بسم هللا الرحمن الرحيم

المسائل المشكلة في الحج
الشيخ /عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمدد ،وعلدى للدو وصدحبو

أجمعين ،أما بعد:

أيها األخوة الحضور واألخوات الحاضرات ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتو ،وحياكم هللا جميعاً في مجلس من
مجالس العلماء الذين لهم الفضل بعد هللا -عز وجل -في تبيين الحق والدعوة إليو.

فمجلسنا هذا كان عنوانو المسدائل المشدكلة فدي الحدج ،وسدنررحو علدى فضديلة الشديد الددكتور العالمدة عبدد

الكريم بن عبد هللا الخضير ،مجموعة من األسلة التي أعدت قبل ذلك ثم نستقبل أيضاً منكم األسدئلة التدي تدرد
من عندكم.

نبدأ بالسؤال.

يقول :فضيلة الشيد :هدل لوقدوا الحداع بعرفدة داعيداً مدن دليدل الدذين يقفدون فدي عرفدة ويددعون يعندي لفتدرة

رويلة ،هل لهذا من دليل؟

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسووله ببيبوا محمود ،وعلوى للوه وصوحبه عيمعوين ،عموا
بعد:

فإيابة على هذا السواا ::الببو -عليوه الصوالو والسوالم -يمو بوين صوالت ال وور والعصور يمو ت وديم فو يووم
عرفة؛ ليتوفر الوقت للذكر والدعاء واإللحاح علوى هللا -يو وعوال ،-ووقو

-عليوه الصوالو والسوالم -راكبوا ،ولوذا

يرى يم من عه العلم عن الركوب عفض  ،وعن يست ب ال بلوة راكبوا ويودعو هللا -يو وعوال -ويخلو
ويستحضوور مووا يوودعو بووه ويصوود اللي و لووى هللا -ي و وعووال-؛ فووإن هووذا الموق و

تستشعر ع مة هذا الوق
ومن الماس
ف ذلك في

وقرب الرب -ي وعال.-

فو دعا وه

ع وويم ،يببغ و عن يستشووعر،

عن بيد كثي ار من طالب العلم ي ضوبه ما بالبوم عو باألحاديث المباحة ،وقود يتيواوب بعول البوا

ف ش ء من المحرم ،من الكالم وغيره ،وقد يويد من الحياج فو هوذا الموقو

الع ويم مون يرتكوب

بعل المح ورات كإرسا :الب ر لى البساء ،ضافة لى ال ي وال ا :الذي ال يبف ب يضور ،وبعضووم يسترسو
ي ت بما حرم هللا عليه من غيبة وبميمة ووقوع ف ععرال البا  ،وال سويما عهو العلوم ،هوذا موقو

عن يستشعره ك حاج فضال عن طالب علم.
وبعل البا

ع ويم يببغو

يتشاغ بما ال يبفعه ،همه عن يبتو هذا اليوم ثم الذي يليه ،ثوم الوذي يليوه ليعوود لوى عهلوه ويوباو:

ععمالووه ،ك و ن هووذا البسووك الع وويم صووار عب ووا علووى البووا  ،والمس و لة مس و لة عربعووة عيووام ،كي و

تسووتث

هووذه األيووام

األربعووة ،وقوود كووان المسوولمون علووى موور العصووور ي ضووون األشووور ،عشووور متتابعووة ،شووور عو شووورين ف و الطري و

قادما على الحج ،ثم ييل

ف مكة والمشاعر مدو طويلة ليسوت بيووم عو يوومين عو ثالثوة ،يو تون قبو الحوج بمودو
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طويلووة؛ ليحتوواطوا لحيوووم ،ثووم بعوود ذلووك ذا قفل ووا عمضووا الوقووت الطويو ف و الريوووع وهللا -ي و وعووال -ي وووَّ{::لددم
ت ُكوُنوا بالِ ِغ ِ
يو ِإالَّ ِب ِش ِق األَن ُف ِ
س}[( )7سوورو البحو ] ،واآلن قود يصووم الشوخ فو بلوده يووم عرفوة وبوين عهلوه ويفطور
َ
َ
معوم ثم يحج ويري بعد ثالثوة عيوام ،هوذا مون تيسوير هللا -يو وعوال -وهوذه بعموة ييوب شوكرها ،فعلوى الحواج عن
يستحضر وعلى عصحاب الحمالت -وهذا ش ء مشواهد بالبسوبة للحموالت -مون بعود صوالو العصور مباشورو الوذي
هو وقت اللبوم ،وقت ت كد واستحباب الدعاء ،ووقت بواية الوقت الذي يببغ عن يحر

عليه عشد الحور

قبو

فواته ،عصحاب الحمالت كثير موبوم بعود صوالو العصور يتو هبون لالبصو ار  ،بعوم ال يبصورفون ال بعود الغوروب،
لكووبوم يت و هبون لالبص و ار  ،وبعوود الفتوواوى الت و سوومعت ف و األع ووام المت و خرو عبووه ييوووب االبص و ار

قب و غووروب

الشووم  ،اب وور موواذا سوويحدث يمك ون يموورون موورور بعوود صووالو ال ووور ييمعووون ويصوولون ال ووور ويموورون موورو ار،

ووقوفوم ميبئ عبد عاموة عهو العلوم ،وان عويوب علويوم يمو مون عهو العلوم الودم ذا ابصورفوا قبو الغوروب ،فوإذا

ابتشوورت هووذه الفتوواوى وشوواعت لوون يكووون للوقووو

عي عثوور ف و بف و

الحوواج ،فعلووى عه و الحمووالت عن يرف ووا بموون

معوم ،وهم ماتمبوون علوى هوذا ،بموا دفعوت لووم األمووا :ليتفورل الحواج لحيوه ويوادي حيوه علوى الويوه المشوروع،
فعلووى الحوواج ذا يمو بووين الصووالتين يمو ت ووديم وتوووفر لووه موون الوقووت مووا يكفو للووذكر والوودعاء والووتالوو والتضوورع
واالبطراح واالبكسار بين يدي هللا -عب وي  -فوذا عمر ال بد مبه وهذا وقته ،لكن م األس

عن األعما :قيدت

عربابوا وعصحابوا ،تيده طو :العام ف ال ي وال ا ،:فمث هذا ال يوف الغتبام مث هذه األوقات.
فعليبا عن بحر

على حفو الوبف

واللسوان ويميو اليووارح ،بحور

عن بحف ووا عموا يغضوب هللا -يو وعوال-

وعن تضي عليبوا سودى ،لبوفو لحف ووا فو مثو هوذه األوقوات الفاضولة(( ،تعور علوى هللا فو الرخواء يعرفوك فو

الشدو)) .بعم.

يقول السائل :ما حكم الرمي قبل الزوال؟

بالبسووبة ليوووم البحوور فووالرم فيووه موون طلوووع الشووم
تعالى -لكن بالبسبة أليام التشري فال رم

لووى غروبوووا ،وان رمووى بعوود غروبوووا فووال حوورج  -ن شوواء هللا

ال بعد البوا ،:والبب -عليه الصالو والسالم -ويمي عصوحابه بموا

رمووا بعوود الووبوا ،:وقووا :الببو -عليووه الصووالو والسووالم(( :-خووذوا عبو مباسووككم)) ،فكووابوا يتحيبووون الووبوا ،:يعبو
يبت روبه ,والرسو- :عليه الصالو والسالم -يحب

قب البوا :يا اب لرخ

عصحابه حتى تبو :الشم  ،فإذا بالت رمى ،ولو كان الرم

لبعضوم عو قا ::ارموا وعبا عفع األفض  ،لكن لما لم يرم عحد من عصحابه قب الوبوا،:

وقد رمى وابت ر وتحين البوا :وقا(( ::حذوا عب مباسككم)) د :على عبه ال ييوب الرم قب البوا.:

الذين يفتون بالرم قب البوا ،:هذا رعي عب حبيفة ،ف اليوم األخيور فو يووم البفور األو ،:ومون يفتو بوه مطل وا
-كما بسمعه ف هذه األيام -قصدهم التخفي

والتيسير على البا ؛ ويد البحام الشديد مموا ال يويود ب يوره فيموا

ت دم ف عروا عن هذه المش ة تيلب التيسير ،ف عروا عن توسعة الوقت يح اإلشكا ،:والوذي فو ب وري وت وديري عبوه لون

يحو اإلشووكا ،:كوووبوم يرمووون قبو الووبوا :لوون يبحو اإلشوكا ،:فاإلشووكا :المويووود فو يوووم العيوود -فو ضووحى يوووم
اإ نس ِ
ِ
ع َجدل}[( )77سوورو
دق ِ َ ُ
دان مدن َ
العيد -سو يبت لوى عيوام التشوري ؛ ألن البوا ميبولوون علوى العيلوةُ { ،خل َ
األببياء] ،فالذي يباحم م بوا :الشم  ،سو يوباحم مو طلووع الشوم  ،والوذي يتضورر مو بوا :الشوم  ،سوو
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يتضرر م طلوع الشم  ،وهكذا ،فطو :الوقوت ال يحو اإلشوكا ،:فعليبوا عن بلتوبم بالسوبة ،والرمو قبو الوبوا :ال
ييوب عبد يماهير عه العلم.

من سافر بالرائرة إلى جدة يريد العمرة أو الحج فمن أين يحرم؟

من سافر على الطا رو عن طر يدو فإبه يحرم ذا حاذى عقرب المواقيت لى بلوده ،فوإن كوان يمور بمي وات معوين
ذا واببووه وحوواذاه واال فيحوواذي عقوورب المواقيووت لووى بلووده ،وال يبت وور حتووى يو ت مي اتووه؛ ألبووه ن موور بووذي الحليفووة،

كمن سافر مثال مون ال صويم ومي اتوه مي وات عهو بيود السوي  ،مورو ار بالمديبوة فإبوه ال يبت ور حتوى يحواذي السوي ،
عليه عن يحرم ذا حاذى ذا الحليفة ،فإن تياوب وعحورم مون محواذاو مي اتوه األصول فواليموور علوى عبوه يلبموه دم،
واإلمام مالك ي و :يكفيه ذا عحرم من مي اته ،ب و :مث هوذا بالبسوبة لمون يمور بمي وات عو عكثور مون مي وات ،يمور

بمي ات ويتياوبه.

الشووام مووثال مي اتووه اليحفووة ذا موور بالمديبووة ثووم تياوبهووا غيوور محوورم لووى اليحفووة الووذي هووو مي اتووه األصوول فإبووه
يلبمه عبد يموور العلماء دم؛ ل وله عليه الصالو والسالم(( :هن لون ولمن عتى عليون من غير عهلون)) واإلمام

مالووك ي ووو ::ذا عحوورم موون مي اتووه األصوول ال يلبمووه دم ،ولووو تيوواوب مي اتووا ل ولووه(( :هوون لووون)) عي هووذه المواقيووت
أله تلك اليوات ،وقد عم بب

صريح ،بعوم هوو تورك يوبءا مون الوب

وعمو بيوبء ،لكون عمو بواليبء الوذي

يخصووه ،فالووذي ي ووور عن قووو :اإلمووام مالووك وييووه ،لكوون ذا كووان غيوور مي اتووه مووثال ،تيوواوب ذا الحليفووة ،الشووام
تياوب ذي الحليفة ،ثوم لموا وصو
عرف ب  ،هذا لي

لوى يودو موثال ،قيو لوه اريو لوى اليحفوة ،قوا ::ال ،عريود عن عحورم مون السوي ،

بمي اته األصل  ،ولي

بالمي ات الذي مر به ،فو يدخ ف قو :مالك عو يخرج عليه؟

ال اهر عن التسامح ف مث هذا له ويه  -ن شواء هللا تعوالى -موا دام عحورم مون مي وات شورع معتبور محودد مون
قب الشارع ومبصو

عليه.

يقول السائل :إذا تأذى الحاع من البرد في ليلة مزدلفة وغرى رأسو ،هل عليو فدية؟

ال ييووب للمحوورم عن يغطو عرسووه وال ويوووه؛ للحووديث الصووحيح ،فو حووديث الحوواج الووذي وقصووته دابتووه ف ووا(( ::ال
تخمروا رعسه وال ويوه)) ،فال ييوب للمحرم عن يغط رعسه وال ويوه ،لكون ن احتواج لوى المح وور فعلوه وال ثوم
بوذلك عثبواء البووم ،عادتوه عن يغطو عرسوه ،وال يبوام ال ذا غطوى

عليه وعليوه فديوة ،ن غطوى عرسوه وهوو ال يحو

ويوه ،فإذا بام وغطى رعسه وويوه حا :البوم ف د رف ال لم عبه وال ش ء عليه.

يقول السائل :متى تكون الضرورة مستدعية للمبيت خارع حدود منى؟

المبيت بمبى من عه العلم من قوا :ب بوه ركون مون عركوان الحوج ال يصوح ال بوه كوالوقو

قو :شديد ،ييع اإلبسان يحتاط لبفسه ،ومبوم من يورى عن الوقوو

بعرفوة ،وال شوك عن هوذا

وايوب مون وايبوات الحوج يو ثم بتركوه ويلبموه

ذا تركووه دم ،ومووبوم موون قووا :بسووبيته وعبوه مسووتحب ،لكوون ععوود :األقووا :فو المسو لة عبووه وايووب ،لووي

البب -عليه الصالو والسالم -رخ

للرعاو والس او بتركه ،ولو كان ركبا ما رخ

ايب ولو كان سبة لما احتايوا لى الترخي

.

فيه  ،ولي

بووركن؛ ألن

بسبة ،وابموا هوو

فالضرورو عو المبرر للمبيت خارج مبى عال ييد مكابا ،فإن كان ممن يحتم المبيت فو الطرقوات وال خطور عليوه
فو ذلووك فالووذي يتعووين عليووه عن يبيووت؛ ألبوووا موون مبووى ،عمووا قولووه هووذا المكووان ال يليو بووه ،كيو
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ال يليو بووه؟ هووذا

مبيت ،وهذا من مبى ،وهذا مشعر ع يم ،وهوو عيضوا البم لوك عيووا الحواج ،لكون ن خشويت علوى بفسوك الضورر،
ب ن تده بالسيارات عو يبالك ضرر حيب ذ{ :ما جعل عَلي ُكم ِفي ِ
الد ِ
ين ِمن َحَرع}[( )77سورو الحوج].
َ َََ َ
م وون مع ووه بس وواء وخشو و عن يتعرض وون ألذي ووة الب ووا ب ب ووارهم عو بمباحم وواتوم ،عو مع ووه عطف ووا :خشو و عل وويوم م وون
السيارات ،ال يلبمه عن يبيت على الطرقات ،عن يفترش الطرقات ،عما ذا كان شابا قويوا بشويطا ال خوو

عليوه وال

ضرر فإبه يلبمه حيب ذ المبيت ،فإذا بحث عن مكان ما تكف اإلشاعة عن الحياج كثير ومبى ضاقت ،ال ،ال بد
عن يطل ببفسه ،وكثير من البا

يتساه ف هذا األمر ويستصحب األص عن الحياج كثير ومبوى تضوي بووم

وال تستوعبوم ،ذن ما له داع عطل  ،ال ،ال بد عن تخرج ،فإذا لم تيد مكابا تبيت ب قرب مكان لى الحياج ،وان

بووت ف و مكووان عبعوود عبووه باعتبووار عن األموواكن غيوور المشووعر المحوودد تتسوواوى فووال حوورج  -ن شوواء هللا تعووالى -ف و

حدود الحرم.

يقول السؤال :ما حكم تفصيل إزار اإحرام على هيئة ما يسمى اإ زار وتكون لو جيوب ،هل يكدون مدن المخدي

المنهي عنو أم ال؟

على ذلك األبهري ف توذيبه ،وابن سيده ف مخصصه،

هذا البوع من األلبسة يسمى عبد العرب ب بة ،كما ب

وغيرهم من عه اللغة ،وذكر ف علبسة العرب عبه ب بة وهو بوع من السراوي  ،وهو مون علبسوة البسواء ،ولوي

علبسة الريا ،:وهو المستعم اآلن هو للبساء ولي
لب

مون

للريا ،:الذي يسموبه التبورو هذا هو ،فال ييوب لبسوه؛ لمبو

السراوي  ،لما ياء من مب من عن المحرم ال يلب

السراوي  ،لكن بوع من السراوي ليست له عكمام يسوموبه

التبان ،هذا رخصت فيه عا شة رض هللا تعالى عبوا -للذين يرحلون رحلوا خشية عن ت ور عووراتوم ،رخصوت
فيه عا شة ،ويموور عه العلوم علوى مبعوه عيضوا؛ ألبوه بووع مون السوراوي  ،فوال ييووب لبسوه وال تحوت اإلبار ،وقو
مث هذا ف لب

تحت اإلبار.

الب اب تحت الخمار ،ال ييوب لب

الب اب للمرعو وال تحت الخمار؛ ألبه ف حكم لب

السوروا:

يقول السؤال :هل يجوز للمتمتع الخروع إلى جدة والرائف بعد العمرة وقبل الحج؟

ما يويد  -ن شاء هللا تعالى -ما يمب من ذلك ،ال سيما ذا دعت الحاية لى ذلك ،واال فاألفض عن يمكث ف

الحرم؛ لمضاعفة األير واستغال :الوقت ،بدال من عن يبو عو ي ض علوى وقتوه باألسوفار والغودو والورواح ،لكون
ذا سافر سف ار يحتايه فال يويد ما يمب ويب ى متمتعا ما لم يري لى عهله.

يقول السائل :قول الفقهاء :كل من ترك واجباً فعليو دم ،ما دليلهم رحمهم هللا تعالى؟
هذا قو :ابن عبا  ،صح عن ابن عبا

-رض هللا تعوالى عبوموا -عبوه قوا ::نمون تورك بسوكا فليور دموان وعهو

العلم ي ولون عن هذا له حكم الرف ؛ ألبه ال يمكن عن ي وله ابن عبا

من كيسوه ،مون ييبوه ،ال  ،ال بود عن يكوون

عبده فيه ش ء عن البب -عليه الصالو والسالم -وعم به يماهير عه العلم فال و :به متيه.

اء للحج أو العمرة -هل هناك دعاء أو أنو ينصرا بدون دعاء؟
بعد الشوط السابع في السعي -سو ً
بعد الشوط الساب من الطووا ومون السوع يفعو كموا يفعو فو سوا ر األشوواط ،وابتشور وشواع بوين طوالب العلوم
عبه ال يكبر عبد بواية الشووط السواب مون الطووا  ،والموريح عبوه يكبور؛ ألن الببو -عليوه الصوالو والسوالم -كلموا

حاذى الركن كبر ،ويابر بون عبود هللا -رضو هللا تعوالى عبوموا -ي وو ::نكبوا بطوو
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مو الببو -صولى هللا عليوه

وسلم -فبمسح الركن الفاتحة والخاتمةن يعب ف بداية الطوا

وف بوايته ،فالمريح عبه يكبر ،وكوذلك يفعو عبود

المروو ذا ابتوى من سعيه.

ما القول الراجح في شرط الرهارة للرواا؟

يماهير عه العلم على عبووا شورط ،مون ذلوك قوو :الببو -عليوه الصوالو والسوالم(( :-افعلو موا يفعو الحواج غيور
عال تطوووف بالبيووت)) ،وعيضووا مووا يوواء ف و الحووديث -وان كووان مختل و

صالو)) وقد عم به عامة عه العلم.

ف و ثبوتووه وعدمووه -عن ((الط ووا

بالبيووت

االحتموواالت الت و عوردهووا شوويخ اإلسووالم -رحمووه هللا تعووالى -وقووا ::ذا ويوود ام ورعو حاضووت وضووا عليوووا الوقووت،

ورف توووا ال يواف وبوووا علووى الب وواء ،واذا ب يووت ضوواعت ،فتووتحف وتحتوواط لخووروج الوودم ،وتطووو
تح ووب

الرف و ووة ،والم ووريح عبوو ووا تح ووب

علووى هي توووا ،وال

الرف و ووة؛ ألن الببو و -عليو ووه الص ووالو والسو ووالم -لم ووا حاضوووت ص ووفية قو ووا::

((عحاسووبتبا ه و ؟)) ،فوود :علووى عن الحووا ل تحووب

الرف ووة ،بعووم وورو

اليوووم ،والحيوووبات واإلتيووان موون بعيوود قوود

يكون فيوا مش ة شديدو ،لكن هذا ركن من عركان اإلسالم ،يعب ال يتسامح فيه لوى حود ال يب وى مبوه شو ء ،فوإذا
تساهلبا ف هذا الركن ،وتساهلبا ف ركن من عركابه ماذا يب ى مبه؟ ماذا يب ى مبه؟

يعب لو قلبا موثال عن هوذا الوركن ،هوذه ضورورو ،طيوب ضورورو ،ثوم تو ت ضورورو عخورى تبويح لووا تورك السوع  ،ثوم
تو ت ضوورورو عخوورى يبفووتح بوواب ثوواب يبوويح لوووا توورك بعوول الوايبووات ،الم صووود عن مثو هووذه األمووور االسترسووا:

معوا يبو العبادو ،فال بد من الحبم ال سيما ف األركان ،والوايبات ذا اضطر ليوا ييبرها بودم ولوه تركووا ،عموا

األركان فال.

ما حكم من يحجون بدون تصريح وبعضهم يلبس المخي بعد الميقات ،حتى ال يمنع؟

عوال التصوريح هووذا ،التحديود بخمو

سووبوات مببو علووى فتوووى موون عهو العلووم ،ومخالفتووه ال شووك عبوووا مخالفووة لووول

األمر الذي لوح فيه المصلحة ،ولوح فيه عيضا البباء على قو :عه العلم ،فال يببغ مخالفة هذا األمور ،لكون
ن رعى الشوخ

عن يحوج امتثوواال لموا ورد موون األحاديوث الكثيورو فو الترغيوب فو الحوج ،ولوم يترتووب علوى ذلووك ال

كذب وال رشوو وال احتيوا :وال ارتكواب مح وور فيريوى ،عموا ذا عدى ذلوك لوى كوذب عو رشووو عو تحايو عو ارتكواب

مح ور كما يفع اآلن ،بعضوم يرتكب مح ور ويدخ  ،ويتياوب المي وات بثيابوه هوذا كلوه ال ييووب وال يسوول لوه

ذلك.

ما حكم رواا الحائض للضرورة أي ألجل السفر؟

هذا عيببا عليه ساب ا.

هل يجوز تقديم السعي على الرواا يدوم النحدر اسدتدالالً بحددي (( :افعدل وال حدرع وروايدة :سسدعيت قبدل أن
أرواس؟
بعم ف حوديث عسوامة بون شوريك قوا ::نسوعيت قبو عن عطوو ن قوا(( ::افعو وال حورج)) والحوديث تكلوم فيوه بعول
عه العلم لكن المريح ثبوته ،وال اعدو العامة تايده ويبدرج فيووا ،نموا سو

عون شو ء فو ذلوك اليووم قودم وال عخور

غير هذا اليوم ف راد عن ي دم السع ال سويما ذا احتواج لوى تو خير الطووا

الووداع ،بعول

ال قا(( ::افعو وال حورج)) ،فييووب ت وديم السوع علوى الطووا
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فو هوذا اليووم ،لكون ذا كوان طوافوه لإلفاضوة فو
ليكتفو بوه عون طووا

البا

ياخر طوا

اإلفاضة من عي عن يكتف به عن طووا

عقدم السع  ،عوال عن فعله لي

الووداع ،ويكوون لخور عووده حيب وذ بالبيوت ،في وو::

من عفعا :يوم البحر ،بما هو مما يفعله بعد ذلك فال يتيه ال و :بيووابه ،ال سويما

وعن يماهير عه العلم يورون عن السوع ال يصوح ال بعود طووا  ،يشوترط لصوحة السوع عن ي و بعود طووا

مسبوبا ،وعلى هذا ماذا يصب من عخر الطوا
يطو

والسوع وويود الحورج والمشو ة فو

ثم يسعى ويبصر عسو من كوبه ي دم السع على الطوا  ،يطوو

ولوو

عوادو الطووا  ،عبوا عبودي عبوه

ثوم يسوعى فوإن ويود فسوحة لطووا

الوداع واال يكفيه ل رب العود ،ال سيما وعن عا شة -رض هللا عبوا -لموا ععمرهوا عخوهوا عبود الورحمن مون التبعويم
طافت ثم سعت ،ولم يذكر عبوا طافت للوداع.

لكوون قوود ي ووو :قا و  :عن عا شووة ،هووذه عموورو ،والعمورو ال يلووبم لوووا طووا

وداع؟ ب ووو ::ل وورب العووود ولويووود المشو ة

يكتفى بمث هذا  -ن شاء هللا تعالى -من غير ت ديم للسع .

يقول السائل :كيف يستشعر المسلم مناسك الحج حين تأديتها خاصة في هذا الزمان الذي انشغل أهلو بالمدال

والبنين؟

استشعار العبادات عموما هو لبوا وهو روحوا ،شخ

ويوم لووه سواء ،ال فر بيبوما ،يعتك

يصل وال يدري ما الصالو ،شخ

يصوم ويوم صومه

وك به ف استراحة ،يحج وك به ف ببهة ،مث هوذا ال يمكون عن يستشوعر

ذا لم يكن اتصاله باهلل -ي وعال -وثي وا فو سوا ر عموره فإبوه لون يعوان علوى هوذا ،فإبوه ال يعوان علوى هوذا ،بو

على اإلبسان عن يتعر على هللا -ي وعال -ف الرخاء؛ ليعرفه ف الشدو.
وكثير من البا

-ف السبة هذه -ف رمضان ف العشور األواخور مون رمضوان ويود مون يصول مون بعود صوالو

التوراويح لووى صووالو التويوود بوودون فاصو  ،يصوول ركعتووين ركعتووين ،لكوون بوودون فاص و  ،هووذا توفيو موون هللا -ي و
وعال -ه يوف لمث هذا من شغ عوقاته باللوو ،وال يعر الوتر ال ركعة عحيابا ،وعحيابا ال يعوان عليووا؟ مثو

هذا ال يعان على مث هذا ف األوقات الفاضولة ،وقود رعيبوا مون الصوالحين مون يسوتغ الوقوت بعود صوالو التوراويح
لى عن عدبا لصالو التويد وهو راف يديه يدعو هللا -ي وعال -كي

يعوان علوى مثو هوذا وهوو فو سوا ر وقتوه

ال يعوور هللا -يو وعووال -ال بيسووده دون قلبووه وروحووه؟ بوودخ المسوويد وك ببووا داخلووين ملوووى ،بسو  :هللا العافيووة،
ويسوو اإلمام ويتياوب عحيابا ليات وبحن ك ببا ال بشعر ،واإلمام بفسه عيضا قد ي عر اآليات المواثرو وال يتو ثر ،وال

عحوود موون الم و مومين يت و ثر ،واذا ت و ثر اإلمووام وبكووى ف و بعوول ليووة تيوود تكملتووه ل يووة كو و ال ش و ء ،ك و ن شووي ا لووم
يحص  ،ه هذا ت ثر؟! يعب قد يبك ف يبء من اآلية ثم بعد اآلية يبويوا على ش ء من التعتعوة لكون اآليوات

الثابية الت تليوا ك ن شي ا لم يحص  ،ه هذا ت ثر؟
عوور موون حووا :السوول

عن اإلبسووان ذا خشو فو صووالته عو فو تالوتووه فو الليو يعوواد فو البوووار ،فبحتوواج لووى

مرايعة ،الصالو الت ال تبوى عن الفحشاء والمبكر هذه بدون لب ،الصيام الذي ال يود :علوى الت ووى بودون لوب،
ف قوله -ي وعالَ { :-فمن َت َعجَّل ِفدي َيدومي ِن َفدالَ ِإثدم َعَليد ِو َومدن َتدأ َّ
َخَر َفدال ِإث َدم َعَلي ِدو ِل َم ِدن َّ
اتَقدى}[( )307سوورو
َ
َ
َ
َ
َ
الب رو] ،ل َمن اتَ ى :فرف اإلثم لمن؟ لمن ات ى ،هذا خا بالمت خر ،عو يشم المت خر والمتعي ؟ لمن ات وى يعبو

ممن ت خر واال اليمي ؟
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اليمي ال يرف اإلثم عن اليمي سواء تعيو عو تو خر ال ذا اقتورن حيوه بوالت وى ،ورفو اإلثوم هبوا ك ولوه -عليوه
الصالو والسالم(( :-ري من ذبوبه كيوم ولدته عمه)) ،والذي ال يستشعر مث هذه األفعا ،:ومثو هوذه المباسوك،

وال يع موا ح تع يموا فما ع م هللا -ي وعال -وال ويدت ت وواه فو قلبوه ،تع ويم الشوعا ر مون ت ووى ال لووب،

فاإلبسان يدخ على عي هي ة؟
وشخ

يدخ المسيد ويبت ر شخصا -هو اهره الصالح وملتح  -يبت ر شخصا خشية عن يخورج قبلوه ألبوه

فاته بعل الركعات لى عن سلم اإلمام فكلمه ثم عاد يصل  ،هذا حص  ،وم ذلك ي ت شوخ

موثال ويواء مون

ور شووماغه علووى كتفووه ،والع ووا :علووى يووده ،ويصو يصوول ركعووة مووا بعوود كمو ؟! مووا بعوود لووب
المواضووت توضو حاسو ا

الشمال وال بعد عد :الع ا :وال يديه ،وال ش ء ،مث هذا يستشعر ع مة هوذه العبوادو؟ فوال بود مون االستشوعار وال

بد من استحضار ال لب؛ لتات هذه العبادات ثمارها ،ال ي و :قا

عن هذه العبادات ليست صوحيحة باطلوة ال بود

من عادتوا ،الصالو -العبادو عموما -ذا اشوتملت علوى عركابووا وشوروطوا ووايباتووا صوحت وسو ل بووا الطلوب،
لكن ه تات الثمرو الت من عيلوا شرعت؟ ه ح

العبودية الت من عيلوا خل على مراد هللا ي وعال؟ هذا

خل كبير ،مث هذا عرضة ألن يبحر  ،فال بد عن يتص المسلم باهلل -يو وعوال -وعن تكوون صولته بوه وثي وة،

ف حا :شدته ورخا ه.

هذا سؤال يقول :ما حكم المسابقات الثقافية والبرامج العامة التي تكون في الحمالت وفيها نوع من الترفيو في

أيام الحج؟

بالبسبة للمساب ات عموما فاألصو فو المسواب ات عبووا ال تيووب ال فو اليوواد ،ف ول(( ،ال سوب

بص عو حافر)) ما ف

ال ف اليواد.

ال فو خو

عو

شيخ اإلسالم -رحمه هللا تعالى -وابون ال ويم عروا -عو شويخ اإلسوالم بالوذات الوذي هوو عصو فو المسو لة -رعى عن
العلم باب من عبواب اليواد ،باب من عبواب اليواد ،ف لح المسا

العلمية باليواد ويووب فيووا السوب  ،وموا عودا

ذلوك فيب وى علوى المبو  ،موا عوودا ذلوك فيب وى علوى المبو  ،وال شوك عن الحووج يوواد وفو سوبي هللا ،الحوج فو سووبي
هللا ،لكوون هو يسووول لبووا عن موون وقو

بعرفووة فلووه كووذا ،موون بووات بمبدلفووة لووى كووذا فلووه كووذا ،وان كووان فو سووبي هللا

وبلح ه باليواد؟ عبدا ،من هذه الحيثية ال ،ألن هوذه عبوادات مطلووب عملووا مون المسولم وال يلوبم عن يحوث عليووا،

واذا كان ال يفعلوا ال ذا شي عليوا هوذا موا يواء للعبوادو ،واال األصو فو المسواب ات المب وور فيووا ال شوك عبوه
الفا دو العلمية ،سواء كابت ف الحمالت عو غيره ،لكون يب وى عن يابوب الترفيوه والتسولية ملحووً عيضوا ،وبودال مون
عن يوامر الحيوواج باإلكثوار مون البوافو واألذكووار والووتالوو والتودبر وخدمووة اإلخووان ،بلووويوم وبشوغلوم وب ضو علووى
عوقاتوم بمث هذا؟ وان كان فيه بوع بف  ،لكون لكو م وام م وا ،:ولوذا فو االعتكوا

حتى عن السل

بموا شورع للعبوادات الخاصوة،

يعطلون دروسوم وه ف الكتواب والسوبة يعطلوبووا؛ مون عيو عن يتفرغووا لل يوام والصويام والوتالوو

واألذكار والصلة باهلل ت وية لصلة باهلل ي وعال.

فبعل البا

اآلن بحية عبه يت ل

المسوويد موون عي و عن يت و ل

الشباب على االعتكا

ويسترس ف هذا ،حتى عبه ويد بعل األلعواب فو

ه واالء الشووباب ،وبعوول اآلالت الت و ف و بعضوووا ش و ء موون المخالفووات ،يييووب لوووم

بعوول اآلالت موون عيو عن يتو لفوم ،هووذا لووي

باعتكووا  ،يعبو لووو سووماه محضوون تربوووي ممكوون ،لكوون هووذا ميالووه
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غيوور المسوويد ،هووذه العبووادو خاصووة ويوواءت علووى بموول خووا

 ،والتفوورل التووام فيوووا وواهر موون فعلووه -عليووه الصووالو

والسالم -وفع عصحابه من بعده ،فال يببغ عن تخلول بشو ء مون هوذا ،واالعتكوا
المخالطووة هووذا لووي

باعتكووا  ،ولوون تترتووب عليووه لثوواره ،وبعوول البووا

الوذي ال يو ت

ال بشو ء مون

ولوووح حتووى مموون يبتسووب لووى العلووم يو ت

بآالته ي ت بالمحمو :وي ت باليوا ،:وي ت بوو ...هوذا اعتكوا ؟! ال بود عن يتيورد اإلبسوان مون عموور الودبيا ،لوي

معبى هذا عن يترهب عو يتبت عو يفع فع اليوود والبصارى ومغرقة الصووفية وغيورهم ،ال ،المسو لة مسو لة ت ويوة

الصلة باهلل -ي وعال -كي

تكوون؟ ،قوراءو ال ورلن هوذا وقتوه؛ رمضوان شوور ال ورلن ،واالعتكوا

بموا شورع لمثو

هذا ،فإذا ق عر ال رلن على الويه المو مور بوه فو هوذا الوقوت لتوى ثمواره ،وربقوه هللا بوه مون العلوم والي وين والطم بيبوة

وبيووادو اإليمووان مووا ال يدركووه ال هووو عو موون فعو فعلووه ،هووذا وهللا المسووتعان يووذكر فو الكتووب واال التيربووة ال وواهر

عبوووا ابتوووت ،وهللا المسووتعان موون غيوور تي ووي  ،واال يويوود وهلل الحموود فو الشووباب بعوول موون ي وون فيووه الخيوور  -ن

شاء هللا تعالى.-

شوويخ كبيوور قوود يوواب الما ووة -وهووذه كررتوووا م و ار ار لكبوووا موواثرو بالفعو  -قوود يوواب الما ووة -بوودون مبالغووة -فو صووالو
اإلمام بدال من عن ي عر يبء ف التسليمة خف

التويد ف التسليمة األخيرو خف

ورقة عو ورقتوين؛ ألبوه سوم مون

يوواذن ،والعووادو عبوووم ذا عذبووا فوووم ابتوووا موون الصووالو ،فووال يريوود عن يشو علووى يماعتووه ،فلمووا سوولم بووب :عليووه هووذا
الشا ب -هذا الشيخ الكبير -ب قسى األساليب ،ي و ::يوم ياء وقت اللبوم خففت؟!

عبودبا مووا عبودا السوواعة فو كو وقووت ،واذا كابوت فو الحووا ل هو الشوواغ لإلبسوان ،العووادو عببووا ببتوو فو السوواعة

كذا ،يب ر متى ابتوت ومتى ،..وال يستشعر من صوالته شو ء ،ال شوك عن ال لووب مدخولوة؛ وسوببوا التخلويل فو
الم ك والمشرب والملب

والمبكح ،المركب ،فضوو :الكوالم ،فضوو :البووم ،فضوو :االسوتماع ،فو الفضوو :كلووا،

هذه كلوا مبافذ لى ال لب ،فإذا سددت هذه المبافذ بوذه األمور الت تيع الران يغط ال لب ابتوى ،يبتو .

يقول السائل :قد لبست اإحرام الذي يكون مخاراً من أعلى فماذا علي انآن؟

هوذا لبسووه سوواب ا لبسوه سوواب ا واعتموود فيووه علوى فتوووى موون تبو عر الذموة بت ليووده ،هووذا مووا عليوه شو ء ،ال شو ء عليووه ال
سيما ذا لم يكن من عه الب ر.

من كان عمره سبعة عشر سنة وهو يستريع الحج ،ووالده يرفض أن يحج ،هل يعصي والده أم يريعو؟

كي

يعص والده ،هو عا

هلل -ي وعال-؛ ألن الحج على الفور وهو مكلو

ال ييوب له عن ياخر الحج ،هو عا

وم األس

مطالوب بوه ،ذا كوان مسوتطيعا

هلل -ي وعال -قب والده.

عبه يويد من طالب الكليات الشرعية من ي و ::وهللا تسليم البحث بعد الحج مباشورو ،عبوا ال عسوتطي

عن عحج ،االختبارات بعد الحج عبا ال عستطي عن عحج ،ب ويد ما هو عيسور مون ذلوك بكثيور ،موبوم مون قوا :وهللا

السبة سبة ربي  ،ما عستطي عن عحج والربي ما شاء هللا ،لبستغ هوا الفرصوة عيوام الحوج بوالرحالت والروحوات مو

األخوان ويد هذا ،وهللا ويد ممن اهره الصالح.

هذا على قو :من ي و :عن الحج على التراخ  ،ما ش  ،لكن على ال و :ب ن الحج على الفور وهو ال و :المريح
ي ثم ،ولو مات ال شك عن ثمه ع يم ،بعم؛ ألبه فرط.

كثر من الناس التحجيج عن األموات نفالً ،فهل هذا مستحب وهل لو من ضواب ؟
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الحج والعمرو مما ي ب البيابة ،والبب -عليه الصالو والسالم -قا(( ::حج عن عبيك واعتمر)) ،فوال عرى موا يمبو
من البيابة عن الغير ف الحج ن شاء هللا تعالى.

ما حكم المبيت بما يسمى منى الجديدة أو توسعة منى ،مع العلم أننا لم نتأكد هل في منى زحام أم ال؟

كي

مبى اليديدو ،وكي

تكون لمبى توسعة ،ه ه ت ب التوسعة ،مشعر معرو

الحدود واألطوا :من يمي

اليوات فال ت ب التوسعة ،يعب لو ضوحكوا علوى مون ي تودي بووم وقوالوا هوذا مون مبوى اليديودو ،يوش معبوى مبوى

اليديدو ،هذه ال ت ب التوسعة ،من بات خارج حدود مبوى فووو خوارج مبوى ،سوواء كوان فو مبدلفوة عو فو مكوة عو

يميبوا عو شمالوا ،هو خارج مبى ومبى معروفة الحدود واألطوا ،:وال شوك عبوه ذا فورط ولوم يبحوث عون مكوان عبوه

لثم من يوة ويلبمه ما يلبم تارك الوايب.

يقول السائل :من كانت وظيفتو في الرياض وأهلو بين مكة والميقات من أين يحرم إذا أراد الحج والعمرة؟

هو مسكبه الريال ،وعبش البسك -سواء كان حيا عو عمرو -من الريوال ،عليوه عن يحورم مون مي وات عهو بيود،
الذي هو السي .

يقول :من المعلوم أن جمهور العلماء يقولون :بأن من ترك الحج تكاسالً مع إقدراره بوجوبدو أندو ال يخدرع مدن
ِ
ِ
ين}[( 79سدورة لل عمدران]،
اإسالم ،فما أحسن األجوبدة عدن قولدو تعدالىَ { :و َمدن َك َف َدر َفدَِّ َّن هللا َغندي َع ِدن ال َعداَلم َ
واإجابة عن أثر عمر سما هم بمسلمينس وحدي (( :من وجد زاداً وراحلدة فلدم يحدج ،فليمدت إن شداء يهوديداً أو
نصرانياً ؟

الحووج ركوون موون عركووان اإلسووالم باإليموواع ،ويوواء فيووه الوعيوود الشووديد ف و اآليووةَ { :ومددن َك َفد َدر َفددَِّ َّن هللا َغِنددي َع ِ
ددن
َ
ِ
ين}[( 79سدورة لل عمدران] ،ويواء فو الحوديث ،والكوالم فيوه كثيور ألهو العلووم؛ حتوى عدخلوه ابون اليووبي فو
ال َعداَلم َ
الموضوعات ،وال يص لى حد الوض  ،ب بشواهده قد ي ب التحسين عبد بعضوم.
الم صووود عن شو ن الحووج ع وويم ،شو به ع وويم ،وموون عهو العلووم وهووو روايووة فو مووذهب اإلمووام عحموود ،وقووو :لووبعل

عصحاب مالك ،عبه يكفر بترك الحوج كتوارك ب يوة األركوان ،فواألمر ع ويم ،هوذه بصوو
العلم عن بصو

وعيود ،ومعلووم عبود عهو

الوعيد تمر كما ياءت؛ ألبوا عبلغ بالبير ،ال سيما على قو :اليموور الذين يرون عبه ال يكفر

كسو ووا ر األركو ووان ،ماعو وودا الشو وووادتين اللتو ووين ال يو وودخ اإلسو ووالم ال بومو ووا ،والصو ووالو والمو ووريح عن تاركوو ووا كو ووافر،
والبصو

ف هذا صحيحة صريحة.

يقول :هل يجوز للمرأة أن تستخدم مانع الحيض ألجل الحج؟
ذا كان ال يضر بوا فال يويد ما يمب  -ن شاء هللا تعالى -ذا كان من غير ضرر فال يويد ما يمب  -ن شاء

هللا تعالى -من عي الحج عو من عي الصيام ،عو من عي ال يام م البوا  ،ال يويود موا يمبو ذا كوان ال يضور
بووا والحكووم معلو بخووروج الوودم ،فوإذا لووم يبووب :فصوياموا صووحيح وطوافوووا صوحيح وصووالتوا صووحيحة ،مو عبوووا لووو

تركت األمر كما قدر هللا -ي وعال -على ببات لدم وبب :ف وقته لكان عولى وعحوط.

يقول السائل :كثر الحدي حول حج النبي -صلى هللا عليو وسلم -هل حج -عليو الصالة والسدالم -قارنداً أو
متمتعاً؟ وأي مناسك الحج أفضل؟
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عما بالبسبة لحيه -عليه الصالو والسالم -ف د ياء فيه عحاديث صحيحة ،وعبه حج مفردا ،وياء عيضا ما يد- :
وهووو صووحيح -عبووه كووان قاربووا ،ويوواء م وا يوود :علووى عبووه تمت و -عليووه الصووالو والسووالم -وكلوووا صووحيحة ،والشوويخ

األمين الشب يط -رحمه هللا تعالى -ي و ::نتعارضوا تعارل بين ،وال يسوتطي عوالم -موموا بلوغ مون العلوم -عن
ييم بين ما تعارل مبوا؛ ألن معارضتوا اهرون.

وب ووو ::ال يويوود حووديثان صووحيحان صوريحان تعارضوووما وواهر ،ال ذا كووان عحوودهما باسووخ والثوواب مبسووو  ،واال

فال بد من التوفي بين هذه األحاديث.

ومن عفض موا ي وا ::بو ن مون قوا :ن الببو -عليوه الصوالو والسوالم -حوج مفوردا موا عن ي وا :عبوه لبوى مفوردا فو

عو :الوقووت لووى عن قيو لووه :نصو فو هووذا الووادي المبووارك ،وقو  :حيووة وعمورون ف وورن -عليووه الصووالو والسووالم،-
فمن ب ر لى حرامه ف بادئ عمره قا ::مفردا ،ومون ب ور لوى بوايوة عموره قوا ::قاربوا ،وموبوم مون ي وو ::عن مون

قا :عبه حج مفردا ب ر لى صورو فعله -عليه الصوالو والسوالم-؛ وصوورو حوج ال وارن ال تختلو

عون صوورو حوج

المفرد ،فمن ب ر لى الصورو قا :مفردا ،ومن ب ر لى الح ي ة ،وعبه يم بين البسكين وعهودى ومبعوه هديوه مون
عن يكون متمتعا قا ::به حج قاربا وهو األريح.

األريح عبه حج قاربا -عليه الصالو والسالم ،-ومون قوا :تمتو رسوو :هللا -صولى هللا عليوه وسولم -ف ود ب ور لوى
المعبى األعم ف التمت  ،المعبى األعم ف التمت  :وهو اليم بين البسكين ف سفرو واحدو ،هذا تمت ؛ ألبه ترفه
بترك عحد السفرين ،فوذا تمت يشمله المعبى العام للتمت .

والمح

ف بسكه -عليه الصالو والسالم -عبه كان قاربوا ،ولوم يمبعوه مون عن يتمتو ال سووقه الوودي ،وقود صورح

بذلك -عليه الصالو والسالم.-

يقول السائل :لدي عم توفي ولم يحج وكان يصلي تارة ويترك الصالة تدارات أخدرى تهاونداً وكسدالً ،فهدل يجدوز
لي أن أحج عنو أفتونا أثابكم هللا؟
يب ر ف لخور عموره ،وفو لخور صوالو مورت عليوه مون حياتوه وهوو يع و  ،هو صولى عو ال؟ فوإن كوان صولى لخور
صالو فوو مسلم ،فوو مسلم حكموا ،ومو ذلوك يحوج عبوه ،ويتصود عبوه ويودعى لوه ،وان كوان فو لخور وقتوه مو
ثبات ع له ال يصل فمث هذا ال يحج عبه ،وال يدعى له ،وال يتصد عبه.

يقول السائل :ما ضاب المبيت في منى؟

ضابل المبيت عن يبيت غالب اللي ؛ ألن الحكم للغالب ،وعلى هذا يموور عه العلم ،عن يبيت غالب اللي  ،فإذا
بات غالب اللي يكفيه ن شاء هللا تعالى.

حجت والدتي قبل سنوات ولكنها رافت رواا الحج وهي على غير رهارة ،فما الحكم في ذلك؟
يقول :لقد َّ
هذه حيت قب سبين ،وقد طافت طوا

رالب :رافت ....
طافووت طووا

الحووج غيوور طوواهرو ،الطووا

العلم من يرى عبه ي وم م ام طوا
طوا

صحيح ي

الحج ،يعب طوا

اإلفاضة ،وه طافت للوداع عو لم تط

غيوور صووحيح ،فووإن كابووت قوود طافووت طووا

اإلفاضوة ،وهوو معورو

بعده؟

الوووداع بالطوووارو فموون عهو

عبود الشوافعية ،وعبود المالكيوة عيضوا ،ي ووم م اموه عو:

بعده؛ ألبه ديون فو ذمتووا وقود عدتوه ،وموبوم مون ي وو :عبوه موا با ،:موا دام موا بووت عبوه طووا
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فاضووة -الووذي هووو ركوون الحووج -فووال ي وبا :ف و ذمتوووا فعليوووا عن تووذهب فتطووو

للحووج ،وتسووعى بعووده باعتبووار عن

السع ال يصح ال بعود طووا  ،وبعود ذلوك عو قبلوه توذبح شواو ،ويكفيووا عون ذلوك ،وعموا المح وورات التو ارتكبتووا
وه ياهلة يعفى عبوا ن شاء هللا تعالى.

رالب..........:

عبوا يس ل ن شاء هللا.

توفيت؟ لو طي

يقول :إذا جامع الرجل زوجتدو فدي الحدج قبدل التحلدل األول هدل يترتدب علدى المدرأة مدا يترتدب علدى الرجدل مدن

األحكام؟

ذا كابووت مطاوعووة وهو حايووة ومطاوعووة يترتووب عليوووا؛ ألن البسوواء شو ا

عليوا.

الريووا ،:وان كابووت مكرهووة فووال شو ء

يقول السائل :ما حكم قول من يقول :أنو يصح التحلل األول برمي جمرة العقبة فق يوم النحر؟
المس لة بين عه العلم فيوا خال

طوي  ،ومن قا :به فله دليله (( :ذا رميتم ف د حللتم)) ،والروايوة األخورى (( :ذا

رميووتم وحل ووتم)) ،لكوون ك و ن ذا رميووتم عصووح ،لكوون عصووح موون اليمي و حووديث عا شووة ،حووديث عا شووة عصووح موون
الووروايتين ف و هووذا الحووديث ،وه و عبوووا كابووت تطيووب رسووو :هللا -صوولى هللا عليووه وسوولم -إلح ارمووه قب و عن يحوورم،

ولحله قب عن يطو  ،ف يودت الحو بموا قبو الطووا  ،وقود مضوى األموران ،فوال و :الموريح  -ن شواء هللا تعوالى-

عبه ال يتم التحل األو :ال بفع اثبين من ثالثة.

يقددول السددائل :فددي مخدديم بعددض الحمددالت مصددلى ،ولكنددو ال يكفددي فهددل يصددح تكدرار الجماعددة ،أم يقددال يصددلي

الحجاع في خيام ويتابعون اإمام عبر مكبر؟

ن عمكن عن يصلوا ويتابعوا اإلمام وهم ملتص ون باليماعة ،ويروبوم وال يويد ما يحو :دوبوم ،فمتوابعتوم لإلموام

عفضو  ،وان ضووا بوووم المكووان عو كوان هبوواك فواصو مون طرقووات وغيرهووا فيصوولون يماعوات ،يعيوودون اليماعووة؛
واعووادو اليماعووة عبوود يمو موون عهو العلووم ال شووكا :فيوووا؛ ال سوويما وعن الببو -عليووه الصووالو والسووالم -لمووا رعى

الووداخ بعوود الف ورال موون صووالو الفيوور ،وعراد عن يصوول مبفووردا قووا(( ::موون يتصوود علووى هووذا)) ،وف و هووذا عووادو
لليماعة.

ما حكم رواا الوداع في العمرة؟
ال ييب طوا

الوداع للعمرو؛ ألبه لم يحف عن الببو -عليوه الصوالو والسوالم -عبوه طوا  ،وقود اعتمور مو ار ار ،لوم

يحف عبه عبه طا

للوداع ،وال عمر به ،وابما عمر بالوداع بعود تموام بسوكه الوذي حوج فيوه حيوه (( ،ذا عراد عحودكم

عن يبفر فال يبفر حتى يطو

بالبيت))؛ ليكون لخر عوده بالبيت الطوا .

ما حكم من حج مفرداً ولم ِ
يؤد عمرة اإسالم من قبل؟

حيه صحيح ،لكن تب ى العمرو ف ذمته ،تب ى العمرو ف ذمته؛ ألبوا وايبة ف عصح قول العلماء.
ما معنى قول جابر ،سأهل النبي -صلى هللا عليو وسلم -بالتوحيدس؟
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عه بالتوحيد عه ب وله(( :لبيك اللوم لبيك ،لبيك ال شريك لك لبيك)) ،على خال

ما كابت تلبو بوه العورب قبو

اإلسووالم فيسووتثبون :ال ش وريكا هووو لووك تملكووه ومووا ملووك ،هووذا الشوورك فب ضووه البب و -عليووه الصووالو والسووالم -موون
عساسه واقتصر على التوحيد.

مما ياس

كثير من الحياج الذين يفدون لى هذه الب واع الم دسوة ي و موبوم شو ء مون الشورك ،سوواء كوان
له عن ا

األصغر عو األكبر عحيابا ،ي

مبوم الشرك خال

ما شرع الحج مون عيلوه ،وخوال

موا خلو اإلبسوان مون عيلوه،

في و الشوورك بيووبوم فيحلفووون بغيوور هللا -ي و وعووال ،-ويتووداولون بعوول األلفوواً الووذي يوواء تسووميتوا شووركا ،وقوود
يتياوبون ذلك لى الشرك األكبر ،فيدعون من يعت دون صالحه من دون هللا -ي وعال -وقد سمعت ب ذب من
ي و :تحت الكعبة :نيا عبا عبد هللا ي با بيتك وقصدبا حرمك بريو مغفرتكن ،والبب -عليه الصالو والسالم -عهو

بالتوحيد ،هذا الشرك ،ن لم يكن هذا هو الشرك فال شرك ،بعم.

بعض الحجاع يحجون مفردين ثم يأتون بالعمرة بعد الحج حتى يسق عنهم الهدي ،فما حكم فعلهم هذا؟
فعلوم صحيح ،واإلتيان بالعمرو بعد الحج ثبت من عمر البب -عليه الصالو والسوالم -لعبود الورحمن بون عبو بكور
عن يعمر عخته عا شة من التبعيم ويس ل عبه الودي ،وفعله صحيح ،لكبه فاته األفض  ،ال على قو :من يويب

التمت .

رالب.......... :
طيب ،هذه مما اختل

فيه عه العلم ف ويبه كثيور مون عهو العلوم ،وعبوه ال ييووب عن يودخ مكوة بغيور حورام ،وعن

دخوله -عليه الصالو والسالم -يوم الفتح بغير حورام وعلوى عرسوه المغفور ،هوذا بموا كوان فو السواعة التو عحلوت
له ،واالستثباء يشم هذا ،وهذا قا :به يم من عه العلم ممن يعتد ب ولوم.

وعمووا ال ووو :اآلخوور فإبووه ال يلووبم اإلح ورام ال موون عراد الحووج والعم ورو ،وهووذا هووو األ ووور موون حيووث الوودلي ؛ لمووا حوودد

الببو -عليووه الصووالو والسووالم -المواقيووت قووا(( ::هون لووون ولموون عتووى علوويون موون غيوور عهلووون مموون عراد الحووج عو

العمرو)) ،فوذا صوريح ،وعموا االسوتثباء فوإن تورخ

ساعة من بوار ،وعادت حرمتوا لى يوم ال يامة)).

قووالوا ن قولووه -عليووه الصووالو والسووالم -موون توورخ

عحود بفعو الببو -عليوه الصوالو والسوالم(( :-فإبموا عحلوت لو

بفعلو عو اقتوودى بو فو هووذه السوواعة ،ف ولووا لووه عن الببو -

عليووه الصووالو والسووالم -بمووا عحلووت لووه فو هووذه السوواعة ،يعبو عحو لووه ال تووا :وعحو لووه الوودخو :بغيوور حورام ،ثووم
عادت حرمتوا ،فال ييوب ال تا :فيوا ،وال ييوب دخولوا بغير حرام ،وهذا ب

عليه يم من عه العلوم واسوتدلوا

بوووذا الحووديث علووى عبووه ييووب علووى ك و موون عراد دخووو :مكووة عن يحوورم ،لكوون الحووديث اآلخوور عصوورح ف و الداللووة،

وال و :الثاب عريح ،وعبه ال يلبم؛ ألن دلي ال و :األو :ميم  ،يحتم األمرين معوا ،ويحتمو ال توا :ف ول ،موادام

ميمووال ويويوود الووب

الصووحيح المفسوور البووين الواضووح في وودم عليووه ،ولووذا المووريح موون قووو :عه و العلووم عبووه ال يلووبم

اإلحرام ال من عراد الحج والعمرو.

ما حكم اإحرام للمتردد في الحج والعمرة؟

بعم هذه مس لة تحص كثي ار يكون لإلبسان عم معين قريب من مكوة ،موا عن يبتودب لوى الطوا

فالطا

عو لوى يودو،

بإمكابه عن يحرم من السي  ،ال شكا :فيه ذا غلب على به عو تريح عبده عداء العمرو ،لكون اإلشوكا:
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فو مثو يوودو ،يبتوودب للعمو فو يوودو ،ويكووون متوورددا ن تيسوور لو اعتموورت ،مووا تيسوور عديووت العمو وريعووت ،ن
كووان تووردده علووى حوود سوواء هو يعتموور عو ال يعتموور علووى حوود سوواء -خمسووين بالما ووة يعتموور وخمسووين بالما ووة ال

يعتمر عو عق  -كان عبمه على العمرو عق من عدمه ،فمث هذا يحرم من حية ،وان كان الغالب على ال ن عبوه
ي ت بالعمرو ويتمكن من فعلوا بعد فراغه من عمله عو قبله ،فمث هذا يحرم مون مي وات بلوده ،والحكوم معلو بغلبوة

ال ن.

ما حكم اإحرام قبل الميقات؟

اإلحرام قب المي ات :كثير من البا
البووا

يحرم ف مطار الريال ،ولي

الموراد بواإلحرام الت هوب لإلحورام ،ال ،بعول

ي ووو ::مووا عدري يمكوون تفوووت الطيووارو وعبووا مووا ابتبوووت فيلبو فو مطووار الريووال ،ثبووت عوون بعوول الصووحابة

عبوم عحرموا قب المي وات ،وعحورم ابون عمور ،وعحورم عبوادو وغيورهم مون الصوحابة عحرمووا قبو المي وات ،وموبوم مون

عحرم من بيت الم د  ،واال لو لم يثبوت اإلحورام قبو المي وات عون بعول الصوحابة ل يو ب بوه بدعوة؛ ألن فعلوه -
عليه الصالو والسالم -هو األصو فو البواب ،وعحورم الببو -عليوه الصوالو والسوالم -مون المي وات وقوا(( ::خوذوا
األولى ،فالذي يحرم من مطار الريوال خشوية عن تمور

عب مباسككم)) ،فاإلحرام قب المي ات ال شك عبه خال

الطووا رو علووى المي ووات وهووو ال يشووعر ،ي ووو :عرتوواح ،عبووا اآلن عضوومن عب و دخلووت ف و البسووك ،والم وراد بوواإلحرام بيووة
الوودخو :فو البسووك ال التيوووب لووه والتيوورد موون المخوويل ولووب
يلووب

لبووا

اإلحورام ،ال ،هووذا ال بو

عن يلووب

موون بيتووه،

اإلبار والوورداء ،لكوون ال يبوووي الوودخو :ف و البسووك ال ذا

موون بيتووه ،ف و بيتووه ف و الريووال يتيوووب ،ويلووب

حاذى ،ويويد ف مديبة الرسو- :عليه الصوالو والسوالم -مون يحورم فو مكوان قامتوه ،ثوم يودخ المسويد للصوالو

بإحرامه ،ولوح هذا بكثرو ،يدخ المسيد الببوي بإحرامه ،فمث هذا يوق فو لوب  ،بعول اليووا :ي ون عن هوذا
عحورم لودخو :المسويد ،عو لبيوارو الببو -عليوه الصوالو والسوالم -فوي ن عن هوذا مشوروعا فيببغو عن يمبو  ،ذا عراد
عن يحرم ف بيته وهو عرف له من المي ات يحرم ،لكن ال ي ت

لى المسويد ،ال يحورم ال ذا ابتووى مون المسويد،

فكوبووه يحوورم ثووم يوودخ المسوويد محرمووا قوود ي وون بعوول اليوووا- :وال سوويما عبووه لوووح عبووه يووبداد ،يعب و كووان يويوود

عفراد ،لكن اآلن يويد يماعات يدخلون المسيد محرمين -في ن بوم ،عو ي بون عبوم عحرموا من عي بيارو البب

-عليه الصالو والسالم -فمث هذا يببغ عن يمب  ،وال يحورم ال مون المي وات ،عو ال يودخ المسويد ذا عحورم ،ذا

لب

ثياب اإلحرام ،ذا لب

ثياب اإلحرام.

يقول :ما حكم لبس الخف لمن لم يجد النعل؟

ياء ف الحديث الصحيح عن ((من لم ييد البعلين فليلب
البعلووين فليلووب

الخفين)) ،وياء عيضا فو حوديث لخور(( :مون لوم ييود

الخفووين ،ولي طعومووا عسووف الكعبووين)) ،وعكثوور عه و العلووم علووى حم و المطل و علووى الم يوود ف و هووذه

الصورو؛ ألبه اتحد الحكم والسبب فال بد من ال ط .

الببو -عليووه الصووالو والسووالم -بووين ال طو فو المديبووة ،ولووم يشوور ليووه بعرفووة ،ف ووا :فو المديبووة (( :موون لووم ييوود
البعلين فليلب

الخفين ،ولي طعوما عسف الكعبين)) ،وفو عرفوة قوا(( ::مون لوم ييود البعلوين فليلوب

الخفوين)) ولوم

يشوور لووى ال ط و  ،فم ووبوم موون رعى عن هووذا باسووخ لوو و ،:باسووخ ل و و:؛ ألن الحايووة داعي ووة لووى البيووان ف و ه ووذا

الموطن؛ ألبه حضر ف عرفة -حضر الموق  -من لم يحضر الخطبة ف المديبة ،ومبوم من ي و ::عبدا اتحدا
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فو الحكووم والسووبب فييووب حمو المطلو علووى الم يوود ،فيستصوحب األموور بووال ط ولووو لووم يووذكر ،ويكفو فو ثبوووت
عليه مرو واحدو ،وال و :بالبسخ ال يصار ليه ال ذا تعذر اليم  ،واليم ممكن بحم المطل

الحكم التبصي

علووى الم يوود ،وال شووك عن مث و هووذا عحوووط(( :ولي طعومووا عسووف الكعبووين)) ،ولووو عم و بووال و :اآلخوور ال س ويما وعن
الحايووة ماسووة لووى البيووان ،وتركووه للبيووان يوود :علووى الي وواب ،وهووذا مووا س ولكه اإلمووام عحموود ،وعبووه يلووب

الخفووين وال

خفين عسف من الكعبين ،هو ييد بعلين ،ما دام رخ

ف الخفين

ي طعوما.

ابتداء ،ييد بعلين ،لكن يلب

وويد من يلب

الم طوعين عسف من الكعبين ك به ن عن هذا ييوب ف حا :السعة! مث هذا الخ
ال م عدم البعلين ،ال يلب

ال يلب

م ويود البعلين.

الم طوع عسف من الكعبين

نرجو توضيح لبس المرأة المشروع في الحج من رأسها إلى قدميها؟
لب

المرعو المشروع ف الحج ،المرعو تختل

وال فابين ،فال ييوب للمحرمة عن تلب

عن الري فتلب

ما يستر بدبوا كله ،وال يستثبى من ذلك ال الب اب

الب اب ،وال ييووب لووا عن تلوب

ال فوابين ،وموا عودا ذلوك ييوب سوتر بودبوا،

ال سيما ذا كابت بحضرو األيابوب ،وعليووا عن تغطو ويوووا وكفيووا بغيور ال فوابين ،وبغيور الب واب؛ ألن ويوووا
ويديوا عورو بحضرو األيابب ،وكابت حداهن كما فو حوديث عسوماء وحوديث عا شوة وغيرهوا تكشو

ويوووا ،فوإذا

حاذاها الركبان سدلت حدابا كما ت وو ::نسودلت حودابا خمارهوا علوى ويوووان فتغطيوة الويوه وسوا ر البودن بحضورو
الريا :األيابب ال بد مبه للمحرمة وغيرها.

من كان لديو خادمة فهل يجوز لو أن يأخذها معو للحج؟
يشترط لويوب الحج على المرعو ويود المحرم ،فإذا لم تيد محرم فإبه ال ييب عليوا حج ،واذا حيت بغير محرم

عثمووت وعثووم موون حووج بوووا ،وحيوووا صووحيح ،وميووبئ ومس و ل للطلووب ،لكبوووا لثمووة ،ف وال ييوووب لوووا عن تسووافر بغيوور
محرم.

يقول السدائل :إذا كاندت علدة تدرك المحظدورات هدي الترفدو ،اواذا كدان ذلدك كدذلك فهدل تكدره الرفاهيدة الزائددة فدي
بعض الحمالت في المآكل والمشارب والمراكب والفرش؟

صووح عوون البب و -عليووه الصووالو والسووالم -ف و البخوواري وغي وره عبووه حووج علووى رح و  ،مووا معبووى حووج علووى رح و ؟
يوضحه ب ية الحديث :نوحج عب

رح  ،وحج عب

بن مالك على رح ولم يكن شحيحان حج البب -عليه الصالو والسوالم -علوى

بن مالك على رحو ولوم يكون شوحيحا ،هوذا فيوه دليو علوى عودم الترفوه ،ولوم يفعلوه الببو -عليوه

الصالو والسالم -وال خيار هذه األمة ،فعلى اإلبسان عن يتوسول فو عمووره كلووا ،فو حيوه وفو غيور حيوه ،لكون
ف عوقات العبادات واألبمان الفاضولة يببغو عن يبكسور الريو ويخورج عون م لوفوه بوال رب مون هللا -يو وعوال،-

وكلما تواض اإلبسان وابكسر قلبه كان عقرب لى ربه ،ولذا ((عقرب ما يكون العبد لى ربه وهو سايد)).
بعوول البووا

يبحووث عوون عفض و الحمووالت ،عفض و موون باحيووة يووش؟ موون باحيووة الخوودمات ،وبعضوووم يبحووث عوون

عفخوور الفبوواد  ،مووا عدري كي و

يستحضوور ويستشووعر لووذو العبوديووة ،ار ووح ليتعبوود ف و العشوور األواخوور موون رمضووان

ويبحث عن عفخر الفباد  ،الت ال يسكبوا ال طب وة مون البوا
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قود ال يباسوبوبه ،ويمور بو مور ال تباسوب ال الوقوت

وال البمووان وال المكووان ،ويب وور عوون يمبيووه وعوون شووماله ،وبووا

ال يباسووبوبه فمث و هووذا عليووه عن يتواض و هلل -ي و

وعال -ال سيما ف هذه األماكن الم دسة واألوقات الفاضلة.

ذا كان البب -عليه الصالو والسالم -كادت الخميصة عن تفتبه -خميصة ثوب مخطل -فماذا عن غيره -عليه

الصالو والسالم-؟ وماذا عما هو عع م من الخميصة؟

ال بوود عن يبووذ :اإلبسووان ك و مووا يسووتطي لحمايووة يبوواب العبووادو ،الخميصووة كووادت عن تفووتن البب و -عليووه الصووالو
والسالم -وصلته بربه –عليه الصالو والسالم -عقوى الصالت ،فكي

بغيره؟

لو تحرك الباب بس ك ش ء -كما ه حالبا -وبعل المسايد الذي له عدبى ذو بالخل والرسم لن يدرك من
صووالته ش و ء ،هووذا ذا كووان لووه عدبووى ذو  ،فكي و

مسايد المسلمين تشبه الكبا

بموون يتووذو عمثووا :هووذه الخطوووط والرسوووم والب وووش ،وصووارت

 ،فما بالك بالفباد الخمسة بيوم ،وعحيابا ي ولون :بعد اآلن ور سب بيووم وموا

ق َما الَ َتعَل ُمو َن}[( )7سورو البح ] ،ما تدري،؟ ه يستشعر اإلبسان الصلة باهلل -ي وعال -وهو
{وَيخُل ُ
عدري كمَ ،
بين هذه البخار ؟
والمسايد حالوا كما تورون ،المسوايد والبوو عون بخرفتووا وعبووا مون عالموات السواعة معروفوة ،كو هوذا مون عيو

حماية العبادو ،ياء ف األثر :نال تحمروا وال تصفروان ،واذا ب رت لى عكثر المسوايد واأللووان اللو فيووا األحمور
واألصفر ،وهللا المستعان.

يقول السائل :الذي يروا بالصبي وقد ضم صدره إلى صدره ،فيكون البيت عن يمين الصبي مدا حكدم روافدو؟
وهل تكفي نية واحدة للحامل والمحمول؟

بعووم ذا طووا

بصووب طوافووا صووحيحا ،بمعبووى عن يكووون البيووت علووى ياببووه األيسوور ،وقوود بوووى عبووه وعوون محمولووه

عيبعه ،عيبعه الطوا

وال يلبم عن يطو

الص ووب المحم ووو :ف ووإن الطو ووا

الطا

به ثابية ،لكن ذا حمله على الصفة الموذكورو بو ن يكوون البيوت عون يموين

ال يص ووح،؛ يش ووترط لص ووحة الطو ووا

عن يك ووون عل ووى اليو ووة اليس وورى عل ووى يس ووار

.

ِ
وس ُكم َح َّتى َيبُلد ََ ال َهدد ُي}[( 671سدورة البقدرة] Dقدول السدائل :أشدكل علدي الحلدق
في قولو تعالىَ { :والَ َتحلُقوا ُرُؤ َ
في يوم العيد قبل ذبح الهدي ،أرجو التوضيح؟
هذا من ععما :الحج الت س

عبوا الببو -عليوه الصوالو والسوالم ،-وموا سو

عون شو ء مبووا ال قوا(( ::افعو

وال حرج)) ،وال شك عن الذبح عيضا فيه شكا ،:ه يذبح من حين يبصور مون مبدلفوة باعتبوار عبوه ييووب لوه عن

يرم  ،وييوب له عن يطو  ،وييوب لوه عن ي ودم الحلو عليوموا ببواء علوى موا ثبوت مون قولوه(( :افعو وال حورج))؟

فووإذا يوواب لووه عن يرمو ميوورد وصوووله لووى مبووى ،ييوووب لووه عن يطووو

بميوورد ابصورافه موون مبدلفووة ،وييوووب لووه عن

ي وودم البحوور عليومووا ،ال شووك عن هووذا فيووه شووكا ،:والبحوور الووذي سووببه التمتو عو ال وران عبوود عهو العلووم حكمووه حكووم

األضحية ،وان ويد من ي و ::ب به ييووب ذبحوه قبو الصوالو وقبو طلووع الفيور بو قبو يووم البحور ،بو قبو يووم
عرفووة موون حووين ح ارمووه بووالحج؛ ألبووه ابع وود سووببه ،مووا دام ابع وود السووبب فييوووب فعلووه ولووو لووم ي و ت وقووت الويوووب،

وال اعدو :عن العبادو ذا كان لوا سبب ويوب ووقوت ويووب فإبوه ال ييووب فعلووا قبو السوبب اتفاقوا ،وييووب فعلووا

بعود الوقوت يعبو بعود دخووو :الوقوت اتفاقوا ،والخوال

فيمووا بيبوموا ،ب يور ذلوك اليمووين ،اليموين تبع ود بوالحل  ،لكوون
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متى تلبم الكفارو؟ تلبم ذا حبث ،ي و ::ييوب عن يكفور ذا حلو
عن يحل  ،قب عن يحل

قبو عن يحبوث ،ال ييووب لوه عن يكفور اتفاقوا قبو

-يع د اليمين -وييوب له اتفاقا عن تكون الكفارو بعد الحبث ،والخال

فيما بيبوما ،بعود

ابع اد اليمين وبعد الحبث ،ويا ف الحديث (( :ال كفرت عن يميب ثم عتيت الوذي هوو خيور)) ،ويواء عيضوا بلفو

مغاير ،فيد :على عن فيه سعة ،لكن األحوط بالبسبة للذبح عن ي

بعد صالو العيد وعن يكون بعد ذبوح اإلموام ذا

عر  ،واال فب دره ،يعب بعد الصالو كش ن األضوحية هوذا هوو األحووط ،وقود قوا :بوه بعول العلمواء ،فووو عحووط،

لكن ذا رمى ثم بحر ثم حل ح  ،لكن ذا قدم الحل  ،الحل بسك وهو من ععما :يوم البحر ييوب ت ديمه علوى

البحر ،حل ت قب عن عبحر؟ قا(( ::افع وال حرج)) حل ت قب عن عرم؟(( :افع وال حرج)) رميت قب عن عبحور؟

((عفع وال حرج)).

فبباء على هذا الحديث الخا

والعام ،ما س

يد :على يواب ت ديم الحل على الرم والطوا

عن ش ء قدم وال عخر فو هوذا اليووم ال قوا(( ::افعو وال حورج))
والبحر.

مووبوم موون يتحوورج؛ باعتبووار عن حل و الشووعر مح ووور موون مح ووورات الحووج ،فييعلووه لخوور ش و ء ،ال شووك عن هووذا
عحوط ،والترتيب على فعله -عليه الصالو والسالم -يرم اليمرو ثم يبحر ثم يحل ثوم يفويل ،هوذا هوو الترتيوب،
هذا الذي فعله البب -عليه الصالو والسالم -وهو عكم .

يقددول السددائل :هددل هندداك دليددل علددى لددزوم المبيددت لمددن تددأخر فددي الرمددي إلددى بعددد غددروب الشددمس يددوم الثالد

عشر؟

لبوم المبيت والت خر عيوام التشوري الثالثوة فو اليووم الثالوث لمون غربوت عليوه الشوم  ،لمون غربوت عليوه الشوم ؛
دل ِفددي َيددو َمي ِن}[( )307سووورو
ألبووه ذا غربووت عليووه الشووم دخو عليووه الليو  ،وهللا -يو وعووال -ي وووَ { ::ف َمددن َت َع َّجد َ
الب رو] ،ما قا :ف ليلتوين ،عو فو يووم وليلوة ،عو فو يوومين وليلتوين ،ال ،د :علوى عبوه ال بود مون اعتبوار األيوام فوإذا

شرع ف اليوم الثالوث ال بود عن ي و موا ييوب عليوه فعلوه فو اليووم الثالوث ،وبغوروب الشوم
الثالث.

يكوون شورع فو اليووم

بهذا أيها األخوة نكون قد وصدلنا إلدى نهايدة هدذا اللقداء مدع فضديلة الشديد عبدد الكدريم بدن عبدد هللا الخضدير،

نسأل هللا أن يجزيو خير الجزاء ،وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد.
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