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 كتاب الحج والعمرة -6
 ويشتمل على ما يلي:

 معنى الحج وحكمه وفضله -1

 المواقيت -2

 اإلحرام -3

 الفدية -4

 أنواع النسك -5

 معنى العمرة وحكمها -6

 صفة العمرة -7

 صفة الحج -8

 أحكام الحج والعمرة -9

 زيارة المسجد النبوي -10

 الهدي واألضحية والعقيقة  -11
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 قال هللا تعالى:

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ه  ڻڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)

        (ھ ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

 [97-96/آل عمران]
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 والعمرةكتاب الحج  -6

 معنى الحج وحكمه وفضله -1

 الحجمناسك دا  قصد مكة في وقت محدد ألعز وجل ب هلل: ھو التعبد الحج. 

 :مكانة البيت الحرام 

سج وجعللل المسللجد الحللرام فنللا س لللهج  جعلل   عللز وجللل البيللت الحللرام مععلمللا

وجعل مكة فنا  للمسجد الحرامج وجعل الحلرم فنلا  لمكلةج وجعلل المواقيلت 

س  فنا  س وظفلريفا للحرمج وجعل جزيرة العرب فنا  للمواقيتج كلل لللك ظععيملا

س لبيته الحرام.  وظكريما

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ه ھ ه ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ) قال   ظعالى:

 . [97-96]آل عمران/  (   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ے ے ۓ ۓ

  :محاسن وأسرار الحج 

سالميةج ووحدة األملة اإلسلالميةج حيلذ ظل وب الحج معهر عملي لألخوة اإل -1

في الحلج فلوارا األجنلاا واألللوان واللولات واألوالان وال بقلاتج وظبلرز 

حقيقللة العبوديلللة واألخلللوةج فلللالجميد بلبللاا واحلللدج يتجهلللون لقبللللة واحلللدةج 

س واحدا.   ويعبدون إلها

ر والحللج مدرسللة يتعللود فيهللا المسلللر علللى الصللبرج ويتلل كر فيهللا اليللوم ا خلل -2

ج ويعللرع ععمللة ربللهج وافتقللار هللوأھوالللهج ويستفللعر فيلله للل ة العبوديللة 

 الخالئق كلها إليه. 

السيئاتج يقف فيه العبلد بليي يلدي ير والحج موسر كبير لكسب األجورج وظكف -3

س ب نبله وعجلزه علي القيلام بحلق ربلهج فيرجلد ملي  ربه مقراس بتوحيدهج معترفا

س مي ال نوب كيوم ولدظه أم  ه. الحج نقيا

وفي الحج ظ كير بأحوال األنبيا  والرسل علليهر الصلالة والسلالم وعبلادظهرج  -4
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 ودعوظهر وجهادھرج وأخالقهرج وظوايي النفس على فراا األھل والولد. 

أو  جوالحج ميزان يعرع به المسلمون أحوال بعضهرج وما ھر عليه ملي عللر -5

 أو انحراع.  جأو فقرج أو استقامة ججهلج أو غنى

 الحج:  حكم 

وھلو واجلب عللى كلل مسللرج  مي أركان اإلسلالمج الخامس ركي ھو الالحج 

 حرج بالغج عاقلج قادرج في عمره مرة على الفور.

حجلة واحلدة  ×النبلي  رض الحج في السنة التاسعة ملي الهجلرةج وحلجوقد ف  

 ھي حجة الوداع.

عملللران ]آل  (ھ ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ) قلللال   ظعلللالى: -1

/97] . 

 ىـَعلَل ب نِيَ  َساَلمَ اإلِ  إِنل »: × ٬ا َرس ول   قَالَ قال: وعي ابي عمر رضي   عنه  -2

لللاَلةِ  َوإِقَلللامِ  ج    إِلل  إِلَلللهَ  َل  أَنَ  َشلللَهادَةِ  :َخَملللس   َكلللاةِ  َوإِيتَلللا ِ  جالصل  َوِصللليَامِ  جالزل

ِ  جَرَمَضانَ   .(1)متفق عليه«. بََيتِ ال َوَحج 

 الحج:  القادر على 

ھو ملي كلان صلحيل البلدنج قلادراس عللى السلفرج ووجلد زاداس وراحللة يلتمكي 

ج والنفقلات الحالللة بعد قضلا  الواجبلات كاللديون جبهما مي أدا  الحج ويرجد

 الفرعية له ولعيالهج وأن يكون ما عنده زائداس على حوائجه األصلية.

  الحج: من يجب عليه 

دنله لزمله الحلج بنفسلهج وملي كلان قلادراس مي كان قلادراس عللى الحلج بمالله وب

بماله عاجزاس ببدنه وجب عليه أن ينيب مي يحج عنهج ومي كلان قلادراس ببدنله 

عاجزاس بماله لر يجب عليله الحلجج وملي كلان علاجزاس علي الحلج بمالله وبدنله 

 سقط عنه الحج.

                                                           

 .واللفظ له (16(ج ومسلر برقر )8ج أخرجه البخاري برقر )متفق عليه( 1)
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  يجوز لمي ليس لديه مال أن يأخ  مي الزكاة مالس يحج بلهج فلالحج ملي سلبيل

  ظعالى.  

  :فضل الحج والعمرة 

أي األعملال أفضلل   ×عي أبي ھريرة رضي   عنه قلال: س لئل رسلول    -1

قيلل: « ِجَهلادٌ فِلي َسلبِيِل  »قيل: ثر مالا  قال: « إيَماٌن بِاهلل َوَرس وِلـهِ »قال: 

ورٌ »ثر مالا  قال:   .(1)متفق عليه«. َحجٌّ َمَبر 

ج فَلَـَر ٬َمَي َحجل »يقول:  ×عنه قال: سمعت النبي عي أبي ھريرة رضي   و -2

ه    .(2)متفق عليه«. يََرف َذ َولَـَر يََفس َقج َرَجَد َكيَوِم َولَدَظَـه  أ مُّ

الع َمللَرة  إلَللى »قللال:  ×عللي أبللي ھريللرة رضللي   عنلله أن رسللول   و -3

ـَماج َوالَحجُّ الَمبَ  ور  لََيَس لَـه  َجَزاٌ  إلل الَجنلة  الع َمَرةِ َكفلاَرةٌ ِلـَما بََينَـه   متفلق«. ر 

 .(3)عليه

  .َحج به عنه  إلا مات مي لزمه الحج ولر يحج أ خرج مي ظركته مال يـ 

 :حكم حج المرأة وعمرتها بال محرم 

رم حَ ـيفترا لوجوب الحج على المرأة وجود َمـَحرم لها مي زوجج أو ملي يَل

رم أن يحلج َحلأو نحوھرج فإن أبلى المَ  جبيأو ا جأو أخ جعليه نكاحها أبداس كأب

وحجهللا  جبهللا فإنلله ل يجللب عليهللا الحللجج فللإن حجللت بللال محللرم فهللي آثمللة

 صحيل. 

  ل يجللوز للمللرأة أن ظسللافر للحللج أو غيللره إل ومعهللا محللرم سللوا  كانللت

شابةج أم عجوزاسج وسوا  كان معها نسا  أم لج وسوا  كلان السلفر الويالس 

ل ظ َسافِِر الَمَرأَة  إل َمَد ِلي »عليه الصالة والسالم:  أم قصيراس؛ لعموم قوله

                                                           

 (.83( واللفظ لهج ومسلر برقر )1519ج أخرجه البخاري برقر )متفق عليه( 1)

 (.1350( واللفظ لهج ومسلر برقر )1521ج أخرجه البخاري برقر )متفق عليه( 2)

 (.1349(ج ومسلر برقر )1773ج أخرجه البخاري برقر )متفق عليه( 3)
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 .(1)متفق عليه«. َمـَحَرم  

  عن الغير الحجحكم : 

مي حج عي غيره لكبر سيج أو مرض ل يرجى برؤهج أو علي مي ِلتج أحلرم 

مي أي المواقيت شا ج ول يلزم أن ينفئ السلفر ِملَي بللد َملَي يحلج عنلهج ول 

ل اإلمساك عي  يحج المسلر عي غيره قبل أن يحج عي نفسهج ول يلزم الموك ِ

 محعورات اإلحرام وقت النسك. 

ِ  ماي عباا رضي   عنهعي اب َوَحلاِ  فَقَلالَ  نله  أَ  × َعَي النلبِي   :لَِقَي َرَكبسا بِالرل

ونَ ال :قَلال وا  قَلَوم  الَمَي  َسلِلم  فََرفَعَلَت ج  «٬َرس لول  ا» :قَلالَ   َملَي أََنلتَ  :فَقَلال وا .م 

 .(2). أخرجه مسلر«نَعََر َولَِك أََجرٌ » :قَالَ   أَِلَه َا َحجٌّ  :إِلََيِه اَمَرأَةٌ َصبِيًّا فَقَالَتَ 

 س غيللره فللي نفللل حللج  جبللأجرة جأو عمللرة جيصللل أن يسللتنيب غيللر القللادر بللدنيا

 وبدونها.

  قضى عنه ما بقي مي أعمال الحج؛ ألنه يبعلذ يلوم مي مات وھو حاج فال يـ 

سج ومي مات وھلو ل يصللي أبلداس فلال يجلوز أن ي لـحج أو ي تصلدا القي امة ملبيا

 عنه؛ ألنه مرظد. 

 :صفة إحرام الحائض والنفساء 

يجوز للحائض والنفسا  الغتسال واإلحرام بلالحج أو العملرةج وظبقلى عللى 

إحرامهاج وظؤدي نسك الحجج لكلي ل ظ لوع بالبيلت حتلى ظ هلر ثلر ظوتسلل 

ج أما إن أحرمت بالعمرة فتبقلى حتلى ظ هلر ثلر ظوتسلل وظكمل نسكها ثر ظحل

 ثر ظؤدي نسك العمرة ثر ظحل. 

  :فضل المتابعة بين الحج والعمرة 

                                                           

 (.1341(ج ومسلر برقر )1862ج أخرجه البخاري برقر )متفق عليه( 1)

 (.1336برقر )أخرجه مسلم  (2)
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ِ : »×عللي ابللي مسللعود رضللي   عنلله قللال: قللال رسللول    ظَللابِع وا بَللَيَي الَحللج 

ـَما يََنِفيَاِن الفََقَر َوال ُّن وَب َكَملا يََنِفلي ه  الِكيلر  َخبَلَذ الَحِديلِد َوالل لَھِب  َوالع َمَرةِج فَإنـل

وَرةِ ثَللللَواٌب إل الَجنلللللة   ِة الَمَبللللر  للللِةج َولَللللَيَس ِلَلللللـَحجل أخرجلللله أحمللللد «. َوالِفضل

 .(1)والترم ي

 :حكم خروج القادم من مكة ألداء العمرة 

يكره للقادم إلى مكة إلا حج أو اعتمر الخروج مي مكة لعمرة ظ وعج ولللك 

ج ول أصلحابه رضلي   علنهرج ل فلي رمضلان ول ×بلي بدعة لر يفعلله الن

في غيرهج ولر يأمر عائفة رضلي   عنهلا بهلاج بلل ألن لهلا بعلد المراجعلة 

س لقلبهاج وال واع بالبيت أفضل مي الخروج إليها.   ظ ييبا

وعمرة عائفة مي التنعير خاصة بالحلائض التلي للر ظلتمكي ملي إظملام عملرة 

 ويرھا مي النسا  ال اھرات فضالس عي الرجال. الحج كعائفةج فال ظفرع ل

 :حكم حج الصغير وعمرته 

إلا أحرم الصبي بالحج صل نفالسج فإن كان مميلزاس فعلل كملا يفعلل البلالغ ملي 

الرجال والنسا ج وإن كان صويراس َعقد عنه اإلحرام وليهج وي لوع ويسلعى 

اسك الحج بهج ويرمي عنه الجمراتج واألفضل أن يؤدي ما قدر عليه مي من

 أو العمرةج وإلا بلغ فيما بعد لزمه أن يحج حجة اإلسالم. 

  إلا حج الصوير أو المملوكج ثر بلغ الصوير وعتق المملوك فعللى كلل واحلد

 منهما حجة أخرى. 

  .يصل حج الصبيج ومي حج به فهو مأجور 

س لهللا فقالللت: يللا  عللي ابللي عبللاا رضللي   عنهمللا قللال: رفعللت امللرأةٌ صللبيا

 .(2)أخرجه مسلر«. نَعََر َولَِك أََجرٌ »أله ا حج  قال:  رسول  

                                                           

 (ج وھ ا لفعه.810(ج  وأخرجه الترم ي برقر )3669/أخرجه أحمد برقر )حسن( 1)

 (.1336برقر ) أخرجه مسلم( 2)
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 :حكم دخول المشرك المسجد 

ل يجللوز للمفللرك دخللول المسللجد الحللرامج ويجللوز دخوللله بقيللة المسللاجد 

 لمصلحة شرعية. 

ڄ ڄ ڃ  ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ) قال   ظعالى: -1

 . [28]التوبة/ (ڃ ڃ ڃ چ چ چ

خليالس قِبَلَل نجلدج فجلا ت  ×أبي ھريرة رضي   عنه قال: بعلذ النبلي عي و -2

برجل مي بني حنيفةج يقال له ث مامة بلي أ ثلالج فرب لوه بسلارية ملي سلواري 

فلان لق إللى نخلل قريلب « أََاِلق وا ث َماَمةَ »فقال:  ×المسجدج فخرج إليه النبي 

للله إل  ج وأن مللي المسللجد فاغتسلللج ثللر دخللل المسللجد فقللال: أشللهد أن ل إ

 .(1)محمداس رسول  . متفق عليه

 :خصائص الحرم 

لحرم مكة خصائص أھمها: مضاعفة أجر الصالة فيهج وظععير إثر السليئات 

فيهج وأنه يحرم على المفرك دخولهج ويحرم البد  بالقتال فيهج ويحرم ق لد 

ل أو شجره وحفيفه إل اإللخرج ويحرم التقاا لق تله إل لمنفلدج ويحلرم قتل

 ظنفير صيدهج وفيه أول بيت وضد للناا.

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ه ھ ه  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ) قال   ظعالى:

 .  [97-96]آل عمران/  (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ے ے ۓ ۓ

                                                           

 (.1764( واللفظ لهج ومسلر برقر )462ج أخرجه البخاري برقر )متفق عليه( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



الحج كتاب                                                                                             العبـادات

 والعمرة
621 

 

 المـواقيــت - 2

 جمد ميقاتج وھو موضد العبادة وزمنها. المواقيت : 

 تعيين المواقيت: ة حكم 

س وھو مكةج وِحلـمَ لما كان ب س جعل   له حصنا فا س مفرل ىس يت   الحرام مععلما

وھللو الحللرمج وللحللرم حللرم وھللي المواقيللت التللي ل يجللوز لمريللد الحللج أو 

س   ولبيته الحرام.  جعالىهلل ظالعمرة ظجاوزھا إليه إل باإلحرام؛ ظععيما

  المواقيتأقسام: 

 قسمان: المواقيت

 شوالج ولو القعدةج ولو الحجة.  :: وھي أشهر الحجزمانية -1

 فبداية الحج في شوالج وآخر وقت بد  اإلحرام بالحج قبل فجر ليلة النحر. 

 : وھي التي يحرم منها مي أراد الحج أو العمرةج وھي خمسة:مكانية -2

: وھللو ميقللات أھللل المدينللة ومللي مللر بهللاج ويبعللد عللي مكللة ذو الحليفةةة -1

سج وھو اس ( كيلو متر420) أبعد المواقيت عي مكةج ويسمى )وادي  ظقريبا

العقيللق(ج ومسللجدھا يسللمى مسللجد الفللجرةج وھللو جنللوب المدينللة بينلله 

( كيلومتراسج وظستحب الصالة في ھ ا الوادي 13وبيي المسجد النبوي )

 المبارك. 

وملي حالاھلا  والمولرب مصرظركيا و: وھي ميقات أھل الفام والجحفة -2

( كيللو متلراس 186وظبعلد علي مكلة ) أو مر بهاج وھي قرية قلرب رابلغج

س عنها.  حرم الناا ا ن مي )رابغ( الواقعة غربا سج ويـ   ظقريبا

: وھو ميقات أھل اليمي ومي حالاھلا أو ملر بهلاج ويلمللر واد يبعلد يلملم -3

سج ويسمى ا ن )السلعدية(.120عي مكة )  ( كيلو متراس ظقريبا
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وملي حللالاه أو ملر بللهج  : وھللو ميقلات أھلل نجللد وال لائفقةرن المنةازل -4

( كيللو متلراس 75وھو المفهور ا ن بـ )السيل الكبير(ج بينه وبيي مكة )

سج ووادي َمـَحَرم ھو أعلى قرن المنازل.   ظقريبا

: وھي ميقات أھل العراا ومي حالاھا أو مر بهاج وھي وادج ذات عرق -5

ََ ( كيلو متر100وظسمى )الضريبة(ج بينها وبيي مكة ) س. اس  ظقريبا

 ومي كان له منزله دون المواقيت مي جهة مكة أحرم منه.

 ِ َوقلللَت أِلََھللِل الَمِدينَللِة لَا  ×َعللِي اَبللِي َعبلللاا  َرِضللي مل َعَنهَمللا: أَنل َرس للوَل مل

لََيفَللةِ  َحفَةَ ـَوأِلََھللِل الفلللاِم اللل جالح  يََمِي الللَوأِلََھللِل  جَوأِلََھللِل نََجللد  قَللَرَن الَمنَللاِزلِ  جج 

جه  ـه يل لَ فَ  جيَلََملَرَ  الَحلجل  ي ِريلد   َكلانَ  َميَ ـلـلِ  جيل ِر أََھِلِهلأَظَى َعلََيِهيل ِملَي َغَيلـَمَي َولِ  يل

َهلُّله  ِملَي أََھِللِهج َوَكل اَك َحتللى َمَي َكاَن د وفَ  جع َمَرةَ الوَ   ي لـِهلُّونَ  أََھلل  َمكللةَ نَلـه يل فَم 

 .(1)عليه متفق«. َهاِمنَ 

  مواقيت الخمسة: ال من دون  امحراإلصفة 

مي أراد الحلج ملي مكلة فالسلنة أن يحلرم منهلاج وإن أحلرم ملي الحلل أجلزأج 

ومي أراد العمرة مي أھل مكة أحرم مي الحل خلارج الحلرم كمسلجد عائفلة 

حرم مي األسهل عليهج فلإن أحلرم  رضي   عنها في التنعير أو الجعرانةج يـ 

س للعمللرة مللي الحللرم  ولكنلله آثللرج وعليلله  انعقللد إحرامللهبللالحكر  متعمللداسج عالمللا

 .التوبة والستوفار

   إحرامحكم تجاوز الميقات بال: 

ل يجوز لحاج أو معتمر ظجاوز الميقات بال إحرامج وملي ظجلاوزه بلال إحلرام  -1

متعملداسج لزمه الرجوع إليه واإلحرام منهج فإن لر يرجد وأحرم مي موضعه 

س بلالحكر فهلو آثلرج  عمرظله صلحيحةج وإن أحلرم قبلل الميقلات وحجتله وعالما

 صل مد الكراھة. 
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مي جاوز الميقات وھو ل يريد الحج أو العملرة ثلر أنفلأ نيلة الحلج أو العملرة  -2

فيحللرم مللي حيللذ أنفللأ إل العمللرة المفللردة إن نواھللا مللي الحللرم خللرج إلللى 

 الحلج وإن نواھا مي الحل أحرم مي حيذ أنفأ النية. 

  مفرديي أو قارنيي مي مكةج أما إن أرادوا اإلحلرام أھل مكة يحرمون بالحج

بالعمرة وحدھا أو متمتعيي بها الى الحج فيخرجون لإلحرام ب لك ملي الحلل 

 أو الجعرانة ونحوھما.  جكالتنعير

 :صفة اإلحرام في الطائرة 

س فإنله يحلرم بال لائرة  جأو العمرة جمي ركب ال ائرة مريداس للحج أو لهملا معلا

ه المواقيتج فيلبس مالبس اإلحرامج ثر ينوي اإلحلرامج فلإن إلا حالى أحد ھ 

لر يكي معه مالبس اإلحرام أحرم بالسراويل وكفف رأسهج فإن لر يكي معه 

 سراويل أحرم في قميصهج فإلا نزل اشترى مالبس اإلحرام ولبسها.

ول يجوز أن يؤخر اإلحرام حتى ينزل في م ار جدة ويحرم منهج فإن فعلل 

إلى أقرب ھ ه المواقيلت لإلحلرام منلهج فلإن للر يرجلد وأحلرم لزمه الرجوع 

س بالحكر فهو آثرج ونسكه صحيلفي الم ار أو دون الميقات   . متعمداسج عالما

َر »بعرفلات  فقلال:  ×عي ابي عباا رضي   عنهملا قلال: خ بنلا النبلي  َملَي لَـل

َر يَلـل ِجِد اإلَزاَر فََليََلللبَِس السلللَراِويَلج َوَمللَي لَلـل فلللَييِ يَلـل متفللق «. ِجِد النلَعلَللَيِي فََليََلللبَِس الخ 

 .(1)عليه
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 اإلحـــرام - 3

 س كان أو عمرة. اإلحرام  : ھو نية الدخول في النسك حجا

 س ومواقيلت ل يتعلداھا ملي يريلد حكمة اإلحةرام : جعلل   لبيتله الحلرام حرملا

 الدخول إلى الحرم إل إلا كان على وصف معييج ونية معينة. 

 د حرم مكة:حدو 

( كيللومتراس 22ويبعد عي المسجد الحلرام ) ج: الفميسي )الحديبية(من الغرب

 على اريق جدة.

ويمللره  ج( كيلللومتراس 15وظبعللد ) ج: ضللفة وادي عرنللة الوربيللةومةةن الشةةرق

( 16اريلللق ال لللائفج وملللي جهلللة الجعرانلللة شلللرائد المجاھلللديي ويبعلللد )

س.  كيلومتراس ظقريبا

س.7د ): التنعيرج ويبعومن الشمال  ( كيلومترات ظقريبا

س.12: أضاة ليي اريق اليميج وظبعد )ومن الجنوب  ( كيلومتراس ظقريبا

  :كيفية اإلحرام 

اإلحرام بالحج أو العمرة أن يوتسلج ويتنعفج ويت يب لرجل إلا أراد يسي ل

ويلللبس إزاراس وردا  أبيضلليي نعيفللييج بعللد أن ول ي يللب ثيابللهج فللي بدنللهج 

يلبس نعلييج والمرأة يسي لهلا أن ظوتسلل لإلحلرام وللو يتجرد مي المخيطج و

س أو نفسا ج وظلبس ما شا ت مي الثياب الساظرةج وظجتنب لبلاا  كانت حائضا

ج ول ظلبس النقاب الفهرةج والثياب الضيقةج وما فيه ظفبه بالرجال أو الكفار

 . ول القفازيي

 ة ظخصهج ويسي أن يحرم عقب صالة فريضة إن ظيسرج وليس لإلحرام صال

وإن أحرم عقب ركعتيي مسنونتيي كتحية المسلجدج أو ركعتلي الوضلو ج أو 

صالة الضحى فال حرجج وينوي بقلبه اللدخول فلي النسلك الل ي يريلدهج ملي 
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حللج أو عمللرةج ويسللي إحراملله وإھالللله دبللر الصللالة فللي المسللجدج أو إلا 

 استقلت به راحلته مستقبالس القبلة.

 ويقلول المفلرد:  «لبيلك عملرة»ول المعتملر: يسي للمحرم أن ي كر نسكه فيقل

س » س قلال ج«لبيلك حجلا س : »وإن كلان قارنلا س  «لبيلك عملرة وحجلا وإن كلان متمتعلا

اللهلللر ھلل ه حجلللة ل ريلللا  فيهلللا ول »ويقللول الحلللاج:  «لبيلللك عملللرة»قللال: 

 «.سمعة

  س سي له أن يقول عنلد عقلد اإلحلرام بالنسلكج س أو خائفا إلا كان المحرم مريضا

َي َحابٌِس فََمـحل ِي َحَيذ  َحبََسلتَنِي( فلإن علرض لله شلي  يمنعلهج أو )إََن َحبَسنِ 

 زاد مرضه َحل  ول ھدي عليه.

 :صفة التلبية 

يسي أن يقول المحلرم عقلب اإلحلرام وإلا اسلتوى عللى راحلتله بعلد حملد    -1

ـرل لَبلَيَكج لَبلَيلَك ل َشلرِ »عز وجلج وظسبيحهج وظكبيره:  ه  يَك لَلَك لَبلَيلَكج لَبلَيَك اللـل

َلَكج ل َشِريَك لَكَ   .(1)متفق عليه«. إنل الَحـَمدَ َوالن َِعَمةَ لََك َوالم 

لَبلَيللَك إلَللـهَ : »×عللي أبللي ھريللرة رضللي   عنلله قللال: كللان مللي ظلبيللة النبللي  -2

 .(2)أخرجه النسائي وابي ماجه«.  الَحق ِ 

 :فضل التلبية 

َسِللـر  : »×نله قلاَل: قلاَل رس لول    َعَي َسلَهِل بلِي َسلعد  رضلي   ع ملا ِملَي م 

ي لبي إل لبلي َمَي عَي يَـمينِـه أو َعَي ِشَماِلـِه ِملَي َحجلر  أو َشلجر  أو َملدَر  حتللى 

 .(3)أخرجه الترم ي وابي ماجه«. ظََنقَِ َد األرض  ِمَي َھاھ نَا َوَھاھ نَا

 ج يصلوت بهلا لحلج والعملرةفالتلبيلة شلعار ا يسي للمحرم أن يكثر مي التلبية

                                                           

 (.1184(ج ومسلر برقر )1549ج أخرجه البخاري برقر )متفق عليه( 1)

 (.2920ه برقر )(ج وھ ا لفعهج  وأخرجه ابي ماج2752/أخرجه النسائي برقر )صحيح( 2)

 (.2921وأخرجه ابي ماجه برقر )  وھ ا لفعهج(ج 828أخرجه الترم ي برقر )( صحيح/3)
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س.  سج ويكبر حينا سج ويهلل حينا خَش الفتنةج يلبي حينا  الرجل والمرأة ما لر ظـ 

  ج وظق د فلي الحلج إلا دخل في أدنى حدود الحرمظ ق د التلبية في العمرة إلا

 رمى جمرة العقبة يوم العيد. 

 زمه اإلظمام؛ إلا أحرم البالغ بالحج أو العمرة لزمه اإلظمامج أما الصبي فال يل

 ألنه غير مكلفج ول ملزم بالواجبات. 

  :ما يجب على الحاج فعله 

 فعل ال اعاتج واجتناب المحرمات. الجتهاد في يجب على الحاج وغيره 

پ پ ڀ ڀ) قال   ظعالى: ٻ ٻ پ پ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٱ ٻ ٻ 

 . [197]البقرة/ (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڻ ڻ ڤ ڤ

  :محظورات اإلحرام 

 محعورات اإلحرام ھي األعمال الممنوعة على المحرم بسبب إحرامه.

عي عبد  بي عمر رضي   عنهما أن رجالس قال: يا رسلول  ج ملا يللبس 

لَصج َول العََملائَِرج َول : »×المحرم مي الثياب  قلال رسلول    ل يََللبَس  الق م 

اَعج إل أََحلللدٌ ل يَلللـِجد  نََعلَلللَيِي فََليََللللبََس السللللَراِويالِتج َول البَلللَرانَِسج َول الِخفَللل

س َمسللله   للـَما أََسللفََل ِمللَي الَكَعبَللَيِيج َول ظََلبَس للوا ِمللَي الث ِيَللاِب َشللَيئا فلللَيِيج َوَليَـَقَ َعه  خ 

 .(1)متفق عليه«. َزَعفََراٌن أََو َوَراٌ 

   رم ذكراً كان أو أنثى ما يلي: ح  يحرم على الم 

 أو ظقصيره.  فعرالحلق  -1

 ظقلير األظافر. -2

 ظو ية رأا الرجل.  -3

لبس ال كر للمخيطج وھو ما خيط على قدر البدن كله كالقميصج أو على قلدر  -4
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نصلفه األعلللى كالفنيللةج أو نصللفه األسلفل كالسللراويلج وملا خلليط عللى قللدر 

العضلو لليللديي كالقفلازييج وللللرجليي كللالخفييج ولللرأا كالعمامللة وال اقيللة 

 ھما. ونحو

 استعمال ال يب أو البخور في البدن أو اللباا بأي وجه.  -5

 قتل صيد البر المأكول أو اص ياده.  -6

 عقد النكاح.  -7

 ظو ية وجه المرأة بالنقاب أو البرقد ونحوھماج ويديها بالقفازيي.  -8

فللإن كللان قبللل التحلللل األول فسللد وھللو أشللد محعللورات اإلحللرامج الجمللاع:  - 9

اإلثرج ويجب في للك بدنةج ويمضيان فيهج ويقضيان ثلاني علامج  نسكهما مد

وإن كان الجماع بعد التحللل األول فلال يفسلد النسلك لكنله آثلرج وعليله الفديلة 

 والوسل. 

مباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرجج فإن أنزل لر يفسد حجله ول إحرامله  -10

 لكنه آثرج وعليه فدية األلى. 

 رم بللالجوربيي ول بللالخفيي إل إلا لللر يجللد نعلللييج ل يجللوز للرجللل أن يحلل

فيللبس الخفلليي ول يق عهملاج والمللراد بلالخفيي: مللا يو لي الكعبللييج ويجللوز 

للمرأة المحرمة لبس الجوربيي والخفييج أما القفازان فال يجوز للمحلرم ول 

 للمحرمة لبسهما كما سبق. 

 لمخليط فتللبس مللا الملرأة كالرجلل فيملا سللبق ملي المحعلورات إل فلي لللبس ا

وظو لي رأسلهاج وظسلدل خمارھلا وظجتنب لبس النقاب شا ت غير متبرجةج 

ويبلاح وظجتنب لبس القفازييج على وجهها إلا كانت بحضرة رجال أجانبج 

 لها التحلي. 

  التحلل األول في الحج يحل فيه للحاج كل شي  إل النسلا ج ويحصلل برملي

 جمرة العقبة.
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 على نحره مد الرمي.  ومي ساا الهدي ظوقف إحالله

  :حكم المحرمة إذا  حاضت 

إلا حاضت المرأة المتمتعة قبل ال لواع وخفليت فلوات الحلج أحرملت بلهج 

وصارت قارنلةج ومثلهلا المعل ورج والحلائض والنفسلا  ظفعلل المناسلك كلهلا 

غيللر ال للواع بالبيللتج وإن أصللابها الحلليض أثنللا  ال للواع خرجللت منلله 

 وأحرمت بالحجج وصارت قارنة. 

 :ما يجوز للمحرم فعله 

يجوز للمحرم لبل بهيمة األنعام والدجاج ونحوھاج وله قتل الصائل الملؤلي 

فللي الحللل والحللرم كاألسللدج واللل ئبج والنمللرج والفهللدج والحيللةج والعقللربج 

وللله فيهللا مائللة والفللأرةج وكللل مللؤل  كللالوز ج وقتللله فللي أول ضللربه أفضلللج 

 كما يجوز له صيد البحر واعامه. حسنةج 

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)  قال   ظعالى: -1

 .[96]المائدة/

َخـَمٌس فََواِسق  ي لـَقتََلَي : »×عي عائفة رضي   عنها قالت: قال رسول   و -2

ج َوالَكَللب  العَق لور   لديلاج َوالو للَراب  ج َوالفَلأَرة ج والح  متفللق «. فِلي الَحلَرِم: العََقللَرب 

 .(1)يهعل

  يجللوز للمحللرم بعللد إحراملله أن يوتسللل ويوسللل رأسلله وثيابللهج وللله ظبللديلهاج

ويجللوز للمحللرم أن يلللبس خللاظر الفضللةج ونعللارة العللييج وسللماعة األلنج 

والسللاعة فللي اليللدج ولللبس الحللزامج والحلل ا  ولللو كانللا مخي لليي بالماكينللةج 

 ويجوز له أن يحتجر ويكتحل لوجد ونحوه. 

 حللانج والسللتعالل بالخيمللةج أو الفمسلليةج أو سللقف يجللوز للمحللرم شللرُّ الري
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 السيارةج وحك الرأا ولو سقط منه بعض الفعر.

  مي أراد أن يضحي وحج في عفر لي الحجة فال ينبوي له عنلد اإلحلرام أن

سج ويجوز له فقط حلق أو ظقصير رأسله إن  يأخ  مي بدنه وشعره وظفره شيئا

س  س؛ لكون الحلق أو التقصير نسكا  . كان متمتعا

 

  :ما يفعل بالمحرم إذا مات 

 ×عي ابي عباا رضي   عنهما أن رجالس َوقََصله  بعيلره ونحلي ملد النبلي 

ن للوه  فِللي ثَللوبََيِيج َول : »×وھللو محللرمج فقللال النبللي  اَغِسللل وه  بَِمللا   َوِسللَدر  َوَكف ِ

وا َرأََسله ج فَلإنل   يََبعَث له  يَل ر  َخـم ِ سج َول ظـ  ه ِايبا ِمسُّو  س ظـ  لَب ِيلا متفلق «. وَم الِقيَاَملِة م 

 .(1)عليه

 

 الفـديـــة - 4

 :محظورات اإلحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام 

 ما ل فدية فيه: وھو عقد النكاح.  -1

 ما فديته مولعة: وھو الجماع في الحج قبل التحلل األولج وفديته بدنة.  -2

 . البري المأكول لصيدما فديته الجزا  أو بدله: وھو قتل ا -3

 ما فديته فدية ألى: وھو بقية المحعورات كالحلقج وال يب ونحوھا.  -4

  س أو معلل وراس واحتللاج إلللى فعللل محعللور مللي محعللورات َمللَي كللان مريضللا

اإلحرام السابقة غير الوا  كحلق شعر الرأاج ولبس المخيط ونحوھما فلله 

 للكج وعليه فدية األلى. 

  بين ثالثة أشياء: فدية األذى يخير فيها 

                                                           

 (.1206( واللفظ لهج ومسلر برقر )1267بخاري برقر )ج أخرجه المتفق عليه( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



الحج كتاب                                                                                             العبـادات

 والعمرة
630 

 صيام ثالثة أيام.  -1

أو  جأو ظملر جأو أرز جأو ي عر ستة مساكيي لكل مسكيي نصف صاع ملي بلر -2

 نحوھاج أو وجبة اعام لكل مسكيي حسب العرع والعادة.

 أو ي بل شاة.  -3

 . [196]البقرة/  (ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ)قال   ظعالى: 

 كانج أما اإلاعام وال بيحة فلفقرا  مكة. يجزئ الصيام في كل م

 حكم من فعل شيئاً من محظورات اإلحرام: 

س فلال إثلر  سج أو مكرھلا س ملي محعلورات اإلحلرام جلاھالسج أو ناسليا َمَي فعل شليئا

  .عليه ول فديةج وعليه أن يتخلى عي المحعور فوراس 

  .َوَمَي فعلها متعمداس لحاجة فعليه الفدية ول إثر عليه

 َي فعلها متعمداس بال ع ر ول حاجة فعليه الفدية مد اإلثر. َومَ 

 :فدية قتل الصيد البري 

س متعمداس وھو محرم: فإن كان لله مِ  يا ي ِلر بليي عَ ل ملي اللنل ثَلَمَي قتل صيداس بَر ِ ر خ 

م المِ  ل بلدراھر يفلتري ثَلإخراج المثل ي بحه وي عمه مساكيي الحرمج أو يقلول

س في عر كل مسكي ي نصف صاعج أو يصوم عي اعلام كلل مسلكيي بها اعاما

سج وإن كان الصيد ليس له مِ  م الصيد بدراھرج ثر يخير بيي اإلاعام ثَ يوما ل يقول

 والصيام. 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې)  قال   ظعالى:

 . [95]المائدة/ (ېئ ىئ ىئ ىئ ی ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

 ج والعمرة: حجماع في الة الفدي 

فدية الجماع في الحج قبل التحلل األول بدنةج فإن لر يجد صام ثالثلة أيلام فلي  -1

الحج وسبعة إلا رجد إلى أھللهج وإن كلان الجملاع بعلد التحللل األول فكفديلة 
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 األلىج والمرأة كالرجل في للك إل إن كانت مكرھة. 

َي وقللد علللى امرأظلله فللي العمللرة قبللل السللعي أو التقصللير فديللة  -2 فديللة َملل

 أللى. ا

 وقتل صيده:  حرمحكم قطع شجر ال 

م والحالل ق د شجر حرم مكلة وحفيفله إل اإللخلرج وملا رِ حَ يحرم على الم   -1

زرعه ا دمليج ول فديلة فيلهج كملا يحلرم قتلل صليد الحلرمج فلإن فعلل فعليله 

 الفدية.

ويحرم صيد حرم المدينةج وق د شجرهج ول فدية فيهج لكي يعزر ملي صلاده  -2

ؤخ  مي حفيفه ملا ي لـحتاج إليله للعللفج ولليس فلي اللدنيا حلرم إل ويأثرج وي

 ھ ان الحرمان.

 :حدود حرم المدينة 

مي الفرا الحرة الفرقيةج وملي الولرب الحلرة الوربيلةج وملي الفلمال جبلل 

 ثور خلف جبل أحدج ومي الجنوب جبل عير وبسفحه الفمالي وادي العقيق.

  :ًحكم من كرر محظورا 

مي جنس واحد ولر يفد فلدى ملرة واحلدةج بخلالع صليدج  َمَي كرر محعوراس 

س فلدى لكلل جلنس  ومي كرر محعوراس مي أجناا بأن حلق رأسهج ومس ايبا

 مرة. 

  .يحرم عقد النكاح حال اإلحرام ول يصلج ول فدية فيهج وظصل الرجعة 

  :من يجب عليه الهدي 

الحرامج  يجب الهدي على المتمتد والقارن إن لر يكونا مي حاضري المسجد

وھو: شاةج أو سلبد بدنلةج أو سلبد بقلرةج فملي للر يجلد الهلدي أو عجلز عنلهج 

صلام ثالثللة أيللام فللي الحللج قبللل عرفللة أو بعللدھاج ويكللون آخرھللا يللوم الثالللذ 
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 عفر وھو األفضل وسبعة إلا رجد إلى أھلهج أما المفرد فال ھدي عليه.

  جئ  جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئىئ ىئ ىئ ی ی ي ي  ...)  قال   ظعالى:

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ  جئ جئ

 . [196]البقرة/   (جئ جئ جئ جئ

  سج وفديللة األلىج واللللبس س وظفريقللا كللل ھللدي أو إاعللام فلمسللاكيي الحللرم لبحللا

جلللد سلللببهج وجلللزا  الصللليد فلللي الحلللرم  ونحوھملللاج ودم اإلحصلللار حيلللذ و 

 لمساكيي الحرمج ويجزئ الصيام في كل مكان. 

 وي عر منه فقرا  الحرم.  جويهدي جران يسي أن يأكل منهھدي التمتد والق 

  ـَحَصر يجب عليه أن ي بل ما استيسلر ملي الهلدي ثلر يحللقج فلإن للر يجلد الم 

س َحلل   ول شي  عليه.  جھديا

  :حكم الصيد الذي له مثل والذي ليس له مثل 

قرظهج الصيد ال ي له مثل مي النعر مثل النعامة فيها بدنةج وحمار الوحشج وب -1

والوعلج واألي ِل فيه بقرةج وفي الضبد كبشج وفي الوزال عنزج وفلي اللوبر 

والضللب جللديج وفللي اليربللوع َجَفللرةج وفللي األرنللب َعنَللااج وفللي الحمامللة 

 وأشباھها شاةج وما سوى للك يحكر به عدلن مي لوي الخبرة. 

سج و -2 م الصيد بدراھر ويفلتري بهلا اعاملا لداس الصيد ال ي ل مثل له يقول يع لي م 

س.   لكل مسكييج أو عدل للك صياما

  :أقسام الدماء في الحج 

 دم التمتد والقرانج يأكل منه الحاج ويهدي وي عر الفقرا .  -1

س مللي محعللورات اإلحللرام كحلللق الللرأاج أو لللبس  -2 دم الفديللة لمللي فعللل شلليئا

 المخيط ونحوھما.

 دم الجزا  لمي قتل الصيد البري المأكول.  -3

بس عي إظمام النسكج أو عي البيتج ولر يفترا.دم اإل -4  حصار لمي ح 
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 دم الوا  إلا وائ قبل أن يحل. -5

 ة األخيرة ل يأكل منهاج بل ي بحها وي عمها فقرا  مكة.ربعوھ ه الدما  األ

 :حكم نقل اللحوم خارج الحرم 

 ما ي بحه الحجاج ثالثة أنواع:

كل منهج وي علر الفقلرا ج ولله نقلله ھدي التمتد أو القران ي بل في الحرمج ويأ -1

 خارج الحرم.

ما ي بل داخل الحرم جلزا  لصليدج أو فديلة أللىج أو فعلل محعلور فهل ا كلله  -2

 ول يأكل منه. جلفقرا  الحرم

أو غيرھما فه ا يوزع  جما ي بل خارج الحرم كهدي اإلحصارج أو فدية جزا  -3

 ول يأكل منه. جحيذ لبلج وله نقله إلى مكان آخر
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 أنـواع النســك - 5

 .األنساك ثالثة: التمتع، والقران، واإلفراد 

ثر يحرم بلالحج  جويفر  منها ج: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجصفة التمتع -1

ويستمر في اإلحرام إلى أن يرمي جمرة العقبة  هجامِ بها في عَ رَ أو ق   جمي مكة

 عمرة(.  صفة الن ق به: )لبيكعليه ھدي التمتدج وو يوم العيدج

سج أو يحلرم بلالحج أولس ثلر يلدخل صفة القةران:  -2 أن يحلرم بلالعمرة والحلج معلا

س(ج ويجللوز لمللي كللان  العمللرة عليللهج وصللفة الن للق بلله: )لبيللك عمللرة وحجللا

مع وراس أن يدخل الحج على العملرة قبلل الفلروع فلي اوافهلا كملي أصلابها 

 مثالس.أو النفاا الحيض 

س(ج وعملل أن يحرم بالحصفة اإلفراد:  -3 ج مفرداسج وصفة الن ق به: )لبيلك حجلا

القارن كعمل المفرد سوا ج إل أن القارن عليه ھديج والمفرد ل ھدي عليهج 

 والقران أفضل مي اإلفرادج والتمتد أفضل منهما. 

 :أفضل األنساك 

سج والتمتد أفضل األنساك وأولھا؛ ألنه الل ي  ينبوي لكل حاج أن يحج متمتعا

أصلحابه بلهج وعلزم علليهر أن يحللوا فلي حجلة اللوداع إل  × أمر رسول  

 مي ساا الهديج والتمتد أيسر األنساك وأسهلهاج وأكثرھا عمالس. 

  س أو مفرداس فلاألولى أن يقللب نسلكه إللى عملرة ليصلير إلا أحرم اإلنسان قارنا

للر ويحللل س ولللو بعللد أن اللاع وسللعى إلا لللر يسللق معلله الهللديج فيقص ِ  ؛متمتعللا

س أل   .×مر النبي اظباعا

 وأما مي ساا الهدي فيعل في إحرامه ول يتحلل إل بعد الرمي يوم النحر. 

  دخول مكةصفة: 

سج ويسلي دخولله ملي أعالھلا  إلا أحرم المسلر بالحج أو العمرة قصد مكة ملبيا
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إن كان أرفق لدخولهج وأن يوتسل إن ظيسرج ويدخل المسلجد الحلرام ملي أي 

مسجد الحرام قدم رجله اليمنىج ثر قلال ملا يقلال جهة شا ج فإلا أراد دخول ال

ـرل اَفتَـَل ِلي أََبَواَب َرَحـَمتِكَ »عند دخول المساجد:  ه    .(1)مسلرأخرجه  «.اللـل

لللَيَ اِن »  أَع لللول  بِلللاهلل العَِعللليِرج َوبَِوَجِهلللِه الَكلللِريِرج َوس َلَ انِلللـِه القَلللِديِرج ِملللَي الفل

ِجيرِ    .(2)أخرجه أبو داود «.الرل

  إلا دخللل المسللجد الحللرام بللدأ بللال واع مباشللرة إل أن يكللون وقللت فريضللة

 فيصليها ثر ي وع. 

  يبللدأ المعتمللر عمللرة مفللردةج أو عمللرة ظمتللد ب للواع العمللرةج ويبللدأ القللارن

 والمفرد ب واع القدومج وھو سنة ليس بواجب. 

 و التحلل مي النسلك يكلون: إملا بإظملام النسلكج أو التحللل لعل ر إن اشلتراج أ

 الحصر.

                                                           

 (. 713برقر ) أخرجه مسلم ( 1)

 (.466/ أخرجه أبو داود برقر )صحيح( 2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



الحج كتاب                                                                                             العبـادات

 والعمرة
636 

 

 معنى العمرة وحكمها - 6

 جوالسلللعي بللليي الصلللفا والملللروة جبلللال واع بالبيلللت ٬: ھلللي التعبلللد العمةةةرة 

 أو التقصير. جوالحلق

 :حكم العمرة 

العمرة واجبة في العمر مرةج وظسي في كل وقت مي العامج وفي أشهر الحج 

 أفضل مي سائر العامج والعمرة في رمضان ظعدل حجة. 

  أربللد عمللر كلهللا فللي أشللهر الحللج وھللي: عمللرة الحديبيللةج  ×اعتمللر النبللي

ج وكلهلا كانلت فلي ×وعمرة القضا ج وعمرة الجعرانةج وعمرظه ملد حجتله 

 لي القعدة. 

 اإلحرامج وال واعج والسعي. أركان العمرة : 

 ج ومي ظرك واحداس : اإلحرام مي الميقاتج والحلق أو التقصيرواجبات العمرة

س بالح  .كر فهو آثرج لكي ل دم عليهج وعمرظه صحيحةمنها متعمداسج عالما

 شروط صحة الطواف: 

س.. أن يبلدأ ملي  النية.. ال هارة ملي الحلدا األكبلر.. سلتر العلورة.. ال لواع سلبعا

الحجر األسود و يختر به.. ال واع بكامل البيلت.. أن يجعلل البيلت علي يسلاره.. 

 الموالة بيي األشواا إل لع ر.
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 صفـة العمــرة - 7

 يحرم مي يريد العمرة بها مي الميقلات إلا كلان ملاراس بلهج وملي كلان دون  أن

الميقات أحرم مي حيذ أنفأج وإن كان مي أھل مكة خرج إلى الحل كالتنعير 

ويخلرج ملي  جليحرم منهج ويستحب أن يدخل مكة لليالس أو نهلاراس ملي أعالھلا

 . حرمج ويق د التلبية إلا دخل أدنى حدود الأسفلها إن كان أيسر له

 سج المسجد الحرام  لفإلا وص ويبدأ بال واع بالكعبة مي الحجلر دخله متوضئا

 األسودج ويجعل البيت عي يساره. 

ويسي أن يض بد قبل أن ي وعج بأن يجعل وسط ردائه ظحت عاظقه األيمي 

 وارفيه على عاظقه األيسر في جميد األشواا. 

الثالثلة األوللى ملي وھو المفلي بقلوة ونفلاا فلي األشلواا  جويسي أن يرمل

الَحَجللر إلللى الَحَجللرج ويمفللي فللي األشللواا األربعللة األخيللرةج والضلل باع 

والواع العملرة فلي الواع القلدوم  جوالرمل سلنة للرجلال فقلط دون النسلا 

 فقط. 

  فإلا حالى الحجر األسود استقبله واستلمه بيدهج وقبللله بفملهج فلإن للر يسلت د

أو عصللا  جن لللر يسللت د اسللتلمه بمحجلليوضللد يللده اليمنللى عليلله َوقبللهللاج فللإ

ول يقبلهاج اليمنى ونحوھما مما في يده َوقبللهاج فإن لر يست د أشار إليه بيده 

)  أكبر( مرة واحدةج ويفعلل لللك فلي  :إلا حالاه لويقوويمضي ول يقفج 

كل شواج ثلر يلدعو أثنلا  اوافله بملا شلا  ملي األدعيلة الفلرعية ويل كر   

 ويوحده. 

 ملر بلالركي اليملاني اسلتلمه بيلده اليمنلى بلدون ظقبيلل فلي كلل شلوا ول  فإلا

يكبرج فإن شق استالمه مضى في اوافله بلال ظكبيلر ول إشلارةج ويقلول بليي 

في لوع سلبعة  (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )الركي اليماني والحجلر األسلود: 

 جأشواا كامللة ملي ورا  الكعبلة والِحجلرج يكبلر كلملا حلالى الحجلر األسلود
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ويقب ِله في كل شوا إن أمكيج ول يستلر الركنيي الفاميييج وله أن  جويستلمه

أو غيرھما فيضلد  جأو الوداع جيلتزم ما بيي الركي والباب بعد اواع القدوم

 ويدعو ويسأل   ظعالى.  جولراعيه عليه جووجهه جصدره

  ھلو و ×فإلا فلر  ملي ال لواع غ لى كتفله األيملي وظقلدم إللى مقلام إبلراھير

 . [125]البقرة/  (ۉ ې ې ې ې )  يقرأ: 

 صلي ركعتيي خفيفتيي خلف مقام إبلراھير إن ظيسلر وإل فلي أي سي أن يثر ي

الفاظحللة  بعللد مكللان مللي المسللجد الحللرامج ويسللي أن يقللرأ فللي الركعللة األولللى

الفاظحة سلورة )اإلخلال،(ج ثلر ينصلرع  بعد سورة )الكافرون( وفي الثانية

بعد الركعتيي ھنا غير مفروعج وك لك اللدعا  عنلد  مي حيي يسلرج والدعا 

 مقام إبراھير ل أصل له.

  الحجر األسود ويستلمه إن ظيسر.   ھب إلى يسي أن يثر إلا فر  مي الصالة 

 :ک  ڑ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ) ثر يخرج إلى الصفاج ويسي أن يقرأ إلا قرب منه  

 .[158]البقرة/ (ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

ويقول: أبدأ بما بدأ   بهج فإلا صعد على الصفا ورأى البيلت يقلف مسلتقبالس 

س يديله للل كر واللدعا ج  س رافعلا ل عللى ھيئلة ظكبيلر الصلالةج القبلة ويكبر ثالثلا

ل إلَللـهَ إلل   َوَحللدَه  ل َشللِريَك لَللـه ج لَللـه  »قللائالس: ويحمللده يوحللد   ويكبللره 

ج َولَـه  الَحل َلك  ـَمد ج َوھ لَو َعلَلى ك لل ِ َشلَي   قَلِديٌرج ل إلَلـهَ إل   َوَحلدَه ج أََنَجلَز الم 

 .(1)متفق عليه«. َوَعدَه ج َونََصَر َعَبدَه ج َوَھَزَم األَحَزاَب َوَحدَه  

ثر يدعوج ثر يعيد ال كر مرة ثانيةج ثر يدعوج ثر يعيد ال كر ملرة ثالثلةج يجهلر 

 ويسر بالدعا .  جبال كر

 س إلى المروة بخفلوع وظل للج ويمفلي حتلى يحلالي ثر ينز ل مي الصفا متجها

س شلديداس إللى العللر األخضلر الثلانيج ثلر  العلر األخضرج فإلا حالاه سلعى سلعيا

                                                           

 (ج واللفظ له.1218(ج ومسلر برقر )4114ج أخرجه البخاري برقر )متفق عليه( 1)
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 ويدعو.  جويكبر جيمفي إلى المروةج وفي كل للك يهلل

    س يديلله ووقللف يلل كر فللإلا وصللل إلللى المللروة رقاھللا واسللتقبل البيللت رافعللا

سج ثر ينزل مي المروة  جويقول ما قاله على الصفا ظعالى ويدعوج ويكرره ثالثا

إلى الصفاج يمفي في موضد مفليهج ويسلعى فلي موضلد سلعيهج يفعلل لللك 

سج لھابله َسل ويخلتر بلالمروةج وظسلي  جيةج يبلدأ بالصلفاعَ يةج ورجوعله َسلعَ سلبعا

 للسعي ال هارة والموالة.

  :وتسن المواالة بين الطواف والسعي 

ه بالتقصليرج  جلسعي حلق وھو األفضلفإلا أظر ا أو قصلر مي شعر رأسه يعم 

وحل له كل شي   جوظ قص ر المرأة مي شعرھا قدر أنملةج وب لك ظمت العمرة

 م كاللبااج وال يبج والنكاح ونحو للك. رِ حَ ـم عليه وھو م  ر  حَ 

 ظسلرع  ول جالمرأة كالرجل في ال واع والسعي إل أنها ل ظرمل في اواع

ج وظجتنللب إظهللار الزينللةج وكفللف الوجللهج ورفللد ول ظضلل بد جيسللع فللي

 . الصوتج ومزاحمة الرجال

  إلا جامد الرجل زوجته بعد اإلحرام بالعمرة لزمه أن يتمها ثر يقضيها؛ ألنه

وقبل الحللق أو التقصلير أفسدھا بالجماعج وإن جامعها بعد ال واع والسعي 

 فال ظفسد عمرظهج وعليه فدية األلى. 

 ر في العمرةيستحب ف قص ِ ويحلق فلي الحلج إلا كلان ملا  جي حق المتمتد أن يـ 

س.   بيي النسكيي متقاربا

  إلا أقيمللت الصللالة وھللو فللي ال للواع أو السللعي فإنلله يللدخل مللد الجماعللة

ول يلزمله أن يلأظي  جويصليج فإلا انتهت الصالة أظر الفوا مي حيلذ وقلف

 به مي أول الفوا. 

 :حكم تقبيل الحجر األسود 

ج فملي نةل الحجر األسلود واسلتالمه واإلشلارة إليله والتكبيلر كلل لللك سلظقبي
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 شق عليه شي  منها ظركها ومضى. 

 جالسنة ظقبيل الحجر األسود واستالمه لمي سهل عليه للك فلي حلال ال لواع 

وبيي ال واع والسلعيج أملا ملد الزحلام وأليلة ال لائفيي فلال يفلرعج وظركله 

ج وألىة الناا محرمةج فال سنةوالتقبيل خاصة النسا ؛ ألن الستالم  جأفضل

 ويرظكب المحرم في آن واحد. نةيفعل الس

  س مي الأصل الحجر األسود أنه دظه خ ايلا  جلبينزل مي الجنة أشد بياضا فسلول

بني آدمج ولول ما مس ه مي أنجاا الجاھلية ما مسه لو عاھة إل شفيج يبعثه 

َوَمَسلل  الحجلر األسلود واللركي    يوم القيامة فيفهد على مي استلمه بحقج

س.   اليماني يح لان الخ ايا ح  ا

 :فضل الطواف بالبيت 

 يستحب للمسلر أن يكثر مي ال واع بالبيت.

َملا: ع َملرَ  ِلَبيِ  يَق ول   أَبَاه   َسِمدَ  أَنله   ع َمَير   َبيِ  ع بََيدِ  َبيِ  ٬َعَبِدا َعيَ   َرِضلَي    َعَنه 

َكنََييِ  َھ ََييِ  إِلل  تَِلر  ظَسَ  أََراكَ  َل  يـلِ  َما َكيَ  َسَودَ األَ  َحَجرَ ال الرُّ  فَقَلالَ   يَ ـيََمانِلال َواللرُّ

َما إِنل » :يَق للول    ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرس للولَ  َسللِمَعت   فَقَللدَ  أََفعَلللَ  إِنَ  :ع َمللرَ  اَبللي   طُّ ـيَلل اَسللتاَِلَمه   ح 

 َرَكعَتَلَييِ  ىـَوَصللل َحِصيهِ ـي ل أ َسلب وعسا َالاعَ  َميَ » :يَق ول   َوَسِمَعت ه  : قَالَ  «َخَ ايَاـال

للٌ  َرفَدَ  َما» :يَق ول   َوَسِمَعت ه  : قَالَ  «َرقَبَة   َكِعدَلِ  لَه   َكانَ  ا َرج   إِلل  َوَضلعََها َوَل  قَلدَمس

للطل  َحَسللنَات   َعَفللر   لَلله   ك تِبَللتَ  فِللدَ  َسللي ِئَات   َعَفللر   َعَنلله   َوح  . «دََرَجللات   َعَفللر   لَلله   َور 

 .(1)م يالترأحمد وأخرجه 

  ال واع بالبيت على اهارة أفضل وأكملج وإن ااع بال وضو  صلج أملا

 ال هارة مي الحدا األكبر كالجنابة والحيض فتجب. 

                                                           

 (. 959( وھ ا لفعهج وأخرجه الترم ي برقر )4462/أخرجه أحمد برقر )صحيح( 1)
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 صفـة الحـج - 8

  وأمر به أصحابه رضي   عنهر.  ×صفة الحج ال ي بينه الرسول 

  ي سللي للمحللليي بمكللة وأھللل مكللة الغتسللال والتنعللف والت يللب ثللر اإلحللرام

الحج يوم التروية قبل الزوال وھو اليوم الثامي ملي لي الحجلةج ي لـحرم ملي ب

س( وأمللا القللارن  مكانلله اللل ي ھللو نللازل فيللهج ويقللول فللي إھالللله: )لبيللك حجللا

 والمفرد فيبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر.  

  س كل مي أراد الحج إلى منى قبل الزوالج فيصلي بها مد اإلمام ثر يخرج ملبيا

إن ظيسر العهر والعصر والمورب والعفا  والفجر قصراس بال جمدج وإن لر 

 يتيسر صلى في موضد رحله قصراس بال جمدج ويبيت في منى ظلك الليلة. 

  ثلر إلا العلت الفلمس ملي اليلوم التاسلد وھلو يلوم عرفلة سلار ملي منلى إلللى

س ومكبراسج فينزل بنمرة إلى الزوالج وھي مكان قري ب مي عرفات عرفة ملبيا

 وليس منها. 

 :حدود عرفات 

مي الفرا الجبال المحي ة الم للة على ميلدان عرفلاتج وملي الولرب وادي 

عرنةج ومي الفمال ملتقى وادي وصيق بوادي عرنةج ومي الجنوب ملا بعلد 

س. س بنحو كيلو ونصف ظقريبا  مسجد نمرة جنوبا

 للللك  فللإلا زالللت الفللمس رحللل إلللى أول عرفللة جهللة مسللجد عرفللاتج وفللي

المكان )ب ي عرنة( يخ ب اإلمام بالناا وھو ا ن داخل المسجدج ثر يؤلن 

س  المؤلن لصالة العهرج ثر يقيرج ثر يصللي اإلملام بهلر العهلر والعصلر جمعلا

وقصراسج ركعتيي ركعتلييج يجملد بينهملا جملد ظقلدير بلألان واحلد وإقلامتييج 

س و  قصراس كما سبق. فإن لر يتيسر له صلى جماعة مد رفقته في منزله جمعا

  ثر يسي لله بعلد الصلالة أن يتوجله إللى عرفلاتج ويقلف عنلد الجبلل المسلمى

ةج فيجعله بينه وبيي القبلةج ويستقبل القبلة جاعالس حبلل المفلاة بليي فرعجبل 
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 يديه. 

س عنللد الصللخرات أسللفل الجبلللج يلل كر  ج ويللدعوهج ويسللتوفره  ويعللل واقفللا

س يديلهج يلدعو ويل س عللى بخفوع وظل للج رافعلا بلي ويهلللج ولله الوقلوع راكبلا

سج واألفضلل ملا كلان فيله  س أو ماشليا س عللى األرضج أو واقفلا الراحلةج أو جالسا

 واألحضر لقلبه.  جاألخفد له

  ويكثر مي الدعا  بما ورد في القلرآن والسلنة الصلحيحةج وبملا شلا ج ويكثلر

ز وجلللج مللي السللتوفارج والتوبللةج والتكبيللرج والتهليلللج والثنللا  علللى   علل

ج وي عهللـر الفتقللـار إلللى   عللز وجلللج وي لللـلُّ فللي ×والصللالة علللى النبللي 

الدعــا ج ول يستب ئ اإلجابةج ويعلل يل كر   ويلدعوه حتلى يويلب قلر، 

 الفمس.

  إن لر يتيسر له أن يقف عند الجبل قرب الصخرات وقلف فيملا ظيسلر لله ملي

 ي عرنة. عرفة في منزله أو غيرهج وعرفة كلها موقف إل ب 

  :وقت الوقوف بعرفة 

يبدأ بعلد زوال الفلمس ملي يلوم عرفلة إللى غلروب الفلمسج ويسلتمر زملي 

الوقوع إلى الوع الفجر مي ليللة العاشلرج وملي دخلل قبلل اللزوال أو دخلل 

ليلة عرفة جازج لكي السنة الدخول بعد اللزوالج َوَملَي وقلف لليالس وللو لحعلة 

حلللة أو األرض ل الوقللوع علللى أجللزأهج ومعنللى الوقللوع: المكللذ علللى الرا

س   جالقدمييج ومي وقف بعرفة نهاراس ثر دفد قبل الوروب فقد ظرك أمراس مسلتحبا

 ول دم عليهج وحجه صحيل.

ا  َرِضلَي   َعَنلـه  أنللـه  أَدَرَك النلبِليل  َضلر ِ بالمزدلفلة حليي  ×عي ع َرَوةَ بي م 

َمَي َشِهدَ َصالظَنَا ھلِ ِه َوَوقَلَف َمعنلا : »×فقاَل لَـه  النلبِيُّ  ...خرج لصالة الفجر

لله  َوقَضللى  حتلللى نَللَدفََد َوقَللد َوقَللَف بِعَرفَللةَ قََبللَل للللَك لللَياَل أو نَللـهاراس فَقللَد أظللرل َحجل
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 .(1)أخرجه أبو داود والترم ي«. ظَفَثَه  

  س وعليلله السللكينة فللإلا غابللت الفللمس أفللاض مللي عرفللات إلللى مزدلفللة ملبيللا

حر النللاا بنفسلله أو دابتللهج وإلا وجللد فجللوة أسللرعج فللإلا والهللدو ج ول يللزا

س والعفلا  ركعتلييج يجملد بينهملا  وصل إلى مزدلفة صلى بهلا المولرب ثالثلا

 جمد ظأخير بألان واحد وإقامتييج ويبيت بها ويصلي التهجد والوظر. 

  ثر يصلي الفجر مد سلنتها بوللس بعلد دخلول الوقلتج فلإلا صللى الفجلر أظلى

ھو ا ن مسجد مزدلفةج ويقلف ھنلاك مسلتقبالس القبللةج يل كر المفعر الحرام و

س  أو عللى األرض  ج  ظعالىج ويحمدهج ويهللهج ويكبرهج ويلبيج ويدعو راكبلا

 . [198]البقرة/ (...ڌچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ) حتى يسفر جداس كما قال سبحانه:

  وإن لر يتيسر له ال ھاب إلى المفعر الحرام فمزدلفة كلها موقلف فيلدعو فلي

 مكانه مستقبالس القبلة. 

ويجوز للضعفة ولوي األع ار مي الرجال والنسا  ومي يلرافقهر أن يلدفعوا 

مي مزدلفة إلى منى إلا غاب القمر أو إلا مضى أكثر الليلج ثر يرموا جملرة 

 العقبة إلا وصلوا منى. 

 د الحاج مي مزدلفة إلى منى قبلل اللوع الفلمس وعليله السلكينةج فلإلا ثر يدف

لراس  س أو  -وھلو ملي منلى-وھلو واد بليي مزدلفلة ومنلى -بلغ محس ِ أسلرع راكبلا

س قدر رمية حجر.   ماشيا

ويلتقط سبد حصيات ملي عنلد الجملراتج أو ملي اريقله إللى الجملرات ملي 

يقلهج ويق لد التلبيلة منىج وإن أخ ھا مي مزدلفة جازج ويلبلي ويكبلر فلي ار

 إلا رمى جمرة العقبة. 

  فللإلا وصللل جمللرة العقبللة وھللي آخللر الجمللرات مللي جهللة منللى رماھللا بسللبد

حصيات بعد الوع الفمسج جاعالس منى عي يمينه ومكة علي يسلارهج يرفلد 

                                                           

 (ج وھ ا لفعه.891(ج وأخرجه الترم ي برقر )1950/أخرجه أبو داود برقر )صحيح( 1)
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 يده اليمنى بالرميج ويكبر مد كل حصاة. 

 والسللنة فللي حصللى الجمللار أن ظكللون صللويرة بلليي الحمللص والبنللدا مثللل

حصللى الخلل عج ول يجللوز الرمللي بحصللاة كبيللرةج ول يجللوز الرمللي بويللر 

ول  جوالنعلالج والجلواھر والمعلادن ونحوھلاج ول يلؤلي جالحصى كالخفلاع

 يزاحر المسلميي عند الرمي وغيره. 

  :ثللر بعللد الرمللي يلل بل المتمتللد والقللارن الهللديج ويقللول عنللد اللل بل أو النحللر

 ل مني(. )باسر   و  أكبرج اللهر ظقب

َما أََقَرنََييِ  أََملََحَييِ  بَِكَبَفَييِ  × النلبِيُّ  َضحلىرضي   عنه قال: عي أنس   لَبََحه 

ى بِيَِدهِ   .(1). متفق عليهِصفَاِحِهَما َعلَى ِرَجلَه   َوَوَضدَ  َوَكبلرَ  َوَسمل

ويسي أن يأكل مي لحمهج ويفرب مي مرقهج وي عر منه المسلاكييج ولله أن 

 نه لبلده. يتزود م

 والحللق أفضللج  جأو يقصلره إن كلان رجلالس  جثر بعد لبل الهلدي يحللق رأسله

والسنة أن يبدأ الحالق بيميي المحلواج والمرأة ظ قصر مي شعلـر رأسلها قلدر 

 أنملة. 

للـرل اَغِفللَر : »×عللي أبللي ھريللرة رضللي   عنلله قللال: قللال رسللول    ه  اللـل

للللـَحل ِِقييَ  للللـرل اَغِفللللَر »  وللمقصللللريي  قللللال:  قللللالوا: يللللا رسللللول« ِلَلـم  ه  اللـل

للللـَحل ِِقييَ  للللـرل اَغِفللللَر »قللللالوا: يللللا رسللللول   وللمقصللللريي  قللللال: « ِلَلـم  ه  اللـل

ـَحل ِِقييَ  ِرييَ »قالوا: يلا رسلول   وللمقصلريي  قلال: « ِلَلـم  قَص ِ متفلق «. َوِلَللـم 

 .(2)عليه

 رام إل النسللا ج فيحللل للله فللإلا فعللل مللا سللبق حلللل للله جميللد محعللورات اإلحلل

اللباا وال يب وظو ية الرأا ونحوھاج ولو رمى جمرة العقبة فقط حلل لله 

كل شلي  ملي المحعلورات إل النسلا  وللو للر يحللق أو يل بل الهلدي إل ملي 
                                                           

 (ج واللفظ له.1966(ج ومسلر برقر )5558ج أخرجه البخاري برقر )متفق عليه( 1)

 (ج واللفظ له.1302(ج ومسلر برقر )1728ج أخرجه البخاري برقر )متفق عليه( 2)
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 ساا الهدي فال يحل حتى يرمي وي بل الهديج ويسمى ھ ا )التحلل األول(. 

 عَل ِـر النلاا ويسي لإلمام أن يخ ب ضحى يوم النحر بم نى عند الجمراتج يـ 

مناسكهرج ثر يللبس الحلاج ثيابله ويت يلب ويفليض إللى مكلة ضلحى في لوع 

 بالبيت اواع الحجج ويسمى )اواع اإلفاضة أو الزيارة( ول يرمل فيه. 

س وھللو األجللودج وإن اكتفللى  ثللر يسللعى بلليي الصللفا والمللروة إن كللان متمتعللا

س أو مفلرداس  المتمتد بسعي واحد بيي الصفا والمروة فلال بلأاج وإن كلان قارنلا

ولر يسد ملد الواع القلدوم الاع وسلعى كلالمتمتدج وإن سلعى بعلد الواع 

القدوم وھو األفضل فال سعي عليه بعد الواع اإلفاضلةج ثلر قلد حلل لله كلل 

 شي  مما حرم عليه في اإلحرام حتى النسا ج ويسمى ھ ا )التحلل الثاني(.

  :أول وقت طواف الزيارة 

مععر ليلة النحر لمي وقف بعرفةج ويسي في يومهج ولله ظلأخيرهج بعد مضي 

 ول يؤخره عي شهر لي الحجة إل لع ر. 

  ثلر يرجلد إللى منلى ويصلللي بهلا العهلرج ويمكلذ فيهللا بقيلة يلوم العيلد وأيللام

التفريق ولياليهاج فيبيت بمنى ليلة الحادي عفلرج وليللة الثلاني عفلرج وليللة 

فضلج فإن لر يتيسر المبيت بات مععر الليل وھو األ -إن ظأخر-الثالذ عفر 

 أو آخره. جأو وس ه جمي ليالي منى بمنى مي أوله

ويصلي الصلوات الخمس مد الجماعة في أوقاظها قصراس بلال جملد فلي مسلجد 

الخيف إن ظيسرج وإل صلى جماعة في أي مكان مي منلىج ويرملي الجملرات 

ى كلل يلوم ملي أي مكلان فلي الثالا في أيام التفريق بعد الزوالج يللتقط حصل

 منى. 

  س إن ظيسللرج فيرمللي فللي اليللوم الحللادي والسلنة أن يلل ھب إلللى الجمللرات ماشلليا

عفر بعد الزوال )الجمرة األولى( وھلي الصلورى التلي ظللي مسلجد الخيلف 

بسبد حصيات متعاقباتج يرفد يده اليمنى مد كل حصاةج ويقول: )  أكبر( 
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 مستقبالس القبلة إن ظيسر. 

س يديللهج ويللدعو فللإلا فلل ر  ظقللدم قللليالس عللي يمينللهج فيقللف مسللتقبالس القبلللة رافعللا

 اويالس بقدر سورة البقرة. 

  ثر يسير إلى )الجمرة الوسل ى( ويرميهلا بسلبد حصليات كملا سلبقج ويرفلد

يده اليمنى مد كل حصاة ويكبرج ثر يتقدم لات الفمالج ويقف مستقبالس القبللة 

س يديهج ويدعو اويالس أقل مي  دعائه في األولى.  رافعا

  ثر يسير إلى )جمرة العقبة( ويرميها بسبد حصياتج جاعالس مكة علي يسلاره

ول يقللف عنللدھا للللدعا ج وبلل لك يكللون قللد رمللى إحللدى  جومنللى عللي يمينلله

 يبيللت فللي منللىج وأن يجمللد رمللي وعفللريي حصللاةج ويجللوز للمعلل ور أل  

ج أو يرملي فلي يوميي في يوم واحدج أو يؤخر الرمي إلى آخر أيلام التفلريق

 الليل.

  ثللر يفعللل فللي اليللوم الثللاني عفللر كمللا فعللله فللي اليللوم الحللادي عفللرج يرمللي

 الجمار الثالا بعد الزوال كما سبق. 

  فإن أحب التعجلل فلي يلوميي خلرج ملي منلى قبلل الولروب فلي اليلوم الثلاني

عفرج وإن ظأخر إلى اليوم الثاللـذ عفلر رملـى الجملار اللثالا بعلد اللزوال 

ج والملرأة كالرجلل فلي كلل ملا ×ل الرسلول َعلو األفضل؛ ألنله فِ كما سبق وھ

 سبقج وب لك فر  الحاج مي أعمال الحج. 

  حجة واحدة ھي حجة الوداع قام فيها بأدا  النسكج والدعوة إلى  ×حج النبي

ل األمة مسؤولية الدعوة إلى  ج ففي عرفة ظر إكملال اللدييج وفلي   ج وحم 

ِلي بَل ِلغ الفللاِھد  : »في حجتله ×سؤولية الديي كما قال يوم النحر ظحميل األمة م

 .(1)متفق عليه«. الوَائِبَ 

    يفـرع للمسلـر كلما فر  ملي عبلـادة كالصلالة والصليام والحلج أن يل كر
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عللز وجللل اللل ي وفقلله ألدا  ال اعللةج ويحمللده علللى مللا يسللر للله مللي أدا  

ل العبلادة وملي  بهلا ويستوفره عي التقصلير ل كملي يلرى أنله أكمل جالفريضة

 على ربه. 

 . [200]البقرة/ (...ہں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ )قال ظعالى: 

  ثر بعد رمي اليوم الثالذ عفر بعد اللزوال يخلرج ملي منلىج وملي السلنة أن

ينللزل بللاألب ل إن ظيسللر ويصلللي بلله العهللر والعصللر والموللرب والعفللا ج 

 ويبيت به بعض الليل. 

 لللوداع إن كللان مللي غيللر أھللل مكللةج ثللر ينللزل إلللى مكللة وي للوع اللواع ا

والحللائض والنفسللا  ل اللواع عليهمللا للللوداعج فللإلا اللاع للللوداع نفللر إلللى 

 بلدهج وله أن يحمل معه مي ما  زمزم ما ظيسر إن شا . 

َمللا اَبللِي َعبلللاا   َعللي أ ِمللَر النلللاا  أََن يَك للوَن آِخللر  َعَهللِدِھَر : قَللالَ َرِضللَي    َعنه 

ف َِف َعَي أ إِلل  جبََيتِ البِ   .(1)متفق عليه. َحائِِض ـالَمَرأَةِ ـالنله  خ 
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 أحكام الحج والعمرة - 9

 :أعمال يوم النحر 

وھللو العاشللر مللي شللهر لي -األفضللل للحللاج أن يرظللب األعمللال يللوم العيللد 

كما يلي: رمي جمرة العقبةج ثر لبلل الهلديج ثلر الحللق أو التقصليرج  -الحجة

ھلو السلنةج فلإن قلدم بعضلها عللى بعلض فلال ثر ال لواعج ثلر السلعيج وھل ا 

 حرج كأن يحلق قبل أن ي بلج أو ي وع قبل أن يرمي ونحو للك. 

 .يمتد وقت ال بل للهدي مي يوم العيد إلى غروب شمس اليوم الثالذ عفر 

وقف في  ×عي عبد  بي عمرو بي العا، رضي   عنهما أن رسول   

ا ه رجل فقال: لر أشعر فحلقت قبل أن حجة الوداع بمنى للناا يسألونهج فج

فجلا  آخلر فقلال: للر أشلعر فنحلرت قبلل أن « اَلبَلـَل َول َحلَرجَ »ألبل  فقال: 

لر إل  ×فما سلئل النبلي « اَرِم َول َحَرجَ »أرمي  قال:  م ول أ خ ِ علي شلي  ق لد ِ

 .  (1)متفق عليه«. اَفعََل َول َحَرجَ »قال: 

  :حكم تأخير رمي الجمار 

 ن يرمي الحاج الجمار في أوقاظها.السنة أ

أو يضره الزحام أن يؤخروا رمي  جومي له ع ر جيجوز للرعاة والمرضىو

س لكلل يلومج فيرملي لليلوم  أيام التفريق إلى اليوم الثالذ عفلرج ويرملي مرظبلا

الحادي عفر األولىج ثر الوس ىج ثر العقبةج ثر اليوم الثاني عفر ك لكج ثلر 

ج فهلو آثلر خره عي اليوم الثالذ عفر مي غير ع رالثالذ عفر ك لكج فإن أ

ج ج ول يرمللي فللي كللال الحللاليي؛ لفللوات وقتللهفللال إثللر عليللهوإن أخللره لعلل ر 

 .ونسكه صحيل

  يجوز للرعاة ومي يفتول بمصالل الحجاج العامة كرجال المرورج واألمليج

والم افئج واألابا  ونحلوھر أن يبيتلوا ليلالي منلى خارجهلا إلا للزم األملرج 
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  فدية عليهر. ول

 :حدود منى 

س الجللبالن  س بلليي وادي محسللر وجمللرة العقبللةج وشللمالس وجنوبللا س وغربللا شللرقا

 المرظفعان.

 :حدود مزدلفة 

مللي الفللرا مفلليض المللأزميي الوربلليج ومللي الوللرب وادي محسللرج ومللي 

 الفمال جبل ثبيرج ومي الجنوب جبال المريخيات.

  :وقت رمي الجمار في أيام التشريق 

جمار بعد يوم العيد كله بعد الزوالج ومي رملى قبلل اللزوال لزمله أن رمي ال -1

ج ول هلو آثلريعيده بعد الزوالج فإن لر يعد وغابت شمس اليوم الثالذ عفلر ف

 . ج ونسكه صحيليرمي؛ لفوات وقت الرمي

أيام التفريق الثالثة بالنسلبة إللى الرملي كلاليوم الواحلدج فملي رملى علي يلوم  -2

 لكنه ظرك األفضل. جول شي  عليه ججزأهمنها في يوم آخر أ

  :حكم تأخير طواف اإلفاضة 

السنة أن ي وع الحاج اواع الزيارة يوم العيدج ويجوز له ظأخيره إلى أيلام 

التفريقج وإلى نهاية شهر لي الحجةج ول يجوز ظأخيره علي لي الحجلة إل 

س أو محمولسج أو ام رأة نَِفسلت لع ر كالمريض ال ي ل يست يد ال واع ماشيا

 قبل أن ظ وع ونحو للك. 

  :حكم حج من حبس عن المزدلفة 

إلا دفد مي عرفة إلى مزدلفةج وحبسله عل رج كزحلامج وخفلي خلروج وقلت 

لبس علاجزاس علي الوصلول إللى مزدلفلة  العفا  فيصلي في ال ريلقج وملي ح 

ولر يَصل إل بعد الوع الفجرج أو بعلد اللوع الفلمس وقلف بمزدلفلة قلليالسج 

س إلى منى ثر يست  . ج وحجه صحيلول دم عليهول إثر مر متجها
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  َمللَي رمللى الحصللى دفعللة واحللدة أجللزأ عللي واحللدةج ويكمللل السللت الباقيللةج

المنصلللوب للدلللللة عللللى  راجلللدوالمرملللي: ھلللو مجتملللد الحصلللىج ولللليس ال

 الحوض.

  :حكم الرمي مساًء 

هلارج األفضل للحاج أن يرمي الجمرات في أيام التفريق بعلد اللزوال فلي الن

َوقلللت ابتللدا  الرمللي ولللر  ×فللإن خفللي مللي الزحللام رماھللا مسللا س؛ ألن النبللي 

 يؤقت آخره. 

فقلال: َرَمَيلت  بَلـَعدَ َملا  ×عي ابلي عبلاا رضلي   عنهملا قلال: سلئل النبلي 

متفلق «. ل َحلَرجَ »قَاَل: َحلََقلت  قََبلَل أََن أََنَحلَر قَلاَل: « ل َحَرجَ »أََمَسَيت  فَقَاَل: 

 .(1)عليه

  :حكم طواف الحائض 

إلا حاضللت المللرأة قبللل اللواع الزيللارة أو نفسللت فللال ظ للوع حتللى ظ هللرج 

وظبقى في مكة حتى ظوتسل ثر ظ وعج فإن كانت مد رفقة ل ينتعرونهلا ول 

ـَر بخرقة وظ لوع؛ ألنهلا مضل رةج ول  ظست يد البقا  في مكة فلها أن ظَتَلَـجل

س إل وسعها  . إن شا    ظعالى ج وحجها صحيليكلف   نفسا

  :حكم اإلنابة في الرمي 

ظجوز اإلنابة في الرمي لمي ل يقدر عليه مي الضعفا  ملي الرجلال والنسلا  

 واألافالج فيرمي عي نفسه ثر يرمي عي موكله عند كل جمرة في مكانه.

  إلا أحرمت المرأة بالعمرة ثلر حاضلت قبلل ال لواع فلإن اهلرت قبلل اليلوم

ثر أحرمت بالحج وخرجلت إللى عرفلةج وإن للر ظ هلر  التاسد أظمت عمرظها

س وحجلبيك قبل يوم عرفة أدخلت الحج على العمرة بقولها: ) ( فتصلير ةعمرا

 واافت بالبيت. جوظقف مد النااج فإلا اهرت اغتسلت جقارنة
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  المفللرد أو القللارن إلا قللدم مكللة واللاع وسللعى يسللي للله أن يقلللب نسللكه إلللى

سج وللله قلللب  نسللكه إلللى التمتللد قبللل ال للواعج ول يحللول عمللرة ليكللون متمتعللا

المفللرد نسللكه إلللى قللارنج ول يحللول القللارن نسللكه إلللى إفللرادج بللل السللنة أن 

س إلى التمتد إن لر يكي مد القارن ھدي.   يحول نسكه مفرداس أو قارنا

  يجلللب عللللى الحلللاج أو المعتملللر أن يصلللون لسلللانه علللي الكللل بج والويبلللةج

ر لصلحبته الرفقلة الصلالحةج وأن يأخل  والجدالج وسيئ األخالاج وأن يختلا

 لحجه وعمرظه المال الحالل ال يب. 

  :حكم دخول الكعبة 

دخول الكعبلة لليس بفلرض ول سلنة مؤكلدة بلل دخولهلا حسليج وملي دخلهلا 

يستحب له أن يصلي فيها ويكبر   ويدعوهج فإلا دخل مد البلاب ظقلدم حتلى 

 ه ثر يصلي.يصير بينه وبيي الحائط ثالثة ألرع والباب خلف

  :في الحج ست وقفات للدعاء 

على الصفاج وعلى المروةج وھل ان فلي السلعيج وفلي عرفلةج وفلي مزدلفلةج 

وبعد الجمرة األولىج وبعد الجمرة الوس ىج فه ه ست وقفات للدعا ج ثبتلت 

 .×عي النبي 

  مللي عرفللة إلللى مزدلفللة ليلللة عيللد النحللرج  :: األولللىإفاضةةات الحجةةاج ثةةال

 مي منى إلى مكة ل واع اإلفاضة. :لفة إلى منىج الثالثةمي مزد :الثانية

  النزول في المشاعر:صفة 

 منى ومزدلفة وعرفات مي مفاعر الحج فال يجوز ألحد ظملكها. -1

س مليو ليلالي أيلام  منى مناخ َمَي سبقج َوَمَي ظرك المبيت بمنى ليلتليي أو ثالثلا

س فلي منلى ومي لر يجفهو آثرج ونسكه صحيلج غير ع ر  التفريق مي د مكانلا

نزل بجوار آخر خيمة مي منى مي أي جهة ولو كان خارج منىج ول حلرج 

 جأو فلي ال للرا فيضلر نفسلله جول دم عليلهج ول يبيلت بمنللى عللى األرصللفة
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 ويؤلي غيره. 

س  -2 منى ومزدلفة وعرفات مفاعر كالمسلاجدج ل يجلوز ألحلد أن يبنلي فيهلا بيتلا

س ويؤجرھلللاج فللل إن فعلللل فالنلللاا معللل ورون ببللل ل ويلللؤجرهج أو يأخللل  أرضلللا

واإلثللر علللى مللي أخلل ھاج وعلللى اإلمللام أن يللنعر نللزول النللاا فللي  جاألجللرة

س يحقق المصلحة والراحة  . للحجاج المفاعر بما يراه مناسبا

قلال: َخَ لَب النلبِليُّ  ×عي عبدالرحمي بي معال عي رجل مي أصحاب النبلي 

ـَر َمنَازِ  × لَـه  ج َونَزل ـَر فَقَاَل: النلاَا بِِمنىس وَن َھاھ نَا»لَـه  َهاِجر  َوأََشلاَر « ِليََنِزِل الم 

ث لرل ِليََنلِزِل »َوأََشلاَر إلَلى َمَيَسلَرةِ الِقَبلَلِة « َواألََنَصلار  َھاھ نَلا»إلَى َمَيلـَمنَِة الِقَبلَلِة 

ـرَ   .(1)أخرجه أبو داود والنسائي«. النلاا  َحَولَـه 

  َر الحاج اواع الزيارة ف افه عند الخروج أجزأ علي اللوداع إلا نلواه إلا أَخل

 لكنه ظرك األفضل.  جللزيارة

  َمَي وجب عليه اواع الوداع وخرج قبل أن ي وع للوداع لزمله أن يرجلد

 .هو آثرج ونسكه صحيلوي وع للوداعج فإن لر يرجد ف

 

 ×صفة حجة النبي 

َمَكَذ ظَِسَد ِسنِيَي  × َرس وَل   إِنل  :قَالَ ما نه  عَ      ضيَ رَ   َجابِِر َبِي َعَبدِ َعَي 

جل  فَقَلِدَم الَمِدينَلةَ  جَحلاجٌّ  × أَنل َرس لوَل   :عَاِشلَرةِ الث رل أَللَن فِي النلاِا فِي  جلََر يَح 

َر يََلتَِمس  أََن يَلأَظَرل بَِرس لوِل   جبََفٌر َكثِيرٌ  فََخَرَجنَلا  جَويََعَملَل ِمثَلَل َعَمِللهِ  ج× ك لُّه 

لََيفَةِ الَمعَه  َحتلى أَظََينَا لَا  دَ َبلَي أَبِلي بََكلر  ـَ حلـفََولَلدََت أََسلَما   بَِنلت  ع َملَيس  م   جح   جمل

اَغتَِسللِلي َواَسللتَثَِفِري بِثَللَوب  » :قَللالَ   َكَيللَف أََصللنَد   × فَأََرَسلللََت إِلَللى َرس للوِل  

َحتلللى إِلَا  جقََصللَوا َ الث للرل َرِكللَب  جفِللي الَمَسللِجدِ  × فََصللللى َرس للول    «َوأََحِرِمللي

نََعلَرت  إِلَلى َملد ِ بََصلِري بَلَيَي يَدََيلِه ِملَي َراِكلب   جبََيلدَا ِ الاَستََوَت بِِه نَاقَت ه  َعلَلى 

 جَوِملَي َخَلِفلِه ِمثَلَل لَِللكَ  جَوَعَي يََسلاِرِه ِمثَلَل لَِللكَ  جَوَعَي يَِمينِِه ِمثََل لَِلكَ  جَوَماش  

                                                           

 (.2996(ج وھ ا لفعهج   وأخرجه النسائي برقر )1951د برقر )/أخرجه أبو داوصحيح( 1)
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ِرنَلا ×  َوَرس ول   َوَملا  جَوھ لَو يََعلِرع  ظَأَِويلَله   جق لَرآن  الَوَعلََيلِه يََنلِزل   جبََيَي أََظه 

رل لَبلَيكَ » :فَأََھلل بِالتلَوِحيدِ  جَعِمَل بِِه ِمَي َشَي   َعِمَلنَا بِهِ  لَبلَيَك َل َشِريَك  جلَبلَيَك اللله 

َللكَ الةَ لَلَك وَ َحَمدَ َوالن َِعَملـاللإِنل  جلََك لَبلَيلكَ  َوأََھللل النللاا  بَِهل َا  «َل َشلِريَك لَلكَ  جم 

دل َرس لول    جاللِ ي ي ِهلُّوَن بِهِ   × َولَلِزَم َرس لول    جَعلَلَيِهَر َشلَيئسا ِمَنله   × فَلََر يَلر 

 .ظََلبِيَتَه  

َحتللى إِلَا  جع َمَرةَ النَا نََعِرع  لَسَ  جَحجل اللََسنَا نََنِوي إِلل  :َعَنه      قَاَل َجابٌِر َرِضي 

َكيَ  جبََيَت َمعَه  الأَظََينَا  ث لرل نَفَل َ إِلَلى َمقَلاِم  جَوَمَفلى أََربَعسلا جفََرَملَل ثاََلثسلا جاَستَلََر اللرُّ

فََجعَللَل الَمقَللاَم بََينَلله  ج [125/ ]البقللرة (ۉ ې ې ې ې ى): فَقَللَرأَ  جَعلََيللِه السلللاَلم إَِبللَراِھيرَ 

ِ -فََكاَن أَبِي يَق ول   جبََيتِ الَي َوبَيَ  ه  لََكَره  إِلل َعِي النلبِي  َكاَن يََقَرأ  فِي : -×َوَل أََعلَم 

َكعَتََييِ  َكِي فَاَسلتَلََمه   (ٱ ٻ ٻ  )و (ٱ ٻ ٻ ٻ  ): الرل ث لرل َخلَرَج  جث رل َرَجَد إِلَى اللرُّ

فَاالِمَي  فَا قََرأَ ا دَنَا ِمَي افَلَمل  جبَاِب إِلَى الصل / ]البقرة  ( ... ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  )»: لصل

فَا «بِهِ  أََبدَأ  بَِما بَدَأَ    ج [158 فَاَستََقبََل  جبََيتَ الفََرقَِي َعلََيِه َحتلى َرأَى  جفَبَدَأَ بِالصل

دَ   جِقَبلَةَ ال َللك  اللَله   جيَك لَله  َوَحلدَه  َل َشلرِ  هَ إِلل    َل إِلَل» :َوقَلالَ  جَوَكبلَره   فََوحل م 

 جأََنَجللَز َوَعللدَه   جَوَحللدَه   َل إِلَللهَ إِلل     جقَللِديرٌ  َوھ للَو َعلَللى ك للل ِ َشللَي    جَولَلله  الَحَمللد  

قَلاَل ِمثَلَل َھل َا ثَلاَلَا  جث رل دََعا بَلَيَي لَِللكَ  «َحَزاَب َوَحدَه  األَ َوَھَزَم  جَونََصَر َعَبدَه  

ات    جَواِدي َسلعَىاللَحتلى إِلَا اَنَصبلَت قَلدََماه  فِلي بََ لِي  جإِلَى الَمَرَوةِ  ث رل نََزلَ  جَمرل

فَفَعَلَل َعلَلى الَملَرَوةِ َكَملا فَعَلَل َعلَلى  جَحتلى أَظَى الَملَرَوةَ  جَحتلى إِلَا َصِعدَظَا َمَفى

فَا أَن ِلي اَسلتََقبََلت  ِملَي  لَلوَ » :فَقَلالَ  جَحتلى إِلَا َكاَن آِخر  َاَوافِِه َعلَى الَملَرَوةِ  جالصل

فََمَي َكاَن ِمَنك َر لَلَيَس َمعَله   جَوَجعََلت َها ع َمَرةس  جَهَديَ الأََمِري َما اَستََدبََرت  لََر أَس ِق 

َعف للر   «َوَليََجعََلَهللا ع َمللَرةس  جَھللَدٌي فََليَِحلللل  يَللا  :فَقَللالَ  جفَقَللاَم س للَراقَة  َبللي  َماِلللِك َبللِي ج 

س فِلللي  × فََفلللبلَك َرس لللول     ِلعَاِمنَلللا َھللل َا أََم أِلَبَللد  أَ  َرس للوَل   أََصللابِعَه  َواِحلللدَة

ظََييِ الع َمَرة  فِي الدََخلَِت » :َوقَالَ  جَخَرىاأل   ِ َمرل  .«َل بََل أِلَبَد  أَبَد   جَحج 

ِ الَوقَِدَم َعِليٌّ ِمَي  لَي َحللل   فََوَجلدَ فَاِاَملةَ َرِضلي  ج×يََمِي بِب َدِن النلبِي  َعَنَهلا ِممل

 جإِنل أَبِي أََمَرنِي بَِه َا :فَقَالَتَ  جفَأََنَكَر لَِلَك َعلََيَها جَولَبَِسَت ثِيَابسا َصبِيوسا َواَكتََحلَتَ 
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شسا َعلَى فَاِاَمةَ ـم   × فَ ََھَبت  إِلَى َرس وِل   :ِعَرااِ الفََكاَن َعِليٌّ يَق ول  بِ  :قَالَ  َحر ِ

َستََفتِيسا ِلَرس وِل   جنَعَتَ ِلللِ ي صَ  فَأََخبََرظ له  أَن ِلي أََنَكلَرت   جفِيَما لََكَرَت َعَنله   × م 

 :قَلالَ  « َملالَا ق َللَت ِحليَي فََرَضلَت الَحلجل  جَصلدَقََت َصلدَقَتَ » :فَقَالَ  جلَِلَك َعلََيَها

رل إِن ِي أ ِھلُّ بَِما أََھلل بِِه َرس ول كَ  :ق َلت    «ِحلُّ ـَهلَدَي فَلاَل ظَلالفَلإِنل َمِعلَي » :لَ قَا .اللله 

 ×َواللِ ي أَظَى بِِه النلبِيُّ  جيََميِ الَهَديِ اللِ ي قَِدَم بِِه َعِليٌّ ِمَي الَماَعة  ـفََكاَن جَ  :قَالَ 

لرَ  :قَالَ  .ِمائَةس  وا جفََحلل النلاا  ك لُّه  لر   جَديٌ َوَملَي َكلاَن َمعَله  َھلج ×إِلل النلبِليل  جَوقَصل

ه وا إِلَى ِمنسى ا َكاَن يََوم  التلَرِويَِة ظََوجل ِ الفَأََھلُّوا بِ  جفَلَمل ج × َوَرِكَب َرس لول    جَحج 

ث لرل َمَكلَذ قَِلليالس َحتللى  جفََجلرَ الِعَفاَ  وَ العََصَر َوالَمَوِرَب وَ الفََصللى بَِها العَُّهَر وَ 

ج × فََسلاَر َرس لول    جِمَي َشعَر  ظ َضَرب  لَله  بِنَِملَرةَ  َوأََمَر بِق بلة   جَالَعَِت الفلَمس  

َكَملا َكانَلَت ق لَرَيٌش ظََصلنَد   جَحلَرامِ الَوَل ظَف كُّ ق َرَيٌش إِلل أَنله  َواقٌِف ِعَندَ الَمَفعَِر 

ِربََت لَه   ق بلةَ الفََوَجدَ  جَحتلى أَظَى َعَرفَةَ  × فَأََجاَز َرس ول    جَجاِھِليلةِ ـالفِي  قََد ض 

ِحلَلَت لَله  الفَنََزَل بَِهلا َحتللى إِلَا َزاَغلِت الفللَمس  أََملَر بِ  جبِنَِمَرةَ  فَلأَظَى  جقََصلَواِ  فَر 

 جإِنل ِدَمللاَ ك َر َوأََمللَوالَك َر َحللَراٌم َعلَللَيك رَ » :َوقَللالَ  جفََخَ للَب النلللااَ  جَواِديالللبََ للَي 

َرَمِة يََوِمك َر َھ َا أََل ك للُّ َشلَي   ِملَي أََملِر  جفِلي بَلَلِدك َر َھل َا جي َشلَهِرك َر َھل َافِ  جَكح 

للوعٌ ـَجاِھِليلِة ظَللـاللل للوَعةٌ ـالللَوِدَمللا    جَحَت قَللدََميل َمَوض  َل دَم   جَجاِھِليلِة َمَوض  َوإِنل أَول

َستََرِضلعس  جَحلاِراِ الأََضد  ِمَي ِدَمائِنَا دَم  اَبلِي َربِيعَلةَ َبلِي   جا فِلي بَنِلي َسلَعد  َكلاَن م 

ل  ِرب جَجاِھِليلِة َمَوض وعٌ ـالَوِربَا  جفَقَتَلَتَه  ھ  ََيلٌ  س َوأَول أََضد  ِربَانَلا ِربَلا َعبللاِا َبلِي  ا

للوٌع ك لُّلله   جم  لِلللبِ الَعَبللِد  َ فِللي الن َِسللا ِ  جفَإِنللله  َمَوض  وھ يل ـَ ظ للفَللإِنلك َر أَخَ  جفَللاظلق وا مل م 

وَجه يل بَِكِلَمِة  َواَستََحلََلت َر ف  ج بِأََماِن   َشلك َر  جر  َولَك َر َعلَلَيِهيل أََن َل ي لوِائََي ف ر 

س َي لَِلَك فَاَضلِرب وھ يل َضلَربفَإَِن فَعَلَ  جأََحدسا ظََكَرھ ونَه   ح   ا بَلر ِ ليل َعلَلَيك َر  جَغَيلَر م  َولَه 

وعِ  لليل َوِكَسللَوظ ه يل بِللالَمَعر  قَللَد ظََرَكللت  فِلليك َر َمللا لَللَي ظَِضلللُّوا بََعللدَه  إِِن وَ  جِرَزق ه 

نََفلَهد   :قَلال وا « فََما أََنلت َر قَلائِل ونَ  جَوأََنت َر ظ َسأَل وَن َعن ِي جِكتَاب    ؛اَعتََصَمت َر بِهِ 

ع َهلا إِلَلى السللَماِ  فَقَلاَل بِإَِصلبَِعِه السللبلابَِة يََرفَ  جَوأَدلَيلَت َونََصلَحتَ  جأَنلَك قََد بَللَولتَ 

رل اَشَهدَ » :َويََنك ت َها إِلَى النلاِا  رل اَشَهدَ  جاللله  ات   «اللله   جث رل أَقَلامَ  جث رل أَللنَ  جثاََلَا َمرل

َمللا َشللَيئسا جعََصللرَ الث للرل أَقَللاَم فََصللللى  جفََصللللى العَُّهللرَ  ث للرل َرِكللَب  جَولَللَر ي َصللل ِ بََينَه 
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لَخَراتِ الفََجعََل بََ َي نَاقَتِِه  جَحتلى أَظَى الَمَوقِفَ  ×   َرس ول    جقََصَواِ  إِلَلى الصل

َفلاةِ بَللَيَي يَدََيلهِ الَوَجعَلَل َحَبللَل  فَلَلَر يَللَزَل َواقِفسلا َحتلللى َغَربَللِت  جِقَبلَللةَ الَواَسللتََقبََل  جم 

لَفَرة  قَِلليالس  جالفلَمس    جَوأََردََع أ َسلاَمةَ َخَلفَله   ج،  ق لرَ الَحتللى َغلاَب  جَولََھبَِت الصُّ

َمللامَ ج × َودَفَللَد َرس للول    َحتلللى إِنل َرأََسللَها لَي ِصلليب   جَوقَللَد َشللنََق ِلَلقََصللَواِ  الز ِ

ك للَملا أَظَلى  «أَيَُّهلا النللاا  السللِكينَةَ السللِكينَةَ » :ي َمنَلىالَويَق ول  بِيَِدِه  جَمَوِرَك َرَحِلهِ 

َزدَِلفَةَ الَحتلى أَظَى  جَحتلى ظََصعَدَ  جِحبَاِل أََرَخى لََها قَِليالس ال َحَبالس ِميَ  فََصللى بَِها  جم 

َملا َشلَيئسا جِعَفاَ  بِأَلَان  َواِحد  َوإِقَاَمتََييِ الالَمَوِرَب وَ  ث لرل اَضلَ َجَد  جَولََر ي َسب َِل بََينَه 

للَبل  بِللأَلَان  الَوَصللللى  جفََجللر  الَحتلللى َالَللَد  ×   َرس لول   فََجللَر ِحلليَي ظَبَلليلَي لَلله  الصُّ

فَلدََعاه   جِقَبلَلةَ الفَاَسلتََقبََل  جقََصَواَ  َحتلى أَظَلى الَمَفلعََر الَحلَرامَ الث رل َرِكَب  جَوإِقَاَمة  

للدَه   َل أََن ظََ ل للَد فَللدَفََد قََبلل جفَلَللَر يَللَزَل َواقِفسللا َحتلللى أََسللفََر ِجللدًّا جَوَكبلللَره  َوَھلللَلله  َوَوحل

للالس َحَسللَي الفلللَعرِ  جفََضللَل َبللَي َعبلللاا  الَوأََردََع  جالفلللَمس   أََبلليََض  جَوَكللاَن َرج 

ا ا دَفََد َرس ول   جَوِسيمس َت بِِه ظ ع لٌي يَل ×   فَلَمل فََضلل  يََنع لر  الفََ ِفلَق  جَجِرييَ ـَمرل

َل  جفََضلِ الَوَجِه يَدَه  َعلَى  × فََوَضَد َرس ول    جإِلََيِهيل  فََضل  َوَجَهله  إِلَلى الفََحول

 ِ للق  َل َرس للول    جَخللِر يََنع للر  ا الف ِ ِ  × فََحللول للق  َخللِر َعلَللى َوَجللِه ا يَللدَه  ِمللَي الف ِ

ِ  جفََضلللِ ال للق  لل جَخللِر يََنع للر  ا يََصللِرع  َوَجَهلله  ِمللَي الف ِ ر  ـَحتلللى أَظَللى بََ للَي م   جَحس ِ

َك قَِليالس  َسَ ى اللتِلي ظَلالث رل َسلََك ال لِريَق  جفََحرل ج  َعلَلى ـو   جك َبلَرىالَجَمَرةِ ـاللَخر 

ي َكب ِلر  َملَد ك لل ِ  جفََرَماَھلا بَِسلَبدِ َحَصليَات   جَجَمَرةَ اللتِي ِعَندَ الفللَجَرةِ ـالَحتلى أَظَى 

رل اَنَصلَرَع إِلَلى ث ل جَواِدياللَرَملى ِملَي بََ لِي  جَخَ عِ الِمثَِل َحَصى  جَحَصاة  ِمَنَها

َوأََشلَرَكه  فِلي  جرَ ـث رل أََعَ ى َعِليًّا فَنََحَر َما َغبَ  جفَنََحَر ثاََلثسا َوِست ِيَي بِيَِدهِ  جالَمَنَحرِ 

ِعلَللَت فِللي قِللَدر  فَ  بَِخللتَ  جث للرل أََمللَر ِمللَي ك للل ِ بَدَنَللة  بِبََضللعَة   جَھَديِللهِ  فَللأََكاَل ِمللَي  جفَج 

فََصلللى  جبََيلتِ الفَأَفَاَض إِلَى ج × ث رل َرِكَب َرس ول    جا ِمَي َمَرقَِهاَحِمَها َوَشِربَ ـلَ 

اَنِزع وا بَنِلي » :فَقَالَ  جم  لِلِب يََسق وَن َعلَى َزَمَزمَ الفَأَظَى بَنِي َعَبِد  جبَِمكلةَ العَُّهرَ 

فَنَلاَول وه   «ايَتِك َر لَنََزَعلت  َمعَك لرَ فَلَلَوَل أََن يََوِللبَك ر  النللاا  َعلَلى ِسلقَ  جم  لِلبِ الَعَبِد 
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 .(1). أخرجه مسلرفََفِرَب ِمَنه   جاس دََلو

 :ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو غيرهما 

إلا قفلل ملي  ×عي عبلد  بلي عملر رضلي   عنهملا قلال: كلان رسلول   

ج كبلر  الجيوشج أو السراياج أو الحجج أو العملرة إلا أوفلى عللى ثنيلة أَوَ  فََدفَلد 

سج ثر قال:  َلك  َولَـه  الَحـَمد  َوھ لَو »ثالثا ل إلَـهَ إلل   َوَحدَه  ل َشِريَك لَـه ج لَـه  الم 

َعلَلى ك للل ِ َشلَي   قَللِديٌرج آيِب لوَنج ظَللائِب وَنج َعابِلد وَنج َسللاِجد وَنج ِلَرب ِنَلا َحاِمللد وَنج 

 .  (2)متفق عليه«. ج َوَھَزَم األََحَزاَب َوَحدَه  َصدََا   َوَعدَه ج َونََصَر َعَبدَه  

  :أركان الحج 

 اإلحرامج والوقوع بعرفةج واواع الزيارةج والسعي.

  :واجبات الحج 

اإلحرام مي الميقات المعتبر لهج والمبيت ليالي أيام التفريق بمنى لوير أھلل 

الليللل  السللقاية والرعايللة ونحللوھرج والمبيللت بمزدلفللة ليلللة النحللرج أو مععللر

للضللعفا  ونحللوھرج ورمللي الجمللارج والحلللق أو التقصلليرج واللواع الللوداع 

 لوير أھل مكة عند الخروج منها. 

  س ملي أركلان الحلج أو ظرك اإلحرام لر ينعقد نسكه إل بهج وَمَي َمَي ظلرك ركنلا

 العمرة لر يتر نسكه إل به. 

س  يَ وَملل س بللالحكر فهللو آثللرج لكللي ل دظللرك واجبللا م عليللهج ونسللكه متعمللداسج عالمللا

  . ج لكنه ناقص غير كاملصحيل

أو  جظرك سنة فال شي  عليهج والسنة ما عدا اللركي والواجلب ملي حلج يَ ومَ 

 أو أفعالس. جعمرة أو غيرھماج سوا  كانت أقوالس 

  :أحكام الفوات واإلحصار 
                                                           

 ( .1218برقر ) أخرجه مسلم( 1)

 (ج واللفظ له.1344(ج ومسلر برقر )1797ج أخرجه البخاري برقر )متفق عليه( 2)
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ويقضيه فيملا بعلد إن كلان  جوظحلل بعمرة جفاظه الوقوع بعرفة فاظه الحج يَ مَ 

 ويهديج وإن اشترا َحلل ول شي  عليه.  جضهرَ ـــفَ 

لدل علي  ج وإن ص  لر ثلر َحللل ومي صده علدو علي البيلت أھلدى ثلر حللق أو قَصل

 عرفة ظحلل بعمرة. 

س َحللل ول شلي  عليلهج  وإن حصره مرض أو لھاب نفقلةج فلإن كلان مفلتراا

وإن لر يكي اشترا في إحرامه لبل ما ظيسر مي الهدي ثلر حللق أو قصلر ثلر 

ج وعليله الحلج ملي قابلل إن كلان حَ  ج ومي ك ِسَر أو مرض أو َعِرَج فقلد َحلل  لل

 فرضه. 
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 زيارة المسجد النبــوي - 10

 :خصائص المساجد الثالثة 

 .: المسجد الحرامج والمسجد النبويج والمسجد األقصىالمساجد الثالثة هي

وإليلله  جمييوابنلله إسلماعيلج وھللو قبلللة المسللل ×المسلجد الحللرام بنللاه إبللراھير  -1

س وھدىس   للعالميي. حجهرج وھو أول بيت وضد للنااج جعله   مباركا

وقلد أسللس علللى رضلي   عللنهر وأصللحابه  ×والمسلجد النبللوي بنلاه محمللد 

 التقوى.

 ج وھو أولى قبلتي المسلميي.×والمسجد األقصى بناه يعقوب 

وغيرھلا  مضاعفة ثواب الصالة في ھ ه المساجد الثالثلةج ولهل ه الخصلائص -2

 ل ظفد الرحال إل له ه المساجد الثالثة.

 .سج سوا  كانت لنبي أو غيره  يحرم شد الرحال لزيارة القبور م لقا

ِ  َعيَ ج َعَنه       َرِضيَ  ھ َرَيَرةَ  أَبِي َعيَ  َحلال   ظ َفلدُّ  َل » :قَالَ  ×  النلبِي   إِلَلى إِلل  الر ِ

س ولِ  َوَمَسِجدِ  جامِ رَ حَ ال ِجدِ لَمسَ ا َمَساِجدَ  ثاََلثَةِ  متفلق . «َقَصلىاألَ  َوَمَسِجدِ  ج× الرل

 .(1)عليه

 :حكم زيارة المسجد النبوي 

ل ـــلللـه إلا دخـلللـي فيـلللـويج ويصلـلللـد النبـلللـلر أن يلللزور المسجـي للمسلللـلللـيس

 ة المسجد. ــــي ظحيــركعتي

 ويقف أمامه ويسلر عليه قائالس:  ×ثر ي ھب إلى قبر النبي 

نبللي ورحمللة   وبركاظللهج ثللر يللأظي بالللدعا  الللوارد فللي السللالم عليللك أيهللا ال

ثر يخ لو خ لوة علي يمينله ويسللر عللى أبلي بكلر رضلي   ج زيارة القبور

                                                           

 (.1397(ج واللفظ لهج ومسلر برقر )1189ج أخرجه البخاري برقر )متفق عليه( 1)
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 عنه ك لك. 

 ثر يخ و خ وة عي يمينه ويسلر على عمر رضي   عنه ك لك. 

للـر  »قللال:  ×عللي أبللي ھريللرة رضللي   عنلله أن رسللول    َمللا ِمللَي أََحللد  ي َسل ِ

دل َعلََيلـِه السلللالمَ عَ  وِحللي َحتللى أَر  أخرجله أحملد وأبللو «. لَلـيل إلل َردل   َعلَليل ر 

 .(1)داود

 :فضل الصالة في المسجد النبوي 

د النبللوي بالمدينللـة ظعللـدل ألللف صللالة فيمللا سللواه إل ـللـي المسجـللـالة فـللـالص

 رام.ــالمسجد الح

َصلالةٌ فِلي َمَسلِجِدي َھل َاج »قلال:  ×عي ابي عمر رضي   عنهما عي النبي  -1

 .(2)متفق عليه«. أََفَضل  ِمَي أََلِف َصالة  فَِيـَما ِسَواه  إلل الَمَسِجدَ الَحَرامَ 

َملا بَلَيَي بََيتِلي َوِمَنبَلِري »قلال:  ×عي أبلي ھريلرة رضلي   عنله أن النبلي و -2 

 .(3)متفق عليه«. يَرَوَضةٌ ِمَي ِريَاِض الَجنلِةج َوِمَنبَِري َعلَى َحوِض 

  .وظسي زيارة البقيدج وشهدا  أحدج والسالم عليهرج والدعا  والسلتوفار لهلر

 ويقول عند زيارة القبور:

َسلتََقِدِميَي » -1 َسِللـِميَيج َويََرَحلـر    الم  لَؤِمنِيَي َوالم  يَاِر ِملَي الم  السلالم  َعلَى أََھِل الد ِ

َستَأَِخِريَيج َوإنل   .(4)أخرجه مسلر«. بِك َر لاَلِحق ونَ  َن َشاَ     ا إِ ِمنلا َوالم 

َسِللـِميَيج َوإنللا إََن َشلاَ  »أو يقول:  -2 لَؤِمنِيَي َوالم  يَاِر ِملَي الم  السلالم  َعلَيك َر أََھَل اللد ِ

 .(5)أخرجه مسلر«.   لاَلِحق وَنج أََسأَل    لَنَا َولَك ر  العَافِيَةَ 

                                                           

 (.2041(ج  وأخرجه أبو داود برقر )10827/أخرجه أحمد برقر )حسن( 1)

 (ج واللفظ له.1395(ج ومسلر برقر )1190ج أخرجه البخاري برقر )متفق عليه( 2)

 (.1391(ج ومسلر برقر )1196ج أخرجه البخاري برقر )متفق عليه( 3)

 (.974برقر ) أخرجه مسلم( 4)

 (.975برقر ) أخرجه مسلم( 5)
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 د قباء:فضل الصالة في مسج 

سج  س أو ماشلليا يسللي للمسلللر أن يتوضللأ فللي بيتلله ويلل ھب إلللى مسللجد قبللا  راكبللا

ج وإن كانلت الزيلارة يلوم السلبت فهلو ويصلي فيه ركعتيي فإنها ظعلدل عملرة

 . أفضل

لَر فِلي : »×عي سهل بي حنيف رضي   عنه قلال: قلال رسلول    -1 َملَي ظََ هل

أخرجله «. َ  فََصللى فِيِه َصالةسج َكلاَن لَلـه  َكلأََجِر ع َملَرة  بََيتِـِهج ث رل أَظَى َمَسِجدَ ق بَا

 .(1)النسائي وابي ماجه

َما     َرِضيَ  ع َمرَ  اَبيِ  َعيَ  -2  َسلَبت   ك للل  ق بَلا    َمَسلِجدَ  يَأَظِي × النلبِيُّ  َكانَ : قَالَ  َعَنه 

 .(2)متفق عليه. َوَراِكبسا َماِشيسا

  ليست مي مناسك الحج أو العمرةج ويلتر الحلج  بالمدينة ×زيارة مسجد النبي

والعمرة بدونهاج وإنما ظسي زيارة مسجده عليه الصالة والسالم للصلالة فيله 

 في أي وقت. 

 

                                                           

 (ج وھ ا لفعه.1412(ج  وأخرجه ابي ماجه برقر )699/ أخرجه النسائي برقر )صحيح( 1)

 (.1399(ج واللفظ لهج  ومسلر برقر )1193ج أخرجه البخاري برقر )متفق عليه( 2)
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 الهدي واألضحية والعقيقة - 11

 س إلى   ظعالىج وملا  : ھوديـاله ما يهدى إلى الحرم مي بهيمة األنعام؛ ظقربا

 حصار.وجب بسبب ظمتدج أو قرانج أو إ

 س إللى األضحية : ھي ما ي بل في أيام األضحى مي اإلبلل والبقلر والولنر ظقربلا

   ظعالى. 

 سنة مؤكدة على كل قادر عليها مي المسلميي.حكم األضحية : 

 . [2]الكوثر/  (ژ ژ ڑ ڑ)  قال   ظعالى:

 مي بعد صالة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التفريق.وقت ذبح األضحية : 

 العيدج وثالثة أيام بعده(. )يوم  

 ويتصللدا علللى الفقللرا ج  جوي للـهدي منهللا جيسللتحب أن يأكللل مللي األضللحية

ولألضحية فضل ععير؛ لما فيها ملي التقلرب إللى   علز وجللج والتوسلعة 

 على األھلج ونفد الفقرا ج وصلة الرحر والجيران. 

 :شروط الهدي واألضحية والعقيقة 

والعقيقة إل ما كلان ملي اإلبلل ثنلي لله خملس  ل يجزئ في الهدي واألضحية -1

سلنيي فللأكثرج ومللي البقللر ثنللي للله سلنتان فللأكثرج ومللي الضللأن جلل ع للله سللتة 

أشهر فأكثرج ومي المعز ثني لله سلنة فلأكثرج وإلا ظَعَيلنَلت األضلحية للر يجلز 

 إل أن يبدلها بخير منها. جول ھبتها جبيعها

لهللدي مللي بهيمللة األنعللامج وأن ظبلللغ يجللب أن ظكللون األضللحية أو العقيقللة أو ا -2

سج وأن ظكلللون سلللليمة ملللي العيلللوبج وأفضللللها أسلللمنها  السلللي المعتبلللر شلللرعا

 وأغالھا وأنفسها عند أھلها. 

  جزئ الفاة عي واحدج والبدنة علي سلبعةج والبقلرة علي سلبعةج ويجلوز أن ظـ 

أو بقللرة عنلله وعللي أھللل بيتلله األحيللا  واألمللواتج  جأو بدنللة جي ضللحي بفللاة
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ج أملا األضلحية فالسلنة القتصلار الهديللحاج الموسر اإلكثار مي  ويستحب

 على واحدة ألھل البيت. 

  س ل اسللتقاللس إل مللي وظسللي األضللحية عللي الحلليج وظجللوز عللي الميللت ظبعللا

 أوصى ب لك. 

 :ما يحرم على من أراد أن يضحي 

س فلي  جأو بفلرظه جيحرم عللى ملي يضلحي أن يأخل  ملي شلعره أو ظفلره شليئا

س ملي لللك اسللتوفر   ول العفلر األ   َول ملي شلهر لي الحجلةج فللإن فعلل شليئا

 فدية عليه.

إلَا دََخلَللِت العََفللر  َوأََرادَ »قللال:  ×عللي أم سلللمة رضللي   عنهللا أن النبللي 

س  َيج فاَل يَـَمسل ِمَي َشَعِرِه َوبََفِرِه َشَيئا  .(1)أخرجه مسلر«. أََحد ك َر أََن ي َضح ِ

  بيتله يسلي أن يقللول عنلد الل بل: )باسللر  ج و  ملي ضلحى عنله وعللي أھلل

 أكبرج اللهر ظقبل منيج اللهر ھ ا عني وعي أھل بيتي(. 

  :كيفية النحر والذبح 

السنة نحر اإلبل قائمة معقولة يدھا اليسرىج ويَ بل غيرھا مي البقر والولنرج 

ويجللوز العكللسج والنحللر لإلبللل يكللون فللي أسللفل الرقبللة مللي جهللة الصللدرج 

ل للبقللر أو الوللنر فللي أعلللى الرقبللة عنللد الللرأاج يضللجعها علللى جنبهللا واللل ب

ويقلول  جثلر ي لـمسك برأسلها ويل بل جاأليسر ويضد رجله اليمنى على رقبتهلا

 عند ال بل أو النحر: )باسر   و  أكبر(. 

ى النلبِلليُّ   بَِكَبَفللَيِيج أََملَللـَحَيِيج أََقللَرنََييِ  ×عللي أنللس رضللي   عنلله قللال: َضللحل

ى َوَكبلَرج َوَوَضَد ِرَجلَـه  َعلَى ِصفَاِحِهـَما. متفق عليه ـَما بِيَِدِهج َوَسمل لَبَـَحه 
(2). 

  يسي أن ي بل الهدي أو األضلحية بنفسلهج فلإن للر يحسلي الل بل حضلرهج ول
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يع ي الجزار منها أجرظلهج وي سلمي َملَي ھلي لله أو عنله عنلد الل بلج وظَلـحلُّ 

 والودجيي أو أحدھماج وإنهار الدم. ج المري و جال بيحة بق د الحلقوم

  :ما ال يجزئ من األضاحي 

أََربَلـعَةٌ ل »يقلول:  ×عي البلرا  بلي علازب رضلي   عنله أنله سلمد النبلي 

هاج  َھلاج َوالَمِريَضلة  البَلي ِي  َملـَرض  يَـَجِزيَي فِي األََضاِحيج العَلوَرا   البَلي ِي  َعَور 

أخرجلللله أبللللو داود «. ع َهللللاج َوالَكِسلللليَرة  اللتِللللي لظ َنِقلللليَوالعََرَجللللا   البَللللي ِي  َظلَ 

 .(1)والنسائي

  إلا لبللل المسلللر الهللدي أو األضللحية ونحوھمللا مللي لبللائل الق للَرب ولللر يعلللر

 بمرضها إل بعد ال بل فإنها ل ظجزئ؛ لفوات المقصود منها.

 جومق وعلة السللاا جوالعميلا  جومجبوبلة السلنام جمق وعلة اإلليلة أو بعضلها 

 واألضحية ونحوھما مي لبائل الق َرب. جكلها ل ظجزئ في الهدي

 س إلى   ظعالى.  : ھي ال بيحة عي المولودج العقيقة  ظ  بل ظقربا

 ووقتها حكم العقيقة: 

س س ي أن ي عق عنه.  ظفرع العقيقة بالولدةج فمتى ولد حيا

ل ـلـ بــاةج ظـلـــت شـلـانج وعلي البنــالم شاظــعي الو والعقيقــة سنة مؤكــدةج

حلق رأسهج ــــــــف وقتهلا:  فإن فات ي اليوم السابد للمولودج وي سمى فيهج ويـ 

فإن كان لع ر لبحهلا فلي أي وقلتج وإن كلان لويلر عل ر للر يل بحها؛ لفلوات 

 وي سي أن يحنكه بتمرة أو نحوھا.وقتهاج  

 جوالفلهادة جوالديلة ج: فلي الميلرااالمرأة تناصف الرجةل فةي خمسةة أشةياء 

 والعتق. جوالعقيقة

  على نعمة متجددةج وفدا  للمولودج وقربة إلى   ظعالىج ولما  ٬العقيقة شكر
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س مي   ظعالى كلان الفلكر عليله أكثلركَ كان ال ل  فصلار  جر أععر نعمة وامتنانا

 وللجارية شاة.  جله شاظان

 حكم البشارة بالمولود: 

ظهنئلة  يحسلي ا يفرحلهج ويسي للمسلر أن يبادر إلى مسلرة أخيله وإعالمله بمل

  المولود لهج والدعا  له.

 .[7]مرير/  (گڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک)قال   ظعالى: 

  تسمية المولود:وقت 

 السنة أن يسمى المولود يوم ولدظه. -1

ِلدَ » :× ٬ا َرس ول   قَالَ : قَالَ َرِضَي    َعَنه   َماِلك   َبيِ  أَنَِس  َعيَ   مٌ غ اَل  الللَيلَةَ  ِلي و 

َيت ه    .(1). رواه مسلر«إَِبَراِھيرَ  أَبِي بِاَسرِ  فََسمل

األفضل أل ظتأخر التسمية عي اليلوم السلابد ملي ولدظلهج واألملر فيله واسلدج  -2

 فتجوز قبل للك وبعده.

َرةَ  َعلليَ   بِعَِقيقَتِللهِ  َرِھللييٌ  غ للاَلم   ك لللُّ » :قَللالَ  × ٬ا َرس للولَ  أَنل  َرِضللَي    َعَنلله   َسللم 

ى َرأَس ه   َحلَق  ـَوي   السلابِدِ  يََومَ  َعَنه   بَل  ظ  َ   .(2)بو داودحمد وأأخرجه أ .«َوي َسمل

 :تسمية المولود 

يسلللي أن ي لللـختار للموللللود أحسلللي األسلللما  وأحبهلللا إللللى   ظعلللالى كعبلللد  

وعبللدالرحميج ثللر التسللمية بالتعبيللد ألي   مللي أسللما    الحسللنى كعبللدالعزيز 

ملللاج ثلللر التسلللمية بأسلللما  األنبيلللا  والرسللللج ثلللر بأسلللما  وعبلللدالملك ونحوھ

س لإلنسان مثل يزيد وحسي ونحوھما.  س صادقا  الصالحييج ثر ما كان وصفا

 ويجب ظويير السر المحرم إلى اسر حسي.

                                                           

 (.2315برقر )رواه مسلم ( 1)

 (.2838(ج وھ ا لفعهج وأخرجه أبو داود برقر )20188/أخرجه أحمد برقر )صحيح( 2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



الحج كتاب                                                                                             العبـادات

 والعمرة
665 

  األفضل في الهدي واألضحية بدنة كامللةج ثلر بقلرة كامللةج ثلر شلاةج ثلر س لبد

بدنلة أو البقلرة أو الفلاة إل علي واحلدج بدنة أو بقرةج أما العقيقة فال ظجزئ ال

 والفاة أفضل مي البدنة؛ ألنها التي وردت في السنةج وال لَكر أفضل. 

 إل أن العقيقلة ليجلزئ  جوالصلفة جالعقيقة كاألضحية فلي األحكلام فلي السلي

 أو بدنة.  جأو بقرة جك في دمج فال ظصل العقيقة إل عي واحدج شاةرَ فيها شَ 
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