
 فتاوى مهمة تتعلق باحلج والعمرة

] األنساك الثالثة يف احلج وكيفية العمل ا وأفضلها[ 
فتاوى مهمة 

 تتعلق باحلج والعمرة

(/) 

 

بسم اهللا الرمحن الرحيم 
احلمد هللا والصالة والسالم على رسوله حممد وآله وأصحابه ومن اهتدى داه، 

أما بعد. 
فهذه أسئلة نتعلق باحلج والعمرة تقدم ا بعض اإلخوة وهذا جواا فيما يلي. 

 . ونسأل اهللا أن ينفع ا املسلمني وأن مينحهم الفقه يف الدين إنه مسع قريب.
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 / ما هي األنساك الثالثة يف احلج وما كيفية العمل ا وأيها أفضل؟ 1س 
 / قد بني أهل العلم رمحة اهللا عليهم أن األنساك ثالثة، وكل ذلك وارد 1جـ 

يف السنة الصحيحة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. 
النسك األول: اِإلحرام بالعمرة وحدها وذلك بأن يقول القاصد للعمرة: اللهم 
لبيك عمرة، أو: لبيك عمرة، أو: اللهم إِين أوجبت عمرة. واملشروع أن يكون 

هذا بعد جترده من املخيط ولبسه إِزاره وردائه إِن كان رجلًا وبعد االغتسال، 
فإِن االغتسال مشروع والتطيب وأخذ ما حيتاج إِىل أخذه من قص شارب أو 
قلم ظفر أو نتف إِبط أو حلق عانة، هذا هو األفضل، واملرأة ليس هلا إحرام 



خاص من جهة الثياب بل حترم فيما شاءت إِال أن األفضل هلا أن تكون يف 
 مالبس ليست الفتة للنظر وليست مجيلة، مالبس ال تفنت من رآها، هذا هو
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األفضل هلا، وإن قال احملرم أو احملرمة عند اإلحرام بعد قوله اللهم لبيك عمرة: 
فإن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين، أو: تقبلها مين، أو: أعني على متامها 

وكماهلا، كل هذا ال بأس به. 
وإن قال احملرم: فان حبسين حابس فمحلي حيث حبستين أو حنو هذه العبارة مث 
أصابه حادث مينعه من إِمتامها فإِن له التحلل وليس عليه شيء ذا الشرط؛ ألن 
الرسول صلى اهللا عليه وسلم ملا اشتكت إِليه ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب 

أا شاكية - أي أا مريضة - قال: «حجي واشترطي أن حملي حيث 
حبستين» متفق على صحته. فلو أن املرأة جاءت للعمرة وقالت هذا الشرط 
مث أصاا احليض وال تستطيع اجللوس حىت تطهر ألن رفقتها ال يوافقوا فإِن 

هذا عذر لتحللها، أو إذا أصاب احملرم مرض مينعه من إكمال العمرة كذلك أو 
 غري هذا من احلوادث اليت متنع احملرم من إِكمال عمرته.
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وهكذا احلكم يف احلج وهو النسك الثاين: أن يقول: اللهم لبيك حجا، أو: 
لبيك حجا، أو: اللهم قد أوجبت حجا، على أن بكون ذلك بعد انتهائه من 

األشياء املشروعة. هذا هو األفضل، أي بعد الغسل وبعد التطيب وبعد جترده 
من املخيط كما تقدم. 

واملقصود أن احلكم يف احلج كاحلكم يف العمرة يف هذا، السنة للمؤمن واملؤمنة 
أن يكون اإلحرام بعد تعاطي ما شرع اهللا من غسل وطيب وحنو ذلك مما 



حيتاجه املؤمن واملؤمنة عند اإلحرام، وإذا دعت احلاجة إِىل أن يقول: فإن 
حبسين حابس فمحلي حيث حبستين، شرع له ذلك كالعمرة. والواجب أن 

يكون ذلك يف امليقات ليس له جتاوزه حىت حيرم، فإذا قدم من جند أو من 
 الطائف أو من جهة الشرق يكون إحرامه من ميقات الطائف من
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السيل "وادي قرن"، وإذا أحرم قبل ذلك أجزأه لكنه ترك األفضل، والسنة أال 
يتقدم باإلحرام بل يؤخره حىت بأيت امليقات، لكن لو أحرم قبل ذلك أجزأه 

ذلك ولزمه ولكن ال ينبغي له ذلك؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل حيرم 
إال من امليقات هذا هو السنة، فإذا وصل امليقات أحرم منه، وإن تطيب يف بيته 
أو اغتسل يف بيته وتعاطى ما شرع له من قص شارب وحنو ذلك وهو يف بيته 

أو يف الطريق كفى ذلك، إذا كان الوقت قريبا فيما بينه وبني اإلحرام. 
وذهب مجهور أهل العلم إىل أنه يستحب أن يصلي ركعتني أيضا قبل أن حيرم، 
واحتجوا على ذلك مبا جاء عنه صلى اهللا عليه وسلم قال: «أتاين آت من ريب 

وقال: صلِّ يف هذا الوادي املبارك، وقل: عمرة يف حجة» رواه البخاري، وكان 
 هذا يف وادي ذي احلليفة، وألنه صلى اهللا عليه وسلم أحرم بعدما صلى الظهر
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فدل ذلك على أن وقوع اإلحرام بعد صالة أفضل، وهذا قول جيد، ولكن 
ليس يف صالة اإلحرام نص واضح وحديث صحيح يف شرعيتها فمن فعلها فال 

حرج، وإِذا توضأ الوضوء الشرعي وصلى ركعتني سنة الوضوء كفت 
لإلحرام. 

أما النسك الثالث: فهو اجلمع بينهما أي جيمعٍ بني احلج والعمرة، يقول: اللهم 



لبيك عمرة وحجا، أو حجا وعمرة، أو يليب بالعمرة يف امليقات مث يف أثناء 
الطريق يدخل احلج ويليب باحلج قبل أن يشرع يف الطواف، وهذا يسمى قرانا 

وهو اجلمع بني احلج والعمرة، وقد أحرم النيب صلى اهللا عليه وسلم قارنا يف 
حجة الوداع، لىب بالعمرة واحلج مجيعا عليه الصالة والسالم، كما أخرب بذلك 
أنس رضي اهللا عنه وابن عمر رضي اهللا عنهما وغريمها وكان قد ساق اهلدي، 

 وهذا هو األفضل ملن ساق اهلدي.
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أما من مل يسق اهلدي فاألفضل له التمتع بالعمرة إِىل احلج، وهذا هو الذي 
استقر عليه األمر بعدما دخل النيب مكة عليه الصالة والسالم وطاف وسعى، 

أمر أصحابه الذين قرنوا أو أفردوا احلج أن جيعلوها عمرة فطافوا وسعوا 
وقصروا وحلوا فاستقر بذلك أن التمتع أفضل. 

والقارن إِذا جعل إِحرامه عمرة وكذا املفرد صار متمتعا إِذا دخل باِإلفراد أو 
دخل بالقران وليس معه هدي شرع له أن يتحلل بالطواف والسعي والتقصري، 

ويكون ذا متمتعا كما فعل أصحاب النيب صلّى اهللا عليه وسلّم بأمره عليه 
الصالة والسالم، قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت 

وجلعلتها عمرة» . 
وإذا كان القادم بالعمرة ال يريد احلج مسي معتمرا فقط وقد يسمى متمتعا كما 

 وقع ذلك يف
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كالم بعض الصحابة، ولكن يف عرف الفقهاء يسمى معتمرا إِذا كان مل يقصد 
احلج وإمنا قدم يف شوال أو يف ذي القعدة يعتمر ويرجع إِىل بالده أما إن بقي يف 



مكة بقصد احلج فهذا يسمى متمتعا، وهكذا من جاء يف رمضان أو غريه بقصد 
العمرة يسمى معتمرا، والعمرة هي الزيارة للبيت العتيق وإمنا يقال للحاج 

متمتعا إذا قدم بعمرة يقصد البقاء بعدها للحج إن كان قدومه بعد رمضان يف 
أشهر احلج مث بقي حىت حيج فهذا يسمى متمتع كما تقدم، وهكذا من أحرم 
 نا ويدخل يف قوله تعاىل: {فَما أيضا وبقي للحج ومل يفسخ يسمى متمتعقارن

] البقرة 196تمتع بِالْعمرة إِلَى الْحج فَما استيسر من الْهديِ} [البقرة: 
، فالقارن يسمى متمتعا، هذا هو املعروف عند أصحاب النيب صلى اهللا 196

 عليه وسلم، وقد قال ابن عمر متتع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالعمرة
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إِىل احلج، وهو أحرم قارنا عليه الصالة والسالم، ولكن يف عرف الكثري من 
الفقهاء أن املتمتع هو الذي حيل من عمرته مث يبقى حىت حيرم باحلج يف اليوم 

الثامن مثلًا، فهذا يقال له متمتع يف عرف الكثري من الفقهاء، فإن مجع بينهما ومل 
يتحلل مسوه قارنا، وال مشاحة يف االصطالح إِذا عرف املعىن واحلكم. 

فاملتمتع والقارن يف األحكام سواء فعلى كل منهما اهلدي فإن مل يستطع صام 
ثالثة أيام يف احلجٍ وسبعة إِذا رجع إىل أهله، وكل منهما يسمى متمتعا، لكن 
يتفاوتان يف السعي فاملتمتع عند مجهور العلماء عليه سعيان، سعي مع طواف 

العمرة، وسعي مع طواف احلج، ألنه ثبت يف حديث ابن عباس، أن الذين حلوا 
من العمرة ومتتعوا سعوا سعيني أحدمها مع طواف العمرة والثاين مع طواف 

 احلج، وهذا هو قول مجهور أهل العلم.
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أما القارن فليس عليه إِال سعي واحد فإن قدمه مع طواف القدوم كفى، وإن 
أخره وسعى مع طواف احلج كفى، هذا هو املعتمد وهذا قول مجهور أهل 

العلم: أن املتمتع عليه سعيان والقارن ليس عليه إِال سعي واحد، وهو خمري إِن 
شاء قدمه مع طواف القدوم وهو أفضل. كما فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فإنه طاف وسعى وطوافه يسمى طواف قدوم؛ ألنه قارن عليه الصالة والسالم، 
وإن شاء أخره وطاف مع طواف احلج وهذا من توسعة اهللا على عباده ورمحته 

سبحانه وتعاىل واحلمد هللا. 
وهنا مسألة قد يسأل عنها وهي ما إِذا سافر املتمتع بعد العمرة هل يسقط عنه 
الدم؟ فيه خالف بني أهل العلم، واملعروف عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه 

ال يسقط الدم مطلقًا سواء سافر إىل أهله أو إِىل غري ذلك لعموم األدلة، وذهب 
 مجاعة من
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أهل العلم إِىل أنه إِن سافر مسافة قصر مث رجع حمرما باحلج صار مفردا وسقط 
عنه الدم. 

وذهب آخرون إِىل أنه ال يسقط الدم إِال إِذا سافر إِىل أهله وهذا هو املروي 
عن عمر رضي اهللا عنه وابنه عبد اهللا أنه إِن سافر إِىل أهله بعد العمرة مث رجع 
حبج صار مفردا وليس عليه دم، أما سفره لغري أهله كالسفر للمدينة مثلًا بني 

احلج والعمرة والسفر إِىل جدة والطائف فهذا ال خيرجه عن كونه متمتعا وهذا 
هو األقرب واألظهر من جهة الدليل أن هذه األسفار اليت بني احلج والعمرة ال 

خترجه عن كونه متمتعا بل هو متمتع، وعليه دم التمتع وإن سافر إِىل املدينة 
بعد العمرة أو إِىل الطائف أو إِىل جدة فهو متمتع، وإمنا يكون مفردا إِذا سافر 

إِىل أهله كما قال عمر وابنه مث رجع حمرما باحلج من امليقات فهذا هو الذي 
 يسمى مفردا ألنه قطع ما بني العمرة واحلج بسفره إِىل أهله.
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وبكل حال فاألحوط للمؤمن يف هذا أن يهدي حىت ولو سافر إِىل أهله خروجا 
من اخلالف الذي ذهب إِليه ابن عباس رضي اهللا عنهما وهكذا احلكم عند من 

قال أنه يسقط عنه بالسفر إِىل مسافة قصر، كونه حيتاط ويهدي خروجا من 
خالف اجلميع ويأيت بالسنة كاملة يكون هذا خري له وأفضل إن استطاع ذلك، 

فإِن مل يستطع ذلك صام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إِذا رجع إِىل أهله لقوله 
سبحانه: {فَمن تمتع بِالْعمرة إِلَى الْحج فَما استيسر من الْهديِ} [البقرة: 

] وهو يشمل املتمتع ويشمل القارن ألنه يسمى متمتعا كما تقدم واهللا 196
ويل التوفيق. 

 
] حىت من أتى بالعمرة يف أشهر احلج مث خرج من مكة إىل املدينة وأقام فيها[

وقت احلج ال يلزمه التمتع 
 / شخص أتى بالعمرة يف أشهر احلج كشهر ذي القعدة مث خرج من مكة 2س 

إىل املدينة وأقام فيها حىت وقت احلج هل يلزمه التمتع أم هو خمري بني أحد 
 أنواع األنساك الثالثة؟
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/ ال يلزمه التمتع فإِن أراد أن يأيت بعمرة أخرى ويكون متمتعا ا عند 2جـ 
من قال انقطع متتعه بالسفر فال بأس ويكون متمتعا بعمرته اجلديدة وعليه الدم 
عند اجلميع إِذا أتى بعمرة من املدينة مث حج بعدها، يكون متمتعا عند اجلميع، 

وإن شاء رجع حبج فقط وفيه خالف هل يهدي أو ال يهدي؟ والصواب أنه 
يهدي ألن سفره إِىل املدينة ال يقطع متتعه يف أصح األقوال. 



 
] ما يلزم من جتاوز امليقات ملبيا حبج أو عمرة ومل يشترط وحصل له عارض[

مينعه من إمتام نسكه 
 / إذا جتاوز امليقات ملبيا حبج أو عمرة ومل يشترط وحصل له عارض 3س 

كمرض وحنوه مينعه من إمتام نسكه فماذا يلزمه أن يفعل؟ 
 / هذا يكون حمصرا، إِذا كان مل يشترط مث حصل عليه حادث مينعه من 3جـ 

 التمام - إِن أمكنه الصرب لعله
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يزول أثر احلادث مث يكمل - صرب، وإِن مل يتمكن من ذلك فهو خمري على 
الصحيح واهللا قال يف احملصر: {فَإِنْ أُحصرتم فَما استيسر من الْهديِ} [البقرة: 

] والصواب أن اإلحصار يكون بالعدو ويكون بغري العدو فيهدي وحيلق 196
ويقصر ويتحلل هذا هو حكم احملصر، يذبح ذبيحة يف حمله الذي أحصر فيه 

سواء كان يف احلرم أو يف احلل ويعطيها الفقراء يف حمله، ولو كان خارج احلرم، 
فإِن مل يتيسر حوله أحد نقلت إِىل فقراء احلرم أو إِىل من حوله من الفقراء أو 
إِىل فقراء بعض القرى مث حيلق أو يقصر ويتحلل، فإِن مل يستطع اهلدي صام 

عشرة أيام مث حلق أو قصر وحتلل. 
 

[حاج أحرم من امليقات لكنه يف التلبية نسي أن يقول لبيك عمرة متمتعا] ا 
إىل احلج 

حاج أحرم من امليقات لكنه يف التلبية نسي أن يقول لبيك عمرة  / 4س 
  ا إىل احلج فهل يكملمتمتعا
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نسكه متمتعا وماذا عليه إذا حتلل من عمرته مث أحرم باحلج من مكة؟ 
/ إذا كان نوى العمرة عند إِحرامه ولكن نسي التلبية وهو ناو العمرة 4جـ 

حكمه حكم من لىب، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وتشرع له التلبية يف 
أثناء الطريق فلو مل يلب فال شيء عليه، ألن التلبية سنة مؤكدة فيطوف ويسعى 

ويقصر وجيعلها عمرة ألنه ناوٍ عمرة، أما إِن كان يف اإلحرام ناويا حجا 
والوقت واسع فإِن األفضل أن يفسخ حجه إِىل عمرة فيطوف ويسعى ويقصر 

ويتحلل واحلمد هللا ويكون حكمه حكم املتمتعني. 
 

[حج عن والدته وعند امليقات لىب باحلج ومل يلب عن والدته] 
حج عن والدته وعند امليقات لىب باحلج ومل يلب عن  / ما حكم من 5س 

 ؟والدته
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 / مادام قصده احلج عن والدته ولكن نسي فإِن احلج يكون لوالدته 5جـ 
والنية أقوى لقوله صلى اهللا عليه وسلم «إِمنا األعمال بالنيات» فإِذا كان 

القصد من جميئه هو احلج عن أمه أو عن أبيه مث نسي عند اِإلحرام فإن احلج 
يكون للذي نواه وقصده من أب أو أم أو غريمها. 

 
] إحرام املرأة يف الشراب والقفازين وحكم خلع ما أحرمت فيه[

 / ما حكم إحرام املرأة يف الشراب والقفازين وهل جيوز هلا خلع ما 6س 
أحرمت فيه؟ 

 / األفضل هلا إِحرامها يف الشراب أو يف مداس هذا أفضل هلا وأستر هلا 6جـ 
وإِن كانت يف مالبس ضافية كفى ذلك، وإن أحرمت يف شراب مث خلعته فال 



بأس كالرجل حيرم يف نعلني مث خيلعهما إِذا شاء ال يضره ذلك، لكن ليس هلا أن 
 حترم يف قفازين،
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ألن احملرمة منهية أن تلبس القفازين، وهكذا النقاب ال تلبسه على وجهها، 
ومثله الربقع وحنوه، ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم اها عن ذلك لكن 

عليها أن تسدل مخارها أو جلباا على وجهها عند وجود رجال غري حمارمها، 
وهكذا يف الطواف والسعي؛ حلديث عائشة رضي اهللا عنها قالت: «كان 

الركبان ميرون بنا وحنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإِذا حاذونا سدلت 
إِحدانا جلباا من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه» أخرجه أبو داود 

وابن ماجه. 
وجيوز للرجل لبس اخلفني ولو غري مقطوعني على الصحيح وقال اجلمهور: 
يقطعهما، والصواب أنه ال يلزم قطعهما عند فقد النعلني ألنه صلى اهللا عليه 

وسلم خطب الناس بعرفة فقال: «من مل جيد النعلني فليلبس اخلفني» متفق على 
 صحته. ومل يأمر
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بقطعهما فدل ذلك على نسخ األمر بالقطع، واهللا ويل التوفيق. 
 
] نية اإلحرام وصفتها إذا كان احلاج حيج عن شخص آخر[

 / هل نية اإلحرام يف التلفظ واللسان وما صفتها إذا كان احلاج حيج عن 7س 
شخص آخر؟ 

 / النية حملها القلب وصفتها أن ينوي بقلبه أنه حيج عن فالن أو عن 7جـ 



أخيه أو عن فالن ابن فالن، هكذا تكون النية، ويستحب مع ذلك أن يتلفظ 
فيقول: اللهم لبيك حجا عن فالن أو لبيك عمرة عن فالن (عن أبيه) أو عن 

فالن ابن فالن، حىت يؤكد ما يف القلب باللفظ ألن الرسول صلى اهللا عليه 
وسلم تلفظ باحلج وتلفظ بالعمرة فدل ذلك على شرعية التلفظ ملا نواه تأسيا 
 بالنيب عليه الصالة والسالم، وهكذا الصحابة تلفظوا بذلك كما علمهم نبيهم
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عليه الصالة والسالم وكانوا يرفعون أصوام بذلك، هذا هو السنة، ولو مل 
يتلفظ واكتفى بالنية كفت النية وعمل يف أعمال احلج مثل ما يفعل عن نفسه 

يليب مطلقًا ويكرر التلبية مطلقًا من غري حاجة إِىل ذكر فالن أو فالن كما يليب 
عن نفسه كأنه حاج عن نفسه، لكن إِذا عينه يف النسك يكون أفضل يف 

التلبية، مث يستمر يف التلبية كسائر احلجاج والعمار: لبيك اللهم لبيك، لبيك ال 
شريك لك لبيك، إِن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك، لبيك اللهم 

لبيك، لبيك إِله احلق لبيك، املقصود أنه يليب كما يليب عن نفسه من غري ذكر 
أحد إِال يف أول النسك يقول: لبيك حجا عن فالن أو عمرة عن فالن أو لبيك 

عمرة وحجا عن فالن، هذا هو األفضل عند أول ما حيرم مع النية. 
 
] أو قدم إىل مكة يف عمل أو مهمة مث حصل له فرصة احلج هل حيرم من مكانه[

 خيرج إىل احلل
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 / ما حكم من قدم إىل مكة يف عمل أو مهمة مث حصل له فرصة احلج هل 8س 
حيرم من مكانه أو خيرج إىل احلل؟ 



 / إذا قدم إىل مكة ومل ينو احلج وال العمرة وإِمنا قدم حلاجة من 8جـ 
احلاجات كزيارة قريب أو عيادة مريض أو جتارة، ما نوى حجا وال عمرة مث 

بدا له أن حيج أو بدا له أن يعتمر فإنه حيرم من مكانة باحلج سواء كان يف داخل 
مكة أو يف ضواحي مكة. أما إذا كان أراد العمرة فإنه خيرج إىل احلل، التنعيم 

أو اجلعرانة أو غريمها إذا كان أراد العمرة، فإن السنة بل الواجب أن خيرج إىل 
احلل كما أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم عائشة ملا أرادت العمرة أن خترج إِىل 

التنعيم أمر عبد الرمحن أخاها أن خيرج ا إىل احلل من احلرم يعين إىل التنعيم أو 
غريه، هذا هو الواجب يف حق من أراد العمرة، أما من أراد احلج فإِنه يليب من 

 مكانه سواء كان داخل احلرم أو خارج احلرم كما تقدم.
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[هل يشترط لإلحرام ركعتان أم ال] 
؟ هل يشترط لإلحرام ركعتان أم ال / 9س 

 / ال يشترط ذلك وإِمنا اختلف العلماء يف استحباا فذهب اجلمهور إِىل 9جـ 
استحباب ركعتني يتوضأ ويصلي ركعتني مث يليب، واحتجوا على هذا بأن 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم أحرم بعد الصالة، أي أنه صلى الظهر مث أحرم 
بعد الصالة، أي أنه صلى الظهر مث أحرم يف حجة الوداع، وقال صلى اهللا عليه 

وسلم: «أتاين آت من ريب وقال صل يف هذا الوادي املبارك وقل عمرة يف 
حجة» وهذا يدل على شرعية صالة الركعتني وهذا قول مجهور أهل العلم. 

وقال آخرون: ليس يف هذا نص فإِن قول: «أتاين آت من ريب وقال: صل يف 
هذا الوادي املبارك» حيتمل: أن املراد صالة الفريضة يف الصلوات اخلمس 

وليس بنص يف ركعيت اِإلحرام، وكونه أحرم بعد الفريضة ال يدل على شرعية 
 ركعتني
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خاصة باإلحرام وإمنا يدل على أنه إِذا أحرم بالعمرة أو باحلج بعد صالة يكون 
أفضل إِذا تيسر ذلك. 

 
] من حيس خبروج مذي أو قطرات من البول أثناء اإلحرام وعند خروجه إىل[

الصالة 
 / ما حكم من حيس خبروج مذي أو قطرات من البول أثناء اإلحرام. 10س 

وكذلك عند خروجه إىل الصالة؟ 
 / الواجب على املؤمن إِذا علم هذا أن يتوضأ إِن كان الوقت وقت 10جـ 

صالة ويستنجي من بوله ويستنجي من املذي، والواجب يف املذي أن يغسل 
الذكر واألنثيني أما البول فيغسل طرف الذكر الذي أصابه البول مث يتوضأ 

وضوءه للصالة إِن كان وقت صالة، أما إِن كان الوقت ليس وقت صالة فال 
مانع من تأجيل ذلك إِىل وقت الصالة. لكن ينبغي أن ال يكون ذلك عن 

وساوس بل عن يقني أما إِذا كان عن وساوس فينبغي له أن يطرح هذا ويعرض 
 عنه حىت
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ال يبتلى بالوساوس، ألن الناس قد يبتلون بشيء من الوسوسة، يظن أنه خرج 
منه شيء وهو ما خرج منه شيء، فال ينبغي أن يعود نفسه للخضوع 

للوساوس، بل ينبغي له أن يطرحها وأن يعرض عنها ويتلهى عنها حىت ال 
يصاب ا، وإذا كان خيشى ذلك يرش ما حول فرجه باملاء إِذا فرغ من وضوئه 
حىت حيمل ما قد يقع له من الوساوس على أن هذا من املاء حىت يسلم من شر 



هذه الوسوسة. 
 
] تغيري لباس اإلحرام لغسله ووضع الطيب على اإلحرام قبل عقد النية والتلبية[

 / هل جيوز تغيري لباس اإلحرام لغسله؟ 11س 
 / ال بأس أن يغسل مالبس اِإلحرام وال بأس أن يغريها ويستعمل 11جـ 

غريها مبالبس جديدة أو مغسولة. 
  / ما حكم وضع الطيب على اإلحرام قبل عقد النية والتلبية؟12س 
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 / ال ينبغي وضع الطيب على الرداء واإلزار، إمنا السنة تطييب البدن 12جـ 
كرأسه وحليته وإبطيه وحنو ذلك، أما املالبس فال يطيبها عند اإلحرام، لقوله 

عليه الصالة والسالم: «ال يلبس شيئًا من الثياب مسه الزعفران أو الورس» . 
فالسنة أنه يتطيب يف بدنه فقط أما مالبس اإلحرام فال يطيبها وإذا طيبها مل 

يلبسها حىت يغسلها أو يغريها. 
 
] موضع إحرام من كان يف مىن قبل يوم التروية ووقت املتمتع[

 / ما حكم من كان يف مىن قبل يوم التروية هل يدخل وحيرم من مكة 13س 
أو حيرم من مىن؟ 

 / اجلالس يف مىن يشرع له أن حيرم من مىن واحلمد هللا وال حاجة إىل 13جـ 
 الدخول إىل مكة، بل يليب من مكانه باحلج إِذا جاء وقته.
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 / املتمتع هل له وقت حمدود يتمتع فيه وهل له أن حيرم باحلج قبل يوم 14س 
التروية؟ 

 / نعم اإلحرام بالتمتع له وقت حمدود وهو شوال وذو القعدة والعشر 14جـ 
اُألول من ذي احلجة هذه أشهر احلج، فليس له أن حيرم بالتمتع قبل شوال وال 

بعد ليلة العيد، ولكن األفضل أن حيرم بالعمرة وحدها فإِذا فرغ منها أحرم 
باحلج وحده هذا هو التمتع الكامل وإن أحرم ما مجيعا مسي متمتعا ومسي قارنا 

ويف احلالتني مجيعا عليه دم يسمى دم التمتع وهو ذبيحة واحدة جتزئ يف 
 جإِلَى الْح ةرمبِالْع عتمت نبع بقرة لقوله تعاىل: {فَمبع بدنة أو ساألضحية أو س

] فإن عجز صام عشرة أيام، ثالثة أيام 196فَما استيسر من الْهديِ} [البقرة: 
يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله واملدة غري حمددة كما تقدم. 

 فلو أحرم بالعمرة يف أول شوال وحل منها
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صارت املدة بني العمرة وبني اِإلحرام باحلج طويلة إِىل ثامن ذي احلجة، 
فاألفضل أن حيرم باحلج يف ثامن ذي احلجة كما أحرم أصحاب النيب صلى اهللا 

عليه وسلَم بذلك بأمر النيب عليه الصالة والسالم فإِنه أمرهم أن حيلوا من 
إحرامهم ملا قدموا مفردين باحلج وبعضهم قدم قارنا بني احلج والعمرة، فأمرهم 

النيب صلى اهللا عليه وسلم أن حيلوا إِال من كان معه اهلدي، فطافوا وسعوا 
وقصروا وحلوا وصاروا متمتعني بذلك، فلما كان يوم التروية وهو اليوم 

الثامن، أمرهم أن يهلوا باحلج من منازهلم، وهذا هو األفضل، ولو أهل باحلج 
قبل ذلك يف أول ذي احلجة أو قبل ذلك أجزأه وصح ولكن األفضل أن يكون 
إِهالله باحلج يف اليوم الثامن كما فعله أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم بأمره 

 عليه الصالة والسالم.
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[جاوز امليقات دون أن حيرم سواء كان حبج أو عمرة أو لغرض آخر] 
جاوز امليقات دون أن حيرم سواء كان حبج أو عمرة أو  / ما حكم من 15س 

؟ لغرض آخر
 / من جاوز امليقات حلج أو عمرة ومل حيرم وجب عليه الرجوع 15جـ 

واإلحرام باحلج والعمرة من امليقات، ألن رسول اهللا صلَى اهللا عليه وسلَم أمر 
بذلك قال عليه الصالة والسالم: «يهل أهل املدينة من ذي احلليفة ويهل أهل 
الشام من اجلحفة ويهل أهل جند من قرن ويهل أهل اليمن من يلملم» هكذا 
جاء يف احلديث الصحيح وقال ابن عباس: «وقت النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ألهل املدينة ذا احلليفة، وألهل الشام اجلحفة، وألهل جند قرنا، وألهل اليمن 
يلملم، هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج والعمرة» . فإذا 
كان قصده احلج أو العمرة يلزمه أن حيرم من امليقات الذي مير عليه فإِن كان 

 من طريق املدينة أحرم من ذي احلليفة وإن كان من
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طريق الشام أو مصر أو املغرب أحرم من اجلحفة من رابغ اآلن وإن كان من 
طريق اليمن أحرم من يلملم ألن كان من طريق جند أو الطائف أحرم من وادي 

ترن ويسمى قرنا ويسمى السيل اآلن ويسميه بعض الناس وادي حمرم فيحرم 
من ذلك حبجه أو عمرته أو ما مجيعا، واألفضل إِذا كان يف أشهر احلج أن 

حيرم بالعمرة فيطوف هلا ويسعى ويقصر وحيل مث حيرم باحلج يف وقته، فإن كان 
مر على امليقات يف غري أشهر احلج مثل رمضان أو شعبان أحرم بالعمرة فقط، 
هذا هو املشروع أما إِن كان قدم لغرض آخر مل يرد حجا وال عمرة إمنا جاء 



ملكة للبيع أو الشراء. ولزيارة بعض أقاربه وأصدقائه أو لغرض آخر ومل يرد 
حجا وال عمرة فهذا ليس عليه إِحرام على الصحه وله أن يدخل بدون إحرام، 

 هذا هو الراجح يف قول العلماء واألفضل أنه حيرم بالعمرة ليغتنم الفرصة.
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فعل من خاف أال يتمكن من أداء نسكه لعارض وذكر ثياب املرأة يف [
] اإلحرام

 / إذا خاف احملرم أال يتمكن من أداء نسكه بسبب مرض أو خوف 16س 
فماذا يفعل؟ 

 / إذا أحرم يقول عند إِحرامه «فإن حبسين حابس فمحلي حيث 16جـ 
حبستين» . 

إِذا كان خياف شيئًا من املوانع كاملرض فالسنة االشتراط ملا ثبت عن النيب صلى 
اهللا عليه وسلم أنه أمر ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب بذلك ملا اشتكت إليه 

أا مريضة. 
 / هل جيوز للمرأة أن حترم يف أي الثياب شاءت؟ 17س 
 / نعم حترم فيما شاءت، ليس هلا مالبس خمصوصة يف اإلحرام كما يظن 17ج 

بعض العامة، لكن األفضل أن يكون إحرامها يف مالبس غري مجيلة وغري الفتة 
 للنظر، ألا ختتلط بالناس، فينبغي أن تكون مالبسها غري الفتة للنظر
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وغري مجيلة بل عادية. ليس فيها فتنة، ولو أحرمت يف مالبس مجيلة صح 
إحرامها لكنها تركت األفضل. 

أما الرجل فاألفضل أن حيرم يف ثوبني أبيضني، إِزار ورداء وِإن أحرم يف غري 



أبيضني فال بأس. وقد ثبت عن الرسول صلى اهللا عليه وسلَم أنه طاف بربد 
أخضر وقد ثبت عنه صلَى اهللا عليه وسلَم أنه لبس العمامة السوداء عليه 

الصالة والسالم، فاحلاصل أنه ال بأس أن حيرم يف ثوب غري أبيض. 
 
ميقات إحرام القادم عن طريق اجلو وموضع إحرام من كان سكنه دون [

] املواقيت
 / مىت حيرم احلاج واملعتمر القادم عن طريق اجلو؟ 18س 

 / القادم عن طريق اجلو أو البحر حيرم إِذا حاذى امليقات مثل صاحب 18جـ 
الرب إذا حاذى امليقات أحرم يف اجلو أو يف البحر أو قبله بيسري حىت حيتاط 

 لسرعة الطائرة وسرعة السفينة أو الباخرة.
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 من كان سكنه دون املواقيت فمن أين حيرم؟ 19س 
 / من كان دون املواقيت أحرم من مكانه مثل أهل أم السلم وأهل 19جـ 

حبرة حيرمون من مكام وأهل جدة حيرمون من بلدهم لقوله صلَى اهللا عليه 
وسلَم يف حديث ابن عباس «ومن كان دون ذلك - أي دون املواقيت - 

فمهله من حيث أنشأ» ويف لفظ آخر: «فمهله من أهله حىت أهل مكة يهلون 
منها» . 

 
[من أي مكان حيرم احلاج يوم التروية] 

؟ من أي مكان حيرم احلاج يوم التروية / 20س 
 / حيرم من مرتله كما أحرم أصحاب النيب صلَى اهللا عليه وسلم من 20جـ 

منازهلم يف األبطح يف حجة الوداع بأمر النيب صلى اهللا عليه وسلَّم. وهكذا من 



كان يف داخل مكة حيرم من مرتله حلديث ابن عباس السابق وهو قوله صلَّى اهللا 
 عليه وسلم «ومن كان
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دون ذلك أي دون املواقيت فمهله من أهله حىت أهل مكة يهلون من مكة» ، 
متفق على صحته. 

 
[نوى باحلج قَادما من أحد البلدان وهبطت الطائرة يف مطار جدة ومل حيرم] 

فأحرم من جدة فماذا عليه 
/ ما حكم من نوى باحلج قَادما من أحد البلدان وهبطت الطائرة يف 21س 

مطار جدة ومل حيرم فأحرم من جدة فماذا عليه؟ 
/ إِذا هبطت الطائرة يف جدة وهو من أهل الشام أو مصر فإِنه حيرم من 21جـ 

رابغ يذهب إِىل رابغ يف السيارة أو غريها وحيرم من رابغ وال حيرم من جدة، 
وهكذا لو كان جاء من جند ومل حيرم حىت نزل إىل جدة يذهب إىل السيل وهو 

وادي قرن، فيحرم منه، فإِذا أحرم من جدة ومل يذهب فعليه دم شاة واحدة 
جتزيء يف األضحية يذحبها يف مكة للفقراء أو سبع بدنة أو سبع بقرة كما تقدم 

جربا حلجته أو عمرته. 
 

[نوى احلج باإلفراد مث بعد وصوله إىل مكة قلبه متمتعا فأتى بالعمرة] مث حتلل 
 منها
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/ ما حكم من نوى احلج باإلفراد مث بعد وصوله إىل مكة قلبه متمتعا 22س 
فأتى بالعمرة مث حتلل منها فماذا عليه ومىت حيرم باحلج ومن أين؟ 

/ هذا هو األفضل إِذا قدم احملرم باحلج أو باحلج والعمرة مجيعا فإِن 22جـ 
األفضل أن جيعلها عمرة وهو الذي أمر به النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه 

ملا قدموا، بعضهم قارن وبعضهم مفرد باحلج وليس معهم هدي، أمرهم أن 
جيعلوها عمرة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا إِال من كان معه اهلدي فإِنه يبقى 
على إِحرامه حىت حيل منهما إن كان قارنا أو من احلج إِن كان حمرما باحلج يوم 

العيد. 
املقصود أن من جاء مكة حمرما باحلج وحده أو باحلج والعمرة مجيعا وليس معه 

هدي فإن السنة أن بفسخ إِحرامه إىل عمرة فيطرف ويسعى ويقصر ويتحلل 
مث حيرم باحلج يف وقته ويكون متمتعا وعليه دم التمتع. 

 
 ] هدينوى باحلج متمتعا وبعد امليقات غري رأيه ولىب باحلج مفردا هل عليه[
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/ ما حكم من نوى باحلج متمتعا وبعد امليقات غري رأيه ولىب باحلج 23س 
مفردا هل عليه هدي؟ 

/ هذا خيتلف فإن كان نوى قبل وصوله إِىل امليقات نرى أنه يتمتع 23جـ 
وبعد وصوله إِىل امليقات غري نيته وأحرم باحلج وحده فهذا ال حرج عليه وال 

فدية، أما إِن كان لىب بالعمرة واحلج مجيعا من امليقات أو قبل امليقات مث أراد أن 
جيعله حجا فليس له ذلك، ولكن ال مانع أن جيعله عمرة أما أن جيعله حجا فال، 

فالقران ال يفسخ إِىل حج ولكن يفسخ إِىل عمرة ألنه أرفق باملؤمن وألا هي 
اليت أمر ا النيب أصحابه عليه الصالة والسالم فإذا أحرم ما مجيعا من امليقات 
مث أراد أن جيعله حجا مفردا فليس له ذلك ولكن له أن جيعل ذلك عمرة مفردة 



وهو األفضل له، فيطوف ويسعى ويقصر وحيل مث يليب باحلج بعد ذلك فيكون 
متمتعا. 

 
أحرم باحلج والعمرة وبعد وصوله إىل مكة ضاعت نفقته ومل يستطع أن [

 ] وغري نيته إىل حج مفرد هل يصحيفدي
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/ ما حكم من أحرم باحلج والعمرة وبعد وصوله إىل مكة ضاعت نفقته 24س 
ومل يستطع أن يفدي وغري نيته إىل حج مفرد هل يصح ذلك. وإذا كانت 

احلجة لغريه ومشترطا عليه التمتع فماذا يفعل؟ 
/ ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته إِذا عجز يصوم عشرة أيام، واحلمد 24جـ 

هللا، ثالثة أيام يف احلج وسبعة إِذا رجع إِىل أهله ويبقى على متتعه، وعليه أن ينفذ 
الشرط بأن حيرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر وحيل مث يليب باحلج ويفدي 

فإن عجز صام عشرة أيام ثالثة يف احلج قبل عرفة وسبعة إِذا رجع إِىل أهله ألن 
األفضل أن يكون يوم عرفة مفطرا إقتداء بالنيب صلَى اهللا عليه وسلم فإِنه وقف 

 ا مفطرا.
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] أحرم باحلج والعمرة قارنا وبعد العمرة حل اإلحرام وذكر حج تارك الصالة[
 / ما حكم من أحرم باحلج والعمرة قارنا وبعد العمرة حل اإلحرام هل 25س 

يعترب متمتعا؟ 
 / نعم إِذا أحرم باحلج والعمرة قارنا مث طاف وسعى وقصر وجعلها 25جـ 

عمرة يسمى متمتعا وعليه دم التمتع. 



 / ما حكم من حج وهو تارك للصالة سواء كان عامدا أو متهاونا وهل 26س 
جتزئه عن حجة اإلسالم؟ 

 / من حج وهو تارك للصالة فإن كان عن جحد لوجوا كفر إِمجاعا 26جـ 
وال يصح حجه، أما إن كان تركها تساهلًا واونا فهذا فيه خالف بني أهل 

العلم منهم من يرى صحة حجه، ومنهم من ال يرى صحة حجه والصواب أنه 
 ال يصح حجه أيضا لقول النيب صلَّى اهللا عليه وسلم «العهد الذي بيننا
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وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر» وقوله صلَى اهللا عليه وسلَم «بني الرجل 
وبني الكفر والشرك ترك الصالة» وهذا يعم من جحد وجوا، ويعم من تركها 

اونا، واهللا ويل التوفيق. 
 
] استعمال املرأة حلبوب منع العادة الشهرية يف أيام احلج وذكر طواف املرأة[

حال حيضها 
 / ما حكم استعمال املرأة حلبوب منع العادة الشهرية يف أيام احلج؟ 27س 

 / ال حرج يف ذلك ألن فيها فائدة ومصلحة حىت تطوف مع الناس 27جـ 
وحىت ال تعطل رفقتها. 

 / إذا حاضت املرأة أو نفست بعد إحرامها هل يصح هلا أن تطوف 28س 
بالبيت أو ماذا تفعل وهل عليها وداع؟ 

  / إِذا نفست أو حاضت حني قدومها للعمرة وقفت28جـ 
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عن ذلك حىت تطهر فإِذا طهرت تطوف وتسعى وتقصر ومتت عمرا. فإِذا 
كان هذا بعد العمرة أو بعدما أحرمت باحلج يف اليوم الثامن فإا تعدل أعمال 
احلج من الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي اجلمار وغري ذلك من التلبية والذكر، 

فإذا طهرت طافت وسعت حلجها، واحلمد هللا، فإن جاءها احليض بعد الطواف 
والسعي وقبل الوداع سقط عنها الوداع، ألن احلائض والنفساء ليس عليهما 

وداع. 
 
] ركعتا الطواف خلف املقام وذكر من أخر طواف اإلفاضة إىل طواف الوداع[

 / هل ركعتا الطواف خلف املقام تلزم لكل طواف وما حكم من 29س 
نسيها؟ 

 / ال تلزم خلف املقام، جتزئ الركعتان يف كل مكان من احلرم. ومن 29جـ 
 نسيها فال حرج عليه ألا سنة وليست واجبة.
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/ ما حكم من أخر طواف اإلفاضة إىل طواف الوداع وجعله طوافا 30س 
واحدا بنية طواف اإلفاضة والوداع معا وهل جيوز أن يؤدي طواف اإلفاضة 

ليال؟ 
/ ال حرج يف ذلك إذا طاف عند السفر بعد أعمال احلج فإٍن طواف 30جـ 

اإلفاضة يكفيه عن طواف الوداع، سواء نوى طواف الوداع مع طواف 
اإلفاضة أو مل ينو. املقصود أن طواف اإلفاضة يكفي وحده عن طواف الوداع 

إِذا كان عند اخلروج وإٍن نوامها مجيعا فال حرج يف ذلك، وجيوز أن يؤدي 
طواف اإلفاضة وطواف الوداع ليلًا أو ارا. 

 
[أقيمت الصالة واحلاج أو املعتمر مل ينته من إكمال الطواف أو السعي] وذكر 



الطهارة للطواف والسعي 
أقيمت الصالة واحلاج أو املعتمر مل ينته من إكمال  / ما احلكم إذا 31س 

؟ الطواف أو السعي
 / يصلي مع الناس مث يكمل طوافه وسعيه من حيث انتهى، يبدأ من 31جـ 

 حيث انتهى.
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/ هل يلزم للطواف والسعي طهارة؟ 32س 
/ تلزم الطهارة يف الطواف فقط، أما السعي فاألفضل أن يكون عن 32جـ 

طهارة وإن سعى بدون طهارة أجزأ ذلك. 
 
] حكم طواف الوداع[

 / هل طواف الوداع واجب يف العمرة، وهل جيوز شراء شيء من مكة 33س 
بعد طواف الوداع سواء كان حجا أو عمرة؟ 

 / طواف الوداع ليس بواجب أفضل، فلو خرج ومل يودع فال حرج، 33جـ 
أما يف احلج فهو واجب لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم «ال ينفرن أحد منكم 

حىت يكون آخر عهده بالبيت» وهذا كان خطابا للحجاج. 
وله أن يشتري ما حيتاج إليه بعد الوداع من مجيع احلاجات حىت ولو اشترى 

 شيئا للتجارة ما
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دامت املدة قصرية مل تطل أما إِن طالت املدة فإنه يعيد الطواف فإن مل تطل عرفًا 
فال إعادة عليه مطلقًا. 



 
تقدمي السعي على الطواف وصفة السعي ومن أي مكان يبدأ الساعي وعدد [

] أشواطه
 / هل جيوز تقدمي السعي على الطواف سواء كان يف احلج أو يف العمرة؟ 34س

 / السنة أن يكون الطواف أولًا مث السعي بعده فإِن سعى قبل الطواف 34جـ 
جهلًا منه فال حرج يف ذلك وقد ثبت عنه صلَى اهللا عليه وسلَم أنه سأله رجل 

فقال: سعيت قبل أن أطوف قال: «ال حرج» . فدل ذلك على أنه إِن قدم 
السعي أجزأه، لكن السنة أن يطوف مث يسعى هذا هو السنة يف العمرة واحلج 

مجيعا. 
  / ما هي صفة السعي ومن أي مكان يبدأ الساعي وما عدد أشواطه؟35س 
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/ يبدأ من الصفا وخيتم باملروة والعدد سبعة أشواط أوهلا يبدأ بالصفا 35جـ 
وآخرها ينتهي باملروة يذكر اهللا فيها ويسبحه ويدعو ويكرر الذكر والدعاء 

والتكبري على الصفا واملروة ثالث مرات رافعا يديه مستقبلًا القبلة لفعله صلى 
اهللا عليه وسلَم ذلك. 

 
] منها أفضلية احللق على التقصري وذكر ميقات توجه احلاج إىل عرفة وانصرفه[

 / أيهما أفضل احللق أو التقصري بعد أداء النسك يف العمرة أو احلج. 36س 
وهل جيزئ تقصري بعض الرأس؟ 

 / األفضل احللق يف العمرة واحلج مجيعا ألن الرسول صلَّى اهللا عليه 36جـ 
وسلَم دعا للمحلقني ثالثًا باملغفرة والرمحة، وللمقصرين واحدة فاألفضل احللق 

لكن إِذا كانت العمرة قرب احلج فاألفضل فيها التقصري حىت يتوفر احللق يف 
 احلج ألن احلج أكمل من العمرة فيكون األكمل لألكمل. أما إِن كانت العمرة
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بعيدة عن احلج مثال يف شوال ميكن لشعر الرأس أن يطول فإنه حيلق حىت حيوز 
فضل احللق. وال جيزئ تقصري بعض الرأس وال حلق بعضه يف أصح قويل 

العلماء بل الواجب حلق الرأس كله أو تقصريه كله. واألفضل أن يبدأ بالشق 
األمين يف احللق والتقصري. 

 / مىت يتوجه احلاج إىل عرفة ومىت ينصرف منها؟ 37س 
 / يشرع التوجه إليها بعد طلوع الشمس من يوم عرفة وهو اليوم 37جـ 

التاسع ويصلي ا الظهر والعصر مجعا وقصرا مجع تقدمي بأذان واحد وإقامتني 
تأسيا بالنيب صلَى اهللا عليه وسلم وأصحابه. رضي اهللا عنهم، ويبقى فيها إىل 

 غروب الشمس مشتغلًا بالذكر والدعاء وقراءة القرآن والتلبية
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حىت تغيب الشمس ويشرع اإلكثار من قول (ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، 
له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، وسبحان اهللا واحلمد هللا وال إِله 

إال اهللا وال حول وال قوة إِال باهللا. . ويرفع يديه بالدعاء وحيمد اهللا ويصلي على 
النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل الدعاء ويستقبل القبلة، وعرفة كلها موقف، 
فإذا غابت الشمس شرع للحجاج االنصراف إِىل مزدلفة بسكينه ووقار مع 

اإلكثار من التلببة فاذا وصلوا مزدلفة صلوا املغرب والعشاء بأذان واحد، 
وإقامتني املغرب ثالثًا والعشاء ركعتني. 

 
] الوقوف مبزدلفة واملبيت وقدره واالنصراف منها[

 / ما حكم الوقوف مبزدلفة واملبيت وما قدره. ومىت يبدأ احلاج 38س 



االنصراف منها؟ 
 / املبيت مبزدلفة واجب على الصحيح بعضهم إِنه ركن، وقال 38جـ 

 بعضهم مستحب،
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والصواب من أقوال أهل العلم أنه واجب من تركه فعليه دم، والسنة أن ال 
ينصرف منها إال بعد صالة الفجر وبعد اإلسفار يصلي فيها الفجر فإِذا أسفر 

توجه إِىل مىن ملبيا والسنة أن يذكر اهللا بعد الصالة ويدعو فإذا أسفر توجه إىل 
مىن ملبيا. وجيوز للضعفاء من النساء والرجال والشيوخ االنصراف من مزدلفة 
يف النصف األخري من الليل رخص هلم النيب عليه الصالة والسالم، أما األقوياء 
فالسنة هلم أن يبقوا حىت يصلوا الفجر وحىت يذكروا اهللا كثريا بعد الصالة مث 

ينصرفوا قبل أن تطلع الشمس، ويسن رفع اليدين مع الدعاء يف مزدلفة 
 مستقبلًا القبلة كما فعل يف عرفة، ومزدلفة كلها موقف.
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[املبيت خارج مىن أيام التشريِق وميقات النفري من مىن] 
/ ما حكم املبيت خارج مىن أيام التشريِق سواء. كان ذلك عمدا أو 39س 

لتعذر وجود مكان فيها. ومىت يبدأ احلاج بالنفري من مىن؟ 
/ املبيت يف مىن واجب على الصحيح ليلة إِحدى عشرة وليلة اثنىت 39جـ 

عشرة هذا هو الذي رجحه احملققون من أهل العلم على الرجال: النساء من 
احلجاج فإن مل جيدوا مكانا سقط عنهم وال شيء عليهم ومن تركه بال عذر 
فعليه دم. ويبدأ احلاج بالنفري من مىن إذا رمى اجلمرات يوم الثاين عشر بعد 

الزوال فله الرخصة أن يرتل من مىن، وإِن تأخر حىت يرمي اجلمرات يف اليوم 



الثالث عشر بعد الزوال فهو أفضل. 
 

[األفضل للحاج يف أعمال يوم النحر] 
 وهل جيوز التقدمي األفضل للحاج يف أعمال يوم النحر / ما هو 40س 

 والتأخري؟
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 / السنة يف يوم النحر أن يرمي اجلمرات برمي مجرة العقبة وهي اليت 40جـ 
تلي مكة يرميها بسبع حصيات كل حصاة على حده يكرب مع كل حصاة، مث 

ينحر هديه إِن كان عنده هدي مث حيلق رأسه أو يقصره واحللق أفضل، مث 
يطوف ويسعى إن كان عليه سعي، هذا هو األفضل كما فعله النيب صلى اهللا 

عليه وسلم فإنه رمى مث حنر مث حلق مث ذهب إِىل مكة فطاف عليه الصالة 
والسالم. هذا الترتيب هو األفضل، الرمي مث النحر مث احللق أو التقصري مث 

الطواف والسعي إِن كان عليه سعي فإِن قدم بعضها على بعض فال حرج لو 
حنر قبل أن يرمي أو أفاض قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يرمي أو حلق قبل أن 

يذبح كل هذا ال حرج فيه. النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن من قدم أو 
 أخر قال: «ال حرج ال حرج» .
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[التوكيل يف الرمي عن املريض واملرأة والصيب] 
؟ التوكيل يف الرمي عن املريض واملرأة والصيب/ ما حكم 41س 

/ ال بأس بالتوكيل عن املريض واملرأة العاجزة كاحلبلى والثقيلة 41جـ 
والضعيفة اليت ال تستطيع رمي اجلمار فال بأس بالتوكيل عنهم أما القوية 



النشيطة فإا ترمي بنفسها ومن عجز عنه ارا بعد الزوال رمى يف الليل، من 
عجز يوم العيد، رمى ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد ومن عجز يوم احلادي 
عشر، رمى ليلة اثنىت عشرة عن يوم احلادي عشر ومن عجز يف اليوم الثاين 

عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمى يف الليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاين عشر 
وينتهي الرمي بطلوع الفجر. 

 أما يف النهار فال يرمي إِال بعد الزوال يف أيام التشريق.
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[رمي اجلمرات الثالث ىف أيام التشريق ليال ملن ليس لديه عذر] 
رمي اجلمرات الثالث ىف أيام التشريق ليال ملن ليس لديه / هل جيوز 42س 
 وهل جيوز ملن دفع مع النساء والضعفة ليلة النحر بعد منتصف الليل من عذر

مزدلفة أن يرمى مجرة العقبة أم ال؟ 
/ جيوز الرمي بعد الغروب على الصحيح لكن السنة أن يرمي بعد 42جـ 

الزوال قبل الغروب هذا هو األفضل إذا تيسر وإذا مل يتيسر فله الرمي بعد 
الغروب على الصحيح. 

ومن دفع مع الضعفة والنساء فحكمه حكمهم من دفع معهم من األقوياء من 
حمارم ومن سائقني ومن غريهم من األقوياء فحكمه حكمهم جيزئه أن يرمي يف 

 آخر الليل مع النساء.
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] ما يتعلق برمي اجلمرات[
 / مىت يبدأ احلاج رمي اجلمرات؟ وما كيفية الرمي؟ وما عدد احلصى؟ 43س 

وبأي اجلمرات يبدأ الرمي ومىت ينتهي؟ 



 / يرمي أول اجلمار يوم العيد وهي اجلمرة اليت تلي مكة ويقال هلا 43جـ 
(مجرة العقبة) يرميها يوم العيد وإن رماها يف النصف األخري من ليلة النحر كفى 

ذلك، ولكن األفضل أن يرميها ضحى ويستمر إىل غروب الشمس ليال عن 
يوم العيد يرميها واحدة بعد واحدة ويكرب مع كل حصاة أما يف أيام التشريق 

فريميها بعد زوال الشمسي يرمي األوىل اليت تلي مسجد اخليف بسبع حصيات 
يكرب مع كل حصاة مث الوسطى بسبع حصيات مث األخرية بسبع حصيات يف 

اليوم احلادي عشر والثاين عشر، وهكذا الثالث عشر ملن مل يتعجل والسنة أن 
 يقف بعد األوىل وبعد الثانية
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بعدما يرمي األوىل يقف مستقبال القبلة وجيعلها عن يساره ويدعو ربه طويال 
ويعد الثانية يقف وجيعلها عن ميينه مستقبال القبلة ويدعو ربه طويلًا، يف اليوم 

احلادي عشر والثاين عشر ويف اليوم الثالث عشر ملن مل يتعجل أما اجلمرة 
األخرية اليت تلي مكة فهذه يرميها وال يقف عندها؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه 

وسلَم رماها ومل يقف عندها عليه الصالة والسالم. 
 
شك بأن بعض احلصى مل يسقط يف احلوض وجواز الرمي من احلصى الذي [

] اجلمار حول
 / ما حكم من حصل عنده شك بأن بعض احلصى مل يسقط يف احلوض؟ 44س 

 / من شك فعليه التكميل يأخذ من احلصى الذي عنده يف مىن من 44جـ 
 األرض ويكمل ا.
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 / هل جيوز للحاج أن يرمي من احلصى الذي حول اجلمار؟ 45س 
 / جيوز له ذلك ألن األصل أنه مل حيصل به الرمي أما الذي يف احلوض 45جـ 

فال يرمي بشيء منه. 
أملى هذه األجوبة الفقري إىل عفو ربه عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز عفا اهللا 

عنه، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد. 
  هـ1407الطائف: شهر ذي القعدة عام 
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