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 باب الهدي -10

 هو كل ما يهدي إلى الحرم تقرباً إلى هللا عز وجل، وما وجب الهدي :

 بسبب تمتع، أو قران، أو إحصار.

 :حكم الهدي 

 : كل ما يهدي إلى الحرم تقرباً إلى هللا من اإلبل والبقر والغنم.الهدي

يجب الهدي على القارن والمتمتع إن لم يكونا من حاضري المسجد  -1

 الحرام.

 وحاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم وما اتصل به. 

 يجب الهدي على المحصر عن الحج أو العمرة، فإن لم يجد سقط عنه. -2

 يسن التطوع بالهدي من القادر لمساكين الحرم.  -3

من لم يجد الهدي أو لم يملك ثمنه يصوم ثالثة أيام في الحج، وسبعة إذا  -4

 ً  أو قارناً. رجع إلى أهله، إذا كان متمتعا

 ويصوم الثالثة أيام قبل يوم عرفة، فإن فات صامها في أيام التشريق.

من حج مفرداً، أو حج متمتعاً أو قارناً من أهل مكة أو الحرم فليس عليه  -5

 هدي.

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ )قال هللا تعالى:  -1

 جئ جئ جئ جئ جئی ی ي ي  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئجئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ

 .[196]البقرة:  ( جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ

This file was downloaded from QuranicThought.com



ب اب                                                                                    مرة    حج والعكتاب ال

  الهـدي
279 

 :حكمة مشروعية الهدي 

هدي التطوع والتمتع والقران دماء نسك، شرعت إراقتها في الحرم 

ً إلى هللا عز وجل، وشكراً لنعمة القيام بإتمام النسكين الحج  تقربا

لضيوف الرحمن، وتوسعة على فقراء مكة؛ ليكتمل والعمرة، وتكرمة 

السرور, وتتم النعمة، وتحصل المحبة والمودة، ويلهج الحجاج بالذكر 

 والحمد.

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ)قال هللا تعالى:  -1

 .[28-27]الحج:  ( ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه

ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۀ ہ ہ ہ ہ )وقال هللا تعالى:  -2

 .[36]الحج: (  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 :أنواع الهدي 

 الهدي ثالثة أنواع:

 : هدي التمتع والقران.األول

 : خروف أو شاة من الغنم، أو ُسبع بدنة، أو ُسبع بقرة.والهدي

ويجب على المتمتع والقارن إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام، 

 ثالثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. فإن لم يجد صام

 ويستحب للمتمتع والقارن األكل من هذا الهدي، واإلطعام منه.

ِ  ٬َعْبِدا ْبنِ  َجابِرِ عن  ِ النبي  : ... -وفيه-، ملسو هيلع هللا ىلصَرِضَي هللاُ َعْنـُهـما في صفِة حج 

ً ثاَلَث فَنََحرَ  ،الَمْنَحرِ  لَـىإِ  اْنَصَرفَ  ثُم   ً ِلـي  عَ  أَْعَطى ثُم   ،ِدهِ بِـيَ  نَ ت ِـيَوسِ  ا  فَنََحرَ  ا

 فِـى فَُجِعلَتْ  بِبَْضعَة   بَدَنَة   ُكل ِ  ِمنْ  أََمرَ  ثُم   ،يِـهِ َهـدْ  فِـى َوأَْشَرَكهُ  ،َغبَرَ  َما
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 .(1)أخرجه مسلم  .َمَرقَِها ِمنْ  َوَشِربَا ،َهالَـْحـمِ  ِمنْ  فَأََكالَ  ،فَُطبَِختْ  ،قِْدر  

 : هدي التطوع.الثاني

ما يهديه الحاج المفرد، أو المعتمر تطوعاً، وما يهديه المتمتع وهو 

ً إلى  والقارن زيادة على الواجب، وما يبعثه غير الحاج والمعتمر هديا

مكة ليذبح بها تقرباً إلى هللا تعالى، ويستحب لمن تطوع بهذا الهدي األكل 

 منه.

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)قال هللا تعالى:   -1

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 .[37-36]الحج:(   ىئ

، فَأَمرَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  ى الن  ْهـدَ : أالَ قَ  ْنـهُ َرِضي هللاُ عَ  َعلي    َوعنْ  -2  نِـيِمائَةَ بَدَنَة 

 ا.تُـهَ ا، ثُم  بُِجلُوِدَها فَقََسمْ تُـهَ ا فَقََسمْ ِلـهَ بِِجال نِـيا، ثُم  أَمرَ تُـهَ وِمَها فَقََسمْ لُـحُ بِ 

 .(2)متفق عليه

ملسو هيلع هللا ىلص  ٬يِ َرُسوِل اَهـدْ الْت: أنَا فَتَْلُت قاَلئِدَ قَ  َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللاُ وَ  -3

، ثُم  قَل دََها َرُسوُل ابِـيَ  ُرْم يَـحْ  لَـمْ ، فَ بِـيا َمَع أبِـهَ ، ثُم  بَعََث ْيـهِ دَ بِـيَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬دَي 

هُ َشْيٌء أحَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوِل ا ـىلَ عَ  ىحَ  لَـهُ هللاُ  لـ   .(3)متفق عليه ُي.الَهـدْ نُِحَر  تـ 

 

 : هدي اإلحصار.الثالث

 ن إتمام الحج والعمرة أو أحدهما.: هو المنع ماإلحصار

                                                 

 (.1218برقم ) مسلم أخرجه (1)

 (.1317ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1718أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.1321ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1700أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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من أحرم بالحج أو العمرة، فصده عدو عن الحرم، أو أصابه مرض أو  -1

فهذا ينحر ما تيسر من الهدي في حادث، فلم يستطع الوصول إلى البيت، 

 مكانه، ثم يحلق رأسه أو يقصر، ثم يتحلل من إحرامه.

 من ُكسر أو مرض أو عرج أو فاته الوقوف بعرفة: -2

ً حل  وال شيء عليه، وإن لم يشترط ذبح ما تيسر من  فإن كان مشترطا

 الهدي، ثم حلق أو قصر، ثم حل. 

 ط عنه. والمحصر إذا لم يجد الهدي أو عجز عنه سق

   (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)قال هللا تعالى:  -1

 .[196]البقرة:

ُضبَاَعةَ بِْنِت  لَـىعَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَالَْت: دََخَل َرُسوُل اَرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ وَ  -2

إِال َوِجعَةً،  نِـيأِجدُ  ال ٬. قَالَْت: َوا«َحج  اللَعَل ِك أَرْدِت »ا: لَـهَ ، فَقَاَل بَـْيـرِ الز  

ي َواشْ »ا: لَـهَ فَقَاَل  . «نِـيَحْيُث َحبَْستَ  ل ِـيحِ ـم  مَ الله: ِلـيِطي، قُوتَـرِ ُحج ِ

 .(1)متفق عليه ِمْقدَاِد ْبِن األْسَوِد.الَت تَـحْ َوَكانَْت 

 :وقت ذبح الهدي 

 هدي التمتع والقران والتطوع يبدأ وقته من صباح يوم النحر إلى غروب -1

 شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق.

 هدي اإلحصار وقته عند وجود سببه في الحل أو الحرم. -2

 :مكان ذبح الهدي 

هدي التمتع والقران والتطوع يذبح داخل حدود الحرم في مكة، أو منى،  -1

                                                 

 (.1207ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5089جه البخاري برقم )أخر ،متفق عليه( 1)
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أو مزدلفة، أو غيرها من الحرم، ويستحب أن يأكل منه، ويطعم الفقراء 

 ومساكين الحرم.

 هدي اإلحصار يذبح في الموضع الذي أُحصر فيه.  -2

 :صفة تقليد الهدي 

ِ ا قالْت: فَتَْلُت قاَلئِدَ بُدِْن الن  ْنـهَ َعْن َعائَِشةَ َرِضي هللا عَ  -1 ، ثُم  بِـيَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  دَي 

 .(1)تفق عليهم .لَـهُ َشْيٌء َكاَن أِحل   لَـْيـهِ اَها، فََما َحُرَم عَ ْهـدَ قَل دََها َوأْشعََرَها َوأ

ِ غَنَِم ِللن  الْت: ُكْنُت أْفتُِل قاَلئِدَ الَ ا قَ ْنـهَ َعْن َعائَِشةَ َرِضي هللا عَ وَ  -2 ، ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

 .(2)متفق عليه ُكُث َحالالً.يَـمْ ا، ثُم  بِـهَ ْبعَُث فَـيَ 

 :كيفية الذبح والنحر 

السنة نحر اإلبل قائمة معقولة يدها اليسرى، ويذبح غيرها من البقر 

غنم، ويجوز العكس، ويستحب أن يوجهها إلى القبلة، والنحر لإلبل وال

 يكون في أسفل الرقبة من جهة الصدر.

والذبح للبقر والغنم في أعلى الرقبة من عند الرأس، يضجعها على جنبها 

األيسر، ويضع رجله اليمنى على رقبتها، ثم يمسك برأسها ويذبح، 

 وهللا أكبر(.ويقول عند الذبح أو النحر )باسم هللا، 

ى: صَ الَ َعْن أنَس  َرِضَي هللاُ َعنهُ قَ  -1 ً َمِدينَِة أْربَعالالظ ْهَر بِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  الن   لـ  ، ا

، تَـهُ ا أْصبََح َرِكَب َراِحلَ لَـم  ا، فَ بِـهَ ِن، فَبَاَت تَـيْ فَِة َرْكعَ لَـيْ حُ العَْصَر بِِذي الوَ 

ىدَاِء لَ البَـيْ  لَـى عَ ا َعاللَـم  ل ُِل َويَُسب ُِح، فَ يُـهَ فََجعََل  ً يعَجـمِ ا بِـِهـمَ  بـ  ا لَـم  ، فَ ا

ً ِدِه َسْبَع بُْدن  قِيَامبِـيَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  ل وا، َونََحَر الن  يَـحِ أْن  ُهـمْ دََخَل َمك ةَ أَمرَ  أخرجه  .ا

                                                 

 .(1321واللفظ له، ومسلم برقم ) (1696برقم )أخرجه البخاري متفق عليه، ( 1)

 (.1321ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1703أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



ب اب                                                                                    مرة    حج والعكتاب ال

  الهـدي
283 

 .(1)البخاري

هُ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُعَمَر  اْبنِ  َوَعنْ  -2  تَـهُ يَْنَحُر بَدَنَ َرُجل  َوُهَو  لَـىعَ  تَـىأأنـ 

ً بَاِرَكةً، فَقَاَل: اْبعَثَْها قِيَام  .(2)متفق عليه .ملسو هيلع هللا ىلص ُكمْ بِـي ِ ُمقَي دَةً، ُسن ةَ نَ  ا

ى الن  الَ قَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن أنَس  وَ  -3 ِن، نَـيْ ْيِن أْقرَ لَـحَ بَِكْبَشْيِن أمْ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  : َضح 

ى َوَكب  بِـيَ ا ُهـمَ ذَبَحَ   .(3)متفق عليه ا.ِهـمَ ِصفَاحِ  لَـىعَ  لَـهُ َر، َوَوَضَع ِرجْ ِدِه، َوَسم 

 :ماذا يفعل بالهدي إذا عطب 

ً أن  ذَُؤْيبَرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعِن اْبِن َعب اس   ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َصةَ َحد ثَهُ أن  َرُسوَل ابِـيأبَا قَ  ا

 لَـْيـهِ َشْيٌء، فََخِشيَت عَ ا ْنـهَ إِْن َعِطَب مِ »بُدِْن ثُم  يَقُوُل: الَكاَن يَْبعَُث َمعَهُ بِ 

ً َمْوت ا، َوال تَـهَ َصْفحَ  بِـهِ دَِمَها، ثُم  اْضِرْب  فِـيا لَـهَ ، فَاْنَحْرَها ثُم  اْغِمْس نَعْ ا

 .(4)أخرجه مسلم «.تَْطعَْمَها أْنَت َوال أَحدٌ ِمْن أْهِل ُرْفقَتِكَ 

 :ماذا يفعل بلحوم الهدي 

ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه )قال هللا تعالى:  -1

 .[36]الحج: (  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

، نِـهِ بُدْ  لَـىأْن أقُوَم عَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا نِـي: أَمرَ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن َعِلـي   وَ  -2

اَر مِ الا، َوأْن ال أْعِطَي تِـهَ َها َوُجلُوِدَها َوأِجل  لَـْحـمِ َوأْن أتََصد َق بِ   ا،ْنـهَ َجز 

 .(5)متفق عليه «.نَْحُن نُْعِطيِه ِمْن ِعْنِدنَا»قال: 

                                                 

 (.1714برقم )أخرجه البخاري  (1)

 .واللفظ له(, 1320ومسلم برقم ) (,1713برقم ) أخرجه البخاري ،متفق عليه( 2)

 .(1966ومسلم برقم ) (,5565أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 (.1326برقم )أخرجه مسلم ( 4)

 .واللفظ له(, 1317(, ومسلم برقم )1707أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 5)
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 :حكم نقل اللحوم خارج الحرم 

 ما يذبحه الحجاج ثالثة أنواع:

هدي التمتع والقران، وهدي التطوع، فهذا يُذبح في الحرم، ويأكل منه،  -1

ويُطعم الفقراء، ويجوز نقله عند الحاجة ليوزع على الفقراء خارج 

 الحرم.

 ح داخل الحرم جزاء لصيد، أو فدية ألذى، أو فعل محظور.ما يذب -2

 فهذا كله لفقراء مكة، وال يأكل منه.

 ما يذبح خارج الحرم كهدي اإلحصار، أو فدية جزاء أو أذى ونحو ذلك. -3

فهذا يوزع حيث ذُبح، وال يأكل منه، ويجوز نقله إلى مكان آخر في الحل 

 أو الحرم.

ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۀ ہ ہ ہ ہ )قال هللا تعالى: 

 .[36]الحج: (  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې
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