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افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والســام عىل ســيدنا
حممد وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
وبعـــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي -

إصدارها اجلديد « املخترص يف احلج »
إدارة البحوث » أن تقــدِّ م
َ
جلمهــور القراء من الســادة الباحثني واملثقفــن واملتطلعني
إىل املعرفة.
فهذا خمتــر وجيز يف احلج والعمرة ،ذكرت فيه فضائل
احلج وأعامله من أركان وواجبات بأسلوب سهل ميرس قريب
لعامــة املثقفني ،مراعي ًا عبارات الفقهــاء ،ثم ختمت الكتاب
بزيارة املدينة املنورة بام فيها من معامل ينبغي للمسلم أن حيرص
عىل زيارهتا.
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وهــذا اإلنجــاز العلمي جيعلنــا نقدم عظيم الشــكر
والدعاء ألرسة آل مكتوم حفظهــا اهلل تعاىل التي حتب العلم
وأهله ،وتؤازر قضايا اإلســام والعروبــة بكل متيز وإقدام،

ويف مقدمتها صاحب الســمو الشيخ حممد بن راشد بن سعيد

آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم
ديب الذي يشــ ِّيد جمتمع املعرفــة ،ويرعى البحــث العلمي،
ويشجع أصحابه و ُطالبه.

راجني من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا
التوفيق والســداد ،وأن يوفق إىل مزيــد من العطاء عىل درب
التميز املنشود.
َّ
وصل اهلل وس َّلم
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،
عىل النَّبي األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
إدارة البحوث
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إن احلمد هلل نحمده ونســتعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من
رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ،من هيديه اهلل فال مضل له ومن
يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك
له وأشــهد أن حممد ًا عبده ورســوله ،اللهم ِّ
صل وسلم عليه
وعىل آله وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
أما بعد:
احلج له وقع كبري يف نفوس املســلمني ملا فيه من األجور
العظيمة وتكفــر الذنوب ،وهذا فضل من اهلل ومنة يؤتيه من
يشــاء من عباده ويوفقه هلا ،فتجد بعض املســلمني ييرس اهلل
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حجه من غري عناء وال مشــقة وجتد بعضهم عنده اســتطاعة
لكنه يرشق ويغرب يف أســفاره وال جيد سبيله إىل احلج ،فمن
وفقــه اهلل فليحمد اهلل عىل فضله ونعمــه عليه بأن اختاره من
بني اخلالئــق وليتعلم ما لــه وما عليه ،من مجلــة ذلك تعلم
كيفية احلج.
فهذا كتاب خمترص يف احلج بينت فيه أمور ًا مهمة حيتاجها
احلاج يف حجه ،وحاولت فيه أن أبســط للحجاج وأقرب هلم
ما تيرس فيه من أعامل احلج إليصال النفع هلم ،وكان عميل يف
هذا املخترص بأن جعلت حتت كل عنوان نقاط ًا فيها مســائل
عليها اســتدالالت من الكتاب والســنة واإلمجاع ،وكذلك
جعلت أعامل احلج بحســب أيام احلج؛ ليسهل عىل احلاج ما
عليه يف ذلك اليوم.
•

•

•
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أو ًال :معنى احلج وفضله وآدابه
 معنى احلج:احلج يف اللغة :القصد إىل اليشء املعظم(((.
واملعنى الرشعي :قصدٌ لبيت اهلل تعاىل بصفة خمصوصة،
يف وقت خمصوص ،برشائط خمصوصة.

(((

 فضل احلج:احلج ركن((( من أركان اإلســام اخلمســة ،كام جاء يف
حديث النبي ﷺ أنه قال « :بني اإلسالم عىل مخس :شهادة أن
((( انظر العني للفراهيدي باب احلاء مع اجليم ج 3ص ،9وانظر تاج
العروس للزبيدي مادة حجج.459/5 ،

((( التعريفات للجرجاين ،ص.82

((( الركــن :ركن الــيء لغة :جانبــه القوي ،فيكــون عينه ،ويف
االصطالح :ما يقوم بــه ذلك اليشء ،من التقوم إذ قوام اليشء

بركنه ال من القيام .التعريفات للجرجاين ،ص .149
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ال إله إال اهلل وأن حممد ًا عبده ورســوله ،وإقام الصالة ،وإيتاء
الــزكاة ،وحج البيــت ،وصوم رمضان »((( ،فاحلج شــعرية
عظيمة يف نفوس املسلمني ملا فيها من أعامل عظيمة ُيتقرب هبا
إىل اهلل عز وجل.

فيبدأ احلــاج باإلخالص هلل وحده ال رشيك له ،ثم يل ّبي

نــدا َء اهلل عز وجل الذي أمر إبراهيم عليه الســام أن ينادي

بالناس فقــال اهلل عز وجــل﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [احلج:

 ]27وعن ابن عباس ،قال « :ملا فرغ إبراهيم عليه السالم من
بناء البيت قيل له﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ [احلج ]27 :قال:
وعيل البالغ ،فنادى إبراهيم
رب وما يبلغ صويت؟ قــال :أذن
َّ

عليه الســام :أهيا الناس كتب عليكم احلج إىل البيت العتيق
((( صحيــح البخــاري ،برقم ،8 :وصحيح مســلم ،برقم،122 :
واللفظ له.
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فحجوا ،قال :فسمعه ما بني السامء واألرض ،أفال ترى الناس
جييئون من أقىص األرض يلبون؟ »(((.
ثــم يصل احلاج إىل بلد احلرام « مكة » ،فال ُينفر صيدها،

وال تُقطع شــجرها ،وال تُلتقط لقطتها إال ملعرف ،فيستشعر
احلاج حرمة املكان والزمان ،فيزداد توق ًا للقاء بيت اهلل احلرام،
فيصل إليه ويطــوف بالبيت تعظيام هلل عز وجل ،ثم يســعى
بالصفا واملروة ،ليتذكر قصة هاجر أم إســاعيل عليه السالم
وما فعلته ألجل ابنها ،ثم حيلق رأســه أو يقرصه خضوع ًا هلل
عز وجل.
ثــم إذا جاء يــوم الرتوية أحــرم املتمتــع  -وكذا أهل
مكة  -من مكة وذهب إىل منى يذكــر اهلل ،ليتهيأ ليوم عرفة،
فإذا جاء يوم عرفة اســتعد احلاج وذهــب إىل عرفة ،وانتظر
((( جامع البيان عن تأويل آي القرآن .513/16
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وتفرغ للدعاء
اخلطبة واستمع إليها ،ثم صىل الظهر والعرصّ ،

مترضع ًا هلل ملح ًا عليه؛ ليتقبل منه ،ويغفر له ما تقدم من ذنبه
وما تأخر ،وما علمه وما مل يعلمه ،إىل غروب الشمس ،وخري
دعاء يوم عرفة ما دعا به النبي ﷺ والنبيون عليهم الســام:
ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد وهو عىل
كل يشء قدير(((.
ومن فضائل يــوم عرفة أن هلل عتقاء من النار ،فعن النبي

ﷺ أنه قــال « :ما من يوم أكثر من أن يعتــق اهلل فيه عبد ًا من
النار من يوم عرفة ،وإنه ليدنو ،ثم يباهى هبم املالئكة ،فيقول
ما أراد هؤالء؟ »(((.
وبعد أن تغــرب الشــمس يندفع احلاج مــن عرفة إىل
مزدلفة ،وعليه السكينة ،ويذكر اهلل إذا وصل مزدلفة ،ويصيل
((( سنن الرتمذي برقم.3585 :

((( صحيح مسلم برقم.3354 :
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فيها املغرب والعشاء ،ثم بعد مبيته يصيل الصبح ،ثم يدعو اهلل
عز وجل ،ثم يرمي مجرة العقبة بســبع حصيات ،بكل حصاة
تغفر كبــرة من املوبقات ،ثــم يذبح هلل نســكه تقربا إىل اهلل
وطاعة ،وبكل نقطة دم يريقها أجر((( ،وبكل شعرة حسنة ،ثم
يقص شعر رأســه ،فيزيل زينته هلل عز وجل ،واحللق
حيلق أو ّ

وللمقص دعا
له مزيــة بأن النبي ﷺ دعــا له ثالث مــرات
ّ
مرة واحدة(((.

ثــم يطوف بالبيت مرة أخرى ،وهــذا الطواف ركن من
أركان احلج ،ويســمى طواف الزيــارة واإلفاضة ،ثم ينقيض
ذلك اليوم ،ويتحلل من كل يشء قد أمسك عنه قبل إحرامه،
ويف اليــوم التايل يكــون يف أيام الترشيق الثالثــة ،ويرمي يف
كل يــوم بعد الزوال ،ثم يطوف طواف الــوداع مفارقا مكة،
((( مسند البزار برقم.6177 :

((( انظر صحيح مسلم برقم.3206 :
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وقلبه معلق هبا ،ومن توفيــق اهلل أن يتقبل اهلل حجه ،ويكون
حاله أفضل من حاله قبل احلــج ،وتغفر خطاياه ،ويزداد من
األجور ،كام جاء عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل ﷺ « :من
أتى هذا البيت ،فلم يرفث ومل يفسق ،رجع كام ولدته أمه »(((.
ثم ال ينقطع من البيت ،إن تيرس ،فيعاود العمرة واحلج؛ لينال
األجــر اجلزيل مــن رب رحيم ،فقد جاء عــن أيب هريرة أن
رسول اهلل ﷺ قال « :العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهام ،واحلج
املربور ليس له جزاء إال اجلنة »(((.
•

•

((( صحيح مسلم برقم.3357 :

•

((( صحيح البخاري برقم ،1773 :وصحيح مسلم برقم.3355 :
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ثانيًا :شروط احلج ( على من جيب احلج )
الرشوط التي جيب توافرهــا يف املكلف حتى جتب عليه
هذه الفريضة العظيمة ،قد ذكرها اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل
فقال « :جيب احلج عىل مســلم ،بالغ ،عاقل ،حر ،مســتطيع،
فإن اختل أحد الرشوط مل جيب بال خالف »((( ،وورد تفســر
معنى االستطاعة يف قول اإلمام الشافعي رمحه اهلل « :أن يكون
الرجل مستطيع ًا ببدنه ،واجد ًا من ماله ما يبلغه احلج ،فتكون
استطاعته تامة ،ويكون عليه فرض احلج ال جيزيه ما كان هبذا
احلال ،إال أن يؤديه عن نفســه »((( ،فيتضح من قول اإلمامني
الشافعي والنووي ،أن رشوط الوجوب هي :اإلسالم واحلرية
والعقل والبلوغ واالستطاعة املالية والبدنية.
((( املجموع ،للنووي .19/7
((( األم ،للشافعي .123/2
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وتصــح هذه العبــادة عن الذيــن مل تتوافــر فيهم كل
الــروط ،لكن ال جتزئ عن الفريضــة ،مثل الصبي حلديث
رســول اهلل ﷺ « :إين أريد أن أجــدد يف صدور املؤمنني ،أيام
صبي حج بــه أهله ثم مــات ،أجزأ عنه ،فــإن أدرك ،فعليه
احلج ،وأيام مملوك حج به أهله ،ثم مات ،أجزأ عنه ،وإن أعتق
فعليه احلج »(((.
أما رشط االســتطاعة فتزيد عند املــرأة بوجود املحرم
هلــا((( ،لقول النبي ﷺ « :ال تســافر املــرأة إال مع ذي حمرم،
وال يدخــل عليها رجــل إال ومعها حمرم » ،فقــال رجل :يا
رســول اهلل إين أريد أن أخرج يف جيش كــذا وكذا ،وامرأيت
((( مصنف ابن أيب شيبة برقم.14871 :

((( أو وجــود الرفقة اآلمنة معها ،وذلــك يف فريضة احلج فقط ،كام
جاء عــن الفقهاء .الــرح الكبري ،للدرديــر  ،9/2والفواكه
الدواين  ،337/2وانظر مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل

 ،326/3وانظر مغني املحتاج ،للرشبيني .216/2
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تريــد احلج ،فقال « :اخرج معها »((( ،وألدلة أخرى كحديث
عدي بن حاتــم عند البخاري ،وحج أمهــات املؤمنني زمن
عمــر ريض اهلل عنهم يرى مجهور الفقهــاء أن املرأة لو ذهبت
حجهــا وال يشء عليها،
إىل احلــج يف رفقــة مأمونة
صــح ُّ
َّ
حجهــا ،وعليها إثم
صح ُّ
وإن ذهبت بــدون رفقة مأمونــة َّ
السفر وحدها.
َّ
•

•

((( صحيح البخاري برقم1862 :

•
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ثالثًا :املواقيت نوعان
أ -املواقيت الزمانية :هي املواقيت التي يبتدئ احلاج فيها

باإلحرام للحج ،ويعقد نيته ألداء فريضة احلج ،قال اهلل تعاىل:

﴿ ﭑ ﭒ ﭓ﴾ [البقــرة ،]197 :وهي شهر شوال
وذي القعدة والعرش من ذي احلجة(((( ،أي من ليلة عيد الفطر

إىل قبل طلوع الفجر من يوم النحر).

ب -املواقيت املكانيــة :فاملقصود هبا املكان الذي يبتدئ

منه املحرم إحرامــه ،فال بد للحاج أن يراعي الزمان واملكان،
فيكون اإلحرام يف أشــهر احلج ،ويبتدئ مــن املواقيت التي
و َّقتها النبي ﷺ.

واملواقيت املكانية ،مخسة مواقيت وهي:
 -1ذي احلليفــة (أبيار عيل) يف املدينة النبوية ،ويبعد عن

مكة نحو 440كم.

((( تفسري الطربي .445/3
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 -2اجلحفة ،ونُقل إىل رابغ ،وهــي قبل اجلحفة ،وتبعد
عن مكة نحو 195كم.
 -3يلملم ،ويبعد عن مكة 109كم.
 -4قرن املنازل (الســيل الكبري) يف الطائف ،ويبعد عن
مكة 81كم.
 -5ذات عرق ،ويبعد عن مكة 111كم.
مر هبا ،وذلك ألن « :النبي ﷺ و ّق َت
وه ّن ألهلها وملــن َّ

ألهل املدينة ذا احلليفة ،وألهل الشــام اجلحفة ،وألهل نجد
قرن املنازل ،وألهل اليمن يلملم ،هــن ألهلهن ،ولكل ٍ
آت
َّ
َّ

أتى عليه ّن مــن غريهم ،ممن أراد احلــج والعمرة ،فمن كان

دون ذلك ،فمن حيث أنشــأ ،حتى أهل مكــة من مكة »(((،
وأما ذات عرق ،فجاء يف حديث مســتقل يف صحيح مســلم
((( صحيح البخاري ،برقم.1530 :
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عــن جابر بن عبداهلل ريض اهلل عنهام يســأل عن ّ
املهل ،فقال:
سمعت  -أحسبه رفع إىل النبي ﷺ  -فقالّ « :
مهل أهل املدينة
ّ
ومهل أهل العراق
مــن ذي احلليفة ،والطريق اآلخر اجلحفة،
ّ
ّ
ومهل أهل اليمن
ومهل أهل نجــد من قرن،
من ذات عرق،
من يلملم »((( ،فمن أراد أن حيرم فعليه أن يتهيأ للنســك بأن
يقلم أظافره ويأخذ من شــعره ،وأن يتطيب(((؛ ألنه إذا دخل
حــرم عليه ذلك ،كام ســنذكره يف النقطة التالية ،ويســتحب
كذلك أن يغتسل.
•

•

•

((( صحيح مسلم برقم.2867 :

مس لباس
((( والتطيــب يكون يف البدن ،ويف لبــاس اإلحرام ،فإن ّ

إحرامه يشء من الطيب ثم نزعه ،فعليه أن يغســله قبل لبســه،
وإال فعليه فدية ،للبسه املط ّيب بعد اإلحرام.

الـمـخـتـصـــر يف الـحــج

21

رابعًا :حمظورات احلج
ال بــد للمحرم أن يتجنب أمور ًا يف احلــج قد ُمنع منها،

ومن باب أوىل أن يرتك املحرمات بجميع أنواعها ســواء كان

حمرما أم مل يكن ،وتكون املحرمات أشد حرم ًة يف احلج ،ألهنا
جتمع بني حرمة الزمان واملكان.
أمــا حمظــورات احلج التي ال بــد للمحرم مــن جتنبها،

فهي تسع ٌة:

 -2 -1أخذ الشــعر وتقليم األظافــر ،ال يأخذ املحرم

من شــعره وال أظافره شيئ ًا ،لقول اهلل عز وجل ﴿ :ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [البقــرة،]196 :
وإلمجاع أهل العلم ،كام جاء عن ابن القطان رمحه اهلل أنه قال:
« وأمجع أهل العلــم عىل أن املحرم ممنوع مــن اجلامع ،وقتل
الصيــد ،والطيب ،وبعــض اللباس ،وأخذ الشــعر ،وتقليم
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األظفار »((( ،وقال أيضــ ًا « :وأمجع أهل العلم عىل أن املحرم
ممنوع من أخذ أظفاره »(((.
 -3الطيــب ،ال يطيــب املحــر ُم بدنه يف أثنــاء إحرامه

بالنسك ،وال ثوبه الذي ســيحرم به ،فقد جاء عن النبي ﷺ
أنه قال « :وال تلبســوا من الثياب شيئا مســه الزعفران ،وال
الورس »((( .وحلديث :أن ً
رجال كان مع النبي ﷺ ،فوقصته

(((

ناقته ،وهو حمرم ،فامت ،فقال رســول اهلل ﷺ « :اغسلوه بامء
وسدر ،وك ِّفنوه يف ثوبيه ،وال متسوه بطيب ،وال ختمروا رأسه،
فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا »(((.
((( اإلقناع يف مسائل اإلمجاع ج 1ص275
((( اإلقناع يف مسائل اإلمجاع ج 1ص260

((( صحيح مسلم برقم2848:

((( قال أبــو عبيد :الوقص كرس العنق ومنه قيل للرجل :أوقص إذا
كان مائل العنق قصريها .غريب القاسم بن سالم ج 1ص.96

((( صحيح البخاري برقم1851:
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وأمــا إذا أراد التطيــب قبل اإلحرام فيطيــب بدنه دون
مالبــس اإلحرام((( ،ويكون ذلك قبــل أن حيرم من امليقات،

كنت ُأطيب رسول اهلل
فعن عائشة ريض اهلل عنها أهنا قالتُ « :
ﷺ إلحرامــه حني حيــرم ،وحل ّله قبل أن يطــوف بالبيت »،

وعنها كذلك قالت « :كأين أنظر إىل وبيص الطيب ،يف مفرق
النبي ﷺ وهو حمرم »((( ،قال العيني رمحه اهلل « :ومما يســتنبط
منــه أن بقاء أثر الطيب عىل بدن املحــرم إذا كان قد تُطيب به
قبل اإلحرام غري مؤثر يف إحرامه ،وال يوجب عليه كفارة »(((.
 -4تغطية الرجل رأسه ،ال يغطي الرجل رأسه للحديث
السابق وفيه « :ال ختمروا رأسه » ،وحلديث رسول اهلل ﷺ أنه
((( فإن ط َّيب مالبس اإلحرام ،ثم دخل يف اإلحرام وهو البس هلا،
فال بأس ،وإن خلعها فال يلبســها إال إذا غســل ال ّطيب ،وإال
فعليه دم.

((( صحيح البخاري رقم.271 :

((( عمدة القاري رشح صحيح البخاري .221/3
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قال « :ال يلبس القمــص ،وال العامئم »((( ،والعاممة ما تلبس
عىل الرأس ،وكذلك ال يلبس ما شاهبت العاممة ،أما استظالله
بظل الشجر أو اجلدار أو باملظلة ،فال يدخل يف تغطية الرأس.
َ
املخيط الذي يكون
 -5لبــس املخيط ،ال يلبس املحــر ُم
عىل قدر أعضاء البــدن ،فعن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام
أن رج ً
ال قال :يا رســول اهلل ،ما يلبس املحــرم من الثياب؟
قــال رســول اهلل ﷺ « :ال يلبــس القمــص ،وال العامئــم،
وال الرساويالت ،وال الربانــس ،وال اخلفاف إال أحد ال جيد
نعلــن ،فليلبس خفــن ،وليقطعهام أســفل مــن الكعبني،
وال تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس »(((ُ ،سئل
النبي ﷺ ما يلبسه املحرم ،فذكر ما يتجنّبه من اللباس ،فذكر:
((( صحيح البخاري ،برقم.1543 :
((( صحيح البخاري ،برقم.1543 :
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القمص((( ،والعامئم والرساويل والربانس((( ،واخلفاف إال إذا
مل جيد النعلني فال بأس بلبس اخلفني إذا قطع ما أسفل الكعبني.
أمــا املرأة فتلبس لباســها االعتيــادي وتتجنب النقاب

والقفازين وما شــاهبهام ،لقول النبي ﷺ « :وال تنتقب املرأة
املحرمة ،وال تلبس القفازين »((( ،وقال ابن القطان رمحه اهلل:
« واتفقــوا أن لباس املخيط كله من الثياب كله للمرأة حالل،
وكذلــك تغطية رأســها ،وأمجعوا عــى أن إحــرام املرأة يف
وجهها »((( ،فإذا وجدت املرأة الرجال غطت وجهها بســدل
الثوب ســدالً خفيف ًا عىل الوجه متجافي ًا عنه ،قال ابن امللقن

بكمني غري مفرج ،يلبس حتت الثياب- ،مثل القميص
((( ثوب خميط َّ
اليوم .-حتفة األحوذي .372/5

((( الربانس مجع :برنس وهو ثوب رأســه ملتزق-أي غطاء الرأس
ملتصــق بالثوب .-عمــدة القاري برشح صحيــح البخاري

.198/10

((( صحيح البخاري ،برقم.1838 :

((( اإلقناع يف مسائل اإلمجاع  261/1و.262
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رمحه اهلل « :هلا أن تســدل عىل وجهها شيئا متجافي ًا عنه ،وقام
اإلمجاع عىل أن املرأة تلبس املخيــط كله ،واخلمرِ ،
واخلفاف،
َُ

وأن إحرامها يف وجهها ،وأن هلا أن تغطي رأســها ،وتســر
شعرها ،وتسدل الثوب عىل وجهها سدال خفيفا تسترت به عن
نظر الرجال »(((.
 -6قتــل الصيد ،ال جيوز للمحرم قتــل الصيد يف احلرم

وال يف غريه ،لقــول اهلل عز وجل﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﴾ [املائــدة،]95 :
قال ابن كثري محه اهلل « :وهــذا حتريم منه تعاىل لقتل الصيد يف
((( التوضيح لــرح اجلامع الصحيح  ،140/11وانظر اإلقناع يف
مســائل اإلمجاع  261/1و ،262واالســتذكار البن عبد الرب

.14/4
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حال اإلحرام ،وهني عن تعاطيه فيه »((( ،ويســتثنى من ذلك
قتل الفواســق ،لقول النبي ﷺ « :مخس فواســق((( يقتلن يف
احلل واحلــرم :احلية ،والغراب األبقــع((( والفأرة ،والكلب
العقور((( ،واحلديا((( »(((.
((( تفسري القرآن العظيم ،البن كثري .190/3

((( أصل الفســوق :اخلروج عن االســتقامة ،واجلور ،وبه ســمي
العايص فاســقا ،وإنام ســميت هــذه احليوانات فواســق عىل
االستعارة خلبثهن ،وقيل خلروجهن من احلرمة يف احلل واحلرم:

أي ال حرمة هلن بحال ،ومنه احلديث أنه ســمى الفأرة فويسقة

تصغري فاســقة خلروجها من جحرها عىل الناس وإفســادها.
النهاية يف غريب األثر ،باب الفاء مع السني .854/3

((( األبقع :هو الذي يف ظهره ،أو بطنه بياض .حاشــية السندي عىل
سنن ابن ماجه .262/2

((( الكلــب العقور إذا جرح الناس .انظــر غريب احلديث للحريب
باب عقر وعقر .999/3

((( احلديا :هي تصغري احلدأة واحد احلدأ ،وهو الطائر املعروف من
اجلوارح .رشح املشكاة للطيبي .2034/6

((( صحيح مسلم ،برقم.2919 :
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 -7عقــد النــكاح ،ال يعقــد املحــرم وال ُيعقــد عليه
وال خيطب ،لقول النبي ﷺ « :ال ينكــح املحرم ،وال ينكح،
وال خيطب »((( ،وقال ابن هبرية الوزير رمحه اهلل « :ورس ذلك
أن املحرم قد تلبس بعبادة تســتغرق وقته فال يشــتغل بعبادة
أخرى تنايف حالة تلك العبادة »

(((

ِ -9 -8
اجلامع واملبارشة أي مقدماته ،لقول اهلل عز وجل:

﴿ ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝ ﭞﭟ
ﭠ﴾ [البقــرة ،]197 :قال ابن كثــر رمحه اهلل « :من أحرم
باحلج أو العمرة ،فليجتنب الرفث وهو اجلامع ،كام قال تعاىل:
﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾ [البقــرة:
 ،]187وكذلــك حيرم تعاطي دواعيه مــن املبارشة والتقبيل
((( صحيح مسلم ،برقم.3512 :

((( اإلفصاح عن معاين الصحاح .238/1
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ونحــو ذلك ،وكذا التكلم به بحرضة النســاء »((( ،وقال ابن
املنذر رمحه اهلل « :وأمجعوا عىل أن املحرم ممنوع من اجلامع »(((.
وقال ابن القطان رمحه اهلل « :وأمجعوا أن احلج ال يفســد ليشء
من ذلك إال اجلامع »(((.
•

•

•

((( تفسري القرآن العظيم ،البن كثري .543/1
((( اإلمجاع البن املنذر ،ص.52

((( اإلقناع يف مسائل اإلمجاع .257/1
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خامسًا :أركان احلج وواجباته
أ -أركان احلج:
الركن :هو مــا ال بد من فعله ،وال جيــزئ بدالً عنه دم

وال غريه(((.

وأركان احلج هي :اإلحرام ،والطواف ،والسعي ،ويزيد
احلج عىل العمرة بالوقوف بعرفة(((.
 -1اإلحــرام ،لقول النبي ﷺ « :إنــا األعامل بالنيات،
وإنام لكل امــرئ ما نوى ،فمن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها،
أو إىل امــرأة ينكحها ،فهجرته إىل ما جاهر إليه »((( ،وقال ابن

حزم رمحه اهلل « :ا َّت َف ُقوا َأن اإلحــرام لِ ْل َح ِّج فرض »((( ،وقال
((( انظر :حاشية الدسوقي .21/2
((( انظر :املرجع السابق.

((( صحيح البخاري ،رقم.1 :
((( مراتب اإلمجاع ،ص.42
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ابن املنذر رمحه اهلل « :أمجعــوا عىل أنه أراد أن ّ
هيل بحج فأهل
بعمــرة ،أو أراد أن ّ
هيل بعمرة فل َّبــى بحج :أن الالزم ما عقد
عليه قلبه ،ال ما نطق به لسان »(((.
 -2طواف اإلفاضة ،لقــول اهلل عز وجل﴿ :ﮱ
ﯓ ﯔ﴾ [احلــج ،]29 :قال ابــن قدامة رمحه اهلل:
« وهو ركن للحج ،ال يتم إال به ،ال نعلم فيه خالفا ،وألن اهلل
عز وجل قال﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ﴾ [احلج،]29 :
قال ابن عبد الرب :هو من فرائض احلج ،ال خالف يف ذلك بني
العلامء ،وفيه عند مجيعهم قال اهلل تعاىل﴿ :ﮱ ﯓ
ﯔ﴾ [احلج .]29 :وعن عائشــة ،قالت « :حججنا مع
النبي ﷺ فأفضنا يوم النحر ،فحاضت صفية ،فأراد النبي ﷺ
منها ما يريد الرجل من أهله ،فقلت :يا رسول اهلل ،إهنا حائض،
((( اإلمجاع ،البن املنذر ،ص .51
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قال :أحابســتنا هي؟ قالوا :يا رسول اهلل ،إهنا قد أفاضت يوم
النحر ،قال :اخرجوا »((( ،فدل عىل أن هذا الطواف ال بد منه،
وأنــه حابس ملن مل يأت به .وألن احلج أحد النســكني ،فكان
الطواف ركنا كالعمرة.

(((

 -3الســعي ،قال اهلل عز وجل ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [البقــرة،]158 :
وســبب نزول هذه اآلية أنه كان عــى الصفا واملروة صنامن:
« أســاف » ،و« نائلة » ،وكان أســاف عىل الصفا ،ونائلة عىل
املــروة ،وكان أهل اجلاهلية يطوفون بني الصفا واملروة تعظيام
للصنمني ويتمسحون هبام ،فلام جاء اإلسالم وكرست األصنام
((( صحيــح البخاري ،برقــم ،4401 :وصحيح مســلم ،برقم:
 ،3286وسنن الكربى للنسائي ،برقم ،4188 :واللفظ له.

((( املغني ،البن قدامة 390/3و.391
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كان املسلمون يتحرجون عن السعي بني الصفا واملروة ألجل
الصنمني ،فأذن اهلل فيه وأخرب أنه من شعائر اهلل((( ،فعن حبيبة

بنت أيب ِ ْتراة قالت :دخلنا دار أيب حسني يف نسوة من قريش
والنبي ﷺ يطوف بني الصفا واملروة ،قالت :وهو يسعى يدور
به إزاره من شــدة الســعي ،وهو يقول ألصحابه « :اسعوا،
فإن اهلل كتب عليكم السعي »

(((

 -4الوقــوف بعرفة ،فعن عبد الرمحن بــن يعمر الدييل
ريض اهلل عنه قال :شــهدت رسول اهلل ﷺ وهو واقف بعرفة
وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول اهلل :كيف احلج؟ قال:
« احلــج عرفة ،فمن جاء قبل صالة الفجــر ليلة مجع ،فقد تم
((( معامل التنزيل ،للبغوي .173/1

((( مســند اإلمام أمحــد ،برقم ،27367 :وســنن الــدار قطني،
برقم.84 :
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حجه »((( ،وقال ابن املنذر رمحه اهلل « :أمجعوا عىل أن الوقوف
بعرفة فرض ،وال حج ملن فاته الوقوف هبا »(((.
ب -واجبات احلج:
الواجبــات ال ينبغي للحاج أن يتهــاون هبا ،فإذا تُركت
ُجربت بالدم ،وقد جاء األثــر عن ابن عباس ريض اهلل عنهام
أنه قال « :من نيس من نســكه شــيئا أو ترك فليهرق دما »(((،
وقــد اختلــف الفقهاء فيــا بينهم بــن الوجوب والســنة،
ولكن مــن أتى هبا ،فقد خــرج من اخلالف بــإذن اهلل تعاىل
ألنه ال ختلو مــن أن تكون واجبة أو ســنة ،فيؤجــر عليها،
وهي سبعة:
((( سنن ابن ماجه ،برقم.3015 :
((( اإلمجاع البن املنذر ،ص.57

((( موطأ اإلمام مالك ،برقم.501 :
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 -1اإلحرام من امليقــات((( ،أن حيرم احلاج من املواقيت

التي و ّقتها النبي ﷺ ،فعن ابن عباس ريض اهلل عنهام أنه قال:
« إن النبــي ﷺ و ّقت ألهل املدينة ذا احلليفة ،وألهل الشــام
اجلحفة ،وألهل نجــد قرن املنازل ،وألهل اليمن يلملم ،هن
هلن ،وملن أتى عليهن من غريهن ممن أراد احلج والعمرة ،ومن
كان دون ذلك ،فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة »(((.

 -2الوقــوف بعرفة إىل مغيب الشــمس ،حلديث جابر
ريض اهلل عنــه أنه قال يف وقوف النبــي ﷺ بعرفة « :فلم يزل
واقفا حتــى غربت الشــمس وذهبت الصفــرة قليال حتى
غاب القرص »(((.
((( وقــال فقهاء املالكية بوجوب التلبية .انظر حاشــية الدســوقي
عىل الرشح الكبري  ،40/2وحاشــية العدوي عىل رشح كفاية

الطالب الرباين .532/2

((( صحيح البخاري ،برقم.1524 :
((( صحيح مسلم ،برقم.3009 :
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 -3املبيــت بمزدلفــة ،قــال اهلل عــز وجــل ﴿ :ﭼ
ﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﴾[البقــرة ،]198 :وبــات النبــي ﷺ حتــى
صــى الفجر يف أول وقتهــا ،ثم دفع من مزدلفــة قبل طلوع
الشــمس ،كام جــاء عن جابــر ريض اهلل عنــه أن النبي ﷺ
« أتى املشــعر احلرام فاســتقبل القبلة فدعاه وكــره وهلله
ووحــده ،فلم يــزل واقفا حتى أســفر جد ًا ،فدفــع قبل أن
تطلع الشمس »(((.
 -4رمي مجــرة العقبة يوم النحر ،ورمــي اجلمرات أيام
الترشيق يف اليوم األول والثاين ملن تعجل ،فعن جابر ريض اهلل
عنه أنه قال رمى رسول اهلل ﷺ اجلمرة يوم النحر ضحى ،وأما
((( صحيح مسلم ،برقم.3009 :
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بعد فإذا زالت الشــمس((( ،أي رمى اجلامر أيام الترشيق بعد
زوال الشمس.
 -5احللــق أو التقصــر((( ،قــال اهلل تعــاىل ﴿ :ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾

[الفتــح ،]27 :وقــال تعــاىل﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ﴾ [البقــرة ،]196:ولقــول النبــي ﷺ « :اللهــم اغفر
للمحلقني » .قالوا يا رســول اهلل وللمقرصيــن قال « :اللهم
اغفر للمحلقــن » .قالوا يا رســول اهلل وللمقرصين ،قال:
((( صحيح مسلم ،برقم.3201 :

((( إال عند فقهاء الشــافعية فعندهم ركن .انظر :املجموع للنووي
 266/8ومغني املحتاج للرشبيني .219/2
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« اللهــم اغفر للمحلقني » .قالوا يا رســول اهلل وللمقرصين
قال « وللمقرصين »(((.
 -6املبيــت يف منــى أيــام الترشيق ،قــال اهلل عز وجل
﴿ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﴾ [البقــرة ،]203 :وعن ابن
عمــر يض اهلل عنه أن العباس بن عبــد املطلب ريض اهلل عنه
اســتأذن رســول اهلل ﷺ أن يبيت بمكة ليــايل منى من أجل
ســقايته فأذن له((( ،قــال ابن اجلوزي رمحــه اهلل « :اعلم أن
املبيت بمنى ليايل منى من واجبات احلج ،وإنام رخص ألجل
السقاية والرعاء »(((.
((( صحيــح البخاري ،برقــم ،1728 :وصحيح مســلم ،برقم:
 .3208واللفظ له.

((( صحيح مسلم ،برقم.3238 :

((( كشف مشكل من حديث الصحيحني .524/2
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 -7طواف الوداع((( ،وهو آخر عهد احلاج بالبيت ،فعن
ابن عباس ريض اهلل عنهام أنه قالُ « :أمر الناس أن يكون آخر
عهدهم بالبيت ،إال أنه خفف عــن املرأة احلائض »((( ،وعن
ابن عباس ريض اهلل عنهام أنه قال كان الناس ينرصفون يف كل
وجه فقال رســول اهلل ﷺ « :ال ينفــرن أحد حتى يكون آخر
عهده بالبيت »(((.
•

•

•

((( إال عند فقهاء املالكية فعندهم مســتحب .انظر :الفواكه الدواين
عىل رســالة ابن أيب زيد القريواين  ،364/1وحاشية الصاوي

عىل الرشح الصغري .436/3

((( صحيح مسلم ،برقم.3284 :
((( صحيح مسلم ،برقم.3283 :
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سادسًا :صفة العمرة
العمرة :بمعنى الزيارة ،ويف اصطالح :عبادة ذات إحرام
وسعي وطواف(((.
وصفتها :بأن حيرم املحرم بالعمــرة من امليقات ،ويلبي
بقوله لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال رشيك لك لبيك ،إن احلمد
والنعمة لــك وامللك ال رشيك لــك ،وكان عبد اهلل بن عمر
رىض اهلل عنهــا يزيد فيهــا بقوله « :لبيك لبيك وســعديك
واخلري بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل »((( ،ثم إذا وصل
إىل الكعبة قطع التلبية وطاف((( بالبيت ســبعة أشواط يبتدئ
((( الثمر الداين رشح رسالة ابن أيب زيد القريواين .359/1

((( صحيح مسلم ،برقم.2868 :

((( ومن رشط الطواف الطهارة؛ لقوله ﷺ « :الطواف بالبيت صالة
إال أن اهلل تعــاىل أباح فيه الكالم » ،ومن رشطه ســر العورة ملا
روي أن النبــي ﷺ « بعــث أبا بكــر ريض اهلل عنه إىل مكة=  
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من احلجر األســود ،فيق ِّبله ويقول :بسم اهلل ،اهلل أكرب ،وإن مل
يستطع تقبيل احلجر أشار إليه ،ويدعو يف طوافه بام شاء ،وورد
أنــه إذا مر بني الركنني اليامين واحلجر دعا بقول اهلل عز وجل:

﴿ ﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥ ﯦ﴾ [البقرة ،]201 :ثم إذا انتهى من الطواف صىل
ركعتني خلف املقام – إن تيسري ،-ويقرأ بعد الفاحتة يف الركعة
األوىل بســورة الكافرون ،والركعة الثانية بسورة اإلخالص،
ثم يقبل احلجر إن أمكنه ذلك ،ثم يتجه للمســعى ،فيســعى
بني الصفا واملروة ســبعة أشــواط ،يبدأ هبا من الصفا كام جاء

ِ
الصفا قرأ قــول اهلل ﴿ :ﮅ ﮆ
عن النبــي ﷺ ،فلام دنا من َّ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ [البقــرة « ،]158 :نبدأ بام بدأ اهلل به »،

ِ
ووحده،
فكب اهلل َّ
فبدأ بالصفا فرق َي عليه حتــى رأى البيتَّ ،
=  فنادى أال ال يطوفــ ّن بالبيت مرشك وال عريان » .املجموع،

للنووي .18-4/8
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رشيك له ،لــه ُ
َ
امللك ،وله
وقــال « :ال إلــه إال اهلل وحدَ ه ،ال

كل ٍ
احلمدُ ُ ،ييي و ُيميت ،وهــو عىل ِّ
يشء قدير ،ال إله إال اهلل

األحزاب وحده »،
وه َز َم
أنجز وعدَ ه،
وحدَ هَ ،
ونرص عبــدَ هَ ،
َ
َ

ثم دعا بني ذلــك ،وقال َ
َ
ثالث مــرات ،ثم نزل إىل
مثل هذا
بطن ِ
ِ
ــل يف ِ
املــروة حتى إذا انص َّبت قدماه َر َم َ
الوادي((( ،حتى

فصنع عىل املروة َ
مثل ما صنع
إذا َص ِعدَ مشى ،حتى أتى املرو َة
َ

عىل الصفا(((.
ثم إذا انتهى من املروة حلق أو قرص من شعره ،أما املرأة
فتجمع شــعرها وتأخذ من كل ضفرية قدر أنملة ،ثم يتحلل
املرء من كل يشء قد حرم عليه وقت إحرامه.
•

•

((( أي بني العلمني األخرضين اآلن.
((( سنن أيب داود ،برقم.1905 :

•

الـمـخـتـصـــر يف الـحــج

43

سابعًا :أعمال احلج
ال بد من معرفة األنســاك يف احلج ،وهــي ثالثة أنواع:
التمتــع ،والقــران ،واإلفراد ،وقــال ابن قدامــة رمحه اهلل:
« وأمجــع أهــل العلم عــى جواز اإلحــرام بأي األنســاك
الثالثة شاء »(((.
 -1التمتع:
قال ابن قدامة رمحه اهلل « :التمتع هو أن يعتمر يف أشــهر
احلج ،ثم حيج من عامه »((( ،أي أن حيرم من امليقات بعمرة يف
أشــهر احلج ،ثم يتحلل منها ،ثم يف يوم الثامن من ذي احلجة
حيرم من مكة باحلج ،وعليه اهلدي.
((( املغني البن قدامة .260/3
((( املرجع السابق .415/3
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 -2القران:
القران :بالكرس ،اجلمع بني احلج والعمرة ،بإحرام واحد
يف أشهر احلج(((.
فيحرم باحلج قارن ًا العمرة مع احلج من امليقات يف أشهر
احلج ،ثم يتحلل بعــد أداء أعامل أيام النحر ،وهي :الطواف،
والسعي ،ورمي اجلمرة ،واحللق أو التقصري ،وعليه اهلدي.
 -3اإلفراد:
اإلفراد :هو اإلحرام بنية احلج فقط

(((

هو إتيان باحلج فقط دون العمرة يف أشــهر احلج ،وليس
عليه هدي.
((( التوقيف عــى مهامت التعاريــف ،باب القــاف ،فصل الراء،
ص.269

((( رشح حدود ابن عرفة .198/1
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بعد معرفة أنواع األنســاك ،نبــدأ بأعامل احلج ونذكرها
بحســب األعامل اليومية للحاج ،وتبدأ مــن الثامن من ذي
احلجة وتنتهي بطواف الوداع.
 اليوم األول (يوم الرتوية)(((:وهو اليوم الثامن من ذي احلجة ،وحيرم املحرم باحلج من
مكانه الذي هو فيه إن كان متمتعــ ًا ،أو م ّك ّي ًا مل حيرم قبل ،أما

القارن واملفرد ،فهام باقيان عىل إحرامهام منذ دخوهلام مكة ،ثم
يذهب إىل منى فيبيت ليلته ويصــي الظهر والعرص واملغرب
والعشــاء والفجر قرصا بال مجع ملن كان مسافر ًا من احلجاج
فقط ،حلديث عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنها أنه قال « :صليت
مع النبي ﷺ بمنى ركعتني ،وأيب بكر ،وعمر ومع عثامن صدرا
((( سبب التسمية ،ألهنم كانوا يروون فيها إبلهم ويرتوون من املاء،
ألن تلك األماكــن مل تكن إذ ذاك فيها آبــار وال عيون .مرعاة
املفاتيح رشح مشكاة املصابيح .306/9
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من إمارته ثم أمتها »((( ،ومن ترك املبيت فال يشء عليه ،وحكى
ابن املنذر رمحه اهلل أن من ترك املبيت ليلة عرفة فال يشء عليه،
وإذا أرشقت شمس ضحى عرفة اندفع الناس إليها.
 اليوم الثاين (الوقوف بعرفة):يوم احلج األكرب وهو التاسع من ذي احلجة ،فمن أدرك
الوقوف به لي ً
ال أو هنــار ًا ،فقد أدرك احلج ،ومن فاته الوقوف
بعرفه ،فقد فاتــه احلج؛ لقول النبي ﷺ « :من أدرك َم َعنا هذه
الصالة ،وأتى عرفــات قبل ذلك ليال أو هنار ًا ،فقد تم حجه،
وقىض تفثه((( »((( ،فلزم اســتثامر يوم عرفة واغتنام ســاعاته
((( صحيح البخاري ،برقم.1082 :

((( التفــث وهو ما يفعلــه املحرم باحلج إذا حل ،كقص الشــارب
واألظفــار ،ونتــف اإلبط ،وحلــق العانة .النهايــة يف غريب

احلديث واألثر ،باب التاء والفاء ،مادة (تفث) .191/1

((( سنن أيب داود ،برقم.1950 :
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أفضل اســتثامر ،فإذا وصل املحرم إىل عرفة انتظر اإلمام حتى
خيطب خطبة يوم عرفة ،وصىل معه الظهر والعرص مجع ًا وقرص ًا
بأذان وإقامتني ،إن كان مسافر ًا ،أو مجع ًا فقط ملن كان مقي ًام ،ثم
يتفــرغ احلاج للدعاء والترضع إىل اهلل إىل غروب الشــمس،
ثم يندفع إىل مزدلفة وعليه الســكينة والوقار ،ويبقى فيها إىل
إســفار الصباح ،فيصيل هبا املغرب والعشــاء والفجر ،وأما
أصحاب األعذار ،فقد رخص النبي ﷺ هلم يف عدم البقاء إىل
الصبــاح ،كام جاء عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أنه قال « :أنا
ممن قدم النبي ﷺ ليلة املزدلفــة يف ضعفة أهله »((( ،وبعد أن
يصيل املحرم الفجر يبقى يذكر اهلل حتى تطلع الشــمس((( ثم
يبتدئ يومه بأعامل اليوم.
((( صحيح البخاري ،برقم.1678 :
((( صحيح مسلم ،برقم.3009 :
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 اليوم الثالث (يوم النحر):يوم العارش من ذي احلجة ،وهــو أكثر أيام احلج عمالً،
وفيه أربعة أعامل فعلها رسول اهلل ﷺ ،وكان ترتيبها كاآليت:
أ -رمي مجرة العقبة.
ب -النحر أو ذبح اهلدي.
ت -احللق.
ث -الطواف والسعي.
وكل ذلك يف يوم النحر أما رمي مجرة العقبة ،وتســمى
اجلمرة الكربى ،فرتمى بسبع حصيات حجمها بمقدار حىص

اخلذف ،أي بقدر ِ
احلمصة ،ويكرب اهلل عند كل حصاة يرميها،
ثم يذبــح هديه ،ثم حيلق رأســه أو يقــر ،واحللق أفضل،
وأخري ًا يطوف بالبيت ويســعى إن مل يكن سعى من قبل ،وقد
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ذكرت ما يتعلق بالطواف ،والسعي يف صفة العمرة ،ثم يعود
ُ
احلاج إىل منى فيبيت فيها.
 اليوم الرابع واخلامس والسادس (أيام الترشيق):أيام الترشيق هي أيام احلادي عرش والثاين عرش والثالث
عرش من ذي احلجة يبيت املحرم يف منى األيام الثالثة ويرمي
اجلمرات الثالث الصغرى والوســطى والعقبة (الكربى) يف
كل يــوم من أيام الترشيق فإذا زالت الشــمس بدأ بالصغرى
ثم الوســطى ثم العقبة ولكل مجرة يرمي هبا ســبع حصيات
يكرب اهلل مــع كل حصاة ،ثم يدعو فيتوجــه إىل القبلة فيدعو
بني الصغرى والوســطى بام شــاء دعا ًء طويال ،وكذلك بني
الوســطى والعقبة ،وال يقف بعد ذلك ،فقد جاء عن عائشة
قالــت « :أفاض رســول اهلل ﷺ من آخــر يومه حني صىل
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الظهر ،ثم رجع إىل منى ،فمكث هبا ليايل أيام الترشيق ،يرمي
اجلمرة إذا زالت الشــمس ،كل مجرة بسبع حصيات يكرب مع
كل حصاة ،ويقف عند األوىل والثانية ،فيطيل القيام ويترضع،
ويرمي الثالثة وال يقف عندها »((( ومن أراد االســتعجال يف
يومــن فال يشء عليه لقــول اهلل عز وجل ﴿ :ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﴾ [البقــرة ،]203 :وعليه أن خيرج من منى قبل
غروب شمس يوم الثاين عرش من ذي احلجة.
 آخر عهده بالبيت:طواف الوداع آخــر ما يكون عىل احلــاج عمله قبل أن
خيرج من مكة ويرجع إىل بلده فعن ابن عباس ريض اهلل عنهام
((( سنن أيب داود برقم1973:
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أنه قال :كان الناس ينرصفــون يف كل وجه ،فقال النبي ﷺ:
« ال ينفــرن أحد حتى يكون آخر عهــده الطواف بالبيت »

(((

فإذا طاف طواف الوداع ال يبقى يف مكة إال لرضورة ،وهكذا
يتم حجه وتنتهي أعامل احلج.
•

((( سنن أيب داود برقم2002:

•

•
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ثامنًا :زيارة املسجد النبوي
يستحب للمســلم زيارة مدينة رسول اهلل ﷺ ملا فيها من
الفضائل العظيمة ،ومن تلكم الفضائل:
 -1زيارة املســجد النبوي حلديث النبــي ﷺ أنه قال:
« صالة يف مســجدي هذا خــر من ألف صالة فيام ســواه،
إال املسجد احلرام »(((.
 -2فضــل الروضة النبوية ،ملا جــاء عن عبد اهلل بن زيد
املازين ريض اهلل عنه :أن رســول اهلل ﷺ قــال « :ما بني بيتي
ومنربي روضة من رياض اجلنة »

(((

 -3زيارة قرب النبي ﷺ وصاحبيه أيب بكر وعمر ريض اهلل
عنهام والسالم عليهام ،فقد جاء عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل
((( صحيح البخاري برقم1190:
((( صحيح البخاري برقم1195:
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عنهام « أنه كان إذا قدم من ســفر دخل املســجد ثم أتى القرب
فقال :السالم عليك يا رســول اهلل ،السالم عليك يا أبا بكر،
السالم عليك يا أبتاه »(((.
 -4زيارة مســجد قباء ،فقد جاء عن ابن عمر ريض اهلل
عنهام أنه قال « :كان رســول اهلل ﷺ يأيت مســجد قباء راكبا
وماشيا فيصىل فيه ركعتني »((( ،وكان ذلك يف كل يوم سبت(((،
وجاء عن النبي ﷺ أنه قال « :من تطهر يف بيته ،ثم أتى مسجد
قباء ،فصىل فيه صالة كان له كأجر عمرة »(((.
 -5زيارة مقــرة البقيع والدعاء للموتــى ،ملا جاء عن
عائشــة ريض اهلل عنها أهنا قالت كان رسول اهلل ﷺ كلام كان
((( سنن الكربى للبيهقي برقم10051:
((( صحيح مسلم برقم3456:

((( انظر صحيح البخاري برقم1193:
((( سنن ابن ماجه برقم1412:
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ليلتُها من رسول اهلل ﷺ خيرج من آخر الليل إىل البقيع فيقول:
« الســام عليكم دار قوم مؤمنني ،وأتاكــم ما توعدون غدا
مؤجلون ،وإنا إن شــاء اهلل بكم الحقــون ،اللهم اغفر ألهل
بقيع الغرقد »(((.
 -6زيارة شــهداء ُأحد والدعاء هلم باملغفرة ،حيث قال
النبي ﷺ « :هذه قبور إخواننا »

(((

•

((( صحيح مسلم برقم2299:

•

((( مسند اإلمام أمحد برقم1387:

•
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احلج رحلة عظيمة يف طاعة اهلل عز وجل وأثرها كبري يف
نفوس املؤمنني ولذهتا ال يضاهيهــا لذة ،فليحرص املرء عىل
املداومة واملعاودة ألداء احلج كلــا تيرس له ،يزداد طاعة لربه
وليلق اهلل وهو
ويتخلــص من أمحاله من اخلطايا والذنــوب،
َ
حيسن الظن بربه عز وجل.
ومن مل حيج فليحرص وليبــادر عىل أدائه ،ألنه ال يدري
متى تأتيه منيته ،وليســأل اهلل التوفيق والسداد ،وأن يعينه عىل
أداء فريضة احلج.
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نســأل اهلل العيل العظيم أن يوفقنا ملــا حيبه ويرىض ،وأن
يعيننا عىل أداء الطاعات وحب اخلريات وأن يغفر للمسلمني
واملســلامت ،األحياء منهم واألموات ،وال حول وال قوة إال
باهلل ،واحلمد هلل رب العاملني.
•

•

•
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 -1اإلمجاع ،ملحمد بن إبراهيم بن املنذر ،دراسة وحتقيق:

فؤاد عبد املنعم أمحد ،دار املســلم للنــر والتوزيع ،الطبعة
األوىل1425 ،هـ 2004 -م.
 -2اإلفصاح عن معاين الصحاح ،أليب املظفر عون الدين

الشــيباين (املتوىف:
ــرة بن حممد بن هبرية الذهيل
ّ
حييى بن ُه َب ْ َ

560هـــ) ،حتقيق :فــؤاد عبد املنعم أمحد ،دار الوطن ،ســنة
النرش1417 :هـ.
 -3اإلقناع يف مســائل اإلمجاع ،أليب احلسن ابن القطان

عيل بن حممد بن عبد امللك الكتامي احلمريي الفايس (املتوىف:
628هـ) ،حتقيق :حســن فوزي الصعيدي ،الفاروق احلديثة
للطباعة والنرش ،الطبعة األوىل1424 ،هـ  2004-م.
 -4األم ،لإلمام الشــافعي أيب عبد اهلل حممد بن إدريس

ابن العباس بن عثامن بن شــافع بن عبد املطلب بن عبد مناف
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املطلبي القريش املكي (املتوىف204 :هـ) ،دار املعرفة ،بريوت،
بدون طبعة1410 ،هـ1990-م.
 -5حتفــة األحوذي برشح جامع الرتمــذي ،أليب العال
حممــد عبد الرمحن بن عبد الرحيــم املباركفوري ،دار الكتب
العلمية ،بريوت.
 -6التعريفــات ،لعيل بن حممد بن عــي الزين الرشيف
اجلرجاين (املتوىف816 :هـ) ،حتقيــق :مجاعة من العلامء ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنــان ،الطبعة األوىل1403 ،هـ -
1983م.
 -7جامــع البيان عن تأويــل آي القــرآن ،أليب جعفر
الطربي حممد بــن جرير بن يزيد بن كثري بــن غالب اآلميل،
(املتوىف310 :هـ) ،حتقيق :الدكتور عبد اهلل بن عبد املحســن
الرتكي ،دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن ،الطبعة
األوىل 1422 ،هـ  2001 -م.
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 -8تفســر القرآن العظيــم ،أليب الفداء إســاعيل بن
عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي (املتوىف774 :هـ)،
حتقيق :ســامي بن حممد ســامة ،دار طيبة للنرش والتوزيع،
الطبعة الثانية1420 ،هـ  1999 -م.
 -9التوقيف عىل مهامت التعاريــف ،لزين الدين حممد
املدعــو بعبد الــرؤوف بن تــاج العارفني بن عــي بن زين
العابدين احلدادي ثم املنــاوي القاهري (املتوىف1031 :هـ)،
عامل الكتب ،القاهرة ،الطبعة األوىل1410 ،هـ1990-م.
 -10الثمر الداين رشح رســالة ابــن أيب زيد القريواين،
لصالح بن عبد الســميع اآليب األزهري (املتوىف1335 :هـ)،
املكتبة الثقافية ،بريوت.
 -11حاشية الدســوقي عىل الرشح الكبري ،ملحمد عرفة
الدسوقي ،حتقيق حممد عليش ،دار الفكر ،بريوت.
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 -12حاشية السندي عىل ســنن ابن ماجه ،أليب احلسن
نور الدين الســندي ،حممد بن عبد اهلــادي التتوي (املتوىف:
1138هـ) ،دار اجليل ،بريوت.
 -13حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري ،أليب العباس
أمحد بن حممد اخللويت ،الشــهري بالصــاوي املالكي (املتوىف:
1241هـ) ،دار املعارف بمرص.
 -14حاشــية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الرباين،
لعيل الصعيدي العدوي املالكي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد
البقاعي ،دار الفكر ،طبعة بدون رقم1412 ،هـ.
 -15سنن ابن ماجه ،أليب عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني
(املتوىف273 :هـ) ،حتقيق :شــعيب األرنؤوط ،عادل مرشد،
حممــد كامل قره بليلَ ،عبــد ال ّلطيف حرز اهلل ،دار الرســالة
َّ
العاملية ،الطبعة األوىل1430 ،هـ  2009 -م.
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 -16ســنن أيب داود ،أليب داود سليامن بن األشعث بن

الس ِج ْستاين
إســحاق بن بشــر بن شــداد بن عمرو األزدي ِّ

(املتوىف275 :هـ) ،حتقيق :شــعيب األرنــؤوط ،حمَمد ِ
كامل
َ
َّ

قره بليل ،دار الرســالة العاملية ،الطبعــة األوىل1430 ،هـ -
2009م.
ــورة بن
 -17ســنن الرتمذي ،ملحمد بن عيســى بن َس ْ
موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أيب عيسى (املتوىف279 :هـ)،
حتقيق :بشــار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت،
سنة النرش1998 :م.
 -18ســنن الدارقطني ،أليب احلســن عــي بن عمر بن
أمحد بن مهدي بن مســعود بــن النعامن بن دينــار البغدادي
الدارقطني (املتــوىف385 :هـ) ،حققه وعلق عليه :شــعيب
األرنؤوط ،حسن عبد املنعم شــلبي ،عبد اللطيف حرز اهلل،
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أمحد برهوم ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل،
 1424هـ  2004 -م.
 -19السنن الكربى للبيهقي ،أمحد بن احلسني بن عيل بن
موسى أيب بكر البيهقي ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،مكتبة
دار الباز ،مكة املكرمة1414 ،هـ– .1994
 -20السنن الكربى للنســائي ،أيب عبد الرمحن أمحد بن
شعيب بن عيل اخلراساين ،النسائي (املتوىف303 :هـ) ،حققه
وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شــلبي ،مؤسسة الرسالة،
بريوت ،الطبعة األوىل1421 ،هـ 2001 -م.
 -21الكاشــف عــن حقائق الســنن ،لــرف الدين
احلســن بن عبــد اهلل الطيبي (املتــوىف743 :هـــ) ،حتقيق:
د .عبد احلميــد هنــداوي ،مكتبة نزار مصطفــى الباز (مكة
املكرمة  -الرياض) ،الطبعة األوىل 1417 ،هـ  1997 -م.
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 -22رشح حدود ابن عرفة ،ملحمد بن قاسم األنصاري،
أيب عبد اهلل ،الرصــاع التونيس املالكي (املتــوىف894 :هـ)،
املكتبة العلمية ،الطبعة األوىل1350 ،هـ.
 -23اجلامع الصحيح املخترص ،ملحمد بن إسامعيل ،أيب
عبداهلل البخاري اجلعفي ،حتقيق :د .مصطفى ديب البغا ،دار
ابن كثري ،الياممة ،بريوت ،الطبعة الثالثة1987 – 1407 ،م.
 -24صحيح مســلم ،ملســلم بن احلجاج ،أيب احلســن
القشريي النيســابوري (املتوىف261 :هـ) ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 -25عمدة القاري برشح صحيح البخاري ،أليب حممد
حممود بن أمحد بن موســى بن أمحد بن حسني الغيتايب احلنفي
بدر الدين العيني (املتوىف855 :هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت.
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 -26غريب احلديث ،إلبراهيم بن إســحاق احلريب ،أيب
إســحاق ،حتقيق :د .ســليامن إبراهيم حممد العايد ،جامعة أم
القرى ،مكة املكرمة ،الطبعة األوىل1405 ،هـ.
 -27غريب احلديث ،أليب ُعبيد القاســم بن ســاّم بن
عبد اهلل اهلروي البغدادي (املتوىف224 :هـ) ،حتقيق :د .حممد
عبد املعيد خان ،مطبعة دائرة املعــارف العثامنية ،حيدر آباد،
الدكن ،الطبعة األوىل1384 ،هـ  1964 -م.
 -28الفواكه الدواين عىل رســالة ابن أيب زيد القريواين،
لشــهاب الدين أمحد بن غانم بن ســامل بن مهنــا ،النفراوي
األزهــري املالكي (املتــوىف1126 :هـــ) ،دار الفكر ،بدون
طبعة1415 ،هـ 1995 -م.
 -29كشــف مشــكل من حديــث الصحيحني ،جلامل
الديــن ،أيب الفــرج عبد الرمحــن بن عيل بــن حممد اجلوزي
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(املتوىف597 :هـ) ،حتقيق :عيل حســن البواب ،دار الوطن،
الرياض 1418هـ 1997 -م.
 -30املجمــوع رشح املهذب ،أليب زكريــا حميي الدين
حييى بن رشف النووي (املتوىف676 :هـ) ،دار الفكر ،بريوت.
 -31مراتــب اإلمجــاع يف العبــادات واملعامــات
واالعتقــادات ،أليب حممد عــي بن أمحد بن ســعيد بن حزم
األندليس القرطبي الظاهــري (املتوىف456 :هـ) ،دار الكتب
العلمية ،بريوت.
 -32مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ،أليب احلسن
عبيد اهلل بن حممد عبد الســام بن خان حممد بن أمان اهلل بن
حسام الدين الرمحاين املباركفوري (املتوىف1414 :هـ) ،إدارة
البحــوث العلمية والدعــوة واإلفتاء  -اجلامعة الســلفية -
بنارس اهلند ،الطبعة الثالثة1404 ،هـ1984 ،م.
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 -33مســند اإلمام أمحد ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن
حنبل بن هالل بن أسد الشــيباين (املتوىف241 :هـ) ،حتقيق:
شعيب األرنؤوط ،عادل مرشد ،وآخرين ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة األوىل 1421 ،هـ  2001 -م.
 -34مســند البــزار،أليب بكــر أمحــد بن عمــرو بن
عبد اخلالق بــن خالد بن عبيد اهلل العتكــي ،املعروف بالبزار
(املتــوىف292 :هـ) ،حتقيق :حمفوظ الرمحــن زين اهلل( ،حقق
األجزاء من  1إىل  ،)9وعادل بن سعد (حقق األجزاء من 10
إىل  ،)17وصــري عبد اخلالق الشــافعي (حقق اجلزء ،)18
مكتبة العلوم واحلكــم ،املدينة املنورة ،الطبعة األوىل( ،بدأت
1988م ،وانتهت 2009م).
 -35مصنف ابن أيب شيبة ،أليب بكر عبد اهلل بن حممد بن
أيب شــيبة العبيس الكويف ( 235 - 159هـــ) ،حتقيق :حممد
عوامة ،طبعة دار القبلة ،جدة.
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 -36معامل التنزيل ،ملحيي الســنة أيب حممد احلســن بن
مســعود البغوي (املتوىف 516 :هـ) ،حققه وخرج أحاديثه:
حممد عبــد اهلل النمر ،عثامن مجعة ضمريية ،ســليامن مســلم
احلرش ،دار طيبة للنرش والتوزيع ،الطبعة الرابعة1417 ،هـ-
1997م.
 -37مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،ملحمد
اخلطيب الرشبيني ،دار الفكر ،بريوت.
 -38املغنــي ،أليب حممــد عبــد اهلل بن أمحد بــن قدامة
املقديس ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة األوىل1405 ،هـ.
 -39مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل ،أليب عبد اهلل
حممد بن حممــد بن عبد الرمحــن املالكي املغــريب ،املعروف
باحلطاب (املتوىف954 :هـ) ،حتقيق :دار الرضوان للنرش ،دار
الرضوان للنرش ،الطبعة الثانية1434 ،هـ2013-م.
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 -40موطأ اإلمــام مالك ،ملالك بن أنــس ،أيب عبداهلل
األصبحي ،حتقيق :حممد فــؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث
العريب ،مرص.
 -41النهاية يف غريب األثر ،أليب الســعادات املبارك بن
حممد ،ابن األثري (املتوىف606 :هـــ) ،حتقيق :طاهر الزاوى،
حممود الطناحي ،املكتبة العلمية ،بريوت1399 ،هـ.
 -42التوضيــح لرشح اجلامــع الصحيح ،أليب حفص
عمر بــن عيل بن أمحد الشــافعي املرصي ،ابــن امللقن رساج
الدين (املتوىف804 :هـ) ،حتقيق :دار الفالح للبحث العلمي
وحتقيق الرتاث ،دار النوادر ،دمشــق ،سوريا ،الطبعة األوىل،
 1429هـ  2008 -م.
•

•

•
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