
خلقه  خري  عىل  الم  والسَّ والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
أعدائهم  عىل  الدائم  واللَّعن  الطاهرين،  الطيبني  وآله  حممد 

أمجعني، وبعد:
فهذه بعض املسائل التي ُيبتىل هبا الزائرون عادًة، وهي موافقة 
عيل  السيد  العظمى  اهلل  آية  الديني  املرجع  سامحة  لفتاوى 

احلسيني السيستاين )دام ظله(:
عىل  سريًا  املؤمنني  من  كبري  مجع  عام  كل  يذهب  السؤال: 
مدن  خمتلف  من    احلسني  اهلل  عبد  أيب  لزيارة  األقدام 
صالهتم  يؤدون  فهل  صالهتم  حول  األسئلة  فتكثر  العراق 

قرصًا أم متامًا؟.
اجلواب: ما دام أهنم قصدوا املسافة الرشعية فيصلون قرصًا 
عند بلوغهم حد الرتخص أو جاوزوه، ومل يكونوا من كثريي 

السفر.
تكون  لكي  السائرون  يقطعها  التي  املسافة  كم  السؤال: 
صالهتم قرصًا؟ وهل يصلون قرصًا ابتداًء من خروجهم من 

منازهلم أو ال بد من قطع مسافة معينة؟.
ولو  44كيلومرتا  مسافة  قطع  قاصدين  كانوا  إذا  اجلواب: 
فإن  44كم،  واإلياب  الذهاب  جمموع  يكون  أي:  تلفيقية، 

وصلوا حد الرتخص صلوا قرصًا -ال قبله-.
فام  الرتخص  حد  السابقتني  املسألتني  يف  ذكرتم  السؤال: 

تقصدون به؟.
اجلواب: حد الرتخص هو املكان الذي يتوارى فيه املسافر 
عن أنظار أهل البلد بسبب ابتعاده عنهم، وعالمة ذلك غالبًا 

أنه ال يرى أهل بلده.
إىل  املسري  يف  عام  كل  حتصالن  ظاهرتان  هنالك  السؤال: 

: كربالء يف زيارة أربعينية اإلمام احلسني

الطريق  عىل  املقدسة  كربالء  إىل  الوافدين  اإلخوة  سري   -1
الطريق  أن  العلم  للسيارات، فهل جيوز ذلك مع  املخصص 

)سايد واحد فقط(؟.
بخدمة  يقومون  الذين  املواكب  أصحاب  اإلخوة  يضع   -2
السيارات  طريق  يف  حواجز    احلسني  اإلمام  زائري 

لتخفيف الرسعة حفاظًا عىل الزائرين، فهل جيوز ذلك؟.
اجلواب:

1- ينبغي تنظيم املسري بحيث ينتفع منه الطرفان.
2- ال مانع من ذلك بالتنسيق مع رشطة املرور.

السؤال: ما حكم املاء الذي يوضع للرشب من قبل أصحاب 
املواكب احلسينية، هل جيوز الوضوء به؟. 

اجلواب: إذا كان خمّصصًا للرشب فال جيوز الوضوء به.
  احلسني  لإلمام  السائرين  اإلخوة  من  كثري  السؤال: 
مائية  فقاعات  أقدامهم  يف  حيدث  املسافة  طول  وبسبب 
ودموية، ويف بعض األحيان يضطر أغلبهم إىل إجراء عملية 
وبعد  منها،  املوجود  واملاء  الدم  إلخراج  بسيطة  جراحية 
ذلك يقوم املضّمد بتضميدها لكي ال تتلوث ففي مفروض 

السؤال؟.
1- هل جيب إزالة هذا الضامد عند الوضوء ألجل املسح عىل 

القدم؟.
2- هل يكفي املسح عليها إذا كان يف إزالتها مشّقة وأذى؟.

إزالة  إمكانية  نفس اجلرح يف حال  املسح عىل  3- هل جيوز 
الضامد مع وجود الدم املتجمد؟. 

اجلواب:
1- إذا أمكن إزالته للمسح ولو عىل إصبع واحد وجب وإالّ 

فيكفي املسح عىل اجلبرية.
2- نعم يكفي.

تعنّي  وإالّ  وجب،  الطاهر  القسم  عىل  املسح  أمكن  إذا   -3
التيمم إذا كان املانع من املسح نجاسة املحل.

احلسني  لإلمام  السائرين  اإلخوة  بعض  يبقى  قد  السؤال: 
واحلسينيات،  املواكب  يف  نائمني  ـ  التعب  وبسبب  ـ   

فهل جيب عىل صاحب املوكب إيقاظهم للصالة؟. 
اجلواب: إذا كان ذلك يعد هتاونًا واستخفافًا منهم بالصالة، 
والنهي عن  باملعروف  األمر  باب  ايقاظهم، من  وجب عليه 

املنكر.
طريق  يف  املارة  السيارات  ألصحاب  جيوز  هل  السؤال: 
يأخذوا من األكل   أن  لزيارة اإلمام احلسني  السائرين 

الذي يبذل للسائرين؟. 
اجلواب: إذا مل يكن خاصًا بالسائرين عىل األقدام فيجوز.

السؤال: تتدهور احلالة الصحية لبعض النساء أثناء السري إىل 
كربالء فهل جيوز للرجل املضّمد أن يقوم بزرق اإلبر للنساء؟ 

دات ونحوهن. اجلواب: ال جيوز مع وجود النساء املضمِّ
بعض  عند  حتصل  التي  امَلَرضية  احلاالت  بسبب  السؤال: 
الزوار السائرين إىل اإلمام احلسني  يضطر البعض منهم 
إىل زرق اإلبر فيستتبع زرق اإلبر خروج دم، ففي مفروض 

السؤال:
1- هل جيب تطهري اللباس الذي يصيبه الدم؟ وما احلكم لو 

مل يكن عنده غريه؟.
أم  باملاء؟  الدم  الذي خرج منه  املوضع  2- هل جيب تطهري 

يكفي تطهريه باملنديل؟. 
اجلواب:

1- إذا مل يزد الدم عن مقدار الدرهم، ومل يكن معه نجاسة 
خارجية فال يرّض، وإالّ وجب تطهريه أو تبديله، ملا يشرتط 

فيه الطهارة من اخلبث.

2- التطهري الرشعي ال جيزي فيه غري املاء يف مورد السؤال.
السؤال: يتزامن يف بعض األحيان دخول اإلخوة السائرين 
لزيارة اإلمام احلسني ، أو زيارة بقية األئمة املعصومني 
 مع وقت الصالة الواجبة أو بعد دخول الوقت بقليل 
الصالة  من  بد  ال  أم  أوالً،  الزيارة  صالة  اتيان  عليهم  فهل 

الواجبة؟. 
اجلواب: األفضلـ  مع سعة الوقتـ  اإلتيان بصالة الفريضة 

ثم اإلتيان بالزيارة وصالهتا.
الصالة،  املواكب احلسينية ألداء  إىل  الدخول  أثناء  السؤال: 
عدم  فمع  مجاعة،  الصالة  يقيم  الدين  رجال  أحد  نجد  قد 

معرفتنا به هل جتوز الصالة خلفه؟. 
اجلواب: إذا أحرزت عدالته من املنايشءالعقالئية جاز وإالّ 

فال.
يف  الصالة  أوقات  يف  املؤمنني  من  الكثري  جيتمع  السؤال: 
احلسينيات واملواكب فيكون هناك نقص يف )الرتبة احلسينية( 
عىل  والسجود  الصالة  جتوز  هل  السؤال:  مفروض  ففي 

السجاد؟. 
السجود  يصح  ما  عىل  السجود  إلمكان  جيوز،  ال  اجلواب: 
عليه من األرض أو نباهتا ـ عىل التفصيل املذكور يف الرسالة 

العملية ـ. 
السؤال: بعد وصول عشاق اإلمام احلسني  إىل كربالء 
ـ من السائرين إىل زيارة األربعني ـ يغتسلون غسل الزيارة، 
املرجع  رأي  هو  وما  الوضوء؟  عن  جيزي  الغسل  هذا  فهل 

الراحل السيد اخلوئي؟. 
السيد  عند  احلكم  وكذا  الوضوء،  عن  يغني  ال  اجلواب: 

.اخلوئي
كربالء  إىل  والسري  واجبة  الصالة،  أن  نعلم  نحن  السؤال: 
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الصالة  وأثناء دخول وقت  أن بعض اإلخوة  إالّ  مستحب، 
يبقون مستمرين يف السري فهل هذا جائز؟.

اجلواب: ينبغي املحافظة عىل الصالة يف أول وقتها، قال اهلل 
ُهُم  ُأْوَلِئَك  حُيَافُِظوَن*  َصَلَواهِتِْم  َعىَل  ُهْم  ِذيَن  َوالَّ تعاىل: 
اْلَواِرُثوَن املؤمنون: 9-10، ويف آية أخرى يقول عّز ذكره: 
َجنَّاٍت  يِف  ُأْوَلِئَك  حُيَافُِظوَن*  َصاَلهِتِْم  َعىَل  ُهْم  ِذيَن  َوالَّ
الصادق  اإلمام  عن  وروي   ،35-34 املعارج:   ْكَرُموَن مُّ
: ِذيَن ُهْم َعىَل َصَلَواهِتِْم حُيَافُِظوَنـ  ـ  يف قوله تعاىل: َوالَّ

 عىل أوقاهتا وحدودها.
نزول  وبسبب  ـ  املواكب  كثري من أصحاب  يسأل  السؤال: 
ـ عام جيدونه  أعداد كبرية من السائرين لإلمام احلسني 
من حاجات ينساها اإلخوة املؤمنون، وكيفية التعامل معها، 

ففي مفروض السؤال:
1- هل جيب االحتفاظ هبذه األمور إىل السنة القادمة؟.

2- هل جيب التعريف هبا خالل السنة؟.
ومن  الزائرين  كثرة  بسبب  صعبًا  التعريف  كان  إذا   -3

حمافظات عديدة فام العمل؟.
برصفها  للتلف،  قابلة  كانت  إذا  هبا  الترصف  جيوز  هل   -4

للموكب؟.
اجلواب: 

إىل  الوصول  من  اليأس  مع  إال  هبا  االحتفاظ  جيب  نعم   -1
الفقيه  بإذن  أصحاهبا،  عن  هبا  التصدق  فيلزمه  أصحاهبا، 

اجلامع للرشائط.
إىل  الوصول  من  اليأس  مع  إال  التعريف  جيب  نعم   -2

أصحاهبا كام ذكرنا يف املسألة السابقة.
3- ال جيب مع احلرج.

عن  هبا  يتصدق  أصحاهبا  إىل  الوصول  من  اليأس  مع   -4

صاحبها عىل الفقراء املتدينني بإذن احلاكم الرشعي.
السؤال: بعض الزوار السائرين لإلمام احلسني  حتدث 
من  الدم  يسيل  قد  الفخذين  بني  دموية  تقرحات  عندهم 

بعضها ففي ضوء هذا السؤال:
1- هل يؤثر هذا الدم عىل الصالة؟.

2- هل جيب تبديل اللباس الداخيل أثناء الصالة؟.
الصالة، علام إن  قبل  باملاء  املوضع  هل جيب غسل هذا   -3
غسله يف أغلب األحيان يسبب أذًى لذهاب الدواء املوضوع 

عليه؟.
اجلواب: 

1- إذا أمكنه غسل الدم من غري رضر أو حرج وجب الغسل 
للصالة وإال كان من اجلروح املعفو عنها.

إذا كان أقل من  إذا كان دم جرح فهو معفو عنه، وكذا   -2
األحوط  عىل  اإلهبام  عقد  يساوي  ما  وهو  البغيل  الدرهم 

لزومًا.
3- ال جيب.

خالل  من    البيت  أهل  أتباع  خدمة  يقوم  السؤال: 
  احلسني  اإلمام  لزوار  الطعام  بطبخ  احلسينية  املواكب 
تربعات  من  يتيرس هلم  ما  األربعينية من خالل  الزيارة  أثناء 

املؤمنني من املواد العينية )الرز، الدهن، السكر، الشاي(. 
كالرز  معينة  مادة  يف  زيادة  توجد  أنه  عندهم  حيصل  والذي 
السوق ويف  ونقص يف مواد أخرى مما يؤدي إىل رشائها من 
القائمني  ذمة  يف  دينا  املبلغ  من  قسم  يبقى  األحيان  من  كثري 

عىل املوكب، فهل جيوز هلم:
فيها  حيصل  التي  املادة  ورشاء  زيادته  يتيقن  ما  بيع  أوالً: 

نقص؟.
ثانيًا: بعد انتهاء مراسيم الزيارة هل جيوز بيع ما تبقى لغرض 

تسديد الدين الذي عليهم؟.
ثالثًا: بيع ما تبقى ورشاء مواد من أواين زجاجية وغريها مما 

سيحتاجها املوكب؟.
املادة  عىل  وخيف  املتقدمة  الصور  من  أي  جيز  مل  إذا  رابعًا: 
فامذا  القادمة.  السنة  إىل  خزنت  لو  التلف  من  الغذائية 

يعملون؟.
التصدق  سبيل  عىل  كان  إن  املواد  تلك  إعطاء  إن  اجلواب: 
للجهة اخلاصة ـ وهي املوكب ـ اقتىض رصفها يف تلك اجلهة، 
وإذا تعذر رصفها يف تلك اجلهة فاألحوط رصفها بعينها فيام 
هو األقرب فاألقرب إىل اجلهة اخلاصة فيعطى لسائر املواكب 
التي حتتاج مثاًل، ولو تعّذر ذلك وخيف التلف عىل املواد لو 
ُأبقيت للسنة القادمة بيعت واّدخر ثمنها لرشاء مثل ذلك يف 

السنة القادمة.
وإن كان اإلعطاء عىل سبيل التمليك املطلق للجهة مع ختويل 
اجلهة  مصلحة  حسب  تبديله  أو  اجلهة  عىل  رصفه  يف  املتويل 
جاز للمتويل حينئذ تبديله أو أي ترصف آخر ُفِهَم ختويله فيه.
وإن كان اإلعطاء عىل سبيل التوكيل بالرصف يف تلك اجلهة 
مل خيرج ما أعطاه عن ملكه، فإذا تعذر رصفه يف اجلهة اخلاصة 
جاز رصفه فيام حيرز رضاه بالترصف فيه، وإن احتمل عدم 
كان  إن  ذلك  يف  مراجعته  وجبت  غريها  يف  برصفه  رضاه 
سبيل ملعرفته، وإالّ كان جمهول املالك وتصدق به عىل الفقراء 

املتدينني.
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