٧(جواب 

ما حكم صالة الفريضة أو النافلة يف حجر إمساعيل عليه السالم ؟) :٥٤٨(مسألة 
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.ال بأس هبا فيه ) :٥٤٨(جواب 

ماء السبيل يف احلرم املكي واملسجد النبوي هل جيوز الوضوء منه حيث أنه جمعول للشرب ومربداً ) :٥٤٩(مسألة 
ومثله املاء يف زمزم نفسها ؟

إن كان ملكاً ملالك سبله للشرب فقط فال يصح الوضوء به وكذا ماء زمزم إن فرض ملكاً ملالك ) :٥٤٩(جواب 
هـ١٤/٤/١٤٠٩. شخصي قصر استعماله يف جهة خاصة غري الوضوء 

لإلرشاد - إنشاء ا - طالب علم يدرس يف االحساء وعنده التزام أن يذهب إىل احلج كل عام ) :٥٥٠(مسألة 
هل يقصر يف سفره أم يتم ؟- يوماً فقط ٢٢وتستغرق سفرته إىل احلج 

رفتني فهو فيهما خمتار بني القصر مثل هذا يقصر يف سفره ما مل ينوي العشرة إالَّ يف مكة أو املدينة املش) :٥٥٠(جواب 
.واإلمتام 

يف الفرض السابق إال أنه يذهب إىل العمرة يف شهر رجب وقد ال يذهب ومل يكن عنده التزام بغري ) :٥٥١(مسألة 
أيتغري احلكم؟- احلج إالَّ أن العمرة قد تنفق له 

.هذا كسابقه إذا كان األجل قصرياً ):٥٥١(جواب 
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اختذ السفر عمال له يف شهور معينة من السنة أو فصل معني منها كم املدة اليت لو استمر يسافر من ) :٥٥٢(مسألة 
فيها لوجوب عليه التمام؟

إذا كان مسافراً يف شهرين أو حتى يف شهر واحد يف كل يوم منه يف شغله الذي اشتغل به فيه يتم يف ) :٥٥٢(جواب 
هـ٨/٢/١٤١٠. تلك األيام 

احلملدارية واملعلمون الذين يسافرون للحج والعمرة إذا كانت مدة سفرهم تستغرق شهراً أو أكثر ) :٥٥٣(مسألة 
فما تكليفهم ؟ وكيف يصلون يف الطريق ؟

هـ٨/٢/١٤١٠. قد علم حكمهم مبا ذكرنا أعاله ) :٥٥٣(جواب 

يف العام حبيث ميضي معهم إذا كان املرشد للحجاج واملعتمرين يذهب معهم مرتني أو ثالث مرات) :٥٥٤(مسألة 
أربعني يوماً إىل ستني يوماً أغلبها مقيماً يف مكة واملدينة ، واأليام اليت ال يكون فيها مقيماً سواء كان يف الطريق إليهما أو 

هـ١٧/١٠/١٤٠٨: يف املشاعر سبعة أيام يف كل حجة وثالثة أيام يف كل عمرة 

مله يف السفر أم ال ؟فهل يصدق على املرشد واحلال هذه أن ع. ١

.نعم يصدق عليه ذلك يف مفروض السؤال :اجلواب 

وهل يلزمه القصر أو اإلمتام ؟. ٢
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.وظيفة املرشد املزبور التمام :اجلواب 

وهل تشخيص كون عمله يف السفر راجع إىل كل مكلف أم أنه ال بد فيه من الرجوع إليكم ؟. ٣

يرجع فيه إىل العرف ويكفي يف ذلك كون عمله يف السفر يف كل سنة شهر واحد ال أقل كشهر ذي احلجة مثال :جلواب ا
.
وكم عدد األيام اليت إذا حتقق السفر فيها يف العام يلزمه التمام ؟. ٤

.ظهر جوابه مما عرفت :اجلواب 

أعين املستوى األدنى الذي ال يصدق معه أن (تقصري وكم عدد األيام اليت إذا حتقق السفر فيها يف العام يلزمه ال. ٥
؟) عمله يف السفر 

.يرجع إىل العرف :اجلواب 

وكم عدد األيام اليت إذا حتقق السفر فيها يف العام جيب عليه االحتياط باجلمع بني القصر والتمام ؟. ٦

.عليه عرفاً بني الثالثني ما دون ذلك إىل أن يعلم بعدم صدق من عمله السفر :اجلواب 

املسؤلون عن محالت احلج واملرشدون للحجاج الذين ميارسون ذلك سنوياً ، هل حكمهم التمام أو ) :٥٥٥(مسألة 
هـ١٦/٨/١٤١٢القصر ؟ 
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.إذا كان زمان سفرهم قليال فحكمهم القصر ):٥٥٥(جواب 

ه؟هل تستحب األضحية ، أي هل يستحب لكل إنسان أن يضحي عن نفس) :٥٥٦(مسألة 

.نعم : )٥٥٦(جواب 

زمان خمصوص ؟) أي األضحية ( وهل هلا ) :٥٥٧(مسألة 

.نعم أما يف منى فأربعة أيام أوهلا يوم العيد ويف غريها ثالثة أيام أوهلا العيد ):٥٥٧(جواب 

هل هي مما يقضى يف وقت آخر ؟) الزمان املخصوص ( على تقديره ) :٥٥٨(مسألة 

.ليس مما يقضى يف غري تلك األيام ) :٥٥٨(جواب 

هل يستحب تكرارها ملن ضحى عن نفسه أو ضحي عنه ؟) : ٥٥٩(مسألة 

.نعم ) :٥٥٩(جواب 

بالنسبة للتذكية إذا كان املذكي أخرس كيف يسمي ونفس الشيء بالنسبة للعقود واإليقاعات اليت ) : ٥٦٠(مسألة 
ب والقبول وإنشاء اإليقاعات ؟ بل كيف يطمأن بقصده هلا ؟يكون األخرس طرفاً فيها كيف يفهم منه اإلجيا
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بأن يراه حيرك لسانه مع إشارته مبا حتكيه القرينة املقامية مما يريد إيقاعه من بيع أو نكاح أو طالق ، ) :٥٦٠(جواب 
.على حنو ما قد حيرك الفصيح عند النطق 

ة األوىل، ونظراً لصعوبة مناسك احلج وضعف البدن امرأة قد أدت احلج الواجب عليها يف املر) : ٥٦١(مسألة 
يف املدينة فحسب ، واالقتصار على زيارته يف غريها من السنني ) ص(عندها ، هل جيوز هلا التوجه إىل زيارة النيب 

؟

.نعم جيوز ) :٥٦١(جواب 

على الروايات اليت تقول هل تعود عدالة شخص ما ، أو إمام مجاعة ، بعد رجوعه من احلج اعتماداً) : ٥٦٢(مسألة 
بغفران الذنوب ؟

.البد من إنشاء التوبة والتلفظ بصيغتها بعد الندم والعزمية على الرتك ) :٥٦٢(جواب 

إذا كان املسئولون يوزعون األماكن يف عرفات ومنى على احلجاج ، هل يعطي هذا التوزيع حقاً فيها ) : ٥٦٣(مسألة 
طقة التابعة لغريه يف التوزيع ، هل يصح موقفه أم ال ؟ ولو وقف جهال ، فماذا جيب ، ولو اتفق أن شخصاً وقف يف املن

عليه ؟

. ال أثر للتوزيع املذكور ) :٥٦٣(جواب 
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إذا كان يوجد يف قافلة املؤمنني بعض املخالفني، وسألوا عن بعض األحكام من مرشدينا ، فهل ) : ٥٦٤(مسألة 
جييبوهنم وفق مذهبهم أو غري ذلك ؟

.نعم جيوز ذلك ) :٥٦٤(جواب 

إذا سافر املكلف ألداء فريضة احلج أو استحباباً أو كان حجه نيابة عن الغري أو وفاء لنذر ، وكان ) : ٥٦٥(مسالة 
يف نيته مسبقاً أن يشرتي بضاعة بقصد التجارة ، وقد حصل ذلك فعال ، فما هو حكمه ؟

. ال بأس بذلك وا العامل : )٥٦٥(جواب 

إذا وافقت امرأة على عقد الزواج برجل ألجل أن حتج معه ، دفعاً للوقوع يف احملذور الشرعي ، ومت ) : ٥٦٦(مسألة 
ذلك فعال ، وكان العقد دائماً وبعد االنتهاء من احلج أصر الرجل على عدم طالقها بعد ذلك ، فما هو احلكم يف ذلك 

؟

ق بيد الرجل ، وليس للمرأة حق فيه ، نعم هلا أن تطالبه يف النفقة ، فإن إذا كان العقد دائماً ، فالطال) :٥٦٦(جواب 
وافق الرجل عليها فهو ، وإال ترجع املرأة إىل احلاكم الشرعي أو وكيله ، وهو يطالب منه النفقة أو الطالق ، فإن امتنع 

.من كليهما معاً تصدى احلاكم الشرعي أو وكيله للطالق ، وا العامل 
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هل صحيح ما يقال من عدم جواز الصالة يف حجر إمساعيل فريضة كانت أم نافلة ؟):٥٦٧(مسألة 
. ال يصح ذلك القول وتصح الفريضة والنافلة ):٥٦٧(جواب 

هل سبب عدم جواز الصالة يف حجر إمساعيل لدفن سبعني نيب فيه أم هناك سبب أخر ؟) : ٥٦٨(مسألة 
. وإمنا علل منع احتساب الطواف فيه بذلك ال مانع منها كما عرفت ، ):٥٦٨(جواب 

ما حكم اخلنثى يف احلج مثل التقصري وما شابه، ويف حالة اإلحرام هل جيب عليها أن تغطي رأسها ) : ٥٦٩(مسألة 
وبدهنا ؟

عليها أن تعمل باالحتياط بالنسبة إىل تكاليف الرجال والنساء ، ومقتضى ذلك أن تقصر يف احلج ) :٥٦٩(جواب 
لق وأن ال تغطي رأسها أيضاً كالرجال وال تغطي وجهها كالنساء ، أما البدن فتغطيه بثوبي اإلحرام وتسترت وال حت
.وا العامل . هبما 


