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ّاحلجّ 
ّ

ّهباءاهلل:ّّةحضّر
ُهنَّ رمحًة من عنده إنّه هلوا" قد حكم هللا ملن استطاع منكم َحجَّ البيت دون الّنس - 1  اب " املعطي الوهّ  ء عفا هللا َعن ْ
 (32 الفقرة –قدس ألكتاب اال)
 
 خبصوص احلّج." سؤال :  - 2

 (25جواب، لة سؤال و )رسا  " م احلّج.احلّج ألحد البيتني املباركني واجب، واخليار مرتوك لعاز جواب : 
 
 ستفسر جمّددا عن احلّج.إسؤال : "  - 3

منهما  املقصود حبّج البيت املفروض على الّرجال هو البيت األعظم يف بغداد، وبيت الّنقطة األوىل يف شرياز، واحلّج إىل أيّ جواب : 
 (29جواب، و  ة سؤال)رسال"   يكفي.  فليقصد احلّجاج البيت األقرب إىل بلدهم.

 
 

ّ
ّّبیتّالعدل:ّ

 حض رة ب نّي  وق د.  بغ داد يف هللا هباء حلضرة األعظم البيت وكذلك شرياز، يف الباب حلضرة املبارك البيت على احلكم هذا يسري"  - 1
 منفص لني، ل وحني يف وح ّدد ،(29و 25 وج واب س ؤال) اآلية هذه يف املفروض ابلواجب للقيام يكفي البيتني أحد إىل احلجّ  أنّ  هباءهللا
 زايرة جم ّرد ليس ت احل جّ  فريض ة ف ننّ  وهل ذا(.  10 وج واب س ؤال) املب اركني، البيت ني م ن أليّ  للح جّ  خاّص ة مناس ك احل ّج، بسورة يعرفان
 .املباركني البيتني
 

 أح  د يف وأش  ار.  لل  اّيايرة مك  اا ،"البهج  ة" يف املبارك  ة الّروض  ة أي – األطه  ر مرق  ده البه  اء عب  د حض  رة ع  نّي  الق  دم مج  ال ص  عود بع  د
ببب ... يببرواواّأنّالن فبب  ّكبب ّ ّعلبب ّواجبب : "أبنّ  ه ألواح  ه  كم  ا".  شببزا ّيفّاملعظ بب ّوالبیببتّالعببرا ّيفّاملكببر  ّوالبیببتّاملقد سبب ّالّت 
 "  .املباركة الّروضة يف للاّيايرة خاّصة مناسك توجد وال ،..."امل انعّوعد ّواالقتدااّاالستطاع ّعندّواج ّهذا" أنّ  أوضح
   (54شرح ال –قدس ألكتاب اال)
 

 أداء م  ن الّنس  اء أعف  ى ولكنّ  ه.  س  بيا ذل  ك إىل اس  تطاع مل  ن واح  دة حّج  ة أتباع  ه عل  ى البي  ان كت  اب يف الب  اب حض  رة ف  رض"  - 2
 ل  ي  عف  اءاإل ه  ذا أنّ  األعظ  م الع  دل بي  ت وأوض  ح.  الفريض  ة ه  ذه م  ن هب  اءهللا حض  رة أعف  اهنّ  وك  ذلك.  الّس  فر وعث  اء ليكف  يهنّ  احل  جّ 
 ( 55شرح ال –قدس ألكتاب اال) " .ذلك شئن إن احلجّ  أداء يف احلرّيّة مطلق وللّنساء حترميا،

ّ


