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اآله و�سحبه  اأ�سرف املر�سلني ، �سيدنا حممد وعلى  وال�سالة وال�سالم على 

اأجمعني .. اإن من نعم اهلل على عباده امل�سلمني ورعايته لهم اأن جعل للعبادات 

مواقيت  وهي  اإليه  والتقرب  باهلل  ال�سلة  لزيادة  مواقيت  مبثابة  هي  موا�سم 

لها من  فيا  والعون  واملغفرة  الرحمة  ي�ساأله  اهلل  اإىل جنب  العبد  فيها  يركن 

نعمة اأن ي�سعر العبد املوؤمن اأنه يف اأمان اهلل و�سمانه وبره واإح�سانه .

هذا ال�سعور مينح العبد امل�سلم طماأنينة وراحة بال فهو لي�س وحيدًا فهناك 

ربًا يحميه ويعينه وين�سره ويحفظ جوارحه كلما ا�ستدت به الكروب اأو �ساقت 

اأنه  امل�سلم  العبد  فيعلم  ال�سوي  ال�سالح  طريق  عن  قلياًل  حاد  اأو  ال�سبل  به 

يبني يف كيانه اأركان الإ�سالم واأ�سا�ساته اإذا ما ا�ستم�سك بهذه العبادات وحافظ 

عليها فلقد قال ر�سول اهلل  ]  ) بني الإ�سالم على خم�س �سهادة اأن ل اإله 

واإيتاء الزكاء وحج البيت و�سوم  اإل اهلل واأن حممد ر�سول اهلل واإقام ال�سالة 

رم�سان ( متفق عليه .

كان   ، الإ�سالم  �سرح  عليه  ُبني  الذي  ال�سامخ  البناء  اأ�سا�سيات  بني  ومن 

احلج ، فنظرًا لأهمّيته كان هذا املبحث الذي يبني كيفية وكل ما يتعلق به 

لإمتامه على اأكمل وجه كما علمنا نبينا  ]  اإنها من الأماكن التي ُت�سدُّ 

اإليها الّرحال ، اأطهر بقاع الأر�س على اأر�س اهلل فما اأروع هذه النعمة التي 

مّن اهلل بها علينا يف اأن نحج ثم نعود وكاأننا ولدنا من جديد بال ذنوب ! ولكن 

احلج ك�سائر العبادات ، قد يقبله اهلل مّنا ، وقد يردُّ ..

فلو اأردنا القبول من اهلل فعلينا اأن نخل�س النوايا له وحده ، واأن نح�سن 

العبادة ..

تقدمي مدير إدارة التنمية األسرية
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ولن  يكون الإح�سا�س اإل بح�سن اتباع هدي امل�سطفى  ]  ،،

حال اإىل بيت اهلل العتيق ، وا�ستجابة لنداء اأبو الأنبياء  وت�سويقًا ل�سد الّرِّ

ا�ِس َتْهِوي اإَِلْيِهْم } �سورة ابراهيم.  ْفِئَدًة ِمَن الَنّ
َ
اإبراهيم يف قوله { فاْجَعْل اأ

وتلبية هلل تعاىل ، واإقباًل عليه بقلب خا�سع ، نلبي النداء ..

حر�ست مراقبة التوجيه الأ�سري باإدارة التنمية الأ�سرية على تقدمي هذا 

ي�ساهم  واأن   ، منه  املن�سود  الهدف  يحقق  اأن  يف  اأمل  وكلنا   ، املب�سط  العمل 

الكربى  الغايات  اأهم  اأحد  هي  التي  املي�سرة  ال�سرعية  الثقافة  حتقيق  يف 

ل�سرتاتيجية وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية والتي داأبت مراقبة التوجيه 

والندوات  املحا�سرات  منها  ت�سغيلية متنوعة  ترجمتها بخطط  اإىل  الأ�سري 

ل�سريحة  تقدم  والتي  الرتبوية  اإىل جانب  والإجتماعية  والثقافية  الإميانية 

الن�ساء واأبنائهن واأ�سرهن وكذلك الإ�سدارات الثقافية وال�سرعية والتي منها 

هذا الإ�سدار اخلا�س باأحد اأهم اأركان الإ�سالم وهو احلج .

ن�ساأل اهلل ان ينفع به ويجعل ثوابه واأجره يف ميزان من قمن على تنفيذه 

ال�سرية  التنمية  باإدارة  الأ�سري  التوجيه  ومراقبة  وموظفات  م�سوؤولت  من 

اآمني .

مدير اإدارة التنمية الأ�سرية

�سعاد �سالح بو حمرا
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، حمدًا  العاملني كما ينبغي جلــالل وجهه وعظيم �سلطانه  احلمد هلل رب 

املبعوث  على  وال�سالم  وال�سالة  والباطنة  الظاهرة  نعمه  يــوايف  مباركًا  طيبًا 

باإح�سان  لهم  والتابعني  واملهتدين  والهداة  اآله و�سحبه  للعاملني وعلى  رحمة 

اإىل يوم الدين .

الطريق  اإىل  واأر�سدنا  لــالإميــان  اأن هدانا  اإن من ف�سل اهلل عز وجــل علينا 

امل�ستقيم واأر�سل اإلينا خري كتبه ومّن علينا بالهتداء اإىل �سريعته فله احلمد 

عز وجل وله الف�سل واملنة ..

اإن م�سوؤولية مراقبة التوجيه الأ�سري باإدارة التنمية الأ�سرية بوزارة الأوقاف 

وال�سوؤون الإ�سالمية توعية املــراأة بجميع �سرائحها يف املجتمع فهي ) الفتاة 

والزوجة والأم ( توعية ثقافية اإميانية اأخالقية �سرعية - واإننا يف اإ�ســـــدارنــــا 

وهي  احلــج  فري�سة  تو�سيح  « حر�سنا على  العتيق  اهلل  بيت  اإىل  الت�سويق   «

ا�ِس ِحُجّ اْلَبْيِت } فهي جتارة  فري�سة عظيمة عند اهلل قال تعاىل { َوهلِلِ َعَلى الَنّ

الدنيا والآخرة ، وربح الدارين وحلديث النبي ]  ) العمرة اإىل العمرة كفارة 

ملا بينهما واحلج املربور لي�س له جزاء اإل اجلنة ( رواه اأحمد .

بــيــان اأركــــان و�ــســروط وواجــبــات احلــج ومــواقــيــت احلــج الــزمــانــيــة واملكانية 

والأحكام اخلا�سة باحلج مع اإي�ساح فوائد احلج والعمرة .

وذكر كيف حج ر�سول اهلل ] وختامًا عر�سنا للفتاوى التي تتعلق باحلج 

واحلجاج.

اآملني من اهلل العلي القدير اأن ينتفع به احلجاج فيتم حجهم وفق الكتاب 

وال�سنة باأ�سلوب مي�سر .

اللهم اكتب لنا بكرمك اأجر من دل على اخلري و�سعى فيه وو�سحه وبينه - 

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني

مراقبة التوجيه الأ�سري 

هيام عبد العزيز الزامل 

باإدارة التنمية الأ�سرية

تقدمي مراقبة التوجيه األسري



5

F

احلمد هلل وال�سالة على اأ�سرف املر�سلني �سيدنا حممد وعلى 

اآله و�سحبه اأجمعني.

اأما بعد:

ا�ِس ِحُجّ اْلَبْيِت َمِن ا�ْسَتَطاَع اإَِلْيِه �َسِبياًل  قال تعاىل: { َوهلل َعَلى الَنّ

نَي } اآل عمران 97.  َوَمن َكَفَر َفاإَِنّ اهلل َغِنٌيّ َعِن اْلَعامَلِ

فاحلج من اأكرث العبادات ا�ستماًل على الأمور التعبدية 

يتجلى  التي  و  والــدرجــات  احل�سنات  فيها  ت�ساعف  التي 

كما  به  والتاأ�سي  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اتباع  فيها 

قال: ) خذوا عني منا�سككم ( رواه م�سلم.

ومن باب احلر�س على ن�سر املعرفة والفائدة والرغبة يف نيل 

الأجــر والــثــواب فــاإن مراقبة التوجيه الأ�ــســري بـــاإدارة التنمية 

الأ�ــســريــة يف وزارة الأوقـــــاف والــ�ــســوؤون الإ�ــســالمــيــة اأعــــدت هــذا 

البحث وبينت فيه كل ما يتعلق بفري�سة احلج فن�ساأل اهلل عز 

وجل النفع به.  
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• املبحث الأول: ف�سل اأول ع�سر اأيام من ذي احلجة و بع�س 
اأحكام الأ�سحية:

اأيام من ذي احلجة وما ي�ستحب فعله يف  اأول ع�سر  اأوًل: ف�سل   •
هذه الأيام:

ورد يف ف�سل الع�سر من ذي احلجة اأدلة من الكتاب و ال�سنة منها:

1- قال تعاىل: { َواْلَفْجِر َوَلَياٍل َع�ْسٍر } �سورة الفجر2-1. 

قال ابن كثري رحمه اهلل: ) املراد بها ع�سر ذي احلجة( كما قال ابن عبا�س و 

ابن الزبري و جماهد و غريهم. 

2- عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم: )ما من اأيام العمل ال�سالح اأحب اإىل اهلل فيهن من هذه الأيام ( يعني 

ع�سر ذي احلجة ( قالوا: ول اجلهاد يف �سبيل اهلل؟، قال: و ل اجلهاد يف �سبيل 

اهلل اإل رجل خرج بنف�سه و ماله ثم مل يرجع من ذلك ب�سيء ( رواه البخاري.

ْعُلوَماتٍ } احلج   28 .  قال ابن  اٍم َمّ َيّ
َ
ِ يِف اأ

َّ
3- قال تعاىل: { َوَيْذُكُروا ا�ْسَم اهلل

عبا�س : ) اأيام الع�سر ( . 

4- عن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم: ) ما من اأيام اأعظم عند اهلل، ول اأحب اإليه من العمل فيهن، من هذه 

الأمام  رواه   ) التحميد  و  والتكبري  التهليل  من  فيهن  فاأكرثوا  الع�سر،  الأيام 

اأحمد.
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5- كان �سعيد بن جبري رحمه اهلل : ) اإذا دخل اأيام الع�سر اجتهد اجتهادًا 

�سديدًا حتى ما يكاد يقدر عليه ( �سنن الدارمي. 

ذي  ع�سر  امتياز  ال�سبب يف  اأن  يظهر  الذي  و   ( الفتح:  ابن حجر يف  قال 

احلجة ملكان اجتماع اأمهات العبادة فيه و هي ال�سالة و ال�سيام و ال�سدقة و 

احلج و ل ياأتي ذلك يف غريه (.

ما ي�ستحب يف هذه الأيام :

1- ال�سالة: ي�ستحب التبكري اإىل الفرائ�س، و الإكثار من النوافل ، فاإنها 

من اأف�سل القربات. روى ثوبان ر�سي اهلل عنه قال: ) �سمعت ر�سول اهلل �سلى 

�سجدة  هلل  ت�سجد  ل  فاإنك  هلل  ال�سجود  بكرثة  يقول:عليك  و�سلم  عليه  اهلل 

اإل رفعك اهلل بها درجة وحط عنك بها خطيئة( رواه م�سلم وهذا عام يف كل 

وقت.

2- �سيام هذه الأيام اأو ما تي�سر و بالأخ�س �سيام يوم عرفة ملا ثبت 

عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه قال عن �سوم  يوم عرفة: ) اأحت�سب 

على اهلل اأن يكفر ال�سنة التي قبله و ال�سنة التي بعده ( رواه م�سلم ، لكن من 

كان يف عرفة - اأي حاج - فاإنه ل ي�ستحب له ال�سيام لأن النبي �سلى اهلل عليه 

اأزواج  و�سلم وقف بعرفة مفطرًا. وعن هنيدة بن خالد عن امراأته عن بع�س 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: ) كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ي�سوم 

ت�سع ذي احلجة ويوم عا�سوراء و ثالثة اأيام من كل �سهر ( رواه اأحمد.  

ا�ستحبابًا  م�ستحب  اأنه   ( الع�سر:  اأيام  �سوم  عن  النووي  الإمام  قال 

�سديدًا (. 
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3- التكبري و التهليل والتحميد: ملا ورد يف حديث ابن عمر: ) فاأكرثوا 

فيهن من التهليل و التكبري و التحميد ( رواه اأحمد .

و قال الإمام البخاري رحمه اهلل : ) كان ابن عمر و اأبو هريرة يخرجان اإىل 

ال�سوق يف اأيام الع�سر يكربان و يكرب النا�س بتكبريهما ( وقال اأي�سا: ) و كان 

عمر ر�سي اهلل عنه يكرب يف قبته مبنى في�سمعه اأهل امل�سجد فيكربون و يكرب 

اأهل الأ�سواق حتى ترجت منى تكبريا ( و ) كان ابن عمر يكرب مبنى تلك الأيام، 

و خلف ال�سلوات و على فرا�سه و يف ف�سطاطه و جمل�سه و مم�ساه تلك الأيام 

جميعًا ( و امل�ستحب اجلهر بالتكبري لفعل عمر و ابنه و اأبي هريرة.

- �سيغة التكبري: ورد فيها عدة �سيغ مروية عن ال�سحابة و التابعني 

منها: ) اهلل اأكرب كبريًا، و احلمد هلل بكرًة و اأ�سياًل ( ، ) اهلل اأكرب، اهلل اأكرب، 

اهلل اأكرب ل اإله اإل اهلل، و اهلل اأكرب، اهلل اأكرب، و هلل احلمد ( .

َفَر�َس  َفَمن  ْعُلوَماٌت  َمّ �ْسُهٌر 
َ
اأ ُجّ  احْلَ  } تعاىل:  قال  العمرة:  و  اأداء احلج   -4

ِجّ َوَما َتْفَعُلوْا ِمْن َخرْيٍ َيْعَلْمُه  َجّ َفاَل َرَفَث َوَل ُف�ُسوَق َوَل ِجَداَل يِف احْلَ ِفيِهَنّ احْلَ

ْلَباِب } البقرة 197.
َ
ْوِل الأ

ُ
ُقوِن َيا اأ ْقَوى َواَتّ اِد الَتّ ُدوْا َفاإَِنّ َخرْيَ الَزّ  َوَتَزَوّ

ُ ّ
اهلل

5- التوبة و الإقالع عن املعا�سي و جميع الذنوب.

6- الإكثار من الأعمال ال�ساحلة: �سالة، �سدقة، جهاد، قراءة القراآن، الأمر 

باملعروف والنهي عن املنكر.

7- الأ�سحية يف يوم النحر و اأيام الت�سريق.

8- الإحرام ملن اأراد اأن ي�سحي ، روى م�سلم رحمه اهلل و غريه عن اأم �سلمة 

ر�سي اهلل عنها اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال ) اإذا راأيتم هالل ذي احلجة 

و اأراد اأحدكم اأن ي�سحي فليم�سك عن �سعره و اأظفاره ( رواه م�سلم .

  و هذا النهي يخ�س �ساحب الأ�سحية و ل يعم الزوجة و ل الأولد اإل اإذا 

كان لأحدهم اأ�سحية تخ�سه .
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 ثانيًا: الأ�سحية و اأحكامها:

َك َواْنَحْر } الكوثر2. ِلّ ِلَرِبّ قال تعاىل: { َف�سَ

1- ف�سل الأ�سحية: قال ابن تيمية اإنها من اأعظم �سعائر الإ�سالم و هي 

من ملة اإبراهيم عليه ال�سالم الذي اأمرنا باإتباع ملته.

2- حكمها: قال ابن قدامة: ) اأكرث اأهل العلم على اأنها �سنة موؤكدة (.

3- ما ي�سن فعله ملن اأراد اأن ي�سحي: ي�سن ملن اأراد اأن ي�سحي اأن ل يق�س 

من �سعره و اأظافره �سيئًا لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: ) اإذا دخل الع�سر و عنده 

اأ�سحية يريد اأن ي�سحي فال ياأخذَنّ �سعرًا و ل يقلمَنّ ظفرًا ( رواه م�سلم. 

نية  اإن�سائه  اأو من حني  اأول ليلة من ذي احلجة  ابتداء ذلك يكون من  و 

اأكرث من ذي احلجة فعند  اأو  يوم  اأن ي�سحي بعد فوات  الأ�سحية كمن نوى 

اإن�سائه النية مي�سك عن اأخذ �سيء من �سعره و اأظافره و اإىل اأن يذبح اأ�سحيته 

و احلكمة يف هذا النهي اأن امل�سحي ملا �سارك احلاج يف بع�س اأعمال الن�سك 

وهو التقرب اإىل اهلل تعاىل بذبح القربان �ساركه يف بع�س خ�سائ�س الإحرام 

من الإم�ساك عن ق�س ال�سعر ونحوه.

4- الأنعام التي جتزيء يف الأ�سحية:

اأ- الإبل و البقر:

- ال�سن: يجب اأن يكون �سن الإبل خم�س �سنوات فما فوق و البقر �سنتان فما 

فوق حلديث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم : ) ل تذبحوا اإل ُم�سنة، اإل اأن يع�سر 

عليكم، فتذبحوا جذعة من ال�ساأن ( رواه م�سلم.

- العدد: البقرة الواحدة اأو الناقة الواحدة تكفي عن �سبعة اأ�سخا�س متفرقني 

حلديث جابر ر�سي اهلل عنه قال : ) نحرنا مع ر�سول اهلل عام احلديبية، البدنة 

عن �سبعة و البقرة عن �سبعة ( رواه م�سلم .
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ب - ال�ساأن و الغنم و املاعز:

ال�سن: يجب اأن يكون عمرها �ستة اأ�سهر فما فوق حلديث النبي �سلى اهلل 

 ) املعز  من  الثني  منه  يوفى  مما  يويف  ال�ساأن  من  اجلذع  اأن   ( و�سلم:  عليه 

اأخرجه اأبو داوود والن�سائي وابن ماجه. 

و ) جذع ( ال�ساأن و الغنم عمره من �ستة اأ�سهر فما فوق و ) الثني ( املاعز 

من �سنة فما فوق.

بيته  اأهل  و عن  الواحد فقط  الرجل  يكفي عن  الواحد  الكب�س  العدد:   -

اأيــــوب  اأبـو  قـــــال   ، اأ�سخا�س متفرقون  الكب�س  ي�سرتك يف  اأن  و ل يجزي 

و�سلم ي�سحي  النبي �سلى اهلل عليه  الرجل يف عهد  كان   ( الأن�ســــاري: 

بال�ساة عنه وعن اأهل بيته فياأكلون و يطعمون حتى تباهى ) اأي تفاخروا( 

النا�س ف�سار كما ترى( رواه ابن ماجه والرتمذي و �سححه. 

5- الأ�سحية عن امليت:

اأ- اأن ي�سحي الرجل عنه وعن اأهل بيته و ينوي بهم الأحياء والأموات وهي 

جائزة فعن جابر ر�سي اهلل عنه قال: ) اأنه �سلى اهلل عليه و�سلم اأتى بكب�سني 

واهلل  اهلل  ب�سم  وقال:  اأحدهما  فاأ�سجع  اأقرنني موجوءين،  اأملحني عظيمني 

اأكرب، اللهم عن حممد واآل حممد، ثم اأ�سجع الآخر وقال: با�سم اهلل واهلل اأكرب، 

اللهم عن حممد واأمته ممن �سهد لك بالتوحيد و�سهد ل بالبالغ ( رواه ابن 

اأبي �سيبة. 

ب- اأن ي�سحي عن امليت مبوجب و�سية منه تنفيذًا لو�سيته.

6- �سروط الأ�سحية:

. ّ - اأن ل يكون بها عور َبنِيِِِِِ

ّ اأو ك�سر مينعها من امل�سي. - اأن ل يكون بها عرج َبنِيِِِِِ
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ّ كاجلرب وغريه قال �سلى اهلل عليه و�سلم: ) اأربع  - اأن ل يكون بها مر�س َبنِيِِِِِ

ّ مر�سها والعرجاء  ّ عورها واملري�سة الَبنِيِِِِِ ل جتوز يف الأ�ساحي العوراء الَبنِيِِِِِ

ّ �سلعها والك�سري التي ل تنقى ( رواه اخلم�سة و�سححه الرتمذي.  الَبنِيِِِِِ

ويلحق بهذه العيوب العمى اأو املقطوع الطرف اأو ذهاب اأكرث الأذن اأو اجلرح 

العميق.

العيد حلديث  بعد �سالة  يبداأ من  الذبح  وقت  الأ�سحية:  ذبح  اأيام   -7

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: ) من ذبح قبل ال�سالة فاإمنا يذبح لنف�سه، ومن 

ذبح بعد ال�سالة فقد مت ن�سكه و اأ�ساب �سنة امل�سلمني ( اأخرجه البخاري . 

وي�ستمر اإىل غروب اآخر يوم من اأيام الت�سريق.

�سدقة  اأكرثها  يكون  اأن  الأف�سل  اإن  الأ�سحية:  بلحم  يفعل  ما   -8

واأطعموا  كلوا   ( و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  حلديث  للفقراء 

واحب�سوا اأو ادخروا ( اأخرجه م�سلم .

 

• املبحث الثاين: اآداب ال�ستعداد للحج:

له  في�ستحب  احلج  على  امل�سلم  عزم  فاإذا   : والإ�ست�سارة  الإ�ستخارة   -1

الطريق  والرفيق وجهة  والرحلة  الوقت  وتعاىل يف  �سبحانه  ي�ستخري اهلل  اأن 

وي�ست�سري يف ذلك اأهل اخلربة وال�سالح.

َلّ  اإِ ِمُروا 
ُ
اأ َوَما  اأ�سا�سي لقبول العمل قال تعاىل: {  : �سرط  2- الإخال�س 

ين }  البينة 5. مع ا�ستح�سار نية التقرب اإىل  نَي َلُه الِدّ ِل�سِ  ُمْ
َ َّ
ِلَيْعُبُدوا اهلل
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اهلل تعاىل يف جميع اأحواله قال �سلى اهلل عليه و�سلم: ) اإمنا الأعمال بالنيات، 

واإمنا لكل امرئ ما نوى ( متفق عليه. 

فيق�سد بحجه وعمرته وتعبه ونفقته وجه اهلل تعاىل والدار الآخرة.

اأداء  كيفية  و�سلم يف  عليه  اهلل  �سلى  النبي  هدي  اإتباع  ال�سنة:  اتباع   -3

عليه  لقوله  وتقريره  وفعله  بقوله  املنا�سك  اأحكام  للنا�س  بني  قد  و  املنا�سك 

ال�سالة وال�سالم: ) خذوا عني منا�سككم ( رواه م�سلم.

4- التوبة ال�سادقة: و�سروط التوبة هي الندم، الإقالع عن الذنب، العزم 

اأفلح وفاز بكل حمبوب  الذنب، فمن تاب توبة ن�سوحًا  اإىل  العودة  على عدم 

مرغوب، و�سلم من كل مكروه مرهوب

وقد وعد اهلل تعاىل التائبني ال�سادقني بقبول التوبة بقوله: { َفَمن َتاَب ِمن 

ِحيٌم } املائدة39.  َلَح َفاإَِنّ اهلل َيُتوُب َعَلْيِه اإَِنّ اهلل َغُفوٌر َرّ �سْ
َ
َبْعِد ُظْلِمِه َواأ

واملطعم  احلالل  النفقة  انتقاء  مع  ال�ساحلة  الرفقة  اختيار   -5

الطيب : لأن النفقة احلرام تكون مانعًا من ا�ستجابة الدعاء ففي �سحيح 

املوؤمنني  اأمر  اهلل  واإن  اإل طيبًا  يقبل  اإن اهلل طيب ل  النا�س  اأيها   ( م�سلم: 

مبا اأمر به املر�سلني (. 

فينبغي للحاج اأن يطيب نفقته ليرب حجه وتقبل نفقته وي�ستجاب دعاوؤه 

النا�س، بل ويح�سن  اأيدي  اإىل ما يف  وحتى ي�ستغني بف�سل اهلل عن احلاجة 

اإليهم مبا ف�سل عن حاجته ويت�سدق مبا تي�سر، اغتناما ل�سرف الزمان واملكان 

والعبادة.

6- الو�سية: فيكتب فيها ماله وما عليه من ديون وحقوق.

7- الجتهاد يف الطاعة: من قراءة قراآن وذكر ودعاء، لأن كل دقيقة متر 

ل تعود مرة اأخرى وتكون �ساهدة لك اأو عليك.
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8- التخلق بالأخالق احلميدة: من احللم وال�سرب وم�ساعدة املحتاج و 

الإح�سان اإىل النا�س بالقول والفعل وبذل الكلمة الطيبة والإيثار.

9- مراقبة اهلل عز وجل: فال يرتكب حمظورًا من حمظورات الإحرام لأنه 

يعلم اأن اهلل تعاىل رقيب.

10- التحلل من املظامل: لقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: ) من كانت 

يكون  اأن ل  قبل  اليوم  منه  فليتحلله  �سيء  اأو  لأخيه من عر�سه  له مظلمة 

دينار ول درهم ، اإن كان له عمل �سالح اأخذ منه بقدر مظلمته، واإن مل تكن له 

ح�سنات اأخذ من �سيئات �ساحبه فحمل عليه ( رواه البخاري.

11- جتنب املزاح والبعد عن اخلو�س يف الباطل وكرثة اجلدال :

واإن كنت حمقًا ، قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ) من حجَّ فلم يرفث ، 

ومل يف�سق رجع كيوم ولدته اأمه ( متفٌق عليه .

• املبحث الثالث: تعريف احلج لغًة و ا�سطالحًا:

- احلج لغًة: هو الق�سد، يقال حج اإلينا فالن اأي قدم، و حجه يحجه حجًا 

اأي ق�سده.

- احلج ا�سطالحًا: هو ق�سد مو�سع م�سو�س ) وهو البيت احلرام وعرفة ( 

يف وقت م�سو�س ) وهو اأ�سهر احلج ( للقيام باأعمال م�سو�سة وهي الوقوف 

بعرفة والطواف وال�سعي و ما يتبع ذلك من الأعمال امل�سروعة فيه ب�سرائط 

م�سو�سة.
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• املبحث الرابع: احلكم التكليفي للحج:

احلج فر�س عني على كل مكلف م�ستطيع يف العمر مرة واحدة و هو ركن 

من اأركان الإ�سالم ثبتت فر�سيته بالكتاب وال�سنة و الإجماع.

ا�ِس ِحُجّ اْلَبْيِت َمِن ا�ْسَتَطاَع اإَِلْيِه  1- يف الكتاب: قال تعاىل: { َوهلل َعَلى النَّ

نَي } اآل عمران 97.   �َسِبياًل َوَمن َكَفَر َفاإَِنّ اهلل َغِنٌيّ َعِن اْلَعامَلِ

2- يف ال�سنة: حديث ابن عمر عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: ) بني 

اإقام  و  ر�سول اهلل،  اأن حممدًا  و  اإل اهلل  اإله  اأن ل  �سهادة  الإ�سالم على خم�س 

ال�سالة و اإيتاء الزكاة وحج البيت و�سوم رم�سان ( اأخرجه البخاري.

اأجمعت الأمة على وجوب احلج يف العمر مرة على  3- و الإجماع: فقد 

امل�ستطيع.

• املبحث اخلام�س: ف�سل احلج:

1- احلج من اأف�سل الأعمال التي يتقرب بها املتقربون اإىل املوىل 

�سبحانه و تعاىل: عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه : ) اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم �سئل: اأي العمل اأف�سل ؟ قال: اإميان باهلل و ر�سوله. قيل: ثم ماذا ؟ 

قال: اجلهاد يف �سبيل اهلل .قيل ثم ماذا ؟ قال: حج مربور ( رواه البخاري.
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2- ثواب احلج عند اهلل تعاىل اجلنة: عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه اأن 

ر�سول اهلل قال : ) العمرة اإىل العمرة كفارة ملا بينهما و احلج املربور لي�س له 

جزاء اإل اجلنة ( رواه البخاري و م�سلم.

3- احلج باب من اأبواب اجلهاد: عن احل�سني بن علي ر�سي اهلل عنهما 

قال: ) جاء رجل اإىل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فقال: اإين جبان و اإين �سعيف. 

قال: هلم اإىل جهاد ل �سوكة فيه : احلج ( رواه الطرباين يف الكبري و�سححه 

الألباين. 

وعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: ) يا ر�سول اهلل نرى اجلهاد اأف�سل العمل 

اأفال جناهد؟ قال: لُكَنّ اأف�سل اجلهاد حج مربور  ( رواه البخاري. 

فاحلج جهاد الن�ساء و ال�سعفاء من امل�سلمني.

4- احلج ميحو الذنوب و اخلطايا: عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: 

) قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: من حج فلم يرفث و مل يف�سق رجع 

كيوم ولدته اأمه ( متفق عليه. 

5- اإبعاد الفقر: لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: ) تابعوا بني احلج و العمرة 

خبث   - احلديد  منفاخ   - الكري  ينفي  كما  والذنوب  الفقر  ينفيان  فاإنهما 

احلديد ( �سنن الن�سائي. 

6- احلجاج و العمار وفد اهلل: عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: ) قال 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: احلجاج و العمار وفد اهلل، اإن دعوه اأجابهم، 

واإن ا�ستغفروه غفر لهم ( رواه الن�سائي وابن ماجه.
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• املبحث ال�ساد�س: هل احلج على الفور اأو الرتاخي:

اختلف الفقهاء يف وجوب احلج عند حتقق ال�سروط هل هو على الفور اأو على 

الرتاخي:

القول الأول: اأنه يجب على الفور فمن حتقق فر�س احلج عليه يف عام فاأخره 

يكون اآثمًا و اإذا اأداه بعد ذلك كان اأداء ل ق�ساء و ارتفع الإثم  فال يجوز تاأخريه 

اإل بعذر. دليلهم:

1- قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: ) من ملك زاداً و راحلة تبلغه اإىل بيت 

اهلل تعاىل و مل يحج فال عليه اأن ميوت يهوديًا اأو ن�سرانيًا ( اأخرجه الرتمذي.

2- قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: ) تعجلوا اإىل احلج - يعني الفري�سة – فاإن 

اأحدكم ل يدري ما يعر�س له ( م�سند اأحمد.

3- املعقول: و ذلك اأن الحتياط يف اأداء الفرائ�س واجب و لو اأخر احلج عن 

ال�سنة الأوىل فقد ميتد به العمر و قد ميوت فيفوت الفر�س و تفويت الفر�س 

حرام فيجب احلج على الفور احتياطًا. و هو الراجح.

القول الثاين: اأنه يجب على الرتاخي فال ياأثم امل�ستطيع بتاأخريه و التاأخري 

اإمنا يجوز ب�سرط العزم على الفعل يف امل�ستقبل فلو خ�سي العجز اأو خ�سي هالك 

ماله حرم التاأخري. دليلهم:

اآل  اْلَبْيِت }  ِحُجّ  ا�ِس  الَنّ َعَلى   ِ
ّ

َوهلِل اأن الأمر باحلج يف قوله تعاىل: {   -1

عمران 97. 

مطلق عن تعيني الوقت في�سح اأداوؤه يف اأي وقت فال يثبت الإلزام بالفور لأن 

هذا تقييد للن�س و ل يجوز تقييده اإل بدليل و ل دليل على ذلك.
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مناق�سته : 

عر�سة  عذر  بال  التاأخري  و  به  املاأمور  الفورية يف حتقيق  يقت�سي  الأمر  اأن 

للتاأثيم.

2- اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فتح مكة عام ثمان من الهجرة و مل يحج 

اإل يف ال�سنة العا�سرة و لو كان واجبًا على الفورية مل يتخلف ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم عن فر�س عليه.

مناق�سته :

اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مل يتمكن من احلج تلك ال�سنة لأ�سباب اأن اهلل 

تعاىل كره له اأن يحج مع اأهل ال�سرك و فيهم الذين يطوفون بالبيت عراة و لهذا 

بعث ال�سديق ر�سي اهلل عنه تلك ال�سنة يقيم احلج للنا�س و يبلغهم اأن ل يحج 

العام م�سرك و ل يطوف بالبيت عار.   واأن ذلك من اأجل ا�ستدارة الزمان حتى 

يقع احلج يف وقته الذي �سرعه اهلل. 

• املبحث ال�سابع: اأ�سناف احلجيج:

ال�سنف الأول: �سافر اإىل الكعبة ج�سدًا فقط وعاد ج�سدًا فقط ومل يقابل 

غري  عمرتهم  اأو  حجهم  وهوؤلء  اأرواحهم  اأو  قلوبهم  بدون  حتركوا  ربه،  اهلل 

مقبولة اإل برحمة اهلل تف�ساًل وتكرمًا وتنازًل من اهلل عز وجل. 

ال�سنف الثاين: ت�سافر اأرواحهم وقلوبهم اإىل ربهم وتقابله فعال .
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•  املبحث الثامن: �سفة التلبية و ف�سلها وما ينبغي لها:

اأول: �سفة التلبية:

ثبت يف ال�سحيحني عن عبد اهلل بن عمر- ر�سي اهلل عنهما- اأن تلبية ر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ) لبيك اللهم لبيك.. لبيك ل �سريك لك لبيك.. اإن 

احلمد والنعمة لك وامللك.. ل �سريك لك (. معنى لبيك اللهم لبيك: انتقال 

الروح بتعبري األبي اأمرك، اأ�ستجيب لك، قادم اإليك، متوجه اإليك ا�ستجابة لك 

وطاعة لك كلي لك ج�سدًا وروحًا وقلبًا.

ثانيًا: ف�سل التلبية: 

1- قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: ) ما من م�سلم يلبي اإل لبى من 

عن ميينه و�سماله من حجر اأو �سجر اأو مدر ) الطني الياب�س ( ، حتى تنقطع 

الأر�س من ههنا وههنا ( �سنن الرتمذي.

2- اأن التلبية هي اإجابة دعوة اهلل تعاىل خللقه حني دعاهم اإىل حج بيته 

على ل�سان خليله اإبراهيم ففيها ما ي�سعر باإكرام اهلل لعباده باأن كان اإيفادهم 

با�ستدعاء منه عز وجل يف قوله: 

ِتنَي ِمن ُكِلّ َفٍجّ 
ْ
اِمٍر َياأ ُتوَك ِرَجاًل َوَعَلى ُكِلّ �سَ

ْ
ِجّ َياأ ا�ِس ِباحْلَ ن يِف الَنّ ِذّ

َ
{ َواأ

َعِميٍق } احلج 27.

ثالثًا: ما ينبغي للتلبية:

1- رفع ال�سوت بالتلبية لأنها �سعار احلج ففي احلديث: ) اأي احلج اأف�سل؟، 

قال: العج والثج ( �سنن الرتمذي. 
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نحر  فهو  الثج  اأما  باعتدال  بالتلبية  ال�سوت  رفع  هو  بالعج  واملق�سود 

الهدي.

2- واأنه ي�ستحب الإكثار من التلبية وال�ستمرار حال الإحرام، فال يقطعها 

يف العمرة اإل عند ال�سروع يف الطواف، ول يقطعها يف احلج اإل اإذا �سرع يف رمي 

جمرة العقبة. قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: ) ا�ستحباب الإكثار من التلبية 

عند اختالف الأحوال وت�ستحب يف مكة والبيت و�سائر م�ساجد احلرم كم�سجد 

منى وعرفات لأنها موا�سع الن�سك وتتاأكد دبر ال�سلوات املكتوبات ولو يف غري 

جماعة (. روي عن جابر ر�سي اهلل عنه قال: ) كان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

يلبي يف حجته اإذا لقي راكبًا اأو عال اأكمة ) اجلبل ( اأو هبط واديًا ويف اأدبار 

ال�سلوات املكتوبة ويف اآخر الليل (. فاإن ال�ستغال بالتلبية ورفع ال�سوت بها 

بالذكر  للوقت  و�سغاًل  ال�سعرية  لتلك  وتعظيمًا  للتوحيد  اإعالنًا  الرجال  من 

وا�ستغاًل عما ل يفيد اأو ي�سر من الكالم.

• املبحث التا�سع: مواقيت احلج الزمانية واملكانية:

اأوًل: تعريف املواقيت:

املواقيت لغة: جمع ميقات و التوقيت مبعنى التحديد وبيان مقدار املدة. 

واأ�سله اأن يجعل لل�سيء وقت يخت�س به  ثم ات�سع فيه فاأطلق على املكان.

امليقات �سرعًا: مو�سع وزمان معني لعبادة م�سو�سة.
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ثانيًا: اأنواع املواقيت:

يوؤدى يف غريه قال  زمانًا ل  ذكر اهلل تعاىل للحج  الزمانية:  املواقيت  اأ- 

ْعُلوَماٌت } البقرة 197.  �ْسُهٌر َمّ
َ
ُجّ اأ تعاىل: { احْلَ

قال عبداهلل بن عمر وجماهري ال�سحابة والتابعني ومن بعدهم: ) هي �سوال 

وذو القعدة وع�سر من ذي احلجة (.

عليه  اهلل  �سلى  النبي  عينها  التي  الأماكن  وهي  املكانية:  املواقيت   - ب 

و�سلم ليحرم منها من اأراد احلج اأو العمرة وهي خم�سة:

1- ذو احلليفة: وي�سمى اأبيار علي وهو ميقات اأهل املدينة.

2- اجلحفة: وهي قرية قدمية وقد خربت ف�سار النا�س يحرمون بدلها من 

رابغ وهي ميقات اأهل ال�سام.

3- يلملم: وهو جبل اأو مكان بتهامة وهو ميقات اأهل اليمن.

4- قرن املنازل: وي�سمى ال�سيل وهو ميقات اأهل جند.

5- ذات عرق: وي�سمى ال�سريبة وهي ميقات اأهل العراق.

فعن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما قال: ) اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وقت 

لأهل املدينة ذا احلليفة ولأهل ال�سام اجلحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل جند 

قرنًا، فهن لهن وملن اأتى عليهن من غري اأهلهن ممن كان يريد احلج والعمرة، 

فمن كان دونهن فمن اأهله، حتى اإن اأهل مكة يهلون منها ( �سحيح البخاري. 

ويف �سحيح م�سلم عن جابر ر�سي اهلل عنه مرفوعًا قال: ) ُمَهل اأهل املدينة من 

ذي احلليفة والطريق الآخر اجلحفة - يعني اأهل ال�سام - وُمَهل اأهل العراق 

من ذات عرق ،  وُمَهل اأهل جند من قرن ، وُمَهل اأهل اليمن من يلملم ( . 

مكة   ( احلرم  احلج  يف  ميقاته  مبكة:  مقيمًا  اأو  مكيًا  كان  من  ميقات   -

نف�سها ( لأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأمر اأ�سحابه اأن يحرموا باحلج 



21

من جوف مكة فقال: ) حتى اأهل مكة يهلون منها ( رواه ال�سيخان. 

اأما للعمرة فمن ) اأدنى احلل ( وقال ابن قدامة يف املغني يف الكالم على 

ميقات املكي: ) واإن اأراد العمرة فمن احلل، ل نعلم يف هذا خالفًا (.

- هذه املواقيت التي حددها ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ملن يريد حجًا 

اأو عمرة وهي لأهلها وملن مر عليها من غري اأهلها.

- ول يحل ملن كان يريد احلج اأو العمرة اأن يتجاوزها فمن جتاوزها واأحرم 

يرجع  اأن  فعليه  باحلج  دم ومن جتاوزها ومل يحرم  فعليه  العمرة  اأو  باحلج 

للميقات واأن يحرم منه ول �سيء عليه.

- و اإذا و�سل من نوى احلج والعمرة اإىل ميقاته وجب عليه اأن يحرم منه 

وذلك باأن يرتدي ثياب الإحرام وهي الإزار و الرداء الأبي�س للرجل اأما املراأة 

فتلب�س ما �ساءت من الثياب املباحة غري ثياب الزينة ول يحل لها اأن تتطيب  

ثم يعلنون  التلبية باحلج و العمرة.

م�سروعيتها  على  والأدلة  احلج  العا�سر:كيفيات  املبحث   •
واملفا�سلة بينها ) الأن�ساك ( :

اأول: كيفيات احلج:

يوؤدى احلج على ثالث كيفيات وهي:

1- الإفراد: وهو اأن ينوي احلج فقط عند اإحرامه حيث يقول عند حماذاة 

امليقــات ) لبيك حجًا ( ثم ياأتي باأعمال احلج وحده.

2- القران: وهو اأن يهل بالعمرة واحلج جميعًا من عند امليقات فيقول 

) لبيك حجًا وعمرة ( فياأتي بهما يف ن�سك واحد.



التشويق إىل بيت اهلل العتيق 22

اأ�سهر احلج بحيث يقول عند  اأن يهل بالعمرة فقط يف  3- التمتع: وهو 

حماذاة امليقات ) لبيك عمرة ( و ياأتي مكة فيوؤدي منا�سك العمرة ويتحلل 

وميكث مبكة ثم يحرم باحلج وياأتي باأعماله ويجب عليه اأن ينحر هديًا 

ِجّ َفَما ا�ْسَتْي�َسَر ِمَن  اإِىَل احْلَ ِباْلُعْمَرِة  َع  َتّ بالإجماع قال تعاىل: { َفَمن مَتَ

اْلَهْدِي } البقرة196.

ثانيا: م�سروعية كيفيات احلج:

بالكتاب  لذلك  وي�ستدل  احلج  كيفيات  كل  م�سروعية  على  الفقهاء  اتفق 

وال�سنة والإجماع:

ا�ِس ِحُجّ اْلَبْيِت َمِن ا�ْسَتَطاَع  ِ َعَلى الَنّ
ّ

1- من الكتاب: قــوله تعـــاىل: { َوهلِل

اإَِليــــِْه �َسِبياًل } اآل عمران 97. 

ِ } �سورة البقرة 196.
ّ

َجّ َواْلُعْمَرَة هلِل وْا احْلَ مِتُّ
َ
وقوله تعاىل: { َواأ

اْلَهْدِي }  ِمَن  ا�ْسَتْي�َسَر  َفَما  ِجّ  احْلَ اإِىَل  ِباْلُعْمَرِة  َع  َتّ مَتَ َفَمن  وقوله تعاىل: { 

�سورة البقرة 196.

2- من ال�سنة: حديث عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت : ) خرجنا مع ر�سول 

ا من اأهل بحج وعمرة ، ومنا من  ا من اأهل بعمرة، ومنَّ اهلل عام حجة الوداع، فمنَّ

اأهل باحلج ، و اأهل ر�سول اهلل باحلج ، فاأما من اأهل بعمرة فحل ، و اأما من اأهل 

بحج ، اأو جمع احلج والعمرة ، فلم يحلوا حتى كان يوم النحر ( رواه م�سلم.

3- الإجماع: فقد تواتر عمل ال�سحابة ومن بعدهم على التخيري بني هذه 

الأن�ساك كما ن�س على ذلك الأئمة ومن ذلك قال الإمام النووي: ) وقد انعقد 

الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غري كراهة (.
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ثالثا: املفا�سلة بني كيفّيات اأداء احلّج:

ل كّل كيفّية من كيفّيات احلّج طائفة من العلماء وذلك ب�سبب اختالف  ف�سّ

الّروايات يف حّجه �سلى اهلل عليه و�سلم:

املالكّية  اأّن  اإّل  اأف�سل،  باحلّج  الإفراد  اأّن  اإىل  وال�ّسافعّية  املالكّية  ذهب  اأ- 

لوا الإفراد ثّم القران ثّم الّتمّتع وقّدم ال�ّسافعّية الّتمّتع على القران. ومن  ف�سّ

اأدّلتهم:

 �سلى اهلل 
ّ

1- حديث عائ�سة ر�سي اهلل عنها وفيه قولها: ) واأهّل ر�سول اهلل

عليه و�سلم باحلّج (  رواه م�سلم. 

وغريه من اأحاديث تفيد اأنه �سلى اهلل عليه و�سلم كان مفردًا باحلّج.

2- اأّنه اأ�سّق عماًل من القران ولي�س فيه ا�ستباحة حمظور كما يف الّتمّتع 

فيكون اأكرث ثوابًا.

ومن  الإفراد.  ثّم  الّتمّتع،  ثّم  القران،  اأف�سلها  اأّن  اإىل  احلنفّية  ذهب   - ب 

اأدّلتهم:

1- حديث عمر ر�سي اهلل عنه : ) �سمعت النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بوادي 

العقيق يقول: اأتاين الّليلة اآٍت من رّبي فقال : �سِلّ يف هذا الوادي املبارك وقل: 

عمرة يف حّجة ( اأخرجه البخاري. 

فقد اأمر اهلل نبّيه باإدخال العمرة على احلّج بعد اأن كان مفردًا ول ياأمره 

اإّل بالأف�سل. 

وهذا يجمع بني الّروايات املختلفة يف حّجه �سلى اهلل عليه و�سلم فامل�سري 

اإليه متعنّي.  
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بني  جمعًا  فيه  ولأّن  العبادة  اإىل  واأ�سرع  اإحرامًا  اأدوم  لكونه  اأ�سّق  اأّنه   -2

العبادتني فيكون اأف�سل.

ج - ذهب احلنابلة اإىل اأّن الّتمّتع اأف�سل، فالإفراد، فالقران. ومن اأدّلتهم:

1- قوله �سلى اهلل عليه و�سلم يف حديث جابر: ) لو اأيّن ا�ستقبلت من اأمري 

ما ا�ستدبرت مل اأ�سق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم لي�س معه هدي 

فليحّل وليجعلها عمرة ( �سحيح م�سلم. 

فقد اأمر اأ�سحابه بالّتمّتع ومتّناه لنف�سه ول ياأمر ول يتمّنى اإّل الأف�سل.

2- اأّن املتمّتع يجتمع له احلّج والعمرة يف اأ�سهر احلّج مع كمالهما وكمال 

اأفعالهما على وجه الي�سر وال�ّسهولة مع زيادة ن�سك لكان ذلك اأوىل.

• املبحث احلادي ع�سر: ما ينبغي ل�سفر و حج املراأة:

الن�ساء �سقائق الرجال فالأ�سل اأن ما اأمر به الرجل يلزم املراأة اإل ما قام 

الدليل على اأنها م�ستثناة من هذا الأمر اأو تخ�سي�سها بحكم دون الرجل فحج 

املراأة كالرجل فيلزمها ما يلزم الرجل من اأركان وواجبات و اآداب و م�ستحبات 

اإل يف الآتي:  

كان  �سواء  و معها حمرم   اإل  و غريه  للحج  ت�سافر  اأن  للمراأة  1- ل يجوز 

ال�سفر طوياًل اأم ق�سريًا  و �سواء كان معها ن�ساء اأو مل يكن معها  و �سواء كانت 

�سابًة اأو عجوزًا  لعموم قوله �سلى اهلل عليه و�سلم ) ل يحل لمراأة توؤمن باهلل 
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واليوم الآخر ت�سافر م�سرية يوم وليلة اإل مع ذي حمرم عليها ( �سحيح م�سلم. 

فاإذا توفر لها املحرم مع  فوجود املحرم للمراأة �سرط يف وجوب احلج عليها 

الزاد و الراحلة واأمن الطريق وجب احلج عليها و ت�ستاأذن زوجها.

2- اإذا حا�ست املراأة اأو نف�ست فلها اأن تلبي باحلج و العمرة من امليقات و 

عندما  الدليل  و  تطهر  بالبيت حتى  تطوف  اأنها ل  املنا�سك غري  بكل  تقوم 

ولدت اأ�سماء بنت اأبي عمي�س اأر�سلت اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 

) كيف اأ�سنع ؟، قال: اغت�سلي و ا�ستثفري - اأن ت�سد على مو�سع الدم ما 

مينعه – بثوب و اأحرمي ( اأخرجه م�سلم. 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على  و قال جابر ر�سي اهلل عنه: ) دخل 

عائ�سة ر�سي اهلل عنها فوجدها تبكي، فقال: ما �ساأنك؟ قالت: �ساأين اأين قد 

ح�ست وقد حل النا�س ومل اأحلل ومل اأطف بالبيت والنا�س يذهبون اإىل احلج 

باحلج،  اأهلي  ثم  فاغت�سلي  اآدم  بنات  اهلل على  كتبه  اأمر  اإن هذا  فقال:  الآن، 

ففعلت ووقفت املواقف حتى اإذا طهرت طافت بالكعبة وال�سفا واملروة ثم قال: 

قد حللت من حجك وعمرتك جميعًا ( اأخرجه م�سلم. 

3- يف حمظورات الإحرام: اخت�ست املراأة بالآتي:

- يجب عليها اأن ل ت�سرت وجهها كالرجل اإل اأنه ي�سرع لها يف ح�سرة الرجال 

الركبان  كان   ( ت�سدل اجللباب على وجهها قالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها:  اأن 

ميرون بنا و نحن مع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم حمرمات فاإذا حاذوا بنا 

�سدلت اإحدانا جلبابها من راأ�سها على وجهها فاإذا جاوزونا ك�سفناه ( . اأخرجه 

اأبو داوود.
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- يجوز لها اأن تلب�س من املخيط ما �ساءت مع مراعاتها حلدود ال�سرع يف 

ذلك اإل اأنها ل تلب�س القفازين قال �سلى اهلل عليه و�سلم: )ول تنتقب املراأة 

املحرمة و ل تلب�س القفازين( اأخرجه البخاري.

اأن تغطي راأ�سها بح�سرة الرجال الأجانب يف الإحرام و يف  - يجب عليها 

غريه و هذا بعك�س الرجل حيث يحرم عليه تغطية راأ�سه اأثناء الإحرام.

امليلني  بني  ال�سعي  و   ، القدوم  طواف  يف  الأوىل  الأ�سواط  يف  الرمل   -4

الأخ�سرين اأثناء ال�سعي بني ال�سفا و املروة  و هذا ل ي�سرع للمراأة.

5- ل ي�سرع احللق للن�ساء اإمنا عليهن التق�سري فعليها اأن جتمع �سعرها 

الن�ساء  لي�س على   ( و�سلم:  اهلل عليه  قال �سلى  اأمنلة.  تق�س منه مبقدار  و 

احللق، اإمنا على الن�ساء التق�سري ( �سنن اأبي داوود.

ابن عبا�س ر�سي اهلل  الوداع عن احلائ�س والنف�ساء قال  6- �سقوط طواف 

اأن  قبل  ت�سدر  اأن  للحائ�س  رخ�س  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اإن   ( عنهما: 

تطوف اإذا كانت قد طافت يف الإفا�سة ( م�سند اأحمد.

• املبحث الثاين ع�سر: �سروط احلج:

�سروط احلّج �سفات يجب توّفرها يف الإن�سان لكي يكون مطالبًا باأداء احلّج 

يكون  ول  احلّج  عليه  يجب  ل  ال�ّسروط  هذه  اأحد  فقد  فمن  عليه  مفرو�سًا 

مطالبًاَ به وهذه ال�ّسروط خم�سة وهي مّتفق عليها بني العلماء. قال الإمام 

ابن قدامة يف املغني: ) ل نعلم يف هذا كّله اختالفًا ( .
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 ال�ّسرط الأّول: الإ�سالم:

لو حّج الكافر ثّم اأ�سلم بعد ذلك جتب عليه حّجة الإ�سالم لأّن احلّج عبادة 

بل هو من اأعظم العبادات والقربات والكافر لي�س من اأهل العبادة. ولو اأ�سلم 

وهو مع�سر بعد ا�ستطاعته يف الكفر فاإّنه ل اأثر لها.

ال�ّسرط الّثاين: العقل:

لي�س  واملجنون  للّتكليف  �سرط  العقل  لأّن  العقل  لفر�سّية احلّج  ي�سرتط 

مكّلفا بفرو�س الّدين بل ل ت�سّح منه اإجماعًا لأّنه لي�س اأهاًل للعبادة فلو حّج 

املجنون فحّجه غري �سحيح فاإذا �سفي من مر�سه واأفاق اإىل ر�سده جتب عليه 

الّنبّي �سلى اهلل عليه و�سلم  اأبي طالب عن  الإ�سالم. روى علّي بن  حّجة 

قال: ) رفع القلم عن ثالثة : عن املجنون املغلوب على عقله حّتى يفيق 

بّي حّتى يحتلم ( اأخرجه اأبو داوود.  وعن الّنائم حّتى ي�ستيقظ وعن ال�سّ

ال�ّسرط الّثالث: البلوغ:

بّي لي�س مبكّلف فعن ابن عّبا�س ر�سي اهلل عنهما  ي�سرتط البلوغ لأّن ال�سّ

األهذا حّج ؟ قال: نعم   
ّ

قال: ) رفعت امراأة �سبّيًا لها فقالت: يا ر�سول اهلل

ولك اأجر ( اأخرجه م�سلم. 

بّي �سّح حّجه وكان تطّوعًا و لكنه ل يكفيه عن احلّج الواجب  فلو حّج ال�سّ

 �سلى اهلل 
ّ

بعد البلوغ باإجماع العلماء وملا روى ابن عّبا�س قال: ) قال ر�سول اهلل

بّي فهي له حّجة حّتى يعقل واإذا عقل فعليه حّجة  عليه و�سلم:اإذا حّج ال�سّ

اأخرى واإذا حّج الأعرابّي فهي له حّجة فاإذا هاجر فعليه حّجة اأخرى ( اأخرجه 

احلاكم.

ال�ّسرط الّرابع: احلّرّية:

ولأّن  �سّيده  خدمة  يف  م�ستغرق  لأّنه  احلّج  عليه  يجب  ل  اململوك  العبد 

ال�ستطاعة �سرط ول تتحّقق اإّل مبلك الّزاد والّراحلة. 



التشويق إىل بيت اهلل العتيق 28

ال�ّسرط اخلام�س: ال�ستطاعة:

ل يجب احلّج على من مل تتوّفر فيه خ�سال ال�ستطاعة لأّن القراآن خ�ّس 

ا�ِس ِحُجّ اْلَبْيِت َمِن ا�ْسَتَطاَع  ِ َعَلى الَنّ
ّ

فة يف قوله تعاىل: { وهلِل اخلطاب بهذه ال�سّ

اإَِلْيِه �َسِبيال } اآل عمران 97.

• املبحث الثالث ع�سر: اأركان احلج:

تعريف الركن: هو ما كان جزءًا من حقيقة ال�سيء و يتوقف وجود ال�سيء 

عليه.

اأركان احلج اأربعة وهي ) الإحرام - الوقوف بعرفة - الطواف - ال�سعي (. 

وهذه الأركان املذكورة هي اأجزاء من حقيقة احلج و تتوقف �سحة احلج عليها 

فمن ترك ركنًا من هذه الأركان الأربعة بطل حجه.

الركن الأول: الإحرام:

- معنى الإحرام: 

هو نية اأحد الن�سكني احلج اأو العمرة اأو نيتهما معًا .

دليل ركنية الإحرام:

- اأجمع العلماء على اأن الإحرام من فرائ�س احلج و العمرة و ذلك لقوله 

يَن ُحَنَفاء } البينة 5.  نَي َلُه الِدّ ِل�سِ  ُمْ
َ َّ
ِمُروا اإَِلّ ِلَيْعُبُدوا اهلل

ُ
تعاىل: { َوَما اأ

ولقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: ) اإمنا الأعمال بالنيات ( متفق عليه.

واجبات الإحرام: 

1- الإحرام من امليقات.

2- التجرد من املخيط.

3- التلبية.
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�سنن الإحرام:

ال�سنن من قام بها ازداد ثوابه و كمل حجه و من مل ياأت بها فال حرج و ل 

اأثم عليه و هي كالآتي:

1- الغت�سال عند الإحرام.

2- الإحرام يف اإزار و رداء اأبي�سني و ذلك لفعله عليه ال�سالة و ال�سالم.

3- وقوع الإحرام بعد �سالة فري�سة اإن اأمكن ذلك حيث اأن نبي اهلل عليه 

ال�سالة و ال�سالم اأحرم بعد اأن �سلى الظهر .

4- تقليم الأظافر و ق�س ال�سارب و نتف الإبط و حلق العانة حتى ل يحتاج 

لالأخذ منها بعد اإحرامه و التطيب قبل اأن ينوي الإحرام بالبدن دون الثوب.

5- تكرار التلبية.

حمظورات الإحرام:

من نوى الدخول يف الإحرام حرمت و منعت عليه الأمور الآتية:

1- �سرت الراأ�س.

2- حلق اأو ق�س ال�سعر وق�س الظفر قيا�سا على حلق ال�سعر.

3- م�س الطيب بعد الإحرام و اأما ما بقي من رائحة الطيب الذي تطيب به 

قبل نية الإحرام فهذا ل ي�سر بقاوؤه.

و  و قم�سان  �سراويل  الأع�ساء من  املخيط  وهو ما يف�سل على  لب�س   -4

غريها.

5- �سيد الرب والذي ي�سمله التحرمي يف �سيد الرب هو حترمي قتله و اإيذائه 

اأو ال�ستيالء عليه اأو امل�ساعدة على ال�سيد . 

6- اخلطبة للمحرم و لغريه و عقد النكاح للحاج و لغريه كذلك.

7- اجلماع و مقدماته القولية و الفعلية.
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- حكم من فعل حمظورًا: 

الذي يقع يف حمظور من حمظورات الإحرام له ثالث حالت: 

1- يفعل املحرم املحظور بال عذر و ل حاجة وهذا اآثم و عليه الفدية.

2- اأن يفعل املحرم املحظور ب�سبب اجلهل اأو الن�سيان اأو الإكراه وهذا ل اإثم 

عليه و ل فدية.

3- يفعل املحرم املحظور حلاجة مثل اأن يحتاج حللق �سعره اأو تغطية راأ�سه 

ليتقي الربد و هذا ل اإثم عليه و لكن عليه الفدية.

بيان الفدية:

ن  ِه َفِفْدَيٌة ِمّ �سِ
ْ
اأ ن َرّ ًذى ِمّ

َ
ْو ِبِه اأ

َ
ِري�سًا اأ دليلها قوله تعاىل: { َفَمن َكاَن ِمنُكم َمّ

ْو ُن�ُسٍك } البقرة 196.  
َ
َدَقٍة اأ ْو �سَ

َ
َياٍم اأ �سِ

ن�سف  م�سكني  لكل  م�ساكني  �ستة  اإطعام  ال�سدقة  و  اأيام،  ثالثة  فال�سيام 

�ساع، و ال�ساع حفنتان بكف الرجل املعتدل من الطعام اأرز اأو غريه، و الن�سك 

ذبح �ساة من املاعز ماله �سنة و من ال�ساأن ماله �سنة اأو �ستة اأ�سهر اإن كان �سمينا 

اأو �سبع بدنة اأو �سبع بقرة، يوزع اللحم على فقراء احلرم و ل ياأكل منه و هو 

مري بني هذه الثالثة.

 عن عبد اهلل بن معقل قال: ) جل�ست اإىل كعب بن عجرة ر�سي اهلل عنه 

ف�ساألته عن الفدية، فقال: نزلت يف خا�سة وهي لكم عامة، حملت اإىل ر�سول 

اأرى  كنت  ما  فقال:  وجهي،  على  يتناثر  والقمل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 

الوجع بلغ بك ما اأرى - اأو ما كنت اأرى اجلهد بلغ بك ما اأرى - جتد �ساة، 

فقلت: ل، فقال: ف�سم ثالثة اأيام اأو اأطعم �ستة م�ساكني لكل م�سكني ن�سف 

�ساع ( �سحيح البخاري.
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الركن الثاين: الوقوف بعرفات:

معنى الوقوف:

هو احل�سور باملكان املعروف بعرفات بنية الوقوف يف اليوم التا�سع من ذي 

احلجة و يبداأ الوقوف من زوال ال�سم�س اإىل طلوع فجر العا�سر من ذي احلجة 

و �سمي هذا املو�سع بعرفات قال عطاء: ) اإمنا �سميت عرفة لأن جربيل كان 

يري اإبراهيم املنا�سك فيقول: عرفت ، عرفت ف�سمي عرفات ( فعلى امل�سلم اأن 

يتاأكد اأنه يف املوقف حتى ل يبطل حجه .

دليل ركنية الوقوف بعرفات: 

َراِم }   ِعنَد امْلَ�ْسَعِر احْلَ
َ ّ
ْن َعَرَفاٍت َفاْذُكُروْا اهلل ُتم ِمّ َف�سْ

َ
اأ قوله تعاىل: { َفاإَِذا 

البقرة 198. 

وقول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم:  ) احلج عرفة (  م�سند اأحمد.

وجوب الوقوف حتى الغروب :

من وقف يف عرفات يف النهار وجب عليه األ يخرج من املوقف حتى غروب 

ال�سم�س و من خرج قبل الغروب فحجه �سحيح و لكن عليه دم. 

ال�سنن املتعلقة بالوقوف:

1- خروج احلاج اإىل منى حمرما يف الثامن من ذي احلجة ) يوم الرتوية ( 

واملبيت فيها ليلة التا�سع واأن ي�سلي فيها ال�سلوات اخلم�س ق�سرًا كل �سالة 

يف وقتها واخلروج منها اإىل عرفات بعد طلوع ال�سم�س ملبيًا ب�سوت عاٍل اأثناء 

اخلروج.

2- اأن يكون بعد الزوال ِبَنِمرة ) مو�سع قريب من عرفات و هي لي�ست منه ( 

واأن ي�سلي الظهر والع�سر ق�سرًا جمع تقدمي كما ي�سن له اأن ي�ستمع خلطبة 

الإمام.
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3- دخول عرفات بعد اأن ي�سلي و ا�ستغاله بالذكر والدعاء واأن يقدم يف ذكره 

املاأثور عنه �سلى اهلل عليه و�سلم: ) خري الدعاء، دعاء يوم عرفة وخري ما قلت 

اأنا والنبيون من قبلي ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له ، له امللك وله احلمد 

وهو على كل �سيء قدير ( �سنن الرتمذي.

4- ي�ستحب اأن يجعل جبل الرحمة بينه وبني القبلة و اأن ي�ستقبل القبلة 

بذكره و دعائه وذلك لفعله �سلى اهلل عليه و�سلم.

و  املغرب  فيها  في�سلي  مزدلفة  اإىل  ي�سل  اأن  اإىل  املغرب  �سالة  تاأخري   -5

الع�ساء جمعًا.

و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  لقوله  ب�سكينة  عرفات  من  اخلروج  يكون  اأن   -6

طريق  من  يرجع  اأن  و  م�سلم.  اأخرجه   ) ال�سكينة  ال�سكينة،  النا�س  اأيها   (

مالف لفعله �سلى اهلل عليه و�سلم.

مكانة يوم عرفة:

اأيام اهلل ، فيه ينزل ملك امللوك  اأف�سل  عرفات هو يوم احلج الأكرب و هو 

�سبحانه و تعاىل اإىل �سماء الدنيا نزوًل كما يليق بجالله و يباهى باأهل عرفات 

اأهل ال�سماء و يف يوم عرفات يغفر الغفار �سبحانه لأهل عرفات ذنوبهم و يعتق 

اهلل خلقًا من عباده املوحدين من نار جهنم. 

اأف�سل عند اهلل من يوم عرفة  لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: ) ما من يوم 

ينزل اهلل تعاىل اإىل �سماء الدنيا فيباهى باأهل الأر�س اأهل ال�سماء، فيقول: 

انظروا اإىل عبادي جاوؤوين �سعثًا غربًا ) تلبد �سعره واأغرب ( �ساحني ) بارزين 

لل�سم�س غري م�سترتين ( ، جاوؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي و مل يروا 
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عقابي، فلم ير يومًا اأكرث عتقًا من النار من يوم عرفة ( رواه ابن خزمية.

اإن �سيامه يكفر ذنوب  ال�سيام لغري احلجاج حيث  ي�سرع   يف يوم عرفات 

�سنتني لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: ) من �سام يوم عرفة غفر له �سنة اأمامه و 

�سنة خلفه ( اأخرجه ابن ماجه .

 

الركن الثالث : طواف الإفا�سة :

دليل ركنية طواف الإفا�سة :

طواف الإفا�سة هو بعد الإفا�سة من عرفات و مزدلفة لذلك �سمي بطواف 

لقــولــه  بالإجمــــاع  ركــــن  وهــــــو  الزيارة  بطواف  ي�سمى  كما  الإفا�سة 

ُفوا ِباْلَبْيِت اْلَعِتيِق } احلج 29.   َوّ تعــالــى : { َوْلَيَطّ

وقال جابر ر�سي اهلل عنه: ) ثم ركب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم فاأفا�س 

اإىل البيت ( �سحيح م�سلم.

�سروط الطواف:

1- النية.

2- الطهارة.

3- �سرت العورة.

4- اأن يكون الطواف بالبيت داخل امل�سجد و حول البيت.

5- اأن يكون البيت على ي�ساره لأن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم فعل ذلك.

6- اأن يكون �سبعة اأ�سواط يبداأ ال�سوط باحلجر الأ�سود و ينهيه عنده.

7- املوالة بني اأ�سواط الطواف فلو تركها لغري عذر بطل طوافه و عليه اأن 

يعيده من جديد اأما اإذا تركها لعذر كاإقامة �سالة اأو انتقا�س و�سوء فال حرج 

عليه و عليه اأن يتم على ما قام به من اأ�سواط و ل حاجة لالإعادة ملر�س اأو 

ا�سرتاحة من تعب و عناء.
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�سنن الطواف:

1- ال�سطباع و هو اأن يك�سف املحرم كتفه الأمين.

2- الرمل و هو اإ�سراع امل�سي مع تقارب اخلطى و هو للرجال دون الن�ساء.

) ال�سطباع و الرمل يكونان يف اأول طواف و لي�س طواف الإفا�سة ( .

3- ي�سن عند احلجر الأ�سود اأن ي�ستقبله ا�ستقباًل و يكرب .

4- الدعاء اأثناء الطواف مبا �ساء و مل يثبت عنه عليه ال�سالة ال�سالم اإل 

قوله مابني الركن اليماين و احلجر الأ�سود: ) ربنا اآتنا يف الدنيا ح�سنة و يف 

الآخرة ح�سنة و قنا عذاب النار ( �سحيح م�سلم. 

5- ا�ستالم الركن اليماين اإن اأمكنه باليد ول ي�سرع تقبيله و ل ي�سري اإليه 

بيده كما ي�سري للحجر الأ�سود.

ي�سلي  و  اإبراهيم  مقام  اإىل  يذهب  بالبيت  طوافه  من  ينتهي  اأن  بعد   -6

ركعتني خلفه فاإن مل يتي�سر ففي اأي مكان يف امل�سجد احلرام .

7- ال�سرب من ماء زمزم و ال�سب على الراأ�س.

اآداب الطواف:

1- اخل�سوع التام مع ا�ستح�سار عظمة اهلل تعاىل.

2- األ يتكلم اإل ل�سرورة.

3- اأن ل يوؤذي اأحدا اأثناء الزحام و اأن يعفو عمن اأ�ساء اإليه.

4- اأن يكرث من ذكر اهلل تعاىل.

5- اأن يغ�س ب�سره عن الن�ساء و عن كل ما ي�سغله عن اخل�سوع.

الركن الرابع: ال�سعي:     

دليل ركنية ال�سعي:

ِو اْعَتَمَر َفاَل 
َ
ِ َفَمْن َحَجّ اْلَبْيَت اأ

ّ
َفا َوامْلَْرَوَة ِمن �َسَعاآِئِر اهلل قوله تعاىل: { اإَِنّ ال�سَّ

َف ِبِهَما } البقرة 158. و قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: ) ا�سعوا  َوّ ن َيَطّ
َ
ُجَناَح َعَلْيِه اأ

فاإن اهلل كتب عليكم ال�سعي ( اأخرجه اأحمد.
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�سروط ال�سعي:

1- اأن يكون �سبعة اأ�سواط كاملة.

2- اأن يبداأ ال�سوط بال�سفا و يختمه باملروة.

3- اأن يكون �سعيه بامل�سعى فلو �سعى بغريه ل ي�سح �سعيه.

�سنن ال�سعي :

َفا َوامْلَْرَوَة ِمن  1- الذهاب لل�سعي من باب ال�سفا واأن يقراأ الآية : { اإَِنّ ال�سَّ

َع  َف ِبِهَما َوَمن َتَطَوّ َوّ ن َيَطّ
َ
ِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه اأ

َ
ِ َفَمْن َحَجّ اْلَبْيَت اأ

ّ
�َسَعاآِئِر اهلل

 �َساِكٌر َعِليٌم } البقرة 158.
َ ّ
ا َفاإَِنّ اهلل َخرْيً

2- ا�ستقبال القبلة و التكبري ثالثًا و يقول: ) ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك 

له ، له امللك و له احلمد يحي و مييت و هو على كل �سيء قدير ل اإله اإل اهلل 

وحده ل �سريك له اأجنز وعده و ن�سر عبده و هزم الأحزاب وحده ( ثالث مرات 

ثم يدعو بعد كل مرة مبا �ساء من الدعاء و اأن يفعل على املروة كما فعل على 

ال�سفا.

�سنة يف حق  و هو  الأخ�سرين  امليلني  مابني  امل�سي  �سرعة  و هو  الرمل   -3

الرجال دون الن�ساء. قال عليه ال�سالم: ) ل يقطع الأبطح اإل �سدًا ( �سنن ابن 

ماجه. 

و ) الأبطح ( هو الوادي الذي بني امليلني الأخ�سرين و قوله عليه ال�سالة 

وال�سالم ) اإل �سدًا( اأي الهرولة والإ�سراع بال�سعي. 

4- الرتتيب بني ال�سعي و الطواف و ذلك باأن ياأتي بال�سعي بعد الطواف.
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5- املوالة يف ال�سعي  �سنة فال باأ�س اأن يوؤخر ال�سعي حتى ي�سرتيح.

اآداب ال�سعي:

1- اأن يكون ال�ساعي متطهرًا و من �سعى بغري طهارة ف�سعيه �سحيح.

2- اأن ي�سعى ما�سيًا اإل اإذا كان عاجزًا فال حرج عليه اإن ركب.

3- الإكثار من الذكر.

4- اأن يغ�س ب�سره عن حمارم اهلل و عما ي�سغله عن �سعيه.

5- ا�ستح�سار عظمة اهلل و ا�ستح�سار ذله و فقره و حاجته ملوله تعاىل يف 

اإ�سالح نف�سه وقلبه.

6- اأن ل يوؤذي اأحدًا اأثناء ال�سعي و خا�سة اأثناء ا�ستداد الزحام.

• املبحث الرابع ع�سر: واجبات احلج: 

الواجب يف احلج اإذا تركه احلاج يجرب بدم ،  وواجبات احلج هي:

الواجب الأول : الإحرام من امليقات .

الواجب الثاين: املبيت مبزدلفة:

بعد   ) النحر  ليلة   ( احلجة  ذي  من  العا�سر  ليلة  مبزدلفة  املبيت  يكون   

الإفا�سة من عرفات.

اأدلة وجوب املبيت مبزدلفة: 

 { َراِم  احْلَ امْلَ�ْسَعِر  ِعنَد   
َ ّ
اهلل َفاْذُكُروْا  َعَرَفاٍت  ْن  ِمّ ُتم  َف�سْ

َ
اأ َفاإَِذا   } تعاىل:  قال 

البقرة 198. 

و امل�سعر احلرام جبل مبزدلفة يقف عليه الإمام،  والر�سول عليه ال�سالة 

عني  ) خذوا   : قوله  و  موقف  كلها  مزدلفة  اأن  بني  و  عليه  وقف  ال�سالم  و 

رواه م�سلم.   ) منا�سككم 



37

الواجب الثالث: رمي جمرة العقبة الكربى:

اأدلة وجوبها:

ذهب جمهور اأهل العلم اإىل اأن رمي جمرة العقبة واجب و يجرب تركها بدم و 

الدليل عن جابر ر�سي اهلل عنه قال: ) راأيت النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يرمي 

اجلمرة على راحلته يوم النحر ويقول: لتاأخذوا منا�سككم فاإين ل اأدري لعلي 

ل اأحج بعد حجتي هذه ( رواه م�سلم.

وقت رميها: 

ترمى جمرة العقبة الكربى يف اليوم العا�سر من ذي احلجة و يبداأ الرمي 

بعد منت�سف الليل وهذا مذهب اأحمد. و قال ال�سافعي: ) اأحب اأن ل يرمي 

اأن يرمي قبل طلوع ال�سم�س و قبل  باأ�س عليه  اأحد حتى تطلع ال�سم�س ول 

الفجر و بعد ن�سف الليل (. 

و دليلهم: ما روته عائ�سة ر�سي اهلل عنها : ) اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

اأر�سل اأم �سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم اأفا�ست ( اأخرجه اأبو داوود.

و ذهب بع�س العلماء كمجاهد و النخعي و الثوري اإىل اأنه ل يجوز الرمي 

اإل بعد طلوع ال�سم�س. 

و  النبي �سلى اهلل عليه  اأن   ( ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما:  ودليلهم: عن 

�سلم قدم اأهله واأمرهم اأن ل يرموا جمرة العقبة حتى تطلع ال�سم�س ( اأخرجه 

الرتمذي.
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الواجب الرابع : ذبح الهدي : 

الهدي : ما يهدى من الإبل و البقر و الغنم اإىل احلرم تقربا اإىل اهلل 

ِ َلُكْم ِفيَها َخرْيٌ 
َّ

ن �َسَعاِئِر اهلل عز وجل قال تعاىل: { َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكم ِمّ

ْطِعُموا اْلَقاِنَع 
َ
َواَفّ َفاإَِذا َوَجَبْت ُجُنوُبَها َفُكُلوا ِمْنَها َواأ ِ َعَلْيَها �سَ

َّ
َفاْذُكُروا ا�ْسَم اهلل

ُكْم َت�ْسُكُروَن } احلج 36.  ْرَناَها َلُكْم َلَعَلّ َوامْلُْعرَتَّ َكَذِلَك �َسَخّ

منه امل�ستحب و هذا للحاج املفرد و املعتمر املفرد  و منه الواجب للقارن و 

املتمتع .

اأدلة وجوبه:

َع ِباْلُعْمَرِة اإِىَل  َتّ يجب الهدي على القارن و املتمتع لقوله تعاىل: { َفَمن مَتَ

ِجّ َو�َسْبَعٍة  اٍم يِف احْلَ َيّ
َ
َياُم َثالَثِة اأ ْ َيِجْد َف�سِ ِجّ َفَما ا�ْسَتْي�َسَر ِمَن اْلَهْدِي َفَمن مَلّ احْلَ

َراِم  امْلَ�ْسِجِد احْلَ ِري  ْهُلُه َحا�سِ
َ
اأ َيُكْن   ْ مِلَن مَلّ َذِلَك  َكاِمَلٌة  ِتْلَك َع�َسَرٌة  َرَجْعُتْم  اإَِذا 

 �َسِديُد اْلِعَقاِب } البقرة 196 .
َ ّ
َنّ اهلل

َ
 َواْعَلُموْا اأ

َ ّ
ُقوْا اهلل َواَتّ

ذي  من  ع�سر  و  القعدة  ذو  و  �سوال   ( وهي  احلج  اأ�سهر  يف  اعتمر  فمن 

احلجة ( ثم حج من عامه ذاك وجب عليه الهدي .

و الذي يجب عليه الهدي كالقارن و املتمتع و مل يجد ما ي�سرتيه فيجب 

عليه اأن ي�سوم ثالثة اأيام يف احلج و �سبعة اإذا رجع اإىل بلده و يجوز اأن ي�سوم 

الأيام متوالية اأو متفرقة كما يجوز اأن ي�سوم اأيام الت�سريق لأن الر�سول �سلى 

اهلل عليه و�سلم اأذن بذلك.

- اأحكام ذبح الهدي:

بغروب  وينتهي    ، بعده  اأيام  النحر وثالثة  يوم  اأيام  اأربعة  الذبح:  ووقت   -

ال�سم�س يوم الثالث ع�سر من �سهر ذي احلجة، ويجوز ذبح الهدي ليال ليلة 

احلادي ع�سر و الثاين ع�سر و الثالث ع�سر فقط. 
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وحيثما نحر من منى اأو فجاج مكة جاز لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم : 

) كل عرفة موقف وكل منى منحر وكل املزدلفة موقف وكل فجاج مكة 

طريق ومنحر ( اأخرجه اأبو داوود. 

- وكان منحره �سلى اهلل عليه و�سلم عند اجلمرة الأوىل بينها وبني الو�سطى. 

كلها منحر، فانحروا يف  ) نحرت ها هنا ومنى  و�سلم:  وقال �سلى اهلل عليه 

رحالكم ( اأخرجه م�سلم.

 - وي�ستحب عند نحره اأو ذبحه:  اأن يقول: ) ب�سم اهلل واهلل اأكرب، اللهم 

هذا منك و لك ( رواه اأبو داوود. 

ال�سنة  ترك  القبلة  غري  اإىل  ذبح  ولو  �سنة  ذلك  فاإن  القبلة  اإىل  ويوجهه 

اأ�سحيته ويهدي ويت�سدق  اأو  اأن ياأكل من هديه  واأجزاأته ذبيحته وي�ستحب 

ْطِعُموا اْلَباِئ�َس اْلَفِقرَي } احلج 28. 
َ
لقوله تعاىل: { َفُكُلوا ِمْنَها َواأ

- من مل يجد الهدي اأو عجز عن قيمته: ي�سوم ثالثة اأيام يف احلج و �سبعة 

اأيام اإذا رجع اإىل اأهله �سواء �سامها متتالية اأو متفرقة.

الواجب اخلام�س: احللق اأو التق�سري:

اأدلة وجوبه:

ذهب اأكرث اأهل العلم اإىل اأن احللق اأو التق�سري واجب يجرب تركه بدم لقوله 

َراَم اإِن �َساء  ِقّ َلَتْدُخُلَنّ امْلَ�ْسِجَد احْلَ وؤَْيا ِباحْلَ َدَق اهلل َر�ُسوَلُه الُرّ تعاىل: { َلَقْد �سَ

ِريَن َل َتَخاُفوَن َفَعِلَم َما مَلْ َتْعَلُموا َفَجَعَل  ّ ِقنَي ُروؤُو�َسُكْم َوُمَق�سِ ِلّ  اآِمِننَي حُمَ
ُ َّ
اهلل

ِمن ُدوِن َذِلَك َفْتًحا َقِريًبا } الفتح 27. 

اهلل  ر�ــســول  اأن   ( مــالــك:  بــن  اأنــ�ــس  فعن  وال�سالم  ال�سالة  عليه  فعله  و 

اأتـــى منزله  ثــم  فــاأتــى اجلــمــرة فــرمــاهــا  اأتـــى مــنــى  �سلى اهلل عليه و�ــســلــم 

اإىل جانبه الأمين ثم الأي�سر  اأ�سار  و  مبنى و نحر ثم قال للحالق: خذ 

ثم جعل يعطيه النا�س ( اأخرجه م�سلم.
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وقته و كيفيته:

و يبداأ وقت احللق اأو التق�سري للحاج يف يوم النحر و للمعتمر بعد اأن ينتهي 

من �سعيه و ال�سنة اأن يكون بعد الذبح اإن كان له ذبح و ذلك لفعله �سلى اهلل عليه 

و�سلم  و يجب اأن يكون احللق اأو التق�سري يف احلرم  دون اأيام النحر فلو اأخر 

احللق اأو التق�سري عن اأيام النحر جاز و ل �سيء عليه. والأف�سل احللق وذلك 

لأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم رغب يف ذلك قال عليه ال�سالة وال�سالم: 

) اللهم ارحم املحلقني، قالوا: و املق�سرين يا ر�سول اهلل؟ قال: اللهم ارحم 

املحلقني، قالوا: واملق�سرين يا ر�سول اهلل؟ قال: و املق�سرين ( اأخرجه م�سلم.

و ال�سنة اأن يبداأ اأثناء احللق بجانبه الأمين ثم الأي�سر اأما الن�ساء فال حلق 

عليهن و الذي يجب عليهن التق�سري.

الواجب ال�ساد�س: املبيت مبنى ليال اأيام الت�سريق: 

و هو املبيت ليلتي احلــادي ع�سر والثاين ع�سر من ذي احلجة يف حق من 

تعجل اأما الليلة الثالثة ع�سرة فتكون واجبة يف حق من تاأخر.

دليل وجوبه:

فعله عليه ال�سالة و ال�سالم حيث بات ليال الت�سريق يف منى و قال عليه 

ال�سالة وال�سالم: ) خذوا عني منا�سككم ( رواه م�سلم.

و القدر الواجب من املبيت هو اأن يبيت معظم الليل �سواء من اأوله اأو من 

اآخــره ، فلو دخل منى بعد ن�سف الليل اأجــزاأه ذلك ، و لو نام اأول الليل ، ثم 

ترك منى بعد ن�سف الليل اأجزاأه ذلك و ل دم عليه ، لأنه اأتى بالقدر الواجب 

و على احلاج اأن يتاأكد من اأنه داخل حدود منى.

الــذي يرقد يف  املري�س  اأن يــرتك املبيت و ل دم عليه مثل  يجوز للمعذور 

امل�ست�سفى و املرافق الذي ي�ساعده ، كما ي�سرع للحاج اأن يزور الكعبة و يطوف 

بها يف ليال الت�سريق لأن هذا ثابت عنه عليه ال�سالة و ال�سالم.
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الواجب ال�سابع: رمي اجلمرات اأيام الت�سريق: 

دليل وجوبها:

فعله عليه ال�سالة و ال�سالم فعن ابن عمر ر�سي اهلل عنه: )اأنه كان يرمي 

اجلمرة الدنيا ب�سبع ح�سيات يكرب على اإثر كل ح�ساة ثم يتقدم حتى ي�سهل، 

فيقوم م�ستقبل القبلة فيقوم طويال ويدعو و يرفع يديه ثم يرمي الو�سطى،  

ثم ياأخذ ذات ال�سمال في�سهل و يقوم م�ستقبل القبلة فيقوم طويال و يدعو 

و يرفع يديه و يقوم طويال ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي و 

ل يقف عندها ثم ين�سرف، فيقول: هكذا راأيت النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

يفعله( �سحيح البخاري. ففعله عليه ال�سالة وال�سالم ن�سك و هو القائل: 

)خذوا عني منا�سككم( رواه م�سلم.

وقت الرمي:

يبداأ يف اأيام الت�سريق بعد الزوال فمن رمى قبل الزوال اأعاد  ويجوز الرمي 

يف امل�ساء للمعذور قال عليه ال�سالة و ال�سالم: )الراعي يرمي بالليل و يرعى 

بالنهار( اأخرجه البيهقي. 

كما يجوز للمعذور اأن يجمع رمي يومني يرميهما يف يوم واحد و من فاته 

الرمي يف النهار يرمي بالليل اإل ليلة الرابعة ع�سرة لنتهاء اأيام منى.

حكم الرتتيب يف رمي اجلمار:

حكم الرتتيب واجب لفعله عليه ال�سالة و ال�سالم ومن رمى بدون ترتيب 

جاهاًل باحلكم ومل يِعد اأجزاأه ذلك و ل دم عليه.
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الواجب الثامن:  طواف الوداع:  

�سمي ) طواف الوداع ( لتوديع البيت و ) طواف ال�سدر ( ل�سدور النا�س من 

مكة. 

دليل وجوبه:

قال �سلى اهلل عليه و�سلم: ) ل ينفرَنّ اأحٌد حتى يكون اآخر عهده الطواف 

بالبيت ( �سنن اأبي داوود. و هو واجب من تركه فعليه دم. 

�سقوطه عن احلائ�س: 

املراأة اإذا طافت لالإفا�سة ) طواف الركن ( ثم حا�ست قبل طواف الوداع 

�سقط عنها طواف الوداع و ل فدية عليها اإذا نفرت قبل اأن تتطهر والدليل 

) اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم رخ�س للحائ�س اأن ت�سدر قبل اأن تطوف اإذا 

كانت قد طافت يف الإفا�سة ( اأخرجه اأحمد.

• املبحث اخلام�س ع�سر: �سفة اأداء احلج بكيفياته كلها:

ونق�سم اأعمال احلّج لت�سهيل فهم اأدائها اإىل ق�سمني ) اأعمال احلّج حّتى 

قدوم مّكة - اأعمال احلّج بعد قدوم مّكة (.

اأوًل: اأعمال احلّج حّتى قدوم مّكة:

 من اأراد احلّج فاإّنه ي�سرع بال�ستعداد لالإحرام وينوي يف اإحرامه الكيفّية 

اأراد القران نوى  واإن  اأراد الإفراد نوى احلّج  اأداء احلّج عليها فاإن  اّلتي يريد 

احلّج والعمرة واإن اأراد التمتع نوى العمرة فقط. 

الكعبة بغاية اخل�سوع  اإىل  امل�سجد احلرام وتوجه  اإىل  فاإذا دخل مّكة بادر 

وهذا  اأ�سواط  �سبعة  فيطوف  الأ�سود  احلجر  من  بالّطواف  ويبداأ  والإجالل 
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الّطواف هو طواف القدوم للمفرد باحلّج وهو طواف العمرة ملن اأحرم متمتعًا. 

اأّما اإن كان قارنًا فيقع عن القدوم عند اجلمهور، وعن العمرة عند احلنفّية، 

وعليه اأن يطوف طوافًا اآخر للقدوم عندهم. 

ويقطع املتمّتع الّتلبية ب�سروعه بالّطواف، ول يقطعها املفرد والقارن حّتى 

ي�سرع يف الّرمي يوم الّنحر. وي�ستلم احلجر يف ابتداء الّطواف ويقّبله كّلما مّر 

به ، اإن تي�ّسر ذلك من غري اإيذاء لأحد ، واإّل مل�سه بيده ، واإّل اأ�سار بيديه ، واإن 

كان يريد ال�ّسعي بعده. 

من  فرغ  واإذا  املاأثور.  �سّيما  ول  كّله،  والذكر يف طوافه  الّدعاء  من  وليكرث 

طوافه ي�سّلي ركعتي الّطواف عند مقام اإبراهيم اإن اأمكن، ثّم اإن اأراد ال�ّسعي 

اأحكام  مراعيًا   ، اأ�سواط  �سبعة  واملروة  فا  ال�سّ بني  وي�سعى  فا  ال�سّ اإىل  يذهب 

ال�ّسعي واآدابه . 

وهذا ال�ّسعي يقع عن احلّج للمفرد  وعن العمرة للمتمّتع ، وعن احلّج والعمرة 

اأّما عند احلنفّية فعن العمرة  للقارن ، على ما هو مذهب اجلمهور يف القران 

بعد  راأ�سه  املتمّتع  يحلق  وهنا  عندهم.  للحّج  اآخر  �سعي  وعليه  للقارن،  فقط 

ره وقد حّل من اإحرامه .اأّما املفرد والقارن فهما على اإحرامهما  ال�ّسعي اأو يق�سّ

اإىل اأن يتحّلال باأعمال يوم الّنحر. 

ثانيًا: اأعمال احلّج بعد قدوم مّكة:

ميكث احلاّج يف مّكة بعد القدوم اإىل يوم الرّتوية ليوؤّدي �سائر املنا�سك ويوؤّدي 

اأعمال احلّج هذه يف �سّتة اأّيام كما يلي:

يوم الرّتوية:

وهو يوم الّثامن من ذي احلّجة وينطلق فيه احلّجاج اإىل منى ويحرم املتمّتع 

لل�ّسّنة  اإتباعًا  ويبيتون مبنى  اإحرامهما  القارن فهما على  و  املفرد  اأّما   ، باحلّج 
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وهذا  والفجر.  والع�ساء  واملغرب  والع�سر  الّظهر  �سلوات  خم�س  فيها  وي�سّلون 

فجر يوم عرفة. 

يوم عرفة واملبيت مبزدلفة:

وهو يوم عظيم يوؤّدي فيه احلّجاج الوقوف بعرفة ركن احلّج اّلذي يتوّقف على 

فواته بطالن احلّج ، ثّم املبيت باملزدلفة.

1- الوقوف بعرفة: وفيه ي�سّن اأن يخرج احلاّج من منى اإىل عرفة بعد طلوع 

الفجر وعرفة كّلها موقف اإّل بطن عرنة وي�سّن األ يدخل عرفة اإّل بعد الّزوال 

، وبعد اأن يجمع الّظهر والع�سر تقدميا ، فيقف بعرفة مراعيًا اأحكامه و�سننه 

 يف 
ّ

واآدابه ، وي�ستمّر اإىل غروب ال�ّسم�س ، ول يجاوز عرفة قبله ، ويتوّجه اإىل اهلل

وقوفه خا�سعًا �سارعًا بالّدعاء والّذكر والقراآن والّتلبية حّتى يدفع من عرفة.

2- املبيت باملزدلفة: اإذا غربت �سم�س يوم عرفة ي�سري احلاّج من عرفة اإىل 

، وهو واجب عند  ، ويبيت فيها  تاأخريًا  والع�ساء  املغرب  بها  املزدلفة ويجمع 

اجلمهور �سّنة عند احلنفّية ، ثّم ي�سّلي الفجر ويقف للّدعاء ، والوقوف بعد 

الفجر  واجب عند احلنفّية �سّنة عند اجلمهور اإّل اأّن احلنفّية يرون اأّنه اإذا نفر 

لعذر كزحمة قبل الفجر فال �سيء عليه. 

منى.  اإىل  لينطلق  جّدًا،  ي�سفر  حّتى  ويلّبي  ويهّلل  يدعو  واقفًا  وي�ستمّر 

غار ( من املزدلفة لريمي بها  وي�ستحّب له اأن يلقط اجلمار ) احل�سيات ال�سّ

وعددها �سبعون ، للّرمي كّله ، واإّل ف�سبعة يرمي بها يوم الّنحر. 

يوم الّنحر:

ي�سّن اأن يدفع احلاّج من مزدلفة اإىل منى يوم الّنحر قبل طلوع ال�ّسم�س 

الّذكر  من  حتّركه  يف  ويكرث  عماًل  احلّج  اأّيام  اأكرث  وهو  الّنحر  اأعمال  ليوؤّدي 

والّتلبية والّتكبري. واأعمال هذا اليوم هي:
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1- رمي جمرة العقبة: فيجب على احلاّج يف هذا اليوم رمي جمرة العقبة 

وحدها وت�سّمى اجلمرة الكربى يرميها ب�سبع ح�سيات  ويكرّب مع كّل ح�ساة  

ويقطع الّتلبية مع ابتداء الّرمي.

2- نحر الهدي: وهو واجب على املتمّتع والقارن �سّنة لغريهما.

3- احللق اأو الّتق�سري: واحللق اأف�سل للّرجال دون الن�ساء.

4- طواف الإفا�سة: وياأتي ترتيبه بعد الأعمال ال�ّسابقة فيفي�س احلاّج 

اأي يرحل اإىل مّكة ليطوف الّزيارة ) الإفا�سة ( وهو طواف الّركن يف احلّج . 

الّطواف لأّنه مل يبق  ال�ّسعي فال ي�سطبع ول يرمل يف هذا  واإن كان قّدم 

يف  ويرمل  وي�سطبع  الّطواف  بعد  فلي�سع  ال�ّسعي  يقّدم  مل  واإن  بعده   �سعي 

طوافه كما هي ال�ّسّنة يف كّل طواف بعده �سعي.

فا واملروة: ملن مل يقّدم ال�ّسعي من قبل. 5- ال�ّسعي بني ال�سّ

6- الّتحّلل: ويح�سل باأداء الأعمال اّلتي ذكرناها وهو ق�سمان: 

 . الّن�ساء  عدا  الإحرام  حمظورات  به  حتّل  الأ�سغر:  اأو  الأّول  الّتحّلل  اأ- 

وبفعل   ، واحلنابلة  املالكّية  عند  وبالّرمي   ، احلنفّية  عند  باحللق  ويح�سل 

ثالثة من اأعمال يوم الّنحر  ا�ستثني منها الّذبح حيث ل دخل له يف الّتحّلل 

عند ال�ّسافعّية. 

ب- الّتحّلل الّثاين اأو الأكرب: حتّل به كّل حمظورات الإحرام حّتى الّن�ساء 

ويح�سل بطواف الإفا�سة فقط ب�سرط احللق عند احلنفّية وبالإفا�سة مع 

ال�ّسعي عند املالكّية واحلنابلة ،وبا�ستكمال الأعمال الأربعة عند ال�ّسافعّية. 
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اأّول و ثاين اأّيام الّت�سريق:

هما ثاين وثالث اأّيام الّنحر وفيهما ما يلي: 

1- املبيت مبنى ليلتي هذين اليومني: وهو واجب عند اجلمهور �سّنة عند 

احلنفّية.

غرى،  2- رمي اجلمار الّثالث: يرميها على الرّتتيب: اجلمرة الأوىل اأو ال�سّ

كّل  يرمي  العقبة.  الكربى جمرة  الّثالثة  ثّم  الو�سطى  اأو  الّثانية  ثّم اجلمرة 

واحدة ب�سبع ح�سيات ، ويدعو بني كّل جمرتني.

3- الّنفر الأّول: يحّل للحاّج اإذا رمى جمار اليوم الّثاين من اأّيام الّت�سريق 

اإذا جاوز حدود منى قبل  الّثالث  اليوم  اإىل مّكة وي�سقط عنه رمي  اأن يرحل 

غروب ال�ّسم�س عند اجلمهور وقبل فجر ثالث اأّيام الّت�سريق عند احلنفّية.

ثالث اأّيام الّت�سريق:

هو رابع اأّيام الّنحر وفيه:

1- الّرمي: يجب رمي اجلمار الّثالث يف هذا اليوم على من تاأّخر فلم ينفر 

الّنفر الأّول وينتهي وقته ووقت الّرمي كّله اأي�سًا ق�ساء واأداء بغروب �سم�س هذا 

اليوم اّتفاقًا وتنتهي بغروبه منا�سك منى.

2- الّنفر الّثاين: ينفر اأي يرحل �سائر احلّجاج يف هذا اليوم اإىل مّكة بعد 

رمي اجلمار ول ي�سرع املكث مبنى بعد ذلك.

 - الوداع  عدا طواف   - منى  اأعمال  بنهاية  املنا�سك  تنتهي  املكث مبّكة:   -3

وميكث احلاّج مبّكة اإىل وقت �سفره يف عبادة وذكر وطواف وعمل خري. 
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طواف الوداع:

اإذا اأراد احلاّج ال�ّسفر من مّكة يجب عليه عند اجلمهور اأن يطوف بالبيت طواف 

الوداع واملعنى املالحظ يف هذا الّطواف اأن يكون اآخر العهد بالبيت ول رمل يف 

هذا الّطواف ول ا�سطباع وبعد اأن ي�سّلي ركعتي الّطواف ياأتي زمزم وي�سرب من 

مائها م�ستقبل البيت وي�ستلم احلجر الأ�سود اإن تي�ّسر له من غري اإيذاء اأحد. 

• املبحث ال�ساد�س ع�سر: فري�سة احلج واأبعادها الثالثية:

ْعُلوَماٌت } البقرة 197. �ْسُهٌر َمّ
َ
ُجّ اأ 1- ثالثية الزمــــــان: قال تعاىل: { احْلَ

اأ�سهر احلج الثالث �سوال و ذي القعدة و ذي احلجة.

2- ثالثية اأنواع احلج: الأفراد والقران والتمتع.

3- ثالثية ال�ستطاعة: الزاد والراحلة واأمن الطريق.

4- ثالثية الطواف بالبيت العتيق: طواف القدوم وطواف الإفا�سة 

وطواف الوداع.

َجّ َفاَل َرَفَث َوَل  5- ثالثية اخللق: قال تعاىل: { َفَمن َفَر�َس ِفيِهَنّ احْلَ

ِجّ } البقرة 197.  ُف�ُسوَق َوَل ِجَداَل يِف احْلَ

فهناك ثالثة خ�سال ينبغي على كل م�سلم رغب يف اأداء احلج اأن يعلمها و 

يعمل على جتنبها والبتعاد عنها وهي ترك الرفث والف�سوق واجلدال. 

6- ثالثية اأيام احلج: اأيام الت�سريق ثالثة.

7- ثالثية املكان: املبيت مبنى ثالثة ليال لغري املتعجل بعد الرجوع من 

عرفة والوقوف بامل�سعر احلرام.

8- ثالثية الرجم: اجلمرة ال�سغرى و اجلمرة الو�سطى واجلمرة الكربى.
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9- ثالثية الفدية يف احلج: �سيام اأو �سدقة اأو ن�سك.

10- ثالثية الهدي: غنم اأو بقر اأو اإبل.

• املبحث ال�سابع ع�سر: اأحكام خا�سة باحلج:

احلج عن الغري:

1- اإذا ملك امل�سلم الإ�ستطاعة وجب عليه اأن يحج بنف�سه حجة الإ�سالم فاإن 

مل ي�ستطع ب�سبب مر�س اأو �سيخوخة وجب عليه اأن يوكل من يحج عنه لأنه 

مل يتمكن من احلج بنف�سه ف�سار كامليت فينوب عنه. حلديث ابن عبا�س: ) اأن 

 – الوداع  و�سلم يف حجة  اهلل عليه  ر�سول اهلل �سلى  ا�ستفتت  امراأة من خثعم 

والف�سل بن عبا�س رديف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم - فقالت: يا ر�سول اهلل 

اإن فري�سة اهلل على عباده اأدركت اأبي �سيخا كبريًا ل ي�ستطيع اأن ي�ستوي على 

الراحلة،فهل يق�سي اأن اأحج عنه؟، قال نعم ( اأخرجه البخاري. 

ويف احلديث دليل على اأن املراأة يجوز لها اأن حتج عن الرجل واملراأة والرجل 

يجوز له اأن يحج عن الرجل واملراأة ومل ياأت ن�س يخالف ذلك.

2- من مات وعليه حجة الإ�سالم اأو حجة كان قد نذرها وجب على وليه اأن 

يجهز من يحج عنه من ماله كما اأن عليه ق�ساء ديونه. فعن ابن عبا�س ر�سي 

اهلل عنهما ) اأن امراأة من جهينة جاءت اإىل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فقالت: 

اإن اأمي نذرت اأن حتج فلم حتج حتى ماتت، اأفاأحج عنها ؟ قال: نعم حجي عنها، 

اأراأيت لو كان على اأمك دين اأكنت قا�سيته؟ اق�سوا اهلل فاهلل اأحق بالوفاء ( اأخرجه 

البخاري. 

ويف احلديث دليل على وجوب احلج عن امليت �سواء و�سى اأم مل يو�س. 
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- �سرط احلج عن الغري:

ي�سرتط فيمن يحج عن غريه اأن يكون قد �سبق له احلج عن نف�سه ملا رواه 

ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما: ) اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم �سمع رجال يقول: 

لبيك عن �سربمة، قال: من �سربمة؟ قال: اأخ ل اأو قريب ل، قال: حججت عن 

نف�سك؟ قال: ل، قال: حج عن نف�سك ثم حج عن �سربمة ( اأخرجه اأبو داوود. 

وهذا قول اأكرث اأهل العلم اأنه ل ي�سح اأن يحج عن غريه من مل يحج عن نف�سه 

مطلقًا م�ستطيعًا كان اأو ل.

- كيفية اأداء احلج عن الغري:

اأنه اإذا و�سل اإىل امليقات عليه اأن يلبي عمن وكله  باأن يقول لبيك عن فالن 

اأو فالنة ويذكر الإ�سم واإن نوى بقلبه دون ذكر الإ�سم جاز له ثم يقوم باأداء اأركان 

اأداء  اأثناء  واآداب احلج كما لو قام بها عن نف�سه ولكن نيته  و واجبات و �سنن 

الن�سك عمن وكله.

• املبحث الثامن ع�سر: فوائد احلج والعمرة:

1- الفوز باجلنة والنجاة من النار.

2- طهارة النف�س والبدن من اأوزار الذنوب و املعا�سي.

3- اإعالن العبودية هلل وحده وخلع ما �سواه.

4- التجرد و التحرر من �سهوات النف�س وملذاتها.

5- ينمي روح املحبة و التعاون بني امل�سلمني ويعلمهم البذل والعطاء والفداء.

6- يدعو اإىل الوحدة ال�ساملة الكاملة بني امل�سلمني.

7- اإذلل لل�سيطان ومر�ساة للرحمن.

8- ي�سعر بامل�ساواة بني النا�س واأنه ل ف�سل لأحد على اأحد اإل بالتقوى.
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• املبحث التا�سع ع�سر: كيف حج ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم:

حج ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف ال�سنة العا�سرة من الهجرة ملا جاء يف 

حديث جابر ر�سي اهلل عنه: ) اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم مكث ت�سع �سنني - 

اأي باملدينة قبل اأن يحج - مل يحج ثم اأذن يف النا�س يف العا�سرة اأن ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم حاج فقدم املدينة ب�سر كثري كلهم يلتم�س اأن ياأمت بر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم و يعمل مثل عمله . فخرجنا معه حتى اأتينا ذا احلليفة ، فولدت 

اأ�سماء بنت عمي�س ، حممد بن اأبي بكر فاأر�سلت اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

كيف اأ�سنع ؟ قال : اغت�سلي و ا�ستثفري بثوب واأحرمي ف�سلى ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم يف امل�سجد ثم ركب الق�سواء - ا�سم لناقة النبي عليه ال�سالة و ال�سالم 

- حتى اإذا ا�ستوت به ناقته على البيداء نظرت اإىل مد ب�سري بني يديه من راكب و 

ما�س و عن ميينه مثل ذلك ، و عن ي�ساره مثل ذلك و من خلفه مثل ذلك و ر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم بني اأظهرنا و عليه ينزل القراآن و هو يعرف تاأويله و ما 

عمل من �سيء عملنا به فاأهل بالتوحيد: ) لبيك اللهم لبيك.. لبيك ل �سريك لك 

لبيك اإن احلمد و النعمة لك و امللك ل �سريك لك ( و اأهل النا�س بهذا الذي يهلون 

به ، فلم يرد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم عليهم �سيئا منه ولزم ر�سول اهلل عليه 

ال�سالة و ال�سالم تلبيته. قال جابر ل�سنا ننوي اإل احلج، ل�سنا نعرف العمرة حتى 

اإذا اأتينا البيت معه ا�ستلم الركن فرمل ثالثًا و م�سى اأربعًا ثم نفذ اإىل مقام اإبراهيم 

ى } البقرة 125. فجعل املقام  َلّ ِخُذوا ِمْن َمَقاِم اإِْبَراِهيَم ُم�سَ عليه ال�سالم فقراأ: { َواَتّ

 
ُ َّ
َها اْلَكافُروَن } و { ُقْل ُهَو اهلل ُيّ

َ
بينه و بني البيت. فكان يقراأ يف الركعتني: { ُقْل َيا اأ

َحٌد } ثم رجع اإىل احلجر الأ�سود فا�ستلمه ثم خرج من الباب اإىل ال�سفا فلما دنا 
َ
اأ

ۖ } البقرة 158.  ِ
َّ

َفا َوامْلَْرَوَة ِمْن �َسَعاِئِر اهلل من ال�سفا قراأ: { اإَِنّ ال�سَّ

اأبداأ مبا بداأ اهلل به فبداأ بال�سفا، فرقى عليه حتى راأيت البيت و ا�ستقبل القبلة، 
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فوحد اهلل و كربه، و قال: ) ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له.. له امللك و له احلمد 

و هو على كل �سيء قدير ، ل اإله اإل اهلل وحده و ن�سر عبده و هزم الأحزاب وحده ( 

ثم دعا بني ذلك . 

قدماه يف بطن  ان�سبت  اإذا  املروة حتى  اإىل  نزل  ثم  مرات  قال مثل هذا ثالث 

الوادي - هو الذي يقال له بني امليلني -  �سعى ، حتى اإذا �سعدنا م�سى ، حتى اأتى 

املروة ، ففعل على املروة كما فعل على ال�سفا. حتى اإذا كان اآخر طوافه على املروة 

فقال: ) لو اأين ا�ستقبلت من اأمري ما ا�ستدبرت مل اأ�سق الَهدَي و جعلتها عمرة ، 

فمن كان منكم لي�س معه الَهدَي فليحل وليجعلها عمرة ( فقام �سراقة بن مالك 

بن جعثم ، فقال يا ر�سول اهلل األعامنا هذا اأم لأبد ؟ ف�سبك ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم اأ�سابعه ، واحدة يف الأخرى و قال: ) دخلت العمرة يف احلج مرتني 

ل بل لأبد اأبد ( و قدم علّي من اليمن ببدن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ، فوجد 

فاطمة ر�سي اهلل عنها ممن حل. 

اأمرين  اأبي  اإن   ( فقالت:   ، عليها  ذلك  فاأنكر  اكتحلت  و  �سبيغًا  ثيابًا  ولب�ست 

بهذا ( قال : فكان علي يقول بالعراق . 

فذهبت اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم حمر�سًا - اأي اأنه كان يعتب عليها – 

على فاطمة للذي �سنعت ، م�ستفتيًا لر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم فيما ذكرت 

ماذا قلت حني   ، ) �سدقت �سدقت  ذلك عليها فقال:  اأنكرت  اأين  فاأخربته   ، عنه 

فر�ست احلج ؟ قال: قلت اللهم اإين اأهل مبا اأهل به ر�سولك �سلى اهلل عليه و�سلم 

قال : فاإن معي الهدي فال حتل (.

قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علّي من اليمن . 

و الذي اأتى به النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ) مائة (. 

قال فحل النا�س كلهم و ق�سروا اإل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم و من كان معه 

هدي فلما كان يوم الرتوية توجهوا اإىل منى فاأهلوا باحلج ، و ركب ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم  ف�سلى بها الظهر و الع�سر و املغرب و الع�ساء و الفجر ثم مكث 
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قلياًل حتى طلعت ال�سم�س واأمر بقبة من �سعر ت�سرب له بنمرة ف�سار ر�سول اهلل 

عليه ال�سالة و ال�سالم حتى اأتى عرفة فوجد القبة قد �سربت له بنمرة فنزل بها 

حتى اإذا زاغت ال�سم�س ، اأمر بالق�سواء فرحلت له فاأتى بطن الوادي فخطب النا�س 

فقال: ) اإن دماءكم و اأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف �سهركم هذا ، يف 

بلدكم هذا ، األ كل �سيء من اأمر اجلاهلية حتت قدمي مو�سوع .

و دماء اجلاهلية مو�سوعة ، و اإن اأول دم اأ�سع من دمائنا دم ابن ربيعة بن احلارث . 

كان م�سرت�سعًا يف بني �سعد ، فقتلته هذيل ، و ربا اجلاهلية مو�سوع - اأي باطل 

- و اأول ربا اأ�سع ربا عبا�س ابن عبد املطلب فاإنه مو�سوع كله ، فاتقوا اهلل يف الن�ساء . 

اأن لكم عليهن  و  ا�ستحللتم فروجهن بكلمة اهلل  باأمان اهلل و  اأخذمتوهن  فاإنكم 

و  فا�سربوهن �سربًا غري مربح  ذلك  فاإن فعلن   ، تكرهونه  اأحد  فر�سكم  األ يوطئن 

لهن عليكم رزقهن و ك�سوتهن باملعروف و اإين قد تركت فيكم ما لن ت�سلوا بعد اأن 

اعت�سمتم به كتاب اهلل و اأنتم ت�ساألون عني فما اأنتم قائلون ؟ قالوا: ن�سهد اأنك قد 

بلغت ر�سالت ربك و اأديت و ن�سحت لأمتك و ق�سيت الذي عليك.

 فقال باإ�سبعه ال�سبابة يرفعها اإىل ال�سماء و ينكتها اإىل النا�س: اللهم اأ�سهد اللهم 

اأ�سهد اللهم اأ�سهد ( اأخرجه م�سلم.

ثم اأذن ثم اأقام ف�سلى الظهر ثم اأقام ف�سلى الع�سر و مل ي�سل بينهما �سيئًا ثم 

ركب ر�سول اهلل عليه ال�سالة و ال�سالم حتى اأتى املوقف فجعل بطن ناقته الق�سواء 

اإىل ال�سخرات و جعل حبل امل�ساة بني يديه و ا�ستقبل القبلة. 

فلم يزل واقفًا حتى غربت ال�سم�س و ذهبت ال�سفرة قليال حتى غاب القر�س 

و اأردف اأ�سامة خلفه و دفع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم و قد �سنق - اأي �سم و 

�سيق - للق�سواء الزمام حتى اإن راأ�سها لي�سيب مورك - املو�سع الذي يثنى الراكب 

رجله عليه - رحله و يقول بيده اليمنى: ) اأيها النا�س ال�سكينة ال�سكينة ( كلما اأتى 

جباًل من اجلبال اأرخى لها قليال حتى ت�سعد حتى اأتى املزدلفة ف�سلى بها املغرب 
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و الع�ساء باأذان واحد و اإقامتني و مل ي�سبح بينهما �سيئًا ثم ا�سطجع ر�سول اهلل 

�سلى اهلل عليه و�سلم حتى طلع الفجر و �سلى الفجر حني تبني له ال�سبح باأذان 

و اإقامة ثم ركب الق�سواء حتى اأتى امل�سعر احلرام فا�ستقبل القبلة فدعاه و كربه و 

هلله ووحده فلم يزل واقفًا حتى اأ�سفر جدًا فدفع قبل اأن تطلع ال�سم�س.

و اأردف الف�سل بن عبا�س و كان رجل ح�سن ال�سعر اأبي�س و�سيمًا فلما دفع ر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم مرت به ظعن - جمع ظعينة و هي البعري الذي عليه 

امراأة - يجرين فطفق الف�سل ينظر اإليهن فو�سع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

يده على وجه الف�سل فحول الف�سل و جهه اإىل ال�سق الآخر ينظر فحول ر�سول 

ي�سرف وجهه  الف�سل  الآخر على وجه  ال�سق  يده من  و�سلم  اهلل عليه  اهلل �سلى 

حتى اأتى بطن حم�سر فحرك قليال ثم �سلك الطريق الو�سطى التي تخرج على 

اجلمرة الكربى حتى اأتى اجلمرة التي عند ال�سجرة فرماها ب�سبع ح�سيات يكرب 

مع كل ح�ساة منها مثل ح�سى اخلذف ، رمى من بطن الوادي ثم ان�سرف اإىل 

املنحر فنحر ثالثًا و�ستني بيده ثم اأعطى علي فنحر ما غرب - ما بقي – و 

اأ�سركه يف هديه ثم اأمر من كل بدنة بب�سعة - اأي بقطعة من اللحم -  فجعلت 

يف قدر فطبخت فاأكال من حلمها و �سربا من مرقها . ثم ركب ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم فاأفا�س اإىل البيت ف�سلى مبكة الظهر فاأتى بني عبد املطلب 

ي�سقون على زمزم فقال: ) انزعوا بني عبد املطلب فلول اأن يغلبكم النا�س على 

�سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا ف�سرب منه ( .   
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• املبحث الع�سرون: عيد الأ�سحى املبارك:

النبي �سلى اهلل عليه  �سنها  �سنة موؤكدة  العيد  العيد: �سالة  - حكم �سالة 

اأم  بوجوبها ففي حديث  العلم  اأهل  بع�س  قال  و  و م�سلمة  كل م�سلم  و�سلم على 

العيدين،  يف  �س  احلِيّ و  العواتق  نخرج  اأن  اأمرنا   ( قالت  عنها  اهلل  ر�سي  عطية 

�س امل�سلى ( متفق عليه.  ي�سهدن اخلري و دعوة امل�سلمني، و يعتزل احلِيّ

اأما بالن�سبة للحاج ل تلزمه �سالة العيد .

اأجمل الثياب: قال الإمام ابن  - ا�ستحباب الغ�سل و التطيب و لب�س 

القيم رحمه اهلل: ) و كان �سلى اهلل عليه و�سلم يلب�س للخروج اإليها اأجمل ثيابه 

فكان له حلة يلب�سها للعيدين و اجلمعة (. 

و قال ال�سيخ ابن عثيمني رحمه اهلل: ) ي�سن اأن يخرج على اأح�سن هيئة و هذا 

ي�سمل الإمام و املاأموم، يف لبا�سه و يف هيئته كاأن يحف ال�سارب و يقلم الأظفار و 

يتنظف و يلب�س اأح�سن ثيابه و ذلك اإظهارًا لل�سرور و الفرح بهذا اليوم و حتديثًا 

بنعمة اهلل حتدثًا فعليا (.

- الإم�ساك عن الأكل قبل اخلروج اإىل �سالة عيد الأ�سحى ملن اأراد 

اأن ي�سحي: ي�سن الإم�ساك عن الطعام من فجر يوم العيد اإىل اأن ي�سحي حلديث 

بريدة ر�سي اهلل عنه قال: ) كان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ل يخرج يوم الفطر 

حتى يفطر و ل يطعم يوم النحر حتى ي�سلي ( اأخرجه الرتمذي. 

كان   ( قال:  ر�سي اهلل عنه  �سعيد اخلدري  اأبي  عن  امل�سلى:  اإىل  - اخلروج 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يخرج يوم الفطر والأ�سحى اإىل امل�سلى ( اأخرجه 

البخاري. 

واأما اإذا كان هناك عذر من مطر اأو برد �سديد اأو نحو ذلك فال باأ�س من اأداءها 

يف امل�سجد.
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- ي�سن الذهاب اإىل امل�سلى ما�سيًا و مالفة الطريق يف العودة اإن 

تي�سر ذلك: فعن اأبي رافع ر�سي اهلل عنه قال: ) اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم كان 

ياأتي العيد ما�سيًا و يرجع يف غري الطريق الذي ابتداأ فيه ( اأخرجه ابن ماجه. 

و لعل احلكمة من ذلك كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه اهلل حيث قال: ) قيل 

لي�سلم على اأهل الطريقني و قيل لينال بركته الفريقان و قيل ليق�سي حاجةمن 

له حاجه منهما و قيل ليظهر �سعائر الإ�سالم  و قيل و هو الأ�سح اإنه لذلك كله 

ولغريه من احلكم التي ل يخلو فعله �سلى اهلل عليه و�سلم منها ( .

- وقت �سالة العيد: وقت �سالة العيد كوقت �سالة ال�سحى و معلوم اأن �سالة 

ال�سحى تكون من ارتفاع ال�سم�س قيد رمح بعد �سروقها اأي ربع �ساعة من �سروقها 

تقريبا و ميتد اإىل الزوال ) خرج عبد اهلل بن ب�سر �ساحب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم مع النا�س يف يوم عيد فطر اأو اأ�سحى فاأنكر اإبطاء الإمام، فقال: اإنا كنا قد 

فرغنا �ساعتنا هذه وذلك حني الت�سبيح ( �سنن اأبي داوود.

 - ل ي�سرع �سالة نافلة قبل �سالة العيد: قال ابن عبا�س ر�سي اهلل 

عنهما: ) اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم خرج يوم الفطر ف�سلى ركعتني مل ي�سل 

قبلها و ل بعدها و معه بالل ( �سحيح البخاري. 

و هذا النهي يف امل�سلى فال �سالة  قبل �سالة العيد و ل بعدها، و اأما اإذا �سلى 

يف امل�سجد فاإنه ي�سرع له اأن ي�سلي حتية امل�سجد اإذا دخل، و كذلك اإذا رجع فله اأن 

ي�سلي ركعتني يف بيته �سواء اأدى �سالة العيد يف امل�سجد اأو امل�سلى كما ثبت من 

اأبي قال: ) كان ر�سول اهلل ل ي�سلي قبل العيد �سيئًا فاإذا رجع اإىل منزله �سلى 

ركعتني ( اأخرجه ابن ماجه.

 - ل ي�سرع الأذان و الإقامة للعيدين: فعن جابر بن �سمرة ر�سي اهلل عنه 

قال: ) �سليت مع النبي العيدين غري مرة و ل مرتني بغري اأذان و ل اإقامة( �سنن 

الرتمذي. 
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قال الإمام ابن القيم رحمه اهلل: ) كان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اإذا انتهى اإىل 

امل�سلى اأخذ يف ال�سالة من غري اأذان و ل اإقامة و ل قول ال�سالة جامعة و ال�سنة اأن 

ل يفعل �سيء من ذلك (.

فيهما  ي�سن  ركعتان  العيد  �سالة  فيها:  القراءة  و  العيد  �سالة  �سفة   -

تكبريات زوائد لالإمام واملاأموم بني تكبرية الإحرام و القراءة �سبع تكبريات للركعة 

الأوىل غري تكبرية الإحرام وخم�س تكبريات للركعة الثانية غري تكبرية القيام، مع 

رفع اليدين مع كل تكبرية حلديث وائل ابن حجر اأنه �سلى اهلل عليه و�سلم: )كان 

يرفع يديه مع التكبري ( اأخرجه اأحمد. 

و  ق   ( �سورتي  اأو   ) الغا�سية  و  الأعلى   ( ب�سورتي  العيد  يقراأ يف �سالة  كان  و 

القمر ( كما ثبت عند ابن ماجه.

- خطبة العيد: هي كخطبة اجلمعة و ال�سنة اأن تكون اخلطبة بعد ال�سالة 

فعن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما قال: ) �سهدت العيد مع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم و اأبي بكر و عمر و عثمان ر�سي اهلل عنهم فكلهم كانوا ي�سلون قبل اخلطبة ( 

رواه البخاري. و الأف�سل اجللو�س و ا�ستماع اخلطبة و ي�سن لالإمام اأن يذكر النا�س 

بال�ستمرار يف فعل الطاعات و التقرب اإىل اهلل  بالواجبات و املندوبات و يحثهم 

على بذل ال�سدقات والتربعات.

- اإذا وقع العيد يوم اجلمعة: قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: ) اجتمع 

 ) اإن �ساء اهلل  اإنا جممعون  و  اأجزاأه من اجلمعة  �ساء  عيدان يف يومكم هذا فمن 

اأخرجه ابن ماجه. 

و املعنى اأنه من �سلى العيد مع الإمام فله التخلف عن ح�سور �سالة اجلمعة 

مع اجلماعة و الأف�سل احل�سور و من تخلف فيجب عليه اأن ي�سلي الظهر.



57

فتاوى تخ�س احلاج :

- اأنا امراأة كبرية و غنية و عر�ست احلج على زوجي اأكرث من مرة فرف�س اأن اأحج 

دومنا �سبب و عندي اأخ كبري يريد احلج فهل اأحج معه و اإن مل ياأذن ل زوجي؟

حــيــث اإن احلـــج واجـــب عــلــى الــفــور بــتــمــام �ــســروطــه و حــيــث وجـــد يف هـــذه املـــراأة 

التكليف و القدرة واملحرم فاإنه يجب عليها املبادرة اإىل احلج و يحرم على زوجها 

منعها بدون �سبب و يجوز اأن حتج مع اأخيها و لو مل يوافق الزوج فحق اهلل اأوىل 

بالتقدمي. ) ابن جربين (.

- حكم ا�ستعمال املراأة حلبوب منع احلي�س اأيام احلج ؟

ل حــرج يف ذلــك لأن فيها فائدة و م�سلحة حتى تطوف مع النا�س و حتى ل 

تعطل رفقتها.  ) ابن باز (.

- ما حكم من حج وهو تارك لل�سالة �سواء كان عامدًا اأو متهاونًا و هل جتزئه 

عن حجة الإ�سالم ؟

من حج و هو تارك لل�سالة فاإن كان عن جحد لوجوبها كفر اإجماعًا و ل ي�سح 

اإن كان تركها ت�ساهاًل و تهاونًا فهذا فيه خالف منهم من يرى �سحة  اأمــا  حجه ، 

اأنــه ل ي�سح حجه لقول النبي  حجه و منهم من ل يرى �سحة حجه و ال�سواب 

�سلى اهلل عليه و�سلم: ) العهد الذي بيننا وبينهم ال�سالة فمن تركها فقد كفر ( 

م�سند اأحمد. ) ابن باز (.

- تويف ابني و عنده من العمر ) 16 ( �سنة و مل ي�سبق له اأن حج فهل يلزمني اأن 

اأحج عنه ؟

اإذا بلغ الغالم اأو البنت احللم اأو مت له خم�س ع�سرة �سنة وجب عليه احلج اإن 

كان م�ستطيعًا و ل يجزئه حجة قبل البلوغ فاإن مات بعد البلوغ و ال�ستطاعة حج 

عنه من ماله اأو حج عنه وليه. ) ابن جربين (.

- متى يحرم احلاج و املعتمر القادم عن طريق اجلو ؟

القادم عن طريق اجلو اأو البحر يحرم اإذا حاذى امليقات مثل �ساحب الرب اإذا 

ل�سرعة  يحتاط  بي�سري حتى  قبله  اأو  البحر  اأو يف  اجلــو  اأحـــرم يف  امليقات  حــاذى 
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الطائرة و �سرعة ال�سفينة اأو الباخرة. ) ابن جربين (.

- ما حكم من اأحرم باحلج و العمرة قارنًا و بعد العمرة حل الإحرام هل يعترب 

متمتعًا ؟ 

نعم اإذا اأحرم باحلج و العمرة قارنًا ثم طاف و �سعى و ق�سر و جعلها عمرة ي�سمى 

متمتعًا وعليه دم التمتع. ) ابن باز (.

- هل ي�سح الإحرام بحجتني اأو عمرتني ؟

ل ي�سح اأن يحرم يف عام واحد بحجتني و ل يجوز اإل حجة واحدة كل عام 

، و كذا ل يجوز اأن يحرم بعمرتني يف وقت واحد ، و ل يجعل احلجة الواحدة 

عن �سخ�سني ، و ل يحرم بعمرة واحدة عن اثنني ، فلم يرد يف الأدلة �سيء من 

ذلك. ) ابن جربين (.

- هل يجوز اأن توكل املــراأة يف رمي اجلمرات خ�سية الزحام و حجها فري�سة اأو 

ترمي بنف�سها؟

لو كانت  و  املراأة من يرمي عنها  اأن توكل  الزحام يف رمي اجلمرات  يجوز عند 

حجتها حجة الفري�سة و ذلك من اأجل مر�سها اأو �سعفها، و املحافظة على حملها 

اإن كانت حاماًل. ) اللجنة الدائمة (.

- ما حكم التوكيل يف الطواف؟

، فمن  الوداع  اأو طواف  الزيارة  كان طواف  �سواء  الطواف  التوكيل يف  ل يجوز 

تركه مل يتم حجه لكن طواف الوداع يجربه بدم يذبح مبكة مل�ساكني احلرم ، كما 

اأن طواف الوداع ي�سقط عن املراأة احلائ�س و النف�ساء اإذا كانت قد طافت للزيارة. 

) ابن جربين (.

- اإذا خاف املحرم األ يتمكن من اأداء ن�سكه ب�سبب مر�س اأو خوف فماذا يفعل؟

اإذا اأحرم يقول عند اإحرامه: ) فاإن حب�سني حاب�س فمحلي حيث حب�ستني ( 

اإذا كان يخاف �سيئًا من املوانع كاملر�س فال�سنة ال�سرتاط ملا ثبت عن النبي �سلى 

اهلل عليه و�سلم اأنه اأمر �سباعة بنت الزبري بن عبد املطلب بذلك ملا ا�ستكت اإليه 

اأنها مري�سة. ) ابن باز (.
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- هل ركعتا الطواف خلف املقام تلزم لكل طواف و ما حكم من ن�سيها ؟

ل تلزم خلف املقام، جتزيء الركعتان يف كل مكان من احلرم، و من ن�سيها فال 

حرج عليه لأنها �سنة و لي�ست واجبة. ) ابن باز (.

- هل يجوز للحاج اأن يرمي من احل�سى الذي حول اجلمار ؟

الذي يف احلو�س فال  اأما  الرمي  به  اأنه مل يح�سل  الأ�سل  له ذلك لأن  يجوز 

يرمي ب�سيء منه. ) ابن باز (.

- هل يجوز تغيري لبا�س الإحرام لغ�سله؟

ل باأ�س اأن يغ�سل مالب�س الإحرام و ل باأ�س اأن يغريها مبالب�س جديدة اأو مغ�سولة. 

) ابن باز (.

- هل يجوز للمراأة اأن حترم يف اأي ثياب �ساءت ؟

نعم حترم فيما �ساءت ، لي�س لها مالب�س م�سو�سة يف الإحرام كما يظن البع�س 

لكن الأف�سل اأن يكون اإحرامها يف مالب�س غري لفتة للنظر لأنها تختلط بالنا�س. 

) ابن باز (.

- ما احلكم اإذا اأقيمت ال�سالة و احلاج اأو املعتمر مل ينته من اإكمال الطواف اأو 

ال�سعي ؟ 

يبداأ من حيث   ، انتهى  �سعيه من حيث  و  يكمل طوافه  ثم  النا�س  مع  ي�سلي 

انتهى. ) ابن باز (.

- هل يلزم للطواف و ال�سعي طهارة ؟

اإن  اأن يكون عن طهارة و  اأما ال�سعي فالأف�سل  تلزم الطهارة يف الطواف فقط 

�سعى بدون طهارة اأجزاأ ذلك. ) ابن باز (.

- هل طواف الوداع واجب يف العمرة، و هل يجوز �سراء �سيء من مكة بعد طواف 

الوداع �سواء كان حجا اأو عمرة ؟

طواف الوداع لي�س بواجب يف العمرة و لكن فعله اأف�سل، فلو خرج و مل يودع فال 

حرج عليه اأما يف احلج فهو واجب لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: ) ل ينفرَنّ اأحٌد 

حتى يكون اآخر عهده الطواف بالبيت ( �سنن اأبي داوود. 
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و هذا كان خطابا للحجاج، و له اأن ي�سرتي ما يحتاج اإليه بعد الوداع من جميع 

احلاجات حتى لو ا�سرتى �سيئا للتجارة ما دامت املدة ق�سرية مل تطل اأما اإن طالت 

املدة فاإنه يعيد الطواف فاإن مل تطل عرفا فال اإعادة عليه مطلقا. ) ابن باز (.

- اإذا حا�ست املراأة يوم عرفة فماذا ت�سنع ؟

اإل  النا�س  املراأة يوم عرفة فاإنها ت�ستمر يف احلج و تفعل ما يفعل  اإذا حا�ست 

الطواف فال تطوف حتى تطهر. ) ابن عثيمني (.

- هل يجوز ملن عليه دين اأن يوؤدي فري�سة احلج اإن مل يكن قد اأداها من قبل اأو 

اأداها و لكنه يريد اأن يتطوع ؟  

 اإذا كان على الإن�سان دين ي�ستغرق ما عنده من املال فاإنه ل يجب عليه احلج 

َعَلى  َوهلل   }  : تعاىل  اهلل  قال  امل�ستطيع  على  اأوجب احلج  اإمنا  تعاىل  اهلل  لأن 

نَي }  َلْيِه �َسِبياًل َوَمن َكَفَر َفاإَِنّ اهلل َغِنٌيّ َعِن اْلَعامَلِ ا�ِس ِحُجّ اْلَبْيِت َمِن ا�ْسَتَطاَع اإِ الَنّ

اآل عمران 97. 

ومن عليه دين ي�ستغرق ما عنده مل يكن م�ستطيعا للحج ، و على هذا فيويف 

الدين ثم اإذا تي�سر له بعد ذلك فليحج ، و اأما اإذا كان الدين اأقل مما عنده بحيث 

يتوفر لديه ما يحج به من بعد اأداء الدين فاإنه يق�سي دينه ثم يحج حينئذ �سواء 

كان فر�سًا اأو تطوعًا ، لكن الفري�سة يجب عليه اأن يبادر بها و غري الفري�سة هو 

باخليار اإن �ساء تطوع و اإن �ساء فال اإثم عليه. ) ابن عثيمني (.

- هل يجوز ملن اأدى فري�سة احلج اأن ينيب من يحج عنه نفال مع قدرته على 

احلج؟ 

يف هذه امل�سالة خالف بني اأهل العلم و الأظهر عدم اجلواز لأن الرخ�سة اإمنا 

جاءت يف احلج عن امليت و عن ال�سيخ الكبري العاجز عن احلج و يف حكمه املري�س 

الذي ل يرجى بروؤه والأ�سل عدم النيابة يف العبادات فوجب البقاء عليه. ) ابن باز (.

- ما حكم فيمن خرج من الريا�س اإىل مكة و مل يق�سد ل حجًا و ل عمرة ثم 

بعد و�سوله مكة اأراد احلج فاأحرم من جدة قارنًا فهل يجزئه الإحرام من جدة اأو 

عليه دم و لبد من ذهابه اإىل اأحد املواقيت املعلومة ؟

من خرج من الريا�س اأو غريها قا�سدا مكة و مل يرد حجًا و ل عمرة و اإمنا اأراد 
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عماًل اآخر كالتجارة اأو زيارة بع�س الأقارب اأو نحو ذلك ثم بدا له بعدما و�سل مكة 

اأن يحج فاإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه. 

اإن كان يف جدة اأحرم من جدة و اإن كان يف مكة اأحرم من مكة. 

و  العمرة و هو فيه يحرم منه للحج  اأو  اأي مكان يعزم على احلــج  وهكذا 

العمرة اإذا كان دون املواقيت و ل حرج عليه لأن ميقاته هو الذي نوى فيه 

احلج لقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ملا وقت املواقيت: ) ومن كان دونهن 

اللجنة   ( الــبــخــاري.  اأخــرجــه    ) مــن مكة  يهلون  اأهـــل مكة  اأهــلــه حتى  مــن  فمهله 

الدائمة ( .

- اإذا قدم امل�سلم اإىل مكة قبل اأ�سهر احلج بنية احلج ثم اعتمر و بقي اإىل احلج 

فحج فهل حجه يعترب متتعًا اأو اإفرادًا ؟

اأ�سهر احلج و يفرغ منها ثم  حجه يعترب اإفرادا لأن التمتع هو اأن يحرم بالعمرة يف 

يحرم باحلج من عامه اإل اإذا قرن باأن يحرم باحلج و العمرة جميعا فيكون قارنًا و اإمنا 

اخت�س التمتع مبن اأحرم بالعمرة يف اأ�سهر احلج لأنه ملا دخلت اأ�سهر احلج كان الإحرام 

باحلج فيها اأخ�س من الإحرام بالعمرة فخفف اهلل تعاىل عن العباد و اأذن لهم بل اأحب 

اأن يجعلوه عمرة ليتمتعوا بها اإىل احلج فيفعلوا ما كان حرامًا عليهم بالإحرام. ) ابن 

عثيمني ( .
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الكتب الفقهية:

- املو�سوعة الفقهية اجلزء ) 17 ( وزارة الأوقاف و ال�سئون الإ�سالمية.

- الفقه الإ�سالمي و اأدلته اجلزء ) 3 (  اأ. د وهبة الزحيلي.

- امللخ�س الفقهي اجلزء الأول �سالح بن فوزان الفوزان.

- فقه ال�سنة اجلزء الأول ال�سيد �سابق.

- ن�سرة النعيم يف مكارم اأخالق الر�سول الكرمي اجلزء ) 4 ( �سالح بن عبداهلل بن 

حميد -عبدالرحمن بن حممد بن عبدالرحمن بن ملوح.

- الفقه املنهجي لالإمام ال�سافعي اجلزء الأول.

 الكتيبات:

- دليل احلاج و املعتمر و زائر م�سجد الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، تاأليف جمموعة 

من العلماء. 

- دليل احلاج و املعتمر، وزارة الأوقاف و ال�سئون الإ�سالمية. مكتب �سئون احلج.

- املنهاج يف يوميات احلاج، خالد بن عبداهلل بن نا�سر.

- هداية النا�سك لأحكام املنا�سك، ال�سيخ ناظم امل�سباح.

- اأحكام احلج لل�سيخ عبداهلل بن اإبراهيم القرعاوي.

 املطويات:

- عيد الأ�سحى املبارك، رئا�سة الأركان العامة للجي�س.

العامة  الأركـــــان  رئــا�ــســة  اأحــكــامــهــا،  و  الأ�ــســحــيــة  و  الع�سر مــن ذي احلــجــة  - ف�سل 

للجي�س.

اأيــــام عــ�ــســر مــن ذي احلــجــة يليها بــعــ�ــس اأحـــكـــام الأ�ــســحــيــة، لل�سيخ ابــن  - فــ�ــســل 

عثيمني.

- احلج. وزارة الأوقاف ، اإدارة التنمية الأ�سرية.

- من اأ�سرار احلج و منافعه ، حممد بن اإبراهيم احلمد.
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 الإنرتنت:

) www.saaid.net (  .ف�سائل احلج و العمرة. موقع �سيد الفوائد -

 ) www.tohajj.com ( .تعريف احلج و حكمه. موقع احلج و العمرة -

كتب الفتاوى:

- فتاوى مهمة تتعلق باحلج و العمرة لإبن باز.

- فتاوى ال�سيخ بن عثيمني اجلزء الثاين.

- فتاوى ا�سالمية ) ابن باز – بن عثيمني – بن جربين (.

 - م�سائل يف احلج ، جمعية اإحياء الرتاث الإ�سالمي. 
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1- ف�سل اأول ع�سر اأيام من ذي احلجة و بع�س اأحكام الأ�سحية : .................

2- اآداب ال�ستعداد للحج : ..............................................................

3- تعريف احلج لغًة و ا�سطالحًا: ....................................................

4- احلكم التكليفي للحج : ............................................................

5- ف�سل احلج : .........................................................................

6- هل احلج على الفور اأو على الرتاخي؟ : .........................................

..................................................................  : اأ�سناف احلجيج   -7

8- �سفة التلبية وف�سلها وما ينبغي لها : ...........................................

9- مواقيت احلج الزمانية و املكانية : ...............................................

10- كيفيات احلج و الأدلة على م�سروعيتها و املفا�سلة بينها ) الأن�ساك ( : ......

11- ما ينبغي ل�سفر و حج املراأة : ......................................................

....................................................................  : احلج  �سروط   -12
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