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الحمد هللا الذي جعل الحج إلــى بيته الحرام ركنًا من 
أركان اإلســالم، وأكرمنا باتباع خير األنام، سيدنا محمد 
رســول اهللا صلى اهللا عليه وآله وســلم؛ القائل: «لَِتأُْخُذوا 

تي َهذِهِ»(١). َبْعَد َحج ي ال أَُحجي لََعلَمَناِسَكُكْم، َفِإن
أما بعــد: فــإن الهيئة العامة للشــؤون اإلســالمية 
دت رؤيتهــا بأنها هيئــة رائدة في  واألوقــاف قد حــد
توعية وتنمية المجتمع وفق تعاليم اإلســالم الســمحة 
التي تدرك الواقع وتتفهم المســتقبل، وتحقيقًا لرؤيتها 

صحيح مســلم، كتاب الحج، باب اســتحباب رمي جمرة العقبة يوم   (١)
النحر راكبــًا، وبيان قولــه ! : لتأخذوا مناســككم، رقــم الحديث 

.(٢٢٨٦)
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وتنفيذًا لخطتها االســتراتيجية المعتمــدة من مجلس 
ها أن  ر، فــي تنمية الوعي الديني، يســرالوزراء الموق
م هــذا اإلصدار عن فقــه الحج والعمــرة، لتوعية  تقد
حجاج دولة اإلمــارات العربية المتحــدة، وتبصيرهم 

بأحكام المناسك، وشرحها لهم.

ه بأســمى آيات التقدير والوالء  وفي هذا المقام نتوج
والوفاء إلى قائد مســيرتنــا صــاحب الســمو الشــيخ 
خليفة بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة يحفظه اهللا تعالى، 
وأخيه صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، 
وإخوانهمــا أصحاب الســمو أعضاء المجلــس األعلى 
ام اإلمـارات، وصاحب الســمو الشــيـخ  لالتحاد حــك
محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد 
هم الكبير  األعلــى للقوات المســلحة، على دعم ســمو
للهيئة، ومتابعتهم ألدائها، ودعمهم لبعثة الحج الرسمية، 

وحرصهم على تميزها.
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هم، وأن يكتب في  سائلين المولى 8 أن يحفظ سمو
مــوه للحجيج من خدمة ورعاية،  صحائف أعمالهم ما قد
وأن يرحم الوالد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
مؤســس دولة اإلمارات العربية المتحــدة طيب اهللا ثراه، 
ام اإلمارات الذين انتقلوا إلى رحمة اهللا تعالى،  وسائر حك

والحمد هللا رب العالمين.

الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف
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يقع هذا الكتاب في مقدمة، وستة فصول:
المقدمــــــة: وفيهــا تعريــف بالحج وحكمــه ومعانيه 

واالستعداد له.
الفصل األول: وفيه وصف الحــج والعمرة، وصفًا مجّردًا 
عن األحكام، والهدف من هذا الفصل أن 
التي  الخطوات  والمعتمــر   الحاج ر  يتصو
يســلكها منذ أن يعزم على أداء النســك 
إلى أن يعــود إلى بلده، بعبــارة واضحةٍ، 

وأسلوب سهل.
الفصل الثانـي: أحكام الحج.

الفصل الثالث: أحكام تخص حج المرأة.
. الصبي حج الفصل الرابع : أحكام تخص

ÜÉàμdG è¡æe
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الفصل الخامس: أحكام العمرة.
.! الفصل السادس: آداب زيارة النبي

وقد تم في هذا الكتاب اتباع المنهج التالي:
االلتزام بمذهب اإلمام مالك 5 في األحكام،  أوالً: 
بحســب ما هو مقرر فــي الكتــب المعتمدة 
ـ «الموطأ» لإلمام مالك، و«المدونة» لسحنون،  ك
ـ «مواهــب  و«مختصــر خليــل» وشــروحه ك
الجليل» للعّالمة الحطاب المالكي، و«الشــرح 
الدسوقي  الدردير، و«حاشــية  للعّالمة  الكبير» 
على الشرح الكبير»، و«شرح الخرشي»، و«منح 
الجليــل» لعليش، و«الشــرح الصغير» للعّالمة 
الدرديــر على مختصــره «أقرب المســالك»، 
و«الخالصــة الفقهيــة علــى مذهب الســادة 

المالكية» لمحمد العربي القروي.
والمشــهور  المعتمد  القــول  علــى  االقتصار  ثانيــــًا: 
في المذهــب المالكي، دون ذكــر الخالفات 
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واألقوال المعتمدة داخل المذهب حفظًا لذهن 
القارئ من التشتت.

ذكــر المذاهب األخــرى في حــاالت نادرة،  ثالثــــًا: 
ويكون ذلك بقصــد ذكر رخصــة ُوجَِدْت في 
المذهب الذي نذكره، ألن الحج عبادة فيها من 
االجتماع والسفر واالرتباط باآلخرين ما يجعل 
التزام مذهــب واحد أمــرًا شــاّقًا، واهللا تعالى 
 ﴾X W  V U   T  S   R ﴿ :يقول

[المائدة: ٦].

سهولة األسلوب، ووضوح العبارة، مع صياغة  رابعـــًا: 
المادة الفقهية بعبارة ال يســتعصي فهمها على 
الفقهية، وحســن التقســيم،  قةِ  الناس، مع الد

وذكر حكم ما تدعو الحاجة إليه.
خامســًا: عزو األحاديث إلى الكتب الحديثية المشهورة، 
مع االقتصار على الحديث الصحيح والحسن.

ونســأل اهللا تعالى أن يمــن علينا بالتوفيق والســداد، 
ت، ويستجيب الدعوات،  وندعوه سبحانه أن يغفر لنا الزال
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اج أداء مناســكهم براحةٍ وطمأنينةٍ، وأن  وأن ييسر للُحج
يعودوا ســالمين إلى أرض الوطن بحج مبرورٍ، وســعيٍ 

مشكورٍ، وذنبٍ مغفورٍ، وتجارة لن تبور بإذن اهللا تعالى.
وصلى اهللا وســلم وبارك على ســيدنا ونبينا محمد، 

وعلى آله وصحبه أجمعين.

الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف
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الحج لغة: القصد.
وشــرعًا: قصد الكعبة ألداء أفعــال مخصوصة كالطواف 
ا ســيأتي  والســعي والوقوف بعرفة وغيرها مم

ذكره.

 •:èëdG ºμM

 فرٌض، وهو ركن من أركان اإلســالم، وقد دل الحج
نة واإلجماع: على فرضيته الكتاب والس

¤    ـ    £    ¢      ¡ ے        ~    }    |  ﴿  :4 اهللا  قــال 
¥﴾ [آل عمران: ٩٧].

وعن عبد اهللا بن عمر ^ قال: قال رسول اهللا !: «ُبنَِي  ـ

á`````eó``≤ªdG
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دًا  ُمَحم اهللاُ، وأن اإلْسالُم على َخْمسٍِ: َشَهاَدةِ أْن ال إلَٰه إال
، َوَصْومِ  كاةِ ، والَحج الةِ، وإيتاِء الز َرُسوُل اهللاِ، َوِإَقامِ الص

َرَمضاَن»(١).
وهو فريضة بإجمــاع األمة على كل من اســتطاع إلى  ـ

ذلك سبيالً من المسلمين البالغين مرة في العمر، وهو 
العبادة التي يشترك فيها ُجْهُد البدن مع بذل المال، وقد 
ُفِرَض في السنة السادسة من الهجرة، وَحج النبي ! في 
السنة العاشــرة من الهجرة، وَحج معه أصحاُبه يْرقبون 

قوله وفعله، وينقلونهما لمن بعدهم.

 •:∂°ùædG ´GƒfCG

أنواع النســك ثالثة: فيمكن لمن أراد الحج أن يحرم 
بواحد من األنواع الثالثة التالية:

اإلفــراد: وهــو: أن يحرم بالحج وحــده، وهو  األول: 
أفضل النســك، فيقول: نويــُت اإلحرام بالحج 

صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب بني اإلسالم على خمس، رقم   (١)
(٧)؛ وصحيح مســلم، كتاب اإليمان، باب أركان اإلســالم ودعائمه 

العظام، رقم (٢١).
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وأحرمُت بــه هللا تعالى، أو يقــول: لبيك اللهم 
حّجًا.

الِقران: وهــو: أن يحرم بالحج والعمــرة جميعًا،  الثاني: 
فيقول: نويُت العمرة والحج، أو يقول: لبيك اللهم 

عمرة وحّجًا. 
والقارن تندرج أعمال عمرته في أفعال الحج، ومن 
َثم فــإن القارن يكفيه ما يكفــي المفرد من أعمال 
ه وعمرته. الحج: طواٌف واحٌد، وسعٌي واحٌد، لحج

ــع: وهو: أن يحــرم بالعمرة أوالً في أشــهر  التمت الثالث: 
الحج، فيقــول: لبيك اللهم عمــرة، وله أن يقول 
أيضًا: لبيك اللهم عمرة متمتعًا بها إلى الحج، ثم 

إذا فرغ من أعمال العمرة وتحلل أحرم بالحج.
 ه ال هدي فيه، ألنوأفضل أنواع النسك هو اإلفراد، ألن
الهدي إنمــا يكون لنقص، وعبادة ال نقــَص فيها أفضل، 
وألن النبي ! في حجة الوداع حج مفردًا على ما اعتمده 
أهل المذهب، وقد اتصل عمــل الخلفاء واألئمة بذلك، 

ثم يلي اإلفراد في الفضل القران.
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ة ال ينبغي أن  ــالت مهمفي الحــج معانٍ عجيبة، وتأم
تغيب عن بال المسلم(١).

ر عند مفارقته ألهله  من ذلك: أن على الحــاج أن يتذك
ووطنه مفارَقَته للدنيا.

ـى بالتقوى:  ومع لبــس ثياب اإلحــرام عليه أن يتحلـ
﴿ Q   P   O   N﴾ [األعراف: ٢٦].

وإذا لبى فليعلم أن معنى التلبية إجابة نداء اهللا 8.
وإذا وقع بصره على البيت العتيق فعليه أن يستشــعر 
عظمة البيت في قلبه، ويشكر اهللا تعالى على أن بلغه هذه 

الرتبة، وألحقه بزمرة الوافدين عليه.
ويستشــعر الحــاج عند الطــواف بالبيت أنه متشــبه 
بين الحافيــن من حول العرش، وال َيُظن  بالمالئكة المقر
أن المقصود طواف جســمه بالبيت، بل المقصود طواف 

قلبه بذكر رب  البيت.

ما ذكرنــاه هنا هو خالصة ما ذكــره عدد من األئمــة األعالم، ومنهم   (١)
العّالمة قنون في حاشيته على شرح عبد الباقي الزرقاني على مختصر 

خليل المالكي.



15

Iôª
©dG

h è
◊

G ¬
≤a

وإذا استلم الحجر فكأنه مبايع هللا 8 على طاعته؛ فعليه 
أن يعزم على الوفاء ببيعته؛ فعن عبد اهللا بن عباس ^ قال: 
قال رســول اهللا !: «َيأْتي َهَذا الَحَجُر َيْوَم الِقياَمةِ لَُه َعْينانِ 

.(١)« ُيْبِصُر بِِهما، َولِساٌن َيْنِطُق بِِه، َيْشَهُد لَِمن اْسَتَلَمُه بَِحق
فا والمروة فإنه يرجو أن  وإذا سعى المســلم بين الص

ينظر اهللا تعالى إليه بعين الرحمة.
فإذا وقفــَت أيها الحاج بعرفة فاذكــر بما ترى فيه من 
ازدحام الخلق، وارتفــاع أصواتهم، واختــالف لغاتهم؛ 

موقف القيامة، حيث تنتظر الخالئق رحمة اهللا 8.
فــإذا رميَت الجمــار فاقصد بذلك التســليم ألمر اهللا 
تعالى، واالقتــداء بخليل الرحمــن إبراهيم  0 حيث 
عرض له إبليس في ذلك الموضع، فأمره اهللا 8 أن يرميه 

بالحجارة طردًا له وقطعًا ألمله.
وإذا فرغَت من المناسك فاســأل اهللا تعالى أن يجعل 

ك مبرورًا وذنبَك مغفورًا. حج

رواه اإلمــام أحمد في مســنده؛ ورواه الترمذي وحســنه؛ ورواه ابن   (١)
خزيمة وابن حبان في صحيحيهما.
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 ! رة لزيــارة النبي هــَت إلى المدينــة المنو وإذا توج
ر أن هذه البلدة هي التي اختارها اهللا تعالى لنبيه !،  فتذك

وجعل إليها هجرَته، وفيها سكناه.
وإذا وقفت عند القبر الشــريف فاعلــم أن هذا المقام 
غ قلبــك من عالئــق الدنيا،  مقام هيبــة وإجالل، ففــر
واستحضر منزلة من أنت بجواره، ثم سلم عليه وال ترفع 
صوتك، وقل: «السالم عليك يا رسول اهللا، السالم عليك 
يا نبي اهللا، الســالم عليك يا ِخيَرَة اهللا، الســالم عليك يا 
حبيــب اهللا، الســالم عليك يا ســيد المرســلين وخاتم 
النبيين، الســالم عليك يا خير الخالئق أجمعين، السالم 
عليك وعلى آلــك وأهل بيتك وأزواجــك وأصحابك 
أجمعين، الســالم عليك وعلى ســائر النبييــن، وجميع 
ا أفضل ما  عباد اهللا الصالحين، جزاك اهللا يا رســول اهللا عن
جزى نبّيًا ورسوالً عن أمته». وسل اهللا 8 أن ال يفرق في 

القيامة بينك وبينه(١).

وقد أشــار إلى آداب الزيارة اإلمام النووي في المجموع، وفي كتاب    (١)
اإليضاح؛ وابن قدامة المقدســي في المغني، وغيرهمــا من العلماء. 

وسوف نتكلم عنه في الفصل السادس.
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ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة، ونقتصر هنا على 
حديثين:

عن أبي هريرة 3 قال: ســمعُت رســول اهللا !  األول: 
يقول: «َمْن َحّج هذا الَبْيَت َفَلْم َيْرفُْث، َولَْم َيْفُسْق؛ 

ُه»(١). َرَجَع َكَما َولََدْتُه أُم
عن ابن ُعَمر ^ قال: كنُت قاعدًا مع النبِي ! في  الثاني: 
مســجد منى، فأتاه رجٌل من األنصار، ورجٌل من 
ثقيف، فسلما، ُثم قاال: يا رسول اهللا، جئنا نسألك. 
فقال: «إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسأالني عنه 

فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسأالني فعلت».
فقاال: أخبرنا يا رســول اهللا، فقال الثقفــي لألنصاري: 
سل، فقال: أخبرني يا رسول اهللا! قال: «جئتني تسألني عن 
مخرجك من بيتك تــؤم البيت الحرام، وما لك فيه، وعن 
ركعتيك بعد الطواف، ومــا لك فيهما، وعن طوافك بين 
صحيح البخاري، كتاب الحج، باب قــول اهللا تعالى: ﴿ (  *﴾، رقم    (١)
(١٦٩٠)؛ وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة، 

رقم الحديث (٢٤٠٤).
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الصفا والمروة، وما لك فيه، ووقوفك عشية عرفة، وما لك 
فيه، وعن رميك الجمار، وما لك فيــه، وعن نحرك، وما 
لك فيه، وعن حلقك رأســك، وما لك فيه، وعن طوافك 

بالبيت بعد ذلك، وما لك فيه مع اإلفاضة».
فقال: والــذي بعثك بالحق، عن هذا جئت أســألك، 
قال: «فإنــك إذا خرجت من بيتك تــؤم البيت الحرام ال 
تضع ناقتك خّفــًا وال ترفعه إال كتب اهللا لك به حســنة، 
ومحا عنك خطيئة، وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة 
من بني إسماعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة بعد ذلك 
كعتق سبعين رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن اهللا تبارك 
وتعالى يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم المالئكة يقول: 
عبادي جاؤوني شعثًا من كل فج عميق يرجون رحمتي، 
فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل، أو كقطر المطر، أو كزبد 
البحر؛ لغفرتُها، أفيضوا عبادي مغفورًا لكم ولمن شفعتم 
له، وأما رميــك الجمار فلك بكل حصــاة رميتها تكفير 
كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، 
وأما حالقك رأســك فلك بكل شــعرة حلقَتها حســنة، 
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وُيمحى عنك بهــا خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك 
فإنك تطوف وال ذنب لك، يأتي ملــك حتى يضع يديه 
بين كتفيــك فيقول: اعمل فيما تســتقبل فقد ُغفر لك ما 

مضى»(١).
وهذا حديــث عظيٌم، يبين فضائل أعمــال الحج، وما 

ه اهللا للحجاج من األجر العميم. أعد

 •:èëdG ≈dEG ÜÉgò∏d OGó©à°S’G

على المسلم الذي أراد الحج أن يستعد ويهيئ الظروف 
المناســبة ألداء هـــذه الفريضة، وذلك من خــالل األمور 

التالية:
أن يسأل اهللا تعالى أن يختار له األفضل واألحسن  أوالً: 

في شأنه من الصحبة والطريق والمركب.
أن يتــوب إلــى اهللا 8، ويــرد الحقــوق إلى  ثانيـــًا: 
رواه الطبراني في المعجــم الكبير؛ والبيهقي في دالئل النبوة؛ والبزار   (١)
في مســنده وقال: (وهذا الكالم قد روي عن النبي ! من وجوه، وال 
نعلم له طريقًا أحســن من هــذا الطريق)؛ وقال اإلمــام المنذري في 
الترغيب والترهيب: (وهي طريق ال بأس بهــا، رواتها كلهم موثقون، 

ورواه ابن حبان في صحيحه).
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أصحابها إن ُوجــدْت، وُيْرجِع الودائع، أو يوكل 
بها أمينًا حتى يعود.

ن كان يعامله أو يصاحبه،  أن يطلب المسامحة مم ثالثـــًا: 
حًا ما له ومــا عليه،  وأن يكتــب وصيتــه ُمَوض

وُيْشِهد على ذلك.
أن يتــرك ألهلــه مــا يحتاجونه من نفقــة، فقد  رابعــًا: 
َع َمْن  َكَفى بِالَْمرِء إْثمــًا أْن ُيَضي» :! قال النبي

َيُعوُل»(١).
أن يجتهــد في إرضاء والديــه وكل من يلزمه  خامسـًا: 
وأقاربها،  زوَجهــا  المــرأة  وتســترضي  بره، 
ويســتحب للزوج أن يحج مع امرأته إن قدر 

على ذلك.
ى النفقة الحالل الخالصة؛ فإن اهللا طيٌب  أن يتحر سادسـًا: 
ال يقبل إال طيبًا، وأن يستكثر من النفقة ويواسي 

المحتاجين.
أن يختــار الرفقــة الصالحــة من أهــل العلم  سابعـًا: 

حه. رواه الحاكم في المستدرك وصح  (١)
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عونه على الطاعة واالجتهاد  والصالح الذين يشج
في الخير واستثمار األوقات.

ه فــي أحكام الحج والعمــرة عن طريق  أن يتفق ثامنـــًا: 
ســؤال أهل العلم، ومطالعة الكتــب النافعة في 
ذلك، وإذا قــرأ هذا الكتاب واســتوعب ما فيه 

كفاه بإذن اهللا تعالى.

❋ ❋ ❋





23

Iôª
©dG

h è
◊

G ¬
≤a

 يرتكُز الحديث فــي هذا الفصل علــى وصف الحج
والعمرة، وأما بيــان األحكام ومعرفة األركان والواجبات 

والسنن والمحظورات فسيكون في الفصل الثاني.
ه إلى الميقات،  فعليه أن يتوج فإذا أراد المســلم الحج
وميقات أهل اإلمارات العربية المتحدة هو قرن المنازل: 
ويسمى (السيل الكبير)، فإذا وصل إليه فعليه أن يتنظف 
بقص األظافر ونتف اإلبط وقص الشــارب، ثم يغتسل؛ 

وهذا الغسل ُسنة لإلحرام، فتغتسل الحائض وغيرها.
ه  لباس اإلحرام؛ وهو للرجل إزاٌر يلف ثم يلبس الحاج
على وســطه، ورداء يضعه على كتفيه، ونعلين، واألفضل 

في الثياب البياض.

∫hC’G π°üØdG

Iôª©dGh uèëdG ∞°Uh
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ثم يصلي ركعتين يقرأ في الركعة األولى بعد الفاتحة 
سورة (الكافرون)، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة 

(اإلخالص)، ولو قرأ غيرهما كفى.
ثم يركب ســيارته ويحرم بالنســك الــذي يريده من 

األنساك الثالثة التي سبق ذكرها.
وأفضل هذه األنساك اإلفراد، فينوي الحج، بأن يقول: 
نويُت الحج وأحرمُت به هللا تعالى، وينعقد اإلحرام بالنية 
فقط، واشترط بعض العلماء لصحة النية: أن يصحبها فعل 
ُهم َحّجًا،  ْيــَك الل أو ذكــٌر يتعلقان باإلحرام بأن يقول: «لَب
ْيَك، إن الَحْمَد  ْيَك ال َشــرِيَك لََك لَب ْيَك، لَب لَب ُهم ْيَك الل لَب

ْعَمَة لََك والُمْلَك ال َشرِيَك لََك». والن
وأما المتمتع فإنه إنمــا ُيْحِرم بالعمــرة فقط؛ فيقول: 
يك  نويُت العمرة وأحرمــُت بها هللا تعالــى، أو يقول: «لب
اللهم عمرة»، ويســتوي المعتمر مع الحــاج في أحكام 

اإلحرام وصفة الطواف والسعي والحلق.
د له حال، كأن قام  ما تجدد التلبية كل له أن يجد ويستحب
بعد جلوس، أو صعد بعد هبوط، أو استيقظ من نوم، وهكذا.
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وإذا كان سفره بالطائرة فإذا اقترب من الميقات أحرم، 
ويكره أن ُيْحِرم قبــل الميقات إال إذا خشــي أن يجاوز 
الميقات دون إحرام بســبب عدم معرفته لوقت الوصول 
إلى الميقات أو عدم تنبيه قائــد الطائرة، فإنه ال حرج أن 

ُيْحِرم بعد إقالع الطائرة.
وا بميقات  وإذا ســلك أهل اإلمارات طريقًا آخــر فمر
آخر أحرموا منه، كالذين يذهبون للمدينة فإنهم ُيْحِرمون 

من ذي الُحليفة (أبيار علي).
ه مباشرة  األفضل له أن يتوج ثم إذا وصل إلى مكة فإن
إلى الكعبة، وإن احتاج أن يذهب لوضع أمتعته فال حرج 

عليه.
 ،! ــالم اقتداًء بالنبي ثم يدخل المسجد من باب الس
وال حرج في أن يدخــل من غيره، وعنــد دخوله يقول: 
ُهم اْغفِْر لي ُذنُوبي،  الُم على َرُسولِ اهللا، الل بْسمِ اهللا، َوالس»

واْفَتْح لي أَْبواَب َرْحَمتَِك».
ُهــم زِْد هذا البيت شــرفًا  وإذا رأى الكعبة قــال: «الل
َمه  َمُه وكر َفُه وعظ وتعظيمًا وتكريمًا ومهابًة، َوزِْد َمن َشــر
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ه واعتمره تشــريفًا وتكريمًا وبِــّرًا. اللُهم أنت  ممن حج
نا ربنا بالســالم» ويكثر من  السالُم، ومنك الســالُم، فحي

الدعاء.
ئًا، ساترًا  ثم إذا أراد الطواف فيشــترط أن يكون متوض
َلُه إن تيسر  ه الستالم الحجر األســود َفُيَقب لعورته، ويتوج
له ذلك بــدون مزاحمة، وإن لم يســتطع اســتلمه بيده 
ووضع يده على فيه، فإن لم يستطع بسبب الزحام فيكبر 
عند مقابلته فقط، وال يصح ألحد المزاحمة للوصول إلى 

الحجر األسود لما في ذلك من إيذاء للطائفين.
ر قليالً جهة  وإذا استلم الحجر األسود فينبغي أن يتأخ
الركن اليماني، ثم يبدأ في الطواف من أْجلِ أن يستكمل 
ــوط األخيــر أن يتجاوز الحجر  الطواف، وينبغي في الش
األسود قليالً احتياطًا، ثم يتم سبعة أشواط، فلو َنَقَص من 
الشوط السابع مقدار شــبر لم يتم طوافه، ويجعل الكعبة 
عن يساره، وكلما حاذى الحجر األسود ُيندب له أن يكبر، 
وكما ُيندب للرجل أن يرمل في الثالثة األشــواط األولى 
ـ والرمل: هو حركٌة فوق المشي ودون الجري، وهو ُسنٌة 
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وليس بواجب ـ وال يطلب منه كشف كتفه األيمن، وهو 
ع في  ما يعرف باالضطباع(١)، ويكثر مــن الدعاء والتضر
طوافه، ويدعو بما شــاء من الدعاء، ويراعي عند الزحام 

البطء في حركة الطائفين.
ويستحب أن يقول بين الركن اليماني والحجر األسود: 

  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬ ﴿
¸﴾ [البقرة: ٢٠١].

فإذا انتهى من األشواط الســبعة، صلى ركعتين َخْلَف 
مقام إبراهيم إن استطاع، وإال ففي أي مكان في المسجد 

أو الحرم.
ويجب أن يوالي بين أشــواط الطواف، وبين الطواف 

والركعتين التي بعده، وبين الركعتين والسعي.
ه إلــى جبل الصفا، ويقف مســتقبالً الكعبة،  ثم يتوج

  ]  \   [Z  Y  X  W  V   U  ﴿ :ويتلو قوله تعالــى
  j  i  h  gf   e  d  c  b  a    `  _  ^

n   m  l  k﴾ [البقرة: ١٥٨].

واستحبه الحنفية والشافعية والحنابلة.  (١)
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ثم يكبر ويهلل، ويقول: «اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا أكبر، ال 
إلَٰه إال اهللا وحَدُه ال شــريَك لَُه، لَُه الُمْلُك ولَُه الَحْمُد وُهو 
على ُكل شــْيٍء َقدير، ال إلَٰه إال اهللا وحــَدُه، أَْنَجَز َوْعَدُه، 

وَنَصَر َعْبَدُه، وَهَزَم األْحزاَب َوحَدُه».
ـي على النبي !، ثم ينزل ويمشــي،  ثم يدعو ويصلـ
ويهرول الرجال دون النساء بين الَعَلمين األخَضرْين، ثم 
يمشــي حتى يصل إلى المروة، فذلك شوٌط، فإذا وصل 
م فــي الصفا،  إلى المــروة صعد عليها ويفعــل كما تقد
وهكذا حتى يستكمل األشواط الســبعة، فيحسب ذهابه 
إلى المروة شوطًا وعودته إلى الصفا شوطًا آخر، فيبتدئ 

بالصفا وينتهي بالمروة.
وُيشــترط في صحة السعي أن يســبَقه طواٌف كما سيأتي 
تفصيلــه في الفصل الثانــي من هذا الكتاب، فــإذا فرغ من 
الســعي فينبغي أن يشــغل نفســه بالتلبية وذكر اهللا تعالى، 
ويستمر المفرد والقارن على إحرامهما إلى ثامن ذي الحجة.

ى  ما أحرم بالعمــرة فقط، فإذا أده إنــع فإنوأما المتمت
ـل بالَحْلق أو التقصير،  ه يتحلـطواف العمرة وســعيها فإن
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ويكون قد انتهى من عمرته، ويحل له جميع المحظورات 
إلى أن ُيْحِرم بالحج في يوم الثامن من ذي الحجة.

ه  أن يتوج حاج لكل فإذا كان ثامن ذي الحجة فُيَســن
إلى منــى ليصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشــاء 
نة  صالة في وقتها، ويقصر الرباعية منها، والس والفجر كل
أن ال يخرج من منى حتى تطلع الشمس، ويجوز الخروج 
من منى قبل ذلــك تفاديًا للزحام، فإذا طلعت الشــمس 
ه إلى عرفة، ويســتمر الحاج في التلبية يوم الثامن  فيتوج
وصبيحة التاسع؛ حتى إذا زالت الشــمس فيقطع التلبية 

ويشتغل بالدعاء واالبتهال.
وُيَســن لإلمام بعد دخــول وقت الظهــر أن يخطب 
خطبتين يجلس بينهما، ويعلم الناس فيهما ما يفعلونه من 
مناســك الحج، ثم يؤذن المؤذن ويقيم لصالة الظهر، ثم 
يؤذن ويقيم لصالة العصر، فيصلي اإلمام ومن معه الظهر 

والعصر قصرًا وجمعًا، وال يجهر بالقراءة.
ومن لم يحضر مع اإلمام َجَمــَع وَقَصَر في خيمته، أو 

مكان وقوفه.
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عًا  القبلة متضر وُيســتحب للحاج أن يبقى مســتقبالً 
داعيًا إلى غروب الشمس، وأفضل ما يقوله الحاج ما ورد 
عاِء  قال: «أْفَضُل الد ! النبي في «موطأ اإلمام مالك»: أن
وَن مِْن َقْبلي: ال  بي ُدعاُء َيْومِ َعرَفة، وأْفَضُل َما قُْلُت أَنا والن

.! ي على النبياهللا َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه» ويصل إلَٰه إال
هين إلى  ــاج متوج ك الحج فإذا غربت الشــمس تحر
كوا قبل الغروب بشرط أن ينووا  مزدلفة، ويجوز أن يتحر
عدم الخروج من أرض عرفــة، وال يخرجوا منها بالفعل 
إال بعد الغروب مع استقرار بعد الغروب بقدر الجلوس 
بين الســجدتين، ويكفي أن يحصل هذا الوقوف ولو في 

وسائل النقل كالباصات.
اج إلى مزدلفة فيســتحب أن يبادروا  فإذا وصل الُحج
بالصالتين المغرب والعشــاء عند وصولهم، فإن وصلوا 
ــفق انتظــروا حتى يغيب الشــفق، ويبقوا  قبل مغيب الش
في مزدلفــة، والنزول الواجب في مزدلفــة إنما هو بقدر 
حال  ـ أي: بقدر ما ينزل الحاج ويصلي المغرب  الر حط
والعشاء وُيْنِزل أمتعته ويتناول العشاء ـ فلو حصل المكث 
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بمزدلفة بمقدار ذلك مع بقاء األمتعة في السيارات فذلك 
كاٍف بإذن اهللا تعالى.

وأما المســتحب فأن يبيت بها الحاج إلــى الفجر، فإذا 
طلع الفجر فيســتحب أن يصلــي الفجر فــي أول وقتها، 
ويستحب أن يلتقط الحصيات التي سيرمي بها جمرة العقبة 
ْوء سار إلى منى، فإذا وصل إلى  من مزدلفة، فإذا ظهر الض
جمرة العقبة رماها بســبع حصيــات، يرميها حصاة حصاة 
مكبرًا مع كل حصاة، ويقــف عند رميها بحيث تكون منى 
عن يمينه ومكة عن يســاره، فإذا رماها فقد تحلل التحلل 

األصغر، ويدخل وقت الرمي بطلوع الفجر(١).
فإذا انتهى من الرمي ذبــح إن كان عليه هدي أو وّكل 

بذلك.
ر  ره، وأما المرأة فتقص حلق جميع شعر رأسه أو قص ثم
شعرها بقدر أنملة وشــبه ذلك، ويستحب استقبال القبلة 
حالــة الحلق أو التقصير، وأن يبدأ بشــق رأســه األيمن 

وذهب الشــافعية والحنابلة إلــى أن وقت الرمي يدخــل بنصف ليلة   (١)
العيد، وفي ذلك فسحة.
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كر والدعــاء أثناء الحلق،  ثم األيســر، وأن يكثر مــن الذ
ويستحب أن يكون الحلق بمنى، ويجوز أن يكون بمكة، 

ويستحب له أن يقص أظافره بعد الحلق.
ه الحــاج إلى مكة ليطوف طــواف اإلفاضة،  ثم يتوج
ويســتحب له أن يطوف بإزاره وردائه، ويجور أن يطوف 
ـل التحلل األصغر، ثــم بعد الطواف  ه قد تحلـبثيابه ألن
ــر عليه ذلك  ي ركعتين خلف مقام إبراهيم، فإن تعسيصل
صلى في أي مكان من المســجد، وإذا كان الحاج مفِردًا 
أو قارِنًا وقد سعى بعد طواف القدوم فال سعي عليه بعد 
طواف اإلفاضة، وإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم أو 

كان متمتعًا سعى بعد طواف اإلفاضة(١).
ه إلى  له أن يتوج من ذلك فيســتحب فإذا انتهى الحاج
ل، وليلتين لمن  منى ليبيت فيها ثالث ليالٍ لمن لم يتعج
ل، والواجب أن يبيــت معظم الليل بمنى، واألفضل  تعج

أن يبيت بها الليل كله.

م الطــواف على الرمي، وفي  ويجوز عند الشــافعية والحنابلة أن يقد  (١)
ذلك تيسير وسعة.
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وفي ثاني أيــام العيد يرمي الحــاج الجمرات الثالث 
بعد الزوال، ويجوز قبله عند بعــض أئمة التابعين، فيبدأ 
غــرى ثم الوســطى ثم جمــرة العقبــة، وال بد من  بالص

الترتيب، فيرمي كل واحدة بسبع حصيات.
وهكذا يفعل في ثالــث أيام العيد ورابــع أيام العيد، 
ل وخرج من أرض منى قبل مغيب شمس اليوم  فإن تعج
الثالث ســقط عنه مبيــُت ليلة الرابع، وســقط عنه رمُي 

يومها.
فإذا انتهى من أعمال أيام التشــريق وأراد الســفر من 

مكة فيستحب له أن يطوف طواف الوداع.
ويســتحب له زيارة النبي ! ؛ ألنها ُسنة مجمع عليها، 
وفضيلة مرغب فيها، كما يستحب زيارة مسجده الشريف 
وإكثار الصالة فيه، وزيارة مســجد قباء والبقيع وشهداء 
أحــد، وُيْكثِر فــي المدينة من الذكر والصــالة والدعاء، 

ويصّلي على رسول اهللا !.

❋ ❋ ❋
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في هذا الفصل ســيكون الحديث عــن أحكام الحج، 
لمعرفة أركانــه وواجباته وُســَننِه ومحظوراته، وما يتعلق 
بذلك، مع ذكــر األركان دون تفصيل، ثــم الواجبات ثم 

يأتي التفصيل بعد ذلك.

 •:èëdÉH IQOÉÑªdG

ومتى قدر المسلم على الحج مالّيًا وبدنّيًا وجب عليه 
أن يحج فورًا في مذهبنا المالكي، وهذا هو المعتمد كما 
 ! عن النبي عليه الدســوقي وغيره؛ ودليله ما صح نص
لُوا إلى الَحج ـ يعني: الَفرِيَضة ـ فإن أَحَدُكم  أنه قال: «َتَعج

ال َيْدري ما َيْعرُِض لَُه».

»fÉãdG π°üØdG

uè`ëdG ΩÉ```μMCG
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علمًا بأن القول بعــدم فورية الحج قوٌل مشــهور في 
المذهب المالكي(١)، فإذا دعــتِ الحاجُة إلى األخذ بهذا 
القول فــال تثريب على من أخذ به، أمــا من خاف فوات 

الحج فيجب عليه أداؤه على الفور باتفاق الفقهاء.

 •:èëdG âbh

أشهر الحج هي: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فوقت 
اإلحرام يدخل من بداية شــوال ويمتد إلى ُقبيل فجر يوم 
النحر بما يســع اإلحرام والوقوف، ويمتد وقت التحلل 
منه إلى آخر شهر ذي الحجة، فإن أحرم بالحج قبل شوال 

انعقد الحج، مع كراهة فعل ذلك.

 •:èëdG ÜƒLh •hô°T

وال يكون الحــج واجبًا على المســلم إال إذا توفرْت فيه 
الشروط التالية: العقل والبلوغ واالستطاعة؛ فضالً عن شرط 
الحرية وهو في زماننا متحقق بحمد اهللا تعالى في كل إنسان.

وهو مذهب اإلمام الشافعي أيضًا.  (١)
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 •:ΩGôMEÓd á«fÉμªdG â«bGƒªdG

اج على ثالثة أصناف: إن الحج
الصنف األول: أهل اآلفاق:

دها  وهم الذين تقع منازلهم خارج المواقيت التي حد
لهم رســول اهللا !، وُيْحِرمون من خمسة مواقيت حسب 

الجهة القادمين منها إلى مكة:
ذو الُحليفة: ويسمى بـ (أبيار علي)، موضع معروف  ـ  ١

بقرب المدينة، وهو أبعــد المواقيت من مكة، ُيْحِرم 
منه أهل المدنية ومن مر بها.

الُجحفــة: بضم الجيــم، وهي قرية كبيــرة بين مكة  ـ  ٢
يت ُجحفــة ألن الســيل َجَحَفها في  والمدينة، ُســم
الزمن الماضي، وُيْحِرم الناس اليوم من رابغ؛ وهي 
 قبل الُجحفة بيسير، وهي ميقات أهل الشام ومن مر

بها.
قرن المنازل: ويسمى (الســيل الكبير)، وهو ميقات  ـ  ٣

أهل نجــد، وُيْحــِرم منهــا القادمون بــّرًا من دولة 
اإلمارات العربية المتحدة وقطر وما في جهتهما.
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يلملم: وهي جبل من جبــال تهامة، وُيْحِرم منه أهل  ـ  ٤
اليمن ومن مر بها.

ذات عرق: وفيما مضى كان ُيْحــِرم منه أهل العراق  ـ  ٥
وفارس والمشرق ومن وراءهم، وهو اآلن مهجور ال 

يحرم منه أحد، وال َيُمر منه طريق ُمَعبد.
ومن تجــاوز الميقات ثم رجع إليه قبــل أن يحرم ثم 
أحرم منه فال دم عليه، وهــو آثم إن جاوزه عامدًا غيَر ناوٍ 

الرجوع لإلحرام منه.
ومن ســلك طريقًا ال يمر على أي من هذه المواقيت 

اجتهد في اإلحرام من محاذاة أحدها.

: الصنف الثاني: أهل الِحل
وهم الذين يسكنون خارج حدود الحرم، ولكنهم دون 

المواقيت الخمسة؛ فهؤالء ُيْحِرمون من منازلهم.

الصنف الثالث: أهل مكة:
وهؤالء يســتحب لهم أن ُيْحِرمــوا من مكة إن 
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á«fÉμªdG â«bGƒªdG
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أرادوا اإلحرام بالحج ُمْفَردًا، واألفضل أن ُيْحِرموا 
من المســجد الحرام، وإن أرادوا اإلحرام بالِقران 
فعليهم أن يخرجوا إلــى الِحل كالتنعيم أو عرفة أو 

الحديبية.
وأما أنواع النســك التــي يمكن لمــن أراد الحج أن 
يحرم بواحد منها فثالثة؛ وهي: اإلفراد والِقران والتمتع، 

وأفضلها اإلفراد، وقد تقدم ذكرها وبيانها.

 •: uèëdG ¿ÉcQCG

أركان الحج: وهي التي ال يصــح الحج بدونها، وإذا 
ترك شيئًا منها لم ُيجبر بدم، وهي أربعة:

اإلحرام. ـ  ١
الوقوف بعرفة. ـ  ٢
طواف اإلفاضة. ـ  ٣
السعي بين الصفا والمروة. ـ  ٤

وهذه األركان ثالثة أقسام:
قسم يفوت الحج بتركه، وال يؤمر تاركه بشيء: وهو  ـ
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اإلحــرام، فمن عزم على الحج وفاتــه قبل أن يحرم، 
فقد فاته الحج وال شيء عليه.

وقســم يفوت الحج بفواته، ويؤمر تاركــه بالتحلل  ـ
بعمرة، وبالقضاء في العام القابل: وهو ركن الوقوف 

بعرفة.
وقسم ال يفوت الحج بفواته، وال يتحلل من اإلحرام  ـ

ولو وصل ألقصى المشــرق أو المغرب، بل يلزمه أن 
عي. يرجع إلى مكة لفعله: وهو طواف اإلفاضة والس

: uèëdG äÉÑLGh

والمراد بواجبــات الحــج األمور التــي تجب على 
، ويأثــم بتركها، ولكن إذا تركها لم يفســد حجه،  الحاج
ويلزمه أن يجبر ذلك النقص بدم(١)، وهذه الواجبات هي:

اإلحرام مــن الميقات: فمــن أحرم بعــد مجاوزة  ـ  ١
الميقات وهو عازم علــى أداء الحج أو العمرة فقد 

ارتكب محظورًا وعليه دم.

انظر مبحث الدماء الواجبة في هذا الكتاب.  (١)
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د من المحيط بالنسبة للرجل. ـ  ٢ التجر
التلبية: فمن تــرك التلبية من أول اإلحرام إلى آخره  ـ  ٣

فعليه دم، ومن ترك التلبية فــي أول اإلحرام وأتى 
بها بعد زمن طويل فعليه دم على المشهور.

طواف القدوم. ـ  ٤
ــعي في حج المفرد والقــارن بعد طواف  ـ  ٥ وقوع الس

ره فســعى بعد طواف اإلفاضة لزمه  القدوم: فلو أخ
اإلعادة مع المواالة، فإن لم يفعل فعليه دم.

المواالة بين الطواف والركعتيــن، وبين الركعتين  ـ  ٦
بين الطواف والركعتين،  عي: فلو فصل طويالً  والس
ــعي، لزمه إعــادة ذلك مع  أو بيــن الركعتين والس

المواالة، فإن لم يفعل فعليه دم(١).
المشي في الطواف والسعي للقادر: فلو ترك المشي  ـ  ٧

فيهما أو في أحدهما لغير عذر لزمه دم.
ركعتان بعد الطواف الواجب: فلو تركهما فعليه دم،  ـ  ٨

أ  وإذا انتقض وضــوءه قبل فعلهما فعليــه أن يتوض

وذهب الشافعية إلى أن المواالة مستحبة وليست واجبة.  (١)
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أ  ويعيد الطــواف ثم يصّلــي الركعتين، فلــو توض
وصّلى الركعتين ولم ُيِعدِ الطواف نســيانًا أو جهالً 

حتى َبُعَد عن مكة لزمه دم(١).
الوقــوف بعرفة في جزء من النهــار: فلو تركه لزمه  ـ  ٩

دم، وأمــا الوقوف في جزء من الليــل فهو ركن ال 
يصــح الحــج إال به، فلو تحــرك مــن مكانه قبل 
الغروب بقصد الُبْعد عن الزحــام، ولم يخرج من 

أرض عرفة إال بعد غروب الشمس فال شيء عليه.
النزول في مزدلفة قدر حط الرحــال ـ أي: بقدر ما  ـ  ١٠

ينــزل الحاج ويصّلــي المغرب والعشــاء ويتناول 
العشــاء ـ ليلة العيد بعد وقوف عرفــة: قال اإلمام 
الحطاب المالكي في «مواهب الجليل»: «لو حصل 
اللبث ولــم تحط الرحال فالظاهــر: أن ذلك كاف، 
كما يفعله كثير من أهل مكة وغيرهم، فإنهم ينزلون 
ون ويلقطون الجمار وينامون ساعة  ون ويتعشويصل

أ ويصّلي  وذهب الشــافعية إلى أنه ال يعيد الطواف مطلقًا، بــل يتوض  (١)
ركعتي الطواف، وفي ذلك ُيسر.
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وشــقادفهم ـ أي: أغراضهم ـ على ظهور الجمال» 
فمن ترك النزول المذكور بغير عذر لزمه دم.

رمي جمرة العقبة يوم العيد، ورمي الجمار الثالث  ـ  ١١
في أيام التشريق: فلو ترك الرمي كله أو حصاة منه 
وجب عليه دم، وكــذا إذا رمى الجمــار أو حصاة 

ليالً، فعليه دم(١).
تقديم رمي جمرة العقبــة الكبرى؛ وهي التي تُرمى  ـ  ١٢

يوم العيد قبل طواف اإلفاضة: فلو عكس لزمه دم.
تقديم الرمي على الحلق: فإن تركه لزمته الفدية. ـ  ١٣
الحلق أو التقصير: فلــو ترك الحلق والتقصير حتى  ـ  ١٤

رجع إلى بلده لزمه دم.
ر، أو اثنتين لمن  ـ  ١٥ مبيت ثالث ليال في منى لمن تأخ

تعجل: فلــو ترك المبيت الليالي كلهــا أو ُجل ليلة 
واحدة منها لزمه دم.

❋ ❋ ❋

وذهب الشــافعية إلى جواز الرمي ليالً وال دم عليــه، وهو رخصٌة ال   (١)
حرج في األخذ بها.
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ΩGô```ME’G

، ويقصد به: نية  اإلحرام: وهــو ركٌن من أركان الحــج
الدخول في أحد النســكين: الحج أو العمرة، أو كليهما 
كما يقع من القارن، واشــترط بعض العلماء أن يصحب 

ه. ق به كالتلبية، أو فعل كالتوجالنية قول متعل
ولإلحرام واجبات وسنن ومستحبات:

 •:ΩGôME’G äÉÑLGh

أن ُيْحــرِم من الميقــات: فال يجوز لــه مجاوزته إال  ـ  ١
ُمْحِرمًا.

د الرجل مــن المخيط: ســواء كان الرجل  ـ  ٢ أن يتجــر
مكلفًا أم ال.

التلبية: وهي واجبة على الذكر واألنثى. ـ  ٣
كشف الرجل عن رأسه، وتكشف المرأة عن وجهها  ـ  ٤

والقفاز عن كفيها.
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 •:ΩGôME’G øæ°S

وصل التلبية باإلحرام. ـ  ١
االغتســال قبل أن ُيْحِرم: وهذ االغتسال مطلوب  ـ  ٢

من كل مــن يريد أن ُيْحــِرم، وال فــرَق فيه بين 
الرجل والمــرأة، والصغيــر والكبيــر، والطاهر 
والحائض أو النفســاء، وليس في تركه عمدًا وال 
نســيانًا دٌم، ومن كان في المدينة وســُيْحِرم من 
ذي الُحليفة (أبيار علي) فاألفضل أن يغتسل في 
المدينة إذا كان لن يفصل بين غسله وإحرامه من 
الميقــات بفاصل طويل، نص علــى ذلك خليل 

5 في «مختصره».
لبس الرجــل إزارًا في وســطه ورداًء علــى كتفيه،  ـ  ٣

ونعلين، مع وجوب ستر العورة فقط بغير محيط.
صالة ركعتين بعد الغسل وقبل اإلحرام. ـ  ٤
التلبية عقب كل صالة وعند تغير الحال. ـ  ٥
أن ُتقطــع التلبية عند دخــول مكة وُتســتأنف بعد  ـ  ٦

السعي إلى ما بعد الزوال من يوم عرفة.
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وهــي أمــور ُيطلب مــن الحــاج اإلتيان بهــا قبــل 
اإلحــرام وبعده؛ فـــإن تركهـــا فال دم عليـه، وال إثم. 

وهي كثيرة.
ا ُيستحب قبل اإلحرام ما يلي: ومم

قص األظافر. ـ  ١
َرن عن البدن. ـ  ٢ إزالة األوساخ والد
قص الشارب، وحلق العانة، ونتف اإلبط. ـ  ٣
أن يجعل نية الدخول في أحد النســكين ـ الحج أو  ـ  ٤

العمرة ـ بعد ركوب الســيارة، وليس بعد لبس ثياب 
اإلحرام، وال بعد ركعتي اإلحرام.
ا ُيستحب بعد اإلحرام ما يلي: ومم

هه  ـ  ١ مقارنــة التلبية نيــة اإلحــرام، وذلك عنــد توج
واستوائه على الراحلة.

تكرار التلبية عند تغير األحوال. ـ  ٢
ر له ذلك. ـ  ٣ الغسل لدخول مكة إن تيس
المبادرة للمسجد عند دخول مكة. ـ  ٤
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ــر له ذلــك من غير  ـ  ٥ تقبيُل الحجر األســود إن تيس
مزاحمة للناس.

استالم الركن اليماني. ـ  ٦
اإلقبال على الدعاء وذكر اهللا تعالى. ـ  ٧
عي. ـ  ٨ أن يكون طاهرًا أثناء الس
الخــروج إلى منى يــوم التروية بحيــث يدرك بها  ـ  ٩

صالة الظهر.
فع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. ـ  ١٠ الد
الوقوف عند الجمرتين للدعاء. ـ  ١١
التكبير مع كل حصاة. ـ  ١٢

وتوجد مستحبات كثيرة غير ما ذكر.

 •:ΩGôME’G äÉMÉÑe

يباح للُمْحِرم الفصد؛ وهو إخــراج الدم، ويدخل في 
ذلك ســحب الدم للتحليل الطبــي، والحجامة من غير 
حلق للشعر، وحك الجلد والشعر ما لم يترتب على ذلك 
ســقوطه، ويجوز التظلل باألسقف العادية، وال حرج في 
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جل لبس الساعة وال الخاتم،  لبس النظارة، وال يجوز للر
بخالف المرأة فيجوز لها لبســهما، ويجوز لبس الحزام 
ص لحفــظ النقود، وليكن مالصقــًا للبطن، فإذا  المخص

جعله فوق ثيابه لزمته الفدية.
ويجوز تغيير ثياب اإلحرام بما يماثلها، ويجوز غسلها 
د، وإن سقط  إن وقع بها نجاسة، ويجوز االغتســال للتبر

شعر من غير قصد فال شيء فيه.

 •:É¡H ≥s∏©àj Éeh ΩGôME’G äGQƒ¶ëe

محظورات اإلحرام هي:
اللباس للرجــال: فَيْحُرم عليه تغطية رأســه أو  أوالً: 
وجهه، ويحــرم عليه أن يلبس مــا كان محيطًا 
بكل البــدن أو بعضه، وال فــرق بين ما أحاط 
 بخياطة أو أزرار أو َعْقدٍ أو بوضع أعوادٍ؛ فكل
ــا ُيمنع منه  الرجل، ومم هذا ممنوٌع في حــق
الرجل أيضــًا الخاتم والســاعة، ويجوز للمرأة 
لبســهما، وتلبس المحيــط غير أنها ال تســتر 
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يها إال عند خشــية نظر الرجال  وجههــا وال كف
غير المحارم(١).

وأما الرداء فوضــع أزرارٍ فيــه، أو َرْبُط بعضه 
ببعضٍ لتثبيته، أو وضع مقابض من المعدن، أو 

غيره ال يجوز، ومن فعل ذلك فعليه الفدية.
ولو وضــَع الرجل ثوبه علــى كتفيه كما يضع 
الرداء فال شــيء عليه وهو جائز؛ ألنه ال يلبس 

على هذه الهيئة.
واللبــس مع كونــه محظــورًا إال أن الفدية ال 
تجب إال إذا حصل للُمْحِرم االنتفاع من اللبس 
ة اللبس  أو البرد، أو طالت مد بحمايته من الحر

كاليوم أو ما قاربه ولو لم ينتفع.
تقليم األظافــر لغير عذر: فإن قــص ولو ظفرًا  ثانيـــًا: 
واحــدًا فعليه حفنة مــن طعــام ـ أي: ملء يدٍ 
واحدة ـ يدفعها للفقراء؛ هذا إذا كان لغير إماطة 

وأجاز الشــافعية لبس الخاتم والساعة للرجال، وشــد الهميان؛ وهو   (١)
كيس النقود، وشد الِمْنَطقة؛ وهي الحزام الذي يجعل على اإلزار.
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األذى، أما إذا أزال الظفــر بقصد إماطة األذى 
ففيه الفدية، وال بأس للُمْحِرم أن ينقي ما تحت 
أظافــره من الوســخ وال فدية عليــه، وكذا إذا 
انكسر الظفر فقطع المكســور بمقدار ما يزول 

به األلم فيجوز وال فدية عليه.
ويجوز للُمْحِرم أن يغسل يديه بما يزيل الروائح 
الكريهة، ويتجنب ما كان مــن قبيل الرياحين 
والفواكــه المطيبة التي تبقى فــي اليد رائحتها 
ه بالتطيب، فإن فعل، فال  لما في ذلك من التشب

فدية عليه.
دهن شعر الرأس واللحية: ولو بدهن غير مطيب لما  ثالثـــًا: 

فيه من الترفه، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.
التطيب بكل طيب يقصد منه الريح: ويظهر لونه  رابعـــًا: 
ــه؛ كمسك وزعفران  وأثره بحيث َيْعَلُق بما مس
وكافور، وكذا العــود باعتبار دخانه الذي يصعد 
منه، فهــذا النوع مــن الطيب َيْحُرم اســتعماله 

ه فمكروه فقط. ه، أما شم وتجب الفدية بمس
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وال حرج في حمل قارورة العطر إن كان مغلقة 
إغالقًا ُمْحكمًا.

وأمــا الطيب الــذي يخفى أثــره ويظهر ريحه 
كالرياحين والورد والياسمين فيكره شمه، وال 

فدية فيه.
خامســًا: تغطية رأس الرجل أو ســتر وجه المــرأة: وإذا 
ُد النظــر إليها مرة بعد  علمت المرأة َمْن َيَتَقص
مرة فيجوز لها تغطية وجهها بأن تســدل على 
وجهها غشــاء، دون أن تثبت ذلك الغشاء بغرز 
أو ربط، فإذا ابتعدت عن الناظر كشفت وجهها.
إزالة عشر شعرات فما فوق: تترتب عليه الفدية،  سادســًا: 

ق بحفنة من طعام. من ذلك يتصد وفي أقل
ي: مأكوالً كان أو غيره، وحشــّيًا أو  قتل الصيد البر سابعـــًا: 
ض له. سًا، مملوكًا أو مباحًا، ويحرم أيضًا التعرمتأن

الجماع ومقدماته التي فيها اســتمتاع بالنساء:  ثامنــــًا: 
ومن وقع منه الجماع عمدًا أو سهوًا أو اإلنزال 
ه،  عمدًا ولو بإدامة نظر وفكر فقد فســد حج
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وُيْفِسُد الجماُع الحج في الحالتين التاليتين:
األولى: أن يقع الجماع عمدًا أو نسيانًا قبل يوم 

العيد.
الثانية: أن يقع الجماع عمدًا أو نسيانًا يوم العيد 
قبل رمي جمرة العقبة وقبــل طواف اإلفاضة.
فمن وقع منه الجماع فــي هاتين الحالتين فقد 
ه وعليه إتمامه، والقضــاء فورًا في  فســد حج

العام القادم، والهدي وأقله شاة.
أما لو وقع الجماع بعد فعــل واحد منهما ـ أي: 
بعد طواف اإلفاضة أو بعد رمــي جمرة العقبة ـ 
ه صحيح وعليه هدٌي، وكذا ال يفسد الجماُع  فحج
الحــج إن وقع بعد يــوم العيد ولــو قبل الرمي 
واإلفاضة، ومتى وقع الجماع قبل التحلل األكبر 
، وإذا  د إنزال المني ففيه هدي، ومثل الجماع تعم

ذ فخرج منه المذي ففيه هدي. قصد التلذ
وأما العمرة فإذا وقع الجمــاع قبل االنتهاء من 

السعي فقد فسدت.
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تاســعـًا: قطع نبات أو شجر الحرم: الذي ينبت في العادة 
بنفسه، إال اإلذخر واألراك والعصا، ومن حصل 
منه أن قطع نبات الحرم فال يلزمه جزاء، وعليه 

االستغفار.
عاشــرًا: عقد النكاح: فَيْحُرم على الُمْحِرم أن يعقد نكاحه 
لنفســه أو لغيــره، وكل نــكاح كان الولي فيه 
ُمْحِرمًا أو الزوج أو الزوجة فهو باطل يفســخ 
قبل الدخــول وبعده، ومن وقع في شــيء من 
د  ذلك فعليه أن يراجع المحاكم الشرعية للتأك

من الحكم الشرعي المتعلق بواقعته.

❋ ❋ ❋
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يك  يك، لبالتلبية: هي أن يقول اإلنسان: لبيك اللهم لب
ال شــريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ال 

شريك لك.
ومعناها: إجابة بعد إجابة، أو اتجاهي وقصدي إليك، 
أو أحبك يــا اهللا محبة بعد محبة. ومــن معانيها: أنا مقيم 

على طاعتك وإجابتك.
وإن اإلتيــان بالتلبية واجــب، وعدم الفصــل بينها وبين 
اإلحرام بفاصلٍ كبير واجب أيضًا، ومقارنتها لإلحرام واتصالها 
به سنة، وتجديدها عند كل صعود وهبوط، وخلف الصلوات، 
ط في  للرجل أن يتوس ويستحب ، وعند سماع الملبين مستحب
رفع الصوت بها، ومن ترك التلبية من أول اإلحرام إلى نهايته 
لزمه دم، وكــذا إذا فصل بين اإلحــرام والتلبية بفاصل طويل 

فيلزمه دم، كأن أحرم في أول النهار ولبى في وسطه(١).

راجع: حاشية هداية الناســك على توضيح المناسك، للعالّمة محمد   (١)
عابد المالكي (١٣٨ ـ ١٤٤).
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الطواف عبادة عظيمة، وهو مشروع في الحج والعمرة، 
وهو على أنواعٍ:

ركٌن: وهو طواف اإلفاضة. األول: 
واجب: وهو طواف القدوم. الثاني: 

: وهو طواف الوداع. الثالث: مستحب
وما عدا ذلك فهو تطوع.

 •:±Gƒ£dG áë°U •hô°T

للطواف شــروط ال يصح إال بها؛ ويســتوي في هذه 
الشروط أنواع الطواف السابقة:

النية. األول: 
أن يجعــل الطائــف الكعبة عن يســاره حال  الثاني: 
الطواف: فلو جعلها عن يمينه أو قبالة وجهه أو 
وراء ظهره لم يصح طواُفه، وهذا أمر يغفل عنه 
كثيٌر من الناس، فربما التفَت للبحث عن قريب 
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أو صديق أثناء الطواف حتى أصبح اتجاهه إلى 
الكعبة، ومشى خطوات وهو على ذلك الحال. 
ويجوز له أن ينظر إلى الكعبة في أثناء الطواف، 

دون أن يستقبلها ببدنه.
أن يستر الطائف عورته: كالصالة. الثالــث: 

الطهارة: من الحدث األصغر واألكبر. الرابــع: 
الخامس: أن ُيْخرَج الطائــُف جميع بدنه عن الكعبة: فلو 
أنه عند طوافــه جعل يده على الشــاذروان(١)، 
فيكون قــد طاف بيــده داخل الكعبــة وليس 
اذروان  خارج الكعبة، وكذا لو طاف خارج الش
؛ ألن  ووضع إحدى رجليه عليه أحيانًا لم يصح
الشــاذروان داخٌل في الكعبــة، وكذلك ِحْجر 

إسماعيل داخٌل في الكعبة.
ـاب في «مواهب الجليل»:  مة الحطـ وقال العال

َفــُه اإلمام النــووي: «بناٌء لطيــٌف ملصٌق بحائط  الشــاذروان: كما َعر  (١)
الكعبة مرتفع على وجــه األرض قدر ثلثــي ذراع، نقصته قريش من 
أصل الجدار حين بنوا البيت، فهو من أصل البيت، فلو طاف خارجه 

ووضع إحدى رجليه عليه أحيانًا لم يصح».
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«وبالجملة فقد كثر االضطراب في الشاذروان، 
ح جماعٌة من األئمــة المقتدى بهم بأنه  وصر
من البيت، فيجب على الشخص االحتراز منه 
ـه إن طاف وبعض بدنه  في طوافه ابتداء، وأنـ
ر  في هوائه أنه يعيــد ما دام بمكة، فإن لم يتذك
ذلك حتى َبُعــَد عن مكة فينبغــي أن ال يلزم 
بالرجوع لذلك مراعاة لمن يقول: إنه ليس من 

البيت»(١).
السادس: أن يطوف سبعة أشواط: فإن من ترك من طواف 
اإلفاضة أو طواف العمرة شوطًا أو بعض شوط 

رجع له من بالده.
أن يكون الطواف داخل المســجد: فال ُيْجِزئ  السابــع: 

واعتبار الشــاذروان جْزءًا مــن البيت هو مذهب المالكية والشــافعية   (١)
والحنابلة وجمهــور العلماء، وذهب طائفٌة إلى أنــه ليس من البيت؛ 
فلو طاف اإلنسان ويده أو رجله عليه فطوافه صحيح، وفي هذا القول 
فســحة وســعة وخاصة عندما يضطر الطائف بالبيــت إلى مالصقته 
بســبب الزحام. قال اإلمام ابن جماعة الشــافعي: «والــذي يظهر أنه 
ليس من البيت، كما نقل السروجي في مناسكه عن الحنفية، واختاره 

جماعة من محققي العلماء».
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خارجــه، ولو فــي المســعى؛ ألنــه ليس من 
المسجد.

المــواالة بين أشــواط الطواف: فــال يصح أن  الثامــن: 
يفصل بين أشــواطه، فإن فصل بفاصل طويل 
ابتدأه من أوله وبطل ما فعله، ولكن إذا أقيمت 
الة وجب عليــه أن يقطع الطواف ولو كان  الص
طواف اإلفاضة، وإذا أقيمــت الصالة وهو في 
أثناء شــوط فيســتحب له إكمال ذلك الشوط 
ر  الذي هو فيه بأن ينتهي للحجر األسود إن تيس
له ذلك، ثم يكمل بعد الصالة ما بقي عليه من 
الة  أشواط، فالطواف ال َيْبُطل بقطعه ألجل الص
عاف، أما قطعه ألجل  المفروضة أو لعــذر كالر
الصالة النافلة أو صــالة الجنــازة فُمْبِطٌل له، 

وعليه أن يستأنف الطواف من أوله.
وإذا شك هل طاف ثالثة أشواط أو أربعة مثالً 
فيبنــي على األقــل إذا لم يكن مبتًلــى بكثرة 

الشكوك، وإال بنى على األكثر.
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للطواف واجبات؛ هي:
البدء من الحجر األسود: ومن بدأ في طوافه بالركن  ـ  ١

اليماني لم يحتسب ما قبل الحجر األسود، وعليه أن 
يستمر حتى يصل إلى الحجر األسود.

المشي في الطواف للقادر عليه. ـ  ٢
صالة ركعتين بعد طواف واجب. ـ  ٣
المواالة بيــن الطــواف وركعتيه، وبيــن الركعتين  ـ  ٤

والسعي، وال يضر الفاصل اليسير.
أن يكون طواف اإلفاضة في أيــام النحر أو بقية ذي  ـ  ٥

الحجة.

 •:±Gƒ£dG øæ°S

للطواف أربع سنن:
تقبيل الحجر األسود في أول الطواف وقبل الشروع  ـ  ١

فيه، ويستحب في بقية األشــواط، وهذا إذا لم تكن 
زحمة، فإن كانت زحمة لمسه بيده إن قدر، وال يجوز 
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للمسلم أن يزاحم فُيوقع الضرر بنفسه وباآلخرين.
استالم الركن اليماني في أول شــوط بأن يضع يده  ـ  ٢

اليمنى عليه، وال يزاحم ألجل ذلك.
جل ولــو كان صغيرًا غير بالــغٍ، والحامُل  ـ  ٣ َرَمُل الر

للمريض والصبي يرمل بهما، والرمل: هو اإلســراع 
في المشــي مع تقــارب الخطا، ويكــون الرمل في 
األشواط الثالثة األولى، وال َرَمل في طواٍف ال سعي 
حام يرمل قــدر طاقته، ويراعي  بعده، وفــي حال الز

حركة الطائفين.
الدعاء بما يحب من طلب عافية وعلم وتوفيق وسعة  ـ  ٤

رزق وغير ذلك من خيري الدنيــا واآلخرة، ويدعو 
  ³   ²   ±    °   ¯   ®   ¬  ﴿ فيقــول: 
´  µ  ¶  ¸﴾ [البقــرة: ٢٠١]، ويدعو فيقول: 

«اللهم إني آمنــُت بكتابك الذي أنزلــَت، وبنبيك 
ْرُت»(١). ْمُت وما أخالذي أرسلَت، فاغفر لي ما قد

❋ ❋ ❋

يمكن االستعانة بكتيب األدعية الموجود في حقيبة الحاج.  (١)
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عي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، وهو  الس
سبعة أشــواط، يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، ويحسب 
فا إلى المروة شــوطًا، وعودته من المروة  ذهابه مــن الص

إلى الصفا شوطًا، وله شروط وواجبات وسنن.

 •:»© s°ùdG áë°U •hô°T

عي ما يلي: يشترط في صحة الس
النية. ـ  ١
أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. ـ  ٢
أن يكون ســعيه فــي المكان المعــروف بين جبلي  ـ  ٣

فا والمروة. الص
أن يوالي بين أشواطه. ـ  ٤
أن ُيتِم سبعة أشواط. ـ  ٥
أن يكــون بعد طــواف صحيح، ســواء كان نفالً أو  ـ  ٦

واجبًا كالقدوم، أو ركنًا كاإلفاضة.
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ــعي بعد طواف واجــب؛ كالقدوم  يجب أن يكون الس
واإلفاضة، ويجب على اآلفاقي المفــِرد والقارِن أن يفعله 
قبل الوقوف بعرفة بأن ُيْوقَِعُه عقب طواف القدوم، هذا إن 
ره عقب طواف اإلفاضة. وجب عليه طواف القدوم، وإال أخ

وإنما يجب طواف القدوم بشروط ثالثة:
أن ُيْحِرم بالحج مفردًا أو قارِنــًا من الِحل ـ أي: من  ـ  ١

خارج حدود الحرم ـ إن كانت داره خارج الحرم، أو 
كان مقيمًا بمكة وخرج للِحل لقرانِه أو لميقاته.

أن ال يخشى فوات الوقوف بعرفة إن اشتغل بطواف  ـ  ٢
القدوم، فإن خشــي فوات الحج ســقط عنه طواف 
القدوم، ووجب تركــه إلدراك الوقوف بعرفة، وهذا 
الحكــم يكون للحائــض والنفســاء والمغمى عليه 

والمجنون إذا استمر عذُرهم.
إذا لم يردف الحج على العمرة من الحرم. ـ  ٣

فإن اختل شرط من الشــروط الثالثة بأن أحرم بالحج 
من الحرم، أو ضاق الوقت وخشي فوات الوقوف بعرفة 
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إن اشــتغل بطواف القــدوم، أو أردف الحج على العمرة 
من الحرم؛ فال يجب طواف القدوم.

 •:»© s°ùdG øæ°S

عي  ـ اعي أن يستلم الحجر األســود قبل الس للس ُيَســن
إن أمكن، ويكاد استالمه أن يكون متعّذرًا في موسم 

الحج، فال ينبغي أن يزاحم لفعله.
وُيَســن أيضًا الطهارة وســتر العورة، والصعود على  ـ

الصفا.
كما ُيَسن أن يقول عند ابتداء السعي: نبدأ بما بدأ اهللا  ـ

  ]  \   [Z  Y  X  W  V   U  ﴿ :به، ويتلو اآليــة
  i  h  gf   e  d  c  b  a    `  _  ^

n   m  l  k  j﴾ [البقرة: ١٥٨].
ويســن أيضــًا الدعاء بما شــاء والذكر واالســتغفار  ـ

والصالة على رســول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، 
واإلسراع بين الَعَلَمْينِ األخضرين للرجال. 

❋ ❋ ❋
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ي يوم التروية بذلك ألنهم كانــوا يتروون بحمل  ُســم
الماء معهم من مكة إلى عرفات، فيســتحب الذهاب إلى 
منى في هذا اليوم ليصّلــي فيها الظهر والعصر والمغرب 
والعشــاء والصبح، ويقصر الصالة الرباعية من غير جمع 
بين الظهــر والعصر، وال بين المغرب والعشــاء، ويبيت 
فيها، وهذا المبيت مســتحب أيضــًا، وال يلزم بتركه دٌم، 
ويلبي طيلة هذه الفترة، ولــو ترك الحجاج المبيت بمنى 

وساروا إلى عرفة فال شيء عليهم.
وإن كان متمتعــًا فيســتحب له أن يحــرم بالحج يوم 
التروية، كما يســتحب الخروج من منى إلى عرفة صباح 

يوم التاسع مع اإلكثار من التلبية والذكر والدعاء.

❋ ❋ ❋
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أهم أعمال يوم عرفة هو الوقوف بها، وهو الركن الذي 
. بفواته يفوت الحج

 •:áaô©H ±ƒbƒdG âbh

الوقوف بعرفة ركن وال يصــح الحج بدونه، ويحصل 
بالحضور بأرض عرفة ليالً، واالستقرار ولو بقدر الجلسة 
بين السجدتين، وســواء كان قائمًا أو جالسًا أو راكبًا، أو 

ماّرًا.
وال يكفي المرور بعرفة إال بشرطين:

أن يعلم أنها عرفة. ـ
. ـ وأن ينوي الحضور بها ألجل الحج

وأما غير المار فال يشترط لصحة وقوفه ما سبق.
والحضور في النهــار بعد الــزوال ـ أي بعد الظهر ـ 
واجب من واجبات الحج لمن قدر عليه، فمن تركه لغير 
عذرٍ لزمه دم، فمن وقف في الليــل ولم يقف في النهار 
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، ومن وقف في النهار ولم يقف في  ى ركن الحــج فقد أد
. الليل فقد فاته الحج

فمن أفاض قبل الغروب وجب عليه قبل الخروج من 
حدود عرفة أن يســتقر بعد الغروب بقــدر الجلوس بين 

السجدتين(١).

 •:áaôY Ωƒj øæ°Sh äÉ sÑëà°ùe

يستحب للحاج قبل أن يدخل إلى أرض عرفة أن ينزل 
بنمرة، فإذا قرب الزوال ـ وهو: وقت الظهر ـ فيستحب له 
ر له ذلك،  ه إلى مســجد نمرة إن تيس أن يغتسل، ثم يتوج
وإن كان مرتبطًا بغيره وكان في ذهابــه إرباك للحملة أو 

تأخير لحركتها فينبغي أن يسير بسيرهم وينزل بنزولهم.
وُيَســن لإلمام أن يخطب بعد الزوال خطبتين يجلس 
بينهما، ويعلم الناس فيهما مــا يفعلونه، ثم يؤذن المؤذن 

وذهب األئمة الثالثة إلــى أن الركن هو الحضــور للحظة من ليل أو   (١)
نهار، فلو وقف بعد الزوال صح وقوفه، وأن الجمع بين الليل والنهار 
بأن يحضر جزءًا من الليل وجزءًا من النهار إنما هو واجٌب يجبر بدم، 

واألصح في المذهب الشافعي أن الجمع سنة فقط.
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ويقيم، ثم يصلي اإلمام ومن حضــر معه الظهر والعصر 
قصرًا وجمعًا، بأذان وإقامــة للظهر، وأذان وإقامة للعصر 
على المشــهور، وال يجهــر اإلمام بالقــراءة (وعلى هذا 

المذاهب األربعة).
وإذا وافق يوُم عرفة الجمعــَة فإنهم يصلون الظهر وال 
يصلون الجمعة، ومن لم يحضــر مع اإلمام جمع وقصر 

في رحله، أي: في مكان الحملة وإقامتها في عرفات.
وينبغي للحاج أن يشــتغل في هــذا الموقف العظيم 
ع والدعاء، مســتقبالً القبلة، ويبقى على ذلك إلى  بالتضر
الغروب، ويبدأ دعاءه بالحمد هللا، والصالة والسالم على 
النبي الكريم !، ويستحب اإلكثار من قول: ال إلَٰه إال اهللا 
 ! النبي َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه، ففي «موطأ اإلمام مالك»: أن
عاِء ُدعاُء َيْومِ َعرَفــة، وأْفَضُل َما قُْلُت أَنا  قال: «أْفَضُل الد

وَن مِْن َقْبلي: ال إلَٰه إال اهللا َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه». بي والن

❋ ❋ ❋
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النزول بمزدلفة ليلة النحــر ـ أي: ليلة العيد ـ واجب، 
 حال ـ أي: بقــدر ما ينزل الحاج الر ويكفي فيه قدر حط
ويصلي المغرب والعشاء وُيْنِزل أمتعته ويتناول العشاء ـ 
فلو حصل المكث بمزدلفة بمقدار ذلك مع بقاء األمتعة 

في السيارات فذلك كاٍف.

 •:áØdOõe äÉ sÑëà°ùe

ُيشرع للحاج في مزدلفة مستحبات؛ منها:
ل  ـ  ١ ي بها الصبح في أوأن يبيت بمزدلفة إلــى أن يصل

وقتها.
ك ليرتحل منهــا بعد صــالة الصبح قبل  ـ  ٢ أن يتحــر

حصول الضوء.
يســتحب إحياء هذه الليلة بالعبادة وكثرة الصالة  ـ  ٣

والذكر للحاج وغيــره، ألنها ليلــة العيد األكبر، 
وهي من الليالي المشهورة، وقد انضم إلى شرفها 
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، وكثــرة جموع  الحاج شــرف المكان في حــق
الحجيج.

يســتحب للحاج أيضًا لقط الحصــى الذي يرمي به  ـ  ٤
جمرة العقبة، وأما بقية الجمار فمن أي مكان.

يســتحب أيضًا تقديم الضعفة من النساء والمرضى  ـ  ٥
والصبيان بعد بقائهم في مزدلفة القدر الواجب؛ وهو 

بقدر حط الرحال واألمتعة كما سبق.

❋ ❋ ❋
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أعمال يوم العيــد أربعة مرتبة؛ وهــي: (الرمي فالنحر 
فالحلق فالطواف)، وهذا ما فعله رسول اهللا !؛ فإنه رمى، 
ثم نحر، ثــم حلق، ثم ركب إلى البيــت، فأفاض وصلى 

الظهر بمكة.
وتقديم الرمي على الحلق وعلى اإلفاضة واجب، فإن 
َحَلَق قبل الرمي لزمته فديٌة، أو طاف لإلفاضة قبل الرمي 
لزمه دم، وأما تأخير الذبح عن الرمي أو تأخير الحلق عن 
الذبح فمندوب ال يلزم بترك ترتيبها شيء، فإذا حلق قبل 
أن يذبــح، أو ذبح قبل أن يرمي، أو طــاف لإلفاضة قبل 

الذبح أو الحلق أو قبلهما معًا؛ فال دم عليه(١).

❋ ❋ ❋

وذهب الشافعية إلى أن الترتيب في أفعال يوم العيد ُسنة وليس واجبًا،   (١)
فيجوز تقديم ما شــاء من رمي وذبح وحلــق أو تقصير وطواف. فإذا 
وجد الحاج مشــقًة في التزام الترتيب فال حرج عليــه أن يأخذ بقول 
الشــافعية؛ فإن في ذلك رخصة وتيســيرًا، وخاصة مع وجود الزحام، 

وهذا من فضل اهللا تعالى ورحمته.
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يجب رمي جمــرة العقبة ـ وهي األقــرب إلى مكة ـ 
بســبع حصيات، ويســتحب أن يكون هــذا الرمي حين 
وصوله منى، هذا إذا وصل إلى منى بعد طلوع الفجر، فإن 
وصل قبل ذلك فيجب عليه االنتظار حتى يطلع الفجر ثم 
ر الرمي حتى تطلع الشمس. له أن يؤخ يرمي(١)، ويستحب

وإذا رمى جمرة العقبــة فقد تحلل التحلل األول الذي 
يحل له به كل شــيء إال الجماع ومقدماته وعقد النكاح 

والصيد، فحرمتها باقية إلى أن يتحلل التحلل األكبر.
َر مع رمي كل حصاة تكبيرًة واحدًة،  أن ُيَكب ويســتحب
ويســتحب تتابع رمي الحصيات في جميع الجمار، ولقط 
الحصيات؛ فال يكســر حجــرًا كبيرًا ويرمي بــه؛ فإن فعل 
فرميه صحيح، ويســتحب طهارة الحصيات؛ فيكره الرمي 
بمتنجس، كما يكره الرمي بما رماه الغير، ومن المستحبات 

وأجاز الشافعية والحنابلة الرمي بعد منتصف ليلة العيد.  (١)
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في رمي جمرة العقبة أن تكون منى عن يمينك والبيت عن 
يســارك، وهذا في جمرة العقبة، وأما الصغرى والوســطى 
فإنها ُتْرمى من جهة مســجد الخيف وهو مســتقبل طريق 
مكة، ومن التزم طريق الســير في الرمي بحسب ما ترشد 
إليه الجهات المسؤولة فسيتحقق له ما ذكرناه، ألن مسجد 

الخيف سيصبح وراءه، وجهة مكة أمامه.
ووقت رمي جمرة العقبة المستحب من طلوع الشمس 
َر حصــاة أو أكثر إلى أن  يوم العيــد إلى غروبها، فمن أخ
َر رمي  دخل الليل فعليه دٌم واحد، ومن باب أولى إذا أخ
يوم إلى يوم آخر(١)، ولزوم الدم ال فرق فيه بين أن يكون 
َر الرمي شــخص كبير يحســن الرمي، أو صغير  الذي أخ
َر الرمــي َولِيه، ففي الحالتين يجــب الدم، ولكن في  أخ

الحالة الثانية الدم واجب على الولي.
ثم يرمي الحاج في أيام التشــريق الجماَر الثالث، كّل 
واحدة بســبع حصيات، يبدأ بالتي تلي مســجد منى، ثم 
الوسطى، ثم العقبة وهي التي تلي مكة، فجملة الحصيات 

وأجاز الشافعية الرمي ليالً للنهار السابق، وال دم عليه.  (١)



74

Iôª
©dG

h è
◊

G ¬
≤a

ل، وتسعــة وأربعــون للمتعجـل. سبعــون لغير المتعج
ووقت الرمي في أيام التشــريق يبدأ من زوال الشمس 
ـ أي: عند دخــول وقت الظهر ـ إلــى غروبها، وال يجوز 
تأخير رمي يوم إلى الليل وال إلى اليوم التالي(١)، وجمهور 
 العلماء على أن من رمى قبل دخول وقت الظهر فال يصح
رميه، وعليه بعد دخول الوقت أن يعيد الرمي مرة ثانية(٢).

 •:»eôdG »a áHÉæà°S’G

ومن عجز عن الرمي فيســتنيب من يرمي عنه وعليه 
دم(٣)، وفائدة االستنابة من العاجز سقوط اإلثم.

ى هو  ل بالرمــي غيره أن يتحر وعلى العاجز الذي وك
وقت رمي وكيلــه ليقوم هو بالتكبير لــكل حصاة، ومن 
َقدر على الرمي قبــل فوات وقته بغروب الشــمس آخر 
أيام الرمي فعليه الرمــي ولو كان وكيله قد رمى عنه، من 

وأجاز الشافعية تأخير الرمي إلى الليل، وال حرج في ذلك، وهو قوٌل عند المالكية.  (١)
وذهب التابعيان الجليالن عطــاء بن أبي رباح وطــاووس رحمهما اهللا إلى   (٢)
جواز الرمي قبل الزوال، فال حرج في األخذ بقولهما، وخاصة عند الضرورة.

وأجاز الشافعية التوكيل للعجز من غير دم.  (٣)
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ض نفسه للضياع أو المشــقة، أو التأخير عن  غير أن يعر
المجموعة أو الحملة المرافقة.

والمريض والصبــي إذا كان كل منهمــا له قدرة على 
أن يرمي بنفسه فإنه يرمي بنفســه وجوبًا إذا وجد حامالً 

يحمله إلى الجمرة، ولم يلحقه مشقة غير معتادة.

 •:QÉªédG »eQ •hô°T

يشترط لصحة الرمي سبعة شــروط، ومتى ُفِقد شرٌط 
منها لم يصح الرمي، وهي:

كون المرمي حجرًا كحصاة، فال يصح بطين وال معدن. ـ  ١
أن تكون الحصــى بقدر حصى الخذف ـ وهي بقدر  ـ  ٢

حبة الفــول تقريبًا ـ وأما الصغيرة جــّدًا فال تجزئ، 
وعليه فينبغي أن تكون الحصاة أكبر من حبة الفستق 

وأصغر من البندق.
إيصال الحصاة إلى الجمرة. ـ  ٣
أن يكون إيصالها بما يسمى رميًا، فلو وضع الحصاة  ـ  ٤

وضعًا أو طرحها لم يجِزه.
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أن يكون الرمي ياليد. ـ  ٥
أن يرمي كل حصاة بانفرادها، فإن رمى بالسبع دفعة  ـ  ٦

واحدة ُحسبت واحدة.
أن يرتب الجمرات الثالث في أيام الرمي، فال يصح  ـ  ٧

رمي الجمرة الثانية حتى يكمل رمي الجمرة األولى، 
وال يصح رمي الثالثة حتى يكمل رمي الثانية.

جمرة العقبة تختص بأربعة أمور:
صحة رميها بعد طلوع الفجر، بخالف رمي غيرها  األول: 
فال يصح إال بعد الزوال، وأجاز الشافعية والحنابلة 

رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة العيد.
ال يرمي في اليــوم األول ـ أي: يوم العيد ـ إال  الثانـي: 

هي؛ أي: جمرة العقبة (الكبرى).
الثالـث: ال يوَقف عند رميها للدعاء بخالف غيرها؛ أي: 

الصغرى والوسطى.
الرابـع: أنها ترمى بحيث تكون منى عن يمينه ومكة عن 

يساره.
❋ ❋ ❋
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يجب على الُمْحِرم أن يســتوعب جميــع الرأس إما 
بالحلق أو التقصير، ومتى حلَق بمكــة في أيام العيد أو 
التشريق أو بعدها فال شيء عليه، واألفضل أن يحلَق يوم 
ر الحلق حتى رجــع إلى بلده لزمه  العيد بمنــى، وإن أخ

هدٌي.
والحلق أفضل من التقصير للرجال إال للمتمتع الذي 
لم يبق بينه وبين الحج إال أياٌم يســيرة؛ فإن التقصير في 

ر. ها ال تحلق بل تقصا المرأة فإنالعمرة أفضل له، وأم
ه األيمن وهو  ة أن يبدأ بشــقــن وإذا بــدأ بالحلق فالس
مستقبل القبلة، ويستحب له إذا حل من إحرامه أن يأخذ 
من لحيته وشــاربه وأظافره كما نص علــى ذلك اإلمام 

مالك 5 في «المدونة».

❋ ❋ ❋



78

Iôª
©dG

h è
◊

G ¬
≤a

á°VÉaE’G ±GƒW

وهو ركن من أركان الحج.
ووقته: من طلوع فجر يوم النحر، فال يصح قبله(١).

ويجب أن يســبقه الرمــي(٢)، وليس ذلك شــرطًا في 
صحته، فلو طاف قبل الرمي صح طوافه وعليه دم هدي.

ويستحب أن يطوف لإلفاضة في ثوبي إحرامه ليكون 
قد فعل جميع أركان الحج بهما، وليس ذلك بالزم.

َم  أن يكون طوافه بعــد الحالقة، فــإن َقد ويســتحب
الطواف فال شيء عليه.

ر طوافه عن يوم النحر فال شيء عليه. ومن أخ
وآخر وقتٍ ألداء طواف اإلفاضة هو تمام شهر ذي الحجة، 
فإن غربت شــمس آخر يوم من ذي الحجة ولم يطف فعليه 
قضاء الطواف، وعليه أيضًا دم بسبب التأخير، ومثله السعي، 

وأما صفة الطواف وشروطه وسننه فسبق الحديث عنها.
وأجاز الشافعية والحنابلة طواف اإلفاضة بعد منتصف الليل.  (١)

وأجاز الشافعية والحنابلة تقديم طواف اإلفاضة على الرمي، وإن كان   (٢)
األفضل الترتيب.
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وهو من واجبات الحج، فيجــب على الحاج أن يعود 
بعد طواف اإلفاضة ويوم النحر للمبيت بمنى ليالي أيام 
التشريق ـ إال للرعاة والسقاة، ويقاس عليهم من كان في 
اج تتطلب منه عدم المبيت بمنى ـ  خدمة ضرورية للحج
واألفضل أن يعود فــورًا بعد االنتهاء من طواف اإلفاضة، 
ر في مكة بحيث يدرك المبيت بمنى،  ويجوز له أن يتأخ
فإذا عاد إلى منى فيلزمــه أن يبيت فيها ثالث ليال إن لم 
ــل، فلو وقع أنه طاف لإلفاضة  ل، أو ليلتين إن تعج يتعج
يوم الجمعة فاألفضل له أن يرجــع إلى منى، وال يصلي 

.! الجمعة بالكعبة اقتداء بالنبي
ومن ترك المبيت معظم ليلــة واحدة أو أكثر من ذلك 
 فقد تــرك واجبًا وعليه دٌم واحٌد؛ ســواء كان قد ترك ُجل
ليلةٍ أو ليلة كاملة أو الليالــي كلها، فإن كان ترك المبيت 

لعذرٍ فال إثم عليه، وعليه دم.
ل لم يلزمه مبيت الليلة الثالثة، ويشترط في  وَمْن تعج
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صحة التعجيــل أن يخرج من منى قبل غروب الشــمس 
من اليوم الثالث من أيام العيد ـ وهو اليوم الثاني من أيام 
التشريق ـ، فإن لم يجاوزها إال بعد الغروب لزمه المبيت 
بمنى ورمي الجمرات في اليوم الثالث، إال أن يكون قد 
ل واشتغل بذلك فال يلزمه المبيت ولو غربت  نوى التعج

الشمس وهو بمنى.
ر أنه  ل وخرج من منى قبل الغروب، ثم تذك ومن تعج

نسي شيئًا في منى فيمكنه أن يعود وال يلزمه المبيت.
ويســتحب للحاج في هذه األيام أن يصلي الصلوات 
بمنى، فيقصر الصــالة الرباعية، ويصلــي كل صالة في 
وقتها من دون جمع، ويشــتغل بتالوة القــرآن الكريم، 
وذكر اهللا تعالى، والدعــاء، ويقضي وقته فــي الخيرات 
والطاعات، وليحذر من اللهو واللغو والغفلة، فأيام منى 

أيام ذكٍر هللا 4.

❋ ❋ ❋



81

Iôª
©dG

h è
◊

G ¬
≤a

´GOƒdG ±GƒW

ه وأراد الســفر مــن مكة إما  لمن أنهى حج يســتحب
إلى بلده وإما إلى مكان بعيد كأحد المواقيت ـ ولو كان 
جوع إلــى مكة ـ أن يأتــي البيت الحرام  عازمــًا على الر
ليطوف طواف الوداع، وال يســتثنى من هذا إال المتردد 

ذهابًا وعودة فليس عليه طواف وداع.
وينبغي أن يعلم أن طــواف الوداع ليس مقصودًا لذاته 
بل ليكون آخر عهــده بالبيت، فمن طاف طواف اإلفاضة 
أو طواف العمرة عنــد خروجه من مكة كفــاه ذلك عن 
ه مستحّبًا،  طواف الوداع، وال يكون طواف الوداع في حق
ــعي بعد طواف اإلفاضــة أو طواف العمرة ال  ووقوع الس
يعتبر فاصالً طويالً إذا لم ُيِقْم بعد ذلك إقامة تقطع حكم 

التوديع.
َمُل  الر ويصلي بعد طواف الوداع ركعتين، وال ُيستحب

في طواف الوداع ألنه ال سعي بعده.
 وإذا أقام بمكة بعد طواف الوداع لغير حاجةٍ فُيستحب
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ر الخفيف لالشتغال  ر التأخله إعادة طواف الوداع، وال يؤث
بإعداد أمتعة السفر، أو شــراء بعض األغراض، وأما إذا 
كان المرء مرتبطًا بغيره واســتدعى االســتعداد للسفر أن 

ُيطاَف للوداع قبل ساعات فال حرج في ذلك.

❋ ❋ ❋
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من فسد حجه أو عمرته يلزمه ما يلي:
إتمام ما فسد من حج أو عمرة، فيستمر على أفعاله  أوالً: 
ه، فإن لم يتم الحج الذي أفسده  كالصحيح حتى يتم
د  فهو باقٍ على إحرامــه أبدًا مدة حياتــه، فإن جد
إحرامًا بعد حصول األمر الذي أفسد نسكه ظّنًا منه 
بطالن اإلحرام السابق، فإحرامه الجديد غير معتبر، 
وهو باقٍ على إحرامه األول، وال فرق في النســك 

الفاسد بين أن يكون فرضًا أو تطوعًا.
القضاء على الفــور في العام القابــل، وأما العمرة  ثانيًا: 

فيلزمه القضاء بعد إتيان المفسد مباشرًة.
الهدي وأقله شــاة، ووقت نحره هــو زمن القضاء،  ثالثًا: 

مه في عام الفساد أجزأه. ولكن إن قد

❋ ❋ ❋
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 نيابة من أحد عن شــخص مستطيع في حج ال تصح
فرض بأجرة أو بغير أجرة؛ فإن حصل واستأجر فاإلجارة 
فاسدة، ألنه عمل بدني ال يقبل النيابة كالصالة والصوم، 

والفرض باقٍ على المستنيب.
وأمــا النيابة في حــج النافلة والعمــرة فهي مكروهة 
ــت اإلجارة،  ولكنهــا إن وقعت فهــي صحيحة، وصح

وللمستنيب أجر الدعاء والنفقة(١).
ومن أوصى أن يحــج عنه ُكره ذلــك، ووجب تنفيذ 

وصيته إن ترك ماالً، ألن الوصية بالمكروه نافذة(٢).
❋ ❋ ❋

وهــذا هــو الــذي اعتمده الشــيخ خليــل فــي كتابيــه «التوضيح»   (١)
و«المختصر»، وضعفه بعضهم، قال الدسوقي في حاشيته: «والمعتمد 
منع النيابة عن الحي مطلقًا؛ أي ســواء كان صحيحًا أو مريضًا؛ كانت 

النيابة في الفرض، أو في النفل».
وذهب الشــافعية إلى أن المريــض العاجز عجزًا دائمــًا عن الحج أو   (٢)
العمرة يجب عليه أن يســتنيب مــن يحج عنه الفــرض إذا كان عنده 
من المال ما يمكن أن يستأجر به شــخصًا ليحج عنه، وال يصح عند 

الشافعية النيابة في الحج أو العمرة عن مريض ُيرجى زوال مرضه.
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دماء الحج والعمرة على ثالثة أنواع:
النوع األول: الهدي:

ي  أو العمــرة، كتعد وهو ما وجب لنقص فــي الحج
الميقات بدون إحرام، وترك رمي الجمار، وترك الحلق، 
وترك الوقــوف بعرفة نهــارًا(١)، وترك النــزول بمزدلفة، 

ونحو ذلك من واجبات الحج التي تجبر بدم.
والهدي واجب على الترتيب، فال يجوز له أن ينتقل إلى 
الصيام مع قدرته على الذبح، فمن لزمه الهدي فيجب عليه 
أن يذبح واحدة من النَعم، فيذبح شــاة من ضأن أو معز، أو 
 ن ما هو أعلى منها كالبقر أو اإلبل، ويشــترط فيها من الس
وغيره ما يشــترط في األضحية، بأن تكون الشاة من الضأن 
قد بلغت ســنة ودخلت فــي الثانية دخوالً تاّمًا، ويشــترط 
في البقر أن تكمل ثالث ســنين وتدخل في السنة الرابعة، 
ويشترط في اإلبل أن تتم خمس سنين وتدخل في السادسة.

وأما الوقوف بعرفة ليالً فهو ركن من أركان الحج، ال يصح الحج بتركه.  (١)
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ومن عجز عــن الهدي فيصوم ثالثة أيــام في الحج ـ 
أي: من حين إحرامه بالحج إلى يوم عرفة ـ، وسبعة أيام 
إذا فرغ من أفعال الحج ســواء رجع لمكة أو رجع ألهله 

  ÔÓ  Ò    Ñ  Ð   Ï        Î  Í  Ì  Ë  ﴿ :ووطنه، قال تعالى
  å  äã  â  á  àß    Þ   Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ

ì  ë   ê   é  è  ç   æ﴾ [البقرة: ١٩٦].

ويجوز له أن يصوم أيام التشريق إن لم يسع الوقت قبل 
يوم النحر، وأما يوم النحر فال يجوز صومه ألنه يوم عيد.

وصيام األيام الثالثة إنمــا يكون في الحج إن كان عن 
نقص متقدم على الوقوف كالمتمتع، والقارن، والفســاد، 
رهــا إلى يوم النحر،  َوالفوات، وتعدي الميقات، فإْن أخ
فيصوم أيام التشريق، وأما إن كان عن نقص بعد الوقوف 
بعرفة، كمن ترك النزول بمزدلفــة أو الرمي أو الحلق أو 
المبيت بمنى أو وطئ قبل اإلفاضــة أو قبل الحلق؛ فإنه 

يصوم األيام الثالثة مع السبعة متى شاء.
ومكان ذبــح الهدي منى، ويجوز ذبحــه بمكة، ومن 
ل من يذبحه  رجَع إلى بلده قبل أن يذبــح فيمكنه أن يوك
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عنه بمكة، أو َدْفع ثمن ذلــك الهدي للجمعيات الخيرية 
التي تقوم بذبحه في مكة.

النوع الثاني: الفدية:
ُم به الُمْحــِرُم أو يزيل به عن  وتكون في فعل شــيء َيَتَنع
ا َحُرَم عليه فعله لغير ضــرورة، كأن يتطيب أو  نفســه أذى مم
يلبس الثيــاب أو يقلم أظافره أو يحلق رأســه، وإذا فعل هذه 
األمور تعددت الفديــة إال في أربع حاالت فال يلزمه إال فدية 
واحدة وإن تعدد الموجب للفدية، وهذه الحاالت األربع هي:

الحالة األولى: أن يعتقد الفاعل إباحة ذلك المحظور، 
كمن طــاف لعمرته على غير وضوء ثم ســعى بعد ذلك 
الطــواف، ثم تحلل مــن العمرة وارتكــب مجموعة من 
المحظــورات؛ معتقدًا أنه طاف على طهــارة، ثم تبيَن له 
خالف ذلك؛ فإنه يعيــد الطواف والســعي ويفتدي لما 

ارتكب من محظورات اإلحرام فدية واحدة.
د الموجب في وقت واحد؛ كأن  الحالة الثانية: أن يتعــد
لبس الثياب وتطيــب وقلم أظافره متابعــــًا لذلك، فعليه 
ق بينهــا، كأن تطيب في  فديــٌة واحــدٌة للجميع، فإن َفــر
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الصبـــاح ولبس الثياب فــي المساء؛ فعليــــه فديتـــان. 
الحالة الثالثــة: أن ينوي التكرار عنــد فعل المحظور، 
ة أن يكرر لبسه،  كأن يلبس ثوبًا وينوي عند لبســه أول مر
أو ينــوي تكرار محظورٍ آخر، فال يلزمــه إال فديٌة واحدٌة 

ولو حدث التكرار بعد وقت طويل.
الحالة الرابعة: أن يرتكب أكثر من محظور مع التفريق 
بينها فــي الوقت، ولم ينــوِ التكرار عنــد الفعل األول، 
م ما َنْفُعه أعم وأشــمل، كأن لبس الثوب أوالً،  ولكنه قد

ثم لبس السراويل، فال يلزمه إال فديٌة واحدٌة.
وشرط وجوب الفدية في اللبس لثوب أو سراويل أن 
ة يغلب علــى الظن االنتفاع بها، أما لو لبس  ينتفع بها ُمد

الثوب وخلعه في نفس الوقت فال فدية عليه.
ٌر بين ثالثة أشــياء يفعل ما  ومن لَزَِمْته الفدية فهو مخي

شاء منها:
أن يذبح شاة من ضأن أو معز، أو ما هو أعلى منها  األول: 
كالبقر أو اإلبل: وُيشترط فيها من السن وغيره ما 

يشترط فــي األضحيــة. وسبق بيانه قبل قليل.
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وال تختص الفدية بمكان أو زمان؛ فيجوز تأخير 
الذبح لبلده أو غيره في أي وقت شاء.

الثاني: صيام ثالثة أيــام: ولو كانت أيام منى، وهي األيام 
ن من  التــي بعد يوم العيــد، وذلك إن لــم يتمك

صيامها قبل يوم النحر.
ان، فيكون  الثالث: إطعام ستة مســاكين: لكل مسكين ُمد
المجمــوع ثالثة آصع مــن غالب قــوت البلد، 
والمقصود بالمد حفنــة باليدين جميعًا من رجل 

ط اليدين ـ ال كبيرتين وال صغيرتين ـ. متوس
النوع الثالث: جزاء الصيد:

ّيًا؛ مأكوالً كان  وهو على التخيير، فمن َقَتَل حيوانــًا بر
أو غير مأكولٍ، وحشّيًا أو متأنسًا، مملوكًا أو مباحًا، فعليه 
م حكمين عدلين فقيهين فيخيرانه بين ثالثة أمور: أن ُيَحك

ضه للتلف  أن يخرج مثل ما قتل من الصيد أو عر األول: 
ـ أي: مثله فــي القدر والصــورة، أو القــدر ولو 
في الجملــة ـ، أو ما قاربــه: فبقــــــر الوحش 
وحمــــاره يماثله البقرة، والنعامة تماثلها البدنة، 
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والضبع والثعلب تماثلهــا الشـــــاة، وهكـــذا.
وال بد أن يكون المثل ممــا يجزئ في األضحية 
، ومن حيث السالمة من العيوب؛  ن من حيث الس
فال يجــزئ الصغيــر والمعيب ولــو كان الصيد 
صغيــرًا أو معيبًا، ومحل ذبــح المثل هو منى أو 
مكــة، وال يجزئ في غيرهما، ألنــه صار حكمه 

حكم الهدي الذي سبق بيانه.
َم الصيُد بطعامٍ من غالب  الثاني: قيمة الصيد طعامًا: بأن ُيَقو
طعام أهل ذلك المكان الــذي ُيْخِرُج فيه، والقيمة 

المعتبرة هي قيمة الصيد في اليوم الذي َتلَِف فيه.
ويعطى الطعام للمساكين لكل واحد منهم ُمد بمده وهو 
 ما يعادل (٥٠٠) جرام تقريبًا من األرز أو القمح، ويصح

دفع القيمة وهو ما يقدر بخمسة دراهم لكل مسكين.
 الثالث: عدل ذلك الطعام صيامًا: فيصوم يومًا عن كل مد
في أي مكانٍ شاء في مكة أو في غيرها، وفي أي 
زمان شاء في الحج أو بعد رجوعه، ويصوم يومًا 

. كامالً إذا وجب عليه بعض مد
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ما سبق من األحكام شامل للرجل والمرأة من وجوب 
ًة في العمر، وُســنية العمرة كذلك، وفي  عليهــا مر الحج
فورية الحج وتراخيه وشــروط صحته وشــروط وجوبه 

وغير ذلك، إال في مسائل قليلة نذكرها هنا:
ال يجوز للمرأة أن تسافر لحج الفرض إال مع زوج  أوالً: 
أو َمْحَرم، وعند عدم الزوج والَمْحَرم أو امتناعهما، 

فيجوز لها أن تسافر مع الرفقة المأمونة.
وإن طلب منها الزوج أو الَمْحَرم تكاليف ذهابه 
معها وكانــت قادرة على ذلــك لزمها أن تدفع 
ْت بدون  ذلك إليه؛ فــإن لم تفعل ذلــك وحج

َمْحَرم صح حجها.

ådÉãdG π°üØdG
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ع فإنها ال تســافر إال مع َمْحَرم  التطو وأما حج
سواء كان من نسب أو رضاع أو صهر أو زوج، 
وال يشــترط في الَمْحَرم أن يكــون بالغًا، بل 

يكفي التمييز ووجود الكفاية.
من األدب أن تستأذن المرأة زوجها في ذهابها  ثانيـــًا: 
جة،  الفريضة أو وليها إن لم تكن متزو إلى حج
وليس لزوجها وال لوليهــا الحق في منعها من 
حج الفريضة، فإن منعها لم يلزمها طاعته، وأما 

في حج النافلة فال بد من إذن الزوج.
ليس على المــرأة َرَمٌل في الطواف، وال هرولة  ثالثـــًا: 
عي، ولها أن تلبس ما شاءت من الثياب  في الس
أثنــاء إحرامهــا، إال أنها ال تســتر وجهها وال 

كفيها.
تخالف المرأُة في الحــج الرجَل إضافة إلى ما  رابعــًا: 
ســبق، في وجوب تغطيتها لرأســها ووجوب 
كشــفه لرأســه، وفي منع حلقها لشــعر رأسها 
وطلب ذلك منــه، وفي جواز لبســها للخفين 
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ومنعه من ذلك، وفي عدم رفع الصوت بالتلبية 
ها وطلبه من الرجل بتوسط. في حق

خامســًا: يمكن للحائض والنفساء أن تفعَل جميع أعمال 
الحج والعمــرة إال الطواف بالبيــت وركعتيه 

ل الطواف بالبيت حتى تطهر(١). فعليها أن تؤج
يسقط عن الحائض طواف الوداع، وليس عليها  سادســًا: 

في تركه حرج.

❋ ❋ ❋

ضها إلى الضياع والمشــقة، ولم  ا قد يعر وإن خافت فوات رفقتها مم  (١)
يمكنها االنتظار حتى تطهر، فيجوز لهــا أن تأخذ بقول الحنفية الذين 
يرون أن الطهارة في الطواف واجبٌة وليست شرطًا في صحة الطواف، 

فيصح الطواف بغير طهارة، وَتْجُبُر ذلك بذبح بدنةٍ.
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يصح الحج مــن الصبي ولــو كان رضيعًا، وال يجب 
عليه، وال يسقط عنه حج الفرض، ومن حج أو اعتمر من 

األطفال فلوليه األجر في ذلك.
وإذا كان الصبــي مميــزًا فعلى وليــه أن يعلمه كيف 
ي المناســك، أمــا إذا كان صغيرًا ال  ُيْحِرم وكيــف يؤد
يعقل األحكام فإن على وليه أن يحــرم عنه ويؤدي عنه 
المناســك، وهنا أحــكاٌم ينبغــي معرفتهــا تتعلق بحج 

الصبي:
الرضيع يســتحب لوليــه مــن أب أو كافل أو  أوالً: 
غيرهما اإلحــرام عنه، بأن ينــوي عنه، ويجرد 
المخيط، وتكشــف األنثى وجهها  الصبي من 

™HGôdG π°üØdG

u»``Ñ s°üdG tè`M
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ُيْحِرم به  وكفيها كالكبيرة، ويســتحب لــه أن 
ويجرده عند االقتراب من الحرم.

ُن التلبية، وإن لم  م فإنه ُيلقيتكل إذا كان الصبي ثانيــــًا: 
يكن يتكلم سقطت عنه، وُيْحِرم عنه وليه.

الصبي المميز يحرم عن نفسه من أول الميقات  ثالثــــًا: 
ولكن بإذن وليه، والمميز: هو من يفهم الخطاب 
ويحســن رد الجواب، فإن أحرَم الصبي المميز 
بغير إذن وليه، فللولي تحليله بحســب ما يراه 
مصلحًة، وذلك بــأن ينوي إخراجه من اإلحرام 
ويحلَق له، وال يكفــي رفض النية وحدها، وإذا 

حلله وليه ال قضاء عليه لما حلله منه.
على ولــي الصبــي المميز أن يأمــره باإلتيان  رابعـــًا: 
بجميع أفعال الحج وأقواله من طواف وســعي 
د ورمــي إلى غير ذلك إن  وركوع وتلبية وتجر
 الولي كان يقدر على ذلك، ومــا عجز عنه فإن
 ينوب عنه إن كان ذلك الذي عجز عنه الصبي
يقبل النيابة، فيصح أن ينــوب عنه عند العجز 
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في فِْعلِ الطواف والســعي ورمي الجمار، وأما 
مثل ركعتــي الطواف أو اإلحــرام أو التلبية أو 
التجرد من المخيط وما أشبه ذلك فإنه ال يصح 

النيابة فيه؛ ألن ذلك من األعمال البدنية.
خامســًا: على الولي أن يحضر الرضيع والصبي المميز 
بعد اإلحرام إلى عرفــة ومزدلفة ومنى، وجوبًا 

في عرفة، وندبًا في الباقي.
سادســًا: إذا حمل الولــي الصبي فيجــب أن تكون نية 
الطواف عــن واحدٍ منهما فقــط، فال يجوز أن 
يكون الطواف عنهما معًا، ألنه ال يدخل طوافان 
من طواٍف واحدٍ، وألن الطواَف صالة وهي ال 
تكون عن اثنين، وليجتهد الولي في المحافظة 
ئًا في الطواف(١). طاهرًا متوض على كون الصبي

عي فيجوز أن يسعى ولي الطفل سعيًا  وأما الس
واحدًا يعتد به لنفسه وللطفل الذي يحمله.

وذهب بعــض علماء المالكية وهو مذهــب الحنفية إلى أن من حمل   (١)
صبّيًا ونوى أن يكون الطواف عنه وعن الصبي أنه يجزئ عنهما، وفي 

هذا الرأي سعة وفسحة عند المشقة والزحام.
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الصغير الــذي ال يميز الطهــارة، وال يمتثل ما  سابعــًا: 
ُيْؤَمر به يشــترط في صحة طوافه ســتر العورة 
وطهارته من الخبث، وأما طــروء الحدث فال 

يبطل الطواف.
يشترط في طواف الصبي بقية شروط الطواف  ثامنـــًا: 

من طهارة الحدث وكون البيت عن يساره.
تاســعًا: إذا فعل الصبي محظورًا من محظورات اإلحرام 
ن  الفدية الزمة، ولكنها على أبيه أو وليه مم فإن
أخرجه للحج وأحرم عنه، وال يصوم عنه وليه 

في الفدية، ولكن يطعم عنه أو يهدي(١).

❋ ❋ ❋

وذهب الحنفية إلــى أنه ينبغي لولــي الصبي أن يجنبــه محظورات   (١)
اإلحرام كلبس المخيط والطيب، ولكن إن فعل الصبي شيئًا من تلك 

المحظورات فال شيء عليه وال على وليه.
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الحديث في هذا الفصل عن تعريف العمرة وأركانها، 
وواجباتها وما يتعلــق بها من أحكام، مــع عدم تكرار 
ما قد ســبق بيانه، فــإن تعريف اإلحرام ومــا يتعلق به 
من أحكام وســنن وآداب، وتعريف الطواف والســعي 
وشروطهما وواجباتهما، والَحْلق ما يتعلق به؛ كل ذلك 

قد سبق بيانه.

 •:Iôª©dG ∞jô©J

العمرة لغة: الزيارة، وقيل: القصد إلى مكان عامٍر.
وشرعًا: قصد الكعبة للنسك.

¢ùeÉîdG π°üØdG
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 •:Iôª©dG ºμM

دة على المشهور، وقيل بوجوبها مرًة  العمرة ُسنة مؤك
في العمر، وهي مستحبة بعد ذلك؛ قال اهللا تعالى: ﴿¢  

£  ¤  ¥﴾ [البقرة: ١٩٦].

 •:Iôª©dG π°†a

عن أبي هريرة 3 قال: قال رسول اهللا !: «الُعْمَرُة إلى الُعْمَرةِ 
ةُ»(١). الَجن الَمْبروُر لَيَس لَُه َجَزاٌء إال ُر ما َبْيَنُهما، والَحج تَُكف

وعن ابن عباس ^ قال: قال رسول اهللا !: «تابُِعوا َبْيَن 
نوَب كما َيْنفي  ُهما َيْنفيانِ الَفْقــَر والذوالُعْمــَرةِ فإن الَحج

الِكيُر َخَبَث الحدِيدِ»(٢).

 •:Iôª©dG QGôμJ

ُيكــره تكرارها فــي العــام الواحد على المشــهور، 

سنن الترمذي، كتاب الحج، باب ما ذكر في فضل العمرة، رقم (٨٥٥).  (١)
ســنن الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في ثــواب الحج والعمرة،   (٢)
رقم (٧٣٨)؛ سنن النســائي، كتاب مناسك الحج، باب فضل المتابعة 

بين الحج والعمرة، رقم (٢٥٨٣).
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ويســتحب في كل ســنة مرة، وإنما تطلب كثرة الطواف. 
م؛ فــإن اعتمر آخر يــوم من ذي  وأول العام هــو الُمَحر
م لم يكــره، لوقوع العمرة  الحجة وأول يوم مــن الُمَحر

األولى في َسنة، والثانية في َسنة ثانية(١).

 •:Iôª©dG âbh

ــنة، وال تكره في  جميع الس وقت العمرة لغير الحاج
شــيء منها، فيمكن أْن ُتفعل في أشــهر الحج وفي يوم 

عرفة ويوم النحر وأيام التشريق(٢).
وأمــا للحاج فال يجــوز له أن يعتمــر إال بعد غروب 
شــمس آخر يوم من أيام منــى، وهو اليــوم الرابع، ولو 
ل فــي اليوم الثالــث، ولو أحــرم قبل غروب  كان تعج
ل  اليوم الثالث مــن أيام التشــريق بعدما رمــى أو تعج
صح إحرامه، وال يفعل شــيئًا من أعمــال العمرة إال بعد 

الغروب.

 (١)  وذهــب الشــافعية والحنابلة إلى أنــه ال يكره التكرار، بل اســتحب
الشافعية ذلك.

وبهذا قال الشافعي، وأحمد، وجمهور الفقهاء.  (٢)
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وأمــا المواقيت المكانية فقد ســبق الحديث عنها في 
واجبات الحج، ومن كان في مكــة وأراد العمرة فميقاته 
الِحل مــن أي جهة كالجعرانــة أو التنعيم أو غيرهما من 

المواقيت.

 •:Iôª©dG ¿ÉcQCG

أركان العمرة ثالثة:
اإلحرام من الميقات. ـ  ١
الطواف بالبيت سبعًا. ـ  ٢
السعي بين الصفا والمروة سبعًا. ـ  ٣

ثم بعد سعيه يحلق رأسه أو يقصره وجوبًا.
وقد ســبق بيان ما يتعلق بهــذه األركان من واجبات 

وسنن ومستحبات.
وبعد حلق الرأس أو تقصيره تنتهي أعمال العمرة.

❋ ❋ ❋
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زيــارة النبي ! قربــٌة عظيمٌة ينبغــي أن ال تفوت 
الحاج أو المعتمر، وإنه لمشهد إيماني مهيب أن يقف 
المســلم أمام النبي ! لُِيَســلَم عليه، وهو على يقين 
أن النبي ! ســيرد عليه الســالم، فهذه رتبة شريفة، 
ض لها، والحرص عليها؛  ومنقبة عظيمة، ينبغي التعر
لينال بركة ســالمه !، فإن النبي ! قــد قال: «َما مِْن 
َم َعَلي إال َرد اهللا َعَلي ُروحي َحتى أَُرد عليِه  أَحدٍ ُيَســل

الَم»(١). الس
والنبي ! دفــن في بيتــه، فبيته قبره، ومــا بين بيته 

ســنن أبي داود، كتاب المناســك، باب زيارة القبور، رقم (٢٠٤٢)،   (١)
وصّححه اإلمام النووي.

¢SOÉ°ùdG π°üØdG

! u»ÑædG IQÉ``jR
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ومنبره روضة من رياض الجنة، ففــي الحديث: «َما َبْيَن 
ةِ»(١). َبْيتِي َومِْنَبري َرْوَضٌة مِْن رياضِ الَجن

وبيــن النبي ! فضــَل مســجده فقال: «َصــالٌة في 
َمْسجِدي َهذا َخْيٌر مْن ألفِ صالةٍ فيَما ِسواُه إال الَمْسجَِد 

الحراَم»(٢).
رة فليكثر من  ه المسلم إلى المدينة النبوية المنو فإذا توج
الصالة والتسليم على النبي !، فإذا وقع بصره على المدينة 
وحرمهــا وما يعرف بها زاد من الصالة والتســليم عليه !، 

وسأل اهللا تعالى أن ينفعه بهذه الزيارة، وأن يقبلها منه.
ويستحب أن يغتســل قبل دخوله المدينة، ويمكنه أن 
يقوم بذلك في الفندق أو مكان إقامته قبل أن يذهب إلى 
المسجد النبوي الشريف، ويلبس أنظف ثيابه، ويستحضر 

موطأ مالك، كتاب النداء للصالة، باب ما جاء في مســجد النبي !،   (١)
رقم الحديث (٤١٦)؛ وصحيح البخــاري، كتاب الجمعة، باب فضل 
ما بين القبر والمنبر، رقم (١١٢٠)؛ ومسلم، كتاب الحج، باب ما بين 

القبر والمنبر روضة من رياض الجنة، رقم (٢٤٦٣).
موطأ مالــك، كتاب النداء للصالة، باب ما جاء في مســجد النبي !،   (٢)
رقم الحديث (٤١٤)؛ وصحيح البخاري، كتــاب النداء للصالة، باب 
فضل الصالة في مسجدي مكة والمدينة، رقم (١١١٦)؛ ومسلم، كتاب 

الحج، باب فضل الصالة بمسجدي مكة والمدينة، رقم (٢٤٦٩).
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في قلبه شــرف المدينــة، وأنها أفضــل األرض(١). وإنما 
َشُرَفت بساكنها ! الذي هو خير الخالئق.

وينبغي للمسلم أن يكون من أول قدومه المدينة وإلى أن 
يرجع مستشعرًا لتعظيم النبي ! ممتلئ القلب من هيبته، فإذا 
الُم على َرُسولِ  وصل باب مسجده ! فليقل: «بْسمِ اهللاِ، والس

ُهم اْغفِْر لي ُذنُوبي، واْفَتْح لِي أْبواَب َرْحَمتَِك»(٢). اهللاِ، الل
م رجله اليمنــى في الدخــول، والُيســرى في  ويقــد
الخروج، ويقصــد الروضة الكريمة، وهي مــا بين القبر 

ن تحية المسجد. والمنبر، فيصّلي فيها إن تمك
فإذا صلى التحية في الروضة أو غيرها من المســجد 

شكر اهللا تعالى على هذه النعمة، وسأله قبول زيارته.
ثم يأتي القبر الشريف ويستقبله، ويقف في مقام الهيبة 
واإلجالل، فارغ القلب من عالئق الدنيا، مســتحضرًا في 
قلبه جاللة موقفه ومنزلة من هو بحضرته، ثم يســلم وال 
يرفع صوته، فيقول: «الســالم عليك يا رسول اهللا، السالم 

وهــذا مذهب المالكيــة، وذهب الجمهــور إلى أن مكــة أفضل من   (١)
المدينة.

مسند أحمد، حديث فاطمة #، رقم (٢٦٤١٧).  (٢)
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عليك يا نبي اهللا، السالم عليك يا خيرة اهللا، السالم عليك 
يا حبيب اهللا، الســالم عليك يا ســيد المرسلين، وخاتم 
النبيين، الســالم عليك يا خير الخالئق أجمعين، السالم 
عليــك وعلى آلك وأهــل بيتك وأزواجــك وأصحابك 
أجمعين، السالم عليك وعلى سائر النبيين، وجميع عباد 
ا أفضل ما جزى  اهللا الصالحين، جزاك اهللا يا رسول اهللا عن

نبّيًا ورسوالً عن أمته»(١).
أو «الســالم عليك يا خاتم النبيين، الســالم عليك يا 
شــفيع المذنبين، الســالم عليك يا إمام المتقين، السالم 
ة اهللا  العالمين، الســالم عليك يا من عليك يا رســول رب
على المؤمنين، وعلى أزواجك الطيبات الطاهرات أمهات 
الســالم عليــك وعلى أصحابــك أجمعين،  المؤمنين، 

ورحمة اهللا وبركاته»(٢).
أو أي صيغة أخرى، وليس هناك صيغة الزمة في هذا 

الموطن.

المجموع شرح المهذب، للنووي (٢٧٤/٨).  (١)
حاشية هداية الناسك على توضيح المناسك (ص٤٥٥).  (٢)
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ــر إلى يمينه قدر ذراع للســالم على ســيدنا  ثم يتأخ
أبي  بكر 3؛ ألن رأسه عند منكبي رسول اهللا !، فيقول: 
«السالم عليك يا أبا بكر خليفة رسول اهللا !، وثانيه في 

الغار، جزاك اهللا تعالى عن أمة رسول اهللا ! خيرًا».
ــر إلى يمينه قدر ذراع للســالم على ســيدنا  ثم يتأخ
عمر 3، ويقول: «السالم عليك يا عمر الذي أعز اهللا بك 

ه ! خيرًا»(١). اإلسالم، جزاك اهللا تعالى عن أمة نبي
وينبغي للمســلم في أثناء إقامته بالمدينــة أن يصلي 
الصلــوات كلها في مســجد رســول اهللا !، وأن يصلي 
في مســجد قباء، فإن النبي ! كان يأتيه كل سبت، ففي 
«صحيح مســلم»: أن عبد اهللا بن عمر ^: «َكاَن َيأْتِي قَُباًء 
بي ! َيأْتِيِه ُكل َسْبتٍ»(٢). َسْبتٍ َوَكاَن َيُقوُل: َرأَْيُت الن ُكل

الُة في َمْسجِدِ قُباٍء َكُعْمَرةٍ»(٣). وقال !: «الص

ذكر ذلك النووي فــي المجموع (٢٧٤/٨)؛ وابــن قدامة في المغني   (١)
.(٢٩٨/٣)

صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فضل مسجد قباء، رقم (٢٤٨٣).  (٢)
ســنن الترمذي، كتــاب الصالة، باب مــا جاء في مســجد قباء، رقم   (٣)
(٢٩٨)؛ وصحــح إســناده الترمذي، وصحــح إســناده الحاكم في 

المستدرك.
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ويســتحب أن يزور البقيع والمشــاهد المشــهورة، كما 
يستحب أن يزور قبور الشــهداء بأحدٍ، ويقول عند زيارة 
ــالُم َعَلْيكم داَر َقْومٍ ُمْؤمِنيَن َوإنا إْن شــاَء اهللا  القبور: «الس

بُِكْم الحُقون»(١).
ويشــتغل بالطاعة والعبــادة والصالة والســالم على 

رسول  اهللا !.

❋ ❋ ❋

ــاج والمعتمرين  ــل من الحجهذا ونســأل اهللا أن يتقب
نسكهم.

وصلى اهللا وســلم وبارك على ســيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.

الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

موطأ مالك، كتاب الطهــارة، باب جامع الوضوء، رقم (٥٣)؛ صحيح   (١)
مســلم، كتاب الطهارة، باب اســتحباب إطالة الغرة والتحجيل، رقم 

.(٣٦٧)
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ُهْم َوَسْعَيُهْم. اجِ َحج ْل ِمَن اْلُحجَتَقب ُهمالل

َمْشُكورًا،  َوَسْعَيُهْم  َمْبُرورًا،  ُهْم  َحج اْجَعْل   ُهمالل
َوَذْنَبُهْم َمْغُفورًا.

وإخواَنهما  َمْكُتوم  والّشْيَخ  َزايِد  الّشْيَخ  اْرَحمِ  الّلُهّم 
شيوَخ اإلماراِت الذيَن انتقُلوا إلى رحمتَِك.

ِمْن  َعَلْيهم  وأَفِْض  ُمَباَركًا،  ُمْنَزالً  أَْنِزْلُهم  الّلُهّم 
ِميَزانِ  فِي  َقّدموا  َما  َواْجَعْل  َوَبَرَكاتَِك،  َرَحماتَِك 

َحَسَناتِِهم َيا أَْرَحَم الّراِحِميَن.

ْق َولِّي أَْمِرَنا الّشْيخ خليفة بن زايد َوَنائَِبُه  الّلُهّم َوفِّ
اِإلَماَراِت  ُحّكاَم  ِإْخَواَنُه  َوأَّيْد  َوَتْرَضاُه،  ُه  ُتِحب َما  ِإَلى 

َوَولِّي َعْهدِهِ األَِميَن.

بِالدِ  َوَسائَِر  ُمْطَمئّنًا  آِمنًا  َهَذا  َبَلَدَنا  اْجَعْل  الّلُهّم 
ُق اْلَخْيَر  ْيِر َعَلى َما ُيَحق ْقَنا َجِميعًا لِلس اْلُمْسلِِميَن، َوَوفِّ

ْفَعَة لَِهِذهِ اْلبِالدِ َوأَْهلَِها أَْجَمِعيَن. َوالر

وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.

AÉ```````YO
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