1

فـتــاوى
يف الـحــج والـعـمـــرة

فـتـــاوى
يف الـحــج والـعـمـــرة

الطبعة الثانية
 ١٤٤٣هـ ٢٠٢٢ -م

لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري بدبي
إدارة البحوث
هاتف+971 4 6087777 :
اإلمــارات العربيــة املتحدة
mail@iacad.gov.ae

فاكس+971 4 6087555 :
ص .ب - 3135 :دبــي
www.iacad.gov.ae

التدقيق اللغوي
شروق محمد سلمان

الإخـراج الفني
حسـن عبد القادر العـزاني

3

فـتــاوى
يف الـحــج والـعـمـــرة

فتـــاوى
يف الـحــج والـعـمـــرة

إعـداد
إدارة اإلفـتــاء

4

فـتــاوى
يف الـحــج والـعـمـــرة

5

فـتــاوى
يف الـحــج والـعـمـــرة

افتتاحـية
احلمد هلل الذي رشف عباده بحج بيته احلرام ،وأكرمهم

بالزلفــى لديــه يف تلــك املشــاعر العظام ،وأصيل وأســلم
ُّ

عىل ســيدنا حممد املبعوث رمحــة لألنام ،الــذي ع َّلم الناس

مناسكهم عىل التامم.

وبعد :فــإن هذه الفتاوى النُّس ِ
ــك ّية من مجلــة الفتاوى
ُ

الرســمية التي صدرت عن دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
اخلريي بديب ممثلة بإدارة اإلفتاء ،وهيئة كبار العلامء.

هي مسائل واقعة حيتاجها حجاج بيت اهلل احلرام ،ومتثل

ٍ
لكثري منهم ُ
مثل هذه األسئلة ،مما
حاجة ماسة هلم ،حيث يقع

جرى هلم فعلــه ،أو ما حيتاجونه .فــكان مجعها هلم يف حقيبة
احلــج مما ينفع احلجــاج واملعتمرين؛ لذلــك نقدمها حلجاج

بيت اهلل احلرام ســائلني اهلل تعاىل أن يتقبــل حجهم ويثيبهم
عليه أجزل املثوبــة ،وأن ينفعهم بمثل هذا املجموع اللطيف،
ويثيبنا عليه.
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وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء

ألرسة آل مكتــوم حفظها اهلل تعاىل التي حتــب العلم وأهله،
وتؤازر قضايــا اإلســام والعروبة بكل متيــز وإقدام ،ويف
مقدمتها صاحب السمو الشــيخ حممد بن راشد بن سعيد آل

مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم ديب
الذي يشــ ِّيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويشجع

أصحابه و ُطالبه.

راجني من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا

التوفيق والســداد ،وأن يوفق إىل مزيــد من العطاء عىل درب
التميز املنشود.

َّ
وصل اهلل وس َّلم
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،

عىل النَّبي األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
د .أمحد بن عبد العزيز احلداد
كبري مفتني ،مدير إدارة اإلفتاء
عضو جملس اإلمارات لإلفتاء الرشعي
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فتاوى يف احلج والعمرة
( )1حكــمة تسـمية األشـهر احلرم
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

 ما هي احلـكمة يف تسمية األشـهر احلـرم هبـذه التسمية؟
اجلـواب ،وباهلل التوفيق:

ــميت األشــهر احلرم األربعــة ،وهــي :ذو القعدة،
ُس ِّ

وذو احلجة ،واملحــرم ،ورجب بذلــك؛ َّ
ألن اهلل تعاىل حرم

الســـام الذي هـــو
فيها القتال ،وجعلها أشهر تدريب عىل َّ

دعـوة اإلسالم.

كام قال تعاىل ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ[ ﴾ ...التوبــة ،]٣٦ :وكذلــك لتعظيــم حرمة
املحرمات فيها ،وتغليظ العقوبة عىل الواقع فيها كام قال النبي

ﷺ يف خطبة حجة الوداع« :أال َّ
إن اهلل حـ ََّـرم عليكم دماءكم
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وأموالكم كحرمة يومكم هـــذا ،يف شهركم هـذا» أخرجـه

مسلم من حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام .وقد كانت حرمتها

،فلم جاء اإلسالم أقر ذلك وزادها حتري ًام.
معلومة يف اجلاهلية ّ
واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•

( )2حقيقة االستطاعة يف احلج
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

 إن أحد أقاربه يعمل براتب شــهري يكفيه ويفيض عن

حاجته ،وامرأته هلا حيل كثري ،وله ســيارة فخمة ،وهو مل يؤد
فريضة احلج ،ويدّ عي أنه غري مستطيع ،فام حكم ذلك؟

واجلـواب ،وباهلل التوفيق:

عىل الســائل أوالً أن الحيكم عىل النَّــاس بمجرد ظنه،

فاملسلمون مؤمتنون عىل دينهم ،واإلسالم مل يأمر بالتفتيش عىل

أحوال النَّاس الباطنة ،فإذا ا َّدعى أحد أنَّـه غري مستطيع احلج،
مل يكن ألحد أن ِّ
ظاهر الغنى عليه وهو مدين
يكذبه ،فلعله ُيرى
ُ
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بام يســتغرق ماله ،فيكون صادق ًا ،إذ يشرتط يف استطاعة املال

أن يكون له مال فاض ً
ال عن َدينه ومؤونة من عليه نفقتهم مدة
ذهابه وإيابه ،وعام حيتاج إليه من مســكن وخادم ومركوب،
وال يلزمه أن يبيع ما حيتــاج إليه من ذلك ،وكذلك حيل املرأة

الذي حتتاج إىل التحيل به ،وكثرة احليل وقلته تعود إىل العرف،
فــا كان يتحىل به أمثاهلا ال يعد كثــر ًا ،وغنى زوجته بحيل أو

غنى له؛ ألنه ال يملك شيئ ًا من ذلك ،وهي غري
غريه ال يعترب ً
ملزمة أن تعطيه شــيئ ًا من ماهلا ولو كانت غنية ،بل إن نفقتها

واجبة عليه مع غناها أو فقرها ،وعىل فرض استطاعته املادية
فلعل االستطاعة اجلسدية مل تكن موجودة لديه.

عــى َّ
أن احلج ال جيب عىل الفور ،بــل عىل الرتاخي ،كام

ذهب إىل ذلك الشافعية واحلنابلة ،وهو وجـــه عند املالكية.

وإن توفرت مجيع رشوط االستطاعة.

واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•
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( )3حكم احلج ملن عليه َد ْين  -يستطيع سداده  -من غري إذن
من الدائنني
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

 َّ
إن زوجتــه تريد أن تذهــب ألداء فريضة احلج ،ولكن
عليها بقية من أقســاط مرتتبة عىل رشاء بيت وهي تسدد تلك
األقساط شهري ًا ،ولكنها تتحرج من الذهاب للحج قبل سداد
األقســاط التي عليها ،عل ًام بأن ذهاهبــا إىل احلج اليؤثر عىل
سداد األقســاط املتبقية ولكنها تتحرج من الذهاب إىل احلج
من غري استســاح من أهل الدَّ ْين ،وهــي تعلم أهنا إذا ذهبت

إليهم لالستســاح سيسمعوهنا أذى وسفاهة ،فيسأل ويقول:
هل جيوز أن تذهب إىل احلج من غري إذهنم؟
اجلـواب ،وباهلل التوفيق:

ال حرج عىل املــرأة املذكورة من الذهــاب إىل احلج إذا
كانت عىل احلال التي ذكر من اســتطاعة عىل ســداد الدَّ ْين يف

11

فـتــاوى
يف الـحــج والـعـمـــرة

أوقاتــه من غري تأخر ،وال جيب عليها يف هذا احلال أن تذهب
إىل أصحاب الدَّ ْين لالستســاح ،وإنام ُي َس ّن ذلك إذا مل يرتتب
ب.
عليه حتمل أذى أو َس ٍّ
أ َّمـــا إذا خشيت عىل نفسها األذى كام تقول فإهنا تذهب
إىل احلــج من غري حرج وال إثم إن شــاء اهلل ،وليس ألولئك
احلق يف منعها من احلج إذا كان َد ْي ُنهـم سيصـل إليهم حسب
ــب واألذى للمؤمننيْ ،
فإن فعلوا
الس ُّ
االتفاق ،وال جيوز هلم َّ
ذلك كانوا آثـــمني ،واهلل تعــاىل يقول﴿ :ﮐ ﮑ
ﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [األحزاب.]٥٨ :
واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•
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السداد؟
( )4هل جيب احلج على املدين الذي ال جيد َّ
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل جيوز رشع ًا للشــخص الذهاب إىل احلج وهو َمدي ٌن

ألناس آخرين؟

وهل إذا ذهب سقطت عنه الفريضة كاملة أم ال؟
اجلـواب ،وباهلل التوفيق:

إذا كان اإلنســان مدين ًا وليس عنده ما يفي بدينه من نقد

أو عقار أو نحومها من األموال التي يمكن أن تفي بدينه ،فإنه

يف هــذه احلالة ال جيب عليه احلج ألنه غري مســتطيع ،ورشط
وجوب احلج االســتطاعة لقول اهلل تعــاىل ...﴿ :ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ [ ﴾...آل

عمران.]٩٧ :

لكن إذا أ َّداه مع ذلــك وهو مدين فإن ذمته تربأ ،ويصح

حجـه وتسقط عنه الفريضة ،إال أنـه ك ّلف نفسه فوق طاقتها،
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وقــد قــال اهلل تعــاىل ...﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ [ ﴾...احلج.]٧٨ :

واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•

( )5حكم من خرج حاجًا فمات يف الطريق
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

رجــل خرج حاج ًا إىل بيت اهلل احلــرام فأدركه املوت يف

الطريق ،هـل يسقط عنه الفرض أم ال؟
اجلـواب ،وباهلل التوفيق:

السادة
من مات يف طريقه إىل احلج ســقط عنه احلج عند َّ

املالكية ،وفصلت الســادة األحناف بني أن يكون قد خرج يف

العام الذي وجب عليه احلج فيسقط عنه ،أو تأخر فتجب عليه

الوصية (كام يف رد املحتار  ،)23/4ألنه قد فعل ما يف وسعه،

ولعمــوم قــول اهلل تعــاىل…﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾...

[النساء.]١٠٠ :
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الســـادة الشافعية إىل عدم سقوط احلج عنهُ ،ث َّم
وذهب َّ

إن كان احلج قد اســتقر يف ذمته لتوفر رشوط الوجوب عليه:
وجــب اإلحجاج عنه من تركته إن كانت لديه ،وإال فال ،وال

جيوز البناء عىل ما كان قــد فعله إذا كان قد بقي عليه يش ٌءمن

األركان عــى املعتمد عندهم ،فإن كان قــد أدى األركان ومل
هدي من تركته عن
تبق إال الواجبات فقد تم احلج ،ثم ُيرج
ٌ

الواجبات من مبيت ورمي ونحومها.

نــص عىل ذلــك ابــن مجاعــة يف هداية الناســك
كام
َّ

228/2وغريه.

واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•

( )6هل عملية منع احلمل متنع احلج؟
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

سيدة أجرت عملية جراحية ملنع احلمل ،فهل هذا يمنعها

من أن حتج؟
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اجلـواب ،باهلل التوفيق:

منع احلمل املؤقت إن كان برضا الزوجني ،أو ملنع رضر
يلحــق بالزوجة فهو مبــاح وال إثم فيــه ،وإن مل يكن برضا
الزوجني وكان منعــ ًا دائ ًام وال حاجة تدعـــو إليه فال جيوز،
واإلقدام عليه إثم يستوجب التوبة.
وعىل كال احلالني فمنع احلمل ال يمنع من احلج ،وال يمنع
من أي ركن من أركان اإلسالم.
فللســائلة أن حتج وال يمنعها من ذلك إجــراء العملية
الله َّم إال أن تكون هــذه العملية تفقدها رشط
ملنع احلمــلُ ،

االســتطاعة بالعجز عن أداء املناسك بسبب العملية ،فيكون
املانـع العجز ،ال عمل منع احلمل.
واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•
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( )7هل يعترب زوج األخت َ ْ
مرمًا؟
وردنا سؤال تقول فيه صاحبته:

 ابنتــي تريد أن تذهب إىل العمــرة مع زوج أختها ،فهل

هو َمْرم هلا ،وإذا قلتم إنَّـــه ليس َمْرم ًا ،فلامذا هو َمْر ٌم لألم،

وليس حمرم ًا لألخت؟
اجلـواب ،وباهلل التوفيق:

زوج األخت أو العمة ليس حمرم ًا للمرأة ،ألن املحرم هو

من حرم عليه نكاحها عىل التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة،
وزوج األخت ليس حمرم ًا عــى التأبيد ،إنام هو مؤقت ألجل

اجلمع بينهام ،فــإذا طلق زوجته أو ماتت عنــه حل له نكاح

أختها ،كام دل عىل ذلك قول اهلل تعاىل...﴿ :ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ[ ﴾...النســاء،]٢٣ :
فد َّلــت اآلية عىل حتريم اجلمع بينهام نص ًا ،وعىل جواز التزوج

هبام عــى التعاقب مفهوم ًا ،كام تزوج عثامن ريض اهلل عنه بنتي
الرسول ﷺ ،الثانية بعد وفاة األوىل.
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إذا تقــرر ذلك علــم َّ
أن زوج األخت ليــس حمرم ًا هلا،

فال حيل له الســفر هبــا إال مع زوج أو حمــرم لقوله ﷺ« :ال
ٌ
َّ
رجــل بامرأة إال ومعهــا ذو حمرم ،وال تســافر املرأة
خيلون
إال مع ذي حمــرم ،فقام رجل فقال :يارســول اهلل ،إن امرأيت
بــت يف غزوة كذا وكــذا؟ فقال:
خرجت حاجــة وإين اكتُتِ ُ
انطلــق فحج مع امرأتك» متفق عليــه من حديث ابن عباس

ريض اهلل عنهام.

َّ
فدل احلديث عىل عدم جواز سفر املرأة مع غري زوجها أو

أحد حمارمها ،لعدم األمن عليها.

وإذا حصــل األمــن عليها مع نســوة ثقــات أو رفقة

مأمونة جاز هلا الســفر كام قرر ذلك السادة املالكية والشافعية
خالف ًا للحنفية.

أ َّما ملاذا يكــون زوج البنــت حمرم ًا لــأم وليس حمرم ًا

َّ
فلعــل اجلواب عنه قد علم مما ســبق من أن حمرميته
للبنت؟
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ألخت الزوجة مؤقتة ،بخالف حمرميته ألمـها فهي حمرمة عىل
التأبيد ،وحتصل بمجرد العقد عىل البنت فال حتـــل له أمــها

بتطلـــيق بنتها وال بموهتا؛ لقــول اهلل تعاىل...﴿ :ﮔ

ﮕ [ ﴾ ...النساء.]٢٣ :

وإذا كانت حمرمة عىل التأبيد جاز له الســفر هبا واخللوة

وغري ذلك مما يرتتب عىل املحرمية الدائمة.
واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•

( )8حكم متكني الزوجة من احلج
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

 هل متكني الزوجة من احلج فرض عىل الزوج؟
اجلـواب ،وباهلل التوفيق:

ال جيــب عىل الرجل أن حيج بزوجتهَّ ،
ألن ذلك ليس من

النفقة الواجبة ،غري أن إحجاجها من حســن العرشة ،وسبب

فـتــاوى
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لــدوام األلفة ،وتعاون عىل الرب والتقــوى وقد كان ﷺ حيج

بنســائه ويعمرهن ،وكان يقول« :خريكم خريكم ألهله وأنا
خريكم ألهيل» ،كام أخرجه الرتمذي وابن ماجه وابن حبان من

حديث عائشة ريض اهلل عنها ،وقال الرتمذي :حسن صحيح.
فالتأيس به ﷺ ُّ
يدل عىل اخلريية وكامل املتابعة ،فإذا مل يقم

الزوج بذلكَّ ،
فإن املرأة إما أن تكون مستطيعة بنفسها فيجب

عليها أن حتج ،أو ال تكون مستطيعة فال جيب.

فإن اســتطاعت ماديــ ًا وتوفــرت لدهيــا بقية رشوط

االستطاعة من صحة وأمن طريق وإمكان سري ووجود حمرم

هلا ،فهل جيب عىل الزوج أن يأذن هلا؟

اختلف أهل العلــم يف ذلك ،فالذي ذهب إليه اجلمهور

أنــه ليس للزوج منعهــا من حج الفــرض ،ألن املرأة عندئذ
مســتطيعة وقد أوجب اهلل تعــاىل احلج عىل املســتطيع ،قال

ســبحانه...﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
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ﯔ ﯕ [ ﴾...آل عمــران ،]٩٧ :واملرأة إذا وجدت َمْرم ًا
وقــدرت عىل الركوب والنزول وأمنــت املخاوف ووجدت
املحرم فقد استطاعت إىل احلج سبيالً.

وذهب الشافعية يف املعتمد عندهم كام يف الروضة لإلمام

النــووي  179/3إىل أنه ليس هلا أن حتــج إال بإذنه ،وأن له

منعها؛ ألن حقه عىل الفور بخالف احلج ،فإنَّـــه وإن وجب

َّ
وألن حق العبد مقدم عىل حق اهلل تعاىل ،ألنَّـه
فعىل الرتاخي،
حق آدمي مبني عىل املشاحة.

واخلالف إنام هو يف حج الفــرض ،أما حج التطوع فإن

الفقهــاء متفقون عىل أنه ليــس هلا أن حتج تطوعــ ًا إال بإذن

الزوج؛ ألن ذمتها قد برئت من حق اهلل تعاىل ،وهي مشــغولة
بحق الزوج فال خترج إال بإذنه.

وقــد نقل ابن املنــذر يف أول كتاب احلــج من إمجاعاته

اإلمجاع عىل ذلك ،فقال« :وأمجعوا عىل أن للرجل منع زوجته
من اخلروج إىل حج التطوع».
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وحيــث كان له املنــع ،فإهنا ال خترج بنــا ًء عىل ذلك إال

بإذنه ،فإن أذن خرجت مــع حمرم وإال فال ،وطاعتها لزوجها

يف هذه احلالة أعظــم أجر ًا هلا عند اهلل تعاىل مــن النافلة التي
تريد فعلها.
واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•

( )9حـكم ترك الزوجـــة والولد بأرض الغربـة ألداء احلـج
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 هــل جيوز رشع ًا للــزوج أن خيــرج ألداء فريضة احلج
ويرتك زوجته وطفلها يف بلد غربة؟
اجلـواب ،وباهلل التوفيق:

جيب احلج عىل الزوج املستطيع ،ولو برتك زوجته وطفلها
يف بلد غربته؛ إذا أمن عليها ووجد احلافظ هلام ومل خيف عليهام
ضياع ًا وال اعتدا ًء سواء عىل النفس أو العرض.

22

فـتــاوى
يف الـحــج والـعـمـــرة

أ َّمــا إذا خــاف عليهام شــيئ ًا مــن ذلك؛ ســقطت عنه
االســتطاعة ،ملا ذكره العلامء من أن رشط االســتطاعة األمن
عىل النفس أو البضع أو املال ،كام يف هداية السالك البن مجاعة
 195/1وغريه.
واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•

( )10حكم خروج املعتدة للحج
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

 قــرأت يف جريدة اخلليــج بتاريــخ  14رمضان حول
موضوع «خروج املعتدة» ،وسؤايل هوَّ :
أن والدي تويف بتاريخ
1999/11/4م ،ووالديت ترغــب يف الذهاب ألداء فريضة
احلج يف هــذا العام ،ولكن ينقصها يف وقت احلج أ َّيـــام عىل
انقضاء عدهتا ،وال تستطيع أن تؤجـــل إىل السنة القادمة ألن
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صحتها تسمح هلا باحلج هذه السنة بصعوبة ألن عمرها جتاوز
 65سنة ،فهل تذهب إىل احلج؟ وجزاكم اهلل خري ًا.

اجلـواب ،وباهلل التوفيق:

ليس هلا أن تذهب إىل احلج وهي يف العدّ ة ،ألن الشــارع

أوجــب عليها املكث فرتة العدة يف البيت ،كام قال ســبحانه:
﴿...ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾...

[الطــاق ،]١ :فهي معذورة بذلك ،واخلــروج إىل احلج ليس
من املســتثنيات التي يباح معها اخلروج أثناء العدة ،فهي غري

مستطيعة رشع ًا وحك ًام ،وإن كانت مستطيعة مادي ًا وجسدي ًا.
واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•

( )11حكم حج الصبــي
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

 هل جيــوز حج الصبي وعمرتـه؟
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اجلـواب ،وباهلل التوفيق:

نعم ،جيـــوز حج الصبي وعمرته باإلمجاع ،لـــا أخرج

مسلم من حديث ابن ع َّبـــاس ريض اهلل عنهامَّ ،
«أن النبي ﷺ
لقي ركب ًا بالروح ِ
اء فقالَ :م ْن القوم؟ قالوا :املسلمون .فقالوا:
َّ ْ َ
َم ْن أنت؟ فقال :رســول اهلل ،فرفعت إليه امرأة صبي ًا وقالت:

أهلذا حج؟ قال :نعم ،ولك أجر».

غري َّ
أن هــذا احلج ال جيزئ عن حجة اإلســام؛ ألنَّه مل

يكن مكلف ًا حني أدائـــه ولكنه يؤجر عليه ،ويؤجر ولِ ُّيه الذي

أدخـله يف النسك مثل ذلك.

واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•

( )12حكم احلج عن املتوفى
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

كيف أحج عن أيب املتوىف؟

فـتــاوى
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اجلـواب ،وباهلل التوفيق:

حتج عــن أبيك كام حتج عن نفســك بجميــع الرشوط

واألركان والواجبات والسنن ،إال أنَّك تنوي بـــه احلج عن
أبيك ،فإذا فعلت ذلك فقد أديت احلـج عـنه.

ولكن هـل جيب عليك أن حتج عن أبيك الذي مات ومل

يؤ ِّد فريضة احلج بعد وجوبـه علـيه؟

اختلف أهل العلم يف ذلك فاملشهور عند السادة املالكية

واألحناف أنه ال جيب احلج عن امليت ،ال من رأس املال ،وال

مــن الثلث ،إال ملن أراد أن يتطوع من ولد أو زوجة أو أجنبي
فله ذلك.

نعم إذا أوىص بعد الوجوب وله مال لزم اإلحجاج عنه

السادة األحـناف.
عند َّ

فإنم يرون وجوب اإلحجاج عن
أ َّما الشافعية واحلنابلة َّ

امليت ،إذا كان قد وجــب عليه احلج وأمكنه األداء فامت بعد
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اســتقراره يف ذمته إذا كانت له تركة ،ولو مل يوص به ،فيجب
اإلحجاجعنهمنتركتهويكونمنرأساملال،يعنيقبلالتقسيم،
كام قرر ذلك العالمة ابن مجاعة يف هداية الناســك ،222/1
وغريه.
وذلك لظاهر حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام قال :أتى
َر ُج ٌل النبي ﷺ فقال لــهَّ :
إن أمي نذرت أن حتج وإهنا ماتت،
فقال النبي ﷺ« :لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟» قال :نعم.

قال« :فاقض اهلل فهو أحق بالقضاء» ،كام أخرجـه البخاري يف
األيامن والنذور.
أ َّما إذا مل يكن له تركة فإنَّـه ال جيب اإلحجاج عنه ،ولكنه

من باب الرب والوفـاء والطاعــة.

واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•
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( )13حكم جتاوز امليقات دون إحرام
وردنا سؤال تقول فيه صاحبته:

 أنا ذاهبة للعمرة مررت بامليقات وأنا حائض فلم أحرم،
وبقيت يف مكة حتــى طهرت ،فأحرمت مــن مكة فهل هذا
جائز؟ وما هو الواجب عمله يف هذه احلالة؟
اجلـواب ،وباهلل التوفيق:

كان الواجــب عــى هذه املــرأة أن حترم مــن امليقات،
وإن كانت يف عادهتا الشــهرية ،ألن العــادة ال متنع الدخول
يف النســك ،وإنام متنــع دخول املســجد احلــرام والطواف
بالبيت العتيق ،حلديث ابن عبــاس ريض اهلل عنهام يرفعه إىل
النبــي ﷺ« :أن النفســاء واحلائض تغتســل وحترم وتقيض
املناســك ك َّلها ،غــر أن ال تطــوف بالبيت» ،كــا أخرجه
أبو داود والرتمذي.
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ولقوله ﷺ لعائشة ريض اهلل عنها« :افعيل ما يفعل احلاج

غــر أن ال تطويف بالبيت» كام هو خمــرج يف الصحيحني ،وبام
أهنا قد جتـــاوزت امليقات بغري إحرامَّ ،
فإن عليها دم ًا ملجاوزة
امليقات بغري إحـرام ،فإن مل تستطع فلتصم ثالثة أيام يف احلج،
وسبعة إذا رجعت بلدها.

واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•

( )14حكم اإلحرام من جدة مـــع مـجــاوزة امليقـات
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

 إنني قمت بالعمرة مرتني يف السنة املاضية حيث وصلت

جدة ويف اليــوم التايل أحرمت من الفنــدق ورست إىل مكة

ألداء مناسك العمرة.

الســؤال هو :هـــل اإلحرام يكون صحيحــ ًا؟ أو هل

جيـب أن أحـــرم من بلدي؟ وماذا أفعل حتى يكون اإلحرام
صحيح ًا؟ أفيدوين مشكورين.

29

فـتــاوى
يف الـحــج والـعـمـــرة

اجلـواب ،وباهلل التوفيق:

ٍ
ثم ع َّن لك
إذا كنت قد قصدت بسفرك «جدةَ»
لعمل َّماَّ ،

أن تعتمر فأحرمت عندئذ من جدة ،فال حرج عليك يف ذلك،
وعمرتك صحيحة وال يلزمك يشء.
وأ َّمـــا إذا كان سفرك ألجل االعتامر ،فإن من الواجب

عليك أن حترم من امليقات وجيوز أن حترم من َق ْب ِله كمطار ديب

مثالً ،أو من منزلك.

فــإن جتاوزت امليقــات أو حماذاته من غــر إحرام ،فإن
الواجب عليك د ٌم ملجاوزة امليقــات يذبح يف مكة ،وال يشء
عليك غري ذلك ،فإن مل تســتطع فعليك صيــام ثالثة أيام يف
احلج ،وسبعة إذا رجعت كاملتمتع والقارن.
واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•
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( )15حكم دخول مكة بنية النسك من غري إحرام
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

من دخل مكة بنســك ثم ع َّن له الرجوع إىل أقرب احلل

من املواقيت املكانية هل يسقط عنه الدم؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

مل يوضح الســائل كيفية رجوعه ،هل كان قبل اإلحرام

أو بعده؟ وهل كان متمتع ًا أو مفرد ًا؟ لذلك ســنوضح صور
دخول مكة بنسك ليعلم حكم املسألة احلاصلة.

فنقولَّ :
إن َمن دخل مكة حمرم ًا بنســك ،فإما أن حيرم من

امليقات ،أو بعد جتــاوزه مع إرادته اإلحرام ،ويف كال احلالني:

إما أن يستمر عىل إحرامه وإما أن يتحلل بعمل عمرة.

احلال الثالث :أن يتجاوز امليقات غري مريد اإلحرام ،ثم

َي ِع ُّن له اإلحرام بعد جماوزته.

فهذه هي صور دخول مكة بنسك ولكل صورة حكم:
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الصورة االوىل :وهي ما إذا أحــرم من امليقات ،فإما أن
يســتمر عىل إحرامه حتى يتم نســكه من حج أو عمرة فهذا
ال يشء عليــه ،فــإن كان حمرم ًا بالعمرة يف أشــهر احلج فأتم

نسك العمرة وحتلل منها ،كان متمتع ًا ،سواء نوى التمتع عند
اإلحرام أم مل ينو ،ألنه حصل له التمتع.
ثــم بعد ذلك فإما أن حيرم باحلج من مكة ،وإما أن خيرج
إىل أحد املواقيت ،فإن خرج وأحرم باحلج سقط عنه الدم؛ ألن
دم التمتــع ال جيب إال عند توفر أربعة رشوط ،هي :أن يعتمر
يف أشهر احلج ،وأن حيج من عامه ،وأن ال يكون من حارضي
املسجد احلرام ،وأن ال يرجع إىل ميقات بلده أوغريه ،فهذا ملا
رجع سقط عنه دم التمتع ،وقالت املالكية :ال يسقط عنه الدم
إال أن يرجع إىل بلده أو مثله يف البعد ولوكان يف احلجاز.
الصورة الثانية :وهي ما إذا أحــرم بعد جماوزة امليقات،
فإن كان قــد جاوز امليقات وهو يريــد اإلحرام ووصل مكة
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وقبل أن يرشع يف النســك عاد إىل امليقات سقط عنه الدم عند

احلنفية والشــافعية ،خالف ًا للاملكية واحلنابلة حيث ال يسقط
عنه الدم عندهم يف هذه احلالة مطلق ًا وإن رجع إىل بلده.

أما إذا جــاوز امليقات وهو ال يريد اإلحرام ثم ع َّن له أن

حيرم فهذا ميقاته حيثام أنشأ باالتفاق فال يلزمه العود إىل أحد
املواقيت وإن عاد فال حرج عليه.

واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•

( )16الفرق بني التمتع والقران
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 ما الفرق بني التمتع والقران يف احلج؟
اجلـواب ،وباهلل التوفيق:

التمتــع هو أن حيــرم بالعمرة يف أشــهر احلــج فيؤدهيا

ثــم يتحلل ويتمتع بام شــاء مــن الطيب والنســاء واللباس
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ونحــو ذلــك ،ثم ُّ
هيــل باحلج مــن مكــة يف اليــوم الثامن
أو قبله.
أمــا ِ
القران فهو اإلحــرام باحلج والعمــرة مع ًا ،فيؤدي
النســكني بإحرام واحــد وعمل واحد ،وجيــب فيهام هدي
كاملتمتع؛ ألن القارن متتع بعمل نســكني بعمل واحد؛ وهي
شــاة جمزئة يف األضحية ،فإن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج
وســبعة إذا رجع إىل أهله لقوله تعاىل ...﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ
ﰘ ﰙ ﰚ [ ﴾...البقرة.]١٩٦ :
وهناك أنواع أخرى من األنســاك مل نسأل عنها ،نذكرها
لتامم اإلفادة وهي:
 -1اإلفــراد :وذلــك بأن ينوي احلج فقــط ،فيظل عىل
إحرامه حتَّى يفرغ منه ،وهذا ال هدي فيه.
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 -2اإلطالق :وهو أن ينوي الدخول يف النسك من غري
أن حيــدد نوع ًا منها ثم ُيع ِّينه قبل الرشوع يف الطواف من إفراد

أو متتع أو قران.

 -3التعليق :وهو أن حيرم بام أحرم به زيد مثالً ،كام أحرم
سيدنا عيل ريض اهلل عنه بام أحرم به رسول اهلل ﷺ ،فهذا عليه
أن يرصف نسكه إىل مثل نسك من ع ّلق نسكه بنسكه.
وهــذه الثالثة األنــواع ال دم فيها؛ إال إذا ع ّلق نســكه
بمتمتع أو قارن.
واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•

( )17حكم الوضوء للطواف
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل جيب الوضوء يف الطواف؟
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اجلـواب ،وباهلل التوفيق:

الـــحدَ ث واخلبث يف
نعم جتب الطهــارة للطواف من
َ

الثوب والبدن واملكان ،فمن طاف حمدث ًا حدث ًا أصغر أو أكرب،
أو عليه نجاســة غري معفو عنها ،أو وطئ نجاســة؛ مل يصح

طوافه ،لـام ثبت يف الصحيحني َّ
أن أول يشء بدأ بـه النبي ﷺ

حني قدم مكة أن توضأ ثم طاف.

ولـــا أخرج الرتمذي من حديــث ابن عباس ريض اهلل

عنهام قال :قــال رســول اهلل ﷺ« :الطــواف بالبيت صالة
وج َّل أحـ َّ
إال َّ
َــل فيه النطق ،فمــن نطق فال ينطق
أن اهلل َع َّ
ــز َ

إال بخري».

واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•

( )18حكم ركعيت الطواف
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما املقصود بركعتي الطواف ومتى تكون؟

36

فـتــاوى
يف الـحــج والـعـمـــرة

اجلـواب ،وباهلل التوفيق:

املقصود بركعتي الطواف أن يصيل هلل تعاىل ركعتني بعـد

الفراغ من طوافه لقولــه تعاىل﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

الســادة املالكية
ﯧ﴾ [البقرة ،]١٢٥ :ومها واجبتان عنـــد َّ

جتربان بدم إذا كان الطواف واجب ًا ،وســنَّتان يف طواف السنة،
وعند احلنفية كذلك واجبتان غري أن ال دم يف تركهام عندهم.

أ َّما َّ
الشــافعية واحلنابلة فإهنام ســنة عندهم ،وال يشء يف

تركهام غري فوات الفضل.

واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•

( )19حكم الشك يف عدد مرات الطواف
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

إذا َش َّ
ـــك أحد يف عــدد مرات الطواف حــول الكعبة

والسعي بني الصفا واملروة ماذا يفعل؟
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اجلـواب ،وباهلل التوفيق:

عليه أن يبني عىل اليقني وهو األقل ،وجيب عليه أن يأيت
بام َش َّك فيه حتَّى يستيقن األشواط السبعة ،هذا إذا كان الشك
أثناء العمل.
بالش ِّ
أ َّما إذا َش َّك بعد الفراغ من العمل فإنَّـه ال عربة َّ
ـك

بعد الفراغ من العمل.

ــي عبادته عىل الصحة ،وال يلزمه يش ٌء ،إال
واألصل ُم ّ

أن خيربه عــدل أو عدالن بعدم اســتكامل الطواف وصدَّ قه،
فيجب عليه عندئذ العمل بقول َم ْن أخربه اعتبار ًا بتصديقه له،

ال بخربه ،حيث حصل له اليقني بخرب ذلك ،فلم يعد شــاك ًا،
فإن مل يصدقه مل يلزمه يشء .وحكم السعي كالطواف.
واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•
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( )20حكم املزامحة يف تقبيل احلجر األسود
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

 هل يمكن أن تزاحم املرأة يف العمرة لتقبل احلجر األسود؟
وأهيام أفضل :تقبيل احلجر ،أم البعد عن مزامحة الرجال؟
اجلـواب ،وباهلل التوفيق:

ال جيوز للمــرأة أن تزاحــم الرجال لتصــل إىل احلجر
األسود فتق ِّبله ،لـــا يف ذلك من املفاســد العظيمة ،يف تلك
البقعة املعظمــة ،وقد قال اهلل تعاىل ...﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾ [احلج.]٣٢ :
بل عليها أن تبتعد عن الرجال ما اســتطاعت؛ َّ
ألن املرأة
عورة ،ومزامحتها هلم فيه هتك حلرمتها ،وإثارة للرجال عليها،
فيجب عليها جتنب ذلك ما اســتطاعت ،عىل َّ
أن املزامحة التي
حمرمة ،ســواء كانــت من الرجل أو
تلحق األذى باآلخرين َّ
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املرأة ،وتقبيل احلجر األسود سنة باتفاق ،فال يرتكب املحظور
لفعل السنة ،بل اجتناب املحظور حينئذ واجب.
وقد جاء َّ
أن موالة لعائشة ريض اهلل عنها زامحت النَّـاس
لتقبيل احلجر ثالث مرات ،فلام جاءت السيدة عائشة ريض اهلل
عنها ،وأخربهتا اخلــر قالت هلا :ال آجرك اهلل مرتني أو ثالثة،
ه َّ
ال كربت وعقدت ،ومررت ،أردت أن تدفعي الرجال؟! كام

أخرجه ابن حجر يف املطالب العالية ،فلم تقرها عىل ذلك ،بل
بالـح َّـرة؟!
أنكرت عليها فعلها ،وهي َأ َمـة فكيف
ُ
واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•

( )21حكم تقديم طواف اإلفاضة على الرمي
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

 أخطأ بعض احلجاج طريق اجلمرات ،فلم يشــعروا إال
وهم عند املســجد احلرام ،فوجدوا املطاف خالي ًا ،فهل هلم أن
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يطوفوا طواف اإلفاضــة قبل الرمي؟ وإن جاز يف حالة اخلطأ
هـذه فهـل جيــوز قصد ذلك حتاشي ًا من الزحام؟ وفقكم اهلل،
وجزاكم عام تقدِّ مونه يف توضيح حكم الرشع خري اجلـزاء.
اجلـواب ،وباهلل التوفيق:

السادة الـــالكية ،وإن كان
نعم ،جيـــوز ذلك عند غري َّ

الرتتيب أفضل.

فإنم يوجبون الرتتيب بني الرمي
أ َّما الســادة الـــالكية َّ

والطواف ،فإن مل يفعل وجب برتكه دم عندهم.

أ َّما قصد ذلك حتاشي ًا للزحام واحلوادث املفجعة التي تقع

هناك ،فنرجوأن يكون ال بأس به بنــا ًء عىل القائلني باجلواز،

فـ «دين اهلل يرس ،و َما شا َّد الدِّ ي َن أحدٌ إال غلبه» كام َص َّح بـــه
احلديث عن النبي ﷺ ،فيام أخرجه البخـاري من حـديث أيب

هريرة ريض اهلل تعاىل عنه.
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وقد كان ﷺ ال ُيســأل عن يشء قدّ م ذلك اليوم أو ّ
أخر

إال قال« :افعل وال حرج» ،كام أخرجه البخاري ومســلم من

حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل تعاىل عنهام.
واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•

( )22حكم هبـة ثــواب الطـــواف لألحياء
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

 هل جيــوز يل الطواف ويكون ثوابــه لوالديت وهي عىل
قيد احلياة؟
اجلـواب ،وباهلل التوفيق:

ال ترشع العبادة نيابة عن األحياء إال يف حق املعضوب يف

احلج فقط عند الشافعية واحلنابلة ،واملعضوب هو الذي يعجز

عن أداء النســك ملرض ال يرجى برؤه كام ورد يف حديث ابن
عبــاس ريض اهلل عنهام املتفق عليهَّ ،
أن امرأة من خثعم قالت:
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يا رســول اهللَّ ،
إن أيب أدركته فريضة اهلل يف احلج شــيخ ًا كبري ًا
«فحجي عنه».
ال يستطيع أن يستوي عىل ظهر بعريه ،قال:
ِّ
هذا ما ذهــــب إليه َّ
للســـادة
الشافعية واحلنابلة خالف ًا َّ

األحناف القائلني بجـواز ذلــك مطلق ًا.

وخالف ًا للاملكية الذين ال جييزون احلج عن الغري إال عن
امليت إذا أوىص.
والطواف إن كان يف ضمن نسك تؤديه عنه ،فإنَّـه جيزئ،
وإال فإنَّـــه ال يكون إال لفاعله ،غري أنَّـه إن سأل اهلل تعاىل أن
يثيب ميته بمثل ثوابه ،فاهلل أكرم من أن يرد سؤاله.
هذا مذهب اجلمهور خالف ًا للســادة األحناف ،القائلني
بجواز ذلك مطلق ًا.
واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•
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( )23حكم من رمى عن غريه
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

 ما حكم َم ْن رمى عن غريه قبل أن يرمي عن نفسه؟
اجلـواب ،وباهلل التوفيق:

َم ْن رمى عن غريه قبل أن يرمي عن نفســه ال يصح رميه

عند الشــافعية واحلنابلة؛ َّ
ألن ذمته ما زالت مشــغولة بعمل
يرمي عن نفسه كامل اجلمرات؛ َّ
ألن
نفسه ،وال تربأ ذمته حتَّى َ

الرمي كله عمل واحد.

السادة املالكية واألحناف أن يرمي عن موكِّله
وأجازت َّ

بعد أن يرمي عن نفســه يف كل مجرة كأصل احلج ،ونظر ًا ألن
كل مجرة َع َمل بمفرده ،وال شــك أن يف هذا فســحة وتيسري ًا
عــى الناس ،واحلاجــة داعية إليــه يف هذه األيــام التي كثر

فيها الزحام.
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ُث َّم َّ
إن النيابة يف الرمي ال جتــوز إال لِ ِع َّلة ال يرجى زواهلا

قبل خروج وقت الرمــي ،فإن كان يعلم زواهلا ووقت الرمي
ٍ
باق مل جتز ،ووقت الرمي هو أيام الترشيق كلها لي ً
ال وهنار ًا عند

السادة الشافعية أدا ًء.
وعنــد املالكية من زوال الشــمس إىل غروهبــا ،وبعده
يكون قضا ًء ،ووقت األداء ســائر أيام الترشيق ،فإذا رمى عنه
وزال عذره بعد ذلك سقط عنه الرمي عند َّ
الشافعية وإن كان

الوقت باقي ًا.
وقالت الســادة املالكية :بوجوب الرمي عن نفسه حينئذ
لتبني تأهله للرمي عن نفسه ،وعليه مع ذلك د ٌم لتأخريه الرمي

عن وقت األداء.

واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•
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( )24حكم طـواف احلائض
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

الـم ْح ِر َمـــ ُة باحلــج قبل أن تطــوف طواف
حاضــت ُ

اإلفاضة ،وحني اســتعدت القافلة للســفر ،حتفظت وطافت
وســعت ،ثم تأخرت القافلة فطهرت فطافت طواف الوداع
ثم سافرت.
فهل جيزئهــا عن طواف اإلفاضــة؟ وإن أجزأ فام حكم
تقديم السعي عىل الطواف؟ وإن مل جيزئ فامذا يلزمها اآلن؟
اجلـواب ،وباهلل التوفيق:

نعم ،جيزئها الطواف الذي طافته بنية الوداع عن طواف
اإلفاضة؛ ألن ذمتها كانت ال تزال مشغولة بطواف اإلفاضة،
فأي طواف طافه املحرم بعد اإلفاضة وبعد دخول وقته أجزأ
عن طواف اإلفاضة ،إ ْذ اليشرتط له نية خاصة ،لكونه داخ ً
ال
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يف نية احلــج ،وجيزئها كذلك عن الوداع عند غري الشــافعية
لكونه وقع عند مفارقة البيت احلرام ،أما الشــافعية فال يرونه
جمزئ ًا ويوجبون عىل تركه دمـ ًا.
أ َّمـا تقديم السعي عىل الطواف فجمهور أهل العلم عىل

السادة املالكية واألحناف َّ
أن الرتتيب
عدم جوازه ،حيث يرى َّ
الســادة األحناف يرون
بينهام واجب وجيب برتكه دم.إال أن َّ

أنَّـه إذا سبقه طواف معتد بــه كطواف احلائض أجزأها ذلك
وإن وجــب عليها إعادة الطواف أو الدم ،كام يف حاشــية رد
املحتار .473/3
الســادة َّ
الشــافعية واحلنابلة يف أصــح الروايات
ويرى َّ

عندهــم عــدم إجزائــه ،ويوجبــون إعادتــه وال جيــزئ
فيه الدم.
وبناء عليه وحيث قد وقع مــن املرأة ما ذكر من التقديم

47

فـتــاوى
يف الـحــج والـعـمـــرة

فإن عليهــا أن تذبح دم ًا يف احلرم لعــدم ترتيبها بني الطواف

والسعي كام هو مذهب السادة املالكية.
واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•

( )25حكم السعي قبل الطواف
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

 هل يصح الســعي قبل الطواف؟ وإن كان ال يصح فهل
يصح بعد طـواف نفـل؟
اجلـواب ،وباهلل التوفيق:

الس ْعي أن يقع بعد طواف صحيح ،فال يصح
من رشوط َّ

وقوعــه قبله اتفاق ًا ،ولكن هل يصح وقوعه بعد طواف نفل؟

املعتمد من مذهب َّ
الشــافعية أنـَّــه ال يصــح إال بعد طواف

القدوم أو اإلفاضة ،وأجاز بعض علامئهم وقوعه بعد طواف

النفل ،والفتوى عىل خالفه.
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وقالت احلنفية :جيوز ســعي احلج بعد طواف نفل رشط
أن يكون احلاج حمرما.
وقالت املالكية :جيوز السعي بعد طواف صحيح مطلق ًا،
ســوا ًء كان نف ً
ال أو واجب ًا أو ركن ًا ،وجيب تقديمه عىل الوقوف

بعرفــة ،وجعله بعد طــواف القدوم إن وجــب عليه طواف
القدوم ،وإال أخره ملا بعد طــواف اإلفاضة الركن ،فإن فعله
بعد طواف نفل ومل يعده بعد اإلفاضة وجب عليه دم.
وقالت احلنابلة :ال جيزئه الســعي إن تقدَّ م عىل الطواف،
السادة
إال أن يكون ناســي ًا ،كام يف رواية عن أمحد ،ومل تشرتط َّ
احلنابلــة لصحته القــدوم أو اإلفاضة ،بــل أطلقت الطواف

فدخل فيه طواف النفل.
واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•
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( )26حكم م ْ
َن ترك نسكًا واجبًا
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

عيل؟
ْ
حجج ُت العا َم املايض ومل َأبِ ْت باملزدلفة فامذا َّ
اجلـواب ،وباهلل التوفيق:

املبيت بمزدلفة نســك باإلمجاع ،اقتدا ًء بسنة رسول اهلل

ﷺ .وجيرب تر ُك ُه بدم إن كان بغري عذر.

وحيصل الواجب عند املالكية بقدر ِّ
الرحال ،وصالة
حط ِّ

املغرب والعشاء مجع ًا وقرص ًا لغري أهل مزدلفة.
َف َم ْن ترك النزول وجب عليه هدي.

وحيصــل عند َّ
الشــافعية باحلضــور بعد نصــف الليل
ولو مرور ًا.
السادة األحناف أن املبيت سنة ،وأن الواجب هو
ويرى َّ

الوقوف بمزدلفة بعد فجر يوم النحر وقبل طلوع الشمس.
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وعليه فإذا كنت قــد تركت املبيت بمزدلفة ومل تنزل ولو

بقدر حط الرحــال ،فعليك أن خترج هدي ًا جمزئ ًا يف األضحية،
فإن مل تســتطع فعليك صيام عرشة أيام ،ثالثة يف احلج ولو يف

أيام الترشيق وســبعة إذا رجعت بلدك .فإن كنت قد حصلت
تـم.
املبيت فال يشء عليك وحجك قـد َّ
واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•

( )27حكم اخلطأ يف الوقوف بعرفة تقدميًا أو تأخرياً
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

أخطأ احلجاج يف العدد ففاهتــم الوقوف بعرفة ،ووقفوا

يوم العارش ،فام احلكــم؟ وما احلكم إن وقفوا يف اليوم الثامن
من ذي احلجة ،وعرفوا خطأهم؟

اجلـواب ،وباهلل التوفيق:

إذا أخطأ احلجاج مجيع ًا يف العدد حيث مل يروا اهلالل لعذر

من غيم أو غريه ،فأمتوا عــدة ذي القعدة ثالثني يوم ًا ،فوقفوا
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يوم التاســع يف اعتقادهمُ ،ث َّم تبني أنَّـــه يوم العارش بنقصان
ذي القعدة ،أجزأهم الوقــوف لعذرهم يف ذلك ،بخالف ما

لو تعمدوا فعل ذلك.

وبخــاف خطئهم يف الوقوف يف الثامن أو احلادي عرش

أو أخطــأ بعضهــم دون مجيعهم ،فإنَّه ال جيزئهــم يف الصور
الثالث؛ لتقصريهم يف التحري وندرة ذلك.

وكــذا ما لو أخطــأوا يف العدد بأن علمــوا اليوم األول

من الشهر ثم نسوه ،فوقفوا يف العارش ،فإنَّـــه ال جيزئهم ،كام
ذكره سيدي أمحد الدردير يف الرشح الصغري  ،53/2واإلمام
النووي يف اإليضاح واملنهاج  498/1برشحـه املغني.

وعىل َم ْن فاته احلج بذلك أن يتحلل بعمل عمرة ،وعليه

القضاء من قابل ،وعليه اهلدي ،وذلك لـام رواه مالك يف املوطأ
ص 282بإسناد صحيحَّ :
«أن ه َّبار بن األسود جاء يوم النحر

وعمر بن اخلطاب ينحــر هديه فقال :يا أمري املؤمنني ،أخطأنا
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العدد ،وكنا نظن َّ
أن هذا اليوم يوم عرفة ،فقال له عمر رىض اهلل

عنه :اذهب إىل مكة فطف بالبيت أنت ومن معك ،واســعوا
بني الصفا واملروة ،وانحروا هدي ًا إن كان معكمُ ،ث َّم احلقوا أو

قرصواُ ،ث َّم ارجعوا ،فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا ،فمن
مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع».

واشــتهر ذلك بني الصحابة ومل ينكره أحد فكان إمجاع ًا.

كام ذكره اخلطيب يف املغني .537/1

أ َّما الســؤال عام لو وقفوا يف الثامن وعرفوا خطأهم قبل

فوات الوقوف فإنَّـه جيب عليهم العود إىل عرفة والوقوف هبا

يف وقـتـه مـن ليل أو هنار.

وإن فــات املوقــف فحكمه ما ســبق من فــوات احلج

والتحلل ووجوب القضاء من قـابل.

واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•
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( )28حكم لبس اجلورب والقفازين يف اإلحرام
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكــم إحرام املرأة باجلــوارب والقفازين؟ هل جيب

عليها خلع ما أحرمت فيه؟
اجلـواب ،وباهلل التوفيق:

ال جيــوز للمرأة أثنــاء اإلحرام أن تلبــس القفازين ،أو

اخلامر؛ ألن إحرامهــا يف وجهها وكفيها ،والواجب عىل املرأة
إذا هي أحرمت أن تســر مجيع جســدها إال وجهها وكفيها

فيجب عليها كشفهامَّ ،
فإن إحرامها يكون بذلك لـــا ثبت يف
صحيح البخاري من حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام َّ
أن النبي
ﷺ قال« :وال تنتقب املرأة ،وال تلبس القفازين».

وإىل ذلــك ذهب اجلمهــور من أهل العلــم ،وخالفت

السادة األحناف ،فقالت :يندب نزع القفازين ال وجوبه ،أ َّما
َّ

الوجه فهم مع اجلمهــور.
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ولكن إذا خشــيت الفتنة من نظر الرجــال إليها فإن هلا

أن تغطي وجهها حينئذ ،فإذا أمنت وجب عليها أن تكشــفه
يمرون
الركبان ُّ
حلديث عائشــة ريض اهلل عنها قالــت« :كان ُّ

لت إحدانا
أسدَ ْ
بنا ونحن مع رســـول اهلل ﷺ ،فإذا حاذوا بنا ْ
ِجلباهبا من رأســها عىل وجههــا ،فإذا جاوزونا كشــفناه»،

كام أخرجه أمحد.

َّ
فــإن عليها مع ذلك
فإن كان اجللبــاب مالصق ًا للوجه

الفدية ،وال إثم عليها ،أ َّمــا إذا كان متجافي ًا عنه فإنَّه ال حرج

يف اســتعامله لقول ابن ع َّباس ريض اهلل عنهــا« :تدين عليها

جلباهبا ،وال ترضب بـه عىل وجهها».

كام رواه الشــافعي يف األم  149/2بإســناد ال بأس به.

وأ َّمـا اجلورب وهو ما يلبس عىل القدم كالرشاب ونحوه فال

حرج يف لبسه؛ َّ
ألن القدم ال جيب كشفه ،بل املطلوب سرته.
واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•
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( )29حكم لبس املرأة القفازين حال اإلحرام
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل جيوز للمرأة أن تلبس القفازين عىل اليد أثناء العمرة؟
اجلـواب ،وباهلل التوفيق:

ال جيوز هلا ذلــك ألن إحرام املــرأة يف وجهها وكفيها،

فــا جيوز هلا أن تغطــي وجهها أو كفيهــا أو تلبس القفازين

أثناء النســك ،حلديث البخــاري« :ال تنتقب املرأة وال تلبس
القفازيــن» إال إذا خشــيت عىل نفســها الفتنــة أو أن تفتن
النَّـــاس فال حرج أن تســر وجهها ،وعليها مع ذلك الفدية

عند اجلمهور ،خالف ًا ألمحد ،وذلك إن كان الســاتر مالصق ًا

لوجهها ،والفدية عىل التخيري ،إ َّما صيام ثالثة أيام ،أو إطعام
ستـة مساكني لكل مسكني نصف صاع ،أو ذبح شـاة كام قال اهلل
تعاىل ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﴾ [البقرة.]196 :
واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•
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( )30حكم تغطية رأس احملرم
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

عندمــا نزلنــا مــن عرفــات إىل املزدلفة كنــت متعب ًا
فقمت بفــك اجلزء العلوي من اإلحــرام وغطيت به رأيس،
فام حكم ذلك؟
اجلـواب ،وباهلل التوفيق:

تغطية رأسك متعمد ًا حرام ،فيجب عليك بـه فديـة من
صيام أو صدقـــة أو نسك ،خمري فيها بني ذبح فديـة جمزئـة يف
األضحية ،أو صيام ثالثـة أ َّيـام ،أو التصدق بثالثة آصع لستة

مساكني لك ُِّل مسكني نصف صاع ،والصاع عبارة عن نحـــو
ثالثـة كيلو غرامـات تقريب ًا.
واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•
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( )31حكم سقوط شعرة من احملرم
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

قمت بالعبث باألنف وسقطت شعرة
عندما كنت ُم ْ ِرم ًا ُ
دون قصد ،فمـا حكم ذلك؟
اجلـواب ،وباهلل التوفيق:

عليــك  -بإزالة شــعرة من أنفــك متعمد ًا ُ -مـــدٌّ من

الطعام ،وتستغفر اهلل تعاىلْ ،
فإن سقطت منك من غري فعلك،
وال تعمــدت إزالتها فال يشء عليك كام هو مذهب اجلمهور،
خـالف ًا َّ
للشـــافعية ،الذين ال يفرقون بني العمد والنسيان يف
وجـوب الكفارة ،ملا كان من باب اإلزالة كهذا.
واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•
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( )32حكم الشعر املستعار املثبت بالرأس بالنسبة
ألعمال احلج
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

أنا رجل أصلع ال شعر عىل رأيس ،فركبت شعر ًا صناعي ًا
بواسطة خرباء خمتصني ،وأنا اآلن أريد أن أذهب إىل احلج فهل
حلق أو تقصري؟
عيل ٌ
َّ
اجلـواب ،وباهلل التوفيق:

َّ
إن تركيب هذا الشــعر الصناعي للرجل حرا ٌم من حيث

هوَّ ،
ألن النبي ﷺ« :لعن الواصلة واملستوصلة» ،كام أخرجه
الشــيخان من حديث ابن مســعود ريض اهلل عنه ،والع ّلة يف
ذلك هي التزوير وتغيري خلق اهلل.
وإذا كان هــذا يف املرأة التي من شــأهنا احليل والزينة كام
قال تعاىل ﴿ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
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ﮭ ﴾ [الزخرف ،]١٨ :فحرمته عــى الرجل بقياس األوىل.
نص العلامء عىل حتريم ذلك عىل النســاء والرجال ،واذا
وقد َّ

استمر البس ًا له فإنَّـــه جيب عليه خلعه عند غســـل اجلنابة،
وعند مسح الرأس يف الوضوء إذ ال ترفـــع عنه اجلنابـة حتَّى
يصل املــاء إىل البرشة ،وكذا مســح الــرأس ال جيزئ عليها
استقالالً ،وإذا أحرم وهو البسه وجب عليه دم لتغطية رأسـه
حيث يأخـذ حـكم ال َق َلن ُْس َو َة وال فـرق.
وال جيزيء قص الشعر منها؛ َّ
ألن ذلك ليس شعر رأسه،
بل ال بد أن يقرص شعر رأسه ْ
إن كان له شعر ولو مل يكن لديـه
إال ثالث شعرات أو أقلْ ،
باملـــرة كفاه
فإن مل يكن عليه شعر
َّ
املوسى عليه استحباب ًا ،وال يشء عليه غري ذلك.
إمرار َ
واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•
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( )33كيف تتحلل املرأة يف احلج؟
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

تقصـر شعر رأسها يف احلـج؟
هل للمرأة أن ِّ
اجلـواب ،وباهلل التوفيق:

نعــم البد للمــرأة إذا حتللت من حجهــا أو عمرهتا أن
تقص قلي ً
ال من شعر رأســها ،ألن حتللها متوقف عىل ذلك،
ِّ
لقوله تعــاىل ...﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ[ ﴾ ...الفتح:

األنملة من شعر رأسها من موضع واحد أو
 ،]٢٧فتأخذ قـدر ُ

من مواضع متفرقة ،وليس هلا أن حتلق رأسها؛ ألن ذلك ُم ْثل ٌة

هبا ،ويف احلديث عن ابن عباس ريض اهلل عنهام َّ
أن رسول اهلل
ﷺ قال« :ليس عىل النســاء َح ْل ٌق ،إن ََّم عىل النســاء التقصري»
أخرجه أبو داود ،وحسنه اإلمام النووي ،واحلافظ ابن حجر
يف بلوغ املرام.
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أ َّمـا الرجل َّ
حلـ ْلق؛ ألنَّـه فعل رسول اهلل
فإن األفضل له ا َ

ﷺ ،كــا ثبت يف الصحيحني من حديــث ابن عمر ريض اهلل

ـــن» ،يقول ذلك
الـم َحـ ِّل ِق َ
عنهام ،ولقوله ﷺُ :
«الله َّم ْار َحم ُ
«والـم َق ِّص ِ
ـري َن» أخرجه الشيخان
ثـالثـ ًاُ ،ث َّم قال يف الرابعة:
ُ

من حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام.

واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•

( )34حكم من جامع امرأته وهو حمرم
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

جامعت زوجتي وأنا حمرم بالعمرة عن
يقول الســائل:
ُ
جهل باحلــــكم ،وأمتمت العمرةُ ،ث َّم خرجــت إىل امليقات
عيل؟ أفـتـونا
وأحرمت بعمرة أخرى وأتيت هبا ،فام الواجب َّ

أثابـكم اهلل.
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اجلـواب ،وباهلل التوفيق:

َّ
إن مــا فعلته من االســتمرار يف عمرتك التي أفســدهتا
بجامع قبــل التحلل ،ومض ِّيك فيها حتَّــى أمتمتهاُ ،ث َّم إتيانك

بعمرة أخرى ،تكون قد فعلت الصــوابَّ ،
فإن العمرة الثانية
وقعت قضاء عن األوىل التي أفســدهتا ،كام يف الرشح الصغري
األئمة األربعة.
للدردير  ،95/2وحكى فيه عدم اخلالف بني َّ
والواجب عليــك معها أن تذبح هدي ًا وهو شــاة جمزئة
يف األضحية عند الســادة املالكية واحلنفيــة ،وبدنة جمزئة يف
األضحية عند الســادة الشــافعية ،وتذبحها يف مكة وتوزعها
عىل فقراء احلرم ومساكينه.
فإن مل تكن قد ذبحت اهلدي ،فإنَّـــه مــا زال يف ذمتك،
وجيب عليك أن توكل أحد ًا يشــري عنــك اهلدي ُث َّم يذبحه

ويوزعه ألهــل احلرم كام تقدّ م ،فإن عجزت عن ذلك صمت
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الســادة املالكية وهو األيرس حلال
عرشة أيام ،كام هو مذهب َّ
السائل وهو الذي نفتي به ،خالف ًا َّ
للشافعية واحلنابـلة واحلنفية
العجز عن اهلدي،
القائلني بوجوب اإلطعام بقيمة البدنة عند ْ
فإن عجز صام بعدد األمداد أيام ًا.

واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•

( )35حكم الرمي بعد منتصف الليل
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

متى يكون وقت رمي اجلامر يف احلج؟ وهل يصح للحاج

الرمــي بعد نصف الليل؟ وإذا رمى احلــاج بعد نصف الليل

جاه ً
ال أو ناســي ًا يف كل األيام أو بعضها لنفسه ،أو لنفسه وملن

وكله يف الرمي ،ثم سافر إىل بلده فهل يلزمه يشء؟ وإذا سافر

ثم مات وكان عليه جزاء فهل يقوم ورثته مقامه؟
أفتونا ،جزاكم اهلل خري ًا.
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اجلواب وباهلل التوفيق:

يدخل وقــت رمي مجرة العقبة بعــد منتصف ليلة العيد

(العــارش من ذي احلجة) عند الســادة الشــافعية واحلنابلة،
خالف ًا للســادة املالكية واألحناف الذيــن يرون أنه ال يدخل
وقت رمي مجــرة العقبة إال بعد طلوع الفجر الصادق ،ويكره

قبل الرشوق.

أمــا بقية األيــام فيدخل وقت رمي كل يــوم بعد زوال

الشــمس ،فمن رمى قبل زوال الشمس عن احلادي عرش أو
الثاين عرش أو الثالث عــر مل يصح رميه وكان عليه دم لرتك
الرمي ،هذا هو مشهور فقه األئمة األربعة.

غري أن الذي ذهب إليه بعض السادة األحناف ،والشافعية

أنه جيوز الرمي بعد فجر اليوم الثاين ملن أراد أن ينفر ويتعجل.
فإن هذا وإن كان قوالً ضعيف ًا إال أن فيه فسحة للناس مع

كثرة الزحام الذي يقع بسببه حرج كبري للناس ،ويموت عدد
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كثري من احلجاج عند اجلمرات..؛ لذلك ال نرى بأس ًا باألخذ
هبذا القول عند احلاجة حتقيق ًا ملقاصد الرشع يف رفع احلرج عن
الناس ،وإعامالً لقواعد الرشع يف ذلك كقاعدة :املشقة جتلب
التيسري ،وقاعدة :إذا ضاق األمر اتسع ،وقاعدة :رفع الرضر
(ال رضر وال رضار).
وكل ذلك إذا كان الرمي بعد الفجر لليوم الثاين ملن أراد
أن ينفر.
أما الرمي بعد منتصف الليل يف اليوم احلادي عرش وتالييه
أو من كان متأخر ًا ،فال.
أمــا من وكل يف الرمي لســفره أو مرضه ثــم رمى عنه
الوكيل فإنه جيزئه ذلك وال يشء عليه.
واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•

66

فـتــاوى
يف الـحــج والـعـمـــرة

( )36حكم الوصية بقطعة من األرض لتكون
أجرة حج عنه
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

تويف عمي رمحة اهلل عليه وعىل مجيع املســلمني وله مخس
من البنــات ،وزوجة ،وله أبناء إخوة ثالثــة ،أوىص أن ُيج
عنه وحدد قطعة أرض زراعية بــأن تكون مقابل حجته ،من
هو األوىل يف تنفيذ هذه الوصيــة وقضاء الدين ،هل هم أبناء
إخوانه أم بناته أم مجيع الورثة؟
للعلم بأن فيه خالف ًا بني الورثة عىل هذا املوضوع.
اجلواب وباهلل التوفيق:

حيــث إنه مل حيدد أحــد ًا ليقوم باحلج عنــه مقابل قطعة
األرض الزراعيــة ،فإن عىل الورثــة أن يق ِّيموا هذه األرض،
فإن كانت تفــي بأجر احلج ،فإمــا أن يأخذها أحدهم وحيج
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عنه ،أو يقتسموها فيام بينهم ويدفعوا أجرة احلج ،كل بحسب
نصيبه منها.

فإن مل تف بأجرة احلج فإن عليهم أن يوفوا ذلك من مجلة

الرتكة إذا كان قد وجب عليه احلج فلم حيج أو أوىص باحلج؛

ألن ذلك مــن مجلة ما جيب إخراجه من الرتكة قبل القســمة
كســائر الديون ،وإن زادت عن أجرة احلــج فهم باخليار بني

أن يســمحوا هبا ملن يقوم باحلج عنه ،أو يقتسموها فيام بينهم
وخيرجوا أجرة احلجٌّ ،
كل بحسب نصيبه من األرض.
واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•

( )37حكم أخذ اإلعانة للحج مع وجود متربع
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

أنا موظف أعمــل يف إحدى الدوائــر احلكومية ،وهذه

الدائرة متنح وتساعد كل موظف من موظفيها بمبلغ ().....
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درمهــ ًا ألداء فريضة احلج - ،وذلك حلوايل مخســة وعرشين
شــخص ًا ســنوي ًا  -ولكن قبل أن يأتيني رد الدائرة بأهنم قد
اختاروين للحج كانت إحدى املواطنات تعرف أنني كل عام
أقــدم أوراقي للدائرة ومل حيالفني احلــظ كل مرة؛ فقررت أن
تساعدين وبدأت تبحث معي عن إحدى احلمالت الرخيصة
الثمــن ،وقالت يل :قــدم أوراقك يف الدائــرة وأنا أكمل لك
املبلغ ،فبدأت أبحث يف احلمالت وهي تســاعدين يف البحث
عن طريــق اإلنرتنت ،وقدمت يف ثــاث محالت ومنها محلة
خريية ،ومل يصاحبني احلظ ،وقد يئســت مــن البحث ،ويف
عرفت املواطنة أنني يئســت من البحث ،وفجأة
إحدى األيام
ْ

اتصلــت يب وقالت يلَ :
تعال برسعة لقــد وجدت لك محلة،
نحج يف هــذا العام وأعطتني
وقــد
ُ
تكفلت أنــا والعائلة بأن ّ

أجرة احلملة أنا وزوجتــي ،وقد كان املبلغ كثري ًا جد ًا ،وقلت
هلا إن املبلغ كثري جد ًا ،فابتســمت وقالــت يل :لقد عرضت
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األمر عىل مجيع العائلة ،وقد قاموا باملسامهة يف ذلك ،واحلمد
هلل ،وعندما أخذت منها املال قلت هلــا :أنا قدمت يف الدائرة
وســيعطوين مبلغ (كذا) درمه ًا فردت وقالــت يل :هذا املبلغ
من نصيبك وحالل عليك ،وكانت الدائرة تنتظر مني رســالة
احلملة التي سوف أذهب معها لكي يقبل الطلب ،وقد طلبت
من احلملة أن تكتب يل رســالة بأين ملتحق معهم يف احلملة،
وكتبت يل الرســالة ،وقدمتها للدائرة ،وبعد فرتة اتصلت يب
ذهبت
الدائرة وقالت يل :بــأن طلبك ُقبل ووافقوا عليه ،وقد
ُ
إىل املواطنة التي تربعــت يل باحلملة ،وأكدت عليها بأن اهليئة
وافقت عــى طلبي فلو جاء يل املبلغ ماذا أفعل به ،فقالت مرة
أخرى :هذا من نصيبك ،عل ًام بأن املبلغ وصل يف حسايب وأنا
يف مكة بعدما اعتمرنا وبدأنا بالتلبية ،عل ًام بأين قد أخذت املبلغ
واستثمرته يف بلدي ،وال يوجد معي منه يشء.
السؤال :هل حيل يل هذا املبلغ وان أستفيد منه؟
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اجلواب وباهلل التوفيق:

إذا كانــت الدائرة تعطي هذا املبلــغ ملوظفيها كجزء من
اســتحقاقاهتم عليها؛ فإنه ال حرج عليــك من أخذه لكونك
تأخذ حق ًا بموجب نظامها ولوائحها.
وأما إن كان عىل ســبيل التربع للمساعدة عىل احلج ملن
مل حيج بحيث إذا علمت أن املوظف قادر عىل احلج بنفســه أو
بغريه فال تعطيه تلك املساعدة؛ فإن هذا املبلغ يف هذه الصورة
ال حيل لك ،وعليك إرجاعه هلا ،أو ختربها باحلقيقة فإن شاءت
اسرتجعته ،وإن شاءت أبرأتك منه.
وعليك أن تبحث عــن طبيعة هذا املبلغ الذي أخذته يف
ضوء هذين االحتاملني ،وقد علمت جواب كل منهام.
واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•
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( )38حكم م ْ
َن ترك بعض واجبات احلج
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

البس
رجل آفاقــي رحل إىل مكــة يف يوم عرفــة وهو ٌ
للمخيط ومل ُيرم إال بعد وصوله إىل مكة ،ووقف بعرفة وبات
بمزدلفة إىل نصف الليل ،ثم توجــه إىل منى ،ورمى اجلمرة،
وطاف طواف اإلفاضة ،وســعى ،ثم توجه إىل بلده ووكل يف

الرمي يف باقي األيام ،ومل يبت بمنى ،فام حكم َح ِّج ِه؟ وما عليه
من فداء إن كان َح ُّج ُه صحيح ًا؟
اجلـواب وباهلل التوفيـق:

اإلحرام :هو النية ،وجيــب عندها أن يتجرد الرجل عن
مجيع
املخيط املحيط بالبــدن أو عضو منه ،وحيظر عليه عندئذ ُ
حمرمات اإلحرام ،فإذا نــوى ومل يتجرد وجبت عليه فدية من
صيام أو صدقة أو نســك عىل التخيري ،فإمــا أن يصوم ثالثة
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أيام ،أو يتصدق بثالثة آصع عىل ســتة مســاكني من مساكني
احلــرم - ،والصاع يعادل بالوزن نحو ثالثــة ( كيلو جرام )
تقريب ًا  -أو يذبح هدي ًا يف مكــة يوزع عىل فقراء احلرم؛ لرتكه
واجب التجرد.
فإن مل ُيرم من امليقات وكان قاصد ًا احلج ،وجتاوزه بغري
هدي ُيذبح يف مكة ،فــإن مل يقدر عليه،
إحرام ،وجــب عليه ٌ
فعليه صيام ثالثة أيام يف احلج ،وسبعة إذا رجع إىل أهله.
وعليه برتك الرمــي واملبيت دمان آخران؛ لرتكه واجبني
من واجبــات احلج ،والتوكيل يف الرمي ال ُيســقط الدم عند
السادة املالكية ،خالف ًا لغريهم ،والدم ال يرفع عنه اإلثم؛ لرتك
واجبات احلج من غري عذر ،إنام ُيسقط الوجوب.
أما احلج فصحيح؛ لكونه أدى األركان ،والسيام أعظمها
وهو الوقوف بعرفة ،الذي يفوت بفوات وقته ،ولكن ال يكون
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احلج مــرور ًا الرتكابه آثام ترك الواجبات من غري عذر ،فإن
كان تركه هلا بعذر رشعي فال إثم عليه.
واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•

( )39حكم شرح مناسك احلج على جمسمات
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

يرسنــا أن نعلم ســيادتكم بأننا بصــدد إقامة محلة حتت
شــعار ﴿ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﴾
[آل عمران ]97 :ونرجو من ســيادتكم إفادتنا عن حكم رشح
مناسك احلج عىل املجسامت.
اجلـواب وباهلل التوفيـق:

ال مانع رشع ًا من التدريب عىل أداء املناســك من واقع
جمســات لبعض املشاعر املقدســة ،ولو للكعبة املرشفة؛ ألن
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وضع املجســات لألماكن جائز ،ولو كانت مشاعر مقدسة،
برشط أن ال تعــرض لإلهانة ،وهذا العمل حســن؛ ألن فيه
إعانة عىل معرفة أداء املناســك عىل أحســن وجــه ،ويتعني
أن يكون املرشــد فقيه ًا عارف ًا له خربة ســابقة باحلج والعمرة
ومعرفة باملشاعر.
واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•

( )40حكم خروج املرأة إىل احلج بغري حمرم
أو نسوة ثقات
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

هــل جيوز ذهاب بنت عمي معي للحــج وأنا ابن عمها
وليس هلا حمرم؟
هذا وتفضلوا بوافر االحرتام وشكر ًا.
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اجلـواب وباهلل التوفيـق:

ال جيــوز للمرأة أن خترج إىل احلج بغري زوج أو حمرم عند
اجلمهور ،فإن عــدم الزوج أو املحــرم وأرادت أن خترج يف
حجة اإلسالم مع نســوة ثقات أو رفقة مأمونة ،أو كان معك
نساؤك جاز هلا ذلك ،وأما أن خترج معك منفرد ًا فال كام ذهب
إليه اجلمهور ،خالف ًا للســادة املالكية عىل املشــهور املعتمد،
حيث أجازوا هلا اخلــروج للحج ونحوه مع القافلة العظيمة،
أي العدد الكثري املأمونني كام يكون يف الطائرات.
واهلل تعاىل أعلم.
•

•

•
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