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  مقدمات الحج واالستعداد له

  

  هل الحج یكون على الفور أو التراخي؟-س

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحج واجب على الفـور علـى مـن تحققـت فیـه شـروط وجـوب الحـج -ج

واهللا , فـال یجـوز لـه تـأخیر أداء فریضـة الحـج, واالسـتطاعة, والحریـة, والبلـوغ, والعقل, سالماإل: وهي

  .أعلم

  

  هل یجب البعد عن األهل لتوفیر تكالیف الحج

  

تعاقــــدت مــــع شــــركة للعمــــل فــــي الكویــــت , أنــــا شــــاب فــــي الخامســــة والعشــــرین متــــزوج وعنــــدي بنــــت"

وقد تصورت أنني یمكننـي أن أقضـي هـذه , لىوحضرت إلى الكویت آمًال في سداد دیون متراكمة ع

أخشــى علــى نفســي الفــتن مــن , ولكننــي اكتشــفت أننــي تعبــان جــدًا بــدون زوجتــي, الفتــرة بــدون زوجتــي

وعند حلول شهر نوفمبر أكون قد سددت كل دیـوني والحمـد هللا ومعـي ثمـن تـذكرة , النساء األجنبیات

بلـدي ألعـیش مـع زوجتـي هنـاك وأبتغـي الـرزق فهل أنهي تعاقدي عند هذا الحـد وأعـود إلـى , الرجوع

أم أستمر فأكمل عامـًا حتـى یفـیض معـي مـن النقـود مـا یكفـي للحـج أنـا , في بلدي واهللا خیر الرازقین

هل أكون آثمًا إذا رجعت إلى بلدي آخر نوفمبر إن شـاء اهللا وفـي إمكـاني  :وزوجتي؟ والسؤال هنا

لكـي أحـج أنـا وزوجتـي؟ مـع العلـم ) 1/7/89آخر مـدتي (تحصیل نقود لو بقیت حتى آخر مدتي 

أم ال حــرج . وأخشــى علــى نفسـي الفتنــة, أن صـبري یكــاد ینفــد وال أسـتطیع العــیش بــدون زوجتـي

  ."على، فاهللا الذي یرزقني هنا بنفقه الحج یرزقني بها هناك في بلدي؟ أفیدوني وجزاكم اهللا خیراً 

  

اد والراحلــة ونفقتــه ونفقــة أهلــه مــدة ذهابــه وهــو مــن ملــك الــز , ال یجــب الحــج إال علــى المســتطیع -ج

وال یجـــب علـــى الســـائل فـــي الحالـــة التـــي وصـــفها فـــي االســـتفتاء أن یبقـــى بعیـــدُا عـــن زوجتـــه , وٕایابـــه

  واهللا أعلم. بل األولى له الرجوع إلى أهله إعفافًا لنفسه من الفتنة, لیحصل تكالیف الحج
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  الحج بمال ربوي

  

علمـًا أن لـدي مبلغـًا مـن , ووالدتي في العـام القـادم إن شـاء اهللاأنا مواطن وأود أن أحج أنا "-س

المال حصلت علیه عـن طریـق قـرض مـن شـركه ربویـة فهـل یجـوز لـي أن أحـج مـن هـذا المـال؟ 

  ."أرجو إفادتي

فـإن , إذا كان المستفتي قد حصل على القـرض المشـار إلیـه بفائـدة ربویـة و لـم یحـج بهـذا المـال -ج

ولحــدیث , ألن اهللا تعــالى طیــب ال یقبــل إال طیبــاً , لنفقــة الحــج أطیــب أموالــه الواجــب علیــه أن یختــار

ووضـع رجلـه فـي , إذا خرج الحـاج حاجـًا بنفقـة طیبـة:" أبي هریرة أن النبي صلى اهللا علیه وسلم قال

, وراحلتـك حـالل, زادك حـالل, لبیـك وسـعدیك: نادى مناد من السماء. لبیك اللهم لبیك: الغرز فنادى

نــاداه , لبیــك: فنــادى, وٕاذا خــرج بالنفقــة الخبیثــة فوضــع رجلــه فــي الغــرز. ور غیــر مــأزوروحجــك مبــر 

رواه " ( وحجـك مـأزور غیـر مـأجور, زادك حـرام ونفقتـك حـرام, ال لبیـك وال سـعدیك: مناد مـن السـماء

  .واهللا أعلم) الطبراني في األوسط

  

  

  

  االعتمار من مال ربوي

  

فــرع الجامعــة أن یهــدیكم أطیــب التهــاني واألمنیــات  -تیســر االتحــاد الــوطني لطلبــة الكویــ" -س

ویتمنى أن یصلكم كتابنـا هـذا , بدوام التوفیق لجهودكم الكریمة لما تبذلونه من خدمة لهذا الوطن

  .وأنتم في أتم الصحة والعافیة

وتـأتي هـذه , لقد دأب االتحـاد علـى إقامـة رحلـة العمـرة السـنویة بمشـاركة الطلبـة والطالبـات فیهـا

لــذا نرجــو التكــرم بإفادتنــا بمــدى جــواز قبــول . حلــة فــي هــذا العــام فــي شــهر رمضــان المبــاركالر 
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وخاصة أن تكالیف الرحلة مضاعفة نتیجة لزیـادة األسـعار فـي , تبرعات من بعض البنوك الربویة

  "وجزاكم اهللا خیراً , شیوخنا األفاضل نرجو سرعة الرد علینا. موسم رمضان الكریم

  

  

من بنوك ربویة من أجل االعتمار بها أو المساعدة على االعتمار بهـا ال یجـوز؛ أخذ التبرعات  -ج

" إن اهللا طیـب ال یقبـل إال طیبـاً :" للحدیث الشـریف, ألن االعتمار عبادة وال تحل العبادة بمال مشبوه

  .ال سیما أنه ال ضرورة إلیه).أخرجه اإلمام مسلم في صحیحه( 

واهللا تعـالى . مشاریع عامـة غیـر العمـرة ربمـا كـان اإلثـم مرفوعـاً ولو أخذوا هذه التبرعات لصرفها في 

  .أعلم

  

  

  موظف في بنك ربوي یرید الحج

  

وحاولـت البحـث عـن عمـل آخـر , وأعمـل بأحـد البنـوك الربویـة, أنا مقیم في دولـة الكویـت"  -س

, لیجـيأو من دول مجلس التعاون الخ, ومعظم األعمال تشترط أن یكون المتقدم كویتیاً , ولم أجد

  . وأنا متزوج وأعول أسرتي في بلدي وكذلك أساعد والدتي, وٕاذا وجدت وظیفة تحتاج إلى واسطة

ألننـي فـي , فـأرجو التكـرم بـالرد علـى أسـئلتي التالیـة, و كما تعلمون بأن العمـل فـي البنـوك حـرام

  :و هي. حیرة وتفكیر، دائم واهللا یعلم بذلك

 لى عمل آخر؟هل أترك العمل وأنتظر إلى حین الحصول ع .1

وكمــا , لمــاذا ال تحــول جمیــع الــدول العربیــة واإلســالمیة البنــوك طبقــًا للشــریعة اإلســالمیة .2

 فما ذنب العاملین بها إذا كانت هناك بطالة وال یوجد عمل؟, تعلمون معظم البنوك ربویة

قمت بمساعدة والدي ووالدتي بمصاریف الحج من قبل فهل حجتهم مقبولـة أم ال؟ وكـذلك  .3

ا بـأداء الفریضـة فهـل هـي مقبولـة أم ال؟ وهـل ینطبـق علینـا مأكلنـا حـرام ومشـربنا قمت أن

 حرام؟
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 .هل ینطبق علینا حكم المضطر في عملنا أم ال؟ أفیدوني جزاكم اهللا عنا خیر الجزاء .4

  

  -ج

لحــدیث ابــن مســعود رضــي اهللا ,الربــا حــرام شــرعًا علــى اآلخــذ والمعطــي و الشــاهد و الكاتــب .1

رواه أبـو " (اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم آكـل الربـا وموكلـه وشـاهده وكاتبـهلعـن رسـول :"عنه قال

وعلیه فإن العامل في البنوك الربویة علیه أن یسعى إلى العمل في مكان آخـر یباشـر , )داود

فــإن لــم یجــد وكــان مضــطرًا إلــى البقــاء فــي هــذا , ولــو بــأجر أقــل, األغــراض المشــروعة فیــه

بــالغ نظــرًا لتعــذر وجــود مــا یســد بــه حاجتــه وحاجــات  وأنــه إن تركــه سیصــیبه ضــرر, العمــل

فإنـــه فـــي هـــذه الحالـــة یـــرخص لـــه االســـتمرار فـــي عملـــه إلـــى أن یتیســـر لـــه , أســـرته األساســـیة

  . العمل في مكان آخر ال یباشر نشاطًا غیر مشروع

 .هذه أمنیة لنا ولكل مسلم ونسأل اهللا تعالى أن تتحقق .2

 .الى ما دام مستوفیًا أركانه وشروطهحج والدك ووالدتك صحیح إن شاء اهللا تع .3

 .حجك صحیح أیضًا وال شيء فیه إن شاء اهللا تعالى مادام مستوفیًا لشروطه وأركانه .4

  

  

  الحج بمال من جوائز البنك الربوي

  

مائـة ) 100.000(فـي أحـد البنـوك ومقـدارها ) دانـة(لي أقرباء اشتركوا في السحب علـى جـائزة "-س

  .مائة دینار كویتي) 100(ح حساب في البنك بمقدار وذلك بفت, ألف دینار كویتي

فهل تحل هذه الجـائزة أم  . مائة ألف دینار كـویتي) 100.000(وقد ربح األقرباء الجائزة كاملة أي 

إذا تبرعوا لي لكي أذهب إلى الحج؟ مع العلـم أننـي مقتـدر علـى  -ال؟ وهل یحل لي أن آخذ منهم

  .الحج دون مساعدتهم
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, قد انتشرت بشكل كبیر كما تـرون –ئز التشجیع على الشراء أو اإلیداع أو نحوها جوا -إن الجوائز

فنرجــــو ردًا مفصــــًال یوضــــح األمــــر ویفصــــل بــــین الحــــالل ... وأصــــبحت هــــاجس الشــــركات واألفــــراد

  .والحرام

  

ـــغ مـــن المـــال فـــي بنـــك ربـــوي مقابـــل  -شـــهادات البنـــوك المســـتفتى عنهـــا -ج ـــي إیـــداع مبل ـــي تعن الت

الـدخول فـي سـحب قـد یـربح فیـه سـیارة أو مبلغـًا ) حـق(تمـنح صـاحبها , قـة سـحبالحصول على بطا

مع الحق في استرداد المبلـغ المـودع فـي أي وقـت أو بعـد وقـت , من المال أو غیر ذلك من الجوائز

: و القاعــدة تقــول, وبطاقــة الســحب المســتفادة منهــا هــي فائــدة ومنفعــة للمقــرض, هــي قــروض -معــین

  ).ربا كل قرض جر نفعًا فهو(

ومادام التعامل هذا مع . وعلیه فإن هذه العملیة المسؤول عنها هي عملیة محرمة لما فیها من الربا

ألنه زیادة على ما تقدم، فیه مساعدة لهذه المؤسسة , مؤسسة أو بنك ربوي فإن الحرمة فیه أشد

وهي , قامرةأنه في هذه العملیة شبهة م: یضاف إلى هذا, على االستمرار في الترابي المحرم

  محرمة أیضاً 

ألن الحــــج , إال أن الحــــاج آثـــم, و الحـــج إذا كــــان مـــن هــــذا المـــال فهــــو صـــحیح إذا اســــتوفى أركانـــه

  .واهللا تعالى أعلم. المبرور ال یكون إال من المال الحالل

  

  التحایل على القوانین ألجل الحج

  

ریـــة لتخفیـــف الزحـــام فـــي اتخـــذت حكومـــة المملكـــة العربیـــة الســـعودیة بعـــض اإلجـــراءات اإلدا" " -س

لكـن , حیث شرعت في رد مـن لـم یمـض علـى حجـه خمـس سـنوات, الحج من باب السیاسة الشرعیة

  .ولكنه ُیرد عند مداخل مكة المكرمة, بعض هؤالء ال یعلم بهذه اإلجراءات عند إحرامه من میقاته

  :والسؤال 

 هل یعتبر هؤالء في حكم المحصر؟ وماذا یلزمهم في وقتها؟ .1

 :عض هؤالء لتفادي إجراءات ردهم عند دخول الحرمیسأل ب .2
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حتى یتسنى لنا , هل یجوز لنا أن نحرم من المیقات بمالبسنا العادیة ثم نفدي بعد ذلك بدم

دخول مكة ألداء الحج؟ ألن من لم یأت مرتدیًا مالبس اإلحرام ال یرد؟ وما حكم من یخالف هذه 

  اإلجراءات الرسمیة شرعًا؟

  

   -ج

  حیـث , منعتهم المملكة العربیـة السـعودیة مـن دخـول المملكـة ألداء فریضـة الحـجهؤالء الذین

ویلــزم كــل واحــد  -هــؤالء یعتبــرون محصــرین, منعــت مــن لــم یمــض علــى حجــه خمــس ســنوات

 .عند جمهور الفقهاء, منهم التحلل من إحرامه و تقدیم هدي

 و بخاصـة إذا كـان , ال یجوز للمسلم أن یحتال على أنظمة الدولة مادامت لـم تـأمر بمعصـیة

كمـا هـو الحـال فـي منـع مـن حـج مـرة سـابقًا مـن الحـج مـرة , وجه المصلحة فیها واضـحًا جلیـاً 

وعلیـه فإنـه ال یجـوز التحایـل علـى هـذا النظـام كمـا . أخرى، لیتاح لمن لم یحج الحج بسـهولة

ه ذلــك وٕاذا حصــل منــ, ال یجــوز للمســتفتین مغــادرة المیقــات باللبــاس المخــیط بعــد نیــة اإلحــرام

أو صــیام ثالثــة أیــام أو نســك ذبــح شــاة فــي ) إطعــام ســتة مســاكین(مــن صــدقة , لزمتــه الفدیــة

ألنهـــم ارتكبـــوا محظـــورًا مـــن محظـــورات , الحـــرم، وهـــم علـــى الخیـــار بـــین هـــذه األمـــور الثالثـــة

 .ً واهللا تعالى أعلم, اإلحرام

  

  

  حج المدین

  

یجــب علیــه  -أو دینــًا عامــاً , ســواء أقســاط ســیارة -هــل الــذي علیــه دیــن ألحــد البنــوك -س

  الحج؟

  

إذا كــــان البــــاقي بعــــد الــــدین ال یحقـــــق , إن المــــال المســــتغرق لكــــل مــــال المســــلم أو ألكثـــــره -ج

وعلى ذلك فإن هذا المسلم المدین على الوجه المتقـدم , یرفع وجوب الحج عنه, االستطاعة للحج
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وهللا علـى النـاس حـج البیـت :" قـولال یجب علیه الحج إذا لم تتوافر فیه االستطاعة، واهللا تعالى ی

  .واهللا أعلم) 97: آل عمران" ( من استطاع إلیه سبیالً 

  

  

  

 

  حج المدین مع نیة اإلیفاء

  

تأشــیرات بعمــل لهــم أن أقــوم  ىســنة اتفقــت مــع أشــخاص مــن باكســتان علــ 11 نحــوقبــل “ -س

تلمت مــنهم واســ, وقمــت بعمــل تلــك التأشــیرات وســلمتها لهــم, دخــول الكویــت علــى مبلــغ مــن المــال

ولكــنهم لــم یحضــروا إلــى اآلن بســبب أنــه جــاء قــانون بإلغــاء تلــك التأشــیرات , المبلــغ المتفــق علیــه

فهل ذلك المبلغ یكون دینـًا , ولم أرجع لهم المبلغ الذي استلمته مـنهم, المستخرجة في ذلك العام

لحج هـذا العـام؟ على؟ وكیف أرجعه وأنا لم أعرف عنهم شیئًا وال عنوانهم؟ علمًا بأنني أنوي ا

  فهل یجوز الحج و أنا لم أرجعه أفیدوني؟ جزاكم اهللا خیراً 

  

إذا كان الموضوع المتفـق علیـه بـین المسـتفتي وأصـحاب التأشـیرات هـو اسـتخراج التأشـیرات  -ج

ثــم لــم , وقــد قــام بــه المســتفتي علــى الوجــه األكمــل وســلم التأشــیرات إلــیهم, ال أكثــر مــن ذلــك, لهــم

فإنـه یسـتحق علـیهم األجـر , رات بسبب منهم أو بسبب صدور قرار المنعیحضر أصحاب التأشی

وٕان كان الموضوع المتفق علیه بینهم هـو , وال یجب علیه رد شيء منه, الذي قبضه منهم كامالً 

ألنــه ال یجــوز أخــذ , فإنــه ال یســتحق شــیئًا مــن الــذي قبضــه مــنهم, كفالتــه لهــم ال أكثــر مــن ذلــك

فـإن تعـذر علیـه ذلـك صـرفه إلـى الفقـراء , ن یـرد مـا أخـذه مـنهم إلـیهموعلیه أ, األجر على الكفالة

  . وفي وجوه البر والخیر
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فإنـه , وٕان كان الموضوع المتفـق علیـه هـو كفالتـه لهـم مـع إجـراءات خاصـة السـتخراج التأشـیرات

و , یستحق من األجر المطلوب ما یقابل العمل الذي قام به للتأشیرات دون ما یقابـل الكفالـة فیـه

  . لیه أن یرد الباقي لهم كما تقدمع

فـإن تعـذر , ویندب للمستفتي أن یصفي هـذا الموضـوع علـى الوجـه المتقـدم قبـل السـفر إلـى الحـج

ـــى , ذلـــك فـــال بـــأس بتصـــفیته بعـــد عودتـــه مـــن الحـــج ـــًا أداء الحقـــوق إل ال یضـــره ذلـــك مـــادام ناوی

  واهللا أعلم. وااللتزام بالحكم الشرعي, أصحابها

  

  

  

  لدفع باألقساطالحج حاًال وا

  

تقوم بعض حمالت الحج بعمل دعایة واسعة لدعوة الناس إلى أداء فریضة الحج باألقساط " -س

  .وذلك لجذب أكبر عدد من الراغبین في أداء هذه الفریضة

فهل هذا العمل جائز شرعًا؟ وهل الحج بهذه الطریقة جائز شرعًا؟ علمًا بأن اهللا تعالى فرض 

  الحج على المستطیع؟

  

ما تقوم به بعض حمال ت الحج من دعوة الناس ألداء فریضة الحج باألقساط عمل جائز  -ج

  .وخالیة من الفوائد الربویة, شرعًا إذا كانت جملة المبالغ محددة سلفاً 

وٕان كان الحج لیس واجبًا علیه , و ال شيء فیه, والحج بهذه الطریقة جائز شرعًا ویسقط الفرض به

  واهللا أعلم. الك ما یستطیع به الحجفي هذه الحالة لعدم امت

  

  حج المدین برضى الدائن
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ویرغب في الحج فهل یجوز له ذلك إذا كـان , دینار 1000موظف علیه بعض الدیون تبلغ  -س

  وما الدلیل؟, الدائن یسمح له بذلك

  

وظـــن المـــدین أنـــه ســـیقدر علـــى وفـــاء الـــدین فـــي نهایـــة مـــدة , إذا أمهـــل الـــدائن مدینـــه إلـــى أجـــل -ج

أمـا إذا لـم , فال بـأس أن یحـج بالمـال الـذي معـه حجـة الفـرض, وكان لدیه مال یكفي لحجه, مهالاإل

ثــم إن زاد عنـه مــا یكفـي للحــج ونفقـة عیالــه مــدة , فعلیــه وفـاء دینــه, یمهلـه الــدائن أو كـان الــدین حـاالً 

یـه تـوافر ألنـه یشـترط لوجـوب الحـج عل, وٕاال أخـر الحـج إلـى أن یملـك مـا یكفیـه للحـج, غیبته حج بـه

  .واهللا أعلم.فیرفع وجوب الحج به , ووفاء الدین الحال من الحاجات, مال لدیه یكفي لحاجته

  

  دفع تكالیف الحج باألقساط مرابحة

  

  ؟)باألقساط(هل یمكن السفر للحج عن طریق نظام المرابحة -س

  

سطة فهو ویأخذ منه كلفة ذلك مق, إن كان مراد السائل أن صاحب الحملة یحمله إلى الحج-ج

مادام المبلغ محددًا عند االتفاق وغیر , ومهما كانت األقساط, مهما كان المبلغ المتفق علیه, جائز

فإذا لم یحدد المبلغ عند االتفاق، وترك لطول األجل أو , قابل للزیادة في المستقبل بطول األجل

اقد مع صاحب وٕان كان هناك شخص ثالث یقوم بالتع, قصره لم یجز ألنه یصبح ربًا محرماً 

, ثم یتفق مع الحاج على مبلغ أكبر منه تقسیطًا فهو جائز أیضاً , الحملة على مبلغ محدد نقًدا

   .مادام المبلغ المتفق علیه من الحاج محددًا وغیر قابل للزیادة في المستقبل بطول األجل واهللا أعلم

  

  

  هل یجوز ترك الحج خوفًا من الوباء 
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, الرسول صلى اهللا علیه وسلم حذر من الوباء: یقول فیه السائلحول الكولیرا ورد سؤال "-س

وٕاذا كنتم في أرض هو فیها فال , إذا سمعتم بالطاعون في أرض فال تدخلوها:"احتیاطًا من انتشاره

فكیف بالحجاج الذین یأتون من بالد فیها الكولیرا؟ وهل یباح للدولة ). متفق علیه" (تخرجوا منها

 -من وجب علیهم الحج - ول الحجاج من البالد الموبوءة؟ وهل یترك السعودیة أن تمنع دخ

  الحج؟

  

وأنـه ال , بقرار أهـل الخبـرة والعدالـة مـن المسـلمین المختصـین, إذا ثبت علمیًا خطورة هذا التجمع-ج

فــال مــانع مــن أن تتخــذ اإلجــراءات التــي تراهــا , ســبیل إلــى منــع انتشــار هــذا الوبــاء إال بمنــع التجمــع

أمــا مــن وجــب علــیهم الحــج إن , ومنهــا منــع مــن یریــد الحــج مــن الــبالد الموبــوءة, مختصــةالجهــات ال

  .فال حرج علیه في التأخیر, منع من الحج بسبب اإلجراءات الحكومیة

فـال یـأثم بالتـأخیر حتـى , )احتمـال اإلصـابة بالوبـاء(وٕاذا لم یمنع ولكن غلب على ظنه بسبب مقبول 

  .وال عبرة بالخوف المبني على الوهم, لعدم األمن, فورعند من یرى أن الحج واجب على ال

. وعلیــه أداؤه عنــد زوال المــانع, وٕاذا أخــر مــن وجــب علیــه الحــج بســبب الوبــاء فــال یســقط عنــه الحــج

  واهللا أعلم

  

  

  حج المریض العاجز عن أداء المناسك

  

أنا شاب مصاب برصاصة في الصدر مما سبب لي عاهة ال أستطیع معها التحرك " -س

وأرید أن أسأل عن وجوب الحج على هل هو واجب ؟ وٕان لم یكن واجبُا هل تجوز , سهولةب

  "عني االستنابة في الحج؟

وأنه دخل , فقد ذكر المستفتي أن اإلصابة نفذت إلى ظهره, وٕاضافة لما ورد في االستفتاء

نه ال یستطیع وٕاذا عاش فإ, وتوقع األطباء في البدایة أن ال یعیش. العنایة المركزة لمدة شهر
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وأنه , وال یستطیع المشي أو الوقوف كثیراً , وأنه اآلن بدأ یتعافى ویمشي ولكن بصعوبة, المشي

  .وأن راتبه یكفیه لمعیشته ومعیشة أسرته, لم یسبق له الحج

  

فإن قرروا أنه غیر مستطیع للحج یجب علیه أن , على المستفتي أن یعرض نفسه على األطباء-ج

و یسقط , و یشترط في النائب أن یكون قد حج عن نفسه. ان یستطیع ذلك مالیاً یستنیب غیره إذا ك

  .عنه الفرض بذلك واهللا أعلم

  

  

  

  

  

  

  

  منع الزوج زوجته من الحج

  

ولمنح زوجتي قدرًا من الثقة , ورزقني اهللا ثالثة أوالد, 1978أنا رجل متزوج منذ  سنة "-س

ولم یكن ذلك على سبیل الهبة أو , باسمهاواألمان قمت بشراء عدة عقارات من مالي الخاص 

  .ضمانًا لمستقبل أوالدنا -بعلم كلینا-وٕانما فقط , الهدیة أو التبرع أو خالفه

وهي ال , وقد حدث بیننا خالف كبیر وعلى أثر ذلك طلبت منها أن ترد لي ملكیة تلك العقارات

فطلبت منها إعادة , لها بالحجومؤخرًا طلبت مني السماح , ولكنها رفضت إعادتها, تنكر حقي فیها

  .إال أنها رفضت دون إبداء أسباب شرعیة أو قانونیة, ملكیة هذه العقارات إلى اسمي

 ظهل یصح لها السفر للحج دون إذني ولو كان للمرة األولى؟ وهل یحق لها االحتفا: السؤال

تبرع أو الهدیة أو بأمالكي التي كتبتها باسمها على سبیل األمانة ولیس على سبیل الهبة أو ال
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وخاصة أنها تطالب بالطالق، ولم یصدر عني لفظ الطالق مطلقًا ال كتابًة وال إشارًة وال , خالفه

  .والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته. أرجو إفادتي عن هذا السؤال وفقكم اهللا وبارك فیكم. لفظاً 

  

ًا للزوج ولم یهبها لزوجته، وأن إذا توافق الزوجان أو ثبت بالبینة أن العقارات مازالت ملك -ج

فإذا , التسجیل باسمها كان صوریًا، فإن على الزوجة أن ترد العقارات إلى الزوج إذا طلب منها ذلك

 - وعندما یرید الحج خاصة -ووجب على اإلنسان دائماً . امتنعت كانت ظالمة وجاز له مقاضاتها

, ن معاصیه قبل أن یبدأ السفر إلى الحجأن یتحرر من ظالماته و دیونه ویتوب إلى اهللا تعالى م

  .ولیس للزوج منعها من السفر إذا توافر لها شروط وجوبه وصحته

, فإن زوجته تبقى في عصمته, و مادام الزوج لم یصدر عنه طالق ال لفظًا و ال كتابًة وال إشارة

واهللا تعالى . كما أن لها في هذه الحالة كامل حقوق الزوجة, ویبقى له علیها كامل حقوق الزوج

  .  أجل وأعلم

  

  

  

  مساعدة الجمعیات التعاونیة المعتمرین من المخصصات االجتماعیة

  

تقوم الجمعیات التعاونیة االستهالكیة بترتیب رحالت العمرة خالل شهر رمضان المبارك  "-س

 و تقوم الجمعیة بتحمل باقي, للراغبین من أهل المنطقة ممن یدفعون نسبة معینة من التكلفة

التكلفة من أموال المخصصات االجتماعیة المترسبة من السنوات السابقة التي ال تدخل في أموال 

  . األرباح التي توزع على المساهمین كعائد على المعامالت

هل یجوز للجمعیات التعاونیة تقدیم جزء من رحالت العمرة للراغبین من : فالسؤال المطروح

بة من السنوات السابقة التي تقوم الجمعیات من خاللها أموال المخصصات االجتماعیة المترس

وٕاقامة المظالت الشمسیة في مناطق , تحسین الحدائق في المنطقة: بنشاطات متعددة مثل

وبعض اللوحات والالفتات اإلرشادیة في المنطقة وخالفها، علمًا أن عدد الراغبین في , الحافالت
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؟ نرجو التكرم .فتجري الجمعیة القرعة على الراغبینالعمرة قد یزید عن العدد المحدد للرحلة، 

و تفضلوا بقبول .. وجزاكم اهللا خیر. بإحالة هذه المسألة إلدارة الفتوى الستصدار حكم بشأنها

  ,,,فائق االحترام

  

ال مانع شرعًا من أن تقوم الجمعیة بمساعدة من یرغب في أداء العمرة من أهل المنطقة على  -ج

أو تقره الجهة المأذون لها , وهذا إذا كان نظام الجمعیات یسمح بذلك, في السؤالالطریقة المذكورة 

  .واهللا أعلم. بالتصرف في المخصصات المشار إلیها

  

  

  مساعدة راغبي الحج والعمرة ضمن بعض الشروط

  

  -س

یقوم مجلس منطقتنا بالمساهمة في القیام برحلة ألداء العمرة الشریفة لبعض األهالي  -1" 

و یتحمل المعتمر تكالیف , و یتحمل المجلس نصف تكالیف الرحلة, بین في أداء العمرةالراغ

  .النصف اآلخر

وذلك , دینارًا كویتیًا لعدد من أبناء المنطقة) 250(كما یقوم المجلس بالمساهمة بمبلغ  -2

  :مساهمة منه في رحلة الحج لهم طبقًا للشروط التالیة

 أداء هذه الفریضة من قبل أن یكون المتقدم للحج لم یسبق له. 

 أن یكون المتقدم غیر مستطیع. 

 أن یكون مساهمًا عامًال في الجمعیة. 

 أن تكون األولویة لكبار السن. 

 أن یتم الصرف من بند الخدمات االجتماعیة. 

  ًوٕاذا زاد العدد یتم االختیار عن طریق القرعة, یختار المجلس عشرین حاجا. 
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  .لى الهیئة العامة للفتوى إلبداء الحكم الشرعيفالرجاء عرض هذا االستفتاء ع

    

تقدیم المساعدات ألداء العمرة أو الحج من بند الخدمات االجتماعیة بالجمعیات التعاونیة وفقًا -ج

ویحسن أن , لألنظمة واللوائح المعمول بها یعد من وجوه الخیر ومن التعاون على البر والتقوى

, لمن لم یسبق له أداؤها كما هو مشروط في مساعدات الحج یراعي في مساعدات العمرة تقدیمها

. ویجب بیان المراد بكبر السن لتحدید حد أدنى له لئال یكون اإلبهام في ذلك مثارًا للخالف والنزاع

  .واهللا أعلم

  

  

  رفض بعض المساهمین تمویل رحلة العمرة

  

  :ولكن هناك بعض األسئلة, منحن جمعیة تعاونیة نعتزم القیام برحلة إلى بیت اهللا الحرا" -س

, ویقولون كیف تأخذون الناس للعمرة من فلوسنا, بعض المساهمین ال یریدون الذهاب .1

 .مع العلم أن رأس مال الجمعیة من أموال المساهمین

ومن لم یذهب هذه السنة یمكن أن یذهب , رحلتنا هذه تعتبر الرحلة األولى للجمعیة .2

 .السنة القادمة

, لون إن من یذهبون بالقرعة هم مساهمون لیسوا من المحتاجینبعض المعارضین یقو  .3

 .وجمیع المساهمین كذلك لیسوا من المحتاجین

وأن تزید إیمانیات , هذه تعتبر فرصة لبعض هؤالء غیر المحتاجین لكي یعودوا إلى ربهم .4

 .أفیدونا أفادكم اهللا. وهذا هو الهدف من رحلة العمرة, هؤالء المساهمین

  

لقائمین على الجمعیة القیام بهذه الرحلة على حساب الجمعیة إذا كان المشاركون في ال یجوز ل-ج

فإذا اتفقوا جمیعًا على ذلك , مالم یوافق على ذلك جمیع أعضاء الجمعیة, الرحلة من الموسرین
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وال یبرر . ألن الجمعیة غیر مفوضة من أعضائها كافة بالقیام بهذا النشاط, وٕاال لم یجز, جاز

  .واهللا أعلم. أن الرحلة مقصودها بیت اهللا الحرامالجواز 

  

  

  تبرع الجمعیات التعاونیة لبعض المساهمین ألداء الحج

  

نود اإلفادة بأن الجمعیة بصدد إجراء قرعة بین السادة المساهمین الختیار عشرة أشخاص " -س

  .ألداء مناسك الحج على نفقة الجمعیة بالكامل

  ."مع العلم بأن المساهم في الجمعیة لن یتكفل بأي شيء, یرجى موافاتنا بمدى جواز ذلك

  

ال یجوز لمجلس إدارة الجمعیة القیام باختیار بعض األشخاص المساهمین ألداء مناسك الحج -ج

و كان ذلك موافقًا للوائح , إال إذا كان ذلك بتفویض له من الجمعیة العمومیة, على نفقة الجمعیة

  .المعمول بها

ولى توجیه هذه األموال لسد حاجات فقراء المنطقة أو غیرهم إذا سمحت اللوائح وترى اللجنة أن األ

  .واهللا تعالى أعلم. بذلك

  

  

  تنظیم الجمعیات التعاونیة رحالت للعمرة للمساهمین مجانأً 

  

, دأبت الجمعیات التعاونیة على تنظیم رحالت عمرة للمساهمین وأنشطة ترویحیة للمساهمین" -س

من خالل مساهمة الجمعیة , وذلك بتقلیل التكلفة الحقیقیة للنشاط, عم هذا النشاطوتقوم الجمعیة بد

والتي تصرف للخدمات العامة في المنطقة، ویدفع , من مخصصات المعونة االجتماعیة

مع , ویتم اختیار المتقدمین وفق شروط تضعها الجمعیة التعاونیة, المساهمون نسبة من التكلفة

یتخذ بقرار من مجلس اإلدارة دون استطالع آراء المساهمین من حیث مالحظة أن هذا النشاط 
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فهل یجوز تقدیم مثل هذه األنشطة ذات التكالیف المالیة دون الرجوع . القبول أو الرفض

  للمساهمین؟

  ".وما هو الحكم الشرعي بشأن من وقع علیه االختیار لهذه الرحلة هل یشارك أم ال؟

  

مالم یوافق على ذلك , عیة القیام بهذه الرحلة على حساب الجمعیةال یجوز للمشرفین على الجم-ج

جمیع األعضاء المساهمین في الجمعیة، أو أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان المجلس مفوضًا من 

  .واهللا أعلم. فإذا وافقوا على ذلك جاز, قبل المساهمین بذلك مسبقاً 

  

  

  مكافأة المجّدین في الجمعیات بِحجة مجانیة

  

جى اإلحاطة بأن الجمعیة ترغب في مكافأة بعض العاملین فیها من المخلصین یر " -س

لذا یرجى التكرم بإفادتنا . والمجدین في عملهم بأن تتحمل تكالیف قیامهم بأداء فریضة الحج

  عن ما إذا كان یجوز شرعًا أن تتحمل الجمعیة تلك النفقات أم ال یجوز؟ 

  

وعلیه فإن كان نظام الجمعیة یسمح بالقیام بذلك فإنه  ,أموال الجمعیة ملك للمساهمین فیها-ج

فإن وافق بعضهم دون البعض , وٕاال فإنه ال یجوز إال إذا وافق علیه جمیع المساهمین, یجوز

  .واهللا أعلم. جاز إخراجه من حصة من وافق دون حصة من لم یوافق, اآلخر

  

  

  

  

  إرسال المهتدین لإلسالم إلى الحج من الزكاة
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إفادتنا في إمكانیة صرف أموال الزكاة في إرسال المهتدین ألداء مناسك العمرة نرجو " -س

راجین اإلفادة عن هذا السؤال بحیث . بغرض تربیة المهتدین و المهتدیات و تثبیتهم على دینهم

  .إن المال المستخدم للعمل المذكور سیكون من أموال الزكاة

  

إنما الصدقات : (ف التي حددتها اآلیة الكریمةال یجوز صرف أموال الزكاة إال في المصار  -ج

للفقراء والمساكین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اهللا وابن السبیل 

و لیس من بین هذه المصارف التي وردت في , )60:التوبة) ( فریضة من اهللا واهللا علیم حكیم

المصارف المنصوص علیها مادام عملها داخل  نص االستفتاء ما یندرج تحت مصرف من

  .واهللا تعالى أعلم. وعلیه فال یجوز الصرف من الزكاة على األنشطة المسؤول عنها. الكویت

  

  

  )الوصیة(إعطاء الفقیر لیحج من الثلث 

  

  

هل یجوز اإلنفاق من الثلث لبعض األشخاص ألداء مناسك الحج؟ ثم اطلعت اللجنة على " -س

  ).المحكمة الكلیة(ة عن التوثیقات الشرعیة الوصیة الصادر 

  

الوصیة بالثلث المرفقة مخصصة بحسب نصها لإلنفاق في وجوه الخیرات والمبرات وعمل -ج

ومساعدة من یرید الحج وال یجد نفقته هي . وخاصة مساعدة المعوقین, اإلحسان وكل فعل خیري

  .من الخیرات والمبرات

أن یدفع منه للفقراء الذین یریدون حج الفرض أو النفل وال وعلیه فیجوز للوصي على هذا الثلث 

إعانة لهم على نفقة الحج وینبغي للوصي عند إنفاق الوصیة أن یقدم األحوج واألفقر . یجدون نفقته

وأن یقدم الصدقة على الفقراء لمساعدتهم على تأمین الغذاء والكساء لهم ولمن , واألقرب واألتقى
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كما یقدم من یحتاجون لهذه المساعدة لحج الفرض على من , ى الحجیعولون على مساعدتهم عل

  .واهللا أعلم. یحتاجها لحج النفل

  

  

  مساعدة الحجاج" أعمال الخیر"هل تشمل 

  

وذلك بإیفاد أعداد من الحجاج إلى بیت , من عادات الّخیرین اإلنفاق على حمالت الحج"-س

العامة في ماهیة اإلنفاق على مثل هذه وقد تضاربت آراء . اهللا الحرام ألداء فریضة الحج

  .أن فریضة الحج مشروطة باالستطاعة روهل هي جائزة على  اعتبا, الصدقات

وبناء علیه یتوجه مجلس إجارة وصیة المرحوم عبد العزیز إلى إدارتكم الموقرة لبیان الرأي 

الحجاج ألداء وهل إذا قامت الوصیة باإلنفاق على إیفاد عدد من , الشرعي في هذا الموضوع

وهل یشترط في ذلك اإلنفاق على الحجاج ألداء الفرض، أو  یجوز أیضًا أن ,الفریضة جائز

  .یتجاوز ذلك ما بعد أداء الفرض

  ."وأعاننا وٕایاكم على تحمل عبء األمانة, جزاكم اهللا خیراً 

  

ه فیجوز سواء أكان حج الفرض أم حج النفل، وعلی, مساعدة الحجاج الفقراء من أعمال الخیر-ج

للمقیمین على الوصیة مساعدة كل من یرید الحج من الفقراء من الوصیة، سواء كان حج الفرض 

على أن المساعدة في الحج , مادامت الوصیة مطلقة في وجوه الخیر من غیر تقیید, أم حج النفل

  .واهللا تعالى أعلم. الفرض أولى من المساعدة في الحج النفل

  

  

  

  ة ألداء الحجإعطاء الفقیر من الزكا
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وترید السفر إلى الحج و لیس معها من المال ما , خالة زوجتي فقیرة مستحقة للزكاة"-س

. لذلك فهل یجوز لزوجتي أن تدفع لها بعض األموال وذلك عن زكاة الذهب الذي تملكه, یكفیها

  .أفیدونا مأجورین

طاؤها من الزكاة للحج فال وأما إع. وتكون زكاة وصلة رحم, یجوز للخالة الفقیرة أخذ الزكاة-ج

  .واهللا تعالى أعلم. یجوز عند جمهور الفقهاء

  

  

  

  

  

  حج المرأة مع أخي زوجها وابنته

  

  

مـع العلـم إن , عامـًا مـع أخـي زوجهـا للحـج 55حكم خـروج زوجـة األخ البالغـة مـن العمـر " -س

  ."ألخي الزوج بنتُا ستذهب معهم للحج

  

  "كما في الفتاوى األخرى.هذا في حجة الفریضة وعمرتها. "واهللا أعلم, اختارت اللجنة جواز ذلك-ج

  

  

  هل یصلح صاحب الحملة محرمًا للنساء

  

هل یجوز لمجموعة من النساء یصل عددهن إلى خمس عشرة امرأة أن یحججن إلـى بیـت " -س

  "كأن یكون صاحب الحملة هو المحرم عنهن جمیعًا؟, اهللا الحرام بدون محرم
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وال یحـل سـفر المـرأة فـي هـذا , الكویت إلى األراضي الحجازیـة سـفر طویـل إن السفر للعمرة من -ج

وٕاذا كــــان بعــــض المــــذاهب قـــد رخــــص فــــي خــــروج النســــوة مــــع نســــوة , الحـــال إال مــــع زوج أو محــــرم

  .واهللا أعلم. صالحات فإن هذه الرخصة قاصرة على أداء الحج المفروض

  

  

  تملك المال ولیس لها محرم هل علیها الحج؟

  

  

ة قد توافر لهـا جمیـع المقومـات التـي تسـمح لهـا بالـذهاب إلـى أداء فریضـة الحـج ألول امرأ"-س

سـواء مـن األصـول األقـارب أو , إال أنهـا ال یوجـد لـدیها محـرم) ووسائل النقل وخالفهـا, مال( مرة

السـؤال هـل یجـب علیهـا , ومعنى أنه ال یوجد لدیها محرم لیس اآلن فقط وٕانما باستمرار, فروعها

  ."ل لها أن تحج من غیر محرم كما قیل بأنها تحج مع نساء ثقات؟الحج وه

  

إذا لــم یتــوافر للمــرأة مرافقــة زوج أو محــرم وكانــت تریــد أداء الحجــة األولــى فإنــه ال یجــب علیهــا -ج

أمــا إذا كانــت قــد حجــت حجــة , ولكــن یجــوز لهــا الســفر لــذلك مــع نســوة ثقــات أو رفقــة مأمونــة, الحــج

  .واهللا أعلم. سفر ألداء الحج إال بصحبة زوج أو محرمالفریضة فال یجوز لها ال

  

  

  حج المرأة وعمرتها بدون محرم

  

, لهـا محـرم قـادر علـى الـذهاب معهـا دترغب إحدى النساء في الـذهاب إلـى العمـرة وال یوجـ" -س

 11فهــل یصــح أن تــذهب مــع ابــن ابــن زوجهــا؟ وهــي اآلن مطلقــة منــه، ویبلــغ االبــن مــن العمــر 

  ."أنها ستذهب مع رفقة من النساءسنة، مع العلم ب
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ولكــن أجــاز , وهــذا هــو األصــل, إن ســفر المــرأة مســافة قصــر ال یحــل إال بصــحبة زوج أو محــرم-ج

إذا كانــت ) حجـة الفــرض أو العمـرة األولــى( بعـض العلمــاء سـفر المــرأة للحـج أو العمــرة للمـرة األولــى

لـرأي فیـه تیسـیر علـى راغبـات الحـج واألخـذ بهـذا ا, بصحبة نساء صالحات أو برفقة جماعـة مأمونـة

  .واهللا أعلم. وهذا ما جرى علیه العرف متى أمنت الفتنة, أو العمرة

  

  

  حج المرأة مع جماعة من النساء

  

  ".هل یجوز للمرأة التي لم یسبق لها الحج أن تحج من غیر محرم"-س

  

مـرة المفروضــة یجــوز إذا لـم تجــد المـرأة زوجــًا أو محرمـًا لصــحبتها فـي الســفر لحـج الفــرض و الع-ج

  .واهللا أعلم. لها أن تسافر لذلك في رفقة مأمونة

  

  

  

  مجموعة طالبات برفقة مشرفاتهن هل لهن عمرة؟

  

یرغب النشاط النسائي لقسم الجالیات اإلسالمیة بتنظیم رحلة ألداء مناسك العمرة لطالبات "-س

, سنة 25-15عمارهن بین وتتراوح أ, المنح والبعوث الدراسیة، حیث سیقارب عددهن الثالثین

  .علمًا بأن هؤالء الطالبات یدرسن في دولة الكویت بال محارم

هل یجوز لهؤالء الطالبات الراغبات في أداء مناسك العمرة أن یغادرن إلى الدیار : السؤال

  ".علمُا بأن الرحلة یشرف علیها واعظات من وزارة األوقاف, المقدسة بال محرم
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األصل أال یجوز للمرأة السفر خارج وطنها مسافة قصر الصالة بدون  اتفق العلماء على أن-ج

ال تسافر المرأة إال مع ذي محرم وال یدخل علیها رجل إال ومعها (زوج أو محرم لحدیث البخاري

وأجازوا للمرأة , ، واستثنى أكثر الفقهاء من هذا األصل حج الفرض وحج العمرة الفرض)محرم

وعلیه فإذا كانت العمرة المسؤول عنها عمرة الفرض فال بأس , مأمونةالسفر إلیهما مع الرفقة ال

أما عمرة النفل فال تجوز بغیر زوج أو محرم , بسفر الفتیات من أجلها إذا كان معهن رفقة مأمونة

  .واهللا تعالى أعلم. على األصل

  

  

  عضوات في ناد یرغبن في العمرة مع بعضهن

  

من عضوات نادینا تتراوح  25یر رحلة ألداء العمرة لعدد نود إحاطتكم علمًا أننا بصدد تسی"-س

لذا یرجى التكرم بإبداء الرأي الشرعي عن مدى إمكانیة أداء , عاماً  40-17أعمارهن ما بین 

  .العضوات مناسك العمرة بدون محرم

  ".آملین الرد بالسرعة الممكنة حتى یتسنى لنا على ضوء ردكم اتخاذ الالزم

  

إذا , هذه الرحلة من قبل المشتركات فیها للعمرة األولى لهن فال بأس بها إذا كان السفر في-ج

أما العمرة الثانیة فال یجوز السفر فیها إال مع ) وهي جمع من النسوة الثقات(كانت الرفقة مأمونة 

  . واهللا تعالى أعلم, زوج أو محرم

  

  

  مراعاة مكة في توقیت الحج
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مهما كان موقعها جغرافیًا من المملكة العربیة السعودیة هل واجب على أیة دولة في العالم "-س

  أن تتبع الجدول الهجري من المملكة المذكورة؟

  هل یجب هذا شرعًا وما الدلیل على ذلك؟

  .والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته, هذا، وشكرًا لكم ووفقتم وحفظكم اهللا جمیعاً 

  

مملكة العربیة السعودیة سواء في إثبات أوائل ال یجب على الدول اإلسالمیة أن تتبع توقیت ال-ج

ألن أوقات الصلوات مرتبطة بطلوع الفجر وشروق , الشهر أو في تحدید أوقات الصلوات الخمس

وعلى المكلف أن یراعي ذلك في , وهذا یختلف بین بلد وآخر, الشمس واستوائها وزوالها وغروبها

  .واهللا أعلم. السعودیة بالنسبة ألیام الحجولكن یراعي توقیت المملكة العربیة , مكان وجوده

  

  

  إثبات هالل ذي الحجة عن طریق المذیاع

  

  

, التلكس, الهاتف, هل یجوز لنا أن نقبل خبر یوم الوقوف في عرفة بواسطة المذیاع" -س

  .وغیرها من وسائل المواصالت الحدیثة, والفاكس

  .علیكم ورحمة اهللا وبركاتهوالسالم . أجیبونا بالتفصیل فضًال واهللا یحفظنا وٕایاكم

  

ال مانع من قبول الخبر برؤیة الهالل إذا كان صادرًا عن إذاعة دولة إسالمیة أو جهة إسالمیة -ج

  .واهللا أعلم. موثوقة

  

  سفر المرأة دون محرم للحج والعمرة

  :ونصه. عرض على اللجنة االستفتاء المرسل عن طریق الفاكس

  ،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته،
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سنوات وزوجي مسافر إلى أمریكا منذ شهرین وأرید أن أذهب إلیه خالل ) 8(أنا امرأة متزوجة منذ 

شهر یونیو القادم ولكن بغیر محرم ألن أخويَّ االثنین ممنوعان من السفر بسبب التجنید، وسأذهب 

وجیة وأنا مع مجموعة من العائالت، وبصراحة لحاجتي إلى زوجي الشدیدة من ناحیة المعاشرة الز 

بأشد الحاجة إلى زوجي من هذه الناحیة وهي أتعبتني جدًا نفسیًا، أرجو منكم إفادتي مع الرأفة 

مع العلم أنني أقرأ القرآن كثیرًا وأكثر من النوافل، وأرجو ) وهي مؤثرة علي جداً (بحالتي النفسیة 

  .اإلسراع في اإلجابة

  :أجابت اللجنة

و محرم لقوله صلى اهللا علیه أإال ومعها زوجها ) كم فأكثر 80(األصل أال تسافر المرأة مسافة 

  .رواه البخاري" ال تسافر المرأة إال مع ذي محرم وال یدخل علیها رجل إال ومعها محرم: "وسلم

إال أن كثیرًا من الفقهاء أجازوا للمرأة في حاالت الضرورة أن تسافر بدون محرم إذا كان معها رفقة 

  .ذا العمرةمأمونة، كحج الفرض وك

كما ذكرت في –وعلیه فإذا كانت المستفتیة تعد نفسها بسبب سفر زوجها في حالة ضرورة 

  .واهللا أعلم. فال بأس أن تسافر إلى زوجها مع رفقة مأمونة -االستفتاء

  

  

  

  

  

  تأجیل الحج والعمرة بسبب عدوى متوقعة      2003 /ع32/

  

  :د اإللیكتروني للوزارة ونصهعرض على اللجنة االستفتاء المرسل بواسطة البری

إذا حدث وأن تصادف مع قرب موسم الحج تفشي مرض معد مثل ـ سـارس ـ وغیـره، وكـان مـن الممكـن انتقـال 

  .العدوى إلى أي حاج أو معتمر، فهل هذا مسوغ لمن لم یقم بفرضه بالعدول عن الحج في ذلك العام

  

  :أجابت اللجنة بما یلي * 
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و تغلب على الظن وقوعها ولم یمكن التغلب علیها ببعض اللقاحات الناجعة، فـیمكن إذا كانت العدوى متوقعة أ

تأجیل حج الفرض إلى عام قادم، ألن ذلك یعتبر عذرًا شرعیًا مبررًا للتأجیل ، عند من یرى وجوب فوریة األداء 

  .اإلسالمیةعند االستطاعة ومدار ثبوت ذلك على قول األطباء المختصین، والسلطات الصحیة في الدول 

  

  سفر المرأة دون رفقة زوج أو محرم للحج والعمرة    2003/ع8/29

  متى تسافر المرأة دون محرم أو رفقة مأمونة ؟    

  

  :ونصهالفاكس ، / عرض على اللجنة االستفتاء المقدم بواسطة

جــد معــي محــرم ســنة، أود االلتحــاق بجامعــة إنجلتــرا الســتكمال دراســتي، وال یو  28أنــا دكتــورة أبلــغ مــن العمــر 

  . عائلة كویتیة وعربیة مسلمة 300كثر من ألإلقامة في الخارج علمًا بأن هناك 

  .وجزاكم اهللا خیراً . بهذه الظروفأنا هناك و إلى أفیدونا بجواز السفر 

  :أجابت اللجنة بما یلي *

هـذا البلـد فـي موضـع  ال یشترط أن یرافق الزوج أو المحرم المرأة في إقامتها فـي غیـر بلـدها،إذا كانـت تقـیم فـي

  .تأمن فیه على نفسها وعرضها ودینها، وٕاال وجب أن یصاحبها زوج أو محرم طیلة مدة إقامتها فیه

  :ـ أما الفقرة الثانیة المتعلقة بحكم سفر المرأة، فقد أجابت اللجنة بما یلي *

ال یحــل المــرأة تــؤمن بــاهللا والیــوم "        :ال یحـل للمــرأة الســفر بــدون رفقــة زوج أو محــرم لقولــه صــلى اهللا علیــه وســلم

ال تسـافر المـرأة إال مــع ذي :" اهللا علیـه وســلم ىولقولـه صـل" اآلخـر أن تسـافر مسـیرة یــوم ولیلـة إال مـع ذي محــرم 

  ). رواه البخاري(الحدیث " محرم وال یدخل علیها رجل إال ومعها محرم

لضـمان عـدم تعرضـها لمـن یخـدش عرضـها، صـیانة المـرأة ودرء الفتنـة عنهـا، و  ىوهذا حرص من الشـریعة علـ

  . أو یمتهن كرامتها

واشتراط المحرم یشمل جمیع أنواع السفر كالسفر للسیاحة والترفیه والسفر للتعلم والسفر للحج والعمرة، ویكتفي 

بالرفقـة المأمونــة مـن النســاء، ویلحـق بحــج ) لحـج الفــرض والعمـرة المفروضــة(عنـد فقــد الـزوج أو المحــرم فـي الســفر

  . المرأة ىفرض وعمرته كل سفر وجب علال

ویســــتثنى مــــن اشــــتراط المحــــرم ومــــن االكتفــــاء بالرفقــــة المأمونــــة حــــاالت الحاجــــة والضــــرورة كــــالمرأة األســــیرة 

فــي محــل إقامتهــا أو المــرأة التــي تــوفي عنهــا زوجهــا أو محرمهــا فــي  والمهــاجرة، أو المریضــة التــي ال تجــد عالجــاً 

  .، واهللا أعلم رفقة مأمونة ىلسفر بدون محرم ودون الحاجة إلالسفر،فیجوز في هذه الحاالت ا
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  الحج باألقساط         2003/ع5/10

    

  :أیمن ، ونصه /على اللجنة االستفتاء المقدم من السید  عرض 

نقابة العاملین بمؤسسة الخطوط الجویة الكویتیة والشـركات التابعـة لهـا قامـت بتنظـیم وتسـییر رحلـة الحـج 

ك مقـدمًا وبـاقي المبلـغ .د) 150(الموظفین أو منتسبیها على أن یقوم الحاج بـدفع مبلـغ وقـدره  ألعضائها من

  .ك لصالح الحملة.د) 500(علمًا بأن مجموع تكلفة الرحلة على الفرد . یخصم من راتبه على ثالثة أقساط

  لذا یرجى اإلفادة عن مدى شرعیتها؟،،

  

  :ـ أجابت اللجنة بما یلي *

المؤسســة والشــركات التابعــة لهــا مــن تنظــیم رحلــة الحــج ألعضــائها مــن المــوظفین باألقســاط  مــا قامــت بــه هــذه

عمل جائز شرعًا إذا كانت جملة المبالغ محددة سلفًا، وخالیة من الفوائد الربویة، والحج بهذه الطریقة جـائز شـرعًا 

  .واهللا أعلم. ویسقط الفرض به، وال شيء فیه

  

  من فتاوى اإلحرام

  

  

  امنیة اإلحر 

  

ثم ما , ما هي الصیغة الواردة عن الرسول صلى اهللا علیه وسلم في اإلحرام للعمرة أو الحج"-س

  . الحكم الشرعي الذي یترتب على من فاته التلفظ بالنیة وهو في الجّو بسبب جهل أو نحوه؟

  ".ألیس من الواجب على شركة الطیران أن تنبه على ذلك؟ أفیدونا مأجورین: كما نسأل

  

قران : وانتهوا إلى أن الحج على ثالثة أنواع, بس الفقهاء أحكام الحج من السنة المطهرةاقت-ج

حج قارنًا وقال عند :( وقد ثبت في الصحیحین أن النبي صلي اهللا علیه وسلم , وتمتع وٕافراد

: فإن كان متمتعًا قال, وتتغیر الصیغة بتغیر النسك) لبیك عمرة وحجاً , لبیك عمرة وحجاً : إحرامه



27 
 

أما المفرد فیقول عند , لبیك اللهم حجاً : وفي یوم الترویة یقول, لبیك عمرة متمتعًا بها إلى الحج

  .لبیك اللهم عمرة: وأما المعتمر فقط فیقول, لبیك اللهم حجاُ : إحرامه

عزم القلب على فعل النسك خالصًا هللا : والنیة هنا هي, نیة الحج مقرونة بالتلبیة: واإلحرام معناه

فال تبطل العبادة بدونها ومكانها , والتلفظ بها جهرًا على النحو السابق مستحب ولیس واجباً  ,تعالى

فمن تخطى المیقات مع النیة دون تلفظ بها , فال یجوز تخطي المیقات بدون إحرام, المواقیت

ن فإن علیه أن یعود إلى المیقات لیحرم منه م, فإذا تخطى المیقات بغیر نیة أصالً , فنسكه صحیح

وال یعد الجهل , أو یحرم من مكانه ویذبح شاة فداء لتأخیر اإلحرام عن موضعه, جدید إن استطاع

  .عذراً 

وینبغي لشركات الطیران أن تنبه الحجاج قبیل الوصول إلى المیقات بوقت كاف إلى ضرورة 

ده عند وٕاذا خشي المسلم أن یتجاوز المیقات بغیر إحرام، فإن له أن یحرم من مكان بل, اإلحرام

  .واهللا أعلم. ركوب الطائرة أو ُبعید إقالعها احتیاطاً 

  

  دخول مكة بال إحرام بعد أداء العمرة

  

  

خارج المواقیت (من دخل مكة وأدى مناسك العمرة ثم خرج إلى منطقة الطائف" -س

ثم أراد أن یرجع إلى مكة لحاجة ضروریة ثم یخرج فهل یجب علیه أن یحرم من ) المكانیة

  یؤدي مناسك العمرة؟المیقات و 

  

مــن أراد دخــول مكــة لحاجــة ولــم یــرد النســك فإنــه یجــوز لــه أن یــدخل مــن غیــر إحــرام مهمــا -ج

واهللا . أمــا مـــن أراد دخــول مكــة للنســك فإنــه یجـــب علیــه أن یحــرم مــن المیقـــات, تكــرر منــه ذلــك

  .أعلم
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  ارتداء المحرم للجوارب إلخفاء عاهة

  

  

ذ نحــو عشــر ســنوات ابتلیــت بمــرض جلــدي اســمه منــ, عامــاً  38إننــي أبلــغ مــن العمــر "-س

وشكله بالنسبة للمشاهد له أول مرة غیـر مـریح , الصدفیة في جمیع أنحاء الجسم عدا الوجه

للنفس ،ویثیر االشمئزاز والخوف، ویدعو اآلخرین إلى االبتعـاد عنـي فـي أسـرع وقـت حتـى ال 

و الجسـم یشـبه , جلد ملتهـب علمًا بأن مرضي هذا لیس معدیًا، وهو في شكله العام, أعدیهم

فــي بعــض األحیــان أشــفى إال الیــدین وجــزءًا مــن الظهــر و , الحــرق مــن حیــث شــكل االلتهــاب

ــي الشــفاء إال أن یشــاء اهللا, القــدمین  ــاء المــرض واضــحًا وال أمــل ف العــالج هــو , یســتمر بق

لـي  المشـكلة, ضرورة االستحمام مرة واحدة على األقـل یومیـًا مـع دهـان الجسـم بمـرهم خـاص

ــوب منــي أمــام اهللا ــد أن أحــج هــذا العــام ألكمــل المطل ــي أری ــًا أنن ومالبــس اإلحــرام كمــا , حالی

ممــا یشــعرني بــأنني ســوف أســبب إزعاجــًا , تعلمــون تبــین أمــاكن یظهــر بهــا المــرض بوضــوح

ــع بصــحة , للمحیطــین حــولي ــى صــحتي ونشــاطي، وأتمت ــؤثر عل ــأن هــذا المــرض ال ی ــًا ب علم

فهـل یمكـن ارتـداء جـورب یخفـي , ائر الحـج علـى الوجـه األكمـلعضلیة تمكنني من إتمام شع

علمــًا بــأنني عاقــد . أم هنــاك طریقــة أخــرى لــدیكم أفــادكم اهللا, قــدمي فقــط فــي مالبــس اإلحــرام

  .والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته. العزم على الحج هذا العام إن شاء اهللا

  

 ةقدمیــــه بــــاإلزار أو غیــــره كالمنشــــفولــــه أن یســــتر , إن الجــــورب ممنــــوع شــــرعًا علــــى المحــــرم-ج

   .واهللا أعلم, ونحوها

  

  

 لبس اإلحرام المشتمل على كبسات

  

  .وتزویدنا بفتوى شرعیة, یرجى اإلفادة عن شرعیة مالبس اإلحرام المرفقة طیاً "-س
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  ".وهو مشتمل على كبسات معدنیة في الرداء واإلزار, وهو یتكون من قطعتین اإلزار والرداء

  

ألن ذلـــك مـــن قبیـــل , س المحـــرم ألي مـــن النمـــاذج المعروضـــة التـــي بهـــا كبســـاتال یجـــوز لـــب-ج

ومــن یرتدیـــه یرتكــب محظـــورًا مــن محظـــورات , الخیاطــة واإلحاطـــة الممنــوعین فـــي لبــاس المحـــرم

  .واهللا أعلم, اإلحرام وعلیه الفدیة

 

  

  دخول مكة بال إحرام بعد التحلل  لرمي الجمرات

ثم یسكن خارج المیقات , حج و یتحلل التحلل األصغرما الحكم في من یؤدي أركان ال" -س

هل , إلى مكة لرمي الجمرات وطواف الوداع -خالل أیام التشریق-مثل الطائف ثم یرجع

  .یلزمه اإلحرام؟ أم یدخل حالالً 

  

ألنـه , أن یـدخل الحـرم بغیـر إحـرام لحاجتـه) بـین المیقـات والحـرم(یجوز لمن كـان داخـل المواقیـت-ج

بخـالف مـا , فصار كالمكي إذا خرج ثـم دخـل, والحرج مرفوع, وائجه فیحرج في ذلكیتكرر دخوله لح

وكــذلك ألداء العمــرة ألنــه التزمهــا , فإنــه ال یكــون فــي الســنة إال مــرة, إذا دخــل للحــج ألنــه ال یتكــرر

  .لنفسه

ولــو لــم , أن یــدخل الحــرم بغیــر إحــرام) داخــل المواقیــت(كمــا یجــوز لمــن یخــرج مــن الحــرم إلــى الحــل 

  .وهذا باتفاق الفقهاء, والمتمتع, كاآلفاقي المفرد بالعمرة, ن من أهل الحرمیك

كــذلك یجــوز دخــول الحــرم لقتــال مبــاح أو خــوف مــن ظــالم أو لحاجــة متكــررة كالحطــابین والصــیادین 

  .وفي وجوب اإلحرام على من تتكرر حاجته مشقة, ونحوهما بغیر إحرام

ممن علـى المواقیـت إذا أرادوا دخـول الحـرم لحاجـة  -هغیر من تقدم ذكر -أما اآلفاقي ومن في حكمه

الحنفیـة والمالكیـة والحنابلـة وهـو قـول عنـد (أخرى غیر النسك فجمهور الفقهاء یـرون وجـوب اإلحـرام 

  .وال یجوز لهم مجاوزة المیقات بغیر إحرام, علیهم بأحد النسكین) الشافعیة
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الحــرم لآلفــاقي أیضــًا بغیــر إحــرام لكنــه وفــي قــول الشــافعیة وهــو المشــهور عنــدهم أنــه یجــوز دخــول 

  .یستحب له أن یحرم

  :وتفصیله كالتالي, وهذه الجملة

اآلفاقي إذا أراد دخول الحرم بغیـر النسـك كمجـرد الرؤیـة أو النزهـة أو التجـارة ال یجـوز : قال الحنفیة

 تجــــاوز ال:" لمــــا روي أن النبــــي علیــــه الصــــالة و الســــالم قــــال, لــــه أن یتجــــاوز المیقــــات إال محرمــــاً 

  . فإن عاد فأحرم منه سقط الدم. فإن جاوزها اآلفاقي بغیر إحرام فعلیه شاة" الموقت إال بإحرام 

كخلیص وجدة حـل لـه مجاوزتـه بـال إحـرام فـإذا حـل بـه التحـق بأهلـه , أما لو قصد موضعًا من الحل

كان قصـده لجـدة مـثًال  وهو الحیلة لمرید ذلك بقصد أولّي، كما إذا: قالوا, فله دخول الحرم بال إحرام

لبیع أو شراء، وٕاذا فرغ منه یدخل مكة ثانیًا،إذ لـو كـان قصـده األولـي دخـول مكـة ومـن ضـرورته أن 

  .یمر بالحل فال یحل له تجاوز المیقات بدون إحرام

وال , إن كــل مكلــف حــر أراد دخــول مكــة فــال یــدخلها إال بــإحرام بأحــد النســكین وجوبــاً : وقــال المالكیــة

إال أن یكـون مـن المتـرددین أو یعـود إلـى مكـة بعـد خروجـه منهـا , دي المیقـات بـال إحـرامیجوز له تعـ

وكـذلك ال یجـب علـى , لم یمكث فیـه كثیـرًا فـال یجـب علیـه) أي دون مسافة القصر(من مكان قریب 

  .غیر المكلف كصبي ومجنون

إال لقتـــال ..المیقـــات ال یجـــوز لمـــن أراد دخـــول مكـــة أو الحـــرم أو أراد نســـكًا تجـــاوز : وقـــال الحنابلـــة

أو حاجــة , أو الخــوف, مبــاح لــدخول النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم یــوم فــتح مكــة وعلــى رأســه المغفــر

  .ومكي یتردد إلى قریته بالحل, ونحو ذلك, واحتشاش, ولصید, وناقل المیرة, متكررة كحطاب

, أو تجـارة, زیـارةإن مـن أراد دخـول مكـة لحاجـة لـن تتكـرر ك -كما نص علیه النـووي-وقال الشافعیة

وعلـى . یجب علیـه أن یحـرم: وفي قول, أو كان مكیًا عائدًا من سفره یستحب له أن یحرم, أو رسالة

كل فقد نصوا أنه لو جاوز المیقات بغیـر إحـرام ثـم أراد النسـك فمیقاتـه موضـعه وال یكلـف العـود إلـى 

  )5مصطلح حرم فقرة  -الموسوعة الفقهیة.(المیقات
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  "جدة"مكة بال إحرام عند زیارة عودة الحاج إلى

  

ثم یعودون إلى مكة في  , للتسوق" جدة"بزیارة , تقوم بعض الحمالت أو بعض الحجاج"-س

فماذا یترتب على ذلك من أحكام؟ وماذا یجب على , الیوم نفسه وهم ینوون انتظار الحج

  الحاج إذا دخل مكة یرید الحج؟

  

  .بغیر إحرام باالتفاقدخول مكة بغیر الحج أو العمرة ال یجوز -ج

فإن كان الداخل إلیها من , وما إلى ذلك, وزیارة األصدقاء, كالتجارة, أما دخولها لغیر النسك

وذهب الشافعیة في , اآلفاق فال یجوز له مجاوزة المیقات بغیر إحرام لدى جمهور الفقهاء

  .المشهور إلى أن له الدخول إلیها بغیر إحرام إن شاء

فاالتفاق منعقد على جوازه من غیر إحرام مادام الداخل , یها من منطقة الحلوٕان كان الدخول إل

  .ال یرید النسك

وكذلك المعتمر ثم خرج منها إلى , أما الحاج المتمتع إذا دخل مكة وأدى أفعال العمرة وتحلل

ثم أراد العودة إلى مكة لغیر , لشراء شيء أو غیره, جدة أو غیرها مما هو في منطقة الحل

وٕان أراد دخولها , .ك فإن له أن یدخلها بغیر إحرام باالتفاق مثله مثل سكان منطقة الحلالنس

  .واهللا أعلم, لنسك أحرم من المكان الذي هو فیه سواء كان في مكة أو خارجها مادام في الحل

  

  

  خلع مالبس اإلحرام قبل الحلق

  

  

وذلك بسبب  -م حلقبعد االنتهاء من مناسك الحج خلع الحاج مالبس اإلحرام ث" -س 

  .جهله بالحكم

  ".وجزاكم اهللا خیراً . رجاء التكرم من فضیلتكم باإلفادة عن هذا
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, ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من أتم أعمال الحج ولبس ثیابه قبل أن یحلق فال شئ علیه-ج

  .واهللا تعالى أعلم, وال شئ علیه, وعلیه فإن حج المستفتي صحیح

  

  

  

  معطرةاستعمال المحرم منادیل 

   

, هل یجوز استخدام منادیل رطبة أثناء مناسك الحج أو قبلها أو بعـدها أي بعـد التحلـل" -س

ــر الجــروح و تنظیــف الیــد و الوجــه وغیرهــا مــن  علمــًا بــأن هــذه المنادیــل الرطبــة هــي لتطهی

) الالزمـة(أعضاء الجسم من األوساخ كمـا أن هـذه المنادیـل تحتـوي علـى نسـبة مـن الكحـول 

ونرفـق (, هي التي تطهر الجروح وتزیل األوساخ) الكحول(ألن هذه المادة , دهاأي یجب وجو 

  ).لكم عینة منه

  

مـن مســتلزمات اإلحـرام امتنــاع المحـرم مــدة اإلحـرام عــن التطیـب بــأي مـادة ذات رائحــة طیبــة -ج

 المسـتفتى عنهـا والمرفـق باالسـتفتاء عینـة منهـا فیهـا مـادة عطریـة،) المنادیـل(وبما أن . أو عطرة

واهللا تعـــالى , لمـــا تقـــدم, فـــال یجـــوز للمحـــرم اســـتعمالها مـــدة إحرامـــه ســـواء أكـــان فیهـــا كحـــول أو ال

  .أعلم

  

  ةلبس اإلحرام المشتمل على كبسات مخیط      90/هـ1/1

  :نبیل، ونصه/ عرض على الهیئة االستفتاء المقدم من السید

على أن یمـر بـین الـدبوس  –إحرام الرجال مخیط في مالبس الغیر والمكبس هل یجوز استعمال الدبوس المشبك 

  والمكبس استك غیر مخیط؟
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اإلزار ویشــتمل علــى حجــزة : واطلعــت الهیئــة علــى نمــوذج مــن مالبــس اإلحــرام یتكــون مــن ثــالث قطــع - 

غیـر مخــیط مثبـت فــي الحجـزة بكبســات ) شــریط(مركبـة بواسـطة المكــبس یمـر مــن داخلـه خــیط عـریض 

فیــه كبســول معـــدني  ذلكمثبتــان بكبســـات معدنیــة أیضــًا، والــرداء كـــمعدنیــة ثابتــة، وفیهــا جیبـــان للنقــود 

وفیه  ةطامشبك یمكن فتحه وقفله، ومعها ما یشبه السروال یربط على البطن ویستر العورة من غیر خی

  .كبسات

  :أجابت الهیئة بما یلي

اطـــة واإلحاطــــة ال یجـــوز لـــبس اإلحــــرام ألي مـــن النمــــاذج الثالثـــة التــــي فیهـــا كبســـات، ألن ذلــــك مـــن قبیــــل الخی

  .واهللا أعلم. الممنوعین في لباس اإلحرام

  

  لبس المحرم المخیط للضرورة  2001/ع2/16

  :سمیر، ونصه/ عرض على اللجنة االستفتاء المقدم من السید

أنــا إنســان عنــدي التصــاق فــي الفخــذین، وأحتــاج الســتعمال ربــاط ضــاغط للفخــذ، الغایــة منــه حمایــة الفخــذین مــن 

  فأرجو منكم بیان الحكم الشرعي في استعمال الرباط أثناء اإلحرام؟. المشيالتسلخ الناتج عن 

  :أجابت اللجنة بما یلي

إمـا : ر مرض أو دفـع أذى فـإن علیـه الفدیـة، یتخیـر فیهـاعذاتفق الفقهاء على أن من فعل من المحظورات شیئًا ل

َوَال َتْحِلُقوْا ُرُؤوَسُكْم َحتـَّى َیْبلُـَغ (: ه تعالىأن یذبح هدیًا، أو یتصدق بإطعام ستة مساكین، أو یصوم ثالثة أیام لقول

ولمـا ورد عـن كعـب  )ُسـكٍ اْلَهْدُي َمِحلَُّه َفَمن َكاَن ِمـنُكم مَِّریضـًا َأْو ِبـِه َأًذى مِّـن رَّْأِسـِه َفِفْدَیـٌة مِّـن ِصـَیاٍم َأْو َصـَدَقٍة َأْو نُ 

أیؤذیـك هـوام رأسـك؟ : "قـال لـه حـین رأى هـوامَّ رأسـهبن عجرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسـلم 

  .واهللا أعلم. متفق علیه" فاحلق، وصم ثالثة أیام، أو أطعم ستة مساكین، أو انسك نسیكة: قال. نعم: قلت: قال

  

  

  من فتاوى الطواف

  

  ترك طواف الوداع لمرض ونحوه
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واف الوداع أصیب و أثناء ط, شخص مع والدته بعد أداء الجمرات في الیوم الثالث"-س

وأصابها ذعر , وتعذر علیه إكمال طواف الوداع مع والدته التي انشغلت به, بضربة شمس

ثم استلمهم صاحب , وبمساعدة بعض الحجاج أبعد عن مكان الطواف, وذهول على ابنها

فما , یجب علینا التوجه إلى الكویت: وقال, الحملة وأنبهم على التأخیر ولم یرسلهم للعالج

  یترتب علیهم؟ أي ماذا یجب على الولد وماذا یجب على والدته؟ الذي

  

  .واهللا أعلم. مادام وقع هذا عن غیر عمد فال شيء علیهما-ج

 

  

 طواف الوداع بالنسبة للمریضة  

 من فاته طواف اإلفاضة 

  

قمت أنا وزوجتي بأداء فریضة الحج هذا العام وقد تدهورت صحة زوجتي بالحج فلم "-س

  فما هو الحكم؟, طواف الوداع حتى عدنا إلى الكویتتتمكن من أداء 

  

نظرًا ألن زوجة السائل كانت مریضة وغیر قادرة على الطواف فإنه ال شيء علیها قیاسًا على -ج

فإن لم تكن طافت , وهذا بشرط أن تكون قد طافت طواف اإلفاضة قبل ذلك, الحائض والنفساء

  .واهللا أعلم. ألنه ركن ال یسقط إال باألداءاإلفاضة فعلیها الرجوع ألداء طواف اإلفاضة 

  

  

  طواف اإلفاضة قبل الفجر 

  

  هل یجوز طواف اإلفاضة قبل شروق فجر یوم عید األضحى المبارك؟"-س
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  .واهللا أعلم). أي قبل طلوع فجر یوم النحر(یجوز طواف اإلفاضة بعد منتصف اللیل -ج

  

  

  الشراء بعد طواف الوداع

  

معتمر أن یشتري ما یشاء بعد طواف الوداع؟ وٕان اشترى جاهًال هل یجوز للحاج أو ال"-س

  بالحكم فهل تلزمه فدیة؟

  

وهو , بعد طواف الوداع, ال بأس على الحاج أو المعتمر أن یشتري بعض األغراض الضروریة-ج

فعلیه إعادة الطواف لیكون , وأما إن أطال المكث في مكة بعد طواف الوداع, في طریقه إلى السفر

  .وٕان لم یعد فعلیه فدیه واهللا أعلم, هده بالبیت الطوافآخر ع

  

  

  طواف الوداع واإلفاضة للحائض والنفساء

  

  

أم فقط السعي؟ وهي ترید السفر إلى , هل على المرأة الحائض طواف اإلفاضة مع السعي -س

  وماذا علیها كذلك بالنسبة لطواف الوداع؟, بلدها

  

فقد أجاز لها بعض , إال إذا خافت فوات الرفقة, حائض ال یجوز للمرأة أن تطوف بالبیت وهي-ج

واهللا , ویسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء, العلماء أن تعتصب وتطوف بالبیت وعلیها بدنة

  .أعلم
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  طواف حامل النجاسة

  

  

  ماذا تفعل؟, امرأة أصاب ثوبها دم لیس بدم حیض أثناء إحرامها"-س

  

لكن إذا أراد الطواف وجب علیه أن , ثناء اإلحرام فال شيء علیهإذا أصاب ثوب المحرم دم أ-ج

فال شيء  -أي قلیلة الحجم–إال إذا كانت النجاسة معفوًا عنها , ألن الطواف كالصالة, یطهره

  .واهللا أعلم. علیه

  

  

  طاف طواف اإلفاضة دون وضوء ناسیاً 

  

  

تذكر أنه لم یكن على  رجل طاف طواف اإلفاضة وبعد االنتهاء من الطواف إلى السكن"-س

  .ولم یعد الطواف, وضوء

  ما هو حكم الحج بهذه الحالة؟ وما هو المطلوب لتصحیح الحج؟: والسؤال
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فمن كان محدثًا ثم تذكر ذلك فعلیه إعادة , إن الطهارة لیست شرطًا لصحة طواف اإلفاضة-ج

وترك , ن واجبات الطواففإن غادرها وعاد لبلده فعلیه دم ألن الطهارة م, الطواف مادام في مكة

  .٭"*"واهللا أعلم. یذبح في الحرم "شاة"الواجب یجبر بدم 

  

  

  كیف تفعل الحائض بالنسبة للطواف

  

  كیف تتصرف؟, امرأة جاءها الحیض عند طواف اإلفاضة أو الوداع"-س

  

فإن , إذا جاءها الحیض بعد طواف الركن سقط عنها طواف الوداع إذا غادرت مكة قبل طهرها-ج

فإن , إما إذا جاءها الحیض قبل طواف الركن, ت في مكة حتى طهرت لزمها طواف الوداعمكث

هذا مذهب , وال بدیل لذلك, علیها أن تبقى في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الركن وهي طاهرة

وذهب الحنفیة إلى ما ذهب إلیه الجمهور إال أنهم أجازوا لها إذا أرادت السفر قبل , الجمهور

ثم تفدي بناقة , ة كفوات الرفقة ونحوها، أن تعتصب وتطوف الركن وهي حائضطهرها لضرور 

  .واهللا أعلم, تذبحها في الحرم و تسافر وتعفى من طواف الوداع

  

  

  ما حكم طواف الوداع

  

  ما حكم طواف الوداع؟-س

  

  .واهللا أعلم. وسنة عند بعضهم, طواف الوداع واجب عند أكثر الفقهاء-ج

                                      
  هذا مذهب الحنفیة خالفًا لما علیه جمهور العلماء من أن الطهارة شرط لصحة الطواف ٭
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  ودمجه مع طواف الوداعتأجیل طواف اإلفاضة 

  

  

هل یجوز للقارن والمفرد تأجیل الطواف والسعي إلى آخر یوم بحیث یطوف ویسعى ویكون -س

ونود التنویه على ,, طوافه طواف إفاضة ووداع، ویكون بذلك قد طاف وسعى مرة واحدة فقط

  .أننا غیر ملتحقین بالحمالت مما یعنى عدم وجود تسهیالت في منى للمبیت

أن یتأدى طواف الوداع بطواف اإلفاضة وطواف ) على المذهب(عند المالكیة والحنابلة یجوز -ج

وحصل له , بل لیكون آخر عهده بالبیت الطواف, ألن طواف الوداع لیس مقصودًا لذاته, العمرة

فإن نوى بطوافه , ویحصل ثوابها إن نواها به, كتحیة المسجد تؤدى بالفرض, ثوابه إن نواه بهما

وٕانما لكل , إنما األعمال بالنیات:"لقوله صلى اهللا علیه وسلم , م یجزئه عن طواف الزیارةالوداع ل

  "امرئ ما نوى

عن طواف الوداع ألنهما ) الزیارة(وروایة عن أحمد أنه ال یجزئ طواف اإلفاضة , ویرى الشافعیة

  .فلم یجزئ إحداهما عن األخرى, عبادتان واجبتان

  .واهللا أعلم, ألول تیسیرًا على الناسوترجح اللجنة األخذ بالرأي ا

  

  

  هل طواف الوداع في العمرة مطلوب

  

  العمرة طواف وداع؟ وما هو الدلیل على ذلك؟ في هل-س

  

وهو واجب , ذهب جمهور الفقهاء إلى أن على المعتمر أن یطوف للوداع عند مغادرته مكة-ج

یع البیت عند مغادرة مكة ألن طواف الوداع شرع لتود, عند بعضهم وسنة عند البعض اآلخر
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ألنه من مناسك الحج , وذهب الحنفیة إلى أن المعتمر لیس علیه طواف وداع, مطلقًا في نظرهم

  .واهللا تعالى أعلم, فال یلزم المعتمر بذلك, خاصة عندهم

  

  

  جمعوا طواف اإلفاضة والوداع معًا في آخر أیام التشریق

  

وذلك , ب إلى مكة عن طریق حملة غیر رسمیةقام بعض الشباب في العام الماضي بالذها"-س

وبعد المبیت بمزدلفة , وتوجهوا إلى عرفات مباشرة, للحج إال أنهم وصلوا وقت الوقوف بعرفة

  .قاموا بأداء المناسك األخرى عدا طواف اإلفاضة

لیكون , ثم جمعوا طواف اإلفاضة وطواف الوداع في طواف واحد, وفي آخر یوم لهم سعوا أوالً 

  .هدهم بالبیت الطوافآخر ع

  فما حكم حجتهم؟ وٕان كانت غیر صحیحة فهل علیهم إعادتها؟

  ."وجزاكم اهللا خیراً . ونرغب في تعجل اإلجابة لتدارك األمر في موسم الحج إن استلزم األمر ذلك

  

ووقفوا بعرفة في وقته المحدد , ولبسوا لباس اإلحرام, إذا كان المستفتون قد أحرموا من المیقات-ج

, ثم سعوا سعي الحج, حتى طلوع فجر یوم األضحى, شرعًا وهو من زوال شمس یوم عرفة له

كما جاء في االستفتاء , وطافوا طواف الحج مع طواف الوداع, ورموا الجمرات في أیامها الثالثة

إذا هم لم ) ذبح شاة في الحرم(وال إعادة علیهم إال أن على كل واحد منهم دمًا , فقد صح حجهم

  .واهللا تعالى أعلم. فإن طافوا قبل السعي نفًال أو غیره لم یلزمهم الدم, قبل السعي یطوفوا

  

  

  ماذا تفعل الحائض بالطواف إذا خشیت سفر الحملة؟
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ویحین , فتمنعهن عن طواف اإلفاضة وسعي الحج, تعترض بعض النسوة فترة الحیض" -س

وماذا یلزمهن إلتمام شعائر وقت سفر الحملة قبل أن یطهرن من حیضهن ؟ فكیف یتصرفن؟ 

  الحج؟

  

  .طواف اإلفاضة ركن من أركان الحج بإجماع الفقهاء-ج

وعلیه فال , والجمهور على أن الطهارة من الحدثین األصغر واألكبر شرط من شروط الطواف

  .یجوز للمرأة الحائض أن تطوف في حیضها حتى تطهر منه

وعلیه فإن الجمهور یرون , ولیست شرطًا فیه وذهب الحنفیة إلى أن الطهارة من واجبات الطواف

والحنفیة یجیزون للحائض , أن على المرأة الحائض البقاء في مكة حتى تطهر ثم تطوف وتسعى

إذا أرادت السفر قبل طهرها أن تعتصب وتطوف في حیضها وعلیها ذبح بدنة في الحرم فداء 

  .واهللا أعلم, لذلك

  

  

  أحدث أثناء الطواف

  

وال أدري في أي , من شدة الزحام) ریح(وأثناء الطواف خرج مني  94حج عام ذهبت إلى ال"-س

أن من شروط , ومنذ فترة سمعت في درس في المسجد. وكنت أجهل الحكم, شوط من األشواط

  فما حكم ذلك؟, صحة الطواف حول الكعبة الطهارة

  

لعمرة وال یصح وكذلك طواف العمرة ركن من أركان ا, طواف اإلفاضة ركن من أركان الحج-ج

والطهارة من الحدثین األصغر واألكبر شرط من شروط صحة الطواف , الشيء  بدون جمیع أركانه

وذهب الحنفیة إلى أن الطهارة واجبة في , فال یصح طواف غیر المتوضئ, عند أكثر الفقهاء

إال أن علیه أن یعید الطواف , الطواف ولیست شرطًا في صحته، فیصح طواف غیر المتوضئ

ومادام المستفتي قد , أو یذبح شاة في الحرم إن غادر مكة توفیة للواجب, بطهارة إن لم یغادر مكة
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للخلل الذي طرأ , فإن علیه أن یذبح شاة في الحرم, انتقض وضوؤه قبل إتمام الطواف وغادر مكة

  .واهللا تعالى أعلم, وفقًا لمذهب الحنفیة, في طوافه

  

  

  من فتاوى السعي
  

  ثم طافت بعد الطهرسعت وهي حائض 

  

فذهبت إلى الحرم وسعت سعي , وكان علیها العدة الشهریة, امرأة نوت التمتع في الحج"-س

فهل عمرتها في الحج صحیحة؟ وٕاذا كانت , ثم لما طهرت طافت طواف العمرة وتحللت, العمرة

  صحیحة هل یفتى بمثل ذلك؟ وٕان لم تكن صحیحة فما الواجب علیها؟

  

وأن شروط صحة السعي أن یكون , هاء أن السعي في العمرة ركن من أركانهایرى جمهور الفق-ج

, والسعي في العمرة المستفتى عن حكمها لم یسبقه طواف صحیح فلم یصح, بعد طواف صحیح

  .وعلیه یكون قد فات ركن من أركان العمرة فتكون العمرة غیر صحیحة

ركانها، وٕانما هو واجب إذا فات جبر بدم ركن من أبوذهبت الحنفیة إلى أن السعي في العمرة لیس 

  .وعلیه تكون عمرتها صحیحة إذا نحرت دمًا جبرًا للواجب للذي فات, 

فإن لم یفعل أمكنه أن یرسل إلى , ویمكن لمن هو في مثل هذه الحالة أن ینحر بمكة قبل أن یعود

  .مكة قیمة الفدیة لیشترى بها شاة تنحر بمكة وتوزع على الفقراء هناك

  .واهللا أعلم. واألیسر األخذ برأي الحنفیة, لجنة ترى أن األحوط األخذ برأي جمهور الفقهاءوال

  

  

  التنفل بالسعي
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أي یتقرب (دون طواف أو ارتباط بطواف ) بالسعي بین الصفا والمروة(هل یشرع التنفل "-س

  ).إلى اهللا بالسعي وحده سواء في أشهر الحج أو غیرها

  .وال فقهاء المذاهب في ذلكأرجو اإلجابة مع توضیح أق

  

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن السعي بین الصفا والمروة لم یشرع عبادة مستقلة من غیر طواف -ج

, وقد اشترط البعض أن یكون الطواف السابق علیه هو طواف قدوم أو طواف ركن, سابق علیه

  .واهللا أعلم, وذهب البعض إلى أنه یصح بعد طواف نفل

  

  

  ویوم الترویةوى لیلة امن فت

  

  عدم المبیت بمنى لیلة الترویة

  

وأعتقد أنني , أعزم الذهاب إلى الحج في هذا الموسم, أنا صاحب حملة حج كویتیة"-س

في  نوذلك أن األرض التي كانت مخصصة للكویتیی, ستواجهني بعض المشاكل في هذا الحج

, ألف متر 24عودیة إلى وقلصتها الجهات الرسمیة في الس, ألف متر مربع 56السابق قرابة 

حیث كانت نسبة األرض , وبینما كنا سابقًا نعاني من ضیق المساحة فمن باب أولى اآلن

) منى(فهذا یسبب لنا أصحاب الحمالت الحرج الشدید أن نبیت في % 60المخصصة ما یوازي

انیة في یوم الترویة في الساعة الث) منى(لذلك أسأل عن مشروعیة قدومي إلى , یوم الترویة

تلك اللیلة ) منى(وهل عدم مبیتي في , عشر لیًال ومغادرتها الثانیة صباحًا قبل صالة الفجر

  .أفتونا مأجورین. بالكلیة فیه إثم مع الضرورة التي أنا بها
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  )الجواب بعد السؤال التالي(-ج

  

  

  

  التأخر یوم الترویة لما بعد العصر

  

  ة لما بعد صالة العصر؟ما حكم التأخر بالخروج إلى منى یوم التروی-س

  

یسن خروج الحاج إلى منى صباح یوم الترویة بعد طلوع الشمس والمبیت فیها حتى طلوع -ج

  .واهللا أعلم. فإذا تركه فال شيء علیه, وعلى ذلك فال ینبغي تركه, الشمس من یوم عرفة

  

  

  حكم المبیت في منى لیلة الترویة

  

  ما حكم المبیت في منى یوم الترویة؟-س

  

  .واهللا أعلم, بیت الحاج في منى یوم الترویة إلى ما بعد طلوع الفجر سنةم-ج

  

  

  الخروج إلى عرفة لیلة التاسع من ذي الحجة

  

لیًال من منى لیلة  12:00ما حكم من توجه إلى عرفة بعد منتصف اللیل في حوالي الساعة"-س

  التاسع من ذي الحجة؟
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ة أن یخرج من منى بعد طلوع الفجر من یوم وٕان كان من السن, ال بأس بالحضور إلى عرفة-ج

ثم , جمع الظهر والعصر مع اإلمام في مسجد نمرةیو  ،وال یدخل إلى عرفة إال بعد الزوال, عرفة

  .واهللا أعلم, یدخل إلى عرفة بعد ذلك 

  

  من فتاوى الوقوف بعرفة

  

  فوات الوقوف بعرفة

  

, نقلت على أثره من المستشفى امرأة ذهبت للحج وبینما هي بعرفة مرضت مرضًا شدیداً "-س

وبقیت في المستشفى تتلقى . ولم تكن قد استكملت وقوفها بعرفة إلى جزء من اللیل لهذا السبب

ولما أذن اهللا لها بالشفاء عادت إلى البالد وقد فاتها , العالج حتى رجع الحجیج إلى دیارهم

جمار وال طافت طواف اإلفاضة وال ولم تبت بمزدلفة وال منى وال رمت ال, الوقوف بعرفة كما بینا

ولما عادت إلى بالدها استأنفت . ذبحت هدیها إن كان علیها هدي وال طافت طواف الوداع

  .فما حكم حجها؟ وماذا یجب علیها؟ أفتونا مأجورین. حیاتها الزوجیة كالمعتاد

یة وزوجها وأنها قد تمت المعاشرة بین المستفت, وقد علمنا أنها أفاضت من عرفة بعد العصر(

  ).وأنها لم تشترط أن تحل إذا حبسها حابس

  

وعادت إلى بلدها , ولم تقف جزءًا من اللیل حیث فاجأها المرض المستفتیة وقفت بعرفة نهاراً -ج

فعند المالكیة بطل حجها : والحكم في ذلك یختلف عند الفقهاء. وتمت المعاشرة بینها وبین زوجها

وعند الشافعیة والحنابلة , وعلیها القضاء وال شيء علیها غیرهلعدم الوقوف بعرفة جزء من اللیل 

دم لترك , وعند الحنفیة حجها صحیح وعلیها بدنة ودمان, فسد حجها بالجماع وعلیها بدنة والقضاء

وطواف , ویضاف إلیهما دم الهدي إن كانت متمتعة أو قارنة, ودم لتركها الرمي, المبیت في مزدلفة

  .تتمكن فیه من الذهاب إلى مكة الزیارة في الوقت الذي



45 
 

واللجنة ترى أن المستفتیة بالخیار بین أن تأخذ بما ذهب إلیه الشافعیة والحنابلة والمالكیة أو بما 

  .واهللا تعالى أعلم. واألیسر األخیر, واألحوط األول, ذهب إلیه الحنفیة

  

  

  

  صوم یوم عرفة في الحج

  

أن أصوم یوم الجمعة أم ال؟ وما هو الدلیل إذا صادف یوم عرفة یوم الجمعة فهل یجوز -س

  على ذلك؟

  

أما الحاج فإن كان الصوم , ال بأس لغیر الحاج بصیام یوم عرفة ولو صادف یوم الجمعة-ج

یضعفه عن متابعة أعمال الحج فال یجوز له الصوم في یوم عرفة سواء كان یوم جمعة أو غیره 

   .واهللا أعلم. بعض الفقهاء ومنعه بعضهم اآلخروٕان كان ال یضعفه أجاز صومه , باتفاق العلماء

  

  

  من فتاوى الدفع إلى مزدلفة

  

  الخروج من مزدلفة بعد منتصف اللیل 

  

  .؟)مع تحدید ساعة مغیب القمر(هل یجوز لنا الخروج من مزدلفة بعد مغیب القمر -س

  

من مزدلفة قبل  وال یجوز الخروج, یجوز الخروج من مزدلفة بعد منتصف اللیل ولو بفترة یسیرة-ج

ولكن األفضل أن یمكث إلى أن یصلي الفجر ویقف بالمشعر الحرام ویخرج قبل طلوع , ذلك
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ووقف معنا ) أي صالة الفجر(من شهد صالتنا هذه: "لقول النبي صلى اهللا علیه وسلم ،الشمس

ي وابن رواه الترمذ" (حتى یدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك لیًال أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه

  .واهللا أعلم. ویعرف منتصف اللیل بتقسیم الوقت مابین غروب الشمس إلى طلوعها. ماجه

  تعذر المبیت بمزدلفة

  

وقد , في أغلب األحیان زحمة شدیدة -عند نفرة الحجاج من عرفة على المزدلفة تنتج"-س

لسیارة أو سائق ا, سواء الحاج, وال یحسن التصرف,  یخطئ البعض فیخرج عن حدود مزدلفة

, ویحاول العودة إلى مزدلفة مرة أخرى فال یستطیع حتى یدركه فجر یوم العاشر, أو المشرف

أم یتحمل الحاج نتیجة هذا األمر؟ وماذا , فماذا یجب علیه؟ وهل یلزم الحملة شيء لتقصیرها

  یترتب علیه؟

  

, علیه باالتفاق فال شيء, إن تعذر على الحاج الوجود في مزدلفة في الوقت المحدد لذلك العذر

  .واهللا أعلم, فإن كان لغیر عذر وجب علیه الدم

  

  

  ترك المبیت بمزدلفة

  

هل یعتبر الرجل الذي یصحب نساء من أهله من أصحاب األعذار الذین یرخص لهم المبیت -س

  في مزدلفة؟

  

 -كما في الشیخ الفاني, والضعف الجسمي, من األعذار المبیحة لترك المبیت بمزدلفة المرض-ج

وعلى ذلك فللمستفتي ترك المبیت بمزدلفة , وكذا خوف الزحام على المرأة واألهل الضعفاء

  .واهللا أعلم, لمصاحبة من معه من أهله من النساء للخشیة علیهن من الزحام
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  متى الدفع من مزدلفة

  

  متى یحق للحاج الدفع من المزدلفة؟ ومتى یبدأ رمي جمرة العقبة الكبرى؟-س

  

أما المرضى , ج الدفع من مزدلفة لیلة األضحى بعد طلوع الفجر وقبیل طلوع الشمسیحق للحا-ج

وأما رمي جمرة العقبة , والنساء وأصحاب األعذار فیجوز لهم الدفع من مزدلفة بعد منتصف اللیل

وأجاز بعض الفقهاء لمن دفع بعد منتصف اللیل أن یرمي , فوقته یبدأ من طلوع فجر یوم األضحى

  .واهللا أعلم, ة بعد منتصف اللیل وقبل طلوع الفجرجمرة العقب

  

  

  المبیت خارج منطقة مزدلفة لعذر

  

, أو تعذر علیه لضیق المكان المبیت فیها, ما حكم من بات بالخطأ خارج منطقة مزدلفة-س

  وذلك في المذاهب األربعة؟

  

إلى أن ) أحمدوهو روایة عن , الحنفیة والمالكیة والشافعیة في قول(ذهب جمهور الفقهاء -ج

  .أو لغیر عذر, تركه شيء لعذربفال یجب , المبیت في مزدلفة للحاج لیلة النحر سنة

وهو المذهب عن الحنابلة إلى أنه واجب یجب بترك , وذهب بعض الفقهاء الشافعیة في األصح

والخطأ وضیق المكان في وقت الزحام , فإن كان لعذر لم یجب فیه شيء, إن لم یكن لعذر, دم

وعلیه فلیس على المستفتي شيء في تركه المبیت في منى باتفاق , مبرر لعدم المبیتعذر 

  . واهللا أعلم, وفق ما تقدم, الفقهاء
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  مخیمات خارج حدود منى باتجاه مزدلفة  2001/ع4/78

  

  :أحمد، ونصه/ عرض على اللجنة االستفتاء المقدم من السید

خصصــة للحجــاج الكــویتیین مــن قبــل أنــا صــاحب حملــة أعــاني مــن ضــیق مســاحة أرض منــى الم

جار أراض أخــرى مــن المطــوف الســعودي لخدمــة ئومــع تزایــد األعــداد أقــوم باســت. وزارة األوقــاف

  .حجاج الحملة الستغاللها في المبیت في منى، وتوسعة المكان على الحجاج

لفـة أو ولما كانت هذه المسـاحة المـؤجرة تقـع غالبـًا خـارج حـدود منـى أو فـي نهایتهـا باتجـاه مزد

في مزدلفة، األمر الذي یسبب الضیق الشرعي والحرج لدى الحجاج، على الـرغم مـن أن التقسـیم 

  .جاء حسب رأي السلطات السعودیة

  ما حكم ذلك شرعًا على الحجاج وعلّي كصاحب حملة؟: والسؤال

  

  :أجابت اللجنة بما یلي

بعضهم، مـادام ذلـك متیسـرًا  المبیت في منى لیلة التشریق واجب عند جمهور الفقهاء وسنة عند

للحجـاج فــي هــذه اللیــالي، ولــو بــأجر ال یزیــد علــى أجـر المثــل، فــإذا تعــذر المبیــت فــي منــى هــذه 

اللیــالي لشــدة الزحــام، أو طلــب أصــحاب األرض فــي منــى أجــرًا فــوق أجــر المثــل، جــاز للحجــاج 

  .واهللا أعلم. المبیت في أقرب مكان من منى بدًال منها للضرورة

  

  

  الدفع من مزدلفة بعد منتصف اللیل    2001/ع1/16

  :خالد، ونصه/عرض على اللجنة االستفتاء المقدم من السید

یرجى التكرم بموافاتنا بالرأي الشرعي حول جواز الرحیل مـن مزدلفـة بعـد منتصـف اللیـل ألعضـاء 

فـي هـذا بعثة الحج الكویتیة المرافقة لحمالت الحج، على أن یؤدوا بقیة المناسـك الواجبـة علـیهم 
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الیوم من الرجم، والنحـر، والطـواف، والحلـق أو التقصـیر مثـل بقیـة مـن رخـص لهـم مـن الضـعفة 

  .والشیوخ، وذلك لیتسنى للبعثة القیام بخدمات الحجیج على أكمل وجه

  

  :أجابت اللجنة بما یلي

 من مزدلفة إلى منى بعـد منتصـف اللیـل -مستفتى عنهمال –ال مانع من أن ینزل أعضاء البعثة 

من لیلة األضحى، وفقًا لمـا ذهـب إلیـه جمهـور الفقهـاء، ولـو بقـوا إلـى مـا بعـد الفجـر كـان أولـى 

  .واهللا أعلم. خروجًا من خالف البعض اآلخر

  

  الخروج من مزدلفة قبل منتصف اللیل    2003/ع1/7

  

م ق شبكة االنترنت باسیعرض على اللجنة استفتاء، واقتراحان واردان إلى وزارة األوقاف عن طر 

  :محمد، وهما كما یلي/ السید

نرجو اإلیعاز لمن یلزم بإفادتنا بالرأي الشرعي حول مدى جواز إلزام أصحاب حمالت الحج بعدم 

بعض أصحاب الحمالت الدفع من مزدلفة ألصحاب األعذار إال بعد غیاب القمر، حیث إن 

  .ول فائق االحتراموتفضلوا بقب. یبدؤون بالدفع من مزدلفة بعد الساعة الثانیة عشر لیالً 

  :واالقتراح المرفق

حیث إنهم یتعجلون بعدم ) من یقّصر یتعرض للغرامة(رجاء التنبیه على الحمالت الكویتیة 

لیًال  12یمكثون بمزدلفة حتى الساعة  تالمبیت للحجاج بمزدلفة، وبمجرد الخروج من عرفا

حاب األعذار، وقد غضوا وبعدها یبدؤون الخروج من مزدلفة لرمي العقبة بحجة التعجل ألص

إال  ةالطرف عن مقدار الوقت الشرعي للمبیت بمزدلفة والتي بتقدیر العلماء بأنه ال یخرج الضعف

خشیة .. فرجاء التنبیه الشدید على أصحاب الحمالت وتنویر الحجاج بذلك.. بعد غیاب القمر

  .رجاء التنبیه.. من وقوعهم في المحظور ال قدر اهللا

  :ا یليأجابت اللجنة بم
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یجوز الخروج من مزدلفة بعد منتصف اللیل بفترة ولو یسیرة، وال یجوز الخروج من مزدلفة قبل 

ذلك، ولكن الفضل أن یمكث الحاج إلى أن یصلي الفجر ویقف بالمشعر الحرام، ویخرج قبل 

من شهد صالتنا هذه أي صالة الفجر، ووقف : (طلوع الشمس لقول النبي صلى اهللا علیه وسلم

رواه الترمذي، ویعرف ) فقد أتم حجه وقضى تفثهحتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك نهارًا  معنا

  .واهللا أعلم. م الوقت ما بین غروب الشمس وطلوعهایمنتصف اللیل بتقس

  

  العجز عن الوصول إلى مزدلفة إلغالق الطریق     93/ع1/13

  

  :یوسف ونصه/ عرض على اللجنة السؤال المقدم من السید

لنفر من عرفات إلى مزدلفة بعض الناس لم یصل إلى مزدلفة إلغالق الطریق بالسیارات عند ا

وازدحام الطریق، فظلوا في سیاراتهم أمًال في الحصول على فرجة إال أنهم لم یصلوا إال بعد 

  صالة الصبح، فهل یجب علیهم شيء؟

  :أجابت اللجنة بما یلي

  .واهللا أعلم. ازدحام الطرق فالشيء علیهمن لم یوجد في مزدلفة لعذر كإغالق الطریق و 

  

  من فتاوى رمي الجمرات

  

  رمى الجمرات خارج المرمى

  

في الیوم الثاني كان , في الیوم األول وهو یوم النحر رمیت الجمرات بالطریقة الصحیحة"-س

وعند العقبة الوسطى وجدت , تمكنت من رمي الجمرات عند العقبة األولى, الزحام شدیدًا جداً 

ولكن لم أتمكن أبدًا , وقد دخلت في وسط الجموع الداخلة, حام أشد من العقبة األولى بكثیرالز 

خرجت بعد , حیث وجدت أنني ربما أداس باألقدام, من الوصول إلى المرمى بسبب شدة الزحام
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وعند العقبة الثالثة , أي سقطت خارج المرمى, أن ألقیت بالجمرات ولكن لم تصل إلى المرمى

  .ام أقل واستطعت رمي الجمرات بالطریقة الصحیحةكان الزح

  "هل یعتبر حجي كامًال؟ وٕاذا لم یكن حجي كامًال فهل علي كفارة؟ وما هي؟

  

  .واهللا أعلم, وٕاذا تأكد أن الحصیات لم تصب الجمرة فعلیه دم یذبح في الحرم, إن الحج صحیح-ج

  

  

  رمي جمرة العقبة قبل الفجر

  

  األولى بعد خروجنا من مزدلفة وقبل صالة الفجر؟هل یجوز رمي جمرة العقبة -س

  

ولكن , وهذا مذهب الشافعیة والحنابلة, یجوز رمي جمرة العقبة األولى بعد منتصف اللیل-ج

كان رسول اهللا :( األفضل أن یكون الرمي بعد طلوع الشمس لحدیث ابن عباس رضي اهللا عنهما 

رواه ) هم أن ال یرموا الجمرة حتى تطلع الشمسصلى اهللا علیه وسلم یقدم ضعفاء أهله بغلس ویأمر 

  .واهللا أعلم, أبو داود

  

  

  ترك رمي الجمرات ثاني أیام التشریق

  

ثم غیروا رأیهم فجأة , كانت خطة مسؤولي الحملة في الحج هو التأخر لثالث أیام التشریق"-س

رمین لرغبة الحجاج في التعجل، وقد ذهبت بعض النساء إلى السوق على أساس أنهن سی

فلما جئن في وقت المغرب فوجئن بتعجل الحملة فماذا .. جمرات ثاني أیام التشریق في اللیل

  یفعلن في تلك الحالة؟
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یلزم النساء الالئي كن في السوق وحضرن وقت المغرب ولم یرمین جمرات الیوم الثاني من  -ج

فإن كانت هذه الحالة قد , یلزم كل واحدة منهن دم ینحر بمكة ویوزع على فقرائها, أیام التشریق

ویمكن لهن إرسال قیمة الفدیة لتشترى , حدثت في الماضي ینحرن الفدیة الواجبة جزاء لذلك بمكة

  . واهللا أعلم, بها شاة وتذبح بمكة وتوزع على فقرائها

  

  

  وقت الرمي أیام التشریق

  

زوال لمن أراد متى یبدأ الرمي في أیام التشریق؟ ومتى ینتهي؟ وهل یجوز الرمي قبل ال-س

  التعجل لتفادي الزحام الشدید المهلك؟

  

وروي عن اإلمام , الرمي في أیام التشریق یبدأ من زوال الشمس إلى طلوع فجر الیوم التالي-ج

  .واهللا أعلم, أبي حنیفة جواز الرمي في هذه األیام قبل الزوال عند شدة الزحام

  الرجم قبل زوال أیام التشریق

  

بناء على فتوى , في الحج الرجم قبل الزوال في ثاني أیام التشریق ةاألخیر ظهر في الفترة "-س

  .ألحد طلبة العلم

  "ما حكم الرجم قبل الزوال في ثاني أیام التشریق؟ وما حكم من عمل بهذه الفتوى؟

  

وهو (ال یجوز عند الجمهور رمي الجمار قبل الزوال في الیوم األول والثاني من أیام التشریق -ج

  ).األول والثاني من أیام النحرالیوم 

بعد الزوال ) من أیام النحر(وروي عن أبي حنیفة أن األفضل أن یرمي في الیوم الثاني والثالث 

  .واهللا أعلم, وهو روایة عن الحنابلة) 2/137: ائعدالب(فإن رمى قبله جاز 
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  اإلنابة في الرمي

  

  ما حكم اإلنابة في الرمي؟-س

  

وال یجوز له أن یستنیب إال إذا كان مریضًا , أن یرمي الجمار بنفسه یجب على الحاج القادر-ج

فإذا لم یجد من ینوب عنه كان , فإن له في هذه األحوال إنابة غیره عنه, أو محبوسًا أو له عذر

واهللا , ویتصدق بلحمها على الفقراء والمساكین فیه وال یأكل منها ،تذبح في الحرم) شاة(علیه دم 

  .أعلم

  

  

  الرمي عن المرأة    2003/ع3/54

  

  :أحمد الحجي الكردي، عضو لجنة الفتوى، ونصه.د/ عرض على اللجنة السؤال المقدم بواسطة

یحصل في أثناء رمي الجمرات في الحج زحام شدید وقتلى في بعض األحیان، ویعمد بعض 

بالرمي الحجاج من جّراء ذلك إلى منع النساء من الرمي بأنفسهن وٕالزامهن بتوكیل أزواجهن 

درتهن البدنیة في مشاركة الرجال في الرمي، بحجة شدة الزحام والرغبة في إبعاد قعنهن، مع 

بأنفسهن مع قدرتهن النساء عن هذا الزحام، فهل یعد ذلك جائزًا، ویغني التوكیل عن النساء بالرمي 

عنهن من غیر البدنیة على الرمي؟ وهل تعد األنوثة سببًا للعجز مسقطًا لواجب الرمي بأنفسهن 

  .عجز بدني؟ أفتونا مأجورین

  :أجابت اللجنة بما یأتي

رمي الجمرات في الحج من واجباته باتفاق الفقهاء، وله شروط وواجبات وسنن اتفق الفقهاء في 

بعضها واختلفوا في بعضها اآلخر، وقد اتفق الفقهاء على عدم جواز اإلنابة فیه مع القدرة علیه، 
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ینیب عنه غیره فیه فیرمیه عنه، أو یتركه ویفدي بدًال منه بذبح شاة في  أما العاجز عنه فله أن

  .الحرم

إال أن العجز المراد هنا هو العجز المستمر مدة الرمي، فلو عجز الحاج عن الرمي لمرض 

طارئ، فإن كان العجز مستمرًا لنهایة مدة الرمي فیجوز له اإلنابة فیه أو الفداء بالذبح، وٕان كان 

وٕان ظن الحاج دوام . قبل نهایة أیام الرمي، فال یجوز للحاج اإلنابة فیه عنهو الزوال العجز مرج

العجز ثم قدر على الرمي قبل زوال وقت الرمي، فإن كان وكیله قد قام بالرمي عنه فیه فقد كفاه، 

 ولم یلزمه إعادة الرمي بنفسه، وٕان أعاده بنفسه فهو األفضل، وٕان كان وكیله لم یرم عنه بعد،

یجوز له التوكیل بالعجز وٕان لم یستمر إلى : یجب علیه أن یقوم به بنفسه، وفي قول آخر للفقهاء

  .نهایة مدة الرمي

وأما األنوثة فلیست عجزًا بنفسها یجیز ... وهذا كله في العجز، لمرض أو حبس أو إغماء أو نحوه

شى علیها من شدة الزحام التوكیل في الرمي، إال أن تكون المرأة عاجزة لمرض أو غیره، أو یخ

  .واهللا أعلم. فیجوز لها التوكیل في الرمي حینئذ

  

أحمد الحجي .د/ عرض على اللجنة االستفتاء المقدم بواسطة    2003/ع5/54

  :الكردي، عضو لجنة الفتوى ونصه

یحصل في أثناء رمي الجمرات في الحج زحام شدید وقتلى في بعض األحیان، وسمعنا أن بعض 

ربعة إلى ثالث أیام التشریق، أو تقدیمها سالمیة تجیز للحاج تأخیر الرمي في األیام األالمذاهب اإل

ربعة؟ وهل فترمي كلها في الیوم األول، فهل هذا القول صحیح ومعتمد لدى فقهاء المذاهب األ

  .یجوز للحجاج مهما كان مذهبهم الفقهي االعتماد علیه واألخذ به من غیر كراهة؟ أفتونا مأجورین

  :جابت اللجنة بما یليأ

ضحى والتشریق على أقوال، اختلف الفقهاء في وقت الرمي في الحج في األیام الربعة من أیام األ

فذهب الحنفیة والمالكیة إلى وجوب رمي جمرات كل یوم في یومه ووقته المحدد له، فإذا أخره عن 

حاج أن یرمي جمرات كل یوم وذهب الشافعیة والحنبلیة في أحد قولین إلى أن لل. یومه فعلیه دم

في یومه وهو األفضل، وله أن یؤخر رمي الجمرات في األیام األربعة إلى آخر وقتها وهو غروب 
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، فإذا رماها كلها في الیوم الثالث للتشریق جاز وال دم شمس الیوم الثالث للتشریق في األصح

الثالثة، ثم  عن الیوم الثاني الجمارعلیه، فیرمي الجمار عن الیوم األول أوًال وهي جمرة العقبة، ثم 

ثم عن الیوم الرابع الجمار الثالثة ما لم یتعجل، وفي ذلك تیسیر عن الیوم الثالث الجمار الثالثة، 

كبیر على الحجاج نساء كن أو رجاًال، مما یخفف الزحام الشدید الذي یحصل في رمي الجمرات 

هذا القول جائز لدى عامة الفقهاء، ألنه روایة في األیام كلها، وفي الیوم األول خاصة واألخذ ب

صحیحة في مذهبین معتمدین من مذاهب الفقهاء الكرام، وال مانع من أن یأخذ بها من أتباع 

وال یجوز تقدیمها كلها . المذاهب األخرى جمیعًا، لما في ذلك من التیسیر والتخفیف عن الحجاج

  . أعلمواهللا. ورمیها وال رمي یوم في الیوم الذي قبله

  

  رمي الجمرات ثاني أیام التشریق صباحاً     93/ع1/12

  

  :یوسف ونصه/ عرض على اللجنة السؤال المقدم من السید

بعض المسافرین في الحملة كانت حجوزاتهم على الطائرة مبكرة في الیوم الثاني للتشریق فرموا 

  صباحًا ثم طافوا للوداع وذهبوا للمطار، فما حكم ذلك؟

لناس من أصحاب السیارات الخاصة یذهب إلى مكة ویطوف صباحًا ثم ینتظر كما أن بعض ا

  زوال الشمس فیرمي الجمرات ویسافر، فهل یجزئه ذك أم یجب علیه الرمي ثم طواف الوداع؟

  :أجابت اللجنة بما یلي

ذا وه دم) في الیوم الثاني للتشریق(على المسافرین في الحملة الذین تعجلوا ورموا الجمرات صباحًا 

  .واهللا أعلم. عند جمهور الفقهاء

  

  رمي الجمرات خارج المرمى    93/ع1/12

  

  :یوسف ونصه/ عرض على اللجنة السؤال المقدم من السید
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بعض الناس رمى الجمار وهو ال یدري هل سقطت في المرمى أم ال، وذلك نتیجة للزحام وتدافع 

فهل علیهم رمي ... ال یصیب رمیهم الناس وعدم استطاعته االقتراب من المرمى، وهؤالء غالباً 

  آخر؟

  :أجابت اللجنة بما یلي

مكان الرمي كما جاء في السؤال فإن إن الذي ال یستطیع االقتراب من المرمى وغالبًا ال یصیب 

رمیه غیر صحیح، وعلیه اإلعادة إن كان في وقت الرمي، فإن خرج وقت الرمي فعلیه دم یذبح في 

  .واهللا أعلم. الحرم

  

  

  اوى ذبح الهدي والتحللمن فت

  

  ذبح هدي التمتع والقران في مكة وما حولها

  

هل یجوز للحاج أن ینفذ أضحیته خارج المملكة العربیة السعودیة في البلدان المحتاجة من -س

وذلك بدفعها مسبقًا عن طریق اللجان الخیریة أو ) إلخ...كشمیر, كوسوفو, الشیشان(مثل 

  .غیرها

  

ألن شرط وجوب , ن یضحي عن نفسه مادام مسافرًا وبعیدًا عن أهلهال یجب على الحاج أ-ج

, إال أن الحاج یلزمه الهدي إن كان متمتعًا أو قارناً , اإلقامة -عند من یقول بوجوبها -األضحیة

  .إال أنه مشابه لها في األوصاف, والهدي غیر األضحیة

) مكة وما حولها(الحرم  ومن شروط صحة ذبح الهدي لمن وجب علیه من الحجاج أن یذبحه في

واهللا , )95:المائدة( هدیًا بالغ الكعبة: قال تعالى, وال یجوز أن یذبحه خارج الحرم باتفاق الفقهاء

  .تعالى أعلم
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  الحلق والتقصیر في الحج

  

  هل یجوز للمقصر أن یأخذ من بعض الشعر؟ وهل یجزیه ذلك؟-س

  

إال أن التقصیر یجزئ عن الحلق , تقصیره اتفق الفقهاء على أن حلق الشعر للرجل أفضل من-ج

وقال البعض یكفي , وقد ذهب الفقهاء إلى أن التقصیر أو الحلق یجب أن یعم الرأس كله, باتفاق

  .واهللا أعلم. وقال البعض یكفي في ذلك حلق أو تقصیر ثالث شعرات فأكثر, في ذلك ربع الرأس

  من فتاوى المبیت بمنى أیام التشریق

  

  نى لیالي التشریقحكم المبیت بم

  

ما حكم المبیت بمنى؟ وهل یجزئه نصف اللیل األول أو نصفه اآلخر دون اللیل كله؟ وٕاذا -س

  لم یجد مكانًا لشدة الزحام أو لم یسمح له رجال األمن بالوقوف بسیارته فماذا یفعل؟

  

د وواجب عن, المبیت في منى لیالي التشریق سنة عند بعض الفقهاء ال یجب بتركه شيء-ج

ولو بقي إلى طلوع , وحد المبیت إلى ما بعد منتصف اللیل, الجمهور فیجب بتركه لغیر عذر الدم

فإذا لم یجد مكانًا لسیارته في منى فإن ذلك ال یعتبر عذرا مادام یستطیع , الفجر كان أفضل

  .واهللا أعلم, الوصول بأي طریقة

  

  الخروج من منى في الیوم الثالث إلى العزیزیة
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إلى ) من أحیاء مكة(وأراد المبیت في العزیزیة , ج الحاج من منى ثالث أیام التشریقإذا خر -س

  فهل یلزمه المبیت في منى والرجم؟. الیوم الرابع لیطوف طواف الوداع

  

إذا خرج الحاج من منى بأن تجاوز جمرة العقبة قبل غروب شمس الیوم الثالث من أیام العید -ج

: قال تعالى, یلزمه المبیت والرمي ألنه یكون ممن تعجل في یومین، لم )وهو ثاني أیام التشریق(

  .واهللا أعلم, )203:البقرة(, )فمن تعجل في یومین فال إثم علیه ومن تأخر فال إثم علیه لمن اتقى(

  

  

  ترك المبیت بمنى أیام التشریق بسبب الزحام

  

وكل , منطقة العزیزیةاقتضى تنظیم حمالت الحج أن تتواجد جمیع الحمالت الكویتیة في "-س

ومما یجدر ذكره أن الخدمات التي توفرها , حملة ملتزمة بتوفیر السكن المناسب لجمیع حجاجها

وهو -وبطبیعة الحال ینتقل الحاج في الیوم الثامن, الحملة في مقرها خدمات راقیة في الغالب

الحادي عشر والثاني  ولیلة, یوم التاسع, إلى منى استعدادًا للتوجه إلى عرفات -یوم الترویة

وهي أیام التشریق یبیت الحاج في منى وقد قامت السلطات السعودیة بتقسیم األراضي , عشر

وخصصت للحجاج الكویتیین نسبة من األرض ال تتناسب مع , في منى على جمیع الحجاج

ج باإلضافة إلى الزحام الشدید الذي یعاني منه الحجا, فنتج عن ذلك ضیق المساحة, أعدادهم

عند االنتقال من العزیزیة إلى منى، ومن المالحظ خالل السنتین الماضیتین أن الحجاج 

, هذا باإلضافة إلى حاجة الحجاج إلى الحمام والخالء, یجلسون في طرق السیارات والمشاة

  .والناس یقفون في طوابیر طویلة

: ا كله نطرح تساؤلناأمام هذ. وهي تتعلق بفریضة الحج, تلك قضایا ملحه تحتاج إلى حل شرعي

ما الحكم الشرعي للمبیت بمني أیام التشریق؟ وما الوقت الذي یجزئ في المبیت؟ وماذا یترتب 

  على الحاج إذا ترك المبیت بمنى أیام التشریق؟
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والقدر الواجب , تركه بغیر عذر الدملویجب , المبیت بمنى أیام التشریق واجب عند الجمهور-ج

  .لیلللمبیت هو مكث أكثر ال

  .فال یجب بتركه دم مطلقاً , وذهب الحنفیة إلى أن المبیت هذا سنة

وال , فإن شق علیهم ذلك فال بأس بترك المبیت, وترى اللجنة أن على الحجاج بذل جهدهم بمنى

  .واهللا أعلم, شيء علیهم في هذا الحال

  

  

  الخروج من منى بعد منتصف لیل أیام التشریق

  

مع , لیًال وبات في العمارة 1.00م التشریق حوالي الساعةما حكم من خرج من منى أیا-س

  العلم أنه حضر إلى منى بعد صالة المغرب؟

  

, والقدر الواجب هو البقاء أكثر اللیل, المبیت في منى أیام التشریق واجب عند جمهور الفقهاء-ج

اللیالي من وعلیه فال بأس في هذه , فلو غادر منى إلى مكة بعد منتصف اللیل فقد أدى الواجب

  .واهللا أعلم, العودة من منى إلى مكة بعد منتصف اللیل

  

  تعجل الحاج ثم عودته إلى منى لحاجة    2001/ع1/19

  :فداء، ونصه/عرض على اللجنة االستفتاء المقدم من السیدة 

الرابع من -خرجت من منى في الیوم الثاني من أیام التشریق، ورجعت إلى منى في الیوم الثالث 

وقد مررت على الجمار بعد ما رجعت فما رجمت، فهل علّي دم أم ال؟ وجزاكم اهللا  -لعیدأیام ا

  .خیراً 

  :أجابت اللجنة بما یلي
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وال . مادام الحاج قد غادر منى قبل غروب شمس الیوم الثاني من أیام التشریق فهو من المتعجلین

منى لحاجة أو مّر بها مسافرًا إلى فإن عاد في الیوم الثالث إلى . یجب علیه الرمي في الیوم الثالث

  .واهللا أعلم. بلده فال یجب علیه الرمي في هذا الیوم

  

  الخروج من منى بعد الغروب    93/ع1/12

  

  :یوسف ونصه/عرض على اللجنة السؤال المقدم من السید 

 حینما قررت الحملة تعجیل السیر أمرت بعض إدارییها بأن یذهبوا إلى مقرها في منى لنقل العفش

إلى المخازن، وهناك تأخر اإلداریون ولم یرموا الجمرات إال في اللیل، فهل كان یلزمهم البقاء أم 

  علیهم الفداء أم ال شيء علیهم؟

  :أجابت اللجنة بما یلي

من أیام یفهم من السؤال هو أن بعض إداریي الحملة بقوا في منى بعد غروب شمس الیوم الثاني 

ازن وهناك تأخروا ولم یرموا الجمرات إال في اللیل، وعلیه ترى اللجنة التشریق لنقل العفش إلى المخ

تلك اللیلة ورمي جمرات الیوم الثالث األخذ برأي جمهور الفقهاء وهو أنه كان یلزمهم المبیت بمنى 

من أیام التشریق بعد الزوال، فإن كانوا لم یبیتوا ولم یرموا الجمرات فعلى كل منهم دم ومّد من 

ٕان كانوا قد باتوا تلك اللیلة بمنى ولكنهم لم یرموا جمرات الیوم الثالث من أیام التشریق الطعام، و 

  .فیلزم كًال منهم دم

وتنبه اللجنة من یلزمه فدیة من دم أو طعام إلى وجوب أن یفعل ذلك في مكة أو منى، فإن لم 

واهللا . لى فقراء الحرمیكن قد فعل فیمكنه إرسال القیمة لیشتري بها الطعام أو ما ینحر ویوزع ع

  .أعلم

  

  قصر الصالة للمقیمین في منى    93/ع1/13

  

  :یوسف ونصه/ عرض على اللجنة السؤال المقدم من السید
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غالب الكویتیین یسكنون في عمائر بالعزیزیة، حتى أیام منى والعید فإنهم غالبًا ما یكونون داخل 

منى أو أن قصر الصالة مقتصر فقط  فهل یحل لهؤالء قصر الصالة وهم خارج) العزیزیة(مكة 

  على أهل منى؟

  :أجابت اللجنة بما یلي

إن قصر الصالة رخصة شرعها اهللا للمسافر حاجًا أو غیره بشرط توافر أسباب الرخصة 

قصر الصالة إذا نوى إقامة أربعة أیام كاملة انقطعت أحكام بوشروطها، والمسافر المترخص 

لصالة، أما إذا نوى إقامة أقل من أربعة أیام جاز له قصر السفر وامتنعت في حقه رخصة قصر ا

  .واهللا أعلم. الصالة، سواء كانت اإلقامة في مكة أو منى

  

  

  من فتاوى العمرة

  

إذا كنت تنوي الحج إلى بیت اهللا الحرام فماذا علیك أوًال الحج أم العمرة؟ فالعمرة تعطي -س

الحج زحمة شدیدة حیث یوجد عدد كبیر من  وكما یعرف الكل أن في, اإلنسان فكرة جیدة للحج

  .سكان العالم

  

هذا إذا كان واجبًا  ،وتجوز العمرة قبل الحج أو بعده, إن أداء العمرة ال یسقط فریضة الحج-ج

واهللا , أما االزدحام في موسم الحج وما فیه من مشقة فإن هذا ال یسقط الحج, علیه فریضة الحج

  .أعلم

  

  

  

  تكرار العمرة
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  دى مناسك العمرة فهل یجوز له تكرار العمرة خالل أقل من یومین؟من أ -س

  

ولكن ال یستحب اإلكثار والتتابع , األصل جواز تكرار العمرة إلطالق النصوص المرغبة فیها-ج

وقّدره بعضهم بنبات , وقّدر الفقهاء الفاصل المطلوب بین المعمرتین بشهر, بین العمرة والعمرة

ویستعاض عن تكرار العمرة في أزمان متقاربة , في العمرة الثانیة شعر الرأس لیمكنه الحلق

  .واهللا أعلم, باإلكثار من الطواف

  

  تنازل المتبرع له بالعمرة ألقاربه

  

بین السادة , وأجریت القرعة, لقد قامت الجمعیة التعاونیة بتنظیم رحلة ألداء العمرة"-س

ویرغب البعض منهم التنازل عن الرحلة , المساهمین والمتقدمین بطلب المشاركة بهذه الرحلة

  .ألقاربهم

فما حكم تنازل المساهم في العمرة بعد أن خرج اسمه في القرعة مع العلم بأنه یوجد بعض 

  الشخصیات على قائمة االنتظار واالحتیاط؟

  

وعلیه فإن كان نظام الجمعیة بعد , األمر منوط بنظام الجمعیة الذي وافق علیه كل المشتركین-ج

ویسمح بتنازل المقترعین عن , وافقة جمیع الشركاء علیه یسمح بإجراء القرعة في مثل هذه الحالم

و إال فالواجب عرض الموضوع على الجمعیة العمومیة , حقوقهم ألقاربهم أو غیرهم فإنه یجوز ذلك

  .واهللا أعلم, ثم یطبق ما تقره الجمعیة في ذلك, المفوضة من جمیع الشركاء

  

  

  

  تمتع المیقات بعد أداء العمرة ثم العودة إلى الحرممغادرة الم
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ذهاب الحج المتمتع إلى المدینة المنورة بعد أداء العمرة هل یقطع التمتع ویوجب علیه "-س

  یعود متمتعًا؟و العمرة مرة أخرى أم ال 

  

أو أي ثم قام بأفعال العمرة ثم تحلل ثم ذهب إلى المدینة للزیارة , إذا دخل الحاج مكة متمتعاً -ج

فإن , ثم أراد العودة مرة أخرى إلى مكة إلتمام أفعال الحج, مدینة أخرى خارج المیقات غیر وطنه

ثم هو على الخیار في , علیه اإلحرام وجوبًا من المیقات وال یجوز له أن یغادر المیقات بغیر إحرام

أو , مكة قبل یوم عرفة أن یحرم بالعمرة فیدخل مكة ویقوم بأفعال العمرة ویتحلل ثم یحرم بالحج من

, یحرم من المیقات بالحج مباشرة وال یتحلل من إحرامه إال بعد الوقوف بعرفة وأداء أفعال الحج

  . واهللا أعلم, وعلیه دم واحد للتمتع في كلتا الحالتین

إذا لم یرد ’وعند الشافعیة إذا أراد الحاج المتمتع العودة إلى مكة فله أن یدخلها بال إحرام (*) 

  .   نسكال

  

  

  

  من فتاوى النیابة في الحج

  

  حج المرأة بالنیابة عن غیرها

  

  هل یجوز توكیل المرأة بالحج عن الرجل؟-س

  

واهللا سبحانه , یجوز توكیل المرأة بالحج عن الرجل إذا كانت قد أدت حجة الفرض عن نفسها-ج

  .وتعالى أعلم
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  جز من یحج عنهاإنابة الع

  

  لوكالة بالحج؟متى یجوز اإلنابة أو ا-س

  

یعجزه عن القیام  مرضاً  یجوز للمسلم أن ینیب ویوكل غیره في الحج عنه إذا كان مریضاً -ج

, ثم إذا شفي بعد ذلك فإن علیه أن یعید الحج بنفسه إذا كانت اإلنابة في حج الفرض, بالحج بنفسه

دة یجب على السائل إال أن للنائب والوكیل شروطًا متعد, وٕان لم یشف ومات كفاه حج النائب عنه

  .واهللا أعلم, أن یلم بها

  

  توكیل المرأة بالحج عن الغیر

  

مع العلم بـأن المـرأة قـد حجـت عـن , هل یصح أن تحج المرأة عن شخص متوفى من تركته -س

  نفسها وستكون برفقة محرم؟

  .وهل یصح لها أن تحج من أموال أحد أقاربه كأخیه؟ وجزاكم اهللا خیراً 

  

سـواء كانـت , تحج عن رجل متوفى مادامت قد حجت عن نفسها حجـة اإلسـالم یصح للمرأة أن -ج

  .واهللا أعلم. نفقة الحج من مال المتوفى أم من مال غیره
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  إنابة المرأة من یحج عنها عند عدم وجود الزوج أو المحرم

  

إنابة  افهل یجوز له, موظفة تشتكي من زوجها المماطل عن القیام بأداء فریضة الحج"-س

  "ها للحج عنها؟ وما الحل؟غیر 

  

من شروط وجوب الحج عن المرأة أن تجد زوجًا أو محرمًا أو نسوة مأمونة ترافقها في حجة -ج

فإذا لم تجد لم یجب الحج علیها , الفرض ولو كان ذلك على حسابها إذا كانت تملك ما یكفي لذلك

ا لم تجد الزوج أو المحرم أو وعلیه فال یجب على السائلة إنابة غیرها في الحج عنها إذ, أصالً 

  .واهللا أعلم, الرفقة المأمونة من النساء

  

  

  

  حج الموظف في الحملة عن الغیر بأجرة

  

هل : أقول, هل یجوز لإلداري الذي یذهب مع الحملة ویأخذ أجرة مقابل خدماته للحجاج-س

, الحملة أجرة ذهابه مع: وبذلك یجمع أجرتین, یجوز أن یأخذ ممن یرید أن یحج عنه أجرة

  مع أنه لم یعلم من یرید الحج أنه ذاهب مع الحملة مقابل أجرته فقط؟, وأجرة الحج

  

یجوز لمن یعمل بأجر مع إحدى حمالت الحج أن یحج عن الغیر بأجر إذا كان قد حج عن -ج

واألولى له أن یفرغ نفسه ألعمال , وٕاذن من استأجره للحج, وكان ذلك بإذن صاحب الحملة, نفسه

  .واهللا أعلم, وال یعمل في الحملة, ن الغیرالحج ع

  

  

  أخذ األجرة على الحج عن الغیر
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  هل یجوز أخذ األجرة مقابل الحج عن الغیر لعجزه أو لموته؟-س

  

فأجازه بعضهم ومنعه البعض , ختلف الفقهاء في جواز أخذ األجرة على الحج عن الغیرا-ج

أن یكون قد حج عن : على الناس بشروط منها واللجنة ترى رجحان القول بالجواز تیسیراً , اآلخر

  .واهللا أعلم, نفسه حجة الفرض

  

  

  األجرة من الحملة واألجر من عند اهللا هل یجتمعان

  

وفي حال أن یكون لي  ،وفي حال جواز األجرة, هل أخذي األجرة ینقص من أجري في الحج-س

  یر؟أجر في هذه الحملة ،فهل لي من أجر في الحجة التي أحجها عن الغ

إنما األعمال بالنیات وٕانما لكل (األجر والثواب منوط بالنیة لقول الرسول صلى اهللا علیه وسلم -ج

. متفق علیه وال ینقص من األجر أخذ األجرة إن شاء اهللا تعالى إذا صدقت النیة) امرئ ما نوى

  .واهللا أعلم

  

  

  الحج عن المیت الذي لم یوص من ماله

  

فهل یمكن , یت وتركت مبلغًا مالیًا نقدًا ولم تؤد فریضة الحجامرأة كبیرة في السن توف"-س

  "وجزاكم اهللا خیراً , إخراج حجة لها من التركة وما هو قدرها

  

واهللا , ألنها لم توص بذلك ،ال یجوز له أن یحج عنها من التركة إال إذا وافق على ذلك الورثة-ج

  .تعالى أعلم
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  الحج عن المریض

  

ولم یستطع الحج لما لهذا المرض من آثار , لسرطان اللمفاويشخص یعاني من مرض ا"-س

  فهل یجوز البنه أن ینوب عنه أو ال؟, جانبیة یعجز بها عن تأدیة واجبه وفرضه

  

وكان مرضه ال یرجى منه الشفاء , إذا كان یملك ما یكفي للحج ویعجز عن أدائه اآلن لمرضه-ج

 )النائب(ه ابنه أو غیره لیحج عنه إذا كان فإن له أن ینیب عن, بحسب مشورة طبیب مسلم عادل

  .واهللا أعلم, أو یوصي بالحج عنه بعد وفاته, قد حج عن نفسه من قبل 

  

  

  أداء الحج عن میت لم یصل

  

وفي , وفي بعض األحیان یتوقف عن الصالة, كانت صالته متقطعة -رحمه اهللا-والدي "-س

, من حیاته كانت صالته متقطعةوفي آخر خمس سنوات , أحیان أخرى یداوم على الصالة

وفي آخر أیامه كان ال , وتحدیدًا في آخر سنة من حیاته ترك الصالة نهائیًا تكاسًال وٕاهماًال منه

مؤمن باهللا موحد یردد الشهادتین  -رحمه اهللا-وللعلم والدي, یتمالك أن یكون على طهارة دائمة

وأصیب بمرض وكان یؤدي , هادتینوفي آخر حیاته كان یكثر من تردید الش, على كل أحواله

بأن یحج أو یعتمر عنه أحد أبنائه وذلك  -رحمه اهللا-وقد أوصى والدي, أعماله ویسوق سیارته

فهل لنا نحن أبناءه أن نحج أو نعتمر , وللعلم والدي اعتمر ولم یحج, قبل شهرین من وفاته

أحد األشخاص یقول هناك , أو دعاء أو غیره, أو نعمل له أي عمل صالح من صدقة, عنه 

وال یدفن في مقابر , ویقول بأنه ال یصلى علیه, وذلك إلهماله الصالة, بأن والدي كافر

أو دعاء فهل هذا الكالم صحیح؟ , وال یعمل عنه أي عمل صالح, وال یحج عنه, المسلمین
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الرجاء التوضیح عن حكم من أهمل في الصالة هل یطلق علیه كافر؟ الرجاء مع بیان األدلة 

  "أفتونا مأجورین؟, النقلیة

  

ولكنه , تارك الصالة تكاسًال إذا لم یكن منكرًا لفرضیتها ال یكون كافرًا بذلك عند أكثر الفقهاء-ج

, ومادام المتوفى قد مات قبل أن یحج حجة الفرض, فاسق ألن ترك الصالة تكاسًال من الكبائر

بأن یحج أحد أبنائه عنه من ,تركته فالواجب تنفیذ وصیته من, وأوصى بأن یحج عنه أحد أوالده

وینوي عند اإلحرام , البلد التي كان یسكنها المتوفى، بشرط أن یكون االبن قد حج سابقًا عن نفسه

واهللا . ویسقط حج الفرض عن والده إن شاء اهللا تعالى باتفاق العلماء, والتلبیة بالحج أنه عن والده

  .تعالى أعلم

  

  

  

  

  لحجمن الفتاوى المتفرقة في ا

  

  النفقة على حج الزوجة من الزكاة

  

هل یجوز حجها من مال زوجها؟ وما الحكم إذا كان هذا المال من , بالنسبة لحج الزوجة-س

  الزكاة؟

  

ت اإنما الصدق: (ال یجوز الحج من مال الزكاة ألن مصارف الزكاة حددت في اآلیة الكریمة-ج

هم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اهللا وابن السبیل للفقراء والمساكین والعاملین علیها والمؤلفة قلوب

وقد فرض , والحج لیس مصرفًا من هذه المصارف, )60:التوبة) (فریضة من اهللا واهللا علیم حكیم
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أما المعسرون فقد , اهللا تبارك وتعالى الحج تفضًال منه على عباده ورحمة على المستطیعین فقط

وهللا على الناس حج البیت من استطاع إلیه :(وله جل شأنه أعفاهم ربهم ماداموا على إعسارهم لق

  .واهللا أعلم, )97: آل عمران) (سبیالً 

  

  حج موظف الحملة عن الغیر بأجرة   2002/ع1/3

  :ونصه, أحمد/ عرض على اللجنة السؤال المقدم من السید

 ةلتنفیذ حجصاحب حملة یعلن للجمهور عن استعداد حملته لتلقى مبالغ مالیة من أشخاص بعینهم 

ویأخذ نظیر ذلك مبلغ أربعمائة دینار كویتي ) صاحب عذر(أو مریض  ىباإلنابة عن شخص متوف

  .عن كل واحدة

علمًا بأن . دینارًا ال غیر 250ثم یعرض األمر على أحد إداریي حملته ومن یرغب یمنحه مبلغ 

  .اإلداري یعمل لدى الحملة متطوعًا بدون أجر

ا حكم أخذ صاحب الحملة الفرق المالي بین القیمة المحصلة وتلك هل یجوز ذلك؟ وم: السؤال

  الممنوحة لإلداري؟ وجزاكم اهللا خیرًا،،،

  

  :أجابت اللجنة بما یلي

یجوز لصاحب الحملة تلقي هذه المبالغ من األشخاص الذین یجوز لهم شرعًا أن یحجوا غیرهم 

  .عنهم

عن میته أو العاجز بسبب مرض مزمن أو  ویعد صاحب الحملة وكیًال عمن دفع إلیه المال للحج

عاهة أو كبر، والوكیل أمین، ولهذا فإن له أن یدفع كامل المبلغ الذي قبضه منه للعامل الذي یقوم 

العاجز، أو یدفع للعامل بعض المبلغ الذي قبضه، ویرد الباقي إلى  بالحج عن المیت أو المریض

  .امحه في الباقيمن دفعه إلیه، أو یوضح ذلك لمن دفعه إلیه فیس

وما یأخذه العامل لیحج عن غیره ال . ویشترط فیمن یحج عن غیره أن یكون قد حج عن نفسه

  .واهللا ألعم. جر من أجلهؤ یسقط حقه في أجره المستحق مقابل العمل الذي است
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  تعویض من تبرع بحج عن المیت    2003/ح10/12

  

  :صهون, قبول/ ةعرض على اللجنة السؤال المقدم من السید

شرف بإحاطتكم بأن والدتي رحمة اهللا علیها قبل أن تتوفى وزعت تركتها على ورثتها الشرعیین، تأ

وفي نهایة الصك الذي من خالله وزعت تركتها أوصت بقطعة أرض من ممتلكاتها إلى من یؤدي 

قام  وبعد مرور فترة فوجئنا نحن الورثة بإخبارنا من زوج شقیقتي بأنه. فریضة الحج نیابة عنها

بأداء فریضة الحج عن والدتي هذا العام، ویطالبنا بقطعة األرض الموقوفة على أداء فریضة 

  .الحج، على الرغم من أنه لم یستأذن أو یخبرنا نحن الورثة قبل أداء هذه الفریضة عن والدتنا

على إذا كان المقصود أن یقتصر أداء فریضة الحج عن والدتي  الذلك ألتمس التكرم بإفادتي عم

أن یؤدي تلك الفریضة دون إخبار الورثة قبل الورثة فقط دون سواهم، وهل یجوز لزوج شقیقتي 

أداها فعًال، ونسأل اهللا أن یوفقكم دائمًا لما فیه خیر البالد  هأدائها حتى یطمئن قلبنا على أن

  .والعباد

  :أجابت اللجنة بما یلي

فاة لم یعلم الورثة بأنه سوف یحج عن مادام زوج األخت الذي یدعي أنه حج عن األم المتو 

المتوفاة، ولم یحصل على إذن منهم بذلك فیعد متبرعًا بالحج عنها، وال یستحق أي تعویض أو 

  .واهللا أعلم. نفقة على ذلك من تركة المتوفاة

  

  حج الزوجة من نفقة زوجها

  

  هل الرجل الموسر ملزم بحج زوجته المعسرة؟ وما الدلیل؟ -1 -س

ٕاذا حجت من ماله وكانت معسرة ثم أیسرت هل تلزمها حجة اإلسالم أم ال وما و  - 2      

  الدلیل؟
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ال یلزم الزوج نفقة الحج لزوجته موسرة كانت أم معسرة ألن ذلك لیس من نفقة الزوجیة وٕان -ج

وهللا على الناس حج البیت من استطاع :( لقوله تعالى, كانت الزوجة معسرة ال یجب علیها الحج

ولكن من حسن العشرة أن یسهل الزوج لزوجته هذه الفریضة بماله , )97: آل عمران) (الً إلیه سبی

على أنه إذا حجت المرأة من مالها أو من مال زوجها أو غیره , إن كان موسرًا وبمرافقته لها

ولم یرد , ألن الحج ال یجب إال مرة واحدة في العمر وقد حصلت, سقطت عنها حجة اإلسالم

المشروطة في الحج شرط ) االستطاعة(و, جة اإلسالم من مال الشخص نفسهاشتراط كون ح

, فإذا حج غیر المستطیع صح منه الحج وسقطت عنه الفریضة, شرطًا للصحة تللوجوب ولیس

  .واهللا أعلم

  

  

  أداء الولد من مال والده

  

یفه؟ وهل في أو إذا تكفل الوالد بمصار , هل یجب على االبن المعسر الحج إذا منحه والده ماالً 

  ذلك منَّة أم ال؟

  

ویستوي في ذلك , إذا قبل الولد ما بذله له أبوه من المال وصار به مستطیعًا وجب علیه الحج-ج

أما إذا لم یقبل ال یجب علیه قبول المنحة لما في , أن یكون الباذل الوالد أو غیره في حال القبول

ان الباذل الولد ألبیه فإنه على الوالد قبول هذه أما إذا ك, فال یجب علیه الحج, ذلك علیه من المنة

وعلى هذا فال , وهو ما تختاره اللجنة, وسوَّى غیر الشافعیة الولد بغیره, المنحة في مذهب الشافعي

  .واهللا أعلم, بقبول المنحة للحج أو لغیره یلزم أحداً 
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  حج القاتل خطأ

  

ي وحصل لنا حادث انقالب أدى إلى كنت أسوق سیارتي ومعي أربعة أشخاص من أقربائ"-س

وأنا اآلن أرید الذهاب للحج فهل یصح حجي؟ وهل علي كفارة في ذلك؟ وما , وفاة ثالثة منهم

  هي؟

فقد خرجنا في نزهة الساعة العاشرة , وكان الحادث قد حصل في آخر یوم من رمضان الماضي

فحصل بنشر , كم بالساعة80لیًال بسیارتي مع أربعة من أصحابي وكنت أقود السیارة بسرعة 

أنا و , والرابع حصل له كسر, وقد توفي ثالثة أشخاص من أصحابي, أدى إلى انقالب السیارة

وقد حكمت علي , ثم شفیت وهللا الحمد, مكثت في المستشفى أكثر من شهر غائبًا عن الوعي

لسفر إلى وقد استسمحت أهل المتوفین با, دینار كویتي200المحكمة بالسجن واستبدل بغرامة 

فهل یجوز لي الذهاب إلى الحج وهل علي كفارة في ذلك؟ , الحج فسمحوا لي إال أهل واحد منهم

  وما هي؟

  

وأن علیه كفارة واحدة , یمكن للمستفتي الذهاب إلى الحج حیث إن شركة التأمین تتحمل الدیات-ج

  .واهللا أعلم, وهي صیام شهرین متتابعین

  

  

  منى ووكل في الرميترك ركعتي الطواف والمبیت في 

  

ذهبت , بعد الوقوف بعرفة بتنا بمزدلة: وفقني اهللا للحج هذا العام وقد حدث ما یلي"-س

ذهبت مع إحدى , للوضوء لصالة الصبح ولم أتمكن من العودة للحملة التي أنتمي إلیها

 وبعدها مرضت مرضًا شدیدًا وبقیت في بالسكن, السیارات وقمت برمي جمرات العقبة الكبرى
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ثم قمت بعمل , كلفت أحد إخواني في اهللا برمي الجمرتین المتبقیتین علي, الخاص بالحملة

لم أبت بمزدلفة , ولم أصل ركعتي الطواف, طواف اإلفاضة وطواف الوداع والسعي على كرسي

علمًا بأني حلقت وتحللت بعد هذه المناسك فهل , كما فعل إخواني سوى المبیت األول كما ذكرت

  دي أو شيء أفعله؟علّي من ه

  

ألن المرض عذر , وقد رمى الوكیل فعًال فقد أجزأه ذلك, مادام المریض قد وكل عنه غیره-ج

  .یجوز معه التوكیل في الحج

والشــيء فــي تــرك , أمــا نســیانه لركعتــي الطــواف فــال شــيء علیــه فیــه ألنهمــا ســنة عنــد بعــض الفقهــاء

, ا تركــه المبیــت فــي منــى فــال شــيء فیــه أیضــاً أمــ. مــا دام ذلــك لعــذر النســیان أو المــرضالســنة هــذه 

وبخاصـة أنـه قـد تركهـا لعــذر ألنـه سـنة عنـد بعـض الفقهـاء وال شــيء مـن الفـداء فـي تـرك السـنة هــذه 

  .المرض

وعلیه فإن , وطواف الوداع یجوز إدخاله مع طواف اإلفاضة عند بعض الفقهاء في طواف واحد

  .واهللا أعلم, مما ذكر بحسب ما تقدمحج المستفتي صحیح وال شيء علیه فیما قصر فیه 

  

  

  كوبونات على جوائز من حملة للحج

  

كل كوبون مقابل مئة , أود عمل كوبونات سحب تذاكر سفر للحجاج ،أنا صاحب حملة حج"-س

أما اإلعالن . وسیكون السحب بعد العودة من الحج, دینار أو خمسین دینارًا والجائزة هي سیارة

  "فهل یجوز؟. للحج عنها فسیكون قبل التسجیل

  

, یجوز االشتراك في السحب على الجوائز الممنوحة مقابل االشتراك في حملة الحج بمبلغ معین-ج

وتكون الجائزة الممنوحة لمن , شریطة أن تعطى قسائم السحب دون مقابل أو زیادة في االشتراك

  .واهللا أعلم. تخرج له القرعة من قبیل الهبة
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  واجبات الحج بالفداء المواظبة على استبدال

  

, وقد سهل اهللا ذلك لنا على الدوام, درجنا على عادة هي أننا نحج كل سنة والحمد هللا"-س

ویصعب , ولكننا نظرًا الرتباطاتنا التجاریة وظروفنا الخاصة ال نستطیع القیام بكل واجبات الحج

للرمي في الیومین التالیین  وتركنا, علینا ذلك، فنلجأ إلى ذبح الفداء بعد تركنا للمبیت في منى

  .لیوم النحر

وذبحنا للهدي بشكل دائم یمثل إساءة أو , هل مداومتنا على ترك بعض الواجبات في الحج

  ."تقصیرًا؟ أم إن ذبح الفداء یكفي لسد كل نقص أو تقصیر؟ أفیدونا بارك اهللا فیكم

  

و في غیره من غیر عذر ال یجوز شرعًا المداومة على ترك الواجبات أو السنن في الحج أ-ج

, ألن ذلك إذا انتشر بین الناس قد یؤدي إلى اإلخالل بمناسك الحج, ولو مع ذبح الفداء, شرعي

  .واهللا أعلم, ومن أصر على ذلك فهو مسيء شرعاً 

  

  

  هل الحج المسنون أفضل أم التبرع إلغاثة المحتاجین؟

  

ع حتى یفتنهم أهل الباطل بالخروج ال یخفى علیكم ما یعانیه مالیین المسلمین من فقر مدق"-س

كما ال یخفى علیكم ما یعانیه مالیین , الخ..من دینهم من خالل تقدیم الطعام والكساء والمأوى

وهنا في , المسلمین من جهل مطبق حتى تتخطفهم البدع والضالالت فال یعلمون من دینهم شیئاً 

, دینار كویتي أو یزید قلیالً  400-100الخلیج نرى أن تكلفة الحاج أو المعتمر تتراوح ما بین 
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إن علمنا أن غذاء المسلم اإلفریقي لیوم كامل (فلعل بهذا المبلغ یحیي الحاج آالف المسلمین 

أو لعله بهذا المبلغ یفرغ داعیة یدعو إلى اهللا ویعلم المسلمین أمور دینهم ) بحدود المائة فلس

  .لستة أشهر أو یزید

هللا بن المبارك أسوة حسنة عندما خرج مرة إلى الحج فاجتاز بعض ولنا في اإلمام المجاهد عبد ا

وسار أصحابه أمامه وهو وراءهم , فمات طائر كان معه فأمر بإلقائه على مزبلة هناك, البالد

, فإذا بنت قد خرجت من دار قریبة من المزبلة فأخذت الطائر المیت فلفته وأسرعت به إلى الدار

ولیس لنا قوت إال ما , ت أنا وأخي هنا لیس لنا شيء إال هذا اإلرازفقال, فجاء یسألها عن أمرها

كم معك من : فقال ابن المبارك لوكیله, وقد حلت لنا المیتة منذ أیام, یلقى على هذه المزبلة

وأعطها الباقي فهذا , قال خذ منها عشرین دینارًا تكفینا للعودة إلى مرو, ألف دینار: النفقة؟ قال

  .ورجع, ا العامأفضل من حجنا هذ

واآلن ألیس األفضل على الذین یحجون حج التطوع وعلى الذین یعتمرون أكثر من مرة في العام 

  ."أن یتصدقوا بأموال الحج أو العمرة إلى المسلمین؟ وجزاكم اهللا خیراً 

  

 إذا كان لدى اإلنسان مال ال یتسع إال للتطوع بالحج أو العمرة أو إلغاثة المحتاجین فاألفضل -ج

ومن كان موسرًا یستطیع أن یجمع بین التطوع , له أن یوجهه إلغاثة المحتاجین من المسلمین

ألن إعمار البیت والمتابعة , بالصدقات والتطوع بالحج والعمرة فله الجمع بین ذلك وال حرج علیه

  .بین الحج والعمرة أمر مرغب فیه شرعاً 

  

  

  

  كفارة الجماع في الحج

  

ثم بعد ذلك , تطوع بعد أن وقفت بعرفة وقبل التحلل من اإلحرامجامعت زوجتي في حج "-س

  ."وأطلب الحكم, أكمل بقیة الشعائر
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  .واهللا أعلم, حجه وقع صحیحُا وعلیه أن یذبح بدنة-ج

  

  حبوب منع الحمل في الحج

  

  هل یجوز منع الدورة الشهریة باستعمال حبوب منع الحمل في رمضان والحج أم ال؟-س

  

  .أعلمواهللا , یجوز-ج

  

  

  الحج أثناء العدة

  

  هل یجوز للمعتدة من وفاة زوجها أن تذهب للحج؟-س

  

ألن , سواء أكان حجها فرضًا أم غیر فرض, ال یجوز أن تذهب للحج مادامت في عدتها-ج

على أن , إال أن تخرج لحاجتها نهاراً , المعتدة مأمورة باالعتداد في منزلها ومنهیة عن الخروج منه

  .واهللا أعلم, والحج یمكن تداركه, وألن االعتداد یفوت بفوات وقت العدة تبیت في منزلها

  

  

  زیارة قبر النبي صلى اهللا علیه وسلم

  

یشتكي بعض الحجاج من أن بعض أصحاب الحمالت یرفضون الذهاب بهم إلى المدینة "-س

علیه وسلم وزیارة قبر الرسول صلى اهللا , )بدعة(إن زیارة المدینة المنورة : المنورة قائلین
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ال تشد الرحال إال إلى ثالثة (مستشهدین بالحدیث الشریف . وال یجوز شرعاً ) بدعة وضالل(

  ).ومسجدي هذا والمسجد األقصى, المسجد الحرام, مساجد

  :نود من هیئة اإلفتاء الموقرة توضیح الحقیقة من خالل األسئلة اآلتیة

  

 فال تجوز؟ بدعة؟ -كما یقول هؤالء–هل زیارة المدینة المنورة  .1

 وضالل؟ وال تجوز شرعًا؟) بدعة(هل زیارة قبر الرسول صلى اهللا علیه وسلم  .2

 ما رأي الهیئة الموقرة في الحدیث المذكور والذي یستشهد به هؤالء؟ .3

لنشر رأیكم الموقر ضمن آراء العلماء ألنه موضوع یهم كل . نرجو إفادتنا جزاكم اهللا خیراً 

  .المسلمین في كل بلدان العالم

  .شكرًا والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

  

  -ج

لم یقل أحد من الناس عامة والفقهاء خاصة عبر العصور األولى إن زیارة المدینة المنورة  .1

, وذلك لعدم ثبوت النهي عن ذلك في كتاب أو سنة, بدعة أو هي أمر ممنوع شرعاً 

 ).األصل في األشیاء اإلباحة(وللقاعدة الفقهیة 

مة اإلسالمیة سلفًا على مشروعیة زیارة قبر الرسول صلى اهللا علیه وسلم وقد أجمعت األ .2

, بل ذهب جمهور العلماء من أهل الفتوى في المذاهب إلى أنها سنة مستحبة, بعد وفاته

وذهب الفقیه المالكي , وقالت طائفة من المحققین إنها سنة مؤكدة تقرب من درجة الواجبات

 :واستدلوا على مشروعیتها بأدلة منها. إلى أنها واجبة أبو عمران موسى بن عیسى الفاسي

فإن ). رواه مسلم" (فزوروا القبور ألنها تذكر الموت: "قوله صلى اهللا علیه وسلم  - أ

كانت القبور مطلقُا مأمور بزیارتها فال أقل من أن یدخل في هذا األمر زیارة قبر 

 .الرسول صلى اهللا علیه وسلم

مر فیها بزیارة قبر النبي صلى اهللا علیه وسلم مجموعة أحادیث شریفة جاء األ  - ب

وهذه األحادیث إن لم ترق كل منها إلى مرتبة الصحیح إال أنها لیست , صریحاً 
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بل یقوي بعضها بعضًا ویمكن االستئناس بها، من ذلك ما , موضوعة وال متهالكة

". یاتيمن زارني بعد موتي فكأنما زارني في ح: "روي عنه صلى اهللا علیه وسلم قوله

من زار قبري : "ومنه ما روي عنه صلى اهللا علیه وسلم قوله. أخرجه الدار قطني

 .أخرجه الدار قطني"   وجبت له شفاعتي

وقال القاضي , بهذه األحادیث على الوجوب -كما تقدم–وقد استدل بعض الفقهاء 

مین وزیارة قبر النبي علیه الصالة والسالم سنة من سنن المسل:(عیاض في الشفاء 

  .149-148ص2ج) مجمع علیها وفضیلة مرغب فیها

, المسجد الحرام, ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد:(حدیث النبي صلى اهللا علیه وسلم .3

ولكن بعض الناس یفسرونه بغیر . هو حدیث صحیح). ومسجدي هذا والمسجد األقصى

بل السفر , حدیث ذلكولیس مراد ال, ویمنعون كل سفر لغیر هذه المواطن الثالثة, معناه

لقوله . مباح في أصله إلى أي مكان في الدنیا إذا لم یترتب على ذلك معصیة

 ).20:المزمل) (خرون یضربون في األرض یبتغون من فضل اهللاآو :(تعالى

والسفر لزیارة الوالدین , والسفر لطلب العلم, وقد یكون مندوبًا أو مفروضًا مثل السفر للتجارة

والسفر  للدعوة إلى اهللا سبحانه , والسفر للجهاد في سبیل اهللا تعالى, للتجارة والسفر, واألرحام

فال أقل من أن یكون السفر إلى المدینة المنورة والسفر لزیارة قبر النبي صلى اهللا علیه , وتعالى

وٕاذا ضم إلیها السفر للحرم المدني كانت اإلباحة أوضح وأثبت وكان . وسلم نوعًا من السفر المباح

  .األجر أرجى واهللا أعلم

  

  

  تسمیة الطیب بالحجر األسود

  

ومضمون اإلعالن أنه ینسب عطرًا إلى الحجر , أرفق لكم إعالنًا شاهدته في جریدة ما"-س

والذي یبدأ به الطواف سواء , األسود الذي كرمه اهللا عز وجل ووضعه في ركن الكعبة المقدسة
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التجاري لمنتج یتداوله  ندساتنا في الدعایة واإلعال فهل یجوز أن نستغل مق. بتقبیله أو اإلشارة

  وأن یسمى العطر باسم الحجر األسود؟, الناس

, الخ.. وٕان كان یجوز ذلك فال نستغرب غدًا بأن تكون منتجات أخرى كالمالبس أو الدراجات

  .ونقع بالشبهات ،تحمل نفس المسمى وبذلك تكون مقدساتنا عرضة للتطاول

  ."ائي عن هذا األمرأرجو من سیادتكم إفت

  

وقصد , ما لم یشتمل على شيء محرم) الحجر األسود(ال بأس بتسمیة هذا العطر باسم -ج

  .واهللا أعلم, السیما وقد رغب اإلسالم بالتطیب, بالتسمیة التكریم

  

  

  استخدام مجسم للحجر األسود في الدعایة

  

كتنا عطرًا جدیدًا خاصًا وقد أنتجت شر , نحن شركة متخصصة في صناعة العطور وتجارتها"-س

وهذان المنتجان یوضعان ضمن علبة , )عطر الحجر األسود(,)خلطة الحجر األسود(بها اسمه 

خلطة (ویضاف إلى علبة , أنیقة علیها صورة الحجر األسود الموجود جانب الكعبة المشرفة

وهذا ) سودخلطة الحجر األ(مجسم معدني جمیل الشكل والمظهر یوضع فیه إناء ) الحجر األسود

وستجدون بهذا االستفتاء نموذجُا لهذین , المجسم یضم صورة نافرة بارزة للحجر األسود

  . المنتجین

نرجو من سیادتكم إعالمنا عن الحكم الشرعي في التسمیة؟ واستخدام الصورة والمجسم 

  بالطریقة التي ال امتهان فیها وال تشویه لمقام الحجر األسود أو الكعبة المعظمة؟

أو ,أو األلعاب, مًا بأن كثیر من الشركات التجاریة التي تعمل في مجال بیع ألبسة اإلحرامعل

أو المسجد النبوي , أو المسجد الحرام, أو غیرها تستخدم صورًا للكعبة المشرفة, البرامج الدینیة

  ."أفیدونا أفادكم اهللا. أو غیر ذلك
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ع االمتهان ولكن مرافقان لنوع من مادامت صورة الحجر األسود ومجسمه ال یوضعان موض-ج

الطیب الذي هو محل عنایة الناس، فال مانع شرعًا من وضع الصورة والمجسم بالطریقة المستفتى 

إال أنه یلزم التنبیه كتابة على ظاهر العلبة بوضع صورة الحجر , عنها وتسمیة العطر بهذا االسم

إذا أراد االحتفاظ , ویه العلبة من عطراألسود أو مجسمه في موضع الئق به عقب انتهاء ما تحت

  .واهللا أعلم, )كسلة المهمالت ونحوها(و إال فعلیه إتالفها بعدم إلقائها في األماكن غیر الالئقة, بها

  

  

  تقصیر الحملة مع الحجاج والتنازل عن الشكوى ضدها

  

عض ولألسف فإن الحملة التي سافرت معها لم توف بب, أدیت فریضة الحج هذا العام"-س

وبعد الرجوع قمنا بعمل شكوى , وكذلك وجد تفاوت في األسعار بالنسبة لألشخاص, التزاماتها

ولقد قام , بخصوص أن الحملة كانت مقصرة في بعض التزاماتها نحونا و فسرنا كل شيء

وحالیًا أصحاب , واتخذت إجراءات ضدها فعالً , المسؤولون بالوزارة ببحث الشكوى والتأكد منها

  . لة یحاولون معنا للتنازل عن هذه الشكوى ألن الموضوع تطور معهم فعالً هذه الحم

هل إذا قمت بالتوقیع على تنازل عن هذه الشكوى فیه ما  :لذا فأرجو من سیادتكم التوضیح لي

  .ین العام القادمر خصوصًا بأنهم قد یقومون بتكرار هذا الموقف مع آخ, یخالف الدین

  ."أفیدونا أفادكم اهللا

  

وظن أنه إذا تم   التنازل , ا كانت الشكوى تتعلق بالتقصیر في أداء مناسك الحج للحجاجإذ-ج

عنه اآلن سوف یتكرر التقصیر منه في األعوام القادمة فال یجوز التنازل عنها لما فیها من 

فإن ظن أنه لن یعود إلى , إضاعة حق اهللا تعالى بتعریض الحجاج لفساد حجهم أو اإلخالل فیه

. وتعهد بذلك أمام سلطة رسمیة فال بأس بالتنازل عن الشكوى, التقصیر في مستقبل األیام مثل هذا

وٕان كانت الشكوى بالتقصیر في بعض األمور الشخصیة أو المالیة فیجوز التنازل عنها مطلقًا 
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واهللا , وبخاصة إذا ظن أنه لن یعود لمثلها في المستقبل, ألنها تتعلق بحقوق شخصیة للشاكین

  .أعلم

  الحج عن المیت الذي لم یحج من ماله

  

والبنها , وهو ابنها الوحید, ولها ابن قبلها بسنة, توفیت امرأة وتركت أخًا وأختًا شقیقین"-س

  . ثالثة أوالد قّصر

  المطلوب توزیع التركة؟: السؤال

هل تؤخذ من , والصدقة, وهل لإلخوة األشقاء من نصیب؟ وبالنسبة لحجها؟ واألضحیة لها

  .ألف دینار 31ة؟ مع العلم بأن لها من التركة الترك

وأنها , ذكور ثالثةوأن أبناء االبن المتوفى قبل األم , مع العلم بأن المتوفاة هي أخت المستفتیة

  ."وأنها لم تحج قبل وفاتها, لم تترك وصیة

  

بینهم ویتقاسم أبناء االبن المال , أبناء االبن یحجبون األخ واألخت الشقیقین من المیراث-ج

  .وذلك من بعد وصیة أوصت بها المتوفاة أو دین, بالتساوي

وأما بالنسبة لألضحیة أو الصدقة عنها فإن كانت قد أوصت بذلك وجب أن یؤخذ من التركة قبل 

وٕان لم تكن أوصت بشيء من ذلك فال یجب على الورثة أن , توزیعها ما یكفي لتنفیذ الوصیة

وأما بالنسبة للحج عنها فإن , ذلك فال بأس وهو األفضل وٕان فعلوا, یضحوا أو یتصدقوا عنها

  .واهللا أعلم, األولى أن یأخذوا من مالها للحج عنها

  

  

  یقدم تكالیف الحج لوالدة أم یؤدیه عن نفسه؟

  

, سني ستة وثالثون عامًا ووالدتي مسنة, ولم أؤد فریضة الحج, أعمل طبیبًا بمستشفى-س

فر معي مبلغ یكفي ألداء فریضة الحج هذا العام أنا اتو ولن ی, وترغب في أداء فریضة الحج
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فهل یجوز أن أعطي هذا المبلغ , وٕانما یكفي ألداء فریضة الحج لشخص واحد فقط, ووالدتي

وتأجیل أدائي للحج لفرصة , باعتبارها متقدمة في السن, لوالدتي ألداء فریضة الحج هذا العام

  أخرى؟

  

وٕان دخلت أشهر , ه بهاوُأجر لبرِّ , بل حلول أشهر الحج جازإذا تبرع ألمه بما معه من مال ق-ج

ولو , ومنع من التبرع به ألي إنسان, الحج قبل أن یتبرع لها بهذا المال أصبح الحج واجبًا علیه

, وال یقدم المندوب على الواجب, ألن الحج علیه أصبح واجبًا وتبرعه به ألمه مندوب, كان والدة

  .واهللا أعلم

  

  استغالل بیع هدي التمتع للحجاج    2001/ع4/75

  

  :ونصه, أحمد/ عرض على اللجنة السؤال المقدم من السید

للهدي،  ریاال 250رأس غنم من أحد التجار، قیمة الخروف الواحد  400صاحب حملة یشتري 

  .والربح لصالح صاحب الحملة -الهدي–لایر لذات الغرض  300ویبیعه للحجاج الرأس بـ

  .؟ أفتونا ولكم الثوابالسؤال هل یجوز ذلك

  :أجابت اللجنة بما یلي

إذا كان الحاج مخیرًا بأن یشتري الهدي منه أو ال یشتري منه، واشتراه منه بثالثمائة لایر مختارًا 

إال أن على صاحب الحملة أال یبالغ في الربح توخیًا لألجر والمثوبة في مساعدة . فهو جائز

  .لمواهللا أع. الحجاج من غیر استغالل لهم

  

  ترك طواف اإلفاضة والوداع ورمي الجمراتمن تحلل     2001/ع7/17

  

  :ونصه, محمد/ المقدم من السید ستفتاءعرض على اللجنة اال
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وبعد عرفات وقبل طواف اإلفاضة . حججت هذا العام وكان معي بعض أهلي منهم أخت لي

عیة تصیح وتجري طبیغیر فوجئت بأن أختي التي حجت معي فقدت وعیها واتزانها حتى غدت 

وتتراءى لها خیاالت وٕایحاءات مزعجة، إلى أن خفنا علیها من االنتحار أو الجنون فقد كان 

أزمًا جدًا، فاضطررنا إلى أن ندخلها المستشفى الذي أعطاها المهدئات الشدیدة لیمكن توضعها م

  .عدنا بعد ذلك إلى الكویت مباشرةالسیطرة علیها، وهكذا 

ضة طواف اإلفاضة، ولم تسع سعي الحج، ولم تطف طواف الوداع، وال ولم تطف أختي المری

رمت جمرات، أما نحن المرافقین فلم نتمكن سوى من طواف اإلفاضة وسعي الحج، والذبح ورمي 

وانشغلنا بها عن رمي الجمرات باقي األیام، وعن طواف الوداع، وعن  ،الجمرة الكبرى، والحلق

محافظة علیها حتى ال تؤذي نفسها، فسافرنا بها مباشرة، المهم المبیت في منى، وذلك من أجل ال

فماذا یجب علینا فداء ما تركناه من أفعال الحج؟ وماذا یجب على أختي . اآلن عدنا إلى الكویت

وهناك . لم تستقر حالتها حتى اآلن؟ ألننا أدخلناها إلى مستشفى الطب النفسي في الكویتالتي 

ودة بها لتطوف طواف الوداع، ولو أدى ذلك إلى موتها، فهل هذا من یقول یجب إخراجها، والع

  .صحیح؟ أفیدونا أفادكم اهللا

  

  :أجابت اللجنة بما یلي

قد وقف بعرفة وطاف طواف اإلفاضة فقد صح حجه،  -المرافق ألخته المریضة–مادام المستفتي 

كه الرمي دم، ولم یطف إال أنه لم یتمم رمي الجمرات، ورمیها واجب باتفاق الفقهاء، وعلیه لتر 

  .للوداع، وهو واجب عند جمهور الفقهاء وعلیه لتركه دم

أما األخت المریضة فمادامت قد وقفت في عرفة قبل مرضها فقد صح حجها أیضًا، إال أنه بقي 

فاضة ووقته العمر كله عند كثیر من الفقهاء، ، وهو طواف اإلعلیها أداء الركن األخیر من الحج

اجب السعي بعد طواف اإلفاضة، ورمي الجمرات وتقصیر الشعر وطواف الوداع، كما أن علیها و 

  .فأما طواف اإلفاضة فالبد من فعله في أي وقت كان، وهي محرمة حتى تطوف هذا الطواف

إلى مكة المكرمة فتطوف طواف اإلفاضة، أن تذهب  -بعد شفائها–ولهذا فإن على المریضة 

تذبح شاة فداء لما تركته من الرجم، وتطوف طواف الوداع،  وتسعى سعي الحج، وتذبح الهدي، ثم
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كل ما یمتنع منه المحرم حتى تطوف ثم وال تتم حجتها إال بذلك، وهي محرمة حكمًا وممنوعة من 

  .واهللا أعلم. تتحلل وفق ما تقدم

  

  التوكیل في ذبح الهدي     90/ع1/11

  

  :ونصه, زعبد العزی/ المقدم من السید ستفتاءعرض على اللجنة اال

رجل ساق معه الهدي من المدینة، ثم لزمه دم إحصار أو فدیة أذى، فهل یذبح ما نوى به التطوع 

  ابتداء ویكفیه عن اإلحصار واألذى؟

ورجل اشترى الهدي من المدینة ثم أعطاه ألخیه وجعله وكیًال في ذبحه بعد جمرة العقبة، فهل من 

  الحج بعد أن ساق الهدي؟حقه أن یتحلل بعد العمرة متمتعًا بها إلى 

ح دم التمتع، مع أن النبي بإن أكثر المسلمین یتحللون من العمرة بعد أن یوكلوا عنهم شركة في ذ

  صلى اهللا علیه وسلم لم یسمح بالتحلل والتمتع لمن ساق معه الهدي، فأین وجه الصواب؟

. ولي ذبح هدي الحجاجواستوضحت اللجنة من بیت التمویل الكویتي وهو وكیل الشركة المكلفة بت

  :فأفادها بما یلي

وبناء سالمي للتنمیة بتحدید قیمة األضحیة، مثل بقیام البنك اإلتفصیل إجراءات التوكیل تت -1

علیه نقوم بإعداد استمارات الهدي واألضاحي، وتشمل االستمارة اسم الموكل ونوع الهدي 

ذبح الهدي واألضاحي نیابة سالمي للتنمیة في شراء و إلواألضحیة، وتفید بتوكیل البنك ا

التي تقوم بإرسالها ... عن العمیل، ویتم إرسال االستمارات بالفاكس یومیًا إلى شركة 

هذا وقد تم عرض التوكیل ) مرفق صورة من االستمارة(البنك اإلسالمي للتنمیة  إلىبدورها 

فتاء والدعوة الرئیس العام إلدارات البحوث واإل –عبد العزیز بن باز / على فضیلة الشیخ

واإلرشاد بالمملكة العربیة السعودیة فأفاد بجواز التوكیل بذبح ونحر الهدي واألضاحي 

  ).مرفق صورة من الفتوى(
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ولیتها ؤ مسولیة الشركة الموردة لألغنام، ألن ؤ إن موت الهدي قبل الذبح یقع تحت مس -2

ند نقطة الذبح وبید إال عة الذبح، والوكالء ال یستلمون األغنام إیصال األغنام إلى صال

 .الجزار

أما في حالة عدول الحاج عن رغبته، وهل یمكن إرجاع المبلغ أو األضحیة فإننا نوضح 

ولة عن مبیعات سندات الهدي واألضاحي، المصرفیة لالستثمارات مسؤ ... ركة بأن الش

السند أو إعادة  ىوبعد استالم هذه الكوبونات من قبل البنك یتم تنفیذ الوكاالت وال یصار إل

  .قیمته

  :ثم أجابت اللجنة بما یلي

إن توكیل الحاج للبنك اإلسالمي للتنمیة عن طریق البنوك المحلیة لشراء وذبح الهدي ال یعتبر 

سوقًا للهدي وال تترتب علیه أحكام السوق، ألن الهدي ال یدخل في ضمان الحاج وال یملك 

وذلك في المكان ) بصفته وكیالً (ة للهدي التصرف فیه إال بعد استالم البنك اإلسالمي للتنمی

في وللحاج . المخصص للذبح، وذلك طبقًا إلفادة بیت التمویل الكویتي، وعلى هذا فال سوق للهدي

واجب علیه بالتحلل نوى به التطوع عن هدي هذه الحالة التحلل من العمرة، وال مانع من ذبح هدي 

  . أعلمواهللا. من اإلحصار

  

  یام الثالثة بعد الحجتمتع األصیام الم    93/ع1/13

  

  :ونصه, یوسف/ عرض على اللجنة السؤال المقدم من السید

إذا  ةبالنسبة للذي لم یجد فدیة ترك واجب وهو الدم فیجب علیه صیام ثالثة أیام في الحج وسبع

فضلیة هل یجب أن تكون األیام الثالثة في الحج أم كونها في الحج علي سبیل األ.. رجع 

  اب؟واالستحب

  :أجابت اللجنة بما یلي

من وجب علیه دم في الحج كالمتمتع مثًال وعجز عنه لزمه صیام ثالثة أیام في الحج وسبعة إذا 

رجع إلى أهله، ویستحب أن یكون صوم الثالثة في الحج بعد إحرامه بالحج وقبل یوم عرفة، ومن 
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.  شيء علیه عند جمهور الفقهاءفاته صیام الثالثة بالحج قضاها مع السبعة إذا رجع إلى أهله وال

  .واهللا أعلم

  

  

  

  "   خر دعواهم أن الحمد هللا رب العلمینآهم فیها سبحانك اللهم وتحیتهم فیها سالم و ادعو “
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