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

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

عيل احلسيني السيستاين )دام ظله(:
املقدسة  لألماكن  النساء  بزيارة  سامحتكم  رأي  ما  السؤال: 

بمفردهن بدون أزواجهن أو أحٍد من حمارمهن؟.
اجلواب: العربة يف ذلك بأن تأمن عىل نفسها من الوقوع يف 
احلرام، نعم إذا كانت متزوجة فال بد أن تستأذن زوجها، وإذا 
يتأذی خوفًا عليها من  أبوهيا أو كالمها حيًا وكان  كان أحد 

بعض املخاطر مل َيُْز هلا خمالفُته يف ذلك.
السؤال: ما هي حدود وجوب استئذان الزوجة من زوجها 
يف اخلروج، فإذا كان يمنعها من زيارة املشاهد املرشفة، فهل 

حيق هلا اخلروج من دون إذنه؟.
اجلواب: ال حيق هلا اخلروج من دون رضاه وإن كان ألجل 

الزيارة.
السؤال: هل يوز خروج املطلقة أو األرملة لزيارة العتبات 

املقدسة من دون إذن إبنها أو أخيها؟.
اجلواب: نعم يوز.

عىل  التجميل  أصباغ  تضع  التي  املرأة  حكم  ما  السؤال: 
أظافرها، وتتوضأ للصالة؟.

هذه  أن  باعتبار  وصالهتا،  وضوؤها  يصح  ال  اجلواب: 
األصباغ مانعة من وصول املاء، بغض النظر عام يرتتب عىل 
لألجنبي،  إظهارها  كحرمة  أخرى  حرمات  من  األمر  هذا 
الفعل زينة  باعتبار هذا  إذا استلزم اإلظهار  وحرمة اخلروج 

حيرم إظهارها أمام األجنبي.

الزائرات  النساء  بعض  تقوم  األحيان  بعض  يف  السؤال: 
بالوضوء أمام أنظار الرجال، فيكشفن عن أيدهين، فهل هذا 

العمل جائز؟.
اجلواب: ال يوز، وإن صح وضوؤها.

احلاالت  بعض  إىل  الزيارة  سفر  يف  املرأة  تتعرض  السؤال: 
احلرجة، حيث هي يف معرض مشاهدة الرجال األجانب حني 

الوضوء واملسح، فهل يصح هلا أن متسح عىل اجلواريب؟.
ال  بنحو  القدمني  عىل  متسح  أن  وعليها  يصح،  ال  اجلواب: 

يشاهدها الرجل األجنبي.
للقرآن،  احلائض  بقراءة  تتعلق  أسئلة  عدة  هناك  السؤال: 

وهي:
أو  الكريم،  القرآن  تقرأ  أن  املرأة احلائض  هل حيرم عىل   -1

يكره هلا ذلك، أو يوز، وباخلصوص سور العزائم؟. 
2- هل يوز للمرأة يف فرتة احليض أن تقرأ سورة فيها سجدة 

مستحبة؟.
من  القصار  السور  تقرأ  أن  احلائض  للمرأة  يوز  هل   -3

القرآن الكريم؟.
اجلواب:

عليها  واملّحرم  كراهة،  بال  القرآن  قراءة  للحائض  يوز   -1
اآلية  العزائم، وهي  الواجبة من سور  السجدة  آيات  قراءته 
السجدة، واآلية )37( من سورة فصلت،  )15( من سورة 
سورة  من   )19( واآلية  النجم،  سورة  من   )62( واآلية 

العلق، كام تتجنب مس كتابة اآليات الرشيفة.
2 - يوز. 

3- يوز عدا آية السجدة الواجبة يف سورة العلق. 
أو  اجلمعة  بغسل  اإلتيان  للحائض  يستحب  هل  السؤال: 

غريه من األغسال املستحبة؟.
اجلواب: يستحب ذلك، ولكن يف صحة غسل اجلمعة منها 

قبل النقاء إشكال، فتأيت به رجاءًا.

السؤال: هل يوز للحائض ملس الرتبة احلسينية بيد مبللة؟.
اجلواب: ال مانع من ذلك.

السؤال: ما هي املحرمات عىل النفساء؟.
الواجبات  من  احلائض  أحكام  أن  املشهور  اجلواب: 
أيضا،  للنفساء  تثبت  واملكروهات  واملستحبات  واملحرمات 
ولكن مجلة من األفعال التي كانت حمرمة عىل احلائض تشكل 
جتتنب  أن  لزوما  األحوط  كان  وإن  النفساء،  عىل  حرمتها 

عنها، وهذه األفعال هي: 
1- قراءة اآليات التي جتب فيها السجدة. 

2- الدخول يف املساجد ال عىل نحو االجتياز. 
3- املكث يف املساجد. 

٤- وضع يشء فيها. 
5- دخول املسجد احلرام ومسجد النبي  ولو عىل نحو 

االجتياز.
مراقد  إىل  الدخول  واجلنب  للحائض  يوز  هل  السؤال: 

األئمة املعصومني ؟.
يوز دخول الصحن واألروقة )فيام مل يثبت كونه  اجلواب: 
عدم  وجوبا  األحوط  ولكن  بعضها(،  يف  ثبت  كام  مسجدًا، 

دخول املشهد، أي: احلجرة التي فيها الرضيح الرشيف.
غري  مشاهد  يف  واجلنب  احلائض  دخول  يوز  هل  السؤال: 

األئمة  من أوالدهم وبناهتم وتابعيهم؟.
اجلواب: يوز ـ يف غري املساجد ـ ما مل يعد هتكًا.

السؤال: هل يوز للمرأة قراءة األدعية والزيارات يف حالة 
احليض، وهل تثاب عىل ذلك كام يف حالة الطهارة؟.

اجلواب: نعم يوز هلا ذلك وتثاب إن شاء اهلل.
السؤال: هل يوز للمستحاضة القليلة بعد وضوئها أن متس 

وتقرأ القرآن الكريم؟.
اجلواب: يوز.

السؤال: هل يوز للمستحاضة الدخول إىل املساجد واملراقد 
املقدسة؟.

اجلواب: نعم يوز.
السؤال: ما هي املحرمات عىل املستحاضة؟.

اجلواب: حيرم عليها مس كتابة القرآن قبل حتصيل الطهارة، 
وصفاته  تعاىل  أسامئه  سائر  وكذا  اجلاللة،  لفظ  مس  وكذا 
أسامء  مّس  به  ويلحق  وجوبًا،  األحوط  عىل  به  املختصة 

املعصومني  عىل األحوط األوىل.
الدعاء،  عند  تتوفر  أن  يب  التي  الرشوط  هي  ما  السؤال: 
مثاًل هل يب عىل املرأة أن تلبس احلجاب، وأن تكون طاهرة 

من احليض؟.
اجلواب: ال رشط يف جوازه، فالدعاء والذكر يوزان يف كل 

حال. 
قراءهتا  أثناء  رأسها  تغطي  أن  املرأة  عىل  يب  هل  السؤال: 

للقرآن، أو قراءة الدعاء؟. 
اجلواب: ال يب إن مل تكن بحضور أجنبي.

ووقفت  املرأة  فجاءت  ليصيل  الرجل  وقف  إذا  السؤال: 
حماذية له، أي: عىل خط واحد معه، أو متقدمة عليه ورشعت 
يف الصالة، فهل تبطل بذلك صالة املرأة فقط أم تبطل صالة 

الرجل أيضا، وما هو احلكم يف عكس املسألة؟.
اجلواب: تبطل الصالتان معًا عىل األحوط وجوبًا، ألن رشط 

عدم التقدم أو املحاذاة البد أن يتوفر يف طول فرتة الصالة.
أثناء  واملرأة  الرجل  بني  الفاصلة  املسافة  هي  كم  السؤال: 

صالهتام؟.
أن  بمقدار  ولو  املرأة،  تأخر  األحوط  عىل  يب  اجلواب: 
يكون موضع سجودها حماذيًا ملوضع ركبة الرجل إال إذا كان 
بينهام حائل أو كان الفاصل بينهام حوايل مخسة أمتار فال يرض 

تقارهنام، بل ال يرض تقدمها أيضًا مع هذه املسافة.
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 السؤال: يف جامع النساء اخلاص بالزائرات حلرم اإلمام 
ويقوم  مميزًا،  طفاًل  معها  تصطحب  الزائرات  بعض  نالحظ 
هذا الطفل بالصالة بني النساء فهل صالته ُمبطلة لصالة األم 

والزائرات امُلحاذيات له؟. 
البالغني،  بالرجال  احلكم  اختصاص  الظاهر  اجلواب: 
فصالهتن صحيحة، نعم جتدر اإلشارة إىل أن األحوط لزومًا 
مبلغًا  بلغ  إذا  املميز  الطفل  عن  وشعرها  بدهنا  سرت  للمرأة 

يمكن أن يرتتب عىل نظره ثوران الشهوة.
من  أفضل  بيتها  يف  املرأة  صالة  أن  نسّلم  نحن  السؤال: 
احلكم  هذا  هل  ولكن  املقدسة،  واملراقد  املسجد  يف  الصالة 
مستمر حتى اآلن، مع العلم أن املراقد واملساجد قلعة للعلم 
ومدرسة للتهذيب، فهناك املحارضات بعد الصالة وكذلك 
األجواء الروحية... فهل هذه األمور جتعل الصالة يف املراقد 

واملساجد أفضل بسبب العناوين الثانوية؟.
املكان  يف  تصيل  أن  للمرأة  األفضل  أن  املختار  اجلواب: 
األسرت واألبعد عن مرمى نظر األجنبي، وهذا الوصف قد 
فتكون  يتحقق،  ال  وقد  ونحوها  املساجد  بعض  يف  يتحقق 

األفضلية للصالة يف بيتها.
إذا مل يكن  الصالة،  أثناء  املرأة وسرتها  السؤال: سؤايل عن 
أو كانت يف ظالم... هل يوز هلا كشف  ناظر حمرتم،  هناك 
بنفس  السرت  عليها  أم  مثاًل،  شعرها  أو  جسمها  من  جزء 

الشكل املطلوب إذا كان هناك ناظر؟.
غري  ـ  بدهنا  مجيع  سرت  الصالة  يف  املرأة  عىل  يب  اجلواب: 
الوجه ـ باملقدار الذي ال يسرته اخلامر عادة، مع رضب اخلامر 
عىل اجليب، واألحوط استحبابًا هلا سرت ما عدا املقدار الذي 
يغسل يف الوضوء، وكذا يب سرت اليدين إىل الزند، فيجوز 
الساق،  من  جزء  أول  إىل  والرجلني  فقط،  الكفني  إظهار 
ناظر حمرتم  هناك  يكن  مل  إذا  هذا  فقط،  القدم  إظهار  فيجوز 
يكون  أن  ويب  أيضًا،  القدمني  سرت  وجب  وإال  أجنبي، 

مرئيًا من  أن ال يكون اجلسم  بل  البرشة،  للون  الرداء ساترًا 
خالله، وإن مل يتميز اللون.

الرجال  بني  احلاجز  يف  يشرتط  اجلامعة  صالة  يف  السؤال: 
والنساء أن يكون ساترًا... فهل يصح أن يكون من الزجاج، 
وهل  خلفه...؟  ما  يرى  بحيث  الشباك  من  يكون  أن  أو 
يصدق مع كون ارتفاعه ليس كبريًا، فإذا وقف املرء يرى ما 

خلف احلاجز؟.
خلف  النساء  كانت  إذا  حاجز  وجود  يشرتط  ال  اجلواب: 
الرجال، وأما إذا كن بجانبهم اعترب وجود احلائل، ولكن ال 

يعترب فيه أنه يكون مانعًا من الرؤية.
السؤال: يالحظ يف بعض النساء لبس احلجاب وهن يظهرن 
هو  فام  أصاًل،  اجلورب  لبس  عدم  وكذا  شعورهن  من  جزء 

حكم األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف هذه احلالة؟. 
احتمل  فإذا  رشعًا،  واجب  والقدمني  الشعر  سرت  اجلواب: 
احتامل  مع  وجب  وإال  النهي،  يب  ال  رشعي  ز  ُمَوِّ وجود 

التأثري.
السؤال: ما رأيكم يف ارتداء املرأة حذاء يصدر صوتًا ملفتًا 

ألنظار الرجال؟. 
اجلواب: ال يوز إذا كان موجبًا إلثارة الرجال.

غري  الصالة  أثناء  املرأة  بدن  من  جزء  يظهر  عندما  السؤال: 
الشعر، عىل سبيل املثال عندما ترفع يدهيا للقنوت يبدو جزء 

من ساعد اليد... ما حكم صالهتا؟. 
عليها  ويب  صحيحة،  فصالهتا  العلم  عدم  مع  اجلواب: 

املبادرة إىل سرته حني العلم به.
السؤال: هل يزي تغطية املرأة قدميها باجلورب الشفاف؟. 
الرجل  املرأة سرت قدميها أيضًا عن نظر  يب عىل  اجلواب: 
االجنبي بام يسرت البرشة، وال يزيء الساتر الذي ترى البرشة 

من خالله، وإن مل يتميز لوهنا.

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

دات ونحوهن. اجلواب: ال يوز مع وجود النساء املضمِّ
يز ِمن ِقبل  السؤال: ما هو احلكم الرشعي لتفتيش الصبي امُلمَّ

النساء؟ 
اجلواب: ال يوز إال مع االضطرار.

  لإلمام  س  امُلقدَّ املشهد  يف  عميل  أدائي  أثناء   السؤال: 
املحّرمة،  احلاالت  بعض  أالحظ  ـ  الزائرات  تفتيش  وهو  ـ 
لبسها  أو  أظافرها،  عىل  األظافر  طالء  الزائرة  وضع  مثاًل 
بالطريقة  للحجاب  ارتدائها  عدم  أو  اخلفيفة،  للجوارب 
الصحيحة، فهل إذا ما اكتفيُت بالتفتيش ومل أنصحها بالتقّيد 
وااللتزام بالضوابط الرشعية من باب األمر باملعروف والنهي 

ْلُت إثاًم؟. مَّ عن املنكر أكون قد حَتَ
توفر  مع  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  يب  اجلواب: 
الرشوط، فيكون تركه - حينئذ - حمرما موجبا لإلثم، ومع 
من  البد  ولكن  الوجوب،  هذا  يسقط  الرشوط  توفر  عدم 
العتبة  إدارة  من  الصادرة  التعليامت  بمقتىض  حينئذ  العمل 

املقدسة.
اجلورب،  أو  العباءة  ترتدي  ال  الزائرة  كانت  إذا  السؤال: 
املشهد  من دخول  منعها  الرشيفة  احلرضة  ملنتسبي  هل يوز 

امُلقدس لإلمام ؟.
التعليامت  تصدر  أن  املقدسة  العتبة  إدارة  عىل  اجلواب: 

املتعلقة بذلك، مع رعاية شؤون العتبات املقدسة.

67

www.imamali-a.com
tableegh@imamali.net

07700554186

60


