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 ( بةدةل حةج و عومرة ةفةتواي تايبةت ب)  
َِِن الرِِّكِس }): قاه اهلل تعاىل ََُفاِضَأُلٕا َأ ٍُِتِي َلا َتِعَمُىٕ ُِ ُك  (.43الٍحن: )ضٕزٚ  {ِإ

 :ًٖٕ الدَٖ هلي إىل بإحطاُ آلْ ٔصحبْ ٔالتابعني عمٜاحلىد هلل ٔالصالٚ ٔالطالً عم٘ ضٗدٌا زضٕه اهلل ٔ 
ضةبازةت بةو  ،30/2/2012 ِـ = 1440 ذٙ الكعدٚ 22شةممة   ؤذي ضَيئةجنووةٌي باَلاي فةتوا لة داٌيصتين خؤيدا ِز

 بؤلَيكوَليٍةوةو طةزاٌةوة ثاط ، ةشَيواشي شةزعي ئةجناوداٌي بةدةه حةج و عووس ؤثسضيازاٌةي ئازاضتةي كسابووُ ب
 اهلل تعالي(  ئةً فةتوايةي خوازةوةي دا3 ةتايبةت وةشِةبي ئيىاوي شافيعي )زمح ةضةزضاوة شةزعييةكاُ ب

ثَيويطتة لةضةز ئةو كةضةي كة لةضةزي  ءئيطالً ثايةكاٌى لة يةكةيةثاحةجكسدٌي واَلي خودا  ةئاشكساية ك    
ِْ َعم } دةفةزوووَىخواى طةوزة  ،ئةجناوي بداتلةكاتي خؤيدا  ةواجب بوو ِْ  َِٜٔلمَّ ِٗ َِ اِضَتَطاَع ِإَل ِِٗت َو ٍَّاِع ِحخُّ اِلَب ال

     (1){ َضِبّٗما
{ٔأمتٕا احلخ ٔالعىسٚ هلل}ِةزوةِا عووسةيض واجبة ئةجناً بدزَيت وةك حةج بة ئايةتي ثريؤشي3        

(2)
 

َيت واداً دةضةَلاتي واددي ِةبَيت، ضوٌكة ضخؤي حةج بكات ئةوا لة ضةزي ال ٌا خودىبةَلاً ئةطةز ٌةيتواٌي بة
بة خؤي ياُ خودى بة 3و تواٌا لة ئايةتةكةدا دوو بةشة( اضتطاعٛ)اهلل( فةزوويةتي3"  ة)زمح وةك ثَيصةواواُ شافيعي

 .(3)اعي شاٌاياُىخؤي ٌةيتواٌي، ئةوةيض بة ثيي بةَلطةكاٌي قوزئاُ و ضوٌٍةت و ئيح خودىئةطةز بة لةجياتى )بده(
خؤى جا ئةوا واجبة حةجي بؤ بكسَيت لة تةزيكةو ورياتي  ،ئةو كةضةي حةجي لةضةز واجب بوو وسدئةطةز 

جتب االضتٍابٛ " دةفةزووَيت3  )الٍٕٔٙ(تي كسدبَيت ياُ ٌا، وةك ثَيصةوا ة، وةضياٌىي بيَيكبيكات ياُ كةضورياتطس 
جٍيب الٕازث، ٔجيٕش لمٕازث ٔاأل عمٜعَ املٗت  إذا كاُ قد اضتطاع يف حٗاتْ ٔمل حيخ ِرا إذا كاُ لْ تسكٛ ٔإال فال جيب 

 . (4)"بْ أً ال ٜاحلخ عٍْ ضٕاء أٔص

دةضةَلاتيصي ِةبوو  ئةجناوى بداتء ٌةيدةتواٌي بةاَلً لة ذياٌدابوو  ئةو كةضةى حةجى لةضةز واجب بوو ئةطةز
ةتَيبيٍى كسدٌى ئةً ضةز ِزاي شاٌاياٌي ئةِمي ضوٌٍةت جائيصة كةضَيكي ديكة لةجياتي ئةو حةج بكات ب  ةئةوكات ل

 الي خوازةوة3 تَيبيٍياٌةى

                                           
(1)

 (.97)سورة آل عمران:  
(2)

 ( .196)سورة البقرة:   
(3)

 (.119/ 2األم لإلمام الشافعي كتاب احلج: ) 
(4)

 (.111والعمرة للنووي )ص: اإليضاح يف مناسك احلج  
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كة  ةوتة، ياُ بةضاَلاضوو، ياُ ٌةخؤشَيكي وائةو كةضةي كة لةجياتي كةضَيكي ديكةي وسدوو، ياُ ثةكك يةكة3ً
 3ثَيويطتة ضاكبووٌةوةي لَيٍةكسَيت حةج بكات ضاوةِزواٌي

شاٌاياٌى وةك ـ بؤ خؤي حةجي ِزوكين ئيطالوي ئةجناودابَيت و ِيض حةجي ٌةشز و قةشاي لةضةز ٌةبَيت.   أ
أحد، ٔال أُ  َعٔال جيٕش أُ حيخ أحد 3" فةزوويةتي  (أبٕ احلطَ ابَ احملاوم٘ الشافع٘)ثَيصةوا  فةزوووياٌة،ئيطالً 

  . (1)ٖعتىس عٍْ إال بعد أُ ٖكُٕ قد أّدٙ عَ ٌفطْ ححٛ اإلضالً"

فإُ اضتطاع مبالْ دُٔ بدٌْ لصوْ أُ ٖطتٍٗب عٍْ يف احلخ وَ "ِةزوةِا ثَيصةوا أبو احلطَ املاوزدي دةفةزووَيت 3 
 . (2)قد حخ عَ ٌفطْ ٔإُ اضتطاع ببدٌْ دُٔ والْ فال حخ عمْٗ إال أُ ٖكُٕ وَ اِن احلسً أٔ وَ حاضسْٖ" 

قاه اإلواً الٍٕٔٙ: " ٔأوا قةبووَلي بكات و ِزَيطاي ثَي بدات، بة ئةجناوداٌي بةدةه حةجةكة.  ب ـ ثةككةوتةكة
ِٗس إِذٌْ  "  ُْ ِبَػ َٖصح احَلخ عٍ  . (3)امَلِعُضُٕب  )العاجص( َفاَل 

كة لة ضاكبووٌةوةي بَي ئووَيد ٌةبني دزووضت ٌية حةجي  ، ياُ بَيَّيصَيك، ياُ كةضي شَيتج ـ ِةز ٌةخؤشَيك
 بوو، ثاشاُ وسدلةجياتي بكسَي، وة ئةطةز ثَيض ٌةخؤط بووُ و بَيَّيصي، ياُ شَيت بووٌي، حةجي لةضةز واجب بوو 

جا  .(4)لة ورياتي خؤي، ئةطةز ورياتيصي لةدوا بةجَي ٌةوا ضوٌٍةتة كة بؤي بكسَيت دةبَيت بةدةه حةجي بؤ بكسَيت
 الٍوويحميي الديَ وةك ثَيصةوا   ،طسفت ٌيية كةضَيكي بَيطاٌة بَيتخؤي بَيت ياُ  ورياتطسيئةو كةضةي بؤي دةكات 

  .(5)بْ أً ال" ٜازث ٔاألجٍيب  احلخ عٍْ ضٕاء أٔصالٕازث، ٔجيٕش لمٕ ٜٔإال فال جيب عم إذا كاُ لْ تسكِٛرا دةفةزووَيت3" 

 لةجياتي كةضي ثةككةوتة، ياُ وسدوو دوو جؤزة3 بةكسَيطستَ بؤ حةجكسدُ دووة3ً

ياُ  سَيية خطتىة ئةضتؤت حةجَيك بؤ وَوةك ئةوةي بَمَي3 بة ئةوةٌدة ك )بده الروٛ(أـ بةكسَيطستين لة ئةضتؤ 
بؤ فَماٌة كةس، ياُ بؤ ئةو وسدووة بكةيت. جا دةتواٌي بةكسَيطرياوةكة بةخؤي، ياُ يةكَيكي تس بةكسَي بطسَيت 
حةجةكة بكات، وة ئةطةز كةضَيكي ديكةي بةكسَي طست دةبَي كةضَيكي خواٌاس و باوةِزثَيكساو بَيت و دةبَي بة وزدي 

بِسَيك ثازة بدات  ضت ٌية ِةزوا بة ئاضاٌي و ئاضاييوة دزوو بكات بؤ دؤشيٍةوةي ئةو جؤزة كةضةبطةِزَيت و ثسضياز 
                                           

 (.219اللباب يف الفقو الشافعي البن احملاملي كتاب احلج )ص:  (1)
 (.83اإلقناع للماوردي )ص:  (2)
 (.111اإليضاح يف مناسك احلج والعمرة مع حاشية اإلفصاح )ص:  (3)
 (.111ـ 111اإلفصاح: )ص: ( . اإليضاح يف مناسك احلج والعمرة  مع حاشية 158/ 8خمتصر املزين )  - (4)
(:" فمن مات ويف ذمتو حٌج 626/ 1(. وقال ابن قاضي شهبة يف بداية احملتاج يف شرح املنهاج )111ووي)ص: نإليضاح يف مناسك احلج والعمرة للا (5)

 وجب اإلحجاج عنو من تركتو".
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بةً شَيوةية  تا بةدةه حةجي بؤ بكات و لة ِةَلطوكةوتي ئاطاداز ٌةبَيتبة كةضَيك، ياُ كؤوجاٌيايةك كة ٌةيٍاضَيت 
اخةوة الٌاضَيت، بةد ةئةو حةجة ٌايةتة دي و قةبووَه ٌية، فةِزشةكةط لةضةز ئةو كةضةي كة حةجةكةي بؤ كساو

ئةوِسؤ لة كوزضتاٌي خؤواٌدا ئةو جؤزة بةدةه حةجاٌة بؤتة ديازدة  و عوزفَيكي خساث، لةبةز ئةوةي بة ِيض 
ئاطاداز ٌية لةوةي، كة ئايا ٌووضيٍطةكة، ياُ كةضةكة، كازةكةي  ةشَيوةيةك، ئةو كةضةي كة بةكسَيطستين لة ئةضتؤداي

 !(1)بة باشي ئةجناً دةدات ياُ ٌا 
وايى كة كةضَيكى ديكة د لةضةزي ِزَيكدةكةوُ،وضت ٌية لةو بِسة ثازةيةى كةبةدةلةكة وةزيدةطسَيءوةِةزوةِا دز

ديازى  لةضةزثازةيةكيبؤ خؤى ِةَلبطسَى، بةداخةوة ئَيطتا ِةٌدَيك كةس فَيسبووُ ِيضى لةجياتي خؤي طسَى بةبةدةه دة
و ثازةكةي لَي  –ياُ بؤ وسدووةكةي  -بؤ بَّيٍٍةوة لةطةَه ئةو كةضةي كة وا بِسيازة بةدةه حةجي  ٍزَيكدةكةوُ كساو

لةوَى بةِةزشاٌرت كةضَيكي ديكة بةكسَي دةطسُ و ثازةكةي كة دةوَيٍَيتةوة بؤ خوياٌي ِةَلدةطسُ، ئةً بِس ثازةية وةزدةطسُ 
 وةٌةكةي كةبةدةه بؤ كساوةكةية حةزاوة.ابةبَي ئاطادازي خ

حةجياُ بؤ بَّيٍٍةوة شاٌيازياُ لةضةز ئةوة ٌيية كة لةوَي ئةواٌة  ضوٌكة شوزبةي ئةو كةضاٌةي دةياٌةوَي بةدةه
بة ِةزشاٌرت خةَلكي ديكة بةكسَي دةطسُ، ِةزوادةشاٌَ ٌسخةكة بةو شَيوةيةية؛ ضوٌكة ئةطةز بصاٌَ بةِةزشاٌرت 

ي كسدووة لة ِزَيطس -ظمى اهلل عمية وضمي–ِةية ئةو ثازة شيادةية ٌادةُ بة ئةواُ، ئةوةط غةِزِزة، ثَيغةوبةزيض 
 غةِزةِز. 

بةَلاً ئةطةز خاوةُ ثازةكة ئاطادازي ئةوةبوو كة ئةو كةضة لةوَي بة ِةزشاٌرت بةدةلَيك دةطسَي، ياُ كة لةوَي 
بةِةزشاٌرت بةدةلَيكي طست و ِاتةوة شيادةكةي بؤ ِزةت كسدةوة و ئةويض ثَيي دايةوة و طةزدٌي ئاشاد كسد، ئةوة لةً 

 زةكة حةاله دةبَي.دوو حالةتةدا دزوضتة و ثا

تا  ئةوةٌدة كسَيية، تؤً بةكسَي طست وةك ئةوةي بَمَي3 بة  -بده العني-ب ـ بةكسَيطستين خودي بةكسَيطرياوةكة 
 خؤت لةجياتي وَ ياُ فَماٌة كةضي وسدوو حةج بكةيت.

 وةزجةكاٌي ئةً بةكسَيطستٍة، ئةواٌة3ُ

 لةو كاتةدا بَيت كة خةَلكي خؤياُ بؤ ضةفةزي حةج ئاوادة دةكةُ و ٌصيكة دةزبضَ و بِسؤُ. ةبةكسَيطستٍةك ثَيويطتةـ 1

 .َيتئةِزكاُ و واجباتي حةج بصاٌ ةبةكسَيطرياوةك ثَيويطتةـ 2

                                           
 .2/314زب العاملني3  ووٌاكىو ِز 151كوزضتا3ُ   ةتوا ل ةى فَيرٌةى لِزؤَل- (1)
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وةطةز لة )زوي(،  وكةس لةجياتي خؤي بةكسَي ٌةطسَي، خؤي بكات،ةحةج ب واجباتةكاٌىطصت  ـ بةكسَيطرياوةكة3
عوشزي شةزعي بؤ دزوضت بوو ئةوة دةتواٌَيت جَيطسَيك بؤ خؤي دابٍَيت، بةَلاً ٌابَي تا كاتي تةواوبووٌي  ئةطةز

 . (1)ةويةكةي لةبسي دةكسَيت. وة ئةطةز حاشزيض بَيت لة طةَلي ئةوا باشرتة ئةزشي ويٍا بة جَيبَّيَمَيت تا ِز (يزو)

كسد ئةوا خوَيٍَيكي لة ضةز ِةووو شةوةكاٌي طةز تةزكي ، ئةو واٌةوة بكات لة ويٍاةِةزوةِا ٌا بَيت تةزكي ش
 )ابٕ احلطَ املأزدٙ (، ثَيصةوا ةئةوة زاي جووّوزي شاٌاياٌبَيت ٌةخؤشيض ئةطةز ت ةواجب دةبَيت، تةٌاٌ

فال جيٕش تسك املبٗت " وةك دةفةزووَيت3 ةواُ و ئةِمي ضيقايةي بةٌي عةباضةةٌّا بؤ وشرتتدةفةزووَيت زوخطةت 
يف تسك املبٗت بّا ِٔىا طائفتاُ : أحدِىا : زعاٚ اإلبن ،  {اهلل عمْٗ ٔضمي ٜصم}إال ملَ زخص لْ زضٕه اهلل  ٜمبٍ

ٔالطائفٛ الثاٌٗٛ أِن ضكاٖٛ العباع، قاه الشافع٘: دُٔ غريِي وَ الطكاٖات ، ٔضٕاء وَ ٔل٘ الكٗاً عمّٗا وٍّي أٔ وَ 
   . (2)غريِي "

خاوةُ  و اي حةٌبةليةكاُ بكات كة ٌةخؤشيض الي ئةواُ حوكىي شواُتةقميدي ِز ةدزوضت ٌاضاز بووؤ ئةطةز خ
 ْ، ٔوَ لٜاألعراز وَ غري السعاء ، كاملسض أِن3" دا دةفةزووَيت املػين ةل ةداوونب قئية وةك وةضَمةحةتي باَلاي ِةي

عمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي( زخص هلؤالء تٍبّٗا  ٜء يف تسك البٗتٕتٛ ألُ الٍيب )صمواه خياف ضٗاعْ ، ٔحنِٕي ، كالسعا
  .(3)ٔجد يف غريِي ، فٕجب إحلاقْ بّي" ٜغريِي، أٔ ٌكٕه: ٌص عمْٗ ملعٍ

 ، بةو وةزجةي ئةو كةضةي، كة عووِسةي بؤ دةكسَيت3دزوضتة عووسة َِيٍاٌةوة لةجياتي كةضي ديكة ضَيية3ً

                                           
(:" فصل : إذا كان الرجل مريضا ، أو حمبوسا ، أو لو عذر ، جاز أن يستنيب من يرمي عنو . قال األثرم : قلت 379/ 5قال ابن قدامة يف املغين )  (1)

حني يرمى عنو . قلت : فإن ضعف عن  أليب عبد اهلل : إذا رمي عنو اجلمار ، يشهد ىو ذاك أو يكون يف رحلو ؟ قال : يعجبين أن يشهد ذاك إن قدر
على  ذلك ، أيكون يف رحلو ويرمي عنو ؟ قال : نعم . قال القاضي : املستحب أن يضع احلصى يف يد النائب ، ليكون لو عمل يف الرمي . وإن أغمي

ذكرنا يف ىذه املسألة قال الشافعي ، وحنوه قال مالك املستنيب ، مل تنقطع النيابة ، وللنائب الرمي عنو ، كما لو استنابو يف احلج مث أغمي عليو . ومبا 
." 

 (.517/ 4احلاوى الكبري للماوردي ط دار الفكر ) (2)
 (.379/ 5( )621حتقيق الرتكي )-املغين البن قدامة (3)
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جائيصة عووِسةي  ئةطةز وةضيةتي ٌةكسدبووكسدبَيت، ـ وسدوو بَيت و عووِسةي ٌةكسدبَيت و وةضيةتيصي 1
جائيصة بةبَي  ، بةَلاً عووِسةي واجب(1)ضوٌٍةتي بؤ بكسَيت الي ِةٌدَيك لة شافيعيةكاُ و الي حةٌبةليةكاٌيض

 عووسةيض بة طصيت  وةك حوكىي بةدةه حةج واية كة ثيصرت بامساُ كسد.  يبةدةلحوكىي وة ،وةضيةتكسدٌيض

وِسة بكات، جا ض وع ٌةخؤشيةوة، ياُ بةِؤي تةوةُ شؤزيٌةتواٌَي بةِؤي  واٌاى بَيت (وعضٕب)ـ ثةككةوتة 2
 . (2)ِسةي واجب بَيت، ياُ ضوٌٍةتووع

 حةج و عووِسة بؤ يةكرتي بكةُ. جائيصة ثياو لةجياتي ئافسةت، ياُ بة ثَيضةواٌةوة ئافسةت لةجياتي ثياو 3ضوازةً

دةبَيت لة ويقاتَيكي شوَيين  ةوكةضةي كة بةدةلةكة ئةجناودةداتبؤ ئيخِساً بةضنت و ٌيةتَّيٍاٌي حةج ئ 3ثَيٍحةً
( شةزعي ئيخساً ببةضيَت، بةَلاً ئةطةز داٌيصتوَيكي شازي وةككة، لةجياتي كةضَيكي ديكة، كة داٌيصتووي وكاٌ٘)

بة  (الطربٙ الدَٖ مجاه)لة فةزووودةيةكي ئيىاوي شافيعيدا ِاتووة، كة ئيىاوي  ئيخِساً ببةضتَيت ٌييةوةككة شازي 
، ٌيةتيض بة دَه (3)بةَِيصي داٌاوة3 دزووضتة ِةز لةٌاو شازي وةككة ئيخِساً ببةضيَت و ِيض خوَيٍيصي ٌاكةوَيتة ضةز 

 هلل تعال٘(،أٔ عٍّا ، أٔ بّا، عٍٛ ْٔأحسوت ب -أٔ فالٌٛ فالُ-)ٌٕٖت احلخ ٔالعىسٚ عَ  ، بةً جؤزة3 (4)و شواُ دةَِيٍَيت
 وة ئيخِساوي ثَي بةضت لة جياتي ئةو بؤ خواي ج، ياُ عووِسة دةكةً لةجياتي فَماٌة كةسحة واتة بَمَي3 )ٌيةمتة

أٔ  " ٔإُ حخ أٔ اعتىس عَ غريٓ قاه: ٌٕٖت احلخ أٔ العىسٚ عَ فالُ:ةدا ِاتوو(املكدوٛ احلضسوٗٛ) ةك لةطةوزة( و
 .  (5)ٔأحسوت بْ هلل تعال٘ " فالٌٛ

 تَيبيين3 

(، بؤية باشرت واية كة بةكسَيطرياوةكة خودي خؤي بةدةه حةج ياُ بده الروٛ) (ـة ٌةكبده العنيـ ئةضَن )1
 ئةجناً بدات.ة عووسةك

                                           
  تطوعا أو كان فرضا ، بإذنو إال حي عن والعمرة احلج جيوز :" وال(27/ 5( )621) الرتكي حتقيق-قدامة البن قال ابن قدامة املقدسي يف املغين  (1)

 اهلل صلى النيب ألن ؛ تطوعا أو كان واجبا ، إذن بغري عنو فتجوز امليت فأما ، كالزكاة بإذنو، إال العاقل البالغ عن جتز فلم ، النيابة تدخلها عبادة ألهنا
 .كالصدقة" ، نفلو جاز فرضو جاز وما ، لو إذن ال أنو علم وقد امليت، عن باحلج أمر وسلم عليو

 . 111اإليضاح للنووي ص  - (2)
 .2/324. ،  2/316روناكى رب العلمني:  - (3)
 بقلبو فيقول بلسانو، ويليب بذلك ويتلفظ بقلبو ينويو أن االحرام ملريد ينبغي أصحابنا :" " قال(224/ 7) املهذب شرح قال اإلمام النووي يف اجملموع  (4)

 التلبية".  آخر إىل لبيك اللهم لبيك تعاىل هلل بو وأحرمت احلج نويت ولسانو
 .(146: ص)بافضل احلضرمي  احلضرمية املقدمة (5)
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 بؤ حةجء عووسة. ٌابَيت ببَيتة )بده( لةبسي شياتس لة كةضَيك بةكسَيطرياوـ كةضي 2

 ء يازوةتىعيبادةت ي ئةجناوداٌيتةٌّا ٌي ةدوٌيا بَيت، بةَلكو ت ءثازةتةٌّا  بةكسَيطرياوـ ٌابَيت ٌيةتي كةضي 3
 شيازةتى شوَيٍة ثريؤشةكاُ بَيت.و داٌى بساو خوشكى ووضَمىاُ 

ِيض بِسَيك بؤ خؤي بطَيِسَيتةوة، بةبَي  شَيتةوة لةو ثازةيةي وةزيدةطسَيئةو كةضةي بةدةلَيك دةدؤ ضت ٌيةدزوـ 4
و ثَيصرتيض ِزومناُ (1)ةباضياُ كسدوودا  (الروٛ عمٜاإلجازٚ )ئاطادازي خاوةٌةكةي. ِةزوةك شاٌاياُ لة وةضئةلةي 

  .كسدةوة
  أعمي( )ٔاهلل تعاىل

 خسا.آٔاحلىد هلل أٔال ٔ ْضٗدٌا حمىد ٔالْ ٔصحب ٜاهلل عم ٜٔصم

 
  كوزدضتاُ ِةزَيىى ا لةئةجنووةٌي باَلاي فةتو

 ش 30/2/2012ك =  2212زواٌاُ ةخ 2ِـ =  1440 ذٙ الكعدٚ 22/ َيسولةِ

 
 

                                           
 . (223/ 5) املفتني لإلمام النووي: وعمدة الطالبني روضة (1)


