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 كلمة الناشر

 
 

ا ولعنــــة اهلل للـــم ألــــ ا  م احلمـــ  هلل ال العــــاى ا وعـــلم اهلل للــــم يمـــ  و لــــ  اىيـــا  
 أمجع .

وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالقال تعاىل :
1. 

..مبا أن العبادات توقيفية وال جيوز لإلنسان أن يأيت هبا إال حسب الطريقة اليت وادت يف 
 ا حيــ   الشــرا اىبــ ا فــالىزم للــم ا نســان أن ير ــا يف  عرفــة  ســا ل ا إىل العلمــا  والفق ــا

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمونقال تعاىل: 
2. 

و ـــن هنـــا كـــان دأل اىـــس ن  وســـن  اىســـلم  للـــم أن ير عـــوا يف  ســـا ل م الشـــرلية إىل 
  را ا التقلي  لكي يعرفوا احلىل واحلرام.

و ـــا بـــ  يـــ ي  ـــــ أي ـــا القـــااع الع يـــ  ـــــ هـــو همولـــة  ـــن االســـتفتا ات الـــيت تو  ـــ  إىل 
ىر ـــا الـــ يى األللـــم ا  ـــام الســـي  يمـــ  احلســـيى الشـــنازد  دام  لـــ   يف بـــال احلـــ  وقـــ  ا

ـــــ ا ومجع ـــــا العى ـــــة الشـــــيه  عفـــــر احلـــــا رد يف هـــــذا الكتـــــال وهـــــا   أ ـــــال للي ـــــا هاحت
 ..)استفتاءات حول الحج(

وفقنـا حلـ  ونظرا لكثر  االبتى  هبذ  اىسا ل ااتأينا نشرها سا ل  البااد تعاىل أن جيعلنـا ي
 ان  هيا ال لا . وقبوا األ مة يف البقيا  بيت  احلرام وزياا  قرب نبي  

 
 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر                       

 شوران 0606بيروت ـ لبنان  ص.ب:                       
 almojtaba@shiacenter.comالبريد اإللكتروني:                       

                                                           
 .79سوا   ل لمران:  - 1
 .9ا سوا  األنبيا : 23سوا  النحل:  - 2
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 االستطاعة
 

حجة ا سـىم هـي احلجـة الـيت لـب للـم كـل  سـلم و سـلمة يف  ـام العمـر  ـر  مسألة: 
 واح  ا و وباً فواياًا وال جيوز للمستطيا تأخن ا تيان هبا لن لام االستطالة.

 ؟ن للول ا وإذن ال وج لل و ةهل يشرتط يف حجة ا سىم إذن الوال ي   :1  السؤال
 ال يشرتط. : الجواب
  ا حكم  ن مل حي ا وكان  ستطيعاً سابقاً؟   :2  السؤال
 يستغفر اهلل سبحان  وجيب للي  احلّ  بع  ذل . : الجواب
الشــ ا الــذد ملــ   قــ اااً  ــن اىــال يســتطيا أن حيــّ  بــ  وير ــا إىل    :4  الســؤال

 أوىل أم شرا  اىن ل؟ بل   وال مل   ن الً ف ل احل 
 احل  الزم ا إالّ إذا كان يف حرج  ن ل م اىن ل. : الجواب
ا أو مل  «الفيـ ا  » ا حكم  ن اسـتطاا ومل حيلـل للـم تأشـن  الـ خول    :3  السؤال

 حيلل للم احلج  بالطا ر ؟ أو بأية وسيلة أخرى لذل  العام؟
 م.إذا بقي  االستطالة حّ  يف العام القاد : الجواب
كان  ستطيعاً لتسجيل اهـ  يف قـوا م احلجـاج للسـنوات ا تيـة   بعـ  إذا     :5  السؤال

 ذل  افتقر ف ل تثب  يف ذ ت  حجة ا سىم؟
 كى. : الجواب
إذا كان الش ا   يوناً واستطاا حتليل بعض اىـال وسـافر إىل احلـ  ا    :0  السؤال

 باً بالذهال قبل إيفا  ال ين؟ومل يوّف دين ا ف ل جي د احل  ا وهل يكون  ذن
 إذا كان  ستطيعاً كان حج  حجة ا سىم وإال فال ين  ق م. : الجواب
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  ا حكم  ن كان  ستطيعا ويري  ال واج ا ف ل يق م ال واج للم احل ؟   :7  السؤال
 احل  وا ب وال واج  ستحب. : الجواب
ّ  ا هـل جيـب لليـ  احلـ  إن   ن كان  ستطيعاً يف األلـوام السـابقة ومل حيـ   :0  السؤال

 زال  استطالت ؟
 جيب للي  كيفما أ كن. : الجواب
هــــل جيـــوز العمــــل بأيســـر اىنســــك   احلـــاج يف  كــــة واى ينـــة  و  ــــا ا    :9  الســـؤال

 ؟ ناس  احل   إذا كان في ما  وابان ىسألة واح  
    ال بأس بالعمل هبما. : الجواب
تمكن  ــن أخــذ إ ــاز  ىوســم احلــ  لكــي حيــ ا  إذا كــان الشــ ا ال يــ   :16  الســؤال

كاىو ف يف قطالات لسكريةا فى يتمكن  ن احل  إال بعـ  سـن التقالـ ا ف ـل جيـب لليـ  
 ؟االنفلال لن لمل 

 ال جيب االنفلال إذا كان حر اً للي . : الجواب
 ـــن يـــذهب  ـــا احلملـــة للعمـــل كالطبـــا  وةـــن . فعـــاد  يـــ خل  كـــة    :11  الســـؤال
مر   فرد ا فإذا كان مل حي  الفريضـة ومل يكـن  سـتطيعاً  ـن بلـ  ا ولكنـ  ملـ   ـن اىكر ة بع

اهلــ دا ف ــل جيــب لليــ  احلــ   طلقــاً أو ال جيــب  طلقــاً أو التفلــيلا فلــو أذنــ  احلملــة لــ  
 أفتونا  أ واين.  ؟باحل  أو ل م  نافا  احل  الستئجاا  جيب ويف ةن  ال جيب

 ـــبا وإذا مل يـــتمكن ولـــو  ـــن   ـــة  نافاتـــ  أللمالـــ  إذا  كـــن  ـــن احلـــ  و  : الجـــواب
 اىستأ ر للي ا مل جيب للي .

 ـا حكـم  ـن أحـرم للعمـر  اىفـرد  ودخـل  كـة اىعظمـةا ولكنـ  ألـر     :12  السؤال
 لن أدا  العمر  للياناً ولاد لبىد  :

 إذا تعذا ا ول  إىل  كة ألدا  األلمال. أ: 
 هل حتب للي  كل الكفااات. ب: 
 يستنيب.   أ: : جوابال

 نعم إال إذا مل يق ا فيستغفر اهلل تعاىل. ب:
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 اإلحرام
 

هــل جيــوز ا حــرام فيمــا أســيف إىل  ســج  الشــجر   ــن البنــا  أم جيــب    :14  الســؤال
 االقتلاا للم البنا  الق مي؟

لـ  حكـم اىسـج ا وكـذا سـا ر اىواقيـ ا وبالنسـبة إىل   ـا أسـيف إىل اىسـج  : الجواب
 ج  احلرام واىسج  النبود الشريف الفرق ب  البنا  الق مي واجل ي  يف احلكم.اىس

ا حـــرام بالنـــذا  ـــن ةـــن اىيقـــات جيـــوزا ولكـــن هـــل جيـــوز بالع ـــ  أو    :13  الســـؤال
 ؟اليم 

 االحتياط بالنذا فقط. : الجواب
أد  هل ثب  لن كم ياذا    ينة     ألحـ  اىواقيـ ا وإذا كـان ففـي :  15  السؤال

  نطقة بالتح ي ؟
 قال بعض الفق ا  باحملاذا ا لكن االحتياط ال يرتك با حرام بالنذا. : الجواب
ذكـر  يف اسـالة   ـا ا  ناسـ  احلـ   يف إحـرام اىغمـم لليـ  أن الـو     :10  السؤال

 حيرم لن  ويأيت باأللمال.
حســبا أم تشــمل هــل اىقلــود  ــن األلمــالا ا حــرام  ــن نيــة وتلبيــة ف ـــ1:  الســؤالو 

 ؟أيضاً الطواف والسعي فيما إذا أ ت  إةماؤ 
 ؟إذا مل يكن  ع  و  شرليا ف ل تكفي نيابة اىس ن ـ2

 إذا أ كن ا طافة ب  أو السعي فعل ذل ا وإن مل يتمكن نال لن . ـ1 :  الجواب
 النا ب يكون وكيىً للحاكم الشرلي. ـ2      

التمتـــا و ن لـــ  يف  كـــة اجل يـــ   ف ـــل يكفــــي  ـــن يريـــ  ا حـــرام حلـــ     :17  الســـؤال
 ؟ا حرام  ن  ن ل  الواقا خااج دا ر  ح ود  كة الق مة وبيوهتاا أم ال

 توسعة  كة ال تغن هذا احلكم. : الجواب
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إذا دخل  كة يف أيام احل  بعمر   فرد  وأااد أن حي   تعاًا ف ل جي يـ     :10  السؤال
 حلل اختياااًا أم يل    الذهال إىل أح  اىواقي  األخرى؟ا حرام لعمر  التمتا  ن أدىن ا

 .يكفي  ن  ثل  التنعيم  : الجواب
إذا خـــرج اىكـــي لـــن  كـــة شـــ را أو أكثـــرا   ا ـــا إلي ـــاا هـــل يل  ـــ     :19  الســـؤال

 ا حرام ل خوهلا كغن اىكي أم ال يل   ؟
 نـعـم يل   . : الجواب
 يف  كــة اىكر ــة ا حيــ  أدحــ ث  لــ    نــاط  نظــراً للتوّســا العمــراي   :26  الســؤال

   ي  ا ف ل جيوز لق  نية إحرام احل   ن  نطقة الع ي ية أو  ن ح ود احلرم الق مي؟
 كل أ اكن  كة اىكر ة الق مة واجل ي   يلّح لق  ا حرام  ن ا.  : الجواب

 
 النية

فلــيلي ا كمــا إذا هــل يكفــي يف نيــة ا حــرام التعيــ  ا مجــا  دون الت   :12  الســؤال
 ؟«احل  الذد أ ري ب  اهلل تعاىل يف هذ  السنة  »نوى: 

 األقوى الكفاية. : الجواب
 هل يعترب يف النية التلفظ أو ا خطاا بالبال أو يكفي ال الي؟   :22  السؤال
 يكفي ال الي. : الجواب
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 ثياب اإلحرام  
 

 هل جيب است ا ة لبس ثويب ا حرام؟   :24  السؤال
 ال جيبا بل جيوز تب يل ماا ون ل ما  زالة الوسه أو التط ن. : الجواب
هل جيوز للمرأ  لبس الثيال اىعتاد  ب الً  ن ثيال ا حرام اى لوعة    :32  السؤال

 ولق  نية ا حرام هبا؟
     نعم جيوز. : الجواب
شــف شــعر هــل حجــال اىــرأ   ــ    ــن ثــول ا حــراما فــى جيــوز هلــا ك   :52  الســؤال

 اأس ا  ا ل م األ نيب أم  اذا؟
 . ل م األ نيب مكن ا ذل   ا كــى. : الجواب
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 التلبية

 ـــن مل حيســـن إتيـــان التلبيـــة باللغـــة العربيـــة  ـــا  رالـــا  القوالـــ ا  ـــا هـــو    :02  الســـؤال
 حكم ؟

يلّقنـــ  شـــ ا  خــر ويـــتلفظ هـــو  ــا  كـــن ا واألحـــوط اســتحباباً اجلمـــا بـــ   : الجــواب
  .  إىل اللغة اليت حيسن التكلم هبا ت  بنفس  وب  االستنابة يف ذل  وب  ا تيان برتمجت ا قرا 

  ا حكم  ن نسي التلبية يف اىيقات؟   :72  السؤال
جيب للي  العود إىل اىيقات إن أ كن ذلـ  ا وإال أتـم هبـا يف  كـان التـذكرا  : الجواب

 وإن كان داخل احلرم خرج  ن ح ود  ولىب.
 ؟إذا ش  بع  ا تيان بالتلبية أن  أتم هبا عحيحة أم ال؟ فما حكم    :02  سؤالال

 بىن للم اللحة. : الجواب
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 محرمات اإلحرام
 

 المخيط 

 هل جيوز ةرز ا حرام بإبر  وحنوها؟   :29 السؤال
 جيوز ذل  وإن كان األحوط الرتك. : الجواب
 هل جيوز للنسا  لبس اى يط؟   :46  السؤال

 جيوز ذل . : جوابال
هـــل جيــوز للمحـــرم لــبس الثيـــال اجلل يــة أو البىســـتيكية أو حنوهــا  ـــن    :14  الســؤال

 سروال أو قميا أو قبا  مما ال يل ق للي  اى يط؟
 ال جيوز. : الجواب
هل جيوز لبس اى يط  ن ةن قطعيت ا حرام كالسالة واهلميان والنعـل    :24  السؤال
 و ا شاب ؟

   وز اهلميان فقط وكيس اجلمرات.جي : الجواب
  ا و ود اهلميان ةن اى يطا هل جيوز لبس اهلميان اى يط؟   :44  السؤال
 نعما لكن  خىف االحتياط. : الجواب
التــاد احلجــاج لــبس الســبحة يف ألنــاق م ليــ  تتــ ىل للــم عــ واهم     :34  الســؤال

 ل يف لبس ا إشكال؟ا ف   عقود  كالقىد ا للماً أن اأس كل سبحة  ربوطة 
  شكل. : الجواب
هــل جيــوز للمــرأ  احملر ــة ان لــرج إىل الطــواف بــ ون  ــواالا للمــاً أن    :54  الســؤال

 ؟الر ل ي وسون للم ا لي ا لسب العاد 
 ال بأس. : الجواب
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  النساء

 هل جيوز للمحرم ىس زو ت  وسم ا بش و ؟   :04  السؤال
 لو فعل ذل  وخرج اىى. ال جيوزا وللي  الكفاا  : الجواب
 هل جيوز للمحرم تقبيل ا رأت  بش و  أو ةن ش و ؟   :74  السؤال
 ال جيوزا وإن فعل فعلي  الكفاا . : الجواب

 

  الطيب

 هل هناك نوا خاص  ن الطيب جيب ا تناب  للم احملرم؟   :40 السؤال 
 عـروف يت ـذ األحوط اال تنال لن كل طيب إال خلوق الكعبة وهو طيب  : الجواب

  ن ال لفران وةن .
 ا ال يسمم طيبا لرفاا  ثل الرياح  والفواك  و ثـل األدويـة واىعـا      :49  السؤال

 ا هل حيرم استعماهلا؟
 ال حر ة يف أكل ا وإن كان األحوط ل م التعر  الستشما  ا. : الجواب

 
 التدهين

 ب؟هل جيوز للمحرم الت ه  مبا ليس في  طي   :36  السؤال
 إىل ال جيــــوز التــــ ه ا وكفااتــــ  شــــا  للــــم األحــــوط اســــتحباباا وإن اســــطر  : الجــــواب

 فى كفاا  ويق م  ا ليس في  طيب. الت ه  ىر  أو  ا أشب  
 [ الرا حة الكري ة] 

هل جيوز للمحرم إ ساك األنف لن الرا حة الكري ةا و ا هو اىناط يف    :31  السؤال
 ؟كون الرا حة طيبة أو كري ة

ال جيــوز إ ســاك األنــف لــن الرا حــة الكري ــة يف حــال ا حــرام ا واىنــاط هــو  : الجــواب
 العرف.

 ــا حكــم ســّ  األنــف لــن الغــازات الــيت تلــ ا  ــن يركــات الســيااات    :23  الســؤال



 

 14 

أثنا  لبس ثويب ا حرام للح  وخاعة أّن هذ  الغازات حتمل يف  كوناهتا ةازات ساّ ة تظ ر 
بع  ح  أو ق  تظ ر يف نفس احلال لن  استنشاق ا كا عابة بأمل يف الرأس  تأثناهتا اللحية
 أو  ا شاب ؟
 جيوز. : الجواب

 
 االكتحال

 ؟هل جيوز االكتحال  ن دون قل  ال ينة   :43  السؤال
  اا ا  ناسـ  احلـ  ال جيوزا إال يف  واد واح   ذكوا يف اسالة اىناس .   : الجواب

 . وفي : وجيوز االكتحال بغن السواد لغن ال ينة .246اىسألة        : ص
 

  النظر في المرآة

حيــرم للــم احملــرم النظــر يف اىــر   إذا كــان لل ينــة ا ولكــن هــل حيــرم النظــر    :33  الســؤال
 ؟إلي ا بقل  الشرا  أو لغر  ةن ال ينة ا كما إذا أااد  عل الضماد للم و     ثى

 االسطراا.األحوط الرتك  ا ل م  : الجواب
 : هل جيب للم احملرم الكفاا  لو نظر يف اىر   بقل  ال ينة؟  53  السؤال
 ال جيب للي  إال االستغفاا. : الجواب
هل حيـرم النظـر يف األ سـام اىعاكسـة للنـوا كالنظـااات أو اىـا  اللـايف    :03  السؤال
 ؟و ا أشب 

 ال إشكال يف ذل . : الجواب
 

  ستر ظاهر القدم

هــل جيــوز ســرت  ــاهر القــ م بغــن اجلــوال والــف وذلــ  لنــ  اجللــوس    :73  الســؤال
 بإلقا  طرف ا زاا للي  أو  عل  حت  الغطا ؟

 جيوز. : الجواب
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 الفسوق

 ؟ ا هو الفسوق؟ وهل يفرق ب  كون  باللفظ أو ا شاا  أو الكتابة   :30  السؤال
ــــ  ا  : الجــــواب والســــبال واىفــــاخر  ا الفســــوق هــــو الكــــذل  طلقــــا  ــــا اليمــــ  وب ون

 واألحوط ترك   طلقا والكفاا  في  إال االستغفاا.
 

  المفاخرة

هـــل لـــوز اىفـــاخر  بـــى تلـــريح هبـــاا كقولـــ  ىـــن  ـــاف: احلمـــ  هلل إي    :39  الســـؤال
 لس  ممن  اف؟

 ال جيوز. : الجواب
 

 الجدال

  ا هو اجل ال احملرم؟   :605  السؤال
 للم قول  ال واهلل  و  بلم واهلل .اللو ة اىشتملة  : الجواب
 هل جيوز اجل ال  ثبات ح  أو دفا باطل مما هو يف طالة اهلل؟   :15  السؤال
 جيوز. : الجواب

 قتل هوام الجسد

 ـن ير ـات ا حـرام قتـل هـوام اجلسـ  ا ف ـل حيـرم إلقاؤهـا لـن  سـ     : 25  السؤال
 أو ثوب ؟

 حيرم ولب للي  الكفاا . : الجواب
 

  الخاتم لبس

 هل حيرم لبس الا  لغن ال ينةا للحفظ أو ل ياد  الرزق  ثًى؟   :45  السؤال
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 ال حيرم. : الجواب
الا  الذد يلـبس لل ينـة وةنهـاا هـل حيـرم لبسـ  للـم احملـرم ا للمـا إن    :35  السؤال

 ال الي هو ةن ال ينة وهو األهم لن  البس ؟
  ينة فى إشكال.إذا قل  االستحبال ال ال : الجواب

 
 الُحـلي

ا رأ  تلبس احللي بالتباا  اأهاهلاا وهي لـاف تلفـ  يف عـوا  ن لـ   ـا    :55  السؤال
 ؟ل م و ود الضمان حلفظ  يف ةن هذ  اللوا  فما هو حكم ا

إذا مل تقلـــ  ال ينـــة وكـــان  ـــن لادهتـــا لـــبس ذلـــ  فـــى إشـــكال بشـــرط لـــ م  : الجـــواب
 إ  اا .

 رم لبس السالة للمحرم؟هل حي   :05  السؤال
 إذا مل يكن لل ينة فى بأس. : الجواب

 
 الوشم

هــل جيــب إزالــة الوشــم اىو ــود للــم  ســ  الر ــل أو اىــرأ  ا إن أ كــن    :75  الســؤال
 ذل ؟

 ال جيب. : الجواب
 سقوط الشعر

 ــن اســطر إىل حـــ   ســ   ويعلــم انـــ  لنــ  احلــ  يســـقط  ــا حكـــم    :50  الســؤال
 ؟الشعر

 وز لن  االسطراا.جي : الجواب
إذا الحـظ احملـرم حـ  الوسـو  سـقوط بعـض الشـعر  ـن دون أن يتعمـ     :59  السؤال

 فما هو حكم ؟
 ال إشكال يف ذل . : الجواب
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 تغطية الرأس

 هل هناك فرق يف احلر ة ب  تغطية كل الرأس أو بعض ؟   :60  السؤال
 ال فرق. : الجواب
بال  ــاج أو البىســتي  أو القمــاي احلــاكي ىــا هــل جيــوز تغطيــة الــرأس    :01  الســؤال

 حتت  أو القلنسو  اىلنولة  ن سعف الن ل الكثن  الثقول؟
 ال جيوز. : الجواب
 هل جيوز سرت الرأس بالي ؟   :20  السؤال
 جيوز. : الجواب
  ا هو احلكم لو نسي احملرم وسرت اأس ؟   :40  السؤال
 ال شي  للي .  : الجواب

 
 للمرأة إسدال القناع

 ؟هل جيوز للمرأ  إس ال قنال ا إىل طرف أنف ا لي  ال مس و   ا   :30  السؤال 
 جيوز. : الجواب
 ؟وهل جيوز هلا سرت و   ا بـي ي اا أو النوم للم و   ا   :50  السؤال
 جيوز. : الجواب
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 التظليل

 هل جيوز ا حرام حت  سقف  سج  الشجر ؟   :00  السؤال
 ل  وليس  ن التظليل.جيوز ذ : الجواب
توســـيا  ســـج  الشـــجر  أدى إىل يـــو  عـــامل اىســـج  القـــ مي فمـــا هـــي     :70  الســـؤال

 كيفية لق  ا حرام والتلبية في ا؟
 ال فرق ب  اىسج  الق مي واجل ي . : الجواب
هـــل جيـــوز ا حـــرام يف  ـــا أســـيف إىل  ســـج  الشـــجر   ـــن البنـــا  ا أم    :00  الســـؤال

 البنا  الق مي؟جيب االقتلاا للم 
 ــا أســيف إىل  ســج  الشــجر  يف حكــم اىســج  وكــذل  بالنســبة إىل ســا ر  : الجــواب

اىواقيــ ا وهكــذا بالنســبة إىل اىســج  احلــرام واىســج  النبــود الشــريف ا فــى فــرق بــ  البنــا  
 الق مي واجل ي  يف احلكم.

 ؟هل حيرم التظليل  طلقا   :09  السؤال
احملــرم التظليــل حــال الســن حتــ  الظــل ةــن الثابــ  كســقف حيــرم للــم الر ــل  : الجــواب

 السياا   ا مل ي خل  كة اىكر ة.
ر ــةا هــل جيــوز الركــول يف ســياا   ســقفة أو كاحملــرم إذا وعــل  كــة اى   :76  الســؤال

 محل مشسية للم اأس ؟
جيـــوزا كمـــا جيـــوز التظليـــل ىـــن أحـــرم  ـــن  ســـج  التنعـــيم لكونـــ  داخـــل  كـــة  : الجـــواب

 .اىكر ة
لــو مل تـتـيـســـر ســـياا  للحــاج إال الســيااات اىســقفة أو مل يــتمكن احلــاج    :17  الســؤال

 إال  ن الركول يف السياا  اىظللة ـ ىر   ثى ـ فما هو حكم ؟
 جيوز ل  ذل  وللي  الكفاا  للم األحوط. : الجواب
ة  ــن ةــن هــل جيــوز االســتظىل يف احلــ  للمحــرم كركوبــ  ســياا   ســقوف   :27  الســؤال

  ؟لـذا
 يف الطّري . جيوزال  : الجواب
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هل جيوز للمحرم يف حال السن ااكبا أو  اشيا أن مـر و ـن فـوق اأسـ     :47  السؤال
  ل ثاب  كنف  أو بنا ؟

 جيوز ذل . : الجواب
 ؟ ب  طلوا الفجر وطلوا الشمس هل جيوز التظليل ب  الطـلولـ     :37  السؤال
 لم األحوط إذا كان يف حال السن.ال جيوز ل : الجواب
 ؟هل جيوز اىشي يف سوق  ظلل للمحرم   :75  السؤال
 جيوز ذل . : الجواب
 هل جيوز التظليل فيما لو ن ل لىسرتاحة يف الطري ؟   :07  السؤال
 جيوز ذل  ا كما جيوز التظليل يف لرفات و ىن حىت مبثل اىظلة. : الجواب
ست  م احلاج  ىً  تحركـاً  سـياا  ةـن  كشـوفة  ويسـن هل جيوز أن ي   :77  السؤال

 ب  ليىً وهو يرم  ن سكن  يف  كة   ن حّي اىعاب    ثىً   إىل اىسج  احلرام؟
 نعم جيوز ذل .:  الجواب
ـــل داخـــل  كـــة اىشـــرفة ىنـــتا مبـــن نـــ ل في ـــا مبعـــىن    :70  الســـؤال هـــل  ـــواز التظلي

 دخل ا فعىً ولو مل ين ل؟استقراا  يف يل إقا ت ا أو يشمل  ن 
 ولـو لـم ينـ ل. : الجواب
حيـ  إن اأد هـاحتكم يف  سـألة التظليـل لـيىً حـال ا حـرام إحتيـاط    :79  السؤال

: التظليل  150و ويب كما هو وااد يف كتال  احلاج يف  كة واى ينة  حي  تقولون يف ص 
 اا ىً للم األحوط.  حال السن للر ال مبثل هودج ومشسية وحنومها ااكباً أم
 ف ل لي ون العمل بفتوى  ر ا  خر يف اىسألة؟ 

  ال بأس بالر وا إىل الغنا اجلا ا لشرا ط التقلي ا يف هذ  اىسألة. : الجواب
هل جيوز للمحرم التظليل أثنا  الليل لن  ا ينتقـل  ـن اى ينـة اىنـوا  إىل    :06  السؤال

بــالنفي فمــا هــو حكــم احملــرم الــذد ينتقــل أثنــا  الليــل يف  الجــوابان كــان  ؟ كــة اىكر ــة  ــثى
ســياات   ــن  نطقــة إىل أخــرى فاحتــاً نوافــذ الســياا  ليــ  يلــبح اجلــو الــاا ي  شــاهباً للجــو 
ال اخلي للسياا ا أو  غايراً ل  بعض الشي ا و ا هو احلكـم إذا أعـبح اجلـو الـ اخلي للسـياا  

ذا الفــر  وذلــ  بســبب التيــاا الــذد حت ثــ  ســرلة أكثــر إزلا ــاً لــن اجلــو الــاا ي يف  ثــل هــ
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 ؟السياا 
 التظليل  شكل  طلقاً يف الطري . : الجواب
هـل جيـوز للمحـرم ان يظلـل اأسـ  مبظلـة حينمـا يكـون  توا ـ اً يف  كـة    :10  السؤال

اىكر ة ويف لرفات ويف اىشعر احلرام و ـىنا وإذا كـان يلـح ذلـ  حالـة اىشـي للـم القـ   ا 
 ؟حال السن يف سياا   كشوفة ف ل يلح

 يلح  طلقاً. : الجواب
لـ  سـ  نوافـذ السـياا  لـن اهلـوا   إذا اسطر احملرم إىل التظليلا هـل جيـوز   :20  السؤال

 ؟والشمسا ام تق ا الضروا  بق اها
 جيوز. : الجواب
إذا كانــ  الســياا  في ــا فتحــة  ــن ألىهــا تكفــي للــرأس والكتفــ  دون    :40  الســؤال

 ؟اجلس  هل جيوز الركول في ا يف حال ا حرام بقية
 يف الطري ا ال. : الجواب
هـــل جيـــوز ان يتظلـــل لشـــ   حـــراا  الشـــمس اســـطراااا وتل  ـــ  الكفـــاا     :30  الســـؤال

 ؟حينئذ لىسطراا أم ال
 جيوز لىسطرااا واالحتياط يف الكفاا . : الجواب
اا هل جيوز لـ  التظليـل يف ةـن وقـ  إذا اسطر احملرم إىل التظليل وقتاً     :50  السؤال

 ؟الضروا 
 ال. : الجواب
لو أ ربت الشرطة احلجاج للم الن ول  ن سـطح السـياا  إىل داخل ـاا    :00  السؤال

 ؟ف ل جيب دفا كفاا  التظليل يف هذا الفر  أم ال
 ال. : الجواب
خـرج  ـن  هل جيوز التظليل للمحرم  ن  ىن مبا يسمم  بالشمسـية  إذا   :07  السؤال

 ؟اليمة  تو  اً إىل ا ي اجلمرات
 نعم. : الجواب
  ا حكم اللعود يف اىلع  الك ربا ي حال ا حرام للر ال؟.   ـ00  السؤال
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 ال بـأس. : الجواب
 

 خروج الدم

 ا حكم  ن احتمل خروج ال م  ن  لو فعـل لمـى  عينـا ا كمـن شـ     :09  السؤال
  السواك يشمل لود إن استاك فاستاك وخرج  ن  ال م؟  يف ان  هل  رج ال م  ن ب  أسنان 

 . اىسواك وفري األسنان  
 األحوط الكفاا  للي .:  الجواب

 
 قص الظفر

  ن انكسر  فر  وكان الباقي لرسة لألذى هل جيوز ل  قل ؟   :96  السؤال
 جيوز. : الجواب
بشــر  يف الغســل  ــا حكــم  ــن كــان  فــر   انعــا لــن وعــول اىــا  إىل ال   :19  الســؤال

 والوسو  واحنلر إيلال اىا  بقا الظفر؟
 الظاهر اجلواز وال كفاا  للي . : الجواب

 قطع النبات

هــل جيــوز قطــا نبــات ســاحة بيتــ  ونبــات اى هريــة يف عــوا  و ــود  يف    :29  الســؤال
 احلرم؟

 ن ول . جيوز إذا ةرس  هو بنفس  أو كان نابتا يف  لك  أو  ن ل ا إذا نب  بع  : الجواب
هل جيوز قلا الشجر للمحرم خااج حـ ود احلـرما وهـل يف اىسـألة فـرق    :49  السؤال

 ب  الشجر اى اوا والناب  طبيعياً؟
     ال جيوز  طلقاً للم األحوط. : الجواب
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 عقد النكاح

هـل جيـوز إ ـرا  لقـ  الـ واج اىنقطـا قبـل ا حـرام  ـا الفتـا  البكـر دون  ـ  93  السـؤال
 ؟ي ا هل ف  رافقت ا و سال هتا يف ألمال احل للم ول

      ال يـجـوز. : الجواب
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 الطـواف
 

 الطهارة في الطواف

 ــا حكــم احلــاج إذا تــذكر يف أثنــا  الطــواف اىســتحب لــ م ط ااتــ   ــن   95  الســؤال
 احل ث؟

ىنــــن بــــ  ا  ــــام والقطــــا ا إن كــــان الطــــواف  ســــتحباً كــــالطواف االبتــــ ا ي  : الجــــواب
 ال الطواف الذد هو      ن احل  اىستحب.ذد يبادا إلي   ن دون أن يتع  للي     الا

 ؟لو أح ث احملرم إثنا  الطواف فما هو حكم   90  السؤال
 ـــرج ويتط ـــر   يـــتم طوافـــ  إذا كـــان قـــ  أكمـــل النلـــفا أد ثىثـــة أشـــواط  : الجـــواب

 ونلف شوطا بشرط ل م فوات اىواال  وإال ألاد الطواف.
 هل جيب الط اا   ن الب   النجاسات  يف حال الطواف؟  97  الالسؤ 

 جيب ذل . : الجواب
 ــن طــاف طــواف الفريضــة   تــذكر أنــ  مل يكــن  تط ــرا هــل لليــ  إلــاد    90  الســؤال

 ؟الطواف واللى 
 للي  إلادهتما. : الجواب
لرفةا ف ل   ن أحر   وهبا العاد  الش رية؟ وتعلم أهنا لن تط ر قبل يوم  99  السؤال

 جيوز هلا ا تيان بالطواف   تسعم لعمر  التمتا؟
 ال جيوز. : الجواب
 ن أحر   لعمر  التمتا وهـي حـا ض وهـي تعلـم أهنـا لـن يسـا الوقـ    661  السؤال

لط رهـــا قبـــل الوقـــوف بعرفـــاتا ف ـــل هلـــا أن تبقـــم للـــم  تعت ـــا بـــ الً  ـــن االنقـــىل الق ـــرد 
 لي لن ا   تقوم هي بالسعي والتقلن؟لإلفراد لي  تستنيب  ن يطوف ويل
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 ال جيوز. : الجواب
هل تقوم اىستحاسة اليت قا   بأدا  تكليف ا  ـن ةسـل ووسـو  بكـل   611  السؤال

 ألمال احل  والعمر ؟
 إذا قا   بأةساهلا ف ي يف حكم الطاهر يف كل األلمال. : الجواب

 
  مسائل في الطواف

  لرفات واىشعر ؟ال ّياا  للم اىوقف  هل جيوز تق مي طواف   621  السؤال
 جيوز  ا االسطراا. : الجواب
 ؟ ا حكم  ن سقط إحرا   يف حال الطواف لفرت   164  السؤال
إن مل مش يف تل  الفـرت  مل يكـن يف طوافـ  إشـكال ا أ ـا إذا  شـم فيعيـ   ـا  : الجواب

  شم  ا ا حرام للم األحوط.
 عــل أول  ــ    ــن احلجــر ياذيــا ألول  ــ    ــن  هــل يلــ م يف الطــواف  631  الســؤال

 ؟ قادمي ب ن  كاألنف أو البطن أو إهبام الر ل 
 ال يل ما بل يكفي الل ق العريف. : الجواب
 هل يل م كون اىنكب األيسر ياذيا للكعبة بال قة؟  651  السؤال
 يكفي الل ق العريف بأن  يطوف والبي  للم يساا . : الجواب
احنــرف يف طوافــ  قلــيى فلــم يكــن  نكبــ  األيســر لــا  البيــ  وذلــ  يف   601  الســؤال

 ســــافة قليلــــة يف بعــــض األشــــواط كــــالطو  أو الطــــوت  نتيجــــة االزدحــــام ا ف ــــل  ــــل ذلــــ  
 بالطواف أم ال؟

 ال يبع  ل م ا شكال وإن كان االحتياط أوىل. : الجواب
واف وأ ــ  لمرهتــا كا لــة ا ــرأ  طافــ  للعمــر  اىفــرد  وأحــ ث  يف الطــ  671  الســؤال

  اهلــة باىســألة كل ـــا بغــض النظــر لــن تفاعـــيل ومل تكــن تعــرف أن احلــ ث يبطـــل الطــواف 
وبعــ  الفـــراا  ــن العمـــر  مبــ   انتب ـــ  وللمــ  عطئ ـــا  ــن  خـــرين فألـــادت النلــف ودونـــ   

قـ  العمر . ف ل للي ا كفااات للتقلن واللبس وسا ر ير ـات ا حـرام الـيت ااتكبت ـا وهـي تعت
 أهنا يلة؟
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 ال كفاا . : الجواب
 ؟هل يل م أن يكون الطواف ب  البي  و قام إبراهيم  للي  السىم   601  السؤال
 ال جيب ذل  وجيوز الطواف خااج اىقام اختياااً واسطراااً. : الجواب
 هل جيوز يف حال الطواف الوا ب  س   اا الكعبة اىشرفة؟  691  السؤال
 وإن كان األوىل ترك . جيوز ذل  : الجواب
  ا حكم  ن ىس الكعبة اىشرفة أثنا  طواف لمر  التمتا أو احل ؟  116  السؤال
 ال بأس.  : الجواب
لــــو دخــــل وقــــ  عــــى  الفريضــــة يف إثنــــا  الطــــواف هــــل جيــــوز قطــــا   111  الســــؤال

 ؟الطواف
 جيوز قطا الطواف وا تيان باللى    يتم طواف   ن حي  قطع . : الجواب

هــل جيــوز الطــواف يف الطــاب  الثــاي  ــن اىســج  احلــرام أو فــوق ســطح   121  لســؤالا
 اىسج ؟

 جيوز ذل   طلقاا خاعة لن  االزدحام. : الجواب
 هل حترم للم احلاج زو ت  فيما إذا فات  طواف النسا    ىً باىسألة؟  141  السؤال
 نعم ا حىت يطوف أو يطاف لن . : الجواب
والكعبــةا  ــا هــو   اً للــم بطــىن الطــواف بــ  حجــر إهاليــل بنــا  131  الســؤال

حكــــم حــــا ط احلجــــر اىوســــوا بــــ  حجــــر إهاليــــل والكعبــــةا هــــل هــــو داخــــل يف احلجــــر أم 
 اىطاف؟

 .داخل يف حجر إهاليل  : الجواب
 ا هو حكم طواف  ـن ال ـس ب نـ  أو  ـ    نـ  احلـا ط اىوسـوا بـ    115  السؤال

 وهل هناك فرق ب   ن ىس   تعم اً أو ساهياً وهو يطوف؟ حجر إهاليل والكعبة؟
 ال إشكال حىت يف ىس الكعبة. : الجواب
لي  حييط هبـا  هل تشكل عى  طواف اىرأ  خلف  قام إبراهيم   101  السؤال

 ؟الر ال  ن كل  انب
     ال إشكال في . : الجواب
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وكذا سـعم بـ  اللـفا و شوطاًا  13 ا حكم  ن طاف حول الكعبة   117  السؤال
 شوطاًا فحسب الذهال والعود  شوطاً واح اً؟ 13اىرو  

 إذا مل يعلم وانقضم الوق  فى بأس بعمل . : الجواب
 ؟هل الفلل ب  الطواف وعىت  مبق اا نلف سالة يضر باىواال   101  السؤال
 ال. : الجواب
 ؟هل هي كما يف اللى   ا اىراد بعوا  اىرأ  بالنسبة للطوافا  191  السؤال
 نعم. : الجواب
هل جيوز للمكلف ان يطوف باألزاا فقـطا للمـاً بأنـ  سـاتر  ـن السـر    261  السؤال
 ؟إىل الركبة

 االحتياط  ا الردا  أيضاً. : الجواب
 .؟هل جيوز تق مي طواف ال ّياا  للم اىوقوف   211  السؤال
  ا ا سطراا.جيوز  : الجواب
جيــوز أن يــأيت عمــس لمــرات  فــرد   ــثىً بــى طــواف نســا  لكــل  هــل  221  الســؤال

 .؟واح    ن اا وبع  إنت ا  ا يأيت عمس طوافات نسا  للعمرات المس
 ال. : الجواب

 الشك في الطواف

 لو ش  يف أثنا  الطواف يف ل د األشواط فما هو حكم ؟  241  السؤال
 يعي  طواف . : الجواب
 بع  الطواف يف أن  كان للم طد ر أم ال؟  ا حكم  ن ش   231  السؤال
 بىن للم الط اا . : الجواب
 و ن ش  يف األثنا ؟  251  السؤال
بىن للم احلالـة السـابقة  ـن احلـ ث أو الط ـاا  ا وإن شـ  يف اىتقـ م  ن مـا  : الجواب

 بىن للم احل ث.   أي ما األسب  احل ث أم الط اا   
الطواف فقط لن  تب  بطىن  بع  ا حىل  ـن  هل ترون كفاية إلاد   201  السؤال



 

 45 

 إحرام لمر  التمتا أو اىفرد . أم ال ب   ن إلادت  و ا بع    ن سعي وتقلن؟
 الطواف فقط. : الجواب
هــــل يتحقــــ  حكــــم كثــــن الشــــ  فــــيمن يشــــ  يف لــــ د األشــــواط يف   271  الســــؤال

 وكذا السعي؟ ؟الطواف فى يعتى بشك 
 .نعم وال يعتى : الجواب

 إذا ترك شيئا من الطواف

  ن ترك شيئا  ن طواف  ومل يتمكن  ن أن يأيت بنفس ؟  201  السؤال
 تكفي االستـنابة. : الجواب
  ا حكم  ن قطا الطواف لعذا؟  291  السؤال

إذا كــان قــ  لــاوز نلــف الطــواف يــتم  ــن حيــ  قطــا بعــ  زوال العــذا وإال  : الجــواب
 لم ذل  استنال.ألاد الطواف ا وإن مل يق ا هو ل

 ن اىعلوم لن كم إنكم لي ون الطواف يف أبع   ـن احلـ  الـذد ذكـرو    461  السؤال
بعض الفق ا  وهو ب  الركن واىقام ا والسسال هل هذا يعى  واز الطواف ولو داخل األاوقة 

بــ  احمليطــة بالكعبــة والــيت يلــلي في ــا النــاس ا أم جيــب أن يكــون الطــواف يف الســاحة الواقعــة 
 الكعبة وهذ  األاوقة؟

  ا    طلقاً.:  الجواب
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 صالة الطواف
 

 ا هي ح ود اىكان الذد جيب عـى  الطـواف فيـ  لنـ   قـام إبـراهيم   411  السؤال
؟ 

 لوز اللى  يف طريف اىقام قريبا  ن  وخلف  إىل  خر اىسج  احلرام.:  الجواب
عـــىن أنـــ  جيـــب ا تيـــان هبـــا فـــوا هـــل جيـــب الفـــوا يف عـــى  الطـــواف مب  421  الســـؤال

 االنت ا   ن الطواف؟
 جيب فواا لرفيا. : الجواب
حاج تـرك السـعي بعـ  اللـى   عـى  الطـواف  يف لمـر  التمتـا ا فمـا   441  السؤال

 الذد للي  أن يعمل إذا كان  اهىً أو ناسياً؟
 يسعم ويستغفر ا وإذا فعل  ا في  الكفاا  كفر. : الجواب
يف حالــة االزدحــام هــل جيــوز الطــواف يف أبعــ   ــن ســتة ولشــرين ذاالــاً   431  الســؤال

 ؟حول البي  أم ال
 .  حىت يف ةن االزدحام  نعم جيوز  طلقا  : الجواب
 ــن تــرك اللــى  خلــف اىقــام   ــىً أو ســ واً أو نســياناًا   تــذكر بعــ    451  الســؤال

تقلـن أو يكفـي اللـى  خلـف  قـام ا نت ا   ن السعي والتقلنا هل للي  إلاد  السعي وال
 ؟إبراهيم 

 واللى  لن   أو خلف . يكتفي بالعود إىل  قام إبراهيم  : الجواب
ل ا  ا العلـم  هل للل عى  اجلمالة يف اىسج  احلرام للطواف  بطل  401  السؤال

م وهـــل هنـــاك فـــرق بـــ  كـــون القطـــا قبـــل األابعـــة أشـــواط أ ؟اهنـــا تســـتغرق نلـــف ســـالة تقريبـــاً 
 ؟بع ها

 ال يبطل. : الجواب
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 السعي
 

 ؟هل لب الط اا   ن احل ث او الب  يف السعي ب  اللفا واىرو   147  السؤال
 ال لبا بل هي  ستحبة. : الجواب
 هل يل م اللعود للم اللفا واىرو ؟  401  السؤال
 ال يل م وإن كان األفضل ععودمها. : الجواب
 ف بالو   إىل اللف أحيانا يف السعي؟ ا حكم التحري  153  السؤال
 ال إشكال في . : الجواب
 هل جيوز السعي يف الطاب  العلود؟  491  السؤال
 جيوز  طلقا. : الجواب
ــــة يف اىكــــان اىتعــــااف يف الســــعي يعــــم الر ــــال   361  الســــؤال هــــل اســــتحبال اهلرول

 والنسا ؟
 للر ال فقط. : الجواب
 حلا ة دينية أو دنيوية؟ هل جيوز قطا السعي  311  السؤال
 .جيوز ويتم  ن حي  قطا : الجواب
  ا يلنا  ن مل يتمكن  ن ت ااك  ا نقا  ن سعي ؟  321  السؤال
 استنال يف ذل . : الجواب
 هل جيوز تأخن السعي بع  طواف ال ياا  وعىهتا يو اً  خر؟  341  السؤال
 خىف االحتياط. : الجواب
 ؟م   تب  بطىن سعي   اذا جيب للي إذا قلر احملر   331  السؤال
 يعي  السعي. : الجواب

 أشواط الّسعي
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 ا حكم  ن سعم أقل  ن السبعةا لم اً أو س واً أو   ىً أو نسياناً   351  السؤال
 أو اسطراااً؟

العا ــــ  يبطــــل ســــعي ا أ ــــا ةــــن  فيــــأيت مبــــا نقــــا ســــوا  لــــاوز النلــــف أم مل  : الجــــواب
 يتجاوز.

حكـــم  ـــن تـــيقن بـــالنقا يف الســـعي ســـواً  كـــان شـــوطا أو أقـــل أو   ـــا  130  الســـؤال
 ؟أكثر

 أتم ب  وكفم ا سوا  لاوز النلف أو مل يتجاوز. : الجواب
  ا يلنا  ن مل يتمكن  ن ت ااك  ا نقا  ن سعي ؟  371  السؤال
 اسـتـنال يف ذل . : الجواب
 ؟ ا حكم  ن نسي شوطا  ن السعي أو أكثر  301  السؤال
 استـنال.  بنفس    ا وإن مل يتمكن   أتم بالشوط اىنسي  أّ  الّسعي  : الجواب
 ؟هل جيوز قطا السعي حلا ة دينية أو دنيوية  391  السؤال
 جيوز ويتم  ن حي  قطا. : الجواب
 هل جيب اىبادا  إىل التقلن بع  الفراا  ن السعي؟  561  السؤال
 اىبادا  العرفية ال ال قية. : الجواب
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 لتقصيرا
 

  ىت جيب التقلن يف العمر ؟  511  السؤال
 جيب بع  اكمال السعي ا وب  يتحلل ا نسان  ن لق  إحرا  . : الجواب
 كيف يتم التقلن؟  521  السؤال
حيلل التقلن بأخذ شي   ن شعر اأس  أو حا ب  أو حليت  أو تقليم أ فاا  : الجواب

 لإلحىل  ن إحرام لمر  التمتا قربة اىل اهلل تعاىل    اقلري ي  أو ا لي  ا وذل  بع  النّية 
 هل جيب اىبادا  اىل التقلن بع  السعي  باشر ؟  541  السؤال
 جيب ذل . ال : الجواب
 هل يلح حل   ام الرأس ب ل التقلن؟  531  السؤال

حلــ   ــام الــرأسا وإذا حلــ  يكفــر بشــا  ا حــىت ولــو كــان ناســيا أو  جيــوز ال : الجــواب
 هى للم األحوط. ا

هــل تــرون بأســاً يف حلــ  الــرأس بعــ  ا حــىل  ــن لمــر  التمتــا؟ وهــل   551  الســؤال
 يل    دم إن حل ؟ و ا احلكم إذا كان  هناك سروا  يف حلق ؟

 جيوز  ا الضروا ا وب وهنا يرالم االحتياط. : الجواب
 هل حتل ل  كل احملر ات بع  التقلن؟  501  السؤال

لـــر حـــل لـــ  كـــل شـــي  حـــىت النســـا  ا إال اللـــي  وقلـــا أشـــجاا ونبـــات إذا ق : الجـــواب
 احلرم.

يف العمر  اىفرد ا ترك التقلن   ًى باىسألة وأتـم ببـاقي األلمـال  ـن   571  السؤال
طواف النسا  واكعتي  وحـّل  ـن إحرا ـ ا ولـرد  ـن ثيـال إحرا ـ  ولـبس اى ـيط حـىت لـاد إىل 

 بل  .  ا هو تكليف ؟
 س يف حكم احملرم.لي : الجواب
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 بين عمرة التمتع وحجها

بعــ  إحــىل احلــاج  ــن لمــر  التمتــا خــرج إىل  ــىن أو لرفــات أو  ــ     501  الســؤال
 بقل  الن هة أو الستطىا  تعم اً أو  اهىً أو ناسياً؟

 ال بأس بشرط ا ول  للح . : الجواب
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 الوقوف بعرفات
 

 حدود عرفات

  ود لرفات؟كيف يتم  عرفة ح  159  السؤال
 بالر وا إىل أهل الرب  ا وجيوز االلتماد للم العى ات اىو ود . : الجواب
 ؟ ا حكم  ن ش  يف  وسا أن  لرفة أو ال ومل يتمكن  ن اليق   106  السؤال
 األحوط و وباً االقتلاا للم اىعلوم. : الجواب

 
 الوقت االضطراري

 بعرفات؟  ا هو الوق  االسطرااد للوقوف  101  السؤال
   لي  األسحم  . ن ةرول الشمس إىل طلوا الفجر  ن يوم النحر  : الجواب
 ا حكم  ن خرج  ن لرفات بعـ  زوال الشـمس وقبـل ةروهبـا إذا كـان   021  السؤال

  تعم اً أو ناسياً أو  اهًى؟
 عح حج  للم األقوى ا وإن أ . : الجواب
 م اىبيــ  في ــا للحملــ اا أو لمــال هــل يكفــي العبــوا  ــن اى دلفــة ولــ  041  الســؤال

احلملـة حــىت يســتطيا إلــ اد و بــة ا فطــاا للحجـاج وةنهــا  ــن األشــيا  األخــرى اىرتتبــة للــم 
 احلمل اا؟

  ا   للمعذوا. : الجواب
إذا اســـطر النا ـــب ىوقـــف اســـطرااد يف لرفـــات أو اىشـــعر. هـــل تـــربأ   031  الســـؤال

 ذ ت ؟
 نـعـم. : الجواب
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 ا احلكم إذا كان يعلم  سبقاً أن  سوف يأيت باىوقف االسطرااد؟ و    :051  السؤال
وهل يفرق ب  وق  للم  السـاب  فيمـا إذا كـان قبـل ا حـرام أو بعـ  ؟ أو قبـل االسـتئجاا أو 

 بع  ؟
 ال بأسا  طلقاً. : الجواب
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 الوقوف بالمشعر الحرام
 

 ؟ ا هي ح ود اىشعر الذد جيب الوقوف في    :001  السؤال
 ير ا يف ذل  إىل العى ات اىو ود . : جوابال

 ا حكم  ن أفا  قبل الفجـر لاىـاً لا ـ اً بـ ون لـذا للمـا أنـ  قـ     :071  السؤال
 وقف بعرفات؟
 شا  للم األقوى.  كفاا    أ  ومل يبطل حج  وللي   : الجواب
  ا حكم  ن مل ي اك الوقوف ليلة العي  وال ب  الطلول ؟   :001  السؤال
 و ب للي  الوقوف  ق ااا  ن هناا العي  بع  طلوا الشمس إىل ال وال. : الجواب
لنــ  النفــوا  ــن اىشــعر احلــرام إىل  ــىن ا هــل جيــوز أن يســل  احلــاج    :091  الســؤال

 طريقاً  خر مبعىن أن  يذهب  ن داخل  كة و ن   إىل  ىن لر ي اجلمرات؟
 جيوز. : الجواب
لرفـات قاعـ اً اىشـعر ووعـل إليـ  دون أن يلتفـ  إىل  ن أفا   ـن    :761  السؤال

أنــ  اىشــعر ومل ينــود اىبيــ  إىل أن خــرج  نــ  ودخــل  ــىن وال يســتطيا الر ــوا.  ــا العلــم أن 
 ا ول  للمشعر للموقف االسطرااد في  حرج ش ي  نتيجة ش   االزدحام والتعب الش ي ؟

 يكفي. : الجواب
جيـوز هلـم شـرلاً ا فاسـة  ـن اىشـعر لـيىً إىل  الر ال األعـحا  الـذين   :711  السؤال

 ؟ ىن بسبب  رافقة النسا ا هل جيوز هلم كل  ا جيوز للنسا   ن ألمال ليلة النحر
 ال ا إال إذا كان   رافقة النسا  تستل م ذل . : الجواب
 ـــا حكـــم  ـــن وقـــف باىشـــعر إىل  نتلـــف الليـــل   ذهـــب إىل  ـــىن    :721  الســـؤال

 ؟كان  تعم اً أو ناسياً أو  اهىً   ب ون أد لذا سوا ً 
 ال بـأس لج . : الجواب
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 مناسك منى
 

إذا تعّمـ  احلـاج ا فاسـة  ـن اى دلفـة ودخـل  ـىن قبـل طلـوا الشـمس    :741  السؤال
 ال لعذا سوى كسب الوق  ا ف ل جيوز ذل ؟

 خىف االحتياط الو ويب ويكفر بشا . : الجواب
 يب ب  ألمال  ىن؟هل يشرتط الرتت   :731  السؤال
 نعم جيب الر ي أواًلا   الذبحا   احلل  أو التقلن. : الجواب
النسا  والشيو  الذين يقعون يف اىشقة إذا تو  ـوا  ـن  ـىن إىل  كـة    :175  السؤال

بعـــ    ـــر اليـــوم الثـــاي لشـــر  ـــن ذد احلجـــة بســـبب االزدحـــام ف ـــل جيـــوز هلـــسال  التو ـــ  قبـــل 
 الظ ر؟

 نعم. : الجواب
 

 أوالً : رمي الجمرات

  ن كان ل  لذا فر م ليى ف ال العذا هنااا هل لب للي  ا لاد ؟   :701  السؤال
 ال لب وإن كان  هي األحوط. : الجواب
اىعذوا  ن الر ي يف الن اا جيـوز لـ  الر ـي يف الليـلا ف ـل جيـب لليـ     :771  السؤال

 ؟اً الر ي ليىً أو جيوز ل  االستنابة للر ي هناا 
 جيب للي  الر ي ليًى. : الجواب
 هل يكفي الر ي إذا ا م فلادف شيئا يف طريق    أعال اجلمر ؟   :170  السؤال
 يكفي. : الجواب
 هل جيب تىح  احللّيات؟   :179  السؤال
 جيب ا فى يكفي أن ير ي ا دفعة واح   بر ية واح  . : الجواب
أو للمعـذواين إذا داا األ ـر بـ  الر ـي لـيىً يف ا ـي اجلمـرات للنسـا     :106  السؤال
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بســبب االزدحــام هنــاااً. أو ا ستـــنابة هنــاااً. فمــىت تر ــي ويف حالــة  ــواز ا ستـــنابة هــل يتعــ  
للم اىرأ   رافقة النا ب للجمرات و شـاه   الر ـي بنفسـ ا أو لـوز االسـتنابة وهـي للـس يف 

 اليمة؟
 قة النا ب يف الفرا الثاي.تر ي ليًىا وال لب  راف : الجواب
 هل جيوز الر ي  ن الطاب  العلود؟   :101  السؤال
 جيوز ذل   طلقاا خلوعا يف حال االسطراا. : الجواب
 هل جيوز للنسا  وذود األلذاا الر ي ليلة العي ؟   :102  السؤال
 جيوز ذل . : الجواب
 مر ؟هل جيوز ا ي اجل   الذد أسيف للم لمود اجل   :104  السؤال
 جيوز ذل . : الجواب
 ــا حكــم  ــن ا ــم مجــر  العقبــة الكــربى يف اليــوم األول أد العاشــرا    :103  الســؤال

وبع ها ذهب إىل  كة ليسرتيح و ن   لاد إىل  ىن قبل الغرول وأكمل بـاقي األلمـال وهـي 
 ؟الذبح   التقلن

 جيوز. : الجواب
اي لشـر بعـ  طلـوا الشـمس و ـن  ا حكم  ن ا م مجرات اليـوم الثـ   :105  السؤال

 ؟  خرج إىل  كة وبع ها ا ا إىل  ىن قبل ال وال بفرت  قلن 
 ال بأس. : الجواب
هـــل جيـــوز ا ـــي مجـــر  العقبـــة  ـــن مجيـــا االلاهـــات للمـــاً بـــأّن لــــمود    :100  الســـؤال

 اجلسر اىبى للم العقبة الكربى نازل للي ؟
 ال بأس. : الجواب
ة ل م ا ـي اجلمـاا عـباحاً بسـبب االزدحـام ف ـل جيـوز الر ـي يف حال   :107  السؤال

 ليىً ب الً  ن اليوم اىاسي أو القادم؟
 نعم ير ي ليًى. : الجواب
مجــر  العقبـة  بنيــة  ـن ا هنــ  يف  وانب ـا الثىثــة إالّ إن هنـاك طرفــاً    :100  السـؤال

 أم ال؟ اابعاً مل ينب با هن  ف ل جيوز الر ي للم اجلوانب اىبنية
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 نعم جيوز. : الجواب
لقـ  أسـيف للـم مجـر  العقبـة الكثــن  ـن البنـا  ف ـل يلـح ا ـي هــذا    :109  السـؤال

 ال ا   للي ا بقل  اجلمر  نفس ا؟
 ال إشكال يف ذل . : الجواب
هل يلح السـعي بـ  اللـفا واىـرو  وذلـ  يف الطـاب  الثـاي هلـا وكـذا    :196  السؤال

 الر ي؟
 شكال يف ذل .ال إ : الجواب 

النســا  والشــيو  الــذين يىقــون اىشــقة يف الر ــيا هــل هلــم و أل ثــاهلم    :191  الســؤال
 أن ير وا مجر  العقبة الكربى  ن اللفا لي  يكونوا يف الا  القبلة؟

     ـا ـ . : الجواب
هــل جيــوز للنسـا  والضــعفا  والشــيو  بعـ  ا ــي اجلمــاا النفـر  ــن  ــىن    :192  السـؤال

 الثاي لشر قبل ال وال؟ يوم
 نـعـم. : الجواب

 
 ثانياً : الذبح 

يقــــال إن اىــــذبح اجل يــــ  خــــااج  ــــىنا ف ــــل جيــــوز الــــذبح يف  كــــة    :194  الســــؤال
 اىكر ة؟

 يذبح يف اىذبح. : الجواب
 هل جيوز الذبح يف ةن  ىن و كة اىكر ة؟   :193  السؤال
 فاألقرل.ال جيوزا إال يف أطراف  ىن األقرل  : الجواب
 يف حالة ل م توفر الذبيحة السليمةا هل جيوز ذبح اىعيبة؟   :195  السؤال
 نعما جيوز. : الجواب
 هل جي د يف األسحية التيس الذد مل يبلغ السنة الثانية؟   :190  السؤال
 إذا مل يق ا للم الشرا ط  از. : الجواب
و ــود   اهلــ د  أو   ــا حكــم  ــن مل يــتمكن  ــن ذبــح اهلــ د لعــ م   :197  الســؤال
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 لع م و ود اىال؟
  اا ا  ناس  احلـ  يلوم ب ال  ن اهل د كما هو  ذكوا يف  ناس  احل   : الجواب

  . 227 – 229اىسألة:  124ص 
 هل جيوز الذبح يف اىذابح اىستح ثة؟   :190  السؤال
 الظاهر  واز ذل . : الجواب
 ىن ف ـل جيـوز الـذبح فيـ  للمـاً بأننـا  نظراً لو ود اىذبح خااج ح ود   :199  السؤال

 ال نستطيا أن خنرج اهل د  ن اىذبح إالّ أن يكون  ذبوحاً؟
  ا  . : الجواب
 ا حكم الذبح واحلل  يوم العي  ليىً يف  ىن إذا وعل احلاج إىل  ىن    :266  السؤال

  تأخراً ومل يتمكن  ن الذبح واحلل  يف الن اا؟
 .الثايأّخر إىل اليوم  : الجواب
 ــا حكــم  ــن ذبــح خــااج  ــىن اشــتباها يف اىســألة حيــ  قــرأ اىســألة    :612  الســؤال

اشتباها يف اىناس  وف م  ن ا اجلواز ا ف ل يل م للي  إلاد  الـذبح يف نفـس السـنة وقـ  ا ـا 
 إىل بل   ا أم يس ل السنة الثانية أم  اذا؟

 ال بأس وإن كان االحتياط يف ا لاد . : الجواب
 هل جيوز إخراج قيمة الذبيحة ب ل الذبح؟   :622  ؤالالس

 كىا ال جيوز. : الجواب
 هل جيوز تأخن النحر أو الذبح إىل يوم ثاي العي ؟   :642  السؤال
 نعما جيوز. : الجواب
 ا حكم  ن مل يتمكن  ن ذبـح اهلـ د لعـ م و ـود  أو لعـ م و ـود    :632  السؤال

 اىال؟
 ن اهل د كما هو  ذكوا يف اىناس .يلوم ب الً   : الجواب
 هل يشرتط وسا احلاج ا  ا ي ي   للم ي  الذابح ةن ا  ا ي؟   :652  السؤال
 ال يشرتط. : الجواب
إذا أخر الذبح إىل اليوم التا ا هـل يـسخر احللـ  أو التقلـن  عـ ؟ أو    :602  السؤال
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 ؟يتمكن  ن احلل  يف اليوم العاشر
 .ـ  أو التقلنيـسخر احلل : الجواب
وهكــذا  ــن مل يــرم يف اليــوم العاشــر لعــذا ومل يــتمكن  ــن االســتنابةا    :672  الســؤال

 هل مكن  الذبح واحلل  أم يسخرمها حىت ير ي قضاً  يف اليوم التا  أو ير م لن ؟
 حيتـاط. : الجواب
ــــ  أم يكفــــي    :602  الســــؤال ــــح اهلــــ د أن تكــــون  ــــن ح ي ــــة ذب هــــل يشــــرتط يف  ل

 واألىنيوم او ال  اج؟ النحاس
 جيوز كل  ا كان  ن الفل . : الجواب
 هل جيوز ذبح اهل د يف وطن احلاج بع  ا ول ؟   :692  السؤال
 جيب ان يكون الذبح يف  ىن. : الجواب

 
 التوكيل في الذبح

 ــن وكلـ  مجالــة يف الـذبح لــن م ا فاشـرتى بعــ دهم وذل ـا لــن م ا    :162  السـؤال
 أن هذا لفىن وهذا لفىن؟ هل يشرتط أن ينود

 ال يشرتط للم األقوى وإن كان األحوط التعي . : الجواب
 ــــا حكــــم الوكيــــل إذا أخطــــأ يف تســــمية  وكلــــ   ــــن بــــال الطــــأ يف    :112  الســــؤال

 ؟التطبي  ا أو نسي  لن  الذبح
 ال إشكال في . : الجواب
يـــاً أم يكفـــي ةـــن هـــل يشـــرتط أن يكـــون الـــذابح لل ـــ د يف  ـــىن إ ا    :212  الســـؤال

 ا  ا ي ا وهل يشرتط وسا احلاج ا  ا ي ي   للم ي  الذابح ةن ا  ا ي؟ 
 6يكفي ةن ا  ا ي  ا  رالا  شروط الذبح ا وال يشرتط وسا الي  : الجواب
 هل لوز النيابة يف الذبح لن  ا ة حاج  ثًى؟   :142  السؤال
 نعما لوز. : الجواب
لــن ةــن   ــن دون أن ينوبــ  لكــن يعلــم ســمناً اســا اىنــول  ــن ذبــح    :132  الســؤال

 ؟لن ا هل جي ي  ذل 
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 خىف االحتياط. : الجواب
وان كــان ال يعلــم اســا . هــل تكفــي ا  ــاز  الىحقــة؟ أم البــ   ــن    :215  الســؤال 

 إلاد  الذبح؟
 خىف االحتياطا والظاهر كفاية ا  از  الىحقة. : الجواب

 
 تصرف فيهااألكل من الذبيحة وال

 هل جيب أن يأكل احلاج  ن ه ي ؟   :210  السؤال
 األفضل األكل. : الجواب
هـل جيـوز بيـا األسـاحي للـم  شـروا الـ واج اجلمـالي بسـعر ىنفــض    :172  السـؤال

 وعرف تل  األ وال يف اىشاايا ال ينية ا سى ية؟
 نعما جيوز. : الجواب
للــم الفقــرا  واحملتــا   خــااج  كــة  هــل جيــوز توزيــا هــذ  األســاحي   :102  الســؤال

 اىكر ة سوا  داخل السعودية أو ةنها؟
 نعما جيوز. : الجواب
إذا انعـــ م االنتفـــاا  ـــن األســـحية حينمـــا تـــذبح يف  ـــىنا ف ـــل جيـــوز    :192  الســـؤال

 ذل ا خااج  ىن ليستفاد  ن حلم ا للفقرا ؟
 حبة تذبح أينما أاادوا.يل م الذبح يف  ىن إذا كان  وا بةا أ ا اىست : الجواب
 هل تثلي  الذبيحة وا ب أم  ستحب؟   :262  السؤال
       ستحب  سك .  : الجواب

 ثالثاً : الحلق أو التقصير

هــل جيــب   أد حجــة ا ســىم وألول  ــر     ــن حيــ  حــ  اللــروا     :212  الســؤال
 ؟للي  احلل  أم جيوز التقلن

ل  والتقلن وإن كـان األفضـل احللـ ا خلوعـا األقوى أن الر ل ىنن ب  احل : الجواب
 إذا كان عروا .
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  ا هي  لة احلل ؟   :222  السؤال
األحــوط أن يكــون باىوســم وجيــوز باىاكنــة إذا كانــ  نالمــة وتو ــب عــ ق  : الجــواب
 احلل  لرفا. 

 هل جيوز لللروا  أن يقّلر ب ل احلل ؟   :242  السؤال 
 نعم. : الجواب
 حكم  ن نسي التقلن أو احلل ؟  ا   :232  السؤال
 ير ا إىل  ىن ويقلر أو حيل  ا وإن مل مكن  ذل  حل  أو قلر يف  كان . : الجواب
 ــا حكــم  ــن قلــر بــ ل احللــ   ــن ةــن لــذا للمــاً بأنــ  حيــ  ألول    :225  الســؤال

  ر ؟
  ا  . : الجواب
 هل حتل ير ات ا حرام بع  احلل ؟   :202  السؤال

 قـــوى ذلـــ  ا إال الطيـــب والنســـا  و ـــا كانـــ  حر تـــ  للحـــرم كقطـــا شـــجر األ : الجـــواب
  واللي  .

اذا أااد احلــــاج ان حيلــــ  اأســــ  بعــــ  عــــى  اىغــــرل وذلــــ  بعــــ  الر ــــي   272  الســــؤال
والـــذبح ف ـــل الليـــل  لحـــ  بالن ـــاا يف احللـــ  ام يـــسخر  اىل الغـــ ؟ و ـــاذا لـــو أااد التقلـــن بـــ ل 

 ؟احلل  هل جيوز ل  ذل  ليىً 
 يسخر  اىل اليوم التا . : وابالج

  ن كان حج  ح  اللروا  هل يل    احلل ا وهل يكفي باىاكنة؟   :202  السؤال
 ال يل م احلل  ا ويكفي باىاكنة. : الجواب
 ـا حكـم  ـن قلـر بعـ  الـذبح للمـاً بـأّن اىـذبح حاليـاً خـااج حـ ود    :292  السؤال

 تعّم اً أو ناسياً أو  اهًى؟ ىن أد أن  قلر خااج ح ود  ىن سوا  كان  
لــيس  قطولــاً بــ  أّن اىــذبح خــااج  ــىن لكــن االحتيــاط العــود إىل  ــىن ـ  ــا  : الجــواب

 ا  كان ـ وإلاد  التقلن.
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 المبيت بمنى
 

 ؟هل جيب اىبي  مبىن  ن أول الليل إىل  خر  :  462  السؤال
ىننا ب  النلف األول وهو اىق اا الوا ب يف اىبي  مبىن هو نلف الليل ا  : الجواب

 ـــن أول  ذان اىغـــرل إىل  نتلـــف الليـــل ا وبـــ  النلـــف الثـــاي وهـــو  ـــن  نتلـــف الليـــل إىل 
 أذان الفجرا واألفضل اىبي   ام الليل إىل الفجر.

إذا خرج  ن  ىن عباحاً وأااد العود  إىل  ىن قبل الغـرول للمبيـ  ا    :412  السؤال
ل إىل  ـــىن قبـــل الغـــرول ك محـــة الســـيااات و ـــا أشـــب  ا فمـــا وحلـــل طـــااع أّخــــر  لـــن الـــ خو 

 العمل؟ و ا هي ح ود  ىن؟
يف    اىو ـود  هنـاكيبقم النلف الثـاي  ـن الليـل ا واحلـ ود كمـا يف العى ـم  : الجواب
 . الوق  احلاسر

  ا حكم َ ن نـََفر ِ ن  ىن قبل زوال اليوم الثاي لشر لم اً؟   :422  السؤال
ال جيـوزا أ ـا الناسـي واجلاهـل فـى شـي لليـ  وإذا نفـر و كـن  ـن العـود  لمـ اً  : الجواب

 لاد.
أد الليــا  جيــب للــم احلــاج أن يبيــ  في ــا مبــىن؟ وإن مل يبــ  هـــل    :442  الســؤال

 للي  الكفاا ؟ و ا هي؟
يبي  احلـاج ليلـة احلـادد لشـر والثـاي لشـر  طلقـا ا والثالـ  لشـر يف بعـض  : الجواب

ا و ةربــ  لليــ  الشــمس يف اليــوم الثــاي لشــر فيجــب أن يبيــ  تلــ  الليلــة   كمــا لــاألحيــان 
 وإن مل يب  لم ا يف هذ  الليا  فعلي  لكل ليلة شا .

هل جيوز لإلنسان أن يقضي هناا العاشر واحلادد لشر والثاي لشر    :243  السؤال
 يف  كة طلباً للراحة ويبي  يف  ىن؟

 .جيوز  ا أدا   اللمال  ىن : الجواب
إذا فــات احلــاج أةلــب الليــل ومل يبــ   نــ  ســوى ســالات قليلــةا ف ــل    :245  الســؤال

 ؟جي د هذا اىبي  أم ال
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 نعم جي ي . : الجواب
 ــن أعــبح يف  ــىن أو دخل ــا هنــاااًا هــل لــ  أن  ــرج  ن ــا ويــ خل ا    :240  الســؤال

 للماً بأن الوا ب للي  اىبي  ليًى؟ ؟ راااً 
 نـعـم. : الجواب

 ــــن نــــوى اىبيــــ  يف  ــــىن لــــيىً يف النلــــف األول أو األخــــن للــــم    :472  ؤالالســــ
الت يــنا هــل يكفــي يف أحــ مها  ســمم اىبيــ  لرفــاً فيحــ  لــ  الــروج إىل  كــة بعــ هاا ليــ  

 يبي  يف     أح مها دون استغراق أح  الطرف   ن الليل؟
 يل م االستغراق. : الجواب

 
 المبيت خارج منى

 ؟هل هناك  وااد جيوز في ا اىبي  خااج  ىن :  240  السؤال
 جيوز يف هذ  اىوااد: : الجواب

 :  ن خرج  ن  كة اىكر ة فلم يلل إىل  ىن ونام يف الطري .1
 :  ن بات مبكة اىكر ة  شتغى بالعباد .2
: إذا مل يكن يف  ىن  كان للمبـي  ا وكذا إذا كان ل  لـذا منعـ   ـن اىبيـ  يف  ـىن ا 4
 ف ل و أو  ر  أو  ا أشب . ن خو 
 :  ن كان ناسيا أو ةافى أو  اهى باحلكم ا و ن ةلب  اىر  أو النوم.3

هـل يدعــ  الكسـب يف الفـرا الثـاي  ـن هـذ  اىسـألة لبـاد  بالتبـاا أن    :249  السؤال
 ؟الكاسب حبيب اهلل

 ال يعدـ . : الجواب
 ود  ـىن بـاهض الـثمنا ف ـل كما هو اىعلوم أن السكن يف داخـل حـ    :362  السؤال

 ؟جيوز يف هذ  احلالة السكن خااج ح ود  ىن
 إذا كان اسطراااً  از. : الجواب
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 طواف النساء
 

 هل جيب طواف النسا  للم النسا  أيضا؟   :312 السؤال 
 جيب طواف النسا  للم الر ل واىرأ  ا اللغن والكبن. : الجواب

زو تـــ  فيمـــا إذا فاتـــ  طـــواف النســـا    ـــىً هـــل حتـــرم للـــم احلـــاج    :232  الســـؤال 
 باىسألة؟

 نعم حىت يطوف أو يدطاف لن . : الجواب
 إذا نسي طواف النسا  فما هو حكم ؟   :342  السؤال

  ش لــاً  خــر ليطــوف لنــ  ا ــا وطــاف بنفســ  ا وإن مل يــتمكن اســتنال  : الجــواب
 النسا  للي .ا و ا دام مل يأت هو أو نا ب  بالطواف حترم طواف النسا    

هل جيوز أن يأيت عمس لمرات  فرد   ثىً بى طـواف نسـا ؟ وبعـ     :332  السؤال
 انت ا  ا يأيت عمس طوافات نسا  للعمرات المس؟

 ال. : الجواب
لو ترك طواف النسا    ى أو نسيانا ولكن أتم بطـواف الـوداا هـل    :352  السؤال
 يكفي  ذل ؟
 .نعم يكفي  ذل  : الجواب

أنا شـيعية إ ا يـ   ت و ـة  ـن ا ـل سـّى وذهبنـا هـذ  السـنة إىل احلـ     :302  لسؤالا
وافــض أن يقــوم زو ــي بطــواف النســا  ا أ ــا أنــا فقــ  قمــ  بطــواف النســا  فمــاذا أفعــل؟ هــل 
 أف د لن  وهل يعترب زو ي يّرم للّي ا كما ال ألرف أح اً أستطيا أن أ عل  يطوف لن ؟ 

 . وذل  لقانون ا ل ام وتبق  أن  تعاشرين   عاشر  األزواج ال بأس للي   : الجواب
إذا مل يــأت أحــ  الــ و   بطــواف النســا ا هــل حيــرم لليــ  اجلمــاا أم    :372  الســؤال

 ولو قااهبا هل يع  زانياً؟ ؟ طل  اىى سة
 كل أقسام اىى سة ير ة للي ا وال يع  زانياً. : الجواب



 

 22 

ا سىم   ح  حجاً  ستحباًا لكن مل يـأت بطـواف حّ  حجة اذا    :302  السؤال
النســـا  يف احلـــ  اىســـتحب لمـــ اً أو ســـ واً أو   ـــًىا ف ـــل حتـــرم لليـــ  زو تـــ ؟ وللـــم فـــر  

 احلر ة لو  ا ا زو ت  ومحل   ن ا ف ل يكون االبن إبن زنا؟
 حترم زو ت  حىت يأيت بطواف النسا  أو ينّول لن  أح ا وال يكـون االبـن  ـن : الجواب

  زنا.
يف احلـــ  اىســـتحب إذا مل يـــأت بطـــواف النســـا  لمـــ اً أو ســـ واً أو    :239الســـؤال )

وللــم فــر  احلر ــة لــو  ــا ا زو تــ  ومحلــ   نــ  ا ف ــل يعــ   ؟  ــىً ف ــل حتــرم لليــ  زو تــ 
 االبن ابن زنا؟
جيــب لليــ  طــواف النســا  ومكــن أن ينــول لنــ  أحــ  ا وال يكــون االبــن  ــن  : الجــواب

 زنا.
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 بةالنيا
 

 هل يشرتط يف ح  النيابة فراا ذ ة النا ب لن حجة ا سىم؟   :562  السؤال
ا نعــــم جيــــوز لغــــن   لــــ م اســــتقراا احلــــ  يف ذ تــــ   ــــن قبــــل  يشــــرتط ذلــــ   : الجــــواب

 أن يلن نا با.  الذد مل يكن احل   ستقرا يف ذ ت    اىستطيا 
 .؟احل  لن ةن هل جيوز ىن مل حيّ  لنفس  أن ينول يف    :512  السؤال
 إذا مل يكن  ستطيعاً بنفس   از. : الجواب
 ـن كـان يف ذ تـ  حـ  وا ـب ونـال لـن  يـ  بـ ون للمـ  باىسـألة    :522  السؤال

 ف ل يلح  ن  ذل ؟
 نعم يلّح  ن . : الجواب
هل لب االستنابة للم  ن استطاا  اال ولكن ال يـتمكن  ـن احلـ     :542  السؤال
 بنفس  ىر ؟
 لب االستنابة. : الجواب
 ؟هل لوز نيابة اىرأ  لن الر ل والعكس   :352  السؤال
 لوز. : الجواب
 النا ب هل يعمل للم طب  فتوى  قّل   أم  قّل  اىنول لن ؟   :552  السؤال
 النا ب يعمل للم اأد  قل  . : الجواب
  ووعــف   هــل جيــب للـم النا ــب ا تيــان مبــا شــرط لليــ   ــن نــوا احلــ   :052  الســؤال

 كتعي  الطري   ثى أو ا تيان باىستحبات؟
 جيب. : الجواب
إذا  ـــات النا ـــب بعـــ  ا حـــرام ودخـــول احلـــرم هـــل جيـــ ع ذلـــ  لـــن    :752  الســـؤال
 اىنول لن ؟

 جي ع وال حيتاج إىل ح   خر. : الجواب
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 ن و ب للي  احل  فح  وأحـرم ودخـل احلـرم    ـات قبـل أن يـأيت    :052  السؤال
 قي ألمال احل ا هل يكفي  هذا لن حجة ا سىم أو لب النيابة لن ؟ببا

 تكفي  وال لب النيابة لن . : الجواب
  ن أحرم    ات قبل إكمال ألمال احل  فما حكم ؟   :952  السؤال 

 يسقط لن  إذا كان بع  دخول احلرم. : الجواب
لمــال أم تكفــي النيــة هــل جيــب تســمية اىنــول لنــ  لنــ  القيــام باأل   :602  الســؤال

 العا ة؟
 جيب تعيين  ولو با شاا  الذهنية ا كأن ينود لمن بذل اىال. : الجواب
 هل جيوز أخذ النا ب  ن اىيقات؟   :102  السؤال
  ن البل .   اىنول لن  أخذ   جيوز ذل  ا إال إذا اشرتط  : الجواب
لـــن الـــبعض ا خـــر يف هـــل يكفـــي أن يقـــوم بعـــض اىـــس ن  احلجـــاج    :202  الســـؤال

بعــض ألمــال احلــ  بالنيابــة كالــذبح والر ــي إذا تعــذا ا يــ  بــ ون أن ينــّول اىنــول لنــ  أحــ اً. 
 و ا احلكم إذا ذبح لن  دون أن ينا اىنول لن  للم النيابة؟

 االحتياط أن اىنول لن  يدنوِّل. : الجواب
 تا فماذا للي ؟ ن تعذا للي  إكمال بقية األلمال يف ح  التم :(204السؤال )
 ليس للي  شي .يستنيب و  : الجواب
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  النائب والعمرة المفردة

 
هل جيوز للنا ب بع  إ ام األلمال أن يـأيت بـالعمر  اىفـرد  لنفسـ  أو    :032  السؤال

 لغن ؟
 جيوز ذل . : الجواب

ال يف العمر  اىفرد  هل جيب ا تيان بطواف النسا  بع  بقية األلمـ   :205  السؤال 
 ؟فوااً أم ال؟ و ا ق ا  واز التأخن

 جيوز التأخن ليوم  ثًى. : الجواب
لنــ  اســتكمال ألمــال احلــ  كا لــة هنــاك  تســا  ــن الوقــ  فيقــوم    :002  الســؤال 

بعض األش اص بأدا  لمر   فرد  فيقو ون بعق  النية يف  سج  التنعيم ف ل جيوز بع  لقـ  
 بأّن التوسا العمراي أ ت  إىل  ا بع   سج  التنعيم؟النية الركول بسياا   سقوفة للماً 

 ال بأس. : الجواب
هـــل جيـــوز للمحـــرم لعمـــر  التمتـــا الـــروج  ـــن  كـــة بعـــ  إحىلـــ   ـــن    :072  الســـؤال

 لمرت  كاحلمل اا أو طاقم احلملة  ن لمال وأفراد؟
 جيوز بشرط أن ير ا إىل  كة للح . : الجواب
لعمـــر  التمتـــا الـــروج  ـــن  كـــة بعـــ  إحىلـــ   ـــن  هـــل جيـــوز للمحـــرم   :002  الســـؤال

 لمرت  كاحلاج الذد حي  أول  ر  أو أكثر  ن  ر ؟
 كالساب . : الجواب

الــذد يعمــل يف احلملــة هـل جيــوز لــ  بعـ  أدا  لمــر   فــرد  أن يكــرا    :092  السـؤال 
 ؟الروج  ن احلرم وال خول إلي  دون إحرام أللمال احلملة

 حرام العمر  األوىل نعم.إىل ش ر  ن إ : الجواب
إذا أحــّل احلــاج  ــن لمــر  التمتــا وخــرج قبــل إحــرام احلــ  إىل  ــىن أو    :762  الســؤال

لرفــات أو  ــ   بقلــ  الن هــة أو حــب االســتطىا فمــا لليــ  إذا كــان  تعمــ اً أو  ــاهىً أو 
 ؟ناسياً 
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 ال بأس بشرط ا ول  إىل  كة للح . : الجواب
ج  ــن لمــر  التمتــا وخــرج قبــل إحــرام احلــ  إىل اى دلفــة إذا أحــّل احلــا    :271  الســؤال

 ليأخذ احللم للجمرات ا فما للي  إذا كان  تعّم اً أو  اهىً أو ناسياً؟
 ال شي للي . : الجواب
هل يكفي أن حيّ  الول  لن وال   اىريض اىقع  دون أن يبـذل اىـال    :722  السؤال

 لول   أوالً   الوال  يوكل  للح ؟
 نعم. : ابالجو 

 ـــن التمـــر  لمـــر   فـــرد   وطـــاف طـــواف النســـا  لن ـــاا ولكنـــ  مل    :742  الســـؤال
يطف طواف النسا  لعمر  سـابقة ولـاد لوطنـ ا هـل يظـّل حتـرمي النسـا  لليـ  حـىت يطـوف لـن 

 العمر  األوىل أو يبع   ن يطوف لن ؟
 جيب للي  الطواف أو يطاف لن  حىت حتل للي  النسا . : الجواب
 ولو أتم بطواف العمر  الثانية بنية العمرت    ىً  فما حكم ؟   :732  السؤال
 كالساب  ألن   ن الطأ يف التطبي . : الجواب
يقول الفق ا  إذا  كن ا نسان  ن العمر  دون احل  و ـب لليـ   ـا    :752  السؤال

ب لليـ   ـا أن  كن  ن ا والسسال هـو يف عـوا   كنـ   ـن العمـر  اىفـرد  دون احلـ  كيـف لـ
 الفق ا  يقولون بأن  جيب تق مي ح  األفراد للم العمر ؟

 التق مي يف عوا  التمكن  ن ماا أ ا هنا فيأيت بالعمر  فقط. : الجواب
قال بعض الفق ا  يف  سألة تعي   ن جيب للي  التمتا أو قسيما :    :702  السؤال

لفحــــا ا و ــــا لــــ م  كنــــ  يرالــــي ولـــو شــــ  يف أن  ن لــــ  يف احلــــّ  أو الــــااج و ــــب لليـــ  ا
 االحتياطا والسسال: 

بـــأد طريقـــة مكـــن  رالـــا  االحتيـــاط هنـــا ا حيـــ  ال يســـتطيا إيقـــاا نـــول   ـــن احلـــ  يف 
السنة الواح   ا ولو أتم بأح مها دون ا خـر احتمـل و ـول اىـرتوك يف ذ تـ ؟ ف ـل اىقلـود 

 أن  حي   رّت  أح مها  تا واألخرى إفراد أم  اذا؟
 اىقلود ان  يأيت ل  التمتا فان  ه  للم كل حال. : وابالج

شــ ا أحــرم للعمــر  اىفــرد  ودخــل  كــة اىعظمــة لكنــ  ألــر  لــن    :277  الســؤال
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ولـبس اى ـيط ولـاد إىل بـىد  ا فمـا هـو  –والعيـاذ بـاهلل  –أدا  العمر  اىفرد  للـياناً ولنـاداً 
 حكم  : 

 أللمال.إذا تعّذا ا ول  إىل  كة ألدا  ا -1
 ؟وهل لب للي  كل الكفااات اليت ااتكب أسباهبا  ا كثرهتا -2

  : الجواب
 يستنيب.  -1
 نعم إال إذا مل يق ا فيستغفر اهلل تعاىل. -2
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 الكفارات
 

إذا و ب  للم ا نسان كفاا  شا  يف إحرام العمـر ا وكلـف ش لـاً    :270  السؤال
الذبيحـة بـّ ل اأسـ ا بـرأس ذبيحـة أخـرى ف ـل بذبح الشـا  يف اىقلـبا ولكنـ  لنـ  ا أحضـر 

 ل د لن الكفاا ؟
 إذا كان اىراد تب يل الشا  بشا  أخرى  از لن الكفاا . : الجواب
إذا مل يستطيا اىكلف دفـا كفـاا  بعـض تـروك ا حـراما ف ـل تسـقط    :279  السؤال

 ؟لن  ويستغفر فقطا أم يرتبا إىل ح   كن  ولو بع  سن 
 تغفر اهلل تعاىل.يس : الجواب
يف ذبيحــة كفـــاا  التظليـــل لـــو أن اىكلــف أوعـــل الذبيحـــة إىل الفقـــن    :206  الســـؤال

اىستح  باستثنا  بعض األ ـ ا  الـيت ال تسكـل كاجللـ  وبعـض األحشـا  ال اخليـةا ف ـل تكفـي 
تل  الذبيحة خلوعاً إذا فعل ذل    ىً  ن  باحلكم يف و ـول إيلـال كا ـل الذبيحـة إ  

 تح ؟اىس
 .تكفي لكن االحتياط أن يعطي  ن تل  األ  ا  للفقن : الجواب
  ا هو  لرف الكفاا ؟   :201  السؤال
تلرف الكفاا  يف فقرا  اىس ن  وإذا مل يكـن هنـاك فقـرا   س نـون يلـرف ا يف  : الجواب

 بل  .
 اىتفرقات 

حكو ـة  ـا ر   هل جيب الذهال إىل حـّ  بيـ  اهلل احلـرام  ـا و ـود   :202  السؤال
  سيطر ؟

 نعم جيب. : الجواب
هـــل جيـــوز اال تنـــاا لـــن احلـــ  بســـبب الشـــية  ـــن التعـــب وعـــعوبة    :204  الســـؤال

 ؟السفر
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 ال جيوز. : الجواب
 ا حكم اىرأ  اليت تستعمل دوا اً ىنا العاد  الش رية حىت يتسىن هلا    :203  السؤال 

 القيام بألمال احل  كا لة؟
  ا  . : الجواب
 هل احل  فريضة لبا دية وسياسية؟   :205  السؤال
 احل  فريضة لبادية ا و ا هو  رادكم  ن السياسية. : الجواب
هــل تعتــرب الكتــب الــيت مل تقــرأ و ــّر للي ــا احلــول  ــن اىسونــة ال ا ــ      :200  الســؤال

فيجـــب لميســـ ا؟ و ـــا حكـــم  ـــن حـــ  ومل  مـــس هـــذ  الكتـــب  ـــاهىً للحكـــم ولرفـــ  بعـــ  
 ا  ن احل ؟الر و 

 حج  عحيح وال شي  للي  ا إذا كان  الكتب مما حيتاج إلي ا و ن شأن . : الجواب
احلمل اا الذد يـذهب إىل احلـ  كـل لـام ىـ   شـ ر تقريبـاً هـل جيـب    :207  السؤال

 ؟للي  ا  ام يف اللى 
 .ال يتم اال إذا ع ق للي  كثن السفر : الجواب
 ج  فقط وذهب إىل احل  فما حكم ؟ ن مخس نفقة ح   :200  السؤال
 يل م لميس بقية أ وال  ا ولكن ال إشكال يف حج . : الجواب
 ـــن كــان باســتطالت  احلـــ  ومل حيــ  إىل أن هـــا ر إىل اجل يــر  العربيـــة    :209  الســؤال

 وأقام في ا فماذا يرتتب للي ؟
 حي  ا ن. : الجواب
طعــام أكثــر  ــن احلا ــة اىتعاافــة هــل جيــوز للــاحب احلملــة تقــ مي ال   :296  الســؤال

 ؟لي  يدع  إسرافاً لرفاً ب افا إكرام احلجي 
 .ال جيوز ا سراف للم أد حال : الجواب

    
سبحان اب  ال الع   لما يلفون وسىم للم اىرسل  واحلم  هلل ال العاى ا وعـلم 

 اهلل للم يم  و ل  الطاهرين. 
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 قم المقدسة                                                            
 محمد الشيرازي                                                           
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