الحج  ...خطوة  ..خطوة

محمد عبد اهلل ابن التمين اليعقوبي
بقلم

إدارة البحوث
بقلم :محمد عبد اهلل ابن التمين اليعقوبي  -إدارة البحوث

خطوة  ..خطوة



احلج خطوة خطوة

وموض ٌ
ميس ٌ
رة َّ
حة
مناسك احلج والعمرة َّ



طبعة مزيدة ومنقحة
 1433هـ  2012 -م

ISBN 978 - 9948 - 8593 - 6 - 9

لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري بدبي
إدارة البحوث
هاتف+971 4 6087777 :
اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة
mail@iacad.gov.ae

فاكس+971 4 6087555 :
ص .ب - 3135 :دب��ي
www.iacad.gov.ae

التدقيق اللغوي
سيد املهدي أمحد

اإلخـراج الفين
حسـن عبد القادر العـزاني



﴿ ﮬﮭﮮ ﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕ ﴾

احلج خطوة خطوة
وموض ٌ
ميس ٌ
رة َّ
حة
مناسك احلج والعمرة َّ

إعداد

حممد عبد اهلل ابن التمني
باحـث بإدارة البحــوث





احلج خطوة خطوة

وموض ٌ
ميس ٌ
رة َّ
حة
مناسك احلج والعمرة َّ

افتتاحية
احلم�د هلل رب العاملين ،والصالة والسلام عىل س�يدنا

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

وبعـــ�د :فيسر « دائ��رة الش��ؤون اإلس�لامية والعم��ل

إصداره�ا اجلدي�د
الخي��ري بدب��ي  -إدارة البح��وث » أن تق�دِّ م
َ

« الح�ج خط�وة خطوة » جلمهور الق�راء عامة ،وملن يرغب يف
أداء ه�ذه الفريض�ة اجلليلة م�ن اجلنسين ،وإىل كل متطلع إىل
املعرفة واالستزادة منها.

وكان قد س�بق إلدارة البحوث إص�دار كتابني عن احلج

مها :كتاب «منس�ك النساء» لفضيلة الدكتور أمحد عبد العزيز
احل�داد ،وكت�اب «زاد الناس�ك يف أح�كام املناس�ك» لفضيلة

الدكتور أمحد ذو النورين.

وي�أيت ه�ذا املختصر تلخيص� ًا للكتابني الس�ابق ذكرمها

تلخيص ًا مبس�ط ًا ،حاوي� ًا ألمهات املس�ائل 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 مكت�وم حفظه�ا اهلل تع�اىل الت�ي حتب العل�م وأهله،

وت�ؤازر قضاي�ا اإلسلام والعروب�ة ب�كل متي�ز وإق�دام ،ويف
مقدمتها صاحب الس�مو الش�يخ حممد بن راش�د بن سعيد آل

مكت�وم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم ديب
الذي يش�يد جمتمع املعرف�ة ،ويرعى البحث العلمي ويش�جع

أصحاب�ه و ُطالبه  .راجني اهلل العيل القدي�ر أن ينفع األمة هبذا

العم�ل ،وأن يرزقن�ا التوفيق والس�داد ،وأن يوف�ق اجلميع إىل
مزيد من العطاء عىل درب التميز املنشود.

ىَّ
وآخ�ر دعوان�ا أن احلمد هلل رب العاملين،
وصل اهلل عىل

النَّبي األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
			
			

مدير إدارة البحوث
الدكتور سيف راشد اجلابري
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مقدمة
احلج أحد أركان اإلسالم اخلمسة التي بني عليها،

وه�و فرض عني مرة واحدة يف العمر كله ،ومن جحد

وجوبه كافر.

وه�و واجب بالكتاب بق�ول اهلل تعاىل ﴿:ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﴾ [ آل عم�ران:

 ،]97وبالس�نة بما أخرج�ه البخ�اري ،م�ن حدي�ث
عب�د اهلل بن عم�ر ريض اهلل عنهام قال :قال رس�ول اهلل

� « بني اإلسلام عىل مخس :ش�هادة أن ال إله إال اهلل

وأن حمم�د ًا رس�ول اهلل ،وإقام الصالة ،وإيت�اء 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 وج�وب احلج مخس�ة ،وهي :اإلسلام،

والبل�وغ ،واحلري�ة ،والعق�ل ،واالس�تطاعة ( فيجب

فور اس�تطاعته عند اجلمهور ،وقيل عىل الرتاخي ما مل
يغل�ب ال َع َطب عليه  -أي :العجز التام  ،) -ويشترط
للمرأة رشط س�ادس ه�و :املحرم ،ومش�هور املذهب

املالك�ي االكتف�اء بالرفق�ة املأمونة  -من نس�وة ثقات
أو رج�ال صاحلين تؤم�ن الفتن�ة معه�م يف الغال�ب،

ووافقه الش�افعي يف النس�وة الثقات بخلاف الرجال
الصاحلني - حلجة الفرض.

جتوز النيابة يف احلج عن غري املستطيع ،وعن امليت

عن�د كثري من العلماء ،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.

ويشترط يف النائ�ب يف احل�ج أن يك�ون ق�د حج

عن نفسه ،عند اجلمهور خالف ًا أليب حنيفة.

مناف�ع احل�ج كثيرة وثواب�ه عظي�م ،ق�ال تع�اىل:

﴿ ﮖ ﮗ ﮘ ﴾ [احل�ج ]28 :فعموم هذه اآلية

الكريمة يش�مل منافع احلج املعنوية واحلس�ية ،فشهود

ٌ
امتثال ألم�ر اهلل تعاىل وطاع ٌة له،
احلج وفعل مناس�كه

وذل�ك س�بب لغف�ران الس�يئات ،وزيادة احلس�نات،

ورفع الدرج�ات ،ودخول اجلنَّات ،ولذلك قال النبي

� « احل�ج املبرور ليس له جزاء إال اجلن�ة » [ .املوطأ،

صحيح ابن حبان ].
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وأخ�رج الش�يخان ع�ن أيب هري�رة ريض اهلل عنه

ق�ال :ق�ال رس�ول اهلل �« من حج هلل فل�م ير ُفث ومل

يفسق رجع كيوم ولدته أمه ».

واحل�ج س�بب للغنى واملغف�رة لقول�ه �« تابعوا

بني احل�ج والعم�رة فإهنام ينفي�ان الفق�ر والذنوب كام
ينف�ي ِ
الكير َخ َب َ
�ث احلديد والذه�ب والفض�ة » [ 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 ﴾ [ البق�رة ،] 197 :وتب�دأ هذه

األش�هر من ليلة عيد الفطر أول ليلة من ش�هر شوال،

وتنته�ي بطلوع فجر يوم العارش من ش�هر ذي احلجة،
أو بنهايته وهو املشهور عند املالكية.

وأم�ا امليقات املكاين :فهو املوض�ع الذي ال جيوز

مل�ن يري�د دخول مك�ة حلج أو عم�رة أن يتج�اوزه إال
حمرم ًا ،واملواقيت هي:

 -1ذو احلليف�ة ( أبي�ار علي 450كم ع�ن مكة):

ميقات أهل املدينة ومن جاء من طريقهم.

12
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 -2اجلحف�ة ( 183ك�م ع�ن مك�ة ،وأول أعامهلا

راب�غ) :أله�ل الش�ام واملغ�رب ومصر وم�ن ج�اء

من طريقهم.

 -3ق�رن املن�ازل ( 75كم عن مكة ،يس�مى اليوم

الس�يل الكبري ) :ألهل املرشق ومن جاء من طريقهم،

كحجاج الرب من اإلمارات ونحوهم.

 -4يلمل�م ( 92ك�م عن مكة ،حي�رم 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
ينبغ�ي ملن أراد الس�فر إىل احلج أو غيره ،أن يتبع

اآلداب الرشعية واآلثار الس�نية 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.

 -4حت�ري الزاد احللال ،لئال يقال ل�ه « :ال لبيك

فاحل�اج بامل
وال س�عديك وحج�ك م�ردود علي�ك »
ُّ
حرام يصدُ ق عليه قول الشاعر:
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حججت ٍ
ـت
إذا
ـح ٌ
َ
بامل أصله ُس ُ

		

حجت العري
فام
َ
حججت ولكن َّ

 -5التماس الرفقة الصاحلة :الت�ي تدله عىل اخلري

وتعينه عليه ،وتنبهه إذا غفل وتذكره إذا نيس.

 -6تودي�ع أقاربه ،وأصدقائ�ه ،وجريانه ،ويطلب

منهم املغفرة وخالص الدعاء.

 -7التوج�ه إىل اهلل تعاىل بالدعاء اخلالص :فيختار

من األدعية ما شاء.

ويقول « :اللهم أنت الصاحب يف السفر ،واخلليفة

يف األه�ل واملال والولد ،احفظن�ا وإياهم من كل بالء

وآفة ،اللهم إنا نس�ألك يف مسيرنا هذا الرب والتقوى،
وم�ن العم�ل ما ترىض ،اللهم إنا نع�وذ بك من وعثاء
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الس�فر وكآبة ا املنظر ،وس�وء املنقل�ب يف األهل واملال

ووجهني
والول�د .اللهم َز ِّودين التقوى واغفر يل ذنبي ِّ
هت وجهي إليك،
وج ُ
للخير أينام توجهت ،اللهم إين َّ

وفوض�ت أم�ري إلي�ك ،وتوكل�ت يف مجي�ع أم�وري
عليك ،أنت حسبي ونعم الوكيل ».

ويف وقت الركوب يقول :بس�م اهلل ،اهلل أكرب ،ال

ح�ول وال ق�وة إال باهلل ،ما ش�اء اهلل كان وما مل يش�أ مل

يك�ن ﴿ ،ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

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

•

•
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مناسك احلج خطوة خطوة
 -1عند امليقات:
على احلاج إذا وص�ل امليقات أن يق�وم بإخالص

النية بامتثال أمر اهلل وطاعته ،والتقرب إليه بأداء فرض
احلج ،واتباع س�نة النبي � ،بفعل املناس�ك التي أمر

بأخذه�ا عن�ه .حيث ق�ال « :خذوا عني مناس�ككم »

أخرجه مسلم.

وبع�د تنظي�ف القل�ب م�ن األمـ�راض الدنيوي�ة

كالرياء والسمعة:

 -يشرع يف تطهير مظهره اخلارج�ي وتنظيفه من

األوس�اخ واألقذار الظاهرة.فيغتس�ل كغسل اجلنابة،

(إذا تيرس ذلك ) ولو كانت املرأة حائضا أو نفساء.
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 -حيل�ق الش�عر ويق�ص الظفر إن احت�اج لذلك،

ويتطيب يف جسده دون ثيابه.

 -يصلي ركعتي اإلح�رام :بس�ورة ( الكافرون )

يف األوىل ،و(اإلخلاص) يف الثاني�ة بعد (الفاحتة) ،إن

مل يك�ن صىل قبل اإلح�رام صالة ف�رض أو نفل؛ ألن
ٍ
صالة.
اإلحرام ينبغي أن يكون بعد
وهذه األربعة غري واجبة.

 -يتج�رد  -وجوب� ًا  -م�ن املخي�ط :وه�و لب�اس

الرج�ل الع�ادي كالث�وب والقمي�ص والسروال
والطاقي�ة ،ويلبس اإلزار وال�رداء ( ويندب البياض )
والنعلني غري املحيطتني بالقدم ،وهذا لباس اإلحرام.

 -ثم حيرم باحلج ناوي ًا أحد وجوه اإلحرام الثالثة:

اإلفراد ،التمتع ،والقران.

18
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ف�إن أحرم احل�اج باحلج وحده فه�و :مفرد ،وإن

أح�رم بالعمرة وفرغ منها ث�م أحرم باحلج بعدها فهو:

متمت�ع ،وإن أح�رم باحل�ج والعم�رة معا فه�و :قارن.
( واإلحرام الذي يعني النية ركن يف احلج والعمرة ).

ويق�ول يف إحرام�ه :الله�م إين أريد احل�ج فيسرِّ ه
يل وتقبل�ه مني ،لبيك اللهم ٍ
بحج مثلاً ،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

هب�ا ،وامل�رأة تس�مع نفس�ها ومن يليه�ا فق�ط ،وينبغي
جتدي�د التلبية عند جتدد األح�وال كالركوب والنزول،

والصع�ود واهلب�وط ،ومالق�اة اإلخ�وان ،وبع�د هناية
الصلوات ،وغري ذل�ك 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 يلب�س َمـخـيـط� ًا حميط� ًا بجس�ده أو عضو

من�ه كالقمي�ص ،والعامم�ة ،والرساوي�ل ،والعب�اءة،
والطاقية.

 وال يغطي رأسه بمالصق.ٍ
بجورب ونحوه.
 -وال يغطي يديه وال رجليه
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أم�ا امل�رأة فلا تلب�س النق�اب ،وال الربق�ع ،وال

القفازي�ن مم�ا يغط�ي وجهه�ا ويدهي�ا ألن إحرامها يف

كش�ف وجهها ويدهيا ،إال إن خش�يت أن يراها رجال

غري حم�ارم هلا ،فلها ستر وجهه�ا عن نظره�م هلا ،ثم
ترفعه عند أمنها فور ًا.

 -2عند الوصول إىل مكة:

إذا وص�ل احل�اج إىل بي�وت مك�ة فليق�ل :الله�م
اجع�ل يل هبا ق�رار ًا مطمئن ًا ورزق ًا طيب� ًا ،اللهم إن هذا

حرم�ك وبلدك اآلمن ،وأنا عبدك املضطر ،جئتك من
بالد بعيدة بذنوب كثرية وأعامل سيئة ،أسألك أن تغفر

يل وترمحني ،إنك أنت الغفور الرحيم.

وإن ش�اء قطع التلبية حني يدخل بيوت مكة ،فإذا

طاف للقدوم وس�عى عاودها حتى يصل ىَّ
مصل عرفة
بعد الزوال ويقطعها وال يعود إليها.
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ثم يغتس�ل احلاج عند دخول مك�ة من بئر طوى

إن أمك�ن ،أو م�ن حمل آخر كمحل س�كنه ،ثم يدخل

مك�ة من كَداء وهي طريق مقبرة احلجون اآلن ،ذلك

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

ثم ُيش�عر نفس�ه بعظمة املكان وهيبته ،ويتحلىّ بام

أمكن�ه من اخلش�وع وإظه�ار التذلل واالفتق�ار إىل اهلل

تعاىل ،ويبقي معه هذا الشعور إىل هناية املناسك كلها.

ف�إذا وص�ل احلاج املس�جد احلرام دخل�ه من باب

السلام إن أمك�ن ،وإال فمن أي ب�اب تيرس له ،فيقدم

رجل�ه اليمنى يف الدخ�ول ويقول :بس�م اهلل والصالة

والسلام عىل رس�ول اهلل ،اللهم اغف�ر يل ذنويب وافتح

يل أب�واب رمحتك ،أعوذ باهلل العظي�م وبوجهه الكريم
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وسلطانه القديم من الش�يطان الرجيم.اللهم زد بيتك
هذا ترشيف ًا وتعظي ًام ومهاب ًة ورفعــة.
ثم يطوف طواف القدوم:
يبدأ احلاج بركن احلجر األس�ود فيس�تلمه ويقبله

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

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

ويك�ون طاه�ر ًا م�ن احل�دث والنج�س ،س�اتر ًا

للعورة ،ويميش يف الطواف جاع ً
ال البيت عن يس�اره،
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

إبط�ه األيم�ن وطرفي�ه عىل منكب�ه األيسر ،حتى يتم
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س�بعة أش�واط ،منتهي ًا م�ن حيث بدأ م�ن ركن احلجر
األس�ود ،وكلام حاذى الركن اليامين ملسه إن أمكن وال

يقبل�ه ،وال ينحني عىل الش�اذروان ،وه�و الذي تربط
في�ه ِح َل ُق لباس الكعبة وال ي�ويل ظهره للكعبة ،ويكثر

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

وليحذر من شدة زحام الناس وإيذائهم ،وخاصة

النس�اء ،فال جيوز هلن مزامحة الرج�ال يف الطواف ،وال

على تقبيل احلجر األس�ود ،أو الركن اليامين؛ كام قالت
الس�يدة عائش�ة أم املؤمنني ريض اهلل تعاىل عنها ،ملوالة

هل�ا زامح�ت الرجال على ذل�ك :ال آج�رك اهلل  -ثالث ًا
ِ
ِ
ومـ�ررت؟! كما
ت
 تدافعين الرج�ال؟ أال كـَّب�رَّأخرجه البيهقي.
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ث�م يصيل ركعتي الطواف خل�ف املقام إن أمكن،
وإال فف�ي أي م�كان م�ن احل�رم ،ثم يرج�ع إىل احلجر
األس�ود فيقبله إن اس�تطاع ويقف بامللت�زم ويكثر من
الدع�اء ،وامللت�زم هو املوض�ع الذي بني ب�اب الكعبة
واحلجر األس�ود ،يضع عليه صدره مترضعا بالدعاء،
ث�م يرشب من ماء زمزم ما اس�تطاع رشبه ،بنية صاحلة
ملا شاء من دين ودنيا.
ثم يتوجه إىل املسعى:
وللسعي أحكام وصفة عىل الساعي مراعاهتا:
 أن ال يفص�ل بني الطواف والس�عي إال بقدر ماذك�ر ،ألن الرتتيب بينهام واجب عند املالكية ،يلزم من
ترك فعله الدم إذا أطال الفصل بينهام ،خالف ًا لغريهم.
 أن يكون الس�عي بع�د طواف صحيح من قدومأو إفاضة.
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 -تس�ن ل�ه الطه�ارة ويص�ح بدوهن�ا بخلاف

الطواف.

 -يب�دأ م�ن الصف�ا إن تيسر ،ثم يس�تقبل الكعبة

فيق�ول :اهلل أكبر اهلل أكبر ،ال إل�ه إال اهلل وح�ده

ال رشي�ك له ،ل�ه امللك وله احلمد وه�و عىل كل يشء
قدي�ر ،ال إله إال اهلل وح�ده ،أنجز وعده ،ونرص عبده،
وهزم األح�زاب وحده ،ويقرأ قوله تعاىل ﴿ :ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾ اآلي�ة ،ث�م يكث�ر م�ن الدع�اء،
ِ
وينزل ماش�ي ًا إىل املروة مش�تغ ً
ـب بني
ال بالدعاءَ ،يـخ ُّ
امليلين األخرضي�ن  -أيُ :يسرع  ،-وهذا َ
ـب
الـخـ َب ُ
على الرج�ال وليس على النس�اء ،فإذا وص�ل املايش
أو احل�اج إىل امل�روة وق�ف عليها ،وفعل كما 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 الش�وط األول ،وهك�ذا يفعل يف كل ش�وط ،حتى

يتم سبعة أشواط يبدأ بالصفا وينتهي باملروة ،فإن كان

متمتع�ا حلق ش�عره أو قصرَّ ه ،وقد مت�ت عمرته َّ
وحل
ل�ه ما َح َّرمه اإلحرام ،وإن كان ُم ِ
فرد ًا أو قارن ًا بقي عىل
إحرام�ه حتى يرم�ي مجرة العقب�ة بعد الوق�وف بعرفة

يوم النحر.

فإذا كان اليوم الثامن من ذي احلجة ،أحرم باحلج

أه�ل مكة ومن متتع بالعمرة من منازهلم بمكة ،وفعلوا
مثل ما يفعله املحرم من امليقات ،من الغسل والتنظيف

ونية اإلح�رام والتلبي�ة واجتناب حمظ�ورات اإلحرام

وغري ذلك.

وأم�ا املفرد والقارن فهام باقي�ان 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،

ع�ون ،ويظل�ون بمن�ى
ويقصرون الرباعي�ة وال يجَ ْ َم ُ
ويبيت�ون هبا ،ومن مل يفع�ل ذلك فال يشء عليه غري أنه

ت�رك س�نة لقوله � « :خ�ذوا عني مناس�ككم » وهو
� َف َع َل ذلك ،فإذا طلعت الش�مس يوم التاسع توجه
احلجاج إىل عرفة.

 -4يف عرفة يوم التاسع:
والذي عىل احلاج فعله بعرفة يوم التاسع هو:
أوالً :ين�زل احلجاج ب�وادي ُع َرنـ�ة  -إن أمكن -

وه�و الذي ينتهي بمس�جد نم�رة ،وهذا النزول س�نة

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.

ثالث� ًا :بعد صالة الظه�ر 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 الش�مس وخيتم دعاءه بقوله:

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

خامس� ًا :بعد غروب الش�مس يتوجه احلجاج إىل

مزدلفة للمبيت هبا.

 -5يف مزدلفة ليلة العارش:
إذا حتق�ق احلجاج غروب الش�مس وه�م بعرفة،

وقف�وا جزء ًا ولو قليل ً
ا من الليل ( ووق�وف جزء من
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ليل�ة الع�ارش ه�و الركن عن�د املالكي�ة ) ،ث�م انطلقوا

إىل مزدلف�ة وعليهم الس�كينة والوق�ار ،وكلام وجدوا

فرج�ة أرسعوا فيها امليش ،ذاكرين تائبني مس�تغفرين،
ف�إن وصل�وا مزدلفة نزلوا باملش�عر احل�رام ،وهو حمل

املس�جد وس�ميت املزدلفة باملش�عر احلرام؛ ألهنا كلها

منزل للمبيت.

وم�ا يفعله احلجاج يف املزدلف�ة هو :صالة املغرب

والعشاء مجع ًا وقرص ًا للعش�اء ،ويكفي عند املالكية يف

ه�ذا النزول قدر حط الرحال والصلاة وتناول طعام

ال َعش�اء ،والتقاط أحجار رمي مجرة العقبة ،واألفضل

املبيت إىل صالة الفجر ،والدعاء بعدها وذكر اهلل تعاىل

إىل اإلس�فار وهو ما قبل طلوع الش�مس ،وهذه الليلة
ينبغ�ي إحياؤه�ا بأن�واع الذكر كام أرش�د إلي�ه القرآن
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الكريم يف ق�ول 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 ً

ي�وم الع�ارش من ذي احلجة هو ي�وم احلج األكرب؛

ألن�ه أكثر أيام احلج أعماالً ،فإذا وصل احلاج إىل منى،

رم�ى مجرة العقبة بس�بع حصيات ،الواح�دة منها مثل
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حصى اخل�ذف أو احلُ ُّمص�ة أو األنمل�ة ،يكبر اهلل مع

كل حصاة ،وال بد من س�قوطها يف املرمى وهو جمتمع
احلىص ،ال اجلدار الشاخص.

ووق�ت رميه�ا يب�دأ م�ن منتص�ف اللي�ل ،وعند

املالكية من طلوع الفجر ،ويمتد إىل غروب الش�مس،

وجي�وز رميها يف الليل ويك�ون قضا ًء عند مالك خالف ًا

للش�افعي؛ فإن�ه عن�ده أداء يف كل أي�ام الترشي�ق لي ً
ال

وهن�ار ًا ،ث�م ينح�ر هدي�ه إن كان معه ه�دي ،ثم حيلق

ش�عره أو يقصره ،واحلل�ق أفض�ل ،وه�ذا الرتتي�ب
من�دوب وجيوز العك�س ،فإذا رمى مج�رة العقبة حتلل

التحل�ل األصغر ،وحل له ما كان حرام ًا عليه بس�بب
اإلحرام إال النس�اء ،وكره املالكية الطيب قبل التحلل

األكرب ،وليس يف استعامله فدية.
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ويبدأ بالتكبري ويس�تمر معه إىل آخر أيام الترشيق،

الس�يام أدبار الصلوات ،وعند مالك يبدأ من ظهر يوم
النح�ر ،عقب مخس عرشة صلاة 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.

ث�م يرج�ع احلاج إىل من�ى فيصيل هب�ا الظهر وبقية

الصل�وات ،كل صلاة يف وقته�ا ،يقصر الرباعي�ة

وال جيمع.

احلج خطوة خطوة

وموض ٌ
ميس ٌ
رة َّ
حة
مناسك احلج والعمرة َّ

33

 -8يف من�ى أي�ام :احل�ادي عشر ،والث�اين عشر،

والثالث عرش:

أه�م أعمال احل�ج يف اليوم احلادي عشر والثاين

عشر هو :رم�ي اجلامر الثلاث بعد ال�زوال ،وترتيبها

رشط يف صحة الرمي.

 -فيب�دأ باجلم�رة األوىل وه�ي الصغ�رى التي تيل

مسجد اخليف ،فريميها بسبع حصيات متتاليات ،يكبرِّ

م�ع كل حصاة ،ثم يقف للدعاء خارج املرمى متوجه ًا

إىل القبلة.

 ثم يرمي اجلمرة الوسطى كذلك. -ث�م يرم�ي مج�رة العقبة كذل�ك إال أن�ه ال يقف

للدعاء بعدها.
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ٍ
بم�رض ونحوه  -ع�ن الرمي
وجي�وز للعاج�ز -

 -كله أو بعضه ،ولو حصاة واحدة  -توكيل من يرمي

عنه ،وعليه دم عند مالك خالف ًا لغريه.

ومن امله�م أيضا :املبي�ت بمنى ليايل أي�ام الرمي،

وم�ن ت�رك املبيت كله أو ليل�ة منه لزم�ه دم عند مالك

خالف ًا للش�افعي وأمحد ،فإن ال�دم ال جيب عندهم إال
برتك املبيت كله.

وم�ن األعمال الفاضل�ة يف ه�ذه األي�ام الصلاة

يف أوقاهت�ا م�ع اجلامعة ،يقصر الرباعي�ة إن مل يكن من

أه�ل من�ى أو مك�ة ،وال جيم�ع ،وي�داوم على الدعاء
والذكر املأثور.

وم�ن أراد أن يتعجل :يرمي مج�ار اليوم الثاين من

أيام الترشيق ،ثم خيرج من منى قبل غروب الش�مس،
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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:
ث�م يرجع احلجاج إىل مكة لط�واف الوداع ،لقول

النبي � ،كام أخرج الشيخان « :ال ينفر أحدكم حتى

يك�ون آخر عهده بالبيت » .وهذا الطواف س�اقط عن
احلائ�ض والنفس�اء ،ويس�تحب أن تقف بب�اب احلرم

باجت�اه الكعبة ،وتدعو دع�اء الوداع (الله�م إن البيت
بيتُ�ك ،والعبد عبدك وابن عب�دك وابن أمتك ،محلتني

عىل ما س�خرت يل من خلقك حتى سريتني يف بالدك،

وبلغتن�ي بنعمت�ك حتى أعنتني عىل قضاء مناس�كك،
فم َّن
كنت
َ
ف�إن َ
رضي�ت عني ف�ازدد عني رض� ًا ،وإال ُ
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اآلن قب�ل أن تنأى عن بيتك داري ،فهذا أوان انرصايف
ٍ
ٍ
راغب
مس�تبدل ب�ك وال ببيتك ،وال
إن أذنت يل ،غري

عن�ك 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
اختل�ف العلماء يف حك�م العم�رة :فذه�ب أكثر

املالكية إىل أهنا س�نة مؤكدة ،وذهب مجهور العلامء غري
املالكي�ة إىل أهنا فرض كاحلج لقوله تعاىل ﴿ :ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﴾ ال جيوز تركها.

وق�د اعتمر النبي � أرب�ع ُع َمر :عمرة احلديبية،

وعم�رة القض�اء ،وعم�رة اجلعران�ة ،وعم�رة م�ع

حجة الوداع.

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

أح�رم هب�ا من أهل مك�ة؛ فإنه ال بد أن خي�رج إىل احلل

حتى يك�ون إحرامه منه ،وهي جائ�زة يف مجيع أوقات
الس�نة إال يف أيام الترشيق مل�ن كان حاج ًا ،ويلبي حتى
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يدخل احلرم .واإلحرام بالعمرة يحُ َ ِّرم ما يحُ َ ِّرمه اإلحرام
باحلج وقد تقدم ذكره يف صفة احلج.

 -وإذا وصل املعتمر إىل بيت اهلل احلرام بدأ الطواف

من ركن احلجر األس�ود حتى يتم سبعة أشواط ،يق ِّبل

احلجر إن اس�تطاع أو يشير إلي�ه قائ ً
ال (بس�م اهلل ،اهلل

أكبر) ،ويلمس الركن اليماين وال يقبله وبعد الطواف
يصلى ركعتين خلف املق�ام ،ثم يقبل احلج�ر ،ويقف

بامللتزم إن أمكنه ذلك بغري مزامحة.

 -ث�م يذهب إىل الصفا فيس�عى بينه�ا وبني املروة

سبع مرات مبتدئ ًا بالصفا ومنتهي ًا باملروة.

 -ث�م حيل�ق أو يقرص ،وقد متت عمرت�ه ،والعمرة

لي�س هلا إال حتلل واحد ،ولي�س عىل املرأة يف حج وال

عمرة إال التقصري ،تأخذ قدر أنملة من رأسها.
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أما فضل العمرة وثواهبا:
فق�د وردت في�ه أحاديث كثرية ،منه�ا ما أخرجه

البخ�اري م�ن حدي�ث أيب هري�رة ريض اهلل عن�ه أن
النب�ي � ق�ال « :العم�رة إىل العم�رة كفارة مل�ا بينهام

واحل�ج املربور لي�س له جزاء إال اجلن�ة » ،وما أخرجه

البخ�اري من حديث ابن عب�اس ريض اهلل عنهام قال:

قال رس�ول اهلل � « عمرة يف رمضان تقيض حجة »،

أو قال « :حجة معي ».

وعن ابن مسعود ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل

� « :تابع�وا بين احل�ج والعم�رة فإهنام ينفي�ان الفقر
والذن�وب ،كما ينف�ي الكري خب�ث احلدي�د والذهب

والفض�ة ،ولي�س للحجة املبرورة ج�زاء دون اجلنة »

[أخرج�ه الرتمذي] ،وع�ن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال:
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ق�ال رس�ول اهلل � « وف�دُ اهلل ثالثة :احل�اج واملعتمر
والغازي » [ صححه يف املستدرك ووافقه الذهبي ].

وأج�از مجه�ور العلامء تكرير العم�رة يف أي وقت

من الس�نة ،وكره املالكية العمرة يف السنة الواحدة أكثر
من مرة.

•

•

•
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زيارة النيب � ،والصالة يف مسجده الشريف
زيارة النبي � مرشوعة ال يخُ َ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 الن�ووي رمح�ه اهلل [األذكار :]216:اعلم أنه

ينبغ�ي لكل من حج أن يتوج�ه إىل زيارة قرب النبي �
س�واء كان ذلك طريقه أو مل يك�ن ،فإن زيارته � من
أهم القربات ،وأربح املساعي وأفضل الطلبات.
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وق�ال ابن قدام�ة احلنبلي يف املغن�ي (:) 298/3

« ويستحب زيارة قرب النبي � ».

ويف كش�اف القناع( :وإذا فرغ من احلج اس�تحب

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 ،ومس�جد الرسول ﷺ ،ومس�جد األقصى »،

وقول�ه أيض ًا « :صالة يف مس�جدي ه�ذا خري من ألف
صالة فيام سواه إال املسجد احلرام ».

ويستحب للزائر أن ينظف جسمه ويلبس أحسن

ثياب�ه ويتطي�ب ،فإذا وص�ل الزائر إىل املس�جد النبوي

احلج خطوة خطوة
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دخل املس�جد بس�كينة ووقار ،ويقدم رجله اليمنى يف
الدخول ،ويقول:

بس�م اهلل واحلم�د هلل والصلاة والسلام على

رس�ول اهلل ،الله�م اغف�ر يل ذن�ويب ،وافت�ح يل أبواب
رمحتك ،واحفظني من الشيطان الرجيم .ثم يذهب إىل
الروض�ة قبل الوقوف بالقبر الرشيف ويصيل ركعتني

ألهنا حتية املسجد ،وذلك ملا روي عن جابر بن عبد اهلل
ريض اهلل عنهما أنه قدم من س�فر فجاء إىل رس�ول اهلل

� وهو بفناء املسجد فقال «:أدخلت املسجد فصليت
فيه؟ » قلت:ال ،قال « :فاذهب فادخل املس�جد وصل
فيه ثم ائت إيل فس�لم علي »[ ابن خزيمة.] 163/3 :

ثم يتقدم الزائر إىل القرب الرشيف حتى يقف قبالة وجه
النبي � فيس�لم ويصيل علي�ه ،وذلك ملا أخرجه أمحد
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م�ن حديث أيب هريرة ريض اهلل عن�ه أنه � قال «:ما
م�ن أحد يس�لم علي إال رد اهلل عيل روح�ي حتى أرد

علي�ه السلام » ،وقوله � فيام رواه أمح�د ،وأبوداود:
« م�ن صلى علي عند قبري س�معته ،وم�ن صىل عيل

غائب�ا أبلغت�ه » ،وال يرفع صوته بحرضت�ه ألن حرمته

ميت� ًا كحرمت�ه حي� ًا ،ق�ال تع�اىل ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭ

ﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖ﴾

[سورة احلجرات.]2 :

أما صيغة السلام عليه فمن اقترص عىل سالم ابن

عمر ريض اهلل عنهام فقد ورد عنه أنه كان يقول :السالم
عليك يا رس�ول اهلل ،السلام عليك يا أبا بكر ،السالم

عليك يا أبت ،وتبعه اإلمام مالك يف ترك التطويل.
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وم�ن اختار التطويل يف السلام وط�ول القيام يف

ذل�ك املوض�ع املب�ارك قال :السلام عليك أهي�ا النبي

ورمحة اهلل وبركاته ،السالم عليك يا رسول اهلل ،أشهد

أن ال إل�ه إال اهلل وح�ده ال رشي�ك ل�ه ،وأش�هد أنك
عبده ورسوله ،وأشهد أنك قد بلغت الرسالة ،وأديت
األمان�ة ،ونصح�ت األم�ة ،ودع�وت إىل س�بيل ربك

باحلكمة واملوعظة احلس�نة ،وعبدت ربك ،وجاهدت
يف اهلل ح�ق جهاده حت�ى أتاك اليقني ،فج�زاك اهلل عن
أمتك أفضل اجلزاء.

ثم يتقدم قليالً ،فيقول :السالم عليكام يا صاحبي

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

وأهل�ه أفض�ل اجل�زاء ،وصلى اهلل على نبين�ا 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 ،س�امعني قولك ،مطيعني

أمرك ،ظاملني ألنفس�نا ،مس�تغفرين لذنوبنا ،تائبني من

س�يئاتنا ،اللهم فش�فعه فين�ا ،ووفقن�ا يف حياتنا التباع
سنته ودوام حمبته ،وارزقنا مرافقته يف اجلنة ،واسقنا من
حوضه رشبة ال نظمأ بعدها ،واستجب لنا ما دعوناك

ب�ه يف هذا املقام املبارك ،وصىل اهلل وس�لم عىل س�يدنا
حممد �.

•

•

•
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أحكام متعلقة باحلج
اعل�م وفقن�ي اهلل وإي�اك أن أركان احل�ج املجمع

عليها ثالثة:

اإلحرام ،والوقوف بعرفة ،وطواف اإلفاضة.
وأما الس�عي فرك ٌن عند غير احلنفية وابن القصار

من املالكية ،وزاد ابن املاجش�ون م�ن املالكية الوقوف
باملشعر احلرام ورمي العقبة.

واملش�هور 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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وتشترك العم�رة م�ع احل�ج يف ركني�ة اإلح�رام،

والط�واف ،والس�عي ،واحلل�ق أو التقصير على

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
فيها ،فمن مل يؤدها كان مقصرِّ ًا ،وجيب عليه برتكها دم
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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 -1اإلح�رام م�ن امليق�ات :فم�ن ج�اوزه متعمد ًا

أثم وجيب علي�ه العود إن أمكن ،فإن مل يمكن كراكب

الطائرة ،فيجب عليه دم.

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

واحدة وج�ب عليه دم برتكه نس�ك ًا وهي عند غريهم

سنة ،ال يلزم برتكها يشء.

 - 3طواف القدوم عند السادة املالكية :للمفرد أو

القارن ،وهو سنة عند غريهم.

 - 4املبي�ت بمزدلف�ة :وحيصل بق�در حط الرحل

ب�أي جزء م�ن اللي�ل عن�د املالكي�ة ،وال حيص�ل عند

الش�افعية واحلنابلة إال بعد منتصف الليل ولو مرور ًا،

والن�وم ليس رشط ًا عن�د اجلميع ،لكنه أرف�ق باحلاج،
ليس�تعني بذلك عىل أعامل يوم احلج األكرب ،أما السادة
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األحناف فاملبيت عندهم س�نة ،ولكن البقاء يف املشعر

احلرام بعد طلوع الفجر واجب.

 - 5رم�ي مج�رة العقب�ة ي�وم العي�د :ويب�دأ وقت�ه

بمنتصف الليل.

 - 6رم�ي اجلمار الثلاث :يوم�ي احل�ادي عشر

والثاين عرش للمتعجل ،والثالث عرش للمتأخر ،ويبدأ

وقت الرمي لكل يوم بزوال الشمس ،ويستمر أدا ًء إىل

آخر أي�ام الترشيق عند الش�افعي ،فكل أي�ام الترشيق

ولياليها وقت للرمي أداء ،وعند غريهم يكون قضاء.

أم�ا الي�وم األخير مل�ن أراد أن ينف�ر النف�ر األول

فيج�وز ل�ه عن�د أيب حنيف�ة  -خالف� ًا لصاحبي�ه  -أن

يرمي بع�د الفجر اعتبار ًا بيوم النح�ر ،وأفتى به بعض
الشافعية ،وهو األرفق بالناس لكثرة الزحام.
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 - 7املبي�ت بمن�ى لي�ايل الترشي�ق الثلاث :إن مل

تعج�ل ،م�ا مل يك�ن مع�ذور ًا
يتعج�ل ،أو ليلتين إن َّ

بمرض ،أو متريض ،أو حراس�ة ،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 الس�ادة األحناف لظاهر

قول اهلل تعاىل ﴿:ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﴾ [س�ورة

البق�رة ]125:وملواظبة النبي � عليهام عند كل طواف

ومها سنتان عند اجلمهور.

وتصح يف أي جزء من احلرم إن مل يمكن أن تؤدى

خل�ف املق�ام ،ب�ل ال جيوز أن ت�ؤدى خلفه عند ش�دة

الزح�ام كام جي�ري من عوام الناس ،وال س�يام للنس�اء
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فلا جيوز هلن مزامحة الرجال على ذلك وال عىل تقبيل

احلجر األسود أو الركن اليامين.

الدماء الواجبة يف احلج:
دم�اء احلج :نوعان :أحدمها :دم هدي ،والثاين دم

نس�ك ،واهلدي هديان :ه�دي واجب ،وهدي تطوع،
فالواج�ب ه�دي ج�زاء الصيد ،وما وج�ب 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.

واألص�ل يف وج�وب اهل�دي قول�ه تع�اىل ﴿:ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﴾ [سورة البقرة ،]196:وقوله

تع�اىل﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﴾ [س�ورة املائ�دة،]95:

احلج خطوة خطوة
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وقوله تعاىل ﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾

[س�ورة البقرة ،]196 :وق�ول ابن عباس ريض اهلل عنهام

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

واهلدي الواجب سوى جزاء الصيد،
الواجب فيه
ُ

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 س�اقه احلاج لغري

يشء وج�ب عليه أو س�يجب عليه يف املس�تقبل ،وإنام

أراد التطوع به هلل تعاىل.

أم�ا دم النس�ك أو فدي�ة األذى فهو ما كان س�ببه

رضور ٌة ِ
حت�وج إىل فع�ل يشء م�ن حمرم�ات اإلحرام،
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واملحرمات التي يلزم فيها دم نس�ك مثل لبس املخيط

للرج�ال ،وحلق الش�عر ،واس�تعامل الطي�ب ،وتقليم
األظاف�ر ،وقت�ل القم�ل ،واألصل فيه ق�ول 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.

فم�ن لزمت�ه فدي�ة األذى فه�و خمير بين ثالث�ة

أش�ياء ه�ي :صيام ثالثة أيام ،أو إطعام س�تة مس�اكني
لكل مس�كني نص�ف ص�اع ،أو ذبح ش�اة يتصدق هبا
وتسمى نسك ًا.

اهل�دي ال يكون إال من األنع�ام ،وأفضلها :اإلبل

ث�م البقر ،ثم الغن�م ،وحكم اهل�دي كحكم األضحية
فيام يتعلق بالسن ،والسالمة من العيوب.
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فإن ساقه معه فيسن إشعار اهلدي وجتليله وتقليده

إن كان من اإلبل.

واإلش�عار أن يش�ق سنامه حتى يس�يل منه الدم،

وأما التجليل فهو أن ُيكسى اهلدي بثياب ،وأما التقليد
فيجعل يف العنق نعلني أو غريمها ،ويقلد البقر ،ويشعر

اإلبل إن كان له س�نام وال جيل�ل ،وأما الغنم فال ُيفعل

هبا يشء من ذلك.

وإذا أوق�ف احلاج هديه بعرف�ة نحره بمنى ،وإال

نحره بمكة .وقوله تعاىل ﴿:ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﴾ [س�ورة

البقرة ،]196:يشمل مكة ومنى فكالمها منحر.

و جي�وز للحاج أن ي�أكل من اهلداي�ا والدماء التي

يذبحها إال من أربعة هي :جزاء الصيد ،وفدية األذى،
ون�ذر املس�اكني ،وه�دي التط�وع إذا َعطِ�ب قبل حمل
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ذبح�ه ،فإن أكل من واحد من هذه األربعة فعليه مثلها

أو بدل ما أكل منها.

وم�ن األفع�ال املحرمة عىل املحرم قت�ل صيد الرب

واإلعان�ة على ذلك ،وأكل�ه مما قتله أو ذب�ح ألجله أو
أعان عليه ،فمن قتله متعمد ًا لزمه مثله من النعم بحكم

عدلين 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 ﴾ [ س�ورة املائ�دة ،]95:وجيوز للمحرم

قتل الفويس�قات املؤذي�ات ،وال فدية عليه فيها ،وهي
مخ�س :احلية ،والعق�رب ،والكلب العق�ور ،واحلدأة،

والغراب األبقع.

قطع ما ينبت بنفس�ه من
وحي�رم عىل املحرم وغريه ُ

ش�جر احل�رم ،ال م�ا يس�تنبته اإلنس�ان ،أو كان باحلل
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كعرفة ،وال يرتتب عىل قطع الش�جر جزاء عند السادة

املالكي�ة واحلنابل�ة ،حي�ث مل ي�رد اجل�زاء إال يف الصيد
خاص�ة ،وأوجبه�ا الس�ادة األحن�اف والش�افعية ،أما

الش�افعية فباهلدي يف الكبرية بدنة ،ويف الوس�ط بقرة،
ويف الصغيرة ش�اة .بحس�ب نظ�ر احلكمين أو أه�ل

املعرف�ة ،وأما األحن�اف فبالقيمة بحس�ب التقويم ،ملا
ورد من اآلثار يف ذلك عن ابن الزبري وعطاء ،وقياس� ًا

عىل الصيد.

وح�رم املدينة كحرم مكة يف حتريم قتل صيده ،إال

أنه ال جزاء فيه اتفاق ًا.

•

•

•
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األفعال اليت تفسد احلج
 -1اجلماع :إن كان قب�ل التحل�ل األول ول�و

كان بع�د الوقوف يفس�د به احلج عن�د اجلمهور لقوله
تع�اىل ﴿ :ﭙ ﭚ ﴾ [البق�رة ،]197:والرف�ث :اجلامع،

ومقدمات�ه ،ولقض�اء الصحاب�ة ريض اهلل تع�اىل عنهم
بذلك ،ويتعني عندئذ ثالثة أمور:

أ -املضي يف فـاس�ده ،لقوله س�بحـانـه﴿ :ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﴾ [البق�رة ]196:واآلية عامة مل تفرق بني
صحيح احلج وفاسده.

ب -القضاء فور ًا من العام القابل إلمجاع السلف

عىل ذلك.

�و ُق بدنة ،لقض�اء الصحابة ريض اهلل تعاىل
جَ -س ْ

عنهم به.
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وذه�ب أب�و حنيفة رمحه اهلل تعاىل إىل أنه ال يفس�د

احل�ج إال إذا كان اجلماع قبل الوقوف ،ف�إن 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 الش�اة بتكرار الوطء سواء بعد الفساد،

أم كان بين التحللني ،والن�ايس كالعامد عند اجلمهور

خالف ًا للش�افعية ،والزوجة يف ذلك كالرجل إن كانت
مطاوعة بال خالف ،فإن كانت مكرهة فحجها صحيح

وال يشء عليها عند السادة الشافعية .

وذه�ب اجلمه�ور إىل بطلان حجه�ا ول�و 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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 -2املب�ارشة دون اجلماع :ف�إن كان معه�ا إن�زال

أفس�دت احل�ج عند مالك رمح�ه اهلل تعاىل ،قياس� ًا عىل
اإلن�زال يف ال�وطء ،وقياس� ًا عىل الصوم حيث يفس�د

بذلك ،وألهن�ا عبادة يفس�دها جمرد ال�وطء ،فاإلنزال
أوىل ،وس�واء 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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خـامتـة
ينبغي للحاج بل جيب عليه مراعاة أمور يكون هبا

متام حجه ،وهي:

أوالً :جيب على احلاج تصحي�ح النية وإخالصها

بإف�راد عم�ل احلج هلل وحده بال رياء وال س�معة ،وأن

جياهد نفسه يف حتقيق ذلك.

ثاني� ًا :جيب عىل احل�اج أن يلتزم ما أوجبه اهلل عليه

م�ن أحكام الدي�ن وأن حياف�ظ عليه�ا وال يضيع منها

ش�يئا ،كالطهارة والصالة يف وقتها مع اجلامعة ،وغض
البصر عن املحارم ،وغري ذل�ك من األعامل واألقوال

املنهي عنها كالرفث والفسوق.

ثالث� ًا :جي�ب عىل احل�اج اجتناب مجي�ع حمظورات

اإلح�رام ،كام جي�ب عليه اجتن�اب أذية املس�لمني بأي

نوع من أنواع األذية.
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رابع� ًا :ينبغ�ي للح�اج أن ين�وي بع�د انتهائه من

أعامل احلج أنه س�وف يستمر ويداوم عىل ما كان عليه

من طاعة اهلل تعاىل يف مجيع أوقاته.

خامس� ًا :ينبغي للحاج أن يرجع عىل حال أحسن

م�ن حال�ه ال�ذي كان عليه قب�ل احل�ج ،ألن ذلك من
عالمات احلج املربور.

سادس ًا :ينبغي للحاج أن يغتنم وجوده يف األماكن

املقدس�ة فيكثر من الصالة مع اجلامع�ة ،ومن الطواف

ح�ول الكعب�ة املرشفة ،وم�ن زيارة األماك�ن الفاضلة
كالبقيع ،وشهداء أحد ،ومسجد قباء وغري ذلك.

س�ابع ًا :على احل�اج أن يتع�اون م�ع املنظمين

ويلين يف أيدهي�م ،عم ً
ال بما ورد من ذل�ك يف الصالة
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م�ن قول�ه � ... « :ولين�وا بأي�دي إخوانك�م »
[أخرجه أبو داود بإسناد صحيح].

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

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

واحلم�د هلل رب العاملين ،والصالة والسلام عىل

سيد املرسلني وخاتم النبيني ،وآله وصحبه.
•

•

•
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