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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
هدمحِهللا ، ن دمورِ إِنَّ الْحرش نوذُ بِاِهللا معنو ، هرفغتسنو ، هنيعتسنو ،   ئَاتـيس نما ، وفُِسنأَن

 . أَعمالنـــــــــــــــــــــــــا

   ــه ــلَّ لَ ضــالَ م ــده اُهللا فَ هي ــن ــا   م ــالَ ه ــللْ فَ ضي ــن مو ،ــه  . دي لَ

 . وحده الَ شـرِيك لَـه ، وأَشـهد أَنَّ محمـداً عبـده ورسـولُه       وأَشهد أَنْ الَ إِله إِالَّ اُهللا

 ". تمـوتن إِالَّ وأَنـتم مسـلمونَ    يـا أَيهـا الَّـذين آمنـوا اتقُـوا اَهللا حـق تقَاتـه والَ       "

زوجها وبثَّ منهما رِجـاالً   اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها الناس يا أَيها"
  "تساءلونَ بِه واَألرحام إِنَّ اَهللا كَانَ علَيكُم رقيبا كَثريا ونِساًء واتقُوا اَهللا الَّذي

"ا الَّذها أَيالًيقُولُوا قَوقُوا اَهللا ووا اتنآم ين نمو كُموبذُن لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصا . ييددس 

 "يطع اَهللا ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما

للبحـوث العلميـة    للجنة الدائمة والعمرة فتاوى احلجمن أنيس للفضالء, بني أيدينا : بعد أَما
لقاء , وأن حيشرنا به مع أن ينفعىن به وإياكم يوم الرب األرض والسماء , أسأل اهللا , وواإلفتاء

  األتقياء, ىف زمرة سيد األنبياء, صلى اهللا عليه وسلم
  

  

 )١  
  

رأ دعا ليافياليت من ق أموت ويبقى كل ما كتبته        

اعسى اإلله أن يعفو عـىن     ويغفر ىل سوء فعالـي  
 

  أبو عبد الرمحن أمحد مصطفى
  الطريق إىل اجلنة شبكةاملشرف العام على 

ganna.com٢www.way 

dmostafa_CP@yahoo.comdr_ahme 
  

 (حقوق الطبع لكل مسلم عدا من غير فيه أو استخدمه ىف أغراض جتارية) 
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اختيارات احلج 

  والعمرة
للجنة الدائمة للبحوث العلمية  

 واإلفتاء
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 جنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءللاختيارات احلج والعمرة 
 

  أنه فرض يف سنة تسع وسنة عشر األقوال إىل الصواب يف تاريخ فرضية احلج : أقرب •
 .  أو أبغضه بعد البيان فهو كافر، يستتاب فإن تاب وإال قتل احلج من جحد •

 احلج وغريه من صاحل األعمال من أسباب تكفري السيئات، إذا أداها العبد على وجهها •
 .  الشرعي، لكن الكبائر ال بد هلا من توبة

 .  جيوز االجتار يف مواسم احلج •

مل يثبت يف التطوع باحلج حتديد بعدد، وإمنا يرجع تكراره إىل وضع املكلف املايل والصحي  •
وحال من حوله من األقارب والفقراء، وإىل اختالف مصاحل األمة العامة ودعمه هلا بنفسه 

 األمة ونفعه هلا حضرا أو سفرا يف احلج وغريه، فلينظر كلٌّ إىل ظروفه وماله، وإىل مرتلته يف
  وما هو أنفع له ولألمة فيقدمه على غريه.

 . جيب على املسلم املبادرة إىل تأدية فريضة احلج مىت كان مستطيعا •

  الفريضة. ءيف أدا زوجالال يشترط إذن  •

أن حيج به فإنه يأمره بأن يلبس مالبس اإلحرام،  الصيب املميز الذي مل يبلغ احللم إذا أراد وليه •
ويفعل بنفسه مجيع مناسك احلج ابتداًء من اإلحرام من امليقات إىل آخر أعمال احلج، ويرمي 

 . عنه إن مل يستطع الرمي بنفسه، ويأمره بأن جيتنب احملظورات يف اإلحرام

o ا فإنه ينوي عنه اإلحرام بعمرة أو حج، ويطوف ويسعى به وحيضره وإذا مل يكن مميز
   املناسك ويرمي عنه. معه يف بقية

   تعترب العمرة أو احلج من غري البالغ تطوعا، وال تكفي عن حجة اإلسالم وعمرته. •
   مينعه بقاؤه على امسه من دخول األماكن املقدسة شرعا. الكافر فال إذا ثبت إسالم •
عز وجل، والشخص إذا ترك الشخص الذي يصلي فرضا ويترك فرضا متالعب بدين اهللا  •

فرضا واحدا يستتاب ثالثًا، فإن تاب وإال قتل، ، ومن تاب تاب اهللا عليه، وعلى هذا 
  . األساس يعيد احلج احتياطًا وخروجا من اخلالف

ن  زنا بعدما حج فإن كان فعله للزنا استحاللًا له فهذا كفر حمبط لعمله السابق، ويعيد م •
عتقاد حترميه فهذا كبرية من كبائر الذنوب، وال بد فيها من التوبة، احلج، وإن كان يفعله مع ا

 وحجه صحيح، وإمث الزنا باق عليه حىت يتوب
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  من حج وهو كافر كفرا أكرب مث دخل بعد يف اإلسالم مل جتزئه حجته تلك عن حجة اإلسالم •

اإلسالم أجزأته  من كان مسلما مث ارتد بارتكابه ما خيرجه من ملة اإلسالم مث تاب وعاد إىل •
حجته تلك عن حجة اإلسالم؛ لكونه أدى احلج وهو مسلم، وقد دل القرآن على أن عمل 

 .  املرتد قبل ردته إمنا حيبط مبوته على الكفر

 االستطاعة بالنسبة للحج:  •

o أن يكون صحيح البدن 

وأن ميلك من املواصالت ما يصل به إىل بيت اهللا احلرام من طائرة أو سيارة  �
 . ة أو أجرة، ذلك حسب حالهأو داب

o  ا عن نفقات من تلزمها، على أن يكون ذلك زائدا وإيابا يكفيه ذهابوأن ميلك زاد
 . نفقته حىت يرجع من حجه

o .وأن يكون مع املرأة زوج أو حمرم هلا يف سفرها للحج أو العمرة 

 ة ال يلزمه احلجال يستطيع احلج من أجل عدم استطاعته املاليالذي عاىف املصحيح ال الشخص  •
  . وال يصح احلج عنه  ،

وإن كان غنيا، وإمنا ذلك من باب املعروف، وهي  زوجته ال يلزم الزوج شرعا بنفقات حج •
  عن نفقته. تعجزإذا  غري ملزمة باحلج 

احلج من مال حرام ال مينع من صحة احلج، مع اإلمث بالنسبة لكسب احلرام، وأنه ينقص أجر  •
  احلج، وال يبطله.

 .أهم من حتجيجه هوتفريج كربت املسلمقضاء دين  •

من كان عليه دين مطالب به حبيث إن أهل الدين مينعون الشخص عن احلج إال بعد وفاء  •
ديوم فإنه ال حيج؛ ألنه غري مستطيع، وإذا مل يطالبوه ويعلم منهم التسامح فإنه جيوز له، وقد 

  يكون حجه سبب خري ألداء ديونه.

  ن أن حيج عن غريه قبل حجه عن نفسهال جيوز لإلنسا •

جيوز للمسلم الذي قد أدى حج الفريضة عن نفسه أن حيج عن غريه إذا كان ذلك الغري ال  •
يستطيع احلج بنفسه لكرب سنه أو مرض ال يرجى برؤه أو لكونه ميتا ؛ لألحاديث الصحيحة 

ر عارض يرجى زواله الواردة يف ذلك، أما إن كان من يراد احلج عنه ال يستطيع احلج ألم
كاملرض الذي يرجى برؤه، وكالعذر السياسي، وكعدم أمن الطريق وحنو ذلك؛ فإنه ال جيزئ 

 احلج عنه
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 عن امليت والعاجز عن مباشرة ذلك ببدنه. احلج والعمرة إمنا تصح النيابة يف •

  نيابة املرأة يف احلج عن املرأة وعن الرجل جائزة •

أن يأخذ ما جعل له من األجر عن قيامه بذلك احلج، ولو  جيوز ملن وكِّل أن حيج عن غريه •
كان أكثر مما أنفقه يف املواصالت والطعام والشراب، وحنو ذلك مما حيتاجه مثله ألداء احلج، 
ويشرع له أن يقصد بذلك املشاركة يف اخلري وأداء ما ييسر اهللا له من العبادات يف احلرم 

 الشريف، وأال يكون قصده املال فقط

سلمون على شروطهم، فإذا حصل اشتراط بني الدافع واآلخذ على أن اآلخذ يرد الزائد امل •
وعلى أن الدافع يكمل النقص، فعلى كلٍّ أن يفي بالتزامه، وإذا مل يكن بينهما شرط فإنه 
يأخذ الزائد ويكمل النقص، أما األجر فله أجر إن شاء اهللا إذا أخذ املال بنية صاحلة وأدى 

 الواجب عليه.

  العربة  بنية املنيب، ال النائب. •

  جيب على املسلم املكلف املستطيع أداء احلج على الفور •

جيوز احلج والعمرة عن امليت املسلم، وعن احلي املسلم العاجز عن أدائها بنفسه؛ لكرب سن أو  •
مرض ال يرجى برؤه، وجتوز النيابة يف رمي اجلمار عن العاجز الذي ال يقوى على مباشرة 

ي بنفسه؛ كالصيب واملريض وكبري السن، إذا كان النائب من احلجاج ذلك العام، وقد الرم
 رمى عن نفسه.

احلج عن الغري يكفي فيه النية عنه، وال يلزم فيه تسمية احملجوج عنه، ال بامسه فقط وال بامسه  •
م التمتع إن واسم أبيه أو أمه، وإن تلفظ بامسه عند بدء اإلحرام أو أثناء التلبية أو عند ذبح د

  فحسن –كان متمتعا أو قارنا 

إذا مات املسلم ومل يقض فريضة احلج وهو مستكمل لشروط وجوب احلج وجب أن حيج  •
عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أم مل يوص، وإذا حج عنه غريه ممن يصح منه 

  ض عنهاحلج وكان قد أدى فريضة احلج عن نفسه صح حجه عنه وأجزأ يف سقوط الفر

  يشرع للقوم إذا كانوا ثالثة فأكثر يف سفر أن يؤمروا أحدهم •

ج ال يبطل بالفاحشة اليت ارتكبت بعده، وال جيب  القضاء، ولكن جيب  التوبة إىل اهللا، احل •
واإلكثار من االستغفار، وفعل الطاعات، والندم على ما حصل منك، والعزم على عدم العودة 

 إليه.
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لوجوا كفر باإلمجاع، ومن تركها اونا وكسلًا كفر على الراجح من ترك الصالة جحدا  •
العهد الذي بيننا وبينهم الصالة، فمن « من قويل العلماء؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

مع أدلة أخرى من الكتاب والسنة يف ذلك؛ وعلى ذلك ال جيوز احلج وال » تركها فقد كفر 
 ، كما ال حيج وال يتصدق عن مجيع الكفرةالتصدق عمن مات وهو ال يصلي

من مر على أي واحد من املواقيت اليت ثبتت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو حاذاه  •
جوا أو برا أو حبرا وهو يريد احلج أو العمرة وجب عليه اإلحرام، وإذا كان ال يريد حجا وال 

دة حج أو عمرة، مث أنشأ احلج أو العمرة عمرة فال جيب عليه أن حيرم، وإذا جاوزها بدون إرا
أما العمرة فإن  -مثالً-من مكة أو جدة فإنه حيرم باحلج من حيث أنشأ من مكة أو جدة 

أنشأها خارج احلرم أحرم من حيث أنشأ، وإن أنشأها من داخل احلرم فعليه أن خيرج إىل 
  أدىن احلل وحيرم منه للعمرة. هذا هو األصل يف هذا الباب

وف أن اجلحفة ليست حماذية جلدة ، إمنا هي حماذية لرابغ تقريباً، فيجب على أهل مصر ملعرا •
وأهل املغرب أن حيرموا من رابغ ، أو مما حياذيها جوا إذا سافروا بالطائرة أو مما حياذيها حبرا 

 إذا سافروا بالبحر، وليس هلم أن يؤخروا اإلحرام حىت حيرموا من جدة 

رة من خارج احلرم كالتنعيم، وإذا سكنوا يف اهلدا وقت الصيف فإم أهل مكة حيرمون للعم •
  حيرمون للعمرة من مكام

جدة ليست ميقاتا حلج أو عمرة إال للمستوطنني أو املقيمني ا، وكذا من وصل إليها حلاجة  •
غري عازم على حج أو عمرة، مث بدا له أن حيج أو يعتمر. أما من كان له ميقات قبلها كذي 

حلليفة بالنسبة ألهل املدينة وما وراءها، أو حاذاها برا أو جواً، وكاجلحفة ألهلها ومن ا
حاذاها برا أو حبرا أو مر ا جواً، وكيلملم كذلك، فإنه جيب عليه أن حيرم من ميقاته أو مما 

 حياذيه جوا أو حبرا أو براً.

  ج على الصحيح من قويل العلماءالعربة يف النيابة باحلج مبيقات النائب عن غريه يف احل •

حدد الشرع املطهر املواقيت املكانية، فقد ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عني مواقيت  •
وقت رسول اهللا « كل جهة، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: 

جند قرن املنازل، صلى اهللا عليه وسلم ألهل املدينة ذا احلليفة، وألهل الشام اجلحفة، وألهل 
وألهل اليمن يلملم، هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج والعمرة، ومن 

، وهذه األماكن لعبادة احلج » كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حىت أهل مكة من مكة 
أمور توقيفية، فيجب على من مر ا مريدا احلج والعمرة أن حيرم منها، فإن جتاوزها بدون 
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إحرام وجب عليه الرجوع قبل اإلحرام ليحرم منها، وإن مل يرجع وجب عليه دم جربا 
  للنسك

إذا جتاوز احلاج أو املعتمر ميقات بلده بدون إحرام، مث أحرم من ميقات بلد آخر غري ميقات  •
 بلده، فعليه دم؛ ألنه جتاوز ميقات بلده وأحرم دونه.

حلج فقط، ومن حج مفردا فال جيب عليه هدي. أنواع اإلحرام ثالثة: األول: اإلحرام با •
الثاين: اإلحرام باحلج والعمرة معاً، وهذا يسمى قارناً، ويسمى أيضا متمتعاً، وجيب على 
القارن هدي. الثالث: اإلحرام بالعمرة يف أشهر احلج، ويتحلل منها مث حيج يف نفس السنة، 

جيد اهلدي صام ثالثة أيام يف احلج ويسمى من فعل هذا متمتعاً، وجيب عليه هدي، ومن مل 
وسبعة إذا رجع إىل وطنه، أو حمل إقامته، وأفضل أنواع النسك الثالثة: التمتع بالعمرة إىل 

 احلج.

املبيت مبىن ليلة إحدى عشرة، واثنيت عشرة واجب من واجبات احلج، وكذلك مبيت ليلة  •
اة والرعاة، ومن يف حكمهم ثالثة عشر ملن مل يتعجل. وجيب يف ترك املبيت على غري السق

دم، وهو شاة، فإذا مل جيد صام عشرة أيام، وهذه الشاة تذبح يف احلرم وتوزع على الفقراء، 
  وهذا هو األحوط

، فيهمن اإلحرام باحلج والعمرة معا إىل اإلحرام باحلج فقط قبل اإلحرام ال شيء  ةنيال حتوبل •
 هدي هال يسقط ذلك  حكم القران،  وعليوإن كان ذلك بعد عقد اإلحرام باحلج والعمرة ف

 التمتع.

العمرة يف رمضان رغَّب فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولكنها ليست العمرة اليت يتمتع ا  •
إىل احلج، بل اليت يتمتع ا إىل احلج هي اليت يؤتى ا يف أشهر احلج، وهي: شوال، وذو 

 من عامهالقعدة، والعشر األوىل من ذي احلجة، مث حيج 

املسلم إذا دخل يف حج أو عمرة بالنية فليس له رفض ذلك، بل جيب عليه أن يكمل ما شرع  •
فيه؛ لآلية الكرمية املذكورة، إال أن يكون قد اشترط، وحصل املانع الذي خاف منه فله أن 

  يتحلل

مرة فله إذا أراد مريد النسك للعمرة أو احلج التطيب عند اإلحرام قبل التلبية باحلج أو الع •
  ذلك، واألوىل أن يكون بعد االغتسال

  جيوز ملن أحرم باحلج أو العمرة أن يلبس احلزام واحلذاء، ولو كانا خميطني باملاكينة. •
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أمرنا اهللا على لسان رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم بارتداء اإلزار والرداء يف احلج ويف  •
الثواب، سواء علمنا احلكمة أم مل  العمرة حلكمة يعلمها، فوجب علينا االمتثال؛ رجاَء

نعلمها، ومما ذكره العلماء يف ذلك: التذكري حبال الناس يوم اجلمع والنشور يوم القيامة، 
  وإشعار احلاج بالتواضع والتساوي بني الغين والفقري

احليض ال مينع من احلج، وعلى من حترم وهي حائض أن تأيت بأعمال احلج، غري أا ال  •
ت إال إذا انقطع حيضها واغتسلت، وهكذا النفساء، فإذا جاءت بأركان احلج تطوف بالبي

 فحجها صحيح.

o  الواجب على من نوى العمرة مث مر بامليقات أن حيرم منه، وال جيوز له جماوزته بدون
إحرام، وحيث مل حترموا من امليقات فإنه جيب على كل منكم دم، وهو ذبح شاة 

كرمة، وتقسم على فقرائها، وال تأكلوا منها شيئاً، أما جتزئ يف األضحية تذبح مبكة امل
 ترك صالة ركعتني بعد لبس اإلحرام فال حرج عليكم يف ذلك.

فرض اهللا احلج على من استطاع إليه سبيلًا من املكلفني، مرة يف العمر، وجعله ركنا من  •
ما فرضه اهللا عليه؛ أركان اإلسالم، ملا هو معلوم من الدين بالضرورة، فعلى املسلم أن يؤدي 

إرضاًء هللا وامتثالًا ألمره، رجاَء ثوابه وخوف عقابه، مع الثقة بأن اهللا تعاىل حكيم يف تشريعه 
ومجيع أفعاله، رحيم بعباده، فال يشرع هلم إال ما فيه مصلحتهم وما يعود عليهم بالنفع العميم 

 وعلى العبد االمتثال مع التسليم.يف الدنيا واآلخرة، فإىل ربنا امللك احلكيم سبحانه التشريع، 

ملشروعية التجرد من املخيط يف احلج والعمرة حكم كثرية منها: تذكر أحوال الناس يوم  •
البعث، فإم يبعثون يوم القيامة حفاة عراة مث يكسون، ويف تذكرة أحوال اآلخرة عظة 

الكربياء،  وعربة، ومنها: إخضاع النفس، وإشعارها بوجوب التواضع، وتطهريها من درن
ومنها إشعار النفس مببدأ التقارب واملساواة والتقشف، والبعد عن الترف املمقوت، ومواساة 
الفقراء واملساكني... إىل غري ذلك من مقاصد احلج على الكيفية اليت شرعها اهللا وبينها 

 رسوله صلى اهللا عليه وسلم.

ومرض وحنو ذلك فهو مأذون له إذا أحرم احلاج مبالبسه لدعاء احلاجة إىل ذلك بسبب برد  •
يف ذلك شرعاً، والواجب عليه بالنسبة إىل لبس املخيط صيام ثالثة أيام، أو إطعام ستة 
مساكني؛ لكل مسكني نصف صاع من قوت البلد، أو ذبح شاة جتزئ أضحية، وكذلك 
 احلكم إذا غطى رأسه، وجيزئه الصيام يف كل مكان، أما اإلطعام والشاة فإن حملها احلرم

 .املكي
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ال جيوز للرجل لبس الشراب وهو حمرم باحلج أو العمرة، فإن احتاج إىل لبسها ملرض وحنوه  •
جاز ووجب عليه فدية، وهي صيام ثالثة أيام، أو إطعام ستة مساكني لكل مسكني نصف 

 صاع من متر وحنوه، أو ذبح شاة.

o  تنشيط له على جيوز للمسلم أن يغسل جسمه كله للتربد إذا كان فيه حر، وهذا فيه
 هذه العبادة، وحيرص يف أثناء الغسل على أنه ال يتساقط شيء من شعره أو بشرته.

إذا وطئ احملرم بسيارته إحدى األشجار أو احلشائش وهو يف غري أرض احلرم فال شيء عليه،  •
ا إال قيمة ما أتلفه ملالكه إذا كان مملوكاً، وإذا أتلف شيئًا من شجر احلرم أو حشائشه مملوكً

ألحد فكذلك عليه قيمته ملالكه، وإن مل يكن مملوكًا ألحد فال شيء عليه، وال ينبغي له تعمد 
 ذلك؛ لنهيه صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك.

جيوز للمحرم حبج أو عمرة تغيري إحرامه مبالبس أخرى لإلحرام، وال تأثري هلذا التغيري على  •
 إحرامه باحلج أو العمرة.

ج أو عمرة أو ما أن يتعرض ملا يفسد إحرامه، أو ينتقص عمله، ال جيوز ملسلم أحرم حل •
والقبلة حرام على من أحرم باحلج حىت يتحلل التحلل الكامل، وذلك برمي مجرة العقبة، 
واحللق أو التقصري وطواف اإلفاضة والسعي إن كان عليه سعي؛ ألنه ال يزال يف حكم 

من قبل امرأته وأنزل بعد التحلل األول،  اإلحرام الذي حيرم عليه النساء، وال يفسد حج
وعليه أن يستغفر اهللا وال يعود ملثل هذا العمل، وجيرب ذلك بذبح رأس من الغنم جيزئ يف 

 األضحية يوزعه على فقراء احلرم املكي، والواجب املبادرة إىل ذلك حسب اإلمكان.

على عمرته، فال  االحتالم ممن هو متلبس بإحرام حج أو عمرة ال يؤثر على حجه، وال •
تبطالن، ومن حصل منه ذلك فإنه يغتسل غسل اجلنابة بعد استيقاظه من النوم إن رأى منياً، 

 ؛ ألن االحتالم ليس باختيارك.هوال فدية علي

تكشف املرأة وجهها وهي يف نسك احلج أو العمرة، إال إذا مر ا أجانب أو كانت يف مجع  •
  ليها أن تسدل مخارها على وجهها حىت ال يراه أحدفيه أجانب، وخشيت أن يروا وجهها، فع

وال تنتقب املرأة، وال « لبس الربقع ال جيوز للمرأة يف اإلحرام؛ لقوله عليه الصالة والسالم:  •
رواه البخاري وال شيء على من تربقعت يف اإلحرام جاهلة للتحرمي » تلبس القفازين 

 وحجتها صحيحة.

o رام، سواء كان رجلًا أو امرأةال جيوز للمحرم التطيب بعد اإلح  

o .ا ملنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسكجيوز للمرأة أن تأكل حبوب 
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جيوز للمرأة إذا اضطرت يف زحام احلج أو غريه أن تتمسك بثوب رجل غري حمرم هلا أو بشته  •
 أو حنو ذلك؛ لالستعانة به للتخلص من الزحام.

أسورة ذهب أو خوامت وحنو ذلك، ويشرع هلا ستر ذلك عن جيوز للمرأة أن حترم وبيدها  •
 الرجال غري احملارم؛ خشيةَ الفتنة ا.

النص ورد يف حترمي الصيد على احملرم، ولو كان يف غري احلرم، وحترمي الصيد على من يف  •
  احلرم، ولو كان غري حمرم

شراء أو هبة أو إرث كل ما صاده غري احملرم يف احلل ودخل به احلرم أو أخذه منه حمرم ب •
فحالل للمحرم، وملن يف احلرم متلكه وذحبه وأكله يف احلل واحلرم، ومن أحرم وبيده صيد أو 
يف مرتله أو يف قفص عنده وقد ملكه قبل ذلك فحالل له، كما كان من قبل، فله ذحبه وأكله 

ما صيد من  وبيعه، وإمنا حيرم على احملرم ومن يف احلرم ابتداء تصيده للصيد، وأخذ وأكل
  أجله فقط، فإن فعل فال ميلكه، وإن ذحبه فهو ميتة

ليست هناك خصوصية حلمام مكة وال محام املدينة ، سوى أنه ال يصاد وال ينفر ما دام يف  •
  حدود احلرم

يشرع ملن حج متمتعا أن حيل اإلحرام بعد أداء العمرة، كالطواف والسعي واحللق أو  •
ية، كما أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه بذلك، الذين مل التقصري، ويلبس مالبسه العاد

 يسوقوا اهلدي يف حجة الوداع، مث حيرم باحلج يف اليوم الثامن.

املشروع ملن مبكة ونوى احلج أن حيرم به يوم الثامن من ذي احلجة، وميكث مبىن اليوم الثامن،  •
هب إىل عرفة صبيحة اليوم التاسع يصلي فيه الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر، مث يذ

بعد طلوع الشمس، لكن من مل يفعل ذلك وذهب إىل عرفة قبل ذلك فإن ذلك ال يؤثر على 
 حجه.

املشروع السعي للحج بعد الطواف، لكن إذا سعت قبل الطواف ونوت به طواف احلج  •
 والوداع مث سافرت فإنه جيزئها ذلك، وال شيء عليها.

  فة فال حرج يف اخلروج من مزدلفة بعد منتصف الليلمن كان معه أحد من الضع •

مل يثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه حث على صعود جبل عرفات الذي اشتهر عند  •
الناس باسم: جبل الرمحة ، ومل يكن من هديه صلى اهللا عليه وسلم صعود هذا اجلبل يف حجه 

، ودرج على » ذوا عين مناسككم خ« وال اختذه منسكاً، وقد قال صلى اهللا عليه وسلم: 
ذلك اخللفاء الراشدون وسائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فلم يكونوا يصعدون على هذا 
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اجلبل يف حجهم وال اختذوه منسكًا هلم؛ اقتداًء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والذي ثبت 
وقفت ها هنا « قال: أنه صلى اهللا عليه وسلم وقف حتت هذا اجلبل عند الصخرات الكبار، و

ولذا قال كثري من العلماء: إن صعود هذا »  وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة 
اجلبل يف احلج على وجه النسك بدعة، منهم اإلمام النووي ، وشيخ اإلسالم ابن تيمية ، 

يقًا والشيخ صديق خان ، وذا يعلم أنه ال ينبغي توسعة هذا املمر، وال السعي يف جعله طر
« مسلوكًا ملا فيه من تقرير البدعة وتسهيل الطريق لفاعليها، وقد قال صلى اهللا عليه وسلم: 

ومل يكن من هديه صلى اهللا عليه وسلم أن يصلي » من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد 
 نفلًا مبوقف عرفات ، بل اكتفى بصالة الظهر والعصر يف مسجد منرة ، مجعا وقصراً، وال اختذ

لرمحة ليصلي فيه من صعد على هذا اجلبل نافلة أو فريضة يف يوم  مصلى مبا يسمى جبل
عرفات ، بل اشتغل بعد صالته الظهر والعصر بذكر اهللا تسبيحا وليلًا وحتميدا وتكبريا 

فاختاذ مصلى أو مسجد على هذا  وتلبية، وبدعاء ربه والضراعة إليه، حىت غربت الشمس.
من صعد عليه من البدع اليت أحدثها اجلهال، فينبغي إزالة املصلى احلايل ال  اجلبل ليصلي فيه

لتوسعة املمر، بل للقضاء على البدعة، ولئال يتمكن أهل املنكر واخلداع من التلبيس على 
األغرار من حجاج بيت اهللا احلرام، وقطعا ألطماع هؤالء من الصعود باحلجاج إىل قمة هذا 

وتعريض احلجاج للمتاعب وسرقة أمواهلم، على أن املكان الذي يف هذا  اجلبل أو إىل مصاله،
  اجلبل ليصلي فيه من صعد على اجلبل ال يعطى أحكام املساجد

مل يصل الرسول صلى اهللا عليه وسلم نافلة يوم عرفات بعد صالته الظهر والعصر مجع تقدمي  •
كل اخلري يف االقتداء به  يف عرفات ، ولو كانت مشروعة لكان أحرص عليها منا، واخلري

 واتباع سنته

يقول بعض الناس: إن يوم عرفة إذا صادف يوم مجعة كهذا العام يكون كمن أدى سبع  •
ليس يف ذلك دليل صحيح، وقد زعم بعض الناس: أا تعدل سبعني حجة، أو وحجات. 

 اثنتني وسبعني حجة، وليس بصحيح أيضاً.

نتهي شرقًا بأول املأزمني من جهتها، وقدر ما بينهما تبدأ مزدلفة غربا من وادي حمسر ، وت •
 ذراع. ٧/  ٤ ٧٧٨٠سبعة آالف ذراع وسبعمائة ذراع ومثانون ذراعا وأربعة أسباع ذراع 

من رمى مجرة العقبة وطاف لإلفاضة وسعى قبل منتصف الليل فإن ذلك ال جيزئه، وعليه أن  •
السعي حد حمدود، إمنا األمر الواجب يعيد الطواف والسعي والرمي، وليس إلعادة الطواف و

البدار بذلك بعد العلم، أما الرمي فعليهم هدي ملن تركه إذا كانوا مل يعيدوه يف أيام مىن 
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ال جيوز ه األربعة يوم العيد وأيام التشريق. وإن كان بعد منتصف الليل أجزأه وال إمث علي
  ث من أيام التشريق بدون عذرللحاج تأخري رمي مجرة العقبة إىل اليوم الثاين أو الثال

الواجب تعميم الرأس كله باحللق أو التقصري يف حج أو عمرة، وال يلزمه أن يأخذ من كل  •
  شعرة بعينها

يوم احلج األكرب هو يوم النحر، أخرج أبو داود عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، أن رسول اهللا  •
"أي يوم هذا؟" فقالوا: « يها فقال: صلى اهللا عليه وسلم وقف يوم النحر يف احلجة اليت حج ف

، وأخرج البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه » يوم النحر، فقال: "هذا يوم احلج األكرب 
بعثين أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه فيمن يؤذن يوم النحر مبىن: ال حيج بعد العام « قال: 

األكرب؛ ملا يف ليلته من  ومسي يوم النحر: يوم احلج» . مشرك، وال يطوف بالبيت عريان 
الوقوف بعرفة ، واملبيت باملشعر احلرام، والرمي يف اره، والنحر، واحللق، والطواف، 
والسعي من أعمال احلج، ويوم احلج هو الزمن، واحلج األكرب هو العمل فيه، وقد ورد ذكر 

له إِلَى الناسِ يوم الْحج الْأَكْبرِ يوم احلج األكرب يف القرآن قال تعاىل: { وأَذَانٌ من اللَّه ورسو
.{ 

التحلل من اإلحرام باحلج للرجل واملرأة يكون بعد رمي مجرة العقبة وحلق الرجل رأسه أو  •
تقصري شعره، وليس للمرأة إال التقصري، فيحل لكل منهما بذلك كل شيء كان حمرما عليهما 

كون بالفراغ من طواف اإلفاضة والسعي إذا كان باإلحرام إال اجلماع، أما التحلل األكرب في
وأما التحلل من  عليه سعي، فيحل هلما كل شيء كان حمرما عليهما باإلحرام حىت اجلماع.

العمرة فيكون لكل من الرجل واملرأة بعد الفراغ من طوافهما وسعيهما، وحلق الرجل رأسه 
حللق؛ فيحل هلما بذلك كل شيء كان أو تقصري شعره، أما املرأة فاملشروع هلا التقصري ال ا

 حراما عليهما باإلحرام، والقارن بني احلج والعمرة حكمه يف التحلل حكم املفرد.

أنواع الطواف حول الكعبة كثرية: منها: طواف اإلفاضة يف احلج ويسمى أيضا طواف  •
احلج،  الزيارة، ويكون بعد الوقوف بعرفات يوم عيد األضحى أو بعده، وهو ركن من أركان

ومنها: طواف القدوم للحج، ويكون للمحرم باحلج وللقارن بني احلج والعمرة حينما يصل 
إىل الكعبة ، وهو واجب من واجبات احلج أو سنة من سننه على خالف بني العلماء، ومنها: 
طواف العمرة وهو ركن من أركاا، ال تصح بدونه، ومنها: طواف الوداع ويكون بعد 

حلج والعزم على اخلروج من مكة املكرمة، وهو واجب على الصحيح من قويل انتهاء أعمال ا
العلماء على كل حاج ما عدا احلائض والنفساء، فمن تركه وجب عليه ذبيحة جتزئ أضحية، 
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ومنها: الطواف وفاء بنذر من نذور الطواف ا، وهو واجب من أجل النذر، ومنها: الطواف 
يصلي الطائف بعدها ركعتني خلف مقام إبراهيم إذا تيسر تطوعاً. وكل منها: سبعة أشواط، 

 ذلك، فإن مل يتيسر صالمها يف بقية املسجد.

الطواف بالكعبة من العبادات احملضة، واألصل يف العبادات التوقيف، وقد ثبت عن رسول اهللا  •
صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يكرب يف طوافه كلما حاذى احلجر األسود، وال شك أن 

ف حياذيه يف اية الشوط السابع، فيسن له أن يكرب كما سن له التكبري يف بدء كل الطائ
شوط عند حماذاته إياه؛ اقتداًء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع استالم احلجر وتقبيله إذا 

 تيسر ذلك.

يسن االضطباع يف األشواط كلها يف طواف القدوم خاصة، كما يشرع الرمل يف األشواط  •
-ة األوىل من طواف القدوم للحاج واملعتمر، وإذا مل ميكنه يف الثالثة األوىل منه الرمل الثالث

 فيها سقط عنه. - اهلرولة

قال ابن املنذر : أمجع أهل العلم على أنه ال رمل على النساء حول البيت، وال بني الصفا  •
 يقصد ذلك يف واملروة ، وليس عليهن اضطباع؛ وذلك ألن األصل فيهما إظهار اجلَلَد، وال

 النساء؛ وألن النساء يقصد فيهن الستر، ويف الرمل واالضطباع تعرض للكشف.

يبدأ طواف اإلفاضة بعد منتصف الليل من ليلة النحر للضعفة ومن يف حكمهم، وليس لنهايته  •
وقت حمدد، لكن األوىل أن يبادر احلاج بالطواف لإلفاضة قدر استطاعته، مع مراعاة الرفق 

 ني األوقات اليت يكون املطاف فيها خفيفًا من الزحام؛ حىت ال يؤذي وال يؤذى.بنفسه، وحت

تقبيل احلجر األسود يف الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف؛ إن تيسر فعلها بدون مزامحة  •
أو إيذاء ألحد بفعلك؛ اقتداء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك، وإن مل يتيسر إال 

الترك، واالكتفاء باإلشارة إليه باليد، وال سيما املرأة؛ ألا عورة، وألن  مبزامحة وإيذاء تعني
املزامحة يف حق الرجال ال تشرع، ففي حق النساء أوىل، كما أنه ال جيوز هلا عند تيسر التقبيل 
هلا بدون مزامحة أن تكشف وجهها أثناء تقبيل احلجر األسود؛ لوجود من ليس هو مبحرم هلا 

 .يف ذلك املوقف

شخص كان يطوف بالبيت وهو يف الشوط اخلامس مثالً، وقبل أن يتم الشوط اخلامس  •
أقيمت الصالة، فصلى مث قام ليتم الطواف.  الصحيح أنه ال يلغي الشوط يف مثل هذه احلالة، 

 بل يبدأ إمتام هذا الشوط من حيث قطعه من أجل صالته مع اإلمام.
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طواف نفل أن يدخل من حجر إمساعيل، وال  ال جيوز للطائف بالبيت يف حج أو عمرة أو •
  جيزئه ذلك لو فعله؛ ألن الطواف بالبيت، واحلجر من البيت

  طواف اإلفاضة ركن من أركان احلج ال يتم التحلل األكرب دون اإلتيان به •

الطواف بالكعبة ال يقبل النيابة، فال يطوف أحد عن غريه إال إذا كان حاجا عنه أو معتمراً؛  •
 نه فيه تبعا جلملة احلج أو العمرة.فينوب ع

الطواف بالبيت العتيق كالصالة؛ فيشترط له ما يشترط هلا، إال أنه أبيح يف الطواف الكالم،  •
  فالطهارة شرط لصحة الطواف، فال يصح من احلائض الطواف حىت تطهر، مث تغتسل

  من أتى أعمال احلج ما عدا طواف اإلفاضة مث مات قبل ذلك ال يطاف عنه •

إذا طاف احلاج طواف اإلفاضة ونسي أحد األشواط، وطال الفصل فإنه يعيد الطواف، وإن  •
 كان الفصل قريبا فإنه يأيت بالشوط الذي نسيه.

كان سفره من مكة متصلًا بطوافه طواف اإلفاضة كفاه طواف اإلفاضة عن اإلفاضة من  •
 والوداع، إذا كان قد فرغ من رمي اجلمرات.

يرقى على الصفا إن تيسر له، أو يقف عنده ويقرأ قول اهللا : الصفا واملروة  كيفية التكبري على •
سبحانه: { إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعائرِ اللَّه } ويقول: أبدأ مبا بدأ اهللا به، ويستحب أن 

اهللا وحده ال يستقبل القبلة، وحيمد اهللا، ويكربه، ويقول: (ال إله إال اهللا واهللا أكرب، ال إله إال 
شريك له، له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو على كل شيء قدير، ال إله إال اهللا وحده، 
أجنز وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده). مث يدعو رافعا يديه مبا تيسر من الدعاء، 

نه ال ويكرر هذا الذكر والدعاء ثالث مرات، ويفعل على املروة كذلك، ما عدا قراءة اآلية فإ
 يكررها، وإمنا يقرؤها يف مبدأ الشوط األول.

أن يكون متصلًا بالطواف، لكن من الكمال أن يكون بعد  ة السعيليس من شروط صح •
 الطواف متصلًا به؛ تأسيا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم.

أماكن احلج وأزمنته حمددة من الشارع، وليس فيها جمال لالجتهاد، وقد حج رسول اهللا صلى  •
خذوا عين مناسككم، فلعلي ال ألقاكم بعد عامي «  عليه وسلم حجة الوداع وقال فيها: اهللا

، وبني فيها األزمنة واألمكنة، وحدود مىن : من وادي محسر إىل مجرة العقبة، فعلى » هذا 
من حج أن يلتمس مكانا له داخل حدود مىن ، فإن تعذر عليه حصول املكان نزل يف أقرب 

 ىن وال شيء عليه.مكان يلي م



 ١٦
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

جيب املبيت يف مزدلفة ليلة العيد، ويف مىن ليلة العيد وأيام التشريق، ومن تركه لغري عذر أمث،  •
ووجب عليه دم شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، يذبح مبكة ، ويطعم ملساكني احلرم، وال 

 يأكل منه شيئًا، فإن مل يستطع صام عشرة أيام.

زيزية ومزدلفة أو غريمها من األراضي اخلارجة عن مىن إذا مل جيد ال حرج على من نزل يف الع •
مرتلًا يف مىن أيام احلج، ومن غربت عليه الشمس  يف اليوم الثاين عشر ممن كان يف العزيزية أو 

الرمي يف الثالث  هشبهها فليس عليه البقاء يف مرتله إىل اليوم الثالث عشر، كما أنه ليس علي
 عشر.

ثاين يوم عيد األضحى قبل الزوال فعليه أن يعيد رميها بعد زوال ذلك اليوم، من رمى اجلمار  •
فإن مل يعلم خطأه إال يف اليوم الثالث أو الرابع أعاد رميها بعد الزوال من اليوم الثالث أو 
الرابع بعد الزوال، قبل أن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه، فإن مل يعلم إال بعد غروب مشس 

 مل يرم، وعليه دم يذبح باحلرم ويطعمه الفقراء. اليوم الرابع

بالصغرى  يبتدئجيب الترتيب يف رمي اجلمرات يف اليوم احلادي عشر وما بعده، وذلك بأن  •
مث الوسطى مث الكربى، فإن خالفت وجب عليك اإلعادة، فإذا مل تعد يف وقت الرمي أيام مىن 

  وجب عليك دم جيزئ أضحية يذبح مبكة

   رمي اجلمرات من داخل احلوض والرمي ا ال جيزئ؛ ألا مستعملةأخذ احلجارة يف •

أمر اهللا سبحانه يف كتابه الكرمي بإمتام احلج والعمرة بقوله: { وأَتموا الْحج والْعمرةَ للَّه }  ومتامهما 
جيوز ملسلم أحرم  ال حيصل إال بإخالصهما هللا، واملتابعة فيهما لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فال

حبج أو عمرة أن خيل بشيء من أعماهلما، أو أن يرتكب من األمور املنهي عنها ما ينقصهما، ومن 
  وكل يف رمي مجراته أيام التشريق أو أحد أيام التشريق ونفر يوم النحر يعترب
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الثاين عشر من خمطئًا مستهترا بشعائر اهللا، ومن يوكل يف رمي اجلمرات اليوم احلادي عشر أو  •
أيام التشريق ويطوف طواف الوداع ليتعجل بالسفر فقد خالف هدي الرسول صلى اهللا عليه 
وسلم، وما أمر به يف أداء املناسك وترتيبها، وعليه التوبة واالستغفار من ذلك، ويلزم من فعل 

ثالث ذلك دم عن ترك املبيت مبىن، ودم عن تركه رمي اجلمرات اليت وكل فيها ونفر، ودم 
عن طواف الوداع وإن كان طاف بالبيت لدى مغادرته؛ لوقوع طوافه يف غري وقته؛ ألن 

 طواف الوداع إمنا يكون بعد انتهاء رمي اجلمرات.

يشرع للمعتمر وال سيما إن أقام مبكة بعد أداء عمرته أن يطوف طواف الوداع لدى خروجه  •
 العلماء.من مكة املكرمة، وال يلزمه ذلك على الصحيح من قويل 

  الوداع آخر أعمال احلج، فال جيوز أن يتقدم على شيء منها •

ال جيوز ملن حج البيت احلرام أن يسافر حىت ينهي أعمال احلج ومناسكه، ومنها طواف  •
 الوداع.

ليس على احلائض وال على النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به حممولًا، وهكذا  •
  املريض

 بة مرة يف العمر على أهل مكة وغريهم؛ لعموم أدلة الوجوب.العمرة يف اإلسالم واج •

  وأما اإلحرام بالعمرة ملن كان داخل احلرم فمن احلل كالتنعيم ، واجلعرانة ، وحنومها. •

من أحرمت بالعمرة مث حاضت فحلت من إحرامها قبل أن تطوف وتسعى، فإن كانت  •
عد انقطاع حيضها، مث اغتساهلا جاهلة احلكم ومل جيامعها زوجها وجب أن تكمل عمرا ب

منه كما تغتسل من اجلنابة، فتطوف وتسعى وتتحلل بعد التقصري من شعر رأسها وال شيء 
عليها، وإن حصل مجاع بطلت عمرا، وعليها أن تكملها بالطواف والسعي والتقصري، 

وعليها ووجب عليها أن تقضيها فتأيت بعمرة بدهلا من امليقات الذي أحرمت باألوىل منه، 
دم؛ إما شاة من الضأن سنها ستة أشهر فأكثر، أو املعز سنها سنة فأكثر، تذبح مبكة وتوزع 
على فقرائها. أما إن كانت مل حتل من عمرا فعليها أن تكمل عمرا فتطوف وتسعى 

 وتتحلل من عمرا بقص شيء من شعر رأسها، وال تبطل عمرا باحليض على كل حال.

 العمرة غري واجب.طواف الوداع بعد  •

 الواجب أن يعم الرأس بالتقصري، أو احللق. •
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من أخذ عمرة أو حجا فإنه جيب عليه أن حيلق رأسه أو يقصر شعره، وإذا مل يكن يف الرأس  •
 شيء من الشعر سقط الواجب يف ذلك، وحجه أو عمرته صحيحة.

رة نفعها قاصر كل من السفر للعمرة واإلنفاق يف سبيل اهللا عمل طيب مشكور، لكن العم •
 على املؤدي هلا، وأما اإلنفاق يف اجلهاد فنفعه متعدي؛ فيكون البذل فيه أوىل وأفضل.

من ترك واجبا من واجبات احلج والعمرة وجب عليه دم، والدم سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو  •
؛ ألن شاة جتزئ أضحية، يذبح مبكة ويقسم بني فقراء احلرم، وال جيوز إخراج قيمة الدم نقودا

 إخراج النقود خيالف ما أمر اهللا به.

من وجب عليه الدم لترك واجب وهو ال يستطيعه فإنه يصوم عشرة أيام: ثالثة يف احلج،  •
وسبعة إذا رجع إىل أهله. ويبدأ وقت ذبح الدم لترك واجب من أول ترك الواجب، سواء 

وبه مع االستطاعة كان قبل أيام العيد أو بعده، وال حد آلخره، ولكن تعجيله بعد وج
واجب، ولو أخره حىت وصل إىل بلده مل جيزئ ذحبه يف بالده، بل عليه أن يبعث ذلك إىل 
احلرم ويشتريه من هناك ويذحبه يف احلرم ويوزع على فقراء احلرم، وجيوز أن يوكِّل من يقوم 

 بذلك نيابة عنه من الثقات.

ة العقبة، واحللق أو التقصري، وطواف أولًا: أعمال يوم النحر ثالثة للمفرد هي: رمي مجر •
اإلفاضة والسعي إن مل يكن سعى بعد طواف القدوم. وأما املتمتع والقارن فيزيد بذبح 

 اهلدي، ويزيد املتمتع سعيا بعد طواف اإلفاضة.

ثانيا: تكون هذه األعمال مرتبة: الرمي، فالذبح، فاحللق أو التقصري، مث الطواف والسعي، هذا  •
تأسيا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، فإنه رمى مث حنر مث حلق رأسه، مث طيبته عائشة  هو األفضل؛

، مث أفاض إىل البيت، وسئل عن ترتيب هذه األمور، ومن قدم بعضها على بعض، فقال: "ال 
 حرج، ال حرج"

ثالثًا: ومن فعل اثنني سوى الذبح حصل بذلك التحلل األول؛ وبذلك حيل له كل ما حرم  •
اإلحرام ما عدا النساء، وإذا فعل الثالثة حل له كل شيء حرم عليه حىت النساء، عليه ب

واألحاديث يف هذا كثرية دالة على ما ذكرنا، وأما احلديث الذي يستدل به على أن من مل 
يطف طواف اإلفاضة يوم العيد حىت غربت الشمس يعود حمرما كما كان فهو حديث 

حاق ، عن أيب عبيدة بن عبد اهللا بن زمعة ، وأبو عبيدة ضعيف؛ ألنه من رواية حممد بن إس
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املذكور مستور احلال، وال حيتج به؛ ألنه مل يوثقه أهل العلم فيما نعلم، وكما يف ذيب 
التهذيب، وألن حممد بن إسحاق ولو صرح بالسماع ال يعتمد عليه يف األصول املهمة إذا مل 

لم أحدا من الفقهاء قال ذا القول، وقال يف يتابع، وقد قال البيهقي رمحه اهللا: ال أع
 التلخيص: نقله ابن حزم عن عروة بن الزبري . انتهى.

ولو صح النقل عن عروة مل يكن يف قوله حجة؛ لكونه خمالفًا لألدلة الشرعية، وملا عليه أهل  •
  العلم من الصحابة والتابعني ومن بعدهم

ابس فمحله حيث حبس فال يلزمه شيء، من كان قد اشترط عند إحرامه بأنه إن حبسه ح •
 مترصوإن مل يكن قد اشترط ذلك فعليه هدي يذحبه حيث أحصر؛ لقوله تعاىل: { فَإِنْ أُح

   فَما استيسر من الْهديِ } ، مث حيلق رأسه أو يقصر؛ وبذلك يكون حله من إحرامه

صلى اهللا عليه وسلم، وال عن  عن النيب اوز  لعدم ورودهجتال  التلبية اجلماعية للحجاج •
 بدعة يخلفائه الراشدين رضوان اهللا عليهم، بل ه

ليس من شعائر احلج، وال من سنن اإلسالم، بل إنه بدعة، وذريعة من  غار حراءالصعود إىل  •
ذرائع الشرك باهللا، وعليه ينبغي أن مينع الناس من الصعود له، وال يوضع له درج وال يسهل 

من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه « بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: الصعود له؛ عملًا 
متفق على صحته وقد مضى على بدء نزول الوحي وظهور اإلسالم أكثر من أربعة » فهو رد 

عشر قرنا، ومل نعلم أن أحدا من خلفاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وال صحابته، وال 
املشاعر خالل حقب التاريخ املاضية أنه فعل ذلك، واخلري كل أئمة املسلمني الذين ولوا أمر 

اخلري يف اتباعهم والسري على جهم؛ حسبة هللا تعاىل، ووفق منهاج رسوله صلى اهللا عليه 
 وسلم، وسدا لذرائع الشرك.

زيارة قرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وال البقيع، بل  -رجالًا أو نساًء-ال يلزم احلجاج  •
الرحال إىل زيارة القبور مطلقًا، وحيرم ذلك على النساء، ولو بال شد الرحال؛ لقول  حيرم شد

ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد: مسجدي هذا، واملسجد « النيب صلى اهللا عليه وسلم: 
متفق عليه وألنه صلى اهللا عليه وسلم لعن زائرات القبور، ويكفي » احلرام، واملسجد األقصى 
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ني يف املسجد النبوي ، ويكثرن من الصالة على الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف النساء يصل
 املسجد وغريه.

زيارة قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم سنة؛ لعموم أدلة احلث على زيارة القبور، لكن دون شد  •
ا، أما الرحال إىل ذلك، فيزوره من كان باملدينة أو ضواحيها ممن ال يعد انتقاله إىل املدينة سفر

ال تشد « السفر إىل املدينة لزيارة قربه فال جيوز؛ لنهيه صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك بقوله: 
، فإذا » الرحال إال إىل ثالثة مساجد: مسجدي هذا، واملسجد احلرام، واملسجد األقصى 

سافر إىل املدينة حلاجة من جتارة وطلب علم وحنو ذلك، أو سافر إليها للصالة يف املسجد 
النبوي رغبة يف مضاعفة الثواب صلى أولًا، مث زار النيب صلى اهللا عليه وسلم الزيارة الشرعية، 
فصلى وسلم عليه، وسلم على أيب بكر وعمر وترضى عنهما ودعا هلما دون أن يتمسح بالقرب 
أو مبا حوله أو يقبل شيئًا من ذلك ودون أن يدعوه أو يستغيث به، فإن دعاءه واالستغاثة به 
بعد وفاته صلى اهللا عليه وسلم كدعاء غريه من األموات، وذلك شرك أكرب، بل يكتفي 

 بالصالة والسالم عليه والترضي عن أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما.

جيب ذبح هدي التمتع والقران واألضحية يف وقته احملدد، وهو أيام الذبح (يوم العيد وثالثة  •
و فعل حمظور أو كان صدقة، فيذبح بعد وجود سببه، أيام بعده) أما ما وجب لترك واجب، أ

سواء كان يف أيام الذبح أو قبلها أو بعدها، مع وجوب املبادرة إىل أداء الواجب، وجيوز 
  تأخريه عن وقت وجود سببه

***** 
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 )٢(  
فتاوى احلج 

  والعمرة
للجنة الدائمة للبحوث العلمية  

  واإلفتاء
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  لعمرةوجوب كلٍّ من الحج وا
  وشروط ذلك
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�������� �	�
��� �  أه��� �

  )٣٠٥٦ا���ال ا����� � ا�
	�ى ر�� (
  : ��ه� أه��� �� ������ ا�س���؟١٠س

: قد جعلها اهللا مثابة للناس وأمناً، وحرماً آمناً، جيتمع فيه احلجاج والعلماء ألداء مناسكهم يف غاية ١٠ج
نه، وخيشون عقابه، ويتعارف فيها املسلمون ويتناصحون، ويتشاورون الراحة واالطمئنان، يرجون ثواب اهللا سبحا

  فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، وتضاعف هلم فيها الصالة واألعمال الصاحلة.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  �&%أذان إ�!اه��  ��� ا���م ��

  )٦١٤٧ا���ال ا��ا-. � ا�
	�ى ر�� (
: /�. إن ا- ,���+ أ�! ن	�� إ�!اه��  ��� ا���م أن ی)ذن ��
�س ٤س

���&%، وأن إ�!اه�� د � ا�
�س، و�	�8 ا�7ی� ی&56ن �4 أ�3ب ا�!1�ل 
وأرح�م ا�
��ء، وأن ا�7ی� �� ی�	85 @ ی&56ن، و�5 ��5ا ا�<
�?�! ا��<
=!ة 

 �DEوا� Fأم @؟�� ا�7ه G�&3ی&56ن. أ @  

: أمر اهللا إبراهيم عليه الصالة والسالم بعد انتهائه من بناء البيت أن يؤذن للناس باحلج، فقال تعاىل: ٤ج
اآلية، قال ابن كثري يف تفسريها: أن ناد يف الناس داعياً هلم إىل احلج إىل هذا البيت  )١({وأذن يف الناس باحلج}
البالغ، فقام على أنه قال: (يارب كيف أبلغ الناس وصويت ال ينفذهم؟ فقال: ناد وعلينا الذي أمرناك ببنائه، فذكر 

فحجوه،  على أيب قبيس، وقال: يا أيها الناس إن ربكم قد اختذ بيتاًوقيل  مقامه، وقيل على احلجر، وقيل على الصفا،
حام واألصالب، وأجابه كل شيء وأمسع من يف األر فيقال: إن اجلبال تواضعت حىت بلغ الصوت أرجاء األرض،

مسعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب اهللا أنه حيج إىل يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك. هذا مضمون ما ورد عن 
ابن عباس وجماهد وعكرمة وسعيد ابن جبري وغري واحد من السلف، واهللا أعلم، وأوردها ابن جرير وابن أيب 

رمحه اهللا تعاىل. واهللا أعلم حبقيقة الواقع. أما األذان فال شك فيه؛ ألن  انتهى كالم ابن كثري )٢(حامت مطولة.
  القرآن الكرمي نص عليه.

                                           
  .٢٧) س�رة ا� 6، ا4ی2 ١(
)٢   �?	�2 ا��ی�ض ا� #ی;2. ٢١٧/٣آ;&� ) ت
�&� ا-
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس��  
                                     

  �I+ 4!ض ا�&%؟

  )٤٦٢٤ا���ال ا���دس � ا�
	�ى ر�� (
  �6N!ة �Mأ ا�&% وا�!وای� اG3L؟: �4 أي س
� �� ا٦س

: اختلف العلماء يف السنة اليت فرض فيها احلج، فقيل يف سنة مخس، وقيل يف سنة ست، وقيل يف سنة ٦ج
تسع، وقيل يف سنة عشر، وأقرا إىل الصواب القوالن األخريان، وهو أنه فرض يف سنة تسع وسنة عشر، واهللا 

  أعلم.
  .'�&%� � $# و"�� و! �� وس��  و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) 

                                     

  ح� ا�&%

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���٦٣١٥ا(  
: ن5ع �� ا�
�س ی<5�5ن: إن ا�&% �R�5اب �
�ز��N، ویPیMون �4 ٢س

/R� �N�5ن آ. �� ذهF إ�+ ا�Mی�ر ا��<Mس� V4ن� ی!U1 و/�	� T�ل �� 
ا ا�!ه] �� ا�	Z! أ�Y	��NI �4 اس=I� �NI أداء ا�!ح��، �. أMX /�5ة، وه7

ا�E!ی�D و�� ی5��Eا. �� ح� �� /�ل �7Nا، وه. ,=	^  ��� نE[ ا\ی� 
  ا��7آ5رة �4 ا�
�/a ا�`��[ آ�7_؟

: احلج ركن من أركان اإلسالم، فمن جحده أو أبغضه بعد البيان فهو كافر، يستتاب فإن تاب وإال قتل، ٢ج
{وهللا على الناس حج البيت من استطاع يعجل بأداء فريضة احلج؛ لقوله تعاىل: وجيب على املستطيع أن 

  . )١(إليه سبيالً ومن كفر فإن اهللا غين عن العاملني}

                                           
  .٩٧) س�رة "ل ($�ان، ا4ی2 ١(
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  D4. ا�&%

  )٦٦١٤ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
5ن ا�6I�رة 1�Pbة ١س, +Iا�7ن5ب؟ و� !b�	آ !Ec!ور ه. ی	ا�&% ا�� :

  �4 ا�&%؟
من «يقول:  ثبت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: (مسعت رسول اهللا  أوالً:: ١ج

العمرة إىل العمرة كفارة «: متفق عليه، وقال  )١()»حج فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه
متفق عليه، فاحلج وغريه من صاحل األعمال من  )٢(»ا بينهما، واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنةمل

أسباب تكفري السيئات، إذا أداها العبد على وجهها الشرعي، لكن الكبائر ال بد هلا من توبة؛ ملا يف صحيح مسلم 
اجلمعة إىل اجلمعة، ورمضان إىل الصلوات اخلمس، و«قال:  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب 

، وذهب اإلمام ابن املنذر رمحه اهللا ومجاعة من أهل )٣(»رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر
  العلم إىل أن احلج املربور يكفر مجيع الذنوب؛ لظاهر احلديثني املذكورين.

ه، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله جيوز االجتار يف مواسم احلج، أخرج الطربي يف تفسريه بسند ثانياً:
حرج عليكم يف الشراء والبيع قبل ےوهو: ال، )٤({ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضالً من ربكم}تعاىل: 

   )٥(اإلحرام وبعده.

                                           
)، وهRا �
Q ١٣٥٠-��� ( ٢/٩٨٣(ط ا�$?	�2 اOس�N&2 اس	�'��ل)، و���� ج ٢٠٩، ٢/١٤١، وا���Lري ٤٩٤، ٤٨٤، ٤١٠، ٢/٢٢٩،٢٤٨) أح$# ١(

� ٨١١-��� ( ٣/١٧٦ا���Lري، وا�	��Rي T�� -���  ٥/٤، و)�#ا��زاق ٢/٢٨٤، وا�#ار �B%U ( B٢/٣١، وا�#ار�٢٨٨٩-��� ( ٢/٩٦٥)، وا-
  .٢٦٢، ٢٦٢- ٢٦١، ٥/٢٦١)، وا��&]BZ ٣٦٩٤-��� ( ٩/٧)، وا- ح��ن ٢٥١٤-��� ( ٤/١٣١)، وا- خXی2$ ٨٨٠٠(
� ���_ ,B ا�$�^[ ٢(Tري ٣/٤٤٧، ٤٦١،٤٦٢، ٢/٢٤٦، وأح$# ١/٣٤٦) أخ��L��١٣٥٠، ١٣٤٩-��� ( ٢/٩٨٣، و���� ٢/١٩٨، وا��	�ي )، واR
٩٣٣-��� ( ٣/٢٧٢ B`��%�٢٦٢٢،٢٦٢٣،٢٦٢٩-��� ( ١١٥، ١١٣، ٥/١١٢)، وا �T�� ، ٢/٣١)، وا�#ار�B ٢٨٨٨-��� ( ٢/٩٦٤)، وا-

)، وا- ٣٦٩٦-��� ( ٩/٩)، وا- ح��ن ٣٠٧٣، ٣٠٧٢، ٢٥١٣-��� ( ٣٥٩، ٤/١٣١)، وا- خXی$2 ٨٧٩٩، ٨٧٩٨-��� ( ٤، ٤-٥/٣و(�#ا��زاق 
  .٥/٢٦١، ٤/٣٤٣وا��&]BZ  )،٥٠٢-��� ( ٢/١١٥ا��aرود 

� أح$# ٣(Tي ٢٣٣-��� ( ١/٢٠٩، و���� ٥٠٦، ٤٨٤، ٣٥٩،٤٠٠،٤١٤، ٢/٢٢٩) أخ�R��	�وا ،�� Q
� ٢١٤-��� ( ١/٤١٨) وا��T�� )، وا-
)، ٢٤١٨، ١٧٣٣-��� ( ٦/١٧٦، ٥/٢٥)، وا- ح��ن ٣١٤،١٨١٤-��� ( ٣/١٥٨، ١/١٦٢)، وا- خXی2$ ١٠٨٦، ٥٩٨، -��� (٣٤٥، ١/١٩٦

U�وا B'ا��آ� ٣٩٨٩-��� ( ٤/١٥٥� �وأ-� (�ا'2  ٤/٢٥٩، ١٢٠-١/١١٩)، وا ،b� %-٢/٢٠ BZ[&��ي ١٠/١٨٧، ٤٦٧، ٢/٤٦٦، وا�c��٢/١٧٧، وا 
) ���-٣٤٥.(  

  .١٩٨) س�رة ا���Zة، ا4ی2 ٤(
  .١/٢٢٢) ت Z&+ أح$# ��آ�، وا- أ-B ح�ت� آ$� ,B ا�#ر ا�$%;�ر ٣٧٦١-��� ( ٤/١٦٢) ت
�&� ا- �Tی� ٥(
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

!ار ا�&%,  

  )�٦٩٠٩ال اEول � ا�
	�ى ر�� (ا��
: ه. ی�I&�� ا�&% آ. س
� ��� ی!FY ذ�_ و@ یZ^  ��� أو ١س

  اD4L. آ. �fث س
5ات �!ة أو آ. س
��I �!ة؟
: فرض اهللا احلج على كل مكلف مستطيع مرة يف العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع وقربة يتقرب ا إىل ١ج

ديد بعدد، وإمنا يرجع تكراره إىل وضع املكلف املايل والصحي وحال من حوله اهللا، ومل يثبت يف التطوع باحلج حت
من األقارب والفقراء، وإىل اختالف مصاحل األمة العامة ودعمه هلا بنفسه وماله، وإىل مرتلته يف األمة ونفعه هلا 

  ه على غريه.حضراً أو سفراً يف احلج وغريه، فلينظر كلٌّ إىل ظروفه وما هو أنفع له ولألمة فيقدم
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ال ا���١١٣٠٣ا(  
 ٤٠: وا�Mي ح% ح�6 واحMة س��<ً�  �+ اM/Lام /	. �� ی<�رب �� ٣س

 �+ اL/.، ح�j  ��ً�، و/M ا �I!  �!,��، واحMة /	. و4�,� ��iث س
5ات 

� أن أح% �Pی� .N4 ،%&أدى ه7ا ا� lو�� أدر آ� ،FIإن� ر1. @ ی<!أ و@ ی

� �4 ذ�_؟I��D4 رأي �و� ،�
   
: احلج ال جيب يف العمر إال مرة واحدة، واألصل يف تأدية األعمال واملناسك السالمة، فال جيب احلج ثانية، ٣ج

  لك وله أجر عظيم إذا تقبل اهللا منك. لكن إذا حججت عن أبيك صارت نافلة، ويف ذلك
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٣٥٨٠ا�
	�ى ر�� (
 ،�ًEm5� n�� _ذ� .	/ n
س: إن
� /M  �هMت ا- أن أح% آ.  �م، وآ

� G، و�� ی���یً!�  nEm5,وف و!pا� �
� �!��1 أن أح% آ. و�� أ1	!,
   �م، أر51 ا�4�دة ه.  �� إ�f أم @؟



 ٢٧
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

ج: إذا كان املانع الذي مينعك عن احلج يف بعض السنوات من األمور القهرية اليت ال تستطيع التغلب عليها فليس 
{ما يريد اهللا ليجعل عليكم ، وقوله تعاىل: )١({ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها}عليك إمث؛ لقوله تعاىل: 

  . )٢(حرج} من
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ال ا���٢١٧٧ا (  
: ا�!أة حn6 وه� ح��. n�1!4 �� حNI6� و��ت �5�5ده� N4. ٣س

  ,�_ ا�&P6, �6ئ  
N� و � و�Mه� أم @؟
  ة فقط، أما ولدها فال حج عليه.: جتزئ احلجة عن املرأ٣ج

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

�Dی!Eدرة �4 أداء ا��	ا��  

  )١١١٣٣ا�
	�ى ر�� (
س: ه. ی56ز �� ,R, .�1Rدی� 4!ی�D ا�&% ���م Tr! أو  ����، وأن� 

�=Iط ا@س!X �� !45, M/ ا�7ي �Iو�1 ا�Pه. وا�Lرة ا�أ1. زی �� ،� 

N� �Mة س
��I إذا �� أدیn 4!ی�D ا�&% ه7ا ا���م، وا��
�س_   F�c,Rس
 ��V4 ،�ً�� .هLرة ا�أداء ا�&% وزی �� !��Iو�� ی ��E�t5س] ا��=�� ا�IIس
 �
5ری�، وP1اآ� ا-  Z� �5نI4ؤ1. ا�&%. أR4 .هLأن أزور ا �أن أح% وإ�

.!�T .آ  

لى املسلم املبادرة إىل تأدية فريضة احلج مىت كان مستطيعاً؛ ألنه ال يدري ماذا حيدث له لو أخره، وقد ج: جيب ع
تعجلوا «أنه قال:  وروي عنه  )٣({وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً}قال اهللا تعاىل: 

  . )٤(مام أمحد رمحه اهللاخرجه اإل »فإن أحدكم ال يدري ما يعرض له -يعين الفريضة  -إىل احلج 

                                           
  .٢٨٦س�رة ا���Zة، ا4ی2 ) ١(
  .٦) س�رة ا�$�`#ة، ا4ی2 ٢(
  .٩٧) س�رة "ل ($�ان، ا4ی2 ٣(
  ).١٠٤٦-��� ( ٢/١١، وا!E�B, B'�[ ا�	�f&g وا�	�ه&f ١/٣١٤) ��%# ا��Oم أح$# ٤(



 ٢٨
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

� MI	و51ب ا�&% و�5 �!4<� ا��  

  )٨٣٠٨ا�
	�ى ر�� (
س: نM�Eآ� أن� ی��v آ�i! �� إ5Tان
� ا������� أه. ا��
�  �+ س�ح. 


�N @ ی�I=��5ن ا��U� !E أه. 4�رس، وی!یMون أداء 4!ی�D ا�&%، و�
إی!ان؛ �5ن�N �� ا����Z ,&�	ً� ��� ی
Z� �� �6�آ. ���N �4 ا�=!ی^ 
 �� !E���� �N� ��T�Iول ا��!��� ا��Mت ا���5وآ�N� G��, @ _�7 ح

�74ه�، N4. ی56ز ��N أن ی!س�5ا نE<�ت ح�N6 إ�+ أ/�رب �M� �Nو�� أT!ى �

�U ا�5Iض�G ا���. �4 ا�1��� وP1اآ� ا-  ��&56ا  
�N، أ5I4ن� �51Rری�
  �T!ًا.

ج: الواجب عليهم: أن حيجوا ولو مع الشيعة إذا كانوا مستطيعني للحج، وعليهم مع ذلك احلذر من شبهات 
الشيعة ومذهبهم الباطل، وإن متكنوا أن ينصحوهم ويدعـوهـم إىل اعتناق مذهب أهل السنة وجب عليهم 

{ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي  ذلك؛ لقول اهللا سبحانه:
وغريهـا من اآليات الـدالة علـى وجـوب الدعوة إىل اهللا سبحانه واألمر باملعروف والنهي عن ، )١(أحسن}

  اجلميع. املنكر. أصلح اهللا حال
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

�Dی!Eوج �4 أداء ا�Pإذن ا�  

  )٥٦٥٩ا�
	�ى ر�� (
س: أن� ا�!أة �PIو�1 وأریM ا�&%، وإن
� /U� n��1 M زو�1 أر���� 
س
� و/�? M	I� ا�&% 5�4ا4^ وإذا 1�ء ا�&% أو ا���!ة �
U @ أ�Z�  �Z�ن 

� و�<! أN�� ]�1�، وإن� /M ح% أآ�T �� !i[ ح6% وأن� أرY 8M
  Mی

 U� �Zزو�1 أ� n	�? �
ا�&%، N4. ی56ز أن أ�U� �Z أزواج �
�,�؟ Lن
.+�R4 �N1وزو �,�
  إحMى �

                                           
  .١٢٥) س�رة ا�% h، ا4ی2 ١(



 ٢٩
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

ج: إذا كان الواقع من حالك مع زوجك ما ذكرت، ومل حتجي حج الفريضة ومل تعتمري وجب عليك أن 
محرم، وال طاعة تسافري مع من ذكرت من احملارم ولو مل يأذن زوجك؛ ألن تركك احلج مع قدرتك على أدائه 

  ملخلوق يف معصية اخلالق. 
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٥٨٦٦ا���ال ا���-. � ا�
	�ى ر�� (
  : ح� T!وج ا�Pو�1 إ�+ ح% ا�E!یM� �Dون إذن زوN1�؟٧س

ط االستطاعة، وليس منها إذن الزوج، وال جيوز له أن مينعها، بل : حج الفريضة واجب إذا توفرت شرو٧ج
  يشرع له أن يتعاون معها يف أداء هذا الواجب.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٩٢٣٨ا�
	�ى ر�� (
ذن �� زوN1�، وه5 س: یM� M15ی� أM/ nT أدت 4!ی�D ا�&% �Mون إ

� ا��!��، و/M رحn إ��� �4 � �?!X �4 .ل: ه7ا ی���و/ ،�,!	Tا���. وأ
 �

ا�7ه�ب ��N�، و/M راح ��N� أ5Tه� ا�7ي @ ی<. �� س!وري ح�j @ ی�


N�،  �4� رأی� ه. ح%  ١٨ �!8  �   �E  :أي �N1زو �N&��س M/و ،�
س
ا إ@ ���M� راحn، وه� �� ه87 ا��!أة G�&3 أو ��?.؟ إن� �� أدر  � ه7

ا�	�دی� @ ,�!ف  � ه7ا أن� ح!ام وا\ن ه� �&I�رة. أ5I4ن� P1اآ� ا- 
  �T!ًا.

  ج: إذا كان األمر كما ذكر فحجها صحيح، وال يشترط إذن زوجها يف أدائها الفريضة.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  أداء ا�E!ی�D و�5 آ�ن  ��� /D�ء �� ر�D�ن

  )٦٩٠٨ا���ال ا�	�س. � ا�
	�ى ر�� (
: أریM أن أؤدي 4!ی�D ا�&% ه87 ا��
�، و�� أ/D/ a�ء ر�D�ن ٩س

 �b�D/ �� �ه7ا ا���م، ح�j إن
� آ
n ن�E�ء، و��Mه� أرض��E? U و�� أ,�
  /	. �M 5 ا�&%.



 ٣٠
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

 إذا كنت مستطيعة لذلك، وتيسر احملرم، وتقضني صيام رمضان بعد ذلك إن شاء : جيب عليك أداء فريضة احلج٩ج
  اهللا.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

!�ctح% ا�  

  )٦٧٣٦ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
ی	�~ ا�&��، ه. أ�	�� : إذا أردت أن ی&% ��� �c3!ي ه7ا ا�7ي �� ١س

���[ ا�ح!ام وأ/5م ن����  
� �U��6 ا��
�س_ آRن أ?5ف  
�..إ��، أم 
  أ�	�� ����� ا���دی� و@ أ/5م  
� ��Zء ?���� أن� �c3! و@ ح%  ���؟

نفسه : الصيب املميز الذي مل يبلغ احللم إذا أراد وليه أن حيج به فإنه يأمره بأن يلبس مالبس اإلحرام، ويفعل ب١ج
مجيع مناسك احلج ابتداًء من اإلحرام من امليقات إىل آخر أعمال احلج، ويرمي عنه إن مل يستطع الرمي بنفسه، 

ويأمره بأن جيتنب احملظورات يف اإلحرام، وإذا مل يكن مميزاً فإنه ينوي عنه اإلحرام بعمرة أو حج، ويطوف 
  ويسعى به وحيضره معه يف بقية املناسك ويرمي عنه.

  . ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�*
                                     

  )١٠٩٣٨ا���ال ا��ا-. � ا�
	�ى ر�� (
: حn66 و �!ي  Z! س
5ات ذات �!ة، و�4 �!ة أT!ى آ�ن ٤س

   �!ي �fث  Z!ة س
�، bP6, .N4�ن  � ا�&�6 ا�5ا1	�؟
ة الفريضة إذا كانت بعد حتقق البلوغ؛ بإنزال املين عن شهوة، أو بإنبات : جتزؤك احلجة املذكورة عن حج٤ج

الشعر اخلشن حول القبل؛ ألن الذكر واألنثى يبلغان بوجود أحدمها، وبإكمال مخس عشرة سنة، وباحليض يف 
  حق املرأة.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )١١٣٤٨ا���ال ا��ا-. � ا�
	�ى ر�� (
: ا�=E. أو ا�=��E ا��ct!ة إذا �� أدى أو أدت 4!ی�D ا�&%، ه. ٤س

  ,�I	! آ���4 أم 4<] ی�I	! ,=5 ً� وأ1!8 �5ا�Mی�؟
  : تعترب العمرة أو احلج من غري البالغ تطوعاً، وال تكفي عن حجة اإلسالم وعمرته.٤ج



 ٣١
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

  .* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا
                                     

  إذا أس�� ا��4! 1�ز د�5T� ا�&!م و�5 �� ی�c! اس��

  )١١٠١٤ا�
	�ى ر�� (
 n��?ا                                     ]�b!ح� ا��ورد إ�+ س� �� +� 

وا��&�ل إ�+ ا��6
� �� ا���م �� وآ�. وزارة ا�`�ر5�Z�� ��1ن ا����س�� 
هـ و/M سRل ١٤٠٨/-/�4٢١  ٢٣١إدارة ا�	&5ث ا������ وا�I4�ء �!/� 

س��دة ا�5آ�.  �� ی��: (,�<�n �� سE�رة T�دم ا�&!��� ا�Z!ی��E �4 �5ن 

^ ا�Mی� Iد ا�7ي ی�!E+ ا��  �ا��ًPن إ��إذا آ ��  �N,د�إ4 ��D, �ً	�?

�� +
�Iی +Iول حLا �اس� !��c, داء  ا�س���L س�M>آ� ا����Lرة ا�زی
4!ی�D ا�&%، وه. ُیْ&َ!م �� ذ�_ ���� ی��c, �I!8؟ �r. ا�4V� .DEI�د,� ��� 

  س6I�ب �� ا��E�رة �7Nا ا�RZن).
وبعد دراسة اللجنة لالستفتاء أجابت: بأنه إذا ثبت إسالمه فال مينعه بقاؤه على امسه من دخول األماكن املقدسة 

  شرعاً.
  .و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ 

                                     

!4�  ح% ا�

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ال ا���٨٣٦ا(  
: ه. ا�7ي ح% ح�6 ا�س�م M�� �fه� زن+ و,N�ون ����tة؛ 4!ض ٣س

ی��t� و4!ض یI!آ�، M�� �f ذ�_ ,�ب، N4. ح6� ه7ا ی�E� أم ی��M ح�6 
  ا�س�م؟

بين اإلسالم على مخس: شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً «أنه قال:  : ثبت عن رسول اهللا ٣ج
، وشأن الصالة »رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت اهللا احلرام

ة، فمن تركها فقد العهد الذي بيننا وبينهم الصال«: عظيم، وقد ذكرها اهللا بعد الشهادتني؛ وهلذا قال 
. فهذا الشخص الذي يصلي فرضاً ويترك فرضاً متالعب بدين اهللا عز وجل، والشخص إذا ترك فرضاً »كفر

واحداً يستتاب ثالثاً، فإن تاب وإال قتل، وقد ذكرمت أنه تاب، ومن تاب تاب اهللا عليه، وعلى هذا األساس يعيد 



 ٣٢
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

، وأما ما ذكرته من أنه  )١(»مايريبك إىل ماال يريبك دع«: احلج احتياطاً وخروجاً من اخلالف؛ لقوله 
زنا بعدما حج فإن كان فعله للزنا استحالالً له فهذا كفر حمبط لعمله السابق، ويعيد احلج، وإن كان يفعله مع 

وال بد فيها من التوبة، وحجه صحيح، وإمث الزنا باق عليه حىت اعتقاد حترميه فهذا كبرية من كبائر الذنوب، 
  ب.يتو

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���٤٤٥٩ا(  
: إذا ح% ا��Z!ك X!آً� أآ	! ح�6 ا�س�م، و��M ر51 � �� ا�&% ٢س


  �
c, .N4 ًاMر �5ح�ب و3�و, �د,�	و  �,M�>  n&3ا8 ا- وMه ��P� �
  حI6� ,�_ أی�م إX!اآ�، أم @�M �� �� ح�6 أT!ى ��M ,5ح�8M؟

: من حج وهو كافر كفراً أكرب مث دخل بعد يف اإلسالم مل جتزئه حجته تلك عن حجة اإلسالم، لكن من ٢ج
كان مسلماً مث ارتد بارتكابه ما خيرجه من ملة اإلسالم مث تاب وعاد إىل اإلسالم أجزأته حجته تلك عن حجة 

م؛ لكونه أدى احلج وهو مسلم، وقد دل القرآن على أن عمل املرتد قبل ردته إمنا حيبط مبوته على الكفر؛ اإلسال
{ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهلم يف الدنيا لقوله سبحانه وتعاىل: 

  . )٢(واآلخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}
  . (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا*

                                     

                                           
-���  ٤/١١٧، و(�#ا��زاق ٢/٢٤٥)، وا�#ار�B ��٥٧١١ (-� ٣٢٨- ٨/٣٢٧)، وا�%��`B ٢٥١٨-��� ( ٤/٦٦٨، وا�	��Rي ٣/١٥٣، ١/٢٠٠) أح$# ١(
، ٤/٩٩، ٢/١٣)، وا� �آ� ٦٧٦٢-��� ( ١٢/١٣٢)، وأ-� ی��) ٧٢٢-��� ( ٢/٤٩٨)، وا- ح��ن ٢٣٤٨-��� ( ٤/٥٩)، وا- خXی2$ ٤٩٨٤(

، وا���cي ,B ٥/٣٣٥، وا��&]BZ )١١٧٨-��� ( ١٦٣، وا��&U��B ص١/١٠٢)، و,B ا�ci&� ٢٧١١، ٢٧٠٨-��� ( ٧٦، ٣/٧٥وا�U��ا'B, B ا�?�&� 
  ).٢٠٣٢-��� ( ١٧-��٨/١٦ح ا��2% 

  .٢١٧) س�رة ا���Zة، ا4ی2 ٢(



 ٣٣
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

  
  
  
  
  
  
  

  االستطاعة في الحج



 ٣٤
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

 ا�
	�ى ر�� (� l��L�ال ا���٨٤٥ا(  
: ���ذا ,	Mأ ا�P6اb! ا��t�م ��5م واحM /	. ا��c!ب آ. س
�، ٥س

 �
�	� ��&%، وه. 5fا�� أآ	!  
N15, M� إ�+ ���� � �=Iه� ا@س�و�
!�� أم ��M  5د,� �
N�، وه. أ1!8  
M ا- أآ	! إذا  �د �
N� إ�+ و?
� ا��

  أم إ�+ ه
� ح�j  ��� أو@؟
: الوصول إىل حقيقة األمر فيما سئل عنه من تقدم اجلزائر على املغرب يف صوم رمضان بيوم كل سنة يرجع ٥ج

تني، ومها به أعرف، فليوجه هذا السؤال إليهما فيه إىل املسئولني يف الدولتني؛ ليبىن فيه اجلواب على واقع الدول
  بعد التأكد من دوام التقدم كل سنة على ما ذكره السائل.

أما االستطاعة بالنسبة للحج: فأن يكون صحيح البدن، وأن ميلك من املواصالت ما يصل به إىل بيت اهللا احلرام 
زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً، على أن يكون ذلك من طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة، ذلك حسب حاله، وأن ميلك 

زائداً عن نفقات من تلزمه نفقته حىت يرجع من حجه، وأن يكون مع املرأة زوج أو حمرم هلا يف سفرها للحج أو 
  العمرة.

أما ثواب حجه فعلى قدر إخالصه هللا، وما قام به من نسك، وما جتنب من منافيات لكمال حجه، وما بذله من 
له من جهد سواء رجع أو أقام أو مات قبل متام حجه، أو بعده، واهللا أعلم حباله، وهو الذي يتوىل مال وحتم

جزاءه. وعلى املكلف أن يعمل وحيكم عمله ويراعي فيه موافقته للشريعة اإلسالمية ظاهراً وباطناً، كأنه يرى 
فإنه سبحانه رحيم بعباده يضاعف هلم  ربه، فإنه وإن مل يره فاهللا يراه ومطلع عليه، وال يبحث عما إىل اهللا،

احلسنات، ويعفو عن السيئات، وال يظلم ربك أحدا، فعليك بنفسك ودع ماهللا هللا، احلكم العدل، الرؤوف 
  الرحيم.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٦٥٥٣ا�
	�ى ر�� (
X �ود س: أنM&� ��Tا��!��� ا���5دی�، ود ��ب أ �. �4 ا����

 ��Eن �  n66ح M/و ،- M�&وا� �Zا���� l���
� ��D!وری�ت، و,�Eی
 .Tدا �
�fث �!ات وا�&�M -، وذ�_ ����5N وی�! ا�&% ���<���� ه
ا�����، س5اء ����. أو �Y!8، و�� وا�t� �4 M! �� ی&% ��M، وذ�_ ��Mم 

�Mی�،  ��ً� �Rن� ?�F وG�&3 ���4+، و�� ��	M  Fم ,45! نE<� ا�&% 
 ،�

� أن أح%  
,45! نE<� ا�&% ود��T ا��&Mود آ�� ذآ!ت س��<ً� ه. ی�

أي ��M  Mم اسI=� � وا�Mي أن  -و/�ل �� أحM اM3L/�ء: إن حM�� �6 ذ�_ 



 ٣٥
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

�,M ���� 8 أوM
أن ی5ن ح�6 ه7ا 1 !�Y�Pb؟  -ی&% س5اء ��  
  .أM�4ون� أ4�دآ� ا-

ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن والدك صحيح معاىف وال يستطيع احلج من أجل عدم استطاعته املالية فال 
وال يصح ، )١({وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً}يلزمه احلج؛ لقوله سبحانه وتعاىل: 

  بنفسه. لى احلج أن تساعده بذلك ليحجاحلج عنه منك، وال من غريك، لكن يشرع لك إذا كنت مستطيعاً لنفقته ع
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٩٢٤٠ا�
	�ى ر�� (
س
�، وأ3	n ��!ض �
Z  7!ی� س
� �!ض  ٤٥س: أ��~ �� ا���! 


5ات اMIX ا��!ض ا�!��,�Pم، ی`l أح��نً� ویMIZ أح��نً�، إ@ أن� �
7 سn س
وأ3	n& ��5/ً� @ أسU�=I ا�<��م وا�5�6س إ@ �. 5�3�� و���� Mة 
 +�  M�I ال �4 ا�5/5ف، �. اMI @ا U�=Iم @ أس�ا�<� M
ا\T!ی� أح��نً�، و 
ا- �f  �+ ا��t�، وآ�7_ �4 ا���Z @ أسU�=I ا��56د وأ��3 1���ً�، 

أذهF إ�+ ��n  �� وأس� n�� �4 �5حMي، و/	. ا��c!ب �� آ. ی5م 
 �
وا�7ي ی	��I�� �  M ح5ا�� I� ����T!ًا، و 
M و��53 إ��� ی�� Mون

  �4 ا�5�6س وآ�7_  
M ا�<��م، و��M �3ة ا��Z�ء أرU1 إ�+ ���I وه7ا.

�، و/�ل: � Fا�<!ی M6����� ��3ن أR� 5انTا� a�� �
&tن M/و

�tة إ@ 1���ً�، أنn ,�6ء �	�n  �_ آ. ی5م، I�N4R4� �Rن
� @ أسU�=I ا�
 M
وآ�7_  
M د��5T ا���M6 ورY	�I �4 ا�5�6س یZ^  ��، وآ�7_  
 M6�4 ا��� �	ZT _� Uل: س5ف أض�4< ،M6م ��`!وج �� ا����ا�<�
 n�>4 ،�ًDون_ أیM �س5ف ی� ���tم وا�5�6س، وإن ا���ك  �+ ا�<�M ��,

 ،U
I>ی �� �إ@ أن ،��  ^Zوی ،M6ی<� �4 ا����D� ثM&: ه7ا ی�7 �Tوأ
أر51 إI4��b  � ا�&% ح�j ی!ر ه87 ا�
�t&�، أر51 إI4��b ��� ی�Pم، آ�� 

ـ� وی! �آ� و@ ی&!�� ا�5iاب، إن�  �+ pE&ا\ن. وا- ی +Iأحـ% ح �� �
أن
  آ. �Xء /Mی!.

��ح�p:  ��ً� أن� @ یM� M15ي أي دT. ��دي �� Mا ا��D�ن 
  ا@�I1� � أ4!3� �Z!اء ا���ج ون�I>E ا�`��3.

                                           
  .٩٧) س�رة "ل ($�ان، ا4ی2 ١(



 ٣٦
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

ج: إذا كان األمر كما ذكر فإنك تصلي يف بيتك للعذر، وكذلك احلج إذا مل تستطع احلج بنفسك ومل جتد النفقة 
  حيج عنك. للحج فإنه ال جيب عليك احلج إىل أن جتد النفقة، فإذا وجدا أنبت من

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٧٣٣ا�
	�ى ر�� (
 �>Eا�&%  �+ ن �Dأداء 4!ی �N� !��,و �س: /n�M إ�+ ا����
 �� �Nل أن�ئ ه87 ا�&�6  � ح�6 ا�س�م، وا�&P6, .ل هR�,و ،l�Dا��


E^  �+ حN6� �� ���N� �Xء؟,  
نفقت الشيء القليل، وقام ج: أداؤها فريضة احلج ال يؤثر على صحته أا مل تنفق عليه شيء من ماهلا، أو أا أ

غريها بإنفاق الشيء الكثري من تكاليف حجها، وعليه فإذا كان حجها مستكمالً الشروط واألركان والواجبات 
  فهو مسقط عنها فريضة احلج، وإن قام غريها بتكاليفه.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٣١٩٨ا�
	�ى ر�� (
  �� رأي ا�Mی� ���4 ح% ��c! ����؟ - ١س: 
  ه. یGt ح% ا�Z�ب /	. أن یPIوج؟ - ٢     

إذا حج الشخص مبال من غريه صدقة من ذلك الغري عليه فال شيء يف حجه، أما إذا كان املال حراماً  أوالً:ج: 
  فحجه صحيح، وعليه التوبة من ذلك.

  ب قبل أن يتزوج بغري خالف نعلمه بني أهل العلم.يصح حج الشا ثانياً:
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )١٠٧٠١ا���ال ا��ا-. وا���-. � ا�
	�ى ر�� (

+، N4. هP�� 5م ٤سY ذو �N1ت ا�&% وزو�>Eزو�1 @ ,��_ ن :

�N6ت ح�>E
� �ً !X؟  
 وإمنا ذلك من باب املعروف، وهي غري ملزمة باحلج لعجزها عن : ال يلزم الزوج شرعاً بنفقات حجها وإن كان غنياً،٤ج

  نفقته.
: أن� �5ا?� �t!ي ورب أس!ة �� ?���E وزو�1، ورا,	� �4 ٧س

 n�� و ،!Tr .Tة، و��[ �� أي د�ض!ورات ا�&� �E�t! @ ی�د ی



 ٣٧
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

45! �� �	�~ �� ا���ل، ووض�I� �4 س
5ات، و, ٤�VحMى دول ا�`��% 
 ،�E�I`ة ا���ء ا�&��	أ  �N1�4 �5ا M �ی� �ًTر  �� دM�� إس��� _
�

� �5tرة ����MI أن� وأس!,�، N4. أن� �E�&�j أن ا�!ا,F  وه7ا ا�TM. ی
�� l�I/=�ع �� ه7ا ا��	�~ نE<�ت ا�&%، وه. أن� ��l ���&% �4 ض5ء �

ا/n�=I �	�~ نE<�ت ا�&% �� ح���� �4  ه87 ا�p!وف؟  ��ً� �Rن
� إذا
ا�	
_ س5ف ی)f! ه7ا  �+ د��T ا�NZ!ي، وی!ه<
� ��دیً�. 4	��ذا ,�Z!ون 

.!�T .آ �
   ��� ی� ���D4 ا���Z؟ P1اآ� ا-  
{وهللا على : إذا كانت حالتك كما ذكرت فلست مكلفاً باحلج؛ لعدم االستطاعة الشرعية، قال اهللا تعاىل: ٧ج

{وما ، وقال:  )٢({فاتقوا اهللا ما استطعتم}، وقال:  )١(يت من استطاع إليه سبيالً}الناس حج الب
  .)٣(جعل عليكم يف الدين من حرج}

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ال ا���٦٥٩٣ا(  
% �� نE<�ت ا�&�آ�؟ ���
+: إذا أراد ح�آ� �� : �� ح� ���4 ی&٣س

 .N4 ،ل�7ا ا��N� ح56ا :�N� ل�ل و/�ا�� �� �ًc�	� 8�ی�ن ی�=� ر R� م�ا�&

�N ح�6   [>�, .N4 �� أم @؟ وإذا ح56ا �ن ی&56ا �R� �N� ی56ز

  ا�س�م؟ �U ذآ! ا���M. ��� ,<5�5ن.
  : جيوز هلم ذلك، وحجهم صحيح؛ لعموم األدلة.٣ج

  . ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�*
                                     

  )٣٥٧٢ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (

Mي و�M  �!8 ح5ا��  Z!ی� س
�، و 
Mي س��رة، و�� أن� ١س  :

�� أ !ف أس5ق ا����رة، وه5 ا�7ي ی�5ق، وأردت ا�&% �4 س��ر,�، 
�M ی<�D 4!ض� وا�? M�5��� F���Mرس�، U��4 ا�M�5 أن و �+ أس�س أن ا�5

 .cIZ8، إ@ أن یMل وا��� �� ��D>أن ی �ی56ز � �� �4!ض +D/ �� ا�7ي
� ا-.��fون� أM�4ا-، أ .D4 �� !�`� �، وأن�ح6 ���/ M6ی +Iح  

                                           
  .٩٧) س�رة "ل ($�ان، ا4ی2 ١(
، ا4ی2 ٢(-�c	�١٦) س�رة ا.  
  .٧٨) س�رة ا� 6، ا4ی2 ٣(



 ٣٨
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

يساعده يف : إذا حج الولد فرضه من مال أبيه فحجه صحيح، واألفضل له أن يبادر باحلج مع والده و١ج
  قيادة السيارة؛ ألن هذا من الرب بأبيه.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس��  
                                     

  )١٢١٣٩ا�
	�ى ر�� (
 �
� n	�?، و�هMوا� �  �fأرض �5رو ��=/ U�	� �,Mوا� n��/ :س

أآ5ن �!ا>4� �N� �� ���N�  أن أ/5م �1V!اءات ا�&% �!ة أT!ى  �+ أن
  ا�`�ص، وأ?�F ا�5IEى: 

ه. یGt �� أن أآ5ن ح�ً1� ��N� �� ���N� و,&�F �� ح�6  -أ 
  ا�س�م (أن ,�<]  
� ح�6 ا�س�م)؟


� وا�R� �,MنN� آ�نM/ n ن7رت - ح% ا�	�n �!ة أT!ى  -ب ,!	Tأ

�ء I4!ة fن أ�7ر آ
  ا�&% اLو�+. �+ أن أ3�ح	N� �4 ا��!ة ا�i�ن�� وذ�_ ا�

/M ح�و�U� n وا�M,� و�N� �Y!ي إ5Tة ذآ5ر و�
I�ن إحMاه��  -1ـ 
X<�<� �� واTL!ى �� وا�M,�، إن ا��=�5ب �4 ا���! ح�6 واحMة، و,5زع 
 ،�>�>Zا� !�Y nTL�3 ا�T ،�1�ا�7ی� �4 ح �ل  �+ أو@ده�ء �� ��Z, ��

@ :n��/و �ً���, nD4ر �N
زم أح%، س5اء و �+ أ/!��Nb� ا��&I���1، و�
.!D&, �� ت ��� أو!Dح  

ج: جيوز لك أن حتج مع والدتك من ماهلا، وجتزؤك عن حجة اإلسالم، وأما سفر والدتك للحج بدون حمرم فال 
  جيوز.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )١١٣٤٤( ا���ال اEول � ا�
	�ى ر��
أي إذا /I. إن��ن وأ7Tت  -: ه. ی56ز ا�&% �� ��ل دی� ا��<5Iل ١س
 �Iل؟ -دی�ق  �+ ا�&% �� ه7ا ا���Eی56ز ا�ن .N4  

  : جيوز احلج من الدية لكل واحد من الورثة من نصيبه اخلاص إذا كان مكلفاً.١ج



 ٣٩
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ال ا���١٢٥٦٨ا(  
  : ه. ی56ز ا�&% �
<5د ��U أرض�؟٣س

اهلبة، أو الشراء وحنو ذلك، فال حرج يف بيعها ے: إذا كان ميلك األرض بطريق شرعي؛ كاإلرث، أو٣ج
  وإنفاق مثنها أو بعضه يف أداء احلج.

  .� $# و"�� و! �� وس��  و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%�
                                     

  )٦٢٧٧ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
: آ�ن �� نF�t أن أآ5ن �� ا�E�Pbی� �4 ����<� �4 ا���5م ١س

ا�س����، وآ�نn ا�6�Pbة ح% ��n ا- ا�&!ام، و/M آ�ن ذ�_ �4 ا���م /	. 
وحn�� n66 ا- ا�&!ام. وا��)ال:  ا���ض�، و�4ً� أ,�n ا���م /	. ا���ض�

 .N4 ،8!�  �� ی�!Z8 ا- �4 ا���م  � أخ �� ,45�أن5ي ا�&% ه7ا ا��
ح�6 ا�7ي س	^ س<] �� ا�&% ا�E!ض حI+ أح%  � أ�T أم أح%  � 

  ن��E �!ة أT!ى؛ Lن ح% ا�����<� �� ی�<] �� ا�E!ض؟
بعد ذلك عن أخيك امليت، وجزاك اهللا : جيزئ حجك، ويعترب أداء الفريضة عن نفسك، ولك أن حتج ١ج

  خريا.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���٢٤٤٨ا(  

� وا�M,� ا�&%، و��[  
Mي �� ٢س� n	�? أ 5ام ���T .	/ :


� ی5دی
� إ�+ ا��Z� ! ا����DE ن<5د، I�3ل أو�ری �b�� .1ر �� nE�Iس�4
 M��ن، و�� .ه
�، و,�<�ن� ��a إ5T,� وس� Mن�  �+ �
�س_ ا�&% �
Nm! �� �� وا�M,� ا��I ,	�~ �� ا���! 54ق �f�ن�� س
� ا�`5ف أن ی5ن 

  حN6� 1 !�Y��� Pb	F ا���l، �4� ا�&� �4 ذ�_؟ 
السلف غري جمزئ، بل هو جمزئ، تقبله اهللا  : ما ذكرت من السلف ألجل احلج ال جيعل حجك بأمك ذا٢ج

  وآجركما عليه، وآجر من أعانكما عليه بالسلف وغريه.



 ٤٠
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  ا/I!ض 1L. ا�&%

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���١١٨٣٧ا(  
ا�&�6 آ
n أ,5Zق �Pی�رة ��n ا- ا�&!ام، : ح�
�� 1�ء NX! ذي ٢س

 ،!NZا� lری�t� س5ى ��� �و�� ا�!ا,F ��زال  ��� أس	5ع، و�� ی
و�� إ5Tان� �����. أ3!وا  �+ ذه��� ���N ح�j أن ا���! 5�D� !�Yن، 
و/�م أحMه� �= V�� �b	�cً� �� ا���ل ی�E آ. نE<�ت ا�&%، n�>4 ��: إن 

 ��N� Gtی @ lا�<!ض أو ا�<!ض وا��� Fح�ن 3�ل: إذا آ�ا�&%، 4<
 _I�= أ �ا�&%، وأن �� Gt7ا یN4 ی�M��� ض أو!I>��� ی� أذنMا� Fح�3
 ]Eة �4 ن!X�	� �,5د  M��إ�+ ا�&% و n	ذن�، وذهV�و �b�~ �!ض�	ا��

 �I�= أ !NZ7  ا�Tr �
ا�NZ! ا�7ي حn66 �4� /	. سE!ي ��&%، ح�j إن
�NZ! ا�4!ن�6، 4����ل ا�7ي حn66 �� أ7T,� �!ض� 3�ح	� را,	� ��


� �� �4 ا�`�!، وP1اآ� ا-  
� �T! ا�P6اء.� �	Y!�و  
  : احلج صحيح إن شاء اهللا تعاىل، وال يؤثر اقتراضك املبلغ على صحة احلج.٢ج

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  یE!ض  �+ ا�&�ج أن ی5دع �4 ا�	
_ �	�cً� �� ا���ل

  )٥٦٥١ا���ال ا��ا-. � ا�
	�ى ر�� (
: یF6  �+ �� ی!یM ا�&% ه
� �4 ,!آ�� أن ی� UD	�cً� و/Mر8 ٤س
�4 ا�	
_، وه5 �	�~ آ	�! M1ًا، �U ا����  -آ�� أ ��  -أ�l ��!ة ,!آ�  ١٢٥

�7ه�ب إ�+ ا�&% إ@ ه87 ا�5س���، N4. أن ا�	
5ك ر�5ی� و@ ,M15 وس��� �
ا�&% �4 ه87 ا�&��� 4!ض  �+ ا����� ا��<MIر، وإذا ح% ا����� ه. ی5ن 

  ح6� ً&�&3�U� ، ا���� أن� س� M ا�	
5ك ا�!�5ی� وا�Mو��؟
  : احلج صحيح، وما ذكر ال يعترب عذراً يف تأخري احلج إذا كان صاحبه قادراً على ذلك.٤ج



 ٤١
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

  .) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�
                                     

  ح% �� ��ل ح!ام

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���١٣٦١٩ا(  
�f  -ی�
�: 54اU�� Mb ا��`Mرات  -: ��ح� �� ح% �� ��ل ح!ام ٢س

 U�1 5ال�Lأن ,�_ ا �ND�� ��  U� ،وی&56ن �Nb��\ %&ی!س�5ن ,7اآ! ا�
  ,6�رة ا��`Mرات، ه. ه7ا ا�&% �<	5ل أم @؟�� 

: كون احلج من مال حرام ال مينع من صحة احلج، مع اإلمث بالنسبة لكسب احلرام، وأنه ينقص أجر احلج، ٢ج
  وال يبطله.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

� �=Iوط ا@س!X  

  )٥٥٣٣ا�
	�ى ر�� (
س: أن� ر1. �5س! ا�&�ل، و�� X<�<�، زوN1� ���! ا�&�ل، و3�ر 
��� ح�دث وأ3	M� Gی5نً� و�Y! /�در  �+ سMاد ا�Mی�؛ Lن  �I�b� آ	�!ة 
M1ًا، وه5 ا����. ا�5ح��� M�I�b�، وأن� أدیn 4!ی�D ا�&%، وحf n66�ن�ً�، 

 �I>�>X %6وأح �i��iأن أح% ���!ة ا� Mوا\ن أری �NنL �3؛�ا�` �I>Eن +� 
 �I>�>X %6+: أح��ا- ,� M
  .D4ه5 أ�ا�&%، � �Dر أن ,)دي 4!یM>, @
وأن� ��N�، وإ@ نE_  �! زوN1� ��t�ریl ا�&% و,���E�؟ أM�4ون� P1اآ� 

  ا- �T!ًا.
يونه مبا ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن زوج أختك حتمل ديوناً وليس لديه سدادها، فاألوىل أن تقضي د

لديك، وتؤجل حتجيج أختك؛ ألن قضاء دين زوجها وتفريج كربتهما مجيعاً أهم من حتجيجها، وأنفع هلما 
  مجيعاً، وليس عليها حج حىت تستطيع.



 ٤٢
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  ح% ��  ��� دی�

  )٢٣٥٣ا�
	�ى ر�� (
 l5ن أ���Tو Mن وواح�Ib�� 8رM/ �ًc�	� ري�ا��< _
س: أ7Tت �� ا�	
و,�����b ری�ل ی5t/ U4Mدًا س
5ی�، ه. ی&^ �� أن أح% وه7ا ا��	�~  �� 


_ ا��<�ري؟	��  
ج: االستطاعة على احلج شرط من شروط وجوبه، فإن قدرت عليه وعلى دفع القسط املطلوب منك حني احلج 

تواردا عليك مجيعاً وال تستطيعهما معاً فقدم تسديد القسط الذي تطالب به، وأخر احلج إىل لزمك أن حتج، وإن 
  . )١({وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً}أن تستطيعه؛ لقول اهللا سبحانه وتعاىل: 

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���٢٣٢٥ا(  
س
�، و�� أ/a 4!ی�D ا�&% ��	F دی�  ٢٨: أن� ر1.  �!ي ٢س

 �� �EI!ق، N4. ی��D>� �� G�ء ا�E!ی�D دون أذن أ3&�ب ا�Mی5ن، 

� ��4� �5 حn�t ا�45�ة؟ أر51 � MیM�Iا� � ��ً� أن� ��[ ه
�ك ��ل ی�

 �  ا1L! وا��5i��.ا�4�دة وا�یD�ح أP1ل ا- �
: من شروط وجوب احلج: االستطاعة، ومن االستطاعة: االستطاعة املالية، ومن كان عليه دين مطالب به ٢ج

حبيث أن أهل الدين مينعون الشخص عن احلج إال بعد وفاء ديوم فإنه ال حيج؛ ألنه غري مستطيع، وإذا مل 
  حجه سبب خري ألداء ديونه. يطالبوه ويعلم منهم التسامح فإنه جيوز له، وقد يكون

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٥٥٤٥ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
: إذا أراد ا����� أن ی<�D 4!ی�D ا�&% وه5  ��� دی�، N4. إذا ١س

��� �� Gی� وس�Mب ا��أو أ3& Fح�ذن �� 3RI؟اسG�&3 �6ح .N4 %&  

                                           
  .٩٧) س�رة "ل ($�ان، ا4ی2 ١(



 ٤٣
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

: إذا كان الواقع كما ذكر من مساح الدائن أو الدائنني لك يف احلج قبل تسديد ما عليك هلم من الدين ١ج
  فال حرج عليك يف أداء احلج قبل التسديد، وال تأثري لكونك مديناً هلم على صحة حجك يف مثل هذه احلالة.

� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و� !.  
                                     

  )٨٥٦١ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
: ر1. أراد ا�&% و ��� دی� ��Mو��  �!ه� ا- �� وزارة ١س
  7N� .N4ا ا�!1. ح% أ�ے@؟ -أي: ا�	
_ ا�Pرا �  -ا�Pرا � 

  : ال حرج على املذكور يف حجه إن شاء اهللا.١ج
  .* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا

                                     

 ا�
	�ى ر�� (� l��L�ال ا���٩٤٠٥ا(  
: ه. ی56ز ا�&% ���  ��� دی�؟ ���4
� أن� @ی56ز حI+ ی<�D ٥س

  أ&3���N4 ،. ه7ا G�&3، وا�&% ���PIو��1 أم  �+ ا�U��6؟
ديد الدين مع نفقات احلج وال يعوقه احلج عن السداد، أو كان احلج إذا كان املدين يقوى على تسأوالً: : ٥ج

  بإذن الدائن ورضاه مع علمه حبال املدين جاز حجه، وإال فال جيوز، لكن لو حج صح حجه.
{وهللا على احلج فرض على املكلف املستطيع سواء كان متزوجاً أم غري متزوج؛ لعموم قوله تعاىل:  ثانياً:

  .)١(استطاع إليه سبيالً}الناس حج البيت من 
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

                                           
  .٩٧) س�رة "ل ($�ان، ا4ی2 ١(



 ٤٤
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

  
  
  
  
  
  

  نابة في الحج اإل



 ٤٥
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

  ا�
���� �4 ا�&%

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���٢١٧٣ا(  
: ه. ا�7ي ی&%  � ا���n أو  � ��X  56ز و�� ی�	^ �� ا�&% ٢س
  �ل �� إ@ ��ل �5آ�� ی<Mم ح�6 ن�E� أوےا�7ي وآ��؟و@ �

: ال جيوز لإلنسان أن حيج عن غريه قبل حجه عن نفسه، واألصل يف ذلك ما رواه ابن عباس رضي اهللا ٢ج
حج «قال: ال، قال:  »حججت عن نفسك؟«مسع رجالً يقول: لبيك عن شربمة، قال:  عنهما أن النيب 

  . )١(»عن نفسك، مث عن شربمة
  .�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-

                                     
  �m)  l&`��ا  

 (�#ا* - -�ز  (�#ا* - g#ی�ن  - XیX��ا#�)  

  )٢٢٠٠ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
: ه. ی56ز ������ ا�7ي أدى 4!ض� أن ی&%  � أحM أ/�ر�� �4 ١س


� �� ا�535ل Lداء 4!ی�D ا�&%؟ ��د ا�M�� ��tم�,  
: جيوز للمسلم الذي قد أدى حج الفريضة عن نفسه أن حيج عن غريه إذا كان ذلك الغري ال يستطيع احلج ١ج

بنفسه لكرب سنه أو مرض ال يرجى برؤه أو لكونه ميتاً؛ لألحاديث الصحيحة الواردة يف ذلك، أما إن كان من 
ألمر عارض يرجى زواله كاملرض الذي يرجى برؤه، وكالعذر السياسي، وكعدم  يراد احلج عنه ال يستطيع احلج

  أمن الطريق وحنو ذلك؛ فإنه ال جيزئ احلج عنه.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )١١٥٨٨ا�
	�ى ر�� (
 � /!ی	� ا�7ي ی5ن ���Mًا  �  س: ه. ی56ز LحM أن ی��I! أو ی&%

� و��[ �Mی� �� یt. �� إ��N� �U أن� /�در ���=5اف؟�  

                                           
� أ-� داود ١(T١٨١١-��� ( ٢/٤٠٣) أخ� �T�� )، ٣٠٣٩-��� ( ٤/٣٤٥، وا- خXی$2 ٢٧٠-٢/٢٦٧)، وا�#ار �B%U ٢٩٠٣-��� ( ٢/٩٦٩)، وا-

، ٤/٣٨٢، ٣/٧)، و,B اEوسn ١٢٤١٩-��� ( ١٢/٣٤)، وا�U��ا'B, B ا�?�&� ٢٤٤٠-��� ( ٤/٣٢٩)، وأ-� ی��) ٣٩٨٨-��� ( ٩/٢٩٩وا- ح��ن 
٦١٣٠، ٤٤٩٥، ٢٣٠٠-��� ( ٦/١٨٢ �&ci�ا B,ه�ة)، و�Z�ا )، وا��&]BZ ٤٩٩-��� ( ٢/١١٣، وا- ا��aرود ١/٢٢٦) (ط: دار ا� ��&
٥/١٨٠، ٤/٣٣٦،٣٣٧.  



 ٤٦
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

ج: قريبك املذكور ال جيب عليه احلج مادام ال يستطيع احلج مالياً، وال تصح النيابة عنه يف احلج وال يف 
النيابة فيهما عن امليت العمرة؛ ألنه قادر على أداء كل منهما ببدنه لو حضر بنفسه يف املشاعر، وإمنا تصح 

  والعاجز عن مباشرة ذلك ببدنه.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )١٢٦٥ا�
	�ى ر�� (
س: إن ا���Mt, .bق  �+ آ. �� وا�8M ووا�,M� �R4 �6& =+ ح�6 

P� �N�4M, �Nس أن�@�!أة  �+ أس �أ�� �وأ =+ ح�6 أ� �N� %&�� �N1و
  �87N ا��!أة، وی�Rل  � ح� ذ�_؟

ج: أما صدقتك على كل من والدك ووالدتك حبجة فهذا من باب الرب واإلحسان، واهللا جيزل لك األجر على 
  هذا الرب.

ذه املرأة أما تسليمك النقود اليت تريد أن حيج ا عن والدك المرأة تدفعها لزوجها ليحج ا فهذا توكيل منك هل
على ما وصفت، والتوكيل يف هذا جائز، والنيابة يف احلج جائزة إذا كان النائب قد حج عن نفسه، وكذلك 

احلال فيما تدفعه للمرأة لتحج به عن أمك، فإن نيابة املرأة يف احلج عن املرأة وعن الرجل جائزة؛ لورود األدلة 
ريد أن ينيب يف احلج أن يتحرى يف من يستنيبه أن يكون من يف ذلك، لكن ينبغي ملن ي الثابتة عن رسول اهللا 

  أهل الدين واألمانة؛ حىت يطمئن إىل قيامه بالواجب.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  ا�7ي ��ت و�� یF6  ��� ا�&% ه. ی&%  
�؟

	
  )�١٣٧٥ى ر�� (ا���ال اEول � ا�
: ه. أح%  � وا�Mي� ا��7ی� ��,� و�� ,�N��  F6� 4!ی�D ا�&% ١س

  �E<!ه��، إ@ أن� أردت ا�&%؟ و�7ا أریM ح� ا�Z!ع �4�.

: جيوز لك أن حتج عن والديك بنفسك، أو تنيب من حيج عنهما إذا كنت أنت حججت عن نفسك، أو ١ج
روى أبو داود يف سننه عن عبداهللا بن عباس رضي اهللا  كان الشخص الذي حيج عنهما قد حج عن نفسه؛ ملا

قال: أخ يل، أو قريب يل، قال:  »من شربمة؟«مسع رجالً يقول: لبيك عن شربمة، قال:  عنهما، أن النيب 



 ٤٧
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

وأخرجه ابن  ،»حج عن نفسك، مث حج عن شربمة«قال: ال، قال:  »حججت عن نفسك؟«
   الباب أصح منه.ماجه، قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، ليس يف

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  ح%  � أ�� و�� ی&%  � وا�8M، ه.  ��� إ�f؟

  )١٧٥٣ا�
	�ى ر�� (
 �fإ ��  .N4 ،�,�4و M�� يMو�� أح% �5ا� �N,�4و M�� ��L n66س: ح

  �4 ,!ك ا�&% �5ا�Mي؟
يس عليك إمث يف ترك احلج لوالدك؛ ألنه ليس بواجب عليك أن حتج له، ولكن من الرب واإلحسان أن حتج ج: ل

  . )١({وبالوالدين إحساناً}عنه، وهو داخل يف عموم اإلحسان الذي أمر اهللا به يف قوله تعاىل: 
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٧٧٩٠ا���ال ا���دس � ا�
	�ى ر�� (

M� 7ة ?5ی��، وأرFY ا�&% وا���!ة وزی�رة ٦س� n�45, �>�>X �� :


N�، �4� ه5 ا�&� �4 ذ�_؟ ����/	! ا�!س5ل    
: إذا كانت مكلفة فإنه يشرع لك أن حتج وتعتمر عنها إذا كنت قد حججت عن نفسك واعتمرت، وأما ٦ج

ال تشد الرحال إال إىل ثالثة «قال:  فال جيوز شد الرحال إليها؛ ألن الرسول  ول زيارة قرب الرس
، وإمنا تشد الرحال للصالة يف املسجد »مساجد: املسجد احلرام، واملسجد األقصى، ومسجدي هذا

  ، وعلى صاحبيه رضي اهللا عنهما تبعاً لذلك، وذلك ال يقبل النيابة.النبوي، ويدخل السالم عليه 
  .* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�

                                     

  )٦٥٢٨ا�
	�ى ر�� (
 ��ً� ,<!ی	ً�،  ٢٥س: �� أn�45, nT وه� �!، و,	�~ �� ا���! 

و,n�45 /	. و4�ة وا�Mه� �`�[ س
5ات، و/M سa�� n�R ا�N>E�ء �Mی
�: ه. 
؛ �5نN� n�45, /	. وا�Mه�، و�� ی�	^ �N� یN��  F6� ح�6؟ /��5ا: @

                                           
  .٢٣) س�رة اOس�اء، ا4ی2 ١(



 ٤٨
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

 �N�15, �
�n �� ا�Pواج �
N�E�. أرM�� 51 ا?� � �Nأن jواج، ح�Pا�
.Gtی �و1. و� P  -ا �رض ��4 �إ�+ �  

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فال جيب عليك أن حتج عنها، ولكن لو قمت باحلج عنها براً ا وإحساناً إليها 
أن يكون لديها مال حال حياا تستطيع أن حتج منه فإنه جيب أن حيج عنها منه قبل تقسيم كان خرياً، إال 

  التركة.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٣٣٣٧ا�
	�ى ر�� (
 /	. �f�ن س: إن �� وا�Mة و �� وX<�<ً�، ا�5ا�Mة ,n�45 إ�+ رح�� ا-

س
5ات، و �!ه� ح5ا�� ���b  �م �� ,`�l �� اLو@د س5اي، وا���� 
 l�`, م، و���  �b�� �و �!ه ،�ً��  !Z  ���. أر	إ�+ رح�� ا- / n�45,
أو@دًا، و@ ��ً@ آ��ً�، ا�Z<�^ ,�45 إ�+ رح�� ا- /	. ��f�f س
� و �!8 

، وه)@ء أدرآ�N ا��5ت /	. ح5ا�� ��f�f س
�، و�� ی`�l أو@دًا و@ ��ً@
 ��ZTن ا�س�م ا�`���، و�ه� رآ� �� أرآ �Iا�&% ا� �Dأن ی)دوا 4!ی
 �
�Pه. ی� �I��D4 �� �IEIأن أس F1ا�5ا �� nو1. رأی P  -ا ��

  ,Rدی� ه87 ا�E!ی�D  � وا�M,� و ��I وX<�<� ا��Z�ر إ���N أم @؟
دتك إن استطعت ذلك بعد أن حتج عن نفسك، هذا إذا ج: إذا كان الواقع كما ذكرت شرع أن حتج عن وال

كانت ال تستطيع احلج يف حياا، أما إن كانت تستطيع احلج يف حياا فالواجب التحجيج عنها من ماهلا، فإن 
حججت عنها تربعاً كفى ذلك، ولك يف ذلك األجر العظيم؛ ألن احلج عنها من أعظم برها، ، أما عمتك 

  ل منهما فهو بر ما، نرجو أن يأجرك اهللا عليه، وليس ذلك واجباً عليك.وشقيقك فإن حججت عن ك
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

Mواح �`X �  %&�4 ا� ����
  ا�

  )٢٦٥٨ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
45I+ وا�&�؟ وإن M3ی<ً� �� : ه. ی56ز ا�&% ���
����  � ا��١س


����، N4. ی56ز ذ�_، وی5ن ��N� أ1!؟ ��� �
,�45 أ�R4 85راد أن ی&%  
وآ�7_  � أ�� ا�U�=I�, @ �I أن ,!آF @ �4 ا����رة و@ �4 ا�=�b!ة، 



 ٤٩
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

 �  �N�4 �ً1�5ن حو���n ��!ی�D؟ N4. ی56ز �� أن ی&% �!ة واحMة �4

�N ح�6 أم @ ی56ز �� ذ�_؟ أ 
�: أ��� وأ�� و � ن�E�، أم ی&%  � آ. �

.�N
  أن ی&%  
: جتوز النيابة يف احلج عن امليت وعن املوجود الذي اليستطيع احلج، وال جيوز للشخص أن حيج مرة واحدة ١ج

وجيعلها لشخصني، فاحلج ال جيزئ إال عن واحد، وكذلك العمرة، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر يف 
  ان احلاج قد حج عن نفسه واعتمر عنها.سنة واحدة أجزأه إذا ك

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 �`Z� !�Iی� jم ح��ا�� ]Eف ا���!ة وا�&% �4 ن�ITا
!T\ %&وی  

  )٦٥٨ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
!,� �L� وح6� L���، : �� ح� �� س�4! إ�+ ا�&% ون5ى  �١س

  وا���م ا�i�ن� ی�[ ی&% �L� وی���L !�I�N4 ،. ی56ز أم @؟
كيفية أدائهما قراناً وإفراداً ومتتعاً بالعمرة إىل احلج،  : كل من احلج والعمرة نسك مستقل، وقد بني النيب ١ج

رة عن أبيه أو العكس فله ذلك، وإذا فمن أراد اإلحرام بالعمرة عن أمه مثالً واإلحرام باحلج بعد التحلل من العم
أحرم بأحد النسكني عن نفسه، وبعد أن حتلل منه أحرم باآلخر عن أبيه مثالً كان جائزاً؛ ألن األعمال بالنيات، 

  ولكل امرئ مانوى.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

 7T؟إذا أ�  ا���ل ون<� أو زاد �� ا�&

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���١٨٢٣ا(  
� ی&%  � ���f ،n ذهF ٢س� �ً
��� �ًc�	� �ً1إذا أ =+ ر1. ر :

ا�!1. إ�+ ا�&% �f ن<�  ��� ه7ا ا��	�~ أو زاد، �� ح� ذ�_؟ آ�� أر51 
  ا�4�دة ه. �� أ1! إذا أح�� ه87 ا��5ا/l  � ا�E�ن�؟



 ٥٠
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

شروطهم، فإذا حصل اشتراط بني الدافع واآلخذ على أن اآلخذ يرد الزائد وعلى أن  : املسلمون على٢ج
الدافع يكمل النقص، فعلى كلٍّ أن يفي بالتزامه، وإذا مل يكن بينهما شرط فإنه يأخذ الزائد ويكمل النقص، أما 

  األجر فله أجر إن شاء اهللا إذا أخذ املال بنية صاحلة وأدى الواجب عليه.
  .	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�

                                     

  )٥٢٢٨ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
: زو�1 رح�� ا- �45I+، وأریV� Mذن ا- أن أوآ. t`Xً� ی&% ١س

�� ح�6 ه7ا ا���م، ه. یGt ��� ی<5م ���&%  
� أن ی7TR أ1!ًا (��ل)  � 
���ل ا�7ي ی87TR آ1R! ا��5ا�3ت و��f ا�7cاء واLآ. وا�Z!ب، ,�	� �Y! ا

  أم @؟ أM�4ون� P1اآ� ا- �T! ا�P6اء.
: جيوز ملن وكِّل أن حيج عن غريه أن يأخذ ما جعل له من األجر عن قيامه بذلك احلج، ولو كان ١ج

ألداء احلج، ويشرع له أن أكثر مما أنفقه يف املواصالت والطعام والشراب، وحنو ذلك مما حيتاجه مثله 
يقصد بذلك املشاركة يف اخلري وأداء ما ييسر اهللا له من العبادات يف احلرم الشريف، وأال يكون قصده 

  املال فقط.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  وآ�n �� ی&%  � زوN1� ��  !4�ت

 ا�
	�ى ر�� (ا��� l��L��٦٢٥٩ال ا(  

M  7ة س
5ات حn6 وا�M,�، و�4  !4�ت وآ�n أحM ا�
�س ٥س� :

�Rن ی&%  � وا�Mي ا��45I+، ح�j أن� �� ی&% �4 ح��,�، N4. ه87 ا�&�6 
 MیP�� ى!Tه. ی56ز  �. ح�6 أ �ت، آ��أت ��  !4M� �Nأن j؟ ح�����آ

  �� ا�RIآM؟

 عرفة أو غريها من الشخص الذي حج عن والدك صحيح، فإذا كان قد : اإلحرام يوم عرفة سواء كان يف٥ج
أدى احلج عن نفسه وكمل مناسك احلج ومل حيصل منه ما يبطله فهو جمزئ عن والدك، وال يلزم حجة أخرى 

  ملزيد من التأكد، لكن إن أرادت أن حتج عنه حجة أخرى فهذا إليها، وهلا أجر يف ذلك.



 ٥١
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

  .(�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* 
                                     

  )٣٦٩٧ا�
	�ى ر�� (
 �Nbأدا .	/ �
س: إن �� أًIT� ��f�f �� n�45, (���E?) + M, س
 �f (��E?) + M, ة�ا�&� M�/ +�  515دة ا\ن� �
4!ی�D ا�&%، آ�� أن �� ا�

E?) ���Nا� �ITأ �  %&�� �ً	b�ن n�/أ �
���)، وأn�N4 ا�
�Fb ��س� إن
 �
ا��&56ج  
N�، و��M أن ح% ا�
�Fb ورU1 إ�+ ��8M 1!ى ��
� و��
ا�&Mیj  � ا�&%، 4R4�د أن� ح%  � ا�
�I (?��E) ا��I ه�  �+ /�M ا�&��ة 
 �N

�،  ��ً� أن (��E?) ا��&56ج    %&�� F�
Iا\ن، و�� ی&%  � �� اس

و�� ,�RIذن �4 ا�&% ا��7آ5ر؛ ��7_  وا��I ه�  �+ /�M ا�&��ة ا\ن �� ,���
 �� U/و �أن � j5ن ا�&�6 ا��7آ5رة؟ ح�� إ4�د,�  �� ,Iح�س� �� F�?أ

.[�c. ا��	س +�  U/و Fb�
  ا�
إمنا «: ج: يكون احلج عن أختك (طفيلة) اليت ذكرا للنائب، وال تأثري لغلطه يف االسم؛ لقول النيب 

  النائب.والعربة بنيتك، أي: بنية املنيب، ال  ،»نوىوإمنا لكل امرئ ما األعمال بالنيات، 
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

!4�  ا�&%  � ا�

  )٢٤١١ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
: �5�Dن� أن t`Xً� @ ی5tم و@ ی��t �4 ح��,�، ویG�7 ���6 ١س
Zأن �4 ا� �	ًا  �+ ذ�_. ه. ی56ز �<!ی!t� ت�، و��م ��
3R6! وا�&6!، آ

  ی&%  
�، أو أن ی�EcI! ��؟

: من مات على احلالة املذكورة يف السؤال يعترب مشركاً شركاً أكرب، ال جيوز احلج عنه، وال االستغفار له؛ ١ج
ولو كانوا أويل قرىب من  {ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركنيلقوله سبحانه وتعاىل: 

استأذنت ريب أن «قال:  ، وملا ثبت أن رسول اهللا  )١(بعد ما تبني هلم أم أصحاب اجلحيم}

                                           
  .١١٣) س�رة ا�	�-2، ا4ی2 ١(



 ٥٢
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

رواه مسلم يف صحيحه، وذلك  )١(»أستغفر ألمي فلم يأذن يل، واستأذنته أن أزور قربها فأذن يل
  أا ماتت يف اجلاهلية على غري اإلسالم.
  . (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا*

                                     

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ال ا���٣٧٧٤ا(  

8M أحM أ/�ر�� ٣س  U٢٠٠٠: ر1. وض  Mأح �  �� j&	�� ل�ری

 �N��  .	>ًا و�� یMأح �N� M6ول أن ی�5ات، 4&�Lاد8 اM1أ Mأح �  �N�4 %&ی

� �����T M  ر��� �<�NI� �4 ه7ا ا���م،و/M و 8M أحM اXL`�ص �7TRه� و�

ا�&�6 س��� %&�� !4	��Y �`Z� !Tr ~!8، و�� ی`	!8، �7ا 4�ت  ��� 
 �I�b��� %&م  �+ ا�P  ،~�	8 ا��M
  Uا�7ي وض �`Zأي ا� �إ@ أن ،n/5ا�
 M> و ،�
ون5ى أن ی&%  � ا�Z`� ا�7ي و3+ ی	&j  � أحM ی&%  

E<�ت ا�&%، N4. ی56ز ذ�_؟ وأ&3��N� ا�&% ��س�� و3!ف ا��	�~  �+ ن
یi<5ن ��، و@ ی��ن�5ن أن ی&% ه5  � /!ی	�N، وه. ی�Pم أن ی�RIذن ا\ن 

  أو ی���N� M ا��	�~ وی
5ي ح�6 �
�E� أم ��ذا ی��.؟
شيء فيه، ويقع احلج عمن نوى له، وهو مشكور : إذا كان األمر كما ذكر فحجه ذا املال جائز وال ٣ج

  يف ذلك . اهللا؛ الجتهاده، وحرصه على نفع املوصي، ولرضى أصحاب النيابةومأجور إن شاء 
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     
  �m)  l&`��ا  

 (�#ا* - -�ز  (�#ا* - g#ی�ن  - XیX��ا#�)  

  )٥٨٤٩ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
أ7T وا�Mي �� X`� ح�6 �!ی!ة �5ا�M ا�Z`�، و��M أن رU1  :١س


�س�، /�. ��: إن ه87 ا�&P6, @ �6ئ، � U��1 �ًي �� ا�&% و�)دیMوا�
و@ ,Gt أن ,5ن �!ی!ة؛ Lن ا�7ي أ =�8 إی�ه� �� ی<a 4!ض�، وه5 ر1. 
 7Tا�&%؟ وإذا أ �� U1أن ر M�� �	ح�ل إ�+ 3�ي ا��Mوا� U1!ر، وه. یMI>�

�N� l� ون�ویN� �t�ح	� ا���ل Iا�� �نL ي؛Mا�&�6 �5ا� !	I�, .ه �	ح�3
  ا�7ي أ7Tت ��، وه5 وا�M ا�Z`� ا��7آ5ر أ �8؟

                                           
� أح$# ١(Tوأ-� داود ٩٧٦-��� ( ٢/٦٧١، و���� ٢/٤٤١) أخ� ،�� Q
� ٢٠٣٤-��� ( ٤/٩٠)، وا�%��`B ٣٢٣٤-��� ( ٣/٥٥٧) وا��T�� )، وا-
١٥٧٢-��� ( ١/٥٠١ 2�&� B-أ ، وا���cي ,B ٧٦، ٤/٧٠، وا��&]BZ ٣٧٦- ١/٣٧٥)، وا� �آ� ٣١٦٩-��� ( ٤٤١- ٧/٤٤٠وا- ح��ن  ٣/٣٤٣)، وا-

  ).١٥٥٤-��� ( ��٥/٤٦٣ح ا��2% 



 ٥٣
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

: احلج صحيح، وليس عليه رد النفقة، وقول من قال: إن احلج غري صحيح، ال وجه له، وإمنا ذلك ملن ١ج
  حج عن غريه قبل أن حيج عن نفسه.

  .) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�وا B'�;�ال ا���٦٩٠٩ا(  
: ه. اD4L. ��ن��ن ,!ار ا�&% �
�E� ,=5 ً� أو ی
5ي ذ�_ ٢س

LحM أ/�ر�� ا����45I أو اLح��ء ا���P1ی�  � ا�&% ��a ا��
��؟ أي: 
  �N��, �I� ی
5یN� LحMه�.س
� ی&% �
�E�، وا�&�6 ا

: األفضل أن حيج عن نفسه؛ ألنه األصل، ويدعو لنفسه ولغريه من األقارب وسائر املسلمني، إال إذا كان ٢ج
أحد والديه أو كالمها مل حيج الفريضة فله أن حيج عنهما بعد حجه عن نفسه، براً ما وإحساناً إليهما عند 

  ر عن كل واحد على حدة، وليس له مجعهما بعمرة وال حج.العجز أو املوت، على أن حيج أو يعتم

ً� أن ی&% ا�ن��ن  � أ/�ر�� ا5�Lات، R4ر51 ٣س�&I�� ن�إذا آ :

  ,!,�	�N �4 اLو�5ی�.
: يبدأ بأمه مث أبيه، وإن كان أحدمها حج الفريضة فليبدأ مبن مل حيج منهما، مث األقرب فاألقرب؛ لقول النيب ٣ج
 قال: مث من؟  »أمك«قال: مث من؟ قال:  »أمك«قال: مث من؟ قال:  »أمك«أبر؟ قال:  ملا سأله سائل: من

  رواه مسلم يف صحيحه. )١(»أباك، مث األقرب فاألقرب«قال: 
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٧٨٩٤ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
: ن5�R� n�Pری� إ�+ ا���5دی� I4!ة ا�&% ا��	�رك، و���
�	� ١س

���l ا�&% و@ ی
pI! أن أو4!ه� , !��M, ن��&���I ا������ و Mم إ�
�PوN4 ،�I1. ی56ز أن أؤدي 4!ی�D ا�&% �Pو�I1 وه� ح�� ,!زق 
 �>Eن !��M, ن�و3&�&� ا�	
�� و,<�� t� �4!؟ إ@ أن
� 4<�! و@ ی
pI! إ�

  �ً� أو ��I<	�.ا�&% ح��

                                           
� أح$# ١(Tري ٥/٣،٥، ٣٩١، ٣٢٨- ٢/٣٢٧) أخ��L��٢٥٤٨-��� ( ٤/١٩٧٤، و���� ٧/٦٩، وا b#%)أح^ �&�� «)، و ��

..�	&tأن ��ل:  »ا� (�ك«..إ�ك أدن�أدن �f« ٥/٣٥١، وأ-� داود ) ���-ي ٥١٣٩R��	�١٨٩٧-��� ( ٤/٣٠٩)، وا )، وا-
 �T٣٦٥٨، ٢٧٠٦-��� ( ١٢٠٧، ��٢/٩٠٣ 2�&� B-أ ، ٤/١٥٠)، وا� �آ� ٤٣٤، ٤٣٣-��� ( ١٧٧، ١٧٦-٢/١٧٥، وا- ح��ن ٨/٣٥٣)، وا-
��U�وا B'د ص٩٦٤- ٩٥٧-��� ( ٤٠٦- ١٩/٤٠٤ا�
  .٨/٢، ٤/١٧٩) وا��&]BZ ٣،٥،٦-��� ( ٦،٧،٨)، وا���Lري ,B اEدب ا�$



 ٥٤
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

: إذا كانت زوجتك كما ذكرت حية صحيحة البنية فال يصح حجك عنها، وليس احلج فرضاً عليها؛ ١ج
  مادامت غري مستطيعة لفقرها، أو لعدم حمرم يسافر معها، ونسأل اهللا لكما التوفيق والتيسري.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )١٢٣٨٧ا�
	�ى ر�� (
 @ G�&3 5ح% و�5 �!ة وه�دی�، و� ��� �� ،�ً�
Y ن ا������س: إذا آ
ی�
�� �Xء  � ا�&%، وأT!ج ���� وأ =+ ا�!1. - ��&% وأ7T ا�!1. 
 .��D4 �� �ا���ل وح%. ه. ح�6 ا�!1. 3&�&�؟ أن� �4 انpI�ر 51ا�

�  .زادآ� ا- /5ة  �+ /5,
ج: جيب على املسلم املكلف املستطيع أداء احلج على الفور وال جيوز يف هذه احلالة أن ينيب عنه من حيج، وال 

  يكفي حج غريه عنه مادام مستطيعاً أداء احلج بنفسه.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٤٠٥٧( ا�
	�ى ر��

N�  ٣٥س: ا�!أة ,N� n�45� �Mة   �D>ی �� �N� @، و�ً	م ,<!ی� 

 �
4!ی�D ا�&%، وه� �4 ,�_ ا��Mة �� ,�U=I ا�&% �� /�� ا�!اح��، وح�6

� وM4ی
� �� ن���� �D/و �
E?و ،����
��� �N
و��
� 3	� �c3! و <Mن� ��  

   � ا��45I�ة، �4� ح� ذ�_؟
راد شخص أن حيج عنها جاز ذلك إذا كان قد حج عن نفسه، وأما ما وقع من ج: ليس عليها حج، ولكن إذا أ

الصيب فيعترب نافلة له، وليس له أن حيج عن غريه حىت حيج عن نفسه، وال جيزئ عن حج الفرض إال بعد أن 
  يبلغ.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٤٤٠٣ا�
	�ى ر�� (
 ��ً�، وأرN� 7Tr FY�  �!ة وح�6،  ٦٦س: �� وا�Mة و �!ه� 


N� �!ی�D �4 رأسN� و@ ,I<	. زح�� ا�
�س؛ Lن� یN��  ^Z� M1ًا و�
و,=�G  �+ اLرض إذا ,5ZIف ا�
�س، N4. ی56ز أن N� 7Tr�  �!ة 

  ��E!دي و���n ���؟



 ٥٥
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

أذن يف احلج عن الكبري  عمرة وحجة ألمك؛ ألن الرسول  ج: إذا كان األمر كما ذكر جاز لك أن تأخذ
  الذي ال يستطيع احلج بسبب كرب سنه، وهكذا العجوز.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٤٦٦٦ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
 � 3�ح	N� إ�� ��!ض أو ��5ت : ��a ا�
�س ی7TR ح�6 ��&% ١س

3�حF ه87 ا�&5�4M4 ،�6ا أه�� �	�cً� �� ا���ل �س<�ط 4!ض�، وه7ا ا���ل 
ری�ل، t�4!ف �
N� �M>ار �� یt!ف �� نE<�ت ��&%  ٤٠٠٠-٣٠٠٠ی<�رب 

 ،8!�Yزادًا و �N� ي!IZی �ص ��ا�` ��� �4 ��D/� ی�	8، وا�!�Yي وME��آ
,i� 7TR. ه87 ا�&�6، وه.  �+ ه. یGt �� ذ�_، وه. یGt ���!أة أن 

  ا�&�ج أن ی��t �3ة  �M اLض&+؟
: إذا أعطى شخص ماالً لشخص ليحج عنه لعجزه عن مباشرة احلج بنفسه، أو ليحج عن ميت صح ذلك ١ج

إذا كان النائب قد حج عن نفسه، وله أن ينفق من هذا املال يف حجه عنه، وميلك ما بقي، أما إن أعطيه ليحج 
باقي أنفق منه ما حيتاجه يف حجه عنه ويرد ما بقي. وليس على احلجاج صالة عيد األضحى، ومن منه ويرد ال

  صالها منهم مع الناس فهو مأجور.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٤٧٦٥ا���ال ا����� � ا�
	�ى ر�� (
ز ��ن��ن أن ی!س. وا�Mی� إ�+ ا�&% /	. أن ی7هF ه5 : ه. ی١٠56س

  إ�+ ا�&%؟
: احلج فريضة على كل مسلم حر عاقل بالغ مستطيع السبيل إىل أدائه، مرة يف العمر. وبر الوالدين ١٠ج

وإعانتهما على أداء الواجب أمر مشروع بقدر الطاقة، إال أن عليك أن حتج عن نفسك أوالً، مث تعني والديك 
  يتيسر اجلمع بني حج اجلميع، ولو قدمت والديك على نفسك صح حجهما.إن مل 

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٦٨٨٤ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
: �Mي وا�Mة آ	�!ة �4 ا��� و �!ه� @ ی<.  � ���b  �م، ١س


N� وا �I!ت  
N� ا���م ا���ض� و �P1ة  � 4  n66ح M/ا�&%، و �Dی!



 ٥٦
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

 �+ آ��N�، و/�ل ��a ا�
�س: @ یGt ا�&% �N� إ@ ��M و4�N,�، وح6_ 
�؟Iح�رد س� �، �4�ة �4Mb�4 @ ه7ا  

: إذا كانت والدتك ال تستطيع بنفسها لكربها فحجك واعتمارك عنها صحيح، إن كنت قد حججت عن ١ج
  عليك.نفسك واعتمرت ما وجب 

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٦٥٢٦ا�
	�ى ر�� (
إن
� /M أدیn 4!ی�D ا�&% M� �4ة س��<�، وآ
t� n=&	ً�  -س: أ 

 ��، و�� ]E7��&� �4 ن� nیM4 M/و ،��I� %&� nن5ی jح� ،�I1زو ���

��I، وأ3	X �4 n&_ �� ذ�_، �4� ه5 @ أدري ه. ذ��&� fة أم اMواح

  ا�7ي یF,!I إزاء ذ�_؟ 
حn�6 ح�6 أT!ى وأ7Tت  ��N� أ1!ة، أي �&L %6حM ا�5Tان  -ب 

  وهN4 ،+45I� 5. ح�I6 3&�&� ��7_ ا�Z`� أم �Y! 3&�&�؟
ألن الذبيحة  إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك ذبيحة أخرى من الغنم أو سبع بقرة أو سبع بدنة؛ - ج: أ 
الغية، على أن تـذبح مبكة املكرمة أو أي مكان من احلرم بنية أا عمن مل يذبح عنه  - املشكوك فيها  - الثانية 

  منكما.
إذا كان الواقع كما ذكرت فحجتك عمن ذكرت صحيحة، إذا كنت جئت ا على الوجه املطلوب  -ب 

  شرعاً .
  .و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# 

                                     

  )٨١٨٣ا�
	�ى ر�� (
هـ ذه	n �� ا�!ی�ض إ�+ ا��
=<� ا�6
5��� ١٥/٩/١٤٠٤س: �4 

 ،���5
/Mtي أس�� وأزور وا�Mي ووا�M,� ا�7ی� ی��5Zن �4 ا��
=<� ا�6

� وا�Mي أن أودی� � F�? M/و ،���  ��4 �
=<� ا�!ی�ض �& v� أ �وأن


Mي 4!�3 �� �!��1 إ@ ��  M15@ی �نL 7رت  � ذ�_؛I ا M/ة، و!��
��IE!ة ا�N�4 n�1 �I� أX�هM وا�Mي ووا�N�4 �,M�، و�� /M أح��n أن 
وا�Mي ز .  �� �Mون أن یNp! ه7ا ا��f ،. P /�ل ��: س5ف أذهF وحMي 
Lداء ا���!ة، nD4!4 ذ�_ �MZة و�
�I� �� ا�7ه�ب إ�+ ا���!ة وح8M؛ 



 ٥٧
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

س
�، و/M  ٨٥ ��� آ5ن� ر1ً� ?� 
ً� �4 ا���، وی	�~ �� ا���! �`�45 
 ����Iا� �
أي: �4  �م  -أ =�I� و Mًا �
� أن أودی� ����!ة �4 ا��

�Vذن ا- إذا آ
� �� ا�&���. وا��)ال ه
�: �� ح�  Mم ,�	��  -هـ ١٤٠٥
  ?�F وا�Mي �U ا���� أن
� رn�� .1  ��3ً� وا�Mي؟

ذه�ب وا�Mي ��E!دL 8داء ا���!ة؛ �`�45 و�� ح� ا I!اض�  �+ 
 �tT!ا� MیM�, �4 ��1!� +�  Gأ� �� �
	! س
�، �U ا���� أن� ��� 

� �� ا�7ه�ب �5ا�Mي ����!ة؟ أM�4ون� P1اآ� ا- �T! ا�P6اء.�,L  
ذور ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فأنت غري آمث يف عدم تلبيتك رغبة والدك يف السفر معه للعمرة؛ ألنك مع

  بارتباطك بعملٍ احلق فيه لغريك.
أما اعتراضك على سفره وحده للعمرة ومنعه من ذلك فال حرج عليك فيه، إذا كان خيشى عليه من السفر 

وحده؛ ألنه ملصلحته، والرفق به، ودفع املشقة واحلرج عنه، وليس عقوقاً له وال صداً له عن اخلري، وعسى أن 
  تتهيأ لك الفرصة يف الذهاب معه للعمرة أو احلج. تطيب خاطره بالوفاء بوعدك حينما

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٥٥٠١ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
 ��ً� و�� ,)د  ٧٥: إن� یM15 �� وا�Mة ,	�~ �� ا���! ح5ا�� ١س

� ی��G �� ا��!U1 أحN66� حI+ ا�n/5 4!ض ا�&%، وأن� �lm5 و�
ا�&�ض!،  ��ً� أنN� �t��� ��R!اض وآ	�!ة �4 ا���، أM�4ون� P1اآ� ا- 

� ا-؟��fأ �N
  �T!ًا، وه. ی56ز �� أن أدU4 أ1!ة ��� ی&%  
: إن كانت والدتك مريضة مرضاً يغلب على الظن عدم برئها منه، ال تستطيع معه احلج، فيجوز أن تنيب ١ج

حيج عنها؛ ملا ثبت عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، أن امرأة من خثعم قالت: يارسول اهللا إن أيب أدركته من 
وإن كانت  ،»حجي عنه«فريضة اهللا يف احلج شيخاً كبرياً ال يستطيع أن يستوي على ظهر بعريه، قال: 

  تستطيع احلج وجب أن خترج مع أحد حمارمها  الذي يوافق على اخلروج معها.
  .�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-

                                     

  )٩١٩٤ا�
	�ى ر�� (
س: وا�M,� ,��ن� �� �!ض ا��!، وه� ,
5ي ا�&%،  ��ً� �Rن 

&N� ا��E! إ@ أن ی5ن ��N� �&!م �RIدی� � nD4ت ا��5دان�� ر�ا���=



 ٥٨
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  


N� R, �4دی� 4!ی�D ا�&%؟ 4!ی�D ا�&%، ه. ی56ز أن أن5ب   
يرجى برؤها منه أو لضعفها من كرب سنها فحج ےج: إذا كانت والدتك ال تقوى على احلج بنفسها ملرض ال

عنها واعتمر بعد حجك وعمرتك عن نفسك، وإن كان مرضها أو ضعفها ألمر طارئ يزول فال يصح حجك 
ر من جهة السلطات املسؤولة؛ لعدم حمرم هلا يرافقها يف وال عمرتك عنها، وإن كان املانع عدم السماح هلا بالسف
  السفر فليس عليها حج حىت يتيسر من يرافقها من احملارم.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���١٠٨٠٦ا(  
5ز N�4� ا�ن��� أو ا�5Iآ�. �4 �
�س_ ا�&%، : �� ا5�Lر ا��I ی٢6س

  و�I+ ی56ز ا�&%  � ا��c!؟
: جيوز احلج والعمرة عن امليت املسلم، وعن احلي املسلم العاجز عن أدائها بنفسه؛ لكرب سن أو مرض ال ٢ج

واملريض  يرجى برؤه، وجتوز النيابة يف رمي اجلمار عن العاجز الذي ال يقوى على مباشرة الرمي بنفسه؛ كالصيب
  وكبري السن، إذا كان النائب من احلجاج ذلك العام، وقد رمى عن نفسه.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ول واEال ا���١٠٩٣٨ا(  
�Mت ��M و4�,�، : ه. ی56ز �� أن أح%  � M1ي؟  ��ً� �Rن� /M و١س

  و@ أدري ه. وF1  ��� ا�&% أم @، و/M ,�45 دون أن ی&%.
  : جيوز أن حتج عن جدك امليت بعد أن حتج عن نفسك.١ج

: ��ت ���� �Y ���� M�� �4! ا�����، و�� ی&%،  ��ً� �Rن ا�&% ٢س
 ،�N� ��>� أن� j؟ ح��/M وF1  ���، ه. ی56ز �� أن أح%  
� �� ا����

  ق ��� ا�5iاب �4 ا�&% �� ��M��� M أو /!یF؟وه. ه
�ك 4!
: جيوز لك أن حتج من اململكة عن أي مسلم مات يف بلده أو غريها، سواء كان قد حج أو مل حيج، وال أثر ٢ج

  لفرق املسافة املذكورة، ولكن على قدر اإلخالص والنفقة والنصب وحتري األمور املشروعة يكون األجر.
  .* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا

                                     

  )١٠٩٤٦ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
: ا�!1. ا�7ي ی&% �1R!ة  � ��n؛ س5اء آ�ن ر1ً� أو ا�!أة، أو ١س



 ٥٩
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

	! س� أو �!ض @ی!1+ �!ؤ8، ه. ه7ا ا��)1! �� أ1! �� � P1�  � 
  ا-؟

غريه بأجرة أو بدوا فثواب احلج والعمرة ملن ناب عنه، ويرجى له أيضاً أجر عظيم  : من حج أو اعتمر عن١ج
على حسب إخالصه ورغبته للخري، وكل من وصل إىل املسجد احلرام وأكثر فيه من نوافل العبادات وأنواع 

  فإنه يرجى له خري كثري إذا أخلص عمله هللا. - القربات
  .� $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� 

                                     

  )١١٥١٩ا�
	�ى ر�� (
 �
س: ه. ی56ز �� ا�&%  � وا�Mي �U أن�  �+ /�M ا�&��ة؟  ��ً� �Rن
�� أ/a ا�E!ی�D  � نM�� ��E، وإذا آ
n أن5ي ا���!ة �4 ر�D�ن إن 

ر,� ا�!ی�ض؟ 4	��ذا ,!MXون� �
c� 7�د ����X�ء ا- وزی�رة �Mی
� ا�!س5ل 
  ��رك ا- �4  ��� و,<5اآ� �U��6 ا�������.

ج: جيب عليك احلج عن نفسك أوالً، مث بعد ذلك جيوز لك احلج عن والدك إذا كان ال يستطيع احلج بنفسه؛ 
لكرب سن أو مرض ال يرجى برؤه، وهكذا العمرة بعد أن تعتمر لنفسك، ويشرع شد الرحال لزيارة مسجد 

ال تشد الرحال إال إىل ثالثة «: وال غريه من القبور؛ لقول النيب  رة قرب النيب ، ال لزياالنيب 
، لكن يشرع ملن زار املسجد النبوي أن »مساجد: املسجد احلرام، ومسجدي هذا، واملسجد األقصى

لشهداء وعلى صاحبيه أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما، ويشرع له أيضاً زيارة قبور البقيع وا يسلم على النيب 
والدعاء هلم، والترحم عليهم، وذكر املوت وما بعده، ويشرع له أيضاً زيارة مسجد قباء للصالة فيه؛ ألحاديث 

  وردت يف ذلك.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ال ا���١٣٤٩١ا(  
!أة أرادت أن ,�=� �� ���N�  � وا�N,M� ح�6، وه� �� ,&% : ا�٣س

 � نN�E�N4 ،. ی56ز أن ,U4M ا�&�6 دراه� ��c!ه� ��&%  � وا�N,M�؟ 
 Mزوج وو� �� �Nb�ب أو����Iم احM  �� 7ر�� �N4!ض a>, �� �N�Eوه� ن

  �<D�ء 4!ضN�، أM�4ون�  �� ذآ! أ �8.
يحج به عن والدا إذا كانت والدا متوفاة أو عاجزة عن احلج : جيوز للمرأة املذكورة أن تدفع ماالً ل٣ج

  بنفسها؛ لكرب سن أو مرض ال يرجى برؤه.



 ٦٠
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )١٣٥٥١ا�
	�ى ر�� (
 !Tr �ًt`X l��Rن ی&% س: X`� ی�� �4 أ4!ی<�� وی!یM أن ی

 � أ��، ه. یU4M �� أ1!ة ا�&�ج ا�<�دم �� أ4!ی<�� إ�+ �� ا��!��، وه. 

N�؟� �>
  ی56ز �� أن ی

ج: جيوز للشخص املذكور أن يقيم من مكة أو غريها من الثقات من حيج عن أمه إذا كانت متوفاة أو عاجزة 
  أو كثري أو بدون أجرة.عن مباشرة احلج بنفسها؛ لكرب سن أو مرض ال يرجى برؤه، بأجر قليل 

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )١٢٦٦٦ا�
	�ى ر�� (
 �,!�  �� nY!4 �� ا- ا�&!ام، وأردت إذا n�	� ا���!ة Mس: أری

4&�
�7 أ �I!  � وا�Mي -  -M�&ة، وا��ا�&� M�/ +�  �و �  -وه� ��NیMوا�
ه. ه87 ا�=!ی<� 3&�&� �� أم @؟ أر51  -وه�� /M ��,� رح��N� ا-  -

  ا�4�دة.
ج: إذا اعتمرت عن نفسك جاز لك أن تعتمر عن أمك وأبيك إذا كانا عاجزين؛ لكرب سن أو مرض اليرجى 

  برؤه. كما جيوز لك أن تعتمر عن والدي والديك املتوفني.
  .�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '

                                     

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ال ا���٣١٢٢ا(  
: إذا أراد X`� أن ی�=� حI�� �  �6�، وآ�ن ا���i� nً� �4 ٣س

� ح5ا�� أ�l آ��5، ه. ی56ز أن ی�=� ح�6 �� �� أو � �  M�	ن ی��
� أو ا��Mی� �� �E�
� أ/. �� إ =�ء ا�&�6 �� ��ن ا��Mی
�؛ �5ن ا�

  ا��45I+؟
  : نعم جيوز ذلك.٣ج



 ٦١
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٢٥٣٢ا�
	�ى ر�� (
س: ,�45 وا�Mي و�� ی)د 4!ی�D ا�&%، وn�N4 أن� واF1  �� أن 


�  � اس� أح%  
�، و/M ا,X U� n>E`� ی&%  �Rس ��M
  �� ،�

 �  +45Iاس� ا�� �Eوا�Mي واس� وا�M,� ا��45I�ة �� ن�!ف اس�N�N4 ،. ی

.�,Mاس� وا�  
ج: احلج عن الغري يكفي فيه النية عنه، وال يلزم فيه تسمية احملجوج عنه، ال بامسه فقط وال بامسه واسم أبيه أو 

فحسن؛  - لتلبية أو عند ذبح دم التمتع إن كان متمتعاً أو قارناً أمه، وإن تلفظ بامسه عند بدء اإلحرام أو أثناء ا
مسع رجالً يقول:  ملا روى أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان، عن ابن عباس رضي اهللا عنه، أن النيب 

قال: ال،  »حججت عن نفسك؟«قال: أخ يل أو قريب يل، قال:  »من شربمة؟«لبيك عن شربمة، قال: 
  .»فسك مث حج عن شربمةحج عن ن«قال: 

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٩٥ا�
	�ى ر�� (
 �ًt`X !1RI، واس��6 ,=5 ً&� �N� !ع	و, �,Mوا� n�45, �`X :س
 !1RIاس !Tr �ًt`X ، وإن�! ً	ج ,�رة ,&�. ا�&6���� F4!آ ،�N
  %&��

��&% ح�6 ا�س�م  � ر1. ,�45 وأ�! وآ��� أن ی)1! �� ی&%  ر1ً�

�، 4!آF �� اس1RI! س��رة ,&�. ا�&6�ج ,	! ً�. P6, .N4ئ ه87 ا�&�6  

  و,	!أ �N� ا���7 �4 ا�&����I؟
ج: حيث أن من أجر ليحج عن غريه قد أدى احلج عمن طلب منه احلج عنه كما شرع اهللا فقد برئت ذمته مما 

حلج، سواء ركب سيارة بأجرة أو تربعاً، أو مشى على رجله وكفى هذا احلج عن املتوىف، سواء كلف به من ا
كان عن حجة اإلسالم أو كان تطوعاً؛ ألن الوصول إىل مكة وأماكن املشاعر املقدسة وسيلة ألداء النسك، 

ت على ما شرع اهللا، وتربأ واملقصود بالذات: هو أداء احلج فريضة أو تطوعاً، فتصح إذا أديت األركان والواجبا
ا الذمة دون نظر إىل كيفية الوصول إىل مكة، لكن ال ينبغي للمسلم أن جيعل فعله للقربات اليت تدخلها النيابة 

  وسيلة لكسب الدنيا، فإن هذا ليس من مكارم األخالق.



 ٦٢
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٩٣٢ا�
	�ى ر�� (
س: ا����DI: أن� ح% ه7ا ا���م  � وا�8M ا��45I+، وح�j أن� �� 
�ل X8 إM
  .tح M>4 ،8M8 �� ��<] رأس وا�Mًا ��&%  � وا�!Eس �Z
ی

  �4 3&� ا�&%، وی�Rل  � ذ�_.
أس يف صحة حجه عنه، ج: يظهر من سؤال السائل أنه متربع باحلج عن والده، فإذا كان كذلك فال يظهر ب

  وإن مل ينشئ سفر احلج من مسقط رأس والده.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٢٥٠٩ا�
	�ى ر�� (
س:  
M ر1. وا�M,� وه� ?� 
� �4 ا���، و�� ,�<] 4!ی�D ا�&% 

و�5 آ�ن واحM آ��N4 ،5. ی�Pم ا�
N� ا�&%  ��Mم اس=I� NI� رآ5ب ا����رة،

N�؛ Lن� ��M�I ��7_ إذا آ�ن ذ�_ ی56ز؟   

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أن األم مل حتج الفريضة وأا عاجزة عن السفر ألداء احلج بنفسها، وجب على 
ي اهللا عنهما، أن ولدها أن حيج عنها إذا استطاع ذلك، وكان قد حج عن نفسه؛ ملا ثبت عن ابن عباس رض

امرأة من خثعم قالت: يا رسول اهللا إن فريضة اهللا على عباده يف احلج أدركت أيب شيخاً كبرياً ال يستطيع أن 
، وذلك يف حجة الوداع، رواه البخاري ومسلم، ويف رواية )١(»نعم«يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: 

ليه فريضة اهللا يف احلج، وهو ال يستطيع أن يستوي على ظهر ملسلم: قالت: يا رسول اهللا إن أيب شيخ كبري، ع
  . )٢(»فحجي عنه«: بعريه، فقال 

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٢٥٦٤ا�
	�ى ر�� (
� أن� یM� M15ي أخ �Pو�I1، وه5 ی	�~ �� ا���! I��D4 M�E٨٠س: ن 

                                           
� ���_ ,B ا�$�^[ ١(Tري ٣٥٩، ٢١٣،٢١٩،٢٥١،٣٢٩،٣٤٦، ١/٢١٢، وأح$# ١/٣٥٩) أخ��L��و���� ٧/١٢٦، ٥/١٢٥، ٢١٨، ٢/١٤٠، وا ،
- ١١٨، ٥/١١٧)، وا�%��`B ٩٢٨-��� ( ٣/٢٦٧)، وا�	��Rي ١٨٠٩-��� ( ٤٠٢- ٢/٤٠٠)، وأ-� داود ١٣٣٥، ١٣٣٤، -��� (٢/٩٧٣،٩٧٤

٥٣٩٢- ٥٣٨٩، ٢٦٤٢، ٢٦٤١، ٢٦٧٥-��� ( ٢٢٨، ٢٢٨-١١٩،١١٩،٨/٢٢٧ �T�� )، وا�#ار�B ٢٩٠٩، ٢٩٠٧-��� ( ٢/٩٧٠،٩٧١)، وا-
-���  ٩/٣٠١،٣٠٨،٣٠٩)، وا- ح��ن ٣٠٣٦،٣٠٤٢، ٣٠٣٣-٣٠٣١-��� ( ٣٤٦، ٣٤٤، ٣٤٣، ٤/٣٤٢، وا- خXی2$ ٤٠،٤٠-٢/٣٩
)٣٩٩٦، ٣٩٨٩،٣٩٩٥ B'ا��U�٧٣٥- ٧٢٦،٧٢٨- ٧٢٠-��� ( ٢٨٧- ٢٨٥، ٢٨٤- ١٨/٢٨٢)، وا BZ[&��٥/١٧٩، ٤/٣٢٨،٣٢٩)، وا.  
)١٣٣٥-��� ( ٢/٩٧٤) ���� ٢.(  



 ٦٣
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

�4 1
	� اLی��، وهt� 5�ب �� ��  .�Zب ��!ض ا��t� 5وه ،�ً�� 
5N4 ،8!c3 @ ی�U�=I ا��U� �Z ا3L&�ء، و��[ �Mی� دT. إ@ �� 
ا��D�ن ا@�I1� �، وه5 ی!یD/ M�ء 4!ی�D ا�&%،  ��ً� أن� @ ی�U�=I أن 
 ،!�cا� .�Eی �آ� �I6أ1!ًا  �+ ح U4Mأن ی �ی56ز � .N4 ،رة�ا��� Fی!آ

  ا ن�E.؟ ن!51 إ4�د,
�  � ذ�_ P1اآ� ا-  
� آ. �T!.و��ذ
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخي زوجتك، وتوفر لديه مما يعطاه من الضمان االجتماعي، ومما 

يأخذه من الصدقات أو املعونات األخرى ما يكفي أن ينيب من حيج به عنه ويعتمر؛ وجب عليه أن يدفع من 
عنه ويعتمر؛ ألنه وإن عجز عن مباشرة حج الفريضة والعمرة بنفسه فهو مستطيع ذلك ذلك ما حيج به غريه 
  بنيابة غريه عنه مباله.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٢٦٩٣ا�
	�ى ر�� (
��t� �Nن أ�L ؛�Nأن ,&%  � أ� �
��!ض @ � س: ه. ی56ز @�

,�U�=I ا�&% ���، وه7ا ا��!ض �4 1
	N� اLی��، �� ا��M إ�+ ا�!1. ی��+: 
  أیDً�. ا��!ض ا��t	�، وه� ?� 
� �4 ا���

  ج: جيوز هلذه البنت أن حتج عن أمها؛ ألا ال تستطيع احلج بسبب املرض املشار إليه يف السؤال.
� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �.  

                                     

  )٢١٩٤ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
 ��ً�، ,�45 و�� ی&%، N4. ی56ز أن ن&%  
�،  ٢٥: ر1.  �!8 ١س

  وه. ,�E حM� �6ون  �!ة �U أن �� ��ً@؟
وجيوز أن حيج عنه  : من وجب عليه احلج ومات قبل أدائه أخرج عنه من مجيع ماله ما حيج به عنه ويعتمر،١ج

بدون إخراج من ماله إذا وجد من يتطوع بذلك، أما احلج فمعروف أنه أحد أركان اإلسالم، وال يسقط مبوت 
 من وجب عليه، وقد روى اإلمام البخاري رمحه اهللا يف صحيحه: أن امرأة من جهينة جاءت إىل النيب 

نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان «ها؟ قال: فقالت: إن أمي نذرت أن حتج فلم حتج حىت ماتت، أفأحج عن
امرأة من خثعم قائلة:  ، وسألته )١(»على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا اهللا، فاهللا أحق بالوفاء

                                           
� أح$# ١(Tري ٣٤٥، ٢٤٠- ١/٢٣٩) أخ��L��٨/١٥٠، ٢٣٤- ٧/٢٣٣، ٢١٨- ٢/٢١٧، وا B`��%�٢٦٣٢-��� ( ٥/١١٦، وا B#ار��وا ،(
، ١٢٤٤٣، ١٢٣٣٢-��� ( ١٢/١٣،٤٠،٥٧)، وا�U��ا'B ٣٩٩٣-��� ( ٩/٣٠٦)، وا- ح��ن ٣٠٤١-��� ( ٤/٣٤٦، وا- خXی2$ ٢/٢٤،١٨٣



 ٦٤
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

يارسول اهللا إن فريضة اهللا على عباده يف احلج أدركت أيب شيخاً كبرياً ال يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ 
فقال: إن أيب  ة فلما روى اخلمسة عن أيب رزين العقيلي، أنه أتى النيب . أما العمر»حجي عن أبيك«قال: 

  .»حج عن أبيك واعتمر«شيخ كبري ال يستطيع احلج وال العمرة وال الظعن، فقال: 
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

                                                                                                                                     
، وا���cي ,B ٦/٢٧٤، ٥/١٧٩، ٤/٣٣٥)، وا��&]BZ ٥٠١-��� ( ٢/١١٥)، وا- ا��aرود ٢٦٢١-��� ( ٣٤١)، وا��&U��B ص ١٢٥١٢، ١٢٤٤٤

  ).١٨٥٥-��� ( ��٧/٢٨ح ا��2% 
  
  



 ٦٥
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  محرم المرأة



 ٦٦
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

  ح% ا��!أة �Mون �&!م

  )١١٧٣ا�
	�ى ر�� (
س: ا�!أة �� س	5NZ� Rرة ����tح، وه� �4 أوس]  �!ه� أو أ/!ب 
 M15وی ،[>م 4!&� �N� ]�� �إ�+ ا��T5`�Z، وأرادت ح�6 ا�س�م، و�
�� أ ��ن ا�	�د �� ی!یM ا�&% �5NZر ����tح، و��� ن�5ة �� �&�ر��، 

7ا ا�`��! ون�5,�، ,5ن �U ا�
�5ة، N4. ی87N� Gt ا��!أة أن ,&% �U ه
 �Nأن U� �N�!&� م و51دM�� ا�&%؛ �N
وا�!1. �!ا/N��  F�، أم ی�<]  
 a�� U� �
E�ITا �نL ؛���I=��� �� ن�ح�� ا���ل؟ أ5I4ن� ��رك ا- �4

  ا�5Tان.
استطاعة السبيل شرط يف ج: املرأة اليت ال حمرم هلا ال جيب عليها احلج؛ ألن احملرم بالنسبة هلا من السبيل، و

، وال جيوز هلا أن )١({وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً}وجوب احلج، قال اهللا تعاىل: 
تسافر للحج أو غريه إال ومعها زوج أو حمرم هلا؛ ملا رواه البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه 

 ،»إال ومعها ذو حمرم، وال تسافر امرأة إال مع ذي حمرم ال خيلون رجل بامرأة«يقول:  مسع النيب 
انطلق «فقام رجل فقال: يا رسول اهللا إن امرأيت خرجت حاجة، وإين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا، قال: 

، وذا القول قال احلسن والنخعي وأمحد وإسحاق وابن املنذر وأصحاب الرأي، وهو )٢(»فحج مع امرأتك
رة، مع عموم أحاديث ي املرأة عن السفر بال زوج أو حمرم، وخالف يف ذلك مالك الصحيح؛ لآلية املذكو

والشافعي واألوزاعي، واشترط كل منهم شرطاً ال حجة له عليه، قال ابن املنذر: تركوا القول بظاهر احلديث، 
  حجة له عليه.ےواشترط كل منهم شرطاً ال

� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و� !.  
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ال ا���٤٩٠٩ا(  
: ه. ی&^ ���!أة ا������ أن ,)دي 4!ی�D ا�&% �U ن�5ة f<�ت، ٣س

 .N4 45+؟I� �هMأو أن وا� ،�N�� �NI�b�  أ4!اد Mب أح�ا3=& �N��  إذا ,�7ر

                                           
  .�٩٧رة "ل ($�ان، ا4ی2 ) س١(
�، وا- ١٣٤١-��� ( ٢/٩٧٨، و���� ٦/١٥٩، ٤/١٨، ٢/٢١٩، وا���Lري ٣٤٦، ١/٢٢٢، وأح$# ١/٢٨٦) ا�B�,�s (-	�ت&f ا��%#ي) ٢(� Q
)، وا��

 �T٢٩٠٠، ٢٨٩٩-��� ( ��٢/٩٦٨ 2�&� B-أ -���  ٧٣- ٧٢، ٩/٧٢، ٦/٤٤١)، وا- ح��ن ٢٥٣٠، ٢٥٢٩-��� ( ٤/١٣٧، وا- خXی$2 ٤/٦)، وا-
)، وا��&]BZ ١٢٢٠٥ - ١٢٢٠١-��� ( ٣٣٦، ١١/٣٣٥)، وا�U��ا'B ٢٥١٦، ٢٣٩١-��� ( ٣٩٤، ٤/٢٧٩)، وأ-� ی��) ٣٧٥٧، ٣٧٥٦، ٢٧٣١(
٥/٢٢٦.  



 ٦٧
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

I��T أو �Dی!Eدی� ا�RI� �N��&=3ا �N,Mأو أي ی&^ �5ا� �NI�  أو �N
  I`, �`X�ر ��5ن ��N� �&!�ً� �4 حN6�؟

: الصحيح أا ال جيوز هلا أن تسافر للحج إال مع زوجها أو حمرم هلا من الرجال، فال جيوز هلا أن تسافر مع ٣ج
نسوة ثقات أو رجال ثقات غري حمارم، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها، بل ال بد من أن تكون مع زوجها أو 

رم هلا من الرجال، فإن مل جتد من يصحبها منهما فال جيب عليها احلج مادامت كذلك؛ لفقد شرط االستطاعة حم
  . )١({وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً}الشرعية، وقد قال تعاىل: 

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٥٤٤٥ا�
	�ى ر�� (
س: ا���!وف �4 ح% ا�
��ء ا������ت أن یt�ح	�N أزوا�N1 أو 
 .T5ل �4 داTM��� �N� Gا�����5ن، وی�� �N,5Tؤه� أو إ��r أو@ده� أو
 U�=Iن زو�1 @ ی�V4 ن�RX 5ه �آ� !�Lن ا�إذا آ �حMود ا�&!م، و�

�� ^&I����M` س
� ا t�١٨�ح	L �Iس	�ب 3&��، وا�
� ا�7ي  �!8 
س
�، و@ أض��  ٤٨ا���!ی� إ1	�ریً� ��Mة س
��I، وإن  �!ي ا\ن 

ا���M�� vة س
��I أT!ی��، N4. أسU�=I أن أ/5م �Rداء 4!ی�D ا�&% �4 
m. ه87 ا�p!وف؟ ی<5ل �� ��a ا�5Tة: ی56ز �_ ه7ا إذا اسn�=I أن 

إحMاه� ,�5ن� �5�6 � �� ا�
��ء �Y! ا��PIو1�ت، أ/�N� �T[، و,5ن 
8، 4&�
�U�=I�, 7 أن ,<5م ! �Zو� �,���ر�4 ��<�ا�&%، و  .b���� ���� 
�Rداء 4!ی�D ا�&% ���N دون �&!م. وی!ى ا\T! أن� ی56ز ���!أة 
 �Dأداء 4!ی Mی!, �Iة ا�M�>�4 ا�� �NITوأ �NI>یM3 U� Fا������ أن ,7ه
�I1وP� �ً� را �`Z5ن ه7ا ا� ا�&% �U زوN1��E4 ، ه87 ا�&��� ی
وM3ی<NI�. وإن� �RIآMة �Rن� س�I� Mون
� X �4!ح ه7ا ا��5ض5ع 

.�Iن��  وا�4�دة  � إ�
ج: من شروط احلج االستطاعة، ومن االستطاعة وجود احملرم للمرأة، فإذا فقد احملرم فال جيوز هلا السفر، وال 

ناس حج البيت من {وهللا على الجيب عليها احلج إال بوجوده وموافقته على السفر معها، قال تعاىل: 
   )٢(استطاع إليه سبيالً}

                                           
  .٩٧) س�رة "ل ($�ان، ا4ی2 ١(
  .٩٧) س�رة "ل ($�ان، ا4ی2 ٢(



 ٦٨
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٧٣١٦ا���ال ا��ا-. � ا�
	�ى ر�� (
: ه. یF6  �+ ا��!أة ا�&% إذا M>4ت ا�Pوج أو ا��&!م وه� ٤س

  �ة؟��I=��� أو إذا آ�نM  �4 nة ا�45
: ال جيب احلج على املرأة إذا مل جتد حمرماً هلا يسافر معها إليه، وال جيوز هلا أن خترج إىل احلج وهي يف عدة ٤ج

  الوفاة.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٨٢٤٤ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (

��ء،  : ���5م١س�� �	�
أن ا�&% t  �4!ن� ه7ا 3�ر X�/ً� آ�i!ًا ���

P�� .N4و�1  �+ زوN1� ح^ �4 ا�&% �i. ح^ ا�
E<�؟ وإذا آ�ن �N� ح^ 
 �N� %&ة؟ وه.  ا��ا�&� M�/ +�  ��/�� وه� �N� %&ه. ی56ز ا� �N1زو +� 

  �� ���N� أم �� ��ل زوN1�؟ أم ی)T! ا�&% إ�+ �� ��M ا�45�ة؟
ى الزوج لزوجته نفقات حجها مثل ما جتب عليه نفقات أكلها وكسوا وسكناها، ولكن بذله : ال جيب عل١ج

يقابل نفقتها حال كوا مقيمة، ےمن باب حسن العشرة ومكارم األخالق، وجيب هلا عليه يف سفر حجها ما
ب عليها احلج وإذا كانت مستطيعة احلج صحةً، وماالً، وتيسر هلا من يسافر معها من زوج أو حمرم هلا وج

بنفسها، وإن عجزت؛ لكرب سن أو ملرض ال يرجى برؤه عن احلج بنفسها أنابت من حيج عنها من ماهلا، وإن 
  ماتت ومل حتج حجج عنها من ماهلا.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٨٣٩٢ا�
	�ى ر�� (
Lا- س: ا M
�� أریM أن أN� M1� حً� ��  Z� �� ض.: إن�Eخ ا�

ا�!ح�� ��	�د8، وه� T�R, !�R� �3دیE� �I!ی�D ا�&%. R4ن� ا�!أة �4 
ا�`���� ��  �!ي، وأریI4 �� M!ة س
��I أن أس�L !4داء 4!ی�D ا�&%، 
وا�7ي ی�5ق سE!ي ه5 أن
� ��[ �� �&!م �� ی��P4 ،��� !4و�1 @ ه� 

Lس5ى ا �� �� �&
� nن�إ@ إن آ �Nا�� ،%&�� !E5ي ا��
�5ال وا�Mن�� و@ ی
ا�Z!آ� ا��I ی��. �N�، وه7ا أ�! �� یRI,+ �� إ@ ح�
�� یR,� دور8 وأT�ف 



 ٦٩
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

n ا�Pاد وا�!اح��، و�� �� M/ة �4 ذ�_، و!t>� 1. وأآ5نLا �
�,Rأن ی
 ا�
�ن أحMه�� ���4! إ�+ إحMى ا�Mول ا��!��� �5cZل �4 إ Mاد نE<�ت

E[ ا�L!، وزوج � �ًD5ل أیcZ�4 ح�5ان، و� �
زوا1�، وا\T! �515د ه
ا�
�I أیDً� ���4! إ�+ إحMى ا�Mول ا��!���. �3�T ا�L!: أن �&�ر�� 
 M/و ،!Eن�� ا������1ً� @ ی�I=��5ن ا��Z�� ��� !E��N�Y، و Mم إ�
 M1آ. ه7ا أ M�� .N4 ،� �=Iم ا@سM�� �ً�	? ن ا�!د�وآ ،�N�� nو��ح ��

�`!ً1� �N>4ً� �4 سE!ي �t&	� زو�1 أ�T ا��U� +45I ��/� ن��ء 
ا��5�6 � ا��I سRس�N�� !4�؟ �U ا���� أن
� �&6	� و��� ��PI��Pي 
 !Eا�� �N�4 ا���� أن ه87 أول �!ة أن5ي U� ،�
�Eآ� أنPو@ ن � !Zا�

  ��&%. P1اآ� ا- �T!ًا.
فال جيب  -أو حمرم لك معك لتأدية فريضة احلج جك من عدم تيسر سفر زو - ج: إذا كان الواقع كما ذكر 

عليك مادمت على هذه احلال؛ ألن صحبة الزوج أو احملرم لك يف السفر للحج شرط يف وجوبه عليك، وحيرم عليك 
من قويل العلماء؛ لقول ذلك، ولو مع زوجة أخيك وجمموعة من النساء، على الصحيح  السفر للحج وغريه بدون

متفق على صحته، إال إذا كان أخوك مع زوجته فيجوز السفر معه؛  »ر امرأة إال مع ذي حمرمالتساف«: النيب 
ألنه حمرم لك، واجتهدي يف األعمال الصاحلات اليت ال حتتاج إىل سفر، واصربي رجاء أن ييسر اهللا أمرك، ويهيء لك 

  أو حمرم. سبيل احلج مع زوج
� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�.  

                                     

  )٩٥٥٢ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
: ا�!أة ح�Y �� n6! �&!م �U ر4<� 3��&� �� ا�
��ء ح�6 ١س


N� ا�E!ی�D أم @؟  n=>س .N4 ،�Dی!Eا�  
رها من غري حمرم، : إذا كان الواقع كما ذكر فحجها صحيح تسقط به فريضة احلج عنها، لكنها آمثة يف سف١ج

  وعليها التوبة إىل اهللا واالستغفار.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٧٨٥٤ا�
	�ى ر�� (
س: ه. ی56ز ,&% ح!�� �Mون �&!م �N� �U ا���� أن �N� أو@د 

N,�
  �؟ أ5I4ن� P1اآ� ا- �T!ًا.�
�,N�، وه. ی56ز حN6� �U أو@د �



 ٧٠
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

ج: ال جيوز أن تسافر املرأة حلج أو غريه بدون حمرم، علماً أن أبناء بناا وأبناء أبنائها حمرم هلا، فيجوز حجها 
  معهم.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     



 ٧١
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

  
  
  
  
  
  
  

  تالحج عن المي



 ٧٢
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���١٢٤١ا(  
: ر1. ��ت و�� ی<a 4!ی�D ا�&%، وأو3+ أن ی&%  
� �� ٢س

  ���� وی�Rل  � 3&� ا�&�6، وه. ح% ا�i� !�c. ح6� �
�E�؟
: إذا مات املسلم ومل يقض فريضة احلج وهو مستكمل لشروط وجوب احلج وجب أن حيج عنه من ماله ٢ج

أم مل يوص، وإذا حج عنه غريه ممن يصح منه احلج وكان قد أدى فريضة احلج الذي خلفه سواء أوصى بذلك 
كحجه عن عن نفسه صـح حـجه عنه وأجزأ يف سقوط الفرض عنه، وأما تقومي حج املرء عن غريه هل هو 

نفسه أو أقل فضـالً أو أكثر؟ فـذلـك راجع إىل اهللا سبحانه، وال شك أن الواجب عليه املبادرة باحلج 
  التأخري. أن ميوت؛ لألدلة الشرعية الدالة على ذلك، وخيشى عليه من إمث تطاع قبلإذا اس

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

�Iآ!, �� nا�&%  � ا���  

  )١٣٦٦ا�
	�ى ر�� (
�=/ l�Tا�س�م، و �Dي ,�45 و�� ی&% 4!یMأرض، س: وا� �

وأرR, FYدی� ا�E!ی�D  � وا�Mي إ@ أن
� أسRل: ه. ی5ن �� ,!آ� وا�Mي 
  أم �� ����؟

ج: إذا كان والدك تويف وهو مستطيع احلج بنفسه وماله ومل حيج أخرج عنه مما خلفه أجرة حجة حيج عنه ا؛ 
، وملا يف  )١(}{وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالًلوجوا عليه؛ لقوله تعاىل: 

 الصحيحني واللفظ للبخاري، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول اهللا 
يصرف وجه الفضل إىل الشق  فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النيب 

دركت أيب شيخاً كبرياً ال يثبت على الراحلة اآلخر فقالت: يارسول اهللا إن فريضة اهللا على عباده يف احلج أ
، وذلك يف حجة الوداع. ويف صحيح البخاري أن امرأة من جهينة جاءت إىل النيب »نعم«أفأحج عنه؟ قال: 

  :نعم حجي عنها، أرأيت لو «فقالت: إن أمي نذرت أن حتج ومل حتج حىت ماتت أفأحج عنها؟ قال
ففي احلديثني دليل على أن ما  »اهللا، فاهللا أحق بالوفاءكان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا 

وجب على العبد ال يسقط مبوته، وأنه دين عليه ال تربأ ذمته إال بأدائه وإن حج عنه ابنه من ماله أجزأ ذلك إذا 
كان قد حج عن نفسه، أما إن كان غري مستطيع احلج حىت مات فهو غري واجب عليه، وإن حج عنه ابنه بشرط 

                                           
  .٩٧) س�رة "ل ($�ان، ا4ی2 ١(



 ٧٣
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

ون حج عن نفسه فحسن وإال فال شيء عليه. وحيث ذكر السائل أن والده ال ميلك غري قطعة أرض أن يك
تويف فخلفها فإذا كان يرتفق ذه األرض سكناً أو زراعة فال يعترب بتملكه إياها مستطيعاً للحج إذا مل يكن عنده 

ته يف احلج ونفقة من يعول حىت يرجع غريها، فال يلزمه احلج، وإن كان معدها للتجارة ويف قيمتها كفاية لنفق
من احلج فيلزم أن حيج عنه من مثنها، وكذلك األمر بالنسبة للعمرة لوجوا على من وجب عليه احلج؛ لقوله 

أليب رزين العقيلي حينما ذكر له شأن أبيه من أنه شيخ  ، ولقوله )١({وأمتوا احلج والعمرة هللا}تعاىل: 
رواه اخلمسة  )٢(»حج عن أبيك واعتمر«: مرة وال الظعن، فقال له كبري ال يستطيع احلج وال الع

  وصححه الترمذي.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )١٧٠١ا�
	�ى ر�� (
س: ,n�45 �!ی� �
X M�&� n����  � زوN1� ووا�Mه� وإN,5T� ذآ5ر 


ًI� n�45, /	. أ�N� ا��7آ5رة وa�� nE�T ا�
<5د وإن�ث، ��� n	6أن أن M
ا�<���� ی!FY ا�5ر�f ��!�4 4!ض آ. �
�N ه7ا �� �N1، و�� f �N1�ن�� 
V4ن ا��!أة ا����45I ا��7آ5رة �� ,)د 4!ی�D ا�&%، و��a ا�5ر�f یDE. أن 

�N @ ی5ا4^  �+ ذ�_ � a�	وض، وا�!Eا� U5زی, .	/ �N
ی�l �� ی&%  

   ��M ا@سIEI�ء و��!�4 ا�15� ا�Z! �، ون&� �4 انpI�ر ا�1���.إ@
ج: إذا كان األمر كما ذكر فيدفع من تركتها ما يكفي للحج والعمرة ملن حيج عنها ويعتمر إذا كانت قادرة 

 على احلج يف حياا، أما إن كانت فقرية فال حج عليها وال عمرة، وما بقي بعد ذلك يقضى دينها منه إن كان
للزوج النصف عليها دين، مث تنفذ وصيتها الشرعية إن كانت موصية، وما بقي بعد ذلك فمسألته من اثنني 

والباقي لألب وال شيء إلخوا؛ ألن األب يسقطهم. وأما ابنتها اليت توفيت قبلها فال ترث من أمها؛ ألن من شروط 
  هنا. اإلرث حتقق حياة الوارث حني موت املورث، وهو مفقود

  .�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-
                                     

  )٣٨٠٥ا�
	�ى ر�� (
 ���� !tوه5 �� ی&%، وح MZن �� روی�ا- �� س���M	  �45, :س

                                           
  .١٩٦) س�رة ا���Zة، ا4ی2 ١(
� أح٢(Tي ١٨١٠-��� ( ٢/٤٠٢، وأ-� داود ١٢-٤/١٠$# ) أخ�R��	�٩٣٠-��� ( ٢٧٠-٣/٢٦٩)، وا B`��%�٢٦٢١-��� ( ١١٧، ٥/١١١)، وا ،

٢٦٣٧ �T�� -���  ١٩/٢٠٣)، وا�U��ا'B ٣٩٩١-��� ( ٩/٣٠٤)، وا- ح��ن ٣٠٤٠-��� ( ٤/٣٤٦)، وا- خXی$2 ٢٩٠٦-��� ( ٢/٩٧٠)، وا-
  .٤/٣٢٩،٣٥٠ ، وا��&]١/٤٨١BZ)، وا� �آ� ٤٥٨، ٤٥٧(



 ٧٤
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

��Z  8M!ة r@ف ری�ل �
N� س�� ا�5آ�.، وه45I� 5+  � و�Mی� س����ن 
أم f�ن��، N4. ی)7T �� ه7ا ا���ل ح�6 ��  و�&�M، وح�t �� أ��N�، وه��

  ��؟�t�ح	� أم ا�5ر�f أو�+ 
ج: يؤخذ من مال املتوىف ما يكفي حلجة الفرض، وما بقي بعد ذلك املقدم فيه وفاء دينه إن كان عليه دين 

 وصيته الشرعية، والباقي بعد ذلك يقسم على الورثة، لكن إن كانت هذه النقود مثن أثاثثابت، مث تنفيذ 
بيته ومثن مسكنه وحنو ذلك فال حج عليه؛ ألنه واحلال ما ذكر يعترب فقرياً وغري مستطيع للحج، إال أن 

  يسمح الورثة بإخراج احلجة من املبلغ تربعاً منهم، فلهم أجر ذلك.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

	
  )�٤٥٩٠ى ر�� (ا�
س: �<M ,�45 وا�Mي �� /	. ��f�f س
�، وآ
� ح�� ذاك /t�رًا @ 
 �
� !c3ا�7ي أ �>�>X �,�4و !Dح �إ@ أن ،�
ن�U�=I ح�E أي �Xء  

� /�5�: إن  ��� �fث ح%6 �
�س آ�ن5ا /M س	<85 � �Eح �أن �
c��وأ ،�ً
س

54ا و ���N ���45�ة، إ@ أن ا����35I �� ی�E&� ^45 أس��ء ا�7ی� ,5

� حa�� U� +I ا��6�وری� ��7_ ا�&�؛ ��. أحMًا i&� M/ا�&6% ا��7آ5رة، و
 !iرآ�� وراءه� ا�&6% ا��7آ5رة، ��4 ن��ء ا�7ی� ,545ا ,�إ�+ أس� �
�Mی

!م ��\,�:Iا� �I��D4 �� ح<�<� �� ذ�_. ا��=�5ب +�   

� /D�ء ه87 ا�&6% ا��iث �M  Uم ��!�4 ��  F6أوً@: ه. ی

  ��N�؟أ3&
5ن ا�
�� �4 ه7ا ا�L!؟, l�4 _�7� ���P�� �
  f�ن�ً�: إذا آ


� اMI4اء ذ�_ ��Zء �� ا���ل إذا �� ن�Pم �RداNb�؟��  F6ه. ی :�ًi��f  
ا�7ي آ�نn ا���35 را��ً�:  �+ �� ی5ن ا��f �4 ذ�_: ه. ی5ن  �+ 

   �+ ی8M، أم  �+ ا���35، أم  �+ ا�5ر�f؟
�4� ا�`�! وا��tح، �U ا���� أن� ��ت ا���35 أM�4ون� و4<� ا- ��� 

�87N ا�&6% وه5 �� ی)د حI6� إ@ أن� أوN� +3� ض�� ا�Mی� ا�7ي آ�ن 
   ���، و/M أ1!ن�  ��N� ��M و4�,�، ن!51 ا- �� ا��Ec!ة.

ج: إذا ثبتت احلجج الثالث على والدك ألولئك املتوفني وعلمتم بذلك وجب على ورثته أن حيجوا عنه من 
كته، وأن يؤدوا احلجج الثالث اليت عليه ألولئك املتوفني، وجيزئهم أن ينووا عند اإلحرام أداءها عمن تعهد تر



 ٧٥
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

والدهم ا هلم دون تعيني أو ذكر أمساء؛ ألن العبد ال يكلف إال وسعه، وال جيزئ يف ذلك سوى أداء هذه 
  االستطاعة أمثوا مجيعاً هم ووالدهم. احلجج ال ذبائح وال غريها من املال، وإذا مل يقوموا بأدائها مع

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���٨٥٠٦ا(  
: ر1. �� س�I أ�
�ء و�� ور�f أ�
�ء ی!یMون ا�&% ��، �� ی&^ �� ٢س

ه. ا�&% �� ا�5ر�f أم �� ����N ا�`�ص �
�N ���1ً� أن ی&% �5ا�Mه�؟ و
  ا�7ي آ�	85 ه�؟

: إذا كان الذي سيحج عنه متربعاً فيحج من شاء منهم واحد أو كلهم يف سنة أو يف عدة سنوات إذا كان ٢ج
عنه قد حج عن نفسه الفريضة، أما إن كان احلج عنه مبقابل مال فهذا يرجع فيه إىل وكيل املتوىف أو إىل ا الذي سيحج 

  كمة إن مل يكن له وكيل.حمل
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

 ا�
	�ى ر�� (� �s) B'�;�ال ا���٦٥٠٥ا(  
: أM1ادي �� أ�� وأ�� �545Iن و@ أدري ه. آ�ن5ا أدوا 4!ی�D ١٢س


  �N؟ا�&% أو @، N4. �� أن أوآ. أحMًا ی&%  
: يشرع أن توكل من حيج عن كل واحد منهم، على أن يكون من حيج عن كل واحد منهم قد حج عن ١٢ج

  نفسه حجة اإلسالم قبل ذلك، وأن يكون ثقة مأموناً.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٦٨٠٦ا�
	�ى ر�� (

ری�ل، وذ�_ آ� ی&%  � أ�IT  �٣٠٠٠ دZ� n�4`� �	�~ س: إن

 �I��D4 �� n	�? M/ص، و�ا�` ���ن ذ�_ �� ��م، وآ�7  
� n�45, �Iا�
و,�ری�  ١٣٧٤/٢أن� ه. ی56ز ا�&%  
N�؟ M4R4,5ن� �I�ب �!/� 

هـ، �Rن� یF6 ا�&%  
N� �� ���N�، ه7ا و/M دn�4 ا��	�~ ٢٩/٦/١٤٠٣
،�`Zد  ا��7آ5ر أ �8 ��7_ ا�!Iأن أس Mأری @ �

و/M ح%  
N�، و�

5�4س� �� ���N�، وأریM أن ی!,M ه7ا ا���ل �	
�,N�N4 .. ه7ا ی56ز أم @؟ 
  أM�4ون� ��7_.



 ٧٦
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك ال تريد أن تأخذ من تركتها ما دفعته ملن حج عنها، وتنازلت عنه 
  ا. ونسأل اهللا أن يثيبك على برك وإحسانك.لبناا، فهذا بر منك ألختك وإحسان إىل بنا

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )١٠٩٧٨ا�
	�ى ر�� (
هـ ١١/١٢/١٤٠٣س: ,�45 وا�Mي �4 ا�&% ی5م اLحM ا��5ا4^ 
ور�+ ا��6!ات  ا��� � ا�`����  t!ًا، و/l ��!�4 ور�+ �1!ة ا��<	�

� ی!�� ا��6!ات  � زوI1�، و@ نMري ه. ر�+ � U1ر �f ،!Z  دي�ا�&
 G�t, ا�!أة U<!ب �� ا��6!ات س���ن ��آ �أم @، و�� �,Mا��6!ات  � وا�
,&n أ/Mام ا�&6�ج ��� FN4� N,M�، و�� ا�<Mر آ�ن �� ����!3�د، �4�ت 

� 5fب أ��a وه5 �56ار ا��6!ات، و��M/ :M رأیn وا�Mي  Mة �!ات و ��
.!	  ی!�� ا��6!ات وی

 �ا��)ال ه��E, :5! ه87 ا�!ؤی�، وه. ی	<+  ��� �Xء �� ح6� �

� و � ا�5ا�Mة؟ أM�4ون� ��7_.  �b�D>� أ/5م  

ج: إذا كان األمر كما ذكر فال تقض عن والدك ما بقي عليه من أعمال احلج؛ ملا أخرج الشيخان يف 
نهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات، فقال رسول الصحيحني عن ابن عباس رضي اهللا ع

يف ثوبيه، وال حتنطوه، وال ختمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة اغسلوه مباء وسدر، وكفنوه «: اهللا 
اجب أن يغسل ويكفن، ومل يأمر أولياءه بقضاء بقية أعمال احلج عنه، وأما أمك فالو فقد أمر النيب  ،»ملبياً

عليها أن ترمي بنفسها أو توكل غريها إذا مل تستطع؛ ألن توكيلها لوالدك مل يعلم منه حتقق وقوع الرمي عنها، 
واألصل العدم، فيجب عليها إذا مل ترم دم يذبح مبكة املكرمة ويوزع على فقرائها. وأما الرؤيا فهي حسنة 

بسبب الزمحة املشبهة مليت اهلدم، رمحه اهللا رمحةً وتبشر باخلري لوالدك، ونرجو أن يكون شهيداً؛ لكونه مات 
  واسعةً.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  ا�!4<� �4 ا�&% ی)��!ون أحMه�

  )١٢٠٨٤ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
  م @؟: ه. ,��R!ن� أ��!ًا �4 رح�� ا�&% 1�Pb أ١س



 ٧٧
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

: يشرع للقوم إذا كانوا ثالثة فأكثر يف سفر أن يؤمروا أحدهم، ففي سنن أيب داود عن أيب سعيد اخلدري ١ج
، وبذلك يكون  )١(»إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم«قال:  رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا 

  أمرهم مجيعاً وال يتفرق م الرأي وال يقع بينهم خالف.
  .&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,

                                     

  ا�����3 ه. ,	=. ا�&% ا����^؟

  )٢٢٤٧ا�
	�ى ر�� (
هـ، ١٣٩٧س: /M و4<
� ا- ,���+ �RIدی� 4!ی�D ا�&% ا���م ا���ض� 

ی� وأح�M ا-  �+ ذ�_ آ�i!ًا، و��� ی)س� l� ��5NX Mر ��  5د,� ��R, Mد
4!ی�D ا�&% /M أ5Yان� ا��Z=�ن وار,	a�� n ا�����3 ا�	�!ة، 
وأسEcI! ا-، و/M ن8M�� n�M أMX ا�
Mم  �+ ذ�_، وس)ا�� ا\ن ه5: �� ه5 

هـ: ه. ,�I	! ��?�� أو س<=n ١٣٩٧ح� 4!ی�D ا�&% ا��I حNI�6�  �م 
��� أو...، و ��� أن أM1ده� �&�6 أT!ى ه7ا ا���م؟ Lن ,�_ /M ض� n ��ر,

 !f(و@ ی Fم ا�!51ع إ�+ ا�7نM 5�� وIا� �
�Eه7ا ا�7نF، أم @ ,�<] وی
 vد أ?�^ ا����@ أآ �ًا /�<ً!b�ح �
ه7ا  �+ ,Rدی� ا�E!ی�D؟ وه7ا ��� ی��6

.�
  نً�M�  �� +� �Mر �
لقضاء، ج: إذا كان الواقع منك ما ذكرت فإن حجك ال يبطل بالفاحشة اليت ارتكبتها بعده، وال جيب عليك ا

ولكن جيب عليك التوبة إىل اهللا، واإلكثار من االستغفار، وفعل الطاعات، والندم على ما حصل منك، والعزم 
{وإين لغفار ملن تاب على عدم العودة إليه. عسى اهللا أن يتوب عليك ويغفر لك ذنبك، قال اهللا تعاىل: 

  . )٢(وآمن وعمل صاحلاً مث اهتدى}

                                           
� أ-� داود ١(T٢٦٠٨-��� ( ٣/٨١) أخ� BZ[&��%2 ٥/٢٥٧)، وا��ح ا�� B, ي�c��٢٦٧٦-��� ( ١١/٢٣، وا.(  
  .٨٢) س�رة ^�، ا4ی2 ٢(



 ٧٨
  

� وا����ء  �� ��� و���وى ا��� وا����ة أ�
	 ا�ُ���ء 
��� ��ث ا��� �� ا�"ا!�#$��  
  

  .(�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* 
                                     

  ا�M6ال �4 ا�&%

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���٩٨٩٢ا(  
: إذا حt. �� ا�!a�� .1 ا�M6ال �U ر>4�b� �4 ا�&% ه. ,Gt ٢س

  حI6� و,bP6� و�5 آ�نn ح�6 ا�E!ی�D؟

ره فيها بقدر ما حصل منه من جدال مذموم، وعليه : حجته صحيحة، وجتزئه عن الفريضة، لكن ينقص أج٢ج
  . )١({وتوبوا إىل اهللا مجيعاً أيه املؤمنون لعلكم تفلحون}التوبة من ذلك؛ لقول اهللا سبحانه: 

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر� B'�;�ال ا�����٦١٧٨ (ا(  
: ه. ی56ز ���
� أن ,&% و,MtIق  � أ�N� ا��ً��  ،��45I� �Rن ٢س

 �
� ,��t. ��ح� ا�Z!ع �4 ه7ا؟ و����� أن ه87 ا��, �� �N,�م �4 ح�Lا
  ,&��4  �+ ا�Z!ی�� ا�س���� �� أرآ�ن ا�س�م.

كفر على الراجح من قويل  : من ترك الصالة جحداً لوجوا كفر باإلمجاع، ومن تركها اوناً وكسال٢ًج
مع أدلة أخرى من  »العهد الذي بيننا وبينهم الصالة، فمن تركها فقد كفر«: العلماء؛ لقول النيب 

الكتاب والسنة يف ذلك؛ وعلى ذلك ال جيوز احلج وال التصدق عمن مات وهو ال يصلي، كما ال حيج وال 
  يتصدق عن مجيع الكفرة.

  .�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (
                                     

                                           
  .٣١) س�رة ا�%�ر، ا4ی2 ١(



  

- ١٢١  -  

  
  
  
  
  
  

  إذن المرجع



  

- ١٢٢  -  

U1!ذن ا��V� %&ا�  

  )٦١٥٩ا�
	�ى ر�� (
 �  ��Zا� ���D4 �ی ��Rأس �&��tا� Mزی M�&� ي!س: أن� ا���

�، �4� ا�&. � Gی�� @ U1!أن ا�� jا�&%، وح� �Dداء 4!یR� ����/ ن���إ�

  � ���D4 ا���Z؟ ا�!1�ء أن ,
t&5ن� ��7_ وا- ا��45^.�!أی� ی
ج: اجتهد مع مرجعك يف طلب اإلذن يف احلج، وبني له أنك مل تؤد الفريضة عسى أن يستجيب لك، وجيد 

  فرصة متكنه من اإلذن لك أيام احلج؛ لتؤدي الفريضة ولو جبعل إجازتك الرمسية يف موسم احلج.
  .'�&%� � $# و"�� و! �� وس��  و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�)

                                     

  )٧٦٧٢ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
: إن
� ر1. 3�ح  F���b و�PIوج و 
Mي ?E. وأ��~ �� ا���! ١س


7  �م  ٢٨� ��Lة اPN1أ Mوأ �. �4 أح ،�
هـ، وأریM أن أ/�D ١٣٩٤س
n ا�&�ض!، وآ��� أردت أن أح% 4!ی�D ا�&% ح�j أن
� �� أ/ND� حI+ ا�5/

رa4 ا����5�5ن و�� ی�=5ن� إ1�زة �4 أی�م ا�&% ��د �R� �Nbن ا���. 
 �>=

� أی�م ا�&% �4 �
=<�I ا��I ه� �<�^، وه� �Mی
� �� �Mن ا��	�=Iی
ا�N4 ،��/!Z. �� ا�&^ ���&% دون إذن �� �!��1 أم @؟ وه. �� ا�&^ 

  !��1 أم @؛ إذا �� یRذن5ا �� ��7_؟�����!ة �4 أي و/n آ�ن �Mون إذن �� �
: إذا كان الواقع ما ذكر فال جيوز لك أن تسافر عن املكان الذي وكل إليك العمل فيه حلج أو عمرة أو ١ج

  غريمها إال بإذن مرجعك، وأنت واحلال ما ذكرت معذور يف تأخري ذلك حىت جتد الفرصة.



  

- ١٢٣  -  

� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و!� .  
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���٩٨١٥ا(  
 ��� و�� ی�	^ �� ا�&%، N4.  ��  ٢٩: إن
� أ��~ �� ا���! ٢س

 ،�� !��Iو�� ی �
ذنF ح�j أن
� ���5ر؟  ��ً� أن
� أن5ي ا�&% �4 آ. س
حn66 دون  �� �� ی��1V� �� G�زة �� /	. �!��1. وه.  �� إ�f إذا  - ٢


�ء  =��  �M اLض&+ ا��	�رك؟ ح�j أن
� �4 ه87 ا�IE!ة أ =. f��1 أ!�

�ء ا��=��.fي  �. أR� l�� !�Yو �N��  

  إذا كان حالك كما ذكرت فال إمث عليك. أوالً:: ٢ج
ت إذا كنت يف عطلة عيد األضحى وغري مكلف بأي عمل أثناء العطلة فأد احلج وال إمث عليك، بل أن ثانياً:

  مأجور بفعل هذه الطاعة.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )١٣٣٨٤ا�
	�ى ر�� (

�ء I4!ة ا�&%، وذ�_ f5رة ����. أ

MIب إ�+ ا��Mی
� ا��� lm5� :س

ح% ه7ا هـ، وأن� ی!FY أداء 4!ی�D ١٤١٠إ�+ نN�ی� NX! ذي ا�&�6  �م 
ا���م، وذ�_ ��M أن ی�RIذن �� �!�1�ً��  ،� �Rن انMIا�� ���I! إ�+ نN�ی� 
NX! ذي ا�&�6 آ�� ذآ!، وأن ا��Mی
� ا��
5رة �4 اLی�م ا�TL!ة �� ی5م 


�N ی7ه	5ن ٧/١٢/١٤١٠� ��	�YLأن ا jة، ح�!iهـ @ یN� M15� ح6�ج �
�I656ز ح, .N4 .�Iح�ی��� س� �آ� ،��!أم @؟ وإن  ���  إ�+ �� ا��

.!�T .آ �
  إداري. أر51 إ4�د,� وP1اآ� ا-  
  مرجعك. ج: حج الفرض واجب على املستطيع، وعليك أن تستأذن



  

- ١٢٤  -  

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  
  

  المواقيت
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 ا�
	�ى ر�� (� l��L�ال ا���٢١٩١ا(  
: إذا 3�ر �4� �lm5 ���4! �� ,	5ك إ�+ �� ا��!�� ���. ٥س

� �Mون أن ی&!م، ورU1 إ�+ M1ة � .TMا���. أن ی ���  �رس�� وح
 �I��D4 رأي �داء ا���!ة �4L ��IE!ة /�t!ة وأح!م �� M1ة ورU1 إ�+ �

  �4 ذ�_؟ ه. ,FI ��  �!ة أم @؟
أو حاذاه جواً أو براً أو حبراً وهو يريد  عن رسول اهللا  : من مر على أي واحد من املواقيت اليت ثبتت٥ج

احلج أو العمرة وجب عليه اإلحرام، وإذا كان ال يريد حجاً وال عمرة فال جيب عليه أن حيرم، وإذا جاوزها 
بدون إرادة حج أو عمرة، مث أنشأ احلج أو العمرة من مكة أو جدة فإنه حيرم باحلج من حيث أنشأ من مكة أو 

أما العمرة فإن أنشأها خارج احلرم أحرم من حيث أنشأ، وإن أنشأها من داخل احلرم فعليه أن  - مثالً - جدة 
خيرج إىل أدىن احلل وحيرم منه للعمرة. هذا هو األصل يف هذا الباب، وهذا الشخص املسئول عنه إذا كان أنشأ 

  شيء عليه.العمرة من جدة وهو مل يردها عند مروره امليقات فعمرته صحيحة وال 
ألهل املدينة ذا احلليفة، وألهل الشام  واألصل يف هذا حديث ابن عباس رضي اهللا عنه قال: وقت رسول اهللا 

هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ملن «اجلحفة، وألهل جند قرن املنازل، وألهل اليمن يلملم، قال: 
 )١(»كذلك أهل مكة يهلون منهاكان يريد احلج والعمرة، فمن كان دون فمهله من أهله و

احملصب فدعا عبدالرمحن بن أيب بكر فقال:  متفق عليه، وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت: (نزل رسول اهللا 
قالت: فخرجنا  »اخرج بأختك من احلرم فتهل بعمرة مث لتطف بالبيت، فإين أنتظركما هاهنا«

هل «اهللا وهو يف مرتله يف جوف الليل فقال: فأهللت مث طفت بالبيت وبالصفا واملروة، فجئنا رسول 

                                           
� أح$# ١(Tري ١/٢٣٨،٢٤٩،٢٥٢،٣٣٢،٣٣٩) أخ��L��٢/٣٥٣اود )، وأ-� د١١٨١-��� ( ٨٣٩، ٨٣٩- ٢/٨٣٨، و���� ٢/١٤٢،١٤٣،٢١٦، وا ،

١٧٣٨، ١٧٣٧-��� ( ٣٥٤- ٣٥٣ B`��%�٢٦٥٨، ٢٦٥٤،٢٦٥٧-��� ( ١٢٦،١٢٦-١٢٤،١٢٥- ٥/١٢٣)، وا B#ار��٢/٣٠)، وا B%U� #ار�وا ،
  .٥/٢٩)، وا��&]BZ ١٠٩١١-��� ( ١١/١٨)، وا�U��ا'B ٢٥٩٠،٢٥٩١-��� ( ٤/١٥٨،١٥٩، وا- خXی2$ ٢/٢٣٧،٢٣٨
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قلت: نعم، فأذن يف أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صالة الصبح مث خرج إىل  »فرغت؟
  متفق عليه. )١(املدينة)

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٢٠٢٤اEول � ا�
	�ى ر�� (ا���ال 
  أح!م وا�IY. �� ا��Mی
� ا��
5رة؟ ����: ه. ا�!س5ل ١س

وقت  من ذا احلليفة، أي: أهل بالنسك ولىب به منها ال من املدينة، وذلك أن النيب  : أحرم النيب ١ج
يأمر بشيء  يب املواقيت املكانية لنسك احلج والعمرة، فجعل ذا احلليفة ميقاتاً ألهل املدينة، وما كان الن

ألهل املدينة ذا احلليفة، وألهل  وخيالفه، وقد ثبت عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال: (وقت رسول اهللا 
الشام اجلحفة، وألهل جند قرن املنازل، وألهل اليمن يلملم، هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد 

شأ، حىت أهل مكة من مكة) رواه البخاري ومسلم، وثبت عن احلج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أن
إال من عند املسجد، يعين:  سامل بن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهم أنه مسع أباه يقول: (ما أهلَّ رسول اهللا 

رواه البخاري ومسلم، واغتسل بذي احلليفة أيضاً؛ ملا روي عن خارجة بن زيد ابن  )٢(مسجد ذي احلليفة)
  ، رواه الترمذي وحسنه.)٣(جترد إلهالله واغتسل أبيه أنه رأى النيب  ثابت عن

                                           
� أح$# ١(Tري ٦/٧٨) أخ��L��ى ١٢١١،١٢٣-��� ( ٨٧٦- ٢/٨٧٥، و���� ١٥١،٢٠٢-٢/١٥٠، وا��?�ا B, B`��%�٤٢٤٢-��� ( ٢/٤٧٦)، وا ،(

 �T�� -���  ٢٢٦، ١٠٦- ٩/١٠٢،١٠٥)، وا- ح��ن ٣٠٢٨-��� ( ٣٤٠- ٤/٣٣٩)، وا- خXی$2 ٣٠٠٠-��� ( ٢/٩٩٨وا-
)٣٧٩٢،٣٧٩٥،٣٩١٨ BZ[&��٣٥٧،٥/١٦١- ٤/٣٥٦)، وا.  
)٢ _��� �Tأخ� (ري ٢/١٠،٢٨،٦٦،٨٥،١١١،١٥٤، وأح$# ١/٣٣٢�L��٢/٨٤٣، و���� ٢/١٤٥، وا) ���- ،٢/٣٧٤)، وأ-� داود ١١٨٦  ���-
)، وا- خXی$2 ٢٧٥٧-��� ( ٥/١٦٣)، و,B ا�$a	�) ٣٧٣٨-��� ( ٢/٣٥٥)، وا�%��`B, B ا�?��ى ٨١٨، -��� (١٨٢- ٣/١٨١)، وا�	��Rي ١٧٧١(
  .٥/٣٨)، وا��&]BZ ١٣١٦٨، ١٣١٦٧-��� ( ١٢/٢٣٠)، وا�U��ا'B ٣٧٦٢-��� ( ٩/٧٧)، وا- ح��ن ٢٦١١-��� ( ٤/١٦٨
� ا�	��Rي ٣(T٨٣١-��� ( ٣/١٩٣) أخ� B#ار��٢/٣١)، وا B%U� #ار�ی$2 ٢٢١-٢/٢٢٠، واXخ  ٥/١٣٥)، وا�U��ا'B ٢٥٩٥-��� ( ٤/١٦١، وا-

) ���-٤٨٦٢ BZ[&��&� ٣٣- ٥/٣٢،٣٢)، وا�?�ء ا�
�m�ا B, B�&Z��١٦٩٩-��� ( ٤/١٣٨، وا.(  
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٢٢٧٩ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
�ء : ه. ,5ن M1ة ��<�,ً� ��ن�ً� �Mً@ �� ی���� �U أن ��a ا����١س
  ی56ز8؟

: األصل يف حتديد املواقيت ما رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال: إن ١ج
وقت ألهل املدينة ذا احلليفة، وألهل الشام اجلحفة، وألهل جند قرن املنازل، وألهل اليمن يلملم، هن  النيب 

عمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حىت أهل مكة هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج وال
، رواه أبو داود  )١(وقت ألهل العراق ذات عرق من مكة. وروي عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب 

والنسائي، وقد سكت عنه أبو داود واملنذري، وقال ابن حجر يف التلخيص: هو من رواية القاسم عنها، تفرد 
  أفلح عنه، واملعاىف ثقة. انتهى. به املعاىف بن عمران عن

فهذه املواقيت ألهلها وملن مر عليها من غري أهلها ممن يريد احلج والعمرة، ومن كان دون هذه املواقيت فإنه 
حيرم من حيث أنشأ، حىت أهل مكة يهلون من مكة، لكن من أراد العمرة وهو داخل احلرم فإنه خيرج إىل احلل 

، فإنه أمر أخاها عبدالرمحن ذلك من عائشة رضي اللـه عنها، بأمر رسول اهللا  وحيرم منه بالعمرة، كما وقع
بن أيب بكر أن خيرج ا إىل التنعيم لتأيت بعمرة، وذلك بعد احلج يف حجة الوداع، ومن هذه املواقيت اليت 

وجيب أن حيرم من تقدمت يلملم، فمن مر عليه من أهله أو من غري أهله وهو يريد حجاً أوعمرة فإنه حيرم منه، 
كان يف اجلو إذا حاذى امليقات، كما جيب على من كان يف البحر أن حيرم من مكان حماذ مليقاته. أما جدة فهي 

ميقات ألهل جدة وللمقيمني ا إذا أراد حجاً أو عمرة، وأما جعل جدة ميقاتاً بدالً من يلملم فال أصل له، 
من جدة وجب عليه دم، كمن جاوز سائر املواقيت وهو يريد فمن مر على يلملم وترك اإلحرام منه وأحرم 

  حجاً أو عمرة؛ ألن ميقاته يلملم؛ وألن املسافة بني مكة إىل يلملم أبعد من املسافة اليت بني جدة ومكة.

                                           
� أ-� داود١(T١٧٣٩-��� ( ٣٥٥- ٢/٣٥٤ ) أخ� B`��%�٢٦٥٦-��� ( ٥/١٢٥)، وا B%U� #ار�٢/٢٣٦)، وا BZ[&��٥/٢٨، وا h��?�ا B, (#ي ، وا-
 ح$&#. ١/٤١٧- t�,2 أ$Tت� B,  
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  ا��`&  l��f`�'2%a ر`&l ا  
  B
&
 (�#ا* - -�ز  (�#ا��زاق (- XیX��ا#�)  

  )١٢١٦ا���ال ا���-. � ا�
	�ى ر�� (
  : أی� ��<�ت ا��� ����!ة؟٧س

أن تعتمر عمرة مفردة  : ميقات العمرة ملن مبكة احلل؛ ألن عائشة رضي اهللا عنها لـما أحلت على النيب ٧ج
لرمحن أن يذهب معها إىل التنعيم لتحرم منه بعمرة، وهو أقرب ما بعد أن حجت معه قارنة أمر أخاها عبدا

يكون من احلل إىل مكة، وكان ذلك ليالً، ولو كان اإلحرام بالعمرة من مكة أو من أي مكان من احلرم جائز 
قد على نفسه وعلى عائشة وأخيها بأمره أخاها أن يذهب معها إىل التنعيم لتحرم منه بالعمرة، و ملا شق النيب 

كان ذلك ليالً وهم على سفر، وحيوجه ذلك إىل انتظارمها، واإلذن هلا أن حترم من مرتهلا معه ببطحاء مكة، 
وعمالً بسماحة الشريعة اإلسالمية ويسرها؛ وألنه ما خري بني أمرين إال اختار أيسرمها مامل يكن إمثاً، فإن كان 

رام بالعمرة من بطحاء مكة دل ذلك على أن احلرم ليس إمثاً كان أبعد الناس منه، وحيث مل يأذن هلا يف اإلح
ألهل املدينة ذا احلليفة، وألهل الشام  ميقاتاً لإلحرام بالعمرة، وكان هذا خمصصاً حلديث: (وقت رسول اهللا 

اجلحفة، وألهل جند قرن املنازل، وألهل اليمن يلملم، هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن يريد احلج 
  ة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، حىت أهل مكة من مكة).والعمر

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� l��L�ال ا���٣٥٩١ا(  
4
� أن ا��E&6 ��<�ت Lه. �t! وأه. ا��c!ب ا�7ی� ٥س!  :

ا��E&6 آ�نn /!ی� 1
F ا�	&! �M1 .iة، ح7اء M1ة  ی&�ذونN�، و !4
� أن
 �	
، ح�j د � أن ی
<. ح�+ ا��Mی
� وو��ءه� إ��N��f ، أ7Tه� �����4 ز�� ا�

ا�	&! ��M و3�رت �4 ا�	&!، وه. أه. ا��c!ب وأه. ا��5دان ا�7ی� 
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ی&�ذون ا�	&! �4 س5اآ� و�5رت س5دان ه. ه� ی&!�5ن �4 ا�	&!، نp!ًا 
  و ی&!�5ن M1 �4ة نp!ًا ����P اLول.إ�+ ا���P ا�&�ض!؟ أ

: املعروف أن اجلحفة ليست حماذية جلدة، إمنا هي حماذية لرابغ تقريباً، فيجب على أهل مصر وأهل املغرب ٥ج
من رابغ، أو مما حياذيها جواً إذا سافروا بالطائرة أو مما حياذيها حبراً إذا سافروا بالبحر، وليس هلم أن يؤخروا أن حيرموا 

  جدة. رام حىت حيرموا مناإلح
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٣٩٩٦ا���ال ا��ا-. � ا�
	�ى ر�� (
: �� أی� ی&!م أه. �� ����!ة؟ وإذا آ�ن ��NE�t �4 ا�MNا وه5 ٤س

  ��M ا���<�ت أی� ی&!�5ن ����!ة أیDً�؟
ل مكة حيرمون للعمرة من خارج احلرم كالتنعيم، وإذا سكنوا يف اهلدا وقت الصيف فإم حيرمون : أه٤ج

ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، «..ملا وقت املواقيت:  للعمرة من مكام؛ لقول النيب 
العمرة  أمر عائشة لـما أرادت متفق عليه، وثبت يف الصحيحني أنه  »حىت أهل مكة يهلون من مكة

  وهي يف مكة أن حترم من احلل.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٤٥٧٥ا�
	�ى ر�� (
 %&�� �Nود إح!ا�Mض� ح�ا�� ��Pج ا��5دان�5ن �4 ا��ن ا�&6�س: آ

ح!ام ��&6�ج، و�� ا��E&6، وآ�نn ا�	�T!ة ,=�^ ا�Et�رة و,��� حMود ا�
 M��ة، وM1 �� ج ا��5دان����إح!ام ا�&6 G	3ات أ!b�=و53ل ا� M��
ح5Dره� إ�+ M1ة ی<5Dن �N� أی��ً� ?5ی�� وه� ������N ا���دی�. ا��)ال: 
ه. ا�ح!ام �� M1ة 1�Pb؟ ه. ی56ز ��N ا�ح!ام �4 نE[ ا��5م �� 
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  ح5Dره�، أم  �+ ح�F �� ی!ون� �
�سF؟
اتاً حلج أو عمرة إال للمستوطنني أو املقيمني ا، وكذا من وصل إليها حلاجة غري عازم على ج: جدة ليست ميق

حج أو عمرة، مث بدا له أن حيج أو يعتمر. أما من كان له ميقات قبلها كذي احلليفة بالنسبة ألهل املدينة وما 
راً أو مر ا جواً، وكيلملم كذلك، فإنه وراءها، أو حاذاها براً أو جواً، وكاجلحفة ألهلها ومن حاذاها براً أو حب

  جيب عليه أن حيرم من ميقاته أو مما حياذيه جواً أو حبراً أو براً.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٤٩٤٩ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
، و�4 ه7ا ا���م ی!یM وM4 آ	�! �� : ن&� ن��v �4 اسI!ا���١س

����� اسI!ا��� ا�<��م �E!ی�D ا�&%، ون&� ن��4! �� سMن� �iً� وأول 

� وه� أح�f Mث �5ان� 51ی�: M1ة، أ�m 5	�، ا�	&!ی�، R4ی� � �=&�
��<�ت إح!ا�
�؟ ه. ن&!م �� سMن� أو �� أي ��ن Tr!؟ أر51 ا�1��� 

.!Zا� �  و�
ظيب وال البحرين ميقاتاً حلج وال عمرة، وليست جدة ميقاتاً ملثلكم، وإمنا هي ميقاتاً  : ليست سدين وال أبو١ج

 ألهلها. وجيب أن حترموا إذا كنتم مررمت جواً فوق أول ميقات مترون عليه قاصدين إىل مكة؛ لقول النيب 
وبإمكانكم  ،»ةهن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج والعمر«لـما وقت املواقيت: 

تسألون مضيف الطائرة قبل املرور عليه، وإن نويتم الدخول يف اإلحرام باحلج أو العمرة ولبيتم بذلك قبل 
امليقات الذي ستمرون عليه خشية أن تتجاوزوه غري حمرمني فال بأس، أما التهيؤ لإلحرام بتنظيف أو غسل أو 

  ارتداء مالبس اإلحرام فيجوز يف أي مكان.
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  .�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ال ا���٥٧٢٦ا(  
: ا�ح!ام ���L �E&6ه. ا�Z�م وا��c!ب ��ز�
� ن��U أن ا��E&6 ٣س

آ�نn /!ی�  �+ X�?� ا�	&! �M1 .iة، و/N4!1 M� ا�	&!، ه. آ�ن ذ�_ /	. 
5ل أو ��8M؟ ون��� اLح�دیj ا�t&�ح أنN� Lه. ا�Z�م وأه. ز�� ا�!س

 .i� 5اءIا@س [T +�  ا�7ی� +I�4 ح�ب آ!cه. ا��L .ه �ا��c!ب، و�
 ،�N� ی�!ون �Iا� �NنL ة؛M6� ا�ح!ام �N� �
5c ووس] ا��5دان؟ أو ی�ا�

  أو یF6  �+ ا�U��6 أن ی&!�5ا �4 ا�	&!؛ Lن ا��E&6 ا\ن �4 ا�	&!.
مواقيت احلج والعمرة وذلك فيما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي اهللا  قت رسول اهللا : و٣ج

وقت ألهل املدينة ذا احلليفة، وألهل الشام اجلحفة، وألهل جند قرن املنازل،  عنهما قال: (إن رسول اهللا 
مرة، ومن كان دون ذلك فمن وألهل اليمن يلملم، هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج والع

حيث أنشأ حىت أهل مكة من مكة). ويف رواية عنه: (فمن كان دون ذلك فمهله من أهله حىت أن أهل مكة 
  يهلون منها).

فعلى كل مسلم مر مبيقات من هذه املواقيت وهو عازم على احلج أو العمرة أن حيرم مبا عزم عليه من امليقات 
هن هلن وملن أتى «هذه البالد املذكورة أم من غري أهلها؛ لقوله يف احلديث: الذي مر به، سواء كان من أهل 

، ومن كان خارجاً عن هذه املواقيت ومل يكن طريقه »عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج أو العمرة
يقاته يف على ميقات منها أحرم مبا عزم عليه إذا حاذى أول ميقات مير به براً أو حبراً أو جواً ، حىت من كان م

  األصل اجلحفة حيرم اليوم إذا حاذاها.
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٥٨٢١ا�
	�ى ر�� (

n ���~ وو�M، أ�� � �N
س: �� زو�1 وأ?E�ل آM  !�iده� ,���، �



Z  �I!ة سfره� �� ا�اوح أ �!II4 ��/�	ا� �N
�، إ�+ ,�U س
5ات، و�
 �c3�ر ��4 ا������ إ�+ �f�ن�� أNX!، وأرFY أ7Tه� ���1ً� إ�+ �
 �I1وزو �ا�&% أن FYأر �ء ا-، آ��X ن إن�Dر� !NX �4 ة!���� ��!ا��
 U� وا، أم @؟!�I ا �Nر أن�	I ل  �+ ا�E?Lا U��1 %ح �
�Pی� .N4 .[>4

� ���1ً� ��&%. آ�� أر51 إ4�د,� ا���� أن �<Mر,� �&Mودة و@ أسU�=I أ7Tه
 � ��<�ت أه. ا�6
5ب  � ?!ی^ ا���ح.، وه. ی56ز �� ا�ح!ام �� 

  M1ة؟ Lن ?!ی<�  �+ ا���ح.، و4^ ا- ا�U��6 ��� �4� ا�`�! وا��tح.
اليلزمك حتجيج أوالدك الذين ذكرت أعمارهم يف السؤال، ولو سبق أم دخلوا مكة بعمرة، إال  أوالً:ج: 

  اليت بلغت فيجب أن حترم باحلج معكم حيث حترمون. البنت
ميقات أهل اليمن الذين أتوا عن طريق الساحل يلملم املسماة اليوم بالسعدية، فال جيوز ملن مر عليه أو  ثانياً:

حاذاه مريداً احلج أو العمرة أن يتجاوزه بدون إحرام، وليست جدة ميقاتاً هلم، وإمنا هي ميقات ألهلها وملن 
  احلج والعمرة وهو مقيم ا، أو وافد عليها بدون نية احلج أو العمرة مث عزم على احلج. أراد

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٦٥١٥ا�
	�ى ر�� (
س: �<M ,�45 ر1. /	. س
��I و�� ی�U=I إ�+ ا�&% س	�ً�، وا\ن 


Mه� 5�4س �<Mر  �  ]�� �I�b� وأو@د8 ی!Y	5ن �4 ا�&% ن����  
�، و�
�� ی�N� �E إرآ�ب أحM �� ��آ�I�ن ��<5م ���&%، و��7_ ی!یMون ,5آ�. 
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واحM �� ا������� ا��515دی� ��� ا��!�� ��45I! ا��t�ریl إ��� 
�
��1 ��
+ و !�4 واLض&�� ��<5م ���&%  
�. N4. ی�I ا�&% ه7ا  �
، ا�

  وی
��� �� 5fا��؟ ��
5ا ,)1!وا. P1اآ� ا- �T!ا.
ج: العربة يف النيابة باحلج مبيقات النائب عن غريه يف احلج على الصحيح من قويل العلماء، وعلى هذا جيوز أن 

  توكلوا من حيج عن والدكم من أهل مكة وحنوها من البالد القريبة من احلرم.
  .� $# و"�� و! �� وس��  و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%�

                                     

  )١١٦٣٨ا���ال ا��ا-. ا�
	�ى ر�� (
: �� ح� �� أ7T  �!ة �5ا�M�� 8M أن أ7T  �!ة �
�E�، وأ �د ٤س


���)، ه.  �!,� 3&�&� أم Iا�) ��! �!ة أ��� �� ��ن ا�ح!ام ��� ا��
   ��� أن ی&!م �� ا���<�ت ا��3L؟

إذا أخذت عمرة لنفسك مث حتللت منها وأردت أن تأخذ عمرة ألبيك إذا كان ميتاً أو عاجزاً؛ فإنك خترج : ٤ج
  إىل احلل كالتنعيم، وحترم بالعمرة منه وال جيب عليك السفر إىل امليقات.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )١٢٢٢٨ا���ال ا���-. � ا�
	�ى ر�� (

N� ٧س  M�	, 7ةE
: أن� ?��F أدرس M� �4ی
� M1ة، وأس� �4 ا�<
آ�، و�T �4ل ی��5 ا�`��[ وا����6 أذهF إ�+ ا�<
7Eة. ��٣٥٠��4 

وا��)ال: ه. �� ا��
� �4 إ/���I �4 ا�<
7Eة أن أ/t! �� ا��tة أم ��ذا؟ 
  ه7ا؟ وإذا أردت ا���!ة �� M1ة ه. ی56ز
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: إذا أنشأت العمرة من جدة فأحرم من جدة، وإذا نويتها وأنت يف القنفذة فإنك حترم من ميقات أهل ٧ج
اليمن، وليس لك أن تقصر الصالة يف بلدك؛ ألا وطنك، بل عليك أن تصلي أربعاً، وهكذا يف جدة عليك أن 

  ة أيام.تصلي أربعاً عند مجهور العلماء؛ ألنك تنوي اإلقامة أكثر من أربع
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )١٢٤٤١ا�
	�ى ر�� (
س: أوً@: @حnp أن آ�i!ًا �� ح6�ج ��Mي ا�7ی� أدوا ا�&% أو ا���!ة 
�	�5ا ا�ح!ام، أي: أح!�5ا �Mى ا�535ل إ�+ �Mی
� ا�&6�ج، وحI+ أح!م 

�ND��  @ �

�دق أو �
�زل اL/!��ء أو اM3L/�ء M1 �4ة. ��� أنE�4 ا�
أ,�� �� /!اءة ا���c ا��!��� M/R�4ر إذا آ
P, �Iودون� ��ی�ت �� ا�<!rن 
(و,!NI�1� إ�+ ا���c ا�نP��6ی�) ,	�� أو ,Z!ح أن ��<�,�N @ ی5ن �4 

  M1ة.

�  �+ اLس	� �Nن إح!ا�V4 ج�ء ا�&6@(N� �ً>4: و�ن�ً�f:����Iب ا��	  

أن�N یI	�5ن ا��7هF ا�Z���4 وه5 ی`l�I  � س�b! ا��7اهF ا��I  -أ 
.�� Mر�� إ�+ ح�و3 �E�I`� �>ت �=!ی�ت ا���<�	�=I� !�E,  

��� أن �Mی
� ا�&6�ج ا�&���� M1 �4ة أآi! �� �!ح��N4 ��I  -ب 
  ی�I	!ون �
�ء  �+ ذ�_ �Mی
� ا�&6�ج ��<�,ً�.

!وا حMود ��<�,�N وه� �4 ?!ی<�N إ�+  
�M� X!ح ��N أن�N  	 -1ـ 
M1ة ه� X!ح5ا أن�N �� ی�5دوا ی�5���Iن ا�=!ی^ ا�<Mی� ��7ه�ب إ�+ ی����؛ 

  نp!ًا Lن�N ی5�tن  � ?!ی^ ا�56.

�	� Lو��_ ا�7ی� ی�I	!ون �Mی
� M1ة ��<�,ً� ��N آ�ن اس�N�@MI  -د ���

���5 أو �f�f أی�م /	. ه5 أنM/ �N أ/��5ا �4 4
�د/�N و�
�زل اL/!��ء ��Mة ی
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 F6ة یM1 �4 ة!�t>ا� ���أن ه87 ا�/ �N�5/ M��4+ ح ،�أن ی��!وا إ�+ �
أن ی�E3 �N��  �ED ا��<�� أو ا�PاM6� !bة، �U أن�N ی&��5ن ,�XR!ات 
ا�&% أو ا���!ة، و �+ حV4 �N�5/ Mن ����R ا���<�ت أو ا�
�� Lداء ا�&% أو 

ویNp!ون i� �ً�4. ,�_ ا�
��، وه7ا  ا���!ة ,	Mأ 4<]  
�M� ه� ی
=<5ن
  ی�� أن یM�� �I �	[ ا�ح!ام M1 �4ة.

f��ًi�a�� : ا�&6�ج ی��!ون إ�+ ا��Mی
� 54رًا �Mى ا�535ل إ�+ 
 ���4 �
ا�����، دون ا�5TMل �4 ح��� ا�ح!ام، �f ی�	�5ن ا�ح!ام �� ا��Mی

!م ����15I� إذا آ�ن ه7Iء ا��ر1 ،�  ا 1�Pbًا.��M /	. ا�&!آ� إ�+ �
!م �PIویMي Iا� ��ن�V� ن�إذا آ �
را��ً�: ��7_ س�5ن �5ضM>, Uی! �
��51L�� ا�D!وری� وا�5ZاهM ا��)یMة ا��<I	�� �� ا�<!rن  �+ اLس��� 
ا��7آ5رة؛ حI+ أ,�� �� ن<�N� إ�+ ا�N6�ت ا�Mی
�� ا�س���� �4 

E, ك أي�
  ��! T�?�.س
c�54رة، و,5ض�G ا���EI!ات ا�`�?�� إذا آ�ن ه
  أ,=�U إ�+ ردآ� ا��	! �U أ?�F ا�I&��ت.

عني مواقيت كل جهة، ففي صحيح  حدد الشرع املطهر املواقيت املكانية، فقد ثبت أن النيب  أوالً:ج: 
ألهل املدينة ذا احلليفة، وألهل الشام  البخاري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: (وقت رسول اهللا 

ن املنازل، وألهل اليمن يلملم، هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج اجلحفة، وألهل جند قر
والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حىت أهل مكة من مكة)، وهذه األماكن لعبادة احلج أمور 

ب عليه الرجوع توقيفية، فيجب على من مر ا مريداً احلج والعمرة أن حيرم منها، فإن جتاوزها بدون إحرام وج
  قبل اإلحرام ليحرم منها، وإن مل يرجع وجب عليه دم جرباً للنسك.

ال اعتبار للمسافة بني احلرم ومكان اإلحرام؛ ألن أماكن اإلحرام حمدودة من قبل الشرع، كما وضح يف  ثانياً:
  الفقرة األوىل.

لعمرة جواً فإم حيرمون إذا حاذوا ميقات إذا كان األمر أم ال ميرون مبيقام عند القدوم للحج أو ا ثالثاً:
  بلدهم؛ ألن حذو املكان مبرتلته.
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ليست النية للحج والعمرة باللفظ فقط، وإمنا االعتبار للعزم والقصد الذي يكنه القلب، فإذا قدم اإلنسان  رابعاً:
اوزه بدون إحرام وجب عليه للحج والعمرة، قاصداً أداءمها فال بد من اإلحرام من امليقات احملدد شرعاً، وإذا جت

  دم جرباً للنسك.
إذا جتاوز احلاج أو املعتمر ميقات بلده بدون إحرام، مث أحرم من ميقات بلد آخر غري ميقات بلده،  خامساً:

فعليه دم؛ ألنه جتاوز ميقات بلده وأحرم دونه. وأما ما ذكرت من إحرام أهل بلدك من ميقات املدينة (ذي 
  احلليفة) فال حرج.

  .�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-
                                     

  )١٣٤٢٢ا�
	�ى ر�� (
س: ن&� �� أ4!اد ا�<5ات ا����&�، ونZ�رك ��N� �4 ا�&% س
5یً�، 
 .X +�  5نون<�� �4 �
=<� ا�Z!ایM� Uة ا��Z�رآ� �� ی<�رب NX!ًا، ون


�وب ح!اسI, ت�<�� ا�7ی� ��[ �5�6 	وا� ،!�4 ��ن ���M  � ا���� �

�و�� �5IاM1ون �4 ا�`��م، و��M�Iون Lي ?�رئ. �7ا ن�R. �� ا- � �NیM�

� إ4�د,
�  � آ���E أداء ا��tة ���
�	� ���5IاM1ی� �4 ا���، ه. � �f
نU�6 ون<t! أم @؟ وآa�� _�7 ا����!ات �Mی�� �N�M1 وی!Y	5ن �4 

����6، ه. ,F6 �4 ح<�N �3ة ا����6؟ وإذا آ�ن �6�ن	
� ح� إ/��� �3ة ا
  ,<�م �4� �3ة ا����6 ه. ن�N�� ��t؟

 ��4�>�� G��4، و@ ی���/ .X +�  Fن7ه ��N��� �
bء أدا�
f�4 أ
 .N4 ،����l/5I �4 ا���<�ت، ونM�Iى ا���<�ت إ�+ �
=<� ا�Z!اT Ub�رج �

U1!أم ن ،�N
إ�+ ا���. ا�	�! ون&!م �
�؛  ن`!ج إ�+ ا��6!ان� ��ح!ام �

�ء ���!ن�، أو ن&!م �� ��ن ���!ن� ا�7ي ه5 f8 �4 أ�نPI1ا �
Lن

  ا�Z!اT Ub�رج �� /!ب ا��L�ل؟
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� أح��ن� �4 ا��Mی
� ا��
5رة ون<��  Z!ة أی�م �4 I�N� 5نوآ�7_ ,
 �f ى!Tم أ�ة أی!Z  �N�4 ��>ون ،��!ا��Mی
� أو أ/. �f نI&!ك إ�+ �� ا��

! ن��� �
!U1 إ�+ ا��Mی
� �!ة أT!ى، و�6�نF س� ه87 ا��I	� �4 ا��Mی
f��n ,<�م �4� �3ة ا����6، ه. ی5�tن ���N ا����6؟ أM�4ون�  �1ً� 
P1اآ� ا- �T!ًا. ون�R. ا�5IEى T=�ً�، ح�j ی&t. نPاع �4 آ.  �م ح5ل 

�م  ��� آ���E أداء ا��tة. وا- ا���)ول أن ی45^ ا�5t�� U��6اب، وا��
  ورح�� ا- و�!آ�,�.

مادام أنكم جممعون اإلقامة يف الشرائع أو املدينة أكثر من أربعة أيام فإنكم تصلون الصالة تامة بدون أوالً:  ج:
قصر وال مجع؛ ألنكم يف حكم املقيمني، وإن نويتم إقامة أربعة أيام فأقل أو مل تنووا إقامة مدة معينة فإنكم يف 

  ولكم أن تقصروا الصالة الرباعية وأن جتمعوا.حكم املسافرين، 
بالنسبة لإلحرام للعمرة أو احلج مادام أنكم ذهبتم للعمل وجتاوزمت امليقات فإذا أراد أحد اإلحرام فإنه حيرم  ثانياً:

ومن كان دون ذلك «عند ذكر املواقيت:  من مكانه داخل امليقات؛ ألنه دخل بنية العمل، وقد قال 
إال من كان منكم عازماً على احلج أو العمرة حني  »أنشأ، حىت أهل مكة من مكةفمهله من حيث 

هن هلن «ملا وقت املواقيت:  مروره على امليقات؛ فإن عليه أن يرجع إىل امليقات ليحرم منه؛ لقول النيب 
ساجد أما اجلمعة فعليكم أن تصلوها يف امل ،»وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج والعمرة

  القريبة منكم اليت تقام فيها اجلمعة.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )١٣٦٠٧ا�
	�ى ر�� (
س: ا�!أة �� ا���� أوn3 ورNIf� /	N,5� .� أن ی5��6ا �� ی&% 

!��� ا���5دی� و�4  
N� �� ���N� ا�`�ص، ویM15 ه
� �4 ا����� ا��
 .N4 ،�Dی!Eداء ه87 ا�L �� 5ن>iی ��� ���
�Mی
� M1ة �� ا��Ic!��� ا���
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 �4 �I�� �� ة؟ وه. ی&!مM1 �
ی56ز ا�&%  � ه87 ا��!أة ��� ه� M� �4ی
 F6ی �ك، أو أن�
M1ة، أو ی7هF إ�+ ��<�ت أه. ا���� ا���ح�� وی&!م �� ه

ا����؛ أي: T!و1� ��&%   �+ ا�7ي س�&%  � ه87 ا��!أة أن ی5ن ��
ی5ن �� ا����؟ وه. یF6 أن ی5ن ه7ا ا�&�ج �� ��Mة ه87 ا��!أة 3�ح	� 

  ا���35؟
ج: حيج عن املرأة املذكورة من حمل النائب إذا كان دون امليقات، أما إذا كان أبعد من امليقات فإنه حيرم من 

ملا وقت  من امليقات الذي مير به؛ لقول النيب  ميقات بلده، إال أن يأيت إىل مكة من طريق آخر فعليه أن حيرم
هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج والعمرة، ومن كان دون ذلك «املواقيت: 

  متفق على صحته. »فمهله من حيث أنشأ، حىت أهل مكة من مكة
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     
  2%a��ا l&`ر f`�'  l&`��ا  
  B
&
 (�#ا* - -�ز  (�#ا��زاق (- XیX��ا#�)  

  )٨٨٤ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
: ��ذا ی<5ل ا�����ء �4 حMی  j��Zb رض� ا-  
N� ا�7ي ورد ١س


��� ����!ة وحMیj ا��  	�س رض� ا-  
�N� ا�7ي Iإ�+ ا� �N1و!T ��4
�، ��� أراد ا�&% أو ا���!ة«�: ورد �4� �� �، وآ�l »حI+ أه. �


�N�؟ ��
5ا �
� ا�!أي ا�G�&t ا��5ا4^ ��I�ب وا��
�، و�� أی� �� U�6ن
ی&!م أه. �� ����!ة، �� ا�&. أم �� �� ا��!��؟ آ�� �4 حMیj ا�� 

   	�س رض� ا-  
�N�.اهـ
لجمع بينهما، وبيان ما يترتب على ذلك من ميقات : حيسن أن نذكر بعض روايات احلديثني متهيداً ل١ج

  اإلحرام بالعمرة مفردة بالنسبة ألهل مكة، ومن يف حكمهم ممن كان داخل احلرم.
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ألهل املدينة ذا احلليفة، وألهل الشام اجلحفة، وألهل  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: (وقت رسول اهللا 
فهن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج «ل: جند قرن املنازل، وألهل اليمن يلملم، قا

  رواه البخاري ومسلم. »والعمرة، ومن كان دون فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة من مكة
اخرج «احملصب، فدعا عبدالرمحن بن أيب بكر فقال:  وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت: نزل رسول اهللا 

، قالت: فخرجنا فأهللت، »مث لتطف بالبيت، فإين أنتظركما هاهنابأختك من احلرم فلتهل بالعمرة، 
 »هل فرغت؟«وهو يف مرتله يف جوف الليل، فقال:  مث طفت بالبيت وبالصفا واملروة، فجئنا رسول اهللا 

فقلت: نعم، فأذن يف أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صالة الفجر، مث خرج إىل املدينة، رواه 
اري ومسلم. ويف رواية أخرى عنها أا قالت: فلما كانت ليلة احلصية قلت: يارسول اهللا يرجع الناس البخ

حبجة وعمرة، وأرجع حبجة، قالت: فأمر عبدالرمحن فأردفين على مجله، مث ذكر عمرا من التنعيم. ويف رواية 
ت، فبعث ا مع عبدالرمحن ، فأب»يسعك طوافك حلجك وعمرتك«قال هلا يوم النفر:  عنها: أن النيب 

جيزئ عنك طوافك بالبيت وبالصفا واملروة عن حجك «إىل التنعيم، فاعتمرت بعد احلج، ويف رواية: 
رجالً سهالً، إذا هويت الشيء تابعها عليه، فأرسلها مع  ، ويف رواية ملسلم يف صحيحه: (وكان »وعمرتك

  عبدالرمحن بن أيب بكر فأهلت بعمرة من التنعيم).
وعلى هذا يقال: إن حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما عام يف أن أهل مكة حيرمون من مكة باحلج مفردة 

ولعمرة مفردة وباحلج والعمرة قراناً، وحديث خروج عائشة من احلرم مع أخيها عبدالرمحن لتحرم من التنعيم 
العام واخلاص إذا تعارضا محل العام  وإرشاده خاص، والقاعدة املعروفة املسلمة عند العلماء: أن بأمر النيب 

على اخلاص، فيعمل باخلاص، وهو هنا اإلحرام بالعمرة من التنعيم، أو غريه من احلل، وال يعمل مبا يقابله من 
أن أهل مكة  »:حىت أهل مكة من مكة«أفراد العام، وهو هنا اإلحرام بالعمرة مفردة من مكة، فيكون معىن 

باحلج والعمرة قراناً، ال حيتاجون إىل اخلروج إىل احلل، أو إىل ميقات من املواقيت حيرمون باحلج مفرداً أو 
األخرى املذكورة يف احلديث؛ ليحرموا منه بذلك. أما العمرة مفردة فعلى من أراد اإلحرام ا وهو يف مكة أو 

ر العلماء، بل قال احملب داخل حدود احلرم أن خيرج إىل احلل، التنعيم أو غريه؛ ليحرم ا، وذا قال مجهو
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الطربي: ال أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة. اهـ. فيتعني محل قوله يف حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما: 
  على القارن واملفرد، دون املعتمر عمرة مفردة. »حىت أهل مكة من مكة«

اً، فلو كان اإلحرام بالعمرة مفردة من ما خري بني أمرين إال اختار أيسرمها مامل يكن إمث ويؤيد ذلك أن النيب 
احلرم مأذوناً فيه الختاره لعائشة؛ لكونه أيسر وأقل التزاماً وكلفة بالنسبة له ولعائشة وأخيها، ومل يأمرها 

حينما يأيت البيت ليطوف طواف  باخلروج إىل احلل أو التنعيم؛ لتحرم منه، بل كان يكفيها أن تذهب معه 
طواف الوداع، ويف ذلك  العمرة من األبطح، فتطوف وتسعى العمرة وقت طوافه الوداع، وهي حمرمة ب

الكفاية لتحقيق رغبة عائشة وتطييب خاطرها، فإا إمنا قصدت أن تعتمر عمرة مفردة دون اخلروج إىل احلل، 
الرمحن، أمرها باخلروج إىل التنعيم فاحتاجت إىل حمرم فأرسل معها أخاها عبد أو مكان معني منه، لكنه 

أن حيدد معها مكاناً للقاء بعد الفراق، فعدوله  وكان ذلك ليالً حيث حيتاج الناس إىل الراحة، واضطر النيب 
عن اإلحرام من احلرم وهو أيسر للجميع إىل اإلحرام من احلل مع ما فيه من املشقة والكلفة اليت ال توجد يف 

ل دون احلرم مقصود إليه مأمور به شرعاً ملن أراد أن يعتمر األمر األول دليل على أن اإلحرام بالعمرة من احل
  عمرة مفردة وهو باحلرم.

ويرى بعض العلماء أن العمرة وإن كانت سنة أو واجبة على كل مسلم مكلف مستطيع ينبغي ملن أراد وهو 
عيم أو غريه ليحرم منه باحلرم أن جيعلها مع احلج، فيحرم قارناً العمرة باحلج، وال خيرج من احلرم إىل احلل، التن

إال لعائشة؛ تطييباً خلاطرها، ومل يعهد من الصحابة اخلروج من احلرم  بعمرة مفردة؛ ألنه مل يأذن فيه النيب 
  لإلحرام بالعمرة من احلل.

  ويرى مجاعة: اإلحرام بالعمرة مفردة من مكة وحنوها من احلرم؛ لعموم حديث ابن عباس.
  .) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�

                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ول واEال ا���٢٦٧٨ا(  

M �� /��5ا �`!وج أه. �� إ�+ أدن+ ا�&.  -: أ ١س  .��Mن ا��إذا آ

 ��Zb و 	Mا�!ح�� ا�
� أ�� �! رض� ا-  �����4 ح��� ا���!ة ه5 أ�!8 
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Zb�  nن�آ .N4 ،�N
  +Iح �� و 	Mا�!ح�� رض� ا-  
�N �� أه. �
  ی<�س  �+ T!و�N1� T!وج أه. ��؟

 ������4�ذا /t! ا�
	�  -و �+ �� 3&&� ا���M.-وإذا G3 ه7ا  -ب 
 ��� �I��/?5ال إ �؟ �3١٩,�&�&tء �4 ا�!وای� ا��1 �آ� �ی�5ً  

ا��N�1!ی� أ@ ی�5iا ��� أآi! ��  ����وآ�7_ ���ذا أ�! ا�
	�  -1ـ 
�f :ري�`	ا�7ي روا8 ا� ��!D&ا���ء �� ا� jیM�4 ح _�
�f أی�م ��M ا�
، وه. آ�ن  	Mا�!ح�� و ��Zb رض� ا- »�fث ���N�1!ی� ��M ا�Mtر«


�N� إ@ �� ا��N�1!ی�؟   
 : نعم، الدليل على أن اإلحرام بالعمرة وحدها ملن كان يف احلـرم جيب أن يكون من احلل؛ هو أمره ١ج

 عنها أن تأيت ا من التنعيم، وأن يذهب معها أخوها عبدالرمحن رضي اهللا عنه حمرماً هلا، مع أنه عائشة رضي اهللا
  ما خري بني أمرين إال اختار أيسرمها، فلو كان احلرم واحلل بالنسبة إلحرامهما بالعمرة سواء ألمرها أن حترم

يها بأمرمها بالذهاب إىل التنعيم ليالً لتحرم من األبطح، حيث نزلوا به وهو من احلرم، ومل يشق عليها وعلى أخ
منه عائشة، ومل يشق على نفسه بفراقها ليالً واضطراره لتحديد ميعاد اللقاء وهم على سفر، ومل يكن أمرها 

بذلك من أجل كوا من املهاجرين ومن غري أهل مكة، فإن من كان نازالً ببنيان مكة أو بأبطحها وهو من غري 
ج من مكانه، وال يكلف اخلروج إىل احلل أو إىل ميقات بلده، سواء كان من املهاجرين أم آفاقياً أهلها حيرم باحل

غري مهاجر، وليس ثبوت اإلحرام بالعمرة مفردة من احلل ملن أراد أن يعتمر من أهل مكة أو احلرم، بالقياس على 
من أراد العمرة وهو داخل حدود ماجاء يف حديث عمرة عائشة من التنعيم، بل هذا احلديث تشريع عام لكل 

للواحد  احلرم، سواء كان مبكة أم خارجها، وسواء كان آفاقياً من املهاجرين أم من غريهم؛ ألن أمر النيب 
  كأمره للجماعة، تشريع عام، إال إذا دل على ختصيصه به دليل.

دالرمحن رضي اهللا عنهما من وذا تعرف اإلجابة عن فقرة (ب) وفقرة (ج) فإنا قلنا: بأن عائشة وأخاها عب
  املهاجرين.


+ /�5� ٢س�� �� :����» :���M أن » حI+ أه. �� ی&!�5ن �� �
�4 ا�!وای� ا�t&�&� @��  	�س رض� » �� أراد ا�&% وا���!ة: «����/�ل 
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  ا-  
�N�؟
ة حيرمون : معناه أن كل من أراد احلج والعمرة وكان مرتله دون املواقيت حيرم من مرتله، حىت أن أهل مك٢ج

عائشة رضي اهللا عنها أن تعتمر  لنسكهم من مكة، وهو عام يف احلج والعمرة، ولكنه خصصه حديث أمره 
من التنعيم؛ لكونه أدىن احلل من احلرم، فصار احلديث الذي سألت عن معناه حمموالً على من حيج أو يعتمر وهو 

لى من حيرم باحلج مفرداً أو باحلج والعمرة قراناً دون املواقيت املسماة يف األحاديث، وخارج حدود احلرم، وع
أو حيج ممن متتع بالعمرة إىل احلج ال على من حيرم بالعمرة فقط، استثنائها حبديث عائشة؛ عمالً باألحاديث 

  الواردة يف النسك كلها دون نظر إىل قياس أو خصوصية لعائشة أو غريها.
� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�.  

                                     

  )٢٨٧٣ا���ال ا���-. � ا�
	�ى ر�� (
: حD!ت �� اLردن ���=�b!ة إ�+ M1ة /�M3ًا �Mی
� ���Z، و��[ ٧س

 �Z�� +ة إ�!b�=ت ا�!TR, �
��I أداء ا���!ة و@ حI+ ا�7ه�ب إ�+ ��، و��
�� n�/ _ذ� M
�ح!ام �� M1ة و,nN15 إ�+ M1 �4 n��64ة �Mة ی���5، و 
� Lداء ا���!ة، N4. ه87 ا���!ة 3&�&�؟�  

: هذا اإلحرام صحيح؛ ألنك أنشأته من جدة، ومل تنو العمرة قبل ذلك، وال دم عليك فيه، واألصل يف ذلك ٧ج
 ألهل املدينة ذا احلليفة، وألهل الشام اجلحفة، حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: وقت رسول اهللا 

فهن هلن وملن أتى عليهن من  غري أهلهن ملن كان «وألهل جند قرن املنازل، وألهل اليمن يلملم، قال: 
متفق  »يريد احلج والعمرة، فمن كان دون فمهله من أهله وكذلك حىت أهل مكة يهلون منها

ليس على ظاهره، فقد  عليه. وما دل عليه عموم هذا احلديث من أن من أراد اإلحرام بالعمرة فإنه حيرم من مكة
جاء ما يدل على أن من أراد اإلحرام بالعمرة وهو مبكة فإنه حيرم من احلل، فعن عائشة رضي اهللا عنها قالت: 

اخرج بأختك من احلرم فتهل بعمرة مث «احملصب فدعا عبدالرمحن بن أيب بكر فقال:  نزل رسول اهللا 
فأهللت مث طفت بالبيت وبالصفا واملروة، فجئنا قالت: فخرجنا،  »لتطف بالبيت، فإين أنتظركما هنا
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قلت: نعم، فأذن يف أصحابه بالرحيل،  »هل فرغت؟«وهو يف مرتله يف جوف الليل فقال:  رسول اهللا 
  فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صالة الصبح مث خرج إىل املدينة. متفق عليه.

  .س�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� و 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���٥١٨٥ا(  
: آ�l �� رآF ا�=��رة �� ا��Mی
� إ�+ M1ة وه5 ی!یM ا���!ة، ٢س

��ذا ی�E.، ه. ی�	[ ا�ح!ام �� �=�ر ا��Mی
� وی
5ي �����!ة �� ح�� 
  رآ5��، أم ��ذا ی�E.؟ ���� ��.

رة من املدينة إىل مكة للعمرة فإنه يشرع لك أن تغتسل وتتوضأ وضوء الصالة، : إذا أردت السفر بالطائ٢ج
وتلبس إحرامك، وبعد إقالع الطائرة من املطار تليب بالعمرة، وذلك قبل جماوزة ميقات أهل املدينة، وهو: آبار 

  علي.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٥٨٣٠ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
: �� ح� �� أح!م �����!ة ��M ا�&% �� آMي؟ إن �f�f ن�5ة ١س

أح!�� �����!ة ��M ا�&% �� آMي ح�j �<! ح6�ج ا�	! �4 اLردن، وأح!م 
���N ر1. ح�j آ�ن5ا  �+  6. إذ آ�نY n��	�� ا�<����I�I� �N�� ��4 إ@ 

نp!ًا �<!ب �M 5 ا�!ح�. و Mم اس=I� �NI ا�7ه�ب إ�+ ه)@ء ا��f�i، و

���، و45Tً� �� ا@زدح�م ا�MZیM ه
�ك اa�� MNI1 ا�
�س أن ی&!�� �� Iا�


���، وآ�7_ أح!م  ����آMي /��سً� �L! ا�!س5ل Iأن ,&!م �� ا� �Zb���

���، وا��6!ان� وآMي �� ا�&.، �4�  ����ا�!س5ل Iة �� ا��6!ان� وا�!�����
  ام �� آMي �7Nا ا�L!، ه.  �!,1 �N�Pbة؟ح� ا�ح!
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: أخطأ هؤالء الذين أحرموا بالعمرة من كدي؛ ألن كدي ليست من احلل، بل من احلرم، وليست ١ج
من اجلعرانة، ومل يعتمر من  كالتنعيم، وال اجلعرانة؛ ألن كالً من التنعيم واجلعرانة من احلل، وقد اعتمر النيب 

محن بن أيب بكر أن يذهب مع أخته عائشة لتحرم بالعمرة من التنعيم؛ ألا أقرب مكان التنعيم، وإمنا أمر عبدالر
من احلل إىل احلرم، ولو كان اإلحرام بالعمرة داخل حدود احلرم جائزاً شرعاً ألذن لعائشة أن حترم من مكاا 

لك من املشقة دون حاجة وهم باألبطح، ومل يكلفها وأخاها الذهاب إىل التنعيم لإلحرام منه بالعمرة؛ ملا يف ذ
إذا خري بني أمرين اختار أيسرمها مامل يكن إمثاً، وقياس كدي على التنعيم واجلعرانة باحلل  على سفر، وكان 

غري صحيح؛ ألن اإلحرام من املواقيت تعبدي وعمرم صحيحة، وعلى كل منهم ذبيحة إلحرامهم بالعمرة من 
  احلرم.

  .) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�
                                     

  2%a��ا l&`ر f`�'  l&`��ا  
  B
&
 (�#ا* - -�ز  (�#ا��زاق (- XیX��ا#�)  

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ال ا���١٦٩٣ا(  
: إذا أراد ا�&% أو ا���!ة، ویZ^  ��� ا�ح!ام ���=�b!ة، �f ه5 ٣س

  ا���<�ت، � .N4� �TR,! ا�ح!ام إ�+ M1ة أم @؟�U ذ�_ @ ی�!ف �<Mار 
: إذا أراد احلج والعمرة وهو يف الطائرة فله أن يغتسل يف بيته، ويلبس اإلزار والرداء إن شاء، وإذا بقي على ٣ج

امليقات شيء قليل أحرم مبا يريد من حج أو عمرة، وليس يف ذلك مشقة، وإذا كان ال يعرف امليقات فإنه يسأل 
  طائرة، أو أحد املساعدين له، أو أحد املضيفني، أو الركاب ممن يثق به من أهل اخلربة بذلك.قائد ال

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )١٢٢٣٣ا�
	�ى ر�� (
!Eس M
ي س: �<t� �� n�1 M! إ�+ �� ا��!�� ����.، و�� أن5ِ  

 ��� niأی�م أح!�M6�� �� n  ��٧ �t! ا���!ة و@ أح!�n، و��M أن �
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 ،�ً�!&� �� .TM, أن M� @ �5ة: إنTا� Mل �� أح�ا���!ة، 4< nوأدی ،���
Iا�
  �4� �Mى 3&� ذ�_ و��ذا  ��؟

  ج: إذا كان األمر كما ذكر فإحرامك من التنعيم صحيح.
  .و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# 

                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���١٢٨١٢ا(  

� �� Y!ض �4 �� �f إ�+ ا��Mی
�، ٢س: ح�ج ی
5ي ا�&% و�

 �
� �f س�4! إ�+ ا��Mی
� وأح!م �� ا��Mی� .Tوز ا���. و�� ی&!م، ود�و1
� !Zا� �  �4 ه87 ا�����R؟ ح�1ً�. �4� ح� ,t!4� ه7ا، و��ه5 ا�&

: مادام أن احلاج خرج إىل ميقات أهل املدينة، وأتى حمرماً فال شيء عليه يف دخوله بدون إحرام، وكان ٢ج
  األوىل له أن يدخل من السيل حمرماً.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     





  

- ١٤٧  -  

  
  
  
  
  
   

  

  اإلحرامباب 
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  )١١٢٩ا�
	�ى ر�� (
س: ��� ��nc ا�`����  Z!ة ��  �!ي، ?�	n �� وا�Mي أن أح% 
 �Iي ون�Mt/ ����، �Np!ًا �� أن /Mtي أداء 4!ی�D ا�&%، و�� �� ی
 ،��!أداء ا�E!ی�D، �. آ�ن /Mtي حF ا@سI=�ع ورؤی� �� ا��

�� ا�E!ی�D وا��Mی
� ا��
5رة، و�Z�هMة ا��Z� ! ا��<Mس� و�Y! ذ�_، أ
N�D/R�4� ��4� ��M إن X�ء ا-،  ��ً� أن� /n�D ذ�_ ا�&%  �+ �� ی!ام 
5آ� ن<� �4 ر�� إحMى ا��6!ات، N4. أ �M ا�E!ی�D؟  ��ً� أن� X �Yر

.�ً?��Iاح �N,د�ح!ی�  �+ إ   
ع ج: إن كان األمر كما ذكرت من أنك أديت احلج على ما يرام، فقصدت احلج عند اإلحرام، وأديت مجي

فرائضه، فحجك صحيح إن شاء اهللا، يسقط به عنك حج الفريضة، وال تأثري لقصدك ابتداًء مشاهدة مكة 
واملدينة وغريمها من األماكن على صحة حجك، وهو قريب يف احلكم من قصد التجارة مع احلج، غري أن له 

احلج عند اإلحرام. وعليك تأثرياً على مقدار ثوابك عن احلج، حيث نويت ابتداًء نية أخرى، وصاحب قصدك 
دم عما شككت فيه من نقص الرمي، إن كان الشك يف ترك ثالث حصيات فأكثر؛ ألن األصل وجوبه، وال 

يسقط عنك إال إذا أديته بيقني أو غلبة ظن، وإن أعدت احلج احتياطاً؛ رغبةً يف عظم الثواب فذلك أعظم 
حرام، وإمنا أديت أعماله ظاهراً حىت ال ينكشف أمرك ألجرك وأمت لنسكك، أما إذا كنت مل تقصد احلج عند اإل

ألبيك فحجك غري صحيح؛ ألن النية ركن من أركان احلج ال يصح بدوا، وجيب عليك أن تعيده عند 
  االستطاعة.
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  أن5اع ا�ح!ام

  )٥٢٢٩ا�
	�ى ر�� (
 �	X �,��5��� 5نس: �<M /!أت آI	ً� آ�i!ة  � �
�س_ ا�&%، و,�د ,
 �� �آ���4  � ا��
�س_، و�� ر�Y ذ�_ ,M6ن� a�� �4 ا��5اضU @ أ,�
�N4 ا��I� ،8!�Y �� G�&t�رض اL/5ال وا\راء وا�N>E�ء، و�� ذ�_ 

،(���  G�ذ @) :ك رأي ی<5ل�
N4 %&ا� ��
و�
�N �� ی<5ل:  )ا�4!اد( �
 �  �ً�4�X ًاMواح �ً��Iأ/!أ آ �� �ك؟ أن!I, ��N7 وأیTR, ���5>ي ا�R4 ،(G�7ی)

 �	
، وا�t&��� ا�!ام رض5ان ا-  ���N أ����1، ����ا�&%، أو آ�� ح% ا�
R4ر51 �
� ,5ض�G ذ�_ �5tرة �	�=� وواض&�، وP1اآ� ا- �T!ًا، 

�م  ��� ورح�� ا- وذ�_  �+ ض5ء ا�I�ب وا��
� ا�t&�&�. وا��
  و�!آ�,�.

ج: أنواع اإلحرام ثالثة: األول: اإلحرام باحلج فقط، ومن حج مفرداً فال جيب عليه هدي. الثاين: اإلحرام 
باحلج والعمرة معاً، وهذا يسمى قارناً، ويسمى أيضاً متمتعاً، وجيب على القارن هدي. الثالث: اإلحرام بالعمرة 

ا مث حيج يف نفس السنة، ويسمى من فعل هذا متمتعاً، وجيب عليه هدي، ومن مل يف أشهر احلج، ويتحلل منه
جيد اهلدي صام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل وطنه، أو حمل إقامته، وأفضل أنواع النسك الثالثة: التمتع 

  بالعمرة إىل احلج.
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )١٤٢٠ا�
	�ى ر�� (
 ^�D� �� ،UI�Iا� %&��� nون5ی �,Mم  � وا��ه7ا ا�� n66س: ح
� �4 ا��5م � n�M/ ��M
  �

�  �� ن5یn ا�4!اد، وf�ن�ً�: إن�Pا� n/5ا�
 �
�M� ر�1
� ��  !4�ت �� أ,�  :�ًi��fو ،+
�� n�	ا�� �� �ا�i��� �� أ,�

�4 �
+، ورا��ً�: ر��n ا��6!ات �4 ا��� � ا�!ا��� /!ی	ً� �� �� ا��	� n

ltI ا���. ح�F ا�n�/5I ا�Pوا��، وه� ���� ا���M اLول. أر51 � M��

  إ4�د,�  �� ذآ! أ �8.
ج: حتويلك التمتع إىل إفراد الجيوز، لكن نظراً إىل أنك مل حتل إحرامك فتكون قارناً يلزمك هدي القران، وأما 

تك يف مىن ليلة يوم التروية؛ ألنك مل تتمكن فليس عليك يف ذلك شيء، وأما كونك مل تتمكن من عدم مبي
املبيت بعد رجوعك من عرفة فاملبيت مبىن ليلة إحدى عشرة، واثنيت عشرة واجب من واجبات احلج، وكذلك 

ومن يف حكمهم دم، وهو مبيت ليلة ثالثة عشر ملن مل يتعجل. وجيب يف ترك املبيت على غري السقاة والرعاة، 
شاة، فإذا مل جيد صام عشرة أيام، وهذه الشاة تذبح يف احلرم وتوزع على الفقراء، وهذا هو األحوط، وأما 

رميك اجلمار يف الساعة الرابعة بالتوقيت الزوايل فنرجو أن ال يكون به بأس، ولو أنك أخرت الرمي إىل مابعد 
  للسنة. طلوع الشمس من يوم العيد لكان ذلك أوفق

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ال ا���٣٠٥٣ا(  
: �4 أحM اL 5ام ن5یn ���&% وا���!ة ��ً� و/n ا�ح!ام، و 
�M� ٣س


�� آ��I� 5! وM1ت أن ر4<�fح5ا�� ا �
Iرة �� /!ی�رت ا�����4 ا�&% س �ءن
�N�i� n���4؛ �7ا أر51 ه.  ��� �Xء  -أي ���4!اد  -أح!�5ا ���&% 4<] 
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�4 ذ�_ أم @؟ أM�4ون� P1اآ� ا- �T!ًا،  ��ً� �Rن
� ذه	n ����!ة ��M ذ�_ 
  �4 ر�D�ن  Mة �!ات.

إلحرام فال شيء : إذا كان تحول نيتك من اإلحرام باحلج والعمرة معاً إىل اإلحرام باحلج فقط حصل قبل ا٣ج
عليك، وإن كان ذلك بعد عقد اإلحرام باحلج والعمرة فال يسقط ذلك عنك حكم القران، ودخلت أعمال 

  عمرتك يف أعمال حجك، وعليك هدي التمتع.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٤٥٨٥ا�
	�ى ر�� (
�� ا�&� ��4� �5 أ7Tت  �!ة �4 ر�D�ن، و 
M ا���<�ت /�n:  س:

 .�
I�	ح j[ �4&�� ح���ح �
�	�_  �!ة �ً�I�I� �N� إ�+ ا�&%، V4ن ح	�
وأ7Tت �4 �� �� ی<�رب �f�f أی�م ورn�1 إ�+  ���، و�4 و/n ا�&% �� 

  أ,�� �� ا�&%. �4� ا�&� P1اآ� ا- �T!ًا؟
كرت فال حرج عليك، وال يلزمك شيء إال إذا كنت مل حتج حجة اإلسالم، ج: إذا كان الواقع منك كما ذ

  فعليك أن تؤديها عند االستطاعة.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

 ا�
	�ى ر�� (� l��L�ال ا���٦٤٢٠ا(  
�&%، وی5ن ح6� ی5م  !�4، ه. : إذا آ�ن ی!یM ا�E!د ا�<��م ��٥س

  ی5ن �E!دًا أو �� ح��؟
  : إذا أراد بإحرامه احلج فقط كان مفرداً.٥ج
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٧٣٦٤ا�
	�ى ر�� (
�7ي یF,!I س: أرFY ا���!ة �4 ر�D�ن �ً�I�I� �N� إ�+ ا�&%، �� ا


� حI+ ا�&%، وأن� �lm5 و@ أسc� U�=I�درة ا���. إ@ �1V�زة ا�&%، �� 
 M15ى؟ ی!Tإ�+ أ �>=
� �� !Eن، ه. ی56ز ا���Dزة ا���!ة �4 ر��وإ1

)، وه� أ/��ط ١٠٠ر٠٠٠ �� دی� ��Mو�� �	�~ و/Mر� 8��b أ�l ری�ل (
   �+ ا�!ا,F ا�NZ!ي، N4. ی56ز �� ا�&%؟

، ولكنها ليست العمرة اليت يتمتع ا إىل احلج، بل اليت يتمتع ا رمضان رغَّب فيها النيب  العمرة يف أوالً: ج:
إىل احلج هي اليت يؤتى ا يف أشهر احلج، وهي: شوال، وذو القعدة، والعشر األوىل من ذي احلجة، مث حيج من 

  عامه.
لحج أو العمرة فال جيوز لك ترك العمل إال إذا كان الواقع ما ذكر من أنك ال تستطيع مغادرة العمل ل ثانياً:

  بإذن مرجعك.
  دين الدولة الذي ذكرت ال مينع من احلج. ثالثاً:

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٧٦٥٨ا�
	�ى ر�� (
/�رنً�، و�� إن س: �4 ا���م /	. ا���ض� ن5یn أداء 4!ی�D ا�&% 

وn�3 إ�+ ��n ا- ا�&!ام حI+ أدیn 4!ی�D ا���!ة، و,�I	! ?5اف ا�<Mوم 
�4 نE[ ا�n/5، ح�j �� أ,Z!ف �Pی�رة ��n ا- �� /	.، M�� �fه� ��5م 
  U�I� ك�
واحM أدیn 4!ی�D ا���!ة ن����  � وا�M,� ا��45I�ة، و��� آ�ن ه

ی� XR4�ر  �� اLه. ا�7ی� �� ا�n/5 /	. ا�7ه�ب إ�+ �
+ �4 ی5م ا�I!و
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 +

Mه� ���I&�. �� ا�ح!ام n��E4، و 
M ا�7ه�ب إ�+ �  n/5ا� �D/أ
 M6�� �4 [>4 %&��� ا�ح!ام ��
� ��Iرآ� n��3 �f ،MیM1 �� n�!أح
 .N4 .UI�Iت �� ا�<!ان إ�+ ا�!�c, M/ �Iن� !	I�, ���&ا���!ة، و�4 ه87 ا�


&! ذ��&�� ����/ �Yر �	b�X 5ب ح�6 أيZی �Iا���!ة ا� !	I�, .؟ وه
أدیNI� ن����  � وا�M,� �4 �5س� ا�&% 3&�&�، أم أن� @ ی56ز ,Rدی� 
 �bأدا M�� ن�ا�ن� �	 �!,�� �4 �5س� ح% واحM؟ وه. أي ذنF ی!,


Pه��  � ا�`=R؟� �
�� �
  ا�E!ی�D ی)N��  !f�؛ Lن
  أحسنت فيما فعلت من التحلل من العمرة. تعترب يف حجك املذكور متمتعاً بالعمرة إىل احلج، وقد أوالً:ج: 
العمرة اليت أديتها عن أمك بعد أن اعتمرت عن نفسك صحيحة إذا كنت أديتها بعد التحلل من عمرتك  ثانياً:

  باحللق أو التقصري بعد الطواف والسعي.
بني حسنات ماكان من الذنوب دون الكفر األكرب ال حيبط األعمال الصاحلة، ولكن تكون املقاصة  ثالثاً:

  وسيئات من خلط عمالً صاحلاً وآخر سيئاً مامل يتب منها أو يعف اهللا عنه.
فتحبط مجيع األعمال الصاحلة إذا مات على ردته، ومن تاب منها توبةً  - والعياذ باهللا- أما الردة عن اإلسالم 

د منكم عن دينه فيمت {ومن يرتدنصوحاً مل حتبط أعماله الصاحلة فضالً من اهللا ورمحة، قال اهللا تعاىل: 
  . )١(يف الدنيا واآلخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}وهو كافر فأولئك حبطت أعماهلم 

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ال ا���٨٥٠٧ا(  
  ���!ة أو �&% N`�4 �f� ��ذا یF6  ���؟: إذا �	[ ا�ح!ام ٣س

: إذا كان لبس اإلزار والرداء ومل ينو الدخول يف احلج أو العمرة ومل يلب بذلك فهو باخليار: إن شاء دخل ٣ج
يف احلج أو العمرة، وإن شاء ترك ذلك، وال حرج عليه إذا كان قد أدى حجة وعمرة اإلسالم، أما إن كان قد 

                                           
  .٢١٧) س�رة ا���Zة، ا4ی2 ١(
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العمرة فليس له فسخ ذلك والرجوع عنه، بل جيب عليه أن يكمل ما أحرم به على  نوى الدخول يف احلج أو
، وذا يتضح لك: أن املسلم إذا دخل يف )١({وأمتوا احلج والعمرة هللا}الوجه الشرعي؛ لقول اهللا سبحانه: 

ورة، إال أن حج أو عمرة بالنية فليس له رفض ذلك، بل جيب عليه أن يكمل ما شرع فيه؛ لآلية الكرمية املذك
لضباعة بنت الزبري ملا قالت:  يكون قد اشترط، وحصل املانع الذي خاف منه فله أن يتحلل؛ لقول النيب 

متفق على  )٢(»حجي واشترطي أن حملي حيث حبستين«يارسول اهللا إين أريد احلج وأنا شاكية، قال: 
  صحته.
  .� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس� 

                                     

  ا�
�� U=/ �4 ا�&%

  )٦١٤١ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
: ذه	n إ�+ ا�&% �E!دًا ���� ا�i��� �� NX! ا�&M1 �� �6ة، ١س

nE=4 ?5اف ا�<Mوم وس��n، إ@ أن
� اض=!یU=>� n ا�=5اف �MZة 
m �4 +

�ء و51دي ��fوأ ،+
�� n�	��� n	م، وذه�حPا� ،���iی5م ا� !N

 ،.m ��4 ن�� �  j&	ء ا��
fأ F�Iوا� MیMZا�&! ا� �� �
ون�6�I ��� ن��
 ��P
4
5یU=/ n ا�&% ن�6�I ��7_، وا��5دة إ�+ � ،F�,و ��L�� ت!�X
�M6ة، و,nN15 إ�+ ا�&!م �
�� /=U ا�&%، إ@ أن
� �� أU�T ا�ح!ام، 

�Mه� �X!ت ووn�3 ا�&!م وn��3 �4� �3ة ا��t! ی5م ا�i���، و�

                                           
  .١٩٦) س�رة ا���Zة، ا4ی2 ١(
� أح$# ٢(T٤٢٠،٤٢٠-٢٠٢،٣٤٩،٣٦٠،٤١٩، ٦/١٦٤، ١/٣٣٠،٣٣٧،٣٥٢) أخ���ري ، وا�L١٢٠٧-��� ( ٨٦٩- ٢/٨٦٧، و���� ١٢٣- ٦/١٢٢ ،

� ٢٧٦٨-٢٧٦٦-��� ( ٥/١٦٨)، وا�%��`B ٩٤١-��� ( ٢٧٩- ٣/٢٧٨)، وا�	��Rي ١٧٧٦-��� ( ٣٧٧- ٢/٣٧٦)، وأ-� داود١٢٠٨T�� )، وا-
٢٩٣٨- ٢٩٣٦-��� ( ٩٨٠-٢/٩٧٩،٩٨٠ B#ار��٢/٣٥)، وا B%U� #ار�ی$2 ٢٣٥، ٢/٢١٩، واXخ - ٩/٨٦، وا- ح��ن )٢٦٠٢-��� ( ٤/١٦٤، وا-

٣٧٧٥- ٣٧٧٣-��� ( ٨٨ B'ا��U�٨٣٧،٨٤٠ - ٨٢٧، ٧٧٣-��� ( ٣٣٥،٣٣٦- ٢٤/٣٠٤،٣٣٢)، ١١٩٠٩،١٢٠٢٣-��� ( ١١/٢٦٢،٢٨٧)، وا -
٨٤٣ BZ[&��٥/٢٢١،٢٢٢،٧/٢٨٩)، وا.  
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 +�  n@ز� �ل ا�&%، وأن�وإآ� +
���!اح� n�P�4  �+ أن أ 5د إ�+ �

�س_ ا�&%. �4� ح� ا�
�� �<=U ا�&% � �/�� nوأآ�� n�1إح!ا��، و�4ً� ر

  �f ا��5دة �آ����؟
: ما وقع منك من النية بقطع احلج ليس له أثر على حجك؛ ألنك رجعت إىل احلج، وال فدية عليك يف ١ج

  ا كنت طفت للحج بعد رجوعك من عرفات طواف اإلفاضة، وكملت أعمال احلج.ذلك إذ
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ال ا���١١٠٢٠ا(  
: إذا أح!م ا�&�ج وأراد ا�N4 F�=I. یF�=I /	. ا��c.، أم ��M ٣س

  ا��c. ��ح!ام؟
: إذا أراد مريد النسك للعمرة أو احلج التطيب عند اإلحرام قبل التلبية باحلج أو العمرة فله ذلك، واألوىل أن ٣ج

إلحرامه قبل أن حيرم، وحلله قبل  يكون بعد االغتسال؛ لقول عائشة رضي اهللا عنها: (كنت أطيب رسول اهللا 
  متفق على صحته. )١(أن يطوف بالبيت)

  .* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�
                                     

  )١٢٩٣٣ا�
	�ى ر�� (
س: ن&� أر��� أ4!اد �� �
�5�� ����1 ا��Nل اLح�! ا���5دي، ,� 


� ����. ا�س���4 �4 ا��Z� ! ا��<Mس� �4 ح%  �م &�X!,١٤٠٨ �
هـ، وآ
Tء د�
f5ي ا���!ة أ
�، و�� ا�Z`� ا�7ي آ�ن یMل ا�=!ی^ داT. ن� �
�5

                                           
)١ _��� �T٢٣٧،٢٣٨،٢٤٤،٢٤٥، ٢٠٩،٢١٤،٢١٦، ٢٠٧، ٢٠٠، ٦/٣٩،٩٨،١٠٧،١٣٠،١٦٢،١٨١،١٨٦،١٩٢، وأح$# ١/٣٢٨) أخ� ،
�، وأ-� داود ١١٨٩،١١٩١-��� ( ٢/٨٤٦،٨٤٧،٨٤٩، و���� ٦١، ٧/٦٠، ٢/١٤٥،١٩٥ا���Lري و� Q
)، وا�	��Rي ١٧٤٥-��� ( ٢/٣٥٩)، وا��
٩١٧-��� ( ٣/٢٥٩ B`��%�٢٦٩٣- ٢٦٨٤-��� ( ١٣٩- ٥/١٣٦)، وا �T�� ، ٢/٢٧٤، وا�#ار�B%U ٢/٣٣)، وا�#ار�B ٢٩٢٦-��� ( ٢/٩٧٦)، وا-

)، وا- حXم ,B ا�$ �) ٢٥٨٣-٢٥٨١-��� ( ١٥٦، ٤/١٥٥)، وا- خXی$2 ٤٣٩١-��� ( ٧/٣٥٣)، وأ-� ی��) ٣٧٧٢-��� ( ٩/٨٦وا- ح��ن 
٧/٨٦  2�]��٨٢٥ BZ[&��٥/٣٤، وا.  
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� واس6�I. و/�ل: ن&� �TRI!ون  � ا���. و@ ن�U�=I ا�ح!ام ن�	� �
��D^ ا�n/5 ز�� اس�Iم ا���.،  ��ً� �Rن
� أدی
� �3ة ا��t! �4 ا���<�ت 
�ن ا���.، و��I4 M!ة �� !t�3ة ا�� M�� �
�����M6 �����. ا�	�!، وذه	

�!ة f�ن�� إ�+ ا��Mی
� ا��I ن��. �N� و�Mون ,Rدی� ا���!ة. �4�  ا���.  Mن�
 �IدیR, �Iدم ه. ی �
��  F1ن وا�رة؟ وإذا آ�Eح� ا�Mی� �4 ذ�_، و�� ه� ا�

�4 �� ا��!�� أم �4 ا��Mی
� ا��I ن5IاN� M1�؟ أM�4ون� P1اآ� ا- �T!ًا.  
  يقات فليس عليكم شيء.ج: إذا مل حيصل منكم نية الدخول يف العمرة وأنتم يف امل

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ال ا���١٣٣٦٦ا(  
� �4� ٣س� ،M�6ن �� ا��ن) إذا آ���N(ا� !�: �� ح� �	�س ا�&Pام ا�

  ی� ا��`�=�؟�`�] أي: �M/5/ً� �����آ�
�، وآ�7_ اLح7
  : جيوز ملن أحرم باحلج أو العمرة أن يلبس احلزام واحلذاء، ولو كانا خميطني باملاكينة.٣ج

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٨٥٩٣ا�
	�ى ر�� (
  س: ���ذا ا�&�ج ی!,Mي ,�_ ا����[ �4 ا�&%؟

بارتداء اإلزار والرداء يف احلج ويف العمرة حلكمة يعلمها، فوجب علينا  رنا اهللا على لسان رسوله حممد ج: أم
االمتثال؛ رجاَء الثواب، سواء علمنا احلكمة أم مل نعلمها، ومما ذكره العلماء يف ذلك: التذكري حبال الناس يوم 

ساوي بني الغين والفقري، نسأل اهللا لنا ولك التوفيق اجلمع والنشور يوم القيامة، وإشعار احلاج بالتواضع والت
  والسداد والثبات على احلق حىت نلقاه.
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٣١٠٧ا�
	�ى ر�� (
� س: یM� M15ي أر��� أX`�ص ���45I، �� ��� أ ��م وأM1اد، �� ��


�N، وأریM أس!ح ��N ح6%، آ. � a�	ء ا��ء، و�� أ !ف أس��ل ون��ر1

�N أرFY أح% ��  �+ ح���� ا�`�ص.� Mواح  

ج: إذا كان األمر كما ذكر: فمن عرفت امسه من الرجال والنساء فال إشكال فيه، ومن مل تعرف امسه فإنه جيوز 
حسب ترتيب أسنام، وأوصافهم، وتكفي النية يف لك أن تنوي عن الرجال والنساء من األعمام واألجداد على 

  ذلك وإن مل تعرف االسم، واهللا يعلم.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

ab�&إح!ام ا�  

  )٦٨٧ا���ال ا���دس � ا�
	�ى ر�� (
  : �� ح� ح�6 ا�&�ab؟٦س

نع من احلج، وعلى من حترم وهي حائض أن تأيت بأعمال احلج، غري أا التطوف بالبيت إال إذا : احليض المي٦ج
  انقطع حيضها واغتسلت، وهكذا النفساء، فإذا جاءت بأركان احلج فحجها صحيح.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٦٤٧١ل ا��ا-. � ا�
	�ى ر�� (ا���ا
: ا�!أة ذه	n ه
� �4 ا����� Lداء ا�&% �f ح�ضn /	. ?5اف ٤س


N� أن ,7هF إ�+  !M� �4 �4ة ا�&�a و�� ا�<Mوم، �4� ح�N�؟ وه. ی�
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  ح�N�؟
: تبقى على إحرامها وتفعل كلما يفعله احلاج غري أا التطوف بالبيت، حىت تطهر وينقطع دم احليض ٤ج

  سل.وتغت
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
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  محظورات اإلحرام
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  )١٠٥١٥ا�
	�ى ر�� (
س: إن
� �4  =�� ا�!��U ا���ض�� ا&=3	n أه�� وأو@دي �
�� زی�رة 


�� أس�سً�. ا�7ي أ�IT �4 ا�=�lb، ون7TR  �!ة وا���ج M1 �4ة، ه87 ه� ا�
حt. أن
� أ/�
� �4 ا�=�lb یً�5� �f ذه	
� إ�+ M1ة ��ری� ��� و�� ن&!م �� 
ا���.، ح�j آ
n أ M>I أن �� �4 ذ�_ �Xء، TR4!ن� ا���!ة حI+ ا��5دة �� 
 ��Iرآ� .tن �� �ًDأی �

� �� M1ة أح!�
� �����!ة ون��b�NIان M�� �ً�4ة، وM1

Eور �4 نMن ی�ا�ح!ام، وآ M�� M6��4 ن ،��� �Rن �4� ��>�ً,� ��4� ��� M1ة و�
��<�,ً�، ووا�3
� حI+ ا�&!م وأ7Tن�  �!ة. و 
M ا��5دة ����. /n�t ذ�_  �+ 

� أ@ ��  F6ن ی�آ �، وإن�د�ً �
��M� aرس� ا���MN ا�����، 4<��5ا: إن  ��

� ��5tاب، و��ذا N�15, �Iح�ر51 �� س�R4 .7 ا���!ةTRن +Iح �ن�! �

,!Iی.�pE&؟ وا- ی�
��  F  
ج: الواجب على من نوى العمرة مث مر بامليقات أن حيرم منه، وال جيوز له جماوزته بدون إحرام، وحيث مل حترموا 
من امليقات فإنه جيب على كل منكم دم، وهو ذبح شاة جتزئ يف األضحية تذبح مبكة املكرمة، وتقسم على فقرائها، 

  رك صالة ركعتني بعد لبس اإلحرام فال حرج عليكم يف ذلك.شيئاً، أما توال تأكلوا منها 
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ال ا���٤٣٨٢ا(  
ذي ا�&�6 وه5 �� ی���، وذهF  ٢: ر1. ی!یM ا�&% وح�^ �&�I� �4 ٣س

  �5م ا�`��[. N4. ی56ز  ��� M4ي أم @؟��M ذ�_ �4 ا�
: إذا كان حلقه للحيته قبل اإلحرام فهو عاص حبلق حليته، وعليه أن يستغفر اهللا ويتوب إليه، وال فدية عليه، ٣ج

أمر بإعفاء اللحى وإرخائها، وأمر بقص  ولكن جيب عليه إعفاء حليته وعدم العودة إىل حلقها أو قصها؛ ألن النيب 
إن كان بعد اإلحرام فقد عصى حبلقها وارتكب حمظوراً من حمظورات اإلحرام، وجيب عليه بارتكابه أن الشوارب. و
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يذبح شاة جتزئ يف األضحية يف مكة يف أي وقت، ويوزعها على فقرائها وال يأكل منها، أو يطعم ستة مساكني: 
ناسياً أنه حمرم حني حلقها أو جاهالً  كل مسكني نصف صاع مما يطعم منه عادة، أو يصوم ثالثة أيام، إال أن يكون

  حترمي احللق يف اإلحرام فال فدية عليه.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���٤٤٤٨ا(  
� أm�4!8، أم : ه. ی56ز ��!1.  
�M� ی&!م �� ا���<�ت أن ی�6[ وی<�٢س

  @ی56ز �� ذ�_ إ@ ��M أن یG�7 ض&��؟

: إذا فعل ذلك قبل اإلحرام فال حرج يف ذلك، إال أن يكون أراد أن يضحي وقد دخل شهر احلجة فال جيوز ٢ج
ى عن ذلك، وأما فعل ذلك بعد اإلحرام أي بعد نية الدخول يف اإلحرام فال جيوز مطلقاً؛  له ذلك؛ ألن الرسول 

رم ليس له أن يقلم أظفاره أو يأخذ شيئاً من شعره إال إذا فرغ من طوافه وسعيه للعمرة، فإنه يتحلل من ألن احمل
إحرامه باحللق أو التقصري، وهكذا يف احلج إذا رمى مجرة العقبة، فإنه يشرع له أن حيلق أو يقصر، واحللق أفضل، مث 

  ح أفضل إذا تيسر ذلك.يتحلل سواء كان ذلك قبل الذبح أو بعده، وكونه بعد الذب
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٩٠٥٩ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
  : ���ذا ح!م ا-  �+ ا�&6�ج �	[ ا��`�]، و�� ا�&�� �� ذ�_؟١س

يالً من املكلفني، مرة يف العمر، وجعله ركناً من أركان فرض اهللا احلج على من استطاع إليه سب أوالً:: ١ج
اإلسالم، ملا هو معلوم من الدين بالضرورة، فعلى املسلم أن يؤدي ما فرضه اهللا عليه؛ إرضاًء هللا وامتثاالً ألمره، رجاَء 

شرع هلم إال ما فيه ثوابه وخوف عقابه، مع الثقة بأن اهللا تعاىل حكيم يف تشريعه ومجيع أفعاله، رحيم بعباده، فال ي
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مصلحتهم وما يعود عليهم بالنفع العميم يف الدنيا واآلخرة، فإىل ربنا امللك احلكيم سبحانه التشريع، وعلى العبد 
  االمتثال مع التسليم.

ملشروعية التجرد من املخيط يف احلج والعمرة حكم كثرية منها: تذكر أحوال الناس يوم البعث، فإم  ثانياً:
القيامة حفاة عراة مث يكسون، ويف تذكرة أحوال اآلخرة عظة وعربة، ومنها: إخضاع النفس، وإشعارها  يبعثون يوم

بوجوب التواضع، وتطهريها من درن الكربياء، ومنها إشعار النفس مببدأ التقارب واملساواة والتقشف، والبعد عن 
صد احلج على الكيفية اليت شرعها اهللا وبينها الترف املمقوت، ومواساة الفقراء واملساكني... إىل غري ذلك من مقا

  .رسوله 
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٥١٨ا�
	�ى ر�� (
س: /M ح% وا�Mي �4 س
� ��ض��، وآ�ن �!یDً� �!ضً� MXیMًا و�� ی<Mر 

   �+ ا�ح!ام �4� ا�5اF1  ���؟
: إذا أحرم احلاج مبالبسه لدعاء احلاجة إىل ذلك بسبب برد ومرض وحنو ذلك فهو مأذون له يف ذلك شرعاً، ج

والواجب عليه بالنسبة إىل لبس املخيط صيام ثالثة أيام، أو إطعام ستة مساكني؛ لكل مسكني نصف صاع من قوت 
ه الصيام يف كل مكان، أما اإلطعام والشاة البلد، أو ذبح شاة جتزئ أضحية، وكذلك احلكم إذا غطى رأسه، وجيزئ

  فإن حملها احلرم املكي.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٧٧٨٣ا�
	�ى ر�� (
��I ه�: أن
� ر1. أM� U�3ون Zء ا- و��X �4 ا�&% إن FYأر �
س: إن

�Z!,� ح��س� M1ًا، وأي أ�X +�  !f(, ]�X ��X! یc=� ا�!أس، و
�I&3، و,�	F ا�NI��ً� MXیMًا Z� �4!ة ا�!أس، و5Nmر ا�Z!ای�� ���!أس 
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T��3 و���15�  ���، وآ�� ,��� أن �� �&5pرات ا�ح!ام  Mم ,c=�� ا�!أس، 
� إI4��b  � ه87 ا�&���،  ��ً� أن
� ر�t/ .1! ا�<���، و@ Iح�أر51 س�

����p؛ LنN� ,)ذي �� ح��5. ه7ا وا- ی! �آ� وی�Mد أسU�=I أن أح�. ا
  T=�آ�.

ج: إذا كان األمر كما ذكر فإنك تغطي رأسك وأنت حمرم، وتفدي فتذبح شاة تطعمها الفقراء يف مكة، أو 
تطعم ستة مساكني باحلرم: لكل مسكني نصف صاع من متر أو غريه من قوت البلد، أو تصوم ثالثة أيام. هذا 

  حرام باحلج، وكذلك لو أحرمت بالعمرة فعليك فدية أخرى.بالنسبة لإل
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���٩٥٥٥ا(  
�U� nE ٢س, �
� �4 ?!ی<
� إ�+ ��Zر  ��، و��أ�� �� n�!أح ��M
  :

ءن� ح�+ MXیMة، 4
�n وn�=Y رأس�، N4. یF6  �� �4. ا�=!ی^، و1�
  �Xء؟

  : جيب عليك فدية، وهي صيام ثالثة أيام، أو إطعام ستة مساكني، أو ذبح شاة باحلرم.٢ج
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

 ا�
	�ى ر�� (� l��L�ال ا���٦٠١٧ا(  
: إن��ن أح!م �����!ة �Y �4! و/n ا�&%، ووF1  ��� دم آVح!ا�� ٥س

� أو ��ذا ی�E.؟�� n/5ي �4 ذ�_ ا�MNا� G�7ی .N4 ،�ًi� ����i�  
: من وجب عليه دم بسبب لبسه ثوبه مثالً وهو حمرم بالعمرة، فإنه يذحبه يف مكة، ويوزع حلمه على الفقراء وال ٥ج
  منه. يأكل
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  .و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس��  و-�* ا�	�,&+
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ال ا���٩٥٤٠ا(  

� ٣سI�Mن ���  �N1ا�&%، و �Dوأن5ي أداء 4!ی ،.���� �: أ/�� ������

 U��1 أداء �� �
�
ه7ا ا���م ����. ����Z� ! ا��<Mس�، و ��� ه
�ك @ ی�
إ@ أن
� �� أ,�� �� �	[ ���[ ا�ح!ام؛ Lن ?	���  ��� ونp���  ا��
�س_،

,E!ض  �� ��	�ً� ���
ً� �� ا��`�]. �4�ذا أ�4.؟ وه. ی5ن ح�6 3&�&ً� إذا 
  ذ�&M4 nاء دون أن أ�	[ ���[ ا�ح!ام ?5ال أی�م ا�&%؟

بس اإلحرام؛ دفعاً : إذا كان الواقع كما ذكر فحجك صحيح، وال إمث عليك يف لبسك مالبس غري مال٣ج
للحرج عن نفسك، ولكن تلزمك فدية لذلك وهي إطعام ستة مساكني من مساكني احلرم، أو ذبح ذبيحة تصلح 

أضحية تطعمها مساكني مكة أو سائر احلرم، وال تأكل منها، أو تصوم ثالثة أيام، أي ذلك فعلت أجزأك، وعليك 
  مثل ذلك عند غطاء الرأس، إن كنت غطيت رأسك.

  .* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���١١٥٩٠ا(  
: ��ح� �	[ ا�Z!�اب �4 ا�!���1 وا�=5اف �N� ?5اف ا�<Mوم �4 ٢س

  ا�&%، و?5اف ا���!ة �4 ا���!ة، وه. ا�56ر��ن �`�=�ن؟
لبس الشراب وهو حمرم باحلج أو العمرة، فإن احتاج إىل لبسها ملرض وحنوه جاز ووجب : الجيوز للرجل ٢ج

  عليه فدية، وهي صيام ثالثة أيام، أو إطعام ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع من متر وحنوه، أو ذبح شاة.
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٢١٧٣ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
  : ه. ی56ز ���&!م أن ی�c. ��1� آ�� ��I	!د، و���ذا؟١س

: جيوز للمسلم أن يغسل جسمه كله للتربد إذا كان فيه حر، وهذا فيه تنشيط له على هذه العبادة، وحيرص ١ج
  يف أثناء الغسل على أنه ال يتساقط شيء من شعره أو بشرته.

  .ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* 
                                     

  �m)  l&`��ا  
 (�#ا* - -�ز  (�#ا* - g#ی�ن  - XیX��ا#�)  

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���٣٥٩٢ا(  
: إذا و?� ا��&!م ����ر,� إحMى ا6XL�ر أو ا�&Z�N4 vb.  ��� ٢س
  �Xء؟

ها وهو يف غري أرض احلرم فال شيء عليه، إال قيمة ما أتلفه ملالكه إذا كان مملوكاً، وإذا أتلف شيئاً : إذا وطئ٢ج
من شجر احلرم أو حشائشه مملوكاً ألحد فكذلك عليه قيمته ملالكه، وإن مل يكن مملوكاً ألحد فال شيء عليه، وال 

  عن ذلك. ينبغي له تعمد ذلك؛ لنهيه 
  . (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا*

                                     

  )٩٧٧٣ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
: ه. ی56ز ���&!م �� ا�!1�ل وا�
��ء ,��c! إح!ا�� �Vح!ام Tr!، ١س

  س5اء آ�ن �4 و/n ا�&% أو ا���!ة؟
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حرام، وال تأثري هلذا التغيري على إحرامه باحلج أو : جيوز للمحرم حبج أو عمرة تغيري إحرامه مبالبس أخرى لإل١ج
  العمرة.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٩٥٧١ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
: ا�M�� F�=I ا�ح!ام، ��M ح5Dري �� ا�<�ه!ة /�n ���.  �!ة ١س


fرآ�، وأ�	ي �Mت یM1م وPI�4 ا��� �Eی!Zا� �	���� �/�tIوا� �b� ء د�
 �	�
�ء ا��N�م وا�!وح�ن�� ���fو�4 أ ،�Eی!Zا� �	�,��[ زیF�? n ا�
 ،�	�ا�Z!ی�E وا�M �ء ده
n ���1 و�X!ي و����� �7Nا ا�=�F 54ق ا�
��ل ا��
�س_، و,nN15 إ�+ ز�Pم ح�n�!X j و,5ضRت Iس@ n4!tان �هM��

X	� ��Y. رأس و�f ،��1 ا���� وا��t>I!، و�� P1اء ذ�_ ���ء PYی! 
 �f Mt/ ونM� 5ًاE  �I��@ م ا�7يPIا��� F�=� F�=Iه7ا ا� �ا���I&^؟ �4� ح

  ,5ضRت وأزی. ,<!ی	ً�.
: مالمسة يدك للطيب املوجود على الكعبة عفواً مث قيامك بعد ذلك بدهن جسمك وشعرك ومالبسك ١ج

يف ذلك كفارة، وهي صيام ثالثة أيام، أو إطعام ستة مساكني لكل مسكني نصف  بالطيب وهو حمظور عليك، جيب
  صاع، أو ذبح شاة، إال أن تكون جاهالً باحلكم الشرعي، أو ناسياً فال شيء عليك.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     


	�ى ر�� (ا���ال اEول � ا�٤٥٠٩(  
: ا�!1. وزوI1� N15,� إ�+ ا�&%، وإن ا�!1. آ�ن ��I�Iً� وا��!أة �Y! ١س

  ���I�I، واU�I1 ا�!U� .1 زوI1� وه� �&!��، �� ح� ا�Z!ع �4 ذ�_؟
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: إن كان هذا الرجل جامع زوجته يف حتلله بني العمرة واحلج، أي أنه قد انتهى من أعمال العمرة ومل حيرم ١ج
عليه شيء، وأما املرأة فإذا كان مجاعه هلا قبل سعيها للعمرة فسدت عمرا، وعليها دم وقضاء العمرة  باحلج فليس

من امليقات الذي أحرمت منه باألوىل، أما إن كان ذلك بعد الطواف والسعي وقبل التقصري فالعمرة صحيحة، 
  وعليها عن ذلك إطعام ستة مساكني، أو ذبح شاة، أو صيام ثالثة أيام.

  .-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و
                                     

  �m)  l&`��ا  
 (�#ا* - -�ز  (�#ا* - g#ی�ن  - XیX��ا#�)  

  )١٦١٠ا�
	�ى ر�� (
س: X`� ح�ج، و/U �4 �&7ور، وه5 ,<	�. زوI1� وإنPا�� T�رج ا�<	. 

وا�&�^ و/	. ?5اف ا�4�ض�، وه� �Y! ح�5NZ� ،�1ة ��M ر�� �1!ة ا��<	� 
  أ5I4ن� �51Rری�.

ج: الجيوز ملسلم أحرم حلج أو عمرة أو ما أن يتعرض ملا يفسد إحرامه، أو ينتقص عمله، والقبلة حرام على من 
إن أحرم باحلج حىت يتحلل التحلل الكامل، وذلك برمي مجرة العقبة، واحللق أو التقصري وطواف اإلفاضة والسعي 

كان عليه سعي؛ ألنه ال يزال يف حكم اإلحرام الذي حيرم عليه النساء، وال يفسد حج من قبل امرأته وأنزل بعد 
التحلل األول، وعليه أن يستغفر اهللا وال يعود ملثل هذا العمل، وجيرب ذلك بذبح رأس من الغنم جيزئ يف األضحية 

   ذلك حسب اإلمكان.يوزعه على فقراء احلرم املكي، والواجب املبادرة إىل
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���١٧٢٠ا(  

n�5 و�� أ,�� �� ٢س, +
: أدیn 4!ی�D ا�&%، و�4 ���� وأن� �4 �

  ا��X ��  .N4 ،.�cء؟
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إحرام حج أو عمرة ال يؤثر على حجه، وال على عمرته، فال تبطالن، ومن حصل : االحتالم ممن هو متلبس ب٢ج
منه ذلك فإنه يغتسل غسل اجلنابة بعد استيقاظه من النوم إن رأى منياً، وال فدية عليك؛ ألن االحتالم ليس 

  باختيارك.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ال ا���٣١١٤ا(  
: ا �I! ر1. و��� زوI1� وأح!�n ا�PوR� �1ن آnEZ ا�&6�ب  � ٣س

 ،�NN1و �=c, ا�&!م إ@ أن .Tي داM
1 a4ا�&!م ر .Tد ��M
وNN1�، و 
I=c4�N��  .N4 .� �Xء، وه. ,��M ا���!ة؟ و�� رأي ا���Z رح�� ا- �4 

  ام ���!أة؟آlZ ا�15� �4 ا�ح!
: تكشف املرأة وجهها وهي يف نسك احلج أو العمرة، إال إذا مر ا أجانب أو كانت يف مجع فيه أجانب، ٣ج

وخشيت أن يروا وجهها، فعليها أن تسدل مخارها على وجهها حىت ال يراه أحد منهم؛ لقول عائشة رضي اهللا 
، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلباا من على رأسها عنها: (كان الركبان ميرون بنا وحنن حمرمات مع رسول اهللا 

رواه أبو داود. وقد يكون اجلندي أمرها بستر وجهها عند دخول احلرم من   )١(على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه)
  أجل من فيه من الرجال األجانب عنها.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٣١٨٤ا���ال ا���-. � ا�
	�ى ر�� (
: ه. ی56ز ���!أة أن ,�	[ ا�	!/U وه� �&!��؟ M>4 �	�� أه�� ��4� ٧س

 Gtوه. ی .U/!	ا� �I�	� �ر5�1ا �� ا�&% /�. ��N: إن ح6� �Y! �<	5ل؛ Lن

                                           
� أح$# ١(T١٨٣٣-��� ( ٢/٤١٦، وأ-� داود ٦/٣٠) أخ� �T��  ٢٠٤- ٤/٢٠٣، وا- خXی$2 ٢/٢٩٤،٢٩٥)، وا�#ار �B%U ٢٩٣٥-��� ( ٢/٩٧٩)، وا-

  .٥/٤٨)، وا��&]BZ ٤١٨-��� ( ٢/٦٠)، وا- ا��aرود ٢٦٩١-��� (
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دة ���!أة أن ,F�=I وه� �&!��؟ وه. یGt ���!أة أن ,Rآ. ح	5ب ��نU ا���
�4 ا�&%؟ وه. یN� Gt� �iً� أن ,��_ �!�Y .1! �&!م �N� و��� ه5 
�!�NI>4 ���&%؛ Lن� زح��، وً45T�  ��N� �� ا��D�ع؟ وه. یN� Gt� ا�ح!ام 

  ���7هF؟
وال تنتقب املرأة، وال «..لبس الربقع ال جيوز للمرأة يف اإلحرام؛ لقوله عليه الصالة والسالم:  -أ : ٧ج

  رواه البخاري، وال شيء على من تربقعت يف اإلحرام جاهلة للتحرمي وحجتها صحيحة. )١(»تلبس القفازين
وال «الجيوز للمحرم التطيب بعد اإلحرام، سواء كان رجالً أو امرأة؛ لقوله عليه الصالة والسالم:  -ب 

 ول اهللا وقول عائشة رضي اهللا عنها: (طيبت رس ،)٢(»تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس
ال «يف الرجل الذي مات وهو حمرم:  إلحرامه قبل أن حيرم، وحلله قبل أن يطوف بالبيت) متفق عليه، ولقوله 

  متفق على صحته. »متسوه طيباً
  جيوز للمرأة أن تأكل حبوباً ملنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك. -جـ 

و غريه أن تتمسك بثوب رجل غري حمرم هلا أو بشته أو حنو ذلك؛ جيوز للمرأة إذا اضطرت يف زحام احلج أ - د 
  لالستعانة به للتخلص من الزحام.

جيوز للمرأة أن حترم وبيدها أسورة ذهب أو خوامت وحنو ذلك، ويشرع هلا ستر ذلك عن الرجال غري  - هـ 
  احملارم؛ خشيةَ الفتنة ا.

                                           
)١ _��� �Tوأح$#  ١/٣٢٨) أخ� ،(�$) ، ١٨٢٥،١٨٢٦-��� ( ٢/٤١١،٤١٢، وأ-� داود ٢١٥- ٢/٢١٤، وا���Lري ٢/٢٢،٣٢،١١٩(� ��ل ا-

  .٥/٤٦،٤٧)، وا��&]BZ ٢٦٨١-��� ( ١٣٦-٥/١٣٥-���  ١٣٦-٥/١٣٥)، وا�%��`B ٨٣٣، -��� (١٩٥- ٣/١٩٤وا�	��Rي 
)٢ _��� �Tري ٦٦،٧٧،١١٩، ٢/٤،٨،٢٢،٢٩،٣٢،٣٤،٤١،٥٤،٥٦،٥٩،٦٣،٦٥، وأح$# ١/٣٢٥) أخ��L��١٤٦،٢١٤- ١/٤٢،٩٦،٢/١٤٥، وا -

)، وا�%��`B ٨٣٣-��� ( ١٩٥-٣/١٩٤)، وا�	��Rي ١٨٢٣،١٨٢٧-��� ( ٢/٤١١،٤١٢)، وأ-� داود ١١٧٧-��� ( ٢/٨٣٤، و���� ٢١٥،٨/٣٨،٤٨،٤٩
٢٦٧٤،٢٦٧٧،٢٦٨١، ٢٦٧٣، ٢٦٧٠، ٢٦٦٦،٢٦٦٧،٢٦٦٩-��� ( ١٣٦- ١٣٤،١٣٤،١٣٥- ١٣٣،١٣٣، ١٣٢،١٣٢-٥/١٢٩،١٣٠،١٣١ )، وا-

 �T٢٩٢٩-��� ( ��٢/٩٧٧ B#ار��٢/٣٢)، وا B%U#ار��٢/٢٣٠،٢٣٢، وا BZ[&��٥/٤٦،٤٩، وا.  
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� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و!� .  
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� l��L�ال ا���٤١٢٧ا(  
: /!أت ����د,� 5I4ى �Rن  �+ ا��!أة أن ,c=� وNN1� وآN�E�، حI+ ٥س

/M ذآ! أن  �����5 آ�نn �&!�� �&% أو  �!ة، وأن� �� ا���!وف أن ا�!س5ل 
E>ب و@ ا��>

�ء ا�ح!ام @ ,!,Mي ا�fا��!أة أ �NN1ا��!أة و �=c, l��زی�، 4


�ء ا�ح!ام؛ ه. ,!,Mي ا�
<�ب وه� �&!��؟ وه. ,!,Mي ا�<E�زی� وه� fأ
�&!��؟ أم آ�c, l=� وNN1� وآN�E�؟ و�� ا���!وف أن� �4 ا�&% ی5ن �� 
 �
� GDI�� !�Lه7ا ا .�tE, 51!م. ن�حPة ا�!iا��7�Iر أن ,	M�I  � ا�!1�ل �

  ا�&^.
حبج أو عمرة نقاباً وال قفازين حىت حتل من نسكها التحلل األول، وإمنا تسدل مخار رأسها  : ال تلبس احملرمة٥ج

على وجهها إذا خشيت أن يراها رجال أجانب، وليست خشيتها من ذلك مستمرة؛ ألن بعض النساء ينفردن 
قتضي له، وال حرج مبحارمهن، ومن مل تتمكن من اإلنفراد عن األجانب تستمر سادلة مخارها على وجهها وقت امل

  عليها يف ذلك، وهكذا تغطي يديها بغري القفازين، كالعباءة.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٤١٥١ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
وه� آ��EX  : ه. ی56ز ���!أة ا�&��1 أو ا����I!ة ا�=5اف ح5ل ا��	�١س

   � وNN1� �D&!ة ا�!1�ل ا1L�نF؟
: وجه املرأة عورة ال جيوز كشفه لغري حمرم، ال يف الطواف وال يف غريه، وال وهي حمرمة أو غري حمرمة، وإن ١ج

  طافت وهي كاشفة لوجهها أمثت بكشف وجهها، وصح طوافها، ولكن تستره بغري النقاب إن كانت حمرمة.
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  . (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا*
                                     

  )١٣٢٦٤ا�
	�ى ر�� (
س: ا�!أة ا �I!ت �fث �!ات وآ�نn ,�	[ ا�	!/U وآ�نM,!, nي �� 54ق 
 nن�، وآ�نً�أح� �و,!�4 ،U/!	+ ا��  �نً�أح� ��D, nن�وآ ،�ًE�ET ًء�=Y U/!	ا�

إ�+  �!ة ا�&%، وآ�نn ,�	[ ا�	!/U أیًD�  N6,. ح� �	[ ا�	!/U، ���ض��4
�4 �
+، �4� ا�&� ی�  ���iا��5م ا� !Nm �ه!�X [Z�� n��/ �N�4 إ�+ أن�ض���

  ���D4 ا���Z؟

ج: ال جيوز للمرأة احملرمة حبج أو عمرة أن تتنقب؛ بأن تلبس نقاباً على وجهها، وهو الربقع، ولكن إذا كان 
يف حجة الوداع، ومادام أن  ارها على وجهها، كما فعل ذلك نساء النيب تسدل مخ فإاحبضرا رجال أجانب 

املرأة املذكورة لبست النقاب جهالً فال شيء عليها؛ ألا معذورة باجلهل، وال شيء عليها أيضاً يف تسريح ومشط 
  شعر رأسها إذا كان بغري الطيب.

  . و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس��
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  صيد الحرم ونباته
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  )١٦٩٢ا�
	�ى ر�� (

=<� P�1ان m	�ً� رض��ً�، وأحD!,� إ�+ � �� nی!IX^ �� أن ا	س M>� :س

�، N4. ی56ز �� أن أن<�� �� � �

�. وا\ن آ	! و,Rذی� ا��!�� �4 �<! س�

� إ�+ ا�=�lb، أو M1ة وأ����، أو أT!ج�  �� M�EIوأس �إ�+ ا�&. وأذ�& ��
  �&��؟ أ5I4ن�.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فلك أن تذبح الظيب مبكة أو تبيعه فيها، وأن خترج به إىل الطائف أو جدة أو 
غريمها من احلل؛ لتذحبه أو تبيعه باحلل على الصحيح من أقوال العلماء يف ذلك؛ ألن النص ورد يف حترمي الصيد على 

، ولو كان يف غري احلرم، وحترمي الصيد على من يف احلرم، ولو كان غري حمرم، وما سألت عنه ليس من هذين احملرم
األمرين، وال يف معنامها، فيبقى ما ذكرت على األصل من اإلباحة اقتناًء وذحباً؛ ألنك ملكته خارج احلرم وأنت 

بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم  {يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم اهللاحالل، قال اهللا تعاىل: 
أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد ےيا ����اهللا من خيافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 

{..أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد إىل أن قال:  وأنتم حرم..}
إن اهللا حرم مكة فلم «أنه قال:  ، وثبت عن النيب )١(إليه حتشرون} الرب مادمتم حرماً واتقوا ا هللا الذي

حتل ألحد قبلي، وال حتل ألحد بعدي، وإمنا أحلت يل ساعة من ار، الخيتلى خالها، وال يعضد 
إن إبراهيم «أنه قال أيضاً:  احلديث، رواه البخاري ومسلم. وثبت عنه  )٢(»شجرها، وال ينفر صيدها

رواه البخاري  )٣(»حرمت املدينة ما بني البتيها، اليقطع عضاهها، وال يصاد صيدهاحرم مكة، وإين 

                                           
  .٩٦-٩٤) س�رة ا�$�`#ة، ا4ی�ت ١(
� أح$# ٢(Tري ٣١٦،٢/٢٣٨،٤/٣٢،٦/٣٨٥- ١/٢٥٣،٢٥٩،٣١٥) أخ��L��٢/٩٨٦، و���� ٩٤،٤/٧٢،٥/٩٨، ١٥٧،٢١٣،٢١٤،٣/١٣، ٢/٩٥، وا -

 ٢٠٦،٢١١- ٢٠٥، ٢٠٥- ٢٠٤،٢٠٤- ٥/٢٠٣)، وا�%��`B ١٤٠٦-��� ( ٤/٢١)، وا�	��Rي ٢٠١٧-��� ( ٥١٩- ٢/٥١٨)، وأ-� داود ١٣٥٣-��� ( ٩٨٧
)، ١٠٩٤٣-��� ( �١١/٢٦ا'B )، وا�U�٣٧٢٠-��� ( ٩/٣٦)، وا- ح��ن ٩١٨٩،٩١٩٢-��� ( ٥/١٤٠،١٤١)، و(�#ا��زاق ٢٨٩٢، ٢٨٧٦- ٢٨٧٤-��� (

  .٨/٧١، ٦/١٩٩، ٥/١٩٥)، وا��&]BZ ٥٠٩-��� ( ١١٩- ٢/١١٨وا- ا��aرود 
� أح$# ٣(Tري ١/١٦٩،١٨١،١٨٥) أخ��L��وأ-� داود ١٣٦٢، -��� (٢/٩٩٢، و���� ٨/١٥٣، ٣/٢٢،٢٢٥،٥/٤٠،٦/٢٠٧،٧/١٥٨، وا ،�� Q
)، وا��
�، وا�%��`B, B ا�?��ى ٢٠٣٥-��� ( ٢/٥٣٢m��- ،٤٢٧٩-��� ( ٤٨٧- ٢/٤٨٦) 2�&� B-أ -���  ٢٥٤- ٢/٢٥٣، وس�&# - �%�iر ١٤/١٩٨)، وا-



  

- ١٧٥  -  

وعلى هذا فكل ماصاده غري احملرم يف احلل ودخل به احلرم أو أخذه منه حمرم بشراء أو هبة أو إرث فحالل ومسلم. 
يف مرتله أو يف قفص عنده وقد ملكه  للمحرم، وملن يف احلرم متلكه وذحبه وأكله يف احلل واحلرم، ومن أحرم وبيده صيد أو

قبل ذلك فحالل له، كما كان من قبل، فله ذحبه وأكله وبيعه، وإمنا حيرم على احملرم ومن يف احلرم ابتداء تصيده للصيد، 
رأى  النيب  وأخذ وأكل ما صيد من أجله فقط، فإن فعل فال ميلكه، وإن ذحبه فهو ميتة؛ ملا ثبت يف احلديث الصحيح: أن

ومل يأمر بإطالقه، وكان ذلك ، )١(»يا أبا عمري ما فعل النغري؟«أيب عمري األنصاري طائراً يقال له النغري، فقال له: يد  يف
يف حرم املدينة، وقال هشام ابن عروة: كان أمري املؤمنني عبداهللا بن الزبري مبكة تسع سنني يراها يف األقفاص، وأصحاب رسول 

، وروى ابن حزم عن جماهد: ال بأس أن يدخل الصيد يف )٢(القماري واليعاقيب ال ينهون عن ذلك يقدمون مكة، وا اهللا 
  . )٤(الزبري ، وروى أيضاً أن صاحل بن كيسان قال: رأيت الصيد يباع مبكة حياً يف إمارة ابن)٣(احلرم حياً مث يذحبه

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���١٢٦٠ا(  
  : ه. ه
�ك ��35tT �&��م �� وا��Mی
�؟٢س

: ليست هناك خصوصية حلمام مكة وال محام املدينة، سوى أنه اليصاد وال ينفر مادام يف حدود احلرم؛ ٢ج
ألحد بعدي، وإمنا أحلت يل ساعة  إن اهللا حرم مكة، فلم حتل ألحد قبلي، وال حتل«لعموم حديث: 

إن «: احلديث رواه البخاري، وقوله  »من ار، ال خيتلى خالها، وال يعضد شجرها، وال ينفر صيدها

                                                                                                                                           
)، وا��&]BZ ١٥٣-��� ( ١/١٨٤)، و(�# - ح$&# ٢٠٣١-��� ( ٣/٤٩)، وا- �Tی� ,B ا�	
�&� ٦٩٩-��� ( ٢/٥٩) (ت/اE(B$v)، وأ-� ی��) ٢٦٧٦(
  ).٢٦٧٧-��� ( ١١/٢٥، وا���cي ٥/١٩٧،١٩٨
� أح$# ١(T٣/١١٥،١١٩،١٧١،١٨٨،١٩٠،٢٠١،٢١٢،٢٢٣،٢٧٨،٢٨٨) أخ� t& i�ا B, ري�L��د ٧/١٠٢،١١٩، وا�
، و,B اEدب ا�$

 ٤/٣٥٧، ٢/١٥٤)، وا�	��Rي ٤٩٦٩-��� ( ٥/٢٥٢)، وأ-� داود ٢١٥٠-��� ( ١٦٩٣- ٣/١٦٩٢)، و���� ٢٦٩،٣٨٤،٨٤٧-��� ( ١٢٠،١٦٩،٣٧٢ص
� ٣٣٦- �٣٣٢ (-�� ٢٨٦)، وا�%��`h$) B, B ا�&�م وا��&�2 ص٣٣٣،١٩٨٩-��� (T�� ، ٩/١٤، ١/٤٠٠)، وا- أ-B �&�2 ٣٧٢٠-��� ( ٢/١٢٢٦)، وا-

  ).٣٣٧٧-��� ( ١٢/٣٤٦، وا���cي ١٠/٢٤٨، ٩/٣١٠، ٥/٢٠٣)، وا��&]BZ ١٠٩-��� ( ١/٣١٣، وا- ح��ن ٢/٧٢وأ-� (�ا'2 
� ا���Lري ,B اEدب ا�$
�د ص٢(T٣٨٣-��� ( ١٦٩) أخ� BZ[&��وا ،b� %- (م ٥/٢٠٣Xح   ).��٨٩٢[�2 ر�� ) ٧/٢٥٢,B ا�$ �( ، وا-
� (�#ا��زاق ٣(T$ �) ٨٣٠٧-��� ( ٤/٤٢٤) أخ��ا B, مXح   ).��٨٩٢[�2 ر�� ( ٧/٢٥٢)، وذآ�b ا-
 حXم ٨٣١٨-��� ( ٤/٤٢٦) رواb (�#ا��زاق ٤(-x (� $�ا �v'2 ( ٧/٢٥٢)، وا���٨٩٢[.(  
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رواه  »إبراهيم حرم مكة، وإين حرمت املدينة ما بني البتيها، ال يقطع عضاهها، وال يصاد صيدها
  مسلم.

  .و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ال ا���٩٤٩٧ا(  
: ,M� M15ي �Pر � ویM15 داT. ا��Pر � أ6X�ر ,)ذي ا�Pرا �، ه. ٣س

 �fرا �، وه.  �� إPذي ا�(, �Nأن jر أم @؟ ح��6XLی56ز �� أن أزی. ه87 ا
  ك ا- �4�.�4 إزا�NI� �D!ورة أم @؟ أM�4ون� ��ر

: إذا كان الواقع كما ذكر فال حرج عليك يف إزالة األشجار املؤذية للمصلحة، إذا مل تكن يف احلرمني، فإن ٣ج
  كانت يف احلرمني فال تزهلا إذا مل تكن أنت الذي غرستها أو زرعتها.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )١١٧٤٨ا�
	�ى ر�� (
س: �4 ا�`����  Z!ة ��  �!ي ذه	U� n أس!,� إ�+ �� ا��!�� آ� 

� �4 ا �	�n ا���I^ ذه	
� إ�+ �
+ �f إ�+ E?�� M��ا�&%، و �Dأؤدي 4!ی
 �tY n�!ض �t  7تTء أ� Mا� �� �
�NIان ��M
 !4�ت، و��
�� نM 5 ا- و 

7ی� ���: ه7ا ح!ام. ا��)ال: ��ذا أ�4. إن آ�ن 6X!ة، 4<�ل �� أحM ا�5Tة ا�
  ه7ا ح!ا�ً�؟ أM�4ون� أ4�دآ� ا-.

  فدية. عرفات من احلل، وليس عليك فيما فعلته حرج والج: 
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     



  

- ٢٤٧  -  

  
  
  
  
  
  
  

  صفة الحج والعمرة
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  )٨٤٢٦اEول � ا�
	�ى ر�� ( ا���ال
: ه. ی56ز U�T ���[ ا�ح!ام ��M أداء ا���!ة �U ا���� �Rن
� ١س

  �UI�I؟
: يشرع ملن حج متمتعاً أن حيل اإلحرام بعد أداء العمرة، كالطواف والسعي واحللق أو التقصري، ويلبس ١ج

دي يف حجة الوداع، مث حيرم باحلج يف اليوم أصحابه بذلك، الذين مل يسوقوا اهل مالبسه العادية، كما أمر النيب 
  الثامن.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )١٠٨٨٨ا�
	�ى ر�� (
س: �<M ��� ا-  �� �Rداء 4!ی�D ا�&% ه7ا ا���م �U وا�M ووا�Mة زو�1؛ 


�، و/n��m M نp!ًا Lن m!وف  �. زو�1 4I>4ا!�� �� G��, �� �� ا����
 M>� :وس)ا�� ا\ن ،UI�, %ح nا���!ة ون5ی ��4 nً� أدی��ًا آ!NX ���
 �f ،�N�� _�7آ �أن n�!ذي ا�&�6، وأح �� U��ی5م ا�� %&��� �
أح!�
 �� Uس�Iوا� ���iوا� U��ك ا���

� هi� jت، ح��ة إ�+  !4!X�	� �
N15,


��4 �� .N4 ،�6&ذي ا� �ء س�!ن�
fذ�_؟ أ !�Y ن�إذا آ ��G�&3 8؟ و�� ا�&
��  !�4 إ�+ �Pد��E ض��n أن� و?�I�E ا�=!ی^، وا�M�Iت  � �� آ�ن5ا 
 +Iح �N�� n��m �I1وزو �یً!t� �ًTأ - M�&ا- ی�! �� وا� ����، و�
ا�7ه�ب إ�+ �� �=5اف ا�5داع، وآ
,!� n	�N� �= ��5�35ن� إ�+ M1ة، 

ب إ�+ وا�M ووا�Mة زو�1 و?��E ا�7ي آ�ن ���N، ونp!ًا ح�j اسU�=I ا�7ه�
�87N ا�p!وف M>4 ن5یn ا�U�6 ��� ?5اف ا�4�ض� و?5اف ا�5داع، وأ =�ن� 

� اR� nTLن� ,!	Tأ M/ة، وM1 +ب إ��ا�7ه �f 5دة��� ��I �س ��N� ^b�ا��
�� ا�6�Pb ا���� �f ا�=5اف؛ نp!ًا Lن� �M� �4 nE? 5 أن ی5ن MN  !Trي 
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�ء ذ�_؛ Lن ��fأس!ع أ n
�	�n ه5 ا�=5اف، و�� �f س��nE? �f n، وآ

�N، و��M  5د,� /!أت أن �� X!وط 3&�   !TR,ف أن أ�Tوأ �N�� �I�E?
ا���� أن ی5ن /	�� ?5اف. وا��)ال ه. ا���� /	. ?5اف ا�5داع 1�Pb؟ 
و�� ا�&� إذا آ�ن ��I��4� G�&3 !�Y؟ و�4 ح��� إذا �� وF1  �� دم ه. 

�4 �� @سI&��� ذه��� إ�+ �� ا\ن، ور��� أس �
U�=I ,5آ�. �� ی7�&�  
  حI+  5د,� إ�+ �t!؟

املشروع ملن مبكة ونوى احلج أن حيرم به يوم الثامن من ذي احلجة، وميكث مبىن اليوم الثامن، يصلي  أوالً:ج: 
التاسع بعد طلوع الشمس، لكن  فيه الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر، مث يذهب إىل عرفة صبيحة اليوم

  من مل يفعل ذلك وذهب إىل عرفة قبل ذلك فإن ذلك ال يؤثر على حجه.
املشروع السعي للحج بعد الطواف، لكن إذا سعت قبل الطواف ونوت به طواف احلج والوداع مث  ثانياً:

  سافرت فإنه جيزئها ذلك، وال شيء عليها.
  .$# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � 

                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���٥٦١٨ا(  

�ء إح��� �� ٢سfأ UI�Iج ا���ح� ��&�	ء ا����XLأر51 أن ,7آ!وا �� ا :

  ا�ح!ام ��M أداء ا���!ة.
ي واحللق أو التقصري فقد : من أحرم متمتعاً بالعمرة إىل احلج مث أدى مناسك عمرته من الطواف والسع٢ج

حل من عمرته وأبيح له ما كان ممنوعاً منه باإلحرام من احللق، وتقليم األظافر، ولبس املخيط، وتغطية الرأس، 
  والتطيب، وصيد الرب، وعقد النكاح، واجلماع ودواعيه.
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )١١٩٧٣ا�
	�ى ر�� (
س: حn66 أن� �U وا�M,� /	.  ����، ذه	
� ا��5م ا�I�سU إ�+  !�4، 
 �
وآ�ن ذه��
� ا��� � ا�i�ن�� ���ء ا��5م ا�i���، ووM1ن� ه
�ك ح6�1ً� و��1
ا��5م ا�I�سU إ�+ ا��c!ب، وذه	
� �U ا�&6�ج إ�+ �Pد��E، وو�3
� ه
�ك 


� �N� إ�+ ا��� � ا�i�ن�� 3	�حً�، وذه	
� إ�+ ���ء، و��1 ٧ ٢/١ا��� � 
 +

� وس��
� ح% ا�4�ض�، و Mن� إ�+ �E?و �ا��6!ات ور��
�، �f إ�+ �
ا��� � ا�`���� وا�
lt 3	�حً�، وآ�ن ��
� X`� وزوI1� س	^ �� ا�&% 

�. أر51 ا�یD�ح إ�+ ه
� ه. ا�&% س���؟ � MX!ن ه5 ا���ة، وآ!� �� !iأآ


�: إن� أR=T,� �7ه��� /	. ا�t	�ح، �f أآ��
� ا�&% ���	<�ء Lن t`Xً� /�ل �
 M>4 �,Mا وا�M  5داع�� �
�4 �
+ إ�+ ا��5م ا�i��j ور��
� ��M ا�Np! وذه	
 n وود ،n/5ذ�_ ا� �NیM� أتM� ی�!NZورة ا�Mن ا�L رج ا�&!م؛�T �NI�>�أ

ر51 أن و Mت إ�+ ا�`��[،  ��ً� أن وا�M,� آ�نn �!ه<� M1ًا �� ا�&%، أ
 ،�N
,5ض&5ا ا�&% ه. ه5 س��� أم @؟ وإذا آ�نn ا�1��� �ـ (@) N4. أح%  

��E؟ وإذا آ�ن  ��
� M4ی� 4�l ن��.؟ وه. � ��,!� n�6ح M/ �
 ��ً� أن

�4 �� أم M�� �4ن�؟  
اب إىل عرفة ج: السنة املبيت ليلة اليوم التاسع يف مىن، وال حرج يف ترككم املبيت يف مىن تلك الليلة، مث الذه

بعد طلوع الشمس، ومن السنة البقاء يف مزدلفة إىل أن يصلي الفجر ويسفر النهار، لكن من كان معه أحد من 
الضعفة فال حرج يف اخلروج من مزدلفة بعد منتصف الليل، وإذا كان األمر كذلك فال شيء عليك، وحج 

  والدتك صحيح.
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�  .و! �� وس��  و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�
                                     

  )١٦ا�
	�ى ر�� (
 :M��، و�	و3& ��r +� و ،M�&� �
ا�&�M -، وا��tة وا���م  �+ ن	�

 n��?ا M>4                                     ���D4 �� ء ا�5ارد�IEIا@س +� 
�،  � ?!ی^ س��ح� وزی! ا��Mل �!/� � ��&� ]�bری�  ١٦٣٩ر�و,

هـ إ�+ 3�حF ا����DE ر�b[ إدارات ا�	&5ث ا������ وا�I4�ء ١/١١/١٣٩١
وا�M 5ة وا�رX�د وا��&�ل إ��N� �� ا�L�ن� ا����� ����N آ	�ر ا�����ء �!/� 

هـ ح5ل ,5س�U ا���! ا��)دي إ�+ أ �+ /�� ١٨/١/١٣٩٢و,�ری�  ٩٧/٢
�� ا�PحZ�� �ً. ا�!ح�� ح	س� 1�� !NIX. ا�7ي ا	ا�6 +�  .Nم ا�7ي س�

 �4 U/ا�5ا +�tن إزا�� ا���ا�
Z���� س!/� ح6�ج ��n ا- ا�&!ام ح5ل إ�
  وس] ه7ا ا���! ,&<�<ً� ��5Iس��.

  وبعد دراسة اللجنة لالستفتاء أجابت مبا يلي:
أنه حث على صعود جبل عرفات الذي اشتهر عند الناس باسم: جبل الرمحة، ومل يكن  مل يثبت عن النيب 

، ودرج على »خذوا عين مناسككم«: صعود هذا اجلبل يف حجه وال اختذه منسكاً، وقد قال  ه من هدي
ذلك اخللفاء الراشدون وسائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فلم يكونوا يصعدون على هذا اجلبل يف حجهم وال 

عند الصخرات الكبار، وقف حتت هذا اجلبل  ، والذي ثبت أنه اختذوه منسكاً هلم؛ اقتداًء برسول اهللا 
ولذا قال كثري من العلماء: إن  )١(»وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة«وقال: 

صعود هذا اجلبل يف احلج على وجه النسك بدعة، منهم اإلمام النووي، وشيخ اإلسالم ابن تيمية، والشيخ صديق 
السعي يف جعله طريقاً مسلوكاً ملا فيه من تقرير البدعة  خان، وذا يعلم أنه ال ينبغي توسعة هذا املمر، وال

                                           
� ���_ ,B ا�$�^[ ١(T)، وأح$#  ١/٣٨٨) أخ��ًgN-وأ-� داود ١٢١٨-��� ( ٢/٨٩٣، و���� ٣٢٦،٤/٨٢، ١/٧٢،٧٥،٧٦،٨١،٣/٣٢١( ،(
� ٨٨٥-��� ( ٣/٢٣٢)، وا�	��Rي ١٩٣٦، ١٩٠٧، -��� (٢/٤٦٥،٤٧٨T�� ، وا- ٢/٥٧)، وا�#ار�B ٣٠١٠،٣٠٤٨-��� ( ١٠١٣، ٢/١٠٠١)، وا-

  .٢٣٩، ٥/١١٥ )، وا��&]٤٧١BZ-��� ( ٢/٩٧، وا- ا��aرود ١/٤٦٢)، وا� �آ� ٢٨١٥،٢٨١٦-��� ( ٤/٢٥٤خXی2$ 
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 ومل يكن من هديه  »من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد«: وتسهيل الطريق لفاعليها، وقد قال 
أن يصلي نفالً مبوقف عرفات، بل اكتفى بصالة الظهر والعصر يف مسجد منرة، مجعاً وقصراً، وال اختذ مصلى مبا 

رمحة ليصلي فيه من صعد على هذا اجلبل نافلة أو فريضة يف يوم عرفات، بل اشتغل بعد صالته يسمى جبل ال
الظهر والعصر بذكر اهللا تسبيحاً وليالً وحتميداً وتكبرياً وتلبية، وبدعاء ربه والضراعة إليه، حىت غربت الشمس. 

اليت أحدثها اجلهال، فينبغي إزالة  فاختاذ مصلى أو مسجد على هذا اجلبل ليصلي فيه من صعد عليه من البدع
املصلى احلايل ال لتوسعة املمر، بل للقضاء على البدعة، ولئال يتمكن أهل املنكر واخلداع من التلبيس على األغرار 

إىل مصاله، ےمن حجاج بيت اهللا احلرام، وقطعاً ألطماع هؤالء من الصعود باحلجاج إىل قمة هذا اجلبل أو
ب وسرقة أمواهلم، على أن املكان الذي يف هذا اجلبل ليصلي فيه من صعد على اجلبل وتعريض احلجاج للمتاع

  اليعطى أحكام املساجد، وعلى هذا جرى التوقيع.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٣٠١٩ا�
	�ى ر�� (
�ت �� �f�f�M1 ��&�ری	N� �6I�ورة �Y! س: یM15 �6	. ا�!ح�� ��!4

��<�45، ی)�N� ا�&6�ج ��G��I ��&�ری	N� وM1رانN�، وی5�Dن أح��نً� 
 �ND��و ،��Iرآ� �N
ا�
<5د �	�a �&�ری	N�، آ�� أن�N ی5�tن �4 آ. �
ی5ن �4 و/n ا�
�N، وی&t. ازدح�م ا�!1�ل وا�
��ء �N�، وU��1 ه87 

م ا��I /	. ا��5م ا�I�سU �� ذي ا�&�6. ا�4L�ل ,&Mث �� ا�&6�ج �4 اLی�
� إI4�ءن� ���&� ا�Z! � ��4� ذآ!. P1اآ� ا- �T!ًا  � Iح�ن!51 �� س�

  ا�س�م وا�������.
عرفات كلها من شعائر احلج اليت أمر اهللا تعاىل أن يؤدى فيها نسك من مناسكه؛ هو الوقوف ا  أوالً:ج: 

يد األضحى، وليست مساكن للناس، فال حاجة إىل بناء مسجد أو مساجد يف اليوم التاسع من ذي احلجة وليلة ع
ا أو جببلها، املعروف عند الناس جببل الرمحة؛ إلقامة الصلوات ا، وإمنا ا مسجد منرة باملكان الذي صلى فيه 
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ن استطاع الظهر والعصر يف حجة الوداع؛ ليتخذه احلجاج مصلى هلم يوم وقوفهم بعرفات، يصلي به م النيب 
صالة الظهر والعصر ذلك اليوم، وكذا مل يعرف عن السلف بناء مساجد فيما اشتهر بني الناس جببل الرمحة، فبناء 

مسجد أو مساجد عليه بدعة، وصالة ركعتني أو أكثر يف كل منها بدعة أخرى، ووقوع الركعتني أو األكثر يف 
  وقت النهي بدعة ثالثة.

املساجد ومتسحهم جبدراا وحماريبها والتربك ا بدعة منكرة، فيجب على توجه الناس إىل هذه  ثانياً:
املسئولني األمر بإزالة هذه املساجد والقضاء عليها؛ سداً لباب الشر، ومنعاً للفتنة؛ حىت ال جيد احلجاج ما 

  يدعوهم إىل الذهاب إىل اجلبل والصعود عليه للتربك به والصالة فيه.
  . (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا*

                                     

  ا�5/5ف ��!�4

  )٥٧٢٤ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
�4 �
+ ���� ,��� �� ذي ا�&�6، ١س �
I�ح��� و U� %&�� n	ذه :

��3
� �4  !�4 ا�6E! ح�j أن  j6! ح�E. �3ة ا�	إ�+  !�4 / �ه�درن�Yو
�&��� /��5ا �4 ه7ا ا�1!اء 45Tً� �� ا@زدح�م، ه.  ��
� ا�<����b  �+ ا

  �Xء؟
: ليس عليكم شيء، ولكن األفضل للحاج أن يذهب من مىن إىل عرفة بعد طلوع الشمس من اليوم ١ج

  التاسع من شهر ذي احلجة.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ال ا���٧٨٩٠ا(  
: ی<5ل ��a ا�
�س: إن ی5م  !�4 إذا 3�دف ی5م ���1 آ7Nا ا���م ٣س
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  ی5ن آ�� أدى س	U ح6�ت. ه. ه
�ك د��. �� ا��
� �4 ذ�_؟
: ليس يف ذلك دليل صحيح، وقد زعم بعض الناس: أا تعدل سبعني حجة، أو اثنتني وسبعني حجة، ٣ج

  يضاً.وليس بصحيح أ
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ال ا���٧٨٩٤ا(  
: ه. ی56ز ��M �3ة ا�&�ج ا�Np! وا��U� !t ا���م �4  !4�ت أن ٣س

  ی��t ن5ا4. حI+ ا��c!ب؟
بعد صالته الظهر والعصر مجع تقدمي يف عرفات، ولو كانت نافلة يوم عرفات  : مل يصل الرسول ٣ج

  مشروعة لكان أحرص عليها منا، واخلري كل اخلري يف االقتداء به واتباع سنته.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

�Eد�P�� n�	ا��  

  )٢٣٠٠ر�� (ا���ال اEول � ا�
	�ى 

� ١س�Pن �D�Eرة ��&%، و���� ا��ا��� �
: حn66 ��5ا1RI�� .b!ی� �

��  !�4 ا��� � ا�I�س��، وو�3
� إ�+ �Pد��E ا��� � ا�i�ن�� زوا��، 
3R4!وا  �+  Mم ا��	�� n���Pد��E؛ �&�6 أن ���N  5اb.، وأن ا�Z!ع 

N4 ،� �س U�ر �� !iأآ �Eد�P�4 ا�� �
.  �� �Xء س�7N� �N� Gا، و@ ��1
  �4 ه7ا؟
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: إذا كانت حاهلم كما ذكرت، من أن معهم عوائل خيشون عليها من املبيت إىل طلوع الفجر فال حرج ١ج
عليك وال عليهم إذا كان سريكم من مزدلفة يف الساعة الثانية ليالً بالتوقيت الزوايل؛ ألن ذلك بعد نصف الليل، 

  والضعفاء والنساء مرخص هلم يف ذلك رمحة م.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     
  �m)  l&`��ا  

 (�#ا* - -�ز  (�#ا* - ���د  - XیX��ا#�)  

  )٨١٨٤ا�
	�ى ر�� (

�	� ��5/5ف ��� R=T �
� U/و �أن !Nm �
�س_ ا�&%، و�� nأدی �
س: إن

� �4 ا�535ل إ�+ �Pد��� �E	P�� Fد�M�� �E ا��Z�ء ����I�4ت، و�� ن�&
 ،Mح ی5م ا����	إ�+ 3 �Eد�P� رج�T �
�4 ��ن �
iا�Pح�م �4 ا��!ور. و�
 �� �

� �� ه
�ك و/X n!وق ا��Z[ إ�+ �
+، و�
�ء  �+ ه7ا V4نN15,و

  ن<l ���� ا���P�� Mد��E، وأر51 �
� أن ,5IEن�:
  ؟أی� ,	Mأ حMود �Pد��N1 �� �E  !�4 -أ 

� M4ی� أم @؟ -ب ��  F6, .ه7ا؟ وه �
  وآ�� ��
n أ �8 �4� ح� ح6

� �4  -1ـ   G�7ًا یMأن ن5آ. أح �
� .N4 ،�
وإذا آ�نn ا�MEی� وا1	�  ��


� ,�_ ا�MEی�؟ bP6, .م؟ وه�ه7ا ا��  
بينهما سبعة  تبدأ مزدلفة غرباً من وادي حمسر، وتنتهي شرقاً بأول املأزمني من جهتها، وقدر ما أوالً:ج: 

  ذراع.ے٧٧٨٠ےآالف ذراع وسبعمائة ذراع ومثانون ذراعاً وأربعة أسباع ذراع 
إذا كان الواقع لك يف حجك ما ذكر فالهدي عليك من أجل عدم مبيتك مبزدلفة؛ ألنك معذور،  ثانياً:

  وحجك صحيح.

٤  
٧  
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٩٤١١ا�
	�ى ر�� (

� أن� و3�ح	� آ. ٩/١٢/١٤٠٤س: ��Y M!وب �X[ ی5م  !�4 �Pهـ ن


� ��� س��رة �&��� ���
��ء و/��. �� ا�!1�ل وا�t	��، ��  !4�ت إ�+ �
�Pد��E ض�� ا�&�6%، و���D� M هPیU �� ا���. �� ی	�~ نEt� و�3
� إ�+ 

M��� �
5Tل إ�+ اLراض� ا�`���� M� �4ایNI�، وآ. �Pد��E، و�� ی��&5ا �

�ول س��ر,
� ���D!ب وی<5ل: ا��Z ا��Z إ�+ ا�L�م، و��� Iي ی!� 

� إ�+ �
P� ltIد��E �� نM� M6اT. إ�+ اLراض� ا�`����، ح�j س!ت �NIان

/����، إذ �<�� ا�56انF  -أي ا��MاT.-ا��MاT. ����رات ا�&6�ج، وه� 
Mح P156زة ��<5م وح5ا&� G، و@ی���وزه�رة ,6�ا��� U�=I�, @ ی�Mی

���5/5ف ��� N�4�، إذ أ�!ن� ا�Z!?� ������! أو هMدون� ���D!ب، و�4ً� 
یD!�5ن ا����رات، وأر5�Yن�  �+ ا�`!وج �
N� /	. أن ن)دي �3ة 
 M��ا���.، و ltی<!ب �� ن �إ�+ � �ه�ن!Tأ �
ا��c!ب وا��Z�ء �U أن

Yر �
/!I4ا �Eد�P� �� �

�، �R4� 3�ح	� 74هF �!�� �1!ة إT!ا1  �ً�
 �I4!�� مM�� �Eد�P� +ا��5دة إ� U�=Iی� @ jض� ح��وأداء ?5اف ا�4 �	ا��<
 �?!ق ا��5دة إ��N�، أ�� أن� 74ه	n ,	�ً� �`=5ط ا���! إ�+ �
+ �f إ�+ �
 MN1 M�� ،.ی� ا����Nب ن!/ �Eد�P� +ى إ�!Tة أ!� �
�Pت ون�إ�+  !4 �N
و�

�
D� F�,و M�N1:وا��)ال .  
ه. یF6  �+ 3�ح	� و�� ��� دم ��Mم ,&<^ ا��	�P�� nد��E وه5  - ١

  �!�Y  �+ ذ�_ أم @؟
٢ -  ���p  �>Z� �� ��4 �� U� .وران ?5ال ا���Mه7ا ا� .i� �
�Pه. ی�

  و�� یI&<^ ا��	�n  �+ ا�15� ا��=�5ب إذ هP1 5ء /��. �� ا���.؟
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� آ�i!ة T���� �� ن�U=I أر51 إن�رة ا�=!ی^ �
�،  ��ً� �Rن ه
�ك أ�

� أT!ى حP6ت �� /	. �`��م و�Y!ه�.  ا�535ل إ��N� �515د ا�&5اP1، وأ�

ج: إذا كان األمر كما ذكر فال جيب على واحد منكما، وكذلك من معكما من احلجاج فدية لعدم املبيت يف 
{ال يكلف اهللا نفساً تعاىل:  مزدلفة؛ ألنكم بذلتم ما وسعكم للحصول على املبيت ومل تتمكنوا من ذلك، قال

{فاتقوا اهللا ما ، وقال تعاىل: )٢({ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج}، وقال تعاىل: )١(إال وسعها}
، أما من رمى مجرة العقبة وطاف لإلفاضة وسعى قبل منتصف الليل فإن ذلك ال جيزئه، وعليه أن )٣(استطعتم}

الطواف والسعي حد حمدود، إمنا األمر الواجب البدار بذلك بعد  يعيد الطواف والسعي والرمي، وليس إلعادة
العلم، أما الرمي فعليهم هدي ملن تركه إذا كانوا مل يعيدوه يف أيام مىن األربعة يوم العيد وأيام التشريق. وإن كان 

وما حصل  بعد منتصف الليل أجزأه وال إمث عليكم يف ذلك إن شاء اهللا، وأنت مأجور مبا فعلت من االجتهاد
  عليك من املشقة.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

Mج ی5م ا����ل ا�&�أ �  

  )٣٧٧ا�
	�ى ر�� (
س: ه. ی56ز ��&�ج ,�TR! ر�� �1!ة ا��<	� اLو�+ إ�+ ا��5م ا�i�ن� أو 

  أم @، و�� ح� �� �4. ذ�_؟ا�i��j �� أی�م ا�ZI!ی^ �Mون  7ر 
 ج: ال جيوز للحاج تأخري رمي مجرة العقبة إىل اليوم الثاين أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر؛ ألن النيب 

خذوا «: رماها يوم العيد، وتبعه يف ذلك الصحابة فلم يؤخروها إىل أيام التشريق بال عذر، وقد قال النيب 

                                           
  .٢٨٦) س�رة ا���Zة، ا4ی2 ١(
  .٦) س�رة ا�$�`#ة، ا4ی2 ٢(
، ا4ی2 ٣(-�c	�١٦) س�رة ا.  
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 أيام التشريق بال عذر فقد خالف السنة، وحرم من بعض أجر نسكه، وعليه ، ومن أخرها إىل»عين مناسككم
  أن يستغفر اهللا ملا مضى، وحيرص على أداء نسكه على وجهه الشرعي يف املستقبل.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

�	
 ا�� l��L�ال ا���١٧٣٤ى ر�� (ا(  
: رأی
� �4 ا�&% ��a ا�
�س  
M ا��t>I! �4 ح% أو  �!ة ی<t!ون ٥س

 U��1 �� ��Eة، ی�!ون  �+ أس!bدا .X +�  [>4 ا�!أس .Eأس ��
ا�N6�ت، أ�� ا�	�/� �4 ی7TRون �
� ��Xً�، و��� /�
� ��N: إن ا�M�@ !�t>I أن 

  ا���. ه5 ا�5اF1؟ی5ن �����I ا�!أس، /��5ا �
�: ه7ا ه5 ا��=�5ب، R4ي 
: الواجب تعميم الرأس كله باحللق أو التقصري يف حــج أو عمرة، وال يلزمه أن يأخذ من كل شعرة ٥ج

  بعينها، وما فعله من ذكرت ال يكفي يف أصح أقوال العلماء، وليس من سنة حممد عليه الصالة والسالم.
  .� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�  

                                     

  )٦٠٨٥ا�
	�ى ر�� (

+ ی5م ا���M، 4!�+ �1!ة �� G	3وأ �Eد�P�� ت��4 و�!�� l/ج و�س: ح
 Fذ�_ ذه M�� �f ،+
ا��<	� ون&! و/�م �&�^ U�`4 ،8!�X ����� وه5 ��
 Mدن� أح�أ4 �أن j؟ ح��ً !X Pb�1 ه7ا .N4 ،ض��ف ?5اف ا�4�4= �إ�+ �


�� �Rن� @ ی56ز ا�&�^ وU�T ا����[ ��
+ إ@ ��M ?5اف ا�4�ض�.ا��5ا?  
ج: جيوز احللق قبل طواف اإلفاضة وبعده، وإن ما فعلته يوم العيد من الرمي مث النحر مث احللق مث الطواف إنه 

  يف حجة الوداع. هو السنة، وهو ما فعله النيب 
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 �  .و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�
                                     

  )١٣٦١٦ا�
	�ى ر�� (
 Mن� �

� آ
س: �<M ا �I!ت �U وا�Mي، و 
M ا���� �Mأن� ���Et�، و�
ذه��
� �� ا�Et� إ�+ ا��!وة ن5X ltط، �&�j آ
� ن�M ذه��
� �� ا�Et� إ�+ 

 @ًM� ًاMواح �5?ًX ى!Tة أ!� �Etإ�+ ا� �
�� آ5ن� 5X?�� ا��!وة �f ر51 

� �4 ذ�_ ��  .N4 ،�ً?5X !Z  ���T رب�ی< �� �
�&�j آ�ن �5�6ع س��
�Xء؟  ��ً� �Rن
� آ
� نN6. ا�5tاب،  ��ً� �Rن� ا �I!ت ��M ,�_ ا���!ة 

� ا-.��fأ �5نI4أ .G�&tا� �ا�15 +�  ��Nن س���وآ ،��,!�   

�س_ ا���!ة /t!ت �� رأس� /Mر أن��� أو� �� �b�NIان M��و  ��Iأن��

 n��  يM�� +ر51 � إ� M��و ����f n�	� _ذ� M��رأس� 4<]، و ��M>� ��
 ،�
� .N1 �  ن�ن ���4 ذ�_ آR� �ً��  ،ئP6ا�!أس @ ی a�� !�t>, أن

�4 �
+؟ �N&�ی56ز ذ .N4 ی�M4 ��  nن�ء �4 ذ�_؟ وإن آ�X ��  .N4  
رج عليك؛ ألنك معذور، وجيزئك منها زيادتك يف أشواط السعي يف العمرة عن جهل نرجو أال ح أوالً:ج: 

  السبعة األوىل لعمرتك.
جيب تعميم شعر الرأس بالتقصري يف احلج أوالعمرة، وما وقع منك من التقصري من مقدم الرأس فقط عن  ثانياً:

جهل ال جيزئك، ونرجو أن يعفو اهللا جل وعال عنا وعنك، وبعد اطالعك على هذه الفتوى تتجرد من املخيط 
زار مع كشف الرأس حىت حتلق أو تقصر من مجيع الرأس بنية التحلل. وإن كنت جامعت زوجتك يف وتلبس اإل

  أضحية توزع على فقراء احلرم، فإن مل تستطع فإنك تصوم عشرة أيام.هذه الفترة فعليك ذبيحة تذبح مبكة جتزئ 
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  ا�&% اLآ	!

  )٦٥١٩ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (

+: ی5م ا�&% اLآ	! وا�&% اLآ	!؟ وه. ه�� �4 ��
+ واحM، ١س�� �� :

أو ی`l�I أحMه��  � ا\T!؟ وه. آ. �
�N� �515د �4 ا�<!rن ا�!ی� 
  وا��
� ا�t&�&�؟

وقف  اود عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، أن رسول اهللا : يوم احلج األكرب هو يوم النحر، أخرج أبو د١ج
هذا يوم احلج «فقالوا: يوم النحر، فقال:  »أي يوم هذا؟«يوم النحر يف احلجة اليت حج فيها فقال: 

، وأخرج البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: بعثين أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه فيمن يؤذن »األكرب
. ومسي يوم النحر: يوم احلج األكرب؛ ملا ےال حيج بعد العام مشرك، وال يطوف بالبيت عريان)يوم النحر مبىن: (

يف ليلته من الوقوف بعرفة، واملبيت باملشعر احلرام، والرمي يف اره، والنحر، واحللق، والطواف، والسعي من 
ر يوم احلج األكرب يف القرآن قال أعمال احلج، ويوم احلج هو الزمن، واحلج األكرب هو العمل فيه، وقد ورد ذك

  .)١({وأذان من اهللا ورسوله إىل الناس يوم احلج األكرب}تعاىل: 

                                           
  .٣) س�رة ا�	�-2، ا4ی2 ١(
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  ا�I&�. �� ا�ح!ام

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���٨٨٣٣ا(  
د 5 وا�P�� �,Mی�رة وأداء ا�&% �Vذن ا-،  �+ أن : إذا أردت أن أ٢س

 .N4 ،�=��� ةM�� %&ا� M 5� .	/ lb�=و,<�� ��� �4 ا� !t� �� !D&,
ی�� أن ,&�� !D	�N� ا���دي، و 
M أداء ا�&% ,<5م ��	[ ا�ح!ام �� 
5ن ا�ح!ام ��&%، أم ی�Pم �	[ ا�ح!ام Iس ��

� �4 ا�=�lb، إ@ أن ا��P
�

+ �&!�� حI+ أداء ا�&%؟ �� هM 5� 5 4_ �	[ ا�ح!ام؛ ه. �� �t! و,	<
 !�t>Iض� وا���� وا��ا�&% و?5اف ا�4 M��-[>4 %&ا� ��
أي  -إذا آ�نn ا�

 �f�f M�� @ا�ح!ام إ �� .�&I, @ !، أم	ً�) ,&�. أآ��&% (,&�ً� آ��ا�4!اد �

&!؟أی�م ا�ZI!ی^ ور�� ا��6!ات، أم أداء ا���!ة ��M را�U ی5م ا�  

: التحلل من اإلحرام باحلج للرجل واملرأة يكون بعد رمي مجرة العقبة وحلق الرجل رأسه أو تقصري ٢ج
شعره، وليس للمرأة إال التقصري، فيحل لكل منهما بذلك كل شيء كان حمرماً عليهما باإلحرام إال اجلماع، أما 

عليه سعي، فيحل هلما كل شيء كان حمرماً  التحلل األكرب فيكون بالفراغ من طواف اإلفاضة والسعي إذا كان
  عليهما باإلحرام حىت اجلماع.

وأما التحلل من العمرة فيكون لكل من الرجل واملرأة بعد الفراغ من طوافهما وسعيهما، وحلق الرجل رأسه 
هما أو تقصري شعره، أما املرأة فاملشروع هلا التقصري ال احللق؛ فيحل هلما بذلك كل شيء كان حراماً علي

  باإلحرام، والقارن بني احلج والعمرة حكمه يف التحلل حكم املفرد.
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  ا�=5اف

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���١١٨١٦ا(  
� آ. ن5ع : ا�=5اف ح5ل ا��	� أن5اع، �4� ه� ه87 اLن5اع و�� ح٢س

N�؟�  

: أنواع الطواف حول الكعبة كثرية: منها: طواف اإلفاضة يف احلج ويسمى أيضاً طواف الزيارة، ويكون ٢ج
بعد الوقوف بعرفات يوم عيد األضحى أو بعده، وهو ركن من أركان احلج، ومنها: طواف القدوم للحج، 

 الكعبة، وهو واجب من واجبات احلج أو سنة ويكون للمحرم باحلج وللقارن بني احلج والعمرة حينما يصل إىل
من سننه على خالف بني العلماء، ومنها: طواف العمرة وهو ركن من أركاا، التصح بدونه، ومنها: طواف 

الوداع ويكون بعد انتهاء أعمال احلج والعزم على اخلروج من مكة املكرمة، وهو واجب على الصحيح من قويل 
احلائض والنفساء، فمن تركه وجب عليه ذبيحة جتزئ أضحية، ومنها: الطواف  العلماء على كل حاج ماعدا

وفاء بنذر من نذور الطواف ا، وهو واجب من أجل النذر، ومنها: الطواف تطوعاً. وكل منها: سبعة أشواط، 
  يصلي الطائف بعدها ركعتني خلف مقام إبراهيم إذا تيسر ذلك، فإن مل يتيسر صالمها يف بقية املسجد.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٢٢٣٢ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (

M ا�&6! اLس5د آ�� �Mأ �� أو@؟١س  !�	I��� ا�=5اف �I`ه. ی :  

أنه  ، وقد ثبت عن رسول اهللا : الطواف بالكعبة من العبادات احملضة، واألصل يف العبادات التوقيف١ج
كان يكرب يف طوافه كلما حاذى احلجر األسود، وال شك أن الطائف حياذيه يف اية الشوط السابع، فيسن له أن 
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مع استالم احلجر وتقبيله إذا  يكرب كما سن له التكبري يف بدء كل شوط عند حماذاته إياه؛ اقتداًء برسول اهللا 
  تيسر ذلك.

  .+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&
                                     

  �m)  l&`��ا  
 (�#ا* - -�ز  (�#ا* - ���د  - XیX��ا#�)  

  ا�!�. وا@ض=	�ع �4 ا�=5اف

  )٦٧٤٤ا���ال ا��ا-. � ا�
	�ى ر�� (
: ه. یF6  �+ ا�&�ج أوا��&!م �4 ا���!ة ا@ض=	�ع �4 ?5اف ٤س

  ا�<Mوم أو ?5اف ا�4�ض�؟
ه. یF6  �+ ا��&!م �4 ا��f�i أ5Xاط اLو�+ �� ?5اف ا�<Mوم أو 
 �
ا�4�ض� ا�N!و��؟ وإذا آ�ن  ��� أن یN!ول، �4� ح� إذا آ�ن ا�Pح�م @ ی�

  �� ذ�_؟
وىل : يسن االضطباع يف األشواط كلها يف طواف القدوم خاصة، كما يشرع الرمل يف األشواط الثالثة األ٤ج

  فيها سقط عنه. -اهلرولة  -من طواف القدوم للحاج واملعتمر، وإذا مل ميكنه يف الثالثة األوىل منه الرمل 
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

 ا�
	�ى ر�� (� l��L�ال ا���٨٨٢٠ا(  

��ء  �� : �`5tص ا�N!و�� ��� ا٥Lس�� �	�
DT!ی� �4 ا���� ���

 U
أM1 �4 �=����,� ا��&Mودة �4 آFI ا�E<� �4 ��ب ا�&% وا���!ة �� ی�
ا�
��ء �� ا�N!و��، وس��n �!ة �� أحM ا�����ء �4 ا�PE�Iی5ن: أن ا��!أة 
 @ +Iأة وح!��� �Eل 4<]، وأن ذ�_ أح�+  ا�!1�  �ول �4 ا����، وأن!N, @
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�ءfأ �N
,�E� !ز	�4  , n�>4 ،ه7ا �و��، و�� ی�^ أي د��.  �+ /�5!Nا�
ن��E: إن آ�ن ح<ً� رأي �� اNI1�د4 8��N!و�� أیDً� س
� ا�MIأت �� ه�1! 

� �&�M ا��ـ� أ�N4 ا�!أي وا�&�M -  �+ أن ا�Mی� ��[ � ،�N
رض� ا��ـ�  

 ا-  
�. أM�4ون� ��رك ا��ـ� �4����!أي آ�� /�ل أ��! ا��)�
��  �� رض� 
 +�  l>أن ن Mون!ی !T\ ة �� ح��!���� �I�� .هR� Fأن� أذه jح�

�4 G�&tء ا��Zا� .��Rا���  
: قال ابن املنذر: أمجع أهل العلم على أنه ال رمل على النساء حول البيت، وال بني الصفا واملروة، وليس ٥ج

ء؛ وألن النساء يقصد فيهن عليهن اضطباع؛ وذلك ألن األصل فيهما إظهار اجلَلَد، وال يقصد ذلك يف النسا
  الستر، ويف الرمل واالضطباع تعرض للكشف.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���١٣٤٩٢ا(  
  : �I+ ی
�NI ?5اف ا�4�ض�؟٢س

ليل من ليلة النحر للضعفة ومن يف حكمهم، وليس لنهايته وقت : يبدأ طواف اإلفاضة بعد منتصف ال٢ج
حمدد، لكن األوىل أن يبادر احلاج بالطواف لإلفاضة قدر استطاعته، مع مراعاة الرفق بنفسه، وحتني األوقات اليت 

  يكون املطاف فيها خفيفاً من الزحام؛ حىت ال يؤذي وال يؤذى.
  .و"�� و! �� وس��  و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $#

                                     

  ,<	�. ا�&6! اLس5د

 ا�
	�ى ر�� (� l��L�ال ا���٥٣١٨ا(  
:  �  �! أن� /	�. ا�&6! و/�ل: إن� أ �� أن_ حD, @ !6! و@ ,
UE، ٥س
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ی<	�_ �� /	�I_. ه. ا�&6! اLس5د نPل ��  ����و�5@ أن� رأیn رس5ل ا- 
آ��b! اLح6�ر؟ و�� ا��!اد �5ضU ه7ا ا�&6! �4 ذ�_ ح6! ا����ء؟ أو ه5 


5ن أنN� ه� /	�� ا������� �N,�3 �4، ���ذpس ی�
  ا-. ا��5ضU؟ و��a ا�
: احلجر األسود اختصه اهللا سبحانه مبا شرعه لنا من تقبيله واستالمه، وأراد أن يكون يف ركن الكعبة اليت ٥ج

ستالمه للطائفني؛ مع القدرة، فإن مل يتيسر فاإلشارة إليه عند حماذاته مع نستقبلها يف صالتنا، وشرع تقبيله وا
  التكبري، وقد ورد حديث رواه الترمذي وغريه يف أنه نزل من اجلنة، لكن يف سنده ضعف.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )١١٦٥٤ا�
	�ى ر�� (
�4 �4 �
�س_ ا�&% !Zا�� �	�س: ه. ی����D4 ا���Z حF (أي: ,<	�.) ا�

  أو ا���!ة ح�ل أم ح!ام؟ ن!7N� 51ا ا�4�دة.
  قبل احلجر األسود ومل يقبل غريه من الكعبة املشرفة. ج: املشروع تقبيل احلجر األسود، وقد ثبت أن النيب 

� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�.  
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���١٧٧٥ا(  
: ه. یGt ���!أة ح�� ,<	�. ا�&6! أن ,�I!ى وی5ن ا�!1�ل �&�=� ٢س
  �N�؟

: تقبيل احلجر األسود يف الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف؛ إن تيسر فعلها بدون مزامحة أو إيذاء ٢ج
يف ذلك، وإن مل يتيسر إال مبزامحة وإيذاء تعني الترك، واالكتفاء باإلشارة إليه  ؛ اقتداء برسول اهللا ألحد بفعلك

باليد، وال سيما املرأة؛ ألا عورة، وألن املزامحة يف حق الرجال ال تشرع، ففي حق النساء أوىل، كما أنه ال 
أثناء تقبيل احلجر األسود؛ لوجود من ليس هو  جيوز هلا عند تيسر التقبيل هلا بدون مزامحة أن تكشف وجهها

  مبحرم هلا يف ذلك املوقف.
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  /=U ا�=5اف

  )٧٣٠٦ا���ال ا���-. � ا�
	�ى ر�� (
، و/	. أن : X`� آ�ن ی=5ف ���	�n وه5 �4 ا�5Zط ا�`��[ �٧�ًiس

 F�&ا�=5اف. ه. ی �I�� م�/ �f +�t4 ،ة�tا� n��/[ أ��5ط ا�`Zا� �Iی
 +cأم ی� ،l/5, jأ �� ح�M	ة وی�t�� ��=/ [ ا�7ي��5ط ا�`Zا� +� 

  ا�5Zط ا�`��[ وی	Mأ �� �!ة f�ن�� �� ا�&6! اLس5د؟
من حيث قطعه من أجل  : الصحيح أنه ال يلغي الشوط يف مثل هذه احلالة، بل يبدأ إمتام هذا الشوط٧ج

  صالته مع اإلمام.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     
  2%a��ا l&`ر f`�'  l&`��ا  
  B
&
 (�#ا* - -�ز  (�#ا��زاق (- XیX��ا#�)  

  )٣٩٧٠ا�
	�ى ر�� (
M أآ��n ا�&%، و 
�M� دn�T س: أM�4آ� أن� حn�6 �4 ا���م ا�E�nb و/

 �Iس �
E?س، و�

� �U ا��Tد M/!ة و�	زح�� آ �نM154 ا�&!م �=5اف ا�5داع
� �� ا�5/5ف Lداء �Iو�� ن !t5اط أذن ا��Xأ �Iس �
أ5Xاط، و��� أآ��
� �� �Pاح�� ا�
�س، و�. MN1 و 
�ء �Iة �4 �&. ا�=5اف، و�� ن�tا�

1
� �� ح5ل ا�	�n و?��
� إ�+ ا�=�!T �� U��5ط ا��Zل ا��ا���5ي �آ� ^�
أدی
� �3ة ا��U� !t ا�
�س  -أي �4 ا�Mور ا���5ي -?5اف ا�5داع، وه
�ك 


�ء إآ��ل ا�5Zط. N4. ی5ن fم أPء ز��� �� �
�!X5اف ا�5داع و? �
وأآ��
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ح6
� و?5ا4
� ��5داع 3&�&ً�؟  ��ً� أن ��a ا�
�س ی<5ل: إن� @ ح% �
�؛ 

�  Lن ا�=5اف �i. ا��tة�!X �&ب، ون!X م أو أآ. أو�@ ی56ز /=�� �


� �U ا�
�س، آ�� أن� /�. �
�: إن أداء ��a ا�=5اف �4 ���� ��ء ز�Pم و,

� ا�&%. أM�4ون� P1اآ� ��  M�E^ ا���5ي ی���4 ا�= �D��و .EسLا �&tا�

  ا- �T!ا.
يكم يف طوافكم الشوط السابع ج: إذا كان الواقع كما ذكر فحجكم وطوافكم كالمها صحيح، وال شيء عل

  يف الدور العلوي من املسجد، وال يف الفصل بينه وبني األشواط الستة األوىل بالصالة أو بشرب أو بكالم. 
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٤٣٢٩ا�
	�ى ر�� (
هـ)، و��� رn�1 �4 ١٤٠٠ا���م ا���ض� (س
�  س: �<M آ
n ح�1ً� �4

ا��5م ا�i�ن� �� أی�م ا�ZI!ی^ ��M زوال ا�� ]�Z	�X!ًة ذه	n إ�+ ا�=5اف 

+ إ�+ � !Tr �4 �
���T U/5� �� ���ن ذه�5اف ا�5داع، وآ? �	����
 �ًpIا��!�1 إ�+ ا�&!م س�!ًا  �+ اM/Lام، و��� و�3
� إ�+ ا�&!م وM1ن�8 �


�س وی�دون���  n/5ن ا��وآ ،M6رو/� �4 ا���Lا�535ل إ�+ ا �N45ا=�
Nm!ًا، وآ
� ��I	�� �� ا���!، 4<�ل �� 3�ح	�ي: ه��5ا �
=5ف �4 ا�=��^ 

� وذه	
� إ�+ ��Mن�، و��� ذه	
� �4 ه7ا E?و ،]�Zح�� وا�P�� �ًدی�E, ا���5ي
ا���م ��&% س5�X a�� n�Rخ رb�س� إدارات ا�	&5ث ا������ وا�I4�ء 

 Mوا� �N4س و?5ا�
�4
�N �� /�ل: �i!ة زح�� ا� +
5ة وا�رX�د �4 �
,&n اLرو/� R� �4س أن ی=545ا 54ق، و�
�N �� /�ل: @ ی56ز؛ Lن 
� ���ن Iح�أر51 �� س� .�	���5Iى ا�=��^ ا���5ي أ �+ �� ��5Iى ا�

.�=>
  ه87 ا�
  ج: إذا كان الواقع كما ذكر فال حرج عليكم، وطوافكم صحيح.
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  .ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس��  و-�*
                                     

  ا�=5اف داT. ح6! إس�� �.

  )١٧٧٥ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (

�ء ا�=5اف ���	�n أن یTM. �� ح6! ١سfأ !�Iج أو ا����&�� Gtه. ی :


�ء ?5ا4�؟f. أ� �إس�  
يف حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر إمساعيل، وال جيزئه ذلك لو : ال جيوز للطائف بالبيت ١ج

وملا روى ، )١({وليطوفوا بالبيت العتيق}فعله؛ ألن الطواف بالبيت، واحلجر من البيت؛ لقول اهللا سبحانه: 
، )٢(»هو من البيت«عن احلجر، فقال:  مسلم وغريه، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: سألت رسول اهللا 

  . )٣(»صلي يف احلجر، فإن احلجر من البيت«ويف لفظ قالت: إين نذرت أن أصلي يف البيت، قال: 
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٩١٧٨ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
/tI!ت �4 أآi! ا5XLاط : حL n66ول �!ة، و 
M ا�=5اف ����	� ا١س

 �N6ا� �� �	� �+ ا�=5اف ����	�، و,!آn ا�M6ار ا�E�3. وا��6�ور ��
  ا��Z����، �4� ه5 ح� ح�6؟

                                           
  .٢٩) س�رة ا� 6، ا4ی2 ١(
� ٤٠٥[ ١٣٣٣-��� ( ٢/٩٧٣، و���� ٢/١٥٦) ا���Lري ٢(T�� ، ٢/٤٩٦، وا- أ-B �&�2 ٢/٥٤)، وا�#ار�B ٢٩٥٥-��� ( ٢/٩٨٥])، وا-

  .٢/١٨٤)، وا�U �وي ,B ��ح ���'B ا4ث�ر ١٣٩٣) -��� (١٩٨وا��&U��B (ص/
)، واEزر�B ٢٩١١،٢٩١٢-��� ( ٥/٢١٩)، وا�%��`B ٨٧٦-��� ( ٣/٢٢٥)، وا�	��Rي ٢٠٢٨-��� ( ٢/٥٢٦، وأ-� داود ٩٣- ٩٢، ٦/٦٧) أح$# ٣(

  (ت: ر�#ي ا��i�t). ١/٣١٢,B (أخ��ر �?2) 
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 - وهو الذي يكون بعد الوقوف بعرفات-: إذا كان الطواف الذي سألت عنه هو طواف اإلفاضة ١ج
؛ ألن طواف اإلفاضة ركن من أركان عدت هذا الطواف‘فطوافك غري صحيح، وال جيزئك هذا احلج إال إذا أ

احلج، فال بد من رجوعك إىل املسجد احلرام لتطوف بالكعبة سبعة أشواط تبدأ الشوط من احلجر األسود وينتهي 
السابع عند احلجر األسود، ويكون طوافك األشواط كلها خارج حجر إمساعيل من وراء اجلدار، ذا جيزئك 

داع فعليك دم يذبح مبكة للفقراء؛ تكميالً حلجك، وليس عليك الرجوع حجك، أما إن كان الطواف طواف الو
  إىل البيت، ولو رجعت مل جيزئك عن الدم، أما إذا كان الطواف نافلة فليس عليك شيء.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

	
 ا�� B'�;�ال ا����٢٨٣٢ى ر�� (ا(  
: و�3
� رس��� �� أnT س5ری�، اس�N� س���N ا�6� 5ن �� ح�F ٢س

� ��M ا�&% أن �I, �� �Nور ح5ل أنM, �Iا� �NI�Z� .&� �
��5ری�، ,=��	
,=5ف ?5اف ا�4�ض�؛ ���� أ��N� n�، وأ/�N,M� و�
�NI� �� ا�&!آ� 


�M� �nb! �� ه87 ا���  ��I, �� �Nإن �f ،اش!Eا� �N,M/م �=5اف وأر�ا�<� �
ا�4�ض�؛ نp!ًا ��p!وف ا��I أح�?� n����M6 ا�&!ام ن�6�I ا�5Np� _4ر 
ا��MNي، و�� ,!,	n  ��� �� ا MIاءات  �+ �<Mس�,
� �4 ا�!ح�ب ا�=�ه!ة، 

�! �ی� أ�
�Nb� ا�ct�ر ه
�ك /	. ,=�N! ا�&!م �� واض=!,N� ���E! إ�+ ��ده� 
  ���&%. ون ا�I&�. اLآ	! �� ا�ح!اما���MIی�  ���، وn�m حI+ ه87 ا��&�p د

 n	5رة ی5م ا��Z
وأT	N,!� ی� 3�حF ا����DE �4 إ1��N��  �I� ا��
هـ �� 1!یMة  �ظ ا�
lt ا\R� :!Tن
� �١٤٠٠&!م  ١٩ا��5ا4^ 

.�N� �ًون حM6ی �N��� ي؛M�� �4 ء�ا���� +�  ��Zض ه87 ا��! Rس  
�� �N
  F�
<��م �7Nا ا�=5اف، أم أنN� 4���)ال ا��=!وح ا\ن: ه. �N� أن ,

  ی&N��  �I� ا��5د إ�+ ا���M6 ا�&!ام �I)دي ?5اف ا�4�ض� �
N�E�؟
 +�  +
�Iی +I؛ ح��Z87 ا��N� �
� �1V���I ���!أي ا�MیI��D4 �� 51أر
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�� ا�N�4 v��, �I�، و,I&�. ا�I&�. اLآ	! Zا�� +�  �D>ی �م ���ا�<� �b5ض
. �Nإح!ا� ��  

ن من أركان احلج ال يتم التحلل األكرب دون اإلتيان به، وما ذكرتيه قد يكون هلا : طواف اإلفاضة رك٢ج
عذر يف التأخري، وعليها: أن تعود فوراً، وتطوف طواف اإلفاضة الذي ال يصح احلج بدونه، وال جتزئ فيه 

  االستنابة .
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٨٤٣٣ا�
	�ى ر�� (
س: �� ح� ا�I	!ع �1R! ا�=5اف �Tr �`Z!، ح�j أن ا�	�a إذا رأى 
t`Xً� س�7هF ی<5ل ��: 7T �� س	�ً�، أي: س	�� أ5Xاط، ی
5ي أ1!ه� ��، 

  ه. ه7ا 1�Pb أم @؟
عنه أو معتمراً؛ فينوب عنه  ج: الطواف بالكعبة ال يقبل النيابة، فال يطوف أحد عن غريه إال إذا كان حاجاً

  فيه تبعاً جلملة احلج أو العمرة.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  ا�=N�رة X!ط �t&� ا�=5اف

  )١١٢٠٠ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
ا���ض�، ون��n  : اn��IY �� ا���<�ت ��ح!ام، وذ�_ �4 ر�D�ن١س

 �� n��3و ،.�c7ا ا�N� nE?ت و�>����� n��3و ،.�cا� M�� Rأن أ,5ض
ا�Np!، و��M أن ذآ!ت وأن� �4 نE[ ا�&!م ه. �4� �� ��IE، و�� أM1 أحMًا 
 �I�R�4 �إ�� n	74ه ،_�IEر1. س5ف ی �5د: �4
�4 ذ�_ ا�n/5، 4<�ل أحM ا�6
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�� إن �3,�  � ?5ا�4 و�3,� ��7_ ا�5�cل دون وض5ء، 4<�ل: 
  و?5ا�4 3&�&�. �4� ه5 ا�5tاب �4 ذ�_؟

 !Npذا أ�4. �4 �3,� ا��ا�5ض5ء �4 �  �Eوإذا آ�ن ���Y @ ی
  و?5ا�4، وه.  �!,� 3&�&�؟

: الفتوى املذكورة غري صحيحة، وال تزال حمرماً بالعمرة؛ إذا كنت مل تعد للطواف وأنت طاهر، وعليك: ١ج
رع وقت، وتطوف بالبيت وتسعى مث حتلق أو تقصر، وبذلك متت عمرتك، إال أن أن تتوجه إىل مكة حمرماً يف أس

تكون جامعت امرأتك بعد الطواف والسعي املذكورين فإن العمرة تكون فاسدة، وعليك أن تقضيها كما 
ذكرنا، مث تعتمر عمرة أخرى بدالً منها من امليقات الذي أحرمت باألوىل منه، وعليك ذبح شاة يف مكة تقسم 

ني فقرائها إذا كان حصل منك مجاع بعد الطواف والسعي اللذين فعلتهما وأنت تظن أنك على طهارة، وعليك ب
قضاء صالة الظهر أربعاً، مع التوبة واالستغفار من تساهلك يف أمر عدم عنايتك بسؤال أهل العلم املعروفني يف 

  املسجد احلرام.
�  .و! �� وس��  و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�

                                     

  )١١٣٣٩ا�
	�ى ر�� (
 �
س: أدیn 4!ی�D ا�&%، وآ�ن �&t	�I س�I ر1�ل وس	U ن��ء، أح!�
���1ً� �����!ة �� أ���ر  ��، و 
M و�53
� إ�+ ا�	�n ا�&!ام و/	. ا�5TMل 


� 45Tً� �� ض��ع I>ی�D� +أدى إ� �ًا؛ ��MیMX �ً��ازدح �نM1. و	ء، و/��
ا�
�� n
n  �+ وض5ء د5Tل ��ب ا�	�n ا�&!ام /�n �5ا�Mي: د 
� ن5IضR، وآ

وآ�ن ��� �fث �� ا�
��ء ���  �+ وض5ء، و�� وا�Mي ز1!ن� �<�5�: 
 �
ا�5ض5ء ���MاT.، وأن� أ �� أن� ��[ ���MاT. وض5ء، وأT	!,� ��7_، و�

� ا�	�n ا�&!ام n�>4: أی� ا�5ض5ء؟ /�ل: ه�� �Tود ،nآ!ر ز�4 �� 8!1

�دون 4�Mbة،  ?n�/ ،l: ی� وا�Mي @ ی56ز ا�=5اف �� �Y! وض5ء، و�
��4� وM1ت أن� @ 4�Mbة �� إ/
� � وإ/
�ع رI>4� ذه	n و,!آ�f ،�NI ,5ضRت 
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�4 ا�`�رج ورnE? �f ،n�1 وس��n و/t!ت وn1!T، و�� ا�
��ء 
 ���iوض5ء و,&��� �� ا�ح!ام، و�4 ا��5م ا� !�c� وس��� �E? �f�iا�

5م  !�4 أح!�
� وذه	
� �4 ا��5م ا�I�سU إ�+  !�4، وY �4!وب ا��Z[ ی
 �
�354
�ه� ح5ا�� ا��� � ا�I�س�� ���ء، و��3 �Eد�P� +إ� �
رآ	
� وذه	
 �ً��/ Fن7ه �د 5ن :�I>4ي ورMل وا��/ �ا��c!ب وا��Z�ء /t!ًا و��1ً�، و�
 � ,�_ ا���ن �515د راb&� آ!ی�N ��، 4!آ	
� و�� �� ن
I	� إ@ ون&� 

7TR4ن� ���رن� �U  ���=!ی^ ا��!یU، وا�7ي آ�ن �<5Eً@ ا�!51ع ���،
 U� �
�1!4 ،!Z  ن���iا� � �إ�+  !�4 ح5ا�� ا�� �ودن�  +Iا�=!ی^ ح
 �
?!ی<
� إ�+ �Pد��E، و�� آ�ن ا�=!ی^ ��c<ً� �� ازدح�م ا����رات، و�<�
�نً� � M6ى ��4 ن!Tة أ!� �Eد�P� +إ� �
�354 ،]�Zا� n��? +Iی^ ح!=���


� ��Pد��E ، ن<�M ��؛ Lن ا�`��م �!,	=� ا�
P� �� ltد�I��T �
�
	4 �E
وذه	
� ���1ً� �!�� ا��6!ة اLو�+ إ@ ا�
��ء �� ی!م �
�N أحM، �. وآ��� �� 
 !Z  ن��iوآ�7_ ���� ا� ،�Eد�P� �4 �
I� !Z  دي�و���� ا�& ،�N
ی!��  

+ وحMي ��M أن ,�	n �4 ا�	&j  � و51د �� !Z  ن��iا� ���� n	4 ،�إ@ أن

NI�ء ����� ا�ZI!ی^ اLول وا�i�ن� و��M ر�� ا��6!ات ��ن أ��ت ��، و��M ان
 �N,!�R4 وض5ء !�c� �E? �,ث ا���iء ا���
و?5اف ا�4�ض� ذه	n أن� وا�

� ���1ً� ?5اف E? .ن، و�4 ا���!t/وس��� و �E?و ،���
Iح!ام �� ا����
ا�5داع، 74ه	
� إ�+ أه�
�. أر51 ا�4�دة  � 3&� ه7ا ا�&% إذا آ�ن ه7ا 

�
P1اآ� ا- �T!ا، ��ذا ن�E.؟ أ5I4ن� ,51R� �ً�tEری� P1اآ� ا- �T!  وا/�
  ا�P6اء.

  ال دم عليكم لترك املبيت مبزدلفة؛ ألنكم أردمت ذلك فتعذر عليكم بغري اختياركم.أوالً: ج: 
  ال دم عليكم ملبيتكم يف مزدلفة أيام مىن إذا كنتم مل جتدوا مكاناً يف مىن. ثانياً:
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النساء الثالث الاليت طفن بغري وضوء دم، وإمنا عليهن التوبة إىل اهللا سبحانه وحج اجلميع  ليس علىثالثاً: 
  صحيح، ويعترب حجهن قراناً؛ ألن أحرمن باحلج قبل طوافهن للعمرة طوافاً صحيحاً.

  على أبيك التوبة إىل اهللا سبحانه ملنعه ولده والنساء الثالث من الوضوء قبل الطواف. رابعاً:
  . ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�*

                                     
  2%a��ا l&`ر f`�'  l&`��ا  
  B
&
 (�#ا* - -�ز  (�#ا��زاق (- XیX��ا#�)  

  )١٣٥٢١ا�
	�ى ر�� (
س: إحMى ا��
5ات ذه	n ����!ة NX �4! ر�D�ن، و/M أ,��n ا�ح!ام 

 n�� ت، و�ا���< �� ��&� n�3و ��M
  �U��1 �� ی
	�c ����!ة، و�
 ��Iآ� ا-، و�� یP 5ل) أ	وه5 (ا� ،!c3أ �ًfMح nfMأح ��!� ا���� ���
Iا�

n �� ا��tة وU� n��3 ا��6� � �� ا�5ض5ء، و 
�M� دn�T ا�&!م ,�
 n��&,ت و!t/ �f و�� ،�fM+ ح�  �وأن nوس�� nE? ة�tا� M��م، و!&���


� وأن� ���M  � ا�&!م؟ و��ذا أ�4. و�� �� إح!ا��. وا���Pذا ی��ال: �(
  آE�رة ذ�_؟ أر51 ا�4�دة P1اآ� ا- �T!ًا.

حيرم عليك أن تصلي أو تطوف وأنت على غري طهارة، وجيب عليك قضاء الصالة اليت صليتها  أوالً:ج: 
  وأنت على غري طهارة، مع التوبة واالستغفار مما وقع.

ود إىل مكة وأنت حمرم، وتطوف وتسعى لعمرتك؛ ألن طوافك على غري طهارة غري جيب عليك أن تع ثانياً:
  صحيح، مث حتلق أو تقصر.

ووجب عليك دم يذبح مبكة يوزع على فقراء احلرم، مع إعادة  وإن كان وقع منك وطء بعد عمرتك فسدت بذلك،
ذي أحرمت منه باألوىل، وذلك بعد أدائك العمرة؛ ألن األوىل فسدت باجلماع، ويكون إحرامك بالثانية من امليقات ال

  العمرة األوىل الفاسدة.
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )١١٢٩٧ا�
	�ى ر�� (
س: ��nc ا�&�� وأن� ا�� أر���  Z!  ��ً� ,<!ی	ً�، و��M س
��I وأن� ا�� 

, �ً��  !Z  �Iس �� !iأآ �Y5�� +�  +Dا�&%، و� �D4!ی nأدی �ً	ی!>
 F15ی �
س
��I، وأن� أN1. ا�E!ق ��� ا��7ي وا��
�، وإن آ
n أ �� أن ا��

6�ء وا�5ض5ء، �f أذهF وأ��3، ,�رة ی`!ج Iا@س �� �Eا��c. وا��7ي ی


��ً� 4��IY. �`!و1�.ِ� �
mR4 ا��7ي  

�ء 4!ی�D ا�&% و/	. ?5اف ا�4�ض� T!ج �fأ !p

� ا��
� ��	F ا�

 �� �E�!، I4&�!ت @ أدري ه. ه5 �
� یF15 ا��c.، أو �7ي یEIوا�
 �ً?��Iاح n��IY@ n�	�4 ا� n

6�ء وا�5ض5ء؟ n�/ �f �4 ن��E: �5 آIا@س
و�� ���� �7ي؛ Lن� آ�� أس�U ه5 ا�7ي ی`!ج  
M اMIXاد ا�5NZة 

 nE? �f ،ء وا�5ض5ء�6
Iس@�� n�EIآ�4 ،!�EIأوا� �f ،ض��5اف ا�4?
.��N
   ��n ا�E!ق ��

  وا��)ال ه5:
�� ح� ح�6 ه7ا؟ �U ا���� �Rن� ح% ا�E!ی�D، و/M ح8M�� n66 �!ة  - ١

 �� nن5ی �ا�&% ?5ا4ً !NXأ !�Y �4 nE? _�7��4، وآ�

�� ا�� �أT!ى و�
 n��?رة، وأ�N? +�  أآ� �� �IE? ��
 � ?5اف ا�4�ض� ا�!آ� ا�7ي ح�


�ء ا�&%، و��ذا یF6  ��؟س�I ���آ�� آE�رfأي: أ ،�
  ة T!وج ا��
�� ح� 5�3ا,� �Tل ,�_ ا��Mة؟  ��ً� أن
� آ
&� n�p4ً�  �+ ا�5�tات  - ٢

  �&��p4 ,��� و- ا�&�M وا��
�، و��ذا یF6  ��؟
�� ح� ا���!ة ا��I أدیNI� �Tل ,�_ ا��Mة؟ ح�j أن
� �Tل ,�_ ا��Mة  - ٣

  و��ذا یF6  ��؟ا �I!ت �fث أو أر�U �!ات، 
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� وی45<� ��� �4� ا�5tاب.pE&+ ی��ه7ا وا- ,�  
ج: القضاء عليك ال من جهة احلج وال العمرة وال الصالة؛ لكونك مل جتزم بأن احلدث الذي أصابك مين 

  حني أديت تلك الواجبات، واألصل السالمة وصحة العبادة.
�  .وس��  و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �

                                     

  )١١٩٣٥ا���ال ا��ا-. � ا�
	�ى ر�� (
�4 �� ا��!�� و 
M ?5اف ا�5داع و��M أن ?� nE��	����T n ٤س :

 �
أ5Xاط، ,&��n �&!آ� �4 أسE. ا�Np!، 54س5س �� إ���[ ا����� أن
� ا��Z أحnfM و�� أ?�و �؛ Lن
� �� أح[ �`!وج �Xء �� ا�Z!ج، وح�س


Mي �E<5دة ,���ً�، و,�5ذت �
� ��-، و,5آ�n  �+ ا-، و,���n ا�=5اف  
  وn��3 رآ�N4 .��I. �4 ه7ا �Xء أو  �� �Xء؟

: األصل: بقاء الطهارة، وحصول الشك يف خروج شيء منك ال يرفع حكم الطهارة؛ فيكون طوافك ٤ج
  وصالتك بعده صحيحة.

  .� $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� 
                                     

  )١٣٤٦٧ا�
	�ى ر�� (
 �f ،�4!  �4 �نRء و,5ض��
س: حn66 أن� و�5�6 � �� ا�!1�ل وا�

� ��!�� و�=5اف ا�4�ض�، �Pن �f أو @؟ �N�4 �

� �Pد��E و@ ن��� ه. ن��Pن


� �Mون وض5E? �

M د5Tل ا�&!م، �. إن  R5ضIو�� ن �
b5وض +�  �
ء إ@ أن
 �ً���1 �
اLول، و�� @ ن��� ه. حt. ن5م ی
<D� أو@؟ وا��)ال: ه.  ��
�Xء �4 ?5ا4
� ه7ا إذا �� ن�  �+ ?N�رة M1یMة، و�� ن��� ه. ن&�  �+ 

  ا�5ض5ء ا����^ أو @؟ أ5I4ن� P1اآ� ا- �T!ًا.
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شك الطارئ مامل تعلموا يقينا أنه انتقض ج: طوافكم صحيح؛ ألن األصل بقاء الطهارة، وال اعتبار بال
وضوؤكم بنوم أو غريه؛ ملا ثبت يف الصحيحني، عن عبداهللا بن زيد بن عاصم املازين رضي اهللا عنه، أنه شكى إىل 

، )١(»ال ينصرف حىت يسمع صوتاً أو جيد رحياً«الرجل خييل إليه أنه جيد الشيء يف الصالة، فقال:  النيب 
إذا وجد أحدكم يف بطنه شيئاً «أنه قال:  أيب هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب ويف صحيح مسلم، عن 

  . )٢(»فأشكل عليه أخرج منه شيء أم ال، فال خيرجن من املسجد حىت يسمع صوتاً أو جيد رحياً
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     
  2%a��ا l&`ر f`�'  l&`��ا  
  B
&
 (�#ا* - -�ز  (�#ا��زاق (- XیX��ا#�)  

  

ab�&5اف ا�?  

  )١١٨٥٥ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
� ا�56اب ١س��
1 �� M@ أری �أن ,=5ف؟ أن ab�&ه. ی56ز ���!أة ا� :

ا��6!د؛ Lن� أ !4�، و�� أریM ا���M.. أ �ن� ا- وو4<� ا- ��� ی&	� 
  �8.وی!ض

: الطواف بالبيت العتيق كالصالة؛ فيشترط له ما يشترط هلا، إال أنه أبيح يف الطواف الكالم، فالطهارة ١ج
شرط لصحة الطواف، فال يصح من احلائض الطواف حىت تطهر، مث تغتسل، فقد ثبت يف الصحيحني: أن عائشة 

 جئنا سرِف فطمثت، فدخل علي ال نذكر إال احلج، حىت رضي اهللا عنها قالت: (خرجنا مع رسول اهللا 
هذا شيء كتبه اهللا عز وجل «، فقلت: نعم، قال: »لعلك نفستمالك؟ «وأنا أبكي، فقال:  رسول اهللا 

                                           
� أح$# ١(Tري  ،٤٠، ٤/٣٩) أخ��L��١٧٦-��� ( ١/١٢٢)، وأ-� داود ٣٦١-��� ( ١/٢٧٦، و���� ٣/٥ ١/٤٣،٥٢وا B`��%�١/٩٩)، وا  ���-
)١٦٠ �T�� ، ١/٢٣٨)، وأ-� (�ا'2 ١٠١٨، ٢٥-��� ( ٢/١٠٨، ١/١٧)، وا- خXی$2 ٥٣٤-��� ( ١/١٤٠)، و(�#ا��زاق ٥١٣-��� ( ١/١٧١)، وا-

  .٧/٣٦٤، ٢/٢٥٤، ١٦١، B١/١١٤ )، وا��&]٣Z-��� ( ١/١٧، وا- ا��aرود ٢٦٧
)٢ ���� t& ! (١/٢٧٦ ) ���-ي ٣٦٢R��	�٧٤-��� ( ١/١٠٩)، وا.(  
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، ويف رواية ملسلم: )١(»على بنات آدم، افعلي ما يفعل احلاج، غري أن ال تطويف بالبيت حىت تطهري
  . )٢(»ىت تغتسليفاقضي ما يقضي احلاج، غري أال تطويف بالبيت ح«

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٩٨٩٤ا�
	�ى ر�� (
 �س: /	. سE!ي ��&% �U زو�I1 ه7ا ا���م، أرس�NI� إ�+ أحM اL?	�ء �
�E���ا�&%، و M�� �� +ی� إ�!NZورة ا�Mا� M 5� !T(ی �1ً�  �N� ltی .

وN� l3� ا�=	�F ح	ً�5� �7Nا ا�c!ض، و��M أن ,
�و�NI� ح�F ا�
p�م ا��<!ر 
�� ذي ا�&�6 و�U ا�ره�ق وا��M>4 !N @حnp و51د  ٧،٨إ@ أن� �4 ی5م 

 n��/م، و��&Iا@س U� �
� n��IY5ر اEو �+ ا� ،l�E`م ا�Mول ا�P
fr�ر �
�/ �f ،ى!Tم �!ة أMول ا�Pن Mه�Z, �� �NنL ة؛�tداء ا�R� U��1 داءR� n�


�س_ ا�&%: �� ا�5/5ف ��!�4، ور�� ا��6�ر وا�G�7 وا��t>I!، وه� �4 �
?N! آ��.، إ@ أن
� �� ن)د� ?5اف ا�4�ض� إ@ �4 أول ی5م �� أی�م ا�ZI!ی^، 
 M
�U ا���� أن ا�Pو�1 آ�نn /�رن�، وأدت �� ��N� �� ?5اف وس��  

ا�4�ض� أن ا�Pو�1 وN�53� إ�+ �� ا��!��، وا�7ي حMث  
M ?5اف 

�ء ,Rدی� ا�=5اف �	�a ا\@م وا�t�>I�ت، و��M أن أآ��n ا��	�� fت أ!�X
ا5XLاط نn�P إ�+ ز�Pم ��I!ف �� ا�`	!، M154ت أن ��a ا�Mم ا�`M� l�Eأ 
ی
Pل  ��N�c4 ،�درت ا�&!م  �+ ا�5Eر، وآ�ن ذ�_  <F �3ة ا��Z�ء، 

� ���  n�t/ء و�	?Lا a�� +إ� n	ذه �هM��و�1 وP�� l354 ،ثMح �
ح	5�ً�، و/�ل: إن �U ا���ج وا�!اح� س5ف ی!,UE ا�Mم، و����E. أ7Tت 

                                           
)١ _��� �T١/٤١١) أخ� B�,�s�ري ٦/٢٧٣، وأح$# ٣٩٠- ١/٣٨٩، وا�L��٨٧٤-٢/٨٧٣، و���� ٢٣٧، ٦/٢٣٥، ٢/١٧١، ٧٩، ١/٧٧، وا  ���-
� ٣٤٨، ٢٩٠-��� ( ١٨٠، ١/١٥٣)، وا�%��`B ١٧٨٢-��� ( ٢/٣٨٣])، وأ-� داود ١٢٠[١٢١١(T�� )، وا- خXی$2 ٢٩٦٣-��� ( ٢/٩٨٨)، وا-
-���  ١٢٣، ٧/١٢٢، وا���cي ٨٦، ٥/٣، ١/٣٠٨)، وا��&]BZ ٣٨٣٥، ٣٨٣٤-��� ( ١٤٣، ٩/١٤٢)، وا- ح��ن ٢٩٣٦-��� ( ٤/٣٠٢
)١٩١٣،١٩١٤(  
)٢ ���� t& ! (٢/٨٧٣ ) ���-١١٩[١٢١١.([  
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 M6, �� ���Iح ا��5م ا��	ا��5م، و�4 3 ]E5ب �4 ن	و�1 ا�&<� وا�&Pا�
ا�Pوfr �1�رًا �
Pول ا�Mم، وانpI!ت إ�+ و/n ا�RII� !Npآl/5, �� M ا�Mم، 


Pول ا�Mم، و�
�ء  � !fأي أ �ًDأی M6, ��4 U� ل��IY@�� ت!N=, ���
ا@سI&��م، و��� زاده� ی<�
ً� �� أن ا�Mم /l/5, M أنN� X�هMت نPول ا��`�ط 

M ا@�IY�ل، و�
�ء  ��� ذه	n إ�+ ا�&!م � �دة ?5اف   l�p
اa��L ا�
N� �4 ا�=5اف اLول وا�p!وف ا��I أح�?n ��، و/	. Z� ؛MیM1 �� ض��ا�4

�
=/ U5ض� n��/ 5اف=��� �N���/  �4 دة�م؛ وذ�_ زیMول ا�P6!ى ن� .Tدا
ا�&!ص �
N�  �M  +م نPول �Xء، وإذا نPل @ یt. إ�+ ا�`�رج، و�Mأت 
 !�T +�  5اطXأ ��	ا�� �� nNIأن ان M��ب، و!c�3ة ا�� M�� �4 ا�=5اف
 �
وس�م نn�P إ�+ ز�Pم �RIIآM  �� Mم نPول �Xء  ��N�M154 ،ت ا�<=

�X @رج و�ا�` �� �ً���, �E�pر ن�إ�+ ا��= �
N15, _ذ� M�� ،�N��  ء
�� 3	�ح ا��5م ا�I��� دn�T ا�Pو�1 دورة  5���٣دة، و�4 ح5ا�� ا��� � 

 M15ی �رج، إ@ أن�ا�` �� �ً���, �E�pن �N,M154 �
ا����8 وه
�ك أn1!T ا�<=

ً� ا�	<�ء I4!ة أ?5ل �� ذ�_ �� � ��N� دم �� ا�MاT. 4<]، و �+ أن� �� ی

� �p!وف ا���� �
E! وا���. Y M>4�درن�ه�، ون&� �� یN�5� إ�+ ا\ن ��ز�
أي أنN� �� I,&�. ,&�. أآ	!، و�� ی&Mث �1�ع أو -ن&��4  �+ إح!ام ا�Pو�1 

�. وا\ن ن5د أن ن�!ف  -ا,t�لI��D4 +�  ض ا��5ض5ع!  �Iإ�+ أن ی
:�  رأی
ه. ?5اف ا�4�ض� اLول G�&3 أم @؟ وه. �4 ح���  Mم I&3� یM15  -أ 
X؟�N��  ء�  

 �+ ا I	�ر ا�=5اف اLول آRن ��  -ه. ا�=5اف ا�i�ن� ا�7ي /��n ��  -ب 
 �  G�&3 ه5 ا\T! أم ��ذا؟ -ی
  ه. ,7هF ���. ?5اف ا�4�ض� �!ة أT!ى أم ��ذا ,�E.؟ -ج 
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طواف اإلفاضة األول صحيح إذا مل يكن الدم اخلفيف الذي بدأ يرتل عليها دم حيض، أو كان دم  - ج: أ 
  كنه مل يرتل إال بعد انتهائها من األشواط السبعة، وإال فسد ذلك الطواف.حيض ل
إذا كان احلال يف الطواف الثاين كما ذكرمت فهو صحيح، وعلى تقدير عدم صحة الطواف األول  -ب 

  فالطواف الثاين يكفي عن طواف اإلفاضة.
  حلل التحلل األكرب.على ما تقدم ال تذهب لعمل طواف اإلفاضة مرة أخرى، وهلا أن تت -جـ 

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )١٢١٦ا���ال ا���دس � ا�
	�ى ر�� (
: ح� �� أ,� أ ��ل ا�&% �� Mا ?5اف ا�4�ض� �f ,�45، ه. ی=�ف ٦س


� أو @؟   
إلفاضة مث مات قبل ذلك ال يطاف عنه؛ لقول ابن عباس رضي اهللا : من أتى أعمال احلج ما عدا طواف ا٦ج

فقال:  إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات، فذكروا ذلك للنيب  عنهما: (بينما رجل واقف مع رسول اهللا 
اغسلوه مباء وسدر، وكفنوه يف ثوبيه، وال حتنطوه وال ختمروا رأسه، فإن اهللا تعاىل يبعثه يوم «

بالطواف عنه، بل أخرب بأن اهللا يبعثه  رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فلم يأمر النيب  »القيامة ملبياً
  يوم القيامة ملبياً؛ لبقائه على إحرامه حبيث مل يطف ومل يطف عنه.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٢٢٨٣ا�
	�ى ر�� (
 �I1ل  �+ زوPت ن�4!  �E/و M��و ،�I1وزو �م أن�ه7ا ا�� n66س: ح
 .m .� ،مMه7ا ا� U=>
دم )وه� آ�نn ح��ً�5N4 ( ��[ دم ح�a، و�� ی
یPداد آ. ی5م، وا,GD أن�  ���� إN1�ض ��M ا�lZ ا�=	�  ��N��f ، ی5م 

ذو ا�&n��  �6  ���� إN1�ض و,E!ی~؛ وذ�_ نN1�� �6�I�د �4  ١٥
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�، وP1ء �� ا�=!ی^ ا��� +Iح �Z�� �� رة������ �4!ن�س �
E!، ح�j أن
n�E�� !�Y ورديء M1ًا، ا��? �N	�ً� ��M ا������ آ�نn �4 ض�l وإره�ق 
 M� 5ا�� ��=	,!� �
�6 ��
Pیl ا����I! /	. ا������، �f إن
� آ�I؛ نMیMX

	�ً� ذو ا�&�6، و�� ,�U=I ه� ? ١٧ا�Mوام، 4!�1
� إ�+ ���Z ی5م ا����6 
 n/م ��!�4 وM م، وMول ا�Pار ن!�I�6 @س�Iض�؛ ن�5اف ا�4? .� 

  ان<=� �.
 U�=I�, n/�4 أي و �IدیR, �N��  F6ض�، وی�5اف ا�4? �N��  +>	ی .N4
ذ�_ حI+ ی�I. حN6�، أم ,�I	! ا�&�6 آ�N� �Y! 3&�&� ویN��  F6� إ �دة 

  ا�&% �����.؟
سعى، إن كانت متمتعة بالعمرة إىل احلج، أو غري متمتعة لكنها ج: عليها أن تعود فتطوف طواف اإلفاضة وت

مل تسع مع طواف القدوم، وبذلك يتم حجها، وعليها دم إن كان زوجها قد وطئها بعد رمي مجرة العقبة؛ يذبح 
  يف مكة يف أي وقت تيسر ذلك، والواجب البدار به، ويوزع على الفقراء ا.

  .%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&
                                     

  �m)  l&`��ا  
 (�#ا* - -�ز  (�#ا* - g#ی�ن  - XیX��ا#�)  

  ,�TR! ا�=5اف

  )٤٣٦٨ا�
	�ى ر�� (
س: حn66 أن� وزو�I1 �4 ا���م ا���ض�، و�4 ا�=!ی^ إ�+ �� �Mأت 

� �� ?5اف �I, �� ��� ی�، و!NZورة ا�Mا� �هM
  �
ا�<Mوم أو ا����، وآ

N� �4 ر��   n	ن �f ،ab��4 وه� ح!�� nE/ذي ا�&�6، وو �� ���i�4 ا�

� ��N�، و�� �M/ �Iا��5�6 � ا� U� �ا��6!ات، و�� ,=N! حY +I�درن� �
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 �

� ا�I� !TRI=5ف ?5اف ا�4�ض� و,��+، و��5NX �f�f Mر ,�
ی� ی�
 n4�? jن��، ح��f ا�&!ام n�	رة ا��ئ ذ�_  � �� زیP6ی .N4 .nوس�

?5اف ا�&% و,5ن حNI6� 3&�&�؟  ��ً� �RنN� �4 ا�IE!ة ��� ا�&% إ�+ 
ا�Pی�رة ا�i�ن�� آ�نM/ n أح�n إح!ا�N�. وس	F ح�!,� أن ه
�ك �� ی<5ل: إن 
?5اف ا�4�ض� یGt /	. ان<D�ء ا�&5ل، و�� ی<5ل: إن� یGt �4 ?5ل 


+ ذ�_ أن یp. ا�ن��ن �4 إح!�� .N4 .!ة؟ا���M?5ل ه87 ا�� �ا�  
ج: إذا كان األمر كما ذكر فحجها صحيح، لكن إن كنت جامعتها قبل طوافها وسعيها للحج فعليها شاة 

  تذبح يف مكة وتوزع على الفقراء.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     
  �m)  l&`��ا  

 (�#ا* - -�ز   g#ی�ن(�#ا* -  - XیX��ا#�)  

  ن<� أ5Xاط ا�=5اف

 ا�
	�ى ر�� (�   )٧٦٣٢ا���ال ا�;��
: إذا ?�ف ا�&�ج ?5اف ا�4�ض�، ون�� أحM ا5XLاط و�� ی��� إ@ ��M ٨س

T!و1� �� ا���M6 ا�&!ام، �4� ا�&�؟ وإذا آ�ن ا���� �� ��M ا�I&�. اLول؛ 

�� ا��7ی� ی&�N� .t� ا�I&�. اLول .�
�ًء  �+ أن ه7ا ا�=5اف أحM ا@f  

: إذا طاف احلاج طواف اإلفاضة ونسي أحد األشواط، وطال الفصل فإنه يعيد الطواف، وإن كان الفصل ٨ج
  قريباً فإنه يأيت بالشوط الذي نسيه.
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس��   
                                     

  )٥١٨٩ا�
	�ى ر�� (
 �
س: إن� أدیn حً6� �E!دًا �4 ه87 ا��
�، و��M و/5ف  !�4 أ3��

هـ، ودn�T �١٠/١٢/١٤٠٢!ض MXیM (ض!�� �X[) �4 ,�ری� 
ا���EZI+ و,TR!ت  � ا�=5اف ��4�ض�، و?nE �4 ,�ری� 

  هـ �TRI!ًا، ه. ه7ا ا�=5اف ی�E أم  �� �Xء �� ا�MNي؟١٦/١٢/١٤٠٢
  يف تأخري طواف اإلفاضة إىل اليوم املذكور يف السؤال.ج: ال شيء عليك 

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  ?5اف ا�4�ض� ی�E  � ?5اف ا�5داع

  )٣٥٩٢ا���ال ا���دس � ا�
	�ى ر�� (
�� Mا ?5اف ا�4�ض� : إذا ا�&�ج أآ�. U��1 أرآ�ن ووا1	�ت ا�&% ٦س

وا�5داع، N4. إذا آ�ن ?5اف ا�4�ض� Tr! ی5م �� ا�&%، أي ی5م ا�i�ن� �� 
 ،�Eا�ZI!ی^، ?�ف ?5اف ا�4�ض� و�� ی=l ?5اف ا�5داع و/�ل: إن� ی
وه5 ��[ �� أه. ��، �� أه. ا��Mن اTL!ى �� ا����� ا��!��� 

  ا���5دی�، �4�ذا  ���؟
وكان سفره من مكة متصالً بطوافه طواف اإلفاضة كفاه طواف اإلفاضة عن  : إذا كان األمر كما ذكر،٦ج

  اإلفاضة والوداع، إذا كان قد فرغ من رمي اجلمرات.
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٨٤٩٠ا�
	�ى ر�� (

� �Rداء 4!ی�D ا�&%، وآ
�  �+ درای� س: أM�4آ� �Rن
� �f�f ر4�ق، /�

�U��6 أرآ�ن� ووا1	�,�، إ@ أن
� ��M ر�� �1!ة ا��<	� وا�&�^ �� ن<� �Rداء 
 �
�5ب إ�+ ر�b[ أو/�ف �� F�Iی� �4 ذ�_ إ�+ آM
I�� ض�؛�5اف ا�4?
ا��!�� ,<!ی	ً�، و�4� ��T!, ��&�ج ��TRI! ه7ا ا�=5اف إ�+ Tr! ی5م �� 


+ ��  � ?5اف ا�4�ض� و?5اف أی�م ا�!��، ح�j ی�cI��4 �� م�أن ی< �

� �7Nا. و��M ر51 
� إ�+ �/ jح� ،M5اف واح? ��N
ا�5داع، أي: یP6ئ  
 �
ا�	�M� Mأت اL/�وی. �Rن ح6
� ��?. ن�6�I إه���
� �=5اف ا�4�ض�، و��1
 ��Eح آ��Dإی �I��D4 �� 51!؛ �7ا ن�

� و��� ?5اف ا�5داع Tr �4! ح6��


� إذا آ
� /M أT!ن� ه7ا ا�=5اف (?5اف ا�4�ض�)، �� ح� ح6
�، و�Pذا ی���
  ?5اف ا�4�ض�، و�I+ و/I�، و�� ح� �� ��1� �U ?5اف ا�5داع؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من تأخريكم طواف اإلفاضة إىل قرب خروجكم من مكة، وطفتم طواف 
م، وطواف اإلفاضة ركن من أركان احلج ال يتم اإلفاضة وخرجتم مكتفني به عن طواف الوداع فال شيء عليك

  إال به، ووقته واسع، لكن األوىل املبادرة به يف يوم العيد إذا تيسر ذلك.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  إذا ,!ك ?5اف ا�4�ض� ه. ی6	� 8!��Mم؟

  )٧١٩٣ا�
	�ى ر�� (
س: أدیn ا�&% أن� ووا�Mي وا�&�M -، وآ�ن ���  ���b �� ض�� أ4!اد 
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 �Zا�� U=Iی� �� jي؛ ح�Mض� �5ا��دی� ?5اف ا�4R, �� �اLس!ة، �� أ,�
 �+ اLر1.، وسn�R �4 ا�&!م 4<��5ا:  ��_ دم، و�� نp!ًا �p!و�4 �� 

� هـ، وn1!T �١٤٠٣أذ�G �4 ذ�_ ا�n/5، وه� ا��
� ا���ض��  �م � �
  وحI+ ا\ن �� أذ�G ا�Mم ا�7ي �E!وض  �+ وا�Mي. أ5I4ن� P1اآ� ا- �T!ًا.

ج: إذا كان الطواف الذي تركه هو طواف اإلفاضة وهو طواف احلج الذي يأيت به احلاج بعد نزوله من 
. وعليه دم مزدلفة فهذا ال جيزئ فيه الدم، وعلى أبيك أن يرجع إىل مكة فيطوف هذا الطواف ماشياً أو حمموالً

إن كان جامع زوجته بعد احلج، يذبح يف مكة ويوزع على فقرائها، أما إن كان املتروك طواف الوداع، وهو 
الذي يأيت به احلاج بعد فراغه من أعمال احلج وعند خروجه من مكة فعليه عنه دم، يذبح يف مكة لفقرائها 

  كذلك.
� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �.  

                                     

  ا����

  )١٣٢٥٢ا�
	�ى ر�� (
س: أدیn 4!ی�D ا�&% وآ
�I�I� nً�، وأدیn ا���!ة وأح��n �� إح!ا��، 

� ن��n ا���� و�4 ا��5م ا�i��� أح!�n وأدیU��1 n أرآ�ن ا�&%، و�

أم  أ5I4ن� P1اآ� ا- �T!ًا، وه. ح  !�YG�&3 �6��M. �4�ذا  ��؟ 
� ا-.pEذا؟ ح��  

  ج: جيب عليك الرجوع إىل مكة للسعي للحج؛ ألن املتمتع يلزمه سعيان: سعي للعمرة، وسعي للحج.
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٢٧٥٧ا���ال ا���دس � ا�
	�ى ر�� (
ی5ن �4 ا�7ه�ب إ�+ ا��!وة، وه. ی5ن �4  : ا�!�. �4 ا����٦س

  ا�!51ع إ�+ ا�Et� أیDً�؟
: نعم يكون يف الذهاب من املروة إىل الصفا، كما هو يف الذهاب من الصفا إىل املروة؛ لفعله عليه الصالة ٦ج

  والسالم الثابت يف األحاديث الصحيحة.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٩١٢١ا���ال ا��ا-. � ا�
	�ى ر�� (
	�!  �+ ا�Et� وا��!وة؟ 4
&� ن	! آ�� ن	! ���tة ٤سIا� ��Eآ� �� :

  /����b: ا- أآ	!، �fث �!ات.
شعائر {إن الصفا واملروة من : يرقى على الصفا إن تيسر له، أو يقف عنده ويقرأ قول اهللا سبحانه: ٤ج

، ويقول: أبدأ مبا بدأ اهللا به، ويستحب أن يستقبل القبلة، وحيمد اهللا، ويكربه، ويقول: (ال إله إال اهللا )١(اهللا..}
واهللا أكرب، ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو على كل شيء قدير، ال إله إال 

وهزم األحزاب وحده). مث يدعو رافعاً يديه مبا تيسر من الدعاء، ويكرر هذا اهللا وحده، أجنز وعده، ونصر عبده، 
الذكر والدعاء ثالث مرات، ويفعل على املروة كذلك، ماعدا قراءة اآلية فإنه ال يكررها، وإمنا يقرؤها يف مبدأ 

  الشوط األول.

                                           
  .١٥٨) س�رة ا���Zة، ا4ی2 ١(
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )١١٧٠٧ا�
	�ى ر�� (

�ء إ/��� وا�Mي f5ات، أ
س: �<M أدیn 4!ی�D ا�&% �
7 ح5ا�� �fث س
 �
�/ jوا��!وة، ح� �Etدی� ا���� ��� ا�R, ء�
fأ R=`� �
�/ M/و ،�������

� ���Et�،  �+ أن ا��E!وض ی5ن ا��[، 4<�م �� �NI!وة وان���ء �M	���


�  � ذ�_ أحM اXL`�ص 4<�ل ��� �V �دة ا��Rس M>و� .U=Iأس �� �وأن ،���
 �
�: أن ن<5م ���. 5Xط f��� �,��م ا����، n�>4 أن� ���. ذ�_. �4� ح�
ا�Mی� �4 ح�I6 وس��� ه7ا؟ أر51 إ4�د,� �U ا���� أن س
� آ�ن ح5ا�� 

.�ً��  !Z  ���أر  
شواط السعي السبعة على الوجه الصحيح ج: إذا كان األمر كما ذكرت من إتيانك بشوط ثامن مكمل أل

فسعيك صحيح؛ ألن الشوط األول الذي ابتدأمت به من املروة إىل الصفا الغياً؛ حيث أتيتم به على غري الوجه 
املفروض، أما إذا كان املشروع، وإذا كان حجك املذكور بعد بلوغك سن الرشد فإنه يسقط به عنك احلج 

ة، ويبقى احلج املفروض يف ذمتك تؤدينه مىت استطعت ذلك، بعد البلوغ مع العلم بأن حجك قبل البلوغ فإنه يعترب نافل
املين عن شهوة، أو بإنبات الشعر اخلشن حول القبل (وهو  البلوغ حيصل بإكمال مخس عشرة سنة، أو بإنزال

  املسمى العانة).
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٥٩٨٣ا�
	�ى ر�� (
هـ، و 
M ?5اف ا�4�ض� آ
n ١٤٠٢س: إن
� /M حn�6 �5ا�M,� �4  �م 

n ر��1 �&��4 ��ط Iو�� �� ا�&!م احPن M
�!یDً� �4 ذ�_ ا��5م، و 
ا�Mرج 4`!ج �
N� /=!ات دم /���� @ ,PیM  � ا�<=!,��، R4آ��n ?5ا�4 
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��+، وآ
n �!یDً� آ�� أس�nE، وس��n س�I وانn�NI، و,nN15 إ�+ ا��
أ5Xاط و�<� �� ا�����X Uء /��. M1ًا، 64�ءن� ,=!یnX!=4 v ���<!ب 
�� ا�	�ب، �f أ,��n س��� وانM�4R4 .n�NIون� P1اآ� ا- �T!ًا  � 3&� 


�  �. �Xء M4و ��7_ أم @؟�Pح�6، وه. ی�  
، وهكذا تطريشك يف الشوط األخري من ج: إذا كان األمر كما ذكر فال شيء عليك، وطوافك صحيح

  السعي بني الصفا واملروة الحرج عليك، وسعيك صحيح إن شاء اهللا.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )١٠١٠٩ا�
	�ى ر�� (
ض��، و?nE س: أن� ر1.  �!ي �f�ن5ن  ��ً�، و/M حn66 ا��
� ا���

���	�n ا���I^، و�� أسU=I ا���� ��� ا�Et� وا��!وة إ@ راآ	ً�  �+  !���، 
 nاح��، وس��Pا�� �I �=Iم اسM�� ر؛�ا��6 ��!� �
ووآ�n �� ی
5ب  
�4 �
+ /�5�: ا�7ي @ ی!�� ا��6�ر �
�E� ���ذا  �
�� ?��F  �� أ,+ إ��


� �Xء؟ �U ا���� أن��Pأم ی� ����آ �I6ح .N4 ح�6  ی&%؟ n66^ أن ح	س
.�b�I4V� �Iح�س� .DE, 51ا�س�م. أر  

ج: إذا عجزت عن السعي ماشياً وشق عليك مشقة خارجة عن املعتاد، جاز لك ركوب العربة، وجاز لك التوكيل 
  الرمي. يف
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

E5ی.ا�? n/5� ا�=5اف وا���� ��� .t  

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ول واEال ا���٢٤٤٥ا(  
: �� ح� �� ?�ف ?5اف ا�4�ض� و�� ی�U حn�!Y +I ا�M�� ،]�Z ١س

Tr! أی�م ا�ZI!ی^؟ و�� ح� ا���� إذا س�+ ��Y M!وب ا��Z[ �� ذ�_ 
  ا��5م، أو ��M أی�م ا�ZI!ی^؟

يام التشريق صحيح، وال حرج عليك يف تأخريه؛ ألنه ليس من شروط : سعيك آخر أيام التشريق أو بعد أ١ج
  .صحته أن يكون متصالً بالطواف، لكن من الكمال أن يكون بعد الطواف متصالً به؛ تأسياً بالنيب 

: ه. یF6 ا�&�^ أو ا��t>I! �4 ا�I&�. اLآ	! ��M أن ح�^ أو /� ٢س
  �!ات؟�X!8 �4 ا�I&�. اc3L!، أي: ��M انNI�ء ر�� ا�6

: الجيب وال يستحب احللق أو التقصري بعد التحلل األكرب بعد أن حلق أو قص شعره يف التحلل األصغر، ٢ج
أي: بعد إاء رمي اجلمرات؛ ألن ذلك نسك يف احلج فهو عبادة، والعبادات مبنية على التوقيف، ومل يثبت عن 

التحلل األصغر فقط، وثبت عنه أنه قال:  قصر بعد التحلل األكرب، بل فعل ذلك عندےأنه حلق أو النيب 
  .»خذوا عين مناسككم«

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٦٠٤٤ا���ال ا���-. � ا�
	�ى ر�� (
: ه. ی56ز �
� أن نE!ق ��� ا�=5اف وا���� ��� R4 ��Iآ�f !i ٧س

  �_؟ن��+ ��M ذ
  : السنة أن يكون السعي متصالً بالطواف بقدر االستطاعة، فإن أخر السعي كثرياً مث سعى أجزأه.٧ج
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  ح� ا���� �� ?N�رة

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���١١٩٧٢ا(  
هـ، و 
�M� س��n ��� ا�Et� T١٤٠٨��� �4  �م : حn66  � ٢س

وا��!وة انa>I ا�5ض5ء، و�� /Mر ا- �� أسU=I أن أT!ج M1Lد ا�5ض5ء؛ 

Mي وا�M,� وT���I، آ. واحMة ��سN� �4 یM؛ Lن� أT�ف أن   nن�آ �نL
أض���N، و@ ی�!�4 ا���ن، وحt. �� ه7ا �4 ?5اف ا�5داع أیDً�. و�� ه5 

س�+ و�� ی�  �+ وض5ء؟ أر51 ا�56اب ��! � إذا آ�ن ا�&� �� ?�ف و
یF6  �� أن أ �M ا�&% �!ة أT!ى أو �3�م أو دم، أر51 �
� ا�56اب  �+ 

  ا�=!ی^ ا�P1 .G�&tاآ� ا- �T!ًا.
: سعيك بني الصفا واملروة صحيح، ولو كان بدون طهارة؛ ألا ال تشترط يف السعي، أما طواف الوداع ٢ج

من شروط الطواف الطهارة، وعليك إعادته ما دمت يف مكة، فإن كنت سافرت إىل بلدك فغري صحيح؛ ألن 
  فعليك دم يذبح يف مكة للفقراء.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

+
� �4 n�	ا��  

  )١٠٨٨٤ا�
	�ى ر�� (
 M/ +

� أن ا���4=� س: ن&� 1���5ن �4 �Z/�
,��ء�
� و,&�ورن� و,

 ��!
� وی�  ���ء �� ا��`�X �ی ���  F6ی .(+
� !Tr) �N��  5بIا��
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 !Tr دMح ��M
� أن ,5IEا �
� �4 ه7ا ا��5ض5ع؛ Lن�  ��  F1�1ء، وLا
) +�  MیPج @ ی�د ا�&6M  ن�آ +

�� ���5ن �١٠٠٠fج، وا��5م ا�ح lأ� (


5ن داT. ه87 ا�<=�� ا��ct!ة، و�4 ه87 ح�ج أو أآi!، ه. آ. ه)@ء ی�

+؛ �7Nا ن!51 �
� و/	. ا�&% ا�<�دم �Vذن ا- أن ,5IEا �� �>�Dود ا�M&ا�

�؛ ه. 5�1س
� �4 ه87 ا�<=�� 3��G، أم أن ���p ه)@ء ا�&6�ج 1���5ن �
 �T.. أ	ا�6 M�� :ى، أي!	T�رج ه87 ا�&Mود؟ Lن  Mدًا آ	�!ًا وا3. حI+ ا�

Pرج ا���T 5ن
یP: إن ه7ا ا��5ض5ع cX. ا�&6�ج؛ Lن�N أ�Y	�N ی�
  ا���4=�، ون!51 أن ن��U /!ارآ�.

حجة الوداع  ج: أماكن احلج وأزمنته حمددة من الشارع، وليس فيها جمال لالجتهاد، وقد حج رسول اهللا 
منة واألمكنة، ، وبني فيها األز»خذوا عين مناسككم، فلعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا«وقال فيها: 

وحدود مىن: من وادي محسر إىل مجرة العقبة، فعلى من حج أن يلتمس مكاناً له داخل حدود مىن، فإن تعذر 
  عليه حصول املكان نزل يف أقرب مكان يلي مىن وال شيء عليه.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٦٠٦ا���ال ا���-. � ا�
	�ى ر�� (
�4 �
+ ��M ا�
&!؟ و�4� rی� آ!ی�� �4 ٧س �Ni� F6ی �Iة ا�Mآ� ا�� :

ذ�_: {��4 ,�6. �4 ی���5 �4 إ�f  ��� و�� ,TR! �4 إ�f  ��� ��� ا,<+ 
  . )١(وا,<5ا ا- وا ��5ا أن� إ��� ,&Z!ون}

 مىن بعد يوم النحر يومان، هي: احلادي عشر، والثاين عشر من : املدة اليت جيب على احلاج أن ميكثها يف٧ج
ذي احلجة، أما اليوم الثالث عشر من ذي احلجة فال جيب عليه أن ميكثه يف مىن، وال جيب عليه رمي اجلمرات 
فيه، بل يستحب فقط، إال إذا غربت عليه مشس اليوم الثاين عشر وهو يف مىن، فيجب عليه املبيت ليلة الثالث 

                                           
  .٢٠٣ة ا���Zة، ا4ی2 ) س�ر١(
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شر مث رمي اجلمرات الثالث بعد الزوال. وأما معىن ما ذكر من اآلية: فمن تعجل بالرتول من مىن بعد أن بات ع
ليلتني ا عقب يوم النحر، وبعد رمي اجلمرات الثالث يف اليوم احلادي عشر والثاين عشر فال إمث عليه وال جيب 

ليلة الثالث عشر ورمى اجلمرات الثالث يف اليوم عليه دم؛ ألنه أدى ما وجب عليه، ومن تأخر مبىن فبات ا 
فعل  الثالث عشر فال إمث عليه، بل مبيته مبىن هذه الليلة ورميه اجلمرات يف يومها أفضل وأعظم أجراً؛ ألن النيب 

ذلك. مث ختم سبحانه وتعاىل اآلية باحلث على التقوى واإلميان باليوم اآلخر، وما فيه من حساب وجزاء؛ ليكون 
ثاً ملن تذكر ما فيه على اإلكثار من األعمال الصاحلات، وعلى اجتناب املنكرات؛ رجاَء رمحة اهللا وخوف باع

  عقابه.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٣١٠٣ا�
	�ى ر�� (
� أن ا�&% أحM أرآ�ن ا�س�Iح��4 س: ,�!54ن س� �م ا�`���، وأن

��a ا��
5ات ی&t. ازدح�م �i!ة ا�&6�ج؛ ��� ی�N��6 ی`��5ن T�رج 
 �,Rی ��M
  �Nی<��5ن �� �5ض� �f ،�Eد�Pو� +
��a �5ا/l ا�&%، آ�
 �N��`� +ح ی!5�1ن إ��	tا� G	tأن ی M��ود، وM&ا� .T5ن داI�	�4 ،n�	ا��

  وه7ا. أM�4ون� ه. یGt ذ�_ أم @؟
اناً يف مىن وهو حاج، ونزل أيام مىن خارج مىن لكنه يبيت يف الليل يف مىن، مث خيرج إىل ج: من مل جيد مك

  مرتله بعد طلوع الفجر فال شيء عليه، ولو بات يف مرتله فال حرج إذا مل يتيسر له الرتول يف مىن.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس��   

                                     

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ول واEال ا���٨٠٠٧ا(  
  : ه. ,�I	! ا��PیPی� �� �
+ أو @؟١س

  : ليست العزيزية من مىن، بل يفصل بينها وبني مىن جبل.١ج
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� ا��!�� وا��N6 ا�Z!/��؟٣س� �N1 �� �3�Tو +
  : �� ه� حMود، �
  ة وادي حمسر.: حيدها من جهة مكة مجرة العقبة، ومن اجلهة الشرقي٣ج

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 j��iی^ و�<� ���� ا�!ZIم ا��أی +
 Z! إ�+ �5 ��ت T�رج �
  Y!وب ا��Z[ ه. ی��P� ا��	�n وا�!��؟

  )٢٣٤٦ا�
	�ى ر�� (
 �� �ا�`!وج ��  !�4 إ@ �4 س:  أن� ر1. س�b^ س��رة ��&%، و�� أ,�

ا��� � ا�i�ن�� ��ً�، ووn�3 إ�+ ا��Pد��E أن� ور>4��b، وأدی
� N�4� �3ة 
 n�/5I��� �ً�� ���ا�!ا � �ا�� �Eد�P� �4 �b�>4ر n�>�أ �f ،ء�Zب وا��!cا��
 �Eد�P� +ا��5دة إ� �Iون� ،vEرة وا�������� +
ا�c!و��، وذه	n إ�+ �

���`=5ط، ورM  n�1ة �!ات T �4=5ط ���	�n، و�� وM1ت ازدح��ً� 
 n�1!4 ،��M�Iدة؛ Lحt.  �+ �!ادي، و��M ذ�_ انNI+ �� ا�Pح�م إ�+ �

� ا�Z!?� ح�F ا�Pح�م، و�� أ,�� �� ا�5TMل I�
�4 ،+
�!ة f�ن�� إ�+ �

� ��ً�، 4	P�� nد�� �E��Pح�م T�رج ا�`=5ط ��iا� � �إ@ ا�� �Eد�P� +إ�

4 (�Eد�P� .Tدا) �I�Eا��� +
� .Tی^، و@ أد!ZIم ا��ة أیM� �Eد�P� �4 n�>	
إ@ و/n ا�!��، 4<�� �� ا��!ا4<�� ی5�TMن ��ً� وی	�,5ن ��
+، و/�� ی	<+ 

Mي �4 ا�`��� ��Pد��E. �4� رأی� ��7_، و�� ا�&� �n�!Y 5 ا��Z[ وأن�  

�Pی� .N4 ن� إذا �� أ,�6.؟�iا��5م ا� �� �Eد�P� �4 �ر إ���Zل ا��P
� �4 ا��

  ر�� �4 ا��5م ا�i��j؟ أ5I4ن� �51Rری�.
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إذا كان الواقع كما ذكرت من حماولتك دخول مىن وعجزك، وبقائك أيام التشريق يف مزدلفة لعدم  أوالً:ج: 
احلصول على مكان مبىن كما ذكرته يف استفتائك، فال شيء عليك يف خروجك من مزدلفة مادمت عدت إليها 

{ال يكلف اهللا نفساً إال مرافقيك مبزدلفة أيام التشريق؛ لقوله سبحانه: قبل الفجر، وال على من بات من 
  . )٢({وما جعل عليكم يف الدين من حرج}، وقوله:  )١(وسعها}
لو غربت عليك مشس اليوم الثاين عشر وأنت مبرتلك مبزدلفة فال مبيت وال رمي عليك؛ ألنك خارج  ثانياً:

  مىن.
  .%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&

                                     
  2%a��ا l&`ر f`�'  l&`��ا  
  B
&
 (�#ا* - -�ز  (�#ا��زاق (- XیX��ا#�)  

  )٨٠٩٢ا���ال ا��ا-. � ا�
	�ى ر�� (
: ی&56ن ��
�، أ/U� Mt ا�Z��4 س�b<5ن و��5�M`Iن و�5Em5ن ٤س

5Dن آ. و/T �NI�رج �
+، ح�j �<! ی���5ن �U ا�����6، (ا�Z��4) وی<
 n	ی �� �ND��ك، و�
ا�Z��4 �4 ا��PیPی� أی�م ا�ZI!ی^، وی7�&5ن ا�MNي ه
P� �4د�p� �E!وف ا���.. ه. حG�&3 �N6؟ أ/Mt �� �4. ه7ا وی�<=5ن 
ا�&t+ �� ه
�ك �� ا��PیPی�، �U ا���� أن
� �� أح% وأن� �� أر�U س
5ات 

ن ,5ن ه87 اL ��ل =� !�Y��L �> ��ل �U ����1 ا�Z��4؛ 45Tً� �� أ
ا�Z_ أن ی5ن ا�&% ً&�&3� �87N ا�=!ی<�، �U ا�&%، �U ا���� أن� أX_ آ. 

�NpEو�� حMب ا��ح� +�  �Nم آ��م وا�=��رات وا�`��ا-. ا���� أن ا���  
�4� ن�س ی&56ن �U ����1 ا�Z��4 وی!آ	5ن س��رات ا�����6، ویRآ�5ن 

G ا�MNي ح<� ����PیPی� T�رج �� �
+، �U ا���� �� ?����N، و���ND ی7�

                                           
  .٢٨٦) س�رة ا���Zة، ا4ی2 ١(
  .٧٨) س�رة ا� 6، ا4ی2 ٢(
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���E ���. �� /	. ا�����6. أر51 ا�4�دة.� !�Y �Nأن  
: جيب املبيت يف مزدلفة ليلة العيد، ويف مىن ليلة العيد وأيام التشريق، ومن تركه لغري عذر أمث، ووجب ٤ج

 احلرم، وال يأكل منه شيئاً، فإن مل يستطع عليه دم شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، يذبح مبكة، ويطعم ملساكني
صام عشرة أيام. أما لقط احلصى من العزيزية أو غريها من احلرم فال حرج يف ذلك، وهكذا الذبح جيزئ يف مجيع 

  احلرم، ومنه العزيزية.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���١١٢٥٧ا(  
: �� نPل �4 ا��PیPی� �4 �� ا��!�� �4 أی�م ا�ZI!ی^؛ ��Mم /Mر,� ٢س

 �+ ا�
Pول �4 �
+، وY����  n� �X[ ا��5م ا�i�ن� �� أی�م ا�ZI!ی^، ه. 
  ی��P� ا�	<�ء �4 �
�P� إ�+ زوال �X[ ا��5م ا�i��j آRه. �
+ أم @ ی��P�؟

ن نزل يف العزيزية ومزدلفة أو غريمها من األراضي اخلارجة عن مىن إذا مل جيد مرتالً يف : الحرج على م٢ج
مىن أيام احلج، ومن غربت عليه الشمس منكم يف اليوم الثاين عشر ممن كان يف العزيزية أو شبهها فليس عليه 

  ر.البقاء يف مرتله إىل اليوم الثالث عشر، كما أنه ليس عليكم الرمي يف الثالث عش
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     
  2%a��ا l&`ر f`�'  l&`��ا  
  B
&
 (�#ا* - -�ز  (�#ا��زاق (- XیX��ا#�)  

  ر�� ا��6�ر

  )٢٢٦٩ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
ا���M�� ��  �f ،M  : �� ذا یF6  �+ �� ر�+ ا��6�ر ض&+ f�ن� ی5م١س

  ذ�_ أن و/n ا�!�� هM�� 5 ا�Np!؟
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: من رمى اجلمار ثاين يوم عيد األضحى قبل الزوال فعليه أن يعيد رميها بعد زوال ذلك اليوم، فإن مل ١ج
يعلم خطأه إال يف اليوم الثالث أو الرابع أعاد رميها بعد الزوال من اليوم الثالث أو الرابع بعد الزوال، قبل أن 

ي لذلك اليوم الذي ذكر فيه، فإن مل يعلم إال بعد غروب مشس اليوم الرابع مل يرم، وعليه دم يذبح باحلرم يرم
  ويطعمه الفقراء.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٤٤٤٨ا���ال ا�l��L وا���-. � ا�
	�ى ر�� (
5 زاد ا�&�ج �4 حt+ ا��6!ات، i�4ً� ر�+ ��Z! أو أآi! �4� : �٥س
   ���؟

  : من زاد على السبعة أجزأه الرمي، وقد أساء يف الزيادة.٥ج
: �� نPل ��� ��M ا��5م ا�i�ن� �� أی�م ا�ZI!ی^ ه. ی��P� ر�� ٧س

  ا��6!ات ���5م ا�i��j إذا أ3	G أم @؟
ر بعد الزوال، ونفر إىل مكة أو غريها قبل غروب الشمس ال : إذا رمى احلاج مجرات اليوم الثاين عش٧ج

  يلزمه رمي مجرات اليوم الثالث عشر، وال يشرع يف حقه.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٦٩٠٣ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
n أن �4 : و4<
� ا- أن أدیn ١سX � 51ر M�� �4!ی�D ا�&%، و�

ر�� ا��6!ات �1!ة �� ,D!ب ا���5د، �. س<=n داT. ا�&5ض 4<]، وه7ا 
  �6!د X_، وإن آ�نn آ�7_ ��ذا یF6  �+ ا�&�ج؟

: الشك يلغى، وال جيب عليك شيء، وعلى تقدير أا مل تصب العمود لكنها سقطت يف احلوض فهي ١ج
  ست مطلوبة، إمنا املطلوب وقوعها يف احلوض.جمزئة؛ ألن إصابة العمود لي
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )١٠٨٨٣ا�
	�ى ر�� (
 a�� nEZIاآ M/ا�&%، و �Dداء 4!یR� �I1وزو �م أن�ه7ا ا�� n�/ :س

Pر51 � �� ا�� M�� ،ء وه� ر�� ا��6!ة�=TLا U	س �
د��E ر�+ آ. �
 M/و ،l�`أي:  �+ ا���5د �� ا� ،��
ح�t�ت، وآ�ن ا�!�� l�T ا�	


M ر��   !Z  دي�ن� ی5م ا�&�f _ذ� nEZIة، آ. �� ا��6!ة  ٢١اآ�tح
 �4 !Z  ن��iی� ا��5م ا��N�4 ن n�IEIاس M/ى ، و!ctى وا�5س=+ وا�!	ا�

�م؛ Lن� ��[  
Mي �� ا��!�� ��a ا��bL  � ذ�_، 4<�ل: �3�م �f�f أی
 G�&3 ه7ا .N4 .!Eوف ا��!p� _دة ا�!��؛ وذ�� � +
و/n ��!51ع إ�+ �
 �
أم @، أر51 ا�
�t&� وا�4�دة �� س��د,�؛ حI+ أ?���، وأیDً� أذآ! أن
 �f +=ا�5س �f ى!	��� �ًbMI	� ،!Z  ن��iوا� !Z  دي��4 ا��5م ا�& nر��

أ�4. إذا آ�ن R=T؟ و 
M ?5اف  ا�ct!ى، ه. ه7ا G�&3 أیDً� أم @، و��ذا
ا�5داع ��M أن ?nE ?5اف ا�5داع انpI!ت �� ی<!ب �� س� ��I أو �fث 
Lداء �3ة ا����6، ه. ه7ا G�&3 أم @؟ و�7ا أر51 �� س��د,� ا�4�دة 

.�!ًا ����د,Xو Gt
  وا�
رات يف اليوم احلادي ج: رميك مجرة العقبة على تلك الصفة ال يصح، كما أنه جيب الترتيب يف رمي اجلم

عشر وما بعده، وذلك بأن يبتدأ بالصغرى مث الوسطى مث الكربى، فإن خالفت وجب عليك اإلعادة، فإذا مل تعد 
يف وقت الرمي أيام مىن وجب عليك دم جيزئ أضحية يذبح مبكة املكرمة، ويوزع على فقرائها، ومكثك ساعتني 

  أو ثالثاً بعد طواف الوداع ال شيء عليك فيه.
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )١٣٤٦٢ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (

�M� ذه	n �!�1 ا��6!ة ا�	!ى ١س  �: ذه	n أح% ح% ا�س�م، و�

ی5م ا���M آ�ن ه
�ك ازدح�م MXیM وأن� ,&n ذ�_ ا�	!ي، و�� أآ� أ !ف 
���5د ا�7ي ه5 ا��Z=�ن، أ 
�: أن
� �� أX�ه8M �� /	.، وأرى ا�
�س ا

ا�7ی� أ���� یD!�5ن ا���5د ا�`!س�ن� ا�	!ى، وض!�n أن� أیDً� ذ�_ 
ے�1�ر، و�
7 ذ�_ ا�n/5 وأن� �&I�ر و��ذا أ�4.، وإذا آ�نn ٧ا�`!س�ن� �ـ


N� ن<Mًا�f U4وه. ی56ز د ،��E<�!   �� ا�MEی� إن
� �� أ !ف ا�E<!اء �4 �
  واحM ه
� �4 ا�!ی�ض أو �4 أي ��ن؟

: إذا كان رميك جلمرة العقبة يوم العيد للعمود، ومل تقع اجلمار يف احلوض، فرميك غري صحيح، وجيب ١ج
عليك سفك دم مبكة يوزع على فقراء احلرم، وإن كان رميك للعمود ووقعت اجلمار يف احلوض فرميك صحيح، 

عليك ال جيوز دفع مثنه إىل الفقري نقداً، وإمنا الواجب عليك إراقة الدم مبكة، وال شيء عليك. والدم الواجب 
وتوزيع مجيع حلمه على الفقراء باحلرم، وجيوز لك أن توكل ثقة ليشتري لك ما وجب ويذحبه مبكة ويوزعه على 

  فقرائها.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )١٢٣٧٩ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
: �4 ا��5م ا�i�ن� �� ر�� ا��6!ات ر��n ا��6!ة ا�ct!ى ��M ١س

�3ة ا���� !t	U ح�t�ت، وأن� �RIآM  �� Mد ا�&t+، و 
�M� أردت 
 �� n1!T ةM5ن واح, �
� ن��E: ی�IfMإ�+ ا��6!ة ا�5س=+ ح �15Iا�

� ا�ً��  ،_Z� �Rن ا�!�� آ�ن �4 ا�&5ض اL �+ ا�&5ض؛ n��!4 �5احMة  
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 n�1!4 ،رًا�I&� nE/و �N�E5ات �� ا��6!ة ن=T M��ن� ، و�iور ا�M�4 ا�
 ]Eى �4 ن!	إ��N� ور��t&� n�ة f�ن��، و�� أ,��U ر�� ا�5س=+ وا�
ا�n/5؛ �MZة ا�Pح�م، n1!`4 و Mت ��M �3ة ا��Z�ء وأآ��n ر�� ا��6!ة 

  ، ��4 .N4� M>,م �Xء أو  �� �Xء؟ا�5س=+ وا��6!ة ا�	!ى

: رميك للجمرة الصغرى بعد العصر مث تأخري رمي اجلمرة الوسطى والكربى إىل بعد صالة العشاء ال ١ج
  حرج عليك يف ذلك؛ بسبب الزحام، والرمي صحيح.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )١٣٥٠٧ا���ال ا��ا-. � ا�
	�ى ر�� (

�ء ا�!�� س<=n إحMى ا�&t+ �� یMي ٤سfو�4 أ n66ح ��M
  :

��	F ا�Pح�م، �4� آ�ن �� �� اسI=� � إ@ أن أ7Tت �� ا��!�+ حt�ة 
������I، وآ
n أN1. أن� @ ی56ز اس��I�ل ا�&t+ ا�����I.، �4�ذا  ��� 

  أر51 ا�5Iض�G؟

مي اجلمرات من داخل احلوض والرمي ا ال جيزئ؛ ألا مستعملة، ومادام املأخوذ : أخذ احلجارة يف ر٤ج
  حجر واحد فقط فنرجو أال حرج عليك فيما مضى.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٦٧٤١ا�
	�ى ر�� (

M ر�� س: �4 ه7ا ا���م حn�6  � وا�  j��i��45، �4 ا��5م ا�Iا�� �,M

 nر�� +I، ح�نً�ة أح��رق ا�&��ت أ4Mًا وآM1 ��5�t�و nو��ا��6!ات ح
ا�ct!ى، و�� أسU=I ا�535ل إ�+ ا��6!ة ا�5س=+ وا�	!ى، ��
�� �5ج 
 n�!إ�+ ا�5راء وض n�1ر ،U=Iو�� أس nو��إ�+ ا�5راء وح �
ا�&6�ج /47
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 Mآ. واح +�  ،M��� �� ت��t&ا� n=>أس +tت، و@ ح��tح U	س
  ���5س=+ و@ ���	!ى، ه. ی56ز أم @، وه.  �� �Xء؟

ج: جيب عليك ذبح شاة جتزئ أضحية، وتطعم ملساكني احلرم، وذلك لتركك رمي اجلمرة الوسطى 
  والكربى؛ ألن رميك الذي ذكرت ال جيزئ لوقوع احلصيات خارج احلوض.

  .# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $
                                     

  )٩٢٥ا�
	�ى ر�� (
س: ه87 ا��
� ح� ،�ITL n66�n, وأنN� دون ا�	�5غ �4 ا���!، و��� 


�  �!8 ی<�رب � M١٨و�  �أن �	�1!ة ا��< �
س
�، و�4 3	�ح ا���M ر��
!�� �
�D� !t. �3ة ا��	,��� / � �ن� ا���iي، وا��5م ا�Mوو� �� ،��

��f ر��
� اLو�+ �f ا�i�ن�� وا�i���i، ا��I ه� �1!ة ا��<	�، M154ن� زح�� 

� أن� ��  .tس، وح�
?�ح ر1. ح5ل ا��6!ة، و��ت ن�س ,&n أ/Mام ا�

� ,Pه^ �� آi! ا�����، 7TR4ت حt�ي �Eدت أن�س، وآ�
وو�Mي M�Tة �� ا�

�N,7TR4 ،8�tوح M�5ري ا��ة، و�4 ی�Mد��4 واح �N� nور��  n8 ور��Mی ��

�ه�، و�4 ا��5م ا�i��j ا��� � ا���X!ة �� /	. �D/ د�ة و@ Mد��4 واح �N�
 M�� ة�t؛ ح�

� و � و�Mي  �+ ا��  nي، ور��Mوح �أن n�Z� !6Eا�
ا�i�ن��، �T U�4ف �� س	^ أ5I4ن�  � ر�� ا�U4M وح8M، و � ر�� 3	�ح 

.+NIان .j��iا��5م ا�  
ى مجرة العقبة يف اليوم احلادي عشر بعد الساعة التاسعة عنه وعن ابنه، فرمى ج: مبا أن السائل ذكر أنه رم

حصاه السبع دفعة واحدة وكذلك حصى ولده، وأنه رمى عن نفسه وعن ابنه يف الساعة العاشرة قبل الفجر يف 
غري جمزئ؛ ألن  اليوم الثالث؛ فأما بالنسبة جلمرة العقبة فإن رميه كل واحد منهما يعترب رمي حصاة واحدة، وهذا

خذوا عين «رمى مرتباً وقال:  الواجب عليه وعلى ابنه أن يرمي كل منهما حصاه مرتباً؛ ألن الرسول 
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، واألمر يف األصل يقتضي الوجوب، إال إذا دل الدليل على صرفه، وال نعلم دليالً يصرفه عن أصله »مناسككم
  يف هذه املسألة.

 اليوم الثالث فهذا رمي فُعل قبل دخول وقته، ووقته يدخل بزوال وأما الرمي عنه وعن ولده قبل الفجر يف
خذوا عين «رمى اجلمار يف أيام التشريق بعد الزوال وقال:  الشمس من هذا اليوم، بدليل أن الرسول 

، واألمر يقتضي الوجوب كما سبق؛ فبناء على ذلك فقد حصل على كل من السائل وابنه ترك »مناسككم
كل منهما ذبح شاة، فإن مل يستطع صام عشرة أيام، والشاة ازئة يف هذا هي ما جتزئ نسك، فيجب على 

أضحية، وحمل ذحبها احلرم، وبعد ذحبها توزع على فقراء احلرم، واألصل يف إجياب الشاة أثر ابن عباس رضي اهللا 
  .)١(نسيه فعليه دم)ےعنهما: (من ترك نسكاً أو

  .%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&
                                     

  ا�!�� ��ً�

  )١٦١١ا�
	�ى ر�� (
 �
س: ر��n ا��6�ر f�ن� ����، ا��� � ا���X!ة ���ًء، �U ا���� أن
 ��I�!ا���� أن ��� ح U� �4 ذ�_ أم @؟ �fإ ���  .N4 ،_إ�+ ذ� !=D�

  ور1. وآ��N �!ض+.
يف اليوم احلادي عشر حىت أدركه الليل، وتأخريه لعذر شرعي، ورمى اجلمار ليالً،  ج: من أخر رمي اجلمار

فليس عليه يف ذلك شيء. وهكذا من أخر الرمي يف اليوم الثاين عشر فرماه ليالً أجزأه ذلك وال شيء عليه، وعليه 
اليوم الثاين عشر قبل غروب  تلك الليلة املبيت يف مىن والرمي لليوم الثالث عشر بعد الزوال؛ لكونه مل ينفر يف

  الشمس، ولكن األحوط أن جيتهد يف الرمي اراً يف املستقبل.

                                           
� ���_ ,B ا�$�^[ ١(T١/٤١٩) أخ� B%U#ار��٢/٢٤٤، وا BZ[&��٥/١٥٢، وا.  
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )١٦٩٦ا�
	�ى ر�� (
�� وأن� �� أ �� �4 ا����� ا�i�ن��Z� F	�� ر�ا��6 nر�� M>� :م  س��4 ,�

ا��� � ا���X!ة �� ا����� ���n�/5I ا�c!و��. أM4ن� رح�� ا-، ح�j أن 
 n�t، و@ ح�س5اي أن �NI�MT +�  ي �!ض+ و@ ی<5م�5یTن أR� �I�Z�
�� ا�E!�3 إ@ �4 ا����� ا�i�ن�� �� ���� ا�ZI!ی^، �4 ,��م ا��� � ا���X!ة 

  Y!و��، أي: �
ltI ا���..
  ذكرته فما وقع منك من الرمي صحيح، وال شيء عليك.ج: إذا كان األمر كما 

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  ا�5Iآ�. �4 ا�!��

  )٥٠١ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (

� ه7ا  � ا�
��ء؛ نp!ًا ١سI/م ا�&% �4 و�ر أی�ه. ی56ز ر�� ا��6 :
Zم؟��حPة ا�M  

{ما يريد اهللا ليجعل ، وقال تعاىل: )١({يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر}: قال تعاىل: ١ج
، فالعسر واحلرج منفيان عن هذه الشريعة اتني اآليتني، وما جاء يف معنامها، والنساء )٢(عليكم من حرج}

، واملريضة، واملسنة العاجزة، ومنهن القوية، فأما ختتلف أحواهلن: فمنهن احلامل، وضخمة اجلسم جداً، واهلزيلة
املرأة اليت يوجد فيها عذر من األعذار املشار إليها وحنوها فتجوز النيابة عنها، وال إشكال يف ذلك، والذي يرمي 

                                           
  .١٨٥) س�رة ا���Zة، ا4ی2 ١(
  .٦) س�رة ا�$�`#ة، ا4ی2 ٢(
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وفة عنها ال ينوب عنها إال بإذا قبل الرمي عنها، فريمي عن نفسه مث عنها. وأما القوية فإذا حصلت مشقة غري مأل
جازت النيابة عنها على الوصف الذي سبق يف كيفية النيابة، وأنه يرمي عنها بعد ما يرمي عن نفسه. والشخص 

  الذي يكون نائباً يف الرمي عن غريه يكون من احلجاج.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

Eال ا���ى ر�� (ا�	
  )١١٣٧ول � ا�
: ه. ی56ز أن ,5آ. ا��!أة �4 ر�� ا��6!ات؛ �ZTَ� ا�Pح�م، وحN6� ١س

  4!ی�D، أو ,!�� �
N�E�؟
: جيوز عند الزحام يف رمي اجلمرات أن توكل املرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، ١ج

انت حامالً، وعلى عرضها وحرمتها؛ حىت ال وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو احملافظة على محلها إن ك
  تنتهك حرمتها شدة الزحام .

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )١٧٤٦ا�
	�ى ر�� (
 �N
� 7Tر، وأ�ج �4 ر�� ا��6�ا�&6 �� � ��1 �� ���7 وآTس: ر1. أ

ا�Z�رع، و�� ی!م ا��6!ات و�� ی`	!ه�، وه�  �P1ون  ا�&t� �f ر��ه� �4
   � ا�!�� �4� ا�&�؟

ج: إذا كان األمر كما ذكره السائل فإنه يعترب مفرطاً وآمثاً بفعله، تلزمه التوبة واالستغفار من ذلك، 
قيمة الدم؛ وإخبارهم مجيعاً بالواقع وإذا بلَّغهم لزم كل واحد منهم دم عن ترك الرمي، وهلم مطالبة الوكيل ب

لكونه املتسبب، إذا ثبت عنه فعل ما ذكر يف السؤال، وإذا كان مل يرم عن نفسه فعليه دم جيزئ يف األضحية 
  يذبح يف مكة ويوزع على فقرائها مع التوبة مما فعل.
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٣٧٧٤ال ا���دس � ا�
	�ى ر�� (ا���
: ا�&�ج و��� ن��ء X���ت یD�ی<�N ا�Pح�م، @ س��� أن زح�م ا�&% ٦س

MXیM1 Mًا، ور��� ی`�ف  ���N ا��<5ط  �+ اLرض وا��5ت، N4. ی&�و�� 
ر�� ا��6!ات، أو ی5آ�� /!ی	�N �!�� ا��6!ات �4 ا�Pح�م ا�MZیM؟ �f إذا 

ا���M، أي: �1!ة ا��<	� 4<]، وا�	�/�  ر��� ا��6!ات /	. ?�5ع ا��Z[ ی5م
  وآ��  ��� ور�� ��M ا�Pوال.

: من عجز عن الرمي فإنه يوكل من يرمي عنه، ومجرة العقبة وغريها سواء يف ذلك، ويكون التوكيل ٦ج
لشخص ثقة حج يف ذلك العام، ومثل الشابات املشار إليهن الحرج يف توكيلهن غريهن إذا خيف عليهن من 

 حرج عليهن يف رمي مجرة العقبة آخر الليل من ليلة العيد وقبل طلوع الشمس من صباح يوم العيد؛ الزحام، وال
  رخص للضعفة يف ذلك. ألن النيب 

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  �m)  l&`��ا  
 (�#ا* - -�ز(�#ا��XیX -  (�#ا* - g#ی�ن    

  )١١٠٦٦ا�
	�ى ر�� (
هـ آFI ا- �
� ا�&% أن� وزو�I1، ١٤٠٧س: �4 ا���م ا���ض�  �م 

5ن , �I�Zا�������، و� �
و�<	5ل إن X�ء ا- ,���+ �
� و�� U��1 إ5Tان
�4 أن�  
M ر�� ا��6!ات ر��n أن� وزو�I1 �4 ا��5م اLول وا�i�ن� �� 

�iم ا�!��، و�4 ا��5م ا��أی Fح�3 �
�j و�5ن
� ح�X U� ��1!آ� /�ل �
 �ا�Z!آ�: إن ا����رة س5ف ,I&!ك �4 ,��م ا��� � ا�i�ن�� Nm!ًا إ�+ �
ا��!��، وذ�_ �=5اف ا�5داع، و��	F ا�Pح�م ا�MZیM �4 ذ�_ ا��5م (ا��5م 
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� زو�I1 �� ا�!U� ،�1 ا���� أن
� ذه	N� n� إ�+ ا��6!ات �I, �� (j��iا�
ح5ا�� ا��� � ا�i�ن��  Z!ة وا�
lt، واTL!ى: ح5ا�� �!,��، إحMاه��: 


U زو�I1 �� أن  -آ�� أس�nE-ا��� � ا�5احMة وا�
lt، إ@ أن ا�Pح�م �
 .�E���و ،�N

N�E�؛ ��� اض=!ه� أ�T!ًا إ�+ أن ,5آ�
� �4 ا�!��  � ��!,

N�. وس)ا�� ا\ن ��ح� ا�!��  � زو�I1 �4 ه87 ا�&���؟   ��!��� n�/


N� U�=I�, @ ا�!�� �4 ذ�_ ا�Pح�م، وإذا آ�ن  ��ً� �RنN� ���n �!ی�D، و�
ا�!�� G�&3 !�Y �4� ه5 ا�5اN��  F1� ��4� ���I حN6�؟ أM�4ون� P1اآ� ا- 

  �T!ًا وسMد T=�آ�.
ج: رميك عن زوجتك يف اليوم الثاين عشر صحيح وال شيء عليها؛ بسبب ما ذكرت من شدة الزحام يف يوم النفر 

  األول.
  .�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-

                                     

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ال ا���١٢٦٥١ا(  
: �4 ا��5م ا�i�ن�  Z! �� ذي ا�&�6، و 
M ر�� ا��6!ة ا�i���i؛ ٣س


�  �+ ا��Nك، Xج أو�5�6 � �� ا�&6� U� �ن!t&وان MیMX م�ث زحMح
أن� �DE. ا- n1!T  � ا�Pح�م و�� أ,�� �� ا�!��، ووآ�X n��ً� ��7_ إ@ 

س
�) أر51  ٣٤وأن� �515د ���  ��ً� �Rن� X�ب وأ��~ �� ا���! /!ا�� (
  إ4�د,�؟

: إذا كنت ال تستطيع الرمي بنفسك ووكلت من هو أقدر منك من احلجاج يف الرمي فال بأس، ورميه ٣ج
  عنك صحيح.
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  .) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�
                                     

  ه. ی5آ.  �+ ر�� ا��6�ر �f ی��4! /	. و/n ا�!��؟

  )١٧٣٤ا���ال ا����� � ا�
	�ى ر�� (
: ه
�ك أن�س ی5م ا���M أو f�ن� ا���M، ی5آ�5ن  �+ �� ی!��  
�N ١٠س

  �I	! ح�N6 آ��ً� أم أن� �Y! ذ�_؟ا��6!ات، وی��4!ون إ�+ ��ده�، ه. ی
ومتامهما ، )١({وأمتوا احلج والعمرة هللا}: أمر اهللا سبحانه يف كتابه الكرمي بإمتام احلج والعمرة بقوله: ١٠ج

، فال جيوز ملسلم أحرم حبج أو عمرة أن خيل بشيء من ال حيصل إال بإخالصهما هللا، واملتابعة فيهما لرسول اهللا 
يرتكب من األمور املنهي عنها ما ينقصهما، ومن وكل يف رمي مجراته أيام التشريق أو أحد أيام أعماهلما، أو أن 

التشريق ونفر يوم النحر يعترب خمطئاً مستهتراً بشعائر اهللا، ومن يوكل يف رمي اجلمرات اليوم احلادي عشر 
، وما أمر هدي الرسول  الثاين عشر من أيام التشريق ويطوف طواف الوداع ليتعجل بالسفر فقد خالفےأو

به يف أداء املناسك وترتيبها، وعليه التوبة واالستغفار من ذلك، ويلزم من فعل ذلك دم عن ترك املبيت مبىن، ودم 
عن تركه رمي اجلمرات اليت وكل فيها ونفر، ودم ثالث عن طواف الوداع وإن كان طاف بالبيت لدى مغادرته؛ 

  ف الوداع إمنا يكون بعد انتهاء رمي اجلمرات.لوقوع طوافه يف غري وقته؛ ألن طوا
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس��   

                                     

  )٦٩٠٤ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
� أن ,5IEن� �4 ح�ل �� ر�+ ا��6!ات f�ن� أی�م ١سI��D4 �� 51!ن :


�� ا�!ح�. ا�ZI!ی^، �f نPل �4 ا�&� +
�ل، و?�ف ?5اف ا�5داع، �f  �د ��
a�� M154 رI>4� M/ ض� 5ا، 4	�ت �4 �
+ ���� ا�i��j �� أی�م ا�ZI!ی^، 

                                           
  .١٩٦) س�رة ا���Zة، ا4ی2 ١(
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 �� �
� +
�� �I�	� F	�� ن��؛�f ف ��5داع �!ة�ل و?Pن j��iو�4 ا��5م ا�
 �pEح ��Pذا ی��ن�� رح. إ�+ ��د8. �4�f ا�5داع M�� ،ر ذ�_ ا��5م�ی!م ا��6

  ؟ وإذا آ�ن  ��� دم R4ی� ی)دی�؟ا-
: مادام أنه رجع إليها بعد ما نفر من مىن يوم الثاين عشر قبل غروب الشمس بنية الرحيل، ولكنه اضطر ١ج

  للمبيت لفقد رفقته فال شيء عليه.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     


  )١٣٥٤	�ى ر�� (ا�
س: ���� �lm5، اض=!8  ��� آ�lm5 أن یc�در �
+ ��M ا�5/5ف 
��!�4 ور�� ا��6!ة، و��M 64! ی5م ا�
&! �5آً� Tr! �4 ر�� �<�� 
�، و?�ف ����	� وس�+ ��M �3ة �� +
ا��6!ات و�4 ا�Y �f ،G�7�در �

 �� �  M�	ا�7ي ی �IE�mم ��<! و�5ن ��١٢٧٠ا����6، و/M آ�، حI+ ی
 �4 ���bر �ط  ��!X ن�آ jض�، ح��ا�� Mم ا����ن� أی�f n	ی5م ا�� !Npا�

��  -�<!  ���  -ذ�_ وح7ر8 ��  5ا/F ا��TRI!، و F6 ا�
�س �4 ا�	�Mة 
ه7ا ا��5د ا��	!، وز �5ا �� �)آMی� أن حI6� �� 5I�,ف X!و?N�، أو 

���b@ ،�� �5نN��6س وی�
�Y!  أرآ�نN�. وی�Rل  � �Mى 3&� �� یP � ا�
 %&��� ����/ .	/ �� Mا���5دي ا�7ي أآ ���bر !�L � �? ،8ض=!ار�� ��N�r

  أن ذ�_ �P6ئ.
ج: إذا كان األمر كما ذكر فالتوكيل الذي صدر منك للرجل على الرمي غري صحيح؛ ألن ما ذكرته من أن 

التأخري ليس بعذر  رئيسك شرط عليك أن حتضر يوم السبت ثاين أيام العيد بعد الظهر، وأنه حذرك من عواقب
يسوغ لك السفر والتوكيل، وبناء على ذلك فقد تركت رمي اليوم احلادي عشر والثاين عشر، واملبيت مبىن ليليت 

أحد عشر واثين عشر، وطواف الوداع، وجيب عليك عن كل واحد من هذه الواجبات الثالث فدية جتزئ 
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ع وجب عليك أن تصوم عن كل فدية عشرة أيام، وال تعد أضحية، وتذبح يف مكة وتوزع على الفقراء، فإذا مل تستط
  ملثل هذا العمل.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٣٤٢٢ا�
	�ى ر�� (
س: ��a ا�&6�ج  
�M� ر�5ا U��1 ا��6!ات ی5م ا�&�دي  Z! �� ذي 


�N ی5م ا�i�ن�  Z!، وذه	5ا إf! ذ�_ إ�+ �� ا�&�6، اس1RI!وا �� ی  ��!
و?�54ا ?5اف ا�5داع، وذه	5ا إ�+ M1ة ورآ	5ا ا�=�b!ة؛ وLن ,7آ!ة ا�=�b!ة 
�&Mدة ��7_ ا�M� �4 n/5 �� ا�&5Dر. ه. حG�&3 �N6؟ وه.  ���N دم؟ 

  وآ�  Mد ا��7��N��  Gb؟
ر مانقصوه من انصرافهم قبل أن يبيتوا مبىن ليلة ج: إذا كان الواقع كما ذكر فحجهم صحيح لكنه ناقص مبقدا

الثاين عشر، ويرموا اجلمرات الثالث بعد زوال ذلك اليوم، ويودعوا بعده، وهم بال شك آمثون لفعلهم هذا، 
خذوا عين «، وقوله عليه الصالة والسالم: )١({وأمتوا احلج والعمرة هللا}املخالف لقوله تعاىل: 

روا اهللا ويتوبوا إليه من ذلك، وعلى كل واحد منهم على القول الراجح دم وعليهم أن يستغف ،»مناسككم
جيزئ يف األضحية عن ترك املبيت، وآخر عن ترك رمي اجلمرات، وثالث عن ترك الوداع؛ ألم يف حكم من مل 

  يرم؛ لنفرهم قبل الرمي، ويف حكم من مل يودع؛ لوقوع طواف الوداع قبل إكمال مناسكهم.
  .&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,

                                     

  )٣٥٣١ا�
	�ى ر�� (
هـ، و/M ذه	n �� �&. ١٤٠٠س: إن� أدیn 4!ی�D ا�&% ه7ا ا���م 

 Mن ��� واح�إ�+ ا�&%، وآ �N� �ً�I�I� ة!�  n�!وأح ،[�Z� ]��T �I��/إ
                                           

  .١٩٦) س�رة ا���Zة، ا4ی2 ١(
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� وس��
� ض��n 3�ح	�، وآ�ن آ. �� ا��6� �، و��� و�3
� إ�+ �� و?E

� �� ن<5د ��� �4 ا��&�pE ا��I ی&��N�، إ@ ��Xً� ی��!ًا ���، ��4� �� ��
 nر�� �Eد�P� و�� ،�Eد�P� +إ� �N
M�3ت إ�+ �
+ �f إ�+  !4�ت و�
 n�1ا�ح!ام، ور �� n��&,و n>�&,و nوس�� nE? �N
ا��6!ة ا�	!ى، و�

؛ ض��نً� �Rن 3�ح	� أي 5Tی� ا�7ي إ�+ �
+، و�� أذ�G ا�MNي و�� أ�3
 n�1ر ��M�� @8 إM1و�� أ ،�
ض��I� وی&�. ن<5دي ��� أن� یG�7 ا�MNي  
 �� M1ا\ن، �� أ +I/� ح�� �أن �وه �
  G�7ی �� �ن� أن!	TR4 ،]��`إ�+ ا�

.��  F6ی �!ن� ��	ی`  
هـ ر��n ١١/١٢/١٤٠٠و�4 ا��5م اLول �� أی�م ا�ZI!ی^، أي: ی5م 

. ا�Pوال 1�هً� �4 ا�&�، و/�ل �� X`�: یF6 أن ,��M ا�!�� ا��6!ات /	
/	. ا�c!وب �� نE[ ا��5م، و�� n�!Y ا��Z[ /	. أI4 ،.3!آn ا�!�� 
m�نً� أن� @ ی56ز ��M ا�c!وب، و�4 ا��5م ا�i�ن� �� أی�م ا�ZI!ی^ أي ی5م 

هـ ر��n ا��6!ات ون<�  �� حt�ة واحMة  
M إحMى ١٢/١٢/١٤٠٠
jا��6!ات، ح� .�Nو�� أ 5ض ،�N=>Iي و�� أ�Mی �� ����ا�� n=>س  

إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك أن تذبح هدياً مبكة املكرمة، عن متتعك بالعمرة إىل احلج إن  أوالً:ج: 
قدرت على ذلك، ولك أن تأكل منه وتعطي الفقراء، ولك أن توكل من يذحبه عنك مبكة، وإن عجزت عن مثن 

  دله.اهلدي فصم عشرة أيام ب
توكل أمينا يذحبها عنك؛ وذلك ألن رميك ےعليك ذبيحة جتزئ أضحية تذحبها مبكة بنفسك، أو ثانياً:

مجرات اليوم احلادي عشر قبل الزوال ال جيزئ، وملا نبهت إىل ذلك مل تعد الرمي يف وقته، فكأنك مل ترم، 
  فوجب عليك دم.

  عشر يعفى عنه.نقصان حصاة من رميك اجلمرات يف اليوم الثاين  ثالثاً:
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  ا�6�I. �4 ی���5

  )٩١٤٥ا�
	�ى ر�� (
س: وM1ت أن ����� �
+ �f�f؛ � �� M� �4	�n ا�&�ج �4 �
+ �����I إن 

ال ا�Z�رع �4 آFI ا�E<�، آ�ن �6�Iً� أو �fث ���ل إن �� ی6�I.، ه7ا �4 أ/5

U. و�4 >Iح زاد ا���!X U�!ب ا�!وض ا���Iا�رادات، وآ +NI

N� آI�ب ��
أ/5ال ا���E!ی� ��ی� /�5� ,���+: {��4 ,�6. �4 ی���5 �4 إ�f  ��� و�� 

{���  �f�4 إ !TR,)١(  ��IEا�� Mوآ�7_ �4 /5ل أح ،!�iب ا�� آ�I�4 آ
� ا�`!وج �� �� ا��!�� إ@ �4 ا��5م ا��
5t���: إن ا��6�I. @ ی56ز �

 G�ی56ز ذ �إن :�ًDأی �IEل ا���رك، و/�	ض&+ ا��Lا M�  م�أی �� j��iا�

� �U اL/5ال c5ل ا��/ ^E,ل ا�و�4 ه87 ا�& ،U�ح� �4 ا��5م ا�!ا�ضLا
FI ا��7آ5رة أ �V4 ،8ن آ�ن ه87 اL/5ال 3&�&� �4� ا�U�6 ��� ه87 ���

7ي روا8 ا���م أح�M وأه. ا��
� �Vس
�د G�&3: أن� /�ل اL/5ال، وا�&Mیj ا�
����» : �f�4 إ !TR, و�� ،���  �f��4 ,�6. �4 ی���5 �4 إ ،�f�f +
أی�م �

، وه7ا ا�&Mیj ��4� أرى وا- أ �� أن ا��6�I. ی56ز �� ا�`!وج �� » ���
� �4 ا��5م ا�i�ن� �� أی�م  �M اLض&+؛ Lن� /�ل: أی�م �
+ �f�f، و� ��


�، واL/5ال ا�5اردة �4 ا�FI ا��7آ5رة cا�� ���/ �آ� ،�f�f +
ی<.: ����� �
  أ �8.

                                           
  .�٢٠٣رة ا���Zة، ا4ی2 ) س١(
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ج: ال تعارض بني اآلية واحلديث املذكورين يف السؤال، ومل خيالفهما ما ذكر يف كتاب الروض املربع وكتاب 
معتربة مع أيامها، وأيامها الثالثة املنتهى، وال ما جاء يف تفسري ابن كثري رمحه اهللا لآلية، فإن ليايل مىن ثالث 

  معتربة مع لياليها السابقة.
وعلى هذا يكون املتعجل هو من يكتفي باملبيت يف مىن ليلة احلادي عشر والثاين عشر من ذي احلجة، ورمي 

لى اجلمرات يف يوم كل منهما بعد الزوال، وهذا له أن ينفر من مكة إىل بلده أو جهة إقامته بعد رميه اجلمرات ع
  ما ذكر قبل غروب الشمس من يوم الثاين عشر، مث يطوف للوداع.

وأما غري املتعجل فهو الذي يبقى مبىن ليلة اليوم الثالث عشر من ذي احلجة ويومها حىت يرمي اجلمرات بعد 
ه زوال اليوم الثالث عشر من ذي احلجة، فإذا رماها بعد الزوال سافر بعد أن يطوف للوداع، كل هذا إذا سبق ل

  أن طاف طواف اإلفاضة، وإال نوى بطوافه األخري اإلفاضة والوداع.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  ?5اف ا�5داع

  )٤٤٤٨ا���ال ا����� � ا�
	�ى ر�� (

+ /�5� ,���+: {��4 ,�6. �4 ی���5 �4 إ�f ١٠س�� �� : U� ؟{��� 

  إیD�ح �� نnt  ��� ه87 ا\ی�.
{واذكروا اهللا يف أيام معدودات فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن : يقول اهللا سبحانه: ١٠ج

  اآلية. )١(تأخر فال إمث عليه ملن اتقى}
فمن ينفر من واملراد باأليام املعدودات هنا: أيام التشريق الثالثة: احلادي عشر، والثاين عشر، والثالث عشر، 

احلجاج بعد رمي مجراته اليوم الثاين عشر بعد الزوال وقبل الغروب فقد تعجل، ومن بقى مبىن إىل أن يرمي 
  مجرات اليوم الثالث عشر فقد تأخر، وذلك أفضل؛ ملوافقته لفعله عليه الصالة والسالم.

                                           
  .٢٠٣) س�رة ا���Zة، ا4ی2 ١(
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���١٢٠٨٥ا(  
: ه. إذا ر��n ا��6!ات ا��iث �4 ا��5م ا�i�ن� �� أی�م ا�ZI!ی^ ٢س


+ إ�+ 1	. ا�
5ر و�n ه
�ك ی�5ً� أو ی���5 س5اء آ�ن ��� � �� n1!Tو
 j��iم ر�� ا��6!ات ا��5م ا�Pاض، ه. ی�!YLا a�� 7Tأو أ ،aی!� Mأح

 �� �4 �

� ا�!�� �4 ا��5م ا�i��j إذا آ
� /M ر���Pی^ أو @ےی�!ZIم ا��أی
ا��5م اLول وا�i�ن�؛ Lن ��a ا�&6�ج ی���5ن آ7ا، إذا آ�ن ی��P� ا�!�� �4 

  ا��5م ا�i��j و�� ی!�5ا �4�ذا ی�N��  F6؟
املبيت، وال الرمي  : من تعجل يف اخلروج من مىن ثاين أيام التشريق، وخرج قبل غروب الشمس فال يلزمه٢ج
  الثالث من أيام التشريق، سواء نزل يف جبل النور أو غريه خارج مىن.لليوم 

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٤٤٤٨ا���ال اEول وا�;��d وا��ا-. وا���دس � ا�
	�ى ر�� (
اف، أي ?5اف ا�5داع، ی&!م ا�	�U وا�Z!اء �4 �� أم : ه. ��M ا�=١5س
  @؟

: ال حيرم البيع وال الشراء بعد طواف الوداع، لكن لو ودع احلاج مث تأخر كثرياً عرفاً شرع أن يعيد ١ج
  الطواف.

  : ه. ����!ة �Y �4! و/n ا�&% ?5اف وداع أم @؟٣س
ه أن يطوف طواف الوداع لدى خروجه من مكة : يشرع للمعتمر وال سيما إن أقام مبكة بعد أداء عمرت٣ج

  املكرمة، وال يلزمه ذلك على الصحيح من قويل العلماء.
  : ه. ا��!أة ا�&�E�, ab+  � ا�5داع أم @؟٤س
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: نعم تعفى املرأة عن طواف الوداع إذا كانت حائضاً وقت خروجها من مكة املكرمة، ومثلها النفساء؛ ٤ج
(أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إال أنه خفف عن املرأة احلائض)  لقول ابن عباس رضي اهللا عنهما:

  متفق على صحته.
: ه. ا�`!وج �� ��ب ا�5داع @زم ��� ودع أم @؟ وه. ا�5TMل �� ٦س

  ��ب ا���م @زم؟
  : ال يلزم املودع اخلروج من الباب املسمى: باب الوداع، وال يلزم القادم أن يدخل من باب السالم.٦ج

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٥٧٤٧ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
أNX!،  ٦: �<M حn66 ه7ا ا���م وآ�ن ��� زو�I1 وه� ح��. �N� ١س


� ا��Mة ا��<!رة، و��M ذ�_ �Dوأ� ،+
� �
و/M أ7Tن� ?5اف ا�<Mوم و?��
��? ��M

� ی5م  !�4، و��M ذ�_  Mن� إ�+ �� ���� ا���M و/M أنnN حN6�، و 

 ،�	�أ7Tن� �4 ?5اف ا�5داع 1�ه� دو�T، وه� f �4��5X jط  �+ ا�
 ���I� �N� �
?5اف ا�5داع، و?��
� �N� ون&� ن&��N�، و 
�M� n&3 ر�1

!pن �N� n��=4 ،5اف ا�5داع? .��ًا M>4 داf nT�ن�� و�� ن�U=I إ �دة ,
  �&��NI�؛ �7ا أM�4ون�  � ذ�_.

: جيب عليها دم لتركها طواف الوداع، ويذبح مبكة ويطعم مساكني احلرم، وال تأكل منه شيئاً، والدم هو ١ج
  ما جيزئ أضحية من الضأن واملاعز، أو سبع بقرة أو سبع بدنة، فإن مل جتد فإا تصوم عشرة أيام.

  .$# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� l��L�ال ا���٧١٤١ا(  
: ه. ?5اف ا�5داع یP6ئ  � ?5اف ا�4�ض�  
�TR, M!8 إ�+ ?5اف ٥س
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 .� ،�ً?5X !Z  ���أم أ?5ف ?5ا��4، أي: أر �Eا�5داع؟ وه. ?5اف ی
  ?5اف ن��؟

ضة إال عند انصرافه من مكة، واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حىت لو : إذا مل يطف احلاج طواف اإلفا٥ج
  وقع بعده سعي، كما لو كان متمتعاً، وإن طاف طوافاً ثانياً للوداع فذلك خري وأفضل.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٢٣٣٣ا�
	�ى ر�� (

�  � سY��إ �I��D4 �� م!Iس)ال، ن!51 ا� �
: ی� ���D4 ا�!M� ]�bی

 nن�م، وآ�ح56ا �4 ه7ا ا�� � ��1 ��4 :�ًtE� M!ی	ه7ا ا��)ال  � ?!ی^ ا�
ح���I�I� �NI6، أ�5Dا أی�م ا�ZI!ی^ �4 �
+، و��M ن5�Pا �4 �� �4 ا��5م 

�4 �
+، �� ی=545ا �N��  n4!ض �Iة ا�Mه7ا ه5 ا�� ،U�5اف  ا�!ا?
� یP6ئ  � I�
ا�4�ض�، 1�ءه� X`� ی<5ل ��N: ا5��1ا ?5اف ا�4�ض� �
 ���D4 �ی .N4 ،ض� �5داع�إ4 n�	��� �N45ن ?5ا?5اف ا�5داع، ح�j ی
ا���Z یP6ئ ذ�_؟ ح�j ه� 5��4ا ذ�_، �N��  .N4 ح!ج أم 1 �N��4�Pb؟ ه7ا 

.���iأ� !i� ویpE&وا- ی  

طواف اإلفاضة جيزئكم عن طواف الوداع؛ ألن املقصود هو أن يكون آخر ج: إذا كان األمر كما ذكر فإن 
ال ينفرن أحد «: عهد احلاج الطواف بالبيت بعد الفراغ من رمي اجلمار، وقد حصل ذلك؛ لقول النيب 

  رواه مسلم. )١(»حىت يكون آخر عهده بالبيت

                                           
� أح$# ١(Tري ١/١٢٢) أخ��L��وأ-� داود ١٣٢٨، ١٣٢٧-��� ( ٢/٩٦٣، و���� ٢/١٩٥، وا ،�� Q
)، وا�%��`B, B ٢٠٠٢-��� ( ٢/٥١٠) وا��

� ٤١٩٩، ٤١٨٤-��� ( ٤٦٦، ٢/٤٦٣ا�?��ى T�� ٣٠٠٠، ٢٩٩٩-��� ( ٤/٣٢٧ خXی$2 ، وا-٢/٧٢)، وا�#ار�B ٣٠٧٠-��� ( ٢/١٠٢٠)، وا- ،(
-���  ٢/١١١)، وا- ا��aرود ١٠٩٨٦-��� ( ١١/٣٦)، وا�U��ا'B ٢٤٠٣-��� ( ٤/٢٩١)، وأ-� ی��) ٣٨٩٧، -��� (٢٠٩- ٩/٢٠٨وا- ح��ن 

)٤٩٥ BZ[&��وا ،(%2 ٥/١٦١��ح ا�� B, ي�c��٢٣٣، ٧/٢٣٢، وا ) ���-١٩٧٣، ١٩٧٢.(  
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ال ا���٨٥١٧ا(  
  : ه. ی56ز ا�5داع /	�. إآ��ل ر�� ا��6�ر؟٣س

: الوداع آخر أعمال احلج، فال جيوز أن يتقدم على شيء منها؛ حلديث ابن عباس رضي اهللا عنهما: (أمر ٣ج
  الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت).

  .ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس��  و-�* ا�	�,&+ و!�)
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���٩٦٣٢ا(  
: أ/�� M� �4ی
� M1ة، وأذهF إ�+ �� ا��!�� داً�b�N4 ،. أودع ٢س

 !�TR, �4 .ي؟ وهM�� +ي إ�!E8 �&�� س!�Tا�&%، أم ُأَأ M�� ا�&!ام n�	ا�
  ا�5داع آE�رة؟ 

: إذا حججت فال تسافر عقب حجك إىل جدة حىت تطوف طواف الوداع، وإذا سافرت قبل الوداع ٢ج
فعليك هدي تذحبه يف احلرم، وال تأكل منه، بل أطعمه الفقراء؛ ألن طواف الوداع واجب بعد احلج؛ لعموم 

عن املرأة احلائض) حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال أنه خفف 
  متفق على صحته، وعليك التوبة إىل اهللا من خروجك إىل جدة قبل طواف الوداع.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٢٠١٤ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
���.، و�� أ,�� �� : حn66 ه7ا ا���م وأدیn ?5اف ا�5داع ��١س

  ا�7ه�ب T�رج �� ا��!�� و�n، و�4 ا�t	�ح س�4!ت، �4� ا�&�؟



  

- ٣١٥  -  

: املشروع أن يكون طواف احلاج للوداع عند مغادرته ملكة املكرمة؛ حلديث ابن عباس املتفق عليه: (أمر ١ج
ليل ومل آخر عهدهم بالبيت إال أنه خفف عن احلائض)، وما دمت طفت بنية اخلروج بالالناس أن يكون 

ذلك إن شاء اهللا، ولو كنت أعدت الطواف عند خروجك لكان  تتمكن إال يف الصباح  فال شيء عليك يف
  أحوط.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٤٢٦٢ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
هـ، و ��n آ. �
�س_ ا�&%، ٩٩&%  �م : إن
� /M أدیn 4!ی�D ا�١س

و��M أ7Tي ?5اف ا�5داع رn�1 إ�+ �
+ �<Mt أن �� ر4�/ً� �`���� �4 
 M15ی @ jح� lb�=إ�+ ا� �N�� !4�أن أس FY، وأر�1ً�وه� ���5ا ح6 ،+
�

  ��� س��رة، و�� أ�j �4� أآi! �� س� �، �4� ح� ذ�_؟
  اف الوداع ليس فيه شيء.: ما ذكرته من اإلقامة ساعة يف مىن بعد طو١ج

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٨٤٤١ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (

� �E!ی�D ا�&% �4 ا���م ا���ض�، و�4 ا��5م ا�i�ن�  Z!، و��M ١س�/ :


+ ���N6I ن&5 ا�	�n ا�&� �� �
!ام Lداء ?5اف ا�5داع، و�� ا�Pوال رآ	

� /	. �3ة ا��t! و��3
� ا��t! ه
�ك، وذه	
�، و�MX Uة E=4 ،.ا�!ح� �f
 ،�ا�Pح�م �� نt. إ�+ س��ر,
� إ@ ��M ا��Z�ء، ح�j أنN� آ�نT n�رج �

 �  MیP, @ �4��� �
�Zو� �
آ��I� 5!، ون�
� ه
�ك إ�+ ا�t	�ح  4١٥!آ	
  ووا�3
� ا���!.


� �4�ذا  ��
� ,6�8 وأن� أسRل: ه. ی�Pن ی��؟ وإذا آ!Tr 5اف وداع? �
�P�
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�؟ وه. آ. �� ن�م دون ا���<�ت ی��P� ?5اف وداع Tr!؟ أM�4ون� ��  ��
� ا- ,���+.��fأ  

  : نرجو أال حرج عليكم يف املبيت خارج مكة، وال جيب عليكم إعادة طواف الوداع.١ج
� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�.  

                                     

  )٤٦٨٤ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
: إذا /n�M �� ا��Mی
� �4 �5س� ا�&%، nE/5, �f �4 �5ا/l ا�&P6 ١س

�����رات �� /	. ر1�ل ا��!ور، �f ,!آn ا����رة ه
�ك وذه	n أن� و�� 

E?و �

�س� �
�، و��M أن أدی� .Tإ�+ دا ��� �
� ?5اف ا�5داع وذه	


� �� ی&D!وا، N4. ی56ز �
� أن:b�>4ر a�� �نM154 �

���I س��ر,�  

=<� ا�&P6 إذا �� یRت ر4<�ؤن�، وإن �� یR,5ا؟ -أ � M
  n�	ن  
  وه. �
=<� ا�&P6 �� حMود �� أم ه� T�رج ا�&Mود �i. ا��L�ل؟ -ب 

� س5ى ه. ی56ز أن نTM. إ�+ �� إذا �� یR,5ا، وإن �� ی -1ـ ��  a�

  س� � �� ,TR!ه�، وه. ن&!م �f ن=5ف ?5اف ا�5داع f�ن��؟
  جيوز لكم أن تبيتوا يف منطقة احلجز النتظار رفقائكم. -: أ ١ج

  ليست منطقة حجز السيارات حالياً من مكة، بل هي خارجة عنها. -ب 
أخر عنكم رفقاؤكم إال حلاجة أخرى، ولو مل يتےجيوز لكم أن تدخلوا مكة لتبحثوا عن زمالئكم أو -جـ 

ساعة، وليس عليكم أن حترموا يف عودتكم إىل مكة؛ ألنكم ال تقصدون بالعودة إليها حجاً وال عمرة، وليس 
  عليكم إعادة طواف الوداع عند خروجكم بعد.
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (ا���ا� B'�;�١٢٠١٤ل ا(  
: ه. ی56ز ��&�ج أی�م �
+ أن ی7هF إ�+ ا�=�lb و��Z  �D� M!ی� ٢س

  ی�5ً� ی�5د 5�4ادع؟
  : ال جيوز ملن حج البيت احلرام أن يسافر حىت ينهي أعمال احلج ومناسكه، ومنها طواف الوداع .٢ج

  . و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس��
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ال ا���٢٨٣٠ا(  
: ه. ا�&�ab وا�
�E�ء ی��N�P ?5اف ا�5داع، وا���P1 وا��!یa؟ ٣س


�M� حMث ه7ا �4 �
+، و�� ا�����ء �� ,=��<5ا،   n�Rس �
�U ا���� أن
یR,�� �=5اف �
�N �� /�ل: �� ی��N�P ?5اف ا�5داع، و�
�N �� /�ل: @ زم 

  ا�5داع.
: ليس على احلائض وال على النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به حمموالً، وهكذا املريض؛ لقول ٣ج
، وملا ثبت يف الصحيحني عن ابن عباس »ال ينفرن أحد منكم حىت يكون آخر عهده بالبيت«: النيب 

بيت، إال أنه خفِّف عن املرأة احلائض)، وجاء يف رضي اهللا عنهما قال: (أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بال
  حديث آخر يدل على أن النفساء مثل احلائض ليس عليها وداع.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٤٧٤٠ا�
	�ى ر�� (

M س: أT	!آ� �Rن� أدیn 4!ی�D ا�&% ه7ا ا���م و  �
ا�&�M -، و�

 n/5ر وDء وح�Zأذان ا�� F	�� 5اط؛Xأ ���T @إ l?5اف ا�5داع �� أ?
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�ء ?5ا�4، و�i!ة ا�Pح�م �� أسU=I أن أآ�. ا5XLاط ا�	�/�� fة أ�tا�
 ��، �4� ح� ح�6، و��ذا یF6  �� أن أ��4�؟  ��ً� �Rن ��M انNI�ء �3ة 

.�� �� �
1!T ء�Zا��  
كما ذكرت فحجك صحيح، وعليك أن تذبح ذبيحة حبرم مكة جتزئ يف األضحية عن  ج: إذا كان الواقع

  الذي مل تكمله؛ ألنه واجب على الصحيح من أقوال العلماء فيجرب بالدم.طواف الوداع 
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     
  a��ا l&`ر f`�'2%  l&`��ا  
  B
&
 (�#ا* - -�ز  (�#ا��زاق (- XیX��ا#�)  

  )٦٦٢٠ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
: ر1. س	^ �� أن ح% �
�E��f ، ح% ه7ا ا���م �Tr �`Z! وأآ�. ١س

U��1 ا��
�س_ وا��Z� !، إ@ أن� �� ی=l ?5اف ا�5داع، إ@ أن� ��M ر�� 
وس�+ وT!ج ��Mه� �� ��  ا��6�ر ذهF إ�+ ا���<�ت وأح!م �����!ة و?�ف

  �	�دN4 ،8. ی��P� ?5اف ا�5داع؟ أM�4ون� P1اآ� ا- �T!ًا.
: إذا كان الواقع كما ذكر؛ وجب عليه ذبيحة تصلح أضحية عن تركه طواف الوداع بعد فراغه من ١ج

  اف الوداع.احلج، وال جيزئه طوافه لعمرته عن طوافه حلجه، الستقرار الدم عليه خبروجه إىل امليقات قبل طو
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٨٣٤٩ا�
	�ى ر�� (
س: ذه	n إ�+ M1ة �4 ا��5م ا�i�ن� �� أی�م ا�ZI!ی^ ��M ر�� ا��6�ر، 
 �� n�1ر M/6. �4 ی���5، و�� أؤد� ?5اف ا�5داع، و�Iا� �I�4 ن� �و�� ی

1 �� j��iر �4 ا��5م ا��وأداء ر�� ا��6 ،+
�� n�	��� ا����� ]Eة �4 نM
أی�م ا�ZI!ی^، n�/ �f �=5اف ا�5داع، �f إ�+ ا��Mی
� ا��
5رة، M  �fت إ�+ 
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�<!ي حE! ا�	�?�. N4. ذه��� إ�+ M1ة ی�I	T !!و1ً� �� ا���<�ت ا���ن� 
�ا��F,!I  ���؟  /	. ,��� ا��6�ر و?5اف ا�5داع؟ وإن آ�ن آ�7_ �4� ا�&

  أM�4ون� أ4�دآ� ا-.
  ج: إذا كان األمر كما ذكر فال حرج عليك فيما وقع.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )١١٣٧٦ا�
	�ى ر�� (
 �
 هـ، وآ�نn ن��I أداء١٤٠٥س: /R� n�/ Mداء 4!ی�D ا�&% وذ�_ س

 ،�
4!ی�D ا�&% Lول �!ة، وح�j رآ	n أن� وز���b �� ا�!ی�ض إ�+ ا��Mی
 �
�	� إ�+ أن أدی��� �
E?و �
� �N� ی�5ً�، و�� ه
�ك حI+ و�3
� إ�+ �iو�
 M

� ��!�4 ?5ال ا��5م و E/أن و M�� �� ثMا�7ي ح �U��1 ا��
�س_، و�

� n���Pد��E، و�4 ا��F�c: أ7T ز���b وU��1 �� ��!�4 ���!ح�. إ�+ ا��	�
 ،�bز�� �  nE�`,س، و�ح���5ر ��Zن� ا�M>4ء أ�X �
,�_ ا��&�p ار,��
وس�n ?!ی<ً� @ أدري إ�+ أی� ذاهF، وأ7Tت ا�=!ی^ ��Zً�  �+ اM/Lام، 
 nن�� ��p، وا- ا���ً��اس�� ,� nون�� ،��E
� !�Xأ �� �p&و�4 ,�_ ا��

ًا ,���ً� �� ا�ح!ام، اس��، وn��T ا�ح!ام، و3!ت آ���6
5ن، �6!د
و@�Xء ی�I!  5ر,�، و@ و�� و�� أ��ل ��7_، وأیDً� ح��4 ا�<���M، آ. 
ذ�_ حMث ��� ا�
��ء وا�!1�ل، و��M ذ�_ �Mأت �4 ��ء  ��^، و,�رة 

�ء س�!ي  �+ ا�=!ی^، و@ أدري إ�+ أی� fآ. ذ�_ �4 أ ،F�>ت �� ا��ض&

ن ر1�ل ا��!ور  �+ نE[ ذاهF، حi  +I!  �� ر1�ل ا��!ور، وأیDً� آ�
ا�=!ی^ ا�7ي أس�! �4�، و/��5ا ��: �� أی� /�دم وا�Mه�Z �4 و51ه�N؟ 
 �4 �N�� ون�M�/أ j5ا: ن&� ا\ن �4  !�4، وح����4، و/!  �� :�N� n�/و

� X	�n ن�5ً�، وأ�	�5ن� إح!ا�ً�، ا�`��� ون�n أ����N ر�U س� �، و�
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 n�	ا�� j؛ ح��Eد�P� +إ� F5ا ��: اذه��و/ U�=Iأس @ :�N� n�/ك، و�
ه
 :�N	ح�t� 5ا��رة و/�أ,5ا ��� �N
ا�7ه�ب وحMي، و@ أریM ا�7ه�ب /]، و�
7T ه7ا ا�!1. إ�+ �Pد��E، و@ ,M � یI&!ك، �. ی
�م ��6!د ا�535ل، 
وحMث آ. ذ�_، ن�n إ�+ أن أn/!X ا��Z[، ورأیn ا�
�س یc�درون 

+ ا��6!ات، وآ. ذ�_ وأن�  <�� �Pد��E، وس�NI�R: إ�+ أی� ا�7ه�ب؟ /��5ا: إ�
Y�Fb، حI+ وn�3 إ�+ ح�j ا��6!ات ور��n، و/�M�� n ذ�_: إ�+ أی�؟ 
/��5ا: إ�+ �
+، وآ
n /	. ذ�_ /M آ�nE أحMًا �� ز���b أن یIZ!ي هMیً� 
 n�3إن� و +I، ح�� �أ�!, �� .وی7�&�؛ Lن
� @ أسU�=I ذ�_، و/�م اLخ �

� ��M�N1 MN1 M، ح�j أآ�n �� �&� إ�+ �
+ وM1ت ز���b ه
�ك، و�
ا�MNي، وإ�+ أن أدی
� U��1 ا��
�س_ M  �fن� إ�+ ا�!ی�ض، وح�n ا�7ي 

.]�X ��!ض �N5ا: إن��5ان� /T� ثMح  
 � �=Iاس �� ]�� �س)ا�� ا\ن: ه. أ �M ه87 ا�&�6 أم ��ذا أ�4.؟ و�

� �E�Pواج وا���ل ی`5ن
�، وا\ن أریM ا�Pواج ���t&I ن��E وا���ل @ ی
 �وا�&%، وه. أن� ��4 �fr� n��4؟  ��ً� �Rن
� �� رni4 و�� n>�4، و�
 �

� �� ا��Zء ا�7ي ار,��DY	n و,�	n آ�i!ًا، وا��	F هM  5م ,�

  و��1
� آ���6
5ن. أM�4ون� أ4�دآ� ا-.
صحيح، وما حصل ال يؤثر على صحة احلج، وال  ج: إذا كنت أديت مجيع املناسك كما ذكر فحجك

  ك إعادة احلج.يلزم
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ول واEال ا���٣٧٨٥ا(  

=<�I ا��I أس� N�4� ����4 ١س� �  M�	, ر�6Xك أ�
آ� ,<!ی	ً�، ٨٠: ه


Mن�: ا�!اآ�، أي: 6X!ة اLراك، وا  �Nأن واس� �� Gtال ه5: ه. ی(��
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�4 �� وا��Mی
� �4 �5س� ا�&%،  �N���ر وأ�6XLوی_ �� ه87 ا�7 ��Tr
  وأن� ن�وي ا�&% و��n ن�ویً� ���N�؟

{ليس : جيوز أن تبيع املساويك يف مكة، وال يؤثر ذلك يف حجك ولو قصدت بيعها؛ لعموم قوله تعاىل: ١ج
  . )١(عليكم جناح أن تبتغوا فضالً من ربكم}


�، و�4 ی5م ٢س,M�� �� � ��6ا� a�� �Nأ��، و�� U� �� nTأ n6ح :
 �N� n��/ح!ی! و �� [�T �Nإی!ان��، و�� �NI��
 !�4 أ,�NI ا�!أة 1
و��
�5ة ا��5ا,� ��N�: �� ح% �
� أول ح�6 هM>  �� M>���4 87ة �7Nا 
ا�`�]، >4��n أآ	!ه� وه� /M حn6 /	. ذ�_: ا <Mن�، M>�4ن�. وا��)ال: ه. 

t, �ً1ر �هM
G حM>  �� �6 ه7ا ا�`�]؟ وا��!أة ا�ی!ان�� ,<5ل: إن  
�!یDً�، ویEZ+ �� ه7ا ا��<M، وأ�IT و�� ��N� �� ,	�~ أ�� آ� ی�
�N� أو 

.�N�� و�� n�6T �NنL ؛�N�
  @ ی�
وز فإا : هذا العمل ال جيوز، واليت فعلته إذا كانت جاهلة فهي معذورة جبهلها، وإذا كانت عاملة أنه ال جي٢ج

  تكون آمثة، وعليها التوبة واالستغفار، وال تعود إىل مثله، وأما حجها فصحيح إن شاء اهللا .
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

                                           
  .١٩٨) س�رة ا���Zة، ا4ی2 ١(
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  العمرة
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  )٨٨٧٢ا�
	�ى ر�� (
 �أم @؟ وإذا آ�نn وا1	� أر51 س: ه. ا���!ة وا1	�  �+ أه. �

 .��Mأر51 ا� �ا���M. �� ا�I�ب وا��
�، وإذا آ�ن�Y n! وا1	� Lه. �

��� أم @؟ أM�4ون� I5ن إ�+ ا�	ه. ی7ه �N��  �	1وا nن�وإذا آ ،�ًDأی

  أ4�دآ� ا-.
  ج: العمرة يف اإلسالم واجبة مرة يف العمر على أهل مكة وغريهم؛ لعموم أدلة الوجوب.

  اإلحرام بالعمرة ملن كان داخل احلرم فمن احلل كالتنعيم، واجلعرانة، وحنومها. وأما
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     
  )٤٥١٧السؤال األول من الفتوى رقم (

أي  : 4!ضn ا���!ة �!ة واحMة �4 ا���! N4. ی56ز أداؤه� ١�4س
  و/n �� ا��
�، أو @ ی56ز أداؤه� إ@ �4 أNX! ا�&%؟

: جيوز أداء العمرة يف مجيع أيام السنة، حىت يف أشهر احلج، وإذا أداها يف أشهر احلج وحج بعدها من ١ج
عامه فهو متمتع بالعمرة إىل احلج، وإذا أداها مع حجه كان قارناً بني احلج والعمرة، وعلى كل من املتمتع 

هدي جيزئ أضحية، إذا مل يكن من حاضري املسجد احلرام، وإذا أداها احلاج يف ذي احلجة بعد  والقارن
  أيام التشريق جاز، وال هدي عليه.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� �s) دي� �ال ا���٦٥٤٢ا(  
  � ح� �� ی<Mم ا���!ة  �+ ا�&% �U أن اLو�+ س
�؟: �١١س

، )١({وأمتوا احلج والعمرة هللا}: الصحيح من قويل العلماء أن العمرة واجبة؛ لقوله تعاىل: ١١ج
وألحاديث وردت يف ذلك، وإذا أتى ا املسلم قبل احلج يف أشهر احلج مث حج من عامه فهو متمتع بالعمرة 

يف حجة الوداع ملن مل يسق  إلفراد، والقران ملن مل يسق اهلدي؛ لقول النيب إىل احلج، وهذا أفضل من ا

                                           
  .١٩٦س�رة ا���Zة، ا4ی2 ) ١(
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اجعلوها عمرة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما «اهلدي من أصحابه رضي اهللا عنهم: 
  .)١(»سقت اهلدي، وجلعلتها عمرة

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  2%a��ا l&`ر f`�'  l&`��ا  
  B
&
 (�#ا* - -�ز  (�#ا��زاق (- XیX��ا#�)  

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ال ا���٣٢٩٤ا(  
  : ه. یGt ��ن��ن أن ی��I! /	. أن ی&% ح% ا�E!ی�D؟٣س

  وا حجة الفريضة.وأصحابه اعتمروا قبل أن حيج : نعم جيوز لإلنسان أن يعتمر قبل أن حيج؛ ألن النيب ٣ج
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٩٥٦١ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
: X`� �� ی)د� ا�&% إ�+ ��n ا-، ه. ی56ز أن ی7هF إ�+ ١س

  ا���!ة 4<] و�4 نE[ ا��
� �� ی)د ا�&%؟
  لعمرة ولو مل حيج يف السنة اليت أدى فيها العمرة.: جيوز أن يؤدي ا١ج

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���٢٨٩٦ا(  
: �� ا �I! �4 أNX! ا�&% وه5 ن�ٍو ا�&%، �f س�T !4�رج ٢س

�� n�/5ا�، .N4 �bP6, !� �, 87د إن ه�؟ �� 4&%  ���   
  : نعم جتزئه هذه العمرة عن العمرة الواجبة عليه شرعاً إن مل يكن اعتمر قبل، وإال فهي تطوع.٢ج

                                           
، ٢٠١، ١٧٢- ٢/١٧١، وا���Lري ٣٦٦،٣٨٨، ٣٦٤، ٧١،٧٥،١٤٨،٢٦٦،٣٠٥،٣١٧،٣٢٠،٣٦٢، ٣/٥، ١/٢٥٣،٢٥٩) ا��Oم أح$# ١(
-���  ٢/٣٨٦،٣٨٧،٤٦٠)، وأ-� داود ١٢١١،١٢١٦، -��� (٢/٨٧٤،٨٧٩،٨٨٣، و���� ١٦٢، ٣/١١٤،٨/١٢٨،١٢٩
)١٧٨٨،١٧٨٩،١٩٠٥ B`��%�٢٩٩٤، ٢٧١٢-��� ( ٢٤٨، ١٤٤- ٥/١٤٣)، وا �T�� ، وا- ٢/٤٦)، وا�#ار�B ٣٠٧٤-��� ( ٢/١٠٢٣)، وا-

  .٥/٣،٤،٣١،٤٠)، وا��&]BZ ٣٧٩٣-��� ( ٩/١٠٣)، وا- ح��ن ٢٧٩٥-��� ( ٤/٢٤٦خXی2$ 
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )١٠٦٦٤ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (

�ء ١سf!ة �4 ی5م : أ���� ���و��53 ٢٤/٩/١٤٠٧ذه M
هـ، و 

 M��و ،+EZI���� n�T8 أد!fو �+ أ ،�Eب �4 أن�NIا� ��  .tت ح�>����
ی5م آ��. n1!T �� ا���EZI+ وأ7Tت ا���!ة، �U ا���� أن
� �IZ!ط 
 j[ �4&�� ح���ح �

�ء ا�ح!ام �4 ا���<�ت، و/�V4 :nن ح	�fأ


�، �4� ح� ا���!ة، وه. ه� �I�	ء ا-؟ح�X ��5 إن	>  
: إذا كان األمر كما ذكرت من إحرامك من امليقات، مث طفت وسعيت؛ فعمرتك صحيحة، وال أثر ملا ١ج

  أصابك على صحتها، والقبول إىل اهللا تعاىل.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

�١٥٥٩ ا�
	�ى ر�� (ا���ال اEول (  
: ���I! �� یMر ��4+ /	. أن ی=5ف، ��  .N4� ��M إ �دة ١س

  ا�=5اف أن ی��+ f�ن��؟
: ليس عليه إعادة السعي؛ ملا روى أبو داود يف سننه بإسناد صحيح إىل أسامة بن شريك قال: خرجت ١ج

أن أطوف، أو قدمت شيئاً حاجاً، فكان الناس يأتونه، فمن قائل: يارسول اهللا سعيت قبل  مع النيب 
ال حرج، ال حرج، إال على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو «وأخرت شيئاً، فكان يقول: 

لكوه رِج١(»ظامل، فذلك الذي ح( .  
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

 ا�
	�ى ر��� B'�;�ال ا���١٢٠٢٨( ا(  
: /�n أن� ووا�R� �,Mداء ا���!ة، و 
�M� آّ�ْ�َ
� ا�=5اف أح�n ٢س

 �NI	ا���� وأرآ M
  n�/ �4 ا��� �
���F�I، وح�j أنN� �!ی�D و?� 
   !��� �4 آ. أ5Xاط ا����، ه. ی56ز أم @؟

                                           
� أ-� داود ١(T٢٠١٥-��� ( ٢/٥١٧) أخ� B%U#ار��&� ٢/٢٥١)، وا�?�ا B, B'ا��U�٤٧٢-��� ( ١٨٢- ١/١٨١، وا BZ[&��٥/١٤٦)، وا.  
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  : الحرج يف سعيك بوالدتك بالعربية؛ ألا معذورة ويشق عليها السعي على األقدام.٢ج
  . ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�*

                                     

  )٥٣٤١ا�
	�ى ر�� (
 .E? �
س: أن� �5ا?� �<�� M1 �4ة، أ7Tت  �!ة أن� وزو�I1 و��

�� NX! ر�D�ن ا��	�رك ����م ا���ض�،  ٢٧رض�U، وآ�ن ذ�_ �4 

� زح�� MXیMة أدت إ�+ ض��ع ز��  .t5اط حXLا �f�f �7ِنTْأ M�� �I1و

اLو�+، و�<� ا�=E. ا�!ض�U ���، و�<�n أ�&j  � زو�I1 ,�رآً� ��/� 
 !�Lس_، ,=5ر ا�
ا�=5اف، ح�j زوY �I1!ی	� �4 ��، و@ ,�!ف ا��
�b�، وض��ع أ��، 	� �
�cX ا�7ي Uا�!ض� .E=ا� ��� ��4 ح�!ة � �وأن


M ا��6!ان حn��? +I �� ا�&!م و�� ��  �+ M1ة، وأو  .E=ا� n�3
 n�tوح �?!Z��� n�t,ا ،�I1أدور  �+ زو �M1 �4ة، ورn�1 إ�+ �
 jح� ،�

M ا�Tr �?!Z! ا���.، وآ�ن ذ�_ ا�n/5 ض�<ً� ��  �I1زو
ا��&5ر �<!ب، وا�=E. ا�!ض�M1 �4 Uة، و/M أn>EX أ��  ��� آ�i!ًا، 


� ,�F �4 ذ�_ ا�n/5، أ�T!ًا ?��
� إ�+ M1ة ��>&� M/ �وأن  ،�
,!�  .�ن

� ا�س�م i� �4. ه87 � Gة، أو ی��!�E
� /D�ء  �!ة أو ,��  .N4
 M�4ات، وأ!�  �N�	/ �7نTأ M>4 ،أول  �!ة n��� �Nا���� أن U� ،��Zا��
 j[ �4&�� ح���ح �

M �	[ ا�ح!ام، إذا ح	�  �
?!IXا �أن �Iح�س�


�، N4. ی�I	! ه7ا ا�&	[ ا��Z!وع أم @؟I�	ح  
ان األمر كما ذكر من االشتراط عند اإلحرام بالعمرة فليس عليكما شيء، ونرجو أن يكون ما ج: إذا ك

  أصابكما كفارة من الذنوب.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٢٢٥٢ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
�!ة، �f ح�ضl=, ��4 n و�� ,�U، ورn�1 : أح!�n ا�!أة ����١س

 .&, �� nن�ء، وإن آ�X �� �N��  .N4 ،�Nإح!ا� nوح� �N�P
إ�+ �
  إح!ا�N� N��  .N4� �� �Xء؟
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: من أحرمت بالعمرة مث حاضت فحلت من إحرامها قبل أن تطوف وتسعى، فإن كانت جاهلة احلكم ١ج
منه كما تغتسل من اجلنابة، ضها، مث اغتساهلا ومل جيامعها زوجها وجب أن تكمل عمرا بعد انقطاع حي

فتطوف وتسعى وتتحلل بعد التقصري من شعر رأسها وال شيء عليها، وإن حصل مجاع بطلت عمرا، وعليها أن 
تكملها بالطواف والسعي والتقصري، ووجب عليها أن تقضيها فتأيت بعمرة بدهلا من امليقات الذي أحرمت باألوىل 

ما شاة من الضأن سنها ستة أشهر فأكثر، أو املعز سنها سنة فأكثر، تذبح مبكة وتوزع على منه، وعليها دم؛ إ
بقص شيء  فقرائها. أما إن كانت مل حتل من عمرا فعليها أن تكمل عمرا فتطوف وتسعى وتتحلل من عمرا

  من شعر رأسها، وال تبطل عمرا باحليض على كل حال.
  .'�&%� � $# و"�� و! �� وس��  و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�)
                                     

  �m)  l&`��ا  
 (�#ا* - -�ز  (�#ا* - g#ی�ن  - XیX��ا#�)  

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���٣٣١٨ا(  
: أ7Tت  �!ة ���f�f M أی�م �� ر�D�ن، و���f�f M أی�م �� ٢س

�� أح!م ���!ة. N4.  ��  �!,� ودیn ن�سً� ی��I!ون، ودn�T ا�&!م و
  �Xء أو @؟

: إن كنت مل تقصد أن تعتمر يف سفرك الثاين، وإمنا قصدت أن توصل أولئك الناس إىل احلرم ليعتمروا فليس ٢ج
  عليك شيء.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     


  )٦٤٢٧	�ى ر�� (ا���ال اEول � ا�
: إذا س�4!ت إ�+ �� وأ7Tت  �!ة، Y �f�در,N� �f س�4!ت ١س

إ��N� �!ة أT!ى ��M س
� و�� 7Tr  �!ة �4� ا�&� �4 ذ�_، وه.  �� 
  إ�f؟

: ال إمث عليك يف عدم اإلحرام بعمرة أخرى يف دخولك املرة الثانية إذا مررت بامليقات إىل مكة وأنت مل تنو ١ج
  حجاً وال عمرة.
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  .�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-
                                     

  )٨٣٢٤ا���ال ا�;�'B وا��ا-. � ا�
	�ى ر�� (
: ذه	L nداء ا���!ة وأنn�N أرآ�نN� �� Mا ?5اف ا�5داع، ٢س

�4 �� ی���5، وn1!T وأن� �� أودع؛ Lن  
Mي ن�� ر51ع إ�+  n�>�و
�  ��M أس	5ع أو أ/.. �

  : ال حرج عليك يف ذلك، وال يلزمك دم؛ ألن طواف الوداع بعد العمرة غري واجب.٢ج
: ذه	n إ�+ �� �� ی<�رب  Z! �!ات �5Iا���ت، و�� أح!م، و�� ٤س

أ?� l��	�n ا���I^؛ Lن
� @ �� �� أن ا����� إذا ذهF إ�+ �� ی&!م 
ا��Zء @زم، 74ه	n وأ7Tت ه7ا وی=5ف ���	�n، و��NX M! ذآ!ن� M3ی^ �Rن 

���4 �fإ ��  .N4 ،[>4 ^؟  �!ة	س  
مكة من غري إحرام بالعمرة؛ ألنك مل تقصد النسك : إذا كان الواقع كما ذكرت فال إمث عليك يف دخولك ٤ج

  يف هذه املرات.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٩٣١٩ا�
	�ى ر�� (
س: ذهF وأ85T إ�+ �� ا��!�� �4 أی�م ا�ZI!ی^، و�� ی5�TMا 
ا�	�n و@ ?�54ا و@ س�5ا، وا�<Mt �� ذه���N اس�Iم وا�Mه� ا�7ي ,�45 
 .	/ �� �ه
�ك، ح�j أن�N �4 حPن وانcZ�ل، و�� ی�	^ ��N أن د5�Tا �

 !�T -اك اP1 ؟!�EIا� �� �N��  ذا�ذ�_، � �ا�P6اء و�1.  ��
� و ��
  T��tً� �15� ا- ا�!ی�.

  ج: إذا كان الواقع كما ذكر فال حرج عليهم وال كفارة.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ال ا���٧٨٧٠ا(  
ة وی<5م �N�، و��M ا@نNI�ء �� :  
�M� ی
5ي ا�Z`� ا���!٣س
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ا�=5اف وا���� وی<5م ���E� !�t>I_ ا�ح!ام، ه. ی<�N1 �� !t واحMة 
  �� ا�!أس أم ��  Mة N1�ت؟

  : الواجب أن يعم الرأس بالتقصري، أو احللق.٣ج
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���١١٦٠٤ا(  
:�� ح�^ �4  �!ة ه7ا اLس	5ع �f أ7T  �!ة �4 اLس	5ع ٢س

.M�� n	
  ا�<�دم؛ ��ذا  ��� أن ی�E.؟ ح�j أن M1 !�t/ 8!�Xًا، ور��� �� ی
:من أخذ عمرة أو حجاً فإنه جيب عليه أن حيلق رأسه أو يقصر شعره، وإذا مل يكن يف الرأس شيء من ٢ج

  سقط الواجب يف ذلك، وحجه أو عمرته صحيحة.الشعر 
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )١٠٧٥٠ا�
	�ى ر�� (
هـ، ١٤٠٧س: �<M أدی
� ا���!ة NX �4! ر�D�ن ا��	�رك ه7ا ا���م 

 �

�ء و�3
� ا�&!م و/n �3ة ا��Z�ء، وا�7ي حt. أنfأ �
b�>4ر Mأح �نM>4

� حM�� +I ?�5ع  -أي: �3ة ا��Z�ء  -ا��tة   j&	��� �
�cZن�4

 F�Iن&� وه5 �� ا� �
�>��� M�� 8�نM154 ،���Iا��5م ا� �� ]�Zا�

� حM�� +I ا�4=�ر، i�4 ��، و� �Tأ n�� +ا�&!م إ� �� �
��? ،MیMZا�


� �� ی)د�� �bء ا����

� ا�&!م ح�j أن ا��Pی� ا���!ة إ@ �4 ا����� ون
 �  �
i&� ء�
fأ �N
� �
ا�i�ن��، أ�� ن&� ا�!1�ل M>4 أدی
� ا���!ة و,&��
 �4 �Tل أP
ا�!�4^ ا��E<5د. ا��)ال: ه.  ��
� �Xء �4 ذه��
� إ�+ �
 �4 �Tل أP
�، وه.  �+ ا�
��ء �Xء �N 5�? �4 �� ا�&!م إ�+ ��

����!ة، وا��Mة  ��، وه.  ���X �Nء �4 ا�IY���N وه� �&!��ت

�ه� T�رج ا�&!م ه5 ی5م واحM؟�D/ �Iا�  

ج: إذا كان األمر كما ذكر فال شيء يف ذهابكم وذهاب النساء إىل مرتل أخيك مبكة املكرمة، 
  وبقاؤكم به يوماً قبل تأدية العمرة، وكذلك الشيء يف االغتسال قبل تأدية العمرة للنظافة أو التربد.
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  .(�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس��  و-�* ا�	�,&+ و!�) ا*
                                     

  )٩٦٢٢ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
هـ ��<��م �Rداء 4!ی�D ا�&% (/�رنً�)، ١٤٠١: و4<
� ا-  �م ١س

هـ، س�&n �� ا�p!وف ��M ,�45^ ١٤٠٢أي: ح% و �!ة ��ً�، و�4  �م 
 �,Mا�&%  � وا� �Dداء 4!یR� -م أح[ ا�یLا-، و�4 ه87 ا �Nی!ح�

 �	�
�� إ�+ اLرض ا�=�ه!ة ا��	�رآ�، ویMZن� ا�=5اف ح5ل ا�&�
 �	
و3�ح	��،  ����وا���� ��� ا�Et� وا��!وة، �f زی�رة ��M6 ا�

 �4 .N4 � 5=I7ا ا���. ا�N� n�/ 5� .N4 ،�Eی!Zة �4 ا�!وض� ا��tوا�
�4
E!ض أن ��� :!Tr +
��ً@، وه7ا ا���ل  ذ�_ ,	7ی! أو إس!اف؟ ���

یL �Eداء ا���!ة وأ���� �Z!وع ا�I	!ع ��6�هMي ا�س�م �4 
أc4�ن�I�ن، �E4 أي �N1 أضU ه7ا ا���ل؛ ه. أ,	!ع �� ���6�هMی� أم أ/5م 

.!�T .اآ� ا- آP1 ا���!ة؟ .���  
على املؤدي  : كل من السفر للعمرة واإلنفاق يف سبيل اهللا عمل طيب مشكور، لكن العمرة نفعها قاصر١ج

  هلا، وأما اإلنفاق يف اجلهاد فنفعه متعدي؛ فيكون البذل فيه أوىل وأفضل.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٤٤٦١ا���ال ا��ا-. � ا�
	�ى ر�� (
�	�n إ@ �4 : �� أح!م Tr �4! ی5م �� ر�D�ن، و�� یt. إ�+ ا٤س

أول ���� �� 5Xال ه. هUI�I� 5 أم @؟ و�� أح!م �� M1ة و�� ی&!م �� 
ا���<�ت حI+ و3. إ�+ ا�	�n و?�ف ���	�n وس�+ ��� ا�Et� وا��!وة، 
T �f!ج إ�+ ا��Mی
� و��� رU1 إ�+ �� أح!م �� ا��Mی
� إ�+ �� و?�ف 

�Mم اLول أم ���	�n وس�+ ��� ا�Et� وا��!وة ه. ?5ا4� ه7ا ی�E�  � ا
  @؟

من أحرم بالعمرة من آخر رمضان، ومل يطف ومل يسع هلا إال أول ليلة من شوال، مث حتلل منها،  أوالً:: ٤ج
  مث حج من عامه مل يعترب متمتعاً بالعمرة إىل احلج؛ ألن إحرامه بالعمرة كان يف غري أشهر احلج.
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مث سافر إىل املدينة وأحرم بعمرة أخرى من امليقات من أحرم بالعمرة بعد أن جتاوز امليقات وأداها  ثانياً:
وأداها مل تسقط عنه العمرة الثانية ما وجب عليه من الدم من أجل جتاوزه امليقات بال إحرام يف العمرة 

  األوىل.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

 ا�
	�ى ر�� (ا���ال ا� d��;�٢٨٢٣(  
: إن
� أ7Tت  �!ة �4 أول NX! ر�D�ن ه7ا ا���م، و�ni ٣س
ی�5ً� ور7Tr n�1  �!ة �R4 ،��5iول �� وn�3 ا�&!م n��3  M�١٥ة 

 n�5&,و ،n�	5اط  �+ ا�Xأ ��	س nE?و ،M6ا��� ��&, �NIوأن5ی ��Iرآ�

M �<�م أ��
� إ�!اه��  ��� ا���م،  ��Iرآ� n��t4 �هM��  +إ� n�5&,و
  ا����+، n���4 س	�� أ5Xاط، و��M ذ�_ /t!ت �� �X!ي.

جيب هلا، وال شيء عليك غريه إذا كنت أحرمت ے: ما ذكرت يف سؤالك أنك فعلته يف عمرتك هو ما٣ج
ا من امليقات الالزم لك، إال أن فعلك صالة ركعتني عند دخولك املسجد قبل الطواف حتية للمسجد 

  لداخل احلرم وال سيما احملرم البدء بالطواف إن تيسر ذلك. خالف السنة، فالسنة
الذي سبق  - وما ذكرته من أنك أحرمت يف ثوبك، إن كان مرادك ثويب اإلحرام الذين مها اإلزار والرداء 

فال شيء يف ذلك، ولك استعماهلا مراراً يف حجة أو عمرة  - استعمالك هلما يف عمرة قبل عمرتك هذه 
ملها يف ذلك، وإن كان مرادك أنك أحرمت بالعمرة مبالبسك العادية اليت تلبسها يف غري وإعطاؤها من يستع

اإلحرام فقد أخطأت يف ذلك، وارتكبت يف عمرتك حمظورين من حمظورات اإلحرام، ومها: لبس املخيط، 
عن تغطية فديتان: إحدامها عن اللبس، واألخرى  - إن كنت عاملاً بأن ذلك ال جيوز - وتغطية الرأس، وعليك 

الرأس، وكل واحدة منهما ذبح شاة جتزئ يف األضحية، أو إطعام ستة مساكني كل مسكني نصف صاع من 
متر أو غريه من قوت البلد، أو صيام ثالثة أيام، وتوزع الشاتان أو اإلطعام على مساكني مكة، وال تأكل 

سياً للحكم الشرعي فال فدية منهما، وتقضي الصيام يف أي مكان وزمان، وإن كنت جاهالً بذلك أو نا
  عليك، وعليك يف كال احلالني التوبة واالستغفار، وعدم العودة ملثل هذا العمل املنايف ملا يتطلبه اإلحرام.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٢٨٣٠ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
: ح% 1
Mي �� ا�6
5د ا�7ی� �4 �
+، وأح!م ی5م �f�ن��، ١س
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و?�ف وس�+ ذ�_ ا��5م، وی5م ,��� M�3 ا��� � ا�i�ن��  Z!ة إ�+ 
 !4�ت، ونPل �
N� /	. ا��� � ا�!ا��� �� ذ�_ ا��5م إ�+ �T�م أ5Tی�8 
�4 وادي �&�!، و�N�� ]�1 حI+ ا��5م ا���X!، ور�+ وح�^. ه. 

M�4/�؟ أ�أم ن G�&3 �6ًا.ح!�T -اآ� اP1 �ون  
: إحرامه يوم مثانية صحيح، والطواف والسعي اللذان حصال منه ليسا مشروعني يف حقه، وال جيزئان عن ١ج

طواف احلج وسعيه؛ ألنه أحرم من داخل احلرم، وصعوده إىل عرفة يوم تسعة الساعة الثانية عشرة ليس عليه 
ن ذلك اليوم غري جائز، فالواجب عليه البقاء يف عرفة إىل فيه شيء، ونزوله من عرفة قبل الساعة الرابعة م

غروب الشمس، وبرتوله قبل الغروب ترك واجباً جيب عليه فيه دم، وهو ما جيزئ أضحية من الضأن أو املعز 
أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يذبح يف احلرم ويوزع اللحم على فقراء احلرم، ومبا أنه نزل من عرفة قبل الساعة 

من يوم عرفة إىل خيام أخوياه يف وادي حمسر وجلس معهم، فهذا يدل على أنه ترك املبيت مبزدلفة،  الرابعة
وإذا كان األمر كذلك فقد ترك واجباً من واجبات احلج، وعليه ذبح ما جيزئ أضحية من الضأن، أو املعز، 

م العيد صحيح، وكذلك أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، يذبح يف احلرم ويوزع على فقراء احلرم، ورميه يو
  حلقه. ومل يتعرض يف اجلواب إىل ما بقي من أعمال احلج؛ ألن السائل مل يتعرض للسؤال عنها.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� �s) B'�;�ال ا���٦٧٤٤ا(  
���!ة وا �I!ت، ه. ی56ز �� أن أ,�Mى : أ,�/ n�M3ًا ا١٢س

 ،lb�=وم �4 ا�P� و�� n�,ى إذا أردت؟ أو أ!Tة أ!� !�I وأ n�/ا��5ا
 MحL ن�� �� أو�f !�I وأردت أن أ ،�,!�  n�Nوأن ،!�I وأردت أن أ

  أ/�ر��، ه. ی56ز ذ�_ أم @؟
، سواء كانت العمرة الثانية : نعم جيوز لك أن تأيت بعمرة ثانية من ميقاتك، أو من أي مكان من احلل١٢ج

لك، أم ألحد أقاربك، أم غري قريب لك؛ إذا كان من تعتمر عنه ميتاً، أو عاجزاً عن ذلك؛ لكرب سنه أو 
  مرض اليرجى برؤه.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٧٣٨٧ا�
	�ى ر�� (
�D� :س.�
!ر ا���!ة �4 ا��, �  5ن ا��)ال  � ح
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العمرة إىل العمرة كفارة ملا «: ج: الصحيح أنه جيوز تكرر العمرة يف السنة عدة مرات؛ لقول النيب 
  متفق على صحته. »بينهما، واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (�   )٢٨٧٣ا���ال ا�;��
: ه. ?5اف ا�5داع واF1 �� وا1	�ت ا���!ة ��� هT 5�رج ٨س

  ا�&!م وی�� ���=�lb؟
: : املعتمر من أهل الطائف إذا أراد أن خيرج من مكة بعد أداء عمرته فإنه يطوف للوداع؛ لعموم قوله ٨ج
رواه أمحد ومسلم وأبو داود وابن ماجه، ويف رواية:  »ون آخر عهده بالبيتال ينفرن أحد حىت يك«

  (أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إال أنه خفف عن املرأة احلائض) متفق عليه.
  ويف وجوبه اختالف على املعتمر، ولكن هذا هو األحوط له؛ عمالً بعموم السنة.

  .� $# و"�� و! �� وس��  و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���٩٦٨ا(  
: أن� أس� �Mی
� ا�=�lb، وآ. NX!ی� أو �f�f أ/5م �Rداء ٢س

  ا���!ة ,=ً 5�N4 ،. ?5اف ا�5داع واF1  �� أم @؟
رواه  »حىت يكون آخر عهده بالبيتال ينفرن أحد «: : اختلف أهل العلم يف بيان املعىن بقوله ٢ج

مسلم؛ هل املراد به من نفر من مكة بعد انقضاء أعمال احلج وهو حاج، أو من نفر منها بعد إاء أعمال 
حجه إن كان حاجاً، وأعمال عمرته إن كان معتمراً، أو أن املقصود من نفر من مكة مطلقاً، سواء كان 

أديت العمرة مستقبالً أن تطوف للوداع احتياطاً، وخروجاً من حاجاً أو معتمراً أو ال؟ فينبغي لك إذا 
  اخلالف.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���٢٢١٣ا(  
: أن� آ
n أ�Pم ا����I!ی� �=5اف ا�5داع  
T M!و�N1 �� ا�	�M ٢س

� �4 درس� ���&!م أن� @ وداع �N�، ا�Iح�س� �� nس�� M/ام، و!&
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  R4ر51 زی�دة ا�	��ن �4 ه7ا ا��5ض5ع.
: جيب طواف الوداع على من حج بيت اهللا احلرام عند سفره؛ لقول ابن عباس رضي اهللا عنهما: (أُمر ٢ج

له: (كان الناس ينصرفون الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إال أنه خفف عن احلائض) متفق عليه، ولقو
) رواه أمحد »ال ينصرف أحد حىت يكون آخر عهده بالبيت«: من كل وجهة؛ فقال رسول اهللا 

قاله عند الفراغ من احلج؛ إرشاداً للحجاج. أما املعتمر فال  ومسلم، وهذا أمر للحجاج بقرينة احلال، فإنه 
مل يطف  لعدم الدليل على الوجوب، وألنه  جيب عليه طواف الوداع، لكن يسن له أن يطوفه عند سفره؛

  للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء فيما علمنا من سنته يف ذلك.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٨٠١٨ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
 ١٠٠,	�M  � أم ا�<!ى (�� ا��!��)  : إن
� أس� �4 /!ی�١س

آ��I� 5!، وNX �4! ر�D�ن ا��	�رك �� آ.  �م أذهF إ�+ �� ���I!ًا، 
 U� �N� nZ/�
, M/و ،�Iأ 5د إ�+ /!ی �f ،!tوأ��3 �3ة ا����6 وا��
��a إ5Tان� 4<��5ا ��: @ ,56ز ا���!ة آ. أس	5ع NX �4! ر�D�ن 

  .ا��	�رك. أM�4ون� أ4�دآ� ا- �
5ر8
  : إذا كان الواقع كما ذكرت فذلك جائز؛ ألنه مل يرد نص يف حتديد فترة بني العمرة واليت تليها.١ج

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���٣٨٤٠ا(  
�D�ن ا��	�رك، و?nE : ذه	n إ�+ ا���!ة �4 أح5NX Mر ر٢س

 Mأح n�R�4 ا�5داع، وس _X يM
وس��n��3 �f n ا�I!اویG، وحMث  
ا�!1�ل ا���
�� ا�7ی� ی5�tن �56اري �� أه. نM6  � ا�5داع 4<�ل: �� 
 M�� � ��_ وداع، وM�� n1!T ا��tة �� �� ا��!�� �Mون وداع، �

N�4 �Iا� jدی�حLا a�� _�7، وآ�ة ذآ! �� أن  �� ودا ًM� :�» ا5��1ا
n�	��� آ�MN  !Tr«.8ذ�ا,` ��  F6ی �دة �4 ذ�_، و��ر51 ا�4R4 ،  

: إذا كان األمر كما ذكرت فال جيب عليك شيء خلروجك بدون وداع، ولكن يف املرة األخرى إذا ٢ج
  أردت السفر بعد العمرة فإنك تطوف للوداع، وهذا أفضل، وإمنا جيب طواف الوداع على احلاج.
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  .+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&
                                     

  )١١٣٨٠ا�
	�ى ر�� (
س: ن7ر أن ی��! وا�M,� آ. س
� ی5م ا���N4 ،M. ی56ز �� أن ی��!ه� 
�4 ر�D�ن أو M� 8!�Yل ی5م ا���M� Mون آE�رة، وإذا �� ,!FY ذ�_ �4�ذا 

  ی��P�؟
رمضان فال شيء عليك؛ ألنك أديت ما هو أفضل من وقت املنذور، كما لو نذر  ج: إن أعمرت والدتك يف

أن يصلي يف املسجد األقصى فصلى يف املسجد احلرام أو املسجد النبوي؛ لكونه أداها يف مكان أفضل، وقد 
الً جاء يف احلديث الصحيح أنه ال شيء عليه يف هذه املسألة األخرية، وهو عن جابر رضي اهللا عنه، أن رج

صل «قال يوم الفتح: (يارسول اهللا إين نذرت إن فتح اهللا عليك مكة أن أصلي يف بيت املقدس) فقال: 
داود وصححه ےرواه أمحد وأبو )١(»فشأنك إذاً«، فسأله فقال: »صل ههنا«، فسأله فقال: »ههنا

  احلاكم .
  وحصل االمتناع من غريه. أما لو امتنعت أمه من العمرة فإنه ال شيء عليه أيضاً لكونه أدى ما عليه

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

                                           
� أح$# ١(T٣٣٠٥-��� ( ٣/٦٠٢، وأ-� داود ٣/٣٦٣) أخ� B#ار��آ� ١٨٥- ٢/١٨٤)، وا� �&� ٣٠٥-٤/٣٠٤، وا�?�ری{ ا�	�ا B, ري�L��وا ،
  .٨٣-١٠/٨٢، وا��&]BZ ٣/١٢٥)، وا�U �وي ,B ��ح ���'B ا4ث�ر ٢٠٦٦-��� ( ٦/١٧١
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  فدية ترك الواجب
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 ا�
	�ى ر�� (� l��L�ا-. وا��ول واEال ا���٣٦٥٧ا(  
: ر1. أدى 4!ی�D ا�&% و,!ك  Mة وا1	�ت، آ�� ,!ك ا�ح!ام ١س
<�ت و,!ك ا��	�P�� nد�N4 ،�E. یbP6� دم واحM، أو �. واحM �� �� ا���

  ه7ی� ا�5ا1	�� دم؟
: لكل واحد من هذين الواجبني دم جيزئ أضحية، يذحبه ويفرقه يف احلرم على الفقراء، وال يأكل منه، ١ج

  بيت مبزدلفة.فإن كان ال يستطيع فإنه يصوم عشرة أيام عن ترك اإلحرام من امليقات، وعشرة أيام عن ترك امل

�	� ��Mم ��� ,!ك وا1	�ت ا�&%، �4� ه5 ذ�_ ا�Mم، ه. ه5 ٤س��� :

�i. دم ا�UI�I ا��7آ5ر �5/ �4� �,��UI�, ��4} :+ �����!ة إ�+ ا�&% �4� 
اس��I! �� ا�MNي} ا\ی�، وإذا آ�ن آN4 _�7. ی56ز إT!اج /��� ا�Mم 

7ي ,��� وإ =�b� �i� �`Zً�؟ وإذا 1�ز ذ�_ N4. ی56ز ��Z`� ا�
/��� ا�Mم أن ی
E<�  �+ ن�E� أو  �+ أه�� �Mون أن یIZ!ي ا�MNي 

  وی7�&�؟
: من ترك واجباً من واجبات احلج والعمرة وجب عليه دم، والدم سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو شاة جتزئ ٤ج

نقود خيالف ما أضحية، يذبح مبكة ويقسم بني فقراء احلرم، وال جيوز إخراج قيمة الدم نقوداً؛ ألن إخراج ال
  أمر اهللا به .

: ه. ی56ز ��� وF1  ��� ا�Mم أن ی)T!8 إ�+ ��8M، ی�
� ٥س
ی)T! ذ�G ا�Mم إ�+ أن یt. إ�+ ��i� 8Mً�؟ و�I+ ی	Mأ 51از ذ�G ا�Mم ��� 

  ,!ك وا1	ً�، و�Tr +I! أی�م ا�7N� G�7ا ا�Mم؟
يام: ثالثة يف احلج، وسبعة إذا : من وجب عليه الدم لترك واجب وهو ال يستطيعه فإنه يصوم عشرة أ٥ج

رجع إىل أهله. ويبدأ وقت ذبح الدم لترك واجب من أول ترك الواجب، سواء كان قبل أيام العيد أو بعده، 
وال حد آلخره، ولكن تعجيله بعد وجوبه مع االستطاعة واجب، ولو أخره حىت وصل إىل بلده مل جيزئ 
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رم ويشتريه من هناك ويذحبه يف احلرم ويوزع على فقراء احلرم، ذحبه يف بالده، بل عليه أن يبعث ذلك إىل احل
  وجيوز أن يوكِّل من يقوم بذلك نيابة عنه من الثقات.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  �m)  l&`��ا  
 (�#ا* -  (�#ا* - g#ی�ن  - XیX��#ا�ز(�-   

  )٥٣٥١ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
: أن� 1
Mي �4 ا�4M�ع ا��Mن� وأحD! آ.  �م �4 �5س� ا�&% ١س

�4 �
+ أیDً�، و��  �� ا��	�س ا�!س�� ا���!ي،  �f ،�4! و +
� �4
و�� أ,6!د �� ا��`�]، N4. ی&t. �� ح% إذا ن5یn ا�&% وأن� ����	�س 

��&6�ج؟ Lن ?	���  ��� ,F�=I ا���!ي و�� أ,6!د �� ا��`�] أس5ة �
  ا@�PIام ����	�س ا���!ي. أM�4ون� P1اآ� ا- �T!ًا.

: ال حرج أن حتج يف لباسك العسكري وأنت مكلف بأعمال احلج كما ذكر يف السؤال، وال تستطيع ١ج
طعام أداء العمل بلباس اإلحرام؛ ألن اجلهة املختصة ال تسمح بذلك، وعليك بسبب ذلك الكفارة، وهي: إ

ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع من متر أو أرز وغريها من قوت البلد، أو صيام ثالثة أيام، أو ذبح 
  شاة عن لبس املخيط، وعليك مثل ذلك عن تغطية الرأس.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )١٢٤٠١ا�
	�ى ر�� (
س: �� وا�M/ M ,5آ.  � حX �6`�، و/M را>4� �f�f أX`�ص 
�� أس!,�، و/M آ�ن ح6� �U أه. س��رة �1R!ة �U �5�6 � أX`�ص، 
و/M انt!ف ��N 3�حF ا����رة /	. Y!وب ا��Z[ ��  !4�ت �<��. 
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وه� ی
p!ون ا��Z[ �4  �5 ا�6	.، وه�  �+ Nm! ا����رة، و3�ح 
�N� F6Iب و�� ی��ا�!آ a�� ���   دروا�Y :�ًن��f ،رة�ا��� Fح�3

 a�� لRي ��د8 �� ا�&% سMو3. وا� �ا���.، و�� ltI
� M�� �Eد�P�
أه. ا���� وأ4�دوR� :8ن  ��� د�ً�  � آ. I>4!� �`X�؛ ح�j أن� Y�در 
 �ًt`X +3أو �ن�� �� ح6�iا� �
 !4�ت /	. Y!وب ا��Z[، و�4 ا��

 G�ذ �`Zوا� ،Gb��ذ U�أر �� G�ل: اذ�و/ �1ً�ة حMه�Zت �4 ا����4  !4
و/N��/ M�  �+ ا�&6�ج، و��� �D+  �+ ه87 ا�<M� �tة ?5ی�� ��� 

) س
� سRل ه7ا ا��35+ ر1.  �� وأ4�دR� 8ن� @ ی56ز ١٥ی<�رب ح5ا�� (
�، و/M رU1 ه7ا � .Tأو �4 دا +
� .T5ن داذ�&N� �4  !4�ت، �. ,

 �
� Gb��7ا��35+ /��� ا�->Iان M/ يMا��35+، ووا� Mإ�+ رح�� ا-، و� .
) رؤوس ٤) ری�@، وه� �4 و/�NI آ� /��� (٢٤٠وا�
<5د /Mره� (


�م، وا\ن اnE�IT ا�<��� �Pی�دة آ�� ,�!54ن. ��ذا أ�4.؟ أM�4ون� أ4�دآ� Yأ
  ا-، وP1اآ� ا- آ. �T!. وا���م  ��� ورح�� ا- و�!آ�,�.

ري أربع ذبائح من الغنم جتزئ أضحية، أو أربعة ج: إذا كان األمر كما ذكر يف االستفتاء فعليك أن تشت
أسباع بدنة أو بقرة، جتزئ كل منهما يف األضحية، على أن تذبح يف احلرم وتوزع بني فقراء احلرم؛ عن 
خروجه ورفقته من أسرته من عرفات قبل غروب الشمس. نسأل اهللا أن يتقبلها، وأن يعفو عن أبيك 

  وأصحابه.
  .(�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس��  و-�* ا�	�,&+ و!�) ا*
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  باب الفوات واإلحصار
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  )١٨٧٢الفتوى رقم (

�س_ ا���!ة، � n�D/و ،n�	إ�+ ا� U���4 ا��5م ا�� nN15, :س

� إ�+ N15, _ذ� M��و ،�N� وض!Eا� ���T �
�D/و +
و,nN15 إ�+ �


� ا���� n	�>ت، وان�4!  ،��L %6&� .1ر �I>4!� ن�، وآ�ن!fR,رة و�
,�45 �4 ا�&�دث، وأن� رn�1 �� �&. ا�&�دث �4 ���� ا�I�سU �� ذي 

  ا�&�6. ��ذا ی�Pم؟
ج: الواجب عليك وقد أحرمت باحلج أن تستمر فيه حىت تقضي املناسك مجيعها، وال تتركه حلادث أجناك 

لة يف احلج، وما دمت رجعت قبل أن تقف بعرفة وتطوف اهللا منه، ومثله ال يكون عذراً لك يف ترك املواص
بالبيت وتؤدي ما أوجبه اهللا عليك؛ فعليك أن تستغفر اهللا وتتوب إليه مما ارتكبته، وأن تذبح رأساً من الغنم 
جيزئ يف األضحية داخل مكة يف أي وقت، وتوزعه على الفقراء، وال تأكل منه، وال دي منه لقريب غين، 

  ابل إن شاء اهللا.وأن حتج من ق
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

 ا�
	�ى ر�� (� l��L�ال ا���٢٢٩٤ا(  
  :  Mم ��4 ا�ح!ام إ@ ��M ?5اف ا�4�ض�.٥س

أو التقصري، وطواف اإلفاضة أعمال يوم النحر ثالثة للمفرد هي: رمي مجرة العقبة، واحللق  أوالً:: ٥ج
والسعي إن مل يكن سعى بعد طواف القدوم. وأما املتمتع والقارن فيزيد بذبح اهلدي، ويزيد املتمتع سعياً بعد 

  طواف اإلفاضة. 
تكون هذه األعمال مرتبة: الرمي، فالذبح، فاحللق أوالتقصري، مث الطواف والسعي، هذا هو األفضل؛  ثانياً:

فإنه رمى مث حنر مث حلق رأسه، مث طيبته عائشة، مث أفاض إىل البيت، وسئل عن ترتيب هذه  ،تأسياً بالنيب 
  .»ال حرج، الحرج«األمور، ومن قدم بعضها على بعض، فقال: 
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ومن فعل اثنني سوى الذبح حصل بذلك التحلل األول؛ وبذلك حيل له كل ما حرم عليه باإلحرام  ثالثاً:
ثة حل له كل شيء حرم عليه حىت النساء، واألحاديث يف هذا كثرية دالة على ماعدا النساء، وإذا فعل الثال

ما ذكرنا، وأما احلديث الذي يستدل به على أن من مل يطف طواف اإلفاضة يوم العيد حىت غربت الشمس 
يعود حمرماً كما كان فهو حديث ضعيف؛ ألنه من رواية حممد بن إسحاق، عن أيب عبيدة بن عبداهللا بن 

، وأبو عبيدة املذكور مستور احلال، وال حيتج به؛ ألنه مل يوثقه أهل العلم فيما نعلم، وكما يف ذيب زمعة
التهذيب، وألن حممد بن إسحاق ولو صرح بالسماع ال يعتمد عليه يف األصول املهمة إذا مل يتابع، وقد قال 

ل يف التلخيص: نقله ابن حزم عن عروة بن البيهقي رمحه اهللا: ال أعلم أحداً من الفقهاء قال ذا القول، وقا
  الزبري. انتهى.

ولو صح النقل عن عروة مل يكن يف قوله حجة؛ لكونه خمالفاً لألدلة الشرعية، وملا عليه أهل العلم من 
  الصحابة والتابعني ومن بعدهم.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  �m)  l&`��ا  
 (�#ا* - -�ز  (�#ا* - g#ی�ن  - XیX��ا#�)  

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���٩٢٠٤ا(  
: ذهF أحM ا���Pء ا���I�M/ی� إ�+ ا�&% ا���م ا���ض�، و 
�M� ٢س

 M
ذهF إ�+ ا��Mی
� وأح!م �� ��<�ت ا��Mی
� وا,6� إ�+ �� وه
�ك و 

� آ�ن /M ن<=� ا�&!اس� أ�!وTV� 8!اج ,t!ی&� ا����5ح �� ��&%، و�

 �I6ح !	I�, .ه .�N
� !�R� U1!4 ،�ً&ی!t, [، و�� ی���	م ا�7ي /�ح% ا��
� وآ�ن /M أح!م؟� .TMی �� �أن �Y!��� _5اب �4 ذ�f �N��   

م ال إمث عليه يف حتلله من إحرامه ورجوعه دون أن يتم حجه؛ ألنه مغلوب على أمره، واهللا علي أوالً:: ٢ج
  حباله رحيم بعباده، فيجزيه على قدر مافعل من أعمال احلج بإخالص.
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من كان قد اشترط عند إحرامه بأنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس فال يلزمه شيء، وإن مل يكن  ثانياً:
{فإن أحصرمت فما استيسر من قد اشترط ذلك فعليه هدي يذحبه حيث أحصر؛ لقوله تعاىل: 

  سه أو يقصر؛ وبذلك يكون حله من إحرامه.مث حيلق رأ، )١(اهلدي}
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )١٣١٦٢ا�
	�ى ر�� (
هـ، وآ�ن ١٤٠٩س: س�4!ت ا���م ا���ض� Lداء �
�س_ ا�&%  �م 

ت، أح!�
� س
5ا ٦س
5ات، وأT!ى  �!ه�  ���٨ زو�I1 وا�
�  �!ه� 
�� ا���<�ت أن� وزو�I1 وا�	
I�ن �
�� ا�&%، و�� ن<. أي �� ن
5: إن 

�، ون5ع ا�&% إ4!اد.� n�Tد �f ،�
I�	ح j[ 4&�� ح���ح �
  ح	�
ذي ا�&nN15, �f ،�6 إ�+ �
+  ٧/�n ���=5اف وا���� ی5م 

ذي  ٩ذي ا�&nN15, �f ،�6 إ�+  !4�ت ی5م  ٨و/N�4 n�D� ی5م 
� nی!�Iی5م  !�4 ا�&�6، واس ltI
�!4�ت حM�� +I ا�c!وب، �4 �

 M�� �� ،��&I, ءت و���س �I&3 �أ3	n ��!ض وأ7Tت  �ج، �
Y!وب �X[ ی5م  !nN15, �4 إ�+ �Pد��E، ن�N�4 n� حI+ ا�6E!، وأن� 
 �4 n�D/و ،+
� +EZI�� +ف إ��رة ا�س��س� �
I�>ة، نM��ه �i1

�4�ض�، و�� أرم ا���EZI+ ی5م ا���M آ��، و�� أ,�� �� ?5اف ا
 �4 �
ا��6!ات، وأو@دي ��� �� ی5��Eا ��Xً�، و�� أوآ. أحMًا  

  ا��6!ات.
 n�	� ،a!ی� �وأن +EZIا��� �� n1!T Mی� ی5م ا����N�4 ن

                                           
  .١٩٦) س�رة ا���Zة، ا4ی2 ١(
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� �Mون ?5اف أو ر�1، ووn�3 إ�+ � �� n1!Tا��`�=� و �����
 �f lb�=ذ�_ �4 ا� M�� +EZIا��� n�Tذا أ�4.، ود�أ !ف � �� lb�=ا�

T.إ�+ ن6!ان n�1ر �f ،���4أ ��  Mأح �
�Mو�� ی ،n1!  
  ��ذا أ�4. �4 ?5اف ا�4�ض� ا�7ي �� أؤد8 �4 و/I�؟

  و��ذا أ�4. �4 ا�!�1 ا�7ي �� أ��4�؟
 M/. ا�=5اف وا�!�1، و	ا����[ ا��`�=� / nیM,ار M/ذا أ�4. و�و�

   �X!ت زو�I1 /	. ا�I&�.، أي ��M و��53 ن6!ان.
 �,�
  و/M ن5ت آ. �
n ن�� ا�&% ��
�؟��ذا أ�4 .�4 �

� ,5ض�G �� یF6  ��  ��� ا\ن؛ �� أرض� ا- I��D4 �� 51أر
.�I �? ًاMه�ول 1�ف ��  7اب ا-، وأح�Tأ �
   P و1.، إن

 Gtإ�+ ن �ً�bدا ��4� وی45< �
أسRل ا-  P و1. أن ی	�رك �
��، ا������� وإرX�ده� و,����35tT ،�Nً� أن� /Mوة 3��&� ������

 +�  �ً���Iل ا�!د آ�رسV� م!Iا� �I��D4 �� 51وأه.  �� و,<5ى، أر

5ان� حI+ أ,�� �� ,<Mی� ا��7�Gb ?� � - دا �ً� ا��P  +�5 و1. أن  

.�
� .	>Iی  
ج: عليكم الرجوع إىل مكة والطواف للحج، وطواف الوداع عند اخلروج من مكة، وعليك احللق أو 

زوجة والبنتني التقصري بنية احلج، وعليك أنت والزوجة والبنتني دم عن ترك التقصري بنية احلج، وعلى ال
  الرمي، ودم آخر عن ترك املبيت مبىن، يذحبان يف مكة ويوزعان على الفقراء.

وجيزئ عنكم بدنة أو بقرة مع زيادة شاة واحدة؛ ألن مجلة ما عليكم مشتركني مثانية دماء، فتجزئ البدنة أو 
  عليكم زيادة ذبيحة واحدة لتكميل العدد كما تقدم.البقرة عن سبعة، و
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وعليك بدنة أخرى بسبب وطئك للزوجة قبل التحلل األول، وهي مثلك، تذحبان يف مكة وتوزعان على 
الفقراء يف مكة، وعليكما أن حتجا بدل هذه احلجة من امليقات الذي أحرمتم منه باحلجة األوىل اليت فسدت؛ 

  سد بسبب اجلماع قبل التحلل األول.ألن حجك أنت والزوجة قد ف
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     
  �m)  l&`��ا  

 (�#ا* - -�ز  (�#ا* - g#ی�ن  - XیX��ا#�)  

  )١٣٢١٧ا�
	�ى ر�� (
�f حMث س: �<M أح!�n أن� و ��I�b وM3ی<� و �I�b� �� ا���<�ت، 


� ح�دث ر�1
�  �+ أf!8 و�� ن�. ا���!ة، و�� نIZ!ط  
M ا�
��: (إن �
 F	�� �
��  F1ا�5ا �. ��ه�

�) ن��I�	ح j[ �4&�� ح���ح �
ح	�
ا�I&�. و Mم إ,��م ا���!ة؟ وه. ی56ز إه!اق ا�Mم �4 ��ن إ/���I إن 


� �4 آ�ن  ��
� دم؟ ا��!ا4<5ن ��: ا�Pو�1، ا�� ���~، ا�
� ����c، ا�
ا�!ا���  Z!ة، ا�� �4 ا�&�دی�  Z!، و���T أ?E�ل �� ی6I�وزوا 
ا���X!ة.  ا��!ا4<5ن �Mtی<� ه5، وزوI1�، وأر��� أ?E�ل �� ی6I�وزوا 

  ا�`���� �� ا���!. و4<� ا- ���. ا�`�! و�T! ا���..
د حصل منه مجاع ج: جيب عليكم مجيعاً أن تعودوا وتؤدوا العمرة مع التوبة النصوح، ومن كان منكم ق

فعليه دم يذبح يف مكة للفقراء، وعليه قضاء العمرة؛ ألن اُألوىل قد فسدت بذلك؛ فوجب عليه إكماهلا مع 
قضائها، ويكون إحرام اامع بالثانية من امليقات الذي أحرم باألوىل منه. أما ما حصل من لبس املخيط 

يه، وأما ما كان عن عمد مع العلم باحلكم والطيب وحنو ذلك فإن كان عن جهل أو نسيان فال شيء ف
الشرعي ففيه فدية ، وهي إطعام ستة مساكني، لكل مسكني نصف صاع من قوت البلد، أو صيام ثالثة 
أيام، أو ذبح شاة عن كل حمظور من لبس أو غطاء رأس أو طيب أو قلم أظافر أو حلق عانة أو قص شارب 

  أو نتف إبط مع التوبة النصوح من ذلك.
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  .* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�
                                     

  �m)  l&`��ا  
 (�#ا* - -�ز  (�#ا* - g#ی�ن  - XیX��ا#�)  

  )٣٤٨٣ا�
	�ى ر�� (
س: ذه	n إ�+ ا�&% ��I�Iً� ه7ا ا���م، و��M أن أدیn  �!ة ا�&% 

هـ، و��M أن ١٤٠٠ذي ا�&�6  ٣ی5م  وا�&�M - ذه	n إ�+ �
+ ,<!ی	ً�
,&��n �� ا���!ة أح����R� n �4 رآ	U� �I ,5رم أ/�Mن�  � ا�&!آ� 
 U� ،%&م �5ا��3 ا�M�� �
&tن M/و F�	=إ�+ ا� n	ذه M/و ،�Zوا��
ا���� أن� آ
n �4ً� �� آ
n أسU�=I ا���Z حI� +I! واحM، وذ�_ �� MXة 

 n�1ذ�_ ر M��ذ�_، و �  %Iا�7ي ن ��Lی5م ا �N�4 ��/أ jح� �
إ�+ ا��Mی

�M� ن5یn ����!ة �� ١٤٠٠ذي ا�&�6  ٥  �
هـ، و�� أح%، �U ا���� أن


�) أو آ�� /�ل I�	ح j[ �4&�� ح���ح �
، وه. ه7ا ����أ/.: (V4ن ح	�
� ه5: ه.  �� دم أم @؟ وإذا آ�ن I��D4 �� 8Mط؟ وا�7ي أری!X

 �4 �N&�7ی !Tr .�1ی56ز أن أ .N4 ،؟ا�56اب: ن����  
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك حتللت من عمرتك وعدلت عن احلجة، وعدت إىل بلدك قبل أن حترم به 

  عليك؛ ألن العمرة انتهت بأدائها والتحلل منها، واحلج مل حترم به بعد.فال شيء 
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
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  بدع الحج
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  )٥٦٠٩السؤال الرابع من الفتوى رقم (
: �� ح� ا��I	�� ا��6� �� ��&6�ج؟ ح�j أحMه� ی�	� وا\T!ی� ٤س
  یI	�5ن�.

  ، وال عن خلفائه الراشدين رضوان اهللا عليهم، بل هو بدعة.: ال جيوز ذلك لعدم وروده عن النيب ٤ج
  .%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&

                                     

  )٥٧٤١ا���ال ا��ا-. � ا�
	�ى ر�� (
: إن ا�&6�ج  
M ر�N 51 �� ا�	<�ع ا��<Mس� إ�+ ��Mان�N ٤س

ی�5�Pن ���N,5 أس	5 ً� @ ی`!51ن، @ �<D�ء ح5ا�N6b، و@ إ�+ 
  ا��
�؟ا��tة، وی
F ا�
�س  �� M� �N��Nb. ه. ه7ا �� 

: ليس ذلك بسنة، بل هو بدعة، ومن ادعى أنه سنة فقد أخطأ. وأما جلوسهم يف بيوم عن أداء الصالة ٤ج
  يف اجلماعة يف املسجد فال جيوز، إال لعذر شرعي، وليس ما ذكر بعذر، فهم آمثون يف ختلفهم عن الصالة.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٥٣٠٣ا�
	�ى ر�� (

�ء 5�3ده� �6	. ا�
5ر fج أ�ا�&6 a�� ح5ادث س<5ط U>س: ی
ونPو��N �� ا�c�ر، وی<I!ح ��a ا�
�س ا�<��م ���. درج ی)دي إ�+ 
�U/5 ا�c�ر �U��1 .E/ U ا�N6�ت �Z	_ حMیMي ی�
U د5Tل أي أحM إ@ 

P
  ول.�� ا�=!ی^ ا��`5�t�� �tد وا�
ج: الصعود إىل الغار املذكور ليس من شعائر احلج، وال من سنن اإلسالم، بل إنه بدعة، وذريعة من ذرائع 
الشرك باهللا، وعليه ينبغي أن مينع الناس من الصعود له، وال يوضع له درج وال يسهل الصعود له؛ عمالً بقول 

ى صحته، وقد مضى على بدء نزول متفق عل »من أحدث يف أمرنا هذا ماليس منه فهو رد«: النيب 
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، وال صحابته، الوحي وظهور اإلسالم أكثر من أربعة عشر قرناً، ومل نعلم أن أحداً من خلفاء رسول اهللا 
وال أئمة املسلمني الذين ولوا أمر املشاعر خالل حقب التاريخ املاضية أنه فعل ذلك، واخلري كل اخلري يف 

  ، وسداً لذرائع الشرك. تعاىل، ووفق منهاج رسوله اتباعهم والسري على جهم؛ حسبة هللا
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

    
    
    
    

                                     

  آداب الزيارة
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  )١٠٧٦٨ا���ال ا���-. � ا�
	�ى ر�� (
 ����: ه. ی�Pم ا�&6�ج، �� ر1�ل ون��ء، زی�رة /	! ا�!س5ل ٧س
 U�>	ل 4<]؟وا��ء، أم ا�!1�	و/ Mوأح  

، وال البقيع، بل حيرم شد الرحال إىل زيارة زيارة قرب الرسول  - رجاالً أو نساًء  - : ال يلزم احلجاج ٧ج
ال تشد الرحال إال إىل «: القبور مطلقاً، وحيرم ذلك على النساء، ولو بال شد الرحال؛ لقول النيب 

لعن  متفق عليه، وألنه  »م، واملسجد األقصىثالثة مساجد: مسجدي هذا، واملسجد احلرا
يف املسجد  زائرات القبور، ويكفي النساء يصلني يف املسجد النبوي، ويكثرن من الصالة على الرسول 

  وغريه.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٦٨٥٤ا�
	�ى ر�� (
 � ا���!ة P1-  !�Y �4اآ� ا- �T! ا�P6اء وا�5iاب  -أ5I4ن� س: 

ا�&%، ه. �N� وداع أم @؟ ح�j أن
� ا �I!ت �fث  �! �Y �4! ا�&% 
و�� أوادع، و��MIل �I�ب ا���Z ا�� 1�ر ا- EY! ا- �� و�5ا�Mی� 
و��������، و�7آ5ر وا1	�ت ا���!ة وأرآ�نN� و�� ی7آ! ودا ً�، و/�ل �� 


�س: ����!ة وداع. وآ�7_ زی�رة ا���M6 ا�
	5ي وا���م  �+ ��a ا�
؟ ح�j أن� ی7آ! �4 ����ه. �4� وداع �����م  �+ ا�!س5ل  ����ا�!س5ل 

 �	
  .����ا�
�� �¢د �� وداع ا���M6 وا���م  �+ ا�
ليس على من يعتمر من غري حج طواف وداع، وعلى هذا ليس عليك شيء يف خروجك من مكة  أوالً:ج: 

  رة دون أن تطوف طواف الوداع، وإن طفت الوداع فهو خري.بعد العم



  

- ٣٥٣  -  

سنة؛ لعموم أدلة احلث على زيارة القبور ، لكن دون شد الرحال إىل ذلك، فيزوره  زيارة قرب النيب  ثانياً:
وز؛ من كان باملدينة أو ضواحيها ممن ال يعد انتقاله إىل املدينة سفراً، أما السفر إىل املدينة لزيارة قربه فال جي

ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد: مسجدي هذا، واملسجد «عن ذلك بقوله:  لنهيه 
، فإذا سافر إىل املدينة حلاجة من جتارة وطلب علم وحنو ذلك، أو سافر إليها »احلرام، واملسجد األقصى

الشرعية، فصلى وسلم  الزيارة للصالة يف املسجد النبوي رغبة يف مضاعفة الثواب صلى أوالً، مث زار النيب 
عليه، وسلم على أيب بكر وعمر وترضى عنهما ودعا هلما دون أن يتمسح بالقرب أو مبا حوله أو يقبل شيئاً 

كدعاء غريه من األموات،  من ذلك ودون أن يدعوه أو يستغيث به، فإن دعاءه واالستغاثة به بعد وفاته 
  والترضي عن أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما . وذلك شرك أكرب، بل يكتفي بالصالة والسالم عليه

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
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  باب الهدي واألضحية والعقيقة
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UI�Iي ا�Mه  

  )١١٣١ا�
	�ى ر�� (

�س_ ا���!ة 5X !NX �4ال � n١٣٩٥س: إن� أدیNIدیR, M��هـ، و n�1ر �

إ�+ ��M,�، و��� أن�  �زم إن X�ء ا-  �+ ,Rدی� 4!ی�D ا�&% ه7ا ا���م 
  هـ، N4. ی5ن  �� M4ي أم @؟ P1اآ� ا- �T!ًا.١٣٩٥

ج: مجهور الفقهاء يرون أنه ليس عليك هدي؛ ألنك مل تتمتع بالعمرة إىل احلج يف سفرة واحدة، حيث ذكرت 
  هـ إىل بلدك، ومل تبق مبكة حىت تؤدي احلج.٩٥ أنك رجعت بعد أداء العمرة يف شوال عام

ويرى بعض الفقهاء أن عليك اهلدي إذا حججت من عامك ولو رجعت إىل بلدك أو إىل أبعد منها؛ لعموم قوله 
والعمل جاريان على قول اجلمهور ، والفتوى )١({فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي}تعاىل: 

 ذلك. من عدم وجوب اهلدي يف

  .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم 

                                           
  ١٩٦) س�رة ا���Zة، ا4ی2 ١(
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  )١٨٢٠ا�
	�ى ر�� (
س: أ,�n �� ا��Mی
� إ�+ �� ���!ة �4 أی�م ا�&%، / !�Y�Mٍ3 ا�&% إ@ إذا 
 �  %&��� n�>4 لM� +�  n�t&, م�أی M��ل 5�4ف أح%، وM� +�  n�t&,

Z`�، و��M أن nY!4 �� ا�&% أ,�n ���!ة �� �f سn�R: ه. یF6 ه7ا ا�
 ��E
 �� هMي أو @؟ ��4 ا�����ء �� أوF1  �� هMیً� و�5 آ�نn ا���!ة �
 �
وا�&% ن����  � �Y!ي، و�
�N �� /�ل: @ یF6  ��_ ا�MNي؛ ح�j أن
حE� n66!دًا  � �Y!ي و@ دT. ���!,�  � ن��E �&�6  � ه7ا ا�!1.، 

  I�R4.�bر51 إ4

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من اعتمارك عن نفسك دون قصد إىل احلج هذا العام إال إذا وجدت حجة عن 
غريك، مث حججت من عامك عن غريك فعليك هدي، وإن مل تكن جازماً باحلج عند اعتمارك عن نفسك، ولو 

رة إىل احلج فما استيسر {فمن متتع بالعمكان اعتمارك عن نفسك وحجك عن غريك؛ لعموم قوله تعاىل: 
اآلية، فعم اهللا من قَصد احلج وقت اعتماره ومن مل يقصده وهو يف عمرته، وعم من اعتمر وحج  )١(من اهلدي}

                                           
  .١٩٦س�رة ا���Zة، ا4ی2  )١(
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عن نفسه ومن جعل العمرة لنفسه وملن حج لغريه، ومل يفرق سبحانه بني ذلك يف اعتباره متمتعاً ووجوب 
  اهلدي.

  .&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�
                                     

  )٤٧٠٩ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
: أن� ?��t� F!ي، وذه	n إ�+ ا���5دی� NX �4! ر�D�ن ����!ة، ١س

 +Iح �N�4 +>�ول أن أ�ة ����.،  �+ أن أحM1 +إ� n	ذه �f ا���!ة nوأدی
�<�Mة ذه	n إ�+ �� وأدیn  �!ة �M 5 ا�&%، وأ/�N� n�، وNX �4! ذي ا

و Mت إ�+ M1ة، وواn�3 ا���. حI+ ����د ا�&%، R4ح!�� n��E� %&!دًا 
  وأدیn ا�&%، N4.  �� هMي أم @؟

: الصحيح من أقوال العلماء أن عليك هدي التمتع؛ إلتيانك بالعمرة يف أشهر احلج، وعودتك إىل جدة بعد ١ج
  عمرتك ال تقطع متتعك.

  .و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس��  و-�* ا�	�,&+
                                     

  )٥٣٥٧ا�
	�ى ر�� (

� أ��5ن، و��� و�3
� إ�+ ا���Mی� ��ن س: إن
� �5�6 � �� ا�&6�ج و�
ا�ح!ام ون5ی
� أن ن7هF أوً@ إ�+ ا��Mی
� �Pی�رة /	! ا�!س5ل  ��� ا��tة 

X!ا�� �
�R�4 ،ل: وا���م�و��  � ذ�_ 4<Mی� �� ?!ف ا�M����� ا��515د M
�
    أح!�5ا �� ه

و3.� رآ���I و/.: �	�_ ا-  �!ة، و?l واسU و4_  -ی�
� ا���Mی�  -
ا�ح!ام واذهF إ�+ ا��Mی
� ���tة �4 ا���M6 ا�
	5ي، و�� ه
�ك أح!م �� 
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 -� r��ر  ��، وان5 ا�&% ,��� �� ا�MNي أو ا��t�م، و��� و�3
� إ�+ ��Mن
/�ل �
� ��a ا�
�س: ه7ا @ ی56ز إ@ �MNي أو �3�م. أM�4ون�  -وهP�1 5ان 

   � ح. ه87 ا�=!ی<�. P1اآ� ا- �T!ًا.
ج: يف هذه املسألة خالف بني العلماء منهم من يرى فيها اهلدي أو الصيام، ومنهم من ال يرى وجوب ذلك، 

دي منكم وقد رجعتم إىل بلدكم فعلى كل منكم والراجح أن على كل واحد منكم اهلدي، ومن مل يستطع اهل
  صيام عشرة أيام، علماً بأن اهلدي يذبح باحلرم املكي، ويوزع على الفقراء، ولكم األكل منه.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )١٠٧٢٧ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
هـ أن� وزو�I1، و/M>4 Mت �� آ�ن ١٤٠٦: �<M أدیn 4!ی�D ا�&% ���م ١س

��� �� ��ل (5�4س) وأوراق ��N� ��t`X، و�� أذ�G ا�MNي و�� أ�3 
 Z!ة أی�م، و/M ذ�G رح��� f��j ی5م  �M اLض&+، N4. ه7ا ی�E أم @؟ 

  أM4ن� P1اك ا- �T!ًا ��ذا أ�4.، و�� ه� ا�E�رة؟
قارناً أو متمتعاً هدي يذبح مبكة املكرمة، فإن مل جيد صام عشرة أيام: ثالثة يف احلج،  : جيب على من حج١ج

وعشرة إذا رجع إىل بلده، وما دام أنك مل د، ومل تصم إىل اآلن فيجب عليك وعلى زوجتك أن يذبح كل 
زأ ذلك إذا منكما شاة جتزئ أضحية، ويكون الذبح مبكة. وإن كان رحيمك ذبح عنك وعن زوجتك مبكة أج

  كان بإذنكما.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٣٥٩٤ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (

�س_ ا�&%، و�4 أی�م �
+ ذ�G ١س� U��1 .�4!ة و����ر1. /!ن ا�&% � :

�f nNIان +Iح ��N6� يMNي؟أض&�� و�� ی)د� ا�MNا� ���  .N4 ،+
  ث أی�م �



  

- ٣٩٦  -  

: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليه أن يذبح هدياً عن القران مبكة، وله أن يأكل منه، وله أن يوكِّل ١ج
  أميناً يذحبه عنه مبكة املكرمة، وال جيزئ عنه ما ذبح بنية الضحية.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٤٣٤٦ا�
	�ى ر�� (
 M�� @س ا�ح!ام إ�	، و�� أ,&�. �� ��رنً�/ �
س: أح!�n ���&% وا���!ة، أ 

� �� أذ�G هMیً�، N4.  �� دم �4 ه87 
�3ة  �M اLض&+ و��M ا�!��، و�
ا�&��� أم @، و��ذا أ�4.؟ @س��� و/D� M+  �+ ح�6 ذ�_ �f�f و Z!ون 

� .!�T .� �  �ً�، أرMXون� أدام ا- ,�45<� وو4<
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت أنك حجيت قارناً، والقارن يسمى متمتعاً، ومل تذبح هدي القران، فإنه ال يزال 

{فمن متتع يف ذمتك، وجيب عليك ذحبه يف مكة املكرمة بنفسك أو بواسطة وكيل ثقة عنك؛ لقوله سبحانه: 
اآلية، فإن مل تستطع اهلدي فعليك صيام عشرة أيام جمتمعة أو  )١(فما استيسر من اهلدي} بالعمرة إىل احلج

  متفرقة، والواجب عليك البدار يف ذلك.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٨٤٠٢ا�
	�ى ر�� (
n6 /�رنً� ه7ا ا���م �U زو�I1، وآ
n س:  ��n  �!ة �U ح%، أي: ح6


���I، و�� أحM ا���Pء ا��!ا4<�� �
� �4 ا�&%، وآ�ن Y يMNا� G�أن5ي ذ
 �Eه5 ا\T! ح% /�رنً� ه5 وزوI1�، /�ل ��: إن� س�U أن ذ��&� واحMة ,
 � ا�Pوج وا�Pو�1 ��ً�، وذ�_ T �4=	� ا���M اLض&+ �4 ا���M6 ا�&!ام، 

                                           
  .١٩٦) س�رة ا���Zة، ا4ی2 ١(



  

- ٣٩٧  -  

واحMة، وأآ�P1 nءًا �
N� ووز P1 nءًا Tr!  �+ و �+ ذ�_ ذ�&n ذ��&� 

� ا�7ی� �� ی7�&5ا، ووز n ا�P6ء ا�i��a�� +�  j ا�
�س bز��
ا��&I���1، وأ�T!ًا /�ل �� ��a ا�
�س: إن
� أR=Tت، وإن ا�7��&� ا�5احMة 
�E  � ا�Pوج وا�Pو�1 إ@ M�  �4 اLض&+ 4<]، أي: �4 ا��
Pل، , @

�4�ذا أ�4. حI+ ی5ن ح�6 وح% زو�I1 3&�&ً� و��[ �4 ا�&% وا���!ة. 
  @ ی5Z�� أي X�b	�؟

ج: جيب على من حج قارناً أو متمتعاً هدي، وهو شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فإن مل جيد صام ثالثة أيام 
ة ثانية يف احلج، وسبعة إذا رجع إىل أهله، ومادام أن النية عند الذبح عنك وعن زوجتك، فعليكما أن تذحبا ذبيح

يضحي  عنكما مجيعاً، أما يف األضحية فيكون عنك وعن زوجتك وأهل بيتك أضحية واحدة، كما كان النيب 
  عن نفسه وأهل بيته يف أضحية واحدة.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 �m)  l&`��ا  
 ���  (�#ا* - -�زد(�#ا* -- XیX��ا#�)  

  )١٣٣٢٥ا�
	�ى ر�� (
 �� MیMج، وإن ا���&6�� �أ �. �=45ً �
� إنIح�!ض ������ف �!Z,س: أ
ا�&6�ج ی5آ�5ن �� ی<5م ن����  
G�7� �N ذ���N&b �4 �5س� ا�&% �� هMي 
,=5ع أو هMي ,�UI أو /!ان أو أض&�� أو M4ی� �I!ك واF1 أو M3/�، وإن 


5ن أح��نً� �� إآ��ل ذ�G ه7ا ا�
�_  � ��a ه)@ء ا��I5آ�ء @ ی
�5آ��L �Nس	�ب /M ,�!ض �T �N�ر�1  � إراد,�N، ن!51 إ4�د,
� ی�س��ح� 

 :��Zا�  
  ه. یF6  �+ ه)@ء ا�5آ�ء إآ��ل ذ�G ه7ا ا�
�_ ��M أی�م ا�ZI!ی^؟ - ١
  ^؟ه. ی56ز ��TR, �N!8 إ�+ �5س� ا�&% ا�I��� 7�4�&5ن� أی�م ا�ZI!ی - ٢
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� �5Iض�G ه7ا ا�&� ا�Z! �؛ Iح�ام ���!Iا@ح ��p ی! وM>Iوا� !Zا� U�
� T��3 ا������� � UEآ� ون�=T -د اMج ووآ�ؤه�. س�ا�&6 �� UEI
��

� ا- ور �آ�.pEح ،!�T .آ �N
  و ���NI، وP1اآ� ا-  
ح (يوم العيد وثالثة أيام بعده) أما ما ج: جيب ذبح هدي التمتع والقران واألضحية يف وقته احملدد، وهو أيام الذب

وجب لترك واجب، أو فعل حمظور أو كان صدقة، فيذبح بعد وجود سببه، سواء كان يف أيام الذبح أو قبلها أو 
  بعدها، مع وجوب املبادرة إىل أداء الواجب، وجيوز تأخريه عن وقت وجود سببه.

� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �.  
                                     

  )٤٤٥٧ا���ال ا��ا-. � ا�
	�ى ر�� (
: إذا �� یM6 ا�ن��ن هMیً� و@ ,��! �� ا�&5tل  ��� إ@ �����T M ٤س

 Z! ی�5ً� �� ذي ا�&�f ،�6 وM�� 8M1 ذ�_، ه. ه1 5�Pb ذ�&�، وآ�7_ 
 �f !�Lن ���!ًا �4 أول ا�إذا آ �أه� M
وN4 8M1. یD&� أم 4�ت ا��<��  

  ا�n/5؟
جيب على من حج متمتعاً أو قارناً أن يذبح هدياً يف يوم العيد، أو أيام التشريق الثالثة، فإن مل جيده  أوالً:: ٤ج

  وجب عليه من ذلك مع القدرة عليه.ےصام ثالثة أيام يف احلج، وسبعة إذا رجع إىل أهله، وال جيوز له تأخري ما
 - قبل أن يصوم-ذبح هدي التمتع يف الوقت املذكور لعجزه، مث استطاع بعد ذلك أن يذحبه على من مل ي ثانياً:

يعود يف مثل هذا العمل إن كان قد تعمد قضاء ال أداء يف أي وقت مبكة املكرمة، ويتوب إىل اهللا من تقصريه، وال 
  ذلك. التأخري، أو تساهل يف

� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و� !.  
                                     

 �m)  l&`��ا  
 (�#ا* - -�ز(�#ا* - ���د - XیX��ا#�)  
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  )١٢٩٢٣ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
سZ  �I! س
�،  ١٦: �<M حn�6 �4 س
� �� ا��
�� و �!ي ی<�رب ١س

5د  �� و�� أM1 ا�MEی�، و�f�f n�3 أی�م �4 �� وس	�� أی�م �<�n، وآ
4
!51 ��  ٦٠ا��Z=�ن �3��N�، و �!ي ا�n/5 ا�&�ض! ی<�رب  ،�
س

 n�6ا���� أن� ح U� ی� أو 53م؟M4 ��  .أ �.؛ ه ��� ���N4إ �I��D4
.�pE&. وا- ی�هM��  

: جيب عليك أن تذبح ذبيحة يف مكة وتوزعها على الفقراء، ولك أن تأكل منها، وإن أنبت عنك وكيالً ثقة ١ج
  التأخري. يف مكة فال بأس، وعليك التوبة إىل اهللا سبحانه منبذلك يقوم 

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���١٠٧٤١ا(  
: إذا ,�7ر و51د ا�MNي �4 �
+، ه. ی56ز �� ا�	&j  � ا�MNي T�رج ٢س


+ �4 ض5اح� ��؟حMود �  
: املتمتع والقارن جيب على كل منهما هدي حلجه، ويأخذه من مىن أو غريها، ويذحبه داخل حدود احلرم؛ ملا ٢ج

  ثبت أن مىن وفجاج مكة كلها منحر.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

 B'�;�ال ا���ى ر�� (ا�	
�٢٦٥٠ ا�(  

��ً� ٢سYی7�&5ن أ � ��1 �نMه�X يMEا� n/��1 �4 و�ح ��

�ء آf�4 أ :

c3�ر ا��� M1ًا، 4<�ل ��N ا�	�a: �� ی56ز ذ�_، 4<��5ا: ��[ �4� �Xء، 
،  ��ً� أن�N�� �N  ��، )١(واس5�MIا �<�5� ,���+: {�4� اس��I! �� ا�MNي}

                                           
  .١٩٦) س�رة ا���Zة، ا4ی2 ١(
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��X�4 أ �N5ن�Rج ی��ا�&6 a�� أن jح� .N4 ،_ذ� G51 ,5ض�!
ء آ�i!ة. 4
 +
ی56ز ذ�G ا�ct�ر و��[ ه
�ك X!ط ���� ون&85، آ�Lض&��؟ و�� ��

  ؟ )١(/�5� ,���+: {�4� اس��I! �� ا�MNي}
: دلت األدلة الشرعية على أنه جيزئ من الضأن ما مت ستة أشهر، ومن املعز ما مت له سنة، ومن البقر ما مت له ٢ج

له مخس سنني، وما كان دون ذلك فال جيزئ هدياً وال أضحية، وهذا هو املستيسر من  سنتان، ومن اإلبل ما مت
  اهلدي؛ ألن األدلة من الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضاً.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )��٢٨٩٧ (ا���ال ا�;��d وا���-. � ا�
	�ى ر
: ه. یIZ!ط �4 ا�MNي �� یIZ!ط �4 اLض&�� أو @؟ وه. ی56ز أن ٣س

5ن هPی�� أو �c3!ة ا���؟,  
: نعم يشترط يف اهلدي ما يشترط يف األضحية، فال جتزئ العوراء البين عورها، وال املريضة البين مرضها، وال ٣ج

سن حيصل به اإلجزاء: يف الضأن ستة أشهر، ويف املعز سنة، العرجاء البين عرجها، وال اهلزيلة اليت ال تنقي. وأدىن 
  ويف البقر سنتان، ويف اإلبل مخس، فما كان أقل من ذلك ال جيزئ هدياً وال أضحية وال عقيقة.

: ه. ی56ز ��� ح% /�رنً� أن یIZ!ي ا�MNي �� ��<�ت إح!ا��، أو ٧س
  ی�/5� �� ��8M؟

إحرامه أو قبله أو بعده، وأن يشتريه من بلده، وأن يشتريه من : جيوز ملن حج قارناً أن يسوق من ميقات ٧ج
  عرفات.

                                           
  .١٩٦) س�رة ا���Zة، ا4ی2 ١(
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٢٣٩٢ا���ال ا����� � ا�
	�ى ر�� (
�4 : ا��5�I�Iن �����!ة إ�+ ا�&%، ه. ی56ز أن یIZ!ك ا��	�� �
�N ١٠س

  �1. ویP6ئ  
�N �4 ا�MNي، أو  �+ آ. واحX M�ة  �+ حMة؟
: جيزئ اجلمل عن السبعة يف اهلدي واألضحية؛ إذا كان قد مت له مخس سنني، وهو الثين، وجتزئ الشاة عن ١٠ج

تع واحد إذا كانت قد مت هلا ستة أشهر من الضأن، وسنة من املاعز، وجيزئ سبع البدنة أو سبع البقرة هدياً ممن مت
بالعمرة إىل احلج، أو كان قارناً، وكذلك جيزئ يف األضحية، واألصل يف ذلك حديث جابر رضي اهللا عنه قال: 

أن نشترك يف اإلبل والبقر، كل سبعة منا يف بدنة) متفق عليه، ويف لفظ: (قال لنا رسول اهللا  (أمرنا رسول اهللا 
 :»ه الربقاين يف صحيحه على شرط الصحيحني، ) روا»اشتركوا يف اإلبل والبقر، كل سبعة يف بدنة

يف احلج والعمرة كل سبعة منا يف بدنة، فقال رجل جلابر: أيشترك يف البقر  ويف رواية قال: (اشتركنا مع النيب 
  ما يشترك يف اجلزور؟ فقال: ما هي إال من البدن) رواه مسلم.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 �m)  l&`��ا  
 (�#ا* - -�ز(�#ا* - ���د - XیX��ا#�)  

 ا�
	�ى ر�� (� l��L�ا-. وا��ال ا���٣٦٣٥ا(  
: ه. ی56ز ا��Z�رك �4 ا�
�_ ی5م ا�
&! �1� � �� ا��c� .DE!  7ر، ٤س

<5�5ن: إن� وأن ی`!ج آ. �
�N ح�t �� ا���ل ویZ�رك �4 ا�	<! واحMة، وی
 �+  Mد س	T U!وف، أو آ	v أ/!ن ا�G�7 وأآ. �&�N�، أی�N� ی5ن - 

  ا�G�7 أو أآ�N�؟
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: جتزئ كل من البقرة والبدنة عن سبعة يف اهلدي واألضحية، والسنة أن كال من الذي يذبح  هدياً، أو ٤ج
  أضحية، يأكل ثلثاً، ويتصدق على الفقراء بثلث، ويهدي ثلثاً.


N� ���7ر أو  ����ا��I أ�! �N� ا�!س5ل  : ا��Z�رآ�٥س� Mن ی!ی�أو آ ��� 
  ��� ی!یM؟ و/!أن� � �4���DE, _. ا�	v  �+ ا��..

: التفاضل بني ما يتقرب به العبد إىل ربه من النسك يرجع إىل التفاوت بينها يف حقائقها وقيمتها قدراً وطيباً، ٥ج
البقرة عن سبعة، وكذا البدنة فإا شرع عام للعذر ولغري  وما يقوم بقلب املتقرب من القصد، أما املشاركة يف

  العذر.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٦١٣٨ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
  : ه. ی56ز ذ�G ا�MNي T�رج اLراض� ا��<Mس�، وM�� �4 ا�&�ج ���7ات؟١س

: حمل اهلدي احلرم املكي، فيجب ذبح مجيع اهلدي التمتع والقران يف داخل احلرم، والجيوز الذبح يف بلد ١ج
احلاج غري مكة، إال إذا عطب اهلدي املهدى إىل مكة قبل وصوله إليها، فإنه يذحبه يف مكانه، وجيزئ عنه، 

  وكذلك يف احملصر عن دخول احلرم، ينحر هديه حيث أحصر.
  .�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	

                                     

  )٥٢٧٦ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
  ��4 ه� ه)@ء؟ )١(: /�ل ,���+ {4�5ا �
N� وأ?��5ا ا�<�نU وا�Iَ�ْ�ُ!�}١س

قُنوعاً، واملُعتر هو: الذي يتعرض للناس دون : القانع هو: السائل الذي يطلب العطاء، مأخوذ من: قَنع يقْنع ١ج
سؤال ليعطوه، وقيل القانع: الراضي مبا عنده ومبا يعطى من غري سؤال، مأخوذ من: قنعت قناعة، املعتر هو: 

املتعرض للناس مع سؤاهلم العطاء. ومعىن اآلية: أن اهللا تعاىل أعطانا اإلبل والبقر والغنم وسخرها لنا، وجعل لنا 
                                           

  .٣٦) س�رة ا� 6، ا4ی2 ١(
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ها كثرياً من اخلري واملنافع وشرع لنا أن نتقرب إليه منها بنحر اهلدي يف احلج والعمرة، وذحبها ضحية يف عيد في
األضحى، وأن نأكل منها ونطعم السائل والفقري املتعفف؛ مواساةً هلم، ورجاء األجر واملثوبة، وشكراً هللا على 

  نعمه.
 �  .و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�

                                     

  )٦١٥٧ا�
	�ى ر�� (
 - M�&^، وا����4 ا��5س� ا�� �I1وزو �ا�&% أن �Dداء 4!یR� n�/ M>� :س

 ���� �+ ذ�_ آ�i!ًا، أدی
� ا�E!ی�D آ�� ,���
� �4 ا��
� ا�t&�&� �!س5ل ا- 

M ذ�G ا�MNي آ
� �4 ح��� �� ا�  �F�I وا�ره�ق، �� وآ
� ����I�I، و�

 �

� ���	&j  � 4<!اء �هMا�Nb �� ا�MNي، 4<�
� �7TR ا�j�i وأ�<�� Gی��

� س��رة �
&�. N�4�، و��M أن  Mن� إ�+ �� ����	�/� �4 ا�����، و�� ی
أرض ا���رات ح�j ن��. /!أن� 5I4ى �¢زه! ا�Z!یR� :lن ذ�_ @ یP6ئ 

n �4 ح�!ة �� أ�!ي، �� 3&� ا�&�ج، وی5ن ��7_ �� ی)د� ا�MNي؛ وأ3	&
ذ�_؟ وإن G3 �4� ه5 ح� أداE�� �b!ی�D، ه. أP1أن� ذ�_ أم @؟ أریM أن 

  أ?���. وP1اآ� ا-  
� �T! ا�P6اء.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فحجكما صحيح، وال يفسد اهلدي عدم التوزيع على الفقراء، بل جيزئ ولو مل 

  من أهداه أو وكيله؛ حمافظة على االنتفاع به.يوزع، لكن األحوط أن يتوىل توزيعه 
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٣٥٢١ا�
	�ى ر�� (

� س`
� ١٤٠٠س: إن� �4 و/n ح%  �م I��3ا أMEا� G�ذ M
هـ حn�6، و 

�Iا� �س �� ا�`5ی�ن �و�4 51ارن ،�
I	�,رآ�� وأ�Zا�� ،���TاM5زارة ا�� ����
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��p س�! ا�&6�ج، وأ7Tت M4ی�I وس��NI� ��N، وأ7Tوه� ور�=5ه� �4 , �4

�N: ازه�N� نN&�7�، وn�N1 @ أ ���N ��س��، � Mل �� واح�و/ ،�NI��T
وآ�7_ أن� �� أ !ف �
�N أحM، إ@ أن�N �� أه. نM6، و@ أرى  ���N إ@ س��� 

ن��E �� ذ�_ �Xء. أ5I4ن� �51Rری� وا-  ا�`�!، و��M ذ�_ 3�ر �4
.�pE&ی  

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من تسليمك الذبيحة هلم ليذحبوها عنك، وأم من أهل اخلري يف نظرك، وأن 
أحدهم قال: سنذحبها عنك، وأخذوها إىل خيمتهم، اعترب ذلك توكيالً منك هلم يف ذحبها عنك، وكفاك ذلك؛ 

كلف نفساً إال وسعها، فإن ذحبوها فاحلمد هللا، وإن مل يذحبوها فال حرج عليك، وإمنا اإلمث ألن اهللا تعاىل ال ي
  عليهم، وال يضرك كونك مل ختربهم بامسك؛ ألنه يكفي أن يذحبوها بالنية عمن سلمها هلم.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٩٨١٨ا���ال ا���دس � ا�
	�ى ر�� (
: ه. ی56ز ,5زی��f U ا�MNي �Mً@ �� ذ�&� ود4
� �4 ا�I!اب، ودون أن ٦س

یRآ. �
� أحM، آ�� ی&Mث �4 �
+؟ وه. ی56ز ذ�G ا�MNي i� !t� �4ً� أو 
  M�� �4 ا�&�ج؟

  ال جيزئ دفع الثمن. أوالً:: ٦ج
  ا من احلرم.ال جيزئ ذحبه يف غري مكة وما حوهل ثانياً:
  إذا مل جتد يف مىن من يأخذه من الفقراء فاذحبه يف داخل مكة؛ ألن فيها فقراء كثريين. ثالثاً:

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���١٢٠٨٤ا(  
ي أو M4ی� �� ا4L!اد �4 ا��`�� ح�
�� @ : ه. ی56ز ���  ��� ه١،٢Mس
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یM6 �� یMtIق  ��� أن یN� �,R� إ�+ ا��`��، �f ,=	� �4 �=	� ا��`��، 
 �f �4!  أو �� �4 �
&b��ذ G�7ء؟ وه. ی56ز أن ن�Z� �N
و@ یMtIق �

  إحD�ره� إ�+ �
+ ��M ذ�_؟
ىل احلرم أن يتصدق منه، ويهدي ويأكل املشروع يف هدي التمتع والقران وما يساق من احلل إ أوالً:: ١،٢ج

  أثالثاً، وإن أكل أكثر من الثلث فال بأس.
الدم الواجب غري هدي التمتع والقران، كالفدية من األذى، ودم جربان النسك، ودم جزاء الصيد، ودم  ثانياً:

وما وجب منها يف احلرم األكل منها، وإمنا يتصدق ا على الفقراء،  -ملن وجبت عليه  -املنذور وحنوها ال جيوز 
  أو اإلحرام فهو لفقراء احلرم.

حنر  املشروع يف ذبح هدي التمتع والقران أن يكون يف مىن أو مكة، أو يف موضع من احلرم؛ ملا ثبت أن النيب  ثالثاً:
  .»حنرت ههنا، ومىن منحر، وفجاج مكة كلها طريق ومنحر«مبىن وقال:  هديه

  .) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�
                                     

  )٢٨١٤ا�
	�ى ر�� (
س: ذه	n ه7ا ا���م �<D�ء 4!ی�D ا�&% �
�� /�رن ح% و �!ة، و��D/ M�ء 

�س_ ا�&% وا���!ة حI+ 1�ء ی5م ا�MNي �D� n�154�ع ا��	�~ � U��1

ری�ل  ٤٥٠ه5  ه
�ك، و�� أ !ف ه. ه5 ?�ح أم أحM س!/�، وا��	�~
 nن5ی ��
س�5دي، �7�4_ �� أ,�� �� ا�G�7، ورn�1 إ�+ ن�� ا�5tم، و��
�، �f 3!ف �� +EZIإ�+ ا��� n	ا، 74هP5ن�EنLان� �!ض ا!I 5م اtا�
 �ً>I�� ض�ا�!ی �
ا���ج ا��زم ��، و�� أسU=I ا�5tم، ورn�1 إ�+ �Mی

,E�ق وا�Z!وط، س��رة �1[، ا��54Mع أ1!ه� �<�Mً� /	. ا�7ه�ب؛ ح�F ا@
و 
M و��53 زاد �!ض� وإ ���b، 74ه	n إ�+ ��l35I ا�Z!ق و,� 
ا�lZ  ��، و,� 3!ف ا���ج ا��زم، و�� أسU=I ا�5tم، M�� .N4 ,��م 
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EX��b �� ا��!ض ی
UE ا�5tم؟ و��ذا أ�4.؟  ��ً� �Rن� آ�نn ن��I ا�MEو 
�4 �
�IE, أن �أ�!ي، ��1�  و�� ه7ا /D�ء ا- و/MرR4 ،8ر51 �� س��د,

  ا- نt!ًا �Mی� ا�س�م.
ج: إذا كان األمر كما ذكرت من أنك أحرمت حبج وعمرة قارناً وأديتهما، وأن نقودك ضاعت ومل جتد ما 

تشتري به اهلدي؛ فعليك صيام ثالثة أيام يف احلج، وسبعة إذا رجعت إىل بلدك أو حمل إقامتك، وحيث ذكرت 
يف حمل إقامتك  الرياض، ومل تستطع الصوم، فعليك صيام عشرة أيام أنه استمر بك املرض حىت رجعت إىل

 شيء عليك سوى هذا، إال أن تكون قادراً على اهلدي يف بلدك فال بالرياض، أو غريه عند قدرتك على ذلك، وال
  ثقة. جيزئك الصوم، وعليك أن تذبح اهلدي يف مكة بنفسك، أو وكيلٍ

  .� $# و"�� و! �� وس��  و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%�
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� �s) دي� �ال ا���١٧٣٤ا(  
: ح% إن��ن ون�� �4� M4ي، و�� ی&t.  ��� �4 ی5م ا���M وأی�م ١١س

 �f�f 5مt�� !TRIذا ی��.؛ ه. ی�ی^ �4!ZIم ا��ی� أی�Nی^، وه5 �4 ن!ZIا�
  أی�م أم ��ذا ی��.؟

لزمه هدي متتع أو قران فلم جيده وقت الذبح لعذر شرعي، وقد فاتت عليه أيام احلج اليت يصوم فيها : من ١١ج
من مل جيد اهلدي ثالثة أيام؛ فإنه يصوم عشرة أيام كاملة إذا رجـع إىل أهله، وال يلزمه التأخر مبكة حىت يصوم 

  الثالثة أيام؛ ألن وقتها قد فات.
  .'�&%� � $# و"�� و! �� وس��  و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) 

                                     

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ال ا���٤٢٢١ا(  
: ه. ��ن��ن D/ �4�ء اLی�م ا��	�� ��� �� ی�^ ا�MNي، وآ�ن ��I�Iً� ٣س

 +Iح j��iم ی���5 �4 ا�&% ون�� ا��ا�7ي  �+ �� 3 �و� ،�N
�� .tEأن ی
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  رU1 و/D�U� 8 ا��	��؟
، متتابعة أو متفرقة، وليس على من )١({وسبعة إذا رجعتم}: جيوز أن تصام سبعة األيام املذكورة يف قوله: ٣ج

  نسي يوماً من األيام الثالثة شيء إذا صامه بعد رجوعه إىل أهله.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )��١٣٧٠١ال اEول � ا�
	�ى ر�� (ا�
: أدیn 4!ی�D ا�&% �
M  7ة س
5ات، و�� أذ�G ی5م ا���M؛ نp!ًا �<�� ١س

ا�Pاد، 4<�. ��: إن� �� �3�م �f�f أی�م �4 ا�&%، وس	��  
M ر51 � إ�+ 
��دي، إ@ أن� و/U �� س5N؛ ��4 أ/�f�f a أی�م �4 ا�&%، وآ�7_ ا��	�� 

  ؟ وP1اآ� ا- �T!ًا.��M ا�!51ع، �4� ا���.

: جيب عليك صيام األيام العشرة يف بلدك إذا كنت قارناً بني احلج والعمرة، أو متمتعاً بالعمرة إىل احلج، إما ١ج
إن كنت أهللت حبج مفرد ومل تأت بعمرة قبله يف أشهر احلج، فإنه ليس عليك دم وال صيام. وإن كنت اآلن 

  سك أو وكيلك الثقة أجزأ عنك، وسقط عنك الصيام.قادراً على اهلدي وذحبته يف مكة بنف
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  ا��E!د ���&% @ هMي  ���

  )٦٤٤٣ا�
	�ى ر�� (
  س: ه. یGt ا�&% �Mون M4ی� ���G�7 أو @ یGt؟

  أشهر احلج؛ فال هدي عليك؛ ألنك مفرد باحلج. ج: إذا كان إحرامك باحلج وحده يف
                                           

  .١٩٦) س�رة ا���Zة، ا4ی2 ١(
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (�   )٨٢٩٠ا���ال ا�;��
: ه. آ. �<�� �4 ا���5دی� ی��+ �&�ض!ي ا���M6 ا�&!ام، أو ٨س

 ��
  داT. ا�&!م؟ا��5ا?
�� 4<]، أو ا���آ
  ، والراجح أم أهل احلرم.)١({حاضري املسجد احلرام}: اختلف أهل العلم يف املعىن بـ: ٨ج

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٦٩٠٠ا���ال ا��ا-. � ا�
	�ى ر�� (
أي: �<!نً� ا�&% �����!ة، و�� یG�7  : �� ح� �� ح% وأح!م ���<!ان،٤س

X�ة و�� ی=�� و�� ی�t، �4 ح�� أن� Y�در �� ا��!�� وانNI+ ا�&%، 
  وأ3	M��� Gًا  � ��n ا- ا�&!ام وا��Z� ! ا��<Mس�؟

راء، : جيب عليه أن يذبح دماً جيزئ يف األضحية؛ لقرانه مبكة املكرمة، بنفسه أو من ينوب عنه من الثقات يوزع بني الفق٤ج
  وله أن يأكل منه ويهدي إىل من يشاء، فإن عجز عن الدم صام عشرة أيام.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

                                           
  .١٩٦) س�رة ا���Zة، ا4ی2 ١(
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  األضــاحــي
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  أZ� .3!و �� اLض&��

 ا�
	�ى ر�� (� l��L�ال ا���٥١٧٩ا(  
  D&�ی� �4 ن� ا�<!rن ا�!ی�، و�4 أي rی� 1�ء؟: ه. 1�ء ا�L! ���٥س

فصل  ����{إنا أعطيناك الكوثر : روي عن قتادة وعطاء وعكرمة أن املراد بالصالة والنحر يف قوله تعاىل: ٥ج
. والصواب: أن املراد بذلك: أمر اهللا تعاىل رسوله حممداً  )٢(هو صالة العيد، وحنر األضحية  )١(لربك واحنر}

 وحنره وذحبه خالصاً هللا وحده ال شريك له، كما يف قوله تعاىل  - فريضة كانت أو نافلة - أن جيعل صالته
ال شريك له وبذلك أمرت  ����{قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني : لرسوله 

  . )٣(وأنا أول املسلمني}
كل حكم يف القرآن تفصيالً، بل  قوالً وعمالً، وليس بالزم أن يكون أما سنة الضحية فقد ثبتت عن النيب 

{وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه ؛ لقوله تعاىل: يكفي يف احلكم ثبوت ذلك عن النيب 
{من ، وقوله سبحانه: )٥({وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس مانزل إليهم}، وقوله تعاىل: )٤(فانتهوا}

  من اآليات.إىل أمثال ذلك ...  )٦(يطع الرسول فقد أطاع اهللا}

                                           
  .١،٢) س�رة ا�?�ث�، ا4ی	�ن ١(
� ا- �Tی� ٢(T$%;�ر ٣٨٢٠٤و ٣٨٢٠١و ٣٨١٩٨، -��� ٧٢٣- ١٢/٧٢٢) أخ��#ر ا�ا B, B^�&��ا � ا�$%Rر وا- أ-B ح�ت�  ٨/٦٥١، و'��-x

  و(�#ا��زاق.
  .١٦٢،١٦٣) س�رة اE'��م، ا4ی	�ن ٣(
  .٧) س�رة ا� �s، ا4ی2 ٤(
  .٤٤) س�رة ا�% h، ا4ی2 ٥(
  .٨٠) س�رة ا�%��ء، ا4ی2 ٦(
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���١٠٨٠٩ا(  

�	� ��c! ا�&�ج �	�n ا- ه.  ��� إرا/� د��ء (ا��I ه� أض&��)، ٢س��� :

IX!اك �4 ذ��&�، وه. یGt اIX!اك  Mد �� ا�
�س (�� �Y! ا�&6�ج) ا@

�N؟ أM�4ون� P1اآ� ا- �T!ًا.� .  وه. ,�I	! أض&�� �

: تسن األضحية بالنسبة للمكلف املستطيع، وجيوز اشتراك سبعة يف واحدة من اإلبل سنها مخس سنوات أو ٢ج
إن كانت أكثر، أو يف واحدة من البقرة سنها سنتان فأكثر، وجتزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته سنها سنة فأكثر 

  من املعز، أو ستة أشهر فأكثر إن كانت من الضأن.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ول واEال ا���٩٥٦٣ا(  
: ��ه5 ح� اLض&��، و�� ه5 اD4L.، ه. ,<�� �&�ً� أم ?	`N� أD4.؟ ١س

 ��ً� أن �4� ��a ا�
�س ی<5ل: إن� @ ی56ز �4 ا�j�i ا�7ي یMtIق �� أن 
.��p  !�  ی=	`� أو ی

: األضحية سنة كفاية، وقال بعض أهل العلم: هي فرض عني، واألمر يف توزيعها مطبوخة أو غري مطبوخة ١ج
  واسع، وإمنا املشروع فيها أن يأكل منها، ويهدي، ويتصدق.

�4 �
+ ا�	
_٢س nرأی :  .N4 ،يMNا� G�ج �4 ذ�5ب  � ا�&
ا�س��� ی

��E وأذ�&N�، أم أس�� ا�
<5د ��	
_؟  ��ً� أن ا�7ی� � �Nی!IXأن أ :.D4Lا
 .+�!, �f Uدون ,5زی �Nآ5ن!Iوی �Nی7�&5ن _
ی7�&5ن اLض�ح� T�رج ا�	

  أM�4ون� أ4�دآ� ا-.
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اً يقوم عنك بذلك، وال تترك ذبيحتك بدون : األحوط أن تشتري اهلدي وتذحبه بنفسك، أو توكل أميناً خاص٢ج
  توزيع، والسنة أن تأكل منها.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ال ا���٩٥٢٥ا(  
ا��t! : �4� �� ا�
�س �� ی<5ل: إن اLض�ح� @ ی56ز ذ�&N� ��M �3ة ٣س

  �4 أی�م اL ��د، أT	!ون� ه. G�&3 أم 1�Pb إذا ذ�&N� حI+ و/n ا�c!وب؟
: جيزئ ذبح الضحية بعد العصر أيام عيد األضحى، بغري خالف يف يوم عيد األضحى وأيام التشريق الثالثة، ٣ج

  وكذا يف ليايل أيام التشريق على الراجح.
� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و� !.  

                                     
 2%a��ا l&`ر f`�'  l&`��ا  
 B
&
 (�#ا* - -�ز(�#ا��زاق (- XیX��ا#�)  

  ) ٥ا�
	�ى ر�� ( 
أP1اء، وأرادوا أن آ. س: �� رأی� ���4 اIX!آ5ا �4 �<!ة و/��5ه� س	�� 

  /��  � ر1. وأه. ��I�N4 ،. یP6ئ أم @؟
جواز التشريك يف سبع البدنة والبقرة؛ قياساً على مشروعية أحدمها: يها قوالن ألهل العلم: ج: هذه املسألة ف

أنه ال جيوز التشريك يف سبع  والقول الثاين:التشريك يف الشاة عن الرجل وعن أهل بيته؛ لورود الدليل يف ذلك. 
التشريك، والقياس ال يصح؛ ألنه قياس  البدنة وسبع البقرة، والذين قالوا ذا القول قالوا: إن األصل عدم جواز

مع النص، والقياس مع النص فاسد االعتبار، والنص هو ما ورد من األدلة الدالة على أن كالً من البدنة والبقرة 
يف حجته بني جتزئ عن سبعة؛ فقد روى اإلمام أمحد، عن حذيفة رضي اهللا عنه قال: (شرك رسول اهللا 
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يف احلج والعمرة كل سبعة  ، وعن جابر رضي اهللا عنه قال: (اشتركنا مع النيب )١(املسلمني يف البقرة عن سبعة)
منا يف بدنة، فقال رجل جلابر: أيشترك يف البقرة ما يشترك يف اجلزور؟ فقال: ماهي إال من البدن)، رواه 

 اهللا  ، وروى الطحاوي يف شرح معاين اآلثار، عن أنس رضي اهللا عنه، حيكيه عن أصحاب رسول)٢(مسلم
، وممن أفىت مبنع )٣(يشتركون السبعة يف البدنة من اإلبل، والسبعة يف البدنة من البقر) قال: (كان أصحاب النيب 

جواز التشريك من أئمة هذه الدعوة الشيخ عبداهللا بن عبداللطيف، والشيخ عبداهللا أبا بطني، ومفيت الديار 
  السعودية الشيخ حممد بن إبراهيم رمحهم اهللا.

  .-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ال ا���٢١٩٤ا(  

� N4. ی&!م؟ وإذا أردت أن أض&� ٣س  +&Dأو ی �&Dأراد أن ی �� :

  وی��� اLض&�� وا�Mي أو ر1. �&!م N4. ی56ز �Rن @ أح!م أن� �t`Xً�؟
يشرع يف حق من أراد أن يضحي إذا أهل هالل ذي احلجة أال يأخذ من شعره وال من أظافره وال بشرته  :٣ج

قال:  شيئاً حىت يضحي؛ ملا روى اجلماعة إال البخاري رمحهم اهللا، عن أم سلمة رضي اهللا عنها، أن رسول اهللا 
، ولفظ أيب »فارهإذا رأيتم هالل ذي احلجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظ«

من كان له ذبح يذحبه فإذا أهل هالل ذي احلجة فال يأخذنَّ من شعره ومن «داود ومسلم والنسائي: 
سواء توىل ذحبها بنفسه أو أوكل ذحبها إىل غريه، أما من يضحي عنه فال   )٤(»أظفاره شيئاً حىت يضحي

                                           
  .٥/٤٠٥) رواb ا��Oم أح$# ١(
� أح$# ٢(T$�,�ع أ-� داود ١٣١٨-��� ( ٢/٩٥٥، و���� ٣/٣٠٤) أخ��]#ي، وأخ�ج ا�ا B, اك�	�x6، -�ب ا �ب ا�	ب ٢٨٠٧-��� ( ٣/٩٨) آ�	آ ،(

� ٩٠٤-��� ( ٣/٢٤٨ا�m �ی�، -�ب ,B ا���Z وا�Xaور ( آ� تXaئ؟ وا�	��Rي T��  ٢/١٠٤٧) آ	�ب ا� 6 -�ب �� �Tء ,B ا�x	�اك ,B ا��#'2، وا-
،  ٢/٧٨، آ	�ب ا�m �ی�، -�ب �� تXaئ (%� ا���Zة ,B ا�m �ی�، وا�#ار�B B٧/٢٢٢ -�ب ( آ� تXaئ ا��#'2؟ وا�%��`B آ	�ب اEض�ح ٣١٣٢-��� 

  ).٤٠٠٤( ٩/٣١٥وا- ح��ن 
  .٤/١٧٥) رواb ا�U �وي ,B ��ح ���'B ا4ث�ر ٣(
)٤ ���� �Tأخ� (2، رو ١٩٧٧-���  ٣/١٥٦٥a �ذي ا �s) �&�) hدخ � B[' ب�- ،Bض�حEب ا�	ول -��� (آEا Q
)، ٤٢)، وا�;�'B -��� (٤١ى ا��


�ظ ٢٧٩١-��� ( ٣/٩٤وأ-� داود �]- �Tآ$� أخ� ،nZ, B'�;�ا Q
 ���B, b ا���s وه� ی�ی# أن یB m، روى ا��� Rی[خ hT��ب ا�- Bض�حEب ا�	آ (
  ��Zر-2:
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، وإمنا احملرم هو الذي حيرم باحلج أو العمرة يشرع ذلك يف حقه؛ لعدم ورود شيء بذلك، وال يسمى ذلك إحراماً
  أو ما.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )١١٤٩ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
  : أی�N� أD4. �4 اLض&��: ا�	v أم ا�	<!؟١س

من «يف اجلمعة:  ؛ لقوله - ناقة أوبقرة  -قرة، مث الشاة، مث شرك يف بدنة : أفضل األضاحي البدنة، مث الب١ج
راح يف الساعة األوىل فكأمنا قرب بدنة، ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة، ومن راح 
يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشاً أقرن، ومن راح يف الساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة، ومن 

ووجه الداللة من ذلك: وجود املفاضلة يف التقرب إىل اهللا ، )١(»لساعة اخلامسة فكأمنا قرب بيضةراح يف ا
بني اإلبل والبقر والغنم، وال شك أن األضحية من أعظم القرب إىل اهللا تعاىل، وألن البدنة أكثر مثناً وحلماً ونفعاً، 

ل مالك: األفضل اجلذع من الضأن، مث البقرة، مث وذا قال األئمة الثالثة أبو حنيفة، والشافعي، وأمحد. وقا
قد خيتار  ال يفعل إال األفضل. واجلواب عن ذلك: أن يقال: إنه  ضحى بكبشني، وهو  البدنة؛ ألن النيب 

أن يشق عليهم، وقد بني فضل البدنة على البقر والغنم  غري األوىل رفقاً باألمة؛ ألم يتأسون به، وال حيب 
  هللا أعلم.كما سبق. وا

                                                                                                                                       
�  ٥٢٣-���  ٤/٨٦، وا�	��Rي ٦/٣٠١أح$#      T�� آ	�ب اEض�حB، -�ب � أراد أن  ٣١٤٩-���  ٢/١٠٥٢آ	�ب اEض�حB، وا-

 B`��%�{، وا�إ...B mن  ٧/٢١١ی��ح ، ٤/٢٢٠، وا� �آ� ٤/١٨١)، وا�U �وي ٩٢٥( ٢٣/٣٨٧)، وا�U��ا'B ٥٩١٧( ١٣/٢٣٩آ	�ب ا�m �ی�، وا-
  ).٢٩٣( ١/١٤٠)، وا� $&#ي ١١٢٧( ٤/٣٤٧وا���cي ,B ��ح ا��2% 

� ���_ ,B ا�$�^[ ١(Tري  ،٢/٤٦٠، وأح$# ١/١٠١) أخ��L��2، و���� ٨٨١-��� ( ٢/٣وا�$a�ا hm, 2، -�ب�$a�ب ا�	٨٥٠-��� ( ٢/٥٨١) آ ،(
-���  ٢/٣٧٢)، آ	�ب ا�U]�رة، -�ب ,B ا�h�c ی�م ا�a$�2، وا�	��Rي ٣٥١-��� ( ١/٩٦آ	�ب ا�a$�2، -�ب ا�f&U وا���اك ی�م ا�a$�2، وأ-� داود 

)٤٩٩a�) ا�?&� إ�	�ا B, ء�T �� ة، -�بNi�ب ا�	آ ،( B`��%�ن  ٣/٩٩$�2، وا��ح )، ٢٧٧٥-��� ( ٧/١٣آ	�ب ا�a$�2، -�ب و�� ا�a$�2، وا-
  ).١٠٦٣( ٤/٢٣٤وا���cي ,B ��ح ا��2% 
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )١٤٩٠ا�
	�ى ر�� (

M أ��N�، و�� ,��m �� G!وف   �I1وزو ،lb�=��� .� ر1. أ �س: أن

M أ��N�، ه.  ��   nن�آ ����Y ء�
fأه��، وه� �4 أ M
  M��,أن أ ��� 

  M4و؟
يظهر من سؤالك أنك تسأل هل عليك جزاء؛ ألنك مل تتعيد عند أهلك وتذبح أضحية عنك وعن أهل ج: 

بيتك، وإذا كان هذا مرادك فاألصل يف مشروعية األضحية: أا سنة، يذحبها الرجل عنه وعن أهل بيته، والسنة: 
ل بيتك، ولكن ينبغي لك يثاب فاعلها وال يعاقب تاركها، فليس عليك جزاء يف تركك األضحية عنك وعن أه

؛ إذا كنت موسراً بذلك، سواء ذحبتها عند أهلك أو يف حمل يف املستقبل احملافظة عليها؛ اقتداًء بسنة نبيك حممد 
عملك، واألفضل: ذحبها عند أهلك؛ ألن ذلك أكثر نفعاً، وإن كنت أردت بسؤالك غري ما ذكرنا فعليك 

  اإليضاح.
  .'�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) 

                                     

  )٢٤١٦ا�
	�ى ر�� (
س: ه. ی56ز ا@IX!اك �4 اLض&��، وآ�  Mد ا������� ا�7ی� یIZ!آ5ن 
�4 اLض&��، وه. ی5ن5ن �� أه. ��n واحM، وه. ا@IX!اك �4 اLض&�� 

  �M � أم @؟
أنه كان يضحي بالشاة  بيته بشاة، واألصل يف ذلك ما ثبت عنه ج: جيوز أن يضحي الرجل عنه وعن أهل 

، وما رواه مالك، وابن ماجه، والترمذي وصححه، عن عطاء بن يسار  )١(الواحدة عنه وعن أهل بيته، متفق عليه

                                           
)١ ���� �T2، أخ�s`�) dح#ی � b� ' وأ-� داود ١٩٦٧-��� ( ٣/١٥٥٧) ورد ،h&ت�آ N- ة����2 وذ- ]� � &m�ب ا�- ،Bض�حEب ا�	٣/٩٤)، آ 

) ���-٢٧٩٢m�ب ا�	آ ،( �T��  ا�m �ی�، وا-� f 	2، ٣١٢٢-��� ( ٢/١٠٤٣ �ی�، -�ب �� ی�s`�)ه�ی�ة و B-أ dح#ی � Bض�حEب ا�	آ (
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؟ قال: كان الرجل يف قال: (سألت أبا أيوب األنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول اهللا 
  .)١(يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حىت تباهى الناس فصاروا كما ترى)  عهد النيب

وجتزئ البدنة والبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقني، وسواء كان بينهم قرابة أو 
   واحدة، ومل يفصل ذلك. واهللا أعلم.أذن للصحابة يف االشتراك يف البدنة والبقرة كل سبعة يف ال؛ ألن النيب 

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���١٧٣٤ا(  
: اIX!یX n�ة Lض&� �N� M�54ت /	. ا�M�� G�7ة ی��!ة، �4�ذا أ�4. ٢س

  �M�5ه�؟
  رائها بنية األضحية أو بتعيينها، فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذحبها فاذبح ولدها تبعاً هلا.: األضحية تتعني بش٢ج

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ول واEال ا���٣٠٥٥ا(  
Mون ,<���، �f ی5��I6ن  ��N� : ا�	�دی� ی=	`5ن ا�a�� U� ��&D �١س

 �
� M5ا: آ. واح��4< ،.D4أ �5ه��/ :�N� n�/ و����، وإن� �Et� �ًس5ی
 �N��p  !��
8M ض&��، وآ. ی5م نRآ. ذ��&�  
M واحM س5یً�. ه. ی56ز , 

  أو @؟

                                                                                                                                       
 BZ[&��ن ٩/٢٦٧وا��ح � أ-� ی��) ٥٩١٥( ١٣/٢٣٦، وا-Tو ١٧٩٢( ٣/٣٢٧)، وأخ� ،�-�T dح#ی � (٥/٤٢٧ )٣١١٨  ح#یd أ'l، و�� (

� أح$# Tرا,. أخ� B-أ d٦/٨ح#ی, B'ا��U�&� ، وا�?�ا B٩٢٠( ١/٣١١.(  
)١ _��� b٢/٤٨٦) روا  �T�� ) آ	�ب ا�m �ی�، -�ب � ض ) -�sة ( أه��، ٣١٤٧-��� ( ٢/١٠٥١آ	�ب ا�m �ی�، -�ب ا��sآB, 2 ا�m �ی�، وا-

  ) آ	�ب ا�m �ی�، -�ب �� �Tء أن ا��sة ا��اح#ة تXaئ ( أهh ا��&�، و��ل: ح� ! &t.١٥٠٥-��� ( ٣/٧٧وا�	��Rي 



  

- ٤١٧  -  

عده، وأن : جيوز للجماعة أن يذبح كل واحد منهم ضحية يف يوم من أيام العيد: يوم األضحى وثالثة أيام ب١ج
هلم أن يقسموها ويوزعوها بينهم قبل طبخها  عظامها، وأن يطبخوها ويأكلوها مجيعاً دون تقسيم، كما جيوزيكسروا 

  أو بعده، ويتصدقوا منها.

� ض&��، 4<�ل �� ��a ا��!MXی�: ٢س  G�7ر1.، وأراد أن ی M�45 وا�, :

.D4ة، �74_ أ�X G�7, ح�� أنLوا ،Mا��6. �5اح G�ا��6.،  @ ی56ز ذ ��
  وا�7ي /�ل ��: اذ�&5ا  �1ً� �`=�؛ Lن ا��6. @ ی56ز ذ�&� إ@ ��6� �.

: جتوز الضحية عن امليت بشاة أو جبمل، ومن قال: إن اجلمل ال يذبح إال عن مجاعة خمطئ، لكن الشاة ال ٢ج
عن واحد وعن سبعة  واحد، ولصاحبها أن يدخل غريه من أهل بيته يف ثواا، أما اجلمل فيجزئجتزئ إال عن 

  سبعه ضحية مستقلة لكل واحد من هؤالء السبعة، والبقركاإلبل يف ذلك. يشتركون يف مثنه، ويكون
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٤٣٨٢ا���ال اEول وا�;�'B وا��ا-. � ا�
	�ى ر�� (
ذا آ�نn زوU� �I1 وا�Mي n�� �4 واحN4 ،M. یM�  �4 �E ا�D&�� : إ١س

  ذ��&� واحMة  �Mًا �� و�5ا�Mي أم @؟
: إذا كان الواقع كما ذكرت من وجود والد وولده يف بيت واحد كفى عنك وعن أبيك وزوجتك وزوجة ١ج

  أبيك، وأهل بيتكما أضحية واحدة يف أداء السنة.
� و�� : إذا ,Pوn1 إحMى �
�ت  ��٢س�� nأدN��  .T�، وه� ,�، و,��

  @؟ n�� �4 أ��N�N4 ،. ی56ز أ �M اLض&�� أم
: فعل سنة األضحية ال يتوقف على زواج أو مالك، فيشرع فعلها ملتزوج ولغري متزوج، وجتزئ عنك وعن ٢ج

  زوجتك املذكورة أضحية واحدة.
وه5 : ر1. ح�^ �X!8 �4 ا��Z! �� ذي ا�&�6، وه5 ی!یM اLض&�� ٤س

  ن�س�، �4� P1اء8؟



  

- ٤١٨  -  

 وصح عن رسول اهللا ، )١({ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}: الشيء عليه؛ لقول اهللا عز وجل: ٤ج
  خرجه مسلم يف صحيحه. »قد فعلت«أن اهللا سبحانه قال: 

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�وا B'�;�ول واEال ا���٨٧٩٠ا(  
: ه. ������ أن ی�� �&D	U ���! أو س	U �<!ة، ویZ!ك �4 ا�5iاب �� ١س

X�ء �� وا�Mی� وأو@د8 وأ/�ر�� و������ و�Y!ه� �� ا�������، أم أن 
  ا��	U ی5ن �5احM 4<]، @ یZ!ك ��� �4 ا�5iاب �Y!8؟

  نة والبقرة جتزئ عن سبعة، وأن سبع كل منهم جيزئ عن الواحد وعن أهل بيته.: السنة أن كالً من البد١ج
!N�4 8� ٢س, �Iح�، وا���5ب ا��ضLاء �4 اP1ا� U
�, �Iا���5ب ا� �  :

  �U ا�P1اء، و � ن5 �� اD4L. �4 اLض�ح�.

ريضة البني مرضها، وال ذات : مما ال جيزئ: أن يذبح يف اهلدي واألضحية العوراء البني عورها، والعمياء، وامل٢ج
هزال ال تنقي، وعرج مينع اتباع الغنم، وعضب يذهب ألكثر القرن واألذن، وأفضلها اإلبل، مث البقر، مث الغنم، 

واألمسن واألملح أفضل. أما متام التفصيل فيما يكره ويستحب ففي إمكانك مراجعة كتب احلديث والفقه يف هذا 
  الباب ملزيد الفائدة.

��ن  Mد أی�م ا�ZI!ی^ ا��I ی�5غ ������ أن ی��I! �4 ذ�G :  � �٣س
	�! ا��<�M �4 أد��ر ا�5�tات ا��E!وض�؟Iا� n/و �NI
  أض�ح��، و�I+ ی

: أيام الذبح هلدي التمتع والقران واألضحية أربعة أيام: يوم العيد وثالثة أيام بعده، وينتهي الذبح بغروب ٣ج
العلم. وينتهي وقت التكبري املقيد يف أدبار الصلوات املفروضة عقب عصر مشس اليوم الرابع يف أصح أقوال أهل 

  آخر أيام التشريق.

                                           
  .٢٨٦رة ا���Zة، ا4ی2 ) س�١(



  

- ٤١٩  -  

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )١٢٤٣٢ا�
	�ى ر�� (
س!ة س: یM� M15ي أس!,�ن، وآ. أس!ة س�آ
� N� .>I�� n�� �4�، وآ. أ

�I!)، وه�  �٢٠٠5ن� �� س	�� أنE�ر، وآ. ��n ی	�M  � ا\T! �&5ا�� (
أس!,� وأس!ة وا�Mي، �U ا���� أن وا�Mي  �+ /�M ا�&��ة. وس)ا�� ه5: ه. 
ی56ز �
� أن نD&� أن� ووا�Mي  � ا�	�D� ��I&�� واحMة �� ا��� P أم @؟ 

iا� �� lt
�� ووا�Mي یU� U4M ا���� أن
� نIZ!ك ��f �4 ا�D&��، أدU4 ا�
ا�
lt ا\T!. و��ذا ن�E. ح�j أن� /M س	^ �
� ذ�_، إذا آ�ن ��4
� ه7ا R=T؟ 

   ��ً� أن
� ��5Iري ا�&�ل، M�4ون� أ4�دآ� ا- وP1اآ� �T! ا�P6اء.
  م. ج: املشروع أن يضحي أهل كل بيت بأضحية خاصة

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )١١٨٣٤ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
آ�، وأریM أن أض&�. N4.  ١٥: یI�� �� M15�ن ,	�ND�� �  M� ح5ا�� ١س

 �NI&�ذ �

M آ. ��n أض&��، أم أذ�&N� n�� �4 واحM؟ �U ا���� أن  G�أذ
 .G�7وا ا�!D&4 ن��iا� n�	ت أه. ا�!Dوأح ��I�	ا� Mأح M
   

  ه. ,�!  p�م اLض�ح� ��M ا�G�7؟و
  وه. ,�! /!ون اLض�ح� ��M ا�G�7؟

: جيزئ عنك أضحية واحدة لبيتيك مادام أن صاحبها واحد، وإن ذحبت يف كل واحد من البيتني أضحية ١ج
  مستقلة فهو أفضل، وال شيء يف كسر  عظام وقرون األضاحي.
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� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و!� .  
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���١٢٥٧٢ا(  

�� و Z!ی� 4!دًا، ٢سf5ن �� اI, ��b�وف : ه87 ا��!tوا�� ،Mواح .TMوا�

یD&5ن �D&�� واحMة، �4 أدري ه. ه�  واحM، وM�  �4 اLض&+ ا��	�رك
 �N�Pن ی��ن؟ وإذا آ�I�&ض �N�Pی� �ئ أم أنP6, �4 .ه5 ا��� �ن �4�I�&ض

��
  ا���ض��؟ ا��
: إذا كانت العائلة كثرية، وهي يف بيت واحد، فيجزئ عنهم أضحية واحدة، وإن ضحوا بأكثر من واحدة ٢ج

  فهو أفضل.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     


 ا�� d��;�ال ا���ى ر�� (ا�	٢١٥٧(  
: إن
� MNXت آ�7_ �� ذ�G �� ا�D&�ی�  
M �3ة ا�6E!، ه. ,56ز ه87 ٣س

  ا�7��&� �4 ه7ا ا�n/5 أم @؟
: ال جيوز ذبح األضحية عند صالة فجر العيد، ووقت الذبح يوم العيد بعد الصالة، وقدرها يف حق من ال ٣ج

من ذبح قبل أن يصلي «قال:  عنه، أن النيب  صالة عنده كالبادية؛ ملا روى جندب بن عبداهللا رضي اهللا
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من صلى صالتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن «: ، وقوله )١(»فليذبح مكاا أخرى
  متفق عليه. )٢(»ذبح قبل أن يصلي فليعد مكاا أخرى

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٥١٢٣ا���ال ا��ا-. � ا�
	�ى ر�� (
  : ه. G�&3 أن �� ذ�G أض&�I� /	. ذ�G ا���م @ ,P6ئ  
�؟٤س

: الصحيح أنَّ من ذبح بعد صالة العيد أنَّ ذبيحته جتزئه، ولو كان ذحبه قبل ذبح اإلمام، أما من ذبح أضحيته ٤ج
  هله.قبل صالة العيد فال جتزئه أضحية، وإمنا هي طعام عجله أل

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٩٤١٩ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
: ه. ا��5م ا�i��Z  j! ی�I	! �� أی�م  �M اLض&+، وه. یG�7 �4� إ�+ ١س

  ا�c!وب أو ا�Pوال؟
  ى، ويذبح فيه إىل الغروب يف أصح أقوال العلماء.: يعترب ذلك اليوم من أيام عيد األضح١ج

                                           
� أح$# ١(Tري ٤/٣١٢) أخ��L��ة أ(�د، و���� ٥٥٦٢-��� ( ٧/١٣٢، واNi�ا h�� t-ذ ) آ	�ب ١٩٦٠-��� ( ٣/١٥٥١)، آ	�ب اEض�حB، -�ب �

 B`��%�]�،  وا	و� B, ب�- ،Bض�حE٧/٢٢٤ا �T�� 	�ب اEض�حB، -�ب ) آ٣١٥٢-��� ( ٢/١٠٥٣، آ	�ب ا�m �ی�، -�ب ذ-t اEض &� 2�h ا��Oم، وا-
 B'ا��U�ة، واNi�ا h�� 2& ضEا t-ذ ) B[%�ص١٧١٤( ٢/١٧٤ا B���&U�$&#ي ٩٣٦( ١٢٦)، وا �ن ٧٧٥( ٢/٣٤١)، وا��ح  ١٣/٢٣٤)، وا-

  ).١٥٣٢( ٣/١٠٠، وأ-� ی��) ٩/٢٦٢، وا��&]BZ ٤/١٧٣)، وا�U �وي ٥٩١٣(

� أح$# ٢(Tاء، أخ����ا dح#ی � Q
) آ	�ب اEض�حB، -�ب � ذ-� t�h ا�Niة أ(�د، ٥٥٦٣-��� ( ٧/١٣٢، وا���Lري ٤/٢٨١) ورد -% � � هRا ا��

)، آ	�ب ا�m �ی�، -�ب �� ی�aز � ا�� ,B ٢٨٠٠-��� ( ٣/٩٦)، آ	�ب اEض�حB، -�ب و�	]�، وأ-� داود ١٩٦١-��� ( ٣/١٥٥٣و���� 

، آ	�ب ا�m �ی�، -�ب ذ-t اEض &2 ٧/٢٢٢-�# ا�Niة، وا�%��`B  )، آ	�ب اEض�حB، -�ب �� �Tء ,B ا�٥٠٨t-R-��� ( ٤/٧٨ا�m �ی�، وا�	��Rي 

 B#ار��م، وا��Oا h�وي �٢/٨٠� U�٤/١٧٢، وا BZ[&��ص٩/٢٧٦، وا B���&U�ي ٧٤٣( ١٠١، وا�c��ن ١١١٤( ٤/٣٢٧)، وا��ح )، وا-

� أح$# ٥٩٠٨( ٨/٢٢٩Tأخ� _��� - l'أ dح#ی )، آ	�ب اEض�حB، -�ب س%2 ٥٥٤٦، -��� ٧/١٢٨)، وا���Lري ١١٧و (٣/١١٣، و�

آ	�ب ا��&#ی، -�ب ذ-t ا��Oم ی�م ا��&# و(#د �� یt-R،  ٢/١٩٢)، آ	�ب اEض�حB -�ب و�	]�، وا�%��`B ١٩٦٢-��� ( ٣/١٧٥٤اEض &2، و���� 

  ).١١١٣( ٣/٣٢٦وا���cي 
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 2%a��ا l&`ر f`�'  l&`��ا  
 B
&
 (�#ا* - -�ز(�#ا��زاق (- XیX��ا#�)  

  )١١٦٩٨ا�
	�ى ر�� (

N�، س: ه. ی56ز ��!1. أن یG�7 ذ��f 54عM� ]�� ض&+ وه�Lا M�  �&�

  M�, �fد ��M� Mة؟ وP1اآ� ا- �T!ًا.
  ذحبها. ج: جيوز ذبح األضحية ولو تأخر دفع قيمتها من عن

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٥٩٩٥ا�
	�ى ر�� (
آ�
� �PIو51ن، و�
� أ?E�ل �� Mا أ5Tن� ا��ct!، وآ.  س: ن&� �f�f إ5Tان،

 7
� +45, Mا��!��� ا���5دی�، ا�5ا� �
�?^ ا����� �� �>=
� �4 vی�� �
�
، ون&� �� ن<��I ا���!اث إ�+ ا�n/5 ا�&�ض!، -رح�� ا--ز�� ?5ی. 

 �4 !�	
� ا��Tأ M
  �
و 
�M� ی&.  ��
�  �M اLض&+ ا��	�رك نU�I6 آ�
 �>=
ا��I ی��N� v� أ5Tن� ا�	�!، و��
� ا�5ا�Mة ا�U� v��, �I ا�
N� ا��


� �G�7 ض&��  
� و � أه��. � Mی<5م آ. واح ��&Dا� n/و M
ا��ct!، و 
 �

� �4 ه87 ا�&���، أم آ. ��EأM�4ون� P1اك ا- �T!ًا ه. ض&�� واحMة ,


� ,N�&D�؟I�&أم ض �N�Eة  � نMا�5ا� �&D, .؟ وه�&Dی  
األمر كما ذكر بالسؤال من أن كل واحد منكم متزوج وله أطفال، ويعيش يف منطقة من  مناطق  ج: إذا كان

اململكة، وجتتمعون عند وقت الضحية عند أخيكم الكبري، ومعكم والدتكم، وكل واحد منكم يذبح أضحية عنه 
لكم، وما فعلتموه هو وعن أهل بيته، فهذا العمل طيب، ونسأل اهللا أن يزيدكم من التوفيق، ووالدتكم من أه

  السنة.
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  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���٣٨٨٧ا(  
: ا�`!وف ا��<=5ع ا�7ی. (ا����) �� Mt>� ،!c3 أن ,�� ا���
� ٢س

  8M�1، ه. یP6ئ �¢ض&�� وا��<�<�؟
جيزئ يف األضحية وال يف اهلدايا وال العقيقة مقطوع الذيل (اإللية)؛ ملا روى أمري املؤمنني علي رضي اهللا : ال ٢ج

أن نستشرف العني واألذن، وال نضحي بعوراء وال مقابلة، وال مدابرة، وال  عنه قال: (أمرنا رسول اهللا 
. واملقابلة: ما قطع  من طرف أذا  )١(انخرقاء، وال شرقاء) أخرجه أمحد واألربعة، وصححه الترمذي وابن حب

شيء وبقي معلقاً، واخلرقاء: خمروقة األذن، والشرقاء: مشقوقة األذن. هذا كله إذا كان مقطوعاً، أما إذا كان 
  اخلروف مل خيلق له ذيل أصالً فإنه يف حكم اجلماء والصمعاء، واحلكم يف ذلك هو اإلجزاء.

  .&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�
                                     

  )١١٨٢٧ا�
	�ى ر�� (
 �
!م �4V�د,Iا� �I��D4 �� .�R5اب  -س: نi1! وا�Lا �أ4�دآ� ا- وأP1ل �

-  ،�N

�م ا�t��MN�� �&ي واLض&��، و �! آ. �YLف ا�ن5ع وأو3 � 
ا�&M ا��<!ر X! ً� ی56ز ذ�&N� وه. إذا زاد ا���! �fث أو أر�5NX Uر  � 

��MNي واLض&��، أم أن� @ ی�� أن یPیM ا���! �Rي ح�ل  � ا�&M ا�7ي 
  حMد8 ا�Z!ع ا�Z!یl؟ وا���م  ��� ورح�� ا- و�!آ�,�.

                                           
� ا��Oم أح$# ١(Tی�، ٢٨٠٤-��� ( ٣/٩٧)، وأ-� داود ٦٠٩-��� ( ٢/٤٥) و٨٥١-��� ( ٢/٢١٠) أخ�� m�ا � b�?ی�، -�ب �� ی� m�ب ا�	آ ،(

� ١٤٩٨-��� ( ٤/٧٣وا�	��Rي T��  اEض�حB، وا-� b�?ب �� ی�- ،Bض�حEب ا�	أن ٣١٤٢-��� ( ٢/١٠٥٠) آ b�?ب �� ی�- ،Bض�حEب ا�	آ (
 B`��%�وا ،�- ( mوي  ٧/٢١٧ی� U�ق أذ']�، وا�Lت B	�ا Bء وه���L�ب ا�- ،Bض�حEب ا�	&]٤/١٦٩آ��وا ، BZرود !ے٩/٢٧٥�a�ا  ٣٠٣، وا-

  . ٢/٧٧)، وا�#ار�B ١١٢١( ٤/٣٣٧، وا���cي ٤/٢٢٤)، وا� �آ� ٩٠٦(



  

- ٤٢٤  -  

ج: جيزئ يف األضحية واهلدي من الغنم ماليست بعوراء بينة العور، وال عرجاء بينة العرج، وال مريضة بينة 
عجفاء هزيلة ال مخ فيها، وال جيزئ من الغنم إال اجلذع من الضأن، وهو ماله ستة أشهر، والثين من  املرض، وال

  املعز وهو ماله سنة، فمن ذبح أضحية أو هدياً ذه األسنان فما فوق فإا جتزئه.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٢٦١٣ا���ال ا���دس � ا�
	�ى ر�� (
: أT	!ن�  � اLض&��، ه. ,P6ئ ا�Z�ة  �+ س�I أNX!، ح�j أن�N ٦س

  ی<5�5ن: @ ,P6ئ ا�Z�ة أو ا�`!وف إ@  � س
� آ����؟

: ال جيزئ من الضأن يف األضحية إال ماكان سنه ستة أشهر ودخل يف السابع فأكثر، سواء كان ذكراً أم ٦ج
إن «يقول:  مى: جذعاً؛ ملا رواه أبو داود والنسائي من حديث جماشع قال: (مسعت رسول اهللا أنثى، ويس

وال جيزئ من املعز والبقر واإلبل إال ماكان مسنة، سواء كان ذكراً أم   )١()»اجلذع يويف ما يويف منه الثين
تني  ودخلت يف الثالثة، ومن اإلبل أنثى، وهي من املعز ما بلغت سنة، ودخلت يف الثانية، ومن البقر ما أمتت سن

ال تذحبوا إال املسنة، إال إن تعسر عليكم «: ما أمتت مخس سنني ودخلت يف السادسة؛ لقول النيب 
  رواه مسلم. )٢(»فاذحبوا اجلذع من الضأن

                                           
� أح$# ١(T٢٧٩٩-��� ( ٣/٩٦، وأ-� داود ٥/٣٦٨) أخ� �T�� )، ٣١٤٠-��� ( ٢/١٠٤٩)، آ	�ب ا�m �ی�، -�ب �� ی�aز � ا�� ,B ا�m �ی�، وا-

  ، آ	�ب ا�m �ی�، -�ب ا�$�%2 وا�2)Ra.٧/٢١٩%��`B آ	�ب اEض�حB، -�ب �� تXaئ � اEض�حB، وا�
� أح$# ٢(Tض &2، وأ-� داود ١٩٦٣-��� ( ٣/١٥٥٥، و���� ٣٢٧و ٣/٣١٢) أخ�Eا ) آ	�ب ٢٧٩٧-��� ( ٣/٩٥)، آ	�ب اEض�حB، -�ب س

 �T��  X٧/٢١٨ئ � اEض�حB، وا�%��`B )، آ	�ب اEض�حB، -�ب �� ت٣١٤١a-��� ( ٢/١٠٤٩اEض�حB، -�ب �� ی�aز � ا�� ,B ا�m �ی�، وا-
  ) .٩٠٤-��� ( ٣٠٣آ	�ب ا�m �ی�، -�ب ا�$�%2 وا�Ra(2. وا- ا��aرود ص



  

- ٤٢٥  -  

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  Lض&�� ���D	Uا

 ا�
	�ى ر�� (� l��L�ال ا���٥٦٣٧ا(  
  : ی<5ل آ�i! �� ا�
�س: إن ا�D	U یD&+ ��  � س	�� أنE�ر.٥س

  : ال يضحى بالضبع ال عن واحد وال عن سبعة؛ ألن الضحية الشرعية إمنا تكون من اإلبل والبقر والغنم.٥ج
  . و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس��

                                     


M ذ�G اLض&��  ��
��� �E�Iا�  

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���٥٩٢٨ا(  

�� �iً� �5 أردت أن أذ�G أض&�� �5ا�Mي ا��45I+، ٢س��� �E�Iه. ی56ز ا� :

 �E�, ونM� �1�&ي �4ن، أم أن� أ �. ا�Mأض&�� وا� �Nإن �N5ل: ا��/R4
  وی�E؟

حملها القلب، فيكتفي مبا قصده يف قلبه، وال يتلفظ بالنية، وعليه بالتسمية والتكبري عند الذبح؛ ملا ثبت : النية ٢ج
  .)١(بكبشني ذحبهما بيده ومسى وكرب) يف الصحيحني عن أنس رضي اهللا عنه قال: (ضحى النيب 

  ية.وال مانع من أن تقول: اللهم إن هذه أضحية عن والدي، وليس هذا من التلفظ بالن

                                           
� أح$# ١(Tري ٣/١١٥) أخ��L��و���� ٥٥٥٤-��� ( ٧/١٣٠، وا ،(�i$��- � %$�ض ) واEب ا�- ،Bض�حEب ا�	١٩٦٦-��� ( ٣/١٥٥٦)، آ ،(

 اEض�حB، ٢٧٩٣-��� ( ���٣/٩٤ة -N ت�آ&h، وأ-� داود آ	�ب اEض�حB، -�ب اس	 ��ب اEض &2 وذ- ]� ��� f 	ب �� ی��- ،Bض�حEب ا�	آ (
� ١٤٩٤-��� ( ٤/٧١وا�	��Rي T�� ، وا-&s�?- 2& ضEا B, ء�T �� ض &2، -�بEب ا�	ب ٣١٢٠-��� ( ٢/١٠٤٣)، آ�- ،Bض�حEب ا�	آ ،(

 ١٣/٢٢١)، وا- ح��ن ٩٠٩( ٣٠٤، وا- ا��aرود ص٢/٥٧��، وا�#ار�B آ	�ب ا�m �ی�، -�ب ا�? ٧/٢١٩، وا�%��` Bأض�حB رس�ل ا* 
  . ٤/٢٨٥)، وا�#ار �B%U ١١١٩( ٤/٣٣٤، وا���cي ٩/٢٥٩)، وا��&]BZ ٣١٣٦( ٥/٤٣٧)، وأ-� ی��) ١٩٦٨( ٢٦٥)، وا��&U��B ص ٥٩٠٠(



  

- ٤٢٦  -  

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

n���� ��&ضLا  

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���١٤٧٤ا(  
  : ه. ,56ز اLض&�� ����n؟٢س

ذا مات ابن إ«: : أمجع املسلمون مشروعيتها من حيث األصل، وجيوز أن يضحى عن امليت؛ لعموم قوله ٢ج
رواه  )١(»آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له

مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري يف األدب املفرد عن أيب هريرة، وذبح األضحية عنه 
  من الصدقة اجلارية؛ ملا يترتب عليها من نفع املضحي وامليت وغريمها.

   ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� .و-�*
                                     

  )١٧٦٥ا�
	�ى ر�� (
 nأن ا���35  �+ ا��� �ND�� رأى M/ض&��، وLش ح5ل ا�1!ى ن< M>� :س

 �	
��  ������Lض&�� Z� !�Y!و �؛ Lن ا�t&��� رض� ا-  
�N، وا�
`�E�ء ا�!اMXون �� ی535ا �N�، وآ�7_ ی!ى ی535ا ��M و4��N,، وآ�7_ ا�

 �  �
��a ا�5Tان أن ا���i� �/Mt اLض&�� أD4. �� ذ�&N�، أر51 إ4�د,
.!�L�4 ا �  رأی

                                           
� أح$# ١(Tن ١٦٣١-��� ( ٣/١٢٥٥، و���� ٢/٣٧٢) أخ���'O!&2، -�ب �� ی� + ا��ب ا�	د )، آ�
 ا�;�اب -�# و,�ت�، وا���Lري ,B اEدب ا�$�
 ا�$&�، وا�	��Rي ٢٨٨٠-��� ( ٣/١١٧) -�ب -� ا��ا�#ی -�# ��ت]$�، وأ-� داود ٣٨-��� ( ١/١١٣) 2�#i�ا B, ء�T �� !�ی�، -�ب��ب ا�	آ (
١٣٧٦-��� ( ٣/٦٦٠ B`��%�، وا����ا B, ح?�م، -�بEب ا�	٦/٢٥١)، آ  hm, !�ی�، -�ب��ب ا�	ي آ�c��$&�، وا�ا ) 2�#i�١٣٩( ١/٢٣٠ا ،(

  .٦/٢٧٨)، وا��&]BZ ٣٠١٦( ٧/٢٨٦وا- ح��ن 



  

- ٤٢٧  -  

ضحى وحث أمته على الضحية، واألصل أا مطلوبة يف  ج: األضحية سنة مؤكدة يف قول أكثر العلماء؛ ألنه 
  وقتها من احلي عن نفسه وأهل بيته.

مثالً أو جعلها يف وقف له وجب على القائم على الوقف ضحية عن امليت فإن كان أوصى ا يف ثلث ماله أما ال
يضحي عن أبيه أو أمه أو غريمها فهو حسن،  والوصية تنفيذها، وإن مل يكن أوصى ا وال جعلها، وأحب إنسان أن
  واجلماعة. هل السنةويعترب هذا من نوع الصدقة عن امليت، والصدقة عنه مشروعة يف قول أ

وأما الصدقة بثمن األضحية بناء على أنه أفضل من ذحبها فإن كانت الضحية منصوصاً عليها يف الوقف أو الوصية 
مل جيز للوكيل العدول عن ذلك إىل الصدقة بثمنها، أما إن كانت تطوعاً عن غريه فاألمر يف ذلك واسع، وأما 

ي) فسنة مؤكدة للقادر عليها، وذحبها أفضل من الصدقة بثمنها؛ الضحية عن نفس املسلم وعن أهل بيته (احل
  .تأسياً بالنيب 

  و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� .
                                     

  )٣٦٨٨ا�
	�ى ر�� (
س: �5�Dن�  � ض&�� ا���n ه. ه� ,G�7 �� أی�م  �M اLض&+، و�� 

ل �35+ �� ه. ی56ز أن یD&+ �� �� ��ل أو@د8 ویMtIق ��[ �� ��

�؟   

ج: إذا وصى امليت بأضحية وله ثلث فإا تذبح من ثلثه، وعلى حسب وصيته، وإن مل يكن له ثلث وأراد أحد 
من ورثته أو غريهم أن يتصدق عنه فيذبح له أضحية فهذا من باب اإلحسان له والرب به، والضحية إمنا تذبح يف 

  النحر، وهي: يوم العيد وثالثة أيام بعده يف أصح أقوال أهل العلم، وهي سنة وليست فريضة.أيام 
  و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� .

                                     

  )٢١٤٣ا���ال ا���دس � ا�
	�ى ر�� (
�، أو د � �� وزار : إذا ض&+ X`�  � وا�8M ا��45I+ أو ,Mtق  
٦س



  

- ٤٢٨  -  

  /	!N4 ،8. ی&[ أن� �� ا�
� �4ن؟

: الذي دلت عليه نصوص الشريعة انتفاع امليت بصدقة احلي عنه، ودعائه له، والضحية عنه نوع من أنواع ٦ج
الصدقة، فإذا أخلص املتصدق يف صدقته عن امليت، ويف دعائه له؛ انتفع امليت وأثيب الداعي واملتصدق، فضالً 

محة، وحسبه أن يعلم اهللا منه اإلخالص وحسن العمل ويأجر الطرفني، أما أنه حيس امليت مبن أسدى من اهللا ور
  .إليه املعروف فلم يدل عليه دليل شرعي فيما نعلم، وهو أمر غيبـي ال يعلم إال من وحي اهللا تعاىل لرسوله 

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ال ا���٧٥٠٢ا(  
: ر1. أو� j�f ��Y �4 +3��� �Rض�ح�، و�� ی7آ! �� ,�=+، �4� ٣س


7�E ه87 ا���35؟ وه. ی56ز أن ,�c! ه87 ا���35 , �
N�&�� U�؟ و�� حtی

N� �iً� أو یU4M �4 أ ��ل �! أT!ى؟�i� قMtIن یR�  

ما ذكر فتنفذ الوصية حسب نص املوصي، وتعترب األضحية املوصى ا كأية أضحية مشروعة  : إذا كان الواقع٣ج
  يؤكل منها ويهدى ويتصدق، وال يعدل عن نص املوصي يف ذلك.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٩٨٢٤ا�
	�ى ر�� (

���  س: �Mي أرضIوق ا�M
3 �� �Nb�
	� n�/ود، وM&ا�� .TMا� ��


U� n أ�T ا�7ي ه5 �� أ�� أن� ووا�M,� وإ5Tان�، ا��<�ري، وأN,!1�، وس

� وا�M,� /	. و4�N,� �Rن أآ�I�� FI أض&�� �N� �4�N4 ،. ی56ز �� � n	�?و
أن أض&� �N� n�� �4 أ�T؟  ��ً� أن
� �� ز�n أسMد أ/��ط ا�	
_ و�)1! 

 .�I��.-دآ� ا�ون� أ4M�4أ  



  

- ٤٢٩  -  

  ج: املقصود من وصية أمك هو ذبح األضحية، فإن ذحبت األضحية يف بيتك أو بيت أخيك أجزأ ذلك.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٥٠٠ا�
	�ى ر�� (
�4 ��N� _�� �4 ��3أو ،�N
أض&���I، آ. واحM �� واحMة،  س: �� M1ة وإ�

و�4 ه87 ا��
�� �� ی	�~ ا�!یU إ@ ��M س	U س
�� إذا زرع ���N�V4 ،ن زرع 
 �
�4 س
� واحMة �� یRت ا�!یU إ@ �4 أض&�� واحMة ��U��6، ه. ی5ن �
ر�tT أن نU�6 ریU اLض&���I ا���N� +35� ون��6� �4 أض&�� واحMة، 

Iح �<� ری�	أو ن ،��N� �N� �&Dة؟ ون!�iآ ��
+ ی�I اLض&���I و�M�� 5 س
  ن!51 ا�1���  �+ ه7ا ا��)ال.

ج: إذا أوصى شخص بأن يضحى عنه بعد موته من ثلثه، فهذه األضحية واجبة، فمىت حصل مبلغ يكفي أضحية 
فإا تشترى ويضحى ا عنه، وإذا حتصل ما يكفي جلزء أضحية فال جيمع هذا املبلغ مع مبلغ لشخص آخر متاثل 

حالته هذه احلالة، كما يف الصورة املسؤول عنها؛ ألا عبادة من العبادات، وقد أوصى كل منهما بأن يضحى 
عنه بأضحية، ومل يتعرض حلالة العجز عن اإلتيان بكامل األضحية فتبقى على األصل وهو املنع، وألن نص 

  املوقف واملوصي كنص الشارع يف الفهم والداللة.
  .ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس��  و-�* ا�	�,&+ و!�)

                                     

  )٥٦١٢ا���ال ا�	�س. � ا�
	�ى ر�� (
: �� ه� ا���I&<5ن أن یMNى إ���N �&� اLض&��، و�� ح� �� ن�ول ٩س

ا��&� اLض&�� إ�+ �Y!8 ا�7ي ذ�G؟ وأیDً� آ�i! �� ا������� M�� �4ن� إذا 
Lة ا�X ، إ@ ذ�&5ا��4 �ا��5م ا�7ي ذ�&5ه ]Eض&��، @ ی5ز 5ن ا��&� �4 ن

  أن�N یI!آ5نN� إ�+ ی5م ا�<�دم. و��n أدري أذ�_ س
� أم �4 �4. ذ�_ 5fاب؟



  

- ٤٣٠  -  

: يأكل صاحب األضحية من حلمها ويعطي منها الفقراء سداً حلاجتهم ذلك اليوم، واألقارب صلةً للرحم، ٩ج
كيداً لألخوة، وتقوية هلا، والتعجيل بالعطاء منها يوم العيد خري من التأجيل واجلريان؛ مواساةً هلم، واألصدقاء؛ تأ

{وسارعوا إىل لليوم الثاين وما بعده؛ توسعة عليهم، وإدخاالً للسرور عليهم ذلك اليوم، ولعموم قوله تعاىل: 
بإعطاء  ، وال بأس)٢({فاستبقوا اخلريات}، وقوله: )١(مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات واألرض}

  الذابح هلا منها، لكن ال تكون أجرة له، بل يعطى أجرته من غري الضحية.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  إ =�ء ا��4! �� اLض&��

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ال ا���١٩٩٧ا(  
  ا�س�م أن یRآ. �� �&�  �M اLض&+؟ : ه. ی56ز ��� �� یMی� �Mی�٣س

: نعم جيوز لنا أن نطعم الكافر املعاهد واألسري من حلم األضحية، وجيوز إعطاؤه منها لفقره أو ٣ج
قرابته أو جواره، أوتأليف قلبه؛ ألن النسك إمنا هو يف ذحبها أو حنرها؛ قرباناً هللا، وعبادة له، وأما 

ي إىل أقاربه وجريانه وأصدقائه ثلثه، ويتصدق بثلثه على الفقراء، حلمها فاألفضل أن يأكل ثلثه، ويهد
وإن زاد أو نقص يف هذه األقسام أو اكتفى ببعضها فال حرج، واألمر يف ذلك واسع، وال يعطى من 

حلم األضحية حربياً؛ ألن الواجب كبته وإضعافه، ال مواساته وتقويته بالصدقة، وكذلك احلكم يف 
{ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم قوله تعاىل:  صدقات التطوع؛ لعموم

                                           
  .١٣٣) س�رة "ل ($�ان، ا4ی2 ١(
  .١٤٨) س�رة ا���Zة، ا4ی2 ٢(
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أمر أمساء بنت أيب  وألن النيب ،  )١(وتقسطوا إليهم إن اهللا حيب املقسطني}من دياركم أن تربوهم 
  بكر رضي اهللا عنها أن تصل أمها باملال وهي مشركة يف وقت اهلدنة.

  &%� � $# و"�� و! �� وس�� .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���٢٧٥٢ا(  
  : ه. ی�=+ ا��4! �� �&� اLض&�� أم �� �4� M3/�؟٢س

: يعطى الكافر من حلم األضحية إذا مل يكن حربياً، ومل تكن واجبة كاملنذورة؛ لقول اهللا ٢ج
عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم  {ال ينهاكم اهللاسبحانه: 

أمر أمساء بنت أيب بكر أن تصل أمها،  ، وألن النيب وتقسطوا إليهم إن اهللا حيب املقسطني}
  . )٢(وكانت مشركة، رواه البخاري

  و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� .
                                     

  �� أراد أن یD&� �4 ی�X �� 7TR!8 و@ أEm�ر8

 ا�
	�ى ر�� (� d��;�ال ا���١٤٠٧ا(  

� ��4 أول NX! ذي ا�&�6 ٣س  +&Dأو ی �&Dأراد أن ی �� jیM&ا� :

 �N
�4 ی�X �� 7TR!8 و@ �Z!,� و@ أEm�ر��X 8ً� حI+ یN4 ،�&D. ه7ا ا�
!�c3!ه� و�	آ ،�Nآ� n�	؟ی�� أه. ا�!�ctدون ا� !�	  ه� أو ا�

                                           
  .٨) س�رة ا�$$	 %2، ا4ی2 ١(
) آ	�ب ا�Xآ�ة، -�ب ,hm ١٠٠٣( -��� ٢/٦٩٦) آ	�ب ا�Xaی2 وا�$�اد(2، و���� ٣١٨٣-��� ( ٤/١٢٦، وا���Lري ٣٥٥و ٦/٣٤٤) رواb أح$# ٢(

 و�� آ�'�ا ��sآ&، وأ-� داود &-��E2 (�) ا�#i�١٦٦٨-��� ( ٢/١٢٧ا BZ[&��2، وا�R�ا h2 (�) أه�#i�آ�ة، -�ب اX�ب ا�	ن ٤/١٩١) آ��ح ، وا-
  ).١٦٤٣( ٢٢٨)، وا��&U��B ص ٤٥٢( ٢/١٩٧
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هو مارواه اجلماعة إال  : ال نعلم أن لفظ احلديث كما ذكره السائل، واللفظ الذي نعلم أنه ثابت عن النيب ٣ج
إذا رأيتم هالل ذي احلجة وأراد أحدكم أن «قال:  البخاري، عن أم سلمة رضي اهللا عنها، أن رسول اهللا 

من كان له ذبح يذحبه فإذا «أيب داود وهو ملسلم والنسائي أيضاً:  ، ولفظ»يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره
، فهذا احلديث دال على املنع من أخذ الشعر »أهل هالل ذي احلجة فال يأخذ من شعره وأظفاره حىت يضحي

واألظفار بعد دخول عشر ذي احلجة ملن أراد أن يضحي، فالرواية األوىل فيها األمر والترك، وأصله أنه يقتضي 
لوجوب، وال نعلم له صارفاً عن هذا األصل، والرواية الثانية فيها النهي عن األخذ، وأصله أنه يقتضي التحرمي، ا

أي: حترمي األخذ، وال نعلم صارفاً يصرفه عن ذلك، فتبني ذا: أن هذا احلديث خاص مبن أراد أن يضحي فقط، 
أن يأخذ من شعره أو بشرته أو أظفاره بناء على األصل أما املضحى عنه فسواء كان كبرياً أو صغرياً فال مانع من 

  وهو اجلواز، وال نعلم دليالً يدل على خالف األصل.
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )٤٣١٢ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
�، وه5 ح��^ �&�I� أو /�ص أm�4!8 : �� ح� أض&�� �� ض&+ �5ا�Mی١س

  �Tل  Z! ذي ا�&�6؟
: أضحيته صحيحة سواء كانت عن نفسه أو عن والديه، وال يبطلها حلق حليته أو قص أظافره خالل األيام ١ج

وارتكب منكراً حبلق حليته مطلقاً، إال أن العشر قبل الذبح أو حنر الضحية، وقد أساء بقص أظافره يف تلك األيام، 
  أشد. ا يف تلك األيامحلقه

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٨٤٣٩ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
  
: ه. �Z] ا�NX �4 !�Z! ا�&% إذا �� أح% و/�Mت �I�� �4 ه. ی56ز ١س
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�	� �� و��	
�ت ا�ct�ر؟ ح�j أن ��a ا�
�س ��� [Z� ی<5�5ن: @ ی56ز
  ا�NX �4 !�Z! ا�&%، ه. ی56ز �� �Z] ا��Z!؟ أT	!ن�.

: من أراد أن يضحي فإنه ال يأخذ من شعره وال ظفره وال بشرته شيئاً إذا دخل شهر ذي احلجة حىت ١ج
إذا دخل شهر ذي احلجة وأراد أحدكم أن يضحي فال يأخذ «أنه قال:  يضحي؛ ملا ثبت عن النيب 

، أما أهله فال حرج عليهم، أما تسريح الشعر بدون »من ظفره«ويف لفظ:  »من بشرته شيئاً من شعره وال
  قطع للشعر فال بأس به.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٩٣٠٩ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
�Mي و ��I�b، وآ
n ���4!ًا  
�N و@ ن5یn أن : إذا آ
n س�آ
ً� �U وا١س

أض&�، و@ أذ�G ا�D&��؛ �5ن وا�Mي �515دًا دا�bً�، وه5 ا�7ي یIZ!ي 
 �Dداء 4!یL F5د,� ذه  M
  Mا�5ا� �
N�، و�  �&Dوی �N&�7وی ��&Dا�
 ،��&Dا� G�ذ +�  �
ا�&%، و�<�n أن� U� [>4 ا�����b، و��� أراد ا�&% وآ�

 �
ح�<n و/t!ت ��M د5Tل ا��Z! �� ذي ا�&1 .N4 ،�6�U� �� Pb ا���� أن
  ذ�G ا�D&�� و@ ح!ج  ��، �U ا���� أن ا�5ا�M ه5 ا�7ي اIX!ى ا�D&��؟

: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك ذبح الضحية، وال إمث عليك فيما وقع منك بعد دخول عشر ذي ١ج
  ضحياً باألصالة، بل بالتبع.احلجة من احللق والتقصري؛ ألنك وكيل عن املضحي ولست م

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� l��L�ال ا���٩٤٣٧ا(  
  : یa�� � P ا�
�س أن  �p اLض&�� @ ی�! أ�Mًا، و@ ی56ز آ�!٥.8س
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  : ال بأس بكسره.٥ج
  .) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�

                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���١٠٧٠٠ا(  
: X��� ,�45 وا�Mه� و,Pو8M�� n1، و,!FY أن ,D&� ��، وح�j أن ٢س

 �� �ً��X �>أو ی U=>أن @ ی �&Dأن ی FY!ن ��� ی��&Iو51ب واس ��
� �4�، ح�j ر��� ی�<]  �X!8 أو أm�4!8، و��� أن&Iا� �� ��I, @ !�Zا�

� ح��ل ذ�_، I��D4 ذا ی!ى�و��1، وا��)ال: �Pع ا���I1ء ا�
fء أ�X �
�
  ه. ,D&� أم @؟

  : تضحي عن والدها، وال حرج فيما يسقط من الشعر دون قصد.٢ج
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

 ا�
	�ى ر�� (� B'�;�ال ا���١٠٧٧٨ا(  
: أن� �PIوج �
7 س5NX �Iر، وزوU� �I1 أه�N� و�� ی��&5ا �N� ٢س

  ���7ه�ب ���، N4. ی56ز �� أض&�� أم @؟ أر��E, 51! ذ�_.
  : تشرع األضحية للمسلم، سواء وجدت زوجته معه يف بيته أو مل توجد.٢ج

  . (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� و-�* ا�	�,&+ و!�) ا*
                                     

  )١٢٢٥١ا���ال اEول � ا�
	�ى ر�� (
: إذا آ�ن ا�ن��ن ی!یM أن یV4 ،�&Dذا دZ  n�T! ا�D&�� @ ی56ز �� ١س

 !Z  �4 7  �!ةTوأ ،�I�&ض G�7ی +I8 ح!�X �� @ر8 و�Em7 �� أTLا
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<t! أو ی&�^ إذا /D+ ح6� ی5م ا���M وه� 5� ��M ا�&�6، ه. ی56ز �� أن ی
 !t>، و@ ی&�^ و@ ی�<+ �4 إح!ا�	[ أو ی	7�5ح�، وی�� �I�&أن أض �>�,
إ@ �RIآMًا �� ذ�G ض&�I�؛ Lن اLض&�� �4 نM6 أو �� ,TM. اLض&�� �4 
ا���!ة و@ �4 ا�&%، ا�7ي ی)�X �� 7T!8 و@ أEm�ر8 ا�7ي @ ی&% و@ 

.!�Iی�  

حج أو اعتمر وهو يريد أن يضحي وجب عليه أن حيلق أو يقصر ولو قبل أن يضحي؛ ألن احللق  : من١ج
  والتقصري من واجبات احلج، وال تعلق له بالضحية.

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )١٣٦٥٤ا�
	�ى ر�� (
Lا G�ء ذ�
f=� س: أ	ض&�� وا�Lي ه. ی56ز ر�� إ��� اMNح� وا��ض

وا��L�ء وا�!ش وا�M�6 وا��<�دم، ه. ی56ز ر�� ه87 ا�XL�ء أو إ =�ءه� 
  ا�<t�ب �� �Y! أ1!,�؟

ج: ال مانع من إعطاء إلية األضحية واجللد والبطن واألمعاء والكرش واملقادم للقصاب من غري أجرته، إال أن 
  أحق منه ا، أو بعضها، فإا تصرف لألحق.يوجد من الفقراء من هو 

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     

  )٦٦٦٧ا���ال ا��ا-. � ا�
	�ى ر�� (

+ �=� ا�6	�M� 8م اLض&��؛ Lن� رأیa�� n ا������� 4� ��� ٤س�� �� :

4 8�
�� �NI�R�4 ،_ذ� �نMب س��آ�7_ �4. أ3& :M�	ء ا��ل �� ر1. ��  ���>

� آI�ب ا�7ي /!أ ه7ا � n	�=4 �I�&أض G�ذ jا���م ح� �إ�!اه��  ��
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 F�?أن أ n��4 4!أی�آ FIي آM
  �ا�I�ری� �4�، ��4 أR4 ،8M1ن� ?��F ��4 ی

+ ذ�_ ا���.؟�� �
�  

 وال من السنة، وال نعلم أن أحداً من الصحابة فعله، فهو الكتاب: ال نعلم للطخ اجلباه بدم األضحية أصالً ال من ٤ج
من أحدث يف أمرنا هذا «، ويف رواية: »من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد«: بدعة؛ لقوله 

  ، متفق على صحته. »ماليس منه فهو رد
  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 

                                     

  )١٢٧٥ا���ال ا��ا-. � ا�
	�ى ر�� (

� إذا 1�ء ی5م  �M اLض&+ ی��t ٤س
�س، ���� ��tی M�	م �4 ا��ا�� :


�س �f ی5IضL Rض&�I� �����ء ��� یMي ا�
�س /	. ذ�&�، N4. ی&. أآ. ���
  �&� ذ��&I�؟

ذبح أضحيته، ومل يعرف ذلك أيضاً أنه توضأ بعد صالة عيد األضحى من أجل أن ي : مل ينقل عن النيب ٤ج
توضأ من أجل ذبح أضحيته فهو جاهل باخلري، فمن  عن السلف الصاحل، والقرون الثالثة اليت شهد هلا النيب 

إذا ارتكب ذلك ، ولكنه »من أحدث يف أمرنا هذا ماليس منه فهو رد«أنه قال:   مبتدع؛ ملا صح عن النيب
  ولغريه . مسلماً ال يعرف عنه ما يوجب تكفريه، وجيوز األكل منها له ئة له مادامبأن توضأ لذبح أضحيته فذبيحته جمز

  .و-�* ا�	�,&+ و!�) ا* (�) '�&%� � $# و"�� و! �� وس�� 
                                     



 

  
  
  

)٣(  
   ملخص

  فتاوى احلج والعمرة
للجنةالدائمة للبحوث العلمية  

 واإلفتاء



   

 

٣  

 

  

  �* م(�!) ا��� وا����ة ���وى ا�م�م
%ا�ُ�#��� ا�'�
% م% 
  

  حلج والعمرةفتاوى ا ملخص
 الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءللجنة 

أنه فرض يف سنة تسع وسنة  األقوال إىل الصواب يف تاريخ فرضية احلج : أقرب •
  ) .١١/١٠(عشر

 )١١/١٠. ( أو أبغضه بعد البيان فهو كافر، يستتاب فإن تاب وإال قتل احلج من جحد •

ات، إذا أداها العبد على وجهها احلج وغريه من صاحل األعمال من أسباب تكفري السيئ •
 ) . ١٣ - ١١/١٢. (  الشرعي، لكن الكبائر ال بد هلا من توبة

 ) .١١/١٣. ( جيوز االجتار يف مواسم احلج •

مل يثبت يف التطوع باحلج حتديد بعدد، وإمنا يرجع تكراره إىل وضع املكلف املايل والصحي  •
احل األمة العامة ودعمه هلا بنفسه وحال من حوله من األقارب والفقراء، وإىل اختالف مص

وماله، وإىل مرتلته يف األمة ونفعه هلا حضرا أو سفرا يف احلج وغريه، فلينظر كلٌّ إىل ظروفه 
 ) .١١/١٤( وما هو أنفع له ولألمة فيقدمه على غريه.

 ) .١١/١٧. (  جيب على املسلم املبادرة إىل تأدية فريضة احلج مىت كان مستطيعا •

 ).١١/٢١( الفريضة. ءيف أدا زوجالإذن ال يشترط  •

الصيب املميز الذي مل يبلغ احللم إذا أراد وليه أن حيج به فإنه يأمره بأن يلبس مالبس اإلحرام،  •
ويفعل بنفسه مجيع مناسك احلج ابتداًء من اإلحرام من امليقات إىل آخر أعمال احلج، ويرمي 

 . احملظورات يف اإلحرام عنه إن مل يستطع الرمي بنفسه، ويأمره بأن جيتنب

o  ا فإنه ينوي عنه اإلحرام بعمرة أو حج، ويطوف ويسعى به وحيضرهوإذا مل يكن مميز
  ) .١١/٢٢( املناسك ويرمي عنه. معه يف بقية

) ١١/٢٤( تعترب العمرة أو احلج من غري البالغ تطوعا، وال تكفي عن حجة اإلسالم وعمرته. •
.  

) ١١/٢٤( بقاؤه على امسه من دخول األماكن املقدسة شرعا. مينعه الكافر فال إذا ثبت إسالم •
.  

الشخص الذي يصلي فرضا ويترك فرضا متالعب بدين اهللا عز وجل، والشخص إذا ترك  •
فرضا واحدا يستتاب ثالثًا، فإن تاب وإال قتل، ، ومن تاب تاب اهللا عليه، وعلى هذا 

  . األساس يعيد احلج احتياطًا وخروجا من اخلالف
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ن  زنا بعدما حج فإن كان فعله للزنا استحاللًا له فهذا كفر حمبط لعمله السابق، ويعيد م •
احلج، وإن كان يفعله مع اعتقاد حترميه فهذا كبرية من كبائر الذنوب، وال بد فيها من التوبة، 

 ) .١١/٢٦(وحجه صحيح، وإمث الزنا باق عليه حىت يتوب.

 عد يف اإلسالم مل جتزئه حجته تلك عن حجة اإلسالممن حج وهو كافر كفرا أكرب مث دخل ب •
)١١/٢٦( 

من كان مسلما مث ارتد بارتكابه ما خيرجه من ملة اإلسالم مث تاب وعاد إىل اإلسالم أجزأته  •
حجته تلك عن حجة اإلسالم؛ لكونه أدى احلج وهو مسلم، وقد دل القرآن على أن عمل 

 ) .١١/٢٧. ( راملرتد قبل ردته إمنا حيبط مبوته على الكف

 االستطاعة بالنسبة للحج:  •

o أن يكون صحيح البدن 

وأن ميلك من املواصالت ما يصل به إىل بيت اهللا احلرام من طائرة أو سيارة  �
 . أو دابة أو أجرة، ذلك حسب حاله

o  ا عن نفقات من تلزمها، على أن يكون ذلك زائدا وإيابا يكفيه ذهابوأن ميلك زاد
 . حجهنفقته حىت يرجع من 

o .١١/٣٠( وأن يكون مع املرأة زوج أو حمرم هلا يف سفرها للحج أو العمرة( 

 ال يستطيع احلج من أجل عدم استطاعته املالية ال يلزمه احلجالذي عاىف املصحيح ال الشخص  •
  )١١/٣٢. (وال يصح احلج عنه  ،

ملعروف، وهي وإن كان غنيا، وإمنا ذلك من باب ا زوجته ال يلزم الزوج شرعا بنفقات حج •
 )١١/٣٥( عن نفقته. تعجزإذا  غري ملزمة باحلج 

احلج من مال حرام ال مينع من صحة احلج، مع اإلمث بالنسبة لكسب احلرام، وأنه ينقص أجر  •
 ) .١١/٤٣(  احلج، وال يبطله.

 ) .١١/٤٤( أهم من حتجيجه هوتفريج كربت املسلمقضاء دين  •

الدين مينعون الشخص عن احلج إال بعد وفاء من كان عليه دين مطالب به حبيث إن أهل  •
ديوم فإنه ال حيج؛ ألنه غري مستطيع، وإذا مل يطالبوه ويعلم منهم التسامح فإنه جيوز له، وقد 

 ) .١١/٤٦( يكون حجه سبب خري ألداء ديونه.

 )١١/٥٠( ال جيوز لإلنسان أن حيج عن غريه قبل حجه عن نفسه •
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يضة عن نفسه أن حيج عن غريه إذا كان ذلك الغري ال جيوز للمسلم الذي قد أدى حج الفر •
يستطيع احلج بنفسه لكرب سنه أو مرض ال يرجى برؤه أو لكونه ميتا ؛ لألحاديث الصحيحة 
الواردة يف ذلك، أما إن كان من يراد احلج عنه ال يستطيع احلج ألمر عارض يرجى زواله 

من الطريق وحنو ذلك؛ فإنه ال جيزئ كاملرض الذي يرجى برؤه، وكالعذر السياسي، وكعدم أ
 )١١/٥١(احلج عنه.

 )١١/٥٢(عن امليت والعاجز عن مباشرة ذلك ببدنه. احلج والعمرة إمنا تصح النيابة يف •

 )١١/٥٢( نيابة املرأة يف احلج عن املرأة وعن الرجل جائزة •

حلج، ولو جيوز ملن وكِّل أن حيج عن غريه أن يأخذ ما جعل له من األجر عن قيامه بذلك ا •
كان أكثر مما أنفقه يف املواصالت والطعام والشراب، وحنو ذلك مما حيتاجه مثله ألداء احلج، 
ويشرع له أن يقصد بذلك املشاركة يف اخلري وأداء ما ييسر اهللا له من العبادات يف احلرم 

 )١١/٦٠(الشريف، وأال يكون قصده املال فقط.

بني الدافع واآلخذ على أن اآلخذ يرد الزائد املسلمون على شروطهم، فإذا حصل اشتراط  •
وعلى أن الدافع يكمل النقص، فعلى كلٍّ أن يفي بالتزامه، وإذا مل يكن بينهما شرط فإنه 
يأخذ الزائد ويكمل النقص، أما األجر فله أجر إن شاء اهللا إذا أخذ املال بنية صاحلة وأدى 

 )٦٠-١١/٥٩(الواجب عليه.

 )١١/٦٢( النائب.العربة  بنية املنيب، ال  •

 )١١/٦٨( جيب على املسلم املكلف املستطيع أداء احلج على الفور •

جيوز احلج والعمرة عن امليت املسلم، وعن احلي املسلم العاجز عن أدائها بنفسه؛ لكرب سن أو  •
مرض ال يرجى برؤه، وجتوز النيابة يف رمي اجلمار عن العاجز الذي ال يقوى على مباشرة 

لصيب واملريض وكبري السن، إذا كان النائب من احلجاج ذلك العام، وقد الرمي بنفسه؛ كا
 )١١/٧٦(رمى عن نفسه.

احلج عن الغري يكفي فيه النية عنه، وال يلزم فيه تسمية احملجوج عنه، ال بامسه فقط وال بامسه  •
تمتع إن واسم أبيه أو أمه، وإن تلفظ بامسه عند بدء اإلحرام أو أثناء التلبية أو عند ذبح دم ال

 )١١/٨٢( فحسن –كان متمتعا أو قارنا 

إذا مات املسلم ومل يقض فريضة احلج وهو مستكمل لشروط وجوب احلج وجب أن حيج  •
عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أم مل يوص، وإذا حج عنه غريه ممن يصح منه 
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 لفرض عنهاحلج وكان قد أدى فريضة احلج عن نفسه صح حجه عنه وأجزأ يف سقوط ا
).١١/١٠٠( 

 )١١/١١٠.( يشرع للقوم إذا كانوا ثالثة فأكثر يف سفر أن يؤمروا أحدهم •

ج ال يبطل بالفاحشة اليت ارتكبت بعده، وال جيب  القضاء، ولكن جيب  التوبة إىل اهللا، احل •
واإلكثار من االستغفار، وفعل الطاعات، والندم على ما حصل منك، والعزم على عدم العودة 

 )١١/١١١(إليه.

من ترك الصالة جحدا لوجوا كفر باإلمجاع، ومن تركها اونا وكسلًا كفر على الراجح  •
العهد الذي بيننا وبينهم الصالة، فمن « من قويل العلماء؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

 مع أدلة أخرى من الكتاب والسنة يف ذلك؛ وعلى ذلك ال جيوز احلج وال» تركها فقد كفر 
 )١١/١١٣(التصدق عمن مات وهو ال يصلي، كما ال حيج وال يتصدق عن مجيع الكفرة.

من مر على أي واحد من املواقيت اليت ثبتت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو حاذاه  •
جوا أو برا أو حبرا وهو يريد احلج أو العمرة وجب عليه اإلحرام، وإذا كان ال يريد حجا وال 

جيب عليه أن حيرم، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة، مث أنشأ احلج أو العمرة عمرة فال 
أما العمرة فإن  -مثالً-من مكة أو جدة فإنه حيرم باحلج من حيث أنشأ من مكة أو جدة 

أنشأها خارج احلرم أحرم من حيث أنشأ، وإن أنشأها من داخل احلرم فعليه أن خيرج إىل 
 ).١١/١٢٢( عمرة. هذا هو األصل يف هذا البابأدىن احلل وحيرم منه لل

ملعروف أن اجلحفة ليست حماذية جلدة ، إمنا هي حماذية لرابغ تقريباً، فيجب على أهل مصر ا •
وأهل املغرب أن حيرموا من رابغ ، أو مما حياذيها جوا إذا سافروا بالطائرة أو مما حياذيها حبرا 

 )١١/١٢٩(اإلحرام حىت حيرموا من جدة . إذا سافروا بالبحر، وليس هلم أن يؤخروا

أهل مكة حيرمون للعمرة من خارج احلرم كالتنعيم، وإذا سكنوا يف اهلدا وقت الصيف فإم  •
 ).١١/١٢٩( حيرمون للعمرة من مكام

جدة ليست ميقاتا حلج أو عمرة إال للمستوطنني أو املقيمني ا، وكذا من وصل إليها حلاجة  •
عمرة، مث بدا له أن حيج أو يعتمر. أما من كان له ميقات قبلها كذي  غري عازم على حج أو

احلليفة بالنسبة ألهل املدينة وما وراءها، أو حاذاها برا أو جواً، وكاجلحفة ألهلها ومن 
حاذاها برا أو حبرا أو مر ا جواً، وكيلملم كذلك، فإنه جيب عليه أن حيرم من ميقاته أو مما 

 )١١/١٣٠(را أو براً.حياذيه جوا أو حب
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 العربة يف النيابة باحلج مبيقات النائب عن غريه يف احلج على الصحيح من قويل العلماء •
)١١/١٣٥( 

حدد الشرع املطهر املواقيت املكانية، فقد ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عني مواقيت  •
رسول اهللا  وقت« كل جهة، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: 

صلى اهللا عليه وسلم ألهل املدينة ذا احلليفة، وألهل الشام اجلحفة، وألهل جند قرن املنازل، 
وألهل اليمن يلملم، هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج والعمرة، ومن 

، وهذه األماكن لعبادة احلج » كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حىت أهل مكة من مكة 
ر توقيفية، فيجب على من مر ا مريدا احلج والعمرة أن حيرم منها، فإن جتاوزها بدون أمو

إحرام وجب عليه الرجوع قبل اإلحرام ليحرم منها، وإن مل يرجع وجب عليه دم جربا 
 )١١/١٣٩( للنسك

 إذا جتاوز احلاج أو املعتمر ميقات بلده بدون إحرام، مث أحرم من ميقات بلد آخر غري ميقات •
 )١١/١٣٩(بلده، فعليه دم؛ ألنه جتاوز ميقات بلده وأحرم دونه.

أنواع اإلحرام ثالثة: األول: اإلحرام باحلج فقط، ومن حج مفردا فال جيب عليه هدي.  •
الثاين: اإلحرام باحلج والعمرة معاً، وهذا يسمى قارناً، ويسمى أيضا متمتعاً، وجيب على 

ة يف أشهر احلج، ويتحلل منها مث حيج يف نفس السنة، القارن هدي. الثالث: اإلحرام بالعمر
ويسمى من فعل هذا متمتعاً، وجيب عليه هدي، ومن مل جيد اهلدي صام ثالثة أيام يف احلج 
وسبعة إذا رجع إىل وطنه، أو حمل إقامته، وأفضل أنواع النسك الثالثة: التمتع بالعمرة إىل 

 )١١/١٦٠(احلج.

واثنيت عشرة واجب من واجبات احلج، وكذلك مبيت ليلة  املبيت مبىن ليلة إحدى عشرة، •
ثالثة عشر ملن مل يتعجل. وجيب يف ترك املبيت على غري السقاة والرعاة، ومن يف حكمهم 
دم، وهو شاة، فإذا مل جيد صام عشرة أيام، وهذه الشاة تذبح يف احلرم وتوزع على الفقراء، 

 )١١/١٦١( وهذا هو األحوط

، فيهحرام باحلج والعمرة معا إىل اإلحرام باحلج فقط قبل اإلحرام ال شيء من اإل ةنيال حتوبل •
 هدي هوإن كان ذلك بعد عقد اإلحرام باحلج والعمرة فال يسقط ذلك  حكم القران،  وعلي

 )١١/١٦٢(التمتع.
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العمرة يف رمضان رغَّب فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولكنها ليست العمرة اليت يتمتع ا  •
احلج، بل اليت يتمتع ا إىل احلج هي اليت يؤتى ا يف أشهر احلج، وهي: شوال، وذو إىل 

 )١١/١٦٤(القعدة، والعشر األوىل من ذي احلجة، مث حيج من عامه.

املسلم إذا دخل يف حج أو عمرة بالنية فليس له رفض ذلك، بل جيب عليه أن يكمل ما شرع  •
ون قد اشترط، وحصل املانع الذي خاف منه فله أن فيه؛ لآلية الكرمية املذكورة، إال أن يك

 )١١/١٦٦( يتحلل

إذا أراد مريد النسك للعمرة أو احلج التطيب عند اإلحرام قبل التلبية باحلج أو العمرة فله  •
 )١١/١٦٩( ذلك، واألوىل أن يكون بعد االغتسال

 ني باملاكينة.جيوز ملن أحرم باحلج أو العمرة أن يلبس احلزام واحلذاء، ولو كانا خميط •
)١١/١٧٠( 

أمرنا اهللا على لسان رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم بارتداء اإلزار والرداء يف احلج ويف  •
العمرة حلكمة يعلمها، فوجب علينا االمتثال؛ رجاَء الثواب، سواء علمنا احلكمة أم مل 

ور يوم القيامة، نعلمها، ومما ذكره العلماء يف ذلك: التذكري حبال الناس يوم اجلمع والنش
 )١١/١٧١( وإشعار احلاج بالتواضع والتساوي بني الغين والفقري

احليض ال مينع من احلج، وعلى من حترم وهي حائض أن تأيت بأعمال احلج، غري أا ال  •
تطوف بالبيت إال إذا انقطع حيضها واغتسلت، وهكذا النفساء، فإذا جاءت بأركان احلج 

 )١١/١٧٣(فحجها صحيح.

على من نوى العمرة مث مر بامليقات أن حيرم منه، وال جيوز له جماوزته بدون إحرام،  الواجب •
وحيث مل حترموا من امليقات فإنه جيب على كل منكم دم، وهو ذبح شاة جتزئ يف األضحية 
تذبح مبكة املكرمة، وتقسم على فقرائها، وال تأكلوا منها شيئاً، أما ترك صالة ركعتني بعد 

 )١١/١٧٦(ال حرج عليكم يف ذلك.لبس اإلحرام ف

فرض اهللا احلج على من استطاع إليه سبيلًا من املكلفني، مرة يف العمر، وجعله ركنا من  •
أركان اإلسالم، ملا هو معلوم من الدين بالضرورة، فعلى املسلم أن يؤدي ما فرضه اهللا عليه؛ 

ة بأن اهللا تعاىل حكيم يف تشريعه إرضاًء هللا وامتثالًا ألمره، رجاَء ثوابه وخوف عقابه، مع الثق
ومجيع أفعاله، رحيم بعباده، فال يشرع هلم إال ما فيه مصلحتهم وما يعود عليهم بالنفع العميم 
يف الدنيا واآلخرة، فإىل ربنا امللك احلكيم سبحانه التشريع، وعلى العبد االمتثال مع 

 )١١/١٧٩(التسليم.
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مرة حكم كثرية منها: تذكر أحوال الناس يوم ملشروعية التجرد من املخيط يف احلج والع •
البعث، فإم يبعثون يوم القيامة حفاة عراة مث يكسون، ويف تذكرة أحوال اآلخرة عظة 
وعربة، ومنها: إخضاع النفس، وإشعارها بوجوب التواضع، وتطهريها من درن الكربياء، 

ن الترف املمقوت، ومواساة ومنها إشعار النفس مببدأ التقارب واملساواة والتقشف، والبعد ع
الفقراء واملساكني... إىل غري ذلك من مقاصد احلج على الكيفية اليت شرعها اهللا وبينها 

 )١١/١٧٩(رسوله صلى اهللا عليه وسلم.

إذا أحرم احلاج مبالبسه لدعاء احلاجة إىل ذلك بسبب برد ومرض وحنو ذلك فهو مأذون له  •
إىل لبس املخيط صيام ثالثة أيام، أو إطعام ستة يف ذلك شرعاً، والواجب عليه بالنسبة 

مساكني؛ لكل مسكني نصف صاع من قوت البلد، أو ذبح شاة جتزئ أضحية، وكذلك 
احلكم إذا غطى رأسه، وجيزئه الصيام يف كل مكان، أما اإلطعام والشاة فإن حملها احلرم 

 )١١/١٨٠(املكي.

مرة، فإن احتاج إىل لبسها ملرض وحنوه ال جيوز للرجل لبس الشراب وهو حمرم باحلج أو الع •
جاز ووجب عليه فدية، وهي صيام ثالثة أيام، أو إطعام ستة مساكني لكل مسكني نصف 

 )١١/١٨٤(صاع من متر وحنوه، أو ذبح شاة.

جيوز للمسلم أن يغسل جسمه كله للتربد إذا كان فيه حر، وهذا فيه تنشيط له على هذه  •
 )١١/١٨٤(على أنه ال يتساقط شيء من شعره أو بشرته. العبادة، وحيرص يف أثناء الغسل

إذا وطئ احملرم بسيارته إحدى األشجار أو احلشائش وهو يف غري أرض احلرم فال شيء عليه،  •
إال قيمة ما أتلفه ملالكه إذا كان مملوكاً، وإذا أتلف شيئًا من شجر احلرم أو حشائشه مملوكًا 

يكن مملوكًا ألحد فال شيء عليه، وال ينبغي له تعمد  ألحد فكذلك عليه قيمته ملالكه، وإن مل
 )١١/١٨٥(ذلك؛ لنهيه صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك.

جيوز للمحرم حبج أو عمرة تغيري إحرامه مبالبس أخرى لإلحرام، وال تأثري هلذا التغيري على  •
 )١١/١٨٥(إحرامه باحلج أو العمرة.

تعرض ملا يفسد إحرامه، أو ينتقص عمله، ال جيوز ملسلم أحرم حلج أو عمرة أو ما أن ي •
والقبلة حرام على من أحرم باحلج حىت يتحلل التحلل الكامل، وذلك برمي مجرة العقبة، 
واحللق أو التقصري وطواف اإلفاضة والسعي إن كان عليه سعي؛ ألنه ال يزال يف حكم 

عد التحلل األول، اإلحرام الذي حيرم عليه النساء، وال يفسد حج من قبل امرأته وأنزل ب
وعليه أن يستغفر اهللا وال يعود ملثل هذا العمل، وجيرب ذلك بذبح رأس من الغنم جيزئ يف 
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األضحية يوزعه على فقراء احلرم املكي، والواجب املبادرة إىل ذلك حسب 
 )١١/١٨٨(اإلمكان.

 االحتالم ممن هو متلبس بإحرام حج أو عمرة ال يؤثر على حجه، وال على عمرته، فال •
تبطالن، ومن حصل منه ذلك فإنه يغتسل غسل اجلنابة بعد استيقاظه من النوم إن رأى منياً، 

 )١١/١٨٩(؛ ألن االحتالم ليس باختيارك.هوال فدية علي

تكشف املرأة وجهها وهي يف نسك احلج أو العمرة، إال إذا مر ا أجانب أو كانت يف مجع  •
 ن تسدل مخارها على وجهها حىت ال يراه أحدفيه أجانب، وخشيت أن يروا وجهها، فعليها أ

)١١/١٨٩( 

وال تنتقب املرأة، وال « لبس الربقع ال جيوز للمرأة يف اإلحرام؛ لقوله عليه الصالة والسالم:  •
رواه البخاري وال شيء على من تربقعت يف اإلحرام جاهلة للتحرمي » تلبس القفازين 

 )١١/١٩٠(وحجتها صحيحة.

o ١١/١٩١( ب بعد اإلحرام، سواء كان رجلًا أو امرأةال جيوز للمحرم التطي( 

o  ا ملنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائهاجيوز للمرأة أن تأكل حبوب
 )١١/١٩١(للمناسك.

جيوز للمرأة إذا اضطرت يف زحام احلج أو غريه أن تتمسك بثوب رجل غري حمرم هلا أو بشته  •
 )١١/١٩٢(أو حنو ذلك؛ لالستعانة به للتخلص من الزحام.

جيوز للمرأة أن حترم وبيدها أسورة ذهب أو خوامت وحنو ذلك، ويشرع هلا ستر ذلك عن  •
 )١١/١٩٢(الرجال غري احملارم؛ خشيةَ الفتنة ا.

النص ورد يف حترمي الصيد على احملرم، ولو كان يف غري احلرم، وحترمي الصيد على من يف  •
 )١١/١٩٦( احلرم، ولو كان غري حمرم

ري احملرم يف احلل ودخل به احلرم أو أخذه منه حمرم بشراء أو هبة أو إرث كل ما صاده غ •
فحالل للمحرم، وملن يف احلرم متلكه وذحبه وأكله يف احلل واحلرم، ومن أحرم وبيده صيد أو 
يف مرتله أو يف قفص عنده وقد ملكه قبل ذلك فحالل له، كما كان من قبل، فله ذحبه وأكله 

احملرم ومن يف احلرم ابتداء تصيده للصيد، وأخذ وأكل ما صيد من  وبيعه، وإمنا حيرم على
 )١١/١٩٧( أجله فقط، فإن فعل فال ميلكه، وإن ذحبه فهو ميتة

ليست هناك خصوصية حلمام مكة وال محام املدينة ، سوى أنه ال يصاد وال ينفر ما دام يف  •
 )١١/١٩٩( حدود احلرم
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أداء العمرة، كالطواف والسعي واحللق أو  يشرع ملن حج متمتعا أن حيل اإلحرام بعد •
التقصري، ويلبس مالبسه العادية، كما أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه بذلك، الذين مل 

 )١١/٢٠٢(يسوقوا اهلدي يف حجة الوداع، مث حيرم باحلج يف اليوم الثامن.

كث مبىن اليوم الثامن، املشروع ملن مبكة ونوى احلج أن حيرم به يوم الثامن من ذي احلجة، ومي •
يصلي فيه الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر، مث يذهب إىل عرفة صبيحة اليوم التاسع 
بعد طلوع الشمس، لكن من مل يفعل ذلك وذهب إىل عرفة قبل ذلك فإن ذلك ال يؤثر على 

 )١١/٢٠٣(حجه.

طواف احلج  املشروع السعي للحج بعد الطواف، لكن إذا سعت قبل الطواف ونوت به •
 )١١/٢٠٣(والوداع مث سافرت فإنه جيزئها ذلك، وال شيء عليها.

 من كان معه أحد من الضعفة فال حرج يف اخلروج من مزدلفة بعد منتصف الليل •
)١١/٢٠٦( 

مل يثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه حث على صعود جبل عرفات الذي اشتهر عند  •
من هديه صلى اهللا عليه وسلم صعود هذا اجلبل يف حجه الناس باسم: جبل الرمحة ، ومل يكن 

، ودرج على » خذوا عين مناسككم « وال اختذه منسكاً، وقد قال صلى اهللا عليه وسلم: 
ذلك اخللفاء الراشدون وسائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فلم يكونوا يصعدون على هذا 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والذي ثبت  اجلبل يف حجهم وال اختذوه منسكًا هلم؛ اقتداًء برسول
وقفت ها هنا « أنه صلى اهللا عليه وسلم وقف حتت هذا اجلبل عند الصخرات الكبار، وقال: 

ولذا قال كثري من العلماء: إن صعود هذا »  وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة 
إلسالم ابن تيمية ، اجلبل يف احلج على وجه النسك بدعة، منهم اإلمام النووي ، وشيخ ا

والشيخ صديق خان ، وذا يعلم أنه ال ينبغي توسعة هذا املمر، وال السعي يف جعله طريقًا 
« مسلوكًا ملا فيه من تقرير البدعة وتسهيل الطريق لفاعليها، وقد قال صلى اهللا عليه وسلم: 

وسلم أن يصلي ومل يكن من هديه صلى اهللا عليه » من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد 
نفلًا مبوقف عرفات ، بل اكتفى بصالة الظهر والعصر يف مسجد منرة ، مجعا وقصراً، وال اختذ 

لرمحة ليصلي فيه من صعد على هذا اجلبل نافلة أو فريضة يف يوم  مصلى مبا يسمى جبل
ريا عرفات ، بل اشتغل بعد صالته الظهر والعصر بذكر اهللا تسبيحا وليلًا وحتميدا وتكب

فاختاذ مصلى أو مسجد على هذا  وتلبية، وبدعاء ربه والضراعة إليه، حىت غربت الشمس.
اجلبل ليصلي فيه من صعد عليه من البدع اليت أحدثها اجلهال، فينبغي إزالة املصلى احلايل ال 
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لتوسعة املمر، بل للقضاء على البدعة، ولئال يتمكن أهل املنكر واخلداع من التلبيس على 
رار من حجاج بيت اهللا احلرام، وقطعا ألطماع هؤالء من الصعود باحلجاج إىل قمة هذا األغ

اجلبل أو إىل مصاله، وتعريض احلجاج للمتاعب وسرقة أمواهلم، على أن املكان الذي يف هذا 
 )١١/٢٠٧( اجلبل ليصلي فيه من صعد على اجلبل ال يعطى أحكام املساجد

لم نافلة يوم عرفات بعد صالته الظهر والعصر مجع تقدمي مل يصل الرسول صلى اهللا عليه وس •
يف عرفات ، ولو كانت مشروعة لكان أحرص عليها منا، واخلري كل اخلري يف االقتداء به 

 )١١/٢١٢(واتباع سنته

يقول بعض الناس: إن يوم عرفة إذا صادف يوم مجعة كهذا العام يكون كمن أدى سبع  •
قد زعم بعض الناس: أا تعدل سبعني حجة، أو ليس يف ذلك دليل صحيح، ووحجات. 

 )١١/٢١١(اثنتني وسبعني حجة، وليس بصحيح أيضاً.

تبدأ مزدلفة غربا من وادي حمسر ، وتنتهي شرقًا بأول املأزمني من جهتها، وقدر ما بينهما  •
 ٧/  ٤ ٧٧٨٠سبعة آالف ذراع وسبعمائة ذراع ومثانون ذراعا وأربعة أسباع ذراع 

 )١١/٢١٣(ذراع.

من رمى مجرة العقبة وطاف لإلفاضة وسعى قبل منتصف الليل فإن ذلك ال جيزئه، وعليه أن  •
يعيد الطواف والسعي والرمي، وليس إلعادة الطواف والسعي حد حمدود، إمنا األمر الواجب 
البدار بذلك بعد العلم، أما الرمي فعليهم هدي ملن تركه إذا كانوا مل يعيدوه يف أيام مىن 

 )١١/٢١٦ه (يوم العيد وأيام التشريق. وإن كان بعد منتصف الليل أجزأه وال إمث علي األربعة

 ال جيوز للحاج تأخري رمي مجرة العقبة إىل اليوم الثاين أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر •
)١١/٢١٧( 

الواجب تعميم الرأس كله باحللق أو التقصري يف حج أو عمرة، وال يلزمه أن يأخذ من كل  •
 )١١/٢١٨( عرة بعينهاش

يوم احلج األكرب هو يوم النحر، أخرج أبو داود عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، أن رسول اهللا  •
"أي يوم هذا؟" فقالوا: « صلى اهللا عليه وسلم وقف يوم النحر يف احلجة اليت حج فيها فقال: 

ة رضي اهللا عنه ، وأخرج البخاري عن أيب هرير» يوم النحر، فقال: "هذا يوم احلج األكرب 
بعثين أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه فيمن يؤذن يوم النحر مبىن: ال حيج بعد العام « قال: 

ومسي يوم النحر: يوم احلج األكرب؛ ملا يف ليلته من » . مشرك، وال يطوف بالبيت عريان 
واف، الوقوف بعرفة ، واملبيت باملشعر احلرام، والرمي يف اره، والنحر، واحللق، والط
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والسعي من أعمال احلج، ويوم احلج هو الزمن، واحلج األكرب هو العمل فيه، وقد ورد ذكر 
يوم احلج األكرب يف القرآن قال تعاىل: { وأَذَانٌ من اللَّه ورسوله إِلَى الناسِ يوم الْحج الْأَكْبرِ 

.{)١١/٢٢١( 

بعد رمي مجرة العقبة وحلق الرجل رأسه أو  التحلل من اإلحرام باحلج للرجل واملرأة يكون •
تقصري شعره، وليس للمرأة إال التقصري، فيحل لكل منهما بذلك كل شيء كان حمرما عليهما 
باإلحرام إال اجلماع، أما التحلل األكرب فيكون بالفراغ من طواف اإلفاضة والسعي إذا كان 

وأما التحلل من  رام حىت اجلماع.عليه سعي، فيحل هلما كل شيء كان حمرما عليهما باإلح
العمرة فيكون لكل من الرجل واملرأة بعد الفراغ من طوافهما وسعيهما، وحلق الرجل رأسه 
أو تقصري شعره، أما املرأة فاملشروع هلا التقصري ال احللق؛ فيحل هلما بذلك كل شيء كان 

لل حكم حراما عليهما باإلحرام، والقارن بني احلج والعمرة حكمه يف التح
 )١١/٢٢٢(املفرد.

أنواع الطواف حول الكعبة كثرية: منها: طواف اإلفاضة يف احلج ويسمى أيضا طواف  •
الزيارة، ويكون بعد الوقوف بعرفات يوم عيد األضحى أو بعده، وهو ركن من أركان احلج، 
 ومنها: طواف القدوم للحج، ويكون للمحرم باحلج وللقارن بني احلج والعمرة حينما يصل

إىل الكعبة ، وهو واجب من واجبات احلج أو سنة من سننه على خالف بني العلماء، ومنها: 
طواف العمرة وهو ركن من أركاا، ال تصح بدونه، ومنها: طواف الوداع ويكون بعد 
انتهاء أعمال احلج والعزم على اخلروج من مكة املكرمة، وهو واجب على الصحيح من قويل 

ما عدا احلائض والنفساء، فمن تركه وجب عليه ذبيحة جتزئ أضحية، العلماء على كل حاج 
ومنها: الطواف وفاء بنذر من نذور الطواف ا، وهو واجب من أجل النذر، ومنها: الطواف 
تطوعاً. وكل منها: سبعة أشواط، يصلي الطائف بعدها ركعتني خلف مقام إبراهيم إذا تيسر 

 )١١/٢٢٣(ملسجد.ذلك، فإن مل يتيسر صالمها يف بقية ا

الطواف بالكعبة من العبادات احملضة، واألصل يف العبادات التوقيف، وقد ثبت عن رسول اهللا  •
صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يكرب يف طوافه كلما حاذى احلجر األسود، وال شك أن 
الطائف حياذيه يف اية الشوط السابع، فيسن له أن يكرب كما سن له التكبري يف بدء كل 

وط عند حماذاته إياه؛ اقتداًء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع استالم احلجر وتقبيله إذا ش
 )١١/٢٢٤(تيسر ذلك.
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يسن االضطباع يف األشواط كلها يف طواف القدوم خاصة، كما يشرع الرمل يف األشواط  •
-ىل منه الرمل الثالثة األوىل من طواف القدوم للحاج واملعتمر، وإذا مل ميكنه يف الثالثة األو

 )١١/٢٢٥(فيها سقط عنه. - اهلرولة

قال ابن املنذر : أمجع أهل العلم على أنه ال رمل على النساء حول البيت، وال بني الصفا  •
واملروة ، وليس عليهن اضطباع؛ وذلك ألن األصل فيهما إظهار اجلَلَد، وال يقصد ذلك يف 

 )١١/٢٢٦(واالضطباع تعرض للكشف.النساء؛ وألن النساء يقصد فيهن الستر، ويف الرمل 

يبدأ طواف اإلفاضة بعد منتصف الليل من ليلة النحر للضعفة ومن يف حكمهم، وليس لنهايته  •
وقت حمدد، لكن األوىل أن يبادر احلاج بالطواف لإلفاضة قدر استطاعته، مع مراعاة الرفق 

ىت ال يؤذي وال بنفسه، وحتني األوقات اليت يكون املطاف فيها خفيفًا من الزحام؛ ح
 )١١/٢٢٧(يؤذى.

تقبيل احلجر األسود يف الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف؛ إن تيسر فعلها بدون مزامحة  •
أو إيذاء ألحد بفعلك؛ اقتداء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك، وإن مل يتيسر إال 

ما املرأة؛ ألا عورة، وألن مبزامحة وإيذاء تعني الترك، واالكتفاء باإلشارة إليه باليد، وال سي
املزامحة يف حق الرجال ال تشرع، ففي حق النساء أوىل، كما أنه ال جيوز هلا عند تيسر التقبيل 
هلا بدون مزامحة أن تكشف وجهها أثناء تقبيل احلجر األسود؛ لوجود من ليس هو مبحرم هلا 

 )١١/٢٢٩(يف ذلك املوقف.

امس مثالً، وقبل أن يتم الشوط اخلامس شخص كان يطوف بالبيت وهو يف الشوط اخل •
أقيمت الصالة، فصلى مث قام ليتم الطواف.  الصحيح أنه ال يلغي الشوط يف مثل هذه احلالة، 

 )١١/٢٣٠(بل يبدأ إمتام هذا الشوط من حيث قطعه من أجل صالته مع اإلمام.

عيل، وال ال جيوز للطائف بالبيت يف حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر إمسا •
 )١١/٢٣٣( جيزئه ذلك لو فعله؛ ألن الطواف بالبيت، واحلجر من البيت

 )١١/٢٣٦( طواف اإلفاضة ركن من أركان احلج ال يتم التحلل األكرب دون اإلتيان به •

الطواف بالكعبة ال يقبل النيابة، فال يطوف أحد عن غريه إال إذا كان حاجا عنه أو معتمراً؛  •
 )١١/٢٣٦(جلملة احلج أو العمرة.فينوب عنه فيه تبعا 

الطواف بالبيت العتيق كالصالة؛ فيشترط له ما يشترط هلا، إال أنه أبيح يف الطواف الكالم،  •
 فالطهارة شرط لصحة الطواف، فال يصح من احلائض الطواف حىت تطهر، مث تغتسل

)١١/٢٤٦( 
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 )١١/٢٥٠( نهمن أتى أعمال احلج ما عدا طواف اإلفاضة مث مات قبل ذلك ال يطاف ع •

إذا طاف احلاج طواف اإلفاضة ونسي أحد األشواط، وطال الفصل فإنه يعيد الطواف، وإن  •
 )١١/٢٥٣(كان الفصل قريبا فإنه يأيت بالشوط الذي نسيه.

كان سفره من مكة متصلًا بطوافه طواف اإلفاضة كفاه طواف اإلفاضة عن اإلفاضة من  •
 )١١/٢٥٥(.والوداع، إذا كان قد فرغ من رمي اجلمرات

يرقى على الصفا إن تيسر له، أو يقف عنده ويقرأ قول اهللا : كيفية التكبري على الصفا واملروة  •
سبحانه: { إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعائرِ اللَّه } ويقول: أبدأ مبا بدأ اهللا به، ويستحب أن 

هللا واهللا أكرب، ال إله إال اهللا وحده ال يستقبل القبلة، وحيمد اهللا، ويكربه، ويقول: (ال إله إال ا
شريك له، له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو على كل شيء قدير، ال إله إال اهللا وحده، 
أجنز وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده). مث يدعو رافعا يديه مبا تيسر من الدعاء، 

كذلك، ما عدا قراءة اآلية فإنه ال ويكرر هذا الذكر والدعاء ثالث مرات، ويفعل على املروة 
 )١١/٢٥٩(يكررها، وإمنا يقرؤها يف مبدأ الشوط األول.

أن يكون متصلًا بالطواف، لكن من الكمال أن يكون بعد  ة السعيليس من شروط صح •
 )١١/٢٦٣(الطواف متصلًا به؛ تأسيا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم.

فيها جمال لالجتهاد، وقد حج رسول اهللا صلى أماكن احلج وأزمنته حمددة من الشارع، وليس  •
خذوا عين مناسككم، فلعلي ال ألقاكم بعد عامي « اهللا عليه وسلم حجة الوداع وقال فيها: 

، وبني فيها األزمنة واألمكنة، وحدود مىن : من وادي محسر إىل مجرة العقبة، فعلى » هذا 
عذر عليه حصول املكان نزل يف أقرب من حج أن يلتمس مكانا له داخل حدود مىن ، فإن ت

 )١١/٢٦٦(مكان يلي مىن وال شيء عليه.

جيب املبيت يف مزدلفة ليلة العيد، ويف مىن ليلة العيد وأيام التشريق، ومن تركه لغري عذر أمث،  •
ووجب عليه دم شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، يذبح مبكة ، ويطعم ملساكني احلرم، وال 

 )١١/٢٧١(إن مل يستطع صام عشرة أيام.يأكل منه شيئًا، ف

ال حرج على من نزل يف العزيزية ومزدلفة أو غريمها من األراضي اخلارجة عن مىن إذا مل جيد  •
مرتلًا يف مىن أيام احلج، ومن غربت عليه الشمس  يف اليوم الثاين عشر ممن كان يف العزيزية أو 

الرمي يف الثالث  هث عشر، كما أنه ليس عليشبهها فليس عليه البقاء يف مرتله إىل اليوم الثال
 )١١/٢٧٢(عشر.
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من رمى اجلمار ثاين يوم عيد األضحى قبل الزوال فعليه أن يعيد رميها بعد زوال ذلك اليوم،  •
فإن مل يعلم خطأه إال يف اليوم الثالث أو الرابع أعاد رميها بعد الزوال من اليوم الثالث أو 

لذلك اليوم الذي ذكر فيه، فإن مل يعلم إال بعد غروب مشس  الرابع بعد الزوال، قبل أن يرمي
 )١١/٢٧٣(اليوم الرابع مل يرم، وعليه دم يذبح باحلرم ويطعمه الفقراء.

بالصغرى  يبتدئجيب الترتيب يف رمي اجلمرات يف اليوم احلادي عشر وما بعده، وذلك بأن  •
 تعد يف وقت الرمي أيام مىن مث الوسطى مث الكربى، فإن خالفت وجب عليك اإلعادة، فإذا مل

 )١١/٢٧٦( وجب عليك دم جيزئ أضحية يذبح مبكة

 أخذ احلجارة يف رمي اجلمرات من داخل احلوض والرمي ا ال جيزئ؛ ألا مستعملة •
)١١/٢٧٨( 

• لَّهةَ لرمالْعو جوا الْحمأَتأمر اهللا سبحانه يف كتابه الكرمي بإمتام احلج والعمرة بقوله: { و   {
ومتامهما ال حيصل إال بإخالصهما هللا، واملتابعة فيهما لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فال 
جيوز ملسلم أحرم حبج أو عمرة أن خيل بشيء من أعماهلما، أو أن يرتكب من األمور املنهي 
عنها ما ينقصهما، ومن وكل يف رمي مجراته أيام التشريق أو أحد أيام التشريق ونفر يوم 

لنحر يعترب خمطئًا مستهترا بشعائر اهللا، ومن يوكل يف رمي اجلمرات اليوم احلادي عشر أو ا
الثاين عشر من أيام التشريق ويطوف طواف الوداع ليتعجل بالسفر فقد خالف هدي الرسول 
صلى اهللا عليه وسلم، وما أمر به يف أداء املناسك وترتيبها، وعليه التوبة واالستغفار من ذلك، 

م من فعل ذلك دم عن ترك املبيت مبىن، ودم عن تركه رمي اجلمرات اليت وكل فيها ويلز
ونفر، ودم ثالث عن طواف الوداع وإن كان طاف بالبيت لدى مغادرته؛ لوقوع طوافه يف 

 )١١/٢٨٩(غري وقته؛ ألن طواف الوداع إمنا يكون بعد انتهاء رمي اجلمرات.

د أداء عمرته أن يطوف طواف الوداع لدى خروجه يشرع للمعتمر وال سيما إن أقام مبكة بع •
 )١١/٢٩٩(من مكة املكرمة، وال يلزمه ذلك على الصحيح من قويل العلماء.

 )١١/٣٠٢( الوداع آخر أعمال احلج، فال جيوز أن يتقدم على شيء منها •

ال جيوز ملن حج البيت احلرام أن يسافر حىت ينهي أعمال احلج ومناسكه، ومنها طواف  •
 )١١/٣٠٦(الوداع.

ليس على احلائض وال على النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به حممولًا، وهكذا  •
 )١١/٣٠٨( املريض

 العمرة يف اإلسالم واجبة مرة يف العمر على أهل مكة وغريهم؛ لعموم أدلة الوجوب. •



   

 

١٧  

 

  

  �* م(�!) ا��� وا����ة ���وى ا�م�م
%ا�ُ�#��� ا�'�
% م% 
  

 ا.وأما اإلحرام بالعمرة ملن كان داخل احلرم فمن احلل كالتنعيم ، واجلعرانة ، وحنومه •
)١١/٣١٦( 

من أحرمت بالعمرة مث حاضت فحلت من إحرامها قبل أن تطوف وتسعى، فإن كانت  •
جاهلة احلكم ومل جيامعها زوجها وجب أن تكمل عمرا بعد انقطاع حيضها، مث اغتساهلا 
منه كما تغتسل من اجلنابة، فتطوف وتسعى وتتحلل بعد التقصري من شعر رأسها وال شيء 

اع بطلت عمرا، وعليها أن تكملها بالطواف والسعي والتقصري، عليها، وإن حصل مج
ووجب عليها أن تقضيها فتأيت بعمرة بدهلا من امليقات الذي أحرمت باألوىل منه، وعليها 
دم؛ إما شاة من الضأن سنها ستة أشهر فأكثر، أو املعز سنها سنة فأكثر، تذبح مبكة وتوزع 

عمرا فعليها أن تكمل عمرا فتطوف وتسعى  على فقرائها. أما إن كانت مل حتل من
وتتحلل من عمرا بقص شيء من شعر رأسها، وال تبطل عمرا باحليض على كل 

 )١١/٣٢٣(حال.

 )١١/٣٢٥(طواف الوداع بعد العمرة غري واجب. •

 )١١/٣٢٦(الواجب أن يعم الرأس بالتقصري، أو احللق. •

أسه أو يقصر شعره، وإذا مل يكن يف الرأس من أخذ عمرة أو حجا فإنه جيب عليه أن حيلق ر •
 )١١/٣٢٧(شيء من الشعر سقط الواجب يف ذلك، وحجه أو عمرته صحيحة.

كل من السفر للعمرة واإلنفاق يف سبيل اهللا عمل طيب مشكور، لكن العمرة نفعها قاصر  •
على املؤدي هلا، وأما اإلنفاق يف اجلهاد فنفعه متعدي؛ فيكون البذل فيه أوىل 

 )١١/٣٢٩(.وأفضل

من ترك واجبا من واجبات احلج والعمرة وجب عليه دم، والدم سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو  •
شاة جتزئ أضحية، يذبح مبكة ويقسم بني فقراء احلرم، وال جيوز إخراج قيمة الدم نقودا؛ ألن 

 )١١/٣٤٢(إخراج النقود خيالف ما أمر اهللا به.

ستطيعه فإنه يصوم عشرة أيام: ثالثة يف احلج، من وجب عليه الدم لترك واجب وهو ال ي •
وسبعة إذا رجع إىل أهله. ويبدأ وقت ذبح الدم لترك واجب من أول ترك الواجب، سواء 
كان قبل أيام العيد أو بعده، وال حد آلخره، ولكن تعجيله بعد وجوبه مع االستطاعة 

ليه أن يبعث ذلك إىل واجب، ولو أخره حىت وصل إىل بلده مل جيزئ ذحبه يف بالده، بل ع
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احلرم ويشتريه من هناك ويذحبه يف احلرم ويوزع على فقراء احلرم، وجيوز أن يوكِّل من يقوم 
 )١١/٣٤٣(بذلك نيابة عنه من الثقات.

أولًا: أعمال يوم النحر ثالثة للمفرد هي: رمي مجرة العقبة، واحللق أو التقصري، وطواف  •
طواف القدوم. وأما املتمتع والقارن فيزيد بذبح اإلفاضة والسعي إن مل يكن سعى بعد 

 اهلدي، ويزيد املتمتع سعيا بعد طواف اإلفاضة.

ثانيا: تكون هذه األعمال مرتبة: الرمي، فالذبح، فاحللق أو التقصري، مث الطواف والسعي، هذا  •
يبته عائشة هو األفضل؛ تأسيا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، فإنه رمى مث حنر مث حلق رأسه، مث ط

، مث أفاض إىل البيت، وسئل عن ترتيب هذه األمور، ومن قدم بعضها على بعض، فقال: "ال 
 حرج، ال حرج"

ثالثًا: ومن فعل اثنني سوى الذبح حصل بذلك التحلل األول؛ وبذلك حيل له كل ما حرم  •
نساء، عليه باإلحرام ما عدا النساء، وإذا فعل الثالثة حل له كل شيء حرم عليه حىت ال

واألحاديث يف هذا كثرية دالة على ما ذكرنا، وأما احلديث الذي يستدل به على أن من مل 
يطف طواف اإلفاضة يوم العيد حىت غربت الشمس يعود حمرما كما كان فهو حديث 
ضعيف؛ ألنه من رواية حممد بن إسحاق ، عن أيب عبيدة بن عبد اهللا بن زمعة ، وأبو عبيدة 

ال، وال حيتج به؛ ألنه مل يوثقه أهل العلم فيما نعلم، وكما يف ذيب املذكور مستور احل
التهذيب، وألن حممد بن إسحاق ولو صرح بالسماع ال يعتمد عليه يف األصول املهمة إذا مل 
يتابع، وقد قال البيهقي رمحه اهللا: ال أعلم أحدا من الفقهاء قال ذا القول، وقال يف 

 عروة بن الزبري . انتهى. التلخيص: نقله ابن حزم عن

ولو صح النقل عن عروة مل يكن يف قوله حجة؛ لكونه خمالفًا لألدلة الشرعية، وملا عليه أهل  •
  )١١/٣٤٩(العلم من الصحابة والتابعني ومن بعدهم.

من كان قد اشترط عند إحرامه بأنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس فال يلزمه شيء،  •
ليه هدي يذحبه حيث أحصر؛ لقوله تعاىل: { فَإِنْ أُحصرتم وإن مل يكن قد اشترط ذلك فع

 فَما استيسر من الْهديِ } ، مث حيلق رأسه أو يقصر؛ وبذلك يكون حله من إحرامه
)١١/٣٥١(  
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عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وال عن  اوز  لعدم ورودهجتال  التلبية اجلماعية للحجاج •
 )١١/٣٥٨(بدعة. يهللا عليهم، بل هخلفائه الراشدين رضوان ا

ليس من شعائر احلج، وال من سنن اإلسالم، بل إنه بدعة، وذريعة من  غار حراءالصعود إىل  •
ذرائع الشرك باهللا، وعليه ينبغي أن مينع الناس من الصعود له، وال يوضع له درج وال يسهل 

 أمرنا هذا ما ليس منه من أحدث يف« الصعود له؛ عملًا بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: 
متفق على صحته وقد مضى على بدء نزول الوحي وظهور اإلسالم أكثر من أربعة » فهو رد 

عشر قرنا، ومل نعلم أن أحدا من خلفاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وال صحابته، وال 
لك، واخلري كل أئمة املسلمني الذين ولوا أمر املشاعر خالل حقب التاريخ املاضية أنه فعل ذ

اخلري يف اتباعهم والسري على جهم؛ حسبة هللا تعاىل، ووفق منهاج رسوله صلى اهللا عليه 
 )١١/٣٥٩(وسلم، وسدا لذرائع الشرك.

 )٤٣١/ ص  ١٣(ج  -فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  •

وسلم، وال البقيع، بل زيارة قرب الرسول صلى اهللا عليه  -رجالًا أو نساًء-ال يلزم احلجاج  •
حيرم شد الرحال إىل زيارة القبور مطلقًا، وحيرم ذلك على النساء، ولو بال شد الرحال؛ لقول 

ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد: مسجدي هذا، واملسجد « النيب صلى اهللا عليه وسلم: 
رات القبور، ويكفي متفق عليه وألنه صلى اهللا عليه وسلم لعن زائ» احلرام، واملسجد األقصى 

النساء يصلني يف املسجد النبوي ، ويكثرن من الصالة على الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف 
 )١١/٣٦٢(املسجد وغريه.

زيارة قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم سنة؛ لعموم أدلة احلث على زيارة القبور، لكن دون شد  •
ممن ال يعد انتقاله إىل املدينة سفرا، أما  الرحال إىل ذلك، فيزوره من كان باملدينة أو ضواحيها

ال تشد « السفر إىل املدينة لزيارة قربه فال جيوز؛ لنهيه صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك بقوله: 
، فإذا » الرحال إال إىل ثالثة مساجد: مسجدي هذا، واملسجد احلرام، واملسجد األقصى 

ذلك، أو سافر إليها للصالة يف املسجد سافر إىل املدينة حلاجة من جتارة وطلب علم وحنو 
النبوي رغبة يف مضاعفة الثواب صلى أولًا، مث زار النيب صلى اهللا عليه وسلم الزيارة الشرعية، 
فصلى وسلم عليه، وسلم على أيب بكر وعمر وترضى عنهما ودعا هلما دون أن يتمسح بالقرب 

يستغيث به، فإن دعاءه واالستغاثة به  أو مبا حوله أو يقبل شيئًا من ذلك ودون أن يدعوه أو
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بعد وفاته صلى اهللا عليه وسلم كدعاء غريه من األموات، وذلك شرك أكرب، بل يكتفي 
 )١١/٣٦٣(بالصالة والسالم عليه والترضي عن أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما.

يد وثالثة جيب ذبح هدي التمتع والقران واألضحية يف وقته احملدد، وهو أيام الذبح (يوم الع •
أيام بعده) أما ما وجب لترك واجب، أو فعل حمظور أو كان صدقة، فيذبح بعد وجود سببه، 
سواء كان يف أيام الذبح أو قبلها أو بعدها، مع وجوب املبادرة إىل أداء الواجب، وجيوز 

  )١١/٣٧٤(تأخريه عن وقت وجود سببه.
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