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 ¨„UM¼ `Ðc UÐ wH² √  qN  ≠v UFð tK «  ¡Uý Ê≈≠
 «u×Ðc¹  Ê√  UM¼  s¹œułuL «  w²OÐ  q??¼√  vKŽ  Â√

øU ÎC¹√
الجــواب: إن كنت ستحج متمتًعا أو قارًنا فعليك 
دم واجب تذبحه هناك في الحرم الشــريف (مكة، أو 
منــى، أو مزدلفــة، أو كل ما يســمى حرًما) وهذا من 
ناحية ما يجب عليك، أما ما ُيَسنُّ وال يجب، فهو أن 
ُتهِدي لفقراء الحرم الشريف ومجاوريه؛ بأن تذبح ما 

تشاء من النََّعم هديًة لفقراء الحرم.
كمــا أنه ُيَســنُّ التضحيــة في حق الحــاج وغيره، 
وهــذا عنــد جمهــور الفقهــاء، ولكنها غيــر مرتبطة 
بالحــرم، فيمكنك أن تذبح فــي الحرم، أو في مصر، 

أو في أي مكان فيه مجاعات للمسلمين.
واهللا سبحانه وتعالى أعلم

 bFÐË oK× « q³  U ÎOÝU½ Z× « w  …¡U³F « f³
 bFÐ oKŠ rŁ Èd³J « W³IF « …dLł w dÐ ÂU  Ê√
 qK×² « qK×ðË vFÝË W{U û  ·UÞË ÁdFý p –

øqFH « «c¼ ¡«“≈ tOKŽ V−¹ «–UL  ¨d³ _«
الجــــواب: من المقــرر عند الشــافعية أن ما كان 
من محظورات اإلحرام على ســبيل الترفه -كالطيب، 
والجمــاع، ولبس المخيط، وســتر الوجــه والرأس- 
فإنــه ال تجــب الفدية فيها على الناســي وال الجاهل، 

وإنما تجب على من تلبَّس بشيء منها عامًدا عالًما.
وبنــاء على ذلــك: فإن لبس العبــاءة حال اإلحرام 
بعد رمي جمرة العقبة إذا كان على ســبيل النسيان أو 
الجهل فال حرج على فاعله، وال يفســد بذلك حجه، 

وليس عليه شيء. واهللا سبحانه وتعالى أعلم

 Â«dŠù« ¡UMŁ√ dDFL « ÊuÐUB « Â«b ²Ý« q¼
øŸuML

الجــواب: يحــرم اســتخدام العطــر فــي البدن أو 
الثيــاب أو الطعــام لمــن تلبَّــس باإلحــرام، فهــو من 

محظوراته.
وأمــا الصابون المعطر فالمختار فــي الفتوى: أنه 
يجوز للمحرم اســتعماله؛ ألنه ليــس من العطر الذي 
يقصــد للتطيــب، وإن كان األحوط عدم اســتعماله؛ 

خروجا من الخالف.. واهللا سبحانه وتعالى أعلم
 Âu¹   U dŽ  v ≈  tłu²¹  Ê√  ÃU×K  “u−¹  q¼

øvML  tłu² « s  ôbÐ W−× « Í– s  s U¦ «
ا وهو:  الجــواب: يجوز، وغايته أنه ترك مســتحّبً

المبيت بمنى. واهللا سبحانه وتعالى أعلم
 v{dL «Ë WH ÓF ÓCK  vM LÐ XO³L « „dð rJŠ U

øÃU−× « s  ¡U M «Ë
الجــواب: المبيت بمنى ليالي التشــريق مختلف 
فيه بين العلماء: فالجمهور على أنه واجب، والحنفية 

على أنه سنة.
ة ما رواه  الشــيخان عن  يَّ ــنِّ ويدل على القول بالسُّ
ابــن عمر -رضي اهللا عنهمــا- «أن العباس -رضي اهللا 
عنه- اســتأذن النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ليبيت بمكة ليالي منى؛ من 
أجل ســقايته، فأذن له». ولــو كان المبيت واجًبا لما 

ص في تركه ألجل السقاية، فعلم أنه ُسنَّة.  ُرخِّ
وإذا أضفنا إلى ما ســبق اعتبار ما َيعَتِري الحجيَج 
ِمــن تعب شــديد وضيق مــكان وَخوف مــرض، كان 

القول بسنية المبيت بمنى هو المختار للفتوى. 
وإذا قلنا بالســنية: فَمن تــرك مبيت األيام الثالثة 
جميًعــا فِمن العلمــاء َمن قال: إنه يســن له أن يجبره 

يجيب عنها/ مفتي الديار المصرية(@)
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ذو الحجة  ١٤٣٩ هـ - أغسطس  ٢٠١٨ م

بــدم وال يجب، ومن تــرك مبيت ليلــة واحدة جبرها 
بالتصدق بُمدٍّ من طعام.

وقــال الحنفية واإلمام أحمد في رواية: إنه ال يلزم 
من ترك المبيت بمنى شيء. 

وحتــى علــى قــول الجمهــور: إن المبيــت بمنى 
واجــب، فإنهــم يرخصــون ِلَمن كان ذا عذر شــرعي 
بتــرك المبيــت، وال إثم عليه حينئــذ وال كراهة، وال 
يلزمه شيء أيًضا، وال شك أن الخوف من المرض من 

جملة األعذار الشرعية المرعية. 
وقــد وردت الرخصــة مــن الشــارع ألهــل الرعاء 
والســقاية فــي تــرك المبيت فــي منى، فــروى اإلمام 
مالــك في موطئه عن عاِصِم بِن َعِديٍّ -رضي اهللا عنه- 
«أنَّ رســوَل اِهللا ملسو هيلع هللا ىلص َأرَخــَص لِرعاِء اإلِبِل فــي الَبيُتوتِة 
خاِرِجيــَن عن ِمًنى َيرُمــون يوَم النَّحِر ُثــم َيرُمون الَغَد 

فِر». وِمن بعِد الَغِد لَيوَمين ُثم َيرُمون يوَم النَّ
وال ينبغــي الوقوف على النص الــوارد، بل ينبغي 

اعتبار مراد الشارع منه، وإال كان جموًدا محًضا.
ومعلــوم أن االلتــزام بالمبيــت وإلــزام الحــاج به 
مع أعمال الحــج األخرى يزيد مــن إجهاده وضعفه، 
فــإذا انضــم إلــى ذلك ما نــزل بالناس في هــذه األيام 
من انتشــار لألوبئة التي يســهل انتقالها، فإن جســم 
اإلنســان يكون أكثــر عرضة اللتقــاط األمراض، وال 
شك أن أشد الناس تضرًرا بذلك هم النساء واألطفال 
والمرضــى والضعفاء، فناســب أن يأخذ هؤالء حكم 

ص لهم. واهللا سبحانه وتعالى أعلم َمن ُرخِّ
 U ÎF²L²  WM¹bL « s  ÔX dŠ√ u  ULO  rJ× « U
 q³  Â«dŠù« fÐö  ÔXFK  ÷dL « w½¡Uł rŁ

ø…dLF « ¡«œ√
الجــواب: إن كنــت تخشــى أن يفجــأَك المرض 
بعد تلبســك باإلحرام (بحيث يصعب عليك إكماُل 
مناســك الحج) فننصحك بأن تنوي االســتثناء عند 
نيــة اإلحرام؛ بأن تعقد قلبك وتقول بلســانك أيًضا: 
نويت العمرة أو الحج -بحسب حالك- فإن حبسني 
حابــس فمِحلِّي حيث حبســني، فإنــك إن فعلَت هذا 
ثــم فجأك العذُر يمكنــك التحلُل حيــث أنت، بدون 
الحاجة أن تذهب للحرم إلكمال النسك، وال للتحلل 
فيه، بل يكفــي تحللك في مكانك، وذلك بأن تذبح 
َهدًيا من النََّعم تفرقه على الفقراء في مكان اإلحصار، 

ويجوز إرساله إلى الحرم إن أمكن، ثم تحلق رأسك أو 
تقصــر. فقد جاء في  الصحيحين عن عائشــَة -رضي 
اهللا تعالــى عنهــا- َقالت: «دخل رســوُل اِهللا ملسو هيلع هللا ىلص على 
؟ قالت:  َبيِر، فقــال لها: َأَردِت الَحجَّ ُضباعَة بنِت الزُّ
ِرِطي  ي واشــتَ واِهللا ما َأِجُدِني إال َوِجعًة. فقال لها: ُحجِّ

وُقولي: اللهم َمِحلِّي حيُث َحَبسَتِني».
وال بد من نية التحلل عند الذبح، وال بد من كون 

الحلق أو التقصير بعد الذبح؛ لقوله تعالى: 
(¶μ  ´    ³  ²   ±  °  ¯)

(البقرة: ١٩٦).
أمــا إن كنت تقصد أنــك إذا مرضَت خلعت لباس 
اإلحــرام مــع بقائــك ُمحِرًمــا وإكمالــك للمناســك 
فذلــك جائز، ولكــن عليك هدي ُجبــران مما ُيجِزئ 
فــي األضحية، أو صيام ثالثة أيــام، أو التصدق بثالثة 
آُصع من طعام ُيجِزئ في زكاة الفطر، وذلك على ستة 
مســاكين أو فقــراء، فيكون لكل واحــد منهم نصف 
صاع. فقد روى  الشيخان عن َكعِب بِن ُعجرَة -رضي 
اهللا عنــه- أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال له في الحج: «لعلَك آذاَك 
ــَك! احِلق َرأَســَك وُصم ثالثَة أياٍم أو َأطِعم ســتَة  َهوامُّ
مساكيَن أو انُسك شاًة». وذلك َأخًذا من قوله تعالى: 

   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º        ¹  ¸)
(Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â

(البقرة: ١٩٦)
واهللا سبحانه وتعالى أعلم

 ¨qOK « nB²M  bFÐ  «dL− « w — “u−¹ q¼
øqOK « nB²M  »U ²Š« WOHO  U Ë

الجــــواب:  أمــا رمي جمــرة العقبــة الكبرى يوم 
النحــر فإن كثيًرا من العلماء -كالشــافعية والحنابلة 
وغيرهــم- أجازوا رميها بعد نصف ليلة النحر للقادر 
والعاجز على الســواء؛ استدالال بحديث أم المؤمنين 
عائشــة -رضي اهللا عنهــا- قالت: «أرســل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
بأم ســلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم 
مضت فأفاضت» رواه أبو داود. (وإسناده على شرط 

مسلم). اهـ.
وأما رمي الجمرات في أيام التشريق: 

فالمعتمــد في الفتوى: أنه يجــوز للحاج أن يرمي 
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قبــل الــزوال في ســائر أيام التشــريق، وهــو مذهب 
جماعات من العلماء سلًفا وخلًفا.

وقد اســتدل أصحاب هــذا القول بأدلــة منها: ما 
رواه  البخــاري ومســلم فــي صحيحيهمــا -واللفــظ 
للبخاري- من حديث ابن عباس قال: «كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ُيســأل يوم النحر بمنى فيقول: ال َحَرَج، فسأله رجل 
فقال: حلقــت قبل أن أذبح، فقال: اْذَبــْح وال َحَرَج، 
وقــال آخر: رميت بعدما أمســيت، فقــال: ال َحَرَج، 
م أو ُأخر  وأنه ملسو هيلع هللا ىلص ما ُســِئل في ذلك اليوم عن شيء ُقدِّ
إال قــال: اْفَعْل َوال َحَرَج». وهــذا يقتضي رفع الحرج 

في وقت الرمي.
وبنــاء على ذلــك: فإنه يجوز رمــُي الجمرات أيام 
التشــريق بدًءا مــن نصف الليــل، والنفر بعــده ِلَمن 
ا كان  أراد النفر في الليلــة الثانية أو الثالثة منها، وَلمَّ
الليل يبدأ من غروب الشــمس وينتهي بطلوع الفجر 
الصــادق، فإن نصفه ُيحَســب بقســمة مــا بين هذين 

الوقتين على اثنين وإضافة الناتج لبداية المغرب.
واهللا سبحانه وتعالى أعلم

 ¡U M «Ë  v{dL «Ë  WH ÓFC «  qO uð  rJŠ  U
ørNMŽ w d « w  r¼ Ód ÚO Óž

الجــــواب: النيابــة فــي رمــي الجمــار للضعفــة 
والمرضــى والنســاء جائــزة، ودليل ذلك أنــه تجوز 
االســتنابة في الحج، فاالســتنابة في الرمي جائزة من 
باب أولــى؛ ألن الحج رمي وزيادة، وهي رخصة ألهل 
األعــذار، ولــذا فقد ذكر كثير من الفقهــاء أموًرا غير 
التي ورد بهــا النص إلحاًقا بهذه الفروع على األصل، 
كمن خاف على نفسه أو ماله، أو كان يتعاهد مريًضا. 
ولذلك كله فإنه يجوز للضعفاء والمرضى والنساء 
التوكيــُل في رمــي الجمرات، وال حــرج عليهم، وال 

يلزمهم بذلك جبران. واهللا سبحانه وتعالى أعلم
 Íc «  b¹b− «  vF L «  w  wF ] «  rJŠ  U
 ÊUJ  WFÝuð ÷dGÐ W¹œuF « W uJ× « tðQA½√
 Â«b?? ù«  rJŠ  U?? Ë  ø…Ëd??L?? «Ë  UHB «  sOÐ  wF «
 iFÐ  d c¹  YOŠ  ø¡«b??²??Ð«  WFÝu² «  Ác??¼  vKŽ
 “u−ð ô ·ËdF  Ïœ ]b Ó× Ô  vF L « ÷d ÓŽ Ê√ ”UM «
 vKŽ   U¾² «  tOKŽ  …œU??¹e?? «  Ê√Ë  ¨tOKŽ  …œU??¹e?? «

ÆŸdA « vKŽ „«—b²Ý«Ë s¹b «
الجـــــواب: الســعي في المســعى الجديد ســعٌي 

صحيٌح َتبرأ به الذمة، فقد قال تعالى: 
  ^  ]  \   [Z  Y  X  W  V   U)
  h   gf    e   d   c   b   a     `   _

(n   m  l  k  j  i
(البقرة: ١٥٨)
ففــي هذه اآليــة الكريمــة َأَمر اهللا تعالى بالســعي 
بيــن الصفــا والمروة، فــَدلَّ هذا علــى أن كل ما كان 
بيــن الجبلين فهو مــكان للســعي؛ ألن اآلية أطلقت 
ولــم تخــصَّ محال دون محــل مما هو بيــن الجبلين، 

والمسعى الجديد واقع بين الجبلين.  
واهللا سبحانه وتعالى أعلم

 sOŁöŁ dLF « s  mK³ð w² « dJ³ « w²MÐ« b¹dð
 ¨Z× «  WC¹d  ¡«œ_  UNðb «Ë  l  d U ð  Ê√  U Î UŽ
 “u−¹  qN  WM ¬  W³×B «Ë  s ¬  dH «  ÊQÐ  U ÎLKŽ

øp –
الجــــــواب: يجوز للمرأة أن تســافر بدون َمحَرم 
بشــرط اطمئنانهــا على األمــان في ســفرها وإقامتها 
وعودتها، وعدم تعرضها لمضايقات في شــخصها أو 
ِدينها؛ فقد ورد عنــه ملسو هيلع هللا ىلص فيما رواه البخاري وغيره- 
عــن َعِديِّ بن حاتــم -رضي اهللا عنه- أنه قال له: «فإن 
ِعينَة -أي المســافرة-  طاَلــت بــَك َحيــاٌة َلَتَرَيــنَّ الظَّ
َترَتِحــُل ِمــَن الِحيرِة حتــى َتُطوَف بالَكعبــِة ال َتخاُف 

َأَحًدا إالَّ اَهللا».
فِمــن هــذا الحديــث برواياتــه أخــذ جماعــة من 
المجتهدين جواَز سفر المرأة وحدها إذا كانت آمنة، 
وخصصــوا بهــذا الحديــث األحاديَث األخــرى التي 
م ســفر المرأة وحدها بغير َمحَرم؛ فهي محمولة  ُتَحرِّ
علــى حالة انعــدام األمن التــي كانت من لوازم ســفر 

المرأة وحدها في العصور المتقدمة.
وقد أجاز جمهور الفقهاء للمرأة في حج الفريضة 
أن تســافر بدون محــرم إذا كانت مع نســاء ثقات أو 
رفقــة مأمونــة، واســتدلوا على ذلك بخــروج أمهات 
المؤمنيــن للحــج في عهــد عمر - رضــي اهللا عنه -، 
وقد أرســل معهن عثمان بن عفــان؛ ليحافظ عليهن. 
وبناًء على ذلك: فيجوز البنتك السفر ألداء الحج مع 

والدتها، وال حرج في ذلك شرًعا. 
واهللا سبحانه وتعالى أعلم




