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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
هدمحِهللا ، ن دمورِ إِنَّ الْحرش نوذُ بِاِهللا معنو ، هرفغتسنو ، هنيعتسنا ،   ، وفُِسـنأَن

ــا  ــيئَات أَعمالنــــــ ــن ســــــ  . ومــــــ

ــه ــده اُهللا فَــالَ مضــلَّ لَ هي ــنــا م لْ فَــالَ هــل ضي ــنمو ،ــه  . دي لَ

 . وحده الَ شرِيك لَه ، وأَشهد أَنَّ محمداً عبده ورسـولُه  وأَشهد أَنْ الَ إِله إِالَّ اُهللا

 ". تمـوتن إِالَّ وأَنـتم مسـلمونَ    يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اَهللا حق تقَاتـه والَ "

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

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

نمو كُموبا ذُنيمظا عزفَو فَاز فَقَد ولَهسراَهللا و عطي" 

ابن للعالمة ,  واملعتمرين اجِجحلُا من فتاوىمثني,  جمموعٌكتاب بني أيدينا : بعد أَما
أن يـنفعىن بـه وإيـاكم    رب العـاملني ,  أسأل اهللا , وابن عثيمني وابن جربين باز

وأن حيشرنا به مع خامت النبيني,  دين , يوم يقوم الناس لرب العاملنييوم الواملسلمني, 
  .صلَّى اُهللا عليه وآله وصحبه أمجعني

  

  

 
 
  
 
 
 
 
     

  أبو عبد الرمحن أمحد مصطفى
  إىل اجلنةالطريق  شبكةاملشرف العام على 

ganna.com٢www.way 

dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.com 
  

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

  

رأ دعا لياأموت ويبقى كل ما كتبته       فياليت من ق  

اعسى اإلله أن يعفو عـىن     ويغفر ىل سوء فعالـي  
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  بن باز وابن عثيمني وابن جربيناموع الثمني لفتاوى احلج والعمرة ال

  س: مىت فرض احلج وما الدليل على وجوبه فوراً أو على التراخي؟.
ج : فرض احلج على الصحيح سنة تسع من اهلجرة، وهي سنة الوفود اليت نزلت فيها سورة 
آل عمران وفيها قول اهللا تعاىل: (وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال)، وهذه 

ية دليل وجوبه على الفور فإن األمر يقتضي املبادرة وقد روى أمحد وأهل السن عن النيب، اآل
صلى اهللا عليه وسلم، قال: ((تعجلوا احلج ـ يعين الفريضة ـ فإن أحدكم ال يدري ما 
يعرض له))، ويف رواية : ((من أراد احلج فليتعجل فإنه قد ميرض املريض وتضل الراحلة 

هب الشافعي إىل أنه على التراخي ألن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وتعرض احلاجة)). وذ
أخره إىل سنة عشر، لكن جياب بأنه مل يؤخره سوى سنة واحدة وأراد أن يطهر البيت من 
املشركني وحج العراة والبدع، فلما طهر، حج يف السنة اليت بعدها، وعلى هذا فتجب 

سان مفرطاً بالتأخري وقد ورد يف احلديث: ((من ملك املبادرة إىل احلج خمافة املوت، فيعد اإلن
  زاداً وراحلة فلم حيج فال عليه أن ميوت يهودياً أو نصرانياً)).

  الشيخ ابن جربين
  

  س : ما شروط وجوب احلج؟. 

ج: شروط وجوبه مخسة وهي اإلسالم والعقل والبلوغ واحلرية واالستطاعة فال يصح من 
بل شرط مجيع العبادات وهو اإلسالم، وال يلزم انون  الكافر وال يقبل حجة لفقد شرطه

وال جيزئه حجه، أما الصيب الذي دون البلوغ فيصح حجه ويثاب وليه فله أجر على ذلك، 
وال يكفيه هذا احلج عن الفريضة فيلزمه بعد البلوغ أن حيج حجة اإلسالم، أما اململوك فال 

فريضة لكنها تعنعقد ويثاب عليها، فأما يلزمه احلج ألنه مشغول خبدمة سيده وإن حج ال
االستطاعة فإن اهللا إمنا أوجب احلج على من استطاع إليه سبيالً، وفسرت االستطاعة بأا 
ملك الزاد والراحلة الصاحلني ملثله بعد قضاء حوائجه األصلية وحوائج أهله حىت يرجع من 
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من الطريق ولعله داخل حجه، فهذه الشروط عامة، وهناك شرط سادس زاده بعضهم وهو أ
  يف االستطاعة، وشرط آخر خاص بالنساء وهو وجود حمرم املرأة

  

  س : ما الذي يشرع ملن أراد احلج والعمرة؟. 

ج: من عزم على سفر طويل حلج أو غريه فيشرع له قضاء ديونه احلالة أو استئذان أهلها أن 
وماله، أو عليه، مث يصلي عرف منهم احلرص وشدة الطلب، مث يكتب وصاياه وما يف ذمته 

صالة االستخارة ويطلب من ربه أن خيتار له األصلح، وميضي ملا ينشرح له صدره، وخيتار 
الرفقة الصاحلني من أهل العلم والدين، ويستصحب معه من الكتب العلمية ما يستفيد منه يف 

غين نفسه أو أعمال احلج أو غريها ويفيد إخوته، ويكثر من النفقة والنقود والزاد حىت ي
إخوته عن احلاجة، ويودع أهله وأصحابه عند السفر ويقول كل منهم استودع اهللا دينك 
وأمانتك وخواتيم عملك، وحيرص على أن يكون عمله خالصاً ال يريد حبجه وعمرته إال 
وجه اهللا وال يضره من مدحه وال من ذمه، مث حيرص على أن تكون نفقته من الكسب 

ص يف سفره ذهاباً وإياباً على اإلتيان بنوافل العبادات وواجبات الدين احلالل الطيب، وحير
ويفيد إخوته ويستفيد من أهل العلم، وحيرص على تكميل واجبات احلج والعمرة وعلى ما 

  يستطيعه من السنن واألعمال الصاحلة رجاء مضاعفة األعمال واهللا أعلم.
  الشيخ ابن جربين

  

تأدية فريضة احلج وهل جيوز له االنشغال بأمور أخرى  س: ماذا جيب على املسلم أثناء
  خارجة عن نطاق العبادة؟. 

ج: جيب عليه العناية مبا أوجب اهللا عليه من احملافضة على الصلوات بوقتها جبماعة، واألمر 
باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إىل اهللا سبحانه باحلكمة واملوعظة احلسنة واحلذر مما 

يه لقول اهللا عز وجل: (فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق وال جدال يف حرم اهللا عل
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احلج). اآلية وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: ((من حج فلم يرفث ومل فيسق رجع كيوم 
ولدته أمه). والرفث اجلماع يف اإلحرام ودواعيه من القول والفعل، والفسوق مجيع املعاصي، 

 كل زمان وما كان أن يتقي اهللا وأن حيافظ على ما أوجب اهللا وألن الواجب على املسلم يف
مال مناسك احلج كان ‘عليه وأن حيذر ما حرم اهللا عليه. فإذا كان يف بلد اهللا احلرام ويف أ

الواجب عليه أعظم وأشد وكان إمثه يف تعاطي ما حرم اهللا عليه أكرب وأغلظ، وجيوز له البيع 
 له من األقوال واألعمال لقول اهللا سبحانه: (ليس عليكم والشراء وغري ذلك مما أباح اهللا

جناح أن تبتغوا فضال من ربكم). قال ابن عباس رضي اهللا عنهما وغريه يف تفسري اآلية: 
يعين يف مواسم احلج. وهذا من فضل اهللا ورمحته، وختفيفه على عباده وإحسانه إليهم فإن 

  .احلاج قد حيتاج إىل ذلك واهللا ويل التوفيق
  الشيخ ابن باز

  

س: يقول تعال: (احلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق وال 
  جدال يف احلج). اآلية.

مساحة الشيخ ما املقصود بالرفث والفسوق واجلدال املمنوع.. وهل من جادل أو بالغ 
  بالعبث أثناء احلج يبطل حجه؟.. 

ماع وما يدعو إىل ذلك، والفسوق باملعاصي، أما ج: فسر أهل العلم رمحهم اهللا الرفث باجل
اجلدال ففسروه بالرتاع واملخاصمة يف غري فائدة، أو فيما أوضحه اهللا وبينه لعباده فال وجه 

للجدال فيه ويدخل يف اجلدال املنهي عنه مجيع املنازعات اليت تؤذي احلجيج وتضرهم أو ختل 
لتثبيط عن احلق، أما اجلدال باليت هي أحسن باألمن أو يراد منها الدعوة إىل الباطل أو ا

  إليضاح الق وإبطال الباطل فهو مشروع وليس داخالً يف اجلدال املنهي عنه.
ومجيع األشياء الثالثة ال تبطل احلج إال اجلماع فقط إذا وقع قبل التحلل األول ولكنها تنقص 

  احلج واألجر كما أا تنقص اإلميان وتضعفه.
  واملعتمر جتنب ذلك طاعة هللا سبحانه ورغبة يف إكمال حجه وعمرته. فالواجب على احلاج
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  الشيخ ابن باز
  

س: ورد يف احلديث ((من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه)). هل يعترب احلج 
  بالنظر إىل هذا احلديث مكفر جلميع الذنوب واآلثام اليت يرتكبها الشخص قبل احلج؟. 

األحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وفيه بشارة ج: هذا احلديث من أصح 
للمؤمن إذا أدى احلج على الصفة املذكورة فإن اهللا يغفر له ذنوبه مجيعها ألنه إذا ترك الرفث 
والفسوق فقد تاب توبة نصوحاً والتائب موعود باملغفرة، والرفث اجلماع حال اإلحرام وما 

مجيع املعاصي، فمن ترك الرفث ومجيع املعاصي يف يدعو إليه من قول أو فعل، والفسوق 
حجه غفرت له ذنوبه، ومن الفسوق اإلصرار على املعصية، فمن أصر على معصيته مل يكن 
تاركاً للفسوق، فال يتم له هذا الوعد، وهذا احلديث مثل قوله، صلى اهللا عليه وسلم، يف 

). واملربور هو الذي استكمل أداء احلديث اآلخر: ((واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة)
الواجبات وترك املعاصي وعدم اإلصرار على شيء منها، فالواجب على املؤمن حاجاً أو غري 
حاج أن حيذر املعاصي كلها وأن يبادر بالتوبة إىل اهللا سبحانه وتعاىل منها وتركها والعزم 

  نده.الصادق على إال يعود إليها تعظيماً هللا سبحانه ورغبتة فيما ع
ومن متام التوبة إذا كانت من حق املخلوق أن يعطيه حقه أن يتحلله منه قال اهللا عز وجل: 

(وتوبوا إىل اهللا مجيعاً أيها املؤمنون لعلكم تفلحون). وقال سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا توبوا 
ها إىل اهللا توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات جتري من حتت
األار..). اآلية فمن تاب توبة نصوحاً أفلح وكفر اهللا سيئاته وأدخله اجلنة، نسأل اهللا عز 
وجل أن يوفق املسلمني من احلجاج وغريهم للتوبة النصوح واالستقامة على احلق أنه مسيع 

  قريب
  الشيخ ابن باز
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  أم باطل؟.. س: يتعمد الناس املزامحة عند أداء بعض مشاعر احلج فهل حج هؤالء صحيح
ج: ال يبطل حجهم باملزامحة ولكنهم يأمثون إذا تعمدوها بغري موجب، ملا فيها من الظلم 

  واإليذاء للحجاج وتنفريهم من احلج. 

أما إذا أجليء اإلنسان من غري قصد بل بسبب زحام غريه له فال حرج عليه إن شاء اهللا لقول 
عز وجل: (ال يكلف اهللا نفساً إ وسعها).  اهللا عز وجل: (فاتقوا اهللا ما استطعتم). وقوله

  واهللا ويل التوفيق.
  الشيخ ابن باز

  

  س: إذا خاف احملرم أ ال يتمكن من أداء نسكه بسبب مرض أو خوف فماذا يفعل؟.
ج: إذا أحرم يقول عند إحرامه (فإن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين) فإذا كان خياف 

شتراط ملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أمر شيئاً من املوانع كاملرض فالسنة : اال
  ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب بذلك ملا اشتكت إليه أا مريضة.

  الشيخ ابن باز
  

س: إذا كان الصغري يعجز عن الطواف بنفسه فهل يصح محله والطواف به وهل على الصغري 
  كفارة إذا أخل بشيء من شروط احلج؟.

م بالصيب فإن الويل هو املسئول عنه، فيلبسه الثياب ويعقد عليه إحرامه ج: حيث صح اإلحرا
وينوي عنه النسك ويليب عنه وميسك بيده يف الطواف والسعي، فإن كان عاجزاً كصغري أو 
رضيع فال بأس حبمله، ويكتفي بطواف واحد عن احلامل واحملمول على الصحيح، فإن فعل 

رأس فال فدية لعدم القصد فإن كان عمداً كحاجة  الصيب حمظوراً عن جهل كلبس أوتغطية
  إىل اللباس لربد وحنوه فدى عنه وليه.



   

 

٩  

 

  


� وا�� ������
�  ا�����ُع ا���
� ����وى ا��� وا����ة ��� ��ز وا�� 
  

  الشيخ ابن جرين
  

س: حججت مع أهلي وأنا صغري ويف اليوم الثامن من ذي احلجة احتلمت فاغتسلت 
حجيت هذه هل جتزيء أم  ولبست إحرامي وأمتمت حجي. مث بعد سبع سنوات سألت عن

جتزيء وأنا أريد أن أحج عن والديت اليت توفيت ومل حتج إال حجة ال؟ فسمعت أا ال 
  واحدة. فهل جيزئها حجي عنها أم ال بد أن أحد أوالً عن نفسي مث عنها؟. 

ج: مىت بلغ الصيب يف احلج بعرفة أو قبلها، ويف العمرة قبل طوافها أجزأه ذلك عن الفريضة 
م ووقف بعرفة بعد ذلك فإن حجه جيزئه فحيث أن السائل احتلم يف اليوم الثامن وهو حمر

عن الفرض حلصوله بعرفة بعد البلوغ، فيعتد بتلك احلجة عن نفسه وله أن حيج عن والدته أو 
  غريها وجيزئه ذلك ولعله بعد إن شاء اهللا أن يكرر احلج عن نفسه وأبويه ومن أراد.

  الشيخ ابن جربين
  

  

عمرها أو أقرب إىل الشيخوخة س: امرأة من سبأ مشهورة بالصالح وهي يف أوسط 
يريد احلج مشهور  وأردات حجة اإلسالم ولكن ليس هلا حمرم ويوجد من أعيان البلد من

بالصالح ومعة نسوه من حمارمه، فهل يصح هلذه املرأة أن حتج مع هذا اخلير ونسوته تكون 
ا مستطيعة مع النسوة، والرجل مراقب عليها أم يسقط عنها احلج، لعدم وجود حمرمها مع أ
  من ناحية املال، أفتونا بارك اهللا فيكم، ألننا اختلفنا مع بعض اإلخوان. . .؟.

ج: املرأة اليت الحمرم هلا ال جيب عليها احلج، ألن احملرم بالنسبة هلا من السبيل، واستطاعة 
السبيل شرط يف وجوب احلج، قال اهللا تعاىل: (وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيال). وال جيوز هلا أن تسافر للحج أو غريه إال ومعها زوج أو حمرم هلا، ملا روى البخاري 
أنه، صلى اهللا عليه وسلم، قال: ((ال حيل المرأة تسافر مسرية يوم وليلة إال مع ذي حمرم)) 
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 وملا رواه البخاري ومسلم أيضاً عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه مسع النيب، صلى اهللا عليه
وسلم، فقال: ((ال خيلو رجل بامرأة إال ومعها ذو حمرم، وال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم)). 
فقام رجل فقال: يا رسول اهللا أن امرأيت خرجت حاجة، وإين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا 
قال: ((فانطلق فحج مع امرأتك))، وذا القول قال احلسن والنخعي وأمحد وإسحاق وابن 

  اب الرأي وهو الصحيح ال تفاقه مع عموم أحاديث ي املرأة عن السفر بال املنذر وأصح

زوج وحمرم وخالف يف ذلك مالك والشافعي واألوزاعي واشترط كل منهم شرطاً ال حجة 
له عليه. قال ابن املنذر: تركوا القول بظاهر احلديث، واشترط كل منهم شرطاً ال حجة له 

  عليه.
  وعلى آله وصحبه وسلم وصلى اهللا على نبينا حممد

  اللجنة الدائمة
  

س: امرأة تقول : والديت يف املغرب وأنا أعمل يف السعودية وأنا أريد أن أرسل هلا حىت حتضر 
وإخواين ليس عندهم القدرة على  لتقوم بأداء فريضة احلج وليس معها حمرم ألن والدي متويف

  الذهاب ألداء فريضة احلج؟.
لحج وحدها لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ((ال تسافر امرأة إال ج: ال جيوز هلا أن تأيت ل

مع ذي حمرم))، قاله النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وهو خيطب الناس فقام رجل فقال: يا 
رسول اهللا إن امرأيت خرجت حاجة وإين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا فقال النيب صلى اهللا 

  عليه وسلم : ((انطلق فحج مع امرأتك)).
واملرأة إذا مل يكن معها حمرم فإن احلج ال جيب عليها إما أن الفريضة سقطت عنها لعدم 

القدرة على الوصول إىل مكة وعدم القدرة عجز شرعي، وإما أنه ال جيب عليها أداء، مبعىن 
  أنا لو ماتت حج عنها من تركتها.

حتج بسبب عدم وجود على كل حال إين أقول للسائلة : ال يلحق املرأة إمث إذا ماتت ومل 
احملرم وال يضرها ذلك ألا معذورة غري مستطيعة شرعاً، وقد قال اهللا تعاىل: (وهللا على 
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  ].٩٧الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال). [آل عمران:
  الشيخ ابن عثيمني

  

س: أنا امرأة كبرية وغنية وعرضت احلج على زوجي أكثر من مرة فرفض أن أحج دومنا 
زوجي أم أترك احلج  أخ كبري يريد احلج فهل أحج معه وإن مل يأذن يل سبب وعندي

  وأمكث يف بلدي طاعة لزوجي أفتونا جزاكم اهللا خرياً؟.
ج: حيث أن احلج واجب على الفور بتمام شروطه وحيث وجد يف هذه املرأة التكليف 

  نعها بدون سبب. والقدرة واحملرم فإنه جيب عليها املبادرة إىل احلج وحيرم على زوجها م

وجيوز هلا واحلال ما ذكر أن حتج مع أخيها ولو مل يوافق زوجها، لتعني الفرض كتعني 
الصالة والصيام فحق اهللا أوىل بالتقدمي وال أحقية هلذا الزوج الذي مينع زوجته من أداء 

  فريضة احلج بال مربر. واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
  الشيخ ابن جربين

  

هل يصح حج الزوجة دون إذن زوجها وهل إذا أذن الزوج حبج زوجته، له أن يرجع س: 
  يف ذلك اإلذن؟ وهل له أن مينعها من احلج؟.

ج: ال جيوز للرجل أن مينع زوجته من حج الفريضة إذا متت شروطه وتيسر هلا فعله فإن احلج 
ذلك، فإن أذن هلا وإال جيب على الفور وال جيوز تأخريه مع القدرة ويستحب أن تستأذنه يف 

خرجت بغري إذنه، فإن أذن هلا مل جيزله أن يرجع عن إذنه، فأما حج النفل فله منعها من ذلك 
  وال جيوز هلا احلج تطوعاً إال بإذنه لعدم تعينه واهللا أعلم.

  الشيخ ابن جربين
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 س:حججت بنسائي وانضمت إليهم عجوز ال حمرم هلا أنفقت عليها حىت أدت مناسك احلج
  ورجعت إىل بلدها مع نسائي هل يلحقين إمث يف ذلك؟.

ج: حيث أن هذه املرأة طاعنة يف السن وأن هذا السائل يذكر أن معه نساء صارت هذه 
العجوز منهن، وأا انضمت إليهم لعدم من يؤويها، وجلهلها مبناسك احلج فهو حمسن يف 

  نا حممد وآله وصحبه وسلم.عمله هذا، وما على احملسنني من سبيل وصلى اهللا على سيد
  اللجنة الدائمة

  

  س: ما حكم استعمال املرأة حلبوب منع العادة الشهرية يف أيام احلج؟.
  ج: ال حرج يف ذلك ألن فيها فائدة ومصلحة حىت تطوف مع الناس وحىت ال تعطل رفقتها.

  الشيخ ابن باز
  

اً، وهل جتزئه عن حجة س: ما حكم من حج وهو تارك للصالة سواء كان عامداً أو متهاون
  اإلسالم؟. 

ج: من حج وهو تارك للصالة فإن كان عن جحد لوجوا كفر إمجاعاً وال يصح حجة، أما 
إن كان تركها تساهالً واوناً فهذا فيه خالف بني أهل العلم منهم من يرى صحة حجه، 

ى اهللا عليه ومنهم من ال يرى صحة حجه والصواب أنه ال يصح حجة أيضاً لقول النيب، صل
وسلم، ((العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر)). وقوله صلَّى اهللا عليه 

وسلّ: ((بني الرجل وبني الكفر والشرك ترك الصالة)). وهذا يعم من جحد وجوا، ويعم 
  من تركها اوناً، واهللا ويل التوفيق.

  الشيخ ابن باز
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بدون رغبة مين سافرت إىل بلد أجنيب يف منتصف س: يا فضيلة الشيخ لظروف قاسية و
سافرت تركت الصيام معاً  رمضان وقد كنت صائمة يف النصف األول منه يف بلدي وعندما

ملدة مخسة عشر يوماً وهي فترة بقائي يف ذلك البلد وكنت أقول بأن هؤالء قوم م جناسة 
لة ومل آكل أو أشرب من وال جيوز استعمال حاجيام وكذلك مل أكن أعلم اجتاه القب

شرام وسؤايل هل تركي للصالة والصوم يؤثر على فريضة احلج اليت قد أديتها منذ بضع 
  سنوات وهل هناك حكم أو دية ليغفر اهللا يل ذنويب أفيدوين بارك اهللا فيكم؟. 

 ج: تركك الصالة هذه املدة والصيام ال يؤثر على فريضة احلج اليت أديتها من قبل ألن الذي
يبطل العمل الصاحل السابق هو الردة إذا مات اإلنسان عليها لقول اهللا تعاىل: (ومن يرتدد 

منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة وأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون). أما املعاصي فإا ال تبطل األعمال الصاحلة السابقة. ولكن رمبا حتيط 

من جهات أخرى إذا كانت هذه املعاصي كثرية ووزن بينها وبني احلسنات ورجحت ا 
كفة السيئات فإن اإلنسان يعذب عليها، وبناء على ذلك فإن الواجب عليك قضاؤها على 
القول الراجح، وأما الصوم فتركك إياه جائز ألنك مسافرة واملسافر ال يلزمه أداء الصوم 

أو على سفر فعدة من أيام أخر). وأمنا عليه قضاؤه وقولك  لقوله تعاىل: (ومن كان مريضاً
يف تعليل تركك الصالة إنك ال تعرفني القبلة وال تأكلني من طعامهم وال شرام فقولك هذا 
ليس بصواب أي أن امتناعك عن أداء الصالة هلذا السبب ليس بصواب فإن الواجب عليك 

ليك يف صالتك فيما استطعت منه لقول اهللا أن تصلي بقدر املستطاع، وأن تأيت مبا جيب ع
تعاىل: ((ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها). وقوله تعاىل: (فاتقوا اهللا ما استطعتم). وقول النيب 
صلى اهللا عليه وسلم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فاإلنسان إذا كان يف مكان وال 

اً يوثق به فإنه يصلي بعد أن يتحرى إىل اجلهة يعرف القبلة ومل يكن عنده من خيربه ا خرب
  اليت غلب على ظنه أا القبلة وال يلزمه اإلعادة بعد ذلك.

  الشيخ ابن عثيمني
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س: يل قريب توىف يف شهر رمضان وكان قبل وفاته يتهاون يف أداء الصالة ويف إخراج 
  . الزكاة، ومل حيج يف عمره قط هل جيوز احلج عنه وكذلك دفع الزكاة؟

ج: إذا كان يصلي تارة ويدع الصالة تارة فإنه ال حيج عنه وال خترج الزكاة عنه وال يرثه 
أقاربه املسلمون بل تكون تركته لبيت مال املسلمني ألن ترك الصالة كفر أكرب لقول النيب، 
صلى اهللا عليه وسلم، ((العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر)). خرجه ا 

م أمحد وأهل السنن بإسناد صحيح ولقوله، صلى اهللا عليه وسلم: ((بني الرجل وبني إلما
الكفر والشرك ترك الصالة)). خرجه مسلم يف صحيحه وألدلة أخرى من الكتاب والسنة 

  تدل على ما ذكرنا.
نسأل اهللا أن يصلح أحوال املسلمني وأن يوفقهم للمحافظة على الصلوات واالستقامة عليها 

  ر من أسباب تركها إنه جواد كرمي.واحلذ
  الشيخ ابن باز

  

  

س: ما هي االستطاعة بالنسبة للحج؟ وهل ثوابه أكرب عند توجهه إىل مكة املكرمة أم بعد 
  عودته منها، أجره عند اهللا أكرب إذا عاد منها إىل وطنه؟ أم إىل هنا حيث عمله أوالً؟.

وأن ميلك من املواصالت ما يصل به  ج: االستطاعة بالنسبة للحج أن يكون صحيح البدن،
إىل بيت اهللا احلرام من طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة ذلك حسب حاله، وأن ميلك زاداً 
يكفيه ذهاباً وإياباً، على أن يكون ذلك زائداً عن نفقات من تلزمه نفقته حىت يرجع من 

  مرة.حجه وأن يكون مع املرأة زوج أو حمرم هلا يف سفرها للحج أو الع
وأما ثواب حجه فعلى قدر إخالصه هللا وما قام به من نسك وما جتنب من منافيات الكمال 

حلجه وما بذله من مال وحتمله من جهد، سواء رجع أو أقام أو مات قبل متام حجه أو 
بعده، واهللا أعلم حباله، وهو الذي يتوىل جزاءه، وعلى املكلف أن يعمل ويحكم عمله، 
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ته للشريعة اإلسالمية ظاهراً وباطناً كأنه يرى ربه فإنه وإن مل يره فاهللا يراه ويراعي فيه موافق
ومطلع عليه وال يبحث عما إىل اهللا، فإنه سبحانه رحيم بعباده، يضاعف هلم احلسنات ويعفو 

عن السيئات وال يظلم ربك أحداً، فعليك بنفسك ودع ماهللا هللا احلَكَم العدل الرؤوف 
  اللجنة الدائمة ق.الرحيم. واهللا املوف

  

  س: ما االستطاعة يف احلج وما شروطها؟.
ج: فسرت االستطاعة يف احلديث بأن جيد زاداً وراحلة ولعلها أعم من ذلك فمن قدر على 
الوصول إىل مكة بأي وسيلة لزمه احلج والعمرة فإن قدر على املشي ومحل متاعه أو وجد 

ائل النقل احلديثة كالبواخر والسيارات من حيمله لزمه ذلك وإن وجد أجره أركاب يف وس
والطائرات لزمه احلج، فإن وجد الزاد والراحلة ولكن مل جيد من حيفظ متاعه وأهله أو مل جيد 
ما ينفق على أهله مدة غيبته مل يلزمه احلج للمشقة وكذا إن كان الطريق خموفاً أو خيشى من 

قت ال يتسع لوصوله إىل مكة أو ال يقدر قطاع الطرق أو فرض الضرائب املالية احفة أو الو
على الركوب يف وسائل النقل ملرض أو ضرر سقط عنه احلج ويلزمه أن ينيب من حيج عنه 

  إن كان له قدرة مالية وإال فال حج عليه واهللا أعلم.
  الشيخ ابن جربين

  

س: عندي ولد عمره حوايل عشرين سنة وعندي سيارة ولكين ال أعرف أسوق السيارة 
الذي يسوق وأردت احلج يف سياريت وعلى أساس أن الولد يقضي فرضه والولد طالب  وهو

  باملدرسة فسمع حجه وأنا خبري من فضل اهللا أفيدوين أثابكم اهللا ؟.
ج: إذا حج الولد فرضه من مال أبيه فحجه صحيح واألفضل له أن يبادر باحلج مع والده 

  اللجنة الدائمة أبيه.ويساعده يف قيادة السيارة ألن هذا من الرب ب
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س: إنين قد عاهدت اهللا أن أحج كل عام وكنت قبل ذلك ليس موظفاً ولكن أجربتين 
 الظروف وتوظفت عسكرياً ومل يسمح يل مرجعي أن أحج كل عام أرجو اإلفادة هل علي

  إمث أم ال؟.
 ال تستطيع ج: إذا كان املانع الذي مينعك عن احلج يف بعض السنوات من األمور القهرية اليت

  التغلب عليها فليس عليك إمث لقوله تعاىل: (ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها).
  وقوله: (ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج).

  وباهللا التوفيق وصلى اهللا على سيدنا حممد وصحبه وسلم.
  اللجنة الدائمة

  

ج لكن الطلب يرفض س: منذ ثالثة أعوام وأنا أقدم التماساً لعملي لكي أؤدي فريضة احل
نظراً حلاجة العمل إيلَّ فهل علي شيء يف ذلك؟ وهل على شيء إذا حججت بدون علمهم 

  أو موافقتهم؟
ج: نعم مادمت متقيداً بغريك فإنه ليس لك حج إال بعد موافقة ذلك الغري وإذا كانت احلاجة 

  آخر.تتطلب أن تبقى فال مانع حىت تزول احلاجة إما بالتناوب وإما بأسلوب 
  الشيخ ابن عثيمني

  

  س: هل جيوز للشرطي أن حيج بدون إذن مرجعه؟.
ج: ليس للعامل والشرطي احلج إال بإذن مرجعهما مطلقاً، وال جيوز هلما احلج بدون إذن 
مرجعهما، ألن أو قاما مستحقة ملرجعها، سواء أكان احلج فرضاً أم نفالً، وألن أعمال 

  بعض ما يلزمهما آداؤه يف وقته. احلج قد تعوق العامل والشرطي عن
  الشيخ ابن باز
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س: شخص يقول: أنا جندي بالشرطة وأريد احلج بوالديت ومل يرخص يل مرجعي فهل علي 
  إمث إذا حججت بوالديت بدون إذن من مرجعي؟.

ج: أنت أجري يف عملك تستلم مرتباً مقابل ما تؤديه من عمل وتركك العمل بدون إذن من 
دتك تصرف يف غري حمله ألن ذمتك مشغولة بالعمل الوظيفي فال تشغل مرجعك لتحج بوال

هذه الذمة مبا يتعارض مع ما هي مشغولة به سابقاً إال مبا له حق السبق على ذلك كما لو 
كنت أنت ما حججت فرضك فال مانع أن حتج بدون إذن، ألن تعلق احلج يف ذمتك سابق 

ه ال جيوز لك أن حتج بأمك إال بإذن، وأن لشغل ذمتك بالعمل احلكومي وذا يعلم أن
األحواط هو االستئذان إذا كنت مل حتج فرضك ومن جهة أمك من املمكن أن حيج ا أحد 

  من حمارمها غريك وتقوم أنت بدفع النفقة إذا أردت ذلك.
  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

  اللجنة الدائمة
  

أن يؤدي فريضة احلج إن مل يكن قد أداها من قبل أو أداها س: هل جيوز ملن عليه دين 
  ولكنه يريد أن يتطوع؟. 

ج: إذا كان على اإلنسان دين يستغرق ما عنده من املال فإنه ال جيب عليه احلج ألن اهللا 
تعاىل إمنا أوجب احلج على املستطيع قال اهللا تعاىل: (وهللا على الناس حج البيت من استطاع 

ومن عليه دين يستغرق ما عنده مستطيعاً للحج، وعلى هذا فيويف الدين مث إذا  إليه سبيال).
تيسر له بعد ذلك فليحج، وأما إذا كان الدين أقل مما عنده حبيث يتوفر لديه ما حيج به من 

بعد أداء الدسن فإنه يقضي دينه مث حيج جينئذ سواء كان فرضاً او تطوعاً لكن الفريضة جيب 
 ا وغري الفريضة عو باخلياؤ إن شاء تطوع ووإن شاءء فال إمث عليهعليه أن يبادر  

  الشيخ ابن عثيمني
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س: حضرت إىل اململكة بعقد عمل ملدة سنتني وعلي دين من أصدقاء يل ومل حندد له ميعاداً 
معيناً على أن أقوم بسداده مىت ما تيسر ذلك. وأنوي أن أحد هذا العام مع والدي وأمي ، 

ت سابقاً بأن قضاء الدين قبل احلد فهل جيوز يل احلج؟ وأقوم بعد رجوعي وأعرف مما درس
  إىل وطين بسداد ((ديين)).. أفيدوين.

ج: جيوز أن حتج قبل قضاء الدين ويصح حجك حيث أن الدين غري حمدد الوقت للقضاء 
 بيمعاد معني. بل تقوم بقضائه مىت تيسر ذلك، وحيث أن أهله ليسوا يف هذه البالد، وحيث
أم أصدقاء لك، تعرف أم لو علموا حبجك مل مينعوك وإمنا يلزم الوفاء إذا تشدد أهل 

الدين يف الطلب فقالوا أعطنا ما سوف تنفقه على احلج، فأما لو مسحوا واستطعت أن تقنعهم 
  ووعدم بالوفاء بعد الرجوع فال مانع من احلج إن شاء اهللا تعاىل.

  الشيخ ابن جربين
  

غاً من املال من عمة والدي دون علمها وماتت قبل أن أرد املبلغ وقد س: أخذت مبل
حججت العام املاضي وهذا املبلغ يف ذميت سؤال : هل حجي صحيح ؟ وماذا أفعل ذا 

املبلغ ألبرئ ذميت علماً أنه ال يوجد هلا من يرثها إال والدي وإخوانه . أرجو إفاديت جزاكم 
  اهللا خرياً.؟. 

شاء اهللا إذا كنت أديت ما أوجب اهللا فيه وتركت ما يفسده، وعليك  ج: احلج صحيح إن
التوبة إىل اهللا سبحانه من أخذ املال من عمتك بغري حق، وعليك أيضاً تسليمه إىل أبيك إذا 

  كان هو الوارث هلا.
  نسأل اهللا أن يعفو عنا وعنك وعن كل مسلم.

  الشيخ ابن باز
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هلذا العام ولكنين استدنت مبلغاً من املال من البنك س: أنا رجل أريد أن أقضي فريضة احلج 
  وأسدد املبلغ على أقساط شهرية وال تنتهي مدة التسديد إال بعد ستة أشهر من اآلن

فهل جيب علي احلج وأداء الفريضة علماً بأنين اقترضت املبلغ قبل أن أفكر بأداء الفريضة 
  ولغرض آخر؟.

لدين يف وقته وجب عليك احلج لعموم قوله ج: إذا كنت تستطيع مرنة احلج وقضاء ا
سبحانه: (وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال). اآلية. فإن كنت ال تستطيع 

مؤنة احلج مع قضاء الدين مل جيب عليك احلج لآلية الكرمية وما جاء يف معناها من 
  األحاديث عن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم.

  الشيخ ابن باز
  

أريد أن أحج إىل بيت اهللا احلرام، وليس معي ما يكفيين لذلك، وقد وافقت اجلهة اليت س: 
  أعمل ا إقراضي تكاليف احلج، على أن يتم اخلصم من مرتيب بعد ذلك فهل هذا مقبول؟.

ج: مقبول أن تفعل هذا، إذا حججت باملال الذي اقترضته فإنه مقبول ولكن األفضل 
 إمنا أو جب احلج على من استطاع إليه، سبيالً وأنت اآلن ال واألوىل أال تفعل، ألن اهللا

تستطيع السبيل إليه وال ينبغي لك أن تقترض فأنت ال تدري رمبا تقترض ويبقى الدين يف 
ذمتك مث ال تستطيع وفاءه فيما بعد إما أن مترض، أو ال يتحقق العمل يف اجلهة اليت أنت 

ض، ومىت أغناك اهللا عز وجل وحصلت ماالً حتج به فيها، أو متوت، فال ينبغي لك أن تقتر
  فافعل وإال فال تفعل.

  الشيخ ابن باز
  

س: من أخذ أجرة على حجة (مبلغ ثالثة آالف ريال من دون اهلدي) وقام الذي أخذ 
األجرة بأداء احلج على الوجه املطلوب هل له أجر حجة وهل للمتوىف فيه حجة وللذي دفع 

ي قام باحلج حمروماً من ذلك حيث صار البعض يفيت بشيء ال األجرة حجة أم يكون الذ
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نعرفه يقولون الذي حج ليس له أجر حجة وإمنا اخذ األجرة مقام حجته وحنن نبغي أن 
  نعرف الصحيح من االشتباه؟.

ج: إذا كان أخذ األجرة يف احلج من أجل رغبته يف الدنيا فهو على خطر عظيم من ذلك 
آثر بذلك الدنيا على اآلخرة، أما إن كان أخذ األجرة رغبة فيما  وخيشى أال يقبل حجه ألنه

عند اهللا سبحانه ولينفع أخاه املسلم بأداء احلجة عنه، وليشارك املسلمني يف مشاعر احلج، 
وفيما حيصل له من أجر الطواف والصلوات يف املسجد احلرام وحضور حلقات العلم فهو 

  اللجنة الدائمة األجر مثل أجر من حج عنه. على خري عظيم ويرجى له أن حيصل له من
  

س: تلقت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء السؤال التايل: رجل صحيح اجلسم ويريد 
  أن حيجج عن نفسه فهل احلجة صحيحة؟.

ج: ال جتوز استنابة القادر على احلج يف حج واجب عليه بإمجاع العلماء. قال ابن قدامة يف 
هللا: ((ال جيوز أن يستنيب يف احلج من يقدر على احلج بنفسه إمجاعاً)). كما ال املغين رمحه ا

جتوز استنابته يف حج نافلة على القول الصحيح ألن احلج عبادة واألصل يف العبادات 
التوقيف، ومل يرد يف الشرع فيما نعلم ما يدل على ذلك، وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه 

ث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)). ويف لفظ: ((من عمل وسلم أنه قال: ((من أحد
  عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد)).

  

  هل جيوز ملن أدى فريضة احلج أن ينيب من حيج عنه نفالً مع قدرته على احلج؟؟. 

فأجاب: يف هذه املسألة خالف بني أهل العلم، واألظهر عدم اجلواز ألن الرخصة إمنا جاءت 
يت وعن الشيخ الكبري العاجز عن احلج ويف حكمه املريض الذي ال يرجى يف احلج عن امل

  برؤه واألصل عدم النيابة يف العبادات فوجب البقاء عليه واهللا ويل التوفيق.
  الشيخ ابن باز
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امرأة أرادت أن توكل إنساناً ليحج عنها لعلمه وثقتها فيه بأن يؤدي املناسك كاملة. ولقلة 
وأا ختاف على نفسها من ظرف العادة وغريها ولكي تقوم بتربية  معرفتها مبناسك احلج،

  أبنائها ومراعام يف البيت فهل جيوز شرعاً.؟..
  فأجاب: توكيل اإلنسان ملن حيج عنه ال خيلو من حالني:

  احلال األوىل: أن يكون ذلك يف فريضة.
  احلال الثانية: أن يكون ذلك يف نافلة.

ال جيوز أن يوكل غريه ليحج عنه ويعتمر إال إذا كان يف حال فإن كان ذلك يف فريضة فإنه 
ال يتمكن بنفسه من الوصول إىل البيت ملرض مستمر ال يرجى برؤه، أو لكرب وحنو ذلك. 
فإن كان يرجى برء هذا املرض فإنه ينتظر حىت يعافيه اهللا ويؤدي احلج بنفسه، وإن مل يكن 

حيج بنفسه، فإنه ال حيل له أن يوكل غريه يف أداء لديه مانع من احلج بل كان قادراً على أن 
النسك عنه أنه هو املطالب به شخصياً قال اهللا تعاىل: ((وهللا على الناس حج البيت من 

استطاع إليه سبيالً)). فالعبادات يقصد ا أن يقوم اإلنسان بنفسه فيها ليتم له التعبد والتذلل 
ل غريه فإنه ال حيصل على هذا املعىن العظيم الذي هللا سبحانه وتعاىل ومن املعلوم أن من وك

  من أجله شرعت العبادات. 

احال الثانية: أن يكون يف نافلة أي قد أدى الفريضة، وأراد أن يوكل عنه من حيج أو يعتمر، 
فإن يف ذلك خالفاً بني أهل العلم، فمنهم من أجازه، ومنهم من منعه، واألقرب عندي: 

حد أن يوكل أحداً حيج عنه أو يعتمر إذا كان ذلك نافلة، ألن األصل املنع، وأنه ال جيوز أل
يف العبادات أن يقوم ا اإلنسان بنفسه وكما أنه ال يوكل اإلنسان أحداً يصوم عنه مع أنه 
لو مات وعليه صيام فرض صام عنه وليه، كذلك يف احلج، واحلج عبادة يقوم فيها اإلنسان 

الغري وإذا كانت عبادة بدنية يقوم ا اإلنسان ببدنه فإا ال ببدنه، وليست مالية تقصد ا 
تصح من غريه عنه إال فيما وردت به السنة، ومل ترد السنة يف حج اإلنسان عن غريه حج 
نفل وهذه إحدى الروايتني عن أمحد: أعين أن اإلنسان ال يصح أن يوكل غريه يف نفل حج 

حنن إذا قلنا ذا القول صار يف ذلك حيث على أو عمره سواء كان قادراً أو غري قادر. و
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لألغنياء القادرين على احلد بأنفسهم ألن بعض الناس متضي عليه السنوات الكثرية ما ذهب 
إىل مكة اعتماداً على أنه يوكل من حيج عنه كل عام، فيفوته احلج على أساس أنه يوكل من 

  حيج عنه. واهللا أعلم
  الشيخ ابن عثيمني

  
  دانا ومل يؤديا فريضة احلج ومل يوصيا ا هل حنج عنهما وكيف يكون ذلك؟.س: تويف وال

ج: إن كانا موسرين يف حياما ويستطيعان احلج من أمواهلما وجب عليكم أن حتجوا 
عنهما من ماليهما، وإن حججتم عنهما من غري ماليهما تربعا منكم فلكم األجر يف ذلك.. 

ج عنهما، أو كان أحدمها معسراً، فليس عليكم حج أما إذا كانا معسرين فليس عليكم ح
  عن املعسر لكن إذا تربعتم وحججتم فلكم أجر عظيم وهو من الرب.

  الشيخ ابن باز

  
  س: ما حكم من حج عن والدته وعند امليقات لىب باحلج ومل يلب عن والدته؟.. 

ة أقوى لقوله، ج: مادام قصده احلج عن والدته ولكن نسي فإن احلج يكون لوالدته، والني
صلى اهللا صلى عليه، ((إمنا األعمال بالنيات)). فإذا كان القصد من جميئه هو احلج عن أمه 
  أو عن أبيه مث نسي عند اإلحرام فإن احلج يكون للذي نواه وقصده من أب أو أم أو غريمها.

  الشيخ ابن باز

  
رأة على أساس أا س: رجل تصدق على كل من والده ووالدته حبجة فأعطى حجة أبيه الم

  تدفعها لزوجها ليحج ا وأعطى حجة أمه هلذه املرأة ويسأل عن حكم ذلك؟..
ج: أما صدقتك على كل من والدك ووالدتك حبجة فهذا من باب الرب واإلحسان واهللا جيزل 

  لك األجر على هذا الرب.
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لزوجها ليحج ا فهذا وأما تسليمك النقود اليت تريد أن يحج ا عن والدك المرأة تدفعها 
توكيل منك هلذه املرأة على وما صفت 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 
، صلى اهللا عليه املرأة يف احلج عن املرأة وعن الرحل جائزة لورود األدلة الثابتة عن رسول اهللا

وسلم، يف ذلك لكن ينبغي ملن يريد أن ينيب يف احلج أن يتحرى فيمن يستنيبه أن يكون من 
أهل الدين واألمانة حىت يطمئن إىل قيامه بالواجب وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد 

  وآله وصحبه وسلم.
  اللجنة الدائمة

  
نه، فهل تسقط عنه الفريضة إذا حج عنه ابنه س: ((إذا مات رجل مل يوص أحداً باحلج ع

  ؟)). .
ج: إذا حج عنه ابنه املسلم الذي قد حج عن نفسه سقطت عنه الفريضة بذلك وهكذا لو 
حج عنه غري ابنه من املسلمني الذين قد حجوا عن أنفسهم ملا ثبت يف الصحيحني عن ابن 

ضة اهللا على عباده أدركت أيب عباس رضي اهللا عنهما أن امرأة قالت يا رسول اهللا إن فري
شيخاً كبرياً ال يستطيع احلج وال الظعن أفأحج عنه قال: ((نعم حجي عنه)) ويف الباب 

  أحاديث أخرى تدل على ما ذكرنا.
  الشيخ ابن باز

  

س: رجل مات ومل يقض فريضة احلج وأوصى أن حيج من ماله ويسأل عنه صحة احلجة 
  وهل حج الغري مثل حجه لنفسه؟.

ذا مات املسلم ومل يقض فريضة احلج وهو مستكمل لشروط وجوا وجب أن حيج عنه ج: إ
من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أو مل يوص وإذا حج عنه غريه ممن يصح منه احلج 
وكان قد أدى فريضة احلج عن نفسه صح حجه عنه وأجزأ يف سقوط الفرض عنه وأما 
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نفسه أو أقل فضالً أو أكثر فذلك راجع إىل اهللا  تقومي حج املرء عن غريه هل هو كحجه عن
سبحانه وال شك أن الواجب عليه املبادرة باحلج إذا استطاع قبل أن ميوت لألدلة الشرعية 

  الدالة على ذلك وخيشى عليه من إمث التأجري.
  اللجنة الدائمة

  

لزمين أن )) سنة ومل يسبق له أن ((حج)) فهل ي١٦س: تويف ((ابين)) وعنده من العمر ((
  أحج عنه؟!.

ج: إذا بلغ الغالم أو البنت احللم أو مت له مخس عشرة سنة وجب عليه احلج إن كان 
مستطيعاً وال جيزئه حجة قبل البلوغ فإن مات بعد البلوغ واالستطاعة حج عنه من ماله أو 

  حج عنه وليه.
  الشيخ ابن جربين

  

 سبعني سنة تقريباً ومن طبيعتها ال س: رجل له والدة طاعنة يف السن تبلغ من العمر حوايل
تستطيع السفر على السيارات ولو كانت املسافة قريبة حيث تتأثر مبرض يفقدها وعيها إذا 
ركبت السيارة ومل تؤد فريضة احلج. فهل جيوز يل أن أحج عنها بشيء من مايل علماً بأين 

  ابنها الوحيد؟.
مك أو حتج عنها بشيء من مالك بل ج: إذا كان األمر كما ذكر، جاز لك أن حتج عن أ

يتأكد عليك ذلك براً ا وإحساناً إليها ألا ال تستطيع احلج، والنيابة يف احلج يف هذه احلال 
  جائزة.

  وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
  اللجنة الدائمة
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صاً موثوقاً به وأيضاً والدي س: توفيت والديت وأنا صغري السن وقد أجرت على حجتها شخ
  تويف وأنا ال أعرف منهما أحداً وقد مسعت من بعض أقاريب أنه حج. 

هل جيوز أن أؤجر على حجة والديت أم يلزمين أن أحج عنها أنا بنفسي وأيضاً والدي هل 
  أقوم حبجة له وأنا مسعت أنه قد حج؟ أرجو إفاديت وشكراً.

إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو  ج: إن حججت عنهما بنفسك واجتهدت يف
  األفضل، وإن استأجرت من حيج عنهما من أهل الدين واألمانة فال بأس.

واألفضل أن تؤدي عنهما حجاً وعمرة، وهكذا من تستنيبه يف ذلك يشرع لك أن تأمره أن 
  حيج عنهما ويعتمر وهذا من برك هلما وإحسانك إليهما تقبل اهللا منا ومنك.

  الشيخ ابن باز
  

س: هل أحج عن والدي اللذين ماتا ومل يؤديا فريضة احلج لفقرمها وأريد احلج عنهما فما 
  احلكم يف ذلك؟.

ج: جيوز لك أن حتج عن والديك بنفسك أو تنيب من حيج عنهما إذا كنت حججت عن 
نفسك أو كان الشخص الذي حيج عنهما قد حج عن نفسه ملا روى أبو داود يف سننه عن 

عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مسع رجالً يقول لبيك عن عبداهللا بن 
شربمة قال: ((من شربمة؟)) قال أخ يل أو قريب يل قال: ((حججت عن نفسك؟)) قال: 
ال، قال: ((حج عن نفسك، مث حج عن شربمة))، وأخرجه ابن ماجه، قال البيهقي هذا 

  إسناد صحيح ليس يف الباب أصح منه.
  نة الدائمةاللج

س: يوجد لدي حوايل أربعة أشخاص متوفني ما بني أعمام وأجداد ما بني رجال ونساء ومل 
أعرف أمساء البعض منهم وأريد أن أرسل لكل واحد منهم من حيج هلم على حسايب 

  اخلاص؟.
ج: إذا كان األمر كما ذكر، فمن عرفت امسه من النساء والرجال فال أشكال فيه ومن مل 
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ه فال جيوز لك أن تنوي عن الرجال والنساء من األعمام واألخوال على حسب تعرف امس
ترتيب أعمارهم وأوصافهم وتكفي النية يف ذلك وإن مل تعرف اإلسم وباهللا التوفيق وصلى 

  اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
  اللجنة الدائمة

  

ري النية لقريب له وهو يف عرفة س: رجل نوى احلج لنفسه وقد حج من قبل مث بداله أن يغ
  فما حكم ذلك وهل جيوز ذلك أم ال؟.

ج: اإلنسان إذا أحرم باحلج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغري، ال يف الطريق وال يف عرفة 
وال غري ذلك بل يلزمه تكميله لنفسه وال يغري ال ألبيه وال ألمه وال لغريمها بل يتعني احلج له 

  عاىل: (وأمتوا احلج والعمرة هللا).لقول اهللا سبحانه وت
فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه وإن أحرم به لغريه وجب أن يتمه لغريه وال يغريه بعد 

  اإلحرام.
  اللجنة الدائمة

  

س: قبل أربع سنوات تسلم أحد األشخاص من أحد املطوفني بدالً عن حاج يف اخلارج إال 
لشخص نظراً حلاجته للمال ولتهاونه، واآلن هذا أنه مل يقم بأداء فريضة احلج عن هذا ا

الشخص يريد أن يؤدي فريضة احلج ألا يف ذمته إال أنه ال يستطيع بسبب مرضه ولكنه 
مستعد أن يدفع ويربيء ذمته. علماً بأن املطوف الذي وكله بأداء احلج غري موجود وال يعلم 

  مكانه.
زيء املذكور أن يدفع املال إىل شخص يطمئن ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فإنه جي

  إىل دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه لقول اهللا سبحانه: (فاتقوا اهللا ما ستطعتم).
  الشيخ ابن باز وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه والسالم.
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س: نذهب وهللا احلمد كل سنة إىل مكة املكرمة للعمرة يف رمضان املبارك ويف كل مرة 
لعمرة أليب ومرة أخرى أنويها ألمي ولكنين يف آخر مرة نويتها هلما معاً وعندما أنوي ا

  سألت عن أمر هذه العمرة قيل يل إا حتسب لك ليس هلما. هل هذا صحيح؟.
ج: نعم هذا صحيح عند أهل العلم رمحهم اهللا، يقولون إن النسك ال يقع عن اثنني، النسك 

و ألبيه أو ألمه وال ميكن أن يليب عن شخصني اثنني فإن ال يقع إال عن واحد، إما لإلنسان أ
  فعل مل يصح هلما وصار النسك له. 

ولكين أقول: ينبغي لإلنسان أن جيعل العمل الصاحل لنفسه من عمرة وحج وصدقة وصالة 
وقراءة قرآن وغري ذلك ألن اإلنسان حمتاج إىل هذه األعمال الصاحلة، سيأتيه يوم يتمىن أن 

فته حسنة واحدة، ومل يرشد النيب صلى اهللا عليه وسلم أمته إىل أن يصرفوا يكون يف صحي
األعمال الصاحلة إىل آبائهم وأمهام ال أحيائهم وال أموام وإمنا أرشد النيب، صلى اهللا عليه 

وسلم، إىل الدعاء لألموات حيث قال، صلى اهللا عليه وسلم: ((إذا مات اإلنسان انقطع 
إال من صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له))، فتأمل  عمله إال من ثالثة،

قوله أو ولد صاحل يدعو له، مل يقل أو ولد صاحل يقرأ له القرآن أو يصلي له ركعتني أو يعتمر 
عنه أو حيج عنه أو يصوم عنه بل قال أو ولد صاحل يدعو له مع أن السياق يف العمل الصاحل 

لإلنسان أن يدعو لوالديه دون أن يعمل هلما عمالً صاحلاً جيعله  فدل هذا على أن األفضل
  هلما.

ومع ذلك فإنه ال بأس أن يعمل عمالً صاحلاً جيعله لوالديه أو أحدمها إال أن احلج والعمرة ال 
  يليب ما عن اثنني.
  الشيخ ابن عثيمني
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  س: ما املواقيت الزمنية واملكانية بالنسبة للحج والعمرة؟. 

واقيت الزمنية للحج هي شهر شوال وذو القعدة والعشر األول من ذي احلجة فال حيرم ج: امل
باحلج إال فيهن قال تعاىل: (احلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق 
وال جدال يف احلج)، فمن أحرم فيهن باحلج صح إحرامه لكن يبقى حمرماً حىت يقف بعرفة 

رة فال ختتص بزمن بل تصح يف كل السنة، واألفضل العمرة يف رمضان يف يوم عرفة أما العم
فهي تعدل حجة، فأما املواقيت املكانية فأوهلا، ذو احلليفة ألهل املدينة وتبعد عنها حنو ستة 
أميال وعن مكة عشر مراحل على اإلبل ومسيها العامة أبيار علي، والثاين اجلحفة وتبعد عن 

وحيرم الناس من رابغ قبلها بقليل وهي ميقات ألهل الشام مكة ثالث مراحل وقد خربت 
ومصر واملغرب إذا مل ميروا باملدينة، الثالث، قرن املنازل يبعد عن مكة مرحلتان ويعرف اآلن 

بالسيل الكبري وأعاله غرباً يعرف بوادي حمرم وهو ميقات ألهل جند والطائف ومن مر 
أو أكثر وهي تعرف اآلن بالسعدية وحيرم منها بذلك، والرابع يلملم وهي عن مكة مرحلتان 

أهل اليمن ومن مر ا، ومن مل يكن يف طريقه ميقات أحرم إذا حاذى أقرا إليه سواء كان 
  طريقه براً أو حبراً أو جواً، وحيرم راكب الطائرة إذا

ت حاذى امليقات أو حيتاط قبله حىت ال جياوزه قبل إحرامه فمن أحرم بعد ما جاوز امليقا
  فعليه دم جربان واهللا أعلم.

  الشيخ ابن جربين
  

هـ نويت العمرة وقد جتاوزت امليقات املسمى يلملم ميقات ١٤٠٥س: يف شهر رجب عام 
أهل اليمن دون إحرام وعندما قابلين أحد اإلخوان أرشدين، جزاه اهللا خرياً، بأنه ال بد يل من 

لك دخول مكة بثيابك العادية، فرجعت  العودة إىل امليقات ألحرم من هناك، وقال: ال جيوز
من مسافة تقدر بثالثني كيلو، وأحرمت من امليقات، فأرجوا إفاديت هل لو دخلت مكة 

  بدون إحرام علي دم؟
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وهل جيوز أن أحرم من املكان الذي قابلين فيه األخ الذي أرشدين إىل العودة أو ال بد من 
  العودة إىل امليقات؟. 

د مكة للحج أو العمرة اإلحرام من امليقات الذي مير عليه وال جيوز ج: الواجب على من قص
له جتاوزه بدون إحرام، لقول النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ملا وقت املواقيت ((هن هلن وملن 
أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث 

فإذا جاء اليمىن عن طريق ((يلملم)) وجب عليه  أنشأ، حىت أهل مكة يهلون من مكة)).
اإلحرام من يلملم، وهكذا إذا جاء من طريق املدينة وجب عليه اإلحرام من ميقات املدينة 
وهكذا لو جاء من جند وجب عليه اإلحرام من ميقات جند وهكذا، فلو جاوزه ومل حيرم 

م قد أحسن، وقد أصبت وجب عليه الرجوع ليحرم منه. والذي أرشدك للرجوع إىل يلمل
يف رجوعك إىل امليقات واحلمد هللا، ولو أنك أحرمت من مكانك الذي أرشدك فيه للرجوع 

لوجب عليك دم ألنك جاوزت امليقات وأنت قد أردت العمرة. والدم هو سبع بدنة أو 
 سبع بقرة أو رأس من الغنم جذع من الضأن أو ثىن من املاعز يذبح يف مكة ويوزع بني فقراء

  احلرم جرباً للعمرة واهللا ويل التوفيق.
  الشيخ ابن باز

  

  س: أين ميقات املكي للعمرة؟. 

ج: ميقات العمرة ملن مبكة احلل، ألن عائشة رضي اهللا عنها ملا أحلت على النيب، صلى اهللا 
عليه وسلم، أن تعتمر عمرة مفردة بعد أن حجت معه قارنة أمر أخاها عبد الرمحن أن 

التنعيم لتحرم منه بالعمرة وهو أقرب ما يكون من احلل إىل مكة، وكان  يذهب معها إىل
ذلك ليالً، ولو كان اإلحرام بالعمرة من مكة أو من أي مكان من احلرم جائزاً ملا شق النيب، 

صلى اهللا عليه وسلم، على نفسه وعلى عائشة وأخيها. بأمره أخاها أن يذهب معها إىل 
وقد كان ذلك ليالً وهم على سفر وحيوجه ذلك إىل انتظارها. التنعيم لتحرم منه بالعمرة. 
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وألذن هلا أن حترم من مرتهلا معه ببطحاء مكة عمالً بسماحة الشريعة ويسرها، وألنه ما خري 
بني أمرين إال اختار أيسرمها ما مل يكن إمثاً فإن كان إمثاً أبعد الناس منه وحيث مل يأذن هلا يف 

ة مكة دل ذلك على أن احلرم ليس ميقاتاً لإلحرام بالعمرة وكان اإلحرام بالعمرة من بطحا
هذا خمصصاً حلديث ((وقت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، ألهل املدينة ذا احلليفة، 

وألهل الشام اجلحفة، وألهل اليمن يلملم وقال هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن 
هله من حيث أنشأ حىت أهل مكة يهلون من يريد احلج والعمرة ومن كان دون ذلك فم

  اللجنة الدائمة مكة)).
  

س: ما حكم الشرع فيمن خرج من الرياض إىل مكة ومل يقصد ال حجاً وال عمرة مث بعد 
من جدة أم عليه دم وال بد  وصوله مكة أراد احلج فأحرم من جدة قارناً فهل جيزئه اإلحرام

  تونا مأجورين؟. من ذهابه إىل أحد املواقيت املعلومة أف

ج: من خرج من الرياض أو غريها قاصداً مكة ومل يرد حجاً وال عمرة وإمنا أراد عمالً آخر 
كالتجارة أو زيارة بعض األقارب أو حنو ذلك مث بدا له بعدما وصل مكة أن حيج فإنه حيرم 
 من مكانه الذي هو فيه. إن كان يف جدة أحرم من جدة وأن كان يف مكة أحرم من مكة.
وهكذا أي مكان يعزم على احلج أو العمرة وهو فيه حيرم منه للحج والعمرة إذا كان دون 

املواقيت وال حرج عليه ألن ميقاته هو الذي نوى فيه احلج لقول النيب، صلى اهللا عليه وسلم، 
  ملا وقت: ((ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حىت أهل مكة يهلون من مكة)).

  اللجنة الدائمة
  

  س: ما حكم من جاوز امليقات دون أن حيرم سواء كان حلج أو عمرة أو لغرض آخر؟.
ج: من جاوز امليقات حلج أو عمرة ومل حيرم وجب عليه الرجوع واإلحرام باحلج والعمرة 
من امليقات، ألن رسول اهللا، صلى عليه وسلم، أمر بذلك قال عليه الصالة والسالم: ((يهل 
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يفة ويهل أهل الشام من اجلحفة ويهل أهل جند من قرن ويهل أهل أهل املدينة من ذي احلل
  اليمن من يلملم)). 

هكذا جاء يف احلديث الصحيح وقال ابن عباس: ((وقت النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ألهل 
املدينة ذا احلليفة وألهل الشام احلجفة. وألهل جند قرناً وألهل اليمن يلملم هن هلن وملن أتى 

 مير عليه، فإن كان من طريق املدينة أحرم من ذي احلليفة وإن كان من طريق عليهن من غري
الشام أو مصر أو املغرب أحرم من اجلحفة من اربغ اآلن، وإن كان من طريق اليمن أحرم 
من يلملم، وإن كان من طريق جند أو الطائف أحرم من وادي قرن ويسمى قرناً ويسمى 

ي حمرم، فيحرم من ذلك حبجه أو عمرته أو ما مجيعاً، السيل اآلن ويسميه بعض الناس واد
واألفضل إذا كان يف أشهر احلج أن حيرم بالعمرة فيطوف هلا ويسعى ويقصر وحيل مث حيرم 
باحلج يف وقته، وإن كان مر على امليقات يف غري أشهر احلج مثل رمضان أو شعبان أحرم 

رض آخر مل يرد حجاً وال عمرة إمنا جاء بالعمرة فقط، هذا هو املشروع، أما إن كان قدم لغ
ملكة للبيع والشراء أو الزيارة بعض أقاربه وأصدقائه أو لغرض آخر ومل يرد حجاً وال عمرة 
فهذا ليس عليه إحرام على الصحيح وله أن يدخل بدون إحرام، هذا هو الراجح يف قويل 

  العلماء واألفضل أنه حيرم بالعمرة ليغتنم الفرصة.
  بازالشيخ ابن 

  

س: من الذي جيوز له جتاوز امليقات دون إحرام ومن الذي ال جيوز له ذلك وما الذي يلزم 
  من جتاوز امليقات دون إحرام؟. 

ج: ورد يف الصحيح عن ابن عباس قال: وقت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، ألهل 
اليمن يلملم وقال هن املدينة ذا احلليفة وألهل الشام اجلحفة وألهل جند قرن املنازل وألهل 

هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن يريد احلج والعمرة. احلديث وهو دليل على أن من 
مر ذه املواقيت قاصداً مكة ألداء نسك حج أو عمرة لزمه اإلحرام، فإن كان ال إرادة له 
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يتكرر  وال نية وإمنا قصد مكة لزيارة قريب أو ألمر خاص جاز له التجاوز إذا كان ممن
مروره كاحلطاب والربيد واألجري للسيارة وحنوههم وبكل حال فال يلزم اإلحرام إال من مر 
على امليقات وهو قاصد مكة حلج أو عمرة، ومن جتاوز امليقات بغري إحرام فعليه أن يرجع 
إليه ليحرم من هناك فإذا نزل من الطائرة جبدة ركب سيارة إىل ميقات أهل جند وأحرم منه 

  أحرم من جدة وهو عازم على احلج والعمرة لزمه دم جربان عن جتاوز امليقات.فإن 
  الشيخ ابن جربين

  

  س: مىت حيرم احلاج واملعتمر القادم عن طريق اجلو؟.
ج: القادم عن طريق اجلو أو البحر حيرم إذا حاذ امليقات مثل صاحب الرب، إذا حاذى امليقات 

سري حىت حيتاط لسرعة الطائرة وسرعة السفينة أو أحرم يف اجلو أو يف البحر أو قبله بي
  الباخرة.

  الشيخ ابن جربين
  

ناقش امع الفقهي الوقر املنعقد يف مكة املكرمة موضوع (حكم اإلحرام من جدة وما 
يتعرض إليه الكثري من الوافدين إىل مكة املكرمة للحج والعمرة عن طريق اجلو والبحر) 

ليت وقتها النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وأوجب اإلحرام منها على جلهلهم عن حماذاة املواقيت ا
  أهلها ومن مر عليها من غريهم ممن يريد احلج والعمرة.

  وبعد التدارس واستعراض النصوص الشرعية يف ذلك قرر الس ما يأيت: 

هلها أوال: إن املواقيت اليت وقتها النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وأوجب اإلحرام منها على أ
وعلى من مر عليها من غريهم ممن يريد احلج والعمرة وهي: ذو احلليفة ألهل املدينة ومن مر 
عليها من غريهم وتسمى حالياً (أبيار علي) واجلحفة وهي ألهل الشام ومصر ومن مر عليها 
ومن غريهم وتسمى حالياً (رابغ) وقرن املنازل وهي ألهل جند وممن مر عليها من غريهم 
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الياً (وادي حمرم) وتسمى أيضاً (السيل) وذات عرق ألهل العراق وخراسان ومن وتسمى ح
  مر عليها من غريهم وتسمى (الضريبة)، ويلملم ألهل اليمن ومن مر عليها من غريهم. 

وقرر أن الواجب عليهم أن حيرموا إذا حاذوا أقرب ميقات إليهم من هذه املواقيت اخلمسة 
يهم ذلك ومل جيدوا معهم من يرشدهم إىل احملاذاة وجب عليهم أن جواً أو حبراً، فإن اشتبه عل

حيتاطوا وأن حيرموا قبل ذلك بوقت يعتقدون أو يغلب على ظنهم أم أحرموا قبل احملاذاة، 
ألن اإلحرام قبل امليقات جائز مع الكراهة، ومنعقد، ومع التحري واالحتياط خوفاً من جتاوز 

هة، ألنه الكراهة يف أداء الواجب، قد نص أهل العلم يف مجيع امليقات بغري إحرام تزول الكرا
املذاهب األربعة على ما ذكرنا، واحتجوا على ذلك باألحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول 
اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يف توقيت املواقيت للحجاج والعمار. واحتجوا أيضاً مبا ثبت عن 

 عنه ملا قال له أهل العراق : إن قرناً جور عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا
طريقنا؟ قال هلم رضي اهللا عنه: أنظروا حذوها من طريقكم. قالوا: وألن اهللا سبحانه أوجب 
على عباده أن يتقوه ما استطاعوا، وهذا هو املستطاع يف حق من مل مير على نفس امليقات، 

طريق اجلو والبحر وال غريهم أن يؤخروا  إذا علم هذا فليس للحجاج والعمار والوافدين من
اإلحرام إىل وصوهلم إىل جدة ألن جدة ليست من املواقيت اليت وقتها رسول اهللا، صلى اهللا 
عليه وسلم، وهكذا من مل حيمل معه مالبس اإلحرام، فإنه ليس له أن يؤخر إحرامه إىل 

زار، لقول النيب، صلى اهللا جدة، بل الواجب عليه أن حيرم يف السروايل إذا كان ليس معه إ
عليه وسلم يف احلديث الصحيح: ((من مل جيد نعلني فليلبس اخلفني، ومن مل جيد إزاراً 

فليلبس السراويل، وعليه كشف رأسه، ألن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ملا سئل عما يلبس 
اخلفاف إال ملن مل احملرم قال: ال يلبس القميص وال العمائم وال السراويالت وال الربانس وال 

  جيد النعلني)). . احلديث متفق عليه. 

فال جيوز أن يكون على رأس احملرم عمامة وال قلنسوة وال غريمها مما يلبس على الرأس. وإذا 
كان لديه عمامة ساترة ميكنه أن جيعلها إزاراً يأتزر ا. ومل جيز له لبس السراويل ويستبدهلا 

 يكن عليه سراويل وليس لديه عمامة تصلح أن تكون إزاراً بإزار إذا قدر على ذلك، فإن مل
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حني حماذاته للميقات يف الطائرة أو الباخرة أو السفينة جاز له أن حيرم يف قميصه الذي عليه 
مع كشف رأسه، فإذا وصل إىل جدة اشترى إزاراً وخلع القميص وعليه عن لبسه القميص 

ف صاع من متر أو أرز وغريمها من قوت كفارة وهي إطعام ستة مساكني لكل مسكني نص
البلد، أو صيام ثالثة أيام، أو ذبح شاة هو خمري بني هذه الثالثة، كما خري النيب، صلى اهللا 
  عليه وسلم، كعب بن عجرة ملا أذن له يف حلق رأسه وهو حمرم للمرض الذي أصابه.

الطريان والبواخر بتنبيه  ثانياً: يكلف الس األمانة العامة للرابطة بالكتابة إىل شركات
  الركاب قبل القرب من امليقات بأم سيمرون على امليقات قبل مسافة ممكنة

ثالثاً: خالف عضو جملس امع الفقهي اإلسالم معايل الشيخ مصطفى أمحد الزرقاء يف ذلك 
كما خالف فضيلة الشيخ أبو بكر حممود جومي عضو الس بالنسبة للقادمني من سواكن 

  جدة فقط وعلى هذا جرى التوقيع واهللا ويل التوفيق. إىل
  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

  

س: بعضهم يفيت للقادم للحج بطريق اجلو بأن حيرم من جدة وآخرون ينكرون ذلك. فما 
  هو وجه الصواب يف هذه املسألة؟. أفتونا مأجورين؟.

اً وبراً أن حيوموا من امليقات الذي ميرون عليه براً ج: الواجب على مجيع احلجاج جواً وحبر
أو حياذونه جواً وحبراً لقول النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ملا وقت املواقيت: ((هن هلن وملن 

  أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج والعمرة)). [احلديث متفق عليه].
  الشيخ ابن باز

  

ب اإلحرام بالطائرة. مث هو مع ذلك ال يعرف مكان س: رجل أراد احلج أو العمرة ولبس ثيا
  امليقات فهل له تأخري اإلحرام إىل جدة أم ال؟.

ج: إذا أراد احلج أو العمرة جواً فله أن يغتسل يف بيته ويلبس اإلزار والرادء إن شاء. فإذا 
  بقي على امليقات شيء قليل أحرم مبا يريد من حج أو عمرة وليس يف ذلك مشقة.
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ن ال يعرف امليقات فإنه يسأل قائد الطائرة أو أحد مالحي الطائرة أو أحد الركاب وإذا كا
ممن يثق به من أهل اخلربة بذلك وباهللا التوفيق وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله 

  وصحبه.
  اللجنة الدائمة

  

مل  س: ما حكم من نوى احلج قادماً من أحد البلدان وهبطت الطائرة يف مطار جدة وهو
  حيرم فأحرم من جدة فماذا عليه؟.

ج: إذا هبطت الطائرة يف جدة وهو من أهل الشام أو مصر فإنه حيرم من رابغ، يذهب إىل 
رابغ يف السيارة أو غريها وحيرم من رابغ وال حيرم من جدة، وهكذا لو جاء من جند ومل حيرم 

ذا أحرم من جدة ومل حىت نزل إىل جدة يذهب إىل السيل وهو وادي قرن فيحرم منه، فإ
يذهب فعليه دم شاة واحدة جتزيء يف األضحية يذحبها يف مكة للفقراء أو سبع بدنة أو سبع 

  بقرة جرباً حلجته أو عمرته. وباهللا التوفيق.
  الشيخ ابن باز

  

س: موظف قد عزم على احلج لكن له أعمال يف الطائف يتردد من أجلها بني الطائف وجدة 
  بغري إحرام؟.

حرج يف ذلك ألنه حني تردده من الطائف إىل جدة مل يقصد حجاً وال عمرة وإمنا ج: ال 
أراد قضاء حاجاته لكن من علم يف الرجعة األخرية من الطائف أنه ال عودة له إىل الطائف 
قبل احلج فعليه أن حيرم من امليقات بالعمرة أو احلج. أما إذا مل يعلم مث صادف وقت احلج 

رم من جدة باحلج وال شيء عليه. ويكون حكمه حكم املقيمني يف جده وهو يف جدة فإنه حي
  الذين جاءوا إليها لبعض األعمال ومل يريدوا حجاً وال عمرة عند مرورهم بامليقات.

  الشيخ ابن باز
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س: ما حكم من نزل من الطائف إىل جدة لإلقامة ا إىل وقت احلج وهو حني الرتول ينوي 
  جدة باحلج أو العمرة؟. نزوله يف أشهر احلج وأحرم من احلج من ذلك العام. وكان

ج: ظاهر األدلة الشرعية أن على هذا أن يرجع وحيرم من ميقات الطائف إذا أراد احلج أو 
العمرة لكونه جاوزه بدون إحرام وهو ناو للحج ومن مل يفعل وأحرم من جدة فعليه دم 

  يذبح يف مكة للفقراء.
ت ليس عنده جزم حبج وال عمرة فال حرج يف إحرامه من جده أما إن كان حني جاوز امليقا

باحلج أو العمرة لقول النيب، صلى اهللا عليه وسلم: ملا وقت املواقيت: ((هن هلن وملن أتى 
عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج أو العمرة، فمن كان دون ذلك فمهله من أهله حىت 

  أهل مكة من مكة))
  الشيخ ابن باز

  

إنين طالب باملدينة وأردت العمرة فلم أجد سيارة إىل مكة مباشرة وإمنا ذهبت س: يقول: 
  إىل جدة أوالً فأحرمت يف جدة فما جيب علي؟ وهل يصح أن أحرم من جدة؟.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك أردت العمرة وأنت يف املدينة وذهبت إىل جدة 
املدينة بدون إحرام وعليك أن تستغفر اهللا  وأحرمت منها فقد أخطأت بتجاوزك مليقات أهل

وأال تعود ملثلها وجترب نقص إحرامك بتجاوزك امليقات بدون إحرام بذبح رأس من الغنم 
جيزيء يف األضحية يف أي وقت يف مكة املكرمة يوزع على فقراء احلرم وال تأكل منه شيئاً. 

  وباهللا التوفيق وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلم.
  لجنة الدائمةال
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س: حاج أحرم من امليقات لكنة يف التلبية نسي أن يقول لبيك عمرة متمتعاً ا إىل احلج 
  فهل يكمل نسكه متمتعاً وماذا عليه إذا حتلل من عمرته مث أحرم باحلج من مكة؟. 

ج: إذا كان نوى العمرة عند إحرامه ولكن نسي التلبية وهو ناوٍ العمرة حكمه حكم من 
يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وتشرع له التلبية يف أثناء الطريق فلو مل يلب فال شيء لىب، 

عليه، ألن التلبية سنة مؤكدة فيطوف ويسعى ويقصر وجيعلها عمرة ألنه ناوٍ عمرة، أما إن 
كان يف اإلحرام ناوياً حجاً والوقت واسع فإن األفضل أن يفسخ حجه إىل عمرة فيطوف 

  احلمد هللا ويكون حكمه حكم املتمتعني.ويسعى ويقصر ويتحلل و
  الشيخ ابن باز

  

س: فضيلة الشيخ: ماذا ترون حول من أخذ عمرة بشهر رمضان املبارك وأراد احلج بنفس 
  العام، فهل يلزمه الفدي، وما هي أفضل أنواع النسك؟؟!.

، ألن ج: من أخذ عمرة يف رمضان مث أحرم باحلج مفرداً يف ذلك العام، فإنه ال فدية عليه
الفدية إمنا تلزم من متتع بالعمرة إىل احلج لقول اهللا سبحانه وتعاىل: ((فَمن تمتع بِالْعمرة إىل 
الَحجّ فَما استيسر من الْهديِ) والذي أتى بعمرة يف رمضان مث أحرم باحلج يف أشهره ال 

وهي شوال وذو القعدة والعشر يسمى متمتعاً، وإمنا املتمتع من أحرم بالعمرة يف أشهر احلج 
األول من ذي احلجة، مث أحرم باحلج من عامة، أو قرن بني احلج والعمرة فهذا هو املتمتع 

  وهو الذي عليه الفدية.
واألفضل ملن أراد احلج أن يأيت بعمرة مع حجته ويطوف ملا ويسعى ويقصر وحيل مث حيرم 

اليوم الثامن من ذي احلجة، كما أمر  باحلج يف عامه. واألفضل أن يكون إحرامه باحلج يف
  النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أصحابه بذلك يف حجة الوداع.

وعلى املتمتع أن يطوف ويسعى حلجه كما طاف وسعى للعمرة. وال جيزئه سعي العمرة عن 
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سعي احلج عند أكثر أهل العلم. وهو الصواب لداللة األحاديث الصحيحة عن رسول اهللا، 
  ه وسلم، على ذلك.صلى اهللا علي
  الشيخ ابن باز

  

س: إذا قدم املسلم إىل مكة قبل أشهر احلج بنية احلج مث اعتمر وبقي إىل احلج فحج فهل 
  حجه يعترب متتعاً أو إفراداً؟.

ج: حجه يعترب إفراداً ألن التمتع هو أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج ويفرغ منها مث حيرم 
ن حيرم باحلج والعمرة مجيعاً فيكون قارناً وإمنا اختص التمتع مبن باحلج من عامه إالَّ إذا قرن بأ

أحرم بالعمرة يف أشهر احلج ألنه ملا دخلت أشهر احلج كان اإلحرام باحلج فيها أخص من 
اإلحرام بالعمرة فخفف اهللا تعاىل عن العباد وأذن هلم بل أحب أن جيعلوه عمرة ليتمتعوا ا 

  ماً عليهم باإلحرام.إىل احلج فيفعلوا ما كان حرا
  الشيخ ابن عثيمني

  

س: أديت العمرة أواخر شهر شوال مث عدت بنية احلج مفرداً فأرجو إفاديت عن وضعي هل 
  أعترب متمتعاً وجيب علي اهلدي أم ال؟.

ج: إذا أدى اإلنسان العمرة يف شوال أو يف ذي القعدة مث رجع إىل أهله مث أتى باحلج مفرداً 
أنه ليس مبتمتع وليس عليه هدي ألنه ذهب إىل أهله مث رجع باحلج فاجلمهور على 

مفرداً،وهذا هو املروي عن عمر وابنه رضي اهللا عنهما، وهو قول اجلمهور، واملروي عن ابن 
عباس أنه يكون متمتعاً وأن عليه اهلدي ألنه مجع بني احلج والعمرة يف أشهر احلج يف سنة 

ذا رجع إىل أهله، وبعضهم يقول: إذا سافر مسافة قصر، مث واحدة، أما اجلمهور فيقولون إ
جاء حبج مفرد فليس بتمتع. ويظهر واهللا أعلم أن األرجح ما جاء عن عمر وابنه رضي اهللا 
عنهما، أنه إذا رجع إىل أهله فإنه ليس مبتمتع وأما من جاء للحج وأدى العمرة مث بقي يف 

فخروجه إىل الطائف أو جدة أو املدينة ال  جدة أو الطائف مث أحرم باحلج فهذا متمتع،
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خيرجه عن كونه متمتعاً ألنه جاء ألدائهما مجيعاً وإمنا سافر إىل جدة أو الطائف حلاجة وكذا 
من سافر إىل املدينة للزيارة كل ذلك ال خيرجه عن كونه متمتعاً يف األظهر واألرجح، فعليه 

  عى لعمرته.اهلدي، هدي املتمتع، وعليه أن يسعى حلجه كما س
  اللجنة الدائمة

  

هـ كنت مقيماً يف الرياض وذهبت يف شوال إىل جدة ومنها ذهبت ١٤٠٣س: يف عام 
ألداء العمرة مث عدت إىل جدة وظللت ا إىل موسم احلج من نفس العام فذهبت وأديت 

  احلج مث عدت إىل الرياض بعد إمتام احلج والعمرة.
ين أعترب مقرناً باحلج والعمرة وعلى أن أذبح فهل هذا ويف هذا العام أخربين أحد اإلخوان أ

  الكالم صحيح؟ أفتونا جزاكم اهللا خرياً؟.
ج: كثري من أهل العلم يقولون أن املتمتع بالعمرة إىل احلج إذا سافر بينهما إىل جدة أو 
أو املدينة أو الطائف مث أحرم باحلج من جدة أو من ميقات املدينة إن كان سافر إىل املدينة 

من ميقات الطائف إن كان سافر إىل الطائف سقط عنه دم التمتع. وذهب آخرون من أهل 
العلم إىل أنه ال يسقط عنه الدم وال يزول عنه ذا السفر وصف التمتع وعليه هدي التمتع 
وهذا هو األرجح لعموم قوله اهللا ــ عز وجل ــ: (فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما 

  اآلية،استيسر من اهلدي). 
  الشيخ ابن باز ولعموم األحاديث الواردة يف ذلك. وباهللا التوفيق.

  

س: أحرمت بالعمرة وقصدي التمتع مث خرجت بعد العمرة إىل جدة فهل أعترب متمتعاً إذا 
  رجعت وأمتمت حجي؟.

ج: الصواب أنه ال خيرج ذا عن التمتع، فإذا دخل مكة متمتعاً بعد رمضان حمرماً بعمرة 
حلج مث بعد فراغه من العمرة خرج إىل الطائف أو جدة لبعض احلاجات فالصواب وقصده ا

  أنه يبقى على متتعه.
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وقال بعض أهل العلم أنه إذا خرج مسافة قصر ورجع للحج حمرماً به فإنه يكون بذلك قد 
نقض متتعه ويكون مفرداً. هذا قاله مجاعة من أهل العلم. واألقرب إن شاء اهللا واألظهر أنه 

 ذه التصرفات بني احلج والعمرة ال يكون مفرداً بل يبقى على متتعه إال إذا رجع إىل بالده مث
جاء حبج مفَرد فإنه يكون مفرداً وال دم عليه وهذا هو قول بعض أهل العلم وهو مروي عن 

  الشيخ ابن باز عمر وابنه رضي اهللا عنهما وباهللا التوفيق.
  

داً ومجاعيت يريدون السفر إىل املدينة فهل يل أن س: جئت مع مجاعة للحج وأحرمت مفر
  أذهب إىل املدينة وأرجع ملكة ألداء العمرة بعد أيام قليلة؟.

ج: إذا حج مع مجاعة وقد أحرم باحلج مفرداً مث سافر معهم للزيارة فإن املشروع له أن جيعل 
ون بذلك متمتعاً إحرامه عمرة ويطوف هلا ويسعى ويقصر مث حيل مث حيرم باحلج يف وقته ويك

وعليه هدي التمتع كما أمر النيب، صلى اهللا عليه وسلم، بذلك أصحابه الذين ليس معهم 
  الشيخ ابن باز هدي.

  

  س: مسعت أن املتمتع إذا رجع إىل بلده انقطع متتعه فهل جيوز له أن حيج مفرداً وال دم عليه؟.
بلده فهو مفرد وذلك النقطاع ما  ج: نعم إذا رجع املتمتع إىل بلده مث أنشأ سفراً للحج من

 بني العمرة واحلج برجوعه إىل أهله فإنشاؤه السفر معناه أنه أنشأ سفراً جديداً للحج وحينئذ
يكون حجه إفراداً فال جيب عليه هدي التمتع حينئذ، لكن لو فعل ذلك حتيالً على إسقاطه 

قوطه، كما أن التحيل على فإنه ال يسقط عنه ألن التحيل على إسقاط الواجب ال يقتضي س
  الشيخ ابن عثيمني احملرم ال يقتضى حله.

  

ذي احلجة ٣س: ذهبت إىل احلج متمتعاً وبعد أن أديت العمرة للحج ذهبت إىل مىن يوم 
وبعد أن حتللت من العمرة أحسست بأمل يف ركبيت أقعدين عن املشي وقد ذهبت إىل طبيب 
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ينة حيث أقيم فيها ومل أحج مع العلم أنين عندما فنصحين بعدم مواصلة احلج فرجعت إىل املد
نويت للعمرة مل أقل فإن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين والذي أريده من فضيلتكم 

  هو هل على دم أم ال؟؟.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك حتللت من عمرتك وعدلت عن احلجة وعدت إىل بلدك 

رة انتهت بأدائها والتحلل منها واحلج مل حترم به قبل أن حترم به فال شيء عليك ألن العم
  اللجنة الدائمة  بعد.

  

  س: املتمتع هل له وقت حمدود يتمتع فيه وهل له أن حيرم باحلج قبل يوم التروية؟.
ج: نعم اإلحرام بالتمتع له وقت حمدود وهو شوال وذو القعدة والعشر األول من ذي 

م بالتمتع قبل شوال وال بعد ليلة العيد، ولكن احلجة، هذه أشهر احلج، فليس له أن حير
األفضل أن حيرم بالعمرة وحدها فإذا فرغ منها أحرم باحلج وحده هذا هو التمتع الكامل 
وإن أحرم ما مجيعاً مسي متمتعاً ومسي قارناً ويف احلالتني مجيعاً عليه دم يسمى دم التمتع 

ة أو سبع بقرة لقوله تعاىل: (فمن متتع وهو ذبيحة واحدة جتزيء يف األضحية أو سبع بدن
بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي). فإن عجز صام عشرة أيام، ثالثة أيام يف احلج 

  وسبعة إذا رجع إىل أهله واملدة غري حمددة كما تقدم.
فلو أحرم بالعمرة يف أول شوال وحلَّ منها صارت املدة بني العمرة وبني اإلحرام باحلج 

إىل ثامن ذي احلجة كما أحرم أصحاب النيب، صلى اهللا عليه وسلم، بذلك بأمر النيب طويلة 
عليه الصالة والسالم فإنه أمرهم أن حيلوا من إحرامهم ملا قدموا مفردين باحلج وبعضهم قدم 

قارناً بني احلج والعمرة، فأمرهم النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أن حيلّوا إال من كان معه 
وا وسعوا وقصروا وحلوا وصاروا متمتعني بذلك، فلما كان يوم التروية وهو اهلدي، فطاف

اليوم الثامن، أمرهم أن يهلوا باحلج من منازهلم، وهذا هو األفضل، ولو أهل باحلج قبل ذلك 
يف أول ذي احلجة أو فبل ذلك أجزأه وصح ولكن األفضل أن يكون إهالله باحلج يف اليوم 

  نيب، صلى اهللا عليه وسلم، بأمره عليه الصالة والسالم. ابن بازالثامن كما فعله أصحاب ال
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س: حججت مفرداً وقمت بالطواف والسعي قبل عرفة فهل يلزمين الطواف والسعي عند 
  اإلفاضة. أو مع طواف اإلفاضة؟. 

ج: هذا الذي حج مفرداً وهكذا لو حج قارناً باحلج والعمرة مجيعاً مث قدم مكة وطاف 
إحرامه ألنه مفرداً أو قارناً ومل يتحلل فإنه جيزؤه السعي وال يلزمه سعي  وسعى وبقي على

آخر، فإذا طاف يوم العيد كفاه طواف اإلفاضة إذا كان مل يتحلل من إحرامه حىت يوم النحر 
أو كان معه اهلدي فإنه ال يتحلل حىت حيل من حجه وعمرته مجيعاً يوم النحر، والسعي الذي 

ء كان معه هدي أو ليس معه هدي إن كان مل يتحلل إال بعد ما نزل سعاه أوال جمزيء سوا
من عرفة يوم العيد فإن سعيه األول يكفيه وال حيتاج إىل سعي ثاين إذا كان قارناً باحلج 
والعمرة أو كان مفرداً للحج، وإمنا السعي الثاين على املتمتع الذي أحرم بالعمرة وطاف 

  هلذا عليه سعي ثاين للحج غري سعي العمرة.وسعى هلذا، وحتلل مث أحرم باحلج 
  الشيخ ابن باز

  

  س: ما حكم من أحرم باحلج والعمرة قارناً وبعد العمرة حل اإلحرام هل يعترب متمتعاً؟.
ج: نعم إذا أحرم باحلج والعمرة قارناً مث طاف وسعي وقصر وجعلها عمرة يسمى متمتعاً 

  وعليه دم التمتع.
  الشيخ ابن باز

  

من نوى احلج باإلفراد مث بعد وصوله إىل مكة قَلَبه متتعاً فأتى بالعمرة مث حتلل  س: ما حكم
  منها فماذا عليه ومىت حيرم باحلج ومن أين؟.

ج: هذا هو األفضل إذا قدم احملرم باحلج أو باحلج والعمرة مجيعاً فإن األفضل أن جيعلها 
به ملا قدموا، بعضهم قارن عمرة وهو الذي أمر به النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أصحا

وبعضهم مفرد باحلج، وليس معهم هدي، أمرهم أن جيعلوها عمرة، فطافوا وسعوا وقصروا 
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وحلوا إال من كان معه اهلدي فإنه يبقى على إحرامه حىت حيل منهما إن كان قارناً أو من 
  احلج إن كان حمرماً باحلج، يوم العيد.
وحده أو باحلج والعمرة مجيعاً وليس معه هدي فإن املقصود أن من جاء مكة حمرماً باحلج 

السنة أن يفسخ إحرامه إىل عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل مث حيرم باحلج يف وقته 
  الشيخ ابن باز ويكون متمتعاً وعليه دم التمتع. 

  

س: يدعي بعض الناس أن القران واإلفراد قد نسخا بأمر النيب، صلى اهللا عليه وسلم، 
  أن يتمتعوا فما رأي مساحتكم يف هذا القول؟.للصحابة ب

ج: هذا قول باطل ال أساس له من الصحة وقد أمجع العلماء على أن األنساك ثالثة اإلفراد 
والقران والتمتع فمن أفرد احلج فإحرامه صحيح. وحجه صحيح وال فدية عليه لكن إنْ 

، صلى اهللا عليه وسلم، أمر فسخه إىل العمرة فهو أفضل يف أصح أقوال أهل العلم ألن النيب
الذين أحرموا باحلج أو قرنوا بني احلج والعمرة وليس معهم هدي أن جيعلوا إحرامهم عمرة 
فيطوفوا ويسعوا ويقصروا وحيلوا وقد فعل الصحابة ذلك رضي اهللا عنهم وليس ذلك نسخاً 

ألفضل واألكمل. إلفراد احلج وإمنا هو إرشاد من النيب، صلى اهللا عليه وسلم، إىل ما هو ا
  الشيخ ابن باز واهللا ويل التوفيق.

  

س: ما حكم من نوى باحلج متمتعاً وبعد امليقات غري رأيه ولىب باحلج مفرداً هل عليه 
  هدي؟.

ج: هذا خيتلف فإن كان قبل وصوله إىل امليقات نوى أنه يتمتع، وبعد وصوله إىل امليقات 
ه وال فدية، أما إن كان لىب بالعمرة واحلج غري نيته وأحرم باحلج وحده فهذا ال حرج علي

مجيعاً من امليقات أو قبل امليقات مث أراد أن جيعله حجاً فليس له ذلك، ولكن ال مانع أن 
جيعله عمرة أما أن جيعله حجاً فال، فالقران ال يفسخ إىل حج ولكن يفسخ إىل عمرة ألنه 

ليه الصالة والسالم فإذا أحرم ما مجيعاً أرفق باملؤمن وألا هي اليت أمر ا النيب أصحابه ع
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من امليقات مث أراد أن جيعله حجاً مفرداً فليس له ذلك ولكن له أن جيعل ذلك عمرة مفردة 
  وهو األفضل له، فيطوف ويسعى ويقصر وحيل مث يليب باحلج بعد ذلك فيكون متمتعاً.

  الشيخ ابن باز
  

إىل مكة ضاعت نفقته ومل يستطع أن  س: ما حكم من أحرم باحلج والعمرة وبعد وصوله
يفدي وغري نيته إىل مفرد هل يصح ذلك. وإذا كانت احلجة لغريه ومشترطاً عليه التمتع 

  فماذا يفعل؟.
ج: ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته، إذا عجز يصوم عشرة أيام، واحلمد هللا، ثالثة أيام يف 

أن ينفذ الشرط بأن حيرم بالعمرة احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله ويبقى على متتعه، وعليه 
ويطوف ويسعى ويقصر وحيل مث يليب باحلج ويفدي، فإن عجز صام عشرة أيام ثالثة يف 

احلج قبل عرفه وسبعة إذا رجع إىل أهله ألن األفضل أن يكون يوم عرفة مفطراً اقتداء بالنيب، 
  صلى اهللا عليه وسلم، فإنه وقف ا مفطراً.

  الشيخ ابن باز
  

يف بعض كتب احلديث أن احلاج املفرد ال جيوز له أن ينتقل من اإلفراد إىل القران س: جاء 
  فهل هذا صحيح؟.

ج: الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، أمر احلجاج املفردين والقارنني أن ينتقلوا من حجهم 
وقرام إىل العمرة وليس ألحد كالم مع رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فالرسول عليه 

ة والسالم أمر أصحابه يف حجة الوداع وكانوا على ثالثة أقسام قسم منهم أحرموا الصال
بالقران أي لبوا باحلج والعمرة، وقسم لبوا باحلج مفرداً، وقسم لبوا بالعمرة. وكان النيب، 
صلى اهللا عليه وسلم، قد ليب باحلج والعمرة مجيعاً أي قارناً، ألنه قد ساق اهلدي، فأمرهم 

ة والسالم ملا دنوا من مكة أن جيعلوها عمرة إال من كان معه اهلدي فلما دخلوا عليه الصال
مكة وطافوا وسعوا أكد عليهم أن يقصروا وحيلوا إال من كان معه اهلدي. فسمعوا وأطاعوا 
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وقصروا وحلوا. هذا هو السنة ملن قدم مفرداً أو قارناً وليس معه هدي حىت يستريح وال 
الثامن أحرم باحلج. وال خيفى ما يف هذا من اخلري العظيم ألن احلاج  يتكلف، فإذا جاء اليوم

إذا بقي من أول ذي احلجة أو من نصف ذي القعدة وهو حمرم ال يأيت ما نهِى احملرم عن فعله 
ــ فإنه يشق عليه ذلك، فينبغي قبول هذا التيسري من اهللا سبحانه وتعاىل.واهللا ويل التوفيق 

  الشيخ ابن باز. 
  

حججت حجة فرض ومل أعتمر معها فهل علي شيء؟ ومن اعتمر مع حجه هل يلزمه س: 
  االعتمار مرة أخرى؟.

ج: إذا حج اإلنسان ومل يعتمر سابقاً يف حياته بعد بلوغه فأنه يعتمر سواء كان قبل احلج أو 
وجب بعده، أما إذا حج ومل يعتمر فإنه يعتمر بعد احلج إذا كان مل يعتمر سابقاً ألن اهللا أ

احلج والعمرة، وقد دل على ذلك عدة أحاديث عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم فالواجب 
على املؤمن أن يؤديها، فإن قرن احلج والعمرة فال بأس بأن أحرم ما مجيعاً، أو أحرم 
بالعمرة مث أدخل عليها احلج فال بأس، ويكفيه ذلك، أما إن حج مفرداً بأن أحرم باحلج 

قات مث بقي على إحرامه حىت أكمله فإنه يأيت بعمرة بعد ذلك من التنعيم أو من مفرداً من املي
اجلعرانة أي من احلل خارج احلرم فيحرم هناك مث يدخل فيطوف ويسعى وحيلق أو يقصر 

هذه هي العمرة كما فعلت عائشة رضي اهللا عنها فإا ملا قدمت وهي حمرمة بالعمرة أصاا 
من الطواف بالبيت وتكميل عمرا فأمرها الرسول، صلى اهللا احليض قرب مكة فلم تتمكن 

عليه وسلم، أن حترم باحلج وأن تكون قارنة ففعلت ذلك وكملت حجها مث طلبت من النيب، 
صلى اهللا عليه وسلم، أن تعتمر ألن صواحباا قد اعتمرن عمرة مفردة فأمر أخاها عبد 

ة من هناك فذهبت إىل التنعيم وأحرمت بعمرة الرمحن أن يذهب ا إىل التنعيم فتحرم بالعمر
ودخلت وطافت وسعت وقصرت فهذا دليل على أن من مل يؤد العمرة يف حجه يكفيه أن 
حيرم من التنعيم وأشباهه من احلل وال يلزمه اخلروج إىل امليقات، أما من اعتمر سابقاً وحج 

تفي بالعمرة السابقة، ألن العمرة إمنا سابقاً مث جاء ويسر اهللا له احلج فإنه ال تلزمه العمرة ويك
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  الشيخ ابن باز جتب يف العمرة مرة كاحلج سواء فاحلج مرة يف العمر والعمرة كذلك.
  

  س: ما معىن اإلحرام وما الذي يسن للمحرم؟. 

ج: اإلحرام هو نية النسك وهو عقد القلب على الدخول يف نسك احلج أو العمرة حبيث إذا 
ظورات احملرمة على احملرم، وليس اإلحرام جمرد اللباس، فقد يلبس دخل فيها امتنع من احمل

اإلزار والرداء وهو يف بلده بغري نية وال يسمى حمرماً، وقد حيرم بقلبه ويترك عليه لباسه املعتاد 
كالقميص والعمامة وحنومها ويفدي، ويسن عند اإلحرام االغتسال إن كان بعيد العهد 

ل فإن كان قد اغتسل وتنظف قبل يوم فال حاجة إىل جتديد بالنظافة ومدة إحرامه تطو
االغتسال، ويسن له أن ينظف من الوسخ وحنوه ويقص شاربه إن كان طويالً خمافة أن يطول 

بعد اإلحرام ويتأذى به، ويسن أن يتطيب قبل النية حيث أنه ممنوع منه بعد النية حىت ال 
بأس بتركه وهو الغالب يف هذه األزمنة يتأذى بالعرق والوسخ فإن مل خيف من ذلك فال 

  لقصر مدة اإلحرام سواء يف احلج أو العمرة واهللا أعلم.
  الشيخ ابن جربين

  

  س: هل الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، أحرم واغتسل من املدينة املنورة؟.
ج: أحرم النيب، صلى اهللا عليه وسلم، من ذي احلليفة أي أهلَّ بالنسك ولىب به منها ال من 
املدينة، وذلك أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وقَّت املواقيت املكانية لنسك احلج والعمرة 
فجعل ذا احلليفة ميقاتاً ألهل املدينة وما كان، صلى اهللا عليه وسلم، ليشرع شيئاً وخيالفه. 
يفة وقد ثبت عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال: ((وقَّت رسول اهللا ألهل املدينة ذا احلل
وألهل الشام اجلحفة وألهل جند قرن املنازل وألهل اليمن يلملم وقال هن هلن وملن أتى 

عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حىت أهل 
  مكة من مكة)). رواه البخاري ومسلم. 
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يقول: ((ما أهلَّ رسول اهللا، وثبت عن سامل بن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهم أنه مسع أباه 
صلى اهللا عليه وسلم، إال من عند املسجد يعين مسجد ذي احلليفة)). رواه البخاري ومسلم، 

واغتسل بذي احلليفة أيضاً ملا روي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النيب، 
لى نبينا حممد وآله صلى اهللا عليه وسلم، جترد إلهالله واغتسل)) رواه الترمذي وصلى اهللا ع

  وصحبه وسلم.
  اللجنة الدائمة

  

س: إذا نزل مريد احلج من مكة إىل مىن يف اليوم الثامن من ذي احلجة واغتسل من مىن فهل 
  يكفيه ذلك، وماذا عليه؟.

ج: إذا اغتسل من مىن فال حرج عليه يف ذلك، لكن األفضل أن يغتسل قبل إحرامه يف بيته 
رم باحلج يف مرتله، وال حاجة إىل دخوله إىل املسجد احلرام أو يف مكان يف مكة مث حي

للطواف ألن اخلارج إىل مىن يوم التروية ليس عليه وداع، فإذا أحرم دون غسل فال حرج 
وإذا اغتسل بعد ذلك يف مىن وهو حمرم فال بأس، لكن األفضل والسنة أن يكون غسله قبل 

من وضوء فال حرج يف ذلك ألن الغسل  أن حيرم فإن مل يغتسل بل أحرم من دون غسل أو
  سنة والوضوء سنة يف هذا املقام.

  الشيخ ابن باز
  

س: هل جيوز التلفظ بالنية ألداء العمرة أو احلج أو الطواف والسعي بالبيت احلرام.. ومىت 
  جيوز التلفظ ا؟.

الطهارة وال يف ج: التلفظ بالنية مل يرد عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ال يف الصالة وال يف 
الصيام وال يف أي شيء من عباداته، صلى اهللا عليه وسلم، حىت يف احلج والعمرة مل يكن، 

  صلى اهللا عليه وسلم، يقول إذا أراد احلج أو العمرة. . 
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اللهم إين أريد كذا وكذا، ما ثبت عنه ذلك وال أمر به أحداً من أصحابه، غاية ما ورد يف 
لزبري رضي اهللا عنها شكت إليه أا تريد احلج وهي شاكية هذا األمر أن ضباعة بنت ا

((مريضة)) فقال هلا النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ((حجي واشترطي أن حملي حيث حبستين 
فإن لك على ربك ما استثنيت)) إمنا كان الكالم هنا باللسان ألن عقد احلج مبرتلة النذر، 

أن ينذر يف قلبه مل يكن ذلك نذراً وال تنعقد والنذر يكون باللسان. ألن اإلنسان لو نوى 
النذر، وملا كان احلج مثل النذر يف لزوم الوفاء عند الشروع فيه أمرها النيب عليه الصالة 

والسالم أن تشترط بلساا وأن تقول: ((إن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين)). وأما 
ن قوله: إن جربيل أتاين وقال ما ثبت به احلديث عن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، م

صلَّ يف هذا الوادي املبارك وقل عمرة يف حجة أو عمرة وحجة، فليس معىن ذلك أنه يتلفظ 
بالنية، ولكن معىن ذلك أنه يذكر نسكه يف تلبيته، وإال فالنيب، عليه الصالة والسالم ما تلفظ 

  بالنية.
  الشيخ ابن عثيمني

  

  ان، وما صفتها إذا كان احلاج حيج عن شخص آخر؟. س: هل نية اإلحرام يف التلفظ باللس

ج: النية حملها القلب وصفتها أن ينوي بقلبه أنه حيج عن فالن أو عن أخيه أو عن فالن ابن 
فالن هكذا تكون النية، ويستحب مع ذلك أن يتلفظ فيقول: اللهم لبيك حجاً عن فالن أو 

حىت يؤكد ما يف القلب باللفظ، ألن  لبيك عمرة عن فالن، (عن أبيه) أو عن فالن بن فالن
الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، تلفظ باحلج وتلفظ بالعمرة فدل ذلك على شرعية التلفظ ملا 
نواه تأسياً بالنيب عليه الصالة والسالم، وهكذا الصحابة تلفظوا بذلك كما علمهم نبيهم عليه 

نة، ولو مل يتلفظ واكتفى بالنية الصالة والسالم وكانوا يرفعون أصوام بذلك، هذا هو الس
كفت النية وعمل يف أعمال احلج مثل ما يفعل عن نفسه يليب مطلقاً ويكرر التلبية مطلقاً من 
غري حاجة إىل ذكر فالن أو فالن كما يليب عن نفسه كأنه حاج عن نفسه، لكن إذا عينه يف 

والعمار: لبيك اللهم لبيك،  النسك يكون أفضل يف التلبية مث يستمر يف التلبية كسائر احلجاج
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لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك، لبيك اللهم لبيك، 
لبيك إله احلق لبيك، املقصود أنه يليب كما يليب عن نفسه من غري ذكر أحد إال يف أول 
هذا هو  النسك يقول لبيك حجاً عن فالن أو عمرة عن فالن أو لبيك عمرة وحجاً عن فالن

  األفضل عند أول ما حيرم مع النية.
  الشيخ ابن باز

  

س: هل يصح اإلحرام حبجتني أو عمرتني؟ وما هي التلبية وشروطها وما حكمها؟ وما 
  وقتها؟ 

ج: ال يصح أن حيرم يف عام واحد حبجتني، وال جيوز إال حجة واحدة كل عام، وكذا ال 
ل احلجة الواحدة عن شخصني، وال حيرم جيوز أن حيرم بعمرتني يف وقت واحد، وال جيع

بعمرة واحدة عن اثنني، فلم يرد يف األدلة شيء من ذلك. وأما التلبية فهي إجابة لنداء اهللا 
ــ تعاىل ــ يف قوله: (وأذَّن يف الناس باحلج). ولفظها: لبيك اللهم لبيك، لبيك ال 

وز الزيادة على ذلك مبا شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك. وجي
تيسر كقولك لبيك وسعديك واخلري كله بيديك والشر ليس إليك، لبيك والرغباء إليك 

والعمل لبيك حقاً حقاً، تعبداً ورقا، وحكم التلبية سنة مؤكدة وجعلها بعضهم ركناً حيث 
ا إذا  إا شعار ظاهر للحاج واملعتمر ووقتها بعد النية عقب إحرامه وهو يف مصاله ويأيت

ركب وإذا نزل وكلما عال مرتفعاً أو هبط وادياً أو مسع ملبياً أو تالقت الرفاق أو فعل 
  حمظوراً أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو أقبل ار وحنو ذلك من تغريات األحوال واهللا أعلم.

  الشيخ ابن جربين
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إلحرام؟. وهل اجلهر س: هل ينعقد إحرام املسلم للحج أو العمرة بدون أن يؤدي ركعيت ا
  بالنية يف اإلحرام شرط النعقاده أيضاً؟.

ج: أداء الصالة قبل اإلحرام ليس شرطاً يف اإلحرام وإمنا ذلك مستحب عند األكثر، 
واملشروع له أن ينوي بقلبه ما أراج من حج أو عمرة ويتلفظ بذلك بقوله: ((اللهم لبيك 

إن أراد القران كما فعل النيب، صلى اهللا عليه  عمرة)) أو ((اللهم لبيك حجة)) أو ما مجيعاً
وسلم، وأصحابه رضي اهللا عنهم، وليس التلفظ شرطاً بل تكفي النية مث يليب التلبية الشرعية 
وهي: ((لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك 

  ، الثابتة عنه يف الصحيحني وغريمها.وهذه هي تلبية النيب، صلى اهللا عليه وسلم لك)).
  الشيخ ابن باز

  

  س: هل يشترط لإلحرام ركعتان أم ال؟. 

ج: ال يشترط ذلك وإمنا اختلف العلماء يف استحباا فذهب اجلمهور إىل استحباب 
ركعتني، يتوضأ ويصلي ركعتني مث يليب، واحتجوا على هذا بأن الرسول، صلى اهللا عليه 

الة، أي أنه صلى الظهر مث أحرم يف حجة الوداع، وقال صلى اهللا عليه وسلم، أحرم بعد الص
وسلم: ((أتاين آت من ريب وقال صلَّ يف هذا الوادي املبارك وقل عمرة يف حجة)). هذا 

  يدل على شرعية صالة الركعتني وهذا قول مجهور أهل العلم.
: صلَّ يف هذا الوادي وقال آخرون: ليس يف هذا نص فإنَّ قول: ((أتاين آت من ريب وقال

املبارك)) حيتمل: أن املراد صالة الفريضة يف الصلوات اخلمس، وليس بنص يف ركعيت 
اإلحرام، وكونه أحرم بعد الفريضة ال يدل على شرعية ركعتني خاصة باإلحرام وإمنا يدل 

  على أنه إذا أحرم بالعمرة أو باحلج بعد صالة، يكون أفضل إذا تيسر ذلك.
  ازالشيخ ابن ب
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  س: ما حكم اإلحرام قبل امليقات وهل ينعقد اإلحرام باحلج قبل أشهر احلج؟.
ج: ال بأس باإلحرام قبل امليقات املكاين كأن حترم من الطائف بأن تتنظف وتلبس إحرامك 
وتنوي وتليب، وجيوز ألهل املدينة اإلحرام من بيوم، وكذا جيوز ألهل مصر إذا عزموا على 

هم حني خيرج من بيته أو حني يركب الطائرة متوجهاً إىل جدة أو حنو السفر أن حيرم أحد
ذلك لكنه خالف األوىل، فأما اإلحرام باحلج قبل أشهره كأن حيرم باحلج يف رمضان فمنعه 
بعض العلماء وجعلوه كاإلحرام بالصالة قبل دخول وقتها، ولعل األقرب أن ينعقد، ألن 

شق على احملرم لطول زمان اإلحرام حيث يبقى حمرماً التقدمي ال يضر يف نفس العمل لكنه ي
  الشيخ ابن جربين إىل يوم عرفة ويوم النحر ويف ذلك مشقة واهللا أعلم.

  

  س: من كان سكنه دون املواقيت فمن أين حيرم؟. 

ج: من كان دون املواقيت أحرم من مكانه مثل أهل السلم وأهل حبرة حيرمون من مكام 
لدهم لقوله صلَّى اهللا عليه وسلّم يف حديث ابن عباس: ((ومن كان وأهل جدة حيرمون من ب

دون ذلك ــ أي دون املواقيت ــ فمهله من حيث أنشأ)) ويف لفظ آخر: ((فمهله من 
  أهله حىت أهل مكة يهلون منها)).

  الشيخ ابن باز
  

  ؟.س: ما حكم من كان يف مىن قبل يوم التروية هل يدخل وحيرم من مكة أو حيرم من مىن
ج: اجلالس يف مىن يشرع له أن حيرم من مىن واحلمد هللا وال حاجة إىل الدخول إىل مكة، بل 

  يليب من مكانة باحلج إذا جاء وقته.
  الشيخ ابن باز
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  س: من أي مكان حيرم احلاج يوم التروية؟.
ج: حيرم من مرتله كما أحرم أصحاب النيب، صلى اهللا عليه وسلم، من منازهلم يف األبطح 

حجة الوداع بأمر النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وهكذا من كان يف داخل مكة حيرم من  يف
مرتله حلديث ابن عباس السابق وهو قوله، صلى اهللا عليه وسلم، ((ومن كان دون ذلك أي 

  دون املواقيت فمهله من أهله حىت أهل مكة يهلون من مكة ))، متفق على صحته.
  الشيخ ابن باز

  

  اج واملعتمر القادم عن طريق اجلو؟.س: مىت حيرم احل
ج: القادم عن طريق اجلو أو البحر حيرم إذا حاذى امليقات مثل صاحب الرب، إذا حاذى 

امليقات أحرم يف اجلو أو يف البحر أو قبله بيسري حىت حيتاط لسرعة الطائرة وسرعة السفينة 
  الشيخ ابن باز   وباهللا التوفيق.

  

بطريق اجلو بأن حيرموا من جدة وآخرون ينكرون ذلك فما  س: بعضهم يفيت للقادم للحج
  وجه الصواب يف هذه املسألة أفتونا مأجورين؟.

ج: الواجب على مجيع احلجاج جواً وحبراً وبراً أن حيرموا من امليقات الذي ميرون عليه براً 
((هن هلن وملن أو حياذونه جواً وحبراً لقول النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ملا وقَّت املواقيت: 
  أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج والعمرة)). احلديث متفق عليه. 

أما جدة فليست ميقاتاً للوافدين وإمنا هي ميقات ألهلها وملن وفدوا إليها غري مريدين للحج 
  الشيخ ابن باز وال للعمرة مث أنشأوا إرادة احلج أو العمرة منها.
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جدة وملا وصل املدينة بعد احلج قيل له عندك نقص ويسأل هل  س: رجل أحرم للحج من
  عليه دم أم ال؟.

ج: على من أراد احلج أو العمرة أن حيرم من امليقات الذي مير عليه أو حياذيه، فإذا جتاوزه 
وأحرم من مكان أقرب منه إىل مكة فعليه دم عند أكثر أهل العلم وال شك أن جدة داخل 

حرامه إليها فقد جاوز امليقات الشرعي، فيتعني عليه دم وهو جذع من املواقيت، فمن أخر إ
الضأن أو ثين من املعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذحبه يف احلرم ويوزعه على مساكينه ملا 
ثبت عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال: ((من ترك منسكاً أو نسيه فليهرق دماً)). 

  ه وصحبه وسلم.وصلى اهللا على نبينا حممد وآل
  اللجنة الدائمة

  

س: ما حكم من قدم إىل مكة يف عمل أو مهمة مث حصل له فرصة احلج هل حيرم من مكانه 
  أو خيرج إىل احلل؟.

ج: إذا قدم إىل مكة ومل ينو احلج وال العمرة وإمنا قدم حلاجة من احلاجات كزيارة قريب أو 
بدا له أن حيج أو بدا له أن يعتمر فإنه حيرم عيادة مريض أو جتارة، ما نوى حجاً وال عمرة مث 

من مكانه باحلج سواء كان يف داخل مكة أو يف ضواحي مكة. أما إذا كان أراد العمرة فإنه 
خيرج إىل احلل: التنعيم أو اجلعرانة أو غريمها إذا كان أراد العمرة فإن السنة بل الواجب أن 

سلم عائشة ملا أرادت العمرة أن خترج إىل خيرج إىل احلل كما أمر النيب صلى اهللا عليه و
التنعيم وأمر عبدالرمحن أخاها أن خيرج ا إىل احلل من احلرم يعين إىل التنعيم أو غرية هذا 
هو الواجب يف حق من أراد العمرة، أما من أراد احلج فإنه يليب من مكانه سواء كان داخل 

  احلرم أو خارج احلرم كما تقدم.
  الشيخ ابن باز
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ذهبت يف العام املاضي إىل جدة لزيارة األقارب وبعد إقاميت هناك عدة أيام نويت احلج  س:
اإلخوان أين جتاوزت امليقات  فأحرمت من ميقات جدة وذهبت إىل احلج فأخربين أحد

وعلي أن أذبح فهل هذا الكالم صحيح مع العلم أين ذهبت إىل جدة للزيارة ومل أنو احلج 
  م اهللا خرياً؟.من الرياض أفتونا جزاك

ج: إذا كنت مل تنو احلج حني جميئك من الرياض وإمنا أنشأت النية وأنت يف جدة فإحرامك 
صحيح وليس عليك فدية لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا وقت املواقيت ((هن هلن وملن 
أتى عليهن من غري أهلهن ممن يريد احلج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ 

  حىت أهل مكة من مكة)). متفق عليه.
فيدخل يف هذا احلديث أهل جدة وأم السلم وحبرة ومن كان مثلهم من الساكنني خارج 
  احلرم وداخل املواقيت فإم إذا أرادوا احلج أو العمرة حيرمون من مساكنهم. وباهللا التوفيق.

  الشيخ ابن باز
  

ق أبيار علي بالطائرة ونزلنا جبدة س: ذهبت للعمرة يف رمضان ومعي والديت وأحرمت فو
وجلسنا فيها وعندما أفطرنا ذهبنا من املساء إىل مكة لقضاء العمرة ومل خنلع اإلحرام حىت 
  أيناها. فهل علينا شيء وقد جلسنا وقتا جبدة وحنن حمرمون أفيدونا جزاكم اهللا خرياً؟.

ك شيء بإقامتكما جبدة ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فليس عليك وال على أم
وأنتما حمرمان، ألنه ال جيب على احملرم مواصلة السري يف الطريق حىت يؤدي العمرة بل له أن 
يستريح يف الطريق ويقيم فيما شاء من املنازل للحاجة اليت تدعو إىل ذلك وهو على إحرامه. 

  وفق اهللا اجلميع.
  الشيخ ابن باز
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ضان ولكن ال يستطيع لبس اإلحرام ألنه معوق س: رجل يرغب يف أداء العمرة يف رم
  ومشلول فهل يستطيع العمرة بثيابة وهل عليه كفارة؟. 

ج: نعم إذا كان اإلنسان ال يستطيع أن يلبس ثياب اإلحرام فإنه يلبس ما يناسبه من اللباس 
اآلخر اجلائز وعليه عند أهل العلم إما أن يذبح شاة يوزعها على الفقراء، أو يطعم ستة 

مساكني، لكل مسكني نصف صاع، أو يصوم ثالثة أيام، هكذا قال أهل العلم قياساً على ما 
جاء يف حلق الرأس حيث قال اهللا تعاىل: (وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله فمن 

. . ١٩٦كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) البقرة:
اهللا عليه وسلم أن الصيام ثالثة أيام، وأن الصدقة إطعام ستة مساكني وقد بني النيب صلى 

  لكل مسكني نصف صاع، وأن النسك ذبح شاة.
  الشيخ ابن عثيمني

  

  س: ما حكم وضع الطيب على اإلحرام قبل عقد النية والتلبية؟.
وإبطيه ج: ال ينبغي وضع الطيب على الرداء واإلزار، إمنا السنة تطييب البدن كرأسه وحليته 

وحنو ذلك، أما املالبس فال يطيبها عند اإلحرام، لقوله عليه الصالة والسالم: ال يلبس شيئاً 
من الثياب مسه الزعفران أو الورس. فالسنة أنه يتطيب يف بدنه فقط أما مالبس اإلحرام فال 

  يطيبها وإذا طيبها مل يلبسها حىت يغسلها أو يغريها.
  الشيخ ابن باز

  

  للمحرم تغطية الكتفني أو الكشف عن أحدمها أثناء اإلحرام؟. س: هل األفضل 

ج: السنة للمحرم أن جيعل الرداء على كتفيه مجيعاً وجيعل طرفيه على صدره. هذا هو السنة، 
وهو الذي فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم، فإذا أراد أن يطوف طواف القدوم اضطبع فجعل 

على عاتقه األيسر وكشف منكبه األمين، يف حالة وسط ردائه حتت إبطه األمين وأطرافه 
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طواف القدوم خاصة، أي أول ما يقدم مكة للحج أو العمرة، فإذا انتهى من الطواف عدل 
الرداء وجعله على منكبيه وصلى ركعيت الطواف، والذي يكشف منكبه دائماً هذا خالف 

حال كونه حمرماً، ولو وضع  السنة، وكذلك كشف املنكبني، وإمنا السنة أن يسترمها بالرداء
الرداء ومل يسترمها يف وقت جلوسه أو أكله أو حتدثه مع إخوانه ال بأس، لكن السنة إذا لبس 

  الشيخ ابن باز  الرداء أن يكون على كتفيه وأطرافه على صدره.
  

س: ما حكم لبس اهلميان (الكمر) من قبل احلاج احملرم، ليحفظ فيه نقوده، هل جيوز له 
  يعترب خميطاً ال جيوز لبسه؟.ذلك أم 

ج: لبس الكمر وحنوه ال حرج فيه، وكذلك احلزام أو املنديل لربط إزاره وحفظ حاجته من 
  الشيخ ابن باز  النقود وغريها. وباهللا التوفيق.

  

  س: هل جيوز تغيري لباس اإلحرام لغسله؟.
ا مبالبس جديدة أو ج: ال بأس أن يغسل مالبس اإلحرام، وال بأس أن يغريها ويستعمل غريه

  الشيخ ابن باز  مغسولة.
  

  س: ما حكم اإلحرام يف اجلوربني والقفازين؟ وما الدليل على ذلك. .؟. 

ج: ال جيوز للرجل أن حيرم باجلورين وال يف اخلفني إال إذا مل جيد نعلني لقول النيب، صلى اهللا 
اراً فليلبس السروايل)). متفق عليه وسلم: ((ومن مل جيد نعلني فليلبس اخلفني، ومن مل جيد إز

على صحته. أما املرأة فال حرج عليها يف لبس اخلفني واجلوربني يف حال اإلحرام ألا عورة، 
ولبسهما أستر هلا، فإن أرخت ثياا حىت سترت قدميها بذلك، كفى ذلك عن اجلوربني 

ما يف حال اإلحرام واخلفني يف الصالة وغريها، أما القفازان فليس للرجل وال للمرأة لبسه
لقول النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يف حق احملرمة: ((ال تنتقب املرأة وال تلبس القفازين)). 
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رواه البخاري يف صحيحه، وإذا حرم ذلك على املرأة، فالرجل من باب أوىل وهلذا قال عليه 
يف ثوبيه،  الصالة والسالم يف حق الرجل الذي مات حمرماً: ((اغسلوه مباء وسدر، وكفنوه

  وال حتنطوه وال ختمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)).
متفق على صحته واللفظ ملسلم، واحلنوط هو الطيب، وعلى املرأة يف اإلحرام بدل النقاب أن 
تستر وجهها خبمار وحنوه عند الرجال ملا روي عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت: ((كان 

نا وحنن مع رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا الركبان ميرون ب
جلباا من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه)). أخرجه أبو داود وابن ماجه وأخرج 

  الشيخ ابن باز الدارقطين من حديث أم سلمة مثله.
  

  ما أحرمت فيه؟.  س: ما حكم إحرام املرأة يف الشراب والقفازين، وهل جيوز هلا خلع

ج: األفضل هلا إحرامها يف الشراب أو يف مداس هذا أفضل هلا وأستر هلا وإن كانت يف 
مالبس ضافية كفى ذلك، وإن أحرمت يف شراب مث خلعته فال بأس كالرجل حيرم يف نعلني 
مث خيلعهما إذا شاء ال يضره ذلك، لكن ليس هلا أن حترم يف قفازين، ألن احملرمة منهية أن 
تلبس القفازين، وهكذا النقاب ال تلبسه على وجهها، ومثله الربقع وحنوه، ألن الرسول، 

صلى اهللا عليه وسلم، اها عن ذلك، لكن عليها أن تسدل مخارها أو جلباا على وجهها، 
عند وجود رجال غري حمارمها، وهكذا يف الطواف والسعي حلديث عائشة رضي اهللا عنها 

ميرون بنا وحنن مع رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فإذا حاذونا  قالت: ((كان الركبان
سدلت إحدانا جلباا من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه))، أخرجه أبو داود 

  وابن ماجه.
وجيوز للرجل لبس اخلفني ولو غري مقطوعني على الصحيح، وقال اجلمهور بقطعهما، 

د النعلني ألنه، صلى اهللا عليه وسلم، خطب الناس والصواب أنه ال يلزم قطعهما عند فق
بعرفة فقال: ((من مل جيد إزاراً فليلبس السراويل، ومن مل جيد نعلني فليلبس اخلفني)). متفق 
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  الشيخ ابن باز على صحته ومل يأمر بقطعهما فدل ذلك على نسخ األمر بالقطع، 
  

طوف وأصلي ن وقيل هذا س: ألبس يف اإلحرام اجلوارب السوداء حىت تستر قدمي وأ
يبطل اإلحرام وعليك دم أرجو من مساحتكم إفاديت عن حكم لبسي هلن يف اإلحرام 

  والطواف والصالة جزاكم اهللا خرياً؟. 

ج: هذا عمل طيب تشكرين عليه ملا فيه من ستر العورة والبعد عن أسباب الفتنة، والذي 
املمنوع يف حق احملرمة لبس القفازين قال لك إن عليك دماً يف ذلك قد أخطأ وغلط وإمنا 

خاصة ، أما لبس اجلوربني يف القدمني فال بأس به يف حق املرأة بل ال بد منه يف الطواف 
والصالة، وال مانع أن حتتاط عن ذلك باملالبس الضافية اليت تستر قدميها يف الطواالف 

ري السود مع مراعاة أن والصالة وال يشترط أن تكون اجلوارب سوداء بل ال مانع من لبس غ
  تكون ساترة للقدمني، وفق اهللا اجلميع إلصابة احلق إنه مسيع جميب.

  الشيخ ابن باز
  

  س: هل جيوز للمرأة أن حترم يف أي الثياب شاءت؟.
ج: نعم حترم فيما شاءت، ليس هلا مالبس خمصوصة يف اإلحرام كما يظن بعض العامة، لكن 

غري مجيلة وغري ال فتة للنظر ، ألا ختتلط بالناس ،  األفضل أن يكون إحرامها يف مالبس
  فينبغي أن تكون مالبسها غري ال فتة للنظر وغري مجيلة بل عادية، ليس فيها فتنة.

أما الرجل فاألفضل أن حيرم يف ثوبني أبيضني، إزار ورداء، وإن أ؛رم يف غري أبيضني فال بأس 
نه طاف بربد أخضر وقد ثبت عنه ، صلى . وقد ثبت عن الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، أ

  اهللا عليه وسلم، أنه لبس العمامة السوداء فاحلاصل أنه ال بأس أن حيرم يف ثوب غري أبيض
  الشيخ ابن باز
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  س: ما هي األشياء اليت جيب أن جيتنبها احملرم؟.
الطيب ج: احملرم جيتنب تسعة حمضورات بينها العلماء وهي : اجتناب قص الشعر واألظافر و

ولبس املخيط وتغطية الرأس وقتل الصيد واجلماع وعقد النكاح ومباشرة النساء، كل هذه 
األشياء مينع منها احملرم حىت يتحلل، ويف التحلل األول يباح له مجيع هذه احملظورات ماعدا 

  الشيخ ابن باز اجلماع فإذا كمل الثاين حل اجلماع.
  

  . س: ما حمظورات اإلحرام ؟ وما أقسامها؟

ج/ هي تسعة، األول: حلق الشعر من الرأس أو البدن ، الثاين: قص األظافر من اليد أو 
الرجل، الثالث: لبس املخيط للرجل وهو كل ما خيط على قدر جزء من البدن كالقميص 
والسراويل والتبان واجلبة والفانيلة والقباء والعباءة وحنو ذلك. الرابع: تغطية الرأس مبالصق 

القلنسوة خبالف املظلة واخليمة ومحل املتاع على الرأس فال بأس به. اخلامس: كالعمامة و
استعمال الطيب وهو كل ماله رائحة عطرة بقصد استعماله يف الثوب أو البدن من املسك 
والورد والرحيان وسائر العطورات. السادس: قصد اصطياد الصيد الربي املتوحش من الطري 

لعصافري وحنوها أو الظباء والوعول ومحر الوحش والضب كاحلمام واحلبارى واحلجل وا
والريبوغ والوبر وما أشبهها. السابع : عقد النكاح فال خيطب احملرم وال ينكح زوجة وال 
يكون ولياً وحنو ذلك. الثامن: اجلماع يف الفرج مع زوجته أو أمته، التاسع: املباشرة دون 

ي أربعة أقسام، اآلول: فيه فدية وال يبطل الفرج والتقبيل واللمس لشهوة وحنو ذلك، وه
النسك وهو اخلمسة األوىل، والثاين فيه اجلزاء مثله وحنوه وهو الصيد، الثالث: يبطل النسك 

  وال فدية فيه وهو النكاح، الرابع: ال يبطل النسك وفيه دم وهو املباشرة.
  الشيخ ابن جربين
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  لتسعة جاهالً أو ناسياً؟.س: ما حكم من عمل حمظوراً من حمظورات اإلحرام ا
ج: من أخذ من شعره أو ظفره ناسياً فال إمث عليه وال فدية وهكذا من تطيب أو غطى رأسه 
أو لبس خميطاً ناسياً فإن اهللا رفع املؤاخذة على ذلك يف قوله: ((ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو 

ال جناح عليكم فيما أخطأنا)). ويف الصحيح أن اهللا قال قد فعلت: وقال ــ تعالىـ: ((
أخطأمت به ولكن ما تعمدت قلوبكم)). ويف احلديث: ((عفي أن أميت اخلطأ والنسيان)). فأما 
قتل الصيد فاجلمهور رضوان اهللا عليهم أمجعني حكموا فيه ومل يسألون هل أنت عامد أو 

تله منكم خمطيء ولعل الصواب أنه ال إمث وال فدية على الناس واجلاهل لقوله تعاىل: (ومن ق
  متعمداً) اآلية. 

فأما عقد النكاح فال يصح ولو جاهالً وال فدية فيه. فأما الوطء واملباشرة ففيه الفدية مع 
النسيان عند اجلمهور ألنه أشهر احملظورات وألنه يكون بني اثنني ويبعد وقوع النسيان منهما 

  وهو األحوط وبعضهم عذوره باجلهل والنسيان كغريه واهللا أعلم.
  لشيخ ابن جربينا
  

س: أحرمت زوجيت للعمرة وقبل أن خترج من احلمام وتلبس ثياا قصت شيئاً من شعرها، 
  ماذا جيب عليها؟.

ج: ال حرج عليها يف ذلك وال فدية فإن املنع من أخذ الشعر إمنا يكون بعد عقد نية اإلحرام 
و فعلته بعد الدخول يف وهذه مل تكن قد عقدته وال لبست ثياا فال بأس عليها مع أا ل

  اإلحرام عن جهل أو نسيان مل يكن عليها فدية للعذر باجلهل واهللا أعلم.
  الشيخ ابن جربين
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س: رجل قام باإلحرام للعمرة وبعد ذلك تذكر أنه جيب أن حيلق شعر اإلبط فقام حبلقها بعد 
  اإلحرام مث توجه إىل العمرة نرجو توضيح احلكم ولكم األجر

  ؟.والثواب. . 
ج: حلق اإلبط ال جيب يف اإلحرام وال نتفه وإمنا يستحب نتفه أو إزالته بشيء من املزيالت 
الطاهرة قبل اإلحرام كما يستحب قص الشارب وقلم الظفر وحلق العانة إذا كان كل منها 
قد يأ لذلك وال يلزم أن يكون ذلك عند اإلحرام بل إذا فعل ذلك قبل اإلحرام يف بيته أو 

  ريق كفى ذلك.يف الط
وليس على من ذكرت شيء يف حلقه إبطه لكونه جاهالً باحلكم الشرعي ومثل ذلك لو فعل 
احملرم شيئاً مما ذكرنا بعد اإلحرام ناسياً لقول اهللا ــ عز وجل ــ: (ربنا ال تؤاخذنا إن 

ب هذا نسينا أو أخطأنا). وملا ثبت عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أن اهللا سبحانه قد استجا
  الشيخ ابن باز  الدعاء.

  

  س: ماذا تفعل املرأة احملرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغماً عنها؟. 

ج: إذا سقط من رأس احملرم ــ ذكراً كان أو أنثى ــ شعر عند مسحه يف الوضوء أو 
عند غسله مل يضره ذلك، وهكذا لو سقط من حلية الرجل أو من شاربه أو من أظافره شيء 

إذا مل يتعمد ذلك إمنا احملظور أن يتعمد قطع شيء من شعره أو أظافره وهو حمرم ال يضره 
وهكذا املرأة ال تتعمد قطع شيء أما شيء يسقط من غري تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط 

  عند احلركة فال يضر سقوطها واهللا أعلم.
  اللجنة الدائمة
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يوم عرفة وأنا أدعو ريب يف  س: أديت فريضة احلج قبل سنتني وكان ذلك ألول مرة، ويف
ذلك اليوم العظيم؟.. وقد أمحرت عيناي وعندما انتهيت ومسحت بيدي على وجهي 

ودموعي، سقطت يف يدي شعرتان من هدب العني ومل يكن ذلك قصداً فهل علي شيء يف 
  ذلك؟

ج: تقبل اهللا منا ومنك وضاعف أجرك وأثابك على حرصك وخشوعك وعملك الذي 
اهللا، فأما ما ذكرت من سقوط أهداب العني فال فدية عليك إن شاء اهللا قصدت به وجه 

حيث أنك مل تقصد ذلك ومل يكن عن تعمد واهللا تعاىل قد عفا عن اخلطأ والنسيان وفقك 
  الشيخ ابن جربين اهللا.
  

س: مسلم أحرم بعمرة ومن عادته العبث بشعره أثناء تفكريه وقد فعل ذلك وهو حمرم ناسياً 
  شعره فهل عليه كفارة؟. وسقط بعض

ج: ليس عليه شيء لقول اهللا ــ عز وجل ــ عن املؤمنني أم قالوا: (ربنا ال تؤاخذنا 
أن نسينا أو أخطأنا). وقد أجاب اهللا دعوم ألنه صح عن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، 

  باز الشيخ ابن أن اهللا سبحانه قال: ((قد فعلت)). رواه اإلمام مسلم يف صحيحه.
  

س: ما هو حتديد املخيط من اللباس، وهل جيوز لبس السراويل املستعملة اآلن حتت 
  اإلحرام؟. 

ج: ال جيوز للمحرم حبج أو عمرة أن يلبس السراويل وال غريها من املخيط على البدن كله 
أو نصفه األعلى كالفنيلة وحنوها أ نصفه األسفل كالسراويل لقول النيب، صلى اهللا عليه 

م، ملا سئل عما يلبس احملرم قال: ((ال يلبس القميص وال العمائم وال السراويل وال وسل
الربانس وال اخلفاف إال أحد ال جيد نعلني فيلبس اخلفني، وليقطعهما أسفل من الكعبني)). 
متفق عليه من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما وذا يعلم السائل ما هو املخيط املمنوع يف 
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  حق احملرم.
يتضح باحلديث املذكور أن املراد باملخيط ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص و

أو نصفه األعلى كالفنيلة أو نصفه األسفل كالسراويل ويلحق بذلك ما خياط أو ينسج على 
قدر اليد كالقفاز، أو الرجل كاخلف، لكن جيوز للرجل أن يلبس اخلف عند عدم النعل وال 

لصحيح ملا ثبت عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب، صلى اهللا عليه يلزمه القطع على ا
وسلم، خطب الناس بعرفات فقال ((من مل جيد إزاراً فليلبس السراويل، ومن مل جيد نعلني 
  فليلبس اخلفني)). متفق على صحته ومل يذكر القطع يف هذا احلديث فدل على عدم وجوبه

  ول منسوخاً حبديث ابن عباس رضي اهللا عنهما.ويكون القطع املذكور يف احلديث األ
وهذا يف حق الرجل، أما املرأة احملرمة حبج أو عمرة فيجوز هلا لبس السراويل ولبس اخلفني 

مطلقاً، وتنهى عن لبس النقاب والقفازين ألن النيب، صلى اهللا عليه وسلم اها، عن ذلك يف 
هها وكفيها بغري النقاب والقفازين عند احلديث ابن عمر رضي اهللا عنهما. . لكن تستر وج
  الشيخ ابن باز الرجل األجانب كاخلمار وحنوه واهللا ويل التوفيق.

  

س: قبل عام ذهبت إىل العمرة وكنت جاهالً يف بعض الشروط، وعندما أحرمت من امليقات 
لبست حتت اإلحرام سرواالً قصرياً، وكنت جاهالً يف هذا األمر، وبعد ما عدت أخربين 

عض الناس أنه ال جيوز، وقمت بالعمرة هذا العام ملا علمت أنه ال جيوز لبس املخيط، فهل ب
  علي شيء يف ذلك؟. 

ج: ليس عليك فدية حيث كنت جاهالً باحلكم فاجلهل عذر يف فعل هذا احملظور وإمنا الفدية 
دها فتعترب على من فعل ذلك عاملاً متعمداً، وال يلزمك إعادة العمرة حيث مل تفعل ما يفس

  الثانية عمرة تطوع.
  الشيخ ابن جربين
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س: عند امليقات نويت اإلحرام بالعمرة متمتعاً ا إىل احلج ولكنين مل أخلع املالبس الداخلية 
(السراويل) فقط. وذلك ناتج من شدة احلياء املصاحب يل يف تلك الفترة وقد أديت العمرة 

  حمرماً وأنا البس للسروال.
رام للحج عرفت أنين خمطيء يف لبس السروال فقمت خبلعه أثناء اإلحرام وعند لبس اإلح
  لتأدية احلج.

وسؤايل هو: هل علي شيء حيث مل أخلع سروايل أثناء تأدية العمرة فقط علماً بأنين خلعته 
  أثناء تأدية احلج.

مع معرفيت بأن املخيط من مبطالت اإلحرام ولكن السبب كما ذكرت لك هو شدة احلياء 
حيث أنا أول مرة أعتمر وأحج. وحيث مضى على عمريت وحجي عدة سنوات أرجو 

  اإلفادة.
ج: جتب عليك الفدية عن تعمد إبقاء هذا اللباس مع علمك بأنه من حمظورات اإلحرام ال 
من مبطالته، والفدية هي صوم ثالثة أيام، أو إطعام ستة مساكني، أو ذبح شاة، فأيها فعلت 

ح أو اإلطعام ال بد أن يكون مبكة ملساكني احلرم، فأما الصيام فيصح أجزأ عنك، لكن الذب
  يف كل مكان، وال شيء عليك يف التأخري إال أنك فرطت حيث مل تسأل طوال هذه املدة.

  الشيخ ابن جربين
  

يوماً ورجعت آخذ عمرة ١٥س: أخذت عمرة يف أول شهر رمضان هذا العام ومكثت مدة 
م صليت ركعتني ونويتها حتية املسجد وطفت سبعة أشواط على بثويب فأول ما وصلت احلر

البيت وحتولت بعدها فصلت ركعتني عند مقام أبينا إبراهيم عليه السالم وحتولت إىل املسعى 
   فسعيت سبعة أشواط وبعد ذلك قصرت من شعري فهل فعلي صحيح؟.

عليك غريه إذا ج: ما ذكرت يف سؤالك أنك فعلت يف عمرتك هو ما جيب هلا وال شيء 
كنت أحرمت ا من امليقات الالزم لك إال أن فعلك لصالة ركعتني عند دخولك املسجد 

قبل الطواف حتية للمسجد خالف السنة فالسنة لداخل احلرم والسيما الُمحرِم البدء 
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  بالطواف إن تسري ذلك.
اإلزار والرداء  وما ذكرته من أنك أحرمت يف ثوبك إن كان مرادك ثويب اإلحرام اللذين مها

اللذين سبق استعمالك هلما يف عمرة قبل عمرتك هذه فال شيء يف ذلك ولك استعماهلما 
مراراً يف حجة أو يف عمرة وإعطاؤمها من يستعملهما يف ذلك، وإن كان مرادك أنك 
أحرمت بالعمرة يف مالبسك العادية اليت تلبسها يف غري اإلحرام فقد أخطأت يف ذلك 

رتك حمظورين من حمظورات اإلحرام ومها لبس املخيط وتغطية الرأس وكل وارتكبت يف عم
واحدة منهما ذبح شاة جتزيء يف األضحية، أو إطعام ستة مساكني كل مسكني نصف صاع 
من متر أو غريه من قوت البلد أو صيام ثالثة أيام، وتوزع الشاتني أو اإلطعام على مساكني 

  يمكة وال تأكل منهما وال دي، وتقض
الصيام يف أي مكان وزمان، وإن كنت جاهالً بذلك أو ناسياً للحكم الشرعي فال فدية 

عليك وعليك يف كال احلالني التوبة واالستغفار وعدم العودة ملثل هذا العمل املنايف ملا يتطلبه 
  اللجنة الدائمة اإلحرام. وباهللا التوفيق، وصلى اهللا على نبينا حممد.

  

احملرمة نعلني أو شراباً سواء كان جاهالً أو عاملاً أو ناسياً فهل يبطل  س: إذا لبس احملرم أو
  إحرامه بشيء من ذلك؟. 

ج: السنة أن حيرم الذكر يف نعلني ألنه جاء عنه، صلى اهللا عليه وسلم، أنه قال: ((ليحرم 
 أحدكم يف إزار ورداء ونعلني)). فاألفضل أن حيرم يف نعلني حىت يتوقى الشوك والرمضاء
والشيء البارد، فإن مل حيرم يف نعلني فال حرج عليه، فإن مل جيد نعلني جاز له أن حيرم يف 

خفني وهل يقطعهما أم ال؟ على خالف بني أهل العلم وقد ثبت عنه، صلى اهللا عليه وسلم، 
أنه قال: ((من مل جيد نعلني فليلبس خفني وليقطعهما أسفل من الكعبني)). وجاء يف خطبته 

لوداع يف عرفات أنه أمر من مل جيد نعلني أن يلبس اخلفني ومل يأمر بقطعهما يف حجة ا
فاختلف العلماء يف ذلك فقال بعضهم أن األمر األول منسوخ فله أن يلبس من دون قطع 

  وقال آخرون ليس مبنسوخ ولكنه للندب ال للوجوب بدليل سكوته عنه يف عرفات.
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ن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، خطب الناس يف واألرجح إن شاء اهللا أنَّ القطع منسوخ أل
عرفات وقد حضر خطبته اجلمع الغفري من الناس من احلاضرة والبادية ممن مل حيضر خطبته يف 
املدينة اليت أمر فيها بالقطع، فلو كان القطع واجباً أو مشروعاً لبينه لألمة، فلما سكت عن 

 عفا وسامح العباد عن القطع مل فيه من ذلك عرفات دل على أنه منسوخ، وأن اهللا جل وعال
  إفساد اخلف واهللا أعلم.

أما املرأة فال حرج عليها إذا لبست اخلفني أو الشراب ألا عورة ولكن متنع من شيئني: من 
النقاب ومن القفازين ألنَّ الرسول، صلى اهللا عليه وسلم،ى عن ذلك فقال: ((ال تنتقب 

. والنقاب هو الشيء الذي يصنع للوجه كالربقع فال تلبسه وهي املرأة وال تلبس القفازين))
حمرمة ولكن عليها أن تغطي وجهها مبا تشاء عند وجود الرجال األجانب سوى النقاب ألن 

وجهها عورة فإذا كانت بعيدة عن الرجال كشفت وجهها، وال جيوز هلا أن تضع عليه 
ن ومها غشاءان يصنعان لليدين فال تلبسهما النقاب وال الربقع وال جيوز هلا أن تلبس القفازي

  الشيخ ابن باز احملرمة ولكن تغطي يديها بشيء آخر.
  

س: شخص حاج وقع يف حمذور وهو تقبيل زوجته وإنزاله خارج القبل بشهوة بعد رمي 
  مجرة العقبة واحللق وقبل طواف اإلفاضة وهي غري حاجة فماذا جيب عليه؟.

و عمرة أو ما أن يتعرض ملا يفسد إحرامه أو ينتقص عمله، ج: ال جيوز ملسلم أحرم حلج أ
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 

ل وأنزل بعد التحلل األول وعليه أن اإلحرام الذي حيرم عليه النساء وال يفسد حج من قب
يستغفر اهللا وال يعود ملثل هذا العمل وجيرب ذلك بذبح رأس من الغنم جيزيء يف األضحية، 
يوزعه على فقراء احلرم املكي، والواجب املبادرة إىل ذلك حسب اإلمكان واهللا ويل التوفيق 

  اللجنة الدائمة وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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  س: هل جيب إعادة احلج على من جامع قبل التحلل األول مع العلم أن حجه حج تطوع؟.
ج: إذا جامع قبل التحلل األول يفسد حجه، وعليه أن يتمه وعليه أن يقضيه بعد ذلك ولو 
كان حج تطوع كما أفىت بذلك أصحاب النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وعليه بدنة يذحبها 

  الشيخ ابن باز كة املكرمة واهللا املستعان.ويقسمها على الفقراء مب
  

  س: إذا طاف احلج طواف اإلفاضة فهل حيل له النساء مدة أيام التشريق؟.
ج: إذا طاف احلج طواف اإلفاضة مل حيل له إتيان النساء إال إذا كان قد استوىف األمور 

  فال. األخرى كرمي اجلمرة واحللق أو التقصري وعند ذلك يباح له النساء وإال 

والطواف وحده ال يكفي بل ال بد من رمي اجلمرة يوم العيد وال بد من حلق أو تقصري، 
وال بد إذا فعل اثنني من ثالثة بأن رمى وحلق أو قصر فإنه يباح له اللبس والطيب وحنو 
ذلك ماعدا النكاح، وهكذا لو رمي وطاف، أو طاف وحلق، فإنه حيل له الطيب واللباس 

صيد وقص الظفر وما أشبه ذلك، لكن ال حيل له مجاع النساء إال باجتماع املخيط ومثله ال
الثالثة أن يرمي مجرة العقبة وحيلق أو يقصر ويطوف طواف اإلفاضة ويسعى إن كان عليه 

  الشيخ ابن باز سعي كاملتمتع، وبعد هذا كله حتل له النساء واهللا أعلم.
  

ا يف مىن احتلمت فاحترت ألين إن اغتسلت س: عندما لبسنا اإلحرام يف اليوم الثامن وبتن
  سقط من رأسي شعر وحللت إحرامي وذا أرتكب حمظورين من حمظورات اإلحرام.

وإن تيممت مل أرتكبها ولكنين فضلت الغسل على التيمم فما احلكم يف عملي هذا أفتونا 
  مأجورين؟.

اءة قبل االغتسال ج: جيب االغتسال على من احتلم وال تصح الصالة والطواف وال القر
فيغتسل ولو كان حمرماً، وال يضره لو سقط من رأسه شعرات يف حالة اإلغتسال، فإن 

  احملظور إمنا هو إزالة الشعر عمداً حبلق أو قص أو نتف.
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فأما اإلغتسال من اإلحتالم فهو واجب ويلزم معه غسل الرأس وختليل الشعر ولكن ال يبالغ 
ه صباً مع حتريك الشعر بيديه حىت يصل املاء إىل بشرة يف الدلك بل يصب املاء على رأس

رأسه فإن حتت كل شعرة جنابة. فأما حل اإلحرام يعين خلعه اإلزار فليس من حمظورات 
  اإلحرام بل جيوز خلع اإلزار عند احلاجة أو العمل.

سخ وجيوز خلع اإلزار عند قضاء احلاجة وجيوز إبدال اإلزار أو الرداء بغريه وغسله إذا ات
وحنو ذلك وقد ثبت أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، كان يغتسل وهو حمرم وكذا الصحابة 

  الشيخ ابن جربين واهللا أعلم.
  

  س: أديت فريضة احلج ويف ليلة وأنا يف مىن احتلمت ومل أمتكن من الغسل فهل علي شيء؟. 

على عمرته فال  ج: 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 رأي منياً، 

  وال فدية عليك ألن االحتالم ليس باختيارك.
  اللجنة الدائمة

  

  س: ما حكم املرأة املسلمة اليت حاضت يف أيام حجها أجيزئها ذلك احلج؟.
ا ال تطوف بالبيت وال ج: إذا حاضت املرأة يف أيام حجها فإا تفعل ما يفعله احلاج غري أ

تسعى بني الصفاء واملروة حىت تطهر فإذا طهرت واغتسلت طافت وسعت وإذا كان احليض 
حصل هلا ومل يبق عليها من أعمال احلج إال طواف الوداع فإا تسافر وليس عليها شيء 

ذي وأبو داود عن عبداهللا بن لسقوطه عنها وحجها صحيح واألصل يف ذلك ما رواه الترم
عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قال: ((النفساء واحلائض إذا أتتا 
على امليقات تغتسالن وحترمان وتقضيان املناسك كلها غري الطواف بالبيت)). ويف الصحيح 

النيب، صلى اهللا عليه عن عائشة رضي اهللا عنها أا حاضت قبل أداء مناسك العمرة فأمرها 
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وسلم، أن حترم باحلج غري أن ال تطوف بالبيت حىت تطهر وأن تفعل ما يفعله احلاج وتدخله 
على العمرة، وما رواه البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها: ((أن صفية زوج النيب، صلى اهللا 

 عليه عليه وسلم، حاضت فذكرت ذلك لرسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فقال، صلى اهللا
وسلم، أحابستنا هي؟ قالوا: إا قد أفاضت قال فال إذا)). ويف رواية قالت: حاضت صفية 
بعد ما أفاضت. قالت عائشة ذكرت حيضتها لرسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فقال صلى 

اهللا عليه وسلم، أحابستنا هي؟ قلت يا رسول اهللا إا كانت أفاضت وطافت بالبيت مث 
  اللجنة الدائمة فاضة. فقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فلتنفر.حاضت بعد اإل

  

  س: كيف تصلي احلائض ركعيت اإلحرام؟. 

ج: احلائض ال تصلي ركعيت اإلحرام بل حترم من غري صالة وركعتا اإلحرام سنة عند 
اجلمهور، وبعض أهل العلم ال يستحبها ألنه مل يرد فيها شيء خمصوص، واجلمهور 

ها ملا ورد يف بعض األحاديث أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يقول: قال اهللا ــ استحبو
جل وعال ــ: ((صلّ يف هذا الوادي املبارك وقل عمرة يف حجة)). أي يف وادي العقيق 
يف حجة الوداع، وجاء عن أحد الصحابة أنه صلى مث أحرم فاستحب اجلمهور أن يكون 

إما نافلة، يتوضأ ويصلي ركعتني، واحلائض والنفساء ليستا اإلحرام بعد صالة إما فريضة و
  من أهل الصالة فتحرمان من دون صالة وال يشرع هلما قضاء هاتني الركعتني.

  الشيخ ابن باز
  

س: إذا حاضت املرأة أو نفست بعد أحرمها هل يصح له أن تطوف بالبيت أو ماذا تفعل 
  وهل عليها وداع؟.

قدومها للعمرة وقفت عن ذلك حىت تطهر، فإذا طهرت  ج: إذا نفست أو حاضت حني
تطوف وتسعى وتقصر ومتت عمرا، فإذا كان هذا بعد العمرة أو بعد ما أحرمت باحلج يف 
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اليوم الثامن فإا تعمل أعمال احلج من الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي اجلمار وغري ذلك من 
مد هللا، فإن جاءها احليض بعد التلبية والذكر، فإذا طهرت طافت وسعت حلجها، واحل

  الطواف والسعي وقبل الوداع سقط عنها الوداع، ألن احلائض والنفساء ليس عليهما وداع.
  الشيخ ابن باز

  

س: املرأة املتمتعة إذا أحرمت مث قبل وصوهلا البيت احلرام جاءها احليض فماذا تفعل وهل 
  حتج قبل أن تعتمر؟. 

ن طهرت قبل اليوم التاسع وأمكنها إمتام عمرا أمتتها، مث ج: تبقى على إحرامها بالعمرة فإ
أحرمت باحلج وذهبت إىل عرفة إلكمال بقية املناسك، فإن مل تطهر قبل يوم عرفة فإا 

تدخل احلج على العمرة بقوهلا: ((اللهم إين أحرمت حبج مع عمريت)). فتصري قارنة وتقف 
طوافها يوم العيد أو بعده للزيارة وسعيها عن مع الناس وتكمل األعمال ويكفيها إحرامها و

  الشيخ ابن جربين احلج والعمرة، وعليها هدي قران كما على املتمتع.
  

س: امرأة أصاا احليض أو النفاس قبل أن تطوف طواف اإلفاضة هل يلزمها البقاء يف مكة 
  طهرت؟. وتطوف إذا حىت تطهر وتطوف أم جيوز هلا السفر إىل جدة أو غريها مث ترجع

ج: إذا استطاعت أن تبقى يف مكة وجب عليها البقاء يف مكة حىت تطهر وتكمل حجها فإن 
مل تستطع فال مانع من سفرها مع حمرمها إىل جدة أو الطائف وحنومها مث ترجع مع حمرمها 

  الشيخ ابن باز بعد الطهر وتكمل مناسكها.
  

كمها؟ علماً بأا فعلت كل بقية س: إذا حاضت املرأة قبل أن تطوف طواف اإلفاضة فما ح
  املناسك، واستمر حيضها حىت بعد أيام التشريق؟

ج: إذا حاضت املرأة قبل طواف احلج أو نفست فإنه يبقى عليها الطواف حىت تطهر فإذا 
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طهرت تغتسل وتطوف حلجها ولو بعد احلج بأيام ولو يف احملرم ولو يف صفر حسب التيسري 
هب بعض أهل العلم إىل أنه ال جيوز تأخريه عن ذي احلجة، وليس له وقت حمدود، وقد ذ

ولكنه قول دليل عليه، بل الصواب جواز تأخريه، ولكن املبادرة به أوىل مع القدرة فإن أخره 
  عن ذي احلجة أجزأه ذلك وال دم عليه.

 واحلائض والنفساء معذورتان فال حرج عليهما ألنه ال حيلة هلما يف ذلك. فإذا طهرتا طافتا
  سواء كان ذلك يف احلجة أو يف احملرم.

  الشيخ ابن باز
  

س: إذا حاضت املرأة قبل أن تطوف طواف اإلفاضة فهل هلا أن تسافر إىل أهلها مث ترجع 
  بعد ذلك لطواف اإلفاضة أم عليها اإلنتظار حىت تطهر مث تطوف؟.

لك فلها السفر ج: إذا حاضت قبل طواف اإلفاضة انتظرها حمرمها حىت تطهر فإن مل ميكن ذ
فإذا طهرت عادت فقضت حجها ويف هذه احلالة ال يقرا زوجها فإن كان ال ميكنها 

  الرجوع كما لو كانت يف بالد بعيدة فلها أن تتلجم وتطوف للضرورة.
  الشيخ ابن عثيمني

  

س: امرأة حاضت ومل تطف طواف اإلفاضة وتسكن خارج اململكة وحان وقت مغادرا 
  يع التأخر ويستحيل عودا للمملكة مرة أخرى فما احلكم؟.اململكة وال تستط

ج: إذا كان األمر كما ذكر: امرأة مل تطف طواف اإلفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى يف 
مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف، ففي هذه احلالة جيوز هلا أن تستعمل 

م وتطوف وإما أن تتلجم بلجام مينع من واحداً من أمرين فإما أن تستعمل إبراً توقف هذا الد
سيالن الدم إىل املسجد وتطوف للضرورة وهذا القول الذي ذكرناه هو القول الراجح 

والذي اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية، وخالف ذلك واحد من أمرين، إما أن تبقى على ما 
زوجة، وإما أن بقي من إحرامها حبيث ال حتل لزوجها وال أن يعقد عليها إن كانت غري م
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تعترب حمضرة تذبح هدياً وحتل من إحرامها ويف هذه احلال ال تعترب هذه احلجة هلا، وكال 
األمرين أمر صعب فكان القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية، رمحه اهللا 
يف مثل هذه احلال للضرورة، وقد قال اهللا ــ تعاىل ــ: (ما جعل عليكم يف الدين من 
حرج). وقال: (يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر). أما إذا كانت املرأة ميكنها أن 
تسافر مث ترجع إذا طهرت فال حرج عليها أن تسافر فإذا طهرت رجعت فطافت طواف 

  احلج ويف هذه املدة ال حتل لألزواج ألا مل حتل التحلل الثاين.
  الشيخ ابن عثيمني

  

من السيل وهي حائض وملا وصلت مكة ذهبت إىل جدة حلاجة هلا  س: امرأة أحرمت باحلج
وطهرت يف جدة فاغتسلت ومشطت شعرها مث أمتت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها 

  شيء؟.
ج: ال حرج يف ذلك عليها، وسفرها إىل جدة وهي حائض ال يضر ذلك يف حجها وليس 

قص شعر، فإن كان يف ذلك  عليها شيء، وهكذا امتشاطها إذا مل يكن يف ذلك طيب وال
طيب أو قص شعر فال شيء عليها إن كانت ناسية أو جاهلة، فإن كانت عامدة عاملة 

باحلكم الشرعي فعليها فدية عن الطيب، وعن قص الشعر وهي إطعام ستة مساكني لكل 
مسكني نصف صاع من قوت البلد أو ذبح شاة أو صيام ثالثة أيام عن كل واحد من القص 

  والطيب.
  لشيخ ابن بازا
  

س: قدمت امرأة حمرمة بعمرة، وبعد وصوهلا إىل مكة حاضت. وحمرمها مضطر إىل السفر 
  فوراً وليس هلا أحد مبكة، فما احلكم؟.

ج: إذا كان األمر كما ذكر من حيض املرأة قبل الطواف وهي حمرمة، وحمرمها مضطر 
طهارة من احليض لدخول للسفر فوراً وليس هلا حمرم وال زوج مبكة، سقط عنها شرط ال
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املسجد وللطواف للضرورة فتستثفر وتطوف وتسعى لعمرا، إال إنْ تيسر هلا أن تسافر 
وتعود مع زوج أو حمرم، لقرب املسافة ويسر املؤونة: فتسافر وتعود فور انقطاع حيضها 
يد لتطوف طواف عمرا وهي متطهرة، فإن اهللا تعاىل يقول: (يريد اهللا بكم اليسر وال ير

بكم العسر). وقال: (ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها). وقال: (وما جعل عليكم يف الدين من 
  حرجٍ). وقال: (فاتقوا اهللا ما استطعتم).

وقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، ((إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم))، احلديث، 
أفىت مبا ذكرنا مجاعة من أهل العلم منهم إىل غري ذلك من نصوص التيسري ورفع احلرج، وقد 

  شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه العالمة ابن القيم رمحة اهللا عليهما.
  اللجنة الدائمة

  

س: سافرت امرأة إىل احلج وجاءا العادة الشهرية منذ مخسة أيام من تاريخ سفرها وبعد 
ادة وحني وصوهلا إىل مكة وصوهلا امليقات اغتسلت وعقدت اإلحرام وهي مل تطهر من الع

املكرمة ظلت خارج احلرم ومل تفعل شيئاً من شعائر احلج والعمرة ومكثت يومني يف مىن مث 
طهرت واغتسلت وأدت مجيع مناسك العمرة وهي طاهرة مث عاد الدم إليها وهي يف طواف 

ا إىل اإلفاضة للحج إال أا استحت وأكملت مناسك احلج ومل خترب وليها إال بعد وصوهل
  بلدهم فما حكم ذلك؟.

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فعلى املرأة املذكورة أن تتوجه إىل مكة وتطوف 
بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية الطواف عن حجها بدالً من الطواف الذي حاضت فيه، 
  وتصلي بعد الطواف ركعتني خلف املقام أو يف أي مكان من احلرم وبذلك يتم حجها.

وعليها دم يذبح يف مكة لفقرائها إن كان هلا زوج قد جامعها بعد احلج ألن احملرمة ال حيل 
  لزوجها مجاعها إال بعد طواف اإلفاضة ورمي اجلمرة يوم العيد والتقصري من رأسها.

وعليها السعي بني الصفا واملروة إن كانت مل تسع إذا كانت متمتعة بعمرة قبل احلج، أما إذا 
  أو مفردة فليس عليها سعي ثان إذا كانت قد سعت مع طواف القدوم. كانت قارنة
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وعليها التوبة إىل اهللا سبحانه وتعاىل مما فعلت من طوافها حني احليض، ومن خروجها من 
  مكة قبل الطواف، ومن تأخريها الطواف هذه املدة الطويلة نسأل اهللا أن يتوب عليها.

  الشيخ ابن باز
  

بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان احلج عدا الطواف والسعي إال  س: املرأة النفساء إذا
وتغتسل وتؤدي الركن الباقي  أا ال حظت أا طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر

  الذي هو طواف احلج؟. 

ج: نعم إذا نفست يف اليوم الثامن مثالً فلها أن حتج وتقف مع الناس يف عرفات ومزدلفة وهلا 
مل ما يعمل الناس من رمي اجلمار والتقصري وحنر اهلدي وغري ذلك ويبقي عليها أن تع

الطواف والسعي تؤجلهما حىت تطهر فإذا طهرت بعد عشرة أيام أو أكثر أو أقل اغتسلت 
وصلت وصامت وطافت وسعت، وليس ألقل النفاس حد حمدود فقد تطهر يف عشرة أيام أو 

عون يوماً فإذا متت األربعون ومل ينقطع الدم فإا تعترب أقل من ذلك أو أكثر لكن ايته أرب
نفسها يف حكم الطاهرات، تغتسل وتصلي وتصوم وتعترب الدم الذي بقي معها على الصحيح 

ــ دم فساد ــ تصلي معه وتصوم وحتل لزوجها لكنها جتتهد يف التحفظ منه بقطن 
ر والعصر واملغرب والعشاء كما وحنوه وتتوضأ لوقت كل صالة، وال بأس أن جتمع بني الظه
  أوصى النيب، صلى اهللا عليه وسلم، محنة بنت جحش بذلك.

  الشيخ ابن باز
  

  س: هل جيوز للمرأة احلائض أن جتلس يف املسعى؟.
ج: نعم جيوز للمرأة احلائض أن جتلس يف املسعى. . ألن املسعى ال يعترب من املسجد احلرام 

  اف وقبل السعي فأا تسعى ليس طوافاً.ولذلك لو أن املرأة حاضت بعد الطو
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وال تشترط له الطهارة. . وعلى هذا فنقول إن املرأة احلائض لو جلست يف املسعى تنتظر 
   أهلها فال حرج عليها يف ذلك.

  الشيخ ابن عثيمني
  

  س: مىت جيوز التوكيل يف رمي اجلمرات وهل هناك أيام ال جيوز التوكيل فيها.؟ 

مجيع اجلمرات للمريض العاجز عن الرمي، واحلامل اليت ختاف على ج: جيوز التوكيل يف 
نفسها، واملرضع اليت ليس عند أطفاهلا من حيفظهم، والشيخ الكبري والعجوز الكبري وحنوهم 
ممن يعجز عن الرمي وهكذا ويل الصيب والصبية يرمي عنهما. والوكيل يرمي عن نفسه وعن 

دأ بنفسه مث يرمي عن موكله إال أن يكون متنفالً موكّله يف موقف واحد عند كل مجرة، يب
فال يلزمه البدء بالرمي عن نفسه لكن ال جيوز أن يتولّى الرمي إال من كان حاجاً أما 

  الشخص الذي مل حيج فليس له أن يتوكل عن غريه يف الرمي وال جيزيء رميه عن غريه.
  الشيخ ابن باز

  

ثاين أيام التشريق بسبب ظروف عائلية س: هل ميكن توكيل شخص عين لرمي اجلمرات 
  تستوجب عوديت إىل الرياض يف هذا اليوم أو أن علي يف ذلك دم؟.

ج: ال جيوز ألحد أن يستنيب ويسافر قبل إمتام الرمي، بل جيب عليه أن ينتظر فإن كان قادراً 
نتهي رمى بنفسه وأن كان عاجزاً انتظر ووكَّل من ينوب عنه، وال يسافر اإلنسان حىت ي

  وكيله من رمي اجلمار مث يودع البيت هذا املوكل وبعد ذلك له السفر.
أما إذا كان صحيحاً فليس له التوكيل بل جيب عليه أن يرمي بنفسه ألنه ملا أحرم باحلج 

وجب عليه إكماله كما قال اهللا ــ تعاىل ــ: (وأتموا احلج والعمرةَ هللا). وهكذا العمرة 
مية إذا شرع فيها وجب عليه اإلمتام واإلكمال. وليس له أن يوكل يف بعض كما يف اآلية الكر
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أعمال احلج على الصحيح ما دام قادراً على فعلها. فإن سافر قبل الرمي فعليه دم يطعمه 
  فقراء مكة.

  الشيخ ابن باز
  

  س: ما حكم التوكيل يف الرمي عن املريض واملرأة والصيب؟. 

ض واملرأة العاجزة كاحلبلى والثقيلة والضعيفة اليت ال تستطيع ج: ال بأس بالتوكيل عن املري
رمي اجلمار فال بأس بالتوكيل عنهم أما القوية النشيطة فإا ترمي بنفسها، ومن عجز عنه 
اراً بعد الزوال رمي يف الليل، ومن عجز يوم العيد رمي ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد، 

ة اثنيت عشرة عن يوم احلادي عشر، ومن عجز يف اليوم ومن عجز يوم احلادي عشر، رمي ليل
الثاين عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمي يف الَّليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاين عشر وينتهي 

  الرمي بطلوع الفجر.
  أما يف النهار فال يرمي إال بعد الزوال يف أيام التشريق.

  الشيخ ابن باز
  

رمي اجلمرات خشية الزحام وحجها فريضة، أو ترمي  س: هل جيوز أن توكل املرأة يف
  بنفسها؟.

ج: جيوز عند الزحام يف رمي اجلمرات أن توكل املرأة من يرمي عنها، ومل كانت حجتها 
حجة الفريضة وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، واحملافظة على محلها إن كانت حامالً، 

  وعلى عرضها وحرمتها حىت ال تنتهك حرمتها.
  الدائمةاللجنة 
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س: امرأة أدت احلج وقامت جبميع مناسكه إال رمي اجلمار فقد وكلت من يرميه عنها ألن 
  معها طفالً صغرياً علماً أن هذا احلج هو حج الفريضة فما حكم ذلك؟ أفتونا مأجورين؟.
ج: ال شيء عليها يف ذلك ورمي الوكيل جيزيء عنها ملا يف الزحام وقت رمي اجلمار من 

  يم على النساء وال سيما من معها طفل.اخلطر العظ
  الشيخ ابن باز

  

س: هل جيوز مل يقود سيارته وحبسه السري بالطريق حىت صالة العصر أن يوكل عنه يف رمي 
  اجلمرات؟.

ج: جيب على من ذكر أن يرمي بنفسه مادام قادراً على ذلك، وهو الذي أقحم نفسه بين 
مي مث يقود سيارته، ومع ذلك فهذا القائد بقي له السيارات باختياره، وقد كان بوسعه أن ير

ما بني العصر واملغرب، وهو وقت واسع لتصريف أمره من أجل الرمي وصالة العصر يف 
  وقتها.

  اللجنة الدائمة

  
س: ما حكم من وكل يف رمي اجلمرات يف اليوم الثاين؟ وما حكم من وكل يف طواف 

  أن املتوكل شاب؟.الوداع وذهب إىل بلده هل جيوز ذلك علماً ب
ج: أوالً: إذا كان املوكل عاجزاً عن الرمي بنفسه وكان وكيله حاجاً مكلفاً ويتحرى من 

يثق به يف ذلك صح التوكيل يف الرمي ولو كان الوكيل شاباً مث يرمي الوكيل عن نفسه أوالً 
ري مكلف أو وعمن وكله ثانياً، أما إن كان املوكل قادراً على الرمي بنفسه أو كان الوكيل غ

  غري حاج فال يصح توكيله يف الرمي وعليه دم.
ثانياً: ال يصح التوكيل يف طواف الوداع وال يف طواف آخر بالبيت، ومن وكل يف طواف 

الوداع ومل يطفه بنفسه أمث ووجب عليه دم لتركه طواف الوداع يذبح باحلرم وليس للموكل 
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  وداع بعد االنتهاء من الرمي. .أن ينفر حىت يرمي وكيله، ويطوف بنفسه طواف ال
  اللجنة الدائمة

  
س: ذهبت والديت مع والدي للحج وكان معهما ثالثة رجال من اجلماعة وكل منهم 

  مصطحب زوجته معه كي يؤدوا فريضة احلج.
أدوا الفريضة وعند طواف الوداع كان احلرم مزدمحاً باحلجيج وعند ذلك مل تستطع النساء 

ول إىل داخل احلرم فوكلن أزواجهن لكن والديت نذرت بأن تطوف الاليت مع والديت الرت
وفعالً أوفت بنذرها، سؤايل هو: ما حكم نذرها وهي داخل احلرم وهل جيوز الوكالة عند 

  الطواف؟.
ج: ال جيوز التوكيل يف الطواف سواء كان طواف الزيارة أو طواف الوداع، فمن تركه مل 

م يذبح مبكة ملساكني احلرم، كما أن طواف الوداع يتم حجه لكن طواف الوداع جيربه بد
يسقط عن املرأة احلائض أو النفساء إذا كانت قد طافت للزيارة، فأما هذا النذر فال أمهية له 
والطواف الواجب ال حيتاج إىل نذر ألنه واجب بأصل الشرع فمن نذر طوافاً غري واجب 

ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا  عليه لزمه وصار واجباً بالنذر لقوله تعاىل: ((مث
  بالبيت العتيق)).
  الشيخ ابن جربين

  
س: إذا ناب املرء عن أبيه وأمه يف رمي اجلمار إضافة إىل نفسه فهل يلزمه ترتيب معني يف 

  الرمي أم أنه خمري يف تقدمي من يشاء؟.
يرمي عن نفسه مث ج: إذا ناب اإلنسان عن أمه وأبيه يف الرمي لعجزمها أو مرضهما فإنه 

يرمي عن والديه وإذا بدأ باألم فهو أفضل ألن حقها أكرب ولو عكس فبدأ باألب فال حرج 
  أما هو فيبدأ بنفسه وال سيما إذا كان مفترضاً.

أما إذا كان متنفالً فال يضره سواء بدأ بنفسه أو ما لكن إذا بدأ بنفسه هو األفضل 
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بيه يف موقف واحد يف يوم العيد لكن يف غري يوم واألحسن مث يرمي عن أمه مث يرمي عن أ
العيد يكون الرمي بعد الزوال يرمي عن كل منهم إحدى وعشرين حصاة يف كل مجرة ولو 
قدم بعضها على بعض فال حرج ولو قدم رمي أبيه على أمه أو قدم رميهما على نفسه إذا 

  ي عن والديه.كان متنفالً أما إذا كان مفترضاً فيجب أن يبدأ بنفسه مث يرم
  الشيخ ابن باز

  

س: ما حكم من عجز عن السعي يف احلج أو العمرة وهل له أن ينيب من يسعى بدله أو 
  يطوف مثالً؟ وما احلكم إذا عويف بعد فوات وقت احلج؟.

ج: ال يصح أن يوكل من يطوف أو يسعى عنه بل يلزمه الطواف والسعي بنفسه ولو حمموالً 
ن مل يستطع لقوة املرض بقي بإحرامه حىت يشفى ولو عدة أشهر على سرير أو على عربة فإ

إذا كان يرجى له الشفاء وال جيوز له إلغاء اإلحرام فإنه ال يبطل باإلبطال فإن أيس من زوال 
املرض فهو كاحملصر يذبح شاة ويطعمها مساكني احلرم ويتحلل لقوله تعاىل: (فإن أحصرمت 

  فما استيسر من اهلدي).
قيمة الشاة صام عشرة أيام مث حل. فإن مرض قبل عرفة وفاته الوقوف فقد فاته  فإن مل جيد

  احلج فعليه التحلل بعمرة واهللا أعلم.
  الشيخ ابن جربين

  

  س: ما هو األفضل للحاج يف أعمال يوم النحر وهل جيوز التقدمي والتأخري؟. 

يت تلي مكة يرميها بسبع ج: السنة يف يوم النحر أن يرمي اجلمرات برمي مجرة العقبة وهي ال
حصيات، كل حصاة على حده، يكرب مع كل حصاة، مث ينحر هديه إن كان عنده هدي، مث 
حيلق رأسه أو يقصره واحللق أفضل، مث يطوف ويسعى إن كان عليه سعي هذا هو األفضل 
 كما فعله النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فإنه رمى مث حنر مث حلق مث ذهب إىل مكة فطاف عليه
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والصالة والسالم. هذا الترتيب هو األفضل: الرمي مث النحر مث احللق أو التقصري مث الطواف 
والسعي إن كان عليه سعي، فإن قدم بعضها على بعض فال حرج فلو حنر قبل أن يرمي أو 

أفاض قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح كل هذا ال حرج فيه. 
  يه وسلم، سئل عن من قدم أو أخر فقال: ((ال حرج ال حرج)).والنيب، صلى اهللا عل

  الشيخ ابن باز
  

  س: ماذا يقصد بالتحلل األول والتحلل الثاين؟. 

ج: يقصد بالتحلل األول إذا فعل اثنني من ثالثة، إذا رمى وحلق أو قصر، أو رمى وطاف، 
لرمي، والطواف، واحللق أو طاف وحلق أو قصر فهذا هو التحلل األول وإذا فعل الثالثة: ا

أو التقصري، فهذا هو التحلل الثاين، فإذا فعل اثنني فقط، لبس املخيط وتطيب وحل له كل 
ما حرم عليه ما عدا اجلماع فإذا جاء بالثالث وكمل ما بقي عليه حل له اجلماع، وذهب 

جيد، ولو  بعض العلماء إىل أنه إذا رمى اجلمرة يوم العيد يصح له التحلل األول، وهو قول
فعله إنسان فال حرج عليه إن شاء اهللا لكن األوىل واألحوط أال يعجل حىت يفعل معه ثانياً 
بعده، احللق أو التقصري أو يضيف إليه الطواف حلديث عائشة وإن كان يف إسناده نظر أن 
النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قال: ((إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إال 

نساء)). وألحاديث أخرى جاءت يف الباب، وألنه، صلى اهللا عليه وسلم، ملا رمى اجلمرة ال
يوم العيد وحنر هديه وحلق، طيبته عائشة وظاهر النص أنه مل يتطيب إال بعد أن رمى وحنر 
وحلق، فاألفضل واألحوط أن ال يتحلل التحلل األول إال بعد أن يرمي وحىت حيلق أو يقصر 

  أن ينحر اهلدي بعد الرمي وقبل احللق فهو أفضل وفيه مجع بني األحاديث. وإن تيسر أيضاً
  الشيخ ابن باز
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س: إذا أردت العمرة أو احلج وأحرمت ودخلت املسجد احلرام، فهل أصلي ركعتني حتية 
  املسجد، أم أدخل يف الطواف مباشرة؟.

طواف وتكفيه ركعتا ج: املشروع ملن دخل املسجد احلرام من احلجاج والعمار أن يبدأ بال
الطواف عن حتية املسجد، إال أن يكون هناك عذر شرعي مينعه من الطواف حني دخول 

املسجد، فإنه يصلي ركعيت التحية مث يطوف مىت تيسر له ذلك، وهكذا لو دخل املسجد وقد 
  أُقيمت الصالة، فإنه يصلي مع الناس مث يطوف بعد ذلك. . واهللا ويل التوفيق.

  ازالشيخ ابن ب
  

  س: ما حكم الطواف وراء املقام أو وراء زمزم؟. 

ج: ال حرج يف ذلك حىت ولو طاف يف األروقة أجزأه ذلك، ولكن كل مادنا من الكعبة 
كان أفضل وإذا كان هناك سعة وليس فيه زمحة فدنا من الكعبة فهو أفضل، وإن شق عليه 

  ذلك طاف من بعيد وال حرج يف ذلك.
  الشيخ ابن باز

  

هـ)) وملا رجعت يف اليوم الثاين من أيام ١٤٠٠كنت حاجاً يف العام املاضي ((سنة س: لقد 
التشريق بعد زوال الشمس مباشرة ذهبت إىل الطواف بالكعبة طواف الوداع وكان ذهايب 
من موقع خيامنا الكائن يف آخر مىن إىل املرجم إىل احلرم سرياً على األقدام وملا وصلنا إىل 

اً بالناس ويكادون أن يصلوا بطوافهم إىل األروقة يف املسجد وكان احلرم وجدناه مكتظ
الوقت ظهراً وكنا متعبني من السري فقال يل صاحباي هلموا لنطوف يف الطابق العلوي تفادياً 
للزمحة والشمس وطفنا وهبنا إىل بلدنا، وملا ذهبنا يف هذا العام للحج سألت بعض شيوخ 

ء والدعوة واإلرشاد يف مىن فمنهم من قال لكثرة زمحة الناس إدارات البحوث العلمية واإلفتا
وطوافهم حتت األروقة فال بأس أن يطوفوا فوق، ومنهم من قال ال جيوز ألن مستوى الطابق 
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  العلوي أعلى من مستوى الكعبة أرجو من مساحتكم بيان هذه النقطة؟.
اهللا التوفيق وصلى اهللا ج: إذا كان الواقع كما ذكر فال حرج عليكم وطوافكم صحيح . وب

  على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
  اللجنة الدائمة

  

س: إذا كان الساعي أو الطائف حيمل طفالً صغرياً أو كان حيمل مريضاً فهل جيزيء السعي 
  أو الطواف عن الكل احلامل واحملمول أم ال؟..

  لعلماء.ج: جيزيء عنهما بنية احلامل وبنية احملمول املميز يف أصح قويل ا
  وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم، ، ،

  اللجنة الدائمة
  

س: رجل طاف من داخل حجر إمساعيل وسعى وحل واإلحرام مث ذهب إىل داره وجامع 
  زوجته هل عليه إمث يف ذلك؟. 

ج: هذه العمرة فاسدة ألن طوافه غري صحيح فعليه أن يعيد الطواف والسعي ويقصر شعره 
شاة تذبح يف مكة عن مجاعه زوجته قبل إمتام عمرته ألن طوافه من داخل احلجر وعليه دم ،

غري صحيح، البد أن يطوف من رواء احلجر وبذلك تتم عمرته الفاسدة مث يأيت بعمرة أخرى 
صحيحة حيرم ا منه امليقات الذي أحرم منه باألوىل. هذا هو الواجب عليه إلفساده عمرته 

  لتوفيق.باجلماع، واهللا ويل ا
  الشيخ ابن باز
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س: هل يصح للحاج أو املعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إمساعيل أثناء 
  الطواف؟.

ج: ال جيوز لطائف بالبيت يف حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر إمساعيل وال 
نه وتعاىل جيزئه ذلك لو فعله ألن الطواف بالبيت، واحلجر من البيت لقول اهللا ــ سبحا

ــ: (ولْيطَّوفوا بالبيت العتيق). وملا روى مسلم وغريه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت : 
سألت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، عن احلجر فقال هو من البيت ويف لفظ قالت إين 

  نذرت أن أصلي يف البيت قال صلي يف احلجر فإن احلجر من البيت. . .
  اللجنة الدائمة

  

يقول السائل رأيت بعض الطائفني يدفع نساءه لتقبيل احلجر فأيهما أفضل تقبيل احلجر س: 
  أو البعد عن مزامحة الرجال؟. 

ج: إذا كان هذا السائل رأى هذا األمر العجيب فأنا رأيت أمراً أعجب منه رأيت من يقول 
ه املفروضة اليت قبل أن يسلم من الصالة املفروضة ليسعى بشدة إىل تقبيل احلجر فيبطل صالت

هي أحد أركان اإلسالم ألجل أن يفعل هذا األمر الذي ليس بواجب وليس مبشروع أيضاً 
إال إذا كان قرن بالطواف، وهذا من جهل الناس اجلهل املطبق الذي يأسف اإلنسان له 

فتقبيل احلجر واستالم احلجر ليس بسنة إال يف الطواف ألين ال أعلم أن استالمه مستقالً عن 
لطواف من السنة وأنا أقول ال أعلم وأرجوا ممن عنده علم خالف ما أعلم أن يبلغنا به جزاه ا

اهللا خرياً، إذاً فهو من مسنونات الطواف، مث إنه ليس مبسنون إال حيث ال يكون يف ذلك 
أذية ال على الطائف وال على غريه فإن كان يف ذلك أذية على الطائف أو على غريه فإننا 

املرتبة الثانية اليت شرعها لنا رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، حبيث أن اإلنسان ننتقل إىل 
يستلم احلجر بيده ويقبل يده فإن كانت هذه املرتبة ال متكن أيضاً إال بأذى أو مشقة فإننا 
ننتقل إىل املرتبة الثالثة اليت شرعها لنا رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وهي اإلشارة إليه 

 إليه بيدنا ال بيدينا الثنتني ولكن بيدنا الواحدة اليمىن نشري إليه وال نقبلها هكذا كانت فنشري
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سنة الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، وإذا كان األمر أفظع وأشد كما يذكر السائل إنه كان 
 يدفع بنسائه رمبا تكون امرأته حامالً أو عجوزاً أو فتاة ال تطيق أو صبياً يرفعه بيده ليقبل
احلجر كل هذا من األمور املنكرة ألنه حيصل بذلك ضرر على األهل، ومضايقة ومزامحة 

الكراهية، فعلى املرء أن ال يفعل ذلك مادام  للرجال، وكل هذا مما يكون دائراً بني التحرمي أو
  الشيخ ابن عثيمني األمر وهللا احلمد واسعاً فأوسع على نفسك وال تشدد فيشدد اهللا عليك.

  

حكم املسح أو اإلشارة إىل الركن اجلنويب الغريب للكعبة املشرفة أثناء الطواف وكم س: ما 
  عدد التكبريات اليت تقال عنده وعند احلجر األسود أفيدونا؟.

ج: يشرع للطائف أن يستلم احلجر األسود والركن اليماين يف كل شوط من أشواط 
شوط مع االستالم حىت يف  الطواف، كما يستحب له تقبيل احلجر األسود خاصة يف كل

الشوط األخري إذا تيسر ذلك من دون مشقة أما مع املشقة فيكره الزحام، ويشرع أن يشري 
إىل احلجر األسود بيده أو عصاه ويكرب. . . أما الركن اليماين فلم يرد فيما نعلم ما يدل 

ه ويقول باسم اهللا على اإلشارة إليه وإمنا يستلمه بيمينه إذا استطاع من دون مشقة وال يقبل
واهللا أكرب أو اهللا أكرب. . أما مع املشقة فال يشرع له استالمه وميضي يف طوافه من دون 

إشارة أو تكبري لعدم ورود ذلك عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وال عن أصحابه رضي اهللا 
 عنهم ــ كما أو ضحت ذلك ــ يف كتايب ((التحقيق واإليضاح لكثري من مسائل احلج

  والعمرة والزيارة)).
أما التكبري فيكون مرة واحدة وال أعلم ما يدل على شرعية التكرار، ويقول يف طوافه كله ما 

تيسر من الدعوات واألذكار الشرعية وخيتم كل شوط مبا ثبت عن النيب، صلى اهللا عليه 
نة ويف وسلم، أنه كان خيتم به كل شوط وهو الدعاء املشهور ((ربنا أتنا يف الدنيا حس

ومجيع األذكار والدعوات يف الطواف والسعي سنة  اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار)).
  الشيخ ابن باز وليست واجبة واهللا ويل التوفيق.
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  س: هل يلزم للطواف والسعي طهارة؟.
ج: تلزم الطهارة يف الطواف فقط، أما السعي فاألفضل أن يكون عن طهارة وإن سعى بدون 

  طهارة أجزأ ذلك.
  الشيخ ابن باز

  

س: رجل كان يطوف طواف اإلفاضة يف زحام شديد وال مس جسم امرأة أجنبية عنه هل 
  يبطل طوافه ويبدأه من جديد قياساً على الوضوء أم ال؟. 

ج: ملس اإلنسان جسم املرأة حال طوافه أو حال الزمحة يف أي مكان ال يضر طوافه وال 
زع الناس يف ملس املرأة هل ينقض الوضوء على يضر وضوءه يف أصح قويل العلماء وقد تنا

أقوال: قيل ال ينقض مطلقاً وقيل ينقض مطلقاً وأن الرجل إذا مس املرأة أو قبلها ال ينتقض 
وضوؤه يف أصح األقوال ألن الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، قبل بعض نسائه مث صلى ومل 

جيوز القول بأا منتقضة بشيء إال  يتوضأ، وألن األصل سالمة الوضوء وسالمة الطهارة فال
حبجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس املرأة مطلقاً أما قوله ــ تعاىل ــ: (أو 
المستم النساء). فالصواب يف تفسريها أن املراد به اجلماع وهكذا القراءة األخرى: (أو 

اد به جمرد مس املرأة ملستم النساء) فاملراد ا اجلماع كما قال ابن عباس ومجاعة وليس املر
كما يروى عن ابن مسعود رضي اهللا عنه بل الصواب يف ذلك هو اجلماع كما يقوله 

  الوضوء، ولو مس امرأته أو قبلها فوضوؤه صحيح ما مل خيرج منه شيء.
  الشيخ ابن باز

  

س: أنا حاج رميت اجلمرة الكربى قبل منتصف الليل مث توجهت من فوري إىل احلرام 
لزمجة ما حول املقام مل  ضة وأثناء ذلك انتفض وضوؤه فأكملت الطواف ونظراًلطواف اإلفا

أمتكن من تأدية ركعيت الطواف مث غادرت حدود احلرم ومىن ومل أعد إال بعد صالة املغرب 
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  فهل أخللت بشيء من مناسك احلج علماً بأن حجي كان مفرداً؟.
لرمي اجلمرة بعد نصف ليلة النحر ج: رمي اجلمرة قبل نصف الليل ال جيوز، فإن أول وقت 

  عند مجع من أهل العلم فال جيوز رميها قبل ذلك. 

ثانياً: طوافه إن كان قبل نصف الليل فكذلك ال يصح، وأن كان بعد نصف الليل مل يصح 
أيضاً لكونه طاف على غري طهارة وانتقض وضوؤه أثناء الطواف فهو على كل حال مل 

يد الرمي وعليه أن يعيد الطواف بعد ذلك بنية طواف يطف على الصحيح، فعليه أن يع
اإلفاضة وبنية رمي اجلمرة يوم العيد، وال جيزئه طوافه الذي أحدث فيه وإذا مل يتذكر ومل 
ينتبه إال بعد مضي أوقات الرمي فعليه دم ألنه ما رمي يف احلقيقة فعليه دم يذحبه بنية ترك 

و يف آخر ذي احلجة ويف حمرم مىت ذكر حىت الرمي، وعليه الطواف يف أي وقت فيطوف ول
  يكمل حجة، والدم يذحبه يف مكة ويوزع بني فقراء احلرم. واهللا أعلم.

  الشيخ ابن باز
  

  س: ما احلكم إذا أقيمت الصالة واحلاج أو املعتمر مل ينته من إكمال الطواف أو السعي؟.
  من حيث انتهى.ج: يصلي مع الناس مث يكمل طوافه وسعيه من حيث انتهى، يبدأ 

  الشيخ ابن باز
  

س: لو أن إنساناً بدأ بالطواف بالبيت العتيق مث طاف ثالثة أشواط أو أربعة وما تيسر مث 
فهل يبين على ما طاف  أقيمت الصالة فماذا يفعل هل يقطع الطواف أم يكمل وإذا قطعه

  أوالً أم يبدأ من جديد؟.
ه يصلي وبعد فراغه من صالته يكمل ما بقي ج: إذا أقيمت الصالة وهو يف أثناء الطواف فإن

من طوافه ولكن ال يعتد بالشوط األخري من األشواط قبل الصالة إذا كان هذا الشوط غري 
كامل والشوط الكامل هو ما كان من احلجر األسود فإذا مل يكن كامالً بدأ من احلجر 
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  األسود وهذا فيه احتياط من اخلالف.
  الشيخ ابن باز

  

الفائت قمت بأداء مناسك العمرة ولكين يف اية الطواف انتابين الشك يف  س: يف رمضان
األشواط وقطعاً للشك طفت  عدد األشواط أهي ستة أم سبعة وخوفاً من النقص يف عدد

  زيادة شوط.
  وال أدري هل عملي هذا صحيح أم ال؟ وهل علي شيء يف ذلك؟. 

لواجب على من شك يف عدد أشواط ج: قد أحسنت يف ذلك وهذا هو الواجب عليك فإن ا
الطواف أو السعي هو البناء على اليقني وهو األقل كما لو شك يف الصالة هل صلى ثالثاً أم 
أربعاً فإنه يبين على اليقني وهو األقل ويأيت بالرابعة ويسجد للسهو إن كان إماماً أو منفرداً 

إذا شك الطائف هل طاف هل  أما إن كان مأموماً فهو تابع إلمام وهكذا الطواف والسعي
  ستة أو سبعة فإنه يبين على اليقني وهو األقل ويأيت بالسابع وال شيء عليه واهللا ويف التوفيق.

  الشيخ ابن باز
  

  س: هل ركعتا الطواف خلف املقام تلزم لكل طواف وما حكم من نسيها؟.
  من نسيها فالج: ال تلزم خلف املقام وإمنا جتزيء الركعتان يف كل مكان يف احلرم و

  حرج عليه ألا سنة وليست واجبة. واهللا املوفق.
  الشيخ ابن باز

  

س: من مل يستطع طواف القدوم ألنه مل يصل إىل مكة إال عصر يوم عرفة فهل يذهب 
  لعرفة مباشرة دون املرور باحلرم وماذا عليه؟.

ات ووقف ج: هو خمير إن شاء دخل مكة وطاف وسعى وبقي على إحرامه وخرج إىل عرف
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ا ما شاء اهللا ولو يف الليل مث ينصرف إىل مزدلفة للمبيت ا. وإن شاء قصد عرفات ووقف 
ا حىت الغروب مث نفر إىل مزدلفة مع الناس وصلى ا املغرب والعشاء وبات ا. مث يطوف 
ويسعى بعد ذلك يف يوم النحر أو بعده وال حرج عليه يف ذلك وال دم عليه إذا قد احرم 

احلج فقط أما إن كان أحرم باحلج والعمرة مجيعاً فعليه هدي متتع سبع بدنة أو سبع بقرة أو ب
ثين من املعز أو جذع من الضان يذبح يف مىن أو يف مكة ويأكل منه ويتصدق لقول اهللا 

سبحانه: (ليشهدوا منافع هلم ويذكروا اسم اهللا يف أيام معلومات على ما رزقهم من يمة 
  نعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقري).األ

  الشيخ ابن باز
  

  س: حكم من أمت أعمال احلج ما عدا طواف اإلفاضة، مث تويف هل يطاف عنه أو ال؟. 

ج: من أمت أعمال احلج ماعدا طواف اإلفاضة مث مات قبل ذلك اليطاف عنه لقول ابن عباس 
رضي اهللا عنهما: ((بينما رجل واقف مع رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، إذ وقع عن 

راحلته فوقصته فمات، فذكر ذلك للنيب، صلى اهللا عليه وسلم، فقال: ((اغسلوه مباء وسدر، 
وال حتنطوه، وال ختمروا رأسه، فإن اهللا تعاىل يبعثه يوم القيامة ملبياً)). . . وكفنوه يف ثوبيه، 

رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فلم يأمر النيب، صلى اهللا عليه وسلم بالطواف عنه. 
  بل أخرب بأن اهللا يبعثه يوم القيامة ملبياً، لبقائه على إحرامه حبيث مل يطف ومل يطَف عنه.

  ئمةاللجنة الدا
  

س: ما حكم من طاف طواف اإلفاضة ومل يسع حىت غربت الشمس بعد آخر أيام التشريق 
  وما حكم السعي إذا سعى بعد غروب الشمس من ذلك اليوم وبعد أيام التشريق؟.

ج: سعيك آخر أيام التشريق أو بعد التشريق صحيح وال حرج عليك يف تأخري ألنه ليس من 
طواف لكن من الكمال أن يكون بعد الطواف متصالً به شروط صحته أن يكون متصالً بال
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  تأسياً بالنيب، صلى اهللا عليه وسلم.
  اللجنة الدائمة

  

س: هل جيوز تقدمي طواف اإلفاضة والسعي قبل رمي مجرة العقبة الكربى أو قبل الوقوف 
  بعرفة أفيدونا أفادكم اهللا؟. 

جيزيء طواف احلج قبل عرفات ج: جيوز تقدمي الطواف والسعي للحج قبل الرمي لكن ال 
وال قبل نصف الليل من ليلة النحر بل إذا انصرف منها ونزل من مزدلفة ليلة العيد جيوز له 
أن يطوف ويسعى يف النصف األخري من ليلة النحر ويف يوم النحر قبل أن يرمي: ((سأل 

نزل من  رجل النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وقال: أفضت قبل أرمي قال ال حرج)). فإذا
مزدلفة صباح العيد أو يف آخر الليل كالنساء وأمثاهلم جازهلم البدء بالطواف لئال حتيض املرأة 
وهكذا الرجل الضعيف يبدأ بالطواف مث يرمي بعد ذلك ال حرج يف ذلك ولكن األفضل أنه 
يرمي مث ينحر اهلدي إن كان عنده هدي مث حيلق أو يقصر واحللق أفضل مث يطوف الطواف 

خري كما فعل الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، حينما رمى اجلمرة يوم العيد مث حنر هديه مث األ
حلق رأسه مث تطيب مث ركب إىل البيت فطاف ولكن لو قدم بعضها على بعض بأن ينحر 
قبل أن يرمي أو حلق قبل أن ينحر، أو حلق قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي أو طاف 

أن حيلق كل ذلك جمزيء حبمد اهللا ألن الرسول، عليه الصالة قبل أن يذبح أو طاف قبل 
  والسالم، سئل عن التقدمي والتأخري فقال: ((ال حرج ال حرج)).

  الشيخ ابن باز
  

س: طواف اإلفاضة هل جيوز تأخريه مع طواف الوداع، وهل للحاج أن يفصل بني األشواط 
  السبعة يشرب ماء وغريه؟.

خوف زحام وحنوه، فإذا طافه عند اخلروج ونوى به اإلفاضة ج: جيوز تأخري طواف اإلفاضة 
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والوداع كفى بذلك عن اإلثنني فيخرج بعده حيث يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت مع أن 
  األفضل كون طواف اإلفاضة يوم العيد أو يف أيام التشريق وله تأخريه عن ذلك.

ء وشرب ماء وصالة مكتوبة أو أما الفصل بني األشواط فيجوز إذا كان يسرياً كتجديد وضو
  صالة جنازة وحنو ذلك.

فأما الفصل الطويل بنصف ساعة أو أكثر فالصحيح أنه يبطل ما مضي فعليه بعد الفصل أن 
  يستأنف الطواف من أوله وهكذا يقال يف السعي بني الصفا واملروة واهللا أعلم.

  الشيخ ابن جربين
  

الوداع وجعله طوافاً واحداً بنية طواف  س: ما حكم من أخر طواف اإلفاضة إىل طواف
  اإلفاضة والوداع معاً، وهل جيوز أن يؤدي طواف اإلفاضة ليالً؟.

ج: ال حرج يف ذلك إذا طاف عند السفر بعد أعمال احلج فإن طوافه لإلفاضة يكفيه عن 
  طواف الوداع، سواء نوى طواف الوداع مع طواف اإلفاضة أو مل ينو، املقصود

اضة يكفي وحده عن طواف الوداع إذا كان عند اخلروج وإن نوامها مجيعاً أن طواف اإلف
  فال حرج يف ذلك.

  وجيوز أن يؤدي طواف اإلفاضة وطواف الوداع ليالً أو اراً.
  الشيخ ابن باز

  

  س: ما الواجب على احلاج بعد طواف الوداع؟.
امللتزم ويدعو مبا تيسر ج: طواف الوداع هو آخر أعمال احلج فعليه بعده أن حياول الوقوف ب

ويسأل ربه أن يرزقه العودة إىل البيت وأن يكون هذا آخر العهد به مث خيرج على هيئته 
املعتادة وال يشرع مشيه القهقرى بل ميشي وجيعل البيت خلفه كاملعتاد مث يسافر بعده فإن 

عمل عمالً أقام طويالً كنصف يوم لغري ضرورة أعاد الوداع فإن اجتر أي باع واشترى أو 
يدل على رغبة يف اإلقامة أعاد الوداع أما إن اشترى شيئاً لسفره أو حلاجة أهله فال يلزمه 
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  الشيخ ابن جربين.   اإلعادة واهللا أعلم
  

س: ردجل حج وأدى طواف الوداع بالليل ومل يتمكن من اخلروج من مكة بعد الطواف 
  وبات يف مكة حىت الصباح مث سافر فما احلكم؟.

شروع أن يكون طواف احلاج للوداع عند مغادرته ملكة حلديث ابن عباس املتفق عليه ج: امل
((أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال أنه خفف عن احلائض)). وما دام طاف بنية 
اخلروج بالليل ومل يتمكن من اخلروج إال يف الصباح فال شيء عليه يف ذلك إن شاء اهللا ولو 

  د اخلروج لكان أحوط.كان أعاد الطواف عن
  اللجنة الدائمة

  

س: حنن من سكان جدة قدمنا العام املاضي للحج وأكملنا مجيع املناسك ماعدا طواف الوداع فقد 
  أجلناه إىل اية شهر ذي احلجة وبعد أن خف الزحام عدنا. فهل حجنا صحيح ؟.
أن يطوف ج: إذا حج اإلنسان وأخر طواف الوداع إىل وقت آخر فحجه صحيح وعليه 

للوداع عند خروجه من مكة فإن كان يف خارج مكة كأهل جدة وأهل الطائف واملدينة 
وأشباههم فليس له النفري حىت يودع البيت بطواف سبعة أشواط حول الكعبة فقط، ليس فيه 

  سعي ألن الوداع ليس فيه سعي بل طواف فقط.
بح يف مكة ويوزع على الفقراء فإن خرج ومل يودع البيت فعليه دم عند مجهور أهل العلم يذ

  واملساكني وحجه صحيح كما تقدم، هذا هو الذي عليه مجهور أهل العلم.
فاحلاصل أن طواف الوداع نسك واجب يف أصح أقوال أهل العلم وقد ثبت عن ابن عباس 
رضي اهللا عنهما أنه قال : ((من ترك نسكاً أو نسيه فلريق دماً)) وهذا نسك تركه اإلنسان 

فعليه أن يريق دماً يذحبه يف مكة للفقراء واملساكني، وكونه يرجع بعد ذلك ال يسقطه عمداً 
  الشيخ ابن باز عنه، هذا هو املختار وهذا هو األرجح عندي، واهللا أعلم.
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س: هل احلائض والنفساء يلزمها طواف الوداع والعاجز واملريض مع العلم أنين سأل عندما 
ما تطابقوا منهم من قال ما يلزمهن طواف الوداع ومنهم حدث هذا يف مىن ولكن العلماء 

  من قال يلزم أن يأتني بطواف الوداع؟.
ج: ليس على احلائض وال النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به حمموالً وهكذا 
املريض لقول النيب ، صلى اهللا عليه وسلم، ((ال ينفرن أحد منكم حىت يكون آخر عهده 

بت يف الصحيحني عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: ((أمر الناس أن يكون بالبيت)) وملا ث
آخر عهدهم بالبيت إال أنه خفف عن املرأة احلائض)). وجاء يف حديث آخر ما يدل على 

  أن النفساء مثل احلائض ليس عليها وداع.
  اللجنة الدائمة

  

ة الشوط السادس من س: حججت ومعي مجاعة وأمتمنا حجنا وهللا احلمد إال أنه يف اي
طواف الوداع أغمى على زوجيت فاضطررت إىل محلها خارج احلرم ومل نتمكن أنا وأخوها 

  وهي من إمتام الشوط السابع فهل علينا شيء؟.
ج: إذا كنتم مل تعيدوا طواف الوداع فعلى كل واحد منكم دم يذبح يف مكة لفقراء احلرم 

روج من مكة، ويف تركه دم، والدم ألن طواف الوداع واجب على كل حاج يريد اخل
الواجب هو سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم ثين من املعز أو جذع من الضأن سليم 

  من العيوب كالضحية. مع التوبة واالستغفار ألن طواف الوداع ال جيوز
تركه لقول النيب ،صلى اهللا عليه وسلم، ((ال ينفرن أحد منكم حىت يكون آخر عهده 

يت)). خرجه مسلم يف صحيحه ولقول ابن عباس رضي اهللا عنهما: ((أمر الناس أن بالب
يكون آخر عهدهم بالبيت إال أنه خفف عن املرأة احلائض)). متفق عليه والنفساء حكمها 

  حكم احلائض عند أهل العلم.
  الشيخ ابن باز
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  س: حكم من ترك طواف الوداع من احلجاج؟.
اهللا عليه وسلم، أنه قال: ((ال ينفر أحد منكم حىت يكون ج: قد صح عن رسول اهللا ،صلى 

  آخر عهده بالبيت)).
أخرجه مسلم يف صحيحه من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما وخرجه الشيخان من 

حديثه أيضاً قال: ((أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال أنه خفف عن احلائض)). 
ني فرغ من أعماله يف حجة الوداع وأراد السفر وقد ودع عليه الصالة والسالم البيت ح

وقال خذوا عين مناسككم هذه األحاديث، كلها تدل على وجوب طواف الوداع إال على 
احلائض والنفساء، فمن تركه من احلجاج فعليه دم لكونه خالف السنة وترك نسكاً واجباً 

عنهما أنه قال: (من  هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. وقد صح عن ابن عباس رضي اهللا
ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً) وهذا قول أكثر العلماء أما احلائض والنفساء فليس عليهما 

  وداع حلديث ابن عباس املذكور وما جاء يف معناه.
  الشيخ ابن باز

  

س: أنا من سكان جدة وقد حججت سبع مرات إال أنين مل أطف طواف الوداع ألن بعض 
جده ليس عليهم وداع هل حجي صحيح أم ال أفيدوين جزاكم اهللا  الناس قال إن سكان

  خرياً؟.
ج: الواجب على سكان جدة وأمثاهلم أال ينفروا من احلج إال بعد طواف الوداع كأهل 

  الطائف وأشباههم.
لعموم قوله، صلى اهللا عليه وسلم، خياطب احلجيج: ((ال ينفرن أحد منكم حىت يكون آخر 

ه مسلم يف صحيحه ويف الصحيحني من حديث ابن عباس رضي اهللا عهده بالبيت)). خرج
عنهم قال: ((أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال أنه خفف عن املرأة احلائض)). 

وعلى من ترك ذلك دم وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم ثين من املاعز أو جذع 
  رم.من الضأن يذبح يف مكة ويوزع يف فقراء احل
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مع التوبة واالستغفار والعزم الصادق على أال يعود إىل مثل ذلك أما احلائض والنفساء فال 
وداع عليهما، وهكذا املعتمر ال وداع عليه يف أصح قويل العلماء وهو قول مجهور أهل العلم 

ن حلوا وحكماه ابن عبد الرب إمجاعاً ألدلة كثرية منها: أنه، صلى اهللا عليه وسلم، مل يأمر الذي
  عمرم يف حجة الوداع بطواف الوداع إذا خرجوا من مكة.

ومنها أنه أمر احمللني مبكة يف حجة الوداع أن يتوجهوا من منازهلم إىل مىن مث إىل عرفة ومل 
  يأمرهم بطواف الوداع واهللا ويل التوفيق.

  الشيخ ابن باز
  

الذي يلزم من فعل س: هل جيوز للحاج أن يسافر إىل جدة دون أن يطوف الوداع و م
  ذلك؟.

ج: ال جيوز للحاج أن ينفر من مكة بعد احلج إال بعد طواف الوداع لقول النيب، صلى اهللا 
  عليه وسلم: ((ال ينفرن أحد منكم حىت يكون آخر عهده بالبيت)). رواه مسلم.

ويف الصحيحني من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: ((أُمر الناس أن يكون آخر 
بالبيت إال أنه خفف عن املرأة احلائض)). فال جيوز ألهل جدة وال ألهل الطائف عهدهم 

وال غريهم اخلروج من مكة بعد احلج إال بعد الوداع فمن سافر قبل الوداع فإن عليه دماً 
  لكونه ترك واجباً. 

وقال بعض أهل العلم لو رجع بنية طواف الوداع أجرأه ذلك سقط عنه الدم. ولكن هذا فيه 
  ر واألحواط للمؤمن مادام سافر مسافة قصر ومل يودع البيت فإن عليه دماً جيرب به حجه.نظ

  الشيخ ابن باز
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س: هل طواف الوداع واجب يف العمرة، وهل جيوز شراء شيء من مكة بعد طواف الوداع 
  سواء كان حجاً أو عمرة؟.

مل يودع فال حرج ج: طواف الوداع ليس بواجب يف العمرة ولكن فعله أفضل، فلو خرج و
أما يف احلج فهو واجب لقول النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ((ال ينفرنَّ أحدكم منكم حىت 

  يكون آخر عهده بالبيت)). وهذا كان خطاباً للحجاج.
وله أن يشتري ما حيتاج إليه بعد الوداع من مجيع احلاجات حىت ولو اشترى شياً للتجارة 

إن طالت املدة فإنه يعيد الطواف، فإن مل تطل عرفاً فال  مادامت املدة قصرية مل تطل، أما
  إعادة عليه مطلقاً.
  الشيخ ابن باز

  

  س: هل جيوز أن يطوف اإلنسان عن والديه أو أحد أقاربه املتوىف؟.!.
ج: ال بأس بأن حيج الرجل عن أحد والديه ويعتمر عنه أو عن قريبه، وكذا ال بأس إن شاء 

  وي أجره ألحد أبويه أو أحد أقاربه.اهللا أن يطوف له سبعاً ين
  الشيخ ابن جربين

  

  س: هل األفضل تكرار الطواف أم التطوع بصالة؟.
ج: يف التفضيل بيهما خالف لكن األوىل أن جيمع بن األمرين فيكثر من الصالة والطواف 
حىت جيمع بني اخلريين، وبعض العلماء فضل الطواف يف حق الغرباء ألم ال جيدون الكعبة 
يف بلدام فاستحب أن يكثروا من الطواف ماداموا مبكة، وقوم فضلوا الصالة ألا أفضل 
واألوىل فيهما أرى أن يكثر من هذا ويكثر من هذا وإن كان غريباً حىت ال يفوته فضل 

  أحدمها.
  الشيخ ابن باز
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ت فطفت س: امرأة تسأل فتقول : عندما كنت يف مكة املكرمة وصلين نبأ أن قريبيت قد توفي
  هلا سبعاً حول الكعبة ونويتها هلا. فهل جيوز ذلك؟. 

ج: نعم جيوز لك أن تطويف سبعاً جتعلني ثوابه ملن شئت من املسلمني هذا هو املشهور من 
مذهب اإلمام أمحد رمحه اهللا: أن أي قربة فعلها املسلم وجعل ثواا ملسلم ميت أو حي فإن 

الً بدنياً حمضاً كالصالة والطواف أم مالياً حمضاً ذلك ينفعه سواء كانت هذه القربة عم
  كالصدقة أم جامعاً بينهما كاألضحية.

ولكن ينبغي أن يعلم أن األفضل لإلنسان أن جيعل األعمال الصاحلة لنفسه وأن خيص من 
شاء من املسلمني بالدعاء له ألن هذا هو ما أرشد إليه النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يف قوله: 

ات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث: إال من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد ((إذا م
  الشيخ ابن عثيمني صاحل يدعو له)).

  

س: رجل أتى بأمه لتقبل احلجر األسود ومها حاجان وتعذر ذلك لكثرة الناس فأعطى 
ا الرجل اجلندي الذي عند احلجر األسود عشرة رياالت فأبعد اجلندي الناس عن احلجر هلذ

  وأمه فقباله فهل هذا جائز أم ال؟. وهل حج أم ال؟.
ج: إذا كان األمر كما ذكر فهذا املبلغ الذي دفعه الرجل للجندي رشوة ال جيوز له أن 

يدفعه، وتقبيل احلجر األسود سنة وليس من أركان احلج وال من واجباته فمن استطاع أن 
ذلك فإن مل يتمكن من استالمه وتقبيله يستلمه ويقبله بدون أن يؤدي أحداً استحب له 

استلمه بعصا وقبلها وإن مل يتمكن من استالمه بيده أو بعصا أشار إليه عند حماذاته وكرب، 
  وهذه هي السنة.

وأما بذل الرشوة يف ذلك فال جيوز ال للطائف وال للجندي وعليهما مجيعاً التوبة إىل اهللا من 
  نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.ذلك. وباهللا التوفيق وصلى اهللا على 

  اللجنة الدائمة
  



   

 

٩٧  

 

  


� وا�� ������
�  ا�����ُع ا���
� ����وى ا��� وا����ة ��� ��ز وا�� 
  

  س: ما هي صفة السعي، ومن أي مكان يبدأ الساعي وما عدد أشواطه؟. 

ج: يبدأ من الصفا وخيتم باملروة والعدد، سبعة أشواط أوهلا يبدأ بالصفا وآخرها ينتهي 
ى الصفا واملروة باملروة، يذكر اهللا فيها ويسبحه ويدعو، ويكرر الذكر والدعاء والتكبري عل
  ثالث مرات رافعاً يديه مستقبالً القبلة لفعله، صلى اهللا عليه وسلم، ذلك.

  الشيخ ابن باز
  

س: يف بداية كل شوط من السعي هل جيوز يل أن أقول: ((بسم اهللا، نبدأ مبا بدأ اهللا ورسوله 
  به، إن الصفا واملروة من شعائر اهللا، أم أن هذا األمر بدعة؟.

أن يقرأ يف أول شوط من السعي: ((إن الصفا واملروة من شعائر اهللا)) كما فعل ج: املشروع 
النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ذلك، أما تكرار ذلك فال نعلم ما يدل على استحبابه، ويشرع 

للساعي يف مجيع األشواط أن يكثر من ذكر اهللا والدعاء والتسبيح والتحميد والتهليل 
ذا يف الطواف لقول النيب، صلى اهللا عليه وسلم: ((إمنا جعل والتكبري واالستغفار، وهك

الطواف بالبيت والسعي بني الصفا واملروة ورمي اجلمار إلقامة ذكر اهللا)). أخرجه أمحد 
  وأبو داود بإسناد حسن.

  الشيخ ابن باز
  

س: مجاعة سعوا بني الصفا واملروة فأتوا خبمسة أشواط مث خرجوا من املسعى ومل يذكروا 
  شوطني الباقيني إال بعد أن حتولوا إىل رحاهلم فما احلكم؟.ال

ج: هؤالء الذين سعوا مخسة أشواط مث ذهبوا إىل رحاهلم ومل يتذكروا الشوطني األخريين، 
عليهم الرجوع حىت يكملوا الشوطني وال حرج، وهذا هو الصواب ألن املواالة بني أشواط 

أوله فال بأس، لكن الصواب أنه يكفيهم أن  السعي ال تشترط على الراجح، وإن أعادوه من
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  الشيخ ابن باز يأتوا بالشوطني ويكملوا، هذا هو األرجح من قويل العلماء يف ذلك.
  

  س: هل جيوز تقدمي السعي على الطواف سواء كان يف احلج أو يف العمرة؟. 

ه فال حرج ج: السنة أن يكون الطواف أوالً مث السعي بعده، فإن سعى قبل الطواف جهالً من
يف ذلك وقد ثبت عنه صلَّى اهللا عليه وسلّم أنه سأله رجل فقال: سعيت قبل أن أطواف. 

قال: ((ال حرج)) فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه، لكن السنة أن يطوف مث يسعى 
  هذا هو السنة يف العمرة واحلج مجيعاً.

  الشيخ ابن باز
  

  طواف اإلفاضة؟. س: هل جيوز للحاج أن يقدم سعي احلج على
ج: إن كان احلاج مفرداً أو قارناً فإنه جيوز أن يقدم السعي على طواف اإلفاضة فيأيت به بعد 

  طواف القدوم كما فعل النيب، صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه الذين ساقوا اهلدي.
 احلج أما إذا كان متمتعاً فإن عليه سعيني، األول عند قدومه إىل مكة وهو للعمرة والثاين يف

واألفضل أن يكون بعد طواف اإلفاضة ألن السعي تابع للطواف، فإن قدمه على الطواف 
فال حرج على القول الراجح ألن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، سئل فقيل له: سعيت قبل أن 
أطوف قال ال حرج. فاحلاج يفعل يوم العيد مخسة أنساك مرتبة: رمي مجرة العقبة مث النحر 

أو التقصري مث الطواف بالبيت مث السعي بني الصفا واملروة إال أن يكون قارناً أو مث احللق 
متمتعاً سعى بعد طواف القدوم، واألفضل أن يرتبها على ما ذكرنا وإن قدم بعضها على 

  بعض السيما مع احلاجة فال حرج وهذا من رمحة اهللا تعاىل وتيسريه فلله احلمد رب العاملني.
  نيالشيخ ابن عثيم
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س: رجل مسع أنه جيوز السعي قبل الطواف فسعى مث طاف يف اليوم الثاين عشر أو الثالث 
  عشر فقيل له إن ذلك خاص بيوم العيد فما احلكم؟.

ج: الصواب أنه ال فرق بني يوم العيد وغريه يف أنه جيوز تقدمي السعي على الطواف حىت لو 
للنيب، صلى اهللا عليه وسلم، سعيت قبل كان بعد يوم العيد لعموم احلديث، حيث قال رجل 

  أن أطوف قال ((ال حرج)).
  وإذا كان احلديث عاماً فإنه ال فرق بني أن يأيت ذلك يف يوم العيد أو فيما بعده.

  الشيخ ابن عثيمني
  

  س: معتمر مل يدر فسعى قبل أن يطوف هل عليه بعد إعادة الطواف أن يسعى ثانية؟.
روى أبو داود يف سننه بإسناد صحيح إىل أسامة بن شريك  ج: ليس عليه إعادة السعي ملا

  قال خرجت مع النيب، صلى اهللا عليه وسلم، حاجاً فكان الناس يأتون فمن قائل
يا رسول اهللا سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئاً وأخرت شيئاً فكان يقول ال حرج إال 

  على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظامل فذلك الذي حرج وهلك.
  اللجنة الدائمة

  

س: إذا طاف من عليه سعي مث خرج ومل يسع وأُخرب بعد مخسة أيام بأن عليه سعياً فهل 
  جيوز أن يسعى فقط وال يطوف قبله؟.

ج: إذا طاف اإلنسان معتقداً أنه ال سعي عليه مث بعد ذلك أُخرب بأن عليه سعياً فإنه يأيت 
نه ال يشترط املواالة بني الطواف بالسعي فقط وال حاجة إىل إعادة الطواف وذلك أل

والسعي، حىت لو فرض أن الرجل ترك ذلك عمداً أي أخر السعي عن الطواف فال حرج 
  عليه، ولكن األفضل أن يكون السعي موالياً للطواف.

  الشيخ ابن عثيمني
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س: أنا شيخ كبري طفت للعمرة مث سعيت سبعة أشواط ولكين بدأت من املروة وقصرت يف 
  لبست املخيط فما حكم ذلك؟.الصفا و

ج: هذا عليه أن يأيت بشوط آخر ألنه فأته شوط إذا كان سعى مثانية أشواط فال حرج، 
والشوط األول يكون زائداً ال يضره،. املقصود أنه إذا كان بدأ باملروة وختم بالصفا مثانية 

وعليه تكملته أشواط يكون له منها سبعة أشواط كاملة، أما إن كانت سبعة فقد فأته شوط 
ويعيد تقصري رأسه حىت تتم عمرته والتقصري األول ال يكفيه ألنه قصر قبل أن يكمل السعي، 

  والشوط األول الذي بدأه من املروة ال يعترب.
  الشيخ ابن باز

  

س: أيهما أفضل احللق أو التقصري بعد أداء النسك يف العمرة أو احلج، وهل جيزيء تقصري 
  بعض الرأس؟. 

ل احللق يف العمرة واحلج مجيعاً ألن الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، دعا للمحلقني ج: األفض
ثالثاً باملغفرة والرمحة، وللمقصرين واحدة، فاألفضل احللق، لكن إذا كانت العمرة قرب 
احلج فاألفضل فيها التقصري حىت يتوفر احللق يف احلج ألن احلج أكمل من العمرة فيكون 

إن كانت العمرة بعيدة عن احلج، مثالً يف شوال حيث ميكن لشعر األكمل لألكمل، أما 
الرأس أن يطول فإنه حيلق حىت حيوز فضل احللق، وال جيزيء تقصري بعض الرأس وال حلق 
بعضه يف اصح قول العلماء، بل الواجب حلق الرأس كله أو تقصريه كله. واألفضل أن يبدأ 

  بالشق األمين يف احللق والتقصري.
  ن بازالشيخ اب
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س: رأينا يف احلج بعض الناس عند التقصري يف حج أو عمرة يقصرون من أسفل الرأس فقط 
فال يأخذون منه شيئاً وملا قلنا  على شكل دائرة ميرون على أسفله من مجيع اجلهات أما الباقي

هلم أن التقصري ال بد أن يكون بتعميم الرأس قالوا لنا هذا هو املطلوب فأي العمل هو 
  اجب.؟..الو

ج: الواجب تعميم الرأس كله باحللق أو التقصري يف حج أو عمرة وال يلزم أن يأخذ من كل 
شعرة بعينها، وما فعله من ذكرت ال يكفي يف أصح أقوال العلماء وليس من سنة حممد بن 

  عبداهللا عليه الصالة والسالم.
  اللجنة الدائمة

  

  مث حل إحرامه وهو مل يعمم الرأس فما احلكم؟.س: إذا قصر احلاج واملعتمر من جانيب رأسه 
ج: احلكم إن كان يف احلج وقد طاف ورمى فإنه يبقى يف ثيابه ويكمل حلق رأسه أو 

تقصريه، وأن كان يف عمرة فعليه أن خيلع ثيابه ويعود إىل اإلحرام مث حيلق أ يقصر تقصرياً 
  م.تاماً يعم مجيع الرأس وهو حمرم أي وهو ال بس ثياب اإلحرا

  الشيخ ابن عثيمني
  

س: حاج قدم متمتعاً فلما طاف وسعى لبس مالبسه العادية ومل يقصر أو حيلق وسأل بعد 
  احلج وأُخرب أنه أخطأ فيكف يفعل وقد ذهب احلج بعد وقت العمرة؟. 

ج: هذا الرجل يعترب تاركاً لواجب من واجبات العمرة وهو احللق أو التقصري. وعليه عند 
  ذبح فدية يف مكة ويوزعها على فقراء مكة وهو باق على متتعه.أهل العلم أن ي

  الشيخ ابن عثيمني
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س: ما حكم من نسي احللق أو التقصري يف العمرة فلبس املخيط مث ذكر أنه مل يقصر أو 
  حيلق؟.

ج: من نسي احللق أو التقصري يف العمرة فطاف وسعى مث لبس قبل أن حيلق أو يقصر فإنه 
ذكر وحيلق أو يقصر مث يعيد لبسهما، فإنْ قصر أو حلق وثيابه عليه جهالً منه يرتع ثيابه إذا 

أو نسياناً فال شيء عليه و أجزأه ذلك وال حاجة إىل اإلعادة للتقصري أو احللق، ولكن مىت 
  تنبه فإن الواجب عليه أن خيلع حىت حيلق أو يقصر وهو حمرم.

  اللجنة الدائمة
  

ل احلج إال أا مل تقصر شعرها حىت اآلن جهالً أو س: امرأة حجت وفعلت مجيع أعما
نسياناً وقد وصلت إىل بلدها وفعلت كل األمور احملظورة على احملرم وتسأل ماذا يلزمها 

  وماذا يترتب عليه. . . ؟.
ج: إذا كان األمر كما ذكره السائل من أا فعلت كل شيء إال التقصري نسياناً منها أو 

رأسها يف بلدها وال شيء عليها لقاء تأخريه جلهلها أو نسياناً بنية  جهالً فيلزمها أن تقصر
إمتام احلج ونسأل اهللا للجميع التوفيق والقبول، وحيث ذكر يف السؤال أن زوجها جامعها 
قبل التقصري فعليها دم شاة أو سبع بدنة تصلح أضحية، تذبح يف مكة ملساكني احلرم إال أن 

احلرم يف بلدها أو غريه فإا تذبح يف بلدها وتفرق على يكون اجلماع بعد خروجه من 
  املساكني فيه.
  اللجنة الدائمة
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س: معلوم أن حلق الرأس من حمظورات اإلحرام فكيف جيوز البدء به يف التحلل يوم العيد، 
ألن العلماء يقولون إن التحلل بفعا اثنني من ثالث ويذكرون منها احللق وعلى هذا فإن 

  أن يبدأ به؟. احلاج جيوز 

ج: نعم جيوز البدء به ألن حلقه عند اإلحالل للنسك فيكون غري حمرم بل يكون نسكاً 
مأموراً به، وإذا كان مأموراً به فإن فعله ال يعد إمثاً وال وقوعاً يف حمظور، وقد ثبت عن 
كون النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أنه سئل عن احللق قبل النحر وقبل الرمي فقال ال حرج. و

الشيء مأموراً به أو حمظوراً إمنا يتلقى من الشرع أال ترى إىل السجود لغري اهللا تعاىل كان 
شركاً وملا أمر اهللا به املالئكة أن يسجدوا آلدم كان سجودهم له طاعة. مث أمل تر إىل قتل 

م أن يقتل النفس وال سيما األوالد كان من الكبائر العظيمة فلما أمر اهللا تعاىل به نبيه إبراهي
ابنه إمساعيل كان طاعة نال ا إبراهيم مرتبة عظيمة، ولكن اهللا تعاىل برمحته خفف عنه وعن 
ابنه فقال: (فلما أسلما وتله للجبني وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك جنزي 

  احملسنني إن هذا هلو البالء املبني).
  الشيخ ابن عثيمني

  

التقصري يف التحلل األكرب بعد أن حلق أو قص شعره يف التحلل س: هل جيب احللق أو 
  األصغر أي بعد انتهاء رمي اجلمرات؟.

ج: ال جيب وال يستحب احللق أو التقصري بعد التحلل األكرب بعد أن حلق أو قص شعره يف 
التحلل األصغر أي بعد انتهاء رمي اجلمرات ألن ذلك نسك يف احلج فهو عبادة والعبادات 

ة على التوقيف ومل يثبت عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أنه حلق أو قصر بعد التحلل مبين
  األكرب بل فعل ذلك عند التحلل األصغر فقط وثبت عنه أنه قال: ((خذوا عين مناسككم)).

  اللجنة الدائمة
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  س: ما حكم احللق أو التقصري بالنسبة للعمرة؟. 

اجب ألن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ملا قدم مكة ج: احللق أو التقصري بالنسبة للعمرة و
حجة الوداع وطاف وسعى أمر كل من مل يسق اهلدي أن يقصر مث حيلق فلما أمرهم أن 
يقصروا واألصل يف األمر للوجوب د ل على أنه البد من التقصري، ويدل لذلك أن النيب، 

مرهم أن حيلقوا حىت أنه صلى عليه الصالة والسالم أمرهم حني أُحصروا يف غزوة احلديبية أ
اهللا عليه وسلم غضب حني توانوا يف ذلك، وأما هل األفضل يف العمرة التقصري أو احللق، 

فاألفضل احللق إال للمتمتع الذي قدم متأخراً، فإن األفضل يف حقه التقصري من أجل أن يتوفر 
  احللق للحج.

  الشيخ ابن عثيمني
  

  ينصرف منها؟. س: مىت يتوجه احلاج إىل عرفة ومىت
ج: يشرع التوجه إليها بعد طلوع الشمس من يوم عرفة وهو اليوم التاسع ويصلي ا الظهر 

والعصر مجعاً وقصراً مجع تقدمي بأذان واحد وإقامتني تأسياً بالنيب، صلى اهللا عليه وسلم، 
ة وأصحابه رضي اهللا عنهم ويبقى فيها إىل غروب الشمس مشتغالً بالذكر والدعاء وقراء
القرآن والتلبية حىت تغيب الشمس، ويشرع اإلكثار من قول: ((ال أله إال اهللا وحده ال 

شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، وسبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال 
 اهللا وال حول وال قوة إال باهللا)). . ويرفع يديه بالدعاء وحيمد اهللا يصلي على النيب، صلى اهللا

عليه وسلم، قبل الدعاء ويستقبل القبلة، وعرفة كلها موقف، فإذا غابت الشمس شرع 
للحجاج االنصراف إىل مزدلفة بسكينة ووقار مع اإلكثار من التلبية، فإذا وصلوا مزدلفة 

  صلوا املغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتني املغرب ثالثاً والعشاء ركعتني.
  الشيخ ابن باز
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  ج وانصرف من عرفة قبل غروب الشمس لظروف عمله؟.س: ما حكم من ح
ج: على من انصرف من عرفة قبل الغروب فديةٌ عند أكثر أهل العلم إال أن يعود إليها ليالً 

  فتسقط عنه الفدية، وهي دم يوزع ملساكني احلرم.
  الشيخ ابن باز

  

 س: إذا وقف احلاج خارج حدود عرفة ــ قريباً منها ــ حىت غربت الشمس مث
  انصرف فما حكم حجه؟.

ج: إذا مل يقف احلاج يف عرفة يف وقت الوقوف فال حج له لقول النيب، صلى اهللا عليه 
وسلم: ((احلج عرفة، فمن أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك احلج)). وزمن 
ليه الوقوف، ما بعد الزوال من يوم عرفة إىل طلوع الفجر من ليلة النحر، هذا هو امع ع

  بني أهل العلم.
أما ما قبل الزوال ففيه خالف بني أهل العلم واألكثرون على أنه ال جيزيء الوقوف فيه إذا مل 
يقف بعد الزوال وال يف الليل، ومن وقف اراً بعد الزوال أو ليالً أجزأه ذلك واألفضل أن 

وز اإلنصراف قبل يقف اراً بعد صالة الظهر والعصر مجع تقدمي إىل غروب الشمس، وال جي
الغروب ملن وقف اراً، فإن فعل ذلك فعله دم عند أكثر أهل العلم لكونه ترك واجباً وهو 

  اجلمع يف الوقوف بني الليل والنهار ملن وقف اراً.
  الشيخ ابن باز
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س: شخص شارك يف أعمال احلج ومل ميكنه عمله من الوقوف بعرفة يف النهار فهل جيوز له 
وهل لو مر بسيارته يف عرفة  نصراف الناس يف الليل؟ وكم يكفيه يف الوقوف؟أن يقف بعد ا
  جيز له ذلك؟ 

ج: ميتد زمن الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع إىل طلوع الفجر يوم النحر، فإذا مل 
يتمكن احلاج من الوقوف يف ار اليوم التاسع فوقف يف الليل بعد االنصراف كفاه ذلك 

يقف بعرفة إال آخر الليل قبيل الصبح. ويكفيه ولو بضع دقائق، وكذا لو مر يف حىت لو مل 
عرفات وهو سائر على سيارته أجزأه ذلك ولكن األفضل له أن حيضر يف الوقت الذي يقف 
فيه الناس ويشاركهم يف الدعاء عشية عرفة ويظهر منه اخلشوع وحضور القلب، ويرجو مثل 

ول املغفرة، فإن فاته النهار فوقف بالليل فاألفضل له أن ما يرجون من نزول الرمحة وحص
يبكر بالوقوف مهما استطاع فيرتل بعرفة ولو قليالً وميد يديه إىل ربه ويتضرع إليه يف 

  السؤال، مث يذهب معهم إىل مزدلفة وميكث ا إىل آخر الليل حىت يتم حجه.
  الشيخ ابن باز

  

رفة سواء كان ذلك يف عرفات أو غريها وذلك س: ما حكم االجتماع يف الدعاء يف يوم ع
بأن يدعو إنسان من احلجاج الدعاء الوارد يف بعض كتب األدعية املسمى بدعاء يوم عرفة أو 
غريه مث يردد احلجاج ما يقول هذا اإلنسان دون أن يقولوا آمني فهل يعترب هذا الدعاء بدعة 

  أم ال نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟.
لحاج يف هذا اليوم العظيم أن جيتهد يف الدعاء والضراعة إىل اهللا سبحانه وتعاىل ج: األفضل ل

ويرفع يديه ألن الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، اجتهد يف الدعاء والذكر يف هذا اليوم حىت 
غربت الشمس وذلك بعد ما صلى الظهر والعصر مجعاً وقصراً يف وادي عرنة مث توجه إىل 

د الصخرات وجبل الدعاء ويسمى جبل اآلل واجتهد يف الدعاء املوقف فوقف هناك عن
والذكر رافعاً يديه مستقبالً القبلة وهو على ناقته، وقد شرع اهللا سبحانه لعباده الدعاء 

بتضرع وخفية وخشوع هللا عز وجل ورغبة ورهبة، وهذا الوطن من أفضل مواطن الدعاء، 
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ك قال اهللا تعاىل: (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنبه ال حيب املتعدين). وقال تعاىل: (واذكر ر
  يف نفسك). اآلية. 

ويف الصحيحني: (قال أبو موسى األشعري رضي اهللا عنه: رفع الناس أصوام بالدعاء فقال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ((أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم وال 

مسيع قريب أقرب إىل أحدكم من عنق راحلته)). وقد أثىن اهللا جال غائباً إن الذي تدعونه 
وعال على زكريا عليه السالم يف ذلك. قال تعاىل: (ذكر رمحت ربّك عبده زكريا إذ نادى 

ربه ندآًء خفياً). وقال عز وجل: (وقال ربكم ادعوين أستجب لكم). اآلية. واآليات 
ء كثرية ويشرع يف ذلك هذا املوطن بوجه خاص واألحاديث يف احلث على الذكر والدعا

اإلكثار من الذكر والدعاء بإخالص وحضور قلب ورغبة ورهبة، ويشرع رفع الصوت به أو 
بالتلبية كما فعل ذلك النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وأصحابه رضي اهللا عنهم فيما علمت 

كما يف دعاء القنوت ودعاء  لكن لو دعا إنسان يف مجاعة وأمنوا على دعائه فال بأس يف ذلك
  ختم القرآن الكرمي ودعاء االستسقاء وحنو ذلك.

أما التجمع يف يوم عرفة يف غري عرفة فال أصل له عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وقد قال، 
صلى اهللا عليه وسلم، ((من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد)). أخرجه مسلم يف صحيحه 

  واهللا ويل التوفيق.
  شيخ ابن بازال
  

  س: ما حكم الوقوف مبزدلفة واملبيت فيها وما قدره. ومىت يبدأ احلاج االنصراف منها؟.
ج: املبيت مبزدلفة واجب على الصحيح، وقال بعضهم إنه ركن، وقال بعضهم مستحب، 

والصواب من أقوال أهل العلم أنه واجب، من تركه فعليه دم، والسنة أن ال ينصرف منها إال 
ة الفجر وبعد اإلسفار، يصلي فيها الفجر فإذا أسفر توجه إىل مىن ملبياً والسنة أن بعد صال

  يذكر اهللا بعد الصالة ويدعو فإذا أسفر توجه إىل مىن ملبياً. 
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وجيوز للضعفة من النساء والرجل والشيوخ االنصراف من مزدلفة يف النصف األخري الليل، 
األقوياء فالسنة هلم أن يبقوا حىت يصلوا الفجر رخص هلم النيب عليه الصالة والسالم، أما 

وحىت يذكروا اهللا كثرياً بعد الصالة مث ينصرفوا قبل أن تطلع الشمس، ويسن رفع اليدين مع 
  الدعاء يف مزدلفة مستقبالً القبلة كما فعل يف عرفة، ومزدلفة كلها موقف.

  الشيخ ابن باز
  

  .س: ما حكم املبيت باملزدلفة قبل نصف الليل؟
ج: جيب على احلاج املبيت مبزدلفة ليلة العاشر من ذي احلجة إىل الفجر إال لعذر من مرض 
وحنوه فيجوز له وملن يقوم بشؤونه بعد نصف الليل أن يرحل إىل مىن، ملبيت النيب، صلى اهللا 
عليه وسلم، ا يف حجه إىل الفجر وترخيصه ألهل األعذار يف االنصراف من املزدلفة إىل 

  د منتصف الليل.مىن بع
  الشيخ ابن باز

  

س: ما هو ضابط املبيت مبزدلفة وإذا تعذر املبيت واكتفى احلاج باملرور ا فقط فما حكم 
  حجة؟. 

ج: جيب على احلاج املبيت مبزدلفة إىل أن ينتصف الليل، وإن كمل املبيت وصلى ا الفجر 
ل، وجيوز للضعفة من النساء وذكر اهللا بعد الصالة واستغفره حىت يسفر كان أفضل وأكم

والشيوخ وحنوهم يلزمهم الدفع يف النصف األخري من الليل ألن الرسول، صلى اهللا عليه 
وسلم، رخص للضعفة من أهله يف ذلك. أما هو، صلى اهللا عليه وسلم، فبات ا وصلّى ا 

، واألكمل الفجر وذكر اهللا بعد الصالة وهلّله واستغفره، فلما أسفر جداً دفع إىل مىن
للحجاج التأسي به، صلى اهللا عليه وسلم، يف ذلك، للضعفة الترخيص يف الدفع قبل الصبح 
كما تقدم. ومن ترك املبيت يف مزدلفة من غري عذر شرعي وجب عليه دم لكونه خالف 
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السنة ولقول ابن عباس رضي اهللا عنهما ((من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً)) وال شك أن 
مزدلفة نسك عظيم حىت ذهب أهل العلم إىل أنه ركن من أركان احلج وذهب  املبيت يف

بعضهم إىل أنه سنة وأعدل واألقوال أنه واجب من الواجبات يف احلج جيب بتركه دم مع 
  التوبة واالستغفار ممن ترك ذلك عمداً من غري عذر شرعي.

  الشيخ ابن باز
  

  لة العيد؟س: ما احلكم يف ترك املبيت للحاج يف مزدلفة لي
ج: املبيت مبزدلفة واجب، ويرخص للضعفة الدفع يف آخر الليل، ويف تركه عمداً اإلمث 
والفدية عند مجهور أهل العلم، ومع اجلهل الفدية فقط. ومع العجز يسقط كسائر 

الواجبات، لكن من أردك صالة الفجر يف أول الوقت وبقي بعد الصالة يذكر اهللا مث دفع 
  أجزأه ذلك؟.

  ابن عثيمني الشيخ
  

س: نرى يف هذه األيام عند النفرة من عرفات إىل مزدلفة الزّحام الشديد حبيث أن احلاج إذا 
وصل إىل مزدلفة ال يستطيع املبيت فيها من شدة الزحام وجيد مشقة يف ذلك فهل جيوز ترك 

والعشاء  املبيت مبزدلفة وهل على احلاج شيء إذا ترك املبيت ا، وهل جتزيء صالة املغرب
عن الوقوف واملبيت يف مزدلفة وذلك بأن يصلي احلاج صاليت املغرب والعشاء يف مزدلفة مث 
  يتجه فوراً إىل مىن فهل يصيح الوقوف على هذا النحو نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟.
ج: املبيت مبزدلفة من واجبات احلج، اقتداء بالنيب، صلى اهللا عليه وسلم فقد بات ا، صلى 

((خذوا عين مناسككم)). وال  اهللا عليه وسلم، وصلى الفجر ا وأقام حىت أسفر جداً وقال:
يعترب احلاج قد أدى هذا الواجب إذا صلى املغرب والعشاء فيها مجعاً مث انصرف ألن النيب، 
صلى اهللا عليه وسلم، مل يرخص إال للضعفة آخر الليل. وإذا مل يبت يف مزدلفة فعليه دم 

ركه الواجب واخلالف بني أهل العلم رمحهم اهللا يف كون املبيت يف مزدلفة ركناً أو جربان لت
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واجباً أو سنة مشهور معلوم وأرجح األقوال الثالثة أنه واجب، على من تركه دم وحجه 
صحيح وهذا هو قول أكثر أهل العلم وال يرخص يف ترك املبيت إىل النصف الثاين من الليل 

وياء الذين ليس معهم ضعفة فالسنة هلم أن يبقوا يف مزدلفة حىت يصلوا إال للضعفة، أما األق
الفجر ا ذاكرين اهللا داعينه سبحانه حىت يسفروا مث ينصرفوا قبل طلوع الشمس تأسياً 

برسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، ومن مل يصلْها إال يف النصف األخري من الضعفة كفاه أن 
  صرف أخذاً بالرخصة واهللا ويل التوفيق.يقيم ا بعض الوقت مث ين

  الشيخ ابن باز
  

س: ما حكم من صلى صاليت املغرب والعشاء قصراً ومجع تأخري قبل دخول مزدلفة وذلك 
ألسباب طارئة منها تعطل سيارته يف الطريق إىل مزدلفة وخشية فوات وقت املغرب والعشاء 

لعشاء على حدود مزدلفة أي قبل حيث كان الوقت متأخراً جداً فصلى صاليت املغرب وا
مزدلفة مبسافة بسيطة مث نام ريثما يتم إصالح سيارته مث صلى أيضاً صالة الفجر وذلك بعد 

دخول وقت صالة الفجر أيضاً صالها على حدود مزدلفة حيث إنه مل يستطع دخول 
اء مزدلفة إال يف الصباح والشمس قد أشرقت فهل تصح صالته هذه لكل من املغرب والعش

  والفجر على حدود مزدلفة فنرجو من مساحتكم توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟.
ج: الصالة تصح يف كل مكان إال ما استثناه الشارع كما قال، صلى اهللا عليه وسلم: 

((جعلَت يل األرض مسجداً وطهوراً)). ولكن املشروع للحاج أن يصلي املغرب والعشاء 
بل نصف الليل فإن مل يتيسر له ذلك لزحام أو غريه مجعاً يف مزدلفة حيث أمكنه ذلك ق

صالها بأي مكان كان ومل جيز له تأخريمها إىل ما بعد نصف الليل لقوله تعاىل: ((إنَّ الصلوة 
كانت على املؤمنني كتاباً موقوتاً)). أي مفروضاً يف األوقات ولقول النيب، صلى اهللا عليه 

رواه مسلم من حديث عبداهللا بن عمرو ابن  وسلم: ((وقت العشاء إىل نصف الليل)).
  الشيخ ابن باز العاص رضي اهللا عنهما واهللا أعلم.
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س: محلة خرجت من عرفة بعد الغروب فضلوا الطريق فتوجهوا إىل مكة مث ردم الشرطة 
الساعة الواحدة ليالً، مث دخلوا  إىل عرفة فلما أقبلوا عليها توقفوا وصلوا املغرب والعشاء يف

  زدلفة أذان الفجر فصلوا فيها الفجر مث خرجوا فهل عليهم شيء يف ذلك أم ال؟. امل

ج: هؤالء ال شيء عليهم ألم أدركوا صالة الفجر يف مزدلفة حني دخلوها وقت أذان 
الفجر وصلوا الفجر فيها بغلس وقد ثبت عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أنه قال: ((من 

 ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليالً أو اراً فقد مت حجه شهد صالتنا هذه ووقف معنا حىت
وقضى تفثه))، لكن هؤالء أخطؤوا حني أخروا الصالة إىل ما بعد منتصف الليل ألن وقت 
صالة العشاء إىل نصف الليل كما ثبت ذلك يف صحيح مسلم من حديث عبداهللا بن عمرو 

  بن العاص عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم.
  ن عثيمنيالشيخ اب

  

  س: إذا مل جيد احلاج مكاناً مبزدلفة يرتل به ليلة العيد فما احلكم؟.
  ج: من مل ميكنه الرتول مبزدلفة فالظاهر أنه ال شيء عليه ألن الواجبات تسقط بالعجز عنها.

  الشيخ ابن عثيمني
  

  س: حاج نزل بنمره يظنها مزدلفة فما حكم حجه؟.
فة عليهم فدية ألم مفرطون حيث مل يسألوا وحجهم ج: الذين نزلوا بنمرة يظنوا مزدل

  صحيح.
  الشيخ ابن عثيمني
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س: أثناء حجي هذا العام وبعد عرفة ذهبت إىل مزدلفة فبت ا ولكن نسيت أن أذهب إىل 
  املشعر احلرام فهل علي إمث يف هذا؟.

إىل املشعر  ج: ليس عليك إمث إذا بت يف مزدلفة يف أي مكان فيها وال ضرر إذا مل تذهب
احلرام فإن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وقف يف املشعر احلرام وقال: ((وقفت هاهنا ومجع 
كلها موقف)) ((مجع)) يعين مزدلفة يف أي مكان وقفت فيه وبت فيه يكفي، والذي يظهر 

من قول النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ((وقفت هاهنا ومجع كلها موقف)) أنه ال ينبغي 
ن أن يتكلف وحيمل مشقة من أجل الوصول إىل املشعر بل يقف يف مكانه الذي هو لإلنسا

  فيه إذا صلى الفجر فيدعو اهللا عز وجل مث يدفع إىل مىن. .
  الشيخ ابن باز

  

) وكان معنا أطفال ٤٠/١١س: خرجنا من مزدلفة الساعة احلادية عشرة وأربعني دقيقة (
)) مث نزلنا إىل مكة ١١‘٥٠ة عشرة إال عشر دقائق ((علماً بأننا رمجنا اجلمرة الساعة الثاني

  فما احلكم؟.
ج: ليس عليكم شيء ألن خروجكم من مزدلفة صادف وقت انتصاف الليل. ولو تأخرمت 
حىت يغيب القمر لكان أفضل وأحوط وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه وتقبل منا ومنكم ومن 

  مجيع املسلمني.
  الشيخ ابن باز

  

يم باململكة استقبل والدته مبطار جدة قادمة من مصر بنية احلج فلما س: رجل مصري مق
وصلت ذهبوا وأدوا مناسك احلج فلما نفروا من عرفات إىل مزدلفة مبعية مطوف وعندما 
وصلوا إىل مزدلفة مجعوا صاليت املغرب والعشاء مث أجربهم املطوف على أن يذهبوا إىل مىن 

ا مبزدلفة ومل جيلسوا فيها إال قبل منتصف الليل فذهبوا قبل منتصف الليل أي أم مل يبيتو
  باإلكراه وقضوا حجهم فماذا عليهم.
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مع العلم أن والدته سافرت ملصر وال ميكن أن ترجع وهل جيوز حجها حيث أتت يف الطائرة 
  بدون حمرم.

 ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فحج املرأة املذكورة صحيح وليس عليها وال على
  ولدها شيء عند انصرافهما من مزدلفة قبل نصف الليل ألما مكرهان على ذلك.

أما جميئها من مصر بدون حمرم فال جيوز وعليها التوبة من ذلك ولكن ذلك ال يبطل حجها 
  بل حجها صحيح واهللا ويل التوفيق.

  الشيخ ابن باز
  

  فما احلكم؟.س: إذا مل جيد احلجاج مكاناً أيام التشريق يف مىن ولياليها 
ج: إذا مل جيدوا مكاناً يف مىن نزلوا عند آخر خيمة من خيام احلجاج ولو خارج حدود مىن 

  لقوله تعاىل: (فاتقوا اهللا ما استطعتم)
  الشيخ ابن عثيمني

  

  س: إذا مل جيد احلاج مكاناً يبيت فيه مبىن فماذا يفعل وهل إذا بات خارج مىن عليه شيء؟. 

التماس مكان يف مىن ليبيت ليايل مىن فلم جيد شيئاً فال حرج عليه أن  ج: إذا اجتهد احلاج يف
يرتل يف خارجها لقول اهللا ــ عز وجل ــ (فاتقوا اهللا ما استطعتم). وال فدية عليه من 

  جهة ترك املرتل لعدم قدرته عليه.
  الشيخ ابن باز

  

جيج اكتشفنا بعد س: إنين حججت وعائليت هلذا العام وبتنا ثالثة أيام وبسبب كثرة احل
  مضي اليوم الثاين بأننا خارج مىن لذا فإنين أرجو اإلفادة مبا يترتب علي يف ذلك؟.

ج: إذا كنت مل جتد مكاناً فال شيء عليك وإن كنت قد وجدت املكان وفرطت فعليك أن 
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  تتوب إىل اهللا ــ عز وجل ــ وإذا كنت مل تبت كل الليايل فإن أهل العلم يقولون أن
فدية توزعها على الفقراء مبكة وإن كنت مل تبت ليلة واحدة وبت يف الليلة الثانية عليك 
  فعليك

  الشيخ ابن عثيمني
  

س: رجل بات ليلتني قريباً من مىن جداً ظناً منه أنه بات فيها ولكن تبني له بعد ذلك أنه 
  ؟.قريب منها ومل يعلم بذلك إال هذه األيام منذ احلج املاضي. فماذا يعمل اآلن

ج: عليه دم يذحبه يف مكة للفقراء ألنه ترك واجباً بدون عذر شرعي وكان الواجب عليه أن 
  يسأل عن مىن حىت يبيت ا.

واملذكور مل يقم ذا الواجب فلهذا وجب عليه دم وهو جذع ضأن أو ثين معز جيزيء يف 
قول اهللا ـ عز األضحية، أما من التمس مكاناً يف مىن فلم يقدر على ذلك فال شيء عليه ل

وجل ــ (فاتقوا اهللا ما استطعتم). وقوله ــ سبحانه ــ: (ال يكلف اهللا نفساً إال 
وسعها). وقول النيب، صلى اهللا عليه وسلم: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)). 

ويستثىن من ذلك أيضاً من له عذر شرعي منعه من املبيت يف مىن كاملريض والرعاة والسقاة 
  الشيخ ابن باز ال شيء عليهم. وباهللا التوفيق.ف
  

س: لقد وفقين اهللا وحججت مع زوجي وكنا يف أيام التشريق الثالثة ال جنلس يف مىن إال إىل 
الساعة الواحدة ليالً ونرجع نبيت مبكة لوجود بيت لنا هناك فهل هذا جائز؟ أفيدوين جزاكم 

  اهللا خرياً. . .
اف واحلمد هللا وليس عليكما شيء ولكن لو بقيتم يف مىن الليل ج: املبيت مبىن أكثر الليل ك

  كله كان أفضل تأسياً بالنيب، صلى اهللا عليه وسلم، وأصحابه رضي اهللا عنهم، وباهللا التوفيق.
  الشيخ ابن باز
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س: ما حكم من بات يف مىن إىل الساعة الثانية عشرة ليالً مث دخل مكة ومل يعد حىت طلوع 
  الفجر؟.
ا كانت الساعة الثانية عشرة ليالً هي منتصف الليل يف مىن فإنه ال بأس أن خيرج منها ج: إذ

بعدها وإن كان األفضل أن يبقى يف مىن ليالً واراً، وإن كانت الساعة الثانية عشرة قبل 
منتصف الليل فإنه ال خيرج ألن املبيت يف مىن يشترط أن يكون معظم الليل على ما ذكره 

  م اهللا تعاىل.فقهاؤنا رمحه
  الشيخ ابن عثيمني

  

س: معلوم أن احلاج يلزمه املبيت يف مىن أيام التشريق، لكن إذا كان اإلنسان ال يريد أن ينام 
  يف الليل، فهل له أن خيرج مىن، ويبقى يف احلرم ألداء املزيد من العبادة. وفقكم اهللا؟.

يق واجب، املراد به أن يبقى يف مىن ج: املراد بقول أهل العلم أن املبيت مبىن يف أيام التشر
سواء كان نائماً أو مستيقظاً، وليس املراد أن يكون نائماً فحسب، فعلى هذا نقول للسائل 

  ال جيوز لك أن تبقى يف مكة املكرمة أيام التشريق، بل جيب عليك أن تكون يف مىن. 

ذا مل جيد مكاناً يف مىن، إال أن أهل العلم يقولون إذا قضى معظم الليل يف مىن كفاه ذلك. وإ
فإنه جيب أن يرتل عند منتهى آخر خيمة وليس له أن يذهب إىل مكة املكرمة أيضاً. . بل 
نقول إنك إذا مل تستطع أن تكون يف مىن، فانظر آخر خيمة من خيام احلجاج، وكن إىل 

جد جنبهم ألن الواجب أن يكون الناس بعضهم مع بعض، كما نقول أيضاً إذا امتأل املس
  بالناس فإم يصفون بعضهم إىل بعض. واهللا أعلم.

  الشيخ ابن عثيمني
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  س: ما حكم من مل تسمح له ظروف عمله باملبيت مبىن أيام التشريق.؟..
ج: املبيت مبىن يسقط ألصحاب األعذار، ولكن عليهم أن يغتنموا بقية األوقات للمكث مبىن 

  مع احلجاج...الشيخ ابن باز
  

ت خارج مىن أيام التشريق سواء كان ذلك عمداً أو لتعذر وجود مكان س: ما حكم املبي
  فيها. ومىت يبدأ احلاج بالنفري من مىن؟.

ج: املبيت يف مىن واجب على الصحيح ليلة إحدى عشرة وليلة اثنيت عشرة هذا هو الذي 
ط رجحه احملققون من أهل العلم على الرجال والنساء من احلجاج فإن مل جيدوا مكاناً سق

  عنهم وال شيء عليهم ومن تركه بال عذر فعليه دم.
ويبدأ احلاج بالنفري من مىن إذا رمى اجلمرات يوم الثاين عشر بعد الزوال فله الرخصة أن 
  يرتل من مىن وإن تأخر حىت يرمي اجلمرات يف اليوم الثالث عشر بعد الزوال فهو أفضل.

  الشيخ ابن باز
  

ثالثة أيام أو اليومني املذكورين للمتعجل فهل يلزمه دم س: ما حكم من ترك املبيت يف مىن 
عن كل يوم فاته املبيت فيه يف مىن أم أنه عليه دم واحد فقط لكل األيام الثالثة اليت مل يبت 

  فيها مبىن نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟. 

صلى اهللا  ج: من ترك املبيت مبىن أيام التشريق بدون عذر فقد ترك نسكاً شرعه رسول اهللا،
عليه وسلم، بقوله وفعله وبداللة ترخيصه لبعض أهل األعذار مثل الرعاة وأهل السقاية، 

والرخصة ال تكون إال مقابل العزمية ولذلك اعترب املبيت مبىن أيام التشريق من واجبات احلج 
يف أصح قويل أهل العلم ومن تركه بدون عذر شرعي فعليه دم ملا ثبت عن ابن عباس رضي 

 عنهما أنه قال: ((من ترك نسكاً أو نسيه فلريق دماً)). ويكفيه دم واحد عن ترك املبيت اهللا
  الشيخ ابن باز أيام التشريق واهللا أعلم.
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س: ما حكم من ترك املبيت يف مىن ليلة واحدة وهي ليلة احلادي عشر وذلك بأن كان 
ى اجلمار اراً بعد الزوال أي احلاج مريضاً ومل يستطع املبيت يف مىن تلك الليلة. ولكنه رم

أنه رمى مجار يوم احلادي عشر من أيام التشريق مع مجار اليوم الثاين عشر يف النهار بعد 
الزوال. فهل يلزمه دم يف هذه احلالة حيث إنه ترك مبيت ليلة احلادي عشر مبىن مع العلم أنه 

اليوم مث ارحتل عن مىن إىل بات ليلة الثاين عشر يف مىن ورمى اجلمار بعد الزوال من ذلك 
  مكة نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟.

ج: مادام ترك املبيت مبىن ليلة واحدة لعذر املرض فال شيء عليه لقوله تعاىل: (فاتقوا اهللا ما 
استطعتم). وألن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، رخص للساقة والرعاة املبيت مبىن من أجل 

  السقي والرعي واهللا أعلم.
  الشيخ ابن باز

  

س: بعض الناس ميكثون مبىن ليلة واحدة وهي ليلة احلادي عشر ويرمون الثاين عشر يف يوم 
احلادي عشر ويظنون أم قد مكثوا يومني وذلك ألم حيسبون يوم العيد يوماً من أيام 

يوم التشريق فيقولون حنن قد رمينا يوم العيد (يوم النحر) واليوم الثاين الذي بعده وهو 
احلادي عشر ويقولون إن هذه يومان استناداً إىل اآلية الكرمية يف قوله تعاىل: (فمن تعجل يف 
يومني فال إمث عليه) اآلية وبذلك يغادرون مىن يوم احلادي عشر يف مىن بعد أن يكونوا قد 
ا رموا اليوم الثاين عشر يف يوم احلادي عشر ويتركون بيات يوم الثاين عشر يف مىن فهل هذ
جيوز شرعاً وهل يصح لألنسان أن حيسب يوم العيد من اليومني أم أم قد رموا يوم الثاين 

  عشر يف يوم احلادي عشر مث انصرفوا من مىن نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟.
ج: املراد باليومني اللذين أباح اهللا جل وعال للمتعجل االنصراف من مىن بعد انقضائهما. 

عيد. ألن يوم العيد هو يوم احلج األكرب وأيام التشريق هي ثالثة أيام تلي مها ثاين وثالث ال
يوم العيد وهي حمل رمي اجلمرات وذكر اهللا جل وعال فمن تعجل انصرف قبل غروب 
الشمس يوم الثاين عشر ومن غربت عليه الشمس يف هذا اليوم وهو يف مىن لزمه املبيت 
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  والرمي يف اليوم الثالث عشر.
لذي فعله النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وأصحابه، واملنصرف يف اليوم احلادي عشر وهذا هو ا

قد أخلَّ مبا جيب عليه من الرمي فعليه دم يذبح يف مكة للفقراء، أما تركه املبيت يف مىن ليلة 
الثاين عشر فعليه عن ذلك صدقة مبا يتيسر، مع التوبة واالستغفار عما حصل منه من اخللل 

  غري وقته.والتعجل يف 
  الشيخ ابن باز

  

س: إذا خرج احلاج من مىن قبل غروب الشمس يوم الثاين عشر بنية التعجل ولدية عمل يف 
  مىن سيعود له بعد الغروب فهل يعترب متعجالً؟.

ج: نعم يعترب متعجالً ألنه أى احلج ونية رجوعه إىل مىن لعملة فيها ال مينع التعجل ألنه إمنا 
  املنوط به ال للنسك. نوى الرجوع للعمل 

  الشيخ ابن عثيمني
  

  س: من أين تؤخذ حصى اجلمار وما صفته وما حكم غسله؟.
ج: يؤخذ احلصى من مىن وإذا أخذ حصى يوم العيد من املزدلفة فال بأس وهي سبع يوم 
العيد وال يشرع غسلها بل يأخذها من مىن أو املزدلفة ويرمي ا أو من بقية احلرم جيزيء 

حرج فيه وأيام التشريق يلقها من مىن كل يوم واحدة وعشرين حصاة إن تعجل ذلك وال 
اثنني وأربعني لليوم احلادي عشر والثاين عشر وإن مل يتعجل ثالثاً وستني وهي من احلصى 
اخلذف تشبه بعر الغنم املتوسط فوق احلمص ودون البندق كما قال الفقهاء وتسمى حصى 

  نم قليالً.اخلذف كما تقدم أقل من بعر الغ
  الشيخ ابن باز
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  س: هل جيوز للحاج أن يرمي من احلصى الذي حول اجلمار؟.
ج: جيوز له ذلك ألن األصل أنه مل حيصل به الرمي أما الذي يف احلوض فال يرمي بشيء 

  الشيخ ابن باز منه.
  

  س: يقال إنه ال جيوز الرمي جبمرة قد رمي ا فهل هذا صحيح ومال الدليل عليه؟. 

ذا ليس بصحيح ألن الذين استدلوا بأنه ال يرمي جبمرة قد رمى ا، عللوا ذلك بعلل ج: ه
ثالث قالوا إا أي اجلمرة اليت رمى ا كاملاء املستعمل يف طهارة واجبة، واملاء املستعمل يف 
الطهارة الواجبة يكون طاهراً غري مطهر، وإا كالعبد إذا أُعتق فإنه ال يعتق بعد ذلك يف 

ة أو غريها، وإنه يلزم من القول باجلواز أن يرمي مجيع احلجيج حبجر وأحد، فترمي كفار
أنت هذا احلجر مث تأخذه وترمي مث تأخذه وترمي حىت تكمل السبع مث جييء الثاين فيأخذه 
فريمي حىت يكمل السبع، فهذه ثالث علل وكلها عند التأمل عليلة جداً أما التعليل األول 

حلكم يف األصل وهو أن املاء املستعمل يف طهارة واجبة يكون طاهراً غري فإننا نقول مبنع ا
مطهر، ألنه ال دليل على ذلك وال ميكن نقل املاء عن وصفة األصلي وهو الطهورية إال بدليل 
وعلى هذا فاملاء املستعمل يف طهارة واجبة طهور مطهر فإذا انتفى حكم األصل املقيس عليه 

التعليل الثاين وهو قياس احلصاة املرمي ا على العبد املعتق فهو انتفى حكم الفرع، وأما 
قياس مع الفارق فإن العبد إذا أُعتق كان حراً ال عبداً فلم يكن حمالً للعتق خبالف احلجر إذا 
رمي به فإنه يبقى حجراً بعد الرمي به فلم ينتف املعىن الذي كان من أجله صاحلاً للرمي به 

بد الذي أعتق استرف مرة أخرى بسبب شرعي جاز أن يعتق مرة ثانية، وهلذا لو أن هذا الع
وأما التعليل الثالث وهو أنه يلزم من ذلك أن يقتصر احلجاج على حصارة واحدة فنقول إن 

  أمكن ذلك فليكن، ولكن هذا غري ممكن ولن يعدل إليه أحد مع توفر احلصا.
حول اجلمرات فخذ بدهلا مما عندك وبناء على ذلك فإنه إذا سقط من يدك حصاة أو أكثر 
  الشيخ ابن عثيمني وارم به سواء غلب على ظنك أنه قد رمي ا أم ال.
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س: مىت يبدأ احلاج رمي اجلمرات؟ وما كيفية الرمي؟ وما عدد احلصى؟ وبأي اجلمرات يبدأ 
  الرمي ومىت ينتهي؟. 

هلا (مجرة العقبة) يرميها يوم ج: يرمي أول اجلمار يوم العيد وهي اجلمرة اليت تلي مكة ويقال 
العيد وإن رماها يف النصف األخري من ليلة النحر كفى ذلك، ولكن األفضل أن يرميها 

ضحى ويستمر إىل غروب الشمس فإن فاته الرمي رماها بعد غروب الشمس ليالً عن يوم 
عد زوال العيد، يرمي واحدة بعد واحدة ويكرب مع كل حصاة، أما يف أيام التشريق فريميها ب

الشمس يرمي األوىل اليت تلي مسجد اخليف بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة مث الوسطي 
بسبع حصيات مث األخرية بسبع حصيات يف اليوم احلادي عشر والثاين عشر وهكذا الثالث 

عشر ملن مل يتعجل، والسنة أن يقف بعد األوىل وبعد الثاين، بعدما يرمي األوىل يقف 
جيعلها عن يساره ويدعو ربه طويالً، وبعد الثانية يقف وجيعلها عن ميينه مستقبالً القبلة و

مستقبالً القبلة ويدعو ربه طويالً، يف اليوم احلادي عشر والثاين عشر ويف اليوم الثالث عشر 
ملن مل يتعجل، أما اجلمرة األخرية اليت تلي مكة فهذه يرميها وال يقف عندها ألن الرسول، 

  م، رماها ومل يقف عندها عليه الصالة والسالم.صلى اهللا عليه وسل
  الشيخ ابن باز

  

س: مىت يبدأ وقت رمي اجلمار مجار أيام التشريق الثالثة وإىل مىت ينتهي، وهل يصح أن 
يرمي احلاج ليالً هذه اجلمار خاصة هذه األيام وحنن نرى الزحام الشديد واملشقة الصعبة يف 

يستدلون باحلديث الصحيح الذي رواه البخاري يف الرمي اراً وذلك ألن بعض الناس 
صحيحه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: ((كان رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، 
يسأل يوم النحر مبىن فيقول ال حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال اذبح وال 

ا كان رسول اهللا، حرج فقال رميت بعد ما أمسيت فقال ال حرج)). فهم يقولون إنه إذ
صلى اهللا عليه وسلم، قد أجاز للرجل الرمي ليالً حيث إن الرمي يف يوم النحر من أوجب 

الواجبات على كل حاج حىت يتحلل التحلل األول فكيف ببقية أيام التشريق الثالثة اليت تقل 
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فما حكم من وجوباً عن يوم النحر فهذا دليل على أن الرمي أيام التشريق الثالثة جائز ليالً 
رمى اجلمار ليالً هل عليه شيء أم ال؟ نرجو من مساحتكم توضيح هذه النقطة مع ذكر 

  الليل؟.
ج: وقت رمي اجلمار أيام التشريق من زوال الشمس إىل غروا ملا روى مسلم يف صحيحه 
أن جابراً رضي اهللا عنه قال: ((رمى رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يوم النحر ضحى 

بعد ذلك بعد الزوال)). وما رواه البخاري عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه سئل عن  ورمى
ذلك فقال: ((كنا نتحني فإذا زالت الشمس رمينا)). وعليه مجهور العلماء لكن إذا اضطر 
إىل الرمي ليالً فال بأس بذلك ولكن األحوط الرمي قبل الغروب ملن قدر على ذلك أخذاً 

  خلالف. بالسنة وخروجاً من ا

وأما حديث ابن عباس املذكور فليس دليالً على الرمي بالليل ألن السائل سأل النيب، صلى 
اهللا عليه وسلم، يوم النحر فقوله: (بعد ما أمسيت) أي بعد الزوال ولكن يستدل على الرمي 
بالليل بأنه مل يرد عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، نص صريح يدل على عدم جواز الرمي 

ليل واألصل جوازه لكنه يف النهار أفضل وأحوط ومىت دعت احلاجة إليه ليالً فال بأس به بال
يف رمي اليوم الذي غابت مشسه إىل آخر الليل أما اليوم املستقبل فال يرمي عنه يف الليلة 
السابقة له ماعدا ليلة النحر يف حق الضعفة يف النصف األخري أما األقوياء فالسنة هلم أن 

يهم مجرة العقبة بعد طلوع الشمس كما تقدم، مجعاً بني األحاديث الواردة يف ذلك يكون رم
  واهللا أعلم.

  الشيخ ابن باز
  

  س: مىت ينتهي رمي مجرة العقبة أداًء ومىت ينتهي قضاًء؟.
ج: أما رمي مجرة العقبة يوم العيد فإنه ينتهي بطلوع الفجر من اليوم احلادي عشر ويبتديء 

ليلة النحر للضعفاء وحنوهم من الذين ال يستطيعون مزامحة الناس وأما من آخر الليل من 
رميها يف أيام التشريق فهي كرمي اجلمرتني اللتني معهما، يبتديء الرمي من الزوال، وينتهي 
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بطلوع الفجر، من الليلة اليت تلي اليوم إال إذا كان يف آخر أيام التشريق انتهت بغروب 
النهار أفضل إال أنه يف هذه األوقات مع كثرة احلجيج وغشمهم مشسها، ومع ذلك الرمي يف 

وعدم مباالة بعضهم ببعض، إذا خاف على نفسه من اهلالك أو الضرر أو املشقة الشديدة 
فإنه يرمي ليالً وال حرج عليه، كما أنه لو رمي ليالً بدون أن خياف هذا فال حرج عليه، 

سألة وال يرمي ليالً إال عند احلاجة إليه، وأما ولكن األفضل أن يراعى اإلحتياط يف هذه امل
  قوله قضاء فإا تكون قضاء إذا طلع الفجر من اليوم التايل.

  الشيخ ابن عثيمني
  

س: حاج من خارج اململكة ال يعلم عن ظروف السفر وترتيبات التذاكر والطائرات وسأل 
هـ) وقيل ميكن ذلك ١٤٠٥/ ١٢/ ١٣يف بلده هل ميكنه احلجز الساعة الرابعة عصراً (

فحجز على هذا املوعد مث أدركه املبيت مبىن ليلة ثالث عشر، اثين عشر، فهل جيوز له أن 
يرمي صباحاً مث ينفر علماً أنه لو تأخر بعد الزوال فات السفر وترتب عليه مشقة كبرية 

  وخمالفة ألويل األمر؟.
الرمي يف هذه احلالة للضرورة  ج: ال جيوز له أن يرمي قبل الزوال ولكن ميكن أن نسقط عنه

ونقول له يلزمك فدية تذحبها يف مىن أو يف مكة أو توكل من يذحبها عنك وتوزع على 
الفقراء وتطوف طواف الوداع ومتشي، ونقول أما قولك إذا كان اجلواب بعد اجلواز أليس 

ولكنه ليس  هناك رأي جييز الرمي قبل الزوال، اجلواب: هناك رأي جييز الرمي قبل الزوال
بصحيح والصواب أن الرمي قبل الزوال ال جيوز وذلك ألن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قال 
خذوا عن مناسككم، ومل يرم، صلى اهللا عليه وسلم، إال بعد الزوال، فإن قال قائل: رمي 
ذا النيب، صلى اهللا عليه وسلم، بعد الزوال جمرد فعل وجمرد الفعل ال يدل على الوجوب قلنا ه
صحيح، إنه جمرد فعل، وجمرد الفعل ال يدل على الوجوب: أما كونه جمرد فعل فألن النيب، 
صلى اهللا عليه وسلم، مل يأمر بأن يكون الرمي بعد الزوال وال ى عن الرمي قبل الزوال، 
وأما كون الفعل ال يدل على الوجوب فنعم، ال يدل على الوجوب ألن الوجوب ال يكون 
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عل أو ي عن الترك، ولكن نقول هذا الفعل دلت القرينة على أنه للوجوب، إال بأمر بالف
ووجه ذلك أن يكون الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، يؤخر الرمي حىت تزول الشمس يدل 
على الوجوب إذ لو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لكان النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يفعله 

لنيب عليه الصالة والسالم ما خري بني أمرين إال اختار ألنه أيسر على العباد وأسهل، وا
أيسرمها ما مل يكن إمثاً، فكونه مل خيتر األيسر هنا وهو الرمي قبل الزوال يدل على أنه إمث 

والوجه الثاين مما يدل على أن هذا الفعل للوجوب كون الرسول عليه الصالة والسالم يرمي 
يترقب الزوال بفارغ الصرب ليبادر بالرمي، وهلذا  فور زوال الشمس قبل يصلي الظهر فكأنه

أخر صالة الظهر مع أن األفضل تقدميها يف أول الوقت، كل ذلك من أجل أن يرمي بعد 
  الزوال.

  الشيخ ابن عثيمني
  

س: إنين يف آخر أيام احلج رميت اجلمرات قبل أذان الظهر بربع ساعة فهل هذا وقت الزوال 
  يبدأ بعد؟.وهل علي شيء إن كان مل 

ج: عليك دم يذبح يف مكة للفقراء ألن اجلمار يف أيام التشريق إمنا يكون بعد الزوال وال 
جيزيء قبله ألن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، رمى يف أيام التشريق بعد الزوال وقال: ((خذوا 

  عين مناسككم)).
  ليم.فوجب على املسلمني اتباعه يف ذلك عليه من ربه أفضل الصالة والتس

وعليك مع ذلك التوبة إىل اهللا سبحانه ألنك خالفت املشروع عفا اهللا عنا وعنك وعن كل 
  مسلم.

  الشيخ ابن باز
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س: هل جيوز رمي مجرة العقبة ليالً أي ليلة عيد األضحى بعد االنصراف من مزدلفة إىل مىن 
اهللا عليه  يف الليل وما هو تعليق مساحتكم على احلديث الصحيح وهو قول النيب، صلى

  وسلم، لغلمان بين عبد املطلب: ((ال ترموا اجلمرة تطلع الشمس)).؟. 

ج: األفضل لألقوياء رمي مجرة العقبة يوم العيد بعد طلوع الشمس اقتداء بالنيب، صلى اهللا 
عليه وسلم، وعمالً باحلديث املذكور أما أهل األعذار وهو الضعفة فإنه جيوز هلم يف النصف 

يل ألحاديث وردت يف ذلك منها حديث أم سلمة رضي اهللا عنها ((أا رمت األخري من الل
اجلمرة قبل الفجر)). رواه أبو داود بإسناد صحيح، وملا رواه البخاري رمحه اهللا عن عبد اهللا 
موىل أمساء: ((أا نزلت ليلة مجع يف املزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة مث قالت يا بين هل 

فصلَّت ساعة مث قالت هل غاب القمر؟ قلت نعم، قالت فارحتلوا  غاب القمر؟ قلت: ال،
فارحتلنا ومضينا حىت رمت مجرة العقبة مث رجعت وصلت الصبح يف مرتهلا فقلت هلا ياهنتاه 
ما أرانا إال قد غلسنا ــ قالت يا بين إن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، إذن للظعن)) 

يف الرمي بعد طلوع الشمس فقد ضعفه بعض أهل أما حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما 
العلم ملا يف إسناده من االنقطاع وعلى فرض صحته فهو حممول على الندب واألفضلية مجعاً 

  بني األحاديث الواردة يف ذلك كما نبه على ذلك احلافظ ابن حجر رمحه اهللا واهللا أعلم.
  اللجنة الدائمة

  

قال إين رميت بعد ما أمسيت قال ال حرج  س: جاء يف حديث ابن عباس رضي اهللا عنه
  صححه البيهقي فهل هذا صحيح وأنه جيوز رمي مجرة العقبة بعد غروب مشس يوم النحر؟. 

ج: جاء عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أنه سئل يوم النحر وليس يف أيام التشريق، حيث 
رمي يف آخر النهار وهذا جاء يف البخاري أن أحد الصحابة قال رميت بعدما أمسيت أي أنه 

جمزيء عند اجلميع إذا رمي آخر النهار يوم العيد بعد الظهر أو بعد العصر فال بأس وليس 
معناه أنه رمى يف الليل، ألنه سأل النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قبل أن جييء الليل. أما الرمي 
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يء وهو قول بعد غروب الشمس فهو حمل خالف بني أهل العلم. منهم من قال أنه جيز
قوي، وقال آخرون إذا غربت الشمس ال جيزيء بل يؤجل ويرمي بعد زوال الشمس من 

اليوم احلادي عشر ولكن يرمي مجرة العقبة قبل أن يرمي مجرات اليوم احلادي عشر هذا هو 
املشروع عند العلماء . ولكن ينبغي للمسلم أن جيتهد حىت يرمي مجرة العقبة يف النهار يوم 

ا رمي النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وكما رمى الصحابة رضي اهللا عنهم وأرضاهم العيد كم
وهكذا يف األيام اليت أعدت للرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس، فإذا ضاقت عليه 

األمور وغابت الشمس ومل يرم أجزأه الرمي بعد الغروب إىل آخر الليل على الصحيح واهللا 
  ويل التوفيق.
  الشيخ ابن باز

  

س: هل جيوز رمي اجلمرات الثالث يف أيام التشريق ليالً ملن ليس لديه عذر؟ وهل جيوز ملن 
  دفع مع النساء والضعفة ليلة النحر بعد منتصف الليل من مزدلفة أن يرمي مجرة العقبة أم ال؟.
ج: جيوز الرمي بعد الغروب على الصحيح لكن السنة أن يرمي بعد الزوال قبل الغروب هذا 

فضل إذا تيسر وإذا مل يتيسر فله الرمي بعد الغروب على الصحيح. ومن دفع مع هو األ
الضعفة والنساء من احملارم والسائقني وغريهم فحكمه حكمهم جيزئه أن يرمي يف آخر الليل 

  مع النساء.
  الشيخ ابن باز

  

  س: ما حكم من حصل عنده شك بأن بعض احلصى مل يسقط يف احلوض؟.
  ميل، يأخذ من احلصى الذي عنده يف مىن من األرض ويكمل ا. ج: من شك فعليه التك

  الشيخ ابن باز
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س: حاج رمى مجرة العقبة من جهة الشرق ومل يسقط احلجر يف احلوض فما العمل وهو يف 
  اليوم الثالث عشر وهل يلزمه إعادة الرمي يف أيام التشريق؟.

ي الذي أخطأ فيه فقط وعلى هذا يعيد ج: ال يلزمه إعادة الرمي كله وإمنا يلزمه إعادة الرم
رمي مجرة العقبة فقط ويرميها على الصواب، وال جيزئه الرمي الذي رماه من جهة الشرق 

ألنه يف هذه احلال ال يسقط يف احلوض الذي هو موضع الرمي وهلذا لو رماها من اجلسر من 
  الناحية الشرقية أجزأ ألنه يسقط يف احلوض.

  الشيخ ابن عثيمني
  

ماذا جيب على من رمى إحدى احلصوات وهي آخر ما كان معه فلم تقع يف حوض س: 
  اجلمرة الكربى من شدة الزحام الذي أك قوته؟.

ج: إن أمكنه أن يرمي بدهلا دون حرج رمى واحدة عنها وإال أجزأ ما رمي وال دم عليه وال 
  إطعام.

  اللجنة الدائمة
  

مي أو مجرتان، ومضى يوم أو يومان فهل يلزمه س: إذا مل تصب مجرة من اجلمار السبع املر
  إعادة هذه اجلمرة أو اجلمرتني، وإذا لزمه فهل يعيد ما بعدها من الرمي؟.

ج: إذا بقي عليه رمي مجرة أو مجرتني من اجلمرات أو على األوضح حصاة أو حصاتني من 
يكمل هذا الذي أحدى اجلمرات فإن الفقهاء يقولون إذا كان من آخر مجرة فإنه يكملها أي 

نقص فقط وال يلزمه رمي ما قبلها، وإن كان من غري آخر مجرة فإنه يكمل الناقص ويرمي 
ما بعده، والصواب عندي أنه يكمل النقص مطلقاً وال يلزمه إعادة رمي ما بعدها، وذلك 

ألن الترتيب يسقط باجلهل أو بالنسيان، وحينئذ نقول له ما نقص من احلصاة فارمه وال جيب 
  ليك رمي ما بعدها.ع

وقبل إاء اجلواب أحب أن أنبه إىل أن املرمي جمتمع احلصا وليس العمود املنصوب للداللة 
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  عليه فلو رمي يف احلوض ومل يصب العمود بشيء من احلصيات فرميه صحيح. واهللا أعلم.
  الشيخ ابن عثيمني

  

ء كان ذلك اليوم هو س: هل جيوز للحاج رمي مجار أيام التشريق كلها يف يوم واحد سوا
أيام التشريق مث يبيت يف  أول يوم من أيام التشريق أو كان النحر مثالً أو كان آخر يوم من

مىن اليومني أو األيام الثالثة بدون رمي حيث إنه قد رمي مجيع اجلمار يف يوم واحد فهل 
من رمي  يصح رميه هذا أم أنه ال بد من ترتيب رمي األيام كل يوم على حدة حىت ينتهي

  األيام الثالثة نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟.
ج: رمي اجلمار من واجبات احلج، وجيب يف يوم العيد وأيام التشريق الثالثة لغري املتعجل، 
ويف اليومني األولني من أيام التشريق للمتعجل ويرمي عن كل يوم بعد الزوال لفعل النيب، 

ين مناسككم)). وال جيوز تقدمي رميها قبل وقته، أما صلى اهللا عليه وسلم، وقوله: ((خذوا ع
التأجري فيجوز عند احلاجة الشديدة كالزحام عند مجع من أهل العلم قياساً على الرعاة ألن 
النيب، صلى اهللا عليه وسلم، رخص هلم بأن جيمعوا رمي يومني يف اليوم الثاين منهما وهو 

عيد مث رمي اليوم األول مث الثاين مث الثالث إن مل الثاين عشر ويرتب ذلك بالنية، وأهلا يوم ال
  يتعجل ويكون طواف الوداع بعد ذلك واهللا أعلم.

  الشيخ ابن باز
  

عاماً الفريضة وأنا جاهلة وال أعرف شيئاً عن احلج  ١٧س: حججت مع والدي وعمري 
وذهبت مع والدي للرجم لرمي اجلمرات فأخذها والدي ورماها كلها مجيعاً فهل حجي 

  صحيح أم ال؟.
  أفيدوين أفادكم اهللا. 
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ج: إذا كان والدك رمي اجلمرات السبع دفعة واحدة فعليك دم وهو سبع بدنة أو سبع بقرة 
أو رأس من الغنم، جذع من الضأن أو ثين من املاعز، يذبح يف مكة ويوزع بني فقراء احلرم 

مي اجلمرات السبع ألن رمي اجلمرات يف احلج واجب من واجبات احلج والواجب أن تر
واحدة بعد واحدة فإذا رماها احلاج رمية واحدة مل جتزيء إال عن حصاة واحدة، وحجك 
صحيح وليس عليك إعادته ولكن حصل فيه نقص جيرب بالدم املذكور وإذا تيسر لك احلج 
مرة أخرى فذلك من باب التطوع، ويف احلج فرضاً وتطوعاً فضل عظيم وأجر كبري ملن 

وأداه على الوجه الشرعي لقول النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ((احلج املربور  تيسر له ذلك
ليس له جزاء إال اجلنة)). والعاجز عن الرمي كاملريض والشيخ الكبري واملرأة اليت ال تستطيع 
الوصول إىل اجلمرة وأشباههم جيوز له التوكيل يف رمي اجلمار لقول اهللا عز وجل: (فاتقوا 

  ).اهللا ما استطعتم
والواجب على املسلمني مجيعاً من الذكور واإلناث التفقه يف الدين ومعرفة أحكام ما أوجب 
اهللا عليهم من صالة وزكاة وصوم وحج وغري ذلك، ألن اهللا خلق الثقلني لعبادته وال سبيل 
إىل معرفتها إال بالتعلم والتفقه يف الدين وقد صح عن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أنه 

  ل: ((من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين)).قا
وقال، صلى اهللا عليه وسلم، ((من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل اهللا له به طريقاً إىل 

  اجلنة))..
  وفق اهللا املسلمني مجيعاً للعلم النافع والعمل به إنه خري مسؤول.

  الشيخ ابن باز
  

يوم العيد، مث علم بعد ذلك أن وقت الرمي  س: ماذا جيب على من رمي اجلمار ضحى ثاين
  هو بعد الظهر؟. 

ج: من رمي اجلمار ثاين يوم العيد 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 
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ن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه فإن مل يعلم إال بعد غروب أو الرابع بعد الزوال قبل أ
  الشمس لليوم الرابع مل يرم وعليه دم يذبح باحلرم ويطعمه الفقراء.

  اللجنة الدائمة
  

هـ. ويف اليوم األول لرمي اجلمار. . بدل أن ١٤٠٦س: حضر قريب يل لتأدية فريضة احلج 
ذا اخلطأ يف اليوم الثاين حيث صحح  يرمي األصغر فاألوسط فاألكرب عكس الرمي وعلم

الرمي يف اليومني الثاين والثالث ومل يرم عن األول أو يكفّر. حىت أمت مجيع املناسك وعاد إىل 
  بلده.

  وأرسل يسأل عما عليه جتاه هذا اخلطأ حيث اختلفت أراء الذين سأهلم.
عاً من الضأن أو ثنياً من ج: عليه دم وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم يكون جذ

املعز يذبح يف مكة ويوزع بني فقراء احلرم لكونه علم باحلكم يف أيام الرمي فلم يعد الرمي 
على الوجه املشروع وقد ثبت عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال: ((من ترك نسكاً أو 

  نسيه فليهرق دماً)).
ومل يعرف له خمالف من الصحابة رضي اهللا وهذا له حكم الرفع ألنه ال يقال من جهة الرأي 

  الشيخ ابن باز عنهم. وباهللا التوفيق.
  

س: ما حكم من مكث يومني بعد العيد وبات ليلة اليوم الثالث هل جيوز له أن يرمي بعد 
  طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس إذا بدت له ظروف قاسية؟.

لزمه املبيت وأن يرمي بعد الزوال، وال ج: من بقي يف مىن حىت أدركه الليل يف الثالثة عشرة 
جيوز له الرمي قبل الزوال كاليومني السابقني، ليس له الرمي فيهما إال بعد الزوال ألن 

الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، بقي يف مىن اليوم الثالث عشر ومل يرم إال بعد الزوال وقال: 
  الشيخ ابن باز ((خذوا عنّى مناسككم)).
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وجي يف أداء فريضة احلج للمرة الثانية وكان أوالدي يف الرياض فبعد أن س: كنت مع ز
رمينا اجلمرة الثانية نزلنا مكة وأكملنا حجنا وسافرنا للرياض النشغال على األطفال ووكلنا 

  أحد أقاربنا برمي اجلمرات عنا؟ فهل هذا جائز؟ وماذا جيب علينا؟.
ركتما واجب الرمي يف اليوم الثاين عشر ومبيت ج: عليكما التوبة إىل اهللا سبحانه ألنكما ت

الليلة الثانية عشر وطواف الوداع يف وقته ألن وقته بعد انتهاء الرمي، وعلى كل واحد 
منكما ذبيحتان جتزئان يف الضحية، تذحبان يف مكة وتوزعان بني فقراء احلرم عن ترك الرمي 

فعلتماه قبل وقته وعليكما صدقة مبا يف اليوم الثاين وعن ترك طواف الوداع ألنه واجب وقد 
  يسر اهللا عن ترك املبيت الليلة الثانية عشرة عفا اهللا عنا وعنكم.

  الشيخ ابن باز
  

  س: ما حكم من رمى يف اليوم احلادي عشر مث ودع البيت وسافر.
ج: إذا رمي يف اليوم احلادي عشر مث ودع البيت وسافر فقد ترك واجبني مها رمي اجلمرات 

لثاين عشر والبيتوتة مبىن ليلته فعليه فديتان على ما قاله كثري من أهل العلم يذحبهما يف يف ا
  مكة ويتصدق ما هناك؟.

  الشيخ ابن عثيمني
  

س: إذا أخر احلاج الرمي إىل آخر أيام التشريق ملرض أو كرب وخوف زحام فهل يرمي مجرة 
الرمي عن كل يوم على حدة  منالعقبة واجلمرات األخرى وهو يف موقف واحد أم ال بد 

مبعىن أنه يرمي عن اليوم األول مث يبدأ من جديد لليوم الثاين وهكذا عن اليوم الثالث ولو 
  كان يف ذلك مشقة؟.

ج: يرمي مجرة العقبة أوالً، مث يرمي مجرات اليوم احلادي عشر مث مجرات اليوم الثاين عشر مل 
  اللجنة الدائمة يف وقته حسب الطاقة. الثالث عشر إن مل يتعجل والسنة أن كل يوم
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س: إن والديت وإخويت االثنتني قد وكلوين عنهم برمي اجلمرات وذلك خوفاً من شدة 
  االزدحام فهل يصح ذلك؟ جزاكم اهللا خري اجلزاء.

ج: يصح التوكيل إذا كن عاجزات عن الرمي لشدة الزحام أو ملرضهن أو مسوغ آخر من 
  املسوغات الشرعية.

  ابن بازالشيخ 
  

  س: ما الفدية يف احلج؟ وما أقسامها؟ وما احلكم إذا كرر فعل حمظور من جنس واحد؟.
ج: الفدية هي فدية فعل احملظور من حمظورات اإلحرام وهي أقسام األول: التخيري بني ذبح 
شاة أو إطعام ستة مساكني أو صيام ثالثة أيام وهذا يف حلق الشعر ولو ثالث شعرات، 

افر ولبس املخيط واستعمال الطيب وتغطية الرأس فمن فدى بشيء من ذلك وتقليم األظ
كفى، القسم الثاين: جزاء الصيد، فيخري بني أن يذبح مثله من يمة األنعام أو يقدر مثنها 
طعاماً يتصدق به أو يصوم عدله أياماً عن كل مد يوماً، الثالث: فدية التمتع والقران فيلزمه 

ام عشرة أيام ثالثة مبكة وسبعة إذا رجع، القسم الرابع: دم اجلربان دم إن وجد فإن عدمه ص
إذا ترك شيئاً من واجبات احلج كاملبيت مبزدلفة ورمى اجلمار واحللق وطواف الوداع 

واإلحرام من امليقات، فمن ترك شيئاً من ذلك فعليه دم ملساكني احلرم أما إذا كرر حمظوراً 
ة كأن حلق كل يوم شعرات أو غطى رأسه عدة مرات من جنس فليس عليه إال فدية واحد

  لكن إن فدى عن األول مث عاد، لزمته فدية ثانية.
  الشيخ ابن جربين

  

  س: ما الذي جيب على من قطع شجرة احلرم وما هي حدود حرم مكة؟.
ج: من قطع شجرة كبرية يف احلرم املكي فعليه دم بدنة ويف الشجرة الصغرية شاة ويف 

وجيوز قطع األغصان اليت متتد على الطريق وتؤذي املارة وجيوز قطع ما أنبته  احلشيش قيمته،
اآلدمي، واحلرم املكي له حدود معروفة قد نصب يف ايتها أعالم ظاهرة توجد يف الطريق 
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كالذي بني مزدلفة وعرفة وآخرى يف طريق جدة قرب الشميسي وهو موضع احلديبية 
  وغريها.

  الشيخ ابن جربين
  

سقط الدم عن اجلاهل الذي ال يعرف احلكم أو الناسي الذي ترك واجباً من س: هل ي
واجبات احلج كاملبيت والرمي واحللق أم ال بد من الدم وكذلك احلال ملن ارتكب شيئاً من 

  حمظورات اإلحرام؟.
ج: يسقط عن اجلاهل والناسي الذي ارتكب حمظوراً من حمظورات اإلحرام وال يسقط عمن 

ن واجبات احلج أو العمرة جهالً أو نسياناً، لقول ابن عباس رضي اهللا عنه: من ترك واجباً م
  ترك نسكاً أو نسيه فعليه دم. وحلديث صاحب اجلبة الذي تضمخ بالطيب وهو معتمر.

  اللجنة الدائمة
  

  س: ما حكم من أحرم من امليقات للحج أو العمرة مث حبسه حابس عن الطواف والسعي؟.
ه إذا كان يرجو زوال هذا احلابس قريباً كأن يكون املانع سيالً أو عدواً ج: يبقى على إحرام

ميكن التفاوض معه يف الدخول وأداء الطواف والسعي وال يعجل يف التحلل. كما حدث 
للنيب، صلى اهللا عليه وسلم، وأصحابه حيث مكثوا مدة يوم احلديبية للمفاوضات مع أهل 

ء العمرة بدون قتال، فلما مل يتيسر ذلك وصمموا مكة لعلهم يسمحون هلم بالدخول ألدا
  على املنع إال باحلرب أهدى النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وأصحابه وحلقوا وحتللوا.

هذا هو املشروع للمحصر، أن يتمهل فإن تيسر فك احلصار استمر على إحرامه وأدى 
أو احلج إن كان حاجاً، مناسكه، وإن مل يتيسر ذلك وشق عليه املقام حتلل من هذه العمرة 

وال شيء عليه سوى التحلل بإهراق دم وحلق الشعر أو التقصري كما فعل النيب، صلى اهللا 
عليه وسلم، وأصحابه يوم احلديبية وبذلك يتحلل كما قال ــ جل وعال ــ: (فإن 
أُحصرمت فما استيسر من اهلدي وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله). فاحللق يكون 
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  د الذبح، ويقوم مقامه التقصري، فينحر أوالً مث حيلق أو يقصر، مث يتحلل ويعود إىل بالده.بع
  الشيخ ابن باز

  

س: إذا جتاوز امليقات ملبياً حبج أو عمرة ومل يشترط وحصل له عارض كمرض وحنوه مينعه 
  من إمتام نسكه فماذا يلزمه أن يفعل؟.

حصل عليه حادث مينعه من التمام، إن أمكنه ج: هذا يكون حمصراً، إذا كان مل يشترط مث 
الصرب لعله يزول أثر احلادث مث يكمل صرب، وإن مل يتمكن من ذلك فهو حمصر على 

  الصحيح واهللا قال يف احملصر: (فإن أُحصرمت فما استيسر من اهلدي)
والصواب أن اإلحصار يكون بالعدو ويكون بغري العدو فيهدي وحيلق أو يقصر ويتحلل هذا 

حكم احملصر، يذبح ذبيحة يف حمله الذي أحصر فيه. سواء كان يف احلرم أو يف احلل  هو
ويعطيها الفقراء يف حمله ولو كان خارج احلرم، فإن مل يتيسر حوله أحد نقلت إىل فقراء 

احلرم أو إىل من حوله من الفقراء أو إىل فقراء بعض القرى مث حيلق أو يقصّر ويتحلل، فإن مل 
  صام عشرة أيام مث حلق أو قصراً وحتلل. يستطع اهلدي
  الشيخ ابن باز

  

  س: إذا عزم املسلم على احلج وبعد اإلحرام تعذّر حجه ماذا يلزمه؟.
ج: إذا أحصر اإلنسان عن احلج بعد ما أحرم، مبرض أو غريه جاز التحلل بعد أن ينحر هدياً 

ج والعمرةَ هللا فإنْ أُحصرتم فَما مث حيلق رأسه أو يقصره لقول اهللا سبحانه: (وأَتموا الَح
استيسر من اهلَدي وال تحلقُوا رُءوسكُم حتى يبلُغَ اهلدي محلَّه). وألن النيب، صلى اهللا عليه 
وسلم، ملا أحصر عن دخول مكة يوم احلديبية حنر هدية وحلق رأسه مث حلّ وأمر أصحابه 

ر قد قال يف إحرامه فإن حبسين حابس فمحلّي حيث حبستين، بذلك. لكن إذا كان احملص
وحل ومل يكن عليه شيء، ال هدي وال غريه ملا ثبت يف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا 

عنها أن ضباعة بنت الزبري ابن عبد املطلب رضي اهللا عنها قالت يا رسول اهللا إين أريد احلج 
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وسلم: ((حجي واشترطي أن حملي حيث وأنا شاكية فقال هلا النيب، صلى اهللا عليه 
  حبستين)).

  الشيخ ابن باز
  

س: ما احلكم إذا خرج اإلنسان حاجاً أو معتمراً ومنعه عن السري يف طريق احلج عصابة أو 
  خارجون على القانون مثالً؟.

ج: ال خيلو من صد عن احلج أو قطاع طريق من أن يكون ذلك قبل اإلحرام أو بعده فإذا 
ألداء احلج أو العمرة فمنعه العدو من الوصول إىل مكة قبل أن حيرم رجع إىل  خرج املسلم

أهله وال شيء عليه ويثاب على نيته، وعليه أن يبادر إىل أداء فريضة احلج إذا أمن الطريق، 
فإذا خرج ألداء حج أو عمرة مث وصل امليقات فأحرم مث منعه األعداء أو صدوه عن البيت 

 يتحلل كاحملصر وهو املذكور يف قوله تعاىل: (فإن إحصرمت فما استيسر فعليه أن يذبح شاة مث
  من اهلدي). فإن مل جيد الشاة

بقي على إحرامه وصام عشرة أيام مث حل فإن كان قد اشترط عند اإلحرام بأن قال: إن 
حبسين حابس فمحلي حيث حبستين. فال شيء عليه إذا حبس بل جاز له التحلل باإلحصار 

  بدون هدي.
  الشيخ ابن جربين

  

س: من أحرم باحلج من امليقات مث سار إىل أن قرب من مكة فمنعه مركز التفتيش ألنه مل 
  حيمل بطاقة احلج فما احلكم؟.

ج: احلكم يف هذا احلال أنه يكون حمصراً حني تعذر عليه الدخول فيذبح هدياً يف مكان 
فيما بعد باخلطاب األول القضاًء، اإلحصار وحيل مث إن كانت هذه احلجة هي الفريضة أداها 

وإن كانت غري الفريضة فإن الشيء عليه، على القول الراجح، ألن النيب، صلى اهللا عليه 
وسلم، مل يأمر الذين أحصروا يف غزوة احلديبية أن يقضوا تلك العمرة اليت أحصروا عنها، 
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لقضاء على من فليس يف كتاب اهللا وال يف سنة رسوله، صلى اهللا عليه وسلم، وجوب ا
أحصر قال: (فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي). ومل يذكر شيئاً سوى ذلك وعمرة 

القضاء مسيت بذلك ألن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قاضى قريشاً أي عاهدهم عليها وليس 
  من القضاء الذي هو استدارك ما فات واهللا أعلم.

  الشيخ ابن عثيمني
  

ىل البيت احلرام وقضيت مناسك العمرة وتوجهت إىل مىن س: توجهت يف اليوم السابع إ
بنا السيارة وتأثرنا وكان  وصلينا اخلمسة فروض ا وبعد ذلك توجهنا إىل عرفات وانقلبت

برفقيت رجل حيج ألمي، تويف يف احلادث وأنا رجعت من حمل احلادث يف ليلة التاسع من ذي 
  احلجة، ما يلزم؟.

احلج أن تستمر فيه حىت تقضي املناسك مجيعها وال تتركه ج: الواجب عليك وقد أحرمت ب
حلادث ــ أجناك اهللا منه ــ ومثله ال يكون عذراً لك يف ترك املواصلة يف احلج وما 
دمت رجعت قبل أن تقف بعرفة وتطوف بالبيت وتؤدي ما أوجبه اهللا عليك فعليك أن 

الغنم جيزيء يف األضحية داخل مكة  تستغفر اهللا وتتوب إليه مما ارتكبته، وأن تذبح رأساً من
يف أي وقت وتوزعه على الفقراء وال تأكل منه وال دي منه لقريب غين وأن حتج من قابل 

  إن شاء اهللا وباهللا التوفيق وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلم.
  اللجنة الدائمة

  

حقهم التمتع س: هل جيب اهلدي على أهل مكة ملن أحرم منهم باحلج فقط وهل يصح يف 
  أم القران يف احلج نرجو توضيح ذلك مع الدليل؟.

ج: يصح التمتع والقران من أهل مكة وغريهم، لكن ليس على أهل مكة هدي، وإمنا اهلدي 
على غريهم من أهل اآلفاق القادمني إىل مكة حمرمني بالتمتع أو القران لقول اهللا تعاىل: (فمن 

ر من اهلدي فمن لَّم جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا متتع بالعمرة إىل احلج فما استيس



   

 

١٣٦  

 

  


� وا�� ������
�  ا�����ُع ا���
� ����وى ا��� وا����ة ��� ��ز وا�� 
  

رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام واتقوا اهللا واعلموا 
  أنَّ اهللا شديد العقاب).

  الشيخ ابن باز
  

حلاج س: هذا اهلدي الذي يهدى والُ يستفاد منه إال قليالً أليس من األفضل أن يصوم ا
القادر على اهلدي، وعند عودته يخرج قيمة اهلدي ملساكني وطنه مث يتم صيام باقي العشرة 

  أيام فما رأيكم أثابكم اهللا؟. 

ج: من املعلوم أم الشرائع تتلقى عن اهللا ورسوله، صلى اهللا عليه وسلم، ال عن آراء الناس، 
حلاج متمتعاً أو قارناً أن يهدي واهللا ــ سبحانه وتعاىل ــ شرع لنا يف احلج إذا كان ا

فإذا عجز عن اهلدي صام عشرة أيام، ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله، وليس لنا أن 
نشرع شيئاً من قبل أنفسنا، بل الواجب أن يعدل ما يقع من الفساد يف اهلدي، بأن يذكر 

لعناية بأماكن الذبح والة األمور لتصريف اللحوم وتوزيعها على الفقراء واملساكني وا
وتوسعتها للناس وتعدادها يف احلرم حىت يتمكن احلجاج من الذبح يف أوقات متسعة ويف 
أماكن متسعة وعلى والة األمور أن ينقلوا اللحوم إىل املستحقني هلا أو يضعوها يف أماكن 

يصوم وهو مربدة حىت توزع بعد على الفقراء يف مكة وغريهم، أما أن يغري نظام اهلدي بأن 
قادر أو يشتري هدياً يف بالده للفقراء أو يوزع قيمته فهذا تشريع جديد ال جيوز للمسلم أن 
يفعله ألن املشرع هو اهللا ـ سبحانه وتعاىل ـ، وليس ألحد تشريع ((أم لَهم شركاء شرعوا 

ع اهللا وأن ينفذوه، لَهم من الدّين ما مل يأذن به اهللا). فالواجب على املسلمني أن خيضعوا لشر
وإذا وقع خلل من الناس يف تنفيذه وجب اإلصالح والعناية بذلك، مثل ما وقع يف اهلدي يف 
ذبح بعض اهلدايا وعدم وجود من يأكلها، وهذا خلل وخطأ جيب أن يعاجل من جهة والة 
ديه األمور ومن جهة الناس فكل مسلم يعتين ديه حىت يوزعه على املساكني أو يأكله أو يه

  إىل بعض إخوانه. وأما أن يدعه يف أماكن ال يستفاد منه فال جيزئه ذلك.
وعلى والة األمور أن يعينوا على ذلك بأن ينقلوا اللحوم إىل الفقراء يف وقتها، أو ينقلوها إىل 
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  أماكن مربدة يستفاد منها بعد ذلك وال تفسد.
ذا الشيء وال يزال أهل العلم  هذا هو الواجب على والة األمور وهو إن شاء اهللا ساعون

  ينصحون بذلك، ويذكرون والة األمور هذا األمر.
  ونسأل اهللا أن يعني اجلميع على ما فيه املصلحة العامة للمسلمني يف هذا الباب وغريه.

  الشيخ ابن باز
  

  س: ما احلكم فيمن ذبح اهلدي مث تركه هل جيزئه ذلك أو ال؟.
إىل مستحقيه وال جيوز أن يذحبه ويدعه ولكن لو أخذ ج: على من ذبح اهلدي أن يوصله 

  شيئاً قليالً منه فأكل منه وتصدق أجزأه ذلك.
  الشيخ ابن عثيمني

  

س: ذبح حاج هديه يف عرفات أيام التشريق ووزعها على من فيها فهل جيوز ذلك وماذا 
زع حلمه جيب عليه إذا كان جاهالً احلكم أو عامداً؟. . وإذا ذبح هديه يف عرفات مث و

  داخل احلرم هل جيوز ذلك وما هو املكان الذي ال جيوز ذبح اهلدي فيه. . ولكم الشكر؟.
ج: هدي التمتع والقران ال جيوز ذحبه إال يف احلرم فإذا ذحبه يف غري احلرم كعرفات وجدة 
وغريمها فإنه ال جيزئه ولو وزع حلمه يف احلرم. . . وعليه هدي آخر يذحبه يف احلرم سواء 

  ن جاهالً أو عاملاً.كا
ألن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، حنر هديه يف احلرم وقال خذوا عين مناسككم، وهكذا 

  أصحابه رضي اهللا عنهم إمنا حنروا هديهم يف احلرم تأسياً به، صلى اهللا عليه وسلم.
  الشيخ ابن باز
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ذبح اهلدي وتوزيعه س: أحرمنا وحنن مجاعة متمتعني فأدينا العمرة وحتللنا، وأشار بعضهم ب
يف مكة، وفعالً مت الذبح يف مكة، مث علمنا بعد ذلك أن الذبح ال يكون إال بعد رمي مجرة 
العقبة، وكنت أعلم بذلك وأشرت عليهم بتأجيل الذبح إىل يوم النحر أو بعده، ولكنهم 

ا يف أصروا على الذبح بعد وصولنا وأدائنا العمرة بيوم واحد، فما حكم ذلك وماذا يلزمن
  هذه احلالة؟. 

ج: من ذبح قبل العيد دم العمرة أو دم التمتع فإنه ال جيزئه ألن الرسول، صلى اهللا عليه 
وسلم، وأصحابه مل يذحبوا إال يف أيام النحر وقد قدموا وهم متمتعون يف اليوم الرابع من ذي 

ذحبها جائزاً قبل  احلجة، وبقيت الغنم واإلبل اليت معهم موقوفة حىت جاء يوم النحر فلو كان
ذلك لبادر النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وأصحابه إليه يف األيام األربعة اليت أقاموها قبل 

خروجهم إىل مىن ألن الناس حباجة إىل اللحوم يف ذلك الوقت، فلما مل يذبح النيب، صلى اهللا 
ن الذي ذبح عليه وسلم، وال أصحابه حىت جاء يوم النحر، ودل ذلك على عدم اإلجزاء، وأ

قبل يوم النحر خالف السنة وأتى بشرع جديد، فال جيزيء كمن صلى أو صام قبل الوقت 
  فال يصح صوم رمضان قبل وقته وال الصالة قبل وقتها حنو ذلك.

فاحلاصل أن هذه عبادة أداها قبل الوقت فال جيزيء، فعليه أن يعيد هذا الذبح إن قدر، وإن 
  سبعة إذا رجع إىل أهله فتكون عشرة أيام بدالً من الذبح.عجز صام ثالثة أيام يف احلج و

  الشيخ ابن باز
  

س: ما رأي فضيلتكم فيمن ذحبوا هدي التمتع أو القران قبل يوم العيد مستدلني بقول بعض 
  أصحاب املذاهب جبواز ذلك؟.

لكن ج: الذين ذحبوا هدي التمتع أو القران قبل العيد تقليداً ملن قال ذلك ليس عليهم شيء 
  ينبهون عن ذلك يف املستقبل.

  الشيخ ابن عثيمني
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س: رجل قرن احلج بالعمرة وفعل مجيع مناسك احلج ويف أيام مىن ذبح أضحية ومل يؤد 
  اهلدي جلهله حىت انتهت أيام مىن فهل عليه اهلدي؟.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليه أن يذبح هدياً عن القران مبكة وله أن يأكل منه 
  ه أن يوكل أميناً يذحبه عنه مبكة املكرمة وال جيزيء عنه ما ذبح بنية األضحية.ول

  اللجنة الدائمة
  

س: لقد أحرمت اإلحرام الذي يلزم معه اهلدي، ولكن ضاعت نقودي وفقدت كلَّ مايل 
  الذي معي فما حكمي يف هذه احلالة، علماً بأن زوجيت ترافقين أيضاً؟. 

رة يف أيام احلج متمتعاً ا إىل احلج، أو باحلج والعمرة مجيعاً قارناً ج: إذا أحرم اإلنسان بالعم
فإنه يلزمه دم وهو رأس من الغنم ثىن معز أو جذع من الضأن أو سبع بدنة أو سبع بقرة 
يذحبها يف أيام النحر فيعطيها الفقراء واملساكني ويأكل منها ويتصدق. هذا هو الواجب 

ب نفقته أو لفقره وعسر وقلة النفقة، فإنه يصوم ثالثة أيام يف عليه. فإذا عجز عن ذلك لذها
احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله كما أمر اهللا بذلك، وجيوز أن يصوم عن الثالثة، اليوم احلادي 
عشر والثاين عشر والثالث عشر وذلك مستثىن من النهي عن صيامها إال يف حق من فقد 

وإن صام ذلك قبل يوم عرفة فهو أفضل إذا كان فَقْد اهلدي فإنه يصوم هذه األيام الثالثة 
  النفقة متقدماً ويصوم السبعة عن أهله. واهللا أعلم.

  الشيخ ابن باز
  

س: ذهبت هذا العام لقضاء فريضة احلج بنية قارن حج وعمرة وبعد قضاء مجيع املناسك 
ل هو طاح أم احلج والعمرة حىت جاء ويوم اهلدي فوجئت بضياع املبلغ هناك ومل أعرف ه

رياالً سعودياً فلذلك مل أمتكن من الذبح ورجعت إىل نية الصوم ٤٥٠أحد سرقه واملبلغ هو 
وبينما نويت الصوم اعتراين مرض االنفلونزا فذهبت إىل املستشفى مبكة مث صرف العالج 
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الالزم يل ومل أستطع الصوم ورجعت إىل مدينة الرياض مستقالً سيارة مجس املدفوع أجرها 
مقدماً قبل الذهاب حسب االتفاق والشروط وعند وصويل زاد مرضي وإعيائي فذهبت إىل 

مستوصف ومت الكشف علي ومت صرف العالج الالزم ومل أستطع الصوم فهل بعد متام 
شفائي من املرض ينفع الصوم وماذا أفعل علماً بأين كانت نييت اهلدي ولكن هذا قضاء اهللا 

  أن تفتوين يف أمري جعلكم اهللا نصراً لدين اإلسالم. وقدره فأرجو من مساحتكم 

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك أحرمت حبج وعمرة قارناً وأديتها، وأن نقودك 
ضاعت ومل جتد ما تشتري به اهلدي فعليك صيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعت إىل 

 رجعت إىل الرياض ومل بلدك أو حمل إقامتك وحيث ذكرت أنك استمر بك املرض حىت
تستطع، فعليك صيام عشرة أيام يف حمل إقامتك بالرياض أو غريه عند قدرتك على ذلك وال 

  شيء عليك سوى هذا وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم، ، .
  اللجنة الدائمة

  

  س: مىت ينتهي زمن ذبح هدي التمتع، وهل هناك خالف وآراء يف حتديد الزمن؟.
تهي زمن الذبح هلدي التمتع بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر من ذي احلجة ج: ين

ويبتديء إذا مضى قدر الصالة من يوم العيد بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وأما هل هناك 
  خالف؟ فنعم فيه خالف يف ابتدائه وانتهائه ولكن الراجح ما ذكرناه واهللا أعلم.

  الشيخ ابن عثيمني
  

ر يف الدورة السابعة هليئة كبار العلماء املنعقدة يف الطائف يف النصف األول بناء على ما تقر
هـ من إدراج (هدي التمتع والقران) يف جدول أعمال الدورة الثامنة ١٣٩٥من شعبان عام 

وإعداد حبث يف ذلك، فقد اطلعت اهليئة يف الدورة الثامنة املنعقدة مبدينة الرياض يف النصف 
هـ البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث ١٣٩٦الثاين عام األول من شهر ربيع 
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العلمية واإلفتاء يف وقت الذبح ومكانه وحكم االستعاضة عن اهلدي بالتصدق بقيمته وعالج 
  مشكله اللحوم.

  وبعد تداول الرأي تقرر باإلمجاع ما يلي: 

لداللة الكتاب ــ ال جيوز أن يستعاض عن ذبح هدي التمتع والقران بالتصدق بقيمته ١
والسنة واإلمجاع على منع ذلك مع أن املقصود األول من ذبح اهلدي هو التقرب إىل تعاىل 
بإراقة الدماء كما قال تعاىل: (لَن ينالَ اهللا لُحومها والَ دماؤها ولكن ينالُه التقوى منكُم). 

إخراج القيمة يفضي إىل التالعب وألن من القواعد املقررة يف الشريعة سد الذرائع، والقول ب
بالشريعة فيقال ــ مثالً ــ خترج نفقة احلج بدالً من احلج لصعوبته يف هذا العصر، وألن 
املصاحل ثالثة أقسام: مصلحة معتربة باإلمجاع، ومصلحة ملغاة باإلمجاع، ومصلحة مرسلة، 

  تبارها.والقول بإخراج القيمة مصلحة ملغاة ملعارضتها لألدلة، فال جيوز اع
ــ قرر الس باألكثرية أن أيام الذبح أربعة، يوم العيد وثالثة أيام بعده وجيوز الذبح يف ٢

ليايل أيام التشريق لقوله تعاىل: (ليشهدوا منافع هلم ويذكروا اسم اهللا يف أيام معلومات على 
ا تفثهم وليوفوا ما رزقهم من يمة األنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقري. مث ليقضو

  نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق).
فإن قضاء التفث وطواف الزيارة ال يكون قبل يوم النحر، وملا رتب هذه األفعال على ذبح 

  اهلدي دل على أنه هدي القران والتمتع ألن مجيع اهلدايا ال يترتب عليها هذه األفعال.
هديه يوم العيد وكذلك ذبح هدي  وألنه ثبت عنه ــ صلى اهللا عليه وسلم ــ أنه ذبح

التمتع والقران عن نسائه يوم العيد ومل يثبت عنه ــ صلى اهللا عليه وسلم ــ وال عن 
أحد من أصحابه أنه ذبح قبل يوم العيد وال بعد أيام التشريق، وملا روى سليمان بن موسى 

قال: ((كُلُّ عرفَات عن ابن أيب حني عن جبري بن مطعم عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أنه 
.((حشرِيقِ ذَبام التكُلُّ أي)) احلديث إىل أن قال ــ .((فقوم  

قال ابن القيم ــ رمحه اهللا تعاىل ــ روي من وجهني خمتلفني يشد أحدمها اآلخر، انتهى 
  املقصود. 
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لى ــ ال خيصص الذبح مبىن بل جيوز الذبح يف مكة ويف أي موضع من احلرم لقوله، ص٣
.((ومنحر وكُلُّ فجاجِ مكة طَرِبق ى منحرنكُلُّ م)) :اهللا عليه وسلم  

ــ ما ترِك من اللحوم يف اازر فإن على احلكومة حفظه على وجه حيفظ نفعه حىت ٤
  يوزع بني فقراء احلرم.

ــ جيوز للحكومة تنظيم االستفادة من سواقط اهلدي اليت تترك يف اازر مثل اجللد ٥
  عظام والصوف وحنو ذلك مبا ترى فيه املصلحة لفقراء احلرم مما يتركه أهلهل رغبة عنه.وال
ــ ينبغي للحكومة ــ وفقها اهللا ــ أن تعين بتكثري اازر يف مىن ومكة وبقية احلرم ٦

  على وجه ميكَّن احلجاج من ذبح هداياهم بيسر وسهولة وأن يستفيدوا من حلومها ما شاءوا.
  يق، وصلى على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. . .وباهللا التوف

  هيئة كبار العلماء
  

  (أحكام العمرة)

  
س: تطوعت زوجة أن تدفع تكاليف العمرة لزوجها من ماهلا اخلاص كهدية له. مع العلم أنه 

شيء من جهة الدين، أفتونا يف  قادر على أداء العمرة من ماله اخلاص. فهل يف هذا العمل
  شاء اهللا؟. ذلك مأجورين إن

ج: ال بأس يف ذلك وجزاها اهللا خرياً على فعلها، ألن ذلك من باب التعاون على الرب 
  والتقوى.

  الشيخ ابن باز
  

س: لقد سافرت إىل جدة لزيارة األصدقاء هناك وبعد يوم من إقاميت فكرت أن آخذ عمرة 
صدقاء إنَّ فأحرمت يف جدة وتوجهت إىل مكة املكرمة وأخذت عمرة، فقال يل بعض األ
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عليك دماً، فالواجب أن حترم من وادي حمرم أو بداخل الطائرة عند وصولك امليقات أرجو 
  إفاديت...

  وفقكم اهللا؟.

ج: إن كانت عازماً على العمرة وأنت يف الرياض فيلزمك اإلحرام من امليقات أو حذاءه يف 
مل تفكر يف العمرة الطائرة فإن مل تفعل وأحرمت من جدة فعليك دم جربان أما إن كنت 

حال السفر وإمنا محلك على ذلك زيارة صديقك وإمنا عزمت عليها بعد أن وصلت جدة 
فأنشات العمرة من حيث فكرت هناك فال دم عليك ويكون ميقاتك من املوضع الذي 

  عزمت فيه على العمرة وهو جدة كما ذكرت واهللا أعلم.
  الشيخ ابن جربين

  

ة املقيمني فيها والوافدين إليها من أين حيرم؟ هل حيرم من س: من أراد العمرة من أهل مك
مكة؟ أو من احلل؟ أو من ميقات بلده؟ أرجو احتساب األجر يف اإلفادة مع بيان الدليل. . . 

  .؟ 

ج: من أراد العمرة من املقيمني يف مكة سواء كان من املستقرين فيها أو الوافدين إليها فإن 
ألن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ملا رغبت عائشة، يف العمرة  املشروع له اإلحرام من احلل

وهي مبكة يف حجة الوداع أمرها أن خترج من احلرم وأرسل معها أخاها عبد الرمحن 
فأحرمت من التنعيم وهو املعروف اليوم مبساجد عائشة وذهب بعض أهل العلم إىل أنه ليس 

ملا افتتح مكة يف رمضان مل يأخذ عمرة من  ألهل مكة عمرة ألن النيب، صلى اهللا عليه وسلم،
خارج مكة، والصواب القول األول وهو قول مجهور أهل العلم ملا تقدم من حديث عائشة، 
وألن ترك النيب، صلى اهللا عليه وسلم، االعتمار من خارج مكة عام الفتح ال يدل على عدم 

كثرية ويأمر به بعض  شرعية ذلك ألنه، صلى اهللا عليه وسلم، قد يترك الشيء ألسباب
أصحابه لتعلم األمة شرعيته، كما أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء رضي اهللا عنهما بصالة 
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الضحى وهو، صلى اهللا عليه وسلم، مل يكن يداوم عليها، وكما أخرب، صلى اهللا عليه وسلم، 
أن أفضل الصيام صوم داود وهو صوم يوم وفطر يوم ومل يكن يفعل ذلك عليه الصالة 

والسالم ألسباب اقتضت ذلك لعل منها خوف املشقة على أمته أما حديث ابن عباس رضي 
اهللا عنهما املتفق على صحته الدال على أنَّ من كان دون املواقيت حيرم باحلج والعمرة من 

حيث أنشأ فهو خاص باحلج يف حق املقيمني مبكة، أما العمرة فالواجب اإلحرام ا من احلل 
  ملتقدم مجعاً بني احلديثني. واهللا ويل التوفيق.حلديث عائشة ا
  الشيخ ابن باز

  

س: اتفقت أنا وأهلي للذهاب للعمرة ويف اليوم الذي اتفقنا على الذهاب فيه أحرمت 
بالعمرة ولكنهم تراجعوا وأجلوا املوعد ليوم آخر فتحللت من اإلحرام فهل علي شيء يف 

  هذا؟. 

رام بالعمرة فليس لك الرجوع عن ذلك وعليك إمتامها ج: إذا كنت نويت الدخول يف اإلح
كاحلج لقول اهللا سبحانه: (وأمتوا احلج والعمرة هللا). وهذا أمر جممع عليه بني أهل العلم، 

فعليك واحلال ما ذكر أن تعيد مالبس اإلحرام وأن تذهب إىل مكة فتطوف وتسعى وحتلق 
ت من الطيب ولبس املخيط وغطاء أو تقصر وبذلك متت العمرة وال شيء عليك فيما فعل

الرأس وحنو ذلك إذا كنت جاهالً أما أن كنت تعلم احلكم الشرعي وهو أنه ال جيوز لك 
التحلل بعد الدخول يف العمرة حىت تؤديها ولكنك تساهلت يف ذلك فعليك إطعام ستة 
ذلك  مساكني أو ذبح شاة أو صيام ثالثة أيام عن غطاء الرأس ولبس املخيط والطيب وحنو

كتقليم األظفار وحلق الرأس، كل واحد من هذه األشياء له كفارة مستقلة وهي إحدى 
الثالث املذكورة وكلها ختتص باحلرم املكي إال الصوم فإنه جيزيء يف كل مكان وأما اإلطعام 
فلمساكني احلرم لكل واحد نصف صاع من قوت البلد من متر أو غريه وهكذا الذبح يكون 

فإين كنت جامعت زوجتك فسدت العمرة وعليك إمتامها مث قضاؤها مرة  ملساكني احلرم،
أخرى من حمل إحرامك باألوىل، وعليك دم وهو رأس من الغنم جذع ضأن أو ثين معز 
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يذبح يف مكة للفقراء وجيزيء عن ذلك سبع بدنة أو سبع بقرة، عليك التوبة مع ذلك إىل اهللا 
م وفقنا اهللا وإياك للتوبة النصوح وأعاذنا وإياك سبحانه عن تساهلك يف هذا النسك العظي

  الشيخ ابن باز ومجيع املسلمني من نزغات الشيطان.
  

س: قدر اهللا أن أذهب ألداء العمرة يف شهر رمضان املبارك الفائت وملا بدأت يف الطواف 
ولشدة الزحام مل أكمله فخرجت من مكة وعدت إىل مدينيت وكان ذلك ليلة سبع 

سأل مساحة شيخنا حفظه اهللا عما يترتب علي مع العلم أنين واحلمد هللا أمتتع وعشرين. وأ
  بصحة جيدة أفيدونا أفادكم اهللا؟. 

ج: قد أخطأت فيما عملت عفا اهللا عنا وعنك وك ان الواجب عليك أن تكمل العمرة يف 
ع العلماء وقت آخر غري وقت الزحام لقول اهللا سبحانه: (وأمتوا احلج والعمرة هللا). وقد أمج

على أنه جيب على من أحرم حبج أو عمرة أن يكمل ذلك وأن ال يتحلل فيهما إال بعد 
الفراغ من أعمال العمرة ومن األعمال اليت تبيح له التحلل من أعمال احلج إال احملصر 
واملشترط إذا حتقق شرطه. فعليك التوبة مما فعلت، وعليك مع ذلك أن تذهب إىل مكة 

للطواف والسعي واحللق أو التقصري، وعليك مع ذلك دم وهو سبع بدنة أو إلكمال العمرة 
سبع بقرة أو رأس من الغنم ثين معز أو جذع ضأن إن كنت جامعت امرأتك يف املدة 

املذكورة مع التوبة مما فعلت كما تقدم وإن كنت تعلم احلكم وأنه ال جيوز لك هذا العمل 
صف صاع من قوت البلد من بر أو أرز أو فعليك إطعام ستة مساكني لكل مسكني ن

غريمها، أو ذبح شاة ثالثة أيام عن لبس املخيط، ومثل ذلك عن تغطية الرأس ومثل ذلك عن 
الطيب ومثل ذلك عن قلم األظفار ومثل ذلك عن حلق الشعر يف املدة املذكورة، أما إن 

(ربنا ال تؤاخذنا إن  كنت جاهالً فليس عليك شيء من الفدية املذكورة لقول اهللا سبحانه:
نسينا أو أخطأنا). وقد صح عن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أن اهللا أجاب هذه 

  الشيخ ابن باز الدعوة، وألدلة أخرى يف ذلك. واهللا ويل التوفيق.
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س: امرأة تسأل وتقول: كان عليها العذر أي حائض، وأراد أهلها الذهاب للعمرة حيث ال 
ا لو تأخرت عنهم. . وذهبت معهم للعمرة وأكملت كل شروط يبقى عندها أحد فيم

العمرة من طواف وسعي كأن مل يكن عليها عذر وذلك جهالً وخجالً من أن تعلم وليها 
  بذلك السيما أا أمية ال تعرف القراءة والكتابة. . ماذا جيب عليها. . ؟. 

الغسل وتعيد التقصري من  ج: إذا كانت أحرمت معهم بالعمرة فعليها أن تعيد الطواف بعد
الرأس، أما السعي فيجزئها يف أصح قويل العلماء، وإن أعادت السعي بعد الطواف فهو 
أحسن وأحوط، وعليها التوبة إىل اهللا سبحانه من طوافها وصالا ركعيت الطواف وهي 

  حائض.
تكمل  وإن كان هلا زوج مل حيل له وطؤها حىت تكمل عمرا، فإن كان قد وطئها قبل أن

عمرا فسدت العمرة وعليها دم وهو رأس من الغنم، جذع ضأن أو ثين معز يذبح يف مكة 
للفقراء، وعليها أن تكمل عمرا كما ذكرنا آنفاً، وعليها أن تأيت بعمرة أخرى من امليقات 

الذي أحرمت منه بالعمرة األوىل بدالً من عمرا الفاسدة، أما إن كانت طافت معهم 
ة وحياء وهي مل حترم بالعمرة من امليقات فليس عليها سوى التوبة إىل اهللا وسعت جمامل

سبحانه، ألن العمرة واحلج ال يصحان بدون إحرام واإلحرام هو نية العمرة أو احلج أو 
  نيتهما مجيعاً.
  الشيخ ابن باز

  

  س: رجل أتى بعمرة وترك أربعة أشواط من السعي نسياناً أو جهالً فماذا عليه؟.
ليه أن يكملها فيأيت ا حىت يتم سعيه سواء كان يف احلج أو يف العمرة وإن سافر إىل ج: ع

بلده يرجع إىل مكة ويكمل األشواط اليت تركها حىت تتم عمرته وهو يف حكم اإلحرام الذي 
  مينعه من أهله حىت يكمل عمرته.

  الشيخ ابن عثيمني
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  س: ما حكم احللق أو التقصري بالنسبة للعمرة؟. 

: احللق أو التقصري بالنسبة للعمرة واجب ألن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ملا قدم مكة ج
حجة الوداع وطاف وسعى أمر كل من مل يسق اهلدي أن يقصر مث حيلق فلما أمرهم أن 
يقصروا واألصل يف األمر للوجوب دل على أنه ال بد من التقصري، ويدل لذلك أن النيب، 

أمرهم حني أُحصروا يف غزو احلديبية أمرهم أن حيلقوا حىت إنه صلى عليه الصالة والسالم، 
اهللا عليه وسلم غضب حني توانوا يف ذلك، وأما هل األفضل يف العمرة التقصري أو احللق، 

فاألفضل احللق إال للمتمتع الذي قدم متأخراً فإن األفضل يف حقه التقصري من أجل أن يتوفر 
  احللق للحج.

  الشيخ ابن عثيمني
  

س: قمت يف العام املاضي بأداء مناسك العمرة يف شهر رمضان املبارك. وعندما عدنا إىل 
مرتلنا حليت اإلحرام دون أن أقص شعري ألنه مل يكن لدي علم ذا وأهلي مل يعلموا أنين 

  ال أعرف.
وعندما علموا أنين مل أقص شعري أخربوين بأن هذا ليس جائزاً فقمت يف احلال وقصصت 

  عري. هل عمريت مقبولة؟ أم ال؟.من ش
ج: ال جيوز للمحرم بعمرة، التحلل حىت حيلق رأسه أو يقصر منه، فمن حتلل قبل التقصري 

فلبس الثوب وغطى رأسه وهو عامل باحلكم فعليه الفدية، فإن كان جاهالً أو ناسياً فال شيء 
إلحرام واإلشتغال باحللق أو عليه لكن مىت علم أو تذكَّر فعليه خلع اللباس يف احلال وارتداء ا

  التقصري ويعذر باجلهل ذه األحكام.
  الشيخ ابن جربين
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س: إذا أدى احلاج العمرة وخرج بعد ذلك لزيارة أقربائه خارج احلرم هل يلزمه طواف 
  الوداع وهل عليه شيء يف ذلك؟. 

احلاج ج: ليس على املعتمر وداع إذا أراد اخلروج خارج احلرم يف ضواحي مكة وهكذا 
لكن مىت أراد السفر إىل أهله غري أهله شرع له ألوداع وال جيب عليه لعدم الدليل وقد خرج 

الصحابة رضي اهللا عنهم وأرضاهم الذي حلوا من عمرم إىل مىن وعرفات ومل يؤمروا 
بطواف الوداع، أما احلاج فيلزمه طواف الوداع عند مغادرته مكة مسافراً إىل أهله أو غري 

ول ابن عباس رضي اهللا عنهما: ((أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إال أنه أهله لق
خفف عن املرأة احلائض)). متفق عليه وقوله أُمر الناس يعين بذلك أن النيب، صلى اهللا عليه 
وسلم، أمرهم، وهلذا جاء يف الرواية األخرى عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب، صلى 

، قال: ((ال ينفرن أحد منكم حىت يكون آخر عهده بالبيت)). رواه مسلم. . اهللا عليه وسلم
ومن هذا احلديث يعلم أن احلائض ليس عليها وداع ال يف احلج وال يف العمرة، وهكذا 

  النفساء ألا مثلها يف احلكم عند أهل العلم.
  الشيخ ابن باز

  

البلد احلرام، وقد مسعت من  س: أنا كنت ألزم املعتمرين بطواف الوداع عند خروجهم من
  مساحتكم يف درسكم باحلرام أنه ال وداع هلم، فأرجو زيادة البيان يف هذا املوضوع؟.

ج: جيب طواف الوداع على من حج بيت اهللا احلرام عند سفره لقول ابن عباس رضي اهللا 
يه عنهما: أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال أنه خفف عن احلائض.. متفق عل
ــ ولقوله: كان الناس ينصرفون من كل جهة ــ فقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه 

وسلم: ((ال ينصرف أحد حىت يكون آخر عهده بالبيت)) ــ رواه أمحد ومسلم، وهذا 
أمر للحجاج بقرينة احلال، فإنه، صلى اهللا عليه وسلم، قاله عند الفراغ من احلج إرشاداً 

ب عليه طواف الوداع، لكن يسن له أن يطوفه عند سفره، لعدم للحجاج. أما املعتمر فال جي
الدليل على الوجوب، وألنه، صلى اهللا عليه وسلم، مل يطف للوداع عند خروجه من مكة 
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  بعد عمرة القضاء فيما علمنا من سنته يف ذلك.
  اللجنة الدائمة

  

  األشهر؟..س: هل ثبت فضل خاص للعمرة يف أشهر احلج خيتلف عن فضلها يف غري تلك 
ج: أفضل زمان تؤدي فيه العمرة شهر رمضان لقوله النيب، صلى اهللا عليه وسلم : ((عمرة 
يف رمضان تعدل حجة)). متفق على صحته ويف رواية أخرى يف البخاري ((تقضي حجة 
معي)) ويف مسلم تقضي حجة أو حجة معي)) ــ هكذا بالشك ــ يعين معه عليه 

  العمرة يف ذي القعدة ألن عمره كلها، صلى الصالة والسالم، مث بعد ذلك
اهللا عليه وسلم، وقعت يف ذي القعدة وقد قال اهللا سبحانه: (لقد كان لكم يف رسول اهللا 

  أسوة حسنة). وباهللا التوفيق.الشيخ ابن باز
  

س: هل وردت أحاديث تدل على أن العمرة يف رمضان تعدل حجة، أو أن فضلها كسائر 
  الشهور؟.

يف صحيح مسلم عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أنه قال: ((عمرة يف رمضان  ج: نعم: ورد
تعدل حجة)) فالعمرة يف رمضان تعدل حجة كما جاء به احلديث ولكن ليس معىن ذلك 
أا جتزيء عن احلجة حبيث لو اعتمر اإلنسان يف رمضان وهو مل يؤد فريضة احلج سقطت 

  الشيء للشيء أن يكون جمزئاً عنه. .عنه الفريضة، ألنه ال يلزم من معادلة 
فهذه سورة: ((قل هو اهللا أحد)) تعدل ثلث القرآن ولكنها ال جتزيء عنه فلو أن أحداً يف 

صالته كرر سورة اإلخالص ثالث مرات مل يكفه ذلك عن قراءة الفاحتة، وهذا قول 
على كل شيء قدير، اإلنسان: ((ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو 

عشر مرات يكون كمن أعتق أربع أنفس من ولد إمساعيل)) ومع ذلك لو قاهلا اإلنسان 
وعليه عتق رقبة مل جتزيء عنها)). وبه تعرف أنه ال يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون 

  الشيخ ابن عثيمني جمزئاً عنه.
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  أو آخره؟. س: هل فضل العمرة يف رمضان حمدد بأول الشهر أو أوسطه 

ج: العمرة يف رمضان ليست حمددة بأوله وال بوسطه وال بآخره وهي عامة يف أول الشهر 
  وأوسطه وآخره لقول النيب، عليه الصالة والسالم: ((عمرة يف رمضان تعدل حجة)).

ومل يقيدها عليه الصالة والسالم، فإذا سافر اإلنسان يف رمضان وأدى فيه عمرة كان كمن 
ا أقف ألنبه اإلخوة الذين يذهبون إىل مكة ألداء العمرة فمنهم من يتقدم قبل أدى حجة، وهن

رمضان بيوم أو يومني فيأيت بالعمرة قبل بداية الشهر فال ينال األجر الذي حيصل ملن أتى 
  بالعمرة يف رمضان.

  فلو أخر سفره حىت يكون يوم إحرامه بالعمرة يف رمضان لكان أحسن وأوىل.
ناس الذين يأتون يف أول الشهر إذا كان يف وسط الشهر خرجوا إىل كذلك جند بعض ال

التنعيم فأتوا بعمرة أخرى ويف آخر الشهر خيرجون أيضاً إىل التنعيم فيأتون بعمرة ثالثة وهذا 
العمل الأصل له يف الشرع فإن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أقام مبكة عام الفتح تسعة عشر 

يم ليأيت بعمرة مع أنه، صلى اهللا عليه وسلم، فتح مكة يف رمضان ومل يوماً ومل خيرج إىل التنع
خيرج بعد انتهاء القتال إىل التنعيم ليأيت بعمرة بل أتى بعمرة يف ذي القعدة حني رجع من 
غزوة الطائف ونزل اجلعرانة وقسم الغنائم هناك، دخل ذات ليلة إىل مكة وأتى بالعمرة من 

  عليه الصالة والسالم.اجلعرانة مث خرج من ليلته 
ويف هذا دليل على أنه ال ينبغي لإلنسان أن خيرج من مكة من أجل أن يأيت بعمرة من التنعيم 
أو غريه من احلل ألن هذا لو كان من اخلري لكان أول الناس وأوالهم به رسول اهللا، صلى 

اس على اخلري اهللا عليه وسلم، ألننا نعلم أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أحرص الن
وألن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، مشرع ومبلغ عن اهللا سبحانه وتعاىل ولو كان هذا من 
األمور املشروعة لبينة النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ألمته إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره، 

  وكل ذلك مل يكن، واالتباع إن قل خري من االبتداع قل أو كثر.
  نيالشيخ ابن عثيم
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  س: ما حكم اخلروج من احلرم إىل احلل لإلتيان بعمرة يف رمضان وغريه؟..
ج: ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا أنه يكره تكرارها واإلكثار منها باتفاق السلف. . 
وسواء سلم هذا القول أو مل يسلم فإن خروج املعتمر الذي أتى بالعمرة من بلده، خروجه 

يأيت بعمرة ثانية وثالثة يف رمضان أو غريه هو من األمور املبتدعة اليت مل من احلرم إىل احلل ل
تكن معروفة يف عهد النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ومل يعرف يف عهد النيب، صلى اهللا عليه 
وسلم، من هذا النوع سوى قضية واحدة يف مسألة خاصة وهي قضية أم املؤمنني عائشة 

لعمرة متمتعة ا إىل احلج فحاضت فدخل عليها النيب، صلى رضي اهللا عنها حينما أحرمت با
اهللا عليه وسلم، وهي تبكي وسأهلا عن سبب البكاء فأخربته، فطمأا بأن هذا شيء كتبه اهللا 

على بنات آدم مث أمرها أن حترم باحلج فأحرمت به وصارت قارنه ولكنها ملا فرغت منه 
عليه وسلم، أن يأيت بعمرة منفردة عن احلج فأذن أحلت رضي اهللا عنها على النيب، صلى اهللا 

هلا رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وأمر أخاها عبد الرمحن بن أيب بكر رضي اهللا عنهما أن 
خيرج ا إىل التنعيم فخرج ا واعتمرت ولو كان هذا من األمور املشروعة على سبيل 

يه أصحابه بل لكان حيث عبد الرمحن بن اإلطالق لكان النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يرشد إل
أيب بكر الذي خرج مع أخته على أن يأيت بعمرة ألن فيها أجراً، ومن املعلوم للجميع أن 
رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أقام مبكة عام الفتح تسعة عشر يوماً ومل يأت بعمرة مع 

ر إذا أتى بعمرة يف رمضان أو تيسر ذلك عليه، صلى اهللا عليه وسلم، ودل هذا على أن املعتم
يف غريه فإنه ال يكررها باخلروج من احلرم إىل احلل ألن هذا ليس من هدي النيب، صلى اهللا 
عليه وسلم، وال من هدي خلفائه الراشدين وال من هدى أصحابه أمجعني. . أيضاً كثري من 

الدي أو ما أشبه الناس يقول أنا أتيت للعمرة يف هذا الشهر وأحب أن اعتمر ألمي أو لو
  ذلك نقول أصل إهداء القرب إىل األموات ليس من األمور 

املشروعة يعين ال يطلب من املرء أن يعمل طاعة ألمه أو ألبيه أو ألخته ولكن لو فعل ذلك 
جائز ألن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أذن لسعد بن عبادة رضي اهللا عنه أن يتصدق يف خنله 

ل يا رسول اهللا إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، ألمه واستأذنه رجل فقا
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أفأتصدق عنها؟ قال نعم ومع ذلك مل يقل ألصحابه على سبيل العموم تصدقوا عن موتاكم 
  أو عن آبائكم أو عن أمهاتكم. .

وجيب أن يعرف طالب العلم وغريه الفرق بني األمر املشروع وبني األمر اجلائز. . فاألمر 
روع هو الذي يطلب من كل مسلم أن يفعله واألمر اجلائز هو الذي تبيحه الشريعة املش

ولكنها ال تطلبه من كل إنسان، وأضرب لكم مثالً يتبني به األمر يف قصة الرجل الذي بعثه 
النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يف سرية فكان يقرأ ألصحابه. وخيتم بقل هو اهللا أحد كلما 

اهللا وأحد فلما رجعوا إىل النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فأخربوه قال  صلّى م ختم بقل هو
سلوه ألي شيء كان يصنع ذلك، فقال إا صفة الرمحن وأنا أحب أن أقرأها فقال النيب، 
عليه الصالة والسالم، أخربوه أن اهللا حيبه، ومع ذلك فلم يكن من هدى الرسول عليه 

  بقل هو اهللا وأحد وال أرشد أمته لذلك. . الصالة والسالم أن خيتم قراءة الصالة
ففرق بني األمر املأذون فيه وبني األمر املشروع الذي يطلب من كل إنسان أن يفعله، فإذا 

أذن النيب، عليه الصالة والسالم لسعد بن عبادة أن يتصدق ببستانه عن أمه وأذن هلذا السائل 
ذلك أنه يشرع لكل إنسان أن يتصدق الذي افتلتت نفس أمه أن يتصدق عنها فليس معىن 

عن أبيه وأمه ولكن لو تصدق لنفعه، إمنا الذي حنن مأمورون به أن ندعو آلبائنا وأمهاتنا 
 جارية لقول النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ((إذا مات العبد انقطع عمله إال من ثالث: صدقة

  أو علمٍ  ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له)) واهللا أعلم.
  خ ابن عثيمنيالشي
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  (فتاوى متفرقة)

  
  س: ما حكم حج املصر على املعصية أو املستمر على ارتكاب صغرية من الذنوب؟. 

ج: حجه صحيح إذا كان مسلماً لكنه ناقص ويلزمه التوبة إىل اهللا سبحانه من مجيع الذنوب 
هللا سبحانه والسيما يف وقت احلج يف هذا البلد األمني، ومن تاب، تاب اهللا عليه لقول ا

 ها الذينوقوله سبحانه: (ياأي (ه املؤمنون لعلَّكم تفلحونوتوبوا إىل اهللا مجيعاً أي) :وتعاىل
 نجتري م اتجن لَكُمخدوي كُميَِِّئاتس كَفِّركم أن يصوحاً عسى ربا إىل توبةً ننوا توبوءام

  تحتها األنهار) اآلية.
املشتملة على اإلقالع عن الذنوب واحلذر منها تعظيماً هللا سبحانه  والتوبة النصوح هي

وخوفاً من عقابه مع الندم على ما مضى منها والعزم الصادق أالّ يعود فيها. ومن متام التوبة 
رد املظامل إىل أهلها إن كان هناك مظامل يف نفس أو مال أو بشر أو عرض أو استحالل 

 ملا فيه صالح قلوم وأعماهلم، ومن علينا وعليهم مجيعاً بالتوبة أهلها منها. وفق اهللا املسلمني
  النصوح من مجيع الذنوب إنه جواد كرمي.

  الشيخ ابن باز
  

  س: ما حكم قصر الصالة للحاج خالل إقامته أكثر من أربعة أيام يف مكة؟.
ي الرباعية ج: إذا كانت إقامة احلاج يف مكة املكرمة أربعة أيام فأقل فالسنة له أن يصل

ركعتني لفعل النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يف حجة الوداع أما إن كان قد عزم على اإلقامة 
  أكثر من أربعة أيام فاألحوط أن يصليهما أربعاً وهو قول أكثر أهل العلم.

  الشيخ ابن باز
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 س: يعتقد بعض الناس أم إذا ذهبوا للعمرة فإنه جيب عليهم أن يصلوا صالة مفروضة يف
  احلرام ومن ال يفعل ذلك فعمرته باطلة. أرجو إفادتنا عن ذلك جزاكم اهللا خرياً؟.

ج: هذا فهم ال أساس له من الصحة وال جيب على احلاج وال على املعتمر أن يصلي الفريضة 
يف املسجد احلرام بل لو صلى يف بقية مساجد مكة فال حرج عليه، وليس يف هذا خالف بني 

  ل إمجاع واحلمد هللا. أهل العلم بل هو حم

وإمنا الواجب على املعتمر أن يطوف ويسعى وحيلق أو يقصر، وبذلك تتم عمرته، والبد قبل 
ذلك من اإلحرام من امليقات الذي مير عليه حني قدومه إىل مكة إن كان خارج املواقيت. 

فإنه يلزمه  أما إن كان داخل املواقيت كأهل جدة وأم السلم وحبره ولزمية والشرائع وحنوها،
اإلحرام من حمله الذي أنشأ فيه نية الدخول يف احلج أو العمرة، ملا ثبت عن النيب، صلى اهللا 
عليه وسلم يف الصحيحني من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب، صلى اهللا عليه 

ل وألهل وسلم، أنه وقَّت ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل الشام اجلحفة وألهل جند قرن املناز
اليمن يلملم وقال: هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج والعمرة ومن كان 
دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حىت أهل مكة يهلون من مكة. وملا أرادت عائشة رضي اهللا 

عنها العمرة يف آخر أيام مىن أمرها أن ل ا من خارج احلرم فأهلَّت ا من التنعيم مث 
لت مكة وطافت وسعت وقصرت من رأسها رضي اهللا عنها فدل هذا احلديث الصحيح دخ

على أن من أراد العمرة وهو يف داخل احلرم أعين حرم مكة وجب عليه أن خيرج إىل احلل 
فيحرم منه ا، ألمر النيب، صلى اهللا عليه وسلم، عائشة بذلك. وبذلك يعترب حديث عائشة 

، صلى اهللا عليه وسلم، يف حديث ابن عباس املذكور آنفاً ((حىت املذكور خمصصاً لقول النيب
أهل مكة يهلون من مكة)) ويتضح من ذلك أن املراد منه اإلهالل باحلج دون العمرة. واهللا 

  ويل التوفيق.
  الشيخ ابن باز
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س: لقد أصبت مبرض يف شهر رمضان املبارك ومل أستطع الصوم يف ذلك الوقت فقررت أن 
هر آخر إن أمد اهللا يف عمري وبعد ذلك أتى شهر احلج فأردت أن أحج هذا أصوم يف ش

  العام فهل جيوز يل ذلك احلج بدون الصيام؟.
ج: جيوز لك احلج وإن كنت مل تقض ما عليك مما فاتك من صيام شهر رمضان لكن ال 

على جيوز أن تؤخّر القضاء حىت يدخل الذي بعده مادمت قادراً على القضاء، وصلى اهللا 
  نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

  اللجنة الدائمة
  

  س: ملاذا مسيت الكعبة ((بيت اهللا احلرام))؟.
ج: مسيت الكعبة بيت اهللا ألا حمل تعظيم اهللا عز وجل، فإن الناس يقصدوا من كل مكان 

وام ليؤدوا الفريضة اليت فرضها اهللا عليهم وهي احلج إىل بيته وألن الناس يستقبلوا يف صل
يف كل مكان ليفوا بشرط من شروط صحة الصالة كما قال تعاىل: (ومن حيث خرجت 

  فول وجهك شطر املسجد احلرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره)).
وأضافها اهللا إىل امسه تشريفاً وتعظيماً وتكرمياً هلا فإن املضاف إىل اهللا ينقسم إىل قسمني، إما 

ع اهللا بصره وعلمه وقدرته وكالمه، أو يكون من خملوقاته، أن يكون صفة من صفاته مثل مس
  ويضاف إليه تشريفاً مثل قوله: ((وطهر بييت للطائفني)).

  الشيخ ابن عثيمني
  

  س: هل تضاعف السيئة يف مكة مثلما تضاعف احلسنة وملاذا تضاعف يف مكة دون غريها؟.
ضل، واملكان الفاضل، مثل ج: األدلة الشرعية على أن احلسنات تضاعف يف الزمان الفا

رمضان، وعشر ذي احلجة، واملكان الفاضل، كاحلرمني فإن احلسنات تضاعف يف مكة 
  مضاعفة كبرية.

وقد جاء يف احلديث الصحيح عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أنه قال: ((صالة يف مسجدي 
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احلرام أفضل من  هذا خري من ألف صالة يف ما سواه إالّ املسجد احلرم، وصالةٌ يف املسجد
  مائة ألف صالة يف مسجدي هذا)). رواه أمحد وابن حبان بإسناد صحيح.

فدل ذلك على أن الصالة باملسجد احلرام تضاعف مبائة ألف صالة يف سوى املسجد النبوي، 
ويتضاعف مبائة صالة مسجد النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وبقية األعمال الصاحلة تضاعف 

حد حمدود، إمنا جاء احلد والبيان يف الصالة، أما بقية األعمال كالصوم ولكن مل يرد فيها 
واألذكار وقراءة القرآن والصدقات فال أعلم فيها نصاً ثابتاً يدل على تضعيف حمدد، وإمنا 

  فيها يف اجلملة ما يدل على مضاعفة األجر وليس فيها حد حمدود.
له مائة ألف رمضان)). حديث ضعيف واحلديث الذي فيه: ((من صام يف مكة كتب اهللا 

  عند أهل العلم. 

واحلاصل أن املضاعفة يف احلرم الشريف مبكة املكرمة ال شك فيها: ((أعين مضاعفة 
احلسنات)). ولكن ليس يف النص فيما نعلم حد حمدود ما عدا الصالة فإن فيها نصاً يدل 

  على أا مضاعفة مبائة ألف صالة كما سبق.
ذي عليه احملققون من أهل العلم أنه ال تضاعف من جهة العدد ولكن أما السيئات فال

تضاعف من جهة الكيفية، أما العدد فال، ألن اهللا سبحانه وتعاىل يقول: (من جاء باحلسنة 
فله عشر أمثاهلا ومن جاء بالسيئة فال جيزى إالّ مثلها)). والسيئات ال تضاعف من جهة 

وال يف غريه، بل السيئة بواحدة دائماً وهذا من فضله العدد ال يف رمضان وال يف احلرم 
  سبحانه وتعاىل وإحسانه.

ولكن سيئة احلرم وسيئة رمضان وسيئة عشر ذي احلجة أعظم إمثاً من السيئة فيما سوى 
ذلك، فسيئة يف مكة أعظم وأكرب وأشد إمثاً من سيئة يف جدة والطائف مثالً، وسيئة يف 

  أشد وأعظم من سيئة يف رجب أو شعبان وحنو ذلك. رمضان وسيئة يف عشر ذي احلجة
فهي تضاعف من جهة الكيفية ال من جهة العدد، أما احلسنات فإا تضاعف كيفية وعدداً 

بفضل اهللا سبحانه وتعاىل، ومما يدل على شدة الوعيد يف سيئات احلرم وأن سيئة احلرم 
نذقه من عذاب أليم)). فهذا يدل  عظيمة وشديدة قول اهللا تعاىل: (ومن يرد فيه بإحلاد بظلم
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  على أن السيئة يف احلرم عظيمة حىت إن يف اهلم بالسيئة فيه، هذا الوعيد.
وإذا كان من هم باإلحلاد يف احلرم يكون له عذاب أليم فيكف حبال من فعل اإلحلاد وفعل 

على أن  السيئات واملنكرات يف احلرم فإن إمثه يكون أكرب من جمرد اهلم وهذا كله يدلنا
  السيئة يف احلرم هلا شأن خطر.

وكلمة إحلاد تعم كل ميل إىل باطل سواء كان يف العقيدة أو غريها ألن اهللا تعاىل قال: (ومن 
يرد فيه بإحلاد بظلم). فنكَّر اجلميع، فإذا أحلد إي إحلاد ــ واإلحلاد هو امليل عن احلق 

  ــ فإنه متوعد ذا الوعيد. 

العقيدة إىل الكفر باهللا فيكفر بذلك فيكون ذنبه أعظم وإحلاده أكرب. وقد يكون امليل عن 
وقد يكون امليل إىل سيئة من السيئات كشرب اخلمر والزنا وعقوق الوالدين أو أحدمها 

  فتكون عقوبته أخف من عقوبته الكافر.
فهذا  وإذا كان اإلحلاد بظلم العباد بالقتل أو الضرب أو أخذ األموال أو السب أو غري ذلك

  نوع آخر، وكله يسمى إحلاداً ظلماً، وصاحبه على خطر عظيم.
لكن اإلحلاد الذي هو الكفر باهللا واخلروج عن دائرة اإلسالم أشد من سائر املعاصي وأعظم 

  منها، كما قال اهللا سبحانه وتعاىل: (إن الشرك لظلم عظيم). واهللا أعلم.
  الشيخ ابن باز

  

قول: إنَّ أي محامة باملدينة املنورة إذا قرب أجل موا س: أحد حجاج بيت اهللا احلرام ي
تذهب إىل مكة املكرمة وتشق مساء الكعبة املشرفة كوداع هلا مث متوت بعد أن تطري مسافة 

  من األميال، فهل هذا صحيح أم ال؟. أفيدونا. 

أنه ال  ج: ليس حلمام املدينة وال حلمام مكة املكرمة ميزة ختصها دون غريها من احلمام سوى
جيوز صيده وال تنفريه حملرم باحلج أو العمرة أو غري حمرم مادام يف حرم مكة أو يف حرم 

املدينة، فإذا خرج عنهما حل صيده لغري احملرم باحلج أو العمرة، لقوله تعاىل: (ياأيها الذين 
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رم مكة آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم). ولعموم قوله، صلى اهللا عليه وسلم: ((إن اهللا ح
فلم حتل ألحد قبلي وال حتل ألحد بعدي، وإمنا أحلت يل ساعة من ار، ال خيتلي خالها 
وال يعضد شجرها وال ينفر صيدها..)). احلديث رواه البخاري وقوله، صلى اهللا عليه 

وسلم، إن إبراهيم حرم مكة، إين حرمت املدينة ما بني ال بتيها، ال يقطع عضاها، وال يصاد 
. رواه مسلم فمن ادعى أن أي محامة باملدينة املنورة إذا دنا أجلها طارت إىل مكة صيدها))

ومرت واء الكعبة فهو جاهل قد ادعى شيئاً ال أساس له من الصحة فإن اآلجال ال يعلمها 
إال اهللا، قال تعاىل: (وما تدري نفس بأي أرض متوت). ووداع الكعبة إنما يكون بطواف 

مر حوهلا، فدعوى أن احلمام يعلم دنو أجله وأنه يودع الكعبة بالطريان فوقها من حج أو اعت
دعوى كاذبة ال جيرأ عليها إال جاهل يفتري الكذب على اهللا وعلى عباده واهللا املستعان. 

  وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
  اللجنة الدائمة

  

الذهاب ا وتعريفها يف املنطقة اليت أسكن س: هل جيوز يل التقاط اللقطة من مكة املكرمة و
ا. . أم أن الواجب علي أن أعرفها على أبواب املساجد واألسواق وغريها يف مكة 

  املكرمة.؟. 

ج: لقطة مكة املكرمة ختتص بأا ال حيل ألحد أن يلتقطها إال من أراد أن ينشدها دائماً أو 
األموال لقول النيب، صلى اهللا عليه وسلم: ((وال يسلمها إىل ويل األمر الذي يتسلم مثل هذه 

حتل لقطتها إال ملنشد)). . واحلكمة من ذلك هي أن اللُقط إذا بقيت يف أماكنها فإن 
أصحاا رمبا يرجعون إليها فيجدوا، وعلى هلذا فإننا نقول هلذا األخ: جيب أن تنشدها يف 

واتمعات وإال فسلمها إىل املختصني  مكة املكرمة، يف مكاا، وما حوله كأبواب املساجد
  باستقبال هذه اللقطة وغريها.

  الشيخ ابن عثيمني
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س: شخص يريد أن يزور املسجد النبوي باملدينة املنورة وهو مبكة، ويسأل هل ذلك جائز 
  أو الً؟.

ج: جيوز للمسلم أن يسافر إىل املدينة للصالة يف املسجد النبوي بل يستحب، ألن الصالة 
بألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرم، وإذا كان مبكة فصالته يف املسجد احلرام أفضل فيه 

من سفره للصالة يف املسجد النبوي، ألن الصالة يف املسجد احلرام مبائة ألف صالة فيما 
سواه، وال جيوز له أن يسافر إىل املدينة من أجل زيارة قرب النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أو 

ى ملا ثبت عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم قال: ((ال تشد الرحال إال إىل ثالثة قبور أخر
مساجد: املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقصى)). رواه اإلمام أمحد والبخاري 
  ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ـ وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

  اللجنة الدائمة
  

املكرمة يف شهر رمضان بنية العمرة ولكن بعد يوم من بقائي يف مكة املكرمة س: زرت مكة 
مرات والصفا  ٧مرضت ومل نستطع أن نكمل شعائر العمرة فقد قمنا بالطواف حول الكعبة 

واملروة ومل نستطع أن نذهب إىل املدينة املنورة لزيارة حرم رسول، صلى اهللا عليه وسلم، 
  البلد، هل هذه الزيارة تعترب لنا عمرة؟. بسبب هذا املرض ورجعت إىل 

ج: إذا قاموا بالطواف والسعي وقص الشعر فهذه عمرة كاملة وهلا األجر، أما زيارة املدينة 
فليست مكملة للعمرة وليس هلا عالقة بالعمرة إمنا زيارة املسجد النبوي سنة يفعلها املسلم 

  مىت تيسر له ذلك.
  الشيخ ابن عثيمني
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� وا�� ������
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ض احلجاج أنه إذا مل يتمكن من زيارة املسجد النبوي فإن حجه ينقص فهل س: يعتقد بع
  هذا صحيح؟.

ج: الزيارة للمسجد النبوي سنة وليست واجبة وليس هلا تعلق باحلج بل السنة أن يزار 
املسجد النبوي يف مجيع السنة وال خيتص ذلك بوقت احلج لقول النيب، صلى اهللا عليه وسلم: 

 إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقصى)). ((ال تشد الرحال إال
متفق عليه وإذا زار املسجد النبوي شرع له أن يصلي يف الروضة ركعتني مث يسلم على النيب، 

صلى اهللا عليه وسلم، وعلى صاحبيه أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما. كما يشرع زيارة 
 هناك من الصحابة وغريهم والدعاء هلم والترحم البقيع والشهداء للسالم على املدفونني

عليهم كما كان النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يزورهم وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور 
أن يقولوا: ((السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني وإنا إن شاء اهللا بكم ال حقون 

  نسأل اهللا لنا ولكم العافية)). 

ة عنه، صلى اهللا عليه وسلم، أنه كان يقول إذا زار البقيع: ((يرحم اهللا املستقدمني ويف رواي
منا واملستأخرين اللهم اغفر ألهل بقيع الغرقد)). ويشرع أيضاً ملن زار املسجد النبوي أن 

يزور مسجد قباء ويصلي فيه ركعتني ألن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، كان يزوره كل سبت 
ني وقال عليه الصالة والسالم ((من تطَّهر يف بيته فأحسن الطهور مث أتى ويصلي يف ركعت

مسجد قباء فصلى فيه كان كعمرة))، هذه هي املواضع اليت تزار يف املدينة املنورة، أما 
املساجد السبعة ومسجد القبلتني وغريها من املواضع اليت يذكر بعض املؤلفني يف املناسك 

دليل عليه، واملشروع للمؤمن دائماً هو االتباع دون االبتداع. زيارا فال أصل لذلك وال 
  واهللا ويل التوفيق.
  الشيخ ابن باز
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  س: أرجو اإلفادة عن صحة األحاديث اآلتية:
  األول: ((من حج البيت ومل يزرين فقد جفاين)).

  الثاين: (( من زارين بعد مويت فكأمنا زارين يف حيايت)).
  ينة حمتسباً كنت له شفيعاً شهيداً يوم القيامة)).الثالث: ((من زارين باملد

ألا وردت يف بعض الكتب وحصل منها أشكال واختلف فيها على رأيني أحدمها: يؤيد 
  هذه األحاديث. . والثاين ال يؤيدها؟

ج: أما احلديث األول: فقد رواه ابن عدي والدارقطين من طريق عبداهللا بن عمر رضي اهللا 
، صلى اهللا عليه وسلم، بلفظ: ((من حج ومل يزرين فقد جفاين)). وهو عنهما ــ عن النيب

حديث ضعيف، بل قيل عنه: إنه موضوع أي: مكذوب، وذلك أن يف سنده حممد بن 
النعمان بن شبل الباهلي عن أبيه وكالمها ضعيف جداً، وقال الدارقطين: الطعن يف هذا 

ا احلديث البزار أيضاً ويف إسناده احلديث على ابن النعمان ال على النعمان، وروى هذ
  إبراهيم الغفاري وهو ضعيف، ورواه البيهقي عن عمر، وقال ((وإسناده جمهول)). 

أما احلديث الثاين: فقد أخرجه الدارقطين عن رجل من آل حاطب عن النيب، صلى اهللا عليه 
وابن عدي يف وسلم، ذا اللفظ، ويف إسناده الرجل اهول، ورواه أبو يعلى يف مسنده، 

  كامله، ويف إسناده حفص بن داود، وهو ضعيف احلديث.
أما احلديث الثالث: فقد رواه ابن أيب مالك ــ رضي اهللا عنه ــ عن النيب، صلى اهللا 
عليه وسلم، عن سليمان ابن زيد الكعيب وهو ضعيف احلديث من طريق عمر، ويف إسناده 

  جمهول.
  واالتعاظ والدعاء للميت.وهذا وقد وردت أحاديث صحيحة للعربة 

أما األحاديث الواردة يف زيارة قرب النيب، صلى اهللا عليه وسلم، خاصة فكلها ضعيفة، بل 
  قيل: إا موضوعة.

فمن رغب يف زيارة القبور، أو يف زيارة قرب الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، زيارة شرعية 
ى اهللا عليه وسلم، والترضي عن للعربة واالتعاظ والدعاء للميت والصالة على النيب، صل
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  صاحبيه دون يشد الرحال، أو ينشيء سفراً لذلك فزيارته مشروعة ويرجى له فيها األجر.
ومن شد هلا الرحال أو أنشأ هلا سفراً فذلك ال جيوز لقول النيب، صلى اهللا عليه وسلم: ((ال 

سجد األقصى)). رواه تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد: املسجد احلرام ومسجدي هذا، وامل
  البخاري ومسلم.

وحديث: ((ال تتخذوا قربي عيداً وال بيوتكم قبوراً وصلوا علي فإنَّ تسليمكم يبلغين أينما 
  كنتم)). رواه حممد بن عبد الواحد موسي يف املختارة. واهللا أعلم.

  الشيخ ابن باز
  

جيوز له بدالً من احلج س: بالنسبة ملن أدى فريضة احلج وتيسر له أن حيج مرة أخرى هل 
للمرة الثانية تلك أن يتربع بقيمة نفقات احلج إىل ااهدين املسلمني يف أفغانستان حيث أن 

احلج للمرة الثانية تطوع والتربع للجهاد فرض. . أفيدونا جزاكم اهللا عن املسلمني خري 
  اجلزاء؟. 

لمجاهدين يف سبيل اهللا ج: من حج الفريضة فاألفضل له أن يتربع بنفقة احلج الثاين ل
كااهدين األفغان واملهاجرين منهم الالجئني يف الباكستان لقول النيب، صلى اهللا عليه 

وسلم، ملا سئل أي العمل أفضل قال إميان باهللا ورسوله. . قال السائل مث أي قال اجلهاد يف 
بعد اجلهاد سبيل اهللا، قال السائل مث أي قال حج مربور، متفق على صحته فجعل احلج 

واملراد به حج النافلة ألن احلج املفروض ركن من أركان اإلسالم مع االستطاعة، ويف 
الصحيحني عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أنه قال: ((من جهز غازياً فقد غزى ومن خلفه 
يف أهله خبري فقد غزى))، ال شك أن ااهدين يف سبيل اهللا يف أشد احلاجة إىل املساعدة 

ملادية من إخوام، والنفقة فيهم أفضل من النفقة يف حج التطوع للحديثني املذكورين ا
  وغريمها وباهللا التوفيق.

  الشيخ ابن باز
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  س: أديت فريضة احلج، ومقتدر، فهل أتصدق بقيمة احلج للمرة الثانية أم أحج؟
مل تستطع ج: إن كانت عندك سعة يف املال وأمكنك أن تتصدق وحتج فهو أفضل لك، فإن 

ذوو حاجة شديدة أو مشاريع خريية حباجة إىل املال فتدفعه إليهم أفضل …وعندك فقراء 
  من حج النافلة، فإن مل تكن هناك شدة حاجة فاحلج أفضل.

  الشيخ ابن جربين
  

س: رجل حج هذا العام عن والده املتويف ومل ينشيء سفر احلج من مسقط رأس والده 
  ويسأل عن صحة ذلك احلج؟.

يظهر من سؤال السائل أنه متربع باحلج عن والده فإذا كان كذلك فال يظهر بأس يف  ج:
  اللجنة الدائمة صحة حجه عنه وإن مل ينشيء سفر احلج من مسقط رأس والده.

  

س: حدث بيين وبني جمموعة من الزمالء جدال حيث أننا قد نوينا أن نعتمر يف اية شهر 
د سبق وأن اعتمرنا عدة مرات ويف النهاية قرر هذا رمضان مع العلم أنين وزميل آخر ق

الزميل أن ال يعتمر وأن يتقدم بتكاليف هذه العمرة صدقة أو جهاداً يف سبيل اهللا إىل 
  ااهدين األفغان وقال إن هذا أفضل بكثري من كونه يعتمر ذا املال.

ق له واعتمر عدة نرجو من مساحة الشيخ إفادتنا هل من األفضل أن يعتمر الشخص وإن سب
  مرات أم أن يقدم تكاليف هذه العمرة للمجاهدين األفغان جهاداً يف سبيل اهللا؟.

ج: األفضل ملن أدى فريضة احلج والعمرة أن ينفق ما يقابل حج التطوع وعمرة التطوع يف 
مساعدة ااهدين يف سبيل اهللا كااهدين األفغان، ألن اجلهاد الشرعي أفضل من حج 

وعمرة التطوع لقول النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ملاَّ سئل أي العمل أفضل قال: التطوع 
((إميان باهللا ورسوله، قيل مث أي؟ قال اجلهاد يف سبيل اهللا، قيل مث أي؟ قال: حج مربور)). 

  الشيخ ابن باز متفق على صحته، واهللا ويل التوفيق.
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  (األضحية)

  
هناك فرق بني األضحية واهلدي، وهل س: ما حكم األضحية، وعلى من جتب، وهل 

األضحية جتب على احلجاج أم ال، وكيف ومىت وأين ضحى رسول اهللا، صلى اهللا عليه 
وسلم، كما نرجو من مساحتكم التعليق على ما روي عن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: 

ة والسالم ((من كان عنده سعة ومل يضح فال يقربن مصالنا)). أو كما قال، عليه والصال
  جزاكم اهللا خرياً.

ج: األضحية سنة مؤكدة يف أصح قويل أهل العلم، وتتأكد على من عنده سعة من املال ألا 
من آكد أنواع العبادات املشروعة يوم عيد األضحى وأيام التشريق، وقد داوم عليها، النيب، 

ني أقرنني كما ثبت صلى اهللا عليه وسلم، يف املدينة فكان يضحي كل سنة بكبشني أملح
ذلك يف الصحيحني من حديث أنس ــ رضي اهللا عنه ــ والفرق بينها وبني اهلدي أن 
هدي التمتع والقران واجب من واجبات احلج لقول اهللا تعاىل: (فمن متتع بالعمرة إىل احلج 

فما استيسر من اهلدي). أما األضحية فال جتب على الصحيح لعدم ورود نص صحيح صريح 
الوجوب، ومن الفرق أيضاً أن اهلدي مشروع ذحبه يف مىن وبقية احلرم، أما األضحية يفيد 

فتشرع يف كل مكان. وما عدا ذلك فأحكامهما واحدة من حيث وقت الذبح والشروط 
املطلوبة لإلجزاء واألكل منها والتصدق إىل غري ذلك، أما حديث: ((من وجد سعة فلم 

احلافظ يف البلوغ رواه أمحد وابن ماجه وصححه  يضح فال يقربن مصالنا)). فقال عنه
احلاكم ورجح األئمة غريه وقفه، ومع ذلك فليس صرحياً يف اإلجياب لو صح رفعه فقد صح 
عنه، صلى اهللا عليه وسلم، أنه قال: ((من أكل ثوماً أو بصالً فال يقربن مصالنا)). ومل ير 

احتجوا به على كراهة حضوره الصالة  أهل العلم أن ذلك يوجب حترمي الثوم والبصل وإمنا
  مع املسلمني ملا يف ذلك من األذية هلم بسبب الرائحة الكريهة، واهللا ويل التوفيق. .

  الشيخ ابن باز
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س: ما حكم أخذ اإلنسان شيء من شعره يف عشر ذي احلجة وهو قد نوى أن يضحي، 
أثنائها وهي قد نوت أن سواء أكان عامداً أم ناسياً، وإذا طهرت املرأة من احليض يف 

تضحي، فهل يسرح شعرها أم ال؟ نرجو من فضليتكم اإلفادة جزاكم اهللا عنا وعن املسلمني 
  أحسن اجلزاء؟. 

ج: من أراد أن يضحي فليس له أن يأخذ من شعره وال من أظفاره وال من بشرته شيئاً إذا 
عن ذلك يف احلديث دخل ذو احلجة حىت يضحي ألن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ى 

الصحيح الذي رواه اإلمام مسلم رمحه اهللا يف صحيحه عن أم سلمة رضي اهللا عنها. وإذا 
طهرت احلائض والنفساء يف عشر ذي احلجة ومها تريدان أن تضحيا فليس هلما أن تأخذا من 

ضحية، شعرمها وال من أظفارمها وال من بشرما شيئاً كغريمها من املسلمني العازمني على الت
ولكن ال حرج عليهما أن تقضا شعرمها وتسرحاه وقت الغسل، ولكن ال تتعمدا قطع شيء 

من شعرمها. أما ما سقط من الشعر حني النقض أو التسريح من غري قصد فإنه ال حرج 
عليهما يف ذلك. وهكذا من أخذ شيئاً من شعره أو أظفاره أو بشرته يف العشر ناسياً أو 

التضحية فال شيء عليه، ألن اهللا سبحانه قد وضع عن عباده اخلطأ  جاهالً وهو عازم على
والنسيان يف هذا األمر وأشباهه، وأما من فعل ذلك عمداً فعليه التوبة إىل اهللا سبحانه وال 
شيء عليه. وأما أهل املضحي فليس عليهم شيء، وال ينهون عن أخذ شيء من الشعر 

حلكم خيتص باملضحي خاصة الذي اشترى الضحية واألظفار يف أصح قويل العلماء، وإمنا ا
من ماله، وهكذا الوكالء ليس عليهم شيء ألم ليسوا مضحني، وإمنا املضحون هم 

  املوكلون هلم. وفق اهللا اجلميع للعلم النافع والعمل به.
  الشيخ ابن باز

  



   

 

١٦٦  

 

  


� وا�� ������
�  ا�����ُع ا���
� ����وى ا��� وا����ة ��� ��ز وا�� 
  

.  س: من هو الشخص الذي حيرم عليه أخذ شيء من شعره أو أظفاره يف عشر ذي احلجة.
  هل هو الذابح للذبيحة أم املضحى عنه إن كان حياً سواء كان لوحده أو مع مجاعة؟. 

ج: الذي حيرم عليه أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته بعد دخول شهر ذي احلجة هو 
الذي يضحي من ماله لنفسه أو لغريه أو لنفسه وغريه مجيعاً، لقول النيب، صلى اهللا عليه 

شهر ذي احلجة وأراد أحدكم أن يضحي فال يأخذ من شعره وال من وسلم: ((إذا دخل 
ظفره وال من بشرته شيئاً)). أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه من حديث أم سلمة رضي اهللا 
عنها، إما من يضحى عنه كأوالد املضحي وزوجته إذا ضحي عن نفسه وعن أهل بيته فإم 

م ليسوا مضحني وإمنا املضحي هو الذي ال حيرم عليهم أخذ شيء من شعرهم وأظفارهم أل
صرف مثن الضحية من ماله يف أصح قويل العلماء، وهكذا الوكيل ال حرج عليه يف أخذ 

  شيء من شعره وأظفاره ألنه ليس مبضحٍ واهللا ويل التوفيق.
  الشيخ ابن باز

  

واحد مل س: أنا أرملة ويل أبناء وبنت وكلنا نعيش يف بيت واحد، كما أن حاللنا ومالنا 
نقتسمه منذ وفاة زوجي، وإننا يف كل عام أكلف أحد أبنائي بشراء أضحية لنا وذحبها، فمن 
هو الذي يلزمه عدم أخذ شيء من شعره وأظافره خالل عشر ذي احلجة وهل يلزمنا ذلك 

  مجيعاً؟..
اً ج: إذا كان الواقع كما ذكر يف السؤال من االشتراك يف املال والضحية فكلكم يعترب مضحي
وال جيوز له أخذ شيء من شعره أو من ظفره أو بشرته بعد دخول شهر ذي احلجة إىل أن 
تذبح الضحية لقول النيب، صلى اهللا عليه وسلم: ((إذا دخل شهر ذي احلجة وأراد أحدكم 
أن يضحي فال يأخذ من شعره وال من ظفره وال من بشرته شيئاً)). خرجه اإلمام مسلم يف 

  م سلمة رضي اهللا عنها. وباهللا التوفيق.صحيحه من حديث أ
  الشيخ ابن باز
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س: شخص أراد أن يضحي عنه رجل آخر ودخلت عشر ذي احلجة. فهل جيوز ألحد من 
هذين الشخصني أخذ شيء من شعرمها أو ال جيوز لواحد وال جيوز لآلخر أو ال جيوز 

  لكليهما؟.
ضحي ا، مث وجدها بعد انتهاء وما احلكم يف شخص ضاعت منه شاته اليت كان ينوي أن ي

  أيام الذبح؟. 

ج: ورد يف احلديث الصحيح: ((إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فال يأخذ من 
شعره وال من ظفره وال من بشرته شيئاً)). ومل يذكر من يضحي عنه غريه لكن بعض 

ال فدية عليه وال العلماء كره األخذ أيضاً ممن يضحي عنه غريه مع أن من أخذ منهم شيئاً ف
  تبطل أضحيته وال يترك التضحية وهي مقبولة منه إن شاء اهللا تعاىل.

إذا عزم على األضحية واشتراها لكن ضاعت منه ومل جيدها إال بعد انقضاء أيام الذبح مل 
يلزمه ذحبها إالَّ إن كانت واجبه يف ذمته بنذر أو تعيني، فإن ذحبها مع ذلك وتصدق بلحمها 

  له أجر إن شاء اهللا فإن كان ذبح بدهلا يف أيام العيد فال يلزمه ذبح أخرى.كاألضحية ف
  الشيخ ابن جربين

  

  س: هل جيوز للواحد أن ميشط شعره يف العاشر من ذي احلجة؟.
ج: ال بأس بغسل الرأس يف عشر ذي احلجة ومشط الرأس برفق، وال يضر لو سقط منه شعر 

كذا لو تعمد أخذ الشعر أو التقليم لألظافر فال وال ينقص أجر األضحية إن شاء اهللا، وه
  يترك بذلك األضحية بل أجر األضحية كامل إن شاء اهللا.

  الشيخ ابن جربين
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س: أريد أن أضحي وأقوم بعد دخول عشر ذي احلجة بتمشيط شعر حلييت ويتساقط منها 
  بعض الشعر مع التمشيط فهل أمشطها أم ال؟.

حيها من غري قصد يعفى عنه ألنه يعترب شعراً ميتاً، وهكذا ج: ما يسقط من اللحية حال تسر
ما يسقط من رأس احملرم وحليته وقت الوضوء والغسل من غري قصد يعفى عنه لكونه شعراً 
ميتاً وهكذا احلكم يف حق من يريد التضحية بعد دخول العشر، وإمنا احملرم تعمد قطع شيء 

حلجة ملن أراد أن يضحي، وأما شعر اللحية من ذلك يف اإلحرام أو بعد دخول عشر ذي ا
فال جيوز تعمد قطع شيء منه ال يف اإلحرام وال يف غريه لقول النيب، صلى اهللا عليه وسلم: 

  ((قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا املشركني)). متفق عليه. وباهللا التوفيق.
  الشيخ ابن باز

  

صالة علماً أنه نصح عن ذلك ولكن س: ما حكم من حلق يوم عيد األضحي قبل ذهابه لل
  أصر على احلالقة قبل الصالة؟.

ج: حيرم على من أراد أن يضحي حلق شعره أو قص أظفاره يف أيام عشر ذي احلجة كلها 
حىت يضحي لكن لو حلق أو قلم فال تبطل أضحيته وليس عليه فدية، وهو خمطيء يف فعله، 

  وال يترك التضحية واهللا املوفق.
  ربينالشيخ ابن ج

  

س: ما حكم من أراد أن يضحي لنفسه مث حلق شعره أو قلَّم أظفاره يف األيام العشر من 
  شهر ذي احلجة بغري رضا منه؟.

ج: ال جيوز ملن كانت عنده ذبيحة جعلها أضحية ودخل شهر ذي احلجة، أن يأخذ من 
 عنها شعره أو أظفاره شيئاً حىت يضحي ملا رواه مسلم يف صحيحه عن أم سلمة رضي اهللا

أا قالت: قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: ((من كان له ذبح يذحبه، فإذا أهل هالل 
ذي احلجة فال يأخذن من شعره وال من أظفاره شيئاً حىت يضحي)). فإن خالف وأخذ شيئاً 
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  من شعره أو أظفاره، استغفر اهللا تعاىل وال تلزمه فدية ولو فعل ذلك عمداً. .
  لى نبينا حممد وآله وصحبه وسلم،،،وصلى اهللا ع
  اللجنة الدائمة

  

  س: أيهما أفضل يف األضحية الكبش أو البقر؟
ج: أفضل األضاحي البدنة مث البقرة مث الشاة مث شرك يف بدنة ناقة أو بقرة لقوله، صلى اهللا 

عة عليه وسلم، يف اجلمعة: من راح يف الساعة األوىل فكأمنا قرب بدنة، ومن راح يف السا
الثانية فكأمنا قرب بقرة، ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشاً أقرن، ومن راح يف 
  الساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة، ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا قرب بيضة)).. 

شك ووجه الداللة من ذلك وجود املفاضلة يف التقرب إىل اهللا بني اإلبل والبقر والغنم، وال 
أن األضحية من أعظم القرب إىل اهللا تعاىل، والبدنة أكثر مثناً وحلماً ونفعاً، وذا قال األئمة 
الثالثة أبو حنيفة والشافعي وأمحد، وقال مالك األفضل. اجلذع من الضأن مث البقرة مث البدنة 

يفعل إالَّ ألن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ضحى بكبشني وهو، صلى اهللا عليه سلم، ال 
األفضل. واجلواب عن ذلك أن يقال أنه، صلى اهللا عليه وسلم، قد خيتار غري األوىل رفقاً 

باألمة ألم يتأسون به وال جيب، صلى اهللا عليه وسلم، أن يشق عليهم وقد بين فضل البدنة 
  على البقر والغنم كما سبق، واهللا أعلم.

  اللجنة الدائمة
  

  جيوز عن امليت؟.س: ما حكم األضحية، وهل 
ج: األضحية سنة مؤكدة يف قول أكثر العلماء ألنه، صلى اهللا عليه وسلم، ضحى، وحث 
أمته على الضحية، واألصل أا مطلوبة يف وقتها من احلي عن نفسه وأهل بيته، وله أن 

  يشرك يف ثواا من شاء من األحياء واألموات.
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ثلث ماله مثالً، أو جعلها يف وقف له وجب أما األضحية عن امليت فإن كان أوصى ا يف 
على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذها، وإن مل يكن أوصى ا وال جعلها وقفاً، وأحب 
إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غريمها فهو حسن، ويعترب هذا من أنواع الصدقة عن 

  امليت، والصدقة عنه مشروعة يف قول أهل السنة واجلماعة. .
ما الصدقة بثمن األضحية بناء على أنه أفضل من ذحبها، فإن كانت األضحية منصوصاً وأ

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 األضحية عن نفس املسلم احلي وعن أهل بيته 

  ر عليها، وذحبها أفضل من الصدقة بثمنها وباهللا التوفيق. .فسنة مؤكدة للقاد
  الشيخ ابن باز

  

  س: هل جيوز األضحية للميت أرجو توضيح الدليل وما حكم إخراج قيمتها والتصدق ا؟. 

ج: األضحية مشروعة عن احلي وامليت ألن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، كان يضحي بالشاة 
املدينة وبعضهم متوىف كخدجية ــ رضي اهللا عنها ــ  الواحدة عنه وعن آل بيته يف

وبنتيه رقية وأم كلثوم، وألا صدقة وقربة فأشبهت بقية الصدقات، وهي عن احلي آكد 
لفعله، صلى اهللا عليه وسلم ، وقوله، صلى اهللا عليه وسلم،: ((إذا دخل شهر ذي احلجة 

يئاً)). خرجه مسلم يف وأراد أحدكم أن يضحي فال يأخذ من شعره وال من ظفره ش
  صحيحه من حديث أم سلمة رضي اهللا عنها.

أما ما ذكره بعض الفقهاء يف هذه املسألة من النهي عن أخذ الشعر والظفر ممن يضحى عنه 
فال أعلم له دليالً يعتمد عليه وإمنا املخاطب ذا األمر املضحي نفسه الذي ذبح الضحية من 

هون عن أخذ الشعر والظفر ألم ليسوا مضحني وإمنا ضحى ماله أما زوجته وأوالده فال ين
عنهم عائلهم فهو املخاطب ذا النهي.وذحبها أفضل من الصدقة بثمنها ملا يف ذلك من إحياء 
السنة وإظهارها، والتأسي بالنيب، صلى اهللا عليه وسلم، وأصحابه رضي اهللا عنهم. واهللا ويل 

  الشيخ ابن باز التوفيق.
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  اهداء أضحية للمتوىف؟.س: هل جيوز 
ج: األضحية هي التقرب إىل اهللا ــ عز وجل ــ بذبح أو حنر يمة األنعام يف أيام عيد 
األضحى يف يوم العيد ويف ثالثة أيام بعده للتقرب إىل اهللا سبحانه وتعاىل ــ وهي سنة يف 

  .حق احلي يضحي عنه وعن أهل بيته كما فعل النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ذلك
وإذا ضحى اإلنسان عنه وعن أهل بيته، ونوى أن يكون أجرها له وألهل بيته احلي وامليت 

  فإن ذلك ال بأس به، وأما األضحية اخلاصة للميت فلها حاالن:
احلال األوىل: أن يكون امليت قد أوصى ا، فإذا كان قد أوصى ا فإا تفعل تنفيذاً للوصية 

وصية: (فمن بدله بعد ما مسعه فإمنا إمثه على الذين لقوله ــ تعاىل ــ حني ذكر ال
يبدلونه إن اهللا مسيع عليم* فمن خاف من وص جنفاً أو إمثاً فأصلح بينهم فال إمث عليه إن اهللا 

  ]. ١٨٢، ١٨١غفور رحيم). [سورة البقرة، اآليتان: 

  فإن هاتني اآليتني تدالن على أن وصية امليت تنفذ مامل تكن إمثاً أو جنفاً.
احلال الثانية: أن يضحي عن امليت ابتداء، فهذه قد اختلف فيها العلماء هل هي مشروعة أم 
غري مشروعة. فمنهم من قال إا مشروعة ألن ذلك مل يرد عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، 
فقد مات للنيب، عليه الصالة والسالم، من أقاربه من مات له بنات الثالث وأبناؤه الثالثة ومل 

ح عن واحد منهم، واستشهد عمه محزة رضي اهللا عنه يف أحد ومل يضح عنه، وماتت يض
  زوجتاه خدجية وزينب بنت خزمية ومل يضح عنهما. .

ولو كان هذا من األمور املشروعة لفعله النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ولكن أقول إن أردت 
قاربك األحياء واألموات أن تضحي عن امليت فضح عنك وعن أهل بيتك وانوِ أا لك وأل

  وفضل اهللا واسع.
  الشيخ ابن عثيمني
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  س: إذا جاء وقت الذبح ومل يوجد يف البيت رجل. هل جيوز أن تقوم املرأة بذبح األضحية؟.
ج: نعم جيوز للمرأة أن تتوىل ذبح األضحية أو غريها عند احلاجة مىت متت الشروط األخرى 

من ينويها له من حي أو ميت، فإن مل يفعل اكتفى للزكاة ويسن عند ذبح األضحية تسمية 
  بالنية، فإن مسى غري صاحبها خطأ فال يضر، فاهللا أعلم بالنيات واهللا املوفق.

  الشيخ ابن جربين
 

  س: هل للمضحي أن يفطر من حلم أضحيته؟.
ج: يستحب ملن له أضحية أال يأكل شيئاً حىت يصلي العيد، مث يذبح أضحيته فيأكل أول ما 

ل منها إذا تيسر له ذلك وهذا قول أكثر أهل العلم منهم علي وابن عباس ومالك يأك
والشافعي وغريهم. وروى الترمذي واألثرم عن بريدة قال: كان النيب ، صلى اهللا عليه 

  وسلم، ال خيرج يوم الفطر حىت يفطر وال يطعم يوم األضحى حىت يصلي.
: ال يأكل فيه حىت يرجع إذا كان له ذبح، ويف رواية األثرم حىت يضحي . وقال افمام أمحد

ألن النيب، صلى اهللا عليهوسلم، أكل من ذبيحته. وإذا مل يكن له يبال أن يأكل وال حرج 
  اللجنة الدائمة عليه يف األكل قبل الصالة وبعدها من غري أضحيته واهللا أعلم.

 

ور احلال ال حيتاج س: ما حكم من أخذ من اللحوم يف اليوم العاشر من ذي احلجة وهو ميس
  إىل ذلك؟.

ج: جيوز له ذلك . فإن حلوم اهلدي واألضاحي وهدي التمتع والقران وحنو ذلك مباحة لكل 
احلجاج من أغنياء وفقراء. ال سيما إذا كانت عرضة للفساد كالكثري من الذبائح اليت يرمى 

ا القانع واملعتر). وحترق أو تدفن وال ينتفع ا وقد قال ـ تعاىل ـ: (فكلوا منها وأطعمو
  الشيخ ابن جربين يعين املتعفف والطالب هلا.
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  س: أجيوز للمضحي أن يعطي الكافر من حلم أضحيته؟.
ج: يستحب يف األضحية جتزئة حلمها أثالثاً: ثلث لصاحبها، وثلث لصديقة، وثلث 
  للمساكني، وجيوز أن يعطى الكافر منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه.

  اللجنة الدائمة 

***** 
  

  

 
 
  
 
 
 
 
 

    


