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  للفوزان  وأخطاء احلجاج فتاوى احلجمنةُ الرمحن ىف 

  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 ــنم ــاد لْ فَــالَ هــل ضي ــنمو ،ــه  . ي 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 الناسيا 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" 

وى احلسان, جامع ألخطاء احلُجاجِ والفتا, نافع لإلخوانكتاب بني أيدينا : بعد أَما
ومغفرة احلنـان املنـان,   ,  أرجو به رمحة الرحيم الرمحن ,لشيخنا العالمة الفوزان

  والنجاة يوم ال ينفع مالٌ وال ولدان, وأن يكتبنا وإياكم من أهل اجلنان
  

  

 

  
  
 
 
  
 
  
  

 أبو عبد الرمحن أمحد مصطفى
 نةالطريق إىل اجل 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  

 عسى اإلله أن يعفو عـىن     ويغفر ىل سوء فعالـيا
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  للفوزان  وأخطاء احلجاج فتاوى احلجمنةُ الرمحن ىف 

  

  فوزان لل فتاوى احلج
ضن فَرفَم اتلُومعم رهأَش جما معىن قوله تعاىل : { الْح  وقالَ فُسفَثَ وفَالَ ر جالْح يهِنف

] ؟ واآلية الثانية : { ليشهدوا منافع  ١٩٧والَ جِدالَ في الْحج } [ سورة البقرة : آية 
] ؟ وما معىن قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم : ( احلج  ٢٨لَهم } [ سورة احلج : آية 

) بنحوه، ورواه الترمذي يف " سننه " (  ٢/٢٠٣ننه " ( عرفة ) [ رواه أبو داود يف " س
) ، ورواه ابن ماجه يف " سننه  ٥/٢٦٤) ، ورواه النسائي يف " سننه " (  ٢٤٩، ٣/٢٤٨

) ، كلهم من حديث عبد الرمحن  ٢/٨٢الدارمي يف " سننه " (  ) ، ورواه ٢/١٠٠٣" ( 
 بن يعمر الديلي رضي اهللا عنه ] ؟ أفتونا مأجورين ؟

ول اهللا تعاىل أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم : { الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فيهِن يق
] يبني اهللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية  ١٩٧الْحج . . . } اآلية [ سورة البقرة : آية 

من ذي الكرمية امليقات الزماين للحج، وهو شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة أيام 
احلجة، فمن أحرم يف هذه الفترة فقد أحرم يف أشهر احلج، وينعقد إحرامه باحلج بإمجاع 

ودواعيه؛ ألن ذلك حمرم على  –وهو اجلماع  –املسلمني، وجيب عليه أن يتجنب الرفث 
احملرم، والفسوق وهو املعاصي، وإن كانت املعاصي حمرمة على املؤمن دائما إال أا يشتد 

مثها يف حالة اإلحرام، واجلدال وهو املخاصمة؛ ألن املخاصمة تفضي إىل أمور حترميها وإ
حمذورة من األقوال واألفعال، وتوغر الصدر، وتشغل عن طاعة هللا سبحانه وتعاىل، فلهذا 
ى عنها، إذا كان اجلدال ألجل إحقاق حق وإبطال باطل، فإن اهللا سبحانه وتعاىل يقول 

م بِالَّتلْهادجسورة النحل : آية : { و ] { نسأَح يال  ١٢٥ي هو } : ويقول ، [
] أما إذا كان  ٤٦تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن } [ سورة العنكبوت : آية 

اجلدال لغري بيان احلق ودحض الباطل فإن املسلم منهي عنه يف كل أحواله، وال سيما يف 
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  للفوزان  وأخطاء احلجاج فتاوى احلجمنةُ الرمحن ىف 

  هذا ملخص معىن اآلية الكرمية .حالة اإلحرام، 
] ، فإنه يبني سبحانه  ٢٨وأما قوله تعاىل : { ليشهدوا منافع لَهم } [ سورة احلج : آية 

وتعاىل احلكمة يف مشروعية احلج أي ليحضروا هذه املنافع يف احلج، وهي منافع دينية 
رية، وهذا دليل على أن احلج فيه ومنافع دنيوية، ومل حيددها اهللا سبحانه وتعاىل، ألا كث
  خريات كثرية ومنافع عظيمة للمؤمن يف دينه ودنياه . 

)  ٢/٢٠٣أما قوله صلى اهللا عليه وسلم : ( احلج عرفة ) [ رواه أبو داود يف " سننه " ( 
) ، ورواه النسائي يف " سننه " (  ٢٤٩، ٣/٢٤٨بنحوه، ورواه الترمذي يف " سننه " ( 

) ، ورواه الدارمي يف " سننه " (  ٢/١٠٠٣ابن ماجه يف " سننه " (  ) ، ورواه ٥/٢٦٤
) ، كلهم من حديث عبد الرمحن بن يعمر الديلي رضي اهللا عنه ] فمعناه أن  ٢/٨٢

الوقوف بعرفة هو الركن األعظم من أركان احلج مثل قوله صلى اهللا عليه وسلم : ( 
) ، ورواه الترمذي يف " سننه "  ٢/٧٧" (  الدعاء هو العبادة ) [ رواه أبو داود يف " سننه

) ، كلهم من حديث النعمان  ٢/١٢٥٨) ، ورواه ابن ماجه يف " سننه " (  ٨/١٦٣( 
بن بشري رضي اهللا عنهما ] ، ألن الدعاء من أعظم أنواع العبادة، وليس معىن ذلك أن 

ه وسنن، الوقوف بعرفة هو احلج كله، بل هناك أعمال أخرى للحج أركان وواجبات ل
ولكن هذا من باب بيان أمهية الوقوف بعرفة، وأنه هو الركن األعظم من أركان احلج، 

  واهللا أعلم .
  

ما معىن قول الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم : ( خذوا عين مناسككم ) [ رواه 
) من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما،  ٥/١٢٥البيهقي يف " السنن الكربى " ( 

) بلفظ : " لتأخذوا مناسككم . . " من  ٢/٩٤٣اه اإلمام مسلم يف " صحيحه " ( ورو
حديث جابر رضي اهللا عنه ] ؟ وما هي صفة حجة الوداع للرسول الكرمي صلى اهللا عليه 

  وسلم ؟ 
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  للفوزان  وأخطاء احلجاج فتاوى احلجمنةُ الرمحن ىف 

فمعناه وجوب اقتداء احلاج بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف أعمال احلج بأن يتعلم أفعال 
يه وسلم اليت فعلها يف احلج وأقواله، ويقتدي به يف ذلك، يعين تعلموا الرسول صلى اهللا عل

مين أحكام حجكم وعمرتكم فافعلوا مثل ما أفعل، وهذا خطاب ملن كان معه، وملن يأيت 
بعده إىل يوم القيامة، فيجب على كل حاج أو معتمر أن يقتدي بالنيب صلى اهللا عليه 

الصحابة فإم يشاهدونه ويرونه عليه الصالة وسلم يف أداء املناسك، من كان معه من 
والسالم ويتابعونه، ومن يأيت بعده فإنه يعمل باألحاديث الصحيحة الواردة يف حجة النيب 
صلى اهللا عليه وسلم يتعلمها ويعمل على موجبها، وإن كان ال يستطيع ذلك فإنه يسأل 

ا له، هذا معىن قوله صلى اهللا أهل العلم بسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم ليخربوه وليبينو
)  ٥/١٢٥عليه وسلم : ( خذوا عين مناسككم ) [ رواه البيهقي يف " السنن الكربى " ( 

من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما، ورواه اإلمام مسلم يف " صحيحه " ( 
) بلفظ : " لتأخذوا مناسككم . . " من حديث جابر رضي اهللا عنه ] ، فهذا  ٢/٩٤٣
ليل على أن أعمال احلج توقيفية كسائر أنواع العبادة، فإا توقيفية ال يقدم على شيء د

  منها إال إذا ثبت يف الكتاب والسنة أنه مشروع، وأنه عبادة .
أما صفة حجة الوداع فوصفها يطول، ولكن على القارئ أن يراجع األحاديث اليت 

عظمها حديث جابر احلديث وردت يف صفة حج النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومن أ
  .املشهور الطويل الذي وصف فيه حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم من أوهلا إىل آخرها 

  
  ما هي عالمات احلج املقبول ؟ أفيدونا بذلك جزاكم اهللا كل خري ؟ 

يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : ( احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة ) [ رواه البخاري 
) من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ] ، واحلج املربور هو  ٢/١٩٨حيحه " ( يف " ص

  احلج الذي تقبله اهللا سبحانه وتعاىل، وعالماته كثرية منها : 
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أن يكون نفقة احلج من كسب حالل؛ ألن النفقة عليها مدار عظيم يف حياة املسلم، وال 
أنه ينادي مناد : ( زادك سيما يف احلج، بل ورد أن اإلنسان إذا حج من مال طيب 

حالل، وراحلتك حالل، وحجك مربور ) وعلى من كان حج من مال خبيث فإنه ينادى 
: ( ال لبيك وال سعديك، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحجك مأزور غري مأجور ) ، أو 

  ما هذا معناه .
 فمن عالمات احلج املربور أن يكون من نفقة طيبة وكسب حالل، ومن عالمات احلج
املربور أن يوفق اإلنسان فيه ألداء مناسكه على الوجه املشروع وعلى املطلوب من غري 
تقصري فيها، وأن يتجنب ما اه اهللا عنه يف أعمال احلج، ومن عالمات احلج املربور أن 

يرجع صاحبه أحسن حاالً يف دينه مما كان قبل ذلك، بأن يرجع تائبا إىل اهللا سبحانه 
على طاعته، ويستمر على هذه احلالة، فيكون احلج منطلقًا له إىل اخلري  وتعاىل، مستقيما

  منبها له إىل تصحيح مساره يف حياته .

  
  ما املراد باحلج املربور ؟ وما األيام املعلومات ؟ ومال املراد بالرفث والفسوق واجلدال ؟

أجله األوالد والبالد احلج جهاد يف سبيل اهللا، ينفق فيه املال ويتعب فيه البدن، ويترك من 
إجابة لداعي اهللا وتلبية لندائه على لسان خليله إبراهيم عليه الصالة والسالم حني قال اهللا 
له : { وأَذِّن في الناسِ بِالْحج يأْتوك رِجاالً وعلَى كُلِّ ضامرٍ يأْتني من كُلِّ فَج عميقٍ . 

و ملَه عافنوا مدهشيامِ لعاَألن ةهِيمن بم مقَهزا رلَى مع اتلُومعامٍ مي أَيف اللَّه موا اسذْكُري
الْبيت فَكُلُوا منها وأَطْعموا الْبائس الْفَقري . ثُم لْيقْضوا تفَثَهم ولْيوفُوا نذُورهم ولْيطَّوفُوا بِ

  ] .  ٢٩- ٢٧حلج : اآليات الْعتيقِ } [ سورة ا

وحنن اآلن يف أشهر احلج اليت جعلها اهللا ميقاتا لإلحرام به والتلبس بنسكه، قال تعاىل : { 
 جي الْحالَ فالَ جِدو وقالَ فُسفَثَ وفَالَ ر جالْح يهِنف ضن فَرفَم اتلُومعم رهأَش جالْح

يعلَمه اللّه وتزودواْ فَإِنَّ خير الزاد التقْوى واتقُون يا أُولي اَأللْبابِ } [  وما تفْعلُواْ من خيرٍ
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  ] . ١٩٧سورة البقرة : اآلية 
خيرب تعاىل أن احلج يقع يف أشهر معلومات وهي شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي 

 ] { اتلُومعم } : ا  ١٩٧سورة البقرة : اآلية احلجة، وقال تعاىلألن الناس يعرفو ، [
من عهد إبراهيم وإمساعيل عليهما الصالة والسالم، فاحلج وقته معروف ال حيتاج إىل بيان 

  كما احتاج الصيام والصالة إىل بيان مواقيتهما .
ه : من ] معنا ١٩٧وقوله تعاىل : { فَمن فَرض فيهِن الْحج } [ سورة البقرة : اآلية 

أحرم باحلج يف هذه األشهر سواء يف أوهلا أو يف وسطها أو يف آخرها، فإن احلج الذي 
  حيرم به يصري فرضا عليه جيب أداؤه بفعل مناسكه ولو كان نفالً قبل اإلحرام .

 وقالَ فُسفَثَ وا عليه ال جيوز له رفضه، وقوله تعاىل : { فَالَ رفإن اإلحرام به يصريه فرض
] بيان آلداب احملرم وما جيب عليه أن  ١٩٧جِدالَ في الْحج } [ سورة البقرة : اآلية  والَ

يتجنبه حال اإلحرام باحلج وتصونه عن كل ما يفسده أو ينقصه . . من ( الرفث ) : وهو 
  اجلماع ومقدماته الفعلية والقولية .

  والفسوق : وهو مجيع املعاصي، ومنها حمظورات اإلحرام .
دال : وهو احملاورات واملنازعة واملخاصمة، ألن اجلدال يثري الشر ويوقع العداوة واجل

ويشغل عن ذكر اهللا، واملقصود من احلج الذل واالنكسار بني يدي اهللا وعند بيته العتيق 
ومشاعره املقدسة، والتقرب إىل اهللا بالطاعات وترك املعاصي واحملرمات ليكون احلج 

  مربورا . 

لنيب صلى اهللا عليه وسلم أن ( احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة ) ، وملا فقد صح عن ا
كان التقرب إىل اهللا تعاىل ال يتحقق إال بترك املعاصي وفعل الطاعات فإنه سبحانه بعد أن 
 هلَمعرٍ ييخ نلُواْ مفْعا تمى عن املعاصي يف احلج أمر بعمل الطاعات، فقال تعاىل : { و

] ، وهذا يتضمن احلث على أفعال اخلري، خصوصا يف  ١٩٧لّه } [ سورة البقرة : اآلية ال
أيام احلج، ويف تلك البقاع الشريفة واملشاعر املقدسة ويف املسجد احلرام، فإن احلسنات 
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تضاعف فيها أكثر من غريها، كما ثبت أن الصالة الواحدة يف املسجد احلرام أفضل من 
  من املساجد .الصالة فيما سواه 

  
  هناك من يرتكب بعض البدع والشركيات يف احلج ؟ هل يؤثر ذلك على حجه ؟ 

الشرك األكرب يبطل احلج وغريه من األعمال وخيرج صاحبه من امللة، كالذي يدعو 
األموات من األولياء والصاحلني ويستغيث م ويذبح هلم، فهذا حجه باطل حىت يتوب 

قال تعاىل : { وما أُمروا إِال ليعبدوا اللَّه مخلصني لَه الدين  إىل اهللا وخيلص العبادة له،
] ، وقال تعاىل : { وأَتمواْ الْحج والْعمرةَ للَّه } [ سورة  ٥حنفَاَء } [ سورة البينة : آية 

واحلاج  ] يعين : خالصني لوجهه ليس فيهما شرك وال دعوة لغريه، ١٩٦البقرة : آية 
حينما يليب يقول : ( لبيك ال شريك لك ) ، فهو يعلن التوحيد، ويتربأ من الشرك، فيجب 
عليه أن حيقق القول بالعمل، وأما البدع فإا ضاللة، كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : 

)  ٤/١٢٦( فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة ) [ رواه اإلمام أمحد يف " مسنده " ( 
، ٧/٣١٩) ورواه الترمذي يف " سننه " (  ٤/٢٠٠وه، ورواه أبو داود يف " سننه " ( بنح

) ، ورواه احلاكم يف " مستدركه "  ١٦، ١/١٥) ، ورواه ابن ماجه يف " سننه " (  ٣٢٠
) ، كلهم من حديث العرباض بن سارية رضي اهللا عنه ] ، وعمل املبتدع  ١/٩٧( 

وسلم : ( من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد ) [ مردود عليه لقوله صلى اهللا عليه 
) ] أي : مردود عليه ال يقبل منه شيء  ٨/١٥٦رواه اإلمام البخاري يف " صحيحه " ( 

  وهو آمث فيه غري مأجور .

  

   



   

 

١

 

  للفوزان  وأخطاء احلجاج فتاوى احلجمنةُ الرمحن ىف 

ما احلكم إذا قضى اإلنسان فريضة احلج بالدين فهل تقبل حجته ؟ علما بأنه يسدد الدين 
  ضة ؟ أفيدونا وفقكم اهللا . مباشرة بعد قضائه الفري

قال اهللا سبحانه وتعاىل : { وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيالً } [ سورة 
] ، والسبيل هو الزاد والراحلة، يعين : أن يتوافر له النفقة الكافية يف  ٩٧آل عمران : آية 

ده ومن يعوله إىل أن يرجع، وال جيب على من ليس له حجه، والنفقة الكافية أيضا ألوال
القدرة املالية حج، وال يستدين ألجل ذلك؛ ألنه مل يوجب عليه اهللا سبحانه وتعاىل شيئًا 

 اللّه رِيدوهو مثقل نفسه بالدين ويتكلف لشيء مل يلزمه، واهللا سبحانه وتعاىل يقول : { ي
بِكُم رِيدالَ يو رسالْي سورة البقرة : آية  بِكُم ] { رسفليس من الشرع أن  ١٨٥الْع ، [

يستدين اإلنسان ليحج، ولكن مادام أنه فعل هذا واستدان وحج، فإن حجته صحيحة 
  وجيب عليه سداد الدين، واهللا سبحانه وتعاىل يوفق اجلميع ملا فيه اخلري والصالح .

  

ح العمرة قبل احلج أو احلج أوالً، هل يصح احلج ملن عليه دين وكذلك العمرة ؟ وهل تص 
  أفيدونا بذلك مأجورين ؟

أما من عليه دين فهذا خيتلف باختالف أحوال الناس، فإذا كان من عليه دين ليس عنده 
ما يكفي للحج ولسداد الدين فإنه يقدم سداد الدين وال جيوز له أن حيج إال إذا أذن له 

يه احلج، ألن احلج إمنا جيب على صاحب الدين بذلك، ويف هذه احلالة ال جيب عل
املستطيع وهذا غري مستطيع، أما إذا كان يف ماله سعة يتسع للدين وللحج، فال بأس أن 

حيج لكن بشرط أن يوثق للدين ما يسدده ويؤمن له من املال ما يسدده، واهللا تعاىل أعلم، 
ا إىل احلج يف أشهره وال مانع من أداء العمرة قبل احلج فيعتمر قبل احلج إما عمرة يتمتع 

  أو عمرة يؤديها يف أي وقت من السنة ال مانع من ذلك أن تكون العمرة قبل احلج .
  



   

 

١

 

  للفوزان  وأخطاء احلجاج فتاوى احلجمنةُ الرمحن ىف 

  ماذا جيب على إنسان يريد احلج ألول مرة ؟ ومبا تنصحونه ؟ 

جيب على اإلنسان الذي يريد احلج ألول مرة أن يؤدي احلج على الوجه املشروع، وأن 
عينونه على طاعة اهللا ويبصرونه مبناسك احلج إذا كان يصحب أناسا من أهل اخلري ي

جيهلها، ألن الذي حيج ألول مرة خيفى عليه بعض أعمال احلج أو غالبها، فهو حباجة إىل 
  من يبني له، فيختار من الرفقة من يكون صاحلًا لذلك .

  

ه القيام إذا ارتدى احلاج مالبس اإلحرام ونوى احلج والعمرة ما هي األعمال اليت جيب علي
  ا ؟

إذا نوى الدخول يف احلج والعمرة معا من بداية اإلحرام أو نوى العمرة أوالً، مث نوى احلج 
وأدخله عليهما فإنه يكون بذلك قارنا بني احلج والعمرة، مبعىن أنه أحرم بنسكني معا، أو 

العمل هو أنه أحرم بنسك العمرة وأدخل عليه نسك احلج، فصار قارنا، والذي يلزمه من 
أن يبقى على إحرامه، فإذا قدم مكة فإنه يطوف طواف القدوم وهو سنة، مث إن سعى 

بعده سعي احلج والعمرة مقدما فال بأس بذلك، مث يبقى على إحرامه إىل أن يأيت يوم عرفة 
وخيرج لعرفة ويقف ا ويؤدي مناسك احلج بوقوف عرفة واملبيت مبزدلفة، ورمي مجرة 

أسه أو تقصريه، مث طواف اإلفاضة والسعي بعده إذا مل يكن قد سعى بعد العقبة، وحلق ر
  طواف القدوم، ويلزمه ذبح هدي التمتع؛ ألنه مجع بني نسكني .

  

  إذا نويت احلج فقط فماذا جيب علي ؟ 

إذا نوى احلج فقط فإنه يعترب مفردا ويبقى على إحرامه حىت يؤدي مناسك احلج، لكن 
، ألنه مل جيمع بني نسكني، وإمنا نوى نسكًا واحدا فقط، فليس عليه املفرد ليس عليه هدي

هدي واجب، واألحسن للقارن واملفرد أن يفسخ نية اإلفراد ونية القران إىل نية التمتع، 



   

 

١

 

  للفوزان  وأخطاء احلجاج فتاوى احلجمنةُ الرمحن ىف 

فإذا وصل إىل مكة فإنه يحول إحرامه إىل عمرة بأن يطوف ويسعى، ويقصر من رأسه 
ية، وهو اليوم الثامن أحرم باحلج وأدى مناسك وحيلل من إحرامه، فإذا كان يوم الترو

احلج فيكون أدى العمرة أوالً، مث بعد ذلك أدى احلج بعدها، ويكون عليه فدية، هذا هو 
األفضل واألكمل، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر أصحابه الذين أحرموا معه ومل 

فدل ذلك على استحباب يسوقوا اهلدي، أمرهم أن حيلوا من إحرامهم وجيعلوها عمرة ، 
  فسخ نية احلج إىل العمرة، هذا هو األفضل واألكمل .

  

ذهبت إىل مكة املكرمة ألول مرة ومل أعمل عمرة ومل يكن عندي علم بأن ذلك حرام أو 
املكرمة عبارة عن زيارة ألحد أقاريب هناك، الرجاء أفيدوين  حالل، وكان ذهايب إىل مكة
  ماذا أفعل جزاكم اهللا خريا ؟

احلج والعمرة واجبان على املسلم املستطيع يف العمر مرة واحدة، وما زاد عن ذلك فهو 
تطوع، وليس على املسلم شيء يف دخوله إىل مكة بدون إحرام إذا مل يكن قاصدا احلج أو 

العمرة، لكن من مل يسبق له أن حج أو اعتمر وجاء إىل مكة فإنه قد سنحت له الفرصة 
  ه املبادرة بذلك، وإذا مل يفعل فإنه يأمث ويبقى الواجب يف ذمته .ألداء نسكه فيجب علي

  

توجهت إىل مكة املكرمة بنية أداء العمرة وكان طريقي على ميقات أهل اليمن وحينما 
أردت اإلحرام من امليقات مل أجد ماء أتوضأ أو أغتسل به، فتعديت امليقات وأحرمت من 

ء يف هذا ؟ وهل يشترط التطهر لإلحرام سواء بعده بعد أن وجدت املاء، فهل علي شي
  بالوضوء أو باالغتسال ؟ 

إن التطهر لإلحرام ال يشترط، وإمنا يستحب االغتسال قبل اإلحرام إلزالة العرق 
واألوساخ والروائح الكريهة إذا أمكن، أما إذا مل ميكن أو مل جتد ماء أو حىت لو وجدت 



   

 

١

 

  للفوزان  وأخطاء احلجاج فتاوى احلجمنةُ الرمحن ىف 

أن يتجاوز امليقات بدون إحرام حبجة أنه مل جيد  ماء فليس هذا بواجب، وال جيوز إلنسان
ماء كحالتك اليت ذكرت، فإنك أخطأت يف هذا؛ فالواجب على من مر بامليقات وهو 

يريد احلج أو العمرة أن حيرم من امليقات وال يتجاوزه بدون إحرام، وعدم وجود املاء ليس 
عده، فهذا خطأ، وقد بعذر كما ذكرنا، وما فعلته بأنك جتاوزت امليقات وأحرمت ب

تركت واجبا من واجبات النسك فعليك فدية، فدية جربان، بأن تذبح شاة توزعها على 
  فقراء احلرم، وإحرامك صحيح .

  

يقول السائل : أمتىن يف هذه السنة أن أؤدي فريضة احلج إن شاء اهللا، وحيال هذا األمر  
عراق قرأت يف كتاب أنه على كان البد أن أقرأ عن فريضة احلج فبخصوص ميقات أهل ال

احلاج املسافر إىل السعودية بالطائرة جيوز له أن حيرم من مدينة جدة وملا كنت أنوي زيارة 
قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنويت الزيارة أوالً وأيضا أحرم من ميقات أبيار علي، 

كن من الزيارة قبل ولكن لو وصلت إىل جدة يوم الثامن والعشرين من ذي القعدة ومل أمت
 تياحلج، فبهذا ال يصبح أمامي سوى اإلحرام من جدة ومررت على ميقات احلديبية ولب
عندها وأنا متجه من جدة إىل مكة املكرمة فأعود مرة أخرى بشأن الكالم الذي قرأته يف 

مام هذا الكتاب وهو أنه على من أراد احلج بالطائرة فعليه أن ال يتجاوز امليقات وهو أ
إحدى ثالث : إما أن حيرم من بيته أو حيرم من املطار ( مطار بلد احلاج ) ، أو حيرم 

  بالطائرة يف امليقات أو موازيا للميقات إن كان األمر غري صعب .
وسؤايل هل لو أحرمت من احلديبية بعدما وصلت إىل مطار جدة أكون بذلك قد 

ذلك ؟ وإذا كان ذلك جتاوزا للميقات فما  جتاوزت ميقات اإلحرام ؟ وماذا علي فعله بعد
  هي الكفارة وما هي كيفية القضاء ؟ 

من قدم يف الطائرة يريد احلج فإنه حيرم إذا حاذى امليقات الذي مير به يف اجلو يف طريقه 
وال مانع أن يتهيأ لإلحرام قبل ركوب الطائرة ويعمل السنن اليت تفعل قبل اإلحرام من 
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  للفوزان  وأخطاء احلجاج فتاوى احلجمنةُ الرمحن ىف 

التطيب وإعداد اإلنسان نفسه لإلحرام، مث إذا قارب امليقات فإنه االغتسال والتنظف و
حيرم من حذائه أو قبله بقليل احتياطًا ويتلبس بالنسك الذي يريد وال يؤخر اإلحرام إىل 
مطار جدة كما يتومهه بعض الناس، فإن جدة ليست ميقاتا إال ألهلها وملن نوى النسك 

  يها . منها، ومل يسبق له نيته قبل وصوله إل

ومبناسبة ما ذكرت من أنك تريد زيارة مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم، قبل احلج 
وحترم من ميقات أهل املدينة إذا رجعت فهذا عمل جائز، فمن قدم إىل جدة وهو يريد 
الذهاب إىل املدينة فإنه حيرم من ميقات املدينة إذا رجع منها، ولكنك تذكر أن الزيارة 

وقت، وأنك مل يبق أمامك إال اإلحرام للحج، فالواجب يف هذه احلالة تعذرت يف هذا ال
عليك أن حترم من املكان الذي عزمت على الذهاب إىل مكة منه، وهو جدة، أما تأخري 

اإلحرام إىل احلديبية فهذا خطأ، ألن الواجب أن حترم من املكان الذي عزمت على 
ريب من مكة فبتأخريك لإلحرام إىل الذهاب إىل مكة منه وال تؤخره إىل مكان آخر ق

احلديبية تكون قد أحرمت بعد امليقات بالنسبة لك، فعليك فدية وهي ذبح شاة توزعها 
على مساكني احلرم سواًء ذحبتها بنفسك أو وكلت من يذحبها عنك، وإذا كنت ال 

ب تستطيع الذبح ماليا فإنك تصوم عشرة أيام، ألنك تركت اإلحرام من املكان الذي جي
عليك اإلحرام منه وأخرته إىل مكان دونه مما يلي مكة، والزيارة اليت يشرع السفر هلا هي 
زيارة مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال زيارة قربه، فال جيوز السفر بنية زيارة القبور 

ال قربه صلى اهللا عليه وسلم، وال قرب غريه، فقولك : " كنت أنوي زيارة قرب الرسول 
 عليه وسلم " قول غري صحيح لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : ( ال تشد صلى اهللا

الرحال إال إىل ثالثة مساجد : املسجد احلرام، ومسجدي هذا، واملسجد األقصى ) [ 
) من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ] ،  ٢/٥٦رواه اإلمام البخاري يف " صحيحه " ( 

حد املساجد الثالثة، أما القبور فإا ال يسافر ألجل فالزيارة اليت يسافر هلا إمنا تكون أل
زيارا ال قبور األنبياء وال غريهم، وإمنا تكون زيارة القبور بدون سفر، والقصد منها 
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  للفوزان  وأخطاء احلجاج فتاوى احلجمنةُ الرمحن ىف 

السالم على امليت والدعاء له واالستغفار له واالعتبار بأحوال املوتى هذا القصد من 
افر ألجل قصد زيارة قرب من القبور سواء الزيارة الشرعية للقبور، وهذا حكمها أما أن يس

  كان قرب نيب أو ويل أو غري ذلك، 

فهذا حرام؛ ألنه من وسائل الشرك، وقد ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الوسائل اليت 
تؤدي إىل الشرك وخص السفر لزيارة املساجد الثالثة، وإذا زار مسجد الرسول صلى اهللا 

  ور قربه تبعا لذلك .عليه وسلم وصلى فيه فإنه يز
  

يقول السائل : أنا أعمل مبدينة الرياض منذ ثالث سنوات ويف موسم احلج السابق سافرت 
بطريق الرب أنا وزوجيت إىل جدة واليت كانت حامالً يف ذلك الوقت، واحلمل بالنسبة هلا 

تحمل كان أمرا متعبا، وكانت النية إذا وصلنا إىل جدة بالسالمة وكانت صحة زوجيت ت
مشاق وأتعاب احلج أن ننوي من جدة، وبعد أن وصلنا وسألتها : هل تستطيع أن تؤدي 

الفريضة ؟ فأجابت باإلجياب، مع العلم أنين أديت فريضيت بعون اهللا يف وقت سابق، 
فخرجنا للحج من جدة، وأحرمنا مع أهل جدة، ومل حنرم من ميقات أهل الرياض، مع 

دة قبل احلج عند أقاربنا، أفيدونا هل بفعلنا هذا هل ارتكبنا العلم أننا مكثنا يومني يف ج
  خمالفة بالنسبة لإلحرام ؟ ويف حالة ارتكابنا خمالفة فماذا جيب علينا فعله ؟ 

إذا كان هؤالء كما ذكر أم مل يعزموا على احلج، بل هم مترددون فيه، وقد أوقفوا األمر 
إن كانت تستطيع احلج حجوا هذا العام، على معرفة حال املرأة عند وصوهلا إىل جدة ف

وإن مل تستطع مل حيجوا فإنه يكون ميقام من املكان الذي عزموا على احلج منه، فما دام 
أم مل يعزموا على احلج إال يف جدة فيكون حمل إحرامهم يف جدة، أما إذا كانوا قدموا 

م جتاوز امليقات بدون من الرياض إىل جدة يريدون احلج هذا العام فحينئذ ال جيوز هل
إحرام، وإمنا حيرمون من امليقات إذا مروا به بالسيارة أو مروا به من اجلو حيرمون من 
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  للفوزان  وأخطاء احلجاج فتاوى احلجمنةُ الرمحن ىف 

حماذاته، وال مانع أن يذهبوا إىل جدة وهم حمرمون، مث يرتلوا إىل مكة، املهم أن ال 
كون يف يتجاوزوا امليقات بدون إحرام إذا كانوا أنشئوا السفر من الرياض بقصد احلج، وي

هذه احلالة على كل واحد منهم دم لتجاوزهم امليقات بدون إحرام، والذبح : ذبح شاة 
جتزي يف األضحية يذحبها يف مكة ويوزعها على فقراء احلرم، ومن مل يستطع ذبح هذه 

  الفدية فإنه يصوم عشرة أيام .
  

دم قدريت لقد قدمت إىل مكة املكرمة ألول مرة ومل أحرم من امليقات ألخذ عمرة لع
املادية على شراء اإلحرام، فدخلت مكة يف ثيايب العادية، وبعد مضي عشرة أيام وأنا يف 

  مكة متكنت من أداء العمرة من مكة، فهل علي شيء يف هذا أم ال ؟ 

الواجب على املسلم أن يسأل عندما حيصل له إشكال وال يعمد إىل رأيه وما ميليه عليه 
ن تقدم على هذا الشيء لكان هو الواجب عليك، فاملسلم إذا جهله، فلو أنك سألت قبل أ

جاء يريد احلج أو العمرة ال جيوز له أن يتجاوز امليقات بدون إحرام، ألن النيب صلى اهللا 
عليه وسلم ملا حدد هذه املواقيت قال : ( هن هلن، وملن أتى عليهن من غريهن ممن أراد 

) من حديث ابن  ٢/١٤٢ي يف " صحيحه " ( احلج والعمرة ) [ رواه اإلمام البخار
عباس رضي اهللا عنهما ] ، وأما أنك ال تقدر على شراء مالبس اإلحرام، فاإلحرام ليس 
مالبس اإلحرام، وإمنا هو نية الدخول لنسك، فلو أنك نويت الدخول يف النسك ولبيت 

ة، وإذا كان بالعمرة من امليقات فإنك تكون بذلك أحرمت ولو مل ختلع مالبسك العادي
ليس معك ما تشتري به مالبس اإلحرام فالنيب صلى اهللا عليه وسلم رخص ملن مل جيد 

اإلزار أن يلبس السراويل، فلو أبقيت السراويل عليك وخلعت ما عليك من بقية الثياب 
وجعلت على أعال جسدك شيئًا تلفه به لكفى هذا إىل أن جتد ما تشتري به إزارا ورداًء، 

طأت وجتاوزت امليقات بدون إحرام، مث أحرمت من مكة، فإن إحرامك أما وقد أخ
صحيح أيضا، إال أنه ناقص، ألنك تركت واجبا وهو اإلحرام من امليقات فيكون عليك 
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فدية أن تذبح شاة، أو تأخذ سبع بدنة أو سبع بقرة وتوزعه على فقراء احلرم فإن مل جتد 
  فإنك تصوم عشرة أيام، واهللا أعلم .

  

رجل مقيم يف مدينة الرياض ويل أقارب يف مدينة جدة وأنوي أداء العمرة مرورا  أنا
بأقاريب يف جدة لزيارم، فهل علي أن أحرم من جدة أم أن أحرم من امليقات وأبقى على 

  إحرامي يف جدة حىت لو مكثت ا عدة أيام ؟ 

املرور م وزيارم،  إذا سافرت تريد العمرة من الرياض، وكان لك أقارب يف جدة تريد
فالواجب عليك أن حترم من امليقات بأن حترم من السيل ( قرن املنازل ) ، أو ما يوازيه، 
وال بأس أن متر بأقاربك وأن تزورهم وأنت حمرم وتبقى يف إحرامك، مث إذا انتهت زيارة 
، أقاربك فإنك تذهب إىل مكة تؤدي مناسك العمرة، وإن ذهبت إىل مكة من أول وهلة
وأديت العمرة وحللت من إحرامك، مث ذهبت إىل أقاربك فال بأس، بل تكون املبادرة 

بالعمرة أحسن، فاملهم أال تتعدى امليقات إال وأنت حمرم، لقوله صلى اهللا عليه وسلم يف 
  هذه املواقيت : (  هن هلن، وملن أتى عليهن من غريهن ممن أراد احلج والعمرة . . ) 

) من حديث ابن عباس رضي اهللا  ٢/١٤٢اري يف " صحيحه " ( [ رواه اإلمام البخ
  عنهما ] .

  

  ما هي األشياء احملرمة على احملرم حبج أو عمرة ؟ 

األشياء احملرمة على احملرم حبج أو عمرة أنه جيب على الذكر أن يتجنب لبس املخيط حالة 
ات عن جسمه، وحيرم إحرامه، ويقتصر على لبس اإلزار والرداء، وخيلع مجيع أنواع املخيط

على الذكر أيضا تغطية رأسه مبالصق من عمامة أو غريها من املالبس اليت توضع على 
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الرأس، بل يكون رأسه مكشوفًا طيلة إحرامه، وحيرم على املرأة تغطية وجهها يف الربقع أو 
النقاب، وحيرم عليها تغطية يديها بالقفازين، وجيب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال 

األجانب بغري الربقع وبغري النقاب، بل تغطيه بثوا أو مخارها، وكذلك تغطي كفيها 
وحيرم على  –ومها اجلوارب املنسوجة أو املخيطة على قدر الكفني  –بثياا ال بالقفازين 

الذكر واألنثى يف حالة اإلحرام التطيب جبميع أنواع الطيب يف حالة اإلحرام، وكذلك 
الشعر من الرأس أو من مجيع أجزاء اجلسم يف حالة اإلحرام، وحيرم  حيرم عليهما إزالة

عليهما تقليم األظافر، وحيرم على الذكر واألنثى يف حالة اإلحرام الصيد لقوله تعاىل : { 
وز له ] ، فال جي ٩٥يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تقْتلُواْ الصيد وأَنتم حرم } [ سورة املائدة : آية 

االصطياد وهو حمرم أو اإلعانة على االصطياد بقول أو فعل، وحيرم على احملرم ذكرا أو 
أنثى اجلماع ودواعيه، وحيرم على احملرم ذكرا أو أنثى عقد النكاح، كل هذه حترم على 

  احملرم وهي ما تسمى مبحظورات اإلحرام .
  

  سيا أو جاهالً هل يلزمه فدية أم ال ؟ما احلكم فيمن ارتكب حمظورا من حمظورات اإلحرام نا
إذا كان هذا احملظور ال إتالف فيه مثل الطيب وتغطية الرأس ولبس املخيط فهذا إذا فعله 

ناسيا أو جاهالً وذكر إذا كان ناسيا أو علم إذا كان جاهالً، فإنه يتجنب احملظور من 
  حينه وال شيء عليه .

ليم األظافر، وقتل الصيد، فهذا على قولني ألهل أما ما كان فيه إتالف كقص الشعر، وتق
  العلم : 

القول األول : أنه ال يعذر باجلهل والنسيان، بل جيب عليه به فدية ذلك احملظور، ألنه 
إتالف، وإتالف يستوي فيه عندهم العامد وغري العامد فيها كقتل اخلطأ وإتالف املال 

  يضمنان، ولو كان القاتل واملتلف غري متعمد .
القول الثاين : أنه إذا كان جاهالً أو ناسيا فال حرج عليه يف ذلك، أخذ من عموم قوله 
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تعاىل : { ولَيس علَيكُم جناح فيما أَخطَأْتم بِه ولَكن ما تعمدت قُلُوبكُم } [ سورة 
كُم متعمدا فَجزاٌء مثْلُ ما ] ، ومن قوله تعاىل يف الصيد : { ومن قَتلَه من ٥األحزاب : آية 

] مفهومه أن غري املتعمد ال شيء عليه، ولعل  ٩٥قَتلَ من النعمِ } [ سورة املائدة : آية 
  هذا الرأي هو الصحيح إن شاء اهللا .

  

رجل قام بعمرة عن والده يف شهر شوال، مث يريد أن حيج مفردا عن نفسه، فهل عليه هدي ؟  
  عليه هدي فما احلكم إذا رمى مجرة العقبة وقصر وحتلل قبل ذبح اهلدي ؟ وإذا كان

إذا كان أدى العمرة يف شوال وانتظر احلج حىت أحرم به يف عامه فإنه يكون متمتعا، 
وجيوز يف التمتع أن تكون العمرة عن شخص واحلج عن شخص آخر، وجيب أن يهدي 

جر يوم العيد وحلق رأسه أو قصر ولو مل املتمتع يف حق غري املكي، وإذا رمى احلاج احل
يذبح هديه فإنه يكون قد حتلل التحلل األول الذي يبيح له ما حرم عليه باإلحرام إال 
  االستمتاع بزوجته حىت يطوف طواف اإلفاضة، فذبح اهلدي ال دخل له يف التحلل .

  

  هل يشترط يف وجوب دم املتمتع أال خيرج من مكة بعد العمرة ؟  

من مكة إذا كان قريبا فإنه ال يؤثر على وجوب دم املتمتع إذا كان دون مسافرة  اخلروج
قصر، أما إذا كان مسافة قصر فأكثر فهذا موضع خالف بني أهل العلم، والصحيح أنه ال 
يؤثر على وجوب دم املتمتع إال إذا رجع إىل بلده، مث سار من بلده وأحرم باحلج يف هذا 

تمتعا، ألن سفره إىل بلده فصل بني احلج والعمرة يف أن تكون العام، فهذا ال يعترب م
  العمرة بسفر مستقل واحلج بسفر مستقل، فال يكون عليه هدي يف هذه احلالة .
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لو وكل رجل عنه رجالً مكيا ليحج عنه فهل جيب على هذا الوكيل املكي اإلحرام من 
  ميقات أهل اليمن أم حيرم من مكة ؟

أنه إذا كان احلج فريضة وعجز عن مباشرته بنفسه أن  –من اخلالف وخروجا  –األكمل 
يوكل من حيج عنه من بلده هذا هو األفضل، وخروجا من خالف من أوجب ذلك عليه، 

  وقالوا : إن املنوب عنه جيب عليه احلج من بلده، وكذلك النائب عنه .
  

  اة ؟هل جيوز ملسلم أن حيج أو يعتمر عن والديه ومها على قيد احلي
يف املسألة تفصيل : أما احلج الواجب والعمرة الواجبة كحجة اإلسالم وعمرة اإلسالم 

فهذا ال جيوز أن يناب عن احلي فيهما إال إذا كان عاجزا عجزا ال يستطيع أداء احلج أو 
العمرة بصفة دائمة، فهذا احلج عنه كاملريض مرضا مزمنا ال يستطيع معه الركوب للحج 

ال احلج، أو الكبري اهلرم بدليل احلديث أن امرأة سألت النيب صلى اهللا عليه وأداء أعم
وسلم أن والدها أدركته فريضة اهللا يف احلج وهو ال يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج 
عنه ؟ قال هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم : ( حجي عن أبيك ) [ رواه أبو داود يف " سننه 

ابن عباس رضي اهللا عنهما، ورواه الترمذي يف " سننه " ( ) من حديث  ٢/١٦٧" ( 
  ) من حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ] . ٢٤٣-٣/٢٤١

أما حج النافلة فاألمر فيه واسع، فال بأس أن يفعل عنه احلج وإن كان مستطيعا عند مجاعة 
  من العلماء . 

  

ن أعرف هل هذا العمل من نويت أداء العمرة ألخي األكرب حيث إنه متوىف، فأريد أ
  األعمال الدينية اليت تصل للميت ؟

نعم، ألن هذا شيء طيب، أداؤك العمرة عن أخيك املتوىف سواء كانت واجبة أو 
مستحبة، فهذا عمل جليل، ولكن بشرط أن تكون أديت عمرة اإلسالم عن نفسك أوالً، 
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  واهللا أعلم .
  

  قيد احلياة ؟ هل جيوز يل أن أؤدي العمرة عن زوجيت وهي على
النيابة يف العمرة أو يف احلج عمن هو على قيد احلياة فيها تفصيل، إن كان احلج فريضة أو 

العمرة فريضة فإنه ال جتوز النيابة فيهما إال عند عجز املنوب عنه مباشرما بنفسه، إما 
نه ذلك، هلرم وكرب، وإما ملرض مزمن ال يستطيع معه القيام باحلج أو العمرة وال ينتظر م

حينئذ يوكل من يؤدي عنه حجة اإلسالم وعمرة اإلسالم، ألنه تعذر أداؤه هلما، فينيب 
من حيج عنه أو يعتمر، أما مادام ينتظر منه أن يباشر ذلك بنفسه فإنه ال جيوز له أن يوكل 
يف حجة اإلسالم وعمرة اإلسالم، أما النافلة يف احلج والعمرة حج النافلة أو عمرة النافلة 

األمر فيهما واسع إذا وكل فيهما فال حرج يف ذلك، وإن كان األوىل بل الواجب عند ف
  بعض العلماء أن يباشر احلج والعمرة لنفسه إذا كان قادرا ولو كان ذلك نافلة، واهللا أعلم 

  

  

والدي شيخ كبري يف السن وكفيف البصر هل جيوز يل أن أحج عنه ؟ أرشدوين وفقكم  
  يل ؟اهللا إىل سواء السب

إذا كان والدك كبريا وهو ال يستطيع الذهاب إىل احلج للكرب فإنه ال بأس أن حتج عنه 
بشرط أن تكون قد أديت فريضة اإلسالم عن نفسك أوالً، أما إذا كان والدك ال مينعه 

الكرب من الذهاب إىل احلج بأن كان عنده بقية من القوة يستطيع ا أن يذهب إىل احلج 
عليه أن حيج بنفسه إذا كانت عنده االستطاعة املالية أو أنت تريد أن  بنفسه فإنه جيب

  تساعده باملال للقيام باحلج أو العمرة . 

يل والدة تبلغ من العمر أربعني عاما ومل تؤد فريضة احلج، وذلك لعدم استطاعتها على 
ا إمث بتأخريها القيام من أمل يف قدميها منذ طفولتها، هل جيوز يل أن أحج عنها ؟ وهل عليه
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  احلج إىل هذا الوقت ؟ أفيدونا جزاكم اهللا خريا .
إذا كانت والدتك ال تستطيع القيام ملرض يف قدميها من الصغر وهي مقعدة ال تستطيع 

املشي والقيام، فإن كان ميكن أن حتج معكم ويطاف ا حممولة، ويسعى ا حممولة، 
يف مزدلفة ومىن، فإنه يتعني ذلك، أما إذا وترموا عنها اجلمار، وتقف معكم يف عرفات و

كانت ال تستطيع أن حتمل يف الطريق إىل احلج فحينئذ يعترب هذا مرضا مزمنا فيجوز هلا 
  أن توكل من حيج عنها بشرط أن يكون الوكيل قد أدى حجة اإلسالم عن نفسه أوالً .

  

احلكم ؟ وهل جيوز أن أحج  والديت متوفاة، وأنا اآلن متوجه ألداء فريضة احلج عنها، فما 
  بعد هذه املرة أم ال ؟

ال بأس بذلك بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك حجة اإلسالم، فإن مل تكن 
حججت عن نفسك فابدأ بنفسك أوالً، مث إذا كان يف العام القادم أو ما بعده فإنك حتج 

قد حج عن  عنها إن أمكنك ذلك، وذلك من برها واإلحسان إليها، وإن أنبت غريك ممن
  نفسه وهو تقي ثقة فال بأس .

  

  هل جيوز تغيري النية للمفرد بعد الطواف والسعي ليصبح متمتعا ؟
ال مانع من ذلك، بل األحسن أن يتحول من كونه مفردا إىل كونه متمتعا، فإذا طاف 

وسعى يقصر من رأسه ويتحلل ويعتربها عمرة، مث حيرم باحلج بعد ذلك ويكون متمتعا، 
ا يسمى فسخ احلج إىل العمرة، وقد أمر به النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه بعدما وهذ

طافوا وسعوا أن يقصروا وجيعلوها عمرة حيرمون بعدها باحلج ليكون متمتعني إال من كان 
  .ساق اهلدي، فإنه يبقى على إحرامه 
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  هناك بعض األخطاء اليت تقع يف الطواف، ما هي هذه األخطاء ؟
من احلجاج يلتزم أدعية خاصة يف الطواف يقرؤها من مناسك، وقد يكون  كثري - ١

جمموعات منهم يتلقوا من قارئ يلقنهم إياها ويرددوا بصوت مجاعي، وهذا خطأ من 
  ناحيتني : 

األوىل : أنه التزام دعاء مل يرد التزامه يف هذا املوطن، ألنه مل يرد عن النيب صلى اهللا عليه 
  دعاء خاص . وسلم يف الطواف

الثاين : أن الدعاء اجلماعي بدعة وفيه تشويش على الطائفتني، واملشروع أن يدعو كل 
  شخص لنفسه وبدون رفع صوته 

بعض احلجاج يقبل الركن اليماين، وهذا خطأ، ألن الركن اليماين يستلم باليد فقط  - ٢
ن أمكن أو يشار إليه وال يقبل، وإمنا يقبل احلجر األسود، فاحلجر األسود يستلم ويقبل إ

مع الزمحة إليه، والركن اليماين يستلم وال يقبل وال يشار إليه عند الزمحة، وبقية األركان 
  ال تستلم وال تقبل .

بعض الناس يزاحم الستالم احلجر األسود وتقبيله، وهذا غري مشروع، ألن الزحام  - ٣
زامحة الرجال للنساء، فيه مشقة شديدة وخطر على اإلنسان وعلى غريه، ويف فتنة مب

واملشروع تقبيل احلجر واستالمه مع اإلمكان، وإذا مل يتمكن أشار إليه بدون مزامحة 
وخماطرة وافتتان، والعبادات مبناها على اليسر والسهولة، وال سيما أن استالم احلجر 

ن وتقبيله مستحب مع اإلمكان، ومع عدم اإلمكان تكفي اإلشارة إليها، واملزامحة قد يكو
  فيها ارتكاب حمرمات فكيف ترتكب حمرما لتحصيل سنة ؟ ! .
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هل جيوز الطواف بدون وضوء رغم أنين بدأت الطواف على طهارة ويف أثناء الطواف 
انتقض وضوئي فلم أستطع التيمم وال اخلروج إلعادة الوضوء ؟ إذا كان ال يصح فماذا 

  أفعل اآلن ؟ 

يب صلى اهللا عليه وسلم منع احلائض من من شروط صحة الطواف الطهارة، ألن الن
الطواف، فقال : ( افعلي ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت حىت تطهري ) [ رواه 

) من حديث عائشة رضي اهللا عنها ] ، فالطهارة  ٢/١٧١البخاري يف " صحيحه " ( 
ء، ألن شرط من شروط الطواف، وال يكفي التيمم كما يقول السائل، بل البد من الوضو
املاء متوفر، إال يف حالة العجز عن استعمال املاء ملرض فإنه يتيمم، وإذا بدأ الطواف 

بطهارة وانتقض أثناء الطواف عليه أن خيرج ويتوضأ ويطوف من جديد، وإذا كان هذا 
الطواف الذي طافه طواف حج أو عمرة، فعليه أن يرجع إىل مكة ويعيد الطواف وما 

اع، وعليه أيضا أن يتجنب مجاع زوجته إىل أن يطوف بعده من سعي وطواف ود
ويسعى، وإن كان قد جامع فإنه يكون عليه فدية يذحبها يف مكة ويوزعها على فقراء 

  احلرم .
  

ما حكم من طاف ستة أشواط حول الكعبة والسابع من داخل حجر إمساعيل، مث سعى 
  أو عمرته ؟ سبعة أشواط وحتلل بعد ذلك ؟ فما جيب عليه حىت تكمل حجته

هذا يعترب مل يكمل السبعة األشواط، ألن الشوط الذي جاء به من داخل احلجر مل يكن 
مستوفيا للكعبة فهو مل يكمل الطواف بالبيت، وإذا مل يتم طوافه مل يصبح سعيه كامالً، 

  ألن السعي يشترط أن يكون بعد طواف صحيح، فيجب عليه أن يعيد الطواف والسعي .
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سعت بعد طواف القدوم، ولكنها مل تستطع إمتام السعي ملرضها، فما احلكم  امرأة مريضة
  يف هذه احلالة ؟

املريض إذا شرع يف السعي أو يف الطواف ومل يستطع إكماله فإنه يكمل به حمموالً، بأن 
حيمل ويطاف به، وإذا مل يتيسر محله يف هذه احلالة وقطع الطواف أو السعي فإنه يستأنف 

عي من جديد إن صح يف جسمه وقوي على الطواف أو السعي بنفسه أو الطواف والس
يطاف ويسعى به حمموالً من جديد، وال يبين على األشواط السابقة إذا طال الفصل أو 

  انتقض وضوءه يف حالة الطواف . 

  

أنا من إحدى قرى جيزان، وقد ذهبت إىل مكة املكرمة للبحث عن عمل، وفعالً عملت 
ا وأخذت أهلي معي، ويف البداية مل تكن والديت معنا، وقد حضرت هناك، واستقررت 

إلينا لزيارتنا، وأخذت عمرة ولكنها أثناء العمرة ويف السعي تعثرت يف املشي فوقعت على 
األرض وأصيبت، فنقلناها إىل املستشفى، ولكنها توفيت على أثر ذلك، وقد أكملت 

أم ال ؟ كذلك حججت عنها وقد أديت  عمرا تلك نيابة عنها، فهل ما فعلته صحيح
مجيع أركان احلج وواجباته إال السعي بعد طواف اإلفاضة مل أستطع أداءه لعجزي البدين، 
فأنا أسري على قدمي الواحدة وبدل األخرى عصا أتكئ عليها، ومل يكن معي من املال ما 

  يكفي ألستأجر عربة، فماذا علي يف ذلك ؟
من السؤال وهو أن والدتك ماتت قبل إكمال مناسك العمرة، أما بالنسبة للشق األول 

فإا تكون باقية يف إحرامها وال يكمل عنها النسك الذي أحرمت به، ألن النيب صلى اهللا 
عليه وسلم يف قصة الرجل الذي وقصته راحلته ومات يف عرفة وهو حمرم أمر بدفنه بثيابه 

وقال عليه الصالة والسالم : ( إنه يبعث  وى عن تغطية رأسه، وى عن أن ميس الطيب،
) من حديث ابن عباس  ٢/٧٥يوم القيامة ملبيا ) [ رواه البخاري يف " صحيحه " ( 

رضي اهللا عنهما ] ، فدل أن احملرم إذا مات يف أثناء إحرامه قبل استكمال مناسك احلج 
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سك، ألن الرسول صلى والعمرة فإنه يبقى يف إحرامه إىل أن يبعث، وأنه ال يكمل عنه الن
  اهللا عليه وسلم مل يأمر الصحابة بأن يكملوا عنه بقية النسك . 

أما بالنسبة للشق الثاين من السؤال وهو أنك حججت عنها بعد وفاا من باب الرب ا 
واإلحسان إليها، فهذا شيء تشكر عليه ونرجو من اهللا عز وجل أن يتقبله منك، وأما 

ذا غلط، ألنه جيب عليك إمتام املناسك، والسعي ركن من أركان بالنسبة لترك السعي، فه
احلج ال يتم احلج إال به، فإن كنت قد أحرمت مفردا باحلج أو قارنا بني احلج والعمرة 

وسعيت بعد طواف القدوم فإنه ليس عليك سعي آخر بعد طواف اإلفاضة، أما إن كنت 
طواف القدوم فإن السعي باق عليك، فيجب متمتعا أو كنت قارنا أو مفردا ومل تسع بعد 

عليك أن تذهب وأن تسعى بني الصفا واملروة سبعة أشواط بنية سعي احلج، وإذا كان 
حصل منك مواقعة لزوجتك يف هذه املدة فإنك تذبح شاة دم جربان توزعه على فقراء 

  مكة وإذا أردت العودة إىل بلدك فإنك تطوف للوداع .
  

  مة يف مىن ملن يريد التعجيل بالسفر ؟ما هي أقصر مدة لإلقا
أقصر مدة لإلقامة مبىن يف أيام احلج هي اليوم احلادي عشر والثاين عشر؛ يومان بعد العيد، 

وهذا هو التعجل، واألكمل أن يبقى اليوم الثالث عشر وهذا هو التأخر، قال تعاىل : { 
مو هلَيع نِ فَالَ إِثْميموي يلَ فجعن تقَى } [ سورة البقرة : فَمنِ اتمل هلَيع فَال إِثْم رأَخن ت

] ، فالتعجل معناه أن خيرج وينفر من مىن بعد رمي اجلمرات يف اليوم الثاين  ٢٠٣آية 
عشر بعد الزوال من قبل غروب الشمس؛ هذا التعجل، وإذا أدركه الغروب ومل يرحل 

لة الثالث عشر والرمي يف اليوم الثالث عشر بعد من مىن فإنه يتعني عليه املبيت فيها لي
  الظهر، واهللا أعلم .
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لو كان يل عمل يلزمين حضوره مثالً يف جدة أثناء أيام احلج اليت يلزم فيها املبيت مبىن، 
فهل جيوز يل أن أذهب لقضاء عملي ذلك مث أعود إىل مىن للمبيت فقط ؟ وما هو الوقت 

  الذي يشمله املبيت من الليل ؟ 

نعم جيوز لك أن تذهب إىل قضاء حاجتك يف جدة أو غريها، ألا تعترب قريبة يف النهار 
أيام مىن، مث ترجع بالليل وتبيت مبىن، وإن كان البقاء يف مىن ليالً وارا يف هذه األيام 

أفضل، ولكن املتعني والواجب هو املبيت ا، أما النهار فيجوز لك أن تذهب حلاجتك 
فيها، أما الوقت الكايف من املبيت ملن كان مبىن من أول الليل إىل نصف  وترجع لتبيت

الليل فإذا بت يف مىن إىل منتصف الليل، مث خرجت بعد منتصف الليل منها فال مانع من 
  ذلك .

  

بعد رجوعي من عرفة قدمت إىل مىن، ولكين مل أجد مكانا ا، مث ذهبت إىل مزدلفة،  
  فما احلكم ؟

] ، فإذا حاولت  ١٦تعاىل : { فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم } [ سورة التغابن : آية يقول اهللا 
أن جتد مكانا ترتل فيه مبىن ومل جتد وتعذر عليك هذا، فإنك ترتل يف أقرب مكان إليها من 

إن  –مزدلفة أو غريها متصالً مبنازل احلجاج، وهذا منتهى استطاعتك وال شيء عليك 
لكن ما يفعله بعض احلجاج من التساهل يف طلب الرتول مبىن والبحث عن  – شاء اهللا

مكان ويذهبون ويرتلون يف شقق يف العزيزية أو يف مكة من أجل الرفاهية فهذا عمل ال 
  تربأ به ذممهم .
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الحظنا أن بعض احلجاج الذين ال يتمكنون من الصالة يف مسجد منرة يصلون يف أماكنهم 
قاء اخلطبة والصالة م كما يف املسجد، فهل جيوز عقد خطبتني أو أكثر ويقوم أحدهم بإل

  يف عرفة ؟
اخلطبة يف يوم عرفة خطبة واحدة يقوم ا إمام املسلمني أو نائبه يف مكان واحد وهو منرة، 

وليست مشروعة على كل جمموعة من احلجاج وإمنا بقية احلجاج الذين ال حيضرون مع 
يصلون الظهر والعصر مجعا وقصرا، مجع تقدمي، بدون خطبة وما  اإلمام يف مكان اخلطبة

فعله هؤالء الذين ذكرهم السائل تعترب بدعة ال جيوز فعله وجيب تركه والنهي عنه 
  وباإلمكان مساع اخلطبة من املسجد بواسطة املذياع .

  

  هناك أخطاء تقع من احلجاج يف الوقوف بعرفة، ما هي ؟  

د من مكان الوقوف وال ينظر إىل اللوحات اإلرشادية بعض احلجاج ال يتأك- ١
املكتوب عليها بيان حدود عرفة فيرتل خارج عرفة وهذا إن استمر يف مكانه ومل 

يدخل عرفة أبدا وقت الوقوف مل يصح حجه، فيجب على احلاج االهتمام ذا األمر 
  والتأكد من حدود عرفة ليكون داخلها وقت الوقوف .

جاج أنه البد يف الوقوف بعرفة من رؤية جبل الرمحة أو الذهاب يعتقد بعض احل - ٢
إليه والصعود عليه، فيكلفون أنفسهم عنتا ومشقة شديدة، ويتعرضون ألخطار عظيمة 
من أجل احلصول على ذلك، وهذا كله غري مطلوب منهم، وإمنا املطلوب حصوهلم يف 

وعرفة كلها موقف وارفعوا عرفة يف أي مكان منها لقوله صلى اهللا عليه وسلم : ( 
) بالغًا، ورواه اإلمام  ١/٣٨٨عن بطن عرنة ) [ رواه اإلمام مالك يف " املوطأ " ( 

) من حديث جبري بن مطعم، ورواه البيهقي يف " السنن الكربى " (  ٤/٨٢أمحد ( 
) من حديث جابر  ٢/٨٩٣) من حديث حممد بن املنكدر، وعند مسلم (  ٥/١١٥

ن ذكر : " وارفعوا عن بطن عرنة " ] سواء رأوا اجلبل أو مل يروه، رضي اهللا عنه بدو
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  ومنهم من يستقبل اجلبل يف الدعاء واملشروع استقبال الكعبة .
بعض احلجاج ينصرفون وخيرجون من عرفة قبل غروب الشمس وهذا ال جيوز  - ٣

هلم، ألن وقت االنصراف حمدد بغروب الشمس، فمن خرج من عرفة قبله ومل يرجع 
إليها فقد ترك واجبا من واجبات احلج ويلزمه به دم مع التوبة إىل اهللا، ألن الرسول 

صلى اهللا عليه وسلم مازال واقفًا بعرفة حىت غروب الشمس  ، وقد قال عليه الصالة 
)  ٥/٢٥والسالم : ( خذوا عين مناسككم ) [ رواه البيهقي يف " السنن الكربى " ( 

) بلفظ : "  ٢/٩٤٣ورواه مسلم يف " صحيحه " (  من حديث جابر بن عبد اهللا،
  لتأخذوا مناسككم " ، من حديث جابر رضي اهللا عنه ] .

  

أحد أصحابنا ذهب للحج ولكنه عندما ذهب إىل عرفة يف اليوم التاسع وجد الزحام 
  شديدا قبل الوصول إليها فقرر الرجوع إىل عمله، فماذا جيب عليه اآلن ؟ 

حلج أو العمرة وجب عليه املضي فيهما إىل أن يكمل مناسكهما وال إذا أحرم اإلنسان با
 جواْ الْحمأَتجيوز له رفض اإلحرام وال يعفيه ذلك من إمتام نسكه، قال تعاىل : { و

] ، وقال تعاىل : { فَمن فَرض فيهِن الْحج فَالَ  ١٩٦والْعمرةَ للَّه } [ سورة البقرة : آية 
فإذا أحرم اإلنسان  –ومعىن فرض : أحرم  –] اآلية  ١٩٧} [ سورة البقرة : آية رفَثَ 

بالنسك صار فرضا عليه إكماله كما ورد يف السؤال، فإنه يعترب اآلن قد فاته احلج فعليه 
أن يعيد مالبس اإلحرام ويتحلل بعمرة، مث يف العام القادم يقضي هذا احلج الذي رفضه 

  ويذبح فدية .
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هذا العام ومل أمتكن من شدة زحام السيارات من املبيت مبزدلفة وإمنا مررت  حججت
  عليها صبيحة اليوم العاشر، فماذا جيب علي ؟

املبيت مبزدلفة واجب من واجبات احلج ال جيوز تركه مع االستطاعة، ألن النيب صلى اهللا 
عليه وسلم بات ا هو وأصحابه وقال : ( خذوا عين مناسككم ) [ رواه البيهقي " 

) من حديث جابر بن عبد اهللا، ورواه اإلمام مسلم يف "  ٥/١٢٥السنن الكربى " ( 
لتأخذوا مناسككم . . " من حديث جابر رضي اهللا ) بلفظ : "  ٢/٩٤٣صحيحه " ( 

عنه ] ، لكن من كان متجها بسيارته إىل مزدلفة يقصد املبيت ا، مث حبسه سري 
السيارات ومل يتمكن من الوصول إليها حىت طلع الفجر فهذا ليس عليه شيء، ألنه 

  معذور، واهللا أعلم .
  

  ؟  وما األخطاء اليت تقع من بعض احلجاج يف مزدلفة

املطلوب من احلاج إذا وصل إىل مزدلفة أن يصلي املغرب والعشاء مجعا، ويبيت فيها 
فيصلي ا الفجر، ويدعو إىل قبيل طلوع الشمس، مث ينصرف إىل مىن، وجيوز ألهل 

األعذار خاصة النساء وكبار السن واألطفال ومن يقوم بتويل شؤوم االنصراف بعد 
عض احلجاج أخطاء يف هذا النسك، فبعضهم ال يتأكد منتصف الليل، ولكن حيصل من ب

من حدود مزدلفة ويبيت خارجها، وبعضهم خيرج منها قبل منتصف الليل وال يبيت فيها، 
ومن مل يبت مبزدلفة من غري عذر فقد ترك واجبا من واجبات احلج يلزمه به دم جربان مع 

  التوبة واالستغفار .
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أو حوله يف مزدلفة أم أن أي مكان فيها يصلح أن يقيم هل هناك مكان معني لإلقامة فيه 
  فيه احلاج ومىت يتجه إىل مىن ؟

مزدلفة كلها موضع للمبيت ال خيتص جانب منها عن اجلانب اآلخر، بل كل عرصاا 
مشعر وموضع للمبيت لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم : ( مجع كلها موقف ) [ رواه 

) ،  ٢٤٣- ٣/٢٤٠) ، ورواه الترمذي يف " سننه " (  ٢/٢٠٠أبو داود يف " سننه " ( 
) بنحوه، كلهم من حديث علي بن أيب طالب  ٢/١١٠٠ورواه ابن ماجه يف " سننه " ( 

رضي اهللا عنه ] ، فاملسلم إذا وصل إىل مزدلفة، فإنه يرتل يف أي مكان تيسر له الرتول فيه 
 سبحانه وتعاىل ويدعو، أما وقت ويصلي ا املغرب والعشاء مجعا عند وصوله ويذكر اهللا

الدفع من مزدلفة إىل مىن فهو قبيل طلوع الشمس إذا أسفر جدا، وجيوز للضعفة الدفع من 
  مزدلفة إىل مىن بعد منتصف الليل من ليلة النحر .

  

هل جيوز التقاط حصيات لرمي اجلمرات من حوهلا مما قد رمى به سابقًا ملن فقد شيئًا من 
ى ا لغرض الرمي، أو وقعت من يده ؟ وهل البد من إصابة رأس اجلمرة احلصى اليت أت

  أو ال مانع حىت لو مل تصب إال أسفلها ؟
ال مانع من أخذ احلصى مما قرب من اجلمرات إال أنه ال يأخذ من حصى ( حوض اجلمرة 

  ) ، أما إذا أخذ من احلصى املتناثر يف الطريق إليها أو حوهلا فال مانع من ذلك . 

وأما موضع الرمي فهو احلوض فيشترط أن تسقط احلصاة يف حوض اجلمرة سواء استقرت 
فيه بعد ذلك أو تدحرجت وسقطت، أما رمي الشاخص أو العمود فهو غري مشروع، 
فإذا فعل ذلك ومل تقع احلصاة يف احلوض فإا ال جتزيه فإذا ضرب العمود وطارت ومل 

يس املقصود رمي العمود إمنا املقصود رمي احلوض تقع يف احلوض فإا ال جتزيه، ألنه ل
والعمود، إمنا جعل عالمة على الرمي فقط، وليس هو املقصود بالرمي، وإذا مل يتأكد 
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  وقوعها يف احلوض فإنه يرمي بدهلا، ألنه الواجب وال يسقط إال بيقني .
  

  ما حكم رمي اجلمار قرب منتصف الليل هل جيوز أم ال ؟
بينه صلى اهللا عليه وسلم بأنه يبدأ بزوال الشمس فإذا زالت الشمس  رمي اجلمار الثالث

يف اليوم احلادي عشر وما بعده فإنه يكون قد دخل وقت الرمي، وأما الرمي بالليل فمحل 
إشكال وخالف ويف الوقت متسع للرمي بالنهار، وهللا احلمد، ألنه يبدأ من زوال الشمس 

تحني اإلنسان األخف واألرفق به ويرمي به وال إىل غروب الشمس، فهذا وقت واسع ي
يعرض نسكه للخطر واخلالف، وجيوز أن يؤخر رمي يوم إىل يوم بعده من أيام التشريق 

  ويبدأ به مرتبا قبل رمي اليوم احلاضر .
  

يف صباح اليوم العاشر من ذي احلجة يوم العيد بدأت برمي مجرة العقبة يف الصباح، مث عقبتها 
  جلمرات يف الصباح أيضا فهل فعلي هذا صحيح أم علي شيء يف ذلك ؟برمي بقية ا

يوم العيد ليس فيه رمي إال مجرة العقبة فقط، أما ما حصل منك من أنك رميت بقية 
اجلمرات يف هذا اليوم فهذا خطأ وال حكم له وجوده كعدمه، وإمنا ترمي اجلمرات 

  احلادي عشر وما بعده من أيام التشريق الثالث الصغرى، مث الوسطى، مث الكربى يف اليوم 

  

ما حكم من رمى حصاتني يف وقت واحد عند اجلمرتني الوسطى أو أي مجرة ؟ وماذا 
  جيب عليه فعله اآلن لو حصل منه ذلك ؟ 

الذي يرمي حصاتني مجيعا ال جتزيانه إال عن واحدة، والواجب أن ترمى احلصيات السبع 
إذا تبني له أنه أخل يف الرمي يف وقت الرمي يف أيام متتابعة كل واحدة بعد األخرى، ف

التشريق فإنه يعيد الرمي مرتبا على الصفة املشروعة، أما إذا مل يتبني له اخلطأ إال بعد 
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فوات أيام التشريق فإنه حينئذ يكون عليه فدية وهي ذبح شاة يف مكة يوزعها على فقراء 
  احلرم .

  

  ؟هل يشترط إصابة اجلمرات يف الرمي 
يشترط أن يقع احلصى يف املرمى وهو احلوض سواء استقر فيه أو سقط بعد مروره على 
احلوض واليت ال تقع يف احلوض ال حتسب، وكثري من احلجاج يظنون أن الذي يرمى هو 

العمود الشاخص فيصوبون إليه حصاهم فيتطاير هنا وهناك وال يقع يف احلوض، وهذا 
  خطأ كبري .

  

ثناء املوسم املنصرف ومن مجلة املناسك اليت قمت ا أنين رميت قمت بفريضة احلج أ
مجرة العقبة وحتللت التحلل األول حبلق بعض الشعر وجئت من الغد ألرمي اجلمرات 

الثالث فتبينت أين رميت من خلف النصب وأصبت ظهرها فأعدت رمي مجرة العقبة يوم 
أن أفعله حىت الثاين عشر من ذي احلجة، فهل يعترب عملي هذا صحيح ا أم ماذا جيب علي

  يكون عملي صحيحا ؟
  أوالً : الواجب يف احللق أو التقصري تعميم الرأس وال يكفي أن يأخذ بعض الشعرات .

وثانياً : إعادته لرمي مجرة العقبة يف اليوم الثاين بأن تبني له بأنه يف اليوم األول رماها يف 
حوض اجلمرة، فعمله هذا صحيح وهذا هو  غري حمل الرمي، وأن احلصى مل يصل إىل

املتعني عليه، فمن مل يرم اجلمرة يف اليوم األول لعذر من األعذار أو تبني له أن رميه غري 
مث  –رمي اليوم األول  –صحيح فعليه إعادته يف اليوم الثاين لكن يبدأ أوالً بالرمي املاضي 

  يرمي مجرات اليوم احلاضر .
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ج هذا العام وبعدما رميت مجرة العقبة يف أول وثاين أيام العيد بعد أن أديت فريضة احل
ذهبت من مىن قبل غروب الشمس ووكلت صديقًا يل يرمي اجلمرات يف اليوم الثالث 

  نظرا لظروف عملي، فهل علي دم ؟ 

الواجب على احلاج أن يباشر أعمال احلج بنفسه من رمي وغريه إال إذا احتاج للتوكيل 
على رمي اجلمرات لضعفه أو ملرضه أو امرأة ختشى من الزحام، ختشى من بأن ال يقدر 

الفتنة، أو الطفل الصغري الذي ال يطيق الرمي بنفسه يف هذه احلالة جيوز التوكيل أو إنسان 
أو مثل ما ذكر السائل ظروف العمل حتول بينه وبني الرمي يف وقته فليوكل، لكن ليس 

على بقية الرمي ويسافر، ألن احلج مل ينته والسفر إمنا  معىن هذا أنه يوكل على الرمي أو
يكون بعد اية أعمال احلج اليت آخرها طواف الوداع، فهو يوكل لعذر من األعذار 

الشرعية من يرمي عنه، فإنه ال ينفر وال يسافر إال بعد أن تنتهي أعمال احلج ويطوف بعد 
افر قبل اية أعمال احلج فإنه يكون ذلك، ويف ختام أعمال احلج يطوف للوداع، أما لو س

قد سافر قبل جواز السفر له شرعا، ويكون قد أدى طواف الوداع يف غري وقته، فيكون 
عليه دم، ألن طواف الوداع قبل اية أعمال احلج ال جتزي صاحبه فيكون يف حكم 

مكة التارك له، ومن ترك واجبا من واجبات احلج فإنه يكون عليه دم يذبح شاة يف 
ويوزعها على مساكني احلرم جربانا ملا ترك من طواف الوداع يف وقته، وعليه دم آخر 

  لترك املبيت مبىن، واهللا أعلم 

  
  هناك أخطاء يف رمي اجلمرات ما هي ؟

رمي اجلمرات واجب من واجبات احلج، وذلك بأن يرمي احلاج مجرة العقبة يوم العيد، 
يد، ويرمي اجلمرات الثالث يف أيام التشريق بعد زوال وجيوز بعد منتصف الليل من ليلة الع

  الشمس، لكن حيصل من بعض احلجاج يف هذا النسك أخطاء، وبياا كما يلي :
ـ فمنهم من يرمي يف غري وقت الرمي، بأن يرمي مجرة العقبة قبل منتصف الليل يف ليلة ١
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مس، وهذا الرمي ال العيد، أو يرمي اجلمرات الثالث يف أيام التشريق قبل زوال الش
  جيزئ، ألنه يف غري وقته احملدد له، فهو كما لو صلى قبل دخول وقت الصالة احملدد هلا .

ـ ومنهم من خيل بترتيب اجلمرات الثالث، فيبدأ من الوسطى، مث الكربى وهي األخرية ٢
 .  

ـ ومنهم من يرمي يف غري حمل الرمي وهو حوض اجلمرة، وذلك بأن يرمي احلصى من ٣
ا العمود فتطري وال تقع يف احلوض، وهذا رمي ال ب عد فال تقع يف احلوض، أو أن يضرب

  جيزئ، ألنه مل يقع يف احلوض، والسبب يف ذلك اجلهل أو العجلة أو عدم املباالة .
ـ ومنهم من يقدم رمي األيام األخرية مع رمي اليوم األول من أيام التشريق، مث يسافر ٤

م إذا رمى لليوم األول يوكل من يرمي عنه البقية ويسافر إىل وطنه، قبل متام احلج، وبعضه
وهذا تالعب بأعمال احلج وغرور من الشيطان، فهذا اإلنسان حتمل املشاق، وبذل 

األموال ألداء احلج، فلما بقي عليه القليل من أعماله تالعب به الشيطان فأخل به وترك 
ات الباقية، وترك املبيت مبىن ليايل أيام عدة واجبات من واجبات احلج، وهي رمي اجلمر

  التشريق، وطوافه للوداع يف غري وقته، ألن وقته بعد اية أيام احلج وأعماله .
فهذا لو مل حيج أصالً وسلم من التعب وإضاعة املال لكان أحسن، ألن اهللا تعاىل يقول : 

] ، ومعىن إمتام احلج والعمرة  ١٩٦ة : آية { وأَتمواْ الْحج والْعمرةَ للَّه } [ سورة البقر
إكمال أعماهلما ملن أحرم ما على الوجه املشروع، وأن يكون القصد خالصا لوجه اهللا 

  تعاىل .
ـ من احلجاج من يفهم خطأ يف معىن التعجل الذي قال اهللا تعاىل : { فَمن تعجلَ في ٥

] ، فيظن أن  ٢٠٣خر فَال إِثْم علَيه } [ سورة البقرة : آية يومينِ فَالَ إِثْم علَيه ومن تأَ
املراد باليومني يوم العيد ويوم بعده، وهو اليوم احلادي عشر فينصرف يف اليوم احلادي 
عشر ويقول : أنا متعجل، وهذا خطأ سببه اجلهل، ألن املراد يومان بعد يوم العيد، مها 

من تعجل فيهما فنفر بعد أن يرمي اجلمار بعد زوال اليوم احلادي عشر والثاين عشر، 
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الشمس من اليوم الثاين عشر وقبل غروب الشمس فال إمث عليه، ومن تأخر إىل اليوم 
  الثالث عشر فرمى اجلمار بعد زوال الشمس فيه، مث نفر فهذا أفضل وأكمل . 

  

بأنفسهن أم نساء مستطيعات لرمي اجلمار ولكن منعهن زحام فهل يتعني عليهن الرمي 
  جيوز هلن التوكيل ؟

إذا كان فيه زمحة شديدة وال يستطعن املزامحة أو خيشى من الفتنة، ألن مزامحة املرأة 
للرجال فيها تعرض لفتنة الرجال بالنساء والنساء بالرجال، ففي هذه احلالة توكل من 

ناحية  يرمي عنها، وكذا إذا وجد يف الرمي زمحة شديدة وكانت املرأة ال تتحمل من
صحتها، أن تتأخر أو تأخر ا وليها إىل وقت آخر وحتني فرصة أخرى يكون الرمي فيها 

  أخف، فهذا أسن وأحوط .
  

تعلمون شدة الزحام عند اجلمرات، فهل جيب على النساء رمي اجلمار بأنفسهن أم جيوز 
  هلن التوكيل خوفًا من الزحام وتالفيا للفتنة ؟

ترمي اجلمار بنفسها إذا متكنت من ذلك، أما إذا مل تتمكن من جيب على املرأة احلاجة أن 
الرمي ملرضها أو كرب سنها أو لشدة الزحام اليت ال تطيقها أو ختشى من الفتنة عليها وعلى 
غريها يف املزامحة، فال بأس يف هذه احلاالت أو توكل من يرمي عنها، لكن باإلمكان أن 

  ديدة، مث ترمي وتتجنب أوقات الزمحة، واهللا أعلم .تتحني األوقات اليت ليس فيها زمحة ش
  

  هل جيوز التوكيل يف رمي مجرة العقبة عمن ال يقدر على حتمل متاعب الزحام حوهلا ؟
جيوز التوكيل عند العجز لرمي مجرة العقبة وغريها، وجيوز له عند الرمي أن يوكل من 

  يرمي عنه .
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وم احلادي عشر، فقمت بالتقصري، فهل جيوز إذا أخرت احللق أو التقصري ناسيا إىل الي
  ذلك أم علي شيء يف هذا ؟ 

 –إن شاء اهللا  –تأخري احللق أو التقصري إىل اليوم احلادي عشر أو الثاين عشر ال حرج فيه 
وإن كان األفضل املبادرة، وأن يفعله يوم العيد بعد ذبح اهلدي إذا كان عليه هدي، وهو 

مانع من ذلك، لكن ال يتم حتلله من اإلحرام إال بفعل هذه األفضل، لكن لو أخره فال 
الثالثة : رمي مجرة العقبة، واحللق أو التقصري، مث طواف اإلفاضة، والسعي بعده ملن عليه 

سعي، فإن فعل اثنني من هذه الثالثة حتلل التحلل األول الذي يبيح له كل شيء حرم عليه 
  باإلحرام إال النساء .

  

  فضل ألداء طواف اإلفاضة فيه ؟ما هو الوقت األ
األفضل أن يطوف طواف اإلفاضة يوم العيد إذا أمكن، وجيوز تأخريه عن يوم العيد وجيوز 

أن يطوف يف الليل ليلة احلادي عشر أو ما بعدها، كما أنه جيوز ألهل األعذار ومن يف 
دأ من بعد حكمهم أن يطوفوا بعد منتصف الليل من ليلة النحر، فوقت طواف اإلفاضة يب

  منتصف ليلة النحر وال حد لنهايته، واألفضل أن يؤدى يف يوم العيد .
  

  هل جيوز تأخري طواف اإلفاضة يف الليل إذا مل أمتكن من أدائه يف النهار ؟
نعم جيوز فعل طواف اإلفاضة ليالً وارا يف أيام التشريق وبعدها إال أنه من األفضل 

ذا أمكن، وإذا مل يتمكن من ذلك، فاألمر واسع، واحلمد واألحسن أن يأيت به يوم العيد إ
  هللا .
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  هل جيوز للمتمتع تقدمي سعي احلج يف اليوم الثامن مقدما على طواف اإلفاضة ؟
املتمتع ال جيوز له أن يقدم السعي على طواف اإلفاضة، ألن السعي يف حق املتمتع إمنا 

  ضة جاء يف غري حمله فال جيزئ .يكون بعد طواف اإلفاضة، فتقدميه قبل طواف اإلفا
  

  ماذا عن األخطاء اليت تقع يف احللق أو التقصري ؟ 

بعض احلجاج يكتفي بقص شعرات من رأسه وهذا ال يكفي وال حيصل به أداء النسك؛ 
ألن املطلوب التقصري من مجيع الرأس، ألن التقصري يقوم مقام احللق، واحللق جلميع 

قني رؤوسكُم ومقَصرِين ال تخافُونَ } [ سورة الفتح : آية الرأس، قال تعاىل : { محلِّ
  ] ، والذي يقصر بعض رأسه ال يقال : إنه قصر رأسه، وإمنا يقال : قصر بعضه . ٢٧
  

إذا حلقت شعري مباكينة حالقة، وقد ال تأخذ الشعر من أصله، فهل أعترب مقصرا أو 
  حالقًا ؟

من أعاله وتبقي منه شيئًا كثريا فهذا يعترب تقصريا، أما إذا  إذا كانت املاكينة تقص الشعر
كانت املاكينة تأخذ الشعر من أسفله وال تبقي إال أصوله فهذا يعترب حلقًا أو قريبا من 

  احللق، واألوىل أن حيلق باملوسى عمالً بالسنة، واهللا أعلم .
  

يف العام املاضي، ويف  – حبمد اهللا –يقول السائل : أدى والدي وخايل حجة اإلسالم 
اليوم العاشر من ذي احلجة، وبعد رمي مجرة العقبة طلبت منهما أن حيلقا، فكنت أظن أن 
احللق سنة عمالً باحلديث الشريف : ( اللهم ارحم احمللقني ) [ رواه اإلمام البخاري يف " 

را ) من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما ] ، وكنت مص ٢/١٨٨صحيحه " ( 
على أن حيلقا، وذلك ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كرر عبارة : ( رحم اهللا احمللقني ) 
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) من حديث عبد اهللا بن عمر رضي  ٢/١٨٨[ رواه اإلمام البخاري يف " صحيحه " ( 
اهللا عنهما ] ثالث مرات، ولكنهما أجاباين بأما سوف حيلقان بعد أن يؤديا العمرة، 

كان الوقت ضيقًا فلم يتمكنا من احللق، وهكذا افترقنا، فعدت إىل مقر  وبعد أداء العمرة
عملي وتركتهما يتأهبان للعودة إىل الوطن، علما بأن كالً منهما أخذ شيئًا يسريا من 

شاربه وحليته، وعند عوديت علمت أن احللق حمظور، جيرب بالدم، ماذا أفعل اآلن إذا كانت 
م يف شهور احلج ؟ وما هي كيفية التلبية اليت جيب أن يتلفظ اإلجابة هي أن ذلك جيرب بالد

  ا اإلنسان ؟ 

أما قضية حلق الشعر لنسك احلج أو العمرة فهو األفضل كما ذكر السائل، ألن النيب 
صلى اهللا عليه وسلم دعا للمحلقني ثالثًا، وللمقصرين مرة واحدة، واهللا تعاىل يقول : { 

و كُموسؤر نيلِّقحافُونَ } [ سورة الفتح : آية مخال ت رِينقَصفقدم احللق على  ٢٧م ، [
التقصري، مما يدل على أن احللق أفضل، وما ذكره من حال أصحابه الذين أمرهم باحللق 

ومل حيلقوا فإن كانوا قصروا فالتقصري يكفي للنسك، وإن كان احللق أفضل منه، وأما إذا 
فحينئذ يكون قد بقي عليهم نسك من مناسك احلج، فيجب كانوا مل يقصروا ومل حيلقوا 

عليهم إذا علموا أن يبادروا باحللق أو التقصري بنية النسك، وإذا كان حصل منهم مجاع 
لزوجام يف هذه الفترة فيكون عليهم فدية ذبح شاة يوزعوا على املساكني يف احلرم، 

حية مع أن األخذ من اللحية أمر ال وإذا كان القصد بأم أخذوا من شوارم أو من الل
جيوز، فإذا كانوا فعلوا هذا بعد رمي مجرة العقبة، واحللق أو التقصري، فليس عليهم شيء 
يف ذلك إال اإلمث يف األخذ من اللحية، ألن من فعل شيئني من ثالثة جاز له ما منع منه 

حلاهم قبل فعل اثنني من باإلحرام سوى مقاربة النساء، أما إذا كانوا أخذوا من شوارم و
الثالثة فيكون عليهم فدية وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكني يف احلرم أو صيام ثالثة 

  أيام .
أما التلبية املشروعة أن يقول : لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد 



   

 

٤

 

  للفوزان  وأخطاء احلجاج فتاوى احلجمنةُ الرمحن ىف 

دة فال مانع والنعمة لك وامللك، ال شريك لك لبيك، وإن زاد عليها بعض األلفاظ الوار
  من ذلك، هذه التلبية املشروعة ويرفع ا صوته .

  

من نسي أن يطوف طواف الوداع ومل يذكر إال بعد وصوله إىل بلده البعيد عن مكة أو 
  كان جاهالً ومل يعلم إال بعد وصوله فماذا عليه أن يفعل يف تلك احلالتني ؟ 

إىل بلده أو بعد بلوغه مسافة إذا ترك طواف الوداع وسافر ومل يفطن إال بعد وصوله 
القصر مثانني كيلو مترا فأكثر، فهذا يتقرر يف حقه الفدية ( الدم ) ، وهو ذبح شاة أو سبع 

  بدنة أو سبع بقرة يذحبها يف مكة ويوزعها على مساكني احلرم .
  

  هل على من يقيم مبكة طواف وداع أو ال ؟
وداع، إمنا الوداع عند املغادرة إذا  احلاج الذي يقيم يف مكة بعد احلج ليس عليه طواف

أى أعماله وأراد أن يسافر إىل بلده، فإنه يطوف طواف الوداع سواء كان سفره بعد 
احلج مباشرة، أو تأخر عن احلج فإنه يطوف طواف الوداع، ألنه واجب من واجبات 

  احلج .
  

ام احلج، أي بعد أن من يقيم يف جدة مثالً هل جيوز له تأجيل طواف الوداع إىل ما بعد أي
  خيف الزحام حول البيت ويف هذه األثناء يتوجه إىل جدة، مث يعود لتأدية طواف الوداع ؟

إذا فرغ من أعمل احلج فإنه ال يغادر مكة حىت يطوف طواف الوداع، وإذا كان يف زحام 
  فإنه ينتظر ويتحني الفرصة، مث يطوف طواف الوداع وخيرج إىل جدة أو إىل غريها .
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  ذا احلكم حىت يف العمرة ؟وه
العمرة ليس هلا وداع على الصحيح إمنا الوداع من واجبات احلج، أما العمرة إن حصل 
وتيسر أن طاف عند خروجه فحسن، وإن مل حيصل فإنه غري متعني، ألن النيب صلى اهللا 

  .عليه وسلم مل يأمر بطواف الوداع يف حق املعتمرين، وإمنا أمر به احلجاج 
  

وداع للحج، من يريد تأدية عمرة بعده هل يكون قبل العمرة أو بعدها قبل طواف ال
  السفر أو يصح يف احلالتني ؟ 

طواف الوداع يكون آخر شيء عندما يريد مغادرة مكة إذا أى أشغاله كلها وأموره، 
وإذا كان يريد عمرة بعد احلج فإنه يأيت ا، فإذا أراد أن خيرج فإنه عند الركوب يطوف 

ف الوداع، أما لو أنه طاف طواف الوداع، مث راح وجاء بعمرة بعد طواف الوداع طوا
فإن تأخر يف مكة بعد العمرة فعليه أن يعيده، ألنه مل يكن حينئذ الوداع آخر عهده 

بالبيت، واحلديث ينص على أنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، وإن سافر بعد 
ي عن الوداع، ألنه مل يرد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم العمرة مباشرة، فإن طوافها يكف

  أمر عائشة رضي اهللا عنها بطواف الوداع ملا أدت العمرة من التنعيم بعد احلج .
  

نويت احلج وأحرمت من امليقات ودخلت مكة، مث البيت احلرام وسعيت ووقفت يف 
ميت اجلمار، ولكين عرفة، وبعد عوديت من عرفات مكثت يف مىن طوال أيام التشريق ور

أخرت طواف اإلفاضة حىت آخر أيام التشريق، مث طفت طواف اإلفاضة وسعيت، مث 
طفت للوداع وانصرفت ومل أذبح ال يف مىن وال يف غريها، ألنين وكلت عين من يذبح يل 

أضحية مبرتيل يف بلدي، مع العلم بأنين نويت احلج مفردا، فأرجو إفاديت هل حجي 
  عادته مرة أخرى ؟صحيح أم علي إ
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  املفرد ليس عليه فدية، فإذا كنت نويت احلج مفردا فإنه حينئذ ال فدية عليك .
  

ذهبت للحج وقيل يل : إن احلاج املفرد ال يذبح وإين إنسان لست بالغين، فنويت احلج 
مفردا وبقيت إىل أن رميت اجلمرات، فهل هذا احلج صحيح ؟ أم أا ناقصة ؟ إن كان 

  علي اآلن ؟كذلك فما 
ما ذكرته من أنك حججت مفردا وبقيت يف إحرامك حىت أديت احلج، فهذا عمل 

صحيح وال جتب عليك الفدية، ألن الفدية إمنا جتب على املتمتع والقارن، أما املفرد فليس 
عليه فدية، ولكن إذا مل تكن اعتمرت فإن العمرة باقية يف ذمتك تؤديها إن شاء اهللا يف أي 

  ن فيه . وقت تتمك

  

 أنا حججت وأديت فريضة احلج كاملة، ولكن أنا مصري وعدت إىل أرض العراق وعلي
فداء، هل جيوز ذبح الفداء يف العراق أم يف مصر، علما أنين مل أنزل مصرا إال بعد عيد 

  األضحى املبارك، أفيدونا مأجورين ؟
لقوله تعاىل يف اهلدي : {  ال جيوز ذبح الفدية إال يف مكة، ألن مكة هي حمل ذبح اهلدي

]  ٣٣لَكُم فيها منافع إِلَى أَجلٍ مسمى ثُم محلُّها إِلَى الْبيت الْعتيقِ } [ سورة احلج : آية 
] ، فمحل  ٢٥، وقوله تعاىل : { والْهدي معكُوفًا أَن يبلُغَ محلَّه } [ سورة الفتح : آية 

م الشريف ويوزع على مساكني احلرم إذا كان دم جربان كفارة خللل ذبح اهلدي هو احلر
واقع يف احلج، وإن كان دم متعة أو قران يذحبه يف احلرم ويأكل منه ويتصدق وال بأس أن 

  حيمل منه إىل بلده، وعليه فاهلدي باق يف ذمتك والبد من ذحبه يف مكة ويكون قضاء .
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د االنتهاء منها أرادت أن تؤدي عمرة ألبيها، إذا أحرمت ألداء العمرة لنفسها، مث بع
وأخرى لعمها، فهل يكفي أن تطوف وتسعى فقط لكل واحد منهما وذلك بإحرامها 

األول الذي عقدته يف امليقات أم البد من العودة للميقات واإلحرام من جديد لكل واحد 
  منهما ؟

فإن تكرار العمرة يف وقت  أوالً : تكرار العمرة يف وقت متقارب فيه ما فيه من التوقف،
متقارب أنكره بعض العلماء، ولو أن املسلم إذا أدى العمرة يدعو لوالديه وأقاربه يف طوافه 
ويف سعيه ويف غري ذلك يف املسجد احلرام، فهذا يكفي إن شاء اهللا ونرجو أن يصلهم نفعه 

، فال بأس وبره، لكن لو فعلت ما ذكرت من تكرار العمرة لوالدها، مث لعمها وهكذا
بذلك ولو كان خالف األوىل، لكن لو فعلته البد من إحرام مستقل لكل عمرة بأن خترج 
إىل احلل ( إىل التنعيم أو عرفات أو اجلعرانة ) ، وحترم بالعمرة من هناك وال حترم ا من 

  مكة وال ترجع إىل امليقات . 

  

رمبا كانت  –ج ومل أفد منذ سنتني ذهبت للحج وأديت فريضة احلج ومل أنوِ فيها احل
 ا مل تلبا أنين ال أعرف ماذا يقول احلاج عندما ينوي احلج، وعندما  –تقصد أعلم

رجعت للمرتل صمت مخسة أيام، علما أن زوجي متوىف وليس يل أي حمرم أحج معه، بل 
 ذهبت مع مجاعة من املعارف وحججت معهم، أفيدوين هل يصح حجي هذا أم ال ؟

ت للحج يف السنة األخرى وأديت فريضة احلج وكما سبق وقلت ليس لدي وأيضا ذهب
حمرم ونويت احلج وقلت : إين قارنة ومل أفد أيضا وصمت بعد رجوعي للمرتل مخسة 

أيام، وبالنسبة للرجم وكلت السائق أن يرجم عين، فهل يصح هذا احلج ذه الصورة أم 
  يلزمين إعادته ؟ 
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رتني دون حمرم حرام عليها ومعصية، ألن النيب صلى اهللا عليه أوالً : سفرها للحج يف امل
وسلم قال : ( ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر تسافر مسرية يوم وليلة ليس معها 

) من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ] ، واحلج  ٢/٣٥حرمة ) [ رواه اإلمام البخاري ( 
أة ال جيب عليها احلج إال إذا وجدت احملرم، وغريه يف هذا سواء لعموم احلديث، واملر

فيشترط لوجوبه على املرأة زيادة على الشروط املعتربة يف حق الرجل وجود احملرم، فإذا 
كانت تقدر مباهلا وبدا على احلج، ولكنها ال جتد احملرم فإا تؤخره حىت جتد احملرم، ألن 

ه وسلم، فهذه املرأة قد أخطأت يف سفرها بدون حمرم قد ى عنه الرسول صلى اهللا علي
فعلها، ولكن حجها صحيح يف حد ذاته مع اإلمث، أما أا مل تفد يف املرة األوىل واملرة 
الثانية، ففي املرة الثانية وضحت أا قارنة بني احلج والعمرة، ولكن يف املرة األوىل مل 

متمتعة ومل تفد، فإن توضح هل هي مفردة أو قارنة، وعلى كل حال إذا كانت قارنة أو 
 ن لَّما جيب عليها صيام عشرة أيام لقوله تعاىل : { فَما فإكانت ال تستطيع الفدية مادي

] ،  ١٩٦يجِد فَصيام ثَالثَة أَيامٍ في الْحج وسبعة إِذَا رجعتم } [ سورة البقرة : آية 
قد ذكرت أا صامت مخسة أيام، فعليها فالواجب الصيام بدل فدية التمتع والقران، و

  مخسة أيام أخر تصومها لكي تتكامل العشرة .
  

  ما احلكم فيمن أخر احلج وذلك للسفر إىل اخلارج من أجل الرتهة ؟ 

السفر إىل بالد الكفار من أجل الرتهة حرام يف حق من حج ومن مل حيج، ملا فيه من اخلطر 
 يكن أدى فريضة احلج وهو قادر على ذلك على الدين والعقيدة واألخالق، ومن مل

وجب عليه احلج على الفور، وال جيوز له تأخريه ال من أجل سفر إىل اخلارج وال لغريه، 
ولكن إذا أجله من أجل السفر إىل اخلارج رد الرتهة فهو آمث زيادة على إمث تأخري احلج 

رد الرتهة، فإنه يكون قدم عن الفورية خصوصا إذا كان هذا السفر إىل بالد الكفار 
  سفرا حمرما على سفر واجب وقدم معصية على طاعة .
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  ما حكم صيام اليوم الثالث عشر من ذي احلجة ؟
الذي يصادف أيام التشريق من أيام البيض هو اليوم الثالث عشر من ذي احلجة، ألن أيام 

اخلامس عشر، فال جيوز صوم البيض تبدأ من اليوم الثالث عشر من الشهر وتنتهي باليوم 
اليوم الثالث عشر من ذي احلجة، ألنه من أيام التشريق، وقد ى النيب صلى اهللا عليه 

وسلم عن صيامها عن غري دم متعة أو قران  ، واملستحب صيام ثالثة أيام من كل شهر، 
يا، وال يتعني أن تكون أيام البيض، وإمنا جعلها يف أيام البيض أفضل إذا مل يصادف 

  كهذه احلالة .
  

نويت احلج هذا العام أنا وزوجيت، وحاولت والديت الذهاب معنا، ولكين رفضت ألين ال 
  أقدر على مساعدة أمي وزوجيت معا، هل أنا آمث برفض طلب أمي ؟

ينبغي أن حتج بأمك وتؤجل احلج بزوجتك، ألن الرب بوالدتك واجب عليك إال إذا 
  وحتج بزوجتك، فال بأس بذلك، واهللا املوفق . مسحت لك والدتك بأن تتركها

  

بعض العوام يقول : سأحج ولو أين هرم وكبري يف السن لعلي أموت حاجا فأبعث يوم 
  القيامة ملبيا، ما رأي فضيلتكم ؟ 

آل  قال اهللا تعاىل : { وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيالً } [ سورة
] ، فاشترط لوجوب احلج على املسلم أن يكون مستطيعا وهو القادر  ٩٧عمران : آي 

مباله وبدنه، فالذي ال يستطيع احلج مباله ال جيب عليه، والذي يستطيعه مباله دون بدنه 
بسبب عجز مستمر معه، فإنه يوكل من حيج عنه فريضة اإلسالم ويقوم بتكالفيه املالية، 

إذا كان عاجزا عنه ببدنه أو يشق عليه مشقة شديدة فإنه ال يكلف نفسه، أما حج النافلة ف
خصوصا يف وقتنا احلاضر، وما حيصل يف احلج من زحام شديد وأخطار، وجماالت فعل 

  اخلري كثرية غري احلج مثل املشاريع اليت تنفع املسلمني، واهللا املوفق .
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شرعية بعضها متعارض، ألن الفقهاء الكتيبات والنشرات اليت مع احلاج حول األمور ال
  خيتلفون يف املذاهب واالجتهادات، مباذا تنصح احلاج ؟

أنصح احلاج وغريه بأن يعمل مبا يوافق الدليل من النشرات والكتيبات، فما قام عليه 
الدليل من كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم عمل به، وما خالف الدليل ال 

هو منسك شيخ  –حسب علمنا  –ب خمتصر يف هذا املوضوع يعمل به، وأحسن كتا
اإلسالم ابن تيمية، ومنسك مساحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، فينبغي للحاج أن يقرأ هذين 

  املنسكني ويستفيد منهما .
  

نصراين نطق بالشهادتني وأعلن إسالمه ويؤدي الصالة، ولكن مل تسجل أوراقه رمسيا أنه 
  مقتدر على ذلك ؟مسلم، هل حيج وهو 

نسأل اهللا هلذا الرجل الذي أسلم أن يثبته اهللا على اإلسالم، وإذا استطاع احلج وجب عليه 
املبادرة إليه، ألنه ركن من أركان اإلسالم، وعليه أن يعمل اإلجراءات الالزمة نظاميا 

  ألجل أداء احلج، واهللا املوفق .
  

ورفاهية للحاج، ما حكم هذا العمل ؟ تتنافس محالت احلج يف تقدمي تسهيالت وراحة 
  وهل األفضل احلج مع هؤالء أو احلج جبهود ذاتية مع املشقة ؟ 

ال بأس باحلج مع إحدى احلمالت اليت تقوم خبدمته وتسهيل إجراءات احلج ومتطلباته، 
وإذا حج منفردا جبهوده الذاتية فال بأس، وخصوصا إذا كان ال يستطيع التكاليف اليت 

  احلملة، فاألمر راجع إليه وإىل استعداده، واهللا املوفق .تطلبها 
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بعض اخلادمات حتج عن طريق محالت احلج بدون حمرم، ما حكم هذا احلج ؟ وماذا 
  تقولون هلؤالء ؟

ال جيوز للمرأة املسلمة خادمة أو غريها أن تسافر للحج أو غريه بدون حمرم لقوله صلى اهللا 
تؤمن باهللا واليوم اآلخر تسافر مسرية يوم وليلة ليس معها عليه وسلم : ( ال حيل المرأة 

) من حديث أيب هريرة رضي  ٢/٣٥حرمة ) [ رواه اإلمام البخاري يف " صحيحه " ( 
  اهللا عنه ] .

واستقدامها بدون حمرم ال جيوز ملا يف ذلك من اخلطر على دينها وعرضها واخلطر منها 
  من املسلمني، فال حول وال قوة إال باهللا . على غريها، وهذه مسألة غفل عنها الكثري
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  أحكام األضحية والعقيقة

  هل جيوز طبخ ثلث األضحية اخلاص بالفقري ودعوة املسلمني إليه يف أيام العيد ؟
ال بأس بطبخ حلم األضحية ودعوة احملتاجني إليها، ألن هذا يدخل يف مسمى الصدقة، وإن 

، بل قد يكون أحسن من أجل أن يتصرف فيه دفع اللحم للفقري يتصرف فيه فال بأس
  الفقري على حسب مصلحته .

  

الطالب األعزب الذي ينفق على أسرته ( والده ووالدته وإخوانه ) ، هل يكفي أن يضحوا 
عنه يف بالدهم ؟ وكذلك الطالب املتزوج ولكن أهله ليسوا معه، هل يضحي هنا أم 

  يضحي عن أهله يف بالدهم ؟
بلد املضحي ويف بيته يأكل منها هو وأهل بيته ويهدي منها على جريانه األضحية تذبح يف 

وأصدقائه ويتصدق منها على الفقراء، وإذا كان أهله يف بلد آخر فإن األضحية تذبح عنه 
  وعنهم يف بيته ويف بلده، وإن كان هو يف بلد آخر . 

  

اب عيد األضحى أعداد كبرية من الطلبة املبتعثني وهم على أبو –يف أمريكا  –هنا 
املبارك، ويسألون عن األضاحي، وخصوصا أن الضأن يف أمريكا تقطع أليتها وهي صغرية 

حىت يكون الدهن يف ظهورها، فهل جيزئ أن نضحي من هذه األنواع من الضأن، مع 
  العلم أنه توجد األبقار، ولكن البعض ال حيب أكل حلمها ؟

، وإن كانت مقطوعة األلية، ألن قطعها من ال بأس بذبح األضحية من األغنام املذكورة
أجل تطييب حلمها، فهو مثل خصاء الذكور ألجل تطييب حلمها، وقد ضحى النيب صلى 

  اهللا عليه وسلم باخلصي من الغنم 
  



   

 

٤

 

  للفوزان  وأخطاء احلجاج فتاوى احلجمنةُ الرمحن ىف 

يقوم بعض اجلريان يف عيد األضحى بالذبح وإعطاء اجلريان من هذه الذبيحة كهدية،  
ين، فهل جيوز لنا قبول هذه الذبيحة وأكلها ؟ وما ونعلم فيهم الشرك وعدم االلتزام بالد

  هي شروط الذبيحة على الطريقة اإلسالمية ؟
إذا كانوا يعرفون أم مشركون باهللا فإن ذبيحتهم ال جتوز إال إذا كانوا من أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى وذحبوا على الطريقة الشرعية، فإن ذبيحة أهل الكتاب حالل، قال 

{ وطَعام الَّذين أُوتواْ الْكتاب حلٌّ لَّكُم وطَعامكُم حلُّ لَّهم } [ سورة املائدة :  تعاىل :
] ، واملراد بطعامهم هو ذبائحهم، وهذا بإمجاع علماء املسلمني، فذبائح أهل  ٥آية 

وط الكتاب حالل لنا هلذه اآلية الكرمية ولإلمجاع على ذلك، ولكن إذا توفرت فيها شر
  الذكاة الشرعية .

أما املشركون غري أهل الكتاب وسائر الكفار على اختالف مللهم ومذاهبهم فإن ذبائحهم 
ال حتل للمسلمني وهي ميتة، ألن اهللا مل يستثن من ذبائح الكفار إال ذبيحة أهل الكتاب، 

  وهذا ال اختالف فيه بني أهل العلم .
روط الذكاة بأن يكون الذبائح مسلما أو أما الطريقة الشرعية للذبح فهي أن تتوفر ش

كتابيا يعين أن يكون ذا دين مساوي، وأن يكون عاقالً تتأتى منه النية والقصد، ولو كان 
  مميزا، إذا كان يتأتى منه النية وقصد الذكاة سواء كان ذكرا أو أنثى . 

وله صلى اهللا عليه كما يشترط أن تكون اآللة صاحلة للذبح بأن تقطع حبدها ال بثقلها، لق
وسلم : ( ما أر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكلوا ) [ رواه البخاري يف " صحيحه " ( 

) من حديث عباية بن رفاعة بن رافع عن خديج عن جده، رضي اهللا عنهم ] ،  ٣/١١٠
وأن ال تكون اآللة سنا أو ظفرا، لقوله صلى اهللا عليه وسلم : ( ما أر الدم وذكر اسم 

هللا عليه، فكلوا ليس السن والظفر ) ، مث قال صلى اهللا عليه وسلم : ( أما السن فعظم، ا
) من حديث  ٣/١١٠وأما الظفر فمدى احلبشة ) [ رواه البخاري يف " صحيحه " ( 

  عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده، رضي اهللا عنهم ] .
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غري اإلبل أو اللبة من اإلبل، وأن  ويشترط أن يكون الذبح يف حمل الذكاة وهو احللق من
يقطع من الرقبة املريء واحللقوم وأحد الودجني؛ واملريء وهو جمرى الطعام والشراب، 

واحللقوم وهو جمرى النفس، وأحد الودجني ومها عرقان يف جانيب العنق جيري فيهما الدم، 
ح ولو قطع فإذا قطع ثالثة من هذه األربعة فقد حصلت الذكاة الشرعية على الصحي

  الودجني مع احللقوم واملريء فهذا أكمل وحتصل به الذكاة إمجاعا .
ويشترط أن يذكر اسم اهللا عليه بأن يقول عند الذبح : باسم اهللا، وكذلك ال حيل ما ذبح 

  للقبور أو للجن أو الشياطني .
  وعليه إذا توفرت شروط الذكاة اليت ذكرناها وهي :

  لذكاة وهو املسلم أو الكتايب الذي مييز ويقصد الذكاة .ـ أن يكون الذابح من أهل ا١
  ـ أن تكون اآللة صاحلة للذبح .٢
  ـ أن يذكر اسم اهللا عليها عند حترمي يده للذبح .٣
ـ قطع ما جيب قطعه يف الذكاة وهي : املريء، واحللقوم، والودجني، أو ثالثة من هذه ٤

  األربعة .
  من هذه الشروط فإن الذبيحة ال حتل . فهذه الذبيحة حالل، أما إذا اختل شرط

  

رزقين اهللا بثالث بنات، مث توفني وهن صغار، ولكن مل أعق عنهن، وقد مسعت أن شفاعة 
األطفال مقرونة بالعقيقة، فهل يصح أن أعق عنهن بعد وفان ؟ وهل أمجع العقيقة يف 

  ذبيحة واحدة أم لكل واحدة ذبيحة منفردة ؟ 

مؤكدة، والقول ا قول مجهور أهل العلم، ومشروعيتها يف حق  العقيقة عن املولود سنة
األوالد األحياء ال إشكال فيها، ألا سنة ثابتة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأما العقيقة 

عن األوالد األموات فال يظهر يل أا مشروعة، ألن العقيقة إمنا تذبح فدية للمولود 
عن املولود، كما قرر ذلك العالمة ابن القيم يف " حتفة وتفاؤالً بسالمته ولطرد الشيطان 
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الودود يف أحكام املولود " ، وهذه املعاين مفقودة يف األوالد األموات، وأما ما أشار إليه 
السائل من أن العقيقة تدخل يف الشفاعة ( شفاعة املولود ) ألبيه إذا عق عنه، فهذا املعىن 

  ه اهللا، وذكر أن السر يف العقيقة هو :غري صحيح، وقد ضعفه ابن القيم يرمح
  أوالً : أن فيها إحياء لسنة إبراهيم عليه السالم حينما فدى إمساعيل .

ثانيا : أن فيها طردا للشيطان عن هذا املولود، وأن معىن احلديث : ( كل غالم رهينة 
نه، وانظر ) من حديث مسرة رضي اهللا ع ٣/١٠٥بعقيقته ) [ رواه أبو داود يف " سننه " ( 

) من حديث سلمان بن عامر الضيب رضي  ٢١٧، ٦/٢١٦" صحيح اإلمام البخاري " ( 
  اهللا عنه ] أنه مرهون فكاكه من الشيطان، فهذا معىن ما قرره ابن القيم 

على كل حال إن أراد السائل أن يعق عن بناته امليتات واستحسن هذا الشيء فله ذلك، 
  وعية .لكنين أنا يترجح عندي عدم املشر

  

  بالنسبة للعقيقة يف حق احلي ما هو أفضل وقت لتأديتها ؟
األفضل يوم سابعه، هذا هو األفضل املنصوص عليه، فإن تأخرت عن ذلك فال بأس بذلك 
وال حد آلخر وقتها إال أن بعض أهل العلم يقول : إذا كرب املولود يفوت وقتها، فال يرى 

   مانع من ذلك حىت ولو كرب . العقيقة عن الكبري، واجلمهور على أنه ال
  

إذا كنت يف بلدي ورزقين اهللا مبولود أو مولودة ولن أرجع إىل زوجي يف البلد اآلخر  
الذي يقيم فيه إال بعد مرور شهر أو أكثر، فهل يلزمين عمل العقيقة يف اليوم السابع أو 

أم جيوز يل  الرابع عشر أو احلادي والعشرين كما ورد يف حديث عائشة رضي اهللا عنها
  تأخريها حلني العودة إىل زوجي وأعملها وأنا عنده ؟

ال مانع من تأخري ذبح العقيقة إىل وقت يكون أنسب وأيسر يف حق الوالدين أو أحدمها 
وإمنا ذحبها يف اليوم السابع أو احلادي والعشرين إمنا يكون فضيلة إذا أمكن ذلك وتيسر، 
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إىل وقت آخر حسب اإلمكان، مع العلم أن ذبح أما إذا مل يتيسر فال بأس بتأخريها 
  العقيقة يقوم به والد الطفل فهو من حقوق الولد على والده .

  

يل ولد ومل أذبح عنه العقيقة وهو صغري إال بعد أن بلغ من العمر ثالثة عشر سنة ومل أذبح 
يقتان ؟ عنه أيضا العقيقة الثانية فقد مسعت من بعض الناس أم يقولون : الولد له عق

  أفيدونا أفادكم اهللا هل هذا صحيح ؟
نعم، الذكر : األوىل أن تذبح عنه شاتان وعن األنثى شاة واحدة هذا هو األفضل 

واألكمل، ولو ذبح واحدة اليوم والثانية ذحبها بعد أيام أو بعد ومي فال مانع وليس الالزم 
  أن تكون الشاتان جمتمعتني يف وقت واحد .

  

  اليت تذبح عن الكبري الذي مل يذحبها له والده يف الصغر ؟ما حكم العقيقة  
حكم العقيقة سنة وهي ذبح شاتني عن املولود الذكر، وشاة عن املولودة األنثى يف اليوم 
السابع من والدته أو فيما بعده من األيام وهي سنة يف حق والد الطفل شكرا هللا تعاىل 

رجاء سالمة املولود وحلول الربكة عليه، يأكل منها وتقربا إليه وفكاكًا له من الشيطان و
ويهدي ويتصدق كاألضحية، وما جيزئ يف األضحية سنا ونوعا وسالمة من العيوب، وإذا 
مل يفعلها الوالد فقد ترك سنة، وإذا مل يعق عنه والده وعق عن نفسه فال بأس بذلك فيما 

  أرى، واهللا أعلم .

**** 
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  اج للفوزانأخطاء احلج

  خطاء يف اإلحراماأل
بعض احلجاج القادمني عن طريق اجلو يؤخرون اإلحرام حىت يرتلوا يف مطار جدة  -١

فيحرموا منه أو من دونه مما يلي مكة، وقد جتاوزوا امليقات الذي مروا به يف طريقهم، وقد 
قال صلى اهللا عليه وسلم يف املواقيت: (هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن)، فمن مر 

بامليقات الذي يف طريقه أو حاذاه يف اجلو أو يف األرض، وهو يريد احلج والعمرة وجب عليه 
أن حيرم منه، فإن جتاوزه وأحرم من دونه أمث وترك واجباً من واجبات النسك جيربه بدم، 

  وجدة ليست ميقاتاً لغري أهلها ومن نوى النسك منها.

ذكارية حيتفظون ا ويطلعون عليها بعض احلجاج إذا أحرموا أخذوا هلم صوراً ت -٢
  أصدقاءهم ومعارفهم، وهذا خطأ من ناحيتني:

أوالً: أن التصوير يف حد ذاته حرام ومعصية لألحاديث الواردة يف حترميه والوعيد عليه، 
  واحلاج يف عبادة فال يليق به أن يفتتح هذه العبادة باملعصية.

ا أحب أن يطلع الناس عليه وعلى صورته وهو ثانياً: أن هذا يدخل يف الرياء؛ألن احلاج إذ
  حمرم، فإن هذا رياء والرياء حيبط العمل، وهو شرك أصغر وهو من صفات املنافقني.

يظن بعض احلجاج أنه جيب على اإلنسان إذا أراد أن حيرم أن حيضر عنده كل ما حيتاجه  -٣
ياء اليت مل حيضرها عند من احلذاء والدراهم وسائر األغراض، وال جيوز له أن يستعمل األش

اإلحرام، وهذا خطأ كبري وجهل فظيع؛ ألنه ال يلزمه شيء من ذلك، وال حيرم عليه أن 
يستعمل احلوائج اليت مل حيضرها عند اإلحرام، بل له أن يشتري ما حيتاج إىل شرائه، 
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ذاء ويستعمل ما حيتاج إىل استعماله، وأن يغري مالبس اإلحرام مبثلها، وأن يغري حذاءه حب
  آخر، وال يتجنب إال حمظورات اإلحرام املعروفة.

بعض الرجال إذا أحرموا كشفوا أكتافهم على هيئة االضطباع، وهذا غري مشروع إال  -٤
يف حالة الطواف (طواف القدوم، أو طواف العمرة) وما عدا ذلك يكون الكتف مستوراً 

  بالرداء يف كل احلاالت. 

ام يتخذ له لون خاص، كاألخضر مثالً، وهذا خطأ؛ ألنه بعض النساء يعتقدن أن اإلحر -٥
ال يتعني لون خاص للثوب الذي تلبسه املرأة يف اإلحرام، وإمنا حترم بثياا العادية، إال ثياب 

  الزينة أو الثياب الضيقة، أو الشفافة، فال جيوز هلا لبسها ال يف اإلحرام وال يف غريه.

رؤوسهن ما يشبه العمائم، أو الرافعات ألجل غطاء بعض النساء إذا أحرمن يضعن على  -٦
الوجه حىت ال يالمس الوجه، وهذا خطأ وتكلف ال داعي له وال دليل عليه؛ ألن يف حديث 
عائشة رضي اهللا عنها أن النساء كن يغطني وجوههن عن الرجال وهن حمرمات، ومل تذكر 

  وضع عمامة أو رافع، فال حرج يف ملس الغطاء للوجه.

النساء إذا مرت بامليقات تريد احلج أو العمرة وأصاا احليض، قد ال حترم ظناً  بعض -٧
منها أو من وليها أن اإلحرام يشترط له الطهارة من احليض، فتتجاوز امليقات بدون إحرام، 
وهذا خطأ واضح؛ ألن احليض ال مينع اإلحرام، فاحلائض حترم وتفعل ما يفعل احلاج غري 

ا تؤخره إىل أن تطهر، كما وردت به السنة، وإذا أخرت اإلحرام الطواف بالبيت، فإ
وجتاوزن امليقات بدونه، فإا إن رجعت إىل امليقات وأحرمت منه، فال شيء عليها، وإن 

  أحرمت من دونه فعليها دم لترك الواجب عليها.
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  األخطاء يف الطواف
مناسك، وقد يكون كثري من احلجاج يلتزم أدعية خاصة يف الطواف يقرؤها من  -١

جمموعات منهم يتلقوا من قارئ يلقنهم إياها ويرددوا بصوت مجاعي، وهذا خطأ من 
  ناحيتني.

األوىل: أنه التزم دعاء مل يرد التزامه يف هذا املوطن؛ ألنه مل يرد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  يف الطواف دعاء خاص.

يش على الطائفني، واملشروع أن يدعو كل الثانية: أن الدعاء اجلماعي بدعة، وفيه تشو
  شخص لنفسه بدون رفع صوته. 

بعض احلجاج يقبل الركن اليماين، وهذا خطأ، ألن الركن اليماين يستلم باليد فقط وال -٢
يقبل، وإمنا يقبل احلجر األسود، فاحلجر األسود يستلم ويقبل إن أمكن، أو يشار مع الزمحة 

ال يقبل وال يشار غليه عند الزمحة، وبقية األركان ال تستلم وال إليه، والركن اليماين يستلم و
  تقبل.

بعض الناس يزاحم الستالم احلجر األسود وتقبيله، وهذا غري مشروع، ألن الزحام فيه  -٣
مشقة شديدة وخطر على اإلنسان وعلى غريه، وفيه فتنة مبزامحة الرجال للنساء. واملشروع 

كان، وإذا مل يتمكن أشار إليه بدون مزامحة وخماطرة وافتتان، تقبيل احلجر واستالمه مع اإلم
والعبادات مبناها على اليسر والسهولة، ال سيما وأن استالم احلجر وتقبيله مستحب مع 

اإلمكان، ومع عدم اإلمكان تكفي اإلشارة إليه، واملزامحة قد يكون فيها ارتكاب حمرمات، 
  فكيف ترتكب حمرماً لتحصيل سنة؟!
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  طاء يف التقصري من الرأس للحج أو العمرةاألخ
بعض احلجاج يكتفي بقص شعريات من رأسه، وهذا ال يكفي وال حيصل به أداء النسـك؛  
ألن ا ملطلوب التقصري من مجيع الرأس، ألن التقصري يقوم مقام احللق، واحللق جلميع الرأس، 

مقصـرين ال ختـافون)   فكذا التقصري يكون جلميع الرأس، قال تعاىل: (حملقني رؤوسكم و
  " والذي يقصر بعض رأسه ال يقال إنه قصر رأسه، وإمنا يقال قصر بعضه.٢٧"الفتح: 

  
  األخطاء يف الوقوف بعرفة

بعض احلجاج ال يتأكد من مكان الوقوف وال ينظر إىل اللوحات اإلرشادية املكتوب  -١
ومل يدخل عرفة أبداً  عليها بيان حدود عرفة، فيرتل خارج عرفة، وهذا إن استمر يف مكانه

وقت الوقوف مل يصح حجه، فيجب على احلجاج االهتمام ذا األمر والتأكد من حدود 
  عرفة ليكونوا داخلها وقت الوقوف. 

يعتقد بعض احلجاج أنه البد يف الوقوف بعرفة من رؤية جبل الرمحة أو الذهاب إليه  -٢
ويتعرضون ألخطار عظيمة من أجل  والصعود عليه، فيكلفون أنفسهم عنتاً ومشقة شديدة ،

احلصول على ذلك، وهذا كله غري مطلوب منهم، وإمنا املطلوب حصوهلم يف عرفة يف أي 
مكان منها؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم: (وعرفة كلها مواقف، وارفعوا عن بطن عرنة) سواء 

  الكعبة. رأوا اجلبل أو مل يروه، ومنهم من يستقبل اجلبل للدعاء واملشروع استقبال

بعض احلجاج ينصرفون وخيرجون من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا ال جيوز هلم،  -٣
ألن وقت االنصراف حمدد بغروب الشمس، فمن خرج من عرفة قبله ومل يرجع إليها فقد 
ترك واجباً من واجبات احلج، ويلزمه به دم مع التوبة إىل اهللا؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه 
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فاً بعرفة حىت غروب الشمس، وقد قال عليه الصالة والسالم: (خذوا عين وسلم ما زال واق
 مناسككم).

  

  األخطاء مبزدلفة
املطلوب من احلاج إذا وصل إىل مزدلفة أن يصلي املغرب والعشاء مجعاً ويبيت فيها، فيصلي 
ا الفجر ويدعو إىل قبيل طلوع الشمس، مث ينصرف إىل مىن، وجيوز ألهل األعذار خاصة 

نساء وكبار السن واألطفال ومن يقوم بتويل شؤوم اإلنصراف بعد منتصف الليل، ولكن ال
حيصل من بعض احلجاج أخطاء يف هذا النسك، فبعضهم ال يتأكد من حدود مزدلفة ويبيت 

خارجها، وبعضهم خيرج منها قبل منتصف الليل وال يبيت فيها، ومن مل يبت مبزدلفة من 
  ن واجبات احلج يلزمه به دم جربان مع التوبة االستغفار.غري عذر فقد ترك واجباً م

  

  األخطاء يف رمي اجلمرات
رمي اجلمرات واجب من واجبات احلج، وذلك بأن يرمي احلاج مجرة العقبة يوم العيد، 

وجيوز بعد منتصف الليل من ليلة العيد، ويرمي اجلمرات الثالث يف أيام التشريق بعد زوال 
  عض احلجاج يف هذا النسك أخطاء وبياا كما يلي: الشمس، لكن حيصل من ب

فمنهم من يرمي يف غري وقت الرمي، بأن يرمي مجرة العقبة قبل منتصف الليل يف ليلة -١
العيد، أو يرمي اجلمرات الثالث يف أيام التشريق قبل زوال الشمس، وهذا الرمي ال جيزئ 

  ول وقت الصالة احملدد هلا.ألنه يف غري وقته احملدد له، فهو كما لو صلى قبل دخ

ومنهم من خيل بترتيب اجلمرات الثالث، فيبدأ من الوسطى أو األخرية، والواجب أن  -٢
  يبدأ بالصغرى مث الوسطى مث الكربى وهي األخرية.
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ومنهم من يرمي يف غري حمل الرمي وهو حوض اجلمرة، وذلك بأن يرمي احلصى من  -٣
العمود فتطري وال تقع يف احلوض، وهذا رمي ال  بعد فال تقع يف احلوض، أو يضرب ا

  جيزئ، ألنه مل يقع يف احلوض، والسبب يف ذلك اجلهل والعجلة أو عدم املباالة.
ومنهم من يقدم رمي األيام األخرية مع رمي اليوم األول من أيام التشريق مث يسافر قبل  -٤

البقية ويسافر إىل وطنه، وهذا متام احلج، وبعضهم إذا رمى لليوم األول يوكل من يرمي عنه 
تالعب بأعمال احلج وغرور من الشيطان، فهذا اإلنسان حتمل املشاق وبذل األموال ألداء 

احلج، فلما بقي عليه القليل من أعماله تالعب به الشيطان فأخل ا وترك عدة واجبات من 
التشريق، وطوافه  واجبات احلج، وهي رمي اجلمرات الباقية، وترك املبيت مبىن ليايل أيام

  للوداع يف غري وقته؛ ألن وقته بعد اية أيام احلج وأعماله.
فهذا لو مل حيج أصالً وسلم من التعب وإضاعة املال لكان أحسن؛ ألن اهللا تعاىل يقول: 

  ".١٩٦(وأمتوا احلج والعمرة هللا) "البقرة: 

وجه املشروع، وأن ومعىن إمتام احلج والعمرة إكمال أعماهلما ملن أحرم ما على ال
  يكون القصد خالصاً لوجه اهللا تعاىل.

من احلجاج من يفهم خطأ يف معىن التعجل الذي قال اهللا تعاىل فيه: (فمن تعجل يف  -٥
". فيظن أن املراد باليومني يوم العيد ٢٠٣يومني فال إمث عليه ومن تأخر فال إمث عليه) "البقرة: 

نصرف يف اليوم احلادي عشر ويقول: أنا متعجل، ويوم بعده، وهو اليوم احلادي عشر، في
وهذا خطأ فاحش سببه اجلهل، ألن املراد يومان بعد يوم العيد، مها اليوم احلادي عشر 

والثاين عشر، ومن تعجل فيهما فنفر بعد أن يرمي اجلمار بعد زوال الشمس من اليوم الثاين 
ى اجلمار بعد زوال الشمس فيه مث عشر فال إمث عليه، ومن تأخر إىل اليوم الثالث عشر فرم

وصلى اهللا وسلم على نفر فهذا أفضل وأكمل. "من رسالة: بيان ما يفعله احلاج واملعتمر"
  حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

*****  


