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قرار جمل�س الإفتاء والبحوث 
والدرا�سات الإ�سالمية رقم 2017/11م

احل��م��د هلل رب ال��ع��امل��ن، وال�����س��اة وال�����س��ام ع��ل��ى �سيدنا 
حممد، وعلى اآله و�سحبه اأجمعن، وبعد

يف  الإ�سامية  وال��درا���س��ات  والبحوث  الإف��ت��اء  جمل�س  ف��اإن 
جل�سته العا�سرة املنعقدة يوم الثنن )21/ذو القعدة/1438ه�(، 

املوافق 2017/8/14م
ق��د اط��ل��ع على ك��ت��اب »اأح��ك��ام احل��ج وال��ع��م��رة« ال�����س��ادر عن 
لعام  الإ���س��ام��ي��ة  وامل��ق��د���س��ات  وال�������س���وؤون  الأوق������اف  وزارة 

)1438ه�/2017م(، واأقره بهذه ال�سيغة. واهلل اأعلم
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قال اهلل تعالى:

)�سورة البقرة : 197(

: قال الر�سول 

»َمْن َحجَّ  هذا البيت َفَلْم 

َرَج��َع  َيْفُسْق  َوَل���ْم  َي��ْرُف��ْث 

ُه« َكيوَم َوَلَدْتُه أُمُّ
)رواه البخاري برقم 1819،  وم�سلم برقم 3357(
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ل القائل �سبحانه        احلمد هلل، املنعم املتف�سّ

.)1(
وتعالى:  

حممد   �سيدنا  على  وال�سالم  وال�سالة     
القائل: »ُبِنَي االإِ�ْسالُم على َخْم�ٍس: �َسهاَدِة اأن ال اإِلَه 
الِة،  ، َواإقاِم ال�سَّ ِ دًا َر�ُسوُل اهللَّ مَّ اإِالَّ اهلل، واأنَّ حُمَ

اَن«)2(. ْوِم َرَم�سَ ، َو�سَ كاِة، َواحَلجِّ َواإيتاِء الزَّ
   وبعد؛

للقلوب  مهوى  احل��رام  بيته  جعل  ال��ذي  احلمد  فلله 
ومق�سدًا لالأفئدة، وجعل احلج من�سكًا ليذكروا ا�سم اهلل 
الذي  العظيم  املوؤمتر  ذاك  لهم،  منافع  ولي�سهدوا  فيه، 
يتطلب  وهو  و�سوب،  حدب  كل  من  امل�سلمون  فيه  يجتمع 
منا جميعًا ان نعرف اأحكامه و�سروطه، واأركانه وواجباته، 
عليه  به  اأم��ر  ما  ووف��ق  ور�سوله  اهلل  يحبها  كما  لنوؤديها 

ال�سالة و ال�سالم: »خذوا عني منا�سككم«)3(. 

1  . �سورة اآل عمران   97.
2  . رواه البخاري برقم 8، وم�سلم برقم 122 .

3  . رواه البيهقي يف   ال�سنن الكربى.
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يف  بالبحث  مطالبة  ال��ي��وم  اال�سالمية  االأم���ة  وان 
ومراميها  معانيها  وا�ستخال�س  ال�سعرية  هذه  اأعماق 
والدرو�س والعرب والغايات واالأهداف التي تتحقق منها. 
كما ال بد من حتقيق اال�ستطاعة الأداء هذه الفري�سة 
بدنيًة كانت اأو مالية والتخطيط املبكر لها، وقد اأن�ساأت 
و�سار  للحج  ادخار  �سندوق  الها�سمية  االأردنية  اململكة 
باأداء  ي�سمى »�سندوق احلج«  يبداأ فيه كل فرد يرغب 
اأمواله  وت�ستثمر  ف�سيئًا  �سيئًا  باالدخار  الفري�سة  هذه 
وفقًا الأحكام ال�سريعة اال�سالمية وحتقق اأرباحًا ت�ساف 
هذه  الأداء  ال�سرعية  اال�ستطاعة  ليحقق  ر�سيده  ال��ى 

الفري�سة منذ طفولته ويف اأي �سن كان . 
هي حكم وعرب وعظات ال تنق�سي الى يوم الدين.

وان وزارة االأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات اال�سالمية 
اإذ تقدم حلجاج بيت اهلل احلرام هذه الن�سخة التي 
عر�ست واأُقرت من جمل�س االفتاء يف اململكة االأردنية 
يتقبل منهم  ان  العظيم  العلي  لت�ساأل اهلل  الها�سمية، 
ولدتهم  كيوم  يعيدهم  واأن  ووقوفهم  و�سعيهم  حجهم 

اأمهاتهم..  اإنه �سميع قريب جميب الدعاء . 

وزير االأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات اال�سالمية
                   الدكتور وائل حممد عربيات
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اآداب ال�سفر
 على احلاج اأن يتحلى ويلتزم باالآداب التالية:  

وطاعته  ه  برُّ عليك  يتوجُب  من  ر�سا  جتتهد يف  1 -
واالأق���ارب  االأه���ل  وت���ودع  وت�سرت�سي  ك��ال��وال��دي��ن، 
واجلريان واالأ�سحاب عند اخلروج لل�سفر، وتقول: 

يُع َوَداِئُعُه()1(.  )اأَ�ْسَتْوِدُعَك اهلل الَِّذي اَل َت�سِ
من  خروجك  قبل  ال�سفر  �سنة  ركعتي  ت�سلي  2 -
اأف�سَل  اأهَله  اأحٌد  »ما خّلف   : لقوله   منزلك، 

من ركعتني يركعهما حني ُيريُد �سفرًا«)2(.
عند ركوبك احلافلة اأو الطائرة تتلو قوله تعالى: 3 -

                )3(، ثم حتمد اهلل ثالثًا، وتكرب ثالثًا، وبعد
 ذلك تدعو بدعاء ال�سفر عند �سروعك به )دعاء ال�سفر على 

غالف الكتاب(.

من  ُم�ساحبة  وُح�سن  ال�سفر  م�ساق  حتمل  4 -

1  . رواه ابن ماجة برقم 2825.
2  . رواه ابن اأبي �سيبة برقم 4914.

3  . �سورة الزخرف 14-13.
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معك من احلجاج واملعتمرين.
وامللب�س  اجل�سم  يف  النظافة  على  احلر�س  5 -
واملطعم، وعدم القاء النفايات وبقايا الطعام يف 

الطرق.
يف  بالتجول  ال  والطاعة  العبادة  يف  وقتك  ُت�سغل  اأن  6 -

االأ�سواق.
الكالم  اإاّل  منك  يخرج  وال  تف�سق،  وال  ترفث  ال  اأن  7 -

الطيِّب.
طاعة اأمري الرحلة ومر�سدها، حيث يقول - 8 

روا اأحدهم()4(. )اإذا خرَج ثالثٌة يف �سفٍر فلُيوؤمِّ

ف�سل زيارة امل�سجد النبوي ال�سريف وال�سالة فيه
قال  : » واملدينة خري لهم لو كانوا يعلمون « )5(، فهذا 
احلبيب  مدينة  يف  االإق��ام��ة  خريية  عن  ينبئ  احلديث 
وال�سفر  زيارتها  من  االأعظم  واملق�سد   ، امل�سطفى 

4  . �سنن اأبي داود برقم 2608 .
5  . رواه البخاري برقم 1875 وم�سلم برقم 1388 ،
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ُت�َسدُّ  »اَل   : قال  النبوي حيث  امل�سجد  زيارة  اإليها هو 
َراِم وَم�ْسِجِدي  َحاُل اإِالَّ اإَِلى َثاَلَثِة َم�َساِجَد امَل�ْسِجِد احْلَ الرِّ
ى«)6(، اإذ تعد زيارته �سنة وال�سالة  َهَذا َوامَل�ْسِجِد االأَْق�سَ
اَلٌة يِف  : » �سَ فيه ف�سلها كبري وثوابها عظيم؛ لقوله 
الَّ امْلَ�ْسِجَد  اَلٍة ِفيَما �ِسَواُه اإِ َم�ْسِجِدي َهَذا َخرْيٌ ِمْن اأَْلِف �سَ

َراَم «)7( . احْلَ

6  . رواه البخاري برقم 1115 وم�سلم برقم 3450.
7  . رواه البخاري برقم 1190.وم�سلم برقم 1394 .
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اآداب الزيارة
     لكل زيارة اآداب، ولزيارة امل�سجد النبوي ال�سريف، 
وال�سالم على ر�سول اهلل  اآداب خا�سة على الزائر 

مراعاتها منها:
ا�ستحباب االغت�سال ولب�س اأنظف الثياب والتطيب. 1 -

�ُسوِل  بالرَّ ِفِه  ِلَت�َسرُّ و�سرفه  املكان  عظم  ا�ست�سعار  2 -
ل وحي ومدفنًا. الكرمِي  ِهْجَرًة ومقامًا وَتَنزُّ

اأن يتلو قوله تعالى:      3 -
.)8(                                                                                                  

املواظبة على �سالة اجلماعة فيه طيلة مدة االإقامة  4 -
اَلِة  ُل ال�سَّ : » َف�سْ يف املدينة املنورة؛ عماًل بقوله 
اَلٍة،  �سَ ْل��ِف  اأَ ِماَئُة  ِه  َغ��رْيِ َعَلى  ���َراِم  احْلَ امْلَ�ْسِجِد  يِف 
امْلَْقِد�ِس  َبْيِت  َم�ْسِجِد  َويِف  اَلٍة،  �سَ اأَْلُف  َم�ْسِجِدي  َويِف 

اَلٍة«)9(. َخْم�ُسِماَئِة �سَ
اغتنام الوقت بطول املكث واالعتكاف فيه مكرثًا من  5 -

8  . �سورة االإ�سراء 80.
9  . رواه البيهقي يف �سعب االإميان برقم 4140
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الكرمي،  القراآن  وتالوة  والذكر  واال�ستغفار  الدعاء 
وح�سور جمال�س العلم.

زيارة قرب الر�سول 
للم�سلم  ُي�ستحب 
زي����������������ارة ق���رب 
امل���������س����ط����ف����ى
ح�����ي�����ث    
امل�سجد  ي��دخ��ل 
مقدمًا  ال��ن��ب��وي 
اليمنى  رج���ل���ه 
اللَُّهمَّ  اهلل   ر���س��ول  على  وال�سالة  اهلل  »ب�سم  ق��ائ��اًل: 
اْفَتْح ِل اأَْبَواَب َرْحَمِتَك«)10(، وي�سلي حتية امل�سجد ركعتني 
احلجرة  يق�سد  ث��م  ا�ستطاع،  اإن  ال�سريفة  الرو�سة  يف 
القرب  في�ستقبل  اهلل   ر�سول  مقام  فيها  التي  ال�سريفة 
للغري، وعلى  اإيذاٍء  اأو  ُمَزاحمة  ووقار، دون  باأدب واحرتام 
من  ومنزلة  وجالله،  املوقف  عظمة  َي�ْسَتح�سر  اأن  الزائر 

10  . رواه م�سلم برقم 1165 .
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وي�سّلم  تعالى،  توّجهه خال�سًا هلل  وليكن  هو بح�سرته، 
على ر�سول اهلل  باأدب وب�سوت منخف�س، واأقله: » 
ال�سالم عليك يا ر�سول اهلل ،ثم ال�سالم على �ساحبيه: 
ال�سالم عليك يا اأبا بكر، ال�سالم عليك يا عمر«، ثم 

يدعو لنف�سه وللم�سلمني بكل خري.
    َواإَِذا نوى اخُلُروَج من امل�سجد النبوي ال�سريف قدم رجله 
اآله  وعلى  حممد  �سيدنا  على  �سلِّ  اللهم   « قائاًل  الي�سرى 

ِلَك«)11(. و�َسلِّم، رب اغفر ل ذنوبي وافتح ل اأبواب  َف�سْ

    كما وُي�سّن زيارة بع�س املواقع وامل�ساهد االإ�سالمية 
يف املدينة املنورة؛ فقد كان ر�سول اهلل  ياأتي م�سجد 

11  . رواه م�سلم برقم 713 .
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: » من خرج حتى ياأتي  قباء كل يوم �سبت حيث قال 
هذا امل�سجد – يعني م�سجد قباء – في�سلي فيه كان 

َكِعْدِل عمرة «)12(، كما كان  ياأتي مقربة البقيع 

ويدعو  فيها  املدفونني  الكرام  اأ�سحابه  في�سلم على 
لهم، وقد خرج يومًا زائرًا  مقربة �سهداء موقعة 
اأهل  على  ال�سالم   «  : بقوله   لهم  داع��ي��ًا   اأح��د 
الديار من املوؤمنني وامل�سلمني واإنا اإن �ساء اهلل بكم 

لالحقون«)13(.

12  . رواه اأحمد  ب�سند �سحيح  برقم 15981.
13  . رواه م�سلم برقم 975، واحمد برقم 22985.
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تعريف احلّج وُحكمه:
احلّج لغة: الق�سد لزيارة معظم.

الأداء  احل����رام؛  البيت  ق�سد  �سرًعا:  احل��ّج 
ال�سعائر املطلوبة، ب�سرائط خم�سو�سة و�سفات 
حمددة يف وقت معني؛ ا�ستجابة الأمر اهلل، وطلبًا 

ملر�ساته.
    واحلج �سعرية من اأعظم �سعائر االإ�سالم، ثبتت فر�سيته 
بالكتاب وال�سنة واالإجماع؛ مرة واحدة يف العمر على كل 

م�سلم بالغ عاقل حّر م�ستطيع، قال تعالى:   
)14(           

َخْم�ٍس:  االإِ�ْسالُم على  »ُبِنَي   : الر�سول     وقال 
دًا َر�ُسوُل اهلل،  مَّ الَّ اهلل، واأنَّ حُمَ �َسهاَدِة اأن ال اإِلَه اإِ
ْوِم  َو�سَ  ، َواحَل��جِّ كاِة،  الزَّ َواإيتاِء  الِة،  ال�سَّ َواإق��اِم 

14 . �سورة اآل عمران االآية 97.
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اَن«)15(؛ فاحلج معلوم من الدين بال�سرورة.  َرَم�سَ
    والدليل على اأن احلج مرة واحدة يف العمر ما 
اهلِل   َر�ُسوُل  »َخَطَبَنا  قال:  هريرة   اأبو  رواه 
جَّ  احْلَ َعَلْيُكُم  اهلُل  َفَر�َس  َق��ْد  ا�ُس  النَّ اأَيُّ��َه��ا  َف��َق��اَل: 
وا، َفَقاَل َرُجٌل: اأَُكلَّ َعاٍم َيا َر�ُسوَل اهلِل؟ َف�َسَكَت  َفُحجُّ
: َلْو ُقْلُت َنَعْم  َحتَّى َقاَلَها َثاَلًثًا، َفَقاَل َر�ُسوُل اهلِل 

َلَوَجَبْت َومَلَا ا�ْسَتَطْعُتْم«)16(.
ف�سائل احلج املربور

على  فَمن عزم  للدرجات  رافع  للذنوب  كفارة     احلج 
حجه  يكون  اأن  يحر�س  اأن  فعليه  احل��ج  فري�سة  اأداء 

مربورًا اأي ال يخالطه اإثم وال مع�سية.
   عن اأبي هريرة  قال: » �ُسِئَل ر�سول اهلل   اأَيُّ 

15 . رواه البخاري برقم 1914، وم�سلم برقم 1174.
16 . رواه م�سلم برقم  3321.
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ِ َوَر�ُسوِلِه، قيل: ثم  مَياٌن ِباهللَّ ُل؟ َقاَل اإِ االأَْعَماِل اأَْف�سَ
ماذا؟ قال: ُثمَّ جَهاٌد يف �سبيل اهلل، قيل ثم ماذا؟ 
ور«)17(، وجزاء احلج املربور اجلنة؛ ملا  قال: َحجٌّ َمرْبُ
ثبت عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول 
جُّ  اَرٌة مِلَا َبْيَنُهَما َواحْلَ : »اْلُعْمَرُة اإَِلى اْلُعْمَرِة َكفَّ اهلل 

ُة«)18(. نَّ وُر َلْي�َس َلُه َجَزاٌء اإاِلَّ اجْلَ امْلَرْبُ
�شروط وجوب احلج:

   ي�سرتط لوجوب احلج الإ�سالم والبلوغ والعقل 
واال�ستطاعة؛ فال يجب احلج على �سبي واإن اأّداه 
ي�سح منه، وال ي�سقط عنه الفر�س، وال يجب على 

جمنون.
وال�ستطاعة  املوجبة للحج نوعان: 

مالكًا  يكون  ب��اأن  مالية: - 1 ا�ستطاعة 
لنفقته اأثناء ال�سفر ونفقة من يعول اأثناء غيابه، 
واأن تكون نفقة احلج زائدة عن حاجته االأ�سلية؛ 

من �سكن واأثاث واأدوات حرفة وغريها.
17  . رواه البخاري برقم  1519، وم�سلم برقم 258

18  . رواه البخاري برقم 1773، و م�سلم برقم 3355
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�سحيح  يكون  باأن  بدنية:- 2  ا�ستطاعة 
م�ساق  وحتّمل  املنا�سك  اأداء  على  ق��ادرًا  البدن 

ال�سفر.
لقوله  احل��ج،  عليه  يجب  ال  امل�ستطيع  وغري      

تعالى: 
.)19(                                                                                                             

واالأ�سل بالن�سبة للمراأة اأن تخرج للحج مع حمرمها، 
اأو  التاأبيد بن�سب  واملحرم هو َمن حتُرم عليه على 
ر�ساع اأو م�ساهرة؛ لقول ر�سول اهلل  : »اَل َيِحلُّ 
�َسَفًرا  ُت�َساِفَر  اأَْن  االآِخِر  َواْلَيْوِم   ِ ِباهللَّ ُتوؤِْمُن  ٍة  اِلْم��َراأَ
اِعًدا اإِالَّ َوَمَعَها اأَُبوَها اأَِو اْبُنَها  اٍم َف�سَ َيُكوُن َثاَلَثَة اأَيَّ

َرٍم ِمْنَها«)20( . ْو ُذو حَمْ ُخوَها اأَ اأَْو َزْوُجَها اأَْو اأَ
لل�سفر  لها  بالن�سبة  ا�ستطاعة  �سرط  ذلك  ُيعد  اإذ 

19  . �سورة اآل عمران 97.
20  . متفق عليه برقم 1340.
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ُت�َساِفر  »َواَل   : النبي  لقول  احلج،  منا�سك  الأداء 
َرٍم«)21(. امْلَْراأَُة اإِالَّ َمَع ِذي حَمْ

حلّجة  ال�سفر  ك��ان  اإذا  ال�سافعية)22(  وي��رى       
الفر�س؛ جواز رفقة ن�ساء �ساحلات ثقات جمعن 
�سفات العدالة؛ الأنهن اإذا كرثن انقطعت االأطماع 

عنهن.

النيابة يف احلج:
   االأ�سل اأن يقوم امل�سلم باأداء فري�سة احلج عن 
نف�سه؛ اإن ُوِجَدت فيه �سروط وجوب احلج، اأما اإن 
كان عاجزًا عن احلج ملانع؛ كمر�س ال ُيرجى ُبروؤُُه، 
وَوَجَد من  بنف�سه،  االأداء  وَعِجَز عن  �سيخوخة  اأو 
ينوب عنه يف احلج، ومااًل ي�ستنيبه به لزمه ذلك، 
وقد جاء َعْن َعْبِد اهلّلِ ْبِن َعّبا�ٍس ر�سي اهلل عنهما 

21  . رواه البخاري برقم 1729  واللفظ مل�سلم برقم 1339 .
22  . النووي: االإي�ساح يف منا�سك احلج والعمرة 98، ابن قا�سي �سهبة: 

بداية املحتاج 2/ 342.
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ُل ْبُن َعّبا�ٍس َرِديَف َر�ُسوِل اهلِل  اأَّنُه َقاَل: »َكاَن اْلَف�سْ
 َفَجاَءْتُه اْمَراأٌَة مْن َخْثَعَم َت�ْسَتْفِتيِه، َقاَلْت: َيا َر�ُسوَل 
اأَِبي  اأَْدَرَك��ْت  ��ّج  احْلَ يِف  ِعَباِدِه  َعَلَى  اهلّلِ  َة  َفِري�سَ اإِّن  اهلّلِ 
اأََفاأَُحّج  َيْثُبَت َعَلَى الّراِحَلِة،  اأَْن  َي�ْسَتِطيُع  �َسْيخًا َكِبريًا؛ اَل 

َعْنُه؟ َقاَل: »َنَعْم« َوَذِلَك يِف َحّجِة اْلَوَداِع«)23(.
َي  ا�ٍس َر�سِ     ويجوز احلج عن املتوفى، ملا جاء َعْن اْبِن َعبَّ
ِبيِّ   النَّ اإَِلى  َجاَءْت  ُجَهْيَنَة  ِمْن  اْم��َراأًَة  »اأَنَّ  َعْنُهَما   ُ اهللَّ
جَّ َحتَّى َماَتْت، اأََفاأَُحجُّ  جَّ َفَلْم حَتُ ي َنَذَرْت اأَْن حَتُ َفَقاَلْت: اإِنَّ اأُمِّ
ِك َدْيٌن  ي َعْنَها، اأََراأَْيِت َلْو َكاَن َعَلى اأُمِّ َعْنَها؟ َقاَل: َنَعْم ُحجِّ

وا اهلل َفاهلل اأََحقُّ ِباْلَوَفاِء«)24(.  اأَُكْنِت قا�سيته؟ اْق�سُ
    ومما ي�سرتط يف املَُناب اأن يكون قد حج عن نف�سه 
َلّبْيَك  َيُقوُل:  �سابقًا، ملا ورد: »اأَّن الّنبّي  �َسِمَع َرُجاًل 
َمُة؟ قاَل: اأٌخ ِل اأْو َقِريٌب ِل،  َمَة، قاَل: َمْن �ُسرْبُ عن �ُسرْبُ
َقاَل: َحَجْجَت عن َنْف�ِسَك؟ قاَل اَل، قاَل: ُحّج عن َنْف�ِسَك 

23  . رواه البخاري برقم 1513، وم�سلم برقم 3315.
24  . رواه البخاري برقم 1852.
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َمَة«)25(. ُثّم ُحج عن �ُسرْبُ
ما ُيْطَلُب من احلاج قبل �سفره للحج:

  اإذا عقد امل�سلم عزمه على اأداء هذه الفري�سة فعليه:

اأوًل: النية والخال�س.
اإال  يقب����ل   ال  اإذ  تعال����ى  هلل  ني�ته  يخل����س  اأن    
العم�����ل اخلال�����س لوجه�����ه الكري����م؛ لق��وله تعال����ى: 

                                                                                                                          )26(، وامتثااًل 

لقوله تعالى:                                )27(.

ثانيًا: التوبة الن�سوح من كل ذنب ارتكبه
لقوله تعالى:       )28(.

العباد  ثالثًا: التحلل من املظامل: فيوؤدي حقوق 
َفُي�سدد  اإ�ساءة،  اأية  الأ�سحابها ويطلب العفو منهم عن 
فنف�سه  دي��ون،  عليه  كان  اإن  اأهلها  َي�ْست�سمح  اأو  ديونه 

25  . رواه اأبو داود برقم 1813.
26  . �سورة البينة 5.

27  . �سورة البقرة 196.
28  . �سورة التحرمي  8.
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مرتهنة معلقة بهذه الديون؛ اإذ حقوق العباد ال ت�سقط 
عنه اإالَّ باالأداء اأو االإبراء، لقوله  : » من كان عنده 
مظلمة الأخيه من مال اأو عر�س فليتحلل منه اليوم قبل 
اأخذ  اإن كان له عمل �سالح  اأال يكون دينار وال درهم، 
من  اأُِخ��َذ  ح�سنات  له  يكن  مل  واإن  مظلمته،  بقدر  منه 

�سيئات �ساحبه َفُحِمَل عليه«)29(. 
يحر�س  اأن  احل��اج  احلالل:على  النفقة  رابعًا: 
املال احلرام  املال احلالل، ال من  نفقته من  تكون  اأن 
كاأموال الربا وال�سحت والغ�س والتعدي، قال النبي �سلى 

اهلل عليه و�سلم: » اإن اهلل طيب ال يقبل اإال طيبا« 30.
اإذ يقول تعالى: »اإمنا يتقبل اهلل من املتقني « ومن مقت�سى 
ذلك اتخاذ الزاد احلالل الكايف يف ال�سفر لنف�سه وملن 

تلزمه نفقته.
باحلج  اخلا�سة  الأحكام  يف  التفقه  خام�سًا: 
والعمرة واأحكام ال�سفر قبل خروجه الأداء فري�سة احلج؛ 

29  . رواه البخاري برقم: 2449.
30  . رواه م�سلم برقم: 1015 .
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حتى ت�سح عبادته ويوؤدي منا�سكه عن علم وب�سرية، 
هذا  ت�ست�سحب  اأن  لك  ُي�ستحب  احل��اج  اأخ��ي  ولذلك 
لتتفقه  ُمطالعته،  وُتدمي  فيه  تقراأ  دائمًا،  الكتاب معك 

يف منا�سك احلج والعمرة.
اأ�سرار ومقا�سد احلج

   للحج مقا�سد واأ�سرار عليك اأخي احلاج اأن تلتف اإليها 
ليتحقق لك كمال العبودية، ابتداء من:

- جتردك من ثيابك 
-ح�سرك لراأ�سك

- وطوافك بالبيت
- وا�ستالمك اأركانه

- ووقوفك بعرفة ومزدلفة يف خ�سوع وت�سرع وخ�سوع
- ورميك اجلمار

- وذبحك اأو نحرك للهدي
وهدفه  ال��وج��ود  مق�سود  ه��ي  وال��ت��ي  العبودية  فتلك   

االأ�سمى؛  قال تعالى: 

.)31( 

31  . �سورة الذاريات من 58-56.
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   اإن الرحلة اإلى بيت اهلل احلرام وبقية امل�ساعر رحلة 
عبودية، تذكر االأن�سان باهلل وتبعده عن الغفلة، وعدم 
الركون اإلى الدنيا، واأخذ العربة لال�ستعداد والت�سمري 
ل��ل��ت��زود م��ن االأع���م���ال ال�ساحلة،  ���س��اع��د اجل���د  ع��ن 
وادخارها حلياة باقية �سعيدة، فاحلاج يف طريقه اإلى 
احلج ي�سلك مفاوز، ويجتاز املخاوف وال�سعاب �سابرًا 
حمت�سبًا، ي�سبه من يفارق دنياه وحيدًا فريدًا، ال اأهل وال 
خره من عمٍل  مال، وال زاد يوؤن�سه يف وح�سته، اإال ما ادَّ

�سالٍح واإالَّ ما �سعى اإليه من كل اأوجه الرب واخلري.
اأخي احلاج: اإ�سارات على طريق احلج:

  * يف تلبيتك اإجابة داٍع دعاك، ومناٍد ناداك، فكلمات 
التلبية ت�سمنت معاٍن جليلة ومقا�سد نبيلة وفوائد جمة، 
وت�سمنت  حتب،  ملن  اإال  لبيك  ُيقال  فال  املحبة  ت�سمنت 
اخل�سوع والذل، كاأننا نقول للمولى نحن ُملبني خا�سعني 
ذليلني بني يديك، وت�سمنت االإخال�س ملا قيل من اأنها من 
اللب وهو اخلال�س، وت�سمنت الثناء على املولى باجتماع 
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نعمة امللك املت�سمن للقدرة العظيمة.
اإليه  ُن�ِسَب  ملن  تعظيم  احل��رام  اهلل  ببيت  طوافك   *
البيت وتعظيم للبيت؛ فليطف قلبك م�ستح�سرًا ذاكرًا، 

مهلاًل م�سبحًا، حامدًا م�ستغفرًا، خائفًا راجيًا.
  * اأما �سعيك بني ال�سفا واملروة فيذكرك بهاجر اأم 
اخلليل   تركهما  حني  ال�سالم،  عليهما  ا�سماعيل 
رب  رعاية  يف  فريدْين  وحيدْين  زرع،  ذي  غري  ب��واد 
وعم  الربكة  مباء  زمزم  ففا�ست  منه،  وباأمر  العاملني 
اخلري وات�سع العمران، وها اأنت تت�سّلع من ماء زمزم، 

وتطلب من اهلل ال�سفاء والرزق الوا�سع.
    * ويف يوم عرفة يقف احلجيج ويجتمعون من �ستى 
اهلل  طاعة  على  خمتلفة،  واأل�سنة  باألوان  االأر���س  بقاع 
اخللق،  ازدح���ام  من  ت��رى  مبا  نفو�سهم  فتذكر   ،
ي��وم  القيامة  يوم  اللغات،  االأ�سوات واختالف  وارتفاع 

الع���ر�س عل���ى اهلل تعال����ى للح�س����ر واحل�س�������اب، 
)32(             

   * فاإذا تذك��رت اأخ���ي احل��اج ذلك، فالزم قلبك ال�سراعة 
32  . �سورة ال�سعراء 89-88.
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املرحومني،  الفائزين  زم��رة  يف  حت�سر  حتى  واالبتهال، 
َراَعة ال�سارعني، وابتهال  َوِثْق باهلل تعالى، اأنه لن َيُردَّ �سَ

املبتهلني، خا�سة يف هذا املوقف العظيم.
  * وُلْبثك  يف مزدلفة ومنى، َكُلْبِث املُْذِنِبنَي وانتظارهم 
اللتقاء  فر�سة  فيهما  فاالإقامة  ال�سافعني،  ل�سفاعة 
امل�سلمني وتعاونهم وتعارفهم، وتعميق ال�سلة بينهم مع 
اجلماعي،  والفرح  ال�سرور  واإظهار  و�سكره،  اهلل  ذكر 
 : يقول  اإذ  املنا�سك،  الأداء  تعالى  اهلل  وفقهم  ب��اأن 

ّياُم اأَْكٍل َو�ُسْرٍب وذكٍر هلل«)33(.  »اأَّياُم الّت�ْسِريِق اأَ
  * ويف الرمي عزم على معاداة ال�سر والباطل، وعمل 
رمزي ُيج�ّسد مقاومة ال�سيطان، لذا يقول امل�سلم عند كل 
اأكرب(؛ رغمًا لل�سيطان  ح�ساة يرميها: )ب�سم اهلل واهلل 

وحزبه، ور�سا للرحمن. 
  * وذبحهم االأ�ساحي هو ن�سك تعبدي نقتدي به بنبي 
اهلل اإبراهيم عليه ال�سالم الذي فدى اهلل تبارك وتعالى 
نبيه ا�سماعيل بذبح عظيم، حينما اأراد والده اإبراهيم 

33  . رواه م�سلم برقم 2733.
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عليه ال�سالم ذبحه امتثااًل الأمر اهلل تعالى.
   * وحلقك اأو تق�سريك لل�سعر اإ�سارة منك اإلى اإبعادك 
الذنوب عنك، وا�ستئ�سالك لكل خطيئة، وابتعادك عن 

االأهواء واالأغرا�س ال�سخ�سية.
فرق  فال  بني احلجاج؛  الفوارق  ت��ذوب  احلج  ويف   *   
عربي  بني  وال  واأبي�س،  اأ�سود  بني  وال  وفقري،  غني  بني 
ويعرف  قلوبهم،  تتاآلف  اهلل  ع��ب��اد  كلهم  واأع��ج��م��ي؛ 
وهدي  تعالى  اهلل  طاعة  على  اجتمعوا  بع�سًا،  بع�سهم 
عظيم،  وجتمع  كبري،  موؤمتر  فهو   ، الكرمي  ر�سوله 
وقد  املتعددة،  االأر����س  بقاع  من  امل�سلمون  فيه  يلتقي 
هلل  وجت���ردوا  الدنيا،  �سواغل  م��ن  نفو�سهم  تخل�ست 
معاين  اأجلى  بينهم  فتظهر  خمل�سني،  �سادقني  تعالى 
امل�ساواة، وترتابط قلوبهم، وتظهر قوتهم، ويقبلون فيه 
على مظاهر التعاون والتكافل وتوثيق ال�سالت، ويقبل 

اهلل عليهم بالر�سا واملغفرة والرحمة. 
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اأعمال احلج والعمرة
    اأجمل القراآن الكرمي اأعمال ومنا�سك احلج، وبّينها 
ال��ر���س��ول  ب��ال��ق��ول وال��ف��ع��ل وال��ت��ق��ري��ر؛ حيث ق��ال : 
ِتى  »ِلَتاأُْخُذوا َمَنا�ِسَكُكْم َفاإِينِّ اَل اأَْدِرى َلَعلِّى اَل اأَُحجُّ َبْعَد َحجَّ
الطواف  التلبية،  االأعمال: )االإح��رام،  َه��ِذِه«)34(، وهذه 
حول الكعبة، ال�سعي بني ال�سفا واملروة، الوقوف بعرفة، 
املبيت مبزدلفة، املبيت مبنى، رمي اجلمار، ذبح الهدي، 
وبع�سها  للحج،  اأرك��ان  بع�سها  التق�سري(،  اأو  احللق 

واجبات وبع�سها االآخر من �سننه واآدابه.
والفرق بني الركن والواجب وال�سنة من الناحية العملية 

يف احلج هو: 
اإذا مل يقم به احلاج مل ي�سح حجه.الركن

الواجب
اإذا مل يقم به احلاج �سح حجه وعليه ذبح �ساة، اأو 
مما يجوز ذبحه يف احلج، وياأثم اإذا كان متعمدًا.

اإذا مل يقم احلاج بها، فحجه �سحيح وال ال�سنة
يجب عليه �سيء.

34  . رواه م�سلم برقم  3197.
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وفيما يلي بيان موجز لهذه االأركان:  
الإحرام:

للحاج  فهو   ،» بالُن�ُسك  ال��ُدخ��وِل  ِنيُة   « هو  تعريفه: 
كالنية يف ال�سالة ويجوز له اجلهر بها. 

اأو املعتمر  اآدابه وم�ستحباته: مما ي�ستحب للحاج 
اأن يفعله قبل االإحرام ما يلي: 

1- االغت�سال قبل االإحرام فهو �سنة يف حق الرجال 
والن�ساء حتى احلائ�س والنف�ساء.

2- تقليم االأظافر وق�س ال�سارب واإزالة �سعر االإبطني 
والعانة.

3- تطييب الرجال اأبدانهم دون مالب�س االإحرام.
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امليقات املكاين لالإحرام
    للحرم مواقيت مكانية حتيط به من جميع اجلهات، 
ال يتجاوزها امل�سافر للحج اأو العمرة دون اإحرام، فمن 

اأي مكان يحرم احلاج اأو املعتمر القادم من االأردن؟
    اإذا مر باملدينة ُيحرم من ذي احلليفة )اآبار علي( وهو 
النبوي  امل�سجد  عن  يبعد  املنورة،  املدينة  من  قريب  مكان 
اأو املعتمر جتاوز  حوال ع�سرة )10( كم، فال يجوز للحاج 

امليقات دون اأن يحرم.
قبل  االإحرام  يلب�س مالب�س  اأن  فله  امل�سافر جوًا  اأما 
ركوب الطائرة اأو فيها، فاإذا حاذى امليقات نوى الن�سك 

الذي يريد كما �سياأتي تف�سيله.
    اأما من جتاوز امليقات املكاين املحدد دون اإحرام، فعليه 
اأحرم من مكانه،  فاإن مل يعد  اإليه وُيحرم منه،  اأن يرجع 

وعليه ذبح �ساة، وي�ستمر يف ُن�ُسكه.
    واأما من اأراد ُن�سك العمرة وهو مبكة املكرمة فيخرج 
ال�سيدة  )م�سجد  التنعيم  واأقربها  احِلّل  منطقة  اإلى 

عائ�سة ر�سي اهلل عنها( وُيحرم من هناك.
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�سفة الإحرام ومظهره
 بعد و�سول احلاج ملكان امليقات - وقد قام �سابقًا باآداب 
وم�ستحبات االإحرام املذكورة اآنفًا واإالَّ فاإنه يقوم بها يف 
امليقات - يتجرد الرجل من مالب�سه املخيطة واملحيطة 
مالب�سه  حتى  لب�سها؛  عليه  يحرم  التي  ج�سمه  باأع�ساء 
من  االأ�سفل  الن�سف  به  يلف  اإزارًا  ويلب�س  الداخلية، 
بدنه، ورداًء يغطي به الن�سف االأعلى، واالأف�سل اأن يكونا 
اللبا�س  اأن��واع  من  ت�ساء  ما  فتلب�س  امل��راأة  اأم��ا  اأبي�سني، 

ال�ساتر، مما ل يعترب زينة.
    وُي�سّن للحاج قبل نية االإحرام اأن ي�سلي ركعتي �ُسنة 
االإحرام يقراأ يف االأولى �سورة )الكافرون(، ويف الثانية 
يريد  ال��ذي  الُن�ُسك   - ينوي  ثم  )االإخ��ال���س(،  �سورة 
اأعماٌل كانت  حَتُرُم عليه  َرمًا  حُمِ النية ي�سري  وبعد   -
بالتلبية؛  يبداأ  كله  وبعد ذلك  االإح��رام،  له قبل  حالاًل 
ْيَك اَل �َسِريَك  َلبَّ ْيَك،  َلبَّ ْيَك اللَُّهمَّ  وهي قول احلاج: )َلبَّ
ْعَمَة َلَك َوامْلُْلَك اَل �َسِريَك َلَك( ْمَد َوالنِّ ْيَك، اإِنَّ احْلَ َلَك َلبَّ
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بعد  وبخا�سة  بالتلبية،  اجلهر  للرجال  وي�ستحب   ،)35(

ال�سلوات، وعند االلتقاء باحلجاج االآخرين، ويف طريق 
باالإحرام  التلبية  وقت  ويبداأ  اال�ستطاعة،  قدر  احلج 
من امليقات، وينتهي برمي اأول ح�ساة يف جمرة العقبة 
الكربى يوم النحر ملن نوى احلج، وي�سن للمراأة خف�س 

�سوتها يف التلبية بحيث ت�سمع نف�سها فقط.

ما هي حمظورات الإحرام؟
يحرم على احلاج باإحرامه �سبعة اأ�سياء:

الأول اللبا�س.
يل�سق  الراأ�س - مما  الرجل تغطية  يحرم على  1 -
الطاقية،  ال�سماغ،  الكوفية،  مثل:  الراأ�س  على 
�سواء  ع��ذر،  من  اإال  بع�سه  تغطية  اأو  العمامة، 
كانت و�سيلة التغطية خميطًا اأو غريه، واإن غطى 
راأ�سه نا�سيًا اأو جاهاًل للحكم، وجب عليه اإزالة 

35  . رواه م�سلم برقم 3009. 
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الغطاء متى تذكر وعلم باحلكم وال �سيء عليه.
كالقمي�س  املخيط  لب�س  احل���اج  على  ي��ح��رم  2 -
وغريها  وال�سراويل  والثوب  والبنطال  واجلبة  

من املالب�س كاجلوارب واملالب�س الداخلية.
وهي  و���س��رته  وجهها  تغطية  امل���راأة  على  يحرم  3 -

حُمرمة اإال حلاجة تدعوها لذلك.
الثاين الطيب.

    والطيب ما له رائحة طيبة وُيق�سد به التطيب، فال 
اأي  يف  التطيب،  به  ق�سد  ما  ا�ستعمال  للمحرم  يجوز 
جزٍء من اأجزاء بدنه، اأو مالب�س اإحرامه، وال باأ�س مبا 
اإحرامه يف بدنه،  اأثر الطيب الذي م�سه قبل  بقي من 

اأما �سّم الطيب دون م�ّسه فال يحرم على املحرم.
الثالث احللق وقلم الأظافر:

لقوله  نتفه؛  اأو  ق�سه  اأو  ال��راأ���س  �سعر  حلق   -1
تعالى: 

          
                                              )36(، وقد قا�س الفقهاء على �سعر 

36  . �سورة البقرة 196.
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من  اأم��ا  احللق،  حرمة  يف  البدن  جميع  �سعر  ال��راأ���س 
ا�سطر اإلى حلق راأ�سه اأو بع�سه ب�سبب مر�س اأو غريه 

فال اثم عليه، اإال اأن عليه الفدية.
2- تقليم االأظفار؛ فال يجوز للمحرم اأن ُيقّلم اأظفاره 
من غري عذر؛ فاإن قّلم ثالثة منها اأو اأكرث دون عذر 
كغم  ون�سف  �سبعة  الفدية  وعليه  اإثمًا  ارتكب  فقد 
من االأرز اأو قيمتها تقدر ب�سبعة دنانري ون�سف اأو ما 
يعادلها، توزع على �ستة م�ساكني، اأو �سيام ثالثة اأيام، 

اأو ذبح �ساة . 
اإطعام م�سكني عن كل ظفر  اأقل من ذلك فعليه  اإن قّلم  اأما 
ُمد من االأرز وهو ي�ساوي )750غم( يقدر بدينار اأردين على 
ما  يزيل  اأن  له  جاز  انك�سر ظفره  فاإن  يعادلها،  ما  اأو  االأقل 

انك�سر منه، وال �سيء عليه يف ذلك.
الرابع عقد النكاح:

    يحرم على املُحرم عقد النكاح لنف�سه اأو لغريه ؛ ملا جاء 
عن عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه من قول ر�سول اهلل 

: »اَل َيْنِكُح امْلُْحِرُم َواَل ُيْنَكُح َواَل َيْخطُب«)37(، وال يتوّلى ذلك، 
فاإن فعل ذلك فالعقد باطل.

اخلام�س اجلماع ومقدماته:
لقوله  ومعا�سرتها؛  الزوجة  وطء  املحرم  على  يحرم   

37  . رواه م�سلم برقم 3512
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تعالى: 
                                        )38(، والرفث هو اجلماع؛ فاإن 

با�سر امل�سلم ذلك كانت له اأحكامه )انظر الفدية(.
ال�ساد�س اإتالف ال�سيد:

مطلقًا  والطيور  ال��رب  �سيد  املحرم  امل�سلم  على  يحرم      
اأو  املحرم،  وغري  املحرم  على  مطلقا  احَل��رم  �سيد  ويحرم 

االإ�سارة اإليه اأو الداللة عليه؛ لقوله تعالى:

                                                                 )39(، اأما �سيد 
البحر فلي�س بحرام.

ال�سابع قطع �سجر احلرم:
غري  اأو  ��ِرم��ًا  حُمْ ك��ان  ���س��واء  امل�سلم  على  ي��ح��رم   
اأو ح�سي�سه الرطب ونباته  ِرم، قطع �سجر احلرم  حُمْ
فعن  االإن�سان،  فعل  بغري  بنف�سه  ينبت  الذي  االأخ�سر 
اأبي �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه اأنه  قال: »اللهم 
حرمت  واإين  حرامًا  فجعلها  مكة  م  َح��رَّ اإبراهيم  اإن 

38  . �سورة البقرة 197.
39  . �سورة املائدة 96.
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دٌم  فيها  ُيْهَراق  ال  اأن  ماأزميها  بني  ما  حرامًا  املدينة 
وال ُيحمل فيها �سالح لقتال وال تخبط فيها �سجرة اإال 

لعلف«)40(.
ما يباح للمحرم فعله: 

وغ�سلهما  واالإزار،  ال����رداء  وت��غ��ي��ري  االغ��ت�����س��ال  1 -
بال�سابون اأو غريه مما يزيل الأو�ساخ، واإن �سقط 

�سعر بدون ق�سد فال �سيء عليه.
املتاع  وحمل  الرمال،  اأو  الغبار  من  الوجه  تغطية  2 -

والفرا�س على الراأ�س.
و�سماعة  والنعلني  اليد؛  يف  وال�ساعة  اخلامت  لب�س  3 -
االأذنني ونظارة العني، الأن كل ذلك ال ُيَعدُّ لبا�سًا، 
واإن  النقود  حلفظ  الو�سط  على  احل��زام  واتخاذ 

كان خميطًا.
ذبح املوا�سي والدجاج؛ الأنهما ال يعتربان �سيدًا. 4 -

اال�ستظالل بال�سجرة اأو اخليمة اأو البيت اأو املظّلة  5 -
)ال�سم�سية(.

- 6 االإكتحال مبا لي�س فيه طيب.
40  . رواه م�سلم برقم 3402 . 
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ت�سميد اجلروح اأو و�سع اجلب�س لعار�س �سحي.- 7
اأنواع الُن�ُسك

الُن�ُسك من حيث عالقة احلج بالعمرة ثالثة اأنواع:
الن�سك الأول: الإفراد: 

    وه��و االإح���رام باحلج وح��ده،ف��ي��وؤدي منا�سك احلج 
اأريد احلج،  اأواًل،حيث يقول عند اإحرامه:) اللهم اإين 
فَمحلِّي  حاب�س  حب�سني  ف��اإن  مني،  وتقبله  ل  في�سره 
ْيَك اَل �َسِريَك َلَك  ْيَك، َلبَّ ْيَك اللَُّهمَّ َلبَّ حيث حب�ستني، َلبَّ
ْعَمَة َلَك َوامْلُْلَك اَل �َسِريَك َلَك()41(،  ْمَد َوالنِّ ْيَك، اإِنَّ احْلَ َلبَّ
لزمها  ة  �ُسنَّ التلبية  ولزوم هذه  اأف�سل،  بالنية  والتلفظ 
وقت  من  التلبية  وت��ب��داأ  عليها،  ي��زد  ومل  الر�سول  
العقبة )الكربى(  وت�ستمر حتى رمي جمرة  االإح��رام، 

يوم النحر.
   فاإذا و�سل احلاج ملكة طاف بالبيت �سبعًا، وهو طواف 

ِبيُّ �سلى اهلل عليه 41  . حلديث َعاِئ�َسَة ر�سي اهلل عنها َقاَلْت: )َدَخَل النَّ
ِلِب، َفَقاَلْت: َيا َر�ُسوَل اهلِل  َبرْيِ ْبِن َعْبِد امْلُطَّ َباَعَة ِبْنِت الزُّ       و�سلم َعَلَى �سُ
ي  "ُحجِّ ِبيُّ �سلى اهلل عليه و�سلم:  النَّ َفَقاَل  َواأََنا �َساِكَيٌة؟   ، جَّ اأُِريُد احْلَ اإِينِّ 
لِّي َحْيُث َحَب�ْسَتِني( رواه البخاري برقم 5089 ، وم�سلم  ِطي اأَنَّ حَمِ َوا�ْسرَتِ

برقم 2960 .
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القدوم مبتداأ من احلجر االأ�سود ومنتهيًا به، ثم �سعى 
بني ال�سفا واملروة �سبعًا؛ مبتدئًا �سوطه االأول بال�سفا 
منتهيًا باملروة، والثاين من املروة اإلى ال�سفا، وهكذا، 
ر بعد هذا ال�سعي، واإمنا يبقى  وعليه اأن ال يحلق اأو يق�سّ
النحر  يوم  الكربى  العقبة  جمرة  يرمي  حتى  حمرمًا 
العا�سر من ذي احلجة، حيث يتحلل بعد ذلك باحللق 
اأو التق�سري؛ وهذا هو التحلل االأول )االأ�سغر(، الذي 
يباح له به ما كان حمظورًا عليه ما عدا الن�ساء، فاإذا 
طاف االإفا�سة حتلل التحلل الثاين )االأكرب(، فتحّل له 
واإفا�سته من  وقوفه  املفرد يف  واحلاج  الن�ساء حينئٍذ، 
عرفة ورمي اجلمار واملبيت مبنى وطواف الوداع، �ساأنه 
�ساأن احلاج القارن واملتمتع، اإال اأنه ال ي�سعى بني ال�سفا 
بينهما  �سعى  قد  كان  اإن  االإفا�سة،  بعد طواف  واملروة 
اإال  هديًا  يذبح  اأن  عليه  يجب  وال  القدوم،  طواف  بعد 

تطوعًا.
    وبعد فراغه من حجه اإن رغب اأن يوؤدي العمرة يخرج من 
وهي  احلل  منطقة  اأدن��ى  من  بالعمرة  فيحرم  مكة  يف  �سكنه 

التنعيم )م�سجد ال�سيدة عائ�سة ر�سي اهلل عنها (.
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الن�سك الثاين: الِقران: 
    وه��و االإح����رام ب��احل��ج وال��ع��م��رة م��ع��ًا، حيث يقوم 
احلج  اأريد  اإين  )اللهم  فيقول:  معًا،  منا�سكهما  باأداء 
حب�سني  فاإن  مني،  وتقبلهما  ل،  في�سرهما  والعمرة، 
ْيَك  ْيَك، َلبَّ ْيَك اللَُّهمَّ َلبَّ حاب�س فَمِحلِّي حيث حب�ستني، َلبَّ
اَل  َوامْلُْلَك  َلَك  ْعَمَة  َوالنِّ ْمَد  احْلَ اإِنَّ  ْيَك،  َلبَّ َلَك  �َسِريَك  اَل 
�َسِريَك َلَك(، وال�سنة يف التلبية ومدتها كما �سبق ذكرها 

يف االإفراد باحلج.
    فاإذا و�سل احلاج مكة طاف بالبيت �سبعة اأ�سواط، 
�سبعة  وامل���روة  ال�سفا  بني  �سعى  ثم  ال��ق��دوم،  ط��واف 
اأ�سواط اأي�سًا، ويبقى على اإحرامه ل يتحلل، ثم يخرج 
يوم  احلجة  ذي  م��ن  الثامن  ال��ي��وم  يف  امل�ساعر  اإل��ى 
ة واإالَّ فال  الرتوية، فاإن متكن من املبيت يف منى وهو �ُسنَّ
التا�سع من ذي احلجة  �سيء عليه، ثم يقف بعرفة يف 
ثم يبيت مبزدلفة فاإن مل يتمكن يكتفي باملكوث لفرتة 
ي�سرية فاإن مل يتمكن فيجزوؤه املرور مبزدلفة ثم يدفع 
النحر  يوم  )الكربى(  العقبة  جمرة  ويرمي  منى  الى 
ب�سبع ح�سيات ويتحلل من  )العا�سر من ذي احلجة( 
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حجه التحلل االأ�سغر باحللق اأو التق�سري بعد اأن يرمي 
جمرة العقبة اأو يطوف طواف االإفا�سة )الزيارة(، اإالَّ 
بعد  �سعى  قد  الأنه  االإفا�سة؛  بعد طواف  ي�سعى  ال   اأنه 
التق�سري  اأو  واحللق  االإفا�سة  اأمت  واإن  القدوم،  طواف 
حتلل التحلل االأكرب، حيث ُيباح له فيه ما كان حمظورًا 
الوداع قبل �سفره، وبهذا يكون  ياأتي بطواف  عليه، ثم 

قد اأتى باحلج والعمرة معًا.
الن�سك الثالث: التمتع: 

    وهو االإح��رام بالعمرة يف اأ�سهر احلج ) �سوال وذو 
القعدة والع�سر االأُول من ذي احلجة ( متمتعًا بها اإلى 
احلج، فيقول: » اللهم اإين اأريد العمرة متمتعًا بها اإلى 
احلج، في�سرها ل، وتقبلها مني، فاإن حب�سني حاب�س، 
اَل  ْيَك  َلبَّ ْيَك،  َلبَّ اللَُّهمَّ  ْيَك  حب�ستني، َلبَّ حيث  فَمِحلِّي 
ْعَمَة َلَك َوامْلُْلَك اَل �َسِريَك  ْمَد َوالنِّ ْيَك، اإِنَّ احْلَ �َسِريَك َلَك َلبَّ
َلَك«، ويرد على �سنة التلبية هنا ما ورد عليها �سابقًا يف 
االإفراد والِقران، مع وجوب التاأكيد هنا اأن على احلاج 
بعد  االأول  ال�سعي  وامل��روة،  ال�سفا  بني  �سعيني  املتمتع 
االإفا�سة،  طواف  بعد  الثاين  وال�سعي  القدوم،  طواف 



39

بني  االإح���رام  مبحظورات  ال�ستمتاعه  متمتعًا  ي  و�ُسمِّ
العمرة واحلج.

اأحرم للحج  الثامن من ذي احلجة  اليوم      فاإذا جاء 
من �سكنه يف مكة املكرمة متمتعًا، ، والتمتع  اأّي�سر واأخف 
النية ما مل ي�سرع بطواف  على احلاج، ويجوز له تغيري 

الُن�ُسك.
     ويف التمتع والِقران يجب الهدي على القادر واأقله 

�ساة، واإال فيجب ال�سوم كما �سياأتي بيانه.

كيف يحج املتمتع؟ 
اأواًل: يقوم احلاج باأداء منا�سك العمرة وهي:

االإحرام من امليقات. 1 -
الطواف حول الكعبة �سبعة اأ�سواط. 2 -

ال�سعي بني ال�سفا واملروة �سبعة اأ�سواط. 3 -
ال��ت��ح��ل��ل م��ن االإح������رام، وي��ك��ون ب��احل��ل��ق اأو  4 -

التق�سري.
ثانيًا: يبقى املتمتع بعد ذلك متحلاًل؛ اأي يحل له كل ما 
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كان حمظورًا عليه اأثناء اإحرامه، مبا يف ذلك الن�ساء، 
حتى اليوم الثامن من ذي احلجة )يوم الرتوية(.

ذي  من  الثامن  اليوم  من  تبداأ  احل��ج:  اأعمال  ثالثًا: 
احلجة )يوم الرتوية(، وهي على النحو التال:

يوم الثامن من ذي احلجة ) يوم الرتوية (:  1 .
اأ- ي�سن للحاج االغت�سال و�سالة ركعتني، ثم ُيْحُرم 
باحلج من م�سكنه يف مكة املكرمة، ويجوز له اأن 
يحرم باحلج يوم عرفة، واالأول اأف�سل، ويقول يف 
وتقبله  ل  في�سره  احلج،  اأريد  اإين  )اللهم  نيته: 
ْيَك،  ْيَك اَل �َسِريَك َلَك َلبَّ ْيَك، َلبَّ ْيَك اللَُّهمَّ َلبَّ مني، َلبَّ

ْعَمَة َلَك َوامْلُْلَك اَل �َسِريَك َلَك(. ْمَد َوالنِّ اإِنَّ احْلَ
ب- من ال�سنة - ولي�س من الواجب - توّجه احلجاج 
والع�سر  الظهر  ي�سّلوا  اأن  وُي�ْستحب  منى،  اإلى 
التا�سع  ليلة  فيها  يبيتوا  واأن  والع�ساء،  واملغرب 
ي�ستعدون  ثم  الفجر،  وُي�سلون  احلجة  ذي  من 

لل�سعود اإلى عرفة.
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احلاج  على  ي��ف��وت  ال  حتى   :) ه��ام  تنبيه   ( ج- 
على  وت�سهياًل  احلج،  ركن  وهو  بعرفات  الوقوف 
احلاج اأمام االزدحام، وحتى ال ي�سطر اإلى امل�سي 
ال�سماح  ل�سعوبة  قدميه  على  طويلة  م�سافات 
اإلى  بالدخول  ب��ل��ده،  م��ن  تقّله  التي  للحافالت 
منى  اإل��ى  نقله  ترتيب  معها  ي�سعب  مما  منى، 
اأن  العمل  ج��رى  فقد  ه��ذا  لكل  عرفات،  اإل��ى  ثم 
يتوّجه احلجاج يوم الثامن من ذي احلجة )يوم 
ال  اأنه  وبخا�سة  مبا�سرة،  عرفات  اإلى  الرتوية( 
اأي  يرتتب على من ترك املبيت مبنى ليلة عرفة 
من  اأن  على  العلم  اأهل  واأجمع  �سرعية؛  خمالفة 
فهو  عليه،  �سيء  ال  ليلة عرفة  املبيت مبنى  ترك 
من م�ستحبات احلج و�سننه، فقد تاأخرت عائ�سة 
ثلث  ذه��ب  ال��رتوي��ة حتى  ي��وم  عنها  اهلل  ر���س��ي 

الليل«)42(.
�سرعية؛  به حماذير  القيام  كان يرتتب على  ف��اإذا      

42  .النووي: املجموع  8 / 92.
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يفوت  اأن  خ�سي  اأو  مر�سه،  اأو  احل��اج  �سياع  كخ�سية 
الوقوف بعرفات وجب القول بجواز ترك املبيت مبنى 
اإذا  وخ�سو�سًا  ال�سرعية،  بالقواعد  عماًل  عرفة؛  ليلة 
هو  كما  جماعي،  اأ�سا�س  على  يقوم  احلج  ترتيب  كان 
احلال مع احلجاج االأردنيني، واإن ذهاب بع�سهم كاأفراد 
يوؤدي بهم اإلى ال�سياع، ويعر�سهم ملخاطر بالغة، توؤدي 

اإلى عدم التحاقهم ببقية اإخوانهم احلجاج.
يوم التا�سع من ذي احلجة ) يوم عرفة (: 2 .

احلجة  ذي  من  التا�سع  ي��وم  �سم�س  طلوع  بعد  اأ- 
يتوجهون نحو عرفة للوقوف بها.

ب- بعد غروب �سم�س اليوم التا�سع ينطلق احلجاج 
اإلى مزدلفة بهدوء و�سكينة )ليلة العا�سر من ذي 
جمعًا  فيها  والع�ساء  املغرب  لُّوَن  ُي�سَ احلجة(، 

وق�سرًا جمع تاأخري.  
يوم العا�سر من ذي احلجة ) يوم النحر( واأعمال  3 .

هذا اليوم هي:
اأ- ي�سلي احلاج الفجر يف مزدلفة اإن اأمكنه ذلك، 
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ويجوز له النزول اإلى منى بعد منت�سف الليل. 
ب�سبع  مبنى  )ال��ك��ربى(  العقبة  جمرة  يرمي  ب- 

ح�سيات.
ج- يحلق اأو يق�سر الرجل راأ�سه، اأما املراأة فتق�سر 
التحلل  حتلل  قد  احلاج  فيكون  اأمنلة،  بقدر  ولو 
االأ�سغر، فتحّل له جميع حمظورات االإحرام، ما 

عدا الن�ساء.
بع�س يف  االأفعال على  بع�س  تقدمي  د- ال حرج يف 

هذا اليوم.
ه�- اإذا طاف احلاج طواف االإفا�سة اأبيح له جميع 
بني  الطواف  بعد  وي�سعى  االإح���رام،  حمظورات 

ال�سفا واملروة.
اليوم احلادي ع�سر من ذي احلجة 

اأ- املبيت يف منى ليال الت�سريق.
كل  ُترمى  حيث  ال���زوال،  بعد  اجلمرات  رم��ي  ب- 
جمرة ب�سبع ح�سيات ُيكرب احلاج مع كل ح�ساة 

يبداأ بال�سغرى ثم الو�سطى ثم الكربى.
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ج- الأهل االأعذار - كاملر�سى وال�سعفاء - اأن يوكلوا 
غريهم يف الرمي.

اليوم الثاين ع�سر من ذي احلجة 4 .
اأ- يفعل احلاج مثلما فعل يف اليوم احلادي ع�سر.

قبل  منى  من  خ��رج  التعجل  احل��اج  اأراد  اإذا  ب- 
منى  يف  يبيت  التاأخر  �ساء  واإن  ال�سم�س،  غروب 
اإلى  يعود  ثم  ويرمي اجلمرات  ع�سر  الثالث  ليلة 

مكة املكرمة.
طاف  بلده  اإل��ى  الرجوع  على  احل��اج  ع��زم  اإذا  ج- 
واأهل  والنف�ساء  احلائ�س  اأم��ا  ال���وداع،  ط��واف 

االأعذار فلهم ترك طواف الوداع.
الطواف ببيت اهلل احلرام

تعريف الطواف:
هو الدوران حول الكعبة امل�سرفة �سبعة اأ�سواط تعبدًا هلل 

بنية، قال تعالى           )43(.
اأول عمل يقوم به احلاج بعد دخوله      وُيَعدُّ الطواف 
امل�سجد احلرام، اإذ ُت�ْسَتَحُب الَبَداَءُة به الأنه ُيعدُّ حتية 

43  . �سورة احلج: 29.
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اأول  اإنَّ   « قالت:  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  فعن  الكعبة، 
�سيء بداأ به حني َقِدَم النبي  اأنه تو�ساأ ثم طاف «)44( 
الطواف،  َرْكَعتا  عنها  ِزئ  وجُتْ ال�سالة  امل�سجد  وحتية 
وُي�َسنُّ عند روؤية الكعبة امل�سرفة الدعاء »اللهم زد هذا 
 ،)45(» وب��رًا  ومهابة  وتكرميًا  وت�سريفًا  تعظيمًا  البيت 
وللُمفرِد  ُعمرٍة  َطواَف  للمتمتع  هنا  الطواف  وُيْحَت�َسُب 

والقارِن َطواَف ُقُدوٍم.  

�شروط �شحة الطواف:
1- النية: الأن الطواف عبادة وال ت�سح العبادة اإال بالنية.

44  . رواه البخاري برقم 1641، و م�سلم برقم 1235.
45  . رواه البهيقي برقم 9480 وقال هذا منقطع.
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اَلٌة()46(،  �سَ ��َواُف  )ال��طَّ  : لقوله   العورة:  2- �سرت 
اإلى  ال�سّرة  من  وه��ي  ع��ورت��ه،  ي�سرت  اأن  الرجل  وعلى 
الركبة، واملراأة يحرم عليها اأن تك�سف �سيئًا من ج�سمها 

با�ستثناء وجهها وكفيها.
3- ال��ط��ه��ارة ع��ن احل���دث االأ���س��غ��ر واالأك�����رب: باأن 
عن  والطهارة  ُجُنبًا  ولي�س  و�سوء،  على  احلاج  يكون 
النجا�سة يف البدن والثوب، واملراأة ي�سرتط طهارتها 
 : اهلل  ر�سول  عن  جاء  ملا  والنفا�س،  احلي�س  من 

اَلٌة«)47(. َواُف �سَ »الطَّ
للحاج  عر�س  ف��اإذا  ال�سبعة:  الأ���س��واط  ا�ستكمال   -4
ال�سالة،  اأقيمت  كاأن  الطواف،  اأثناء  ق�سري  عار�س 
فاإذا فرغ مما عر�س له اأكمل الطواف من حيث توقف، 
ولو �سك بعدد الأ�سواط التي طافها لزمه الأخذ بالأقل 

ومتامه:   ،9560 برقم  والبيهقي   15461 برقم  اأحمد  االإمام  رواه   .   46
)َفاأَِقلُّوا ِفيِه من اْلَكاَلِم(.

47  . تقدم تخريجه .
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ووجبت عليه الزيادة حتى يتيقن الأ�سواط ال�سبعة.
اإليه،  5- ابتداء الطواف من احلجر االأ�سود واالنتهاء 

واأن يجعل البيت )الكعبة( عن ي�ساره.
اأن  يجب  ومم��ا  اإ�سماعيل:  ِحْجر  خ��ارج  ال��ط��واف   -6
يحر�س عليه احلاج اأثناء طوافه اأن يجعل طوافه خارج 
�ٍس؛ اإذ  ِحْجِر اإ�سماعيل عليه ال�سالم املحاط بجداٍر ُمَقوَّ
احِلْجُر من الكعبة كما هو ثابت يف ال�سنة ال�سحيحة، 
وي�سمى )احلطيم(، ومن مل يطف بجميع الكعبة، مبا 

يف ذلك احِلْجُر فال ي�سح طوافه.
ويجوز الطواف داخل امل�سجد يف اأي مكان منه ولو على �سطحه.

�سنن الطواف:
الطواف ما�سيًا: فاإن مل ي�ستطع لعذر طاف راكبًا.  1 -

اال�سطباع: وهو اأن يجعل و�سط الرداء حتت كتفه  2 -
ويبقي  الي�سرى،  كتفه  على  طرفيه  ويرد  اليمنى، 
اأمية  كتفه اليمنى مك�سوفة، ملا جاء عن يعلى بن 
َطِبعًا عليه ُبْرٌد  اأن النبي  : » طاف بالبيت ُم�سْ
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اأخ�سر«)48(.
يتبعه  ال��ذي  الطواف  يف  اإال  اال�سطباع  ُي�سّن  وال 
�سعي، كطواف القدوم، كما اأنه ال ي�سرع اال�سطباع 
جميع  يتم  حتى  ال��ط��واف،  ب��ه��ذا  ال��ب��دء  عند  اإال 

اأ�سواط الطواف.
مع  م�سيه  يف  احل���اج  ي�سرع  اأن  وه��و  ال��َرَم��ل:  3 -
وي�سّن  وال��ع��دو،  ال��وث��وب  دون  اخُل��ط��ا،  تقارب 
والعجزة،  الن�ساء  دون  القادرين  للرجال  ذلك 
ويكون يف الأ�سواط الثالثة الأُول فقط، من كل 
اأن ال يرتتب على  �سريطة  �سعي،  يتبعه  طواف 
بن  جابر  فعن  بالطائفني،  �سرر  اإحل��اق  ذلك 
بيان �سفة حج  ر�سي اهلل عنهما يف  عبد اهلل 
النبي  : » ...حتى اإذا اأتينا البيت معه ا�ستلم 

الركن فرمل ثالثًا وم�سى اأربعًا« )49(.
الركن  وا�ستالم  وتقبيله  االأ�سود  احلجر  ا�ستالم  4 -
بن  عمر  اأن  ج��اء  مل��ا   ، النبي  لفعل  اليماين، 
اأَّنَك  اأَْعَلُم  »اإِيّن  اخلطاب  قّبل احلجر وقال: 

48  . رواه اأبو داود برقم 1885 وابن ماجه برقم 2954.
49  . �سحيح م�سلم برقم 3009 .
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ّر َواَل َتْنَفُع، َوَلْواَل اأَيّن َراأَْيُت َر�ُسوَل  َحَجٌر، َواأَّنَك اَل َت�سُ
اهلّلِ  َقّبَلَك َما َقّبْلُتَك«)50(، ونظرًا الزدحام هذه 
اإل��ى احل��اق ال�سرر بالغري وهو  ي��وؤدي  االأي��ام وما 
حرام، فيكتفى باال�سارة دون اال�ستالم والتقبيل، 
َك َرُجٌل َقِويٌّ  : » اإِنَّ اإذ قال ر�سول اهلل  لعمر 
ِعيَف اإِْن َوَجْدَت  َجِر َفُتوؤِْذَي ال�سَّ اَل ُتَزاِحْم َعَلى احْلَ

.)51(» ْ الَّ َفا�ْسَتْقِبْلُه َفَهلِّْل َوَكربِّ َخْلَوًة َفا�ْسَتِلْمُه َواإِ
احلاج  يقول  حيث  وال��دع��اء:  الذكر  ا�ستحباب  5 -
عند بدء ال�سوط الأول، مبحاذاة احلجر الأ�سود: 
)ب�سم اهلل واهلل اأكرب، اللهم اإميانًا بك، وت�سديقًا 
نبيك  ل�سّنة  وات��ب��اع��ًا  بعهدك،  ووف���اًء  بكتابك، 
(، ويدعو اأثناء الطواف مبا تي�سر دون  حممد 

االلتزام بدعاء معني.
بينهما  ف�سل  دون  ال�سبعة:  الأ�سواط  بني  املوالة  6 -

اإال لعذر كال�سالة اأو ق�ساء حاجة.
�سالة ركعتي الطواف: اإذا فرغ احلاج من الطواف  7 -

50 . رواه البخاري برقم 1597، وم�سلم برقم  1270 .
51  . م�سند اأحمد برقم 190. وهو حديث ح�سن.
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�سلى ركعتني خلف مقام اإبراهيم  ما اأمكن، 
احلرم،  من  َمَكاٍن  اأيِّ  يف  �سلَّى  ذلك  َت��َع��َذَر  واإن 
اإيذاء  وهو االأولى نظرًا ل�سيق املكان، وخوفًا من 
الطائفني وَيْقراأ يف الركعة االأولى �سورة الكافرون 

ويقراأ يف الثانية �سورة االإخال�س.
�سالة  بعد  زم��زم:  ماء  من  والت�سلع)52(- 8  ال�سرب 
م��اء زمزم  م��ن  ال��ط��واف،ي�����س��رب احل��اج  ركعتي 
ويكرث منه، فعن اأبي ذر  اأن النبي  قال يف 
ماء زمزم:» اإنها مباركة واإنها طعام ُطْعٍم و�سفاء 
اهلل   ر�سول  اأن  جابر   وعن   ،)53(  » �ُسْقٍم 

قال:« ماء زمزم ملا �سرب له«)54(.
من ال�سنة اأن يدعو )اللهم اإين اأ�ساألك علمًا نافعًا، 
�سقم،  كل  وم��ن  داء  كل  من  و�سفاًء  وا�سعًا،  ورزق��ًا 

52  . الت�سلع: االإكثار من ال�سرب حتى متتلئ �سلوعه.
53  . رواه م�سلم برقم 2473.وقد رواه م�سلم اإلى قوله: » طعام طعم «، 
ومتام احلديث يف قوله و�سفاء �سقم رواه عدة من العلماء منهم الطيال�سي 

يف م�سنده برقم 457.
54  . رواه ابن ماجه برقم 3062 ورواه احمد برقم 14892 ، 
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برحمتك يا اأرحم الراحمني يا رب العاملني()55(. 

اأنواع الطواف

حكمه اأو �سفتهنوع الطواف

ة وهو حتية للبيت احلرام طواف القدوم �ُسنَّ
وهو  ركن يف العمرة

ركن من اأركان احلجطواف االإفا�سة ) الزيارة (

واجب بعد االنتهاء من طواف الوداع ) ال�سدر (
اأعمال احلج

كيف تطوف املراأة احلائ�س؟ 
   تنتاب احلرية كثريًا من الن�ساء، حني يح�سن اأثناء احلج 
اأو العمرة قبل الطواف، فاإذا حا�ست املراأة اأثناء الُن�ُسك، 
تدخل  وال  العمرة،  اأو  احل��ج  اأع��م��ال  بكل  تاأتي  اأن  فلها 
الطواف  وميكنها  بالبيت،  تطوف  وال  احل��رام،  امل�سجد 
بعد الطهر من حي�س اأو نفا�س، فاإن خافت فوت الوقت، 
و�سفر القافلة، وكان دمها ال يزال نزوله ُمتقطعًا، فيجوز 
الركن،  ط��واف  وتطوف  تغت�سل،  اأن  انقطاعه  اأي��ام  لها 

55  . رواه احلاكم يف امل�ستدرك  برقم 1739 .
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وهذا موافق لراأي االإمامني مالك واأحمد، وعماًل بقول يف 
مذهب ال�سافعي: )النقاء يف اأيام احلي�س طهر(.

   وقد اأفتى بع�س العلماء، ب�سحة طواف املراأة احلائ�س 
فاحلكم  قافلتها،  مع  لل�سفر  ا�سطرت  اإذا  والنف�ساء، 

لل�سرورة وال يجوز التهاون به، ولكل حالة ظرفها.
   واأجاز العلماء للمراأة تناول الدواء لقطع الدم، ح�سب 
انقطع  ف��اإذا  املخت�سني،  الثقات  الطب  اأه��ل  اإر���س��اد 

اغت�سلت وطافت.
ال�سعي بني ال�سفا واملروة

   اإذا اأنهى احلاج اأو املعتمر طوافه، فعليه اخلروج اإلى 
له  تي�سر  اإن  ال�سفا  باب  من  يخرج  اأن  وال�ُسنة  امل�سعى، 

ذلك، فياأتي �سفح جبل ال�سفا للبدء بركن ال�سعي.
تعريف ال�سعي وحكمه؟

   ال�سعي: هو قطع احلاج اأو املعتمر امل�سافة الكائنة بني 
ال�سفا واملروة، مرتددًا بينهما �سبع مرات ذهابًا واإيابًا 
بال�سفا منتهيًا  اإال بعد طواف، مبتدئًا  �سعٌي  وال يكون 
ركن  وال�سعي  والثواب،  واملغفرة  للرحمة  طلبًا  باملروة، 
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من اأركان احلج، ال ي�سح احلج دونه لقوله تعالى: 

 ،)56(                                                                                
: »ا�سعوا فاإن اهلّل كتب عليكم ال�سعي«)57(. وقال 

�شروط �شحة ال�شعي:  
1- اأن يتقدمه طواف �سحيح: فال ي�سح ال�سعي اإال اأن  
الطواف  هذا  نوع  كان  مهما  �سحيح،  ط��واف  يتقدمه 
)طواف القدوم، اأو طواف االإفا�سة اأو طواف العمرة(، 
م ال�سعي  فاإن �سعى قبله مل ي�سح، الأن النبي  مل ُيقدِّ
ُر  وَّ ُيَت�سَ ُيَتطوع بال�سعي ُم�ستقاًل، وال  على الطواف، وال 

ُوقوعه بعد طواف الوداع، الأنه اآخر الُن�ُسك.
من  فالذهاب  نق�س،  دون  اأ�سواط  �سبعة  يكمل  اأن   -2

ال�سفا مرة، والعودة من املروة مرة وهكذا.
3- الرتتيب: حيث يبداأ بال�سفا، ويختتم باملروة لقوله 

تعالى:
56  . �سورة البقرة 158. 

57  . رواه االإمام اأحمد برقم 27407
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   ،)58(                                             
ا َبَداأَ اهلّلُ ِبِه()59(؛ فلو بداأ احلاج  : )اإِْبَداأوا مِبَ  وقوله 

اأو املعتمر �سعيه من املروة فال يحت�سب �سوطًا.
ف�سل  فلو  ال�سبعة:  الأ�سواط  بني  وامل��والة  املتابعة  وُي�سن 

يبداأ  اأن  اأُ�ستحب  حاجة،  غري  من  كبري  بفا�سل  بينهما 
للحاج عار�س ق�سري،  اإذا عر�س  اإال  ال�سعي من جديد، 
له،  عر�س  مما  فرغ  ف��اإذا  تعب،  اأو  ال�سالة  اأقيمت  كاأن 

اأكمل الأ�سواط ال�سبعة. 

58  . �سورة البقرة 158. 
59  . رواه م�سلم،برقم 3009 .
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�ُسنن ال�سعي بني ال�سفا واملروة:
وقوف احلاج على ال�سفا: ُم�ستقباًل الكعبة ُمهلاًل ُمكربًا  1 -

تاليًا قوله تعالى: 

                                            )60( يف بداية كل �سوط، مرددًا  
الدعاء » ال اإله اإال اهلل وحده ال �سريك له، له امللك وله 

احل��م��د، وه��و على كل 
�سيء قدير«.

الرمل )الهرولة(  2 -
ب����������ني امل�����ي�����ل�����ني 
وهو  االأخ�����س��ري��ن: 
�����س����رع����ة امل�������س���ي 

الن�ساء  اأما  القادرين  بالرجال  خا�س  وهو  بينهما 
فال ُي�سن لهن ذلك.

وقوف احلاج على املروة: ويفعل متامًا ما فعله على ال�سفا.  3 -
الطهارة من احلدث والنج�س مع �سرت العورة. 4 -

60  . �سورة البقرة 158. 
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عليه،  اهلل  فتح  مبا  يدعو  حيث  وال��دع��اء:  الذكر  5 -
، كاأن يقول:» رب اغفر وارحم  وُي�سّلي على النبي 
وجتاوز عما تعلم اإنك اأنت االأعز االأكرم«)61(، ويقول 
اأي�سًا : »ربنا اآتنا يف الدنيا ح�سنة ويف االآخرة ح�سنة 

وقنا عذاب النار«.

الوقوف بعرفة
منا�سكهم  اأداء  بعد  املكرمة  مكة  يف  احلجيج  يبقى     
اإلى اليوم الثامن من ذي احلجة، ثم يتوّجهون اإلى منى 
اإلى  توجهوا  واإاّل  ب�سهولة،  ذلك  لهم  َتي�سر  اإن  للمبيت 
التا�سع من  يوم  بها  للوقوف  ا�ستعدادًا  عرفة مبا�سرة  

ذي احلجة وهو الأحوط.
    حكم الوقوف بعرفة: هو الركن االأعظم الذي ال ي�سح 
: ) احَلّج َعَرَفُة( احلج اإاّل به ، ملا ورد اأن  الر�سول 
الوقوف  وق��ت  يف  بعرفة  يقف  مل  ال��ذي  واحل���اج   ،)62(

واملق�سود  م�ستقباًل؛  يحج  اأن  وعليه  ب��اط��ل،  فحجه 
حدده  الذي  املكان  يف  والوجود  احل�سور  هنا  بالوقوف 

61 . اأخرجه الطرباين يف االأو�سط برقم 2757 والبيهقي برقم 9555 .
62  . رواه الرتمذي برقم 606 واأحمد برقم 18796 .
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ال�سرع، وهو عرفة، وال ُيق�سد من الوقوف بعرفة ق�ساء 
احلاج يومه واقفًا، بل له اجللو�س واال�سطجاع والنوم، 
احلائ�س  للمراأة  يجوز  اإذ  للوقوف،  الطهارة  ُتطلب  وال 
من  احلاج  ُيكرث  اليوم  هذا  ويف  به،  الوقوف  والنف�ساء 
الدعاء والتلبية والتهليل والت�سبيح، وال ُي�سغل نف�سه مبا 

على  اهلل   ُيفي�س  حيث  تعالى،  اهلل  ذكر  عن  ُيْلِهي 
اٌت ال  عباده من احلجاج فى هذا اليوم العظيم، ُفُيو�سَ
وقبوله  للذنوب،  ومغفرته  ى من ر�سوانه  �سَ حُتْ وال  ُتعدُّ 

الأعمالهم اخلال�سة.
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�شروط الوقوف بعرفة:
- 1 مكان الوقوف: عرفة كلها موقف، وي�سح اأداء الركن 

: »ُكلُّ َعَرَفَة َمْوِقٌف«)63(. يف اأي مو�سع منها، لقوله 
وق��ت ال��وق��وف: ي��ب��داأ م��ن ال���زوال - دخ���ول وقت  2 -
الظهر- يوم عرفة، التا�سع من ذي احلجة، وميتد 
اإلى طلوع الفجر ال�سادق يوم النحر فعلى احلاج 
الليل والنهار، فال يفي�س  اأن يجمع يف وقوفه بني 
اإال بعد الغروب، الأن النبي »مل يزل  من عرفه 
بني  جمع  وبهذا  ال�سم�س«)64(،  غربت  حتى  واقفًا 

الوقوف يف النهار والليل.
�سنن الوقوف واآدابه:

ينبغي على احلاج اأن يحر�س على ال�سنن واالآداب التالية: 
االغت�سال قبل الوقوف. 1 -

املحافظة على الطهارة الكاملة اأثناء وجوده بالو�سوء. 2 -
االأف�سل اأن يكون م�ستقباًل للقبلة، متطهرًا �ساترًا لعورته. 3 -

63  . رواه االإمام اأحمد برقم16797  وابن حيان برقم 3854 والطرباين يف 
املعجم الكبري برقم 1562. 

64  . رواه م�سلم برقم 3009 .
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جمع  وجمعهما  والع�سر،  الظهر  �سالة  ق�سر  4 -
تقدمي يف وقت الظهر، باأذان واحد واإقامتني؛ لفعل 

ر�سول اهلل  ذلك.
اأي جتمع  تنبيه هام: جتوز ال�سالة يف املخّيم ويف 
احلاج  على  يجب  وال  احل��ج��اج،  على  تي�سريًا  اآخ���ر؛ 
ال�سالة يف م�سجد منرة، بل نن�سحك اأخي احلاج اأن 
تبقى مع جماعتك يف املخّيم وعدم مغادرته اإال لل�سرورة؛ 
واإذا فاتتك  اأو تعر�سك ل�سربة �سم�ٍس،  خ�سية ال�سياع 

�سالة اجلماعة فلك اجلمع والق�سر منفردًا.
اأن يكون حا�سر القلب فارغًا من االأمور ال�ساغلة  5 -
عن الدعاء، يكرث من التهليل وقراءة القراآن الكرمي 
واإظهار  ل��ه،  واخل�سوع  تعالى،  اهلل  اإل��ى  والت�سرع 
ال�سعف واالفتقار والذلة له تعالى، وال�سالة على 
والتحميد  والتوبة  والتلبية  واال�ستغفار  النبي  

والت�سبيح ما ا�ستطاع اإلى ذلك �سبياًل.

الإفا�سة من عرفات اإلى مزدلفة
احلاج  اأف��ا���س  التا�سع  اليوم  �سم�س  غربت  اإذا         
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الهدوء  وعليه  مزدلفة  اإل��ى  متوّجهًا  عرفة  م��ن 
اإليه   والتوجه  التلبية  من  مكرثًا  وال�سكينة، 

بالذكر والدعاء .
      وال��وق��وف مب��زدل��ف��ة واج���ب م��ن واج��ب��ات احلج، 
اأكاَن  �س�واًء  حاٍل؛  اأي  عل��ى  فيه���ا  املُْكَث  به  وُيق�س���ُد 
ولو  احلافلة،  يف  ولو  نائمًا،  اأم  قاعدًا  اأم  واقفًا  احلاُج 
ذي  من  العا�سر  ليلة  م��ن  الثاين  الن�سف  من  لربهة 

احلجة؛ اأي ليلة العيد؛ قال تعالى: 

)65(، ويف مزدلفة ُي�سلِّي احلجاج املغرب والع�ساء جمع 

ق�سرًا  ركعتني  والع�ساء  ركعات،  ثالث  املغرب  تاأخري؛ 
يف وقت الع�ساء، باأذان واحد واإقامتني، من غري تطوع 
بعد  اأو  املغرب  وقت  اإليها  و�سوله  كان  �سواء  بينهما، 

65  . �سورة البقرة 199-198.
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دخول وقت الع�ساء، حلديث اأ�سامة بن زيد ر�سي اهلل 
عنه اأن النبي  : » ... فلما جاء املزدلفة نزل فتو�ساأ 
ثم  املغرب  ف�سلى  ال�سالة  اأقيمت  ثم  الو�سوء  فاأ�سبغ 
ال�سالة  اأقيمت  ثم  منزله  يف  بعريه  اأن�سان  كل  اأن��اخ 
ف�سلى الع�ساء ومل ي�سل بينهما «)66(، وللحاج مغادرة 
مزدلفة بعد املُكث فيها جزًء من الليل ولو مبقدار حط 
ابن عبا�س ر�سي  الرحال، وال حرج يف ذلك؛ حلديث 
َم ر�سول اهلل  يف �سعفِة من  َقدَّ اهلل عنهما كنت فيمن 
اأهله)67(،  وله جمع اجلمرات التي �سريميها يف منى من 

املزدلفة اأو من اأي مكان اآخر.

اأعمال يوم النحر يف منى
    بعد املُْكِث مبزدلفة يتوجُه احلاج اإلى منى، وامل�سروع له اإذا 
و�سل منى، اأن يرمي جمرة العقبة )الكربى( ب�سبع ح�سيات 
ثم  الهدي  ذبح  ثم  احل��ج،  واجبات  من  واج��ب  وهو  متفرقة 

66  . رواه البخاري،برقم 1672 وورواه م�سلم برقم 1280 .
67  . رواه البخاري برقم 1678 ، وم�سلم برقم 1293 واللفظ له .
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احللق اأو التق�سري، واحللق اأولى للرجال، وهنا يتوقف احلاج 
عن التلبية، ويكون بذلك قد حتّلل التحلل االأول )االأ�سغر(، 
وله  الن�ساء،  عدا  عليه  حمظورًا  كان  ما  فيه  له  ُيباح  ال��ذي 
حتلل  فعل،  فاإن  االإفا�سة  لطواف  املكرمة،  مكة  اإلى  التوجه 
التحلل الثاين )االأكرب(، واأبيحت له جميع حمظورات االإحرام 
مبا فيها الن�ساء، وي�سعى بني ال�سفا واملروة اإن كان ُمَتَمِتعًا، 
ثم يعود اإلى منى للمبيت فيها لياًل، ولي�س من �سروط املبيت 

�سي بها معظم الليل. النوم مبنى، بل يكفيه اأن مُيْ

حكم املبيت يف منى ليايل الت�سريق
امل��ب��ي��ت مبنى     
ل��ي��ال احل���ادي 
والثالث  والثاين 
ع�����س��ر م���ن ذي 
احل��ج��ة واج����ٌب 
م�����ن واج����ب����ات 
راأي  احلج، على 
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، رجع اإلى منى  جمهور الفقهاء؛ ملا ورد اأن الر�سول 
بعد طواف االإفا�سة، فمكث فيها ليال اأيام الت�سريق، 
فمن ترك املبيت فيها ليال الت�سريق بال عذر م�سروع 
يلزمه دم؛ لرتكه واجبًا من واجبات احلج، اإال اأنه يجوز 
والقائمني على م�سلحة  كاملر�سى  االأع��ذار،  الأ�سحاب 
لالأدلة  الت�سريق  ليال  مبنى  املبيت  ت��رك  احل��ج��اج، 

التالية:
حديث اْبِن ُعَمَر ر�سي اهلل عنهما قال: » ا�ستاأذن  1 -
ّكَة َلَياِلَ ِمًنى،  اْلَعّبا�س َر�ُسوَل اهلّلِ  اأَْن َيِبيَت مِبَ

ِمْن اأَْجِل ال�ِسَقاَية َفاأَِذَن َلُه«)68(.
: » اأرخ�س لرعاء االإبل   ما ورد اأن ر�سول اهلل - 2
يف البيتوتة خارجني عن منى، يرمون يوم النحر، 
ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومني، ثم يرمون 

يوم النفر«)69(.

68  . متفق عليه رواه البخاري برقم ) 1745(، ورواه م�سلم برقم )1315(. 
داود)1975(،  واأبو   ،)23826( واأحمد   ،)815( مالك  اأخرجه   .  69

والرتمذي)955(، وابن ماجه) 3037(، والن�سائي) 3069(.
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الأهل  مبنى  املبيت  ت��رك  يف  الرخ�سة  ثبتت  ف���اإذا   
للمبيت  مكانًا  يجدون  وه��م  االإب���ل،  ول��رع��اء  ال�سقاية 
مبنى، فمن باب اأولى اأن تثبت ملن مل يجد مبنى مكانًا 
منى  اإل��ى  الو�سول  م��ن  يتمكن  مل  مل��ن  وك��ذا  ب��ه،  يليق 
ة وال �سيء على من  لعذر، اإذ املبيت عند اأبي حنيفة �ُسنَّ
ُذِكَر، وهو رواية  اأولى يكون حكم من  تركه، فمن باب 
عند ال�سافعي وابن حزم، ويف ذلك �سعة يف اأيامنا هذه 

لكرثة احلجاج، وكون منى ت�سيق بهم.

 
رمي اجلمرات

ون�سكه،  احل��ج  �سعائر  م��ن  �سعرية  اجل��م��رات  رم��ي     
بالتقاطها  احلجيج  يقوم  �سغرية،  ح�سيات  واجلمار 
ورميها بزمن خم�سو�س - يوم النحر واأيام الت�سريق- 
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)الكربى(  العقبة  جمرات   – خم�سو�سة  اأماكن  يف 
على  اأي�سًا  جمرة  لفظ  ويطلق  وال�سغرى-  والو�سطى 

املكان الذي ُترمى فيه احل�سيات مبنى)70(.
حكم رمي اجلمرات

   رمي اجلمرات يف اأيام الت�سريق واجب من واجبات 
احلج عند جمهور العلماء، حلديث جابر  قال: 
النحر،  ي��وم  راحلته  على  يرمي  النبي   راأي��ت   «
ويقول: لتاأخذوا منا�سككم«)71(، واحلجاج ماأمورون 

ب�ذكر اهلل  يف منى لقوله تعالى:
                                                                  ،  وحلديث عائ�س��ة 
ر�س�ي اهلل عن�ها: » اإمن���ا جعل الطواف بالبيت، وبني ال�سفا 
رمي  وت��رك   ،)72( اهلل«  ذك��ر  الإقامة  اجلمار  ورم��ي  وامل���روة، 

اجلمار يوجب على احلاج الدم )ذبح �ساة(.
70  . جمرة العقبة الكربى: وتقع يف اآخر منى جتاه مكة املكرمة، واجلمرة 
الو�سطى: تقع قبل جمرة العقبة باجتاه منى، وبينها وبني جمرة العقبة 
اأول اجلمرات، على  ال�سغرى: وهي  الكربى حوال )117م(، واجلمرة 

طريق الذاهب من منى اإلى مكة املكرمة، بعد م�سجد اخليف.
71  .رواه م�سلم برقم 1218.

72  . رواه الرتمذي برقم ) 902( وقال حديث ح�سن �سحيح..
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�شروط �شحة رمي اجلمرات:
رمي احل�ساة اإلى مو�سع الرمي، فلو و�سع الرامي  1 -
احل�سيات يف املرمى و�سعًا، فال ُيجزئ رميه وعليه 
االإعادة، ويجب عليه اأن يتحقق من و�سول احل�ساة 
اإلى املرمى، وال حرج يف اأن يرمي احلاج من اأي دور 
الت�سبب  من  يحذر  اأن  وعليه  اجلمرات،  اأدوار  من 

باإيذاء اإخوانه احلجاج بح�ساه اأثناء رميه.
ي�سح  فال  ح�سى،  اأو  حجرًا  به  امَلْرِمُي  يكون  اأن  2 -
اأن تكون  الرمي باملعادن والرتاب والنعال، وال�سنة 

�س الكبرية حجمًا. ح�ساة مبقدار حبة احِلمَّ
ح�ساة  يرميها  جمرة،  لكل  ح�سيات   �سبع  رمي  3 -
فهي  واح��دة  دفعة  احل�سيات  رمى  ف��اإذا  ح�ساة، 

واحدة، ولزمه اأن يرمي �ست ح�سيات غريها.
االأيام  وهي  الت�سريق،  اأيام  يف  اجلمرات  رمي  ترتيب  4 -
ثم  الو�سطى  ثم  بال�سغرى  فيبداأ  العيد،  يوم  تلي  التي 

الكربى.
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وقت الرمي:
احلجة(:  ذي  من  )العا�سر  النحر  ي��وم  الرمي  اأواًل: 
يجب رمي جمرة العقبة )الكربى( يف يوم العيد ب�سبع 
ح�سيات، وال يرمي احلاج غريها من اجلمرات يف هذا 

اليوم، ولرمي هذه اجلمرة وقتان:
اأ- وقت الف�سيلة: ويبداأ بعد �سروق �سم�س يوم العيد 
قال:  جابر   فعن  احلجة(  ذي  من  العا�سر   (

راأيت ر�سول اهلل  يرمي اجلمرة �سحى يوم النحر 
وحده، ورمى بعد ذلك بعد زوال ال�سم�س« )73(.

73  . رواه م�سلم برقم 3009 .
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ليلة  من  الليل  ن�سف  اأول��ه  اجل���واز:  وق��ت  ب- 
يوم  فجر  اأي  ال��ت��ال-  اليوم  فجر  اإل��ى  النحر 
اأيام  اأول  وه��و  احلجة  ذي  من  ع�سر  احل��ادي 
ميتد  واحلنابلة:  ال�سافعية  قال  بل  الت�سريق- 
وقت جمرة العقبة اإلى غروب �سم�س اآخر اأيام 
 ،) احلجة  ذي  م��ن  ع�سر  الثالث   ( الت�سريق 
فالر�سول  قد رفع احلرج حني �ساأله النا�س 
وهو واقف عند جمرة العقبة يوم النحر، اإذ قال 
عبد اهلل بن عمرو بن العا�س ر�سي اهلل عنهما: 
ر اإال قال:  م وال اأُخِّ » ما �سئل يومئٍذ عن �سيء ُقدِّ

افعل وال حرج »)74(، 
ْحِر،  ِ  ِباأُمِّ �َسَلَمَة َلْيَلَة النَّ وقد »اأْر�َسَل َر�ُسوُل اهللَّ

ْمَرَة َقْبَل اْلَفْجِر«)75(. َفَرَمِت اجْلَ
كل  يف  يرمي  اأن  احل��اج  على  يجب  الت�سريق:  اأي��ام  الرمي  ثانيًا: 
ثم  بال�سغرى،  فيبداأ  الثالث،  اجلمرات  الت�سريق  اأي��ام   من  يوم 
�سبع  اجلمرات  هذه  من  واحدة  كل  يرمي  الكربى،  ثم  الو�سطى، 

74  . رواه البخاري برقم 941 ، وم�سلم برقم 3216 .
75  . ال�سنن الكربى للبيهقي برقم 9356.
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ح�سيات، فيكون جمموع ما يرمي من ح�سيات يف كل يوم اإحدى 
وع�سرين )21( ح�ساة.

رمى  النبي   الأن  ال�سم�س،  زوال  بعد  الرمي  وقت  ويبداأ      
بعد الزوال مبا�سرة، اأما اإن رمى قبله فال حرج عليه اإذا خ�سي 
ب�سفر  َد  َتَقيَّ اأو  احلجاج،  وكرثة  الزحام  ب�سبب  وامل�سقة  االأذى 
رفقته يوم النفر ونحو ذلك، ا�ستنادًا للرخ�سة املروية عن ابن 
عبا�س من ال�سحابة، وعن طاوو�س وعطاء من التابعني، ورويت 
اجلوزي  وابن  عقيل  ابن  ذهب  واليه   ، حنيفة  اأبي  االإم��ام  عن 
، م�ستدلني 

)76(
من احلنابلة، وَجزم بذلك الرافعي من ال�سافعية

امل��روي عن عبد اهلل بن عمرو بن  بحديث ) افعل وال حرج ( 
العا�س املتقدم ذكره اآنفًا.

ومن اأخذ بهذه الرخ�سة فال يبداأ رميه اإال بعد الفجر كما ن�س 
اليوم  الليل عن  واأم��ا من يرمي من منت�سف  اأج��ازه،  عليه من 
التال فلم جند لذلك رخ�سة يف معتمد اأقوال الفقهاء، والواجب 
الحتياط للعبادة، وعدم اللجوء الى الأقوال النادرة، ويف رمي 

اجلمرات اليوم بعد الزوال ُي�سر و�سهولة واحلمد هلل ) 77 (. 

-137/2 ال�سنائع  بدائع  الكا�ساين:   ،258/1 املجتهد  بداية  ر�سد:  ابن   .  76
138 ، ابن قدامه: املغنى 328/5 ، املرداوي االإن�ساف 46/4، النووي: املجموع 

269/8 مع حا�سية املطيعي .
77  . قرار جمل�س االفتاء االأردين رقم )186( )2013/3( تاريخ 2013/11/21م.
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حكم التوكيل يف الرمي:
    من عجز عن رمي اجلمرات بنف�سه ل�سعف من مر�س 
ُيوكلوا  اأن  ونحوهم،  والن�ساء  ولل�سبية  ال�سن،  وك��رب 
فاتقوا   « تعالى:  لقوله  عنهم،  اجلمار  برمي  غريهم 
مزاحمة  ي�ستطيعون  ال  وهوؤالء   ، ا�ستطعتم«)77(  ما  اهلل 
النا�س عند اجلمرات، وزمن الرمي قد يفوت وال ي�سرع 
ق�ساوؤه؛ ال �سيما باأن مكان نزول احلجيج االأردنيني يف 
منى بعيد عن اجلمرات ويقت�سي امل�سي م�سافة كبرية 
ما  مع  وتزيد،  )6كم(  عن  واإيابًا  ذهابًا  اأحيانًا  تنوف 
يف ذلك من امل�سقة والعناء وخوف ال�سياع، وال�سريعة 
االإ�سالمية ترفع احلرج وامل�سقة عن االأمة، فجاز لذلك 
عبداهلل  ب��ن  جابر  ع��ن  ج��اء  كما  بالرمي،  يوكلوا  اأن 
  ِ اهللَّ ��وِل  َر���سُ َم��َع  َحَجْجَنا  ق��ال:»  عنهما  اهلل  ر�سي 
ْبَياِن، َوَرَمْيَنا  ْيَنا َعْن ال�سِّ ْبَياُن، َفَلبَّ �َساُء َوال�سِّ َوَمَعَنا النِّ

َعْنُهْم«)78(.

78  . �سورة التغابن 16.
�سيبة برقم 13841،   اأبي  ابن  واأخرجه  رواه احمد برقم 14410،   .   79

وابن ماجة  برقم 3038، والبيهقي برقم 9996 

(78)

(79)
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التعجل يف اخلروج من منى:
    ي�ق���ول �س��بحان���ه وت�ع�ال����ى: 

   ،)79(

ف���اإذا ف��رغ احل��اج م��ن رم��ي اجل��م��رات ال��ث��الث، يوم 
من  الثاين  اليوم  وهو  احلجة،  ذي  من  ع�سر  الثاين 
اأيام الت�سريق، فله اأن يغادر منى اإلى مكة املكرمة قبل 

غروب ال�سم�س، وي�سّمى هذا )النفر االأول(.
اإذا مل ينو احلاج التعجل، الأنه غري مرتبط       واأما 
عليه  غربت  حتى  منى  من  ينفر  مل  َم��ن  اأو  بقافلة، 
ال�سم�س، فيجب عليه املبيت مبنى، وال يجوز له النفر 
وهو  التال،  اليوم  يف  الثالث  اجلمرات  يرمي  حتى 
النفر  هذا  وي�سّمى  الت�سريق،  اأي��ام  من  الثالث  اليوم 
ًا  ربِّ مكَّ منى  من  احل��اج  ينفر  حيث  الثاين(،  )النفر 

وُمهلاًل و�ساكرًا هلل تعالى اأن وّفقه الأداء منا�سك.

80  . �سورة البقرة، 203.

(80)



73

ذبح الهدي
تعريف الهدي: 

    الهدي: كل ما ُيهدى اإلى احلرم من النعم - االإبل 
والبقر والغنم - ب�سروط خا�سة، تقربًا هلل تعالى وفداء 
عن النف�س، وقد حدد ال�سرع اأنواع الهدي وهي االإبل اأو 

البقر اأو الغنم )املعز وال�ساأن ( لقوله تعالى: 

                               )80(، وجتزئ الواحدة من الغنم يف 
اأو البقر فتجزئ  اأما االبل  الهدي عن �سخ�س واحد ، 

الواحدة منها عن �سبعة اأ�سخا�س. 

اأنواع الهدي وحكمها
ينق�سم الهدي اإلى نوعني:

ُيَتَقَرُب  الذي  الهدي  وهو  التطوع:  االأول هدي  النوع     
به اإلى اهلل تعالى، بال �سبب يلزمه به، اإذ ُي�ستحب ملن 
اإلى  يهدي  اأن  معتمرًا  اأو  حاجًا  املكرمة،  مكة  ق�سد 

81  .  �سورة احلج 34 .

(81)
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امل�سطفى  باحلبيب  مقتديًا  االأنعام  بهيمة  من  احلرم 
 الذي اأهدى اإلى احلرم يف حجة الوداع مائة بدنة، 
حيث ُيْذبح و ُيْنَحر الهدي وُيفرق على فقراء وم�ساكني 
ي�ساء،  ما  منه  ياأكل  اأن  ل�ساحبه  يجوز  كما  احل��رم، 

لقوله تعالى: 

. )81(                                                                                                  

   النوع الثاين الهدي الواجب: وهو ما يتحتم على احلاج 
اأو املعتمر تقدميه يف احلاالت التالية:

التمتع والِق�ران: و�سب�ب وجوب الهدي هنا قوله    1 -
تعالى:                                                         )82(

ق احلاج املتمتع اأو القارن  �سكرًا هلل تعالى اأن َوفَّ
واح���ٍد،  �سفٍر  والعمرة يف  الأداء منا�سك احلج 
وه����ذا الهدي يج�����وز ل�ساحب����ه االأك�����ل من����ه 
اأو  الهدي  احل���ج  يج����د  مل  ف��اإن  والت�س���دق، 
ثمن���ه فعليه �سيام ثالثة اأيام يف احلج و�سبعة 
اإذا رجع هذا اإن مل يكن اأهله حا�سري امل�سجد 

82  . �سورةاحلج، 36.
83  . �سورة البقرة، 196.

(82)

(83)
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احلرام واال فال ه��دي عليه لقول��ه تعال��ى :
.)83(                                                              

اأو  ارتكاب حمظور من حمظورات االإح��رام،  2 -
ترك واجب من واجبات احلج، وهذا ال يجوز 

ل�ساحبه اأن ياأكل منه.
احلرام،  للبيت  امل�سلم  ينذره  ما  وهو  النذر،  3 -
البيت احلرام  اإلى  اأهدي  اأن  نذرت  يقول:  كاأن 
يجوز  ال  الهدي  وه��ذا  بدنة،  اأو  �ساة  اأو  بقرة 
لفقراء  بالنذر  �سار  الأنه  منه،  ياأكل  اأن  للناذر 
البيت احلرام، ال حق فيه الأحد �سواهم، والهدي 
قربة هلل تعالى، ورمز للت�سحية والفداء، وعون 
اإقامته  يف  للحاج  وزاد  واملحتاجني،  للفقراء 

مبنى.
�شروط الهدي:

املاعز  اأو  البقر  اأو  االإب��ل  من  اأي  االأنعام،  من  يكون  اأن  1 -
من  يكون  اأن  يجوز  وال    - �سابقًا  مر  كما   - ال�ساأن  اأو 

غريها.

84  . �سورة البقرة، 196.

(84)
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اللحم،  ُتْنِق�ُس  التي  العيوب  من  �سليمًا  يكون  اأن  2 -
اأو  العوراء  اأو  العرجاء  ذبح  يجوز  فال  اخللقة،  تام 
املري�سة اأو العجفاء الهزيلة ل�سعفها، لقوله : »اأَْرَبٌع 
َعَوُرَها،   ُ اْلَبنيِّ اْل��َع��ْوَراُء،   : اِحيِّ  االأَ�سَ يِف  ��ِزُئ  جُتْ اَل 
َظْلُعَها،   ُ اْلَبنيِّ َواْلَعْرَجاُء،  َها،  َمَر�سُ  ُ اْلَبنيِّ ُة،  َوامْلَِري�سَ
ُتْنِقي)84(«)85(، فاإذا ُوجدت هذه  ِتي اَل  َواْلَك�ِسرَيُة، الَّ
اإهداوؤها،  ُي��ْج��ِزُئ  فال  البهيمة  يف  االأربعة  العيوب 
اأف�سل واأعظم  اأ�سمن واأكمل كان  وكلما كان الهدي 

اأجرًا.
اأن يبلغ �سنًا معينًة:  3 -

أا- االإبل ال يقل عمرها عن خم�س �سنوات.
ب -  البقر ال  يقل عمرها عن ال�سنتني.

ج - ال�ساأن اأن يتم �ستة اأ�سهر.
د - املاعز اأن يتم �سنة. 

        وما دون ذلك ال يجزئ.

85  . اأي التي ال حتمل حلمًا كثريًا.
86  . رواه الن�سائي برقم 4369 ، وابن ماجة برقم  3144.

(85)(86)
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اأن ُيذبح الهدي يف منى ويجوز يف مكة املكرمة  4 -
و�سمن حدود احلرم.

وقت ذبح احلاج هديه
اأو متتع، فوقت ذبحه  ق��ران  اأو  تطوع  كان هدي  اإن      
اأيام  اآخر  اإلى  وميتد  النحر،  عيد  �سالة  بعد  من  يبداأ 
النحر، مبغيب �سم�س اليوم الرابع من اأيام العيد )اليوم 
اإن كان ب�سبب ارتكاب  اأما  الت�سريق(،  اأيام  الثالث من 
حمظور، اأو ترك واجب، فال يتقيد ذبحه بوقت معني، 
يف  اإال  يذبح  ال  تطوعًا،  اأم  واجبًا  اأك��ان  �سواء  والهدي 
منطقة احلرم، وهي مكة املكرمة ومنى، وال يجوز ذبحه 

يف غريها.
التوكيل يف ذبح الهدي

ويجوز  بنف�سه،  هديه  ذبح  النحر  مل�ستطيع  ُي�ستحُب      
لغري امل�ستطيع توكيل غريه بالذبح عنه، �سواء اأكان ذلك 
بذبحه  ليقوم  له،  الهدي  ثمن  بدفع  موؤ�س�سة،  اأو  ف��ردًا 
ا�ٍس ر�سي اهلل عنهما َقاَل: اأَْهَدى  نيابة عنه، فعن اْبِن َعبَّ
ِمْنَها  َنَحَر  َبَدَنٍة،  ِماَئَة  اْل��َوَداِع  ِة  حجَّ يِف  اهلِل   َر�ُسوُل 
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ا َفَنَحَر َما َبِقَي ِمْنَها«)86(. َثالِثنَي َبَدَنًة ِبَيِدِه، ُثمَّ اأََمَر َعِليًّ
احللق اأو التق�سري

    احللق: اإزالة �سعر الراأ�س، والتق�سري: اأخذ جزء منه 
باملق�س ونحوه حيث يقوم احلاج اأو املعتمر باحللق اأو 

التق�سري عند التحلل.
    حكم احللق اأو التق�سري ووقته:

    احلل���ق اأو التق�سي���ر ُن�س���ٌك واج���ب ُيطل��ب من احلاج 
الدم  التق�سي��ر  اأو  احللق  ترك  يف  ويج��ب  واملعتم���ر، 
)ذبح �ساة(، واحللق اأف�سل من التق�سري للرجال، الأن 

اهلل  تعال��ى قّدم��ه على التق�سري يف قوله تعال�ى:
                                                                     )87(، واأم��ا الن�س��اء فُيْطل���ُب 

حلق،  الن�ساء  على  »لي�س   : لقوله  التق�سري،  منهن 
اإمنا على الن�ساء التق�سري«)88(، ويجوز للحاج اأن يحلق 
النحر  اأي��ام عيد  يوم من  اأي  �سعره، يف  يق�سر من  اأو 
االأربعة، ويبداأ وقته بعد منت�سف ليلة العيد، واإذا اأخر 

87  . رواه اأحمد برقم 2359، واأبو داود بنحوه برقم 1763.
88  . �سورة الفتح 27.

89  . رواه اأبو داود باب احللق والتق�سري  برقم 1986.

(87)

(88)

(89)
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بتاأخريه  عليه  فاإنه يجب  العيد  اأيام  احلاج احللق عن 
ذبح �ساة، ويبقى حمرمًا حتى يحلق اأو يق�سر.

    ويح�سل التحلل االأول )االأ�سغر( بفعل احلاج اثنني 
العقبة  جمرة  ورم��ي  التق�سري،  اأو  احللق  ثالثة،  من 
)الكربى(، وطواف االإفا�سة؛ اأي يباح له جميع ما كان 
حمظورًا عليه بعد اإحرامه عدا الن�ساء وما يتعلق بهن 
اأو عقد نكاح، فاإن هذا االأمر ال  اأو ا�ستمتاع  من جماع 
يجوز له، اإال اإذا فعل هذه االأمور الثالثة جميعها، وهي 
الرمي، واحللق اأو التق�سري، وطواف االإفا�سة، وبذلك 

يكون قد حتلل التحلل الثاين )االأكرب(.
طواف الوداع

طواف الوداع ياأتي به احلاج بعد فراغه من منا�سكه،  1 .
ونيته مغادرة مكة املكرمة، اإذ يعدُّ واجبًا من الواجبات 
كاحلائ�س  االأعذار  الأهل  اإال  برتكه  يرخ�س  ومل 
اأن  عنهما  اهلل  ر�سي  عبا�س  ابن  روى  ملا  والنف�ساء؛ 
ا�ُس اأَْن َيُكوَن اآِخُر َعْهِدِهْم  ر�سول اهلل  قال: »اأُِمَر النَّ

اِئ�ِس«)89(. َف َعِن امْلَْراأَِة احْلَ ُه ُخفِّ ِباْلَبْيِت اإِالَّ اأَنَّ

90  . البخاري برقم 1755، وم�سلم برقم 1328.

(90)
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اإذا اأخر احلاج طواف االإفا�سة، اإلى حني مغادرته  2 .
الأنه  الوداع؛  اأجزاأ عن  بعده  و�سافر  املكرمة،  مكة 

جعل اآخر عهده مبكة املكرمة الطواف بالبيت.

الفدية واأحكامها
باآداء منا�سكه على الوجه  التزم احلاج  اإذا      االأ�سل 
يرتكب  ومل  ماأمورًا  يرتك  فلم  منه،  املطلوب  ال�سرعي 
فعل حمظور  وقع يف  اإن  واأم��ا  عليه،  �سيء  حمرمًا فال 
اأثناء االإحرام، فقد �سرع اهلل تعالى عليه الفدية كفارة 

لبع�س املحظورات؟ 
الفدية: هي ما يتوجب على املحرم فعله، اإذا ارتكب 

حمظورًا من حمظورات االإحرام؛ وهي كما يلي:
م���ن ح��لق �سع���ره اأو ق�س��ره، اأو قلَّ���م اأظف���اره، اأو  1 .
لب�س خميطًا، اأو تطيب اأو �سرت راأ�سه، اأو با�س����ر املراأة 
التالية:  االأم���ور  اأحد  لزمه  ب�سهوة  الفرج  دون  فيما 
ثالثة  �سيام  اأو  م�ساكني  �ستة  اإطعام  اأو  �س��اة،  ذبح 

اأيام؛ اإذ هو خمريَّ بني االأمور الثالثة، قال تعالى: 
)90(           

91  . �سورة البقرة 196.

(91)
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اإذا جامع املحرم زوجته: 2 . 

ف�سد  االأ�سغر،  التحلل  قبل  ذلك  وقع  ف��اإن  اأ- 
حجهما  يف  اال���س��ت��م��رار  وعليهما  ح��ج��ه��م��ا، 
الفا�سد، والق�ساء يف العام القادم، ونحر بدنة 
)ناقة( على الزوج فاإن مل يجد فبقرة فاإن مل 

يجد ف�سبع من الغنم.
اإذا كان اجلماع بعد التحلل االأ�سغر،  اأما  ب- 
حجهما،  يف�سد  ف��ال  االإف��ا���س��ة،  ط��واف  وقبل 

وعليه ذبح �ساة.
الإح�سار باحلج

احلب�س،  معنى  وف��ي��ه  والت�سييق  امل��ن��ع  احل�����س��ر     
اإلى  ي��وؤدي  املعتمر  اأو  للحاج  �سبب  ح�سول  واالإح�سار 
اإحرامهما،  بعد  باملنا�سك  القيام  ا�ستطاعتهما  عدم 
اأو  احلج  نوى  قد  يكون  اأن  بعد  عدٍو  اأو ح�سر  كمر�ٍس 
عليه،  تطراأ  قد  لعوائق  احل��اج  َر  اأُْح�سِ ف��اإذا  العمرة، 
اإحرامه،  من  التحلل  فله  ن�سكه،  اإك��م��ال  من  فتمنعه 
، وعليه احلجُّ ِمن  : »من ُك�ِسر اأو َعَرَج، فقد َحلَّ لقوله 

ٌة اأُْخَرى(. قابل«)91(، ويف رواية )َوَعَلْيِه َحجَّ

92 . اأخرجه اأبو داود برقم 1862 وابن ماجه برقم 3077، والرتمذي برقم 958.

(92)
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ر من اإحرامه:  حتلل املُْح�سَ

ما  ذبح  بعد  اإح��رام��ه،  التحلل من  للمح�سر  يجوز      
فاإن مل  الهدي يف مكة املكرمة ) احلرم (،  تي�سر من 
احلرم،  فقراء  على  ووزعه  طعامًا  بثمنه  ا�سرتى  يجد 

لقوله تعالى:
                                   )92(، وحمله هنا املق�سود به احلرم، 

فاإن مل ي�ستطع الذبح يف منطقة احلرم، جاز له ذبحه 
حمل اإح�ساره.

اأو عمرت���ه  وكان����ت حجت����ه  املح�س���ر  واإذا حت���لل      
القابلة،  ال�سن��وات  الق�س���اء يف  فر�س���ًا، وج����ب علي��ه 
ورد  ملا  عليه،  ق�س���اء  َتَطُوع���ًا فال  ُن�ُسك�ُُه  كان  اإن  اأم���ا 
قوله  تف�سري  يف  عنهما  اهلل  ر�سي  عبا�س  اب��ن  ع��ن 

تعالى:                                             )93(
93  . �سورة البقرة 196.

94  . البقرة 196.

(94)

(93)



83

    يقول: »َمْن اأَْحَرَم ِبَحجٍّ اأَْو ِبُعْمَرٍة ُثمَّ ُحِب�َس َعِن اْلَبْيِت 
ا�ْسَتْي�َسَر  َما  َذْبُح  َفَعَلْيِه  َيْحِب�ُسُه  َعُدوٍّ  اأَْو  ُيْجِهُدُه  َر�ٍس  مِبَ
َكاَنْت  َف��اإِْن  َعْنُه،  ُت��ْذَب��ُح  َفْوَقَها  َفَما  �َساًة  اْل��َه��ْدِي،  ِم��َن 
ِة  ٌة َبْعَد َحجَّ اٌء، َواإِْن َكاَنْت َحجَّ ُة ااْلإِ�ْساَلِم َفَعَلْيِه َق�سَ َحجَّ

اَء َعَلْيِه« )94(. ِة َفاَل َق�سَ اْلَفِري�سَ

قائاًل: )فاإن  ا�سرتط  اإذا  ُن�ُسٍك  لآداء  املحرم  فائدة: 
حب�سني حاب�س فَمحلِّي حيث حب�ستني(، واأح�سر فاإنه 

يتحلل من اإحرامه وال دم عليه.

وتعالى مكة  اأخي احلاج : لقد خ�س اهلل �سبحانه     
املكرمة بف�سائل كثرية منها: م�ساعفة االأجور فال�سالة 
اأن  اإليه  التنبه  األف �سالة ومما يجدر  يف احلرم مبائة 
الر�سول  كان من هديه ومن باب التي�سري على اأمته 
وال�سعي  الطواف  من  انتهى  اأن  بعد  اأن��ه  بهم  والرحمة 
االأبطح )قرب مقربة املعالة(،  ي�سمى  اإلى مكان  انتقل 
ونزل به حتى اليوم الثامن من ذي احلجة، ثم توّجه اإلى 

95  . معرفة ال�سنن واالآثار برقم 10792.

(95)
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منى ملبيت ليلة الرتوية.
َيْقَرْب  مَلْ  َم��ْن  باب   « البخاري يف �سحيحه  بوب  وقد      
َبْعَد  َوَي��ْرِج��َع  َع��َرَف��َة  َل��ى  اإِ َي��ْخ��ُرَج  َحتَّى  َيُطْف  َومَلْ  اْلَكْعَبَة 
اهلل  ر�سي  عبا�س  ابن  حديث  فيه  ذكر   « ِل  ااْلأَوَّ َواِف  الطَّ
عنهما قال: قدم النبي  مكة، فطاف و�سعى بني ال�سفا 
واملروة، ومل يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من 

عرفة«)95(.
 فال تكلف نف�سك اأخي احلاج ما ال تطيق من الذهاب 
اأداء  ت��ك��رار  اأو  ���س��الة،  ك��ل  يف  احل���رام  امل�سجد  اإل���ى 
العمرة تطوعًا عن الغري، اإلى حد ُيلحق االأذى وال�سرر 

باالآخرين.

96  . رواه البخاري برقم 1525.

(96)
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وف�ي اخلتام

ن�ساأل اهلل تعالى
اأن يتقبل منا ومنك اأخي احلاج

 واأن يجعل
حجنا مربورًا

و�سعينا م�سكورًا
 وذنبنا مغفورًا
واأخر دعوانا

اأن احلمد هلل رب العاملني.
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