و من يتعد حدود اهلل فقد ظلم نفسه

التّظليل للرجال
حـال الإحـرام
ويل أمر املسلمني السيد اخلامنيئ دام ظ ّله
من فتاوى ّ

وطي املنازل (كالسري بني امليقات ومكّ ة ،أو بني مكّ ة
حال اإلحرام أثناء السري
للرجل
التظليل َ
ُ
* ال جيو ُز َّ
ِّ
إشكال يف التظليل إذا وقف يف مكان أثناء الطريق ،أو عند وصوله إىل املقصد،
وعرفات ،ونحومها) ،نعم ال
َ
كما إذا دخل بيت ًا أو مطعم ًا .وعليه فال جيوز يف حال السري ركوب احلافلة املسقّفة.
* األحوط وجوب ًا للم ِ
بالظل
االجتناب عن االستظالل
العمرة،
ّ
حرم بعد وصوله إىل مكّ ة وقبل إتيانه ملناسك ُ
ُ
ُ
ّ
باحلج ،يف حال السري إىل عرفات ،وإىل مزدلفة لو ا ّتفق
أحرم
بعدما
وكذا
ة،
ل
ِظ
مل
ا
أو
ّفة
ق
املس
كالسيارة
ّ
املتحرك ّ
ّ
ِ
ِ
سريه إليها يف النهار ،ومن املزدلفة إىل مىن ،وكذا يف حال السري داخل عرفات ومىن.
ع من ركوباحلافلة املسقّفة
خمتص بالتظليل يف النهار ،وعليه فال مان 
املتقدم يف املسألتني السابقتني
* احلكم
ّ
ٌّ
يفالليل وإنكانت مراعاةاالحتياط مطلوبة.
* األحوط يف الليايل املُمطرة أو الباردة ترك االستظالل باحلافلة املسقّفة ونحوها.
بظل اجلدار والشجرة وأمثاهلما ،وكذا العبور حتت السقف
* ال إشكال يف االستظالل حىت أثناء النهار ّ
الثابت كالنفق واجلرس.
خمتصة بالرجال فيجوز للنساء االستظالل مطلق ًا.
* حرمة التظليل عىل املُحرم ّ
* ك ّفارة االستظالل شاة.
ٍ
لعذر آخر جاز له ذلك ،ولكن جيب عليه التكفري بشاة.
اضطر إىل االستظالل ملرض ٍ أو
* إذا
ّ
ٍ
مرة يف
تكرر منه ذلك .وعليه فلو
ّ
* جتب ك ّفارة االستظالل يف ّ
استظل أكرث من ّ
مر ًة واحدة وإن ّ
كل إحرام ّ
احلج.
إحرام ُ
العمرة مثالً فال جيب عليه أكرث من ك ّفارة واحدة ،وهكذا لو كان يف إحرام ّ

حمرمات اإلحرام )
( مناسك ّ
احلج ،الفصل الثاينّ ،

من فتاوى املرجع السيد السيستاين دام ظ ّله

واحلر ونحوها
التست من الشمس ،ويلحق هبا املطر عىل األحوط  ،وأما الريح والربد
* املُراد من التظليل
رُّ ُ
ّ
التست منها ،وإ ْن كان األحوط تركه ،فال بأس للم ِ
حرم أن يركب السيارة املسقَّفة ونحوها يف
فاألظهر جواز
رّ
ُ
الليل ،إذا مل تكن السماء ممطرة ،وإن كانت حتفظه من الرياح مثالً.
ُح ِرم يف مكان سواء ا ّتخذه
تقدم من ُحرمة التظليل
* ما ّ
خيتص بحال السري و َط ِّي املسافة ،وأما إذا نزل امل ْ
ّ
مزنالً أم ال ،كما لو جلس يف أثناء الطريق لإلسرتاحة أو ملالقاة األصدقاء أو لغري ذلك ،فال إشكال يف جواز
االستظالل له .وهل جيوز له االستظالل باألجسام السائرة حال تر ّدده يف حوائجه يف املكان الذي يزنل فيه أو
والسعي ،أو نزل مِىن وأراد الذهاب إىل
ال؟ مثالً إذا نزل مكّ ة وأراد الذهاب إىل املسجد احلرام ألداء الطواف ّ
املذبح أو مرمى اجلمار ،فهل جيوز له ركوب السيارة املُسقَّفة أو رفع املِظ ّلة فوق رأسه أو ال؟ احلكم باجلواز
ُمشكل جد ًا ،فاإلحتياط ال ُيرتك.
للرجال عند الرضورة.
* ال بأس بالتظليل للنساء واألطفال ،وكذلك ِّ
حالت
* إذا ظ ّلل املُحرم عىل نفسه من املطر أو الشمس َل ِز َم ْت ُه الك ّفارة ،والظاهر أنه ال فرق يف ذلك بني
يَ ْ
كل يوم ،وإ ْن كان األظهر كفاية ك ّفارة واحدة
االختيار واالضطرار ،وإذا تكّ رر التظليل فاألحوط التكفري عن ّ
احلج ،باب تروك اإلحرام )
					
دم شاة.
يف ّ
( مناسك ّ
كل إحرامُ .
ويجزيء يف الك ّفارة ُ
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