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افتتاحية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والســام عىل ســيدنا

حممد وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..

وبعـــــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلس�لامية والعمل اخلريي بدبي -

إصدارها اجلديد « الحج خطوة خطوة »
إدارة البح��وث » أن تقدِّ م
َ

جلمهور القراء عامة ،وملن يرغب يف أداء هذه الفريضة اجلليلة
من اجلنسني ،وإىل كل متطلع إىل املعرفة واالستزادة منها.

وكان قد ســبق إلدارة البحوث إصدار كتابني عن احلج

مها :كتاب «منسك النساء» لفضيلة الدكتور أمحد عبد العزيز
احلداد ،وكتاب «زاد الناســك يف أحكام املناســك» لفضيلة

الدكتور أمحد ذو النورين.

ويأيت هــذا املخترص تلخيص ًا للكتابني الســابق ذكرمها

تلخيص ًا مبســط ًا ،حاوي ًا ألمهات املسائل يف الكتابني برتتيب
وتنسيق جديدين مع إضافات مفيدة.
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نقدمه حلجاج بيت اهلل احلرام ومعتمريه ،ليؤدوا شعائرهم

عىل بصرية متمنني هلم حج ًا مقبوالً وسعي ًا مشكور ًا.

وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء

ألرسة آل مكتــوم حفظها اهلل تعاىل التي حتــب العلم وأهله،
وتؤازر قضايــا اإلســام والعروبة بكل متيــز وإقدام ،ويف
مقدمتها صاحب السمو الشــيخ حممد بن راشد بن سعيد آل

مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم ديب
الذي يشــيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ويشجع

أصحابه و ُطالبه  .راجــن اهلل العيل القدير أن ينفع األمة هبذا
العمــل ،وأن يرزقنا التوفيق والســداد ،وأن يوفق اجلميع إىل

مزيد من العطاء عىل درب التميز املنشود.

َّ
وصل اهلل عىل
وآخر دعوانا أن احلمــد هلل رب العاملني،

النَّبي األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
إدارة البحوث
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احلج أحد أركان اإلسالم اخلمسة التي بني عليها،

وهو فرض عني مرة واحدة يف العمر كله ،ومن جحد

وجوبه كافر.

وهو واجــب بالكتاب بقول اهلل تعاىل ﴿:ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﴾ [ آل عمــران:

 ،]97وبالســنة بام أخرجــه البخــاري ،من حديث

عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام قال :قال رســول اهلل
� « بني اإلســام عىل مخس :شهادة أن ال إله إال اهلل
وأن حممد ًا رســول اهلل ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة،
واحلج وصوم رمضان » وقوله � يف خطبته الشهرية،

فيام أخرجه مسلم « :أهيا الناس إن اهلل قد فرض عليكم
فح ُّجوا ».
احلج ُ
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وانعقد إمجاع املسلمني عىل وجوبه من غري خالف

بني املسلمني.

ورشوط وجوب احلج مخســة ،وهي :اإلسالم،

والبلــوغ ،واحلرية ،والعقل ،واالســتطاعة ( فيجب
فور استطاعته عند اجلمهور ،وقيل عىل الرتاخي ما مل
يغلب ال َع َطب عليه  -أي :العجز التام  ،) -ويشــرط

للمرأة رشط ســادس هو :املحرم ،ومشهور املذهب
املالكي االكتفــاء بالرفقة املأمونة  -من نســوة ثقات
أو رجــال صاحلني تؤمــن الفتنة معهــم يف الغالب،
ووافقه الشافعي يف النســوة الثقات بخالف الرجال

الصاحلني  -حلجة الفرض.

جتوز النيابة يف احلج عن غري املستطيع ،وعن امليت

عند كثــر من العلامء ،وال تصح عن احلي عند مالك،
وتصح عنده عن امليت إذا أوىص هبا من ثلث ماله.
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وجيوز أن حيج الرجل عن الرجل وعن املرأة ،وأن

حتج املرأة عن الرجل وعن املرأة.

ويشــرط يف النائب يف احلج أن يكــون قد حج

عن نفسه ،عند اجلمهور خالف ًا أليب حنيفة.

منافع احلــج كثرية وثوابــه عظيم ،قــال تعاىل:

﴿ ﮖ ﮗ ﮘ ﴾ [احلــج ]28 :فعموم هذه اآلية

الكريمة يشــمل منافع احلج املعنوية واحلسية ،فشهود
ٌ
امتثال ألمر اهلل تعاىل وطاع ٌة له،
احلج وفعل مناســكه

وذلك ســبب لغفران الســيئات ،وزيادة احلسنات،
ورفع الدرجات ،ودخول اجلنَّات ،ولذلك قال النبي

� « احلج املربور ليس لــه جزاء إال اجلنة » [ .املوطأ،

صحيح ابن حبان ].
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وأخرج الشــيخان عن أيب هريــرة ريض اهلل عنه

قال :قال رســول اهلل �« من حــج هلل فلم ير ُفث ومل

يفسق رجع كيوم ولدته أمه ».

واحلج ســبب للغنى واملغفــرة لقوله �« تابعوا

بني احلــج والعمرة فإهنام ينفيان الفقــر والذنوب كام
ينفي ِ
الكــر َخ َب َ
ث احلديد والذهــب والفضة » [ ابن
حبان .] 3/6

•

•

•
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زمان ومكان اإلحرام باحلج
لإلحرام باحلج ميقاتان زماين ،ومكاين:
فأما امليقات الزماين :فهو املبني يف قول اهلل تعاىل:

﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﴾ [ البقــرة ،] 197 :وتبدأ هذه
األشــهر من ليلة عيد الفطر أول ليلة من شهر شوال،

وتنتهي بطلوع فجر يوم العارش من شــهر ذي احلجة،

أو بنهايته وهو املشهور عند املالكية.

وأما امليقات املــكاين :فهو املوضع الذي ال جيوز

ملن يريد دخــول مكة حلج أو عمــرة أن يتجاوزه إال
حمرم ًا ،واملواقيت هي:

 -1ذو احلليفــة ( أبيار عــي 450كم عن مكة):

ميقات أهل املدينة ومن جاء من طريقهم.
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 -2اجلحفــة ( 183كم عن مكــة ،وأول أعامهلا

رابــغ) :ألهل الشــام واملغــرب ومــر ومن جاء

من طريقهم.

 -3قرن املنازل ( 75كم عن مكة ،يســمى اليوم

السيل الكبري ) :ألهل املرشق ومن جاء من طريقهم،

كحجاج الرب من اإلمارات ونحوهم.

 -4يلملم ( 92كم عــن مكة ،حيرم الناس حالي ًا

من السعدية ) :ألهل اليمن ومن جاء من طريقهم.

 -5ذات ِعرق ( 94كم عن مكة ) :ألهل العراق،

ومن جاء من طريقهم.

•

•

•
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آداب السفر
ينبغي ملن أراد الســفر إىل احلج أو غريه ،أن يتبع

اآلداب الرشعية واآلثار السنية التي وردت يف ذلك،
حسب اإلمكان واالستطاعة ،ومن تلك اآلداب:

 -1التوبة الصادقة من مجيع الذنوب واملعايص.
 -2الني ُة الصحيحة اخلالصة :ويربهن عىل صدق

ذلك برد احلقوق واملظامل إىل أهلها ،أو استحالهلم منها

ومساحمتهم له.

 -3كتابة وصيته :يوضح فيها ما عليه من احلقوق

للناس ،وما له من حقوق عليهم ،ويشهد عىل ذلك.

 -4حتري الزاد احلالل ،لئــا يقال له « :ال لبيك

فاحلاج بامل
وال ســعديك وحجك مردود عليــك »
ُّ
حرام يصدُ ق عليه قول الشاعر:
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حججت ٍ
ـت
إذا
ـح ٌ
َ
بامل أصله ُس ُ

		

حجت العري
فام
َ
حججت ولكن َّ

 -5التامس الرفقــة الصاحلة :التي تدله عىل اخلري

وتعينه عليه ،وتنبهه إذا غفل وتذكره إذا نيس.

 -6توديــع أقاربه ،وأصدقائه ،وجريانه ،ويطلب

منهم املغفرة وخالص الدعاء.

 -7التوجه إىل اهلل تعاىل بالدعاء اخلالص :فيختار

من األدعية ما شاء.

ويقول « :اللهم أنت الصاحب يف السفر ،واخلليفة

يف األهل واملــال والولد ،احفظنا وإياهم من كل بالء
وآفة ،اللهم إنا نســألك يف مسرينا هذا الرب والتقوى،

ومن العمل ما تــرىض ،اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء
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الســفر وكآبة ا املنظر ،وسوء املنقلب يف األهل واملال

ووجهني
والولد .اللهم َز ِّودين التقوى واغفر يل ذنبي ِّ
هت وجهي إليك،
وج ُ
للخري أينام توجهت ،اللهم إين َّ
وفوضــت أمري إليــك ،وتوكلــت يف مجيع أموري

عليك ،أنت حسبي ونعم الوكيل ».

ويف وقت الركوب يقول :بســم اهلل ،اهلل أكرب ،ال

حول وال قوة إال باهلل ،ما شــاء اهلل كان وما مل يشــأ مل

يكــن ﴿ ،ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

* ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ [ الزخرف.]14 ،13 :
وكب.
وإذا عال مكان ًا مرتفع ًا ه ّلل ّ
•

•

•
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مناسك احلج خطوة خطوة
 -1عند امليقات:
عىل احلاج إذا وصل امليقــات أن يقوم بإخالص

النية بامتثال أمر اهلل وطاعته ،والتقرب إليه بأداء فرض
احلج ،واتباع ســنة النبي � ،بفعل املناسك التي أمر
بأخذهــا عنه .حيث قال « :خذوا عني مناســككم »

أخرجه مسلم.

وبعــد تنظيف القلــب من األمـــراض الدنيوية

كالرياء والسمعة:

 -يرشع يف تطهري مظهــره اخلارجي وتنظيفه من

األوســاخ واألقذار الظاهرة.فيغتسل كغسل اجلنابة،

(إذا تيرس ذلك ) ولو كانت املرأة حائضا أو نفساء.
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 -حيلق الشــعر ويقص الظفــر إن احتاج لذلك،

ويتطيب يف جسده دون ثيابه.

 -يصــي ركعتي اإلحرام :بســورة ( الكافرون )

يف األوىل ،و(اإلخــاص) يف الثانية بعد (الفاحتة) ،إن

مل يكن صىل قبل اإلحرام صــاة فرض أو نفل؛ ألن
ٍ
صالة.
اإلحرام ينبغي أن يكون بعد
وهذه األربعة غري واجبة.
 -يتجــرد  -وجوبــ ًا  -من املخيــط :وهو لباس

الرجــل العــادي كالثــوب والقميــص والرسوال
والطاقية ،ويلبــس اإلزار والرداء ( ويندب البياض )
والنعلني غري املحيطتني بالقدم ،وهذا لباس اإلحرام.

 -ثم حيرم باحلج ناوي ًا أحد وجوه اإلحرام الثالثة:

اإلفراد ،التمتع ،والقران.
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فإن أحرم احلاج باحلج وحــده فهو :مفرد ،وإن

أحــرم بالعمرة وفرغ منها ثم أحرم باحلج بعدها فهو:
متمتع ،وإن أحــرم باحلج والعمرة معــا فهو :قارن.
( واإلحرام الذي يعني النية ركن يف احلج والعمرة ).

فيسه
ويقــول يف إحرامه :اللهم إين أريــد احلج ِّ

يل وتقبله منــي ،لبيك اللهم ٍ
بحج مثالً ،ولفظ التلبية:
« لبيك اللهم لبيك ،لبيك الرشيك لك لبيك ،إن احلمد
والنعمة لك وامللك ،ال رشيك لك » .ومعنى لبيك :أنا
مقيم عىل إجابتك إقامة بعد إقامة ،يرفع الرجل صوته

هبا ،واملرأة تســمع نفســها ومن يليها فقــط ،وينبغي
جتديــد التلبية عند جتدد األحوال كالركوب والنزول،

والصعود واهلبــوط ،ومالقاة اإلخــوان ،وبعد هناية
الصلوات ،وغري ذلك من تقلب األحوال واألزمان،

كإقبال الليل والنهار.
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فإذا أحرم ،فعليه اجتناب حمظورات اإلحرام:
 فال يبارش النساء بجامع وال ملس بشهوة. وال يقص شعره أو ُيق ِّلم ظفره. وال يمس طيبا. وال يقتل صيد بر. وال يقتل قمال. -وال يلبس َمـخـيـــط ًا حميط ًا بجســده أو عضو

منــه كالقميص ،والعاممــة ،والرساويــل ،والعباءة،
والطاقية.

 وال يغطي رأسه بمالصق.ٍ
بجورب ونحوه.
 -وال يغطي يديه وال رجليه
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أمــا املرأة فال تلبــس النقــاب ،وال الربقع ،وال

القفازين ممــا يغطي وجهها ويدهيــا ألن إحرامها يف

كشــف وجهها ويدهيا ،إال إن خشيت أن يراها رجال

غري حمارم هلا ،فلها ســر وجهها عــن نظرهم هلا ،ثم
ترفعه عند أمنها فور ًا.

 -2عند الوصول إىل مكة:

إذا وصــل احلــاج إىل بيوت مكة فليقــل :اللهم
اجعل يل هبا قرار ًا مطمئن ًا ورزقــ ًا طيب ًا ،اللهم إن هذا
حرمك وبلدك اآلمن ،وأنا عبدك املضطر ،جئتك من

بالد بعيدة بذنوب كثرية وأعامل سيئة ،أسألك أن تغفر

يل وترمحني ،إنك أنت الغفور الرحيم.

وإن شاء قطع التلبية حني يدخل بيوت مكة ،فإذا

َّ
مصل عرفة
طاف للقدوم وسعى عاودها حتى يصل
بعد الزوال ويقطعها وال يعود إليها.
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ثم يغتســل احلاج عند دخول مكة من بئر طوى

إن أمكن ،أو من حمل آخر كمحل ســكنه ،ثم يدخل
مكة من كَداء وهــي طريق مقربة احلجون اآلن ،ذلك

من أجل متابعة السنة؛ ألنه � دخل منها ،والدخول
جائز ال حرج فيه.
من غريها ٌ

ّ
ويتحل بام
ثم ُيشعر نفســه بعظمة املكان وهيبته،

أمكنه من اخلشــوع وإظهار التذلــل واالفتقار إىل اهلل
تعاىل ،ويبقي معه هذا الشعور إىل هناية املناسك كلها.

فإذا وصل احلاج املســجد احلــرام دخله من باب

الســام إن أمكن ،وإال فمن أي باب تيرس له ،فيقدم
رجله اليمنى يف الدخول ويقول :بســم اهلل والصالة
والسالم عىل رســول اهلل ،اللهم اغفر يل ذنويب وافتح

يل أبواب رمحتــك ،أعوذ باهلل العظيم وبوجهه الكريم
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وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.اللهم زد بيتك

هذا ترشيف ًا وتعظي ًام ومهاب ًة ورفعــة.
ثم يطوف طواف القدوم:

يبدأ احلاج بركن احلجر األســود فيستلمه ويقبله

إن أمكن أو يشري إليه بيده ويقبل ما أشار به ،ويقول:

بســم اهلل ،اهلل أكرب ،اللهم إيامن ًا بك ،تصديق ًا بكتابك،
وفا ًء بعهدك ،واتباع ًا لسنة نبيك حممد �.

ويكــون طاهر ًا من احلــدث والنجس ،ســاتر ًا

للعورة ،ويميش يف الطواف جاع ً
ال البيت عن يساره،
يرمل يف مشيه من غري إرساع يف األشواط الثالثة األُول،
ُمضطبِع ًا يف األشواط كلها (وال يندب االضطباع عند
املالكية) ،وصفة االضطباع أن جيعل وسط ردائه حتت

إبطه األيمــن وطرفيه عىل منكبه األيــر ،حتى يتم
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ســبعة أشــواط ،منتهي ًا من حيث بدأ من ركن احلجر
األسود ،وكلام حاذى الركن اليامين ملسه إن أمكن وال

يقبله ،وال ينحني عىل الشــاذروان ،وهو الذي تربط
فيه ِح َل ُق لبــاس الكعبة وال يويل ظهره للكعبة ،ويكثر

من الدعاء يقول بني الركنني :ربنا آتنا يف الدنيا حسنة
ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ،اللهم اجعله حجا
مربورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا.

وليحذر من شدة زحام الناس وإيذائهم ،وخاصة

النســاء ،فال جيوز هلن مزامحة الرجال يف الطواف ،وال

عىل تقبيل احلجر األســود ،أو الركن اليامين؛ كام قالت
الســيدة عائشة أم املؤمنني ريض اهلل تعاىل عنها ،ملوالة

هلا زامحــت الرجال عىل ذلك :ال آجــرك اهلل  -ثالث ًا
ِ
 تدافعــن الرجال؟ أال كـــر ِومـــررت؟! كام
ت
َّ
أخرجه البيهقي.
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ثم يصيل ركعتــي الطواف خلف املقام إن أمكن،
وإال ففــي أي مكان من احلرم ،ثــم يرجع إىل احلجر
األسود فيقبله إن اســتطاع ويقف بامللتزم ويكثر من
الدعــاء ،وامللتزم هو املوضع الذي بــن باب الكعبة
واحلجر األسود ،يضع عليه صدره مترضعا بالدعاء،
ثم يرشب من ماء زمزم ما اســتطاع رشبه ،بنية صاحلة
ملا شاء من دين ودنيا.
ثم يتوجه إىل املسعى:
وللسعي أحكام وصفة عىل الساعي مراعاهتا:
 أن ال يفصل بني الطواف والســعي إال بقدر ماذكر ،ألن الرتتيب بينهام واجب عند املالكية ،يلزم من
ترك فعله الدم إذا أطال الفصل بينهام ،خالف ًا لغريهم.
 أن يكون الســعي بعد طواف صحيح من قدومأو إفاضة.
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 -تســن لــه الطهــارة ويصح بدوهنــا بخالف

الطواف.

 -يبدأ مــن الصفا إن تيرس ،ثم يســتقبل الكعبة

فيقــول :اهلل أكــر اهلل أكــر ،ال إلــه إال اهلل وحــده

ال رشيك له ،له امللك ولــه احلمد وهو عىل كل يشء
قديــر ،ال إله إال اهلل وحده ،أنجز وعده ،ونرص عبده،

وهزم األحزاب وحده ،ويقرأ قوله تعاىل ﴿ :ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾ اآليــة ،ثــم يكثر مــن الدعاء،
ِ
وينزل ماشي ًا إىل املروة مشتغ ً
ـــب بني
ال بالدعاءَ ،يـخ ُّ
امليلني األخرضين  -أيُ :يرسع  ،-وهذا َ
ـــب
الـخـ َب ُ
عىل الرجال وليس عىل النســاء ،فــإذا وصل املايش
أو احلــاج إىل املروة وقف عليهــا ،وفعل كام فعل عىل

الصفا من استقبال القبلة والدعاء ِّ
والذكر ،وبذلك يتم

الشوط األول ،ثم ينزل ماشيا إىل الصفا يفعل كام فعل
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يف الشــوط األول ،وهكذا يفعل يف كل شوط ،حتى
يتم سبعة أشواط يبدأ بالصفا وينتهي باملروة ،فإن كان

قصه ،وقد متت عمرته َّ
وحل
متمتعا حلق شــعره أو َّ
له ما َح َّرمه اإلحرام ،وإن كان ُم ِ
فرد ًا أو قارن ًا بقي عىل
إحرامه حتــى يرمي مجرة العقبة بعــد الوقوف بعرفة

يوم النحر.

فإذا كان اليوم الثامن من ذي احلجة ،أحرم باحلج

أهل مكة ومن متتع بالعمرة من منازهلم بمكة ،وفعلوا
مثل ما يفعله املحرم من امليقات ،من الغسل والتنظيف
ونية اإلحرام والتلبية واجتنــاب حمظورات اإلحرام

وغري ذلك.

وأما املفــرد والقارن فهام باقيان عىل إحرامهام من

امليقات األول ،ويف الضحى من هذا اليوم يتوجه مجيع
احلجاج إىل منى ُمل ِّبني.
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ِ
نى يوم الثامن:
 -3يف م ً

ينزل احلجاج بمنى ،ويص ُّلون كل صالة يف وقتها،

عــون ،ويظلون بمنى
ي َم ُ
ويقــرون الرباعيــة وال َ ْ
ويبيتــون هبا ،ومن مل يفعل ذلك فال يشء عليه غري أنه

ترك ســنة لقوله � « :خذوا عني مناســككم » وهو
� َف َع َل ذلك ،فإذا طلعت الشمس يوم التاسع توجه
احلجاج إىل عرفة.

 -4يف عرفة يوم التاسع:
والذي عىل احلاج فعله بعرفة يوم التاسع هو:
أوالً :ينزل احلجاج بوادي ُع َرنـــة  -إن أمكن -

وهو الذي ينتهي بمســجد نمرة ،وهذا النزول ســنة

ال يلزم من تركه يشء.
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ثاني ًا :إذا زالت الشمس ذهب احلجاج إىل املسجد

وصىل هبم اإلمام الظهر والعرص مجع ًا وقرص ًا.

ثالثــ ًا :بعد صالة الظهر والعرص مع اإلمام يتوجه

احلجاج إىل مواقفهم من عرفة ،وعرفة كلها موقف.

رابع ًا :يف هذا املوقف يكثر احلاج الدعاء والترضع

إىل اهلل تعاىل حتى تغرب الشمس وخيتم دعاءه بقوله:

اللهم إن هذا مقام العائذ بك من النار فأعذين من النار
وأدخلني اجلنة مع األبرار.

خامســ ًا :بعد غروب الشمس يتوجه احلجاج إىل

مزدلفة للمبيت هبا.

 -5يف مزدلفة ليلة العارش:
إذا حتقق احلجاج غروب الشــمس وهم بعرفة،

وقفوا جزء ًا ولو قلي ً
ال مــن الليل ( ووقوف جزء من
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ليلــة العارش هو الركــن عند املالكية ) ،ثــم انطلقوا
إىل مزدلفة وعليهم الســكينة والوقار ،وكلام وجدوا
فرجة أرسعوا فيها امليش ،ذاكرين تائبني مســتغفرين،

فإن وصلــوا مزدلفة نزلوا باملشــعر احلرام ،وهو حمل
املسجد وسميت املزدلفة باملشــعر احلرام؛ ألهنا كلها

منزل للمبيت.

وما يفعلــه احلجاج يف املزدلفة هو :صالة املغرب

والعشاء مجع ًا وقرص ًا للعشاء ،ويكفي عند املالكية يف
هذا النزول قدر حــط الرحال والصالة وتناول طعام

ال َعشاء ،والتقاط أحجار رمي مجرة العقبة ،واألفضل
املبيت إىل صالة الفجر ،والدعاء بعدها وذكر اهلل تعاىل

إىل اإلســفار وهو ما قبل طلوع الشمس ،وهذه الليلة

ينبغي إحياؤها بأنــواع الذكر كام أرشــد إليه القرآن
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الكريم يف قول اهلل تعاىل﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ* ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜ* ﮞﮟﮠﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾
[سورة البقرة ،اآليات.]200-198 :

ِ
نى يوم العارش:
 -6يف م ً

يوم العارش مــن ذي احلجة هو يوم احلج األكرب؛

ألنــه أكثر أيام احلج أعامالً ،فإذا وصل احلاج إىل منى،
رمى مجرة العقبة بســبع حصيات ،الواحدة منها مثل
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حىص اخلــذف أو احلُ ُّمصة أو األنملــة ،يكرب اهلل مع
كل حصاة ،وال بد من سقوطها يف املرمى وهو جمتمع
احلىص ،ال اجلدار الشاخص.

ووقــت رميها يبدأ مــن منتصف الليــل ،وعند

املالكية من طلوع الفجر ،ويمتد إىل غروب الشمس،

وجيــوز رميها يف الليل ويكون قضا ًء عند مالك خالف ًا

للشــافعي؛ فإنه عنده أداء يف كل أيــام الترشيق لي ً
ال
وهنار ًا ،ثــم ينحر هديه إن كان معــه هدي ،ثم حيلق

شــعره أو يقرصه ،واحللــق أفضل ،وهــذا الرتتيب
مندوب وجيوز العكس ،فإذا رمــى مجرة العقبة حتلل
التحلل األصغر ،وحل له ما كان حرام ًا عليه بســبب
اإلحرام إال النساء ،وكره املالكية الطيب قبل التحلل

األكرب ،وليس يف استعامله فدية.
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ويبدأ بالتكبري ويستمر معه إىل آخر أيام الترشيق،

السيام أدبار الصلوات ،وعند مالك يبدأ من ظهر يوم

النحر ،عقب مخــس عرشة صالة مكتوبة ،تنتهي فجر
آخر أيام الترشيق ،وصفة هذا الذكر :اهلل أكرب اهلل أكرب
ال إله إال اهلل واهلل أكرب اهلل أكرب وهلل احلمد.

 -7يف مكة يوم العارش:
ثم يذهب احلاج إىل مكة لطواف اإلفاضة والسعي

يسع قبل ،ثم يتحلل التحلل األكرب ،فيباح له كل
ملن مل َ
ما كان حرام ًا عليه بسبب اإلحرام.

ثــم يرجع احلاج إىل منى فيصــي هبا الظهر وبقية

الصلــوات ،كل صــاة يف وقتهــا ،يقــر الرباعية

وال جيمع.
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 -8يف منــى أيام :احلــادي عــر ،والثاين عرش،

والثالث عرش:

أهــم أعامل احلج يف اليوم احلــادي عرش والثاين

عــر هو :رمي اجلامر الثالث بعد الــزوال ،وترتيبها

رشط يف صحة الرمي.

 -فيبــدأ باجلمرة األوىل وهــي الصغرى التي تيل

يكب
مسجد اخليف ،فريميها بسبع حصيات متتالياتِّ ،
مع كل حصاة ،ثم يقف للدعاء خارج املرمى متوجه ًا
إىل القبلة.

 ثم يرمي اجلمرة الوسطى كذلك. -ثم يرمي مجــرة العقبة كذلــك إال أنه ال يقف

للدعاء بعدها.
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ٍ
بمرض ونحــوه  -عن الرمي
وجيــوز للعاجز -

 كله أو بعضه ،ولو حصاة واحدة  -توكيل من يرميعنه ،وعليه دم عند مالك خالف ًا لغريه.

ومن املهم أيضا :املبيت بمنــى ليايل أيام الرمي،

ومــن ترك املبيت كله أو ليلة منــه لزمه دم عند مالك

خالف ًا للشــافعي وأمحد ،فإن الدم ال جيب عندهم إال
برتك املبيت كله.

ومــن األعامل الفاضلــة يف هذه األيــام الصالة

يف أوقاهتــا مع اجلامعة ،يقــر الرباعية إن مل يكن من

أهــل منى أو مكــة ،وال جيمع ،ويــداوم عىل الدعاء
والذكر املأثور.

ومن أراد أن يتعجــل :يرمي مجار اليوم الثاين من

أيام الترشيق ،ثم خيرج من منى قبل غروب الشمس،
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وسقط عنه بذلك رمي اليوم الثالث عرش ،فإذا غربت

عليه الشمس وهو بمنى ،بات حتى يرمي اليوم الثالث

من أيام الترشيق .

 -9يف مكة بعد أيام الترشيق:
ثم يرجع احلجــاج إىل مكة لطواف الوداع ،لقول

النبي � ،كام أخرج الشيخان « :ال ينفر أحدكم حتى
يكون آخر عهده بالبيت » .وهذا الطواف ســاقط عن
احلائض والنفســاء ،ويســتحب أن تقف بباب احلرم

باجتاه الكعبة ،وتدعو دعاء الــوداع (اللهم إن البيت
بيتُك ،والعبد عبــدك وابن عبدك وابن أمتك ،محلتني

عىل ما سخرت يل من خلقك حتى سريتني يف بالدك،
وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني عىل قضاء مناســكك،
فم َّن
كنــت
فإن
َ
َ
رضيت عني فازدد عني رضــ ًا ،وإال ُ
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اآلن قبل أن تنأى عن بيتك داري ،فهذا أوان انرصايف
ٍ
ٍ
راغب
مســتبدل بك وال ببيتك ،وال
إن أذنت يل ،غري
عنك وال عن بيتك ،اللهم فاصحبني بالعافية يف بدين

والعصمة يف ديني ،وأحسن منقلبي ،وارزقني طاعتك

ما أبقيتني) .

وليس طواف الوداع واجبا عند املالكية بل مستحب

فقط ،وهو آخر أعامل احلج ،وبعد طواف الوداع خيرج

احلاج من مكة راجعا إىل بلده ،وليمض عىل وجهه وال

يرجع القهقرى كام يفعل بعض الناس.
•

•

•
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حكم العمرة وأعماهلا وفضلها
اختلف العلــاء يف حكم العمــرة :فذهب أكثر

املالكية إىل أهنا سنة مؤكدة ،وذهب مجهور العلامء غري
املالكية إىل أهنا فرض كاحلج لقوله تعاىل ﴿ :ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﴾ ال جيوز تركها.

وقــد اعتمر النبي � أربع ُع َمر :عمرة احلديبية،

وعمــرة القضــاء ،وعمــرة اجلعرانة ،وعمــرة مع

حجة الوداع.

أما أعامل العمرة فهي:
 -اإلحرام :من أحد مواقيت احلج املكانية ،إال من

أحــرم هبا من أهل مكة؛ فإنــه ال بد أن خيرج إىل احلل
حتى يكون إحرامه منــه ،وهي جائزة يف مجيع أوقات

الســنة إال يف أيام الترشيق ملن كان حاج ًا ،ويلبي حتى
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ي ِّرمه اإلحرام
ي ِّرم ما ُ َ
يدخل احلرم .واإلحرام بالعمرة ُ َ
باحلج وقد تقدم ذكره يف صفة احلج.

 -وإذا وصل املعتمر إىل بيت اهلل احلرام بدأ الطواف

من ركن احلجر األسود حتى يتم سبعة أشواط ،يق ِّبل

احلجر إن اســتطاع أو يشــر إليه قائ ً
ال (بسم اهلل ،اهلل

أكــر) ،ويلمس الركن اليامين وال يقبله وبعد الطواف
يصــى ركعتني خلف املقام ،ثــم يقبل احلجر ،ويقف
بامللتزم إن أمكنه ذلك بغري مزامحة.

 -ثم يذهب إىل الصفا فيســعى بينها وبني املروة

سبع مرات مبتدئ ًا بالصفا ومنتهي ًا باملروة.

 -ثم حيلق أو يقرص ،وقــد متت عمرته ،والعمرة

ليس هلــا إال حتلل واحد ،وليس عىل املرأة يف حج وال
عمرة إال التقصري ،تأخذ قدر أنملة من رأسها.
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أما فضل العمرة وثواهبا:
فقد وردت فيه أحاديث كثــرة ،منها ما أخرجه

البخــاري من حديــث أيب هريــرة ريض اهلل عنه أن
النبي � قــال « :العمرة إىل العمرة كفــارة ملا بينهام
واحلج املربور ليس له جــزاء إال اجلنة » ،وما أخرجه
البخاري مــن حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام قال:

قال رسول اهلل � « عمرة يف رمضان تقيض حجة »،

أو قال « :حجة معي ».

وعن ابن مسعود ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل

� « :تابعــوا بني احلج والعمرة فإهنــا ينفيان الفقر
والذنوب ،كام ينفــي الكري خبــث احلديد والذهب

والفضــة ،وليس للحجة املربورة جــزاء دون اجلنة »

[أخرجه الرتمــذي] ،وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال:
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قال رســول اهلل � « وفدُ اهلل ثالثــة :احلاج واملعتمر
والغازي » [ صححه يف املستدرك ووافقه الذهبي ].

وأجاز مجهور العلامء تكريــر العمرة يف أي وقت

من السنة ،وكره املالكية العمرة يف السنة الواحدة أكثر

من مرة.

•

•

•
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زيارة النيب � ،والصالة يف مسجده الشريف
زيارة النبي � مرشوعة ال ُي َت َلف عليها ،وفضيلة

مر َّغب فيها ،بل فيها من الرتغيب ما جيل عن الوصف
والتقريب.

قال الشيخ الرشنباليل احلنفي :زيارة النبي � من

أفضل القرب وأحسن املستحبات بل تقرب من درجة

ما لزم من الواجبات.

وقال الشيخ خليل بن إسحاق املالكي يف مناسكه

[ص :] 132فهو رأس األمر واملقصود األعظم .

قال النووي رمحــه اهلل [األذكار :]216:اعلم أنه

ينبغي لكل مــن حج أن يتوجه إىل زيارة قرب النبي �

ســواء كان ذلك طريقه أو مل يكن ،فإن زيارته � من
أهم القربات ،وأربح املساعي وأفضل الطلبات.
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وقال ابــن قدامة احلنبيل يف املغنــي (:) 298/3

« ويستحب زيارة قرب النبي � ».

ويف كشــاف القناع( :وإذا فرغ من احلج استحب

له زيارة النبي � وقربي صاحبيه).

وقد ورد يف زيارة مسجده الرشيف من األحاديث

الصحيحة ما هو مشهور كام أخرجه البخاري من قوله

الر ُ
حال إال إلى ثالثة مساجد :المسجد
� « :ال ت َُشدُّ ِّ
الحرام ،ومسجد الرســول ﷺ ،ومسجد األقصى »،

وقوله أيض ًا « :صالة يف مســجدي هذا خري من ألف
صالة فيام سواه إال املسجد احلرام ».

ويستحب للزائر أن ينظف جسمه ويلبس أحسن

ثيابــه ويتطيب ،فإذا وصل الزائر إىل املســجد النبوي
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دخل املسجد بســكينة ووقار ،ويقدم رجله اليمنى يف
الدخول ،ويقول:

بســم اهلل واحلمــد هلل والصــاة والســام عىل

رســول اهلل ،اللهم اغفر يل ذنويب ،وافتــح يل أبواب

رمحتك ،واحفظني من الشيطان الرجيم .ثم يذهب إىل
الروضة قبــل الوقوف بالقرب الرشيف ويصيل ركعتني

ألهنا حتية املسجد ،وذلك ملا روي عن جابر بن عبد اهلل
ريض اهلل عنهام أنه قدم من ســفر فجاء إىل رسول اهلل

� وهو بفناء املسجد فقال «:أدخلت املسجد فصليت
فيه؟ » قلت:ال ،قال « :فاذهب فادخل املسجد وصل

فيه ثم ائت إيل فســلم عيل »[ ابن خزيمة.] 163/3 :

ثم يتقدم الزائر إىل القرب الرشيف حتى يقف قبالة وجه
النبي � فيســلم ويصيل عليه ،وذلك ملا أخرجه أمحد
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من حديث أيب هريــرة ريض اهلل عنه أنه � قال «:ما
من أحد يســلم عيل إال رد اهلل عــي روحي حتى أرد

عليه الســام » ،وقوله � فيام رواه أمحد ،وأبوداود:

« مــن صىل عيل عنــد قربي ســمعته ،ومن صىل عيل
غائبا أبلغته » ،وال يرفــع صوته بحرضته ألن حرمته

ميت ًا كحرمته حيــ ًا ،قال تعــاىل ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭ

ﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖ﴾
[سورة احلجرات.]2 :

أما صيغة السالم عليه فمن اقترص عىل سالم ابن

عمر ريض اهلل عنهام فقد ورد عنه أنه كان يقول :السالم
عليك يا رســول اهلل ،السالم عليك يا أبا بكر ،السالم

عليك يا أبت ،وتبعه اإلمام مالك يف ترك التطويل.
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ومن اختار التطويل يف الســام وطول القيام يف

ذلك املوضع املبارك قال :الســام عليــك أهيا النبي
ورمحة اهلل وبركاته ،السالم عليك يا رسول اهلل ،أشهد

أن ال إلــه إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشــهد أنك
عبده ورسوله ،وأشهد أنك قد بلغت الرسالة ،وأديت

األمانة ،ونصحــت األمة ،ودعوت إىل ســبيل ربك

باحلكمة واملوعظة احلسنة ،وعبدت ربك ،وجاهدت

يف اهلل حق جهاده حتى أتــاك اليقني ،فجزاك اهلل عن
أمتك أفضل اجلزاء.

ثم يتقدم قليالً ،فيقول :السالم عليكام يا صاحبي

رسول اهلل ،يا أبابكر ،ويا عمر ،جزاكام اهلل عن اإلسالم

وأهلــه أفضل اجلــزاء ،وصىل اهلل عىل نبينــا وحبيبنا
حممد �.
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ثم خيتم الزيارة بام تيرس من الدعاء ،ويقول :اللهم

إنك قلت وقولك احلق ﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﴾ [سورة النساء.]64 :
اللهم إنا قد جئنا لنبيك ،سامعني قولك ،مطيعني

أمرك ،ظاملني ألنفســنا ،مستغفرين لذنوبنا ،تائبني من

ســيئاتنا ،اللهم فشــفعه فينا ،ووفقنا يف حياتنا التباع
سنته ودوام حمبته ،وارزقنا مرافقته يف اجلنة ،واسقنا من
حوضه رشبة ال نظمأ بعدها ،واستجب لنا ما دعوناك

به يف هذا املقام املبارك ،وصىل اهلل وســلم عىل سيدنا
حممد �.

•

•

•
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أحكام متعلقة باحلج
اعلم وفقنــي اهلل وإيــاك أن أركان احلج املجمع

عليها ثالثة:

اإلحرام ،والوقوف بعرفة ،وطواف اإلفاضة.
وأما الســعي فرك ٌن عند غري احلنفية وابن القصار

من املالكية ،وزاد ابن املاجشــون من املالكية الوقوف
باملشعر احلرام ورمي العقبة.

واملشهور أن األول مندوب ،والثاين واجب جيرب

بالدم ،وحكى ابن عبد الرب قوالً بركنية طواف القدوم،
وزاد الشافعية احللق أو التقصري.

فهذه التسع استحب العلامء استحضار نية ركنيتها

للخروج من اخلالف.
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وتشــرك العمرة مــع احلج يف ركنيــة اإلحرام،

والطــواف ،والســعي ،واحللــق أو التقصــر عىل

رأي الشافعية.

والركن ال جيربه يشء ،أما الواجب فيجرب بالدم.

واجبات احلج:
جيب عىل احلاج أن حيافظ عىل أداء واجبات احلج؛

ألهنا من املناسك التي فعلها � وأمر الناس بالقدوة به
مقص ًا ،وجيب عليه برتكها دم
فيها ،فمن مل يؤدها كان ِّ
جيرب هذا النقص ،إال أن يكون الرتك عمد ًا فإنه ال جيرب
إثم الرتك ،وإنام يسقط الوجوب واملطالبة باألداء.
وهذه الواجبات هي:
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 -1اإلحرام مــن امليقات :فمن جــاوزه متعمد ًا

أثم وجيب عليه العود إن أمكن ،فإن مل يمكن كراكب
الطائرة ،فيجب عليه دم.

 -2التلبية عند السادة املالكية :فإن مل يلب ولو مرة

واحدة وجب عليه دم برتكه نســك ًا وهي عند غريهم

سنة ،ال يلزم برتكها يشء.

 - 3طواف القدوم عند السادة املالكية :للمفرد أو

القارن ،وهو سنة عند غريهم.

 - 4املبيت بمزدلفــة :وحيصل بقدر حط الرحل

بأي جــزء من الليل عنــد املالكيــة ،وال حيصل عند
الشافعية واحلنابلة إال بعد منتصف الليل ولو مرور ًا،

والنوم ليس رشط ًا عند اجلميــع ،لكنه أرفق باحلاج،
ليستعني بذلك عىل أعامل يوم احلج األكرب ،أما السادة
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األحناف فاملبيت عندهم سنة ،ولكن البقاء يف املشعر
احلرام بعد طلوع الفجر واجب.

 - 5رمــي مجرة العقبة يــوم العيــد :ويبدأ وقته

بمنتصف الليل.

 - 6رمــي اجلــار الثالث :يومــي احلادي عرش

والثاين عرش للمتعجل ،والثالث عرش للمتأخر ،ويبدأ
وقت الرمي لكل يوم بزوال الشمس ،ويستمر أدا ًء إىل

آخر أيام الترشيق عند الشــافعي ،فكل أيام الترشيق

ولياليها وقت للرمي أداء ،وعند غريهم يكون قضاء.

أمــا اليوم األخري ملــن أراد أن ينفــر النفر األول

فيجــوز له عنــد أيب حنيفة  -خالفــ ًا لصاحبيه  -أن

يرمي بعد الفجر اعتبــار ًا بيوم النحر ،وأفتى به بعض
الشافعية ،وهو األرفق بالناس لكثرة الزحام.
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 - 7املبيــت بمنــى ليايل الترشيــق الثالث :إن مل

تعجــل ،ما مل يكــن معذور ًا
يتعجــل ،أو ليلتــن إن َّ
بمرض ،أو متريض ،أو حراســة ،قياس ًا عىل أصحاب

السقاية والرعاة الذين رخص هلم النبي � في املبيت

بمكة ،بجامع العذر يف كل.

 - 8طواف الوداع :وهو مستحب عند املالكية.
 - 9ركعتا الطواف :عند السادة األحناف لظاهر

قول اهلل تعاىل ﴿:ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﴾ [ســورة

البقرة ]125:وملواظبة النبي � عليهام عند كل طواف

ومها سنتان عند اجلمهور.

وتصح يف أي جزء من احلرم إن مل يمكن أن تؤدى

خلف املقام ،بــل ال جيوز أن تؤدى خلفه عند شــدة
الزحام كام جيري من عوام الناس ،وال ســيام للنســاء
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فال جيوز هلــن مزامحة الرجال عىل ذلك وال عىل تقبيل

احلجر األسود أو الركن اليامين.

الدماء الواجبة يف احلج:
دماء احلج :نوعان :أحدمها :دم هدي ،والثاين دم

نســك ،واهلدي هديان :هدي واجب ،وهدي تطوع،
فالواجــب هدي جزاء الصيــد ،وما وجب لنقص يف

حج أو عمرة كدم التمتع والقران ،وهدي فساد احلج،

وفواته ،وما وجب لرتك واجب من واجبات احلج غري

األركان ،وقد تقدم ذكر الواجبات التي تنجرب بالدم.

واألصــل يف وجــوب اهلدي قولــه تعاىل ﴿:ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﴾ [سورة البقرة ،]196:وقوله

تعــاىل﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﴾ [ســورة املائدة،]95:
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وقوله تعاىل ﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾
[ســورة البقرة ،]196 :وقول ابن عباس ريض اهلل عنهام

كام يف املوطأ « :من نيس من نسكه شيئا فليهرق دما ».

الواجب فيه
واهلدي الواجب سوى جزاء الصيد،
ُ

هدي أو صيام ،فإن عجز عن اهلدي فعليه صيام ثالثة

أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل مكة أو إىل أهله ،ومن
اهلدي الواجب هدي النذر.

أما هدي التطوع :فهو كل هدي ساقه احلاج لغري

يشء وجب عليه أو ســيجب عليه يف املستقبل ،وإنام

أراد التطوع به هلل تعاىل.

أما دم النســك أو فدية األذى فهو ما كان ســببه

ِ
حتــوج إىل فعل يشء من حمرمــات اإلحرام،
رضور ٌة
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واملحرمات التي يلزم فيها دم نسك مثل لبس املخيط

للرجال ،وحلق الشــعر ،واســتعامل الطيب ،وتقليم
األظافــر ،وقتل القمل ،واألصل فيــه قول اهلل تعاىل:

﴿ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [سورة البقرة .]196:إال الصيد والوطء

فدمهام دم هدي.

فمــن لزمتــه فديــة األذى فهو خمري بــن ثالثة

أشــياء هي :صيام ثالثة أيام ،أو إطعام ســتة مساكني

لكل مســكني نصف صاع ،أو ذبح شــاة يتصدق هبا
وتسمى نسك ًا.

اهلدي ال يكــون إال من األنعام ،وأفضلها :اإلبل

ثم البقر ،ثم الغنم ،وحكــم اهلدي كحكم األضحية
فيام يتعلق بالسن ،والسالمة من العيوب.
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فإن ساقه معه فيسن إشعار اهلدي وجتليله وتقليده

إن كان من اإلبل.

واإلشعار أن يشق ســنامه حتى يسيل منه الدم،

وأما التجليل فهو أن ُيكسى اهلدي بثياب ،وأما التقليد

فيجعل يف العنق نعلني أو غريمها ،ويقلد البقر ،ويشعر
اإلبل إن كان له ســنام وال جيلل ،وأما الغنم فال ُيفعل

هبا يشء من ذلك.

وإذا أوقف احلــاج هديه بعرفة نحره بمنى ،وإال

نحره بمكة .وقوله تعاىل ﴿:ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﴾ [سورة

البقرة ،]196:يشمل مكة ومنى فكالمها منحر.

و جيوز للحاج أن يأكل مــن اهلدايا والدماء التي

يذبحها إال من أربعة هي :جزاء الصيد ،وفدية األذى،
ونذر املســاكني ،وهدي التطــوع إذا َعطِب قبل حمل
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ذبحه ،فإن أكل من واحد من هذه األربعة فعليه مثلها

أو بدل ما أكل منها.

ومن األفعال املحرمة عــى املحرم قتل صيد الرب

واإلعانــة عىل ذلك ،وأكله مما قتلــه أو ذبح ألجله أو
أعان عليه ،فمن قتله متعمد ًا لزمه مثله من النعم بحكم

عدلني كام يف قوله تعاىل ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﴾ [ ســورة املائدة ،]95:وجيوز للمحرم
قتل الفويســقات املؤذيات ،وال فدية عليه فيها ،وهي
مخس :احلية ،والعقرب ،والكلــب العقور ،واحلدأة،
والغراب األبقع.

قطع ما ينبت بنفســه من
وحيرم عىل املحرم وغريه ُ

شــجر احلرم ،ال ما يستنبته اإلنســان ،أو كان باحلل
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كعرفة ،وال يرتتب عىل قطع الشجر جزاء عند السادة

املالكيــة واحلنابلة ،حيث مل يرد اجلــزاء إال يف الصيد
خاصة ،وأوجبها الســادة األحناف والشــافعية ،أما

الشــافعية فباهلدي يف الكبرية بدنة ،ويف الوسط بقرة،
ويف الصغرية شــاة .بحســب نظر احلكمــن أو أهل
املعرفة ،وأما األحناف فبالقيمة بحســب التقويم ،ملا

ورد من اآلثار يف ذلك عن ابن الزبري وعطاء ،وقياس ًا

عىل الصيد.

وحرم املدينة كحرم مكة يف حتريم قتل صيده ،إال

أنه ال جزاء فيه اتفاق ًا.

•

•

•
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األفعال اليت تفسد احلج
 -1اجلــاع :إن كان قبــل التحلــل األول ولو

كان بعد الوقوف يفســد به احلج عند اجلمهور لقوله
تعاىل ﴿ :ﭙ ﭚ ﴾ [البقــرة ،]197:والرفث :اجلامع،

ومقدماتــه ،ولقضاء الصحابــة ريض اهلل تعاىل عنهم
بذلك ،ويتعني عندئذ ثالثة أمور:

أ -امليض يف فـــاسده ،لقوله سبحـانـه﴿ :ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﴾ [البقــرة ]196:واآلية عامة مل تفرق بني
صحيح احلج وفاسده.

ب -القضاء فور ًا من العام القابل إلمجاع السلف

عىل ذلك.

ــو ُق بدنة ،لقضاء الصحابة ريض اهلل تعاىل
جَ -س ْ

عنهم به.
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وذهب أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل إىل أنه ال يفســد

احلج إال إذا كان اجلامع قبــل الوقوف ،فإن كان بعده
فإنه ال يفسد .

أما إذا كان اجلامع بعد التحلل األول فإنه ال يفسد

احلج اتفاق ًا ،ولكن جيب فيه شاة حيث مل يكن قد َّ
حل له

ذلك ،كام جتب الشاة بتكرار الوطء سواء بعد الفساد،

أم كان بــن التحللني ،والنايس كالعامد عند اجلمهور
خالف ًا للشافعية ،والزوجة يف ذلك كالرجل إن كانت
مطاوعة بال خالف ،فإن كانت مكرهة فحجها صحيح
وال يشء عليها عند السادة الشافعية .

وذهب اجلمهــور إىل بطالن حجهــا ولو كانت

مكرهة ،ولكن جتب الكفارة عنها عىل الزوج ،كام جيب

عليه إحجاجها ،ويستحب هلام أن يفرتقا يف القضاء لئال
يتذكرا حاهلام فيعودا إىل مثل ما كان قبل.
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 -2املبــارشة دون اجلامع :فــإن كان معها إنزال

أفســدت احلج عند مالك رمحه اهلل تعاىل ،قياســ ًا عىل
اإلنزال يف الوطء ،وقياســ ًا عىل الصوم حيث يفســد

بذلك ،وألهنا عبادة يفســدها جمرد الوطء ،فاإلنزال

أوىل ،وسواء كان اإلنزال بمالعبة أو استمناء أو نحو

ذلك ،واملرأة يف ذلك كالرجل.

وقال اجلمهور :ال تفسده إذ ال يصح قياس املبارشة

عىل الوطء حيث جيب احلد بالوطء دوهنا ،ولكن جتب
فيه شاة كاللبس واحللق ألنه نوع من الرتفه.
•

•

•
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ينبغي للحاج بل جيب عليه مراعاة أمور يكون هبا

متام حجه ،وهي:

أوالً :جيب عىل احلــاج تصحيح النية وإخالصها

بإفراد عمل احلج هلل وحده بال رياء وال ســمعة ،وأن

جياهد نفسه يف حتقيق ذلك.

ثانيــ ًا :جيب عىل احلاج أن يلتزم ما أوجبه اهلل عليه

من أحــكام الدين وأن حيافظ عليهــا وال يضيع منها

شيئا ،كالطهارة والصالة يف وقتها مع اجلامعة ،وغض
البرص عــن املحارم ،وغري ذلك من األعامل واألقوال

املنهي عنها كالرفث والفسوق.

ثالثــ ًا :جيب عىل احلاج اجتنــاب مجيع حمظورات

اإلحــرام ،كام جيب عليه اجتناب أذية املســلمني بأي

نوع من أنواع األذية.
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رابع ًا :ينبغــي للحاج أن ينوي بعــد انتهائه من

أعامل احلج أنه سوف يستمر ويداوم عىل ما كان عليه

من طاعة اهلل تعاىل يف مجيع أوقاته.

خامس ًا :ينبغي للحاج أن يرجع عىل حال أحسن

من حاله الــذي كان عليه قبل احلــج ،ألن ذلك من
عالمات احلج املربور.

سادس ًا :ينبغي للحاج أن يغتنم وجوده يف األماكن

املقدســة فيكثر من الصالة مع اجلامعة ،ومن الطواف

حــول الكعبة املرشفة ،ومن زيــارة األماكن الفاضلة
كالبقيع ،وشهداء أحد ،ومسجد قباء وغري ذلك.

ســابع ًا :عىل احلــاج أن يتعــاون مــع املنظمني

ويلــن يف أيدهيم ،عم ً
ال بام ورد مــن ذلك يف الصالة
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مــن قولــه � ... « :ولينــوا بأيــدي إخوانكــم »
[أخرجه أبو داود بإسناد صحيح].

وأخري ًا عىل احلاج أن َيسأل عن كل ما ال يعرف من

أمور حجه ،فالعلامء من حوله ،ومستعدون لتوضيح
كل مشكل ،وتبيني ما ُجهل ،فال يمنعه كرب وال حياء.

واحلمد هلل رب العاملني ،والصالة والســام عىل

سيد املرسلني وخاتم النبيني ،وآله وصحبه.
•

•

•
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