
الرحيم الرحمن الله بسم

محمد نأبينا والمرسلين النأبياء أشرف على والسلما والصلةا العالمين رب لله الحمد
 بعد ............... أما أجمعين وأصحابه آله وعلى
. بها ينفع أن الله وأسأل الله في لخوانأي تسهيل  لكم اخترتها الدائمة اللجنة أجوبة  فهذه

.أعلم والله عشر، سنة أو تسع سنة في فرض أنأه الحج في = الصواب1

هسسذه فسسي يجسسوز ول الفسسور علسسى الحسسج أداء المسسستطيع المكلف المسلم على يجب: =2
ًا ماداما عنه غيره حج يكفي ول يحج، من عنه ينيب أن الحالة بنفسه الحج أداء مستطيع

الحج، مواسم في التجار = يجوز3 

بعدد، تحديد بالحج التطوع في يثبت = لم4

الزوج، إذن منها وليس الستطاعة، شروط توفرت إذا واجب الفريضة = حج5

ما المواصلت من يملك وأن البدن، صحيح يكون فأن: للحج بالنسبة = الستطاعة6
وأن حاله، حسب ذلك أجرةا، أو دابة أو سيارةا أو طائرةا من الحراما الله بيت إلى به يصل
ًا يملك ًا يكفيه زاد ًا، ذهاب ًا ذلك يكون أن على وإياب حتى نأفقته تلزمه من نأفقات عن زائد
.العمرةا أو للحج سفرها في لها محرما أو زوج المرأةا مع يكون وأن حجه، من يرجع

ًا الزوج يلزما = ل7 ًا، كان وإن  زوجته حج بنفقات شرع غني

نأفسه، عن حجه قبل غيره عن يحج أن للنأسان يجوز = ل8 

ذلك كان إذا غيره عن يحج أن نأفسه عن الفريضة حج أدى قد الذي للمسلم يجوز: =9
ًا؛ً لكونأه أو برؤه يرجى ل مرض أو سنه لكبر بنفسه الحج يستطيع ل الغير ميت

عن إل يجزئ ل فالحج لشخصين، ويجعلها واحدةا مرةا يحج أن للشخص يجوز = ل10
العمرةا، وكذلك واحد،

وسائر القارب من ولغيره لنفسه ويدعو الصل، لنأه نأفسه؛ً عن يحج أن = الفضل11
حجه بعد عنهما يحج أن فله الفريضة يحج لم كلهما أو والديه أحد كان إذا إل المسلمين،

ثم منهما، يحج لم بمن فليبدأ الفريضة حج أحدهما كان وإن أبيه، ثم بأمه يبدأ نأفسه عن
فالقرب، القرب

باسمه ل عنه، المحجوج تسمية فيه يلزما ول عنه، النية فيه يكفي الغير عن = الحج12
عند أو التلبية أثناء أو الحراما بدء عند باسمه تلفظ وإن أمه، أو أبيه واسم باسمه ول فقط
ًا كان إن التمتع دما ذبح ًا أو متمتع فحسن؛ً-  قارنأ

السبيل، من لها بالنسبة المحرما لن الحج؛ً عليها يجب ل لها محرما ل التي =المرأةا13
الحج، وجوب في شرط السبيل واستطاعة

الرجال، من لها محرما أو زوجها مع إل للحج تسافر أن للمرأةا يجوز ل أنأه الصحيح: =14
أو خالتها أو عمتها مع أو محارما، غير ثقات رجال أو ثقات نأسوةا مع تسافر أن لها يجوز فل

الرجال، من لها محرما أو زوجها مع تكون أن من بد ل بل أمها،



ًا الصلةا ترك = من15 ًا تركها ومن بالجماع، كفر لوجوبها جحد ً تهاونأ على كفر وكسل
يصلي، ل وهو مات عّمن التصدق ول الحج يجوز ل ذلك وعلى  العلماء؛ً قولي من الراجح

.الكفرةا جميع عن يتصدق ول يحج ل كما

والمناسك العمال تأدية في والصل واحدةا، مرةا إل العمر في يجب ل = الحج16
ثانأية الحج يجب فل السلمة،

يلبس بأن يأمره فإنأه به يحج أن وليه أراد إذا الحلم يبلغ لم الذي المميز = الصبي17
ًء الحج مناسك جميع بنفسه ويفعل الحراما، ملبس إلى الميقات من الحراما من ابتدا

يجتنب بأن ويأمره بنفسه، الرمي يستطع لم إن عنه ويرمي الحج، أعمال آخر
ًا يكن لم وإذا الحراما، في المحظورات حج، أو بعمرةا الحراما عنه ينوي فإنأه مميز

عنه ويرمي المناسك بقية في معه ويحضره به ويسعى ويطوف

ًا، البالغ غير من الحج أو العمرةا = تعتبر18 .وعمرته السلما حجة عن تكفي ول تطوع

ًا كان = من19 إلى وعاد تاب ثم السلما ملة من يخرجه ما بارتكابه ارتد ثم مسلم
مسلم، وهو الحج أدى لكونأه السلما؛ً حجة عن تلك حجته أجزأته السلما

 حجه، في شيء فل عليه الغير ذلك من صدقة غيره من بمال الشخص حج = إذا20

العلم أهل بين نأعلمه خلف بغير يتزوج أن قبل الشاب حج = يصح21

ًا الزوج يلزما = ل22 ًا، كان وإن حجها بنفقات شرع وهسي المعسروف، بساب مسن ذلك وإنأما غني
.نأفقته عن لعجزها بالحج ملزمة غير

الحسسراما، لكسسسب بالنسبة الثم مع الحج، صحة من يمنع ل حراما مال من الحج = كون23
يبطله ول الحج، أجر ينقص وأنأه

عسسن الحسسج يعسسوقه ول الحسسج نأفقسسات مسسع السسدين تسسسديد علسسى يقسسوى المدين كان = إذا24
يجسسوز، فل وإل حجسسه، جاز المدين بحال علمه مع ورضاه الدائن بإذن الحج كان أو السداد،

.حجه صح حج لو لكن

ًا، الحج يستطيع ل الذي = المسلم25 العمسسرةا؛ً فسسي ول الحسسج فسسي عنه النيابة تصح ل مالي
فيهمسسا النيابة تصح وإنأما المشاعر، في بنفسه حضر لو ببدنأه منهما كل أداء على قادر لنأه
ببدنأه ذلك مباشرةا عن والعاجز الميت عن

ّكل لمن يجوز: = 26 قيسسامه عسسن الجسسر من له جعل ما يأخذ أن غيره عن يحج أن ُو
ذلسسك ونأحسسو والشسسراب، والطعسساما المواصلت في أنأفقه مما أكثر كان ولو الحج، بذلك
مسسا وأداء الخيسسر في المشاركة بذلك يقصد أن له ويشرع الحج، لداء مثله يحتاجه مما

.فقط المال قصده يكون وأل الشريف، الحرما في العبادات من له الله ييسر

أحدهم، يؤمروا أن سفر في فأكثر ثلثة كانأوا إذا للقوما = يشرع27



ًا حسساذاه أو r الله رسول عن ثبتت التي المواقيت من واحد أي على مر من= 28 أو جسسو
ًا ًا أو بر ًا يريد ل كان وإذا الحراما، عليه وجب العمرةا أو الحج يريد وهو بحر عمسسرةا ول حجسس
العمسسرةا أو الحسسج أنأشسسأ ثسسم عمسسرةا، أو حج إرادةا بدون جاوزها وإذا يحرما، أن عليه يجب فل
ً-  جدةا أو مكة من أنأشأ حيث من بالحج يحرما فإنأه جدةا أو مكة من فسسإن العمسسرةا أما- مثل

يخسسرج أن فعليسسه الحسسرما داخسسل مسسن أنأشأها وإن أنأشأ، حيث من أحرما الحرما خارج أنأشأها
الباب، هذا في الصل هو هذا. للعمرةا منه ويحرما الحل أدنأى إلى

المدينة، من ل منها به ولبى بالنسك أهل: أي الحليفة، ذا من  النبي = أحرما29

ًا أراد إذا بهسا وللمقيميسن جدةا لهل ميقات فهي جدةا = أما30 جعسل وأمسا عمسرةا، أو حجس
ًا جدةا ً ميقات مسسن وأحرما منه الحراما وترك يلملم على مر فمن له، أصل فل يلملم من بدل
دما، عليه وجب جدةا

الحل؛ً بمكة لمن العمرةا ميقات: = 31

ًا، لرابغ محاذية هي إنأما لجدةا، محاذية ليست الجحفة أن = المعروف32 فيجب تقريب
ًا يحاذيها مما أو رابغ، من يحرموا أن المغرب وأهل مصر أهل على بالطائرةا سافروا إذا جو

ًا يحاذيها مما أو جدةا من يحرموا حتى الحراما يؤخروا أن لهم وليس بالبحر، سافروا إذا بحر

ًا المواقيت بأحد مر من على = فيجب33 فإن منها، يحرما أن والعمرةا الحج مريد
وجب يرجع لم وإن منها، ليحرما الحراما قبل الرجوع عليه وجب إحراما بدون تجاوزها

ًا دما عليه للنسك جبر

الحرما، من بل الحل، من ليست = كدي34

الزار ويلبس بيته، في يغتسل أن فله الطائرةا في وهو والعمرةا الحج أراد إذا: = 35
عمرةا، أو حج من يريد بما أحرما قليل شيء الميقات على بقي وإذا شاء، إن والرداء
مشقة، ذلك في وليس

ليجوز، إفراد إلى التمتع = تحويل36

ّغب رمضان في = العمرةا37 إلى بها يتمتع التي العمرةا ليست ولكنها ،r النبي فيها ر
وذو شوال،: وهي الحج، أشهر في بها يؤتى التي هي الحج إلى بها يتمتع التي بل الحج،

عامه من يحج ثم الحجة، ذي من الولى والعشر القعدةا،

مخيطين كانأا ولو والحذاء، الحزاما يلبس أن العمرةا أو بالحج أحرما لمن = يجوز38
بالماكينة

غير الحج، بأعمال تأتي أن حائض وهي تحرما من وعلى الحج، من ليمنع = الحيض39
بأركان جاءت فإذا النفساء، وهكذا واغتسلت، حيضها انأقطع إذا إل بالبيت لتطوف أنأها

صحيح فحجها الحج

فهو ذلك ونأحو ومرض برد بسبب ذلك إلى الحاجة لدعاء بملبسه الحاج أحرما إذا: = 40
ًا، ذلك في له مأذون أو أياما، ثلثة صياما المخيط لبس إلى بالنسبة عليه والواجب شرع
أضحية، تجزئ شاةا ذبح أو البلد، قوت من صاع نأصف مسكين لكل مساكين؛ً ستة إطعاما
فإن والشاةا الطعاما أما مكان، كل في الصياما ويجزئه رأسه، غطى إذا الحكم وكذلك
المكي الحرما محلها



لبسها إلى احتاج فإن العمرةا، أو بالحج محرما وهو الشراب لبس للرجل = ليجوز41
لكل مساكين ستة إطعاما أو أياما، ثلثة صياما وهي فدية، عليه ووجب جاز ونأحوه لمرض

.شاةا ذبح أو ونأحوه، تمر من صاع نأصف مسكين

له تنشيط فيه وهذا حر، فيه كان إذا للتبرد كله جسمه يغسل أن للمسلم = يجوز42
أو شعره من شيء يتساقط ل أنأه على الغسل أثناء في ويحرص العبادةا، هذه على

بشرته

ًا أتلف = وإذا43 ًا حشائشه أو الحرما شجر من شيئ قيمته عليه فكذلك لحد مملوك
ًا يكن لم وإن لمالكه، ذلك عن r لنهيه ذلك؛ً تعمد له ينبغي ول عليه، شيء فل لحد مملوك

لهذا تأثير ول للحراما، أخرى بملبس إحرامه تغيير عمرةا أو بحج للمحرما = يجوز44
العمرةا أو بالحج إحرامه على التغيير

جمرةا برمي وذلك الكامل، التحلل يتحلل حتى بالحج أحرما من على حراما = والقبلة45
في يزال ل لنأه سعي؛ً عليه كان إن والسعي الفاضة وطواف التقصير أو والحلق العقبة،

التحلل بعد وأنأزل امرأته قبل من حج يفسد ول النساء، عليه يحرما الذي الحراما حكم
الغنم من رأس بذبح ذلك ويجبر العمل، هذا لمثل يعود ول الله يستغفر أن وعليه الول،
المكي، الحرما فقراء على يوزعه الضحية في يجزئ

عمرته، على ول حجه، على يؤثر ل عمرةا أو حج بإحراما متلبس هو ممن = الحتلما46
إن النوما من استيقاظه بعد الجنابة غسل يغتسل فإنأه ذلك منه حصل ومن تبطلن، فل

ًا، رأى باختيارك ليس الحتلما لن عليك؛ً فدية ول مني

أو أجانأب بها مر إذا إل العمرةا، أو الحج نأسك في وهي وجهها المرأةا تكشف: = 47
وجهها على خمارها تسدل أن فعليها وجهها، يروا أن وخشيت أجانأب، فيه جمع في كانأت
منهم؛ً أحد يراه ل حتى

الحراما في تبرقعت من على شيء الحراما؛ًول في للمرأةا يجوز ل البرقع = لبس48
.صحيحة وحجتها للتحريم جاهلة

ًا تأكل أن للمرأةا =  يجوز49 للمناسك أدائها أثناء عنها الشهرية العادةا لمنع حبوب

محرما غير رجل بثوب تتمسك أن غيره أو الحج زحاما في اضطرت إذا للمرأةا = يجوز50
.الزحاما من للتخلص به للستعانأة ذلك؛ً نأحو أو بشته أو لها

ستر لها ويشرع ذلك، ونأحو خواتم أو ذهب أسورةا وبيدها تحرما أن للمرأةا = يجوز51
الفتنة خشيَة المحارما؛ً غير الرجال عن ذلك

.
وهي ول غيره، في ول الطواف في ل محرما، لغير كشفه يجوز ل عورةا المرأةا = وجه52

وصح وجهها، بكشف أثمت لوجهها كاشفة وهي طافت وإن محرمة، غير أو محرمة
.محرمة كانأت إن النقاب بغير تستره ولكن طوافها،

ينفر ول ليصاد أنأه سوى المدينة، حماما ول مكة لحماما خصوصية هناك = ليست53
الحرما حدود في ماداما

ويمكث الحجة، ذي من الثامن يوما به يحرما أن الحج ونأوى بمكة لمن = المشروع54
إلى يذهب ثم والفجر، والعشاء والمغرب والعصر الظهر فيه يصلي الثامن، اليوما بمنى
عرفة إلى وذهب ذلك يفعل لم من لكن الشمس، طلوع بعد التاسع اليوما صبيحة عرفة
حجه على يؤثر ل ذلك فإن ذلك قبل



طواف به ونأوى الطواف قبل سعى إذا لكن الطواف، بعد للحج السعي = المشروع55
.عليه شيء ول ذلك، يجزئه فإنأه سافر ثم والوداع الحج

تلك منى في المبيت ترككم في حرج ول منى، في التاسع اليوما ليلة المبيت = السنة56
أن إلى مزدلفة في البقاء السنة ومن الشمس، طلوع بعد عرفة إلى الذهاب ثم الليلة،
من الخروج في حرج فل الضعفة من أحد معه كان من لكن النهار، ويسفر الفجر يصلي

عليك، شيء فل كذلك المر كان وإذا الليل، منتصف بعد مزدلفة

الناس عند اشتهر الذي عرفات جبل صعود على حث أنأه r النبي عن يثبت = لم57
ًا،ولذا اتخذه ول حجه في الجبل هذا صعود r هديه من يكن ولم الرحمة، جبل: باسم منسك
الماما منهم بدعة، النسك وجه على الحج في الجبل هذا صعود إن: العلماء من كثير قال

خان، صديق والشيخ تيمية، ابن السلما وشيخ النووي،

ً يصلي أن r هديه من يكن = لم58 والعصر الظهر بصلةا اكتفى بل عرفات، بموقف نأفل
ًا نأمرةا، مسجد في ًا، جمع من فيه ليصلي الرحمة جبل يسمى بما مصلى اتخذ ول وقصر

عرفات، يوما في فريضة أو نأافلة الجبل هذا على صعد
التاسع اليوما من الشمس طلوع بعد عرفة إلى منى من يذهب أن للحاج = الفضل59
الحجة ذي شهر من

سبعين تعدل  حجته أن  جمعة يوما صادف إذا عرفة يوما أن:الناس بعض زعم = قد60
. بصحيح وليس حجة، وسبعين اثنتين أو حجة،

ًا مزدلفة = تبدأ61 ًا وتنتهي محسر، وادي من غرب جهتها، من المأزمين بأول شرق

ل ذلك فإن الليل منتصف قبل وسعى للفاضة وطاف العقبة جمرةا رمى = من62
حد والسعي الطواف لعادةا وليس والرمي، والسعي الطواف يعيد أن وعليه يجزئه،

محدود،

التشريق أياما من الثالث أو الثانأي اليوما إلى العقبة جمرةا رمي تأخير للحاج يجوز = ل63
أجر بعض من وحرما السنة، خالف فقد عذر بل التشريق أياما إلى أخرها ومن عذر؛ً، بدون

الشرعي وجهه على نأسكه أداء على ويحرص مضى، لما الله يستغفر أن وعليه نأسكه،
.المستقبل في

أن يلزمه ول عمرةا، أو حسسج في التقصير أو بالحلق كله الرأس تعميم =  الواجب64
بعينها، شعرةا كل من يأخذ

ليلته في لما الكبر؛ً الحج يوما: النحر يوما النحر،وسمي يوما هو الكبر الحج يوما: = 65
والحلق، والنحر، نأهاره، في والرمي الحراما، بالمشعر والمبيت بعرفة، الوقوف من

فيه، العمل هو الكبر والحج الزمن، هو الحج ويوما الحج، أعمال من والسعي والطواف،

وحلق العقبة جمرةا رمي بعد يكون والمرأةا للرجل بالحج الحراما من = التحلل66
كل بذلك منهما لكل فيحل التقصير، إل للمرأةا وليس شعره، تقصير أو رأسه الرجل
ًا كان شيء الجماع، إل بالحراما عليهما محرم

سعي، عليه كان إذا والسعي الفاضة طواف من بالفراغ فيكون الكبر التحلل = أما67
ًا كان شيء كل لهما فيحل .الجماع حتى بالحراما عليهما محرم

طوافهما من الفراغ بعد والمرأةا الرجل من لكل فيكون العمرةا من التحلل = وأما68
ل التقصير لها فالمشروع المرأةا أما شعره، تقصير أو رأسه الرجل وحلق وسعيهما،

ًا كان شيء كل بذلك لهما فيحل الحلق؛ً بالحراما، عليهما حرام



.المفرد حكم التحلل في حكمه والعمرةا الحج بين = والقارن69

ًا ويسمى الحج في الفاضة طواف: منها: كثيرةا الكعبة حول الطواف = أنأواع70 أيض
من ركن وهو بعده، أو الضحى عيد يوما بعرفات الوقوف بعد ويكون الزيارةا، طواف
الحج بين وللقارن بالحج للمحرما ويكون للحج، القدوما طواف: ومنها الحج، أركان

على سننه من سنة أو الحج واجبات من واجب وهو الكعبة، إلى يصل حينما والعمرةا
:ومنها بدونأه، لتصح أركانأها، من ركن وهو العمرةا طواف: ومنها العلماء، بين خلف

وهو المكرمة، مكة من الخروج على والعزما الحج أعمال انأتهاء بعد ويكون الوداع طواف
تركه فمن والنفساء، الحائض ماعدا حاج كل على العلماء قولي من الصحيح على واجب
وهو بها، الطواف نأذور من بنذر وفاء الطواف: ومنها أضحية، تجزئ ذبيحة عليه وجب
ًا الطواف: ومنها النذر، أجل من واجب الطائف يصلي أشواط، سبعة: منها وكل. تطوع
المسجد بقية في صلهما يتيسر لم فإن ذلك، تيسر إذا إبراهيم مقاما خلف ركعتين بعدها

في الرمل يشرع كما خاصة، القدوما طواف في كلها الشواط في الضطباع = يسن71
الثلثة في يمكنه لم وإذا والمعتمر، للحاج القدوما طواف من الولى الثلثة الشواط

.عنه سقط فيها-  الهرولة-  الرمل منه الولى
بين ول البيت، حول النساء على رمل ل أنأه على العلم أهل أجمع: المنذر ابن = قال72

َلد، إظهار فيهما الصل لن وذلك اضطباع؛ً عليهن وليس والمروةا، الصفا يقصد ول الَج
.للكشف تعرض والضطباع الرمل وفي الستر، فيهن يقصد النساء ولن النساء؛ً في ذلك

حكمهم، في ومن للضعفة النحر ليلة من الليل منتصف بعد الفاضة طواف يبدأ: = 73
استطاعته، قدر للفاضة بالطواف الحاج يبادر أن الولى لكن محدد، وقت لنهايته وليس

بنفسه، الرفق مراعاةا مع

يتيسر لم فإن القدرةا، مع للطائفين؛ً واستلمه تقبيله يشرع  السود = الحجر74
التكبير، مع محاذاته عند إليه فالشارةا

مثل في الشوط يلغي ل أنأه الصحيح  الصلةا، أقيمت ثم بالبيت يطوف كان = من75
الماما مع صلته أجل من قطعه حيث من الشوط هذا إتماما يبدأ بل الحالة، هذه

حجر من يدخل أن نأفل طواف أو عمرةا أو حج في بالبيت للطائف يجوز ل: = 76
البيت؛ً من والِحجر بالبيت، الطواف لن فعله؛ً لو ذلك يجزئه ول إسماعيل،

به، التيان دون الكبر التحلل يتم ل الحج أركان من ركن الفاضة = طواف77

ًا كان إذا إل غيره عن أحد يطوف فل النيابة، يقبل ل بالكعبة = الطواف78 أو عنه حاج
ًا؛ً ًا فيه عنه فينوب معتمر .العمرةا أو الحج لجملة تبع

في أبيح أنأه إل لها، يشترط ما له فيشترط كالصلةا؛ً العتيق بالبيت = الطواف79
حتى الطواف الحائض من يصح فل الطواف، لصحة شرط فالطهارةا الكلما، الطواف

تغتسل، ثم تطهر،

عنه؛ًوأن يطاف ل ذلك قبل مات ثم الفاضة طواف عدا ما الحج أعمال أتى = من80
ًا؛ً القيامة يوما يبعثه الله . إحرامه على لبقائه ملبي

يعيد فإنأه الفصل وطال الشواط، أحد ونأسي الفاضة طواف الحاج طاف إذا: = 81
ًا الفصل كان وإن الطواف، نأسيه الذي بالشوط يأتي فإنأه قريب

وخرج الفاضة طواف وطاف مكة، من خروجه قرب إلى الفاضة طواف أخر من = 82
 عليه، شيء فل الوداع طواف عن به مكتفيا



ًا السعي عن المسلم عجز إذا: = 83 له جاز المعتاد، عن خارجة مشقة عليك وشق ماشي
الرمي في التوكيل له وجاز العربة، ركوب

شعره قص أو حلق أن بعد الكبر التحلل بعد التقصير أو الحلق يستحب ول = ليجب84
الصغر، التحلل في

على مبنية والعبادات عبادةا، فهو الحج في نأسك ذلك لن الجمرات؛ً رمي إنأهاء بعد: أي 
التوقيف،

ً السعي يكون أن =السنة85 ًا السعي أخر فإن الستطاعة، بقدر بالطواف متصل ثم كثير
أجزأه سعى

للجتهاد، مجال فيها وليس الشارع، من محددةا وأزمنته الحج = أماكن86

الحادي: هي يومان، النحر يوما بعد منى في يمكثها أن الحاج على يجب التي = المدةا87
عليه يجب فل الحجة ذي من عشر الثالث اليوما أما الحجة، ذي من عشر والثانأي عشر،

غربت إذا إل فقط، يستحب بل فيه، الجمرات رمي عليه يجب ول منى، في يمكثه أن
ثم عشر الثالث ليلة المبيت عليه فيجب منى، في وهو عشر الثانأي اليوما شمس عليه
الزوال بعد الثلثا الجمرات رمي

ًا يجد لم = من88 الليل في يبيت لكنه منى خارج منى أياما ونأزل حاج، وهو منى في مكانأ
فل منزله في بات ولو عليه، شيء فل الفجر طلوع بعد منزله إلى يخرج ثم منى، في

.منى في النزول له يتيسر لم إذا حرج

جبل منى وبين بينها يفصل بل منى، من العزيزية ليست= 89

.محسر وادي الشرقية الجهة ومن العقبة، جمرةا مكة جهة من منى = حدود90

ومن التشريق، وأياما العيد ليلة منى وفي العيد، ليلة مزدلفة في المبيت يجب: = 91
ويطعم بمكة، يذبح بقرةا، سبع أو بدنأة، سبع أو شاةا، دما عليه ووجب أثم، عذر لغير تركه

ًا، منه يأكل ول الحرما، لمساكين أياما عشرةا صاما يستطع لم فإن شيئ

فيه حرج ل الحرما من غيرها أو العزيزية من الحصى =لقط92

.العزيزية ومنه الحرما، جميع في يجزئ = الذبح93

عن الخارجة الراضي من غيرهما أو ومزدلفة العزيزية في نأزل من على = لحرج94
ً يجد لم إذا منى الحج، أياما منى في منزل

زوال بعد رميها يعيد أن فعليه الزوال قبل الضحى عيد يوما ثانأي الجمار رمى = من95
من الزوال بعد رميها أعاد الرابع أو الثالث اليوما في إل خطأه يعلم لم فإن اليوما، ذلك

يعلم لم فإن فيه، ذكر الذي اليوما لذلك يرمي أن قبل الزوال، بعد الرابع أو الثالث اليوما
الفقراء ويطعمه بالحرما يذبح دما وعليه يرما، لم الرابع اليوما شمس غروب بعد إل

الزيادةا في أساء وقد الرمي، أجزأه السبعة على زاد = من96

قبل غيرها أو مكة إلى ونأفر الزوال، بعد عشر الثانأي اليوما جمرات الحاج رمى = إذا97
حقه في يشرع ول عشر، الثالث اليوما جمرات رمي يلزمه ل الشمس غروب



يبتدأ بأن وذلك بعده، وما عشر الحادي اليوما في الجمرات رمي في الترتيب يجب = 98
وقت في تعد لم فإذا العادةا، عليك وجب خالفت فإن الكبرى، ثم الوسطى ثم بالصغرى

فقرائها، على ويوزع المكرمة، بمكة يذبح أضحية يجزئ دما عليك وجب منى أياما الرمي

لنأها يجزئ؛ً ل بها والرمي الحوض داخل من الجمرات رمي في الحجارةا =  أخذ99
مستعملة،

لعذر وتأخيره الليل، أدركه حتى عشر الحادي اليوما في الجمار رمي أخر = من100
اليوما في الرمي أخر من وهكذا. شيء ذلك في عليه فليس ليلً، الجمار ورمى شرعي،

ً فرماه عشر الثانأي منى في المبيت الليلة تلك وعليه عليه، شيء ول ذلك أجزأه ليل
غروب قبل عشر الثانأي اليوما في ينفر لم لكونأه الزوال؛ً بعد عشر الثالث لليوما والرمي

ًا الرمي في يجتهد أن الحوط ولكن الشمس، المستقبل في نأهار

كانأت ولو عنها، يرمي من المرأةا توكل أن الجمرات رمي في الزحاما عند = يجوز101
كانأت إن حملها على المحافظة أو ضعفها، أو مرضها أجل من وذلك الفريضة، حجة حجتها
 الزحاما شدةا حرمتها َتنتهك ل حتى وحرمتها؛ً عرضها وعلى حاملً،

في سواء وغيرها العقبة وجمرةا عنه، يرمي من يوكل فإنأه الرمي عن عجز = من102
العاما، ذلك في حج ثقة لشخص التوكيل ويكون ذلك،

ذي من عشر والثانأي عشر الحادي ليلة منى في بالمبيت يكتفي من هو = المتعجل103
بلده إلى مكة من ينفر أن له وهذا الزوال، بعد منهما كل يوما في الجمرات ورمي الحجة،

عشر، الثانأي يوما من الشمس غروب قبل ذكر ما على الجمرات رميه بعد إقامته جهة أو
للوداع يطوف ثم

عشر، والثانأي عشر، الحادي: الثلثة التشريق أياما: هي المعدودات بالياما = المراد104
عشر، والثالث

ًا تأخر ثم الحاج ودع لو لكن الوداع، طواف بعد الشراء ول البيع يحرما = ل105 كثير
ًا الطواف يعيد أن شرع عرف

الوداع طواف يطوف أن عمرته أداء بعد بمكة أقاما إن سيما ول للمعتمر = يشرع106
العلماء قولي من الصحيح على ذلك يلزمه ول المكرمة، مكة من خروجه لدى

محمولً، به فيطاف العاجز وأما وداع، طواف النفساء على ول الحائض على = ليس107
؛ً المريض؛ً وهكذا

يدخل أن القادما يلزما ول الوداع، باب: المسمى الباب من الخروج المودع يلزما = ل108
السلما باب من

عن به واكتفى مكة، من انأصرافه عند إل الفاضة طواف الحاج يطف لم = إذا109
ًا، كان لو كما سعي، بعده وقع لو حتى كفاه الوداع طواف ًا طاف وإن متمتع ًا طواف ثانأي
وأفضل خير فذلك للوداع

أدلة لعموما وغيرهم؛ً مكة أهل على العمر في مرةا واجبة السلما في = العمرةا110
الوجوب

ونأحوهما والجعرانأة، كالتنعيم، الحل من الحرما داخل كان لمن بالعمرةا = الحراما111



أشهر في أداها وإذا الحج، أشهر في حتى السنة، أياما جميع في العمرةا أداء = يجوز112
ًا كان حجه مع أداها وإذا الحج، إلى بالعمرةا متمتع فهو عامه من بعدها وحج الحج بين قارنأ
والعمرةا، الحج

فإن وتسعى، تطوف أن قبل إحرامها من فحلت حاضت ثم بالعمرةا أحرمت = من113
ثم حيضها، انأقطاع بعد عمرتها تكمل أن وجب زوجها يجامعها ولم الحكم جاهلة كانأت

رأسها شعر من التقصير بعد وتتحلل وتسعى فتطوف الجنابة، من تغتسل كما منه اغتسالها
والسعي بالطواف تكملها أن وعليها عمرتها، بطلت جماع حصل وإن عليها، شيء ول

منه، بالولى أحرمت الذي الميقات من بدلها بعمرةا فتأتي تقضيها أن عليها ووجب والتقصير،
بمكة تذبح فأكثر، سنة سنها المعز أو فأكثر، أشهر ستة سنها الضأن من شاةا إما دما؛ً وعليها
فتطوف عمرتها تكمل أن فعليها عمرتها من تحل لم كانأت إن أما. فقرائها على وتوزع

على بالحيض عمرتها تبطل رأسها،ول شعر من شيء بقص عمرتها من وتتحلل وتسعى
.حال كل

مرات؛ً عدةا السنة في العمرةا تكرر يجوز أنأه = الصحيح114

فل المعتمر سفره؛ًأما عند الحراما الله بيت حج من على الوداع طواف = يجب115
سفره؛ً عند يطوفه أن له يسن لكن الوداع، طواف عليه يجب

ًا ترك من: = 116 أو بدنأة، سبع والدما دما، عليه وجب والعمرةا الحج واجبات من واجب
إخراج يجوز ول الحرما، فقراء بين ويقسم بمكة يذبح أضحية، تجزئ شاةا أو بقرةا، سبع
ًا؛ً الدما قيمة به الله أمر ما يخالف النقود إخراج لن نأقود

ثلثة: أياما عشرةا يصوما فإنأه يستطيعه ل وهو واجب لترك الدما عليه وجب من: = 117
ترك أول من واجب لترك الدما ذبح وقت ويبدأ. أهله إلى رجع إذا وسبعة الحج، في

مع وجوبه بعد تعجيله ولكن لخره، حد ول بعده، أو العيد أياما قبل كان سواء الواجب،
أن عليه بل بلده، في ذبحه يجزئ لم بلده إلى وصل حتى أخره ولو واجب، الستطاعة

الحرما، فقراء على ويوزع الحرما في ويذبحه هناك من ويشتريه الحرما إلى ذلك يبعث
ّكل أن ويجوز َو .الثقات من عنه نأيابة بذلك يقوما من ُي

فل حبسسس حيسسث فمحلسسه حسسابس حبسسسه إن بسسأنأه إحرامسسه عند اشترط قد كان = من118
رأسسسه يحلسسق ثم  أحصر حيث يذبحه هدي فعليه ذلك اشترط قد يكن لم وإن شيء، يلزمه

إحرامه من حله يكون وبذلك يقصر؛ً أو

يتبعونأه والخرين يلبي أحدهم حيث للحجاج الجماعية التلبية = ليجوز119

بيسسوتهم يلزمسسون بلسسدانأهم إلسسى المقدسسسة البقسساع مسسن رجسسوعهم عند الحجاج = بعض120
ًا لسسدعائهم عليهسسم النسساس وينكسسب الصسسلةا، إلى ول حوائجهم، لقضاء ل يخرجون، ل أسبوع

أداء عسسن بيسسوتهم فسسي جلوسسسهم وأمسسا. أخطسسأ فقسسد سنة أنأه ادعى ومن بدعة، العمل  وهذا
فهسسم بعسسذر، ذكسسر مسسا وليسسس شسسرعي، لعذر إل يجوز، فل المسجد في الجماعة في الصلةا
.الصلةا عن تخلفهم في آثمون

بسل السسسلما، سسنن من ول الحج، شعائر من ليس المذكور  حراء غار إلى = الصعود121
ول لسه، الصسعود من الناس يمنع أن ينبغي وعليه بالله، الشرك ذرائع من وذريعة بدعة، إنأه

له؛ً الصعود يسهل ول درج له يوضع

ً-  الحجاج يلزما = ل122 ًء أو رجال د يحسرما بسل البقيع، ول ،r الرسول قبر زيارةا-  نأسا ش



ًا، القبور زيارةا إلى الرحال الرحال؛ً شد بل ولو النساء، على ذلك ويحرما مطلق

شسد دون لكسن ، القبسور زيسارةا علسى الحسث أدلسة لعمسوما سنة؛ً r النبي قبر = زيارةا123
المدينسسة إلسسى انأتقسساله يعسسد ل ممسسن ضواحيها أو بالمدينة كان من فيزوره ذلك، إلى الرحال
ًا، يجوز فل قبره لزيارةا المدينة إلى السفر أما سفر

ًا حج من على يجب: = 124 ًا أو قارنأ بقرةا، سبع أو بدنأة، سبع أو شاةا، وهو  هدي متمتع
إلى رجع إذا وعشرةا الحج، في ثلثة: أياما عشرةا صاما يجد لم فإن المكرمة، بمكة يذبح
بلده،

يوما( الذبح أياما وهو المحدد، وقته في والضحية والقران التمتع هدي ذبح = يجب125
بعد فيذبح صدقة، كان أو محظور فعل أو واجب، لترك وجب ما أما) بعده أياما وثلثة العيد
أداء إلى المبادرةا وجوب مع بعدها، أو قبلها أو الذبح أياما في كان سواء سببه، وجود

سببه وجود وقت عن تأخيره ويجوز الواجب،

ومن سنة، له تم ما المعز ومن أشهر، ستة تم ما الضأن من الهدي في  = المجزئ126
ًا يجزئ فل ذلك دون كان وما سنين، خمس له تم ما البل ومن سنتان، له تم ما البقر هدي

الهدي؛ً من المستيسر هو وهذا أضحية، ول

ّين العوراء تجزئ فل الضحية، في يشترط ما الهدي في =  يشترط127 ول عورها، الب
ّين المريضة ّين العرجاء ول مرضها، الب سن وأدنأى. تنقي ل التي الهزيلة ول عرجها، الب

البل وفي سنتان، البقر وفي سنة، المعز وفي أشهر، ستة الضأن في: الجزاء به يحصل
ًا يجزئ ل ذلك من أقل كان فما خمس، عقيقة ول أضحية ول هدي

داخل في والقران التمتع الهدي جميع ذبح فيجب المكي، الحرما الهدي = محل128
قبل مكة إلى المهدى الهدي عطب إذا إل مكة، غير الحاج بلد في الذبح وليجوز الحرما،
الحرما، دخول عن المحصر في وكذلك عنه، ويجزئ مكانأه، في يذبحه فإنأه إليها، وصوله

.أحصر حيث هديه ينحر

َع: من مأخوذ العطاء، يطلب الذي السائل: هو = القانأع128 َن ُع َق َن ْقَق ًا، َي َع ُنو َتّر ُق ْقَع :هو والُم
من يعطى وبما عنده بما الراضي: القانأع وقيل ليعطوه، سؤال دون للناس يتعرض الذي
.العطاء سؤالهم مع للناس المتعرض: هو المعتر قناعة، قنعت: من مأخوذ سؤال، غير

ًا فيها لنا وجعل لنا، وسخرها والغنم والبقر البل أعطانأا تعالى الله أن: الية ومعنى كثير
وذبحها والعمرةا، الحج في الهدي بنحر منها إليه نأتقرب أن لنا وشرع والمنافع الخير من

ًةا المتعفف؛ً والفقير السائل ونأطعم منها نأأكل وأن الضحى، عيد في ضحية لهم، مواسا
ًا والمثوبة، الجر ورجاء نأعمه على لله وشكر

.ذبحه من بدل الهدي في الثمن دفع يجزئ = ل129

يتصدق أن الحرما إلى الحل من يساق وما والقران التمتع هدي في المشروع := 130
ًا، ويأكل ويهدي منه، بأس فل الثلث من أكثر أكل وإن أثلث

النسك، جبران ودما الذى، من كالفدية والقران، التمتع هدي غير الواجب = الدما131
وإنأما منها، الكل-  عليه وجبت لمن-  يجوز ل ونأحوها المنذور ودما الصيد، جزاء ودما

الحرما لفقراء فهو الحراما أو الحرما في منها وجب وما الفقراء، على بها يتصدق



متتابعة ،رجعتم) إذا ( وسبعة: قوله في المذكورةا الياما سبعة تصاما أن = يجوز132
ًا نأسي من على وليس متفرقة، أو إلى رجوعه بعد صامه إذا شيء الثلثة الياما من يوم

.أهله

.الحرما أهل أنأهم الراجح  الحراما المسجد = حاضري133
حيا كان من وحفظ موتاهم الله رحم  الدائمة اللجنة فتاوى من اختياره ماتم نأهاية  وهذا
استفدت قد أنأي العلم مع   خيرا الله وجزاكم علي يبخل فل ملحظات له كان ومن  منهم

بعنوان هو الذي كتبه في  الخضيري عبدالعزيز بن مجمد الشيخ شيخي به قاما ما من
.... ) الدائمة للجنة والعمرةا الحج فتاوي (خلصة
توفيقه. على لله والحمد  المرسلين خير على والسلما والصلةا العالمين رب لله والحمد

mgbl@ayna.comمقبل)        / (أبو الله في أخوكم
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