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  كلمة اإلدارة

  يف ىف يث ىث نث مث زث ُّ  هِ يف كتابِ  لِ نزِ املُ  ,العاملنيَ  ربِّ  هِ ـللّٰ  احلمدُ 
 عىل املبعوثِ  المُ والسَّ  الةُ والصَّ , ]٢٧حلج: [ا  َّ يك ىك مك لك اك يق ىق

, رَ  مْ ـلَ فُثْ وَ رْ يَ  مْ لَ جَّ فَ حَ  نْ مَ : (القائلِ  نيَ املَ للعَ  مةً ـحرَ  قْ سُ عَ يَفْ ه ومِ يَ كَ  جَ تْه أُمُّ لَدَ ) وَ
 .]عليه فقٌ متَّ [

 :ا بعدُ أمَّ 
ها لكم مَ قدِّ تُ  أنْ  اإلفتاءِ  دارةَ إ رسُّ فيَ  كَ نْسَ ةً  احلَجِّ  يف مَ َ , خمتَرصِ ةِ رَ مْ  عىل والعُ
رِ  احلَاجِّ  املُعتَمِ هِ  إىل الطَّريقَ  وَ هِ  فِقْ جِّ , حَ تِهِ رَ مْ نِ  بعيداً  وعُ الفَاتِ  عَ , اخلِ بِيَّةِ  املذهَ

هيَّةِ  والتفاصيلِ  قْ  .الفِ
 عَ الواقِ  أنَّ  دَ يْ بَ  ,ةِ يَّ قِ رَ الوَ  بِ تُ الكُ  صدارِ إ ةِ يَّ مِّ ـهألَ  فتاءِ اإلِ  ةِ إدارَ  دراكِ إع مَ وَ 

 رَ أثَّ  احلديثَ  يَّ ـنِ قْ التِّ  رَ التطوُّ  نَّ ا; ذلكَ أهعَ مَ  مَ ناغُ ا التَّ ليهَ تِّم عحيُ  راتٍ طوُّ تَ  ضُ رِ فْ يَ 
َ  عىل املعلومةِ  احلصولُ  وأصبحَ  ,ةِ الورقيَّ  الكتبِ  عىل سوقِ  غاً بالِ  تأثرياً   ةِ املخترصَ
 .فنيَ ثقَّ املُ  بنيَ  ةً زَ بارِ  ةً مَ سِ  ةِ يعَ الرسَّ 

ِ كَ لَ سْ مَ  اإلفتاءِ  دارةُ إ سلكتْ  لذلكَ  : ةِ يف مواكبَ  نيْ ِ  هذا التغريُّ
ِ إ ميعِ ـج : حتويلُ لُ األوَّ   ا عىل الشبكةِ هَ ونرشُ  ,ةٍ كرتونيَّ إل خٍ سَ ىل نُ إا صداراهتِ

 . واسعاً  تعاىل انتشاراً  هِ ـاللّٰ  لِ فضْ بِ  قتْ وقد حقَّ  .ةِ العنكبوتيَّ 
 مِ لْ العِ  طالبُ  يستطيعُ  ةٍ وتيَّ صَ  بٍ تُ ىل كُ إ ةِ يَّ لمِ العِ  اإلصداراتِ  : حتويلُ يـانِ الثَّ 

, هِ فِ هاتِ  أو من خاللِ  ,احلاسوبِ  هازِ جِ  ليها عن طريقِ إ االستامعَ  كيِّ َ أو عَ  الذَّ  ربْ
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 كِ هذا املسلَ  نا هذا باكورةَ ويأيت كتابُ  .البلوتوث ةِ يَّ نِ بتقَ  لُ مَ عْ الراديو التي تَ  ةِ زَ هِ جْ أَ 
نا صداراتِ إ ميعُ ـه جعُ الذي ستتبَ   تعاىل. هُ ـاللّٰ  شاءَ  نْ إ األُخرَ

ْ  ولقدِ     منها: ;خرَ أُ  وألسبابٍ  ,ملا سبقَ  راعاةً مُ  ويتِّ الصَّ  الكتابِ  صدارَ إا نَ اخرتَ
; حيثُ  − ةُ تداولِهِ هولَ  و ممارسةِ , أيارةِ لسَّ ا قيادةِ  أثناءَ  لكتابِ ا عُ ساميمكنُ  سُ

 .عملٍ أيِّ 
هِ عنيستمِ واملُ  اءِ رَّ للقُ  ةِ غويَّ اللُّ  املهارةِ  تنميةُ  − ; من خالل االستامع للنصِّ بنُطْقِ

.  الصحيحِ
مْ يتفاوتونَ يف  راعاةُ مُ  −  ; حيثُ إِهنَّ كاءِ بنيَ الناسِ ةِ وأنامطِ الذَّ الفُروقِ الفرديَّ

; ال سيَّام وأنَّ منهم منْ   .عِ السام طريقِ  عنْ  استيعاباً  أكثرَ  يكونُ  ذلكَ
مزِ املربَّعِ  تقنيةَ  وظَّفنَانا كام أنَّ   هِ يْ بنسختَ  لكتابِ إىل ا لوصولِ ل )QR code( الرَّ

;وال ةِ يَّ الورقِ  ; ه ملهداؤُ إأو  ,عليهِ  عىل القارئ احلصولُ  يسهلَ ل صوتيَّةِ ال  حيثُ ن شاءَ
ا اهلاتِفِ لسو  األمرُ  بُ يتطلَّ  مزِ  تصويرِ استخدامِ كامريَ عن  )QR codeاملربَّعِ (الرَّ

 .خاصٍّ بذلكَ برنامج طريق أيِّ 
 , لْميِّ بإدارةِ اإلفتاءِ وقدْ قامَ بإنجازِ هذا العملِ فريقُ وحدةِ البحثِ العِ

: .      الشيخ/ تُركي عيسى املطريي  وهمْ  رئيساً
ر مَ ر العُ مَ د عُ ن حممَّ .          د. أيمَ  عضواً

.      الشيخ/ أمحد عبد الوهاب سامل  عضواً
د العبَّاديد.  ي حممَّ ضا فتحِ  عضواً         رِ

يكتب , وأن هذا األمرِ   تيسريِ  عىلَ تعاىلَ  هَ ـاللّٰ  نشكرَ   أنْ الَّ إا ال يسعنُ  ;وأخرياً 
الذي  الكريمِ  للقارئِ ونافعاً  جديداً  ا شيئاً منَ قدَّ  نكونَ  أنْ  لنا به األجر والثواب, راجني
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دُ  عَ  إلبداءِ ; يِّ جتامعِ اال لِ التواصُ  وسائلِ  أو عربَ  ,اشخصي  ضورِ احلا به معنَ تواصلِ ب نَسْ
قُ واهلادِي إىل إلدارةِ اإلفتاء. واللّٰ  يِّ مِ لْ العِ  ي بالعملِ التي ترتقِ  هِ ظاتِ وملح ـهُ املوفِّ

 . بيلِ  سواءِ السَّ
.وصىلَّ اللّٰ  بِهِ أمجعنيَ حْ صَ , وعىلَ آلِهِ وَ دٍ كَ عىلَ نبيِّنا حممَّ  ـهُ وسلَّمَ وبارَ
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دُ لِلّٰ  دُ أَنْ الَ إِلـٰاحلَمْ هَ أَشْ , وَ ِنيَ املَ بِّ العَ ,هَ إِالَّ اللّٰ ـهِ رَ نيَ احلِ يُّ الصَّ لـِ  ـهُ وَ
ثَهُ اللّٰ  عَ , بَ هُ ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ داً عَ مَّ دُ أنَّ حمُ أَشهَ ٰ وَ ; أَدَّ  ـهُ بِاهلُدَ النُّورِ املُبِنيِ وَ

 ٰ ىلَ ا عَ هَ كَ تَرَ , وَ ةِ حَ لِألُمَّ نَصَ , وَ انَةَ ا إِالَّ  األَمَ نْهَ يغُ عَ ا الَ يَزِ هَ ارِ نَهَ ا كَ يْلُهَ ; لَ اءِ البَيْضَ
ىلَّ اللّٰ  , صَ الِكٌ تِهِ هَ ابَ حَ , وصَ ينَ رِ ىلَ آلِهِ الطَّيِّبِنيَ الطَّاهِ عَ يْهِ وَ لَ كَ عَ بَارَ لَّمَ وَ سَ ـهُ وَ

 ٰ انٍ إِىلَ سَ مْ بِإِحْ هُ بِعَ نْ تَ مَ , وَ لِنيَ جَّ رِّ املُحَ .  الغُ ينِ   يَومِ الدِّ
: دُ عْ ا بَ   أَمَّ

الَ  قَ ; فَ ماً ازِ راً جَ عُ أَمْ ْ رَ بِهِ الرشَّ , أَمَ مِ العِظَامِ الَ سْ ي اإلِ بانـِ دُ مَ إِنَّ احلَجَّ أَحَ فَ
 : هُ نَاؤُ لَّ ثَ . ]٩٧آل عمران: [ َّهت مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّ جَ

ةَ  يرَ رَ ي هُ نْ أَبـِ عَ : ( ◙وَ الَ ولُ اللّٰ قَ سُ طَبَنَا رَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص هِ ـخَ ا  :الَ ـفَ َ أَهيُّ
ضَ اللّٰ  رَ دْ فَ مُ ـالنَّاسُ قَ يْكُ لَ وا هُ عَ جُّ جَّ فَحُ لٌ  .احلَ جُ الَ رَ قَ ولَ  :فَ سُ ا رَ امٍ يَ لَّ عَ أَكُ

تَ  ?هِ ـاللّٰ  كَ ثًا .فَسَ ا ثَالَ اهلََ تَّى قَ ولُ اللّٰ  ;حَ سُ قَالَ رَ لْتُ : ملسو هيلع هللا ىلص هِ ـفَ  ;نَعَمْ  :لَوْ قُ
بَتْ  جَ تُمْ  ,لَوَ تَطَعْ ملََا اسْ الَ  .وَ مْ  :ثُمَّ قَ تُكُ كْ ا تَرَ وينِ مَ انَ  ;ذَرُ نْ كَ لَكَ مَ امَ هَ إِنَّ فَ

مْ  اهلِِ ؤَ ةِ سُ ثْرَ مْ بِكَ بْلَكُ لَ  ,قَ مْ عَ فِهِ تِالَ اخْ مْ ـوَ بِيَائِهِ نْ أْتُوا  ,ٰى أَ ءٍ فَ ْ مْ بِيشَ تُكُ رْ ا أَمَ إِذَ فَ
ا  نْهُ مَ تُمْ مِ تَطَعْ وهُ  ,اسْ عُ ءٍ فَدَ ْ نْ يشَ مْ عَ َيْتُكُ ا هنَ إِذَ   .[مسلم] )وَ

ا كان  َذَ هلِ الُ − وَ لَـٰى  − والَ يَزَ بِلُونَ عَ قْ ونَ يُ لِمُ ةِ  املُسْ ظِيمَ ةِ العَ بَادَ هِ العِ ذِ اءِ هَ أَدَ
لِ أَنْ  نْ أَجْ يسَ مِ النَّفِ َ وَ ايلِ لُ الغَ يَبْذُ مْ لَ نْهُ دَ مِ احِ تَّى إِنَّ الوَ ; حَ مٍ تِامَ اهْ صٍ وَ رْ بِحِ
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ْظَٰى  ةَ اللّٰ  حيَ يضَ َ فَرِ يَقْيضِ , وَ ظِيمِ فِ العَ َ ا الرشَّ َذَ ٰ هبِ ىلَ ا عَ بَهَ تـَ بَادِهِ  ـهِ الَّتِي كَ عِ
.املُؤْ  نِنيَ   مِ

 ٰ ىلَ لُ عَ تَمِ ةُ احلَجِّ تَشْ بَادَ انَتْ عِ ملَّا كَ انَ  وَ ; كَ ةِ عَ كِ املُتَنَوِّ نَ املَنَاسِ ثِريٍ مِ الَ بُدَّ كَ
 ٰ ىلَ فَ عَ رَّ تَعَ ا أَنْ يَ هَ اءَ دَ أَدَ ائِلِ  ملَِنْ قَصَ املَسَ امِ وَ كَ نَ األَحْ َا مِ لَّقُ هبِ تَعَ ا يَ هُ  مَ عُ الَّتِي الَ يَسَ

َا لُ هبِ ,اجلَهْ ِنيَ املَ بِّ العَ ةِ رَ عَ ْ افِقاً لِرشِ وَ هُ مُ جُّ ونَ حَ . ; لِيَكُ لِنيَ سَ يِّدِ املُرْ ي سَ دْ هَ   وَ
يْتِ  وَ ةِ الكُ لَ وْ فْتَاءِ يفِ دَ ةُ اإلِ ارَ يِّ بِإِدَ لْمِ ثِ العِ ةُ البَحْ دَ حْ نَا قَامَتْ وِ نْ هُ مِ  وَ

تَيِّبٍ لَطِيفٍ  ارِ كُ دَ و بَيْتِ بِإِصْ دُ دُ بِهِ قَاصِ ْشِ رتَ جِّ أَوِ اللّٰ يَسْ امِ لِلْحَ ; ـهِ احلَرَ ةِ رِ مْ العُ
نِ  , بَعِيداً عَ ةٍ حَ اضِ ةٍ وَ بَارَ عِ , وَ ٍ يَرسَّ لُوبٍ مُ ; بِأُسْ هُ كَ نَاسِ مَ امَ احلَجِّ وَ كَ مْ أَحْ ُ لَـهُ بَنيِّ يُ

ارُ  دَ ا اإلِصْ ذَ انَ هَ ; فَكَ ظِيِّ يدِ اللَّفْ قِ التَّعْ , وَ يِّ هِ قْ فِ الفِ يْنَاهُ  اخلَالَ مَ ي أَسْ   : الَّذِ
ةِ ( رَ مْ العُ جِّ وَ امِ احلَ كَ ُ يف أَحَ   )املُيَرسَّ

: ورَ التَّالِيَةَ ائِلِهِ األُمُ سَ ينِ مَ وِ تَدْ ه وَ نِيفِ نْدَ تَصْ يْنَا عِ اعَ دْ رَ قَ   وَ
١ ( ٰ ىلَ ائِلَ الكِتَابِ عَ سَ الِبَ مَ نَيْنَا غَ قَ  بَ ا اتَّفَ وَ مَ هُ ; وَ اءِ هَ قَ ورِ الفُ ْهُ لِ مجُ يهِ قَوْ لَ عَ

بُ  اهِ فِ املَذَ الَ قْ لِلْخِ تَطَرَّ ـمْ نَ لَ ا. وَ نْهَ ةٌ مِ ثَ , أَوِ ثَالَ ةُ َ تَربَ ةُ املُعْ عَ بَ ;  األَرْ يِّ هِ قْ الفِ
َا. لِ هبِ مَ العَ , وَ ائِلِ امِ املَسَ كَ ةِ أَحْ فَ رِ عْ رِ يفِ مَ تَمِ املَعْ ىلَ احلَاجِّ وَ َ عَ لِكَ أَيْرسَ ونَ ذَ يَكُ   لَ

لٌ لِ ) ٢ ةِ قَوْ أَلَ نْ يفِ املَسْ ْ يَكُ ا ملَ ٰ إِذَ الِ إِىلَ بَ األَقْوَ نَا أَقْرَ دْ تَمَ ; فَإنَّنَا اعْ ورِ هُ مْ  لْجُ
. يَّداً بِهِ ؤَ مُ , وَ لِيلِ افِقاً لِلدَّ وَ انَ مُ ا كَ يَّام إِذَ , الَ سِ ريِ   التَّيْسِ

انِ ) ٣ كَ , وَ ورِ هُ لَ اجلُمْ َالِفُ قَوْ ةِ خيُ بَعَ بِ األَرْ اهِ دِ املَذَ َحَ لٌ ألِ نَاكَ قَوْ انَ هُ ا كَ إِذَ
يْئَاتِ  تْ بِهِ بَعْضُ هَ ذَ أَخَ , وَ يحٌ حِ لِيلٌ صَ هُ دَ يِّدُ يُؤَ , وَ ىلَ النَّاسِ ريٌ عَ َّا فِيهِ تَيْسِ ممِ
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ا هُ يفِ حَ رُ كُ ; فَإنَّنَا نَذْ ةِ َ تَربَ  املُعْ تْوَ ةِ الفَ حَّ صِ , وَ تِهِ ىلَ قُوَّ نْبِيهاً عَ ; تَ يَةِ الكِتَابِ شِ
. تْنِ الكِتَابِ ورِ يفِ مَ هُ لِ اجلُمْ عَ إِثْبَاتِ قَوْ , مَ لِ بِهِ مَ   العَ

رُ  )٤ تَمِ ا احلَاجُّ أَوِ املُعْ يْهَ تَاجُ إِلَ ْ تِي حيَ ائِلِ الَّ مِّ املَسَ رِ أَهَ ىلَ ذِكْ نَا عَ صْ رَ نْدَ حَ عِ
ذَ  ; وَ كِهِ اءِ نُسُ ائِلِ أَدَ سَ قْ لِلْمَ ْ نَتَطرَّ ملَ , وَ يلِ هِ التَّسْ ارِ وَ تِصَ رُ  لِكَ طَلَباً لِالخْ نْدُ تِي يَ الَّ

. ٍ نيْ ةَ عَ الَ ونُ حَ تِي تَكُ ا, أَوْ تِلْكَ الَّ هَ قُوعُ   وُ
نَ  )٥ كِ احلَجِّ مِ نَاسِ تِيبِ مَ رْ فْقَ تَ هُ وَ امَ كَ أَحْ ائِلَ الكِتَابِ وَ سَ بْنَا مَ تَّ رَ

مَ  يَةِ العَ ةِ النَّاحِ يقَ امَ بِطَرِ كِهِ نَاسِ اءُ مَ رِ أَدَ تَمِ املُعْ ىلَ احلَاجِّ وَ لَ عَ هُ يْ يَسْ ; كَ لِيَّةِ
. ةٍ يحَ حِ   صَ

٦ ( ; ائِلِ الكِتَابِ سَ نْ مَ ةٍ مِ أَلَ سْ لِّ مَ يِّ لِكُ عِ ْ لِيلِ الرشَّ رِ الدَّ ىلَ ذِكْ نَا عَ صْ رَ حَ
نِ كِتَابِ اللّٰ  ا مِ لِيلُهَ انَ دَ اءً كَ وَ ٰ سَ اىلَ نَّةِ النَّبِيِّ  , أَوْ ـهِ تَعَ نْ سُ هِ −  ملسو هيلع هللا ىلصمِ جْ رِ وَ عَ ذِكْ مَ

ومِ  نْدَ اللُّزُ ةِ عِ لَ الَ .− الدِّ يٍّ لـِ قْ لِيلٍ عَ , أَو دَ ةِ َاعِ األُمَّ   , أَوْ إِمجْ
٧(   ْتَوَ عِ حمُ امَ بْ بِسَ غَ تِيَّةً (باركود), ملَِنْ يَرْ وْ ابِطَ صَ وَ نَا لِلْكِتَابِ رَ فْ أَضَ

زَ  هِ لِ األَجْ الَ نْ خِ اءً ملَِادَّته الكِتَابِ مِ , وإِثْرَ تِهِ عَ يامً ملَِنْفَ مِ لِكَ تَعْ ذَ ; وَ كِيَّةِ ةِ الذَّ
. يَّةِ لْمِ   العِ

أَلُ اللّٰ  ; نَسْ تَاماً خِ هِ وَ هِ جْ الِصاً لِوَ لَ خَ مَ ا العَ ذَ لَ هَ ْعَ يرَ أَنْ جيَ دِ لِـيَّ القَ ـهَ العَ
اتِبَهُ  عَ بِهِ كَ نْفَ يَ نَّا, وَ هُ مِ بَّلَ تَقَ أَنْ يَ , وَ يمَ رِ يَا الكَ نْ هُ يفِ الدُّ عَ تَمِ سْ مُ هُ وَ ئَ ارِ قَ وَ

نْ  انَ فِيهِ مِ ; فَام كَ لْ لَ الزَّ أَ وَ نَ اخلَطَ عُ فِيهِ مِ قَ دْ يَ ا قَ نَا مَ رَ لَ فِ غْ أَنْ يَ , وَ ةِ رَ اآلخِ وَ
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نَ اللّٰ  ابٍ فَمِ وَ صَ قٍّ وَ نَّا حَ لِكَ فَمِ َ ذَ ريْ انَ غَ ا كَ مَ , وَ املِنَّةُ دُ وَ هُ احلَمْ لَ ; فَ هُ دَ حْ ـهِ وَ
اللّٰ  , وَ يْطَانِ نَ الشَّ مِ .وَ يئَانِ رِ نْهُ بَ هُ مِ ولُ سُ رَ   ـهُ وَ

دُ لِلّٰ  مْ ا أَنِ احلَ انَ وَ عْ رُ دَ آخِ ِنيَ وَ املَ بِّ العَ  ـهِ رَ
لَّـىٰ  صَ لَـىٰ اللّٰ  وَ كَ عَ ارَ بَ مَ وَ لَّ سَ دٍ  ـهُ وَ َمَّ بِيِّنَا حمُ  نَ

لَـىٰ  عَ عِنيَ  وَ ـمَ تِهِ أَجْ ابَ حَ صَ  آلِهِ وَ
 

ثِ  ةُ البَحْ دَ حْ يِّ وِ  العِلْمِ
تَاءِ  فْ ةِ اإلِ ارَ  بِإِدَ
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  الُعْمَرةاحلَجِّ و مقدِّمات يف

   :العُمْرَةِ و احلجِّ تعريفُ :الًأوَّ
دُ البيت احلرام واملشاعِر األُ قَ  هو :احلجُّ ) ١  ألداء املناسكِ يف  خر;صْ
 .داً هللا تعاىلتعبُّ  ;خمصوصٍ  وقت
ا ٢ ة) أمَّ رَ فا  التعبُّدُ هي ف: العُمْ يِ بني الصَّ عْ , والسَّ هللا تعاىل بالطَّوافِ بالبيتِ

 .واحلَلْقِ أو التَّقصريِ  ة,وَ رْ واملَ 
  :العُمْرَةو احلجِّ حكمُ: ثانياً
هكْ رُ  :احلجُّ  , وفرضٌ من فروضِ المِ سْ  ة واحدةً مرَّ  بُ جي, نٌ من أركانِ اإلِ

 .مجاعُ اإلو ,ةُ نَّوالسُّ  ,رآنُ عىل ذلك  القُ  وقد دلَّ  ;رمُ يف العُ 
 حج هتمث مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّ فمن القرآن: قوله تعاىل: 

 .]٩٧آل عمران: [ َّ  جس مخ جخ مح جح مج
 نَّة: ما رو رَ  ابنُ ومن السُّ مَ نِيَ ( :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولقال قال:  ¶عُ  بُ

المُ  ْ ىلَ عَ  اإلِسْ : شَ  مخَ ةِ أَ هَ سٍ َ أَ الَّ اهللاُ وَ هَ إِ ـٰلَ  إِ نْ الَ ادَ ا عَ نَّ حمُ دً هُ بْ مَّ امِ قَ إِ , وَ ولُهُ سُ رَ وَ  دُ
الَ  كَ يتَ إِ ةِ, وَ الصَّ , وَ اةِ, وَ اءِ الزَّ جِّ البَيْتِ ضانَ حَ مَ مِ رَ وْ  .[البخاري ومسلم] )صَ
ة عىل وجوبِ و ة واحدةً يف العمر. احلجِّ  قد أمجعتِ األُمَّ  عىل املستطيع مرَّ
ةا ـأمَّ  رَ ة واحدةً واجبةٌ فهي  :العُمْ ر; مرَّ مُ  هب ُّ لقول اهللا تعاىل:  يف العُ
 .]١٩٦البقرة: [ َّخت حت جت
, − املعروف بحديث جربيل الطويليف احلديث  −  ◙ رَ مَ عُ  وعن 
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مُ أَنْ ( وقد جاء يف أحد ألفاظه قوله: الَ سْ ِ : اإلْ الَ ? قَ مُ الَ سْ ِ ا اإلْ دُ مَ َمَّ ا حمُ : يَ الَ قَ فَ
هَ  ولُ ـدَ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اللّٰ تَشْ سُ ا رَ دً َمَّ أَنَّ حمُ , وَ َ هِ ـاللّٰ هُ يتِ تُؤْ , وَ ةَ الَ يمَ الصَّ قِ أَنْ تُ , وَ

رَ  تَمِ عْ تَ جَّ الْبَيْتَ وَ ُ حتَ , وَ اةَ كَ نَ النبيُّ ]واحلاكم [ابن خزيمة) ...الزَّ رَ  ملسو هيلع هللا ىلص ; حيثُ قَ
 .ةِ بَ الواجِ  اإلسالمِ  أركانِ  نَ مْ ضِ  ةِ رَ مْ بني احلجِّ والعُ 

نْ و بَيِّ عَ بَدٍ  بنِ  الصُّ عْ طَّابِ فَقُلْتُ لَهُ ( :قال مَ رَ بْنَ اخلَ مَ ريَ  :أَتَيْتُ عُ ا أَمِ يَ
نِنيَ  مِ انِيا !املُؤْ َ ابِيا نَرصْ رَ الً أَعْ جُ نْتُ رَ تُ  ,إِينِّ كُ لَمْ إِينِّ أَسْ ىلَ  ,وَ يصٌ عَ رِ ا حَ أَنَ وَ

ادِ  هَ َّ  ,اجلِ يلَ ِ عَ تُوبَنيْ كْ ةَ مَ رَ مْ الْعُ جَّ وَ تُ احلَ دْ جَ إِينِّ وَ مِي  ,وَ وْ نْ قَ الً مِ جُ يْتُ رَ أَتَ فَ
الَ يلِ  قَ يِ  :فَ دْ نْ اهلَ َ مِ تَيْرسَ ا اسْ بَحْ مَ اذْ امَ وَ هُ َعْ لْتُ  ,امجْ لَ إِينِّ أَهْ ا وَ عً ِامَ مَ الَ  .هبِ قَ فَ
رُ  مَ بِيِّكَ  ◙ :يلِ عُ نَّةِ نَ يتَ لِسُ دِ  .]أبو داود والنسائي[) ملسو هيلع هللا ىلصهُ

ها ف ةِ ـوجيوز تَكرارُ دَ نَةِ الواحِ , أنَّ ◙و هريرة ـرو أبا مل ;ي السَّ
ةُ إِ ( :قال ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا رَ مْ ةِ كَ ىلَ العُ رَ مْ جُّ املَ , وَ امَ هُ نَ يْ ةٌ ملَِا بَ ارَ فَّ  العُ ُ احلَ ورُ ربْ

 .][البخاري ومسلم٤)نَّةُ الَّ اجلَ اءٌ إِ زَ جَ  هُ لَ  سَ يْ لَ 
 :   من فضائِلِ احلَجِّ والعُمْرَةثالثاً

لِ األعاملِ عندَ اهللا  )١  ◙أيب هريرة  فعن تعاىل:احلجُّ من أفضَ
ئِ (قال:  ? قَ فْ لِ أَ امَ عْ يُّ األَ : أَ ملسو هيلع هللا ىلصيُّ بِ لَ النَّ سُ لُ . ولِهِ سُ رَ هِ وَ ـاللّٰ نٌ بِ امَ يْ : إِ الَ ضَ

. قِ ـيلِ اللّٰ بِ  سَ ادٌ يفِ هَ جِ  :الَ قَ  ?ااذَ مَّ مَ : ثُ يلَ قِ  ُ جٌّ مَ : حَ الَ ا? قَ اذَ مَّ مَ : ثُ يلَ هِ   )ورٌ ربْ
 .][البخاري ومسلم

نوبِ احلجُّ من  )٢ قال: سمعت  ◙أيب هريرة  فعن :أسبابِ مغفرةِ الذُّ
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, رَ  مْ ـلَ فُثْ وَ رْ يَ  مْ لَ هِ فَ ـجَّ للّٰ حَ  نْ مَ (يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصبيَّ النَّ  قْ سُ عَ يَفْ ه ومِ يَ كَ  جَ تْه أُمُّ لَدَ  )وَ
 ].ملسلمواللفظ  ومسلم ,[البخاري
ه اجلنَّةُ  )٣  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رسولَ اهللا  ◙أيب هريرة  فعن :احلجُّ املربورُ جزاؤُ
ةُ إِ ( قال: رَ مْ ةِ كَ ىلَ العُ رَ مْ جُّ املَ , وَ امَ هُ نَ يْ ةٌ ملَِا بَ ارَ فَّ  العُ ُ احلَ الَّ اءٌ إِ زَ جَ  هُ لَ  سَ يْ ورُ لَ ربْ

 .][البخاري ومسلم )نَّةُ اجلَ 
بْلَ ـاحل )٤ مُ ما كان قَ ْدِ عبد اهللاِ بنِ  فعن :ايصـوب واملعـه من الذنـجُّ هيَ

و بنِ العاصِ  تَ أَ أَ (: ملسو هيلع هللا ىلص, قال: قال رسول اهللا ¶عمرِ لِمْ ا عَ  نَّ مَ
الَ  سْ ْ اإلِ مُ مَ مَ هيَ هُ  انَ ا كَ دِ بْلَ ْ رَ جْ نَّ اهلِ أَ , وَ قَ مُ مَ ةَ هتَ هَ قَ  انَ ا كَ دِ ْ نَّ احلَ أَ ا, وَ بْلَ مُ جَّ هيَ دِ

هُ قَ  انَ ا كَ مَ   .[مسلم] )بْلَ
٥( : نوبَ رَ والذُّ قْ ة تنفي الفَ رَ مْ جِّ والعُ ةُ بني احلَ عَ اهللا بن  عبد فعن املتابَ

ُامَ : (ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  قال: قال رسول, ◙مسعودٍ  إِهنَّ ةِ, فَ رَ العُمْ جِّ وَ َ احلَ  تَابِعُوا بَنيْ
 , ةِ ضَّ الفِ , وَ بِ هَ الذَّ , وَ يدِ دِ بَثَ احلَ نْفِي الكِريُ خَ امَ يَ نُوبَ كَ الذُّ رَ وَ قْ يَانِ الفَ نْفِ يَ

نَّةُ  ابٌ إِالَّ اجلَ ةِ ثَوَ ورَ ُ ةِ املَربْ جَّ لَيْسَ لِلْحَ  .][الرتمذي) وَ
ةُ إل )٦ رَ مْ ارةٌ ملا بينهام:ـالعُ ة كفَّ رَ مْ أنَّ  ◙ي هريرة ـأب فعن ى العُ

ةُ إِ (قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسولَ اهللا  رَ مْ ةِ كَ ىلَ العُ رَ مْ  .][البخاري ومسلم )امَ هُ نَ يْ ةٌ ملَِا بَ ارَ فَّ  العُ
ةً مع النَّ  )٧ جَّ لُ حَ ةُ يف رمضانَ تَعْدِ رَ  ¶ابنِ عبَّاسٍ  فعن :ملسو هيلع هللا ىلصبيِّ العُمْ

ةٌ : (قال ملسو هيلع هللا ىلص عن النَّبيِّ  رَ مْ ةً عْ تَ  انَ ضَ مَ رَ  يفِ  عُ جَّ لُ حَ  .]أمحد وابن ماجه[) دِ
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 :   :جِّاحلَ وجوبِ شروطُرابعاً
ةُ    رشوط; هي: يُشرتط لوجوب احلجِّ عدَّ

حُّ من جيب احلجُّ عىل الكافر, وال فال :اإلسالم )١  لقول; وقعإن  هيصِ
 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّ  اهللا تعاىل:
قبَلُ كفإذا ; ]٥٤[التوبة:  َّ خض فر انت النَّفقاتُ ال تُ هم مع أنَّ منهم لكُ

ها مُ  دٍّ نَفعَ ها غريُ مُ  ;تعَ ةُ التي نفعُ دٍّ أَ فالعباداتُ اخلاصَّ   .بَلَ منهمالَّ تُق أَ ىلَ وْ تعَ
قْل )٢ , أنَّ ▲ا روت عائشة مل; عىل املجنون فال جيبُ احلجُّ  :العَ

لَمُ عَ ( :قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  فِعَ القَ :ثَ الَ ثَ  نْ رُ ,يْ تَ سْ ى يَ تَّ النَّائمِ حَ  نِ عَ  ةٍ  نِ عَ وَ  قِظَ
َ كْ ى يَ تَّ حَ  ريِ غِ الصَّ  لَ أَ تَّ ونِ حَ نُ جْ املَ  نِ عَ , وَ ربُ قِ عْ , وابن النسائيأمحد, و[) يقَ فِ يَ  وْ ى يَ
, وال يُمكِنُ وجودُمها يف املجنون فاحلَجُّ ; ]ماجه  .ال بدَّ فيه من نِيَّةٍ وقصدٍ
ةُ  )٣ يَّ رِّ ; بْ  العَ ىلَ عَ  احلجُّ  فال جيبُ  :احلُ  ¶ اسٍ عبَّ  ابنُ  ملا رودِ
, فَ  مَّ جَّ ثُ دٍ حَ بْ يُّام عَ أَ وَ ... (: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  قال: تِقَ ُ  هِ يْ لَ عَ عُ ةَ  جَّ أَنْ حيَ جَّ  حَ
 رَ  . وألنَّ العبْدَ مشغول بخدمة سيِّده;]ابن أيب شيبة, الطحاوي, الطرباين[ )أُخْ

.  فهو معذور برتك احلجِّ
 ▲فال جيبُ عىل الصبيِّ غري البالغ; حلديث عائشة  :البُلوغُ ) ٤
لَمُ عَ (قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ رسول اهللا −السابق− فِعَ القَ :ثَ الَ ثَ  نْ رُ ى تَّ النَّائمِ حَ  نِ عَ  ةٍ
,يْ تَ سْ يَ  َ كْ ى يَ تَّ حَ  ريِ غِ الصَّ  نِ عَ وَ  قِظَ ), فإنْ وقع من الصبيِّ حجٌّ صحَّ منه, ... ,ربُ

ة اإلسالم ال ولكن ; − السابق−  ¶ اسٍ عبَّ  ابنِ حلديث ; جيزئه عن حجَّ
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امَ أَ (وفيه:  جَّ يُّ بِيٍّ حَ , فَ بَ  مَّ ثُ  , صَ يْ لَغَ لَ المِ  هِ عَ ةُ اإلِسْ جَّ  .)حَ
 مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّ  لقول اهللا تعاىل: :االستطاعة )٥
أن يكون املسلم قادراً عىل  باالستطاعة: دُ صَ قْ ويُ  .]٩٧آل عمران: [ َّ هتمث

. هذه االستطاعة و أداء احلجِّ بدنيا وماليا, وأن يكون الطريق إىل احلجِّ آمناً
 ختتلف باختالف عوائد الناس وأحواهلم. 

ةُ  جِّ أربعةُ  واالستطاعَ  :أقسامٍ  يف احلَ
:الق لُ نِه ومَ  اً أن يكون قادر سمُ األوَّ ه احلجُّ بنفسه  ;الِهببَدَ مُ فهذا يلزَ

 مجاع.اإلب
نِهبامَ  أن يكون عاجزاً  القسم الثاين: دَ طُ عنه احلجُّ قُ سْ فهذا يَ  ;لِه وبَ

 .مجاعاإلب
نِه عاجزاً  أن يكون قادراً  الث:ثالقسم ال ه احلجُّ هذا ف ;لِهبامَ  ببَدَ ال يلزمُ

مها عىل املال من  ; مثل: أن يكونبال خالف, إالَّ إذا كان ال يتوقَّفُ أداؤُ
قُّ عليه اخلروجُ إىل املشاعِ  ة ال يشُ  .رأهل مكَّ

نِه عجزاً  لِه عاجزاً بامَ  أن يكون قادراً  القسم الرابِع:  ;زوالُهى ال يُرجَ  ببَدَ
 .عنهجُّ أنْ يُنيب من حيُ عليه  جيبُ هذا ف

  ببعض الرشوط, وهي: −ما سبقباإلضافة إىل −وختتصُّ النساء 
مٍ  وجودُ  )١ ْرَ ْرمٌ هلا, شرتيُ  :حمَ طُ لوجوب احلجِّ عىل املرأةِ أن يكون معها حمَ
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رَ  ملا رو سواء كان ذلك يف حجِّ الفريضة أو النافلة; مَ : أنَّ ¶ابن عُ
ِ الَ قال: ( ملسو هيلع هللا ىلص اهللارسول  نُ بِ ؤْ ةٍ تُ أَ رَ مْ لُّ الِ  حيَ رِ تُسَ وْ اليَ هِ وَ ـاللّٰ مِ سِ مِ اآلخَ ةَ افِرُ مَ ريَ

, إِ يَ ثِ لَ ثَالَ  مٍ ا ذُ هَ عَ مَ الَّ وَ الٍ ْرَ افُ ]ملسلم[البخاري ومسلم واللفظ  )و حمَ ; إذ املرأة خيُ
م محايةُ  رَ املرأة, عليها الفتنة إذا سافرت وحدها; فمقصود وجودِ املَحْ

 وصيانتُها, والقيامُ بشأهنا.
ها رمُ وحمَ  مُ  ,املرأة هو  زوجُ رُ , أو بسبب قَ  التأبيد;عىل عليها  أو من حيَ رابةٍ

, أو  ضاعٍ  مأمونًا. ,ثقةً  ,عاقالً  ,بالغاً  ,يكون مسلامً يُشرتطُ فيه أن , ومُصاهرةٍ رَ
ا اخلروج ال جيوز هلا  املرأةَ  فال خالف بني الفقهاء عىل أنَّ  النافلة حجُّ  أمَّ

مإليه  ْرَ  .دون حمَ
ةِ ع )٢  :دمُ العِدَّ
عتدَّ أالَّ  أيضاً ملرأة وجوب احلجِّ عىل اشرتطُ ليُ  ة يف مدَّ  ة من وفاةٍ   تكون مُ
 مل خل ُّ ات عن اخلروج بقوله: اهللا تعاىل هنى املعتدَّ  ألنَّ  ;احلجِّ  أشهر
 .]٢٣٤ :البقرة[ َّيم ىم مم  خم حم جم يل ىل

ة  وال يفوت بالتأخري,, يمكن أداؤه يف وقت آخر احلجَّ  وألنَّ  دَّ ا العِ وأمَّ
لَ هلا ,خمصوصٍ  ا جتب يف وقتٍ فإهنَّ   .ىلَ وْ بني األمرين أَ  عُ مْ فكان اجلَ  ;وال بَدَ
 :النافلة الزوج يف حجِّ  نُ إذْ  )٣
ها حجَّ النافلة ألنَّ   وجِ قَّ زَ تُ حَ فوِّ عٌ يُ  ,ذانهتئمن اس دَّ بُ  فكان ال ;تطَوُّ
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كِ  ,فَرضٌ عليها فيام ال معصيةَ هللا تعاىل فيه ةَ الزوجكام أنَّ طاع رْ وليس يف تَ
عِ معصية جِّ التطَوُّ  .حَ

تِ  :الفريضة ا حجُّ أمَّ  دَ جَ ا املرأةُ  فإذا وَ مً ْرَ لَت و ,حمَ وطِ بقيَّةَ استكمَ  رشُ
ها منه, فاحلجِّ  نْعُ وجِ مَ  ; ألنَّ طاعة الزوج مقيَّدة باملعروف; فعنليس للزَّ
ةَ فِ  طَ الَ : (قال ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبيِّ  , أنَّ ◙يٍّ ـعل يَةِ اللّٰ عْ ي مَ ـاعَ , إِ ـصِ امَ هِ ةُ نَّ  الطَّاعَ

مُ عىل فر ,[البخاري ومسلم] )وفِ رُ عْ ي املَ ـفِ  دَّ قَ وجِ ال يُ قَّ الزَّ ضِ وكام أنَّ حَ
; ايعاأل قُّ ألهنا حقٌّ هللا تعاىل; نِ رٌّ عىل الدوام, فلو ملك  وحَ ستَمِ وجِ مُ الزَّ

المِ  دِ أركانِ اإلِسْ , فيُفْيض إىل إسقاطِ أَحَ ه يف كلِّ عامٍ ها يف هذا العامِ ملََلَكَ نْعَ  .مَ

 :   :ةالعُمْرأو  إذا أراد السفر للحجِّه فعلُما ينبغي على املسلم خامساً
رة أن يراعي  مْ فَر للحجِّ أو العُ  السنن واآلداب التالية:ينبغي ملن أراد السَّ

ه يف القيام تِ ربْ ه وخِ لِ قْ ه وعَ ينِ يف دِ  قُ وثَ من يُ  واستشارةُ  ,االستخارةُ  )١
 هباتني العبادتني أو إحدامها يف هذا التوقيت دون غريه.

نوبِ واملعايص, والتحلُّ  )٢  ,ل من مظاملِ النَّاسِ املبادرةُ بالتَّوبة من مجيعِ الذُّ
 .وردُّ حقوقِهم

هِ ة بام له من مالٍ كتابَةُ الوصيَّ  )٣ يُشْ , وَ يْنٍ دُ عليها, وقضاءُ , وما عليه من دَ
مكَّن من تَ ما مل يَ عنه  يضِ قْ يلُ من يَ , وتوكدُّ الودائعِ , ورَ دُيونٍ  ما يُمكِنُه من

 . هِ أدائِ 
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ه. له وألهلِهِ  ةِ بَ الطيِّ  ةِ قَ فَ بالنَّ  دُ التزوُّ  )٤ جوعِ تُه إىل حنيِ رُ ه نَفقَ مُ لزَ  ومَن يَ
رَ الجِّ واحل أحكامِ   مُ تعلُّ  )٥ مْ لَ عليهعامَّ  والسؤالُ  ها,في هُ , والتفقُّ ةعُ كَ  , أَشْ

حُ ة تعليميَّ  أو وسيلةٍ  كتابٍ  واستصحابُ  ك. أحكامَ  له توضِّ  املناسِ
 .والصالةُ  ام الطهارةُ ال سيَّ  ;السفر وأحكامِ  آدابِ  معرفةُ  )٦
بةِ األخيارِ م احلرصُ  )٧ حْ ر, والبُعدُ عن عىل صُ فَ ن أهل الطَّاعة يف السَّ

ةِ  دَ حْ  .الوَ
 اجلانبِ  ولنيِ  فقِ الرِّ  واستعاملُ  ,واألذكارِ  ى الطاعاتِ ـعل املداومةُ  )٨

 .قِ مع الناسلُ اخلُ  نُ سْ وحُ 
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 ُعْمرِةَوال جَِّمَواِقيُت احلَ

  الزمانيَّة: املواقيتُ :الًأوَّ
ةاحلجِّ و فيها أداءُ  التي يقعُ  األوقاتُ  :هبا ويقصدُ  رَ مْ  ; قال اهللا تعاىل:العُ

 ].١٨٩البقرة: [  َّ ~  � ¡¢ £ ¤ ¥ ¦ § ُّ
دة ,الشوَّ  شهرُ مواقيت احلجِّ الزمانيَّة هي:  :احلجِّ  وقتُ  )١  عْ  ,وذو القَ
ٌ وعَ  ة رشْ جَّ جِّ ( :¶رَ مَ عُ  ابنِ  لقول ;من ذي احلِ رُ احلَ هُ الٌ  :أَشْ وَّ ذُو  ,شَ وَ

ةِ  دَ عْ ) ,القَ ةِ جَّ نْ ذِي احلَ ٌ مِ رشْ عَ قاً [ وَ  .]ووصله ابن جرير ,البخاري معلَّ

ة وقتُ  )٢ رَ مْ ا  :العُ ةوقت أمَّ رَ مْ لُّه; فيجوز أداؤها يف أيِّ كُ  العامُ  فهو العُ
 ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  رَ مَ تَ اعْ  دِ قَ فَ أو يف غريها;  ي أشهر احلجِّ ـف سواء ;ةنَوقتٍ من السَّ 

 ِ تَنيْ رَ مْ ةً  ;عُ رَ مْ ةِ  ذِي يفِ  عُ دَ عْ ةً  ,القَ رَ مْ عُ الٍ  يفِ  وَ وَّ إِنَّ ملسو هيلع هللا ىلص: (وقال  .]أبو داود[ .شَ  فَ
ةً  رَ مْ انَ  يفِ  عُ ضَ مَ ةً  تَقْيضِ  رَ جَّ عِي حَ  . ]البخاري ومسلم[ )مَ

  املواقيت املكانيَّة: :ثانياً
ِ  ويُقصد هبا: وهي  ,رُ مِ تَ عْ أو املُ  لُّ منها احلاجُّ األماكن أو املواضع التي هيُ

 عىل النحو التايل:
١( : ةِ يْفَ لَ ى اآل ذُو احلُ ); وتقعُ وتسمَّ ٍّ يلِ ارُ عَ عنها  ة, وتبعدُ شامل مكَّ  ن (آبَ

. وهي ميقاتُ ٤٢٠حوايل (  مرَّ هبا من غريهم.  ومنْ  املدينةِ  أهلِ  كم) تقريباً
ةُ   )٢ فَ حْ ة املكرَّ  يف الشامل الغريبِّ  وتقعُ  :اجلُ عنها حوايل  مة, وتبعدُ ملكَّ
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ام (فلسطني, وسوريا, ولبنان,  أهلِ  وهي ميقاتُ  .كم) تقريباً ١٨٦( الشَّ
َ ومِ  ,ردن)واألُ   ومن مرَّ هبا من غريهم.  ,العريبِّ  واملغربِ  ,رصْ

 ,ها واندرستمُ ـلكن زالت معالِ  ,رةً عامِ  قديامً قريةً  ةُ فَ حْ وقد كانت اجلُ 
 قالُ يُ  − من جهة البحر− بقليلٍ ة فَ اجلُحْ  لَ بْ فانتقل الناس إىل موضع آخر قَ 

 تلك الناحية.  ميقاتاً ألهلِ  فصارَ  ;غ)ـابِ (رَ  :له
ل:  )٣ نُ املَنَازِ رْ ى , ويُسمَّ فاتٍ رَ عىل عَ  فُ ة يُرشِ مكَّ  رشقيُّ  لٌ بَ وهو جَ قَ
). ويبعدُ  :ناآل بِريُ يْلُ الكَ ة حوايل ( (السَّ . وهو ميقاتُ  ٧٥عن مكَّ  كم) تقريباً

 ومن مرَّ به من غريهم.  ,ويتِ والكُ  ,ائفِ والطَّ  ,دٍ جْ نَ  أهلِ 
٤(   : لَمُ ى اآليُ  ,وهو وادٍ يَلَمْ عْ  :نسمَّ  ,أهل اليمن يَّة); وهو ميقاتُ دِ (السَّ

. )كم١٢٠( ة حوايلعن مكَّ  ومن مرَّ به من غريهم. ويبعدُ  ,ةامَ وهتِ   تقريباً
٥( : قٍ رْ اتُ عِ ى اآلمة, وتُ رَّ ة املكملكَّ  يف الشامل الرشقيِّ  وتقعُ  ذَ  :نسمَّ

 ِ , ومن مرَّ هبا من اج املرشقِ جَّ وحُ  ,ألهل العراق ة); وهي ميقاتٌ يبَ (الرضَّ
ة حوايل ( غريهم. وتبعدُ  . ١٠٠عن مكَّ  كم) تقريباً

ملسو هيلع هللا ىلص (إِنَّ النَّبِيَّ : قال ¶ابن عبَّاس ذه املواقيت: حديثُ هل وقد دلَّ 
قَّتَ ألَهْ  ةِ وَ يْفَ لَ ا احلُ ينَةِ ذَ ةَ  ,لِ املَدِ فَ حْ أْمِ اجلُ لِ الشَّ ألَهْ لِ  ,وَ نَ املَنَازِ رْ دٍ قَ لِ نَجْ ألَهْ  ,وَ
لِ ال ألَهْ لَمَ وَ نِ يَلَمْ نَّ لَ  ,يَمَ لِ ـهُ نَّ وَ نَّ ـهُ هِ ِ ريْ نْ غَ نَّ مِ يْهِ لَ نْ أَتَى عَ َّنْ  ,مَ جَّ  ممِ ادَ احلَ أَرَ
ةَ  رَ مْ الْعُ  .]البخاري ومسلم[ ..).وَ
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ولَ اللّٰ : ▲وحديث عائشة  سُ تَ ألَ ملسو هيلع هللا ىلص هِ ـ(أَنَّ رَ قَّ اقِ وَ لِ الْعِرَ هْ
( قٍ رْ اتَ عِ  .]أبو داود[ ذَ

 تنبيهات:* 
 . هفي الدخولِ  ةِ نيَّ  دونَ  هذه املواقيت ملن أراد النُّسكَ  جتاوزُ  ال جيوزُ  )١
 ;املواقيت جاز له ذلك مع الكراهة هذه لَ بْ قَ  رُ مِ تَ عْ أو املُ  احلاجُّ  إذا أحرمَ  )٢

  األفضل.  وال يفعلون إالَّ  ,موا من امليقاتِ حرَ ه أَ وأصحابَ ملسو هيلع هللا ىلص  ألنَّ النبيَّ 
امي إذا مرَّ عىل كالشَّ  ;آخرَ  ميقاتٍ  مرَّ عىل ميقاتٍ وهو من أهلِ  نْ مَ  )٣

ْ  فإنَّه جيبُ  ;املدينةِ  أهلِ  ميقاتِ   هُ زَ تجاوَ له أن يَ  م منه, وال جيوزُ رِ عليه أن حيُ
نَّ لَ  :ملسو هيلع هللا ىلصقوله لعموم  ;هِ من ميقاتِ  مَ رِ حْ يُ لِ  لِ ـ(هُ نَّ وَ نْ ـهُ نَّ مِ يْهِ لَ نْ أَتَى عَ مَ

( نَّ هِ ِ ريْ  كامليقاتِ  الفرعيُّ  هذا امليقاتُ  فيكونُ  ;هذا ملن أتى عليه فوقَّتَ  ;غَ
 منه. اإلحرامِ  يف وجوبِ  األصيلِّ 

: ميقاتُ   :امليقاتِ دونَ نُسكُمَْن يَ ثالثاً
 ;ة وامليقاته بني مكَّ مسكنُ  يقعُ من كان مقيامً دون هذه املواقيت; بحيث 

ةَ جُ  أهلك ; ونحوهم ,ةَ رَ حْ بَ , ورانِ الظَّهْ  رِّ ومَ , صٍ يْ لَ خُ و ,دٍ يْ دَ وقُ  ,فانَ سْ عُ و ,دَّ
رِ إف نْ ( :, وفيه¶ابن عباسٍ  ; حلديثِ هتِ دَ لْ منزله أو بَ من  مُ نَّه حيُ مَ انَ  فَ  كَ

ُنَّ  هُ  دُوهنَ لُّ هَ مُ نْ  فَ لِهِ  مِ  .البخاري ومسلم][ )أَهْ
  ة:مكَّ أهلِ ميقاتُ :رابعاً 

ةَ  من كان يسكنُ   مُ رِ فإنَّه حيُ  ;أو كان مقيامً هبا ,سواءً كان من أهلها ;مكَّ
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ةَ باحلجِّ من  وفيه:  ,−السابق− ¶اس ها; حلديث ابن عبَّ نفسِ  مكَّ
أَ  يْثُ أَنْشَ نْ حَ مِ لِكَ فَ ونَ ذَ انَ دُ نْ كَ مَ ةَ  ,(وَ كَّ نْ مَ ةَ مِ كَّ لُ مَ تَّى أَهْ  .)حَ

ا العُ  ; من أيِّ  مَ رِ عليه أن حيُ  فيجبُ  ةُ رَ مْ أمَّ لِّ  فيه; فيخرجُ  مكانٍ  هبا من احلِ
ةب مُ حرِ فيُ  واحدةٍ  وةٍ طْ ولو بخُ  مِ رَ احلَ  حدودِ  إىل خارجِ  رَ مْ يثِ العُ  عائشةَ  ; حلَدِ
ا(الت: ق ▲ ول اللّٰ  يَ سُ ةٍ  ;هِ ـرَ جَّ حَ ةٍ وَ رَ جِّ  ,أَتَنْطَلِقُونَ بِعُمْ أَنْطَلِقُ بِاحلَ  ?وَ

حْ  بْدَ الرَّ ا عَ اهَ رَ أَخَ أَمَ ا إِىلَ التَّنْعِيمِ ـفَ هَ عَ جَ مَ ْرُ رٍ أَنْ خيَ نَ أَيبِ بَكْ نِ بْ تْ  ;مَ رَ تَمَ اعْ فَ
دَ احلَ  عْ ةِ جِّ يفِ ذِي احلِ بَ  ▲ فقد كانت عائشةُ  ;]البخاري ومسلم[ )جَّ

ة ةً قيمَ مُ   ىنَ دْ وهي أَ −  عيمِ نْ هبا إىل التَّ  أخاها أن خيرجَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  رسولُ  فأمرَ  ,بمكَّ
ة منه مَ رِ حْ لتُ  −لِّ احلِ  رَ مْ  .للعُ

 :   :وِّأو اجلَ رِحْة عن طريق البَإلى مكَّ القادمِ ميقاتُخامساً
نْ قَ  ةريداً للحجِّ أو ة مُ إىل مكَّ  مَ دِ مَ رَ مْ أو  ,وِّ أو اجلَ  رِ حْ عن طريق البَ  العُ

ٌ مُ  طريقاً ليس فيه ميقاتٌ  كَ لَ سَ  رِ  ;عنيَّ  املواقيتِ   أقربَ إذا حاذَ  مُ فإنَّه حيُ
ابَ لذلك; خصوصاً رُ  وعليه أن حيتاطَ  ,إليه ٌ مُ  . وهذا األمرُ الطائرةِ  كَّ  يرسَّ

أو  الطائرةِ  قائدُ  ;حيث يقومُ −وهللا احلمد− دٍّ كبريٍ إىل حَ  يف هذه األزمانِ 
اجِ  فينة بتنبيه احلُجَّ ; هِ وكذا عند حماذاتِ  ,امليقاتِ  اذاةِ حمُ  قبلَ  رينَ مِ تَ عْ أو املُ  السَّ

ةباحلجِّ أو  وا باإلحرامِ ومُ ليقَ  رَ مْ  رَ مَ عُ  ابنِ  . ويدلُّ عىل ذلك حديثُ العُ
انِ ـلَ (قال:  ¶ َ انِ املِرصْ ذَ تِحَ هَ َ والبَ  وفةَ يعني الكُ −امَّ فُ ا  −ةَ رصْ أَتَوْ

ريَ املُ  ا أَمِ الُوا: يَ قَ , فَ رَ مَ ولَ اللّٰ عُ سُ : إِنَّ رَ نِنيَ مِ ا, ملسو هيلع هللا ىلص هِ ـؤْ نً رْ دٍ قَ لِ نَجْ َهْ دَّ ألِ حَ
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: الَ يْنَا, قَ لَ قَّ عَ ا شَ نً رْ ا قَ نَ دْ ا إِنْ أَرَ إِنَّ نَا, وَ يقِ رِ نْ طَ رٌ عَ وْ وَ جَ هُ ا  وَ هَ وَ ذْ وا حَ انْظُرُ فَ
دَّ لَ  , فَحَ مْ كُ يقِ رِ نْ طَ قٍ ـمِ رْ اتَ عِ مْ ذَ ا هيَ اذِ فأرشدهم إىل ما حيُ  ;]البخاري[ )هُ

 م.هِ ريقِ من طَ 
 ةِ طَ لرابِ  التابعِ  يِّ اإلسالمِ  يِّ هِ قْ الفِ  عِ مَ جْ املَ  القرار الثاين من قرارات يف وجاء

حتت  )هـ١٠/٤/١٤٠٢( بتاريخ هُ ستُ لْ جَ  , الذي انعقدتْ اإلسالميِّ  العاملِ 
  :إليها من غريها) ينَ دِ للوارِ  ةَ دَّ جُ  نْ مِ  امِ رَ اإلحْ  مُ كْ حُ (عنوان 

 هذه من إليهم ميقاتٍ  أقربَ  حاذوا إذا وامُ رِ حيُ  أن عليهم الواجبُ «
ِ  ومل ,ذلكَ  مْ عليهِ  هبَ اشتَ  فإنِ  ا,رً حْ بَ  أو اجو  اخلمسةِ  املواقيتِ   نْ مَ  معهم دواجيَ

ْ  أنْ  معليهِ  بَ جَ وَ  حاذاةِ املُ  إىل مهُ دُ شِ رْ يُ  ْ  نْ أَ وَ  ,واتاطُ حيَ  تٍ قْ وَ بِ  لكَ ذَ  لَ بْ قَ  وامُ رِ حيُ
 لَ بْ قَ  اإلحرامَ  ألنَّ  ;حاذاةِ املُ  لَ بْ قَ  وامُ رَ حْ أَ  مأهنَّ  نِّهمظَ  عىل بُ لِ غْ يَ  أو يعتقدون

 جتاوزِ  من خوفًا ;واالحتياطِ  يالتحرِّ  ومع .دٌ قِ عَ نْ ومُ  ةِ الكراهَ  مع جائزٌ  امليقاتِ 
 نصَّ  وقد ,الواجب أداء يف كراهة ال ألنَّه الكراهة; تزول إحرامٍ  بغري امليقاتِ 

   ...ذكرنا ما عىل األربعة املذاهب مجيع يف العلمِ  أهلُ 
لِ  إذا رِ والعُ  اججَّ للحُ  فليس ;هذا مَ عُ  رِ حْ والبَ  اجلوِّ  طريق من الوافدينَ  امَّ
رواؤَ يُ  أن همغريِ  وال ةَ جُ  إىل وصوهلم إىل اإلحرامَ  خِّ ةَ جُ  ألنَّ  ;دَّ  من ليستْ  دَّ

 ).ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولُ  اهَ تَ وقَّ  التي املواقيتِ 
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  رامــــاإلح

 :   :اإلحرامِ تعريفُأوَّالً
خولِ  هو نيَّةُ : اإلحرامُ  اً كان أو عُ حَ  ;كِ يف النُّسُ  الدُّ  .ةً رَ مْ جَّ
 :   :اإلحرامِ كمُحُثانياً

ةمن أركان احلجِّ و نٌ كْ رُ  اإلحرامُ  رَ مْ  رُ مَ عُ  ملا رو; ال ينعقدانِ إالَّ به ,العُ
لُ بِالنِّ يقول: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا  رسولَ  قال: سمعتُ  ◙ امَ )ـ(إِنَّامَ األَعْ  البخاري[ يَّاتِ

 .]ومسلم
 :   :اإلحرامِ أنواعُثالثاً
 :ثالثةٍ  أنواعٍ ه به إىل أداءَ  مُ حرِ املُ  دُ قصِ بحسب ما يَ  اإلحرامُ  ينقسمُ 

ل:  ةِ ب مَ رِ وهو أن حيُ : متُّعُ التَّ األوَّ رَ مْ اها وحتلَّل فإذا أدَّ  ,يف أشهر احلجِّ  العُ
. مَ رَ منها أحْ   باحلجِّ

: الثاين: انُ رَ رِ  القِ ةِ و باحلجِّ  مَ وهو أن حيُ رَ مْ ةب مَ رِ أو حيُ  ,معاً  العُ رَ مْ  ,هادَ حْ وَ  العُ
 قبل طوافها. عليها احلجَّ  لُ ثمَّ يُدخِ 

 ه.دَ حْ وَ احلجَّ ب مَ رِ وهو أن حيُ  :رادُ فْ اإلِ  الثالث:
 ;من هذه األنواع الثالثة بأيِّ نوعٍ  عىل جواز اإلحرامِ  وقد اتَّفق الفقهاءُ 

ولِ اهللا قالت:  ▲حلديث عائشة  سُ عَ رَ نَا مَ جْ رَ ادَ ملسو هيلع هللا ىلص (خَ نْ أَرَ : مَ الَ قَ فَ
ةٍ  رَ مْ عُ جٍّ وَ ِلَّ بِحَ مْ أَنْ هيُ نْكُ لْ مِ عَ يَفْ لْ لَّ  ,فَ يُهِ لْ جٍّ فَ ِلَّ بِحَ ادَ أَنْ هيُ نْ أَرَ مَ نْ  ,وَ مَ وَ

ةُ  ائِشَ الَتْ عَ . قَ لَّ لْيُهِ ةٍ فَ رَ ِلَّ بِعُمْ ادَ أَنْ هيُ ولُ اهللا  :▲أَرَ سُ لَّ رَ أَهَ جٍّ ملسو هيلع هللا ىلص فَ  بِحَ
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هُ  عَ لَّ بِهِ نَاسٌ مَ أَهَ جِّ  ,وَ احلَ ةِ وَ رَ مْ لَّ نَاسٌ بِالْعُ أَهَ ةٍ  ,وَ رَ مْ لَّ نَاسٌ بِعُ أَهَ نْتُ  ,وَ كُ وَ
( ةِ رَ مْ لَّ بِالْعُ نْ أَهَ  .]مسلم[فِيمَ

 :  :اإلحرامِ شروطُرابعاً
ْ  ة  اإلحرامِ لصحَّ  شرتطُ يُ   :طانِ رشَ

ل: اإلسالم; لعدم أهليَّته ألداء  ;من غري املسلم اإلحرامُ  فال يصحُّ  األوَّ
ة مِ رَ حَ  من دخولِ  ممنوعٌ  وألنَّهالعبادة,    ىه مه ُّ لقول اهللا تعاىل: ;مكَّ
 .]٢٨[التوبة:  َّ ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه

خولَ  بمعنى أنْ  ة:ـي: النيَّ ـالثَّان  والتلبُّسَ  ,كِ ي النُّسُ ـف ينوي بقلبه الدُّ
 ;خولِ يَّة الدُّ دون نِ  ثياب اإلحرامِ  سَ بِ دون نيَّة الدخول, أو لَ فلو لبَّى  ;بأعامله

ْرِ  لُ بِالنِّ  :◙ حلديث عمر ;ماً فإنَّه ال يكون حمُ امَ )ـ(إِنَّامَ األَعْ [البخاري  يَّاتِ
وم ـة, كالصـمن غري نيَّ  , فلم تصحَّ ةٌ حمضَ  عبادةٌ  اإلحرامَ  . وألنَّ ومسلم]

 والصالة.
قال:  ◙ بام نواه; ملا رو أنسٌ  بذلك النُّطقُ  األفضل أن يقرتنَ و

ةً  لَبَّيْكَ ( :يقول ملسو هيلع هللا ىلص يَّ النَّب سمعتُ  رَ مْ جا عُ حَ   [مسلم]. )وَ
 :   االشتراط في اإلحرام:خامساً

ةأو  باحلجِّ  مِ حرِ للمُ  رَ مْ أنَّه إنْ منعه مانع من  هِ يف إحرامِ  طَ أن يشرتِ  العُ
 لَ أن يتحلَّ  لهُ إنَّ ف ,هكِ سُ من إمتام نُ  ها يمنعُ ممَّ  ونحو ذلك ,زٍ جْ عَ أو  ,مرضٍ 
إِنْ ( :فيقول ;وال قضاءٌ  ,مٌ وْ وال صَ  ,يٌ دْ هَ يلزمه  وال ,املانعُ  دَ جِ وُ  حيث
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بَستَنِي يثُ حَ يلِّ حَ حِ ابِس فَمَ نِي حَ بَسَ  :قالت ▲عائشةحلديث  );حَ
ولُ اللّٰ  سُ لَ رَ ِ فَقَالَ ملسو هيلع هللا ىلص هِ ـ(دَخَ بَريْ ةَ بِنْتِ الزُّ بَاعَ ىلَ ضُ ا عَ جَّ  :هلََ دْتِ احلَ  ?لَعَلَّكِ أَرَ

: وَ  الَتْ ةً  اللّٰـهِ قَ عَ جِ ينِ إِالَّ وَ دُ ا .الَ أَجِ قَالَ هلََ ي :فَ جِّ طِي حُ ِ رتَ اشْ مَّ  ;وَ هُ : اللَّ ويلِ قُ
يلِّ  ِ تَنِي) حمَ بَسْ يْثُ حَ ا  :ويف روايةٍ  .]البخاري ومسلم[ حَ بِّكِ مَ ىلَ رَ إِنَّ لَكِ عَ (فَ

( تَثْنَيْتِ  . ]النسائي[ اسْ
 :   :اإلحرامِ واجباتُسادساً
مَ ـوحَ  ,هُ ـلَ عْ فِ  الشارعُ  بَ لَ هنا: ما طَ  بالواجبِ  ودُ ـواملقص   لكن  ,هُ كَ رْ تَ  رَّ

ُ بل جيُ  ,احلجِّ  ادُ سَ فَ  هُ كِ رْ ال يرتتَّب عىل تَ   . ةِ يَ دْ بالفِ  ربَ
 أمران: يف اإلحرامِ  والواجبُ 

ل: أن يكون  أو ما بني  ,ةناً بمكَّ ساكِ  ملن مل يكنْ −  من امليقاتِ اإلحرامُ األوَّ
ولُ (قال:  ¶اس حلديث ابن عبَّ  ;− ة واملواقيتمكَّ  سُ قَّتَ رَ  ملسو هيلع هللا ىلص اللّٰـهِ وَ

ةِ  يْفَ لَ ا احلُ ينَةِ ذَ لِ املَدِ ةَ  ,ألَهْ فَ حْ أْمِ اجلُ لِ الشَّ ألَهْ لِ  ,وَ نَ املَنَازِ رْ دٍ قَ لِ نَجْ ألَهْ  ,وَ
مَ  لَ لَمْ نِ يَ لِ الْيَمَ ألَهْ نَّ لَ  ,وَ هُ لِ ـفَ نَّ وَ نَّ ـهُ لِهِ ِ أَهْ ريْ نْ غَ نَّ مِ يْهِ لَ نْ أَتَى عَ نْ ـلِ  ,مَ مَ

ةَ  رَ مْ الْعُ جَّ وَ يدُ احلَ رِ انَ يُ هذه  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  قَّتَ فقد وَ  ;]البخاري ومسلم[ ..).كَ
  .ادلَّ ذلك  عىل وجوب اإلحرام منهف ;املواقيت ألهلها

 وإالَّ  ,منه مَ رِ حْ ليُ  عليه الرجوعُ  بَ جَ وَ دون إحرامٍ  امليقاتَ  ن جتاوزفإ
َ  إذا خَ إالَّ − مَ ثِ أَ   ,هُ إحرامُ  دَ انعقَ  هُ دَ عْ بَ  رمَ حْ وأَ  فإنْ مل يرجعْ  ,−احلجِّ  واتَ فَ  يشِ

 .مٌ دَ  هُ يلزمُ  لكنْ 
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  .التي سيأيت بياهنا بمحظورٍ من حمظورات اإلحرام يأيتَ  ن الي: أـالثَّان

 :   ه:وآدابُ اإلحرامِ ننُسُسابعاً
 التالية: واآلدابِ  نِ نَ السُّ ب أيتَ ي أنْ  سنُّ ملن يريد اإلحرامَ يُ 
أَ النَّبِيَّ ( ◙ بن ثابتٍ  فعن زيدِ  ;ملسو هيلع هللا ىلصلفعله  ;الغتسالا )١ هُ رَ أَنَّ
لَ ملسو هيلع هللا ىلص  تَسَ اغْ الَلِهِ وَ دَ إلِهْ رَّ َ  ,فُ وهذا االغتسال املقصود منه التنظُّ . ]الرتمذي[ )جتَ

; إذا أرادتا اإلحرامَ  ساءُ فَ والنُّ  ه احلائضُ ; ولذا تفعلُ رُ ال التَّطهُّ  ,رِ ذَ القَ  وإزالةُ 
تْ بذي ملا  ▲ سٍ يْ مَ عُ  بنتِ  ة أسامءَ صَّ يف قِ −  ◙حلديث جابر  سَ نُفِ

ولَ ( − ةَ فَ يْ لَ احلُ  سُ ـهِ أَنَّ رَ )ملسو هيلع هللا ىلص  اللّٰ ِلَّ هتُ لَ وَ تَسِ ا أَنْ تَغْ هَ رَ أَمَ رٍ فَ ا بَكْ رَ أَبَ  .]مسلم[ أَمَ
 ليمِ قْ وتَ  ,بِ فِّ الشارِ وحَ  ,طِ بِ واإلِ  ةِ انَ العَ  رِ عْ شَ  وذلك بإزالةِ  التنظُّف; )٢

ِ  إذْ االغتسالُ  ;ذلك;  قياساً عىل االغتسال ونحوِ  ,األظفارِ  , فِ نظُّ للتَّ  عَ رشُ
 افإهنَّ  ;ةِ العانَ  قُ لْ وحَ  ,طِ اإلبِ  ونتفُ  ,األظفار وتقليمُ  ,األقذارِ  إزالةُ  هُ هُ بِ شْ فيُ 

 ,كِ سُ بالنُّ  سُ لبُّ حيث التَّ  ;نِ ام يف هذا املوطِ ال سيَّ  بُّ حَ ستَ فتُ  ;ةِ رَ طْ الفِ  نِ نَ من سُ 
 . وجلَّ  عىل اهللا عزَّ  واإلقبالُ 

نْتُ : تقال ▲حلديث عائشة  ;ال يف الثَّوبِ  نِ دَ يف البَ  التطيُّبُ  )٣ (كُ
ولَ  سُ مُ ملسو هيلع هللا ىلص  اللّٰـهِ أُطَيِّبُ رَ ْرِ نيَ حيُ هِ حِ امِ رَ ) ,إلِحْ بْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ هِ قَ لِّ حلِِ  وَ

أَنِّ  :. وقالت أيضاً ]البخاري ومسلم[ قِ النَّبِيِّ ـ(كَ رِ فْ بِيصِ الطِّيبِ يفِ مَ ي أَنْظُرُ إِىلَ وَ
قِ أي − ملسو هيلع هللا ىلص  رِ فْ مٌ  − هِ سِ أْ رَ  مَ ْرِ وَ حمُ هْ لَّ ذلك عىل أنَّ فدَ  ;]البخاري ومسلم[ )وَ
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لَّ كام دَ  .عند اإلحرام هُ تَ وحليَ  هُ رأسَ  يِّبُ طَ يُ  ملسو هيلع هللا ىلصكان  ; إذْ نِ دَ يف البَ  يكونُ  يبَ الطِّ 
 .بعد اإلحرامِ  يبِ الطِّ  أثرِ  ببقاءِ  عىل أنَّه ال بأسَ 

ِ (نظيفَ  داءٍ زارٍ ورِ يف إِ  لُ جُ الرَّ  مَ رِ حيُ  أنْ  )٤ ِ لَ عْ ) ونَ نيْ  رَ مَ عُ  حلديث ابنِ  ;نيْ
ِ  ...(قال: ملسو هيلع هللا ىلص  بيَّ النَّ  أنَّ  ¶ لَنيْ عْ نَ اءٍ وَ دَ رِ ارٍ وَ مْ يفِ إِزَ كُ دُ مْ أَحَ رِ لْيُحْ  ,وَ

 ِ نيْ فَّ بَسْ خُ يَلْ لْ ِ فَ لَنيْ عْ ِدْ نَ ْ جيَ إِنْ ملَ ِ  ,فَ بَنيْ قِ نَ الْعَ لَ مِ فَ ا أَسْ ونَ تَّى يَكُ امَ حَ هُ طَعْ لْيَقْ  )وَ
 .]مدـأح[

يف  خولِ الدُّ  ةِ نيَّ  لَ قبْ  :(أي رامِ اإلحْ  لَ بْ وقَ  لِ سْ ركعتني بعد الغُ  صالةُ  )٥
ولُ قال:  ¶ رَ مَ عُ  حلديث ابنِ  ;)كِ النُّسُ  سُ انَ رَ عُ بِذِيملسو هيلع هللا ىلص  اللّٰـهِ (كَ كَ  يَرْ

 ِ تَنيْ عَ كْ ةِ رَ يْفَ لَ لَّ  ,احلُ ةِ أَهَ يْفَ لَ دِ احلُ جِ سْ نْدَ مَ ةً عِ ائِمَ ةُ قَ تْ بِهِ النَّاقَ تَوَ ا اسْ مَّ إِذَ  )...ثُ
 .مفروضةٍ  بعد صالةٍ  اإلحرامُ عنهام إذا كان  وجيزئُ  .]مسلم[

ولَ ( ¶ رَ مَ حلديث ابن عُ  :ةُ لبيَ التَّ  )٦ سُ ـهِ أنَّ رَ ا ملسو هيلع هللا ىلص  اللّٰ انَ إِذَ كَ
لَّ  ةِ أَهَ يْفَ لَ دِ ذِي احلُ جِ سْ نْدَ مَ ةً عِ ائِمَ تُهُ قَ لَ احِ تْ بِهِ رَ تَوَ الَ  ,اسْ قَ مَّ  :فَ هُ لَبَّيْكَ اللَّ

يكَ لَكَ لَبَّيْكَ  ,لَبَّيْكَ  ِ املُلْكَ  ,لَبَّيْكَ الَ رشَ ةَ لَكَ وَ مَ النِّعْ دَ وَ مْ يكَ  ,إِنَّ احلَ ِ الَ رشَ
 .]مسلم[ )لَكَ 

; دون إرسافٍ  جالِ هبا للرِّ  الصوتِ  , ورفعُ ةِ لبيَ من التَّ  إلكثارُ ا ستحبُّ ويُ 
ئِلَ ملسو هيلع هللا ىلص  يَّ (أَنَّ النَّبِ  ◙يقِ الصدِّ  رٍ كْ ي بَ ـحلديث أب لُ  يُّ أَ  :سُ جِّ أَفْضَ ? احلَ

الثَّجُّ  : الْعَجُّ وَ الَ : رَ والعَ  .]الرتمذي[ )قَ : سَ . ةِ لبيَ بالتَّ  الصوتِ  عُ فْ جُّ  النُ يَ والثَّجُّ
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 .يواألضاحِ  يدْ اهلَ  مِ دَ 
ا  .رِ حْ النَّ  يومَ  ةِ بَ قَ العَ  ةِ رَ مْ ـي جَ مْ إىل ابتداء رَ  للحاجِّ  لبيةُ التَّ  وتستمرُّ  وأمَّ

 واف. يف الطَّ  وعِ فإىل الرشُّ  رُ مِ تَ عْ املُ 

 :   :ةِبَّستحَاملُ اإلحرامِ صفةُثامناً

ص إىل أنَّ نخلُ  ه;نِ نَ وسُ  هوواجباتِ  اإلحرام يف ضوء ما سبق من رشوطِ 
 كام ييل: ةِ ستحبَّ واملُ  ةِ الكاملَ  اإلحرامِ  صفةَ 

ةاحلجَّ أو  أرادَ  نْ يقوم مَ  رَ مْ  عن واألذَ  ثِ التَّفَ  ا معاً بإزالةِ مهُ أو أرادَ  ,العُ
ارِ  فِّ وحَ  ,طِ اإلبِ  فِ تْ ونَ  ,ةِ العانَ  قِ لْ وذلك بحَ  ;هِ دِ سَ جَ   ,فارِ ظْ األَ  ليمِ قْ وتَ  ,بِ الشَّ

نِهِ ب قَ لِ ما عَ  وإزالةِ   بُ يَّ طَ ثمَّ يتَ  ,اإلحرامِ  يَّةِ نِ بِ  ويغتسلُ  ,ونحو ذلك بارٍ من غُ بَدَ
لْبِسُ و ,نيْ ن أو نظيفَ يْ داءً جديدَ إزاراً ورِ  سُ بِ لْ ثمَّ يَ  ,هنِ دَ يف بَ  ِ لَ عْ نَ  يَ ا املرأةُ  ,نيْ  وأمَّ

ُ ما يَ  سُ بِ لْ فتَ    ركعتني, أو يكتفيصيلِّ ا, ثمَّ يُ هَ يْ فَّ ا وكَ هَ هَ جْ  وَ ا إالَّ هتَ رَ وْ عَ  سرتُ
خولَ  هِ بِ لْ بقَ  يوِ نْ يَ ثمَّ , − فريضةٍ  إن كان وقتَ − الفريضة بصالة   ,كِ يف النُّسُ  الدُّ

ي لبِّ ثمَّ يُ  ,ةً رَ مْ ا وعُ ج أو حَ  ,ةً رَ مْ أو عُ  ا,ج حَ  يكَ لبَّ  :قائالً  واهُ بام نَ  قُ طِ نْ ويَ 
بَّيْكَ ( :ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ النَّ  ةِ بيَ لْ بتَ  مَّ لَ بَّيْكَ اللَّهُ بَّيْكَ  ,لَ يكَ لَكَ لَ ِ بَّيْكَ الَ رشَ دَ  ,لَ َمْ إِنَّ احلْ

املُلْكَ  ةَ لَكَ وَ مَ النِّعْ يكَ لَكَ  ,وَ ِ  .)الَ رشَ

 :   :اإلحرامِ محظوراتُتاسعاً
ْ  هبا: األمورُ  واملقصودُ  رِ  مُ رُ التي حيَ يانُ م عىل املُحْ  نْ ل مِ ى يتحلَّ ا حتَّ هبِ  اإلتْ
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ا فسادُ تيان هبا عىل اإل تبُ ويرتَّ  ,هإحرامِ   عىل التفصيل ;ةُ يَ دْ ا الفِ وإمَّ  ,احلجِّ  إمَّ
ارة ةيَ دْ الذي سيأيت يف باب الفِ   .والكفَّ

 : ما ييلهذه املحظورات إىل  ويمكن تقسيمُ 
ل  :معاً  والنِّساءِ  جالِ عىل الرِّ  مُ رُ : ما حيَ القسمُ األوَّ

نيْ ما ييل: مَ رِ جلِ واملرأةِ املُحْ م عىل الرَّ ْرُ  حيَ
مِ  عىل مُ رُ حْ فيَ : رِ عَ الشَّ  إزالةُ  )١ رِ ; هِ نِ دَ موضعٍ يف بَ  أيِّ  ر منعْ إزالة الشَّ  املُحْ

:  عزَّ  هلقول ;قِ لْ أو احلَ  فِ تْ سواء كان ذلك بالنَّ    مس خس حس جس مخ ُّ  وجلَّ
, مِ رِ حْ الرأس للمُ  قِ لْ حَ  ذلك عىل حتريمِ  فدلَّ  ;]١٩٦البقرة: [ َّخص حص

َ  عِ بجامِ  ;نِ دَ من سائر البَ  رِ عْ الشَّ  عليه إزالةُ  يسَ وقِ  هِ الرتَّ يف كلِّ منهام, وهذا  فُّ
َ غْ أَ  ثَ عَ أشْ  مُ رِ حْ الذي يقتيض أن يكون املُ  نايف اإلحرامَ يُ   .ربَ

; هِ فارِ أظْ  تقليمُ  مِ رِ حْ عىل املُ  مُ حرُ فيَ  :األظفارِ  تقليمُ  )٢ رٍ ذْ  هألنَّ  إالَّ لعُ
 .رعْ الشَّ  إزالةَ  فأشبه الرتفُّه; به حيصلُ 
أو يف  هِ نِ دَ يف بَ  يبِ الطِّ  استعاملُ  مِ رِ حْ عىل املُ  مُ رُ حْ فيَ  :يبِ الطِّ  استعاملُ  )٣

هُ (قال: ملسو هيلع هللا ىلص  بيَّ أنَّ النَّ  ¶ رَ مَ حلديث ابن عُ   ;هِ ثيابِ  سَّ يْئًا مَ وا شَ بَسُ لْ الَ تَ وَ
انٌ  رَ فَ عْ سُ  ,زَ رْ الَ الْوَ . من أنواع الطِّيبِ  والزعفرانُ  والورسُ  .]البخاري[ )وَ

الَ  :وفيه ,هراحلتُ  هُ تْ صَ قَ الذي وَ  لِ جُ يف الرَّ  ¶ اسوحلديث ابن عبَّ  (وَ
وهُ بِطِيبٍ  َسُّ هُ  ,متَ أْسَ وا رَ رُ مِّ َ الَ ختُ بِّ  ,وَ لَ ةِ مُ يَامَ مَ الْقِ وْ بْعَثُ يَ هُ يُ إِنَّ  يًا).ـفَ
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:ـالبَ  دُ يْ صَ  )٤ ِّ  احليوانِ  دُ يْ صَ  مِ رِ حْ عىل املُ  مُ رُ حْ فيَ  رِّ بأصل  شِ ي املتوحِّ الربَ
املائدة: [ َّهب مب  خب حب جب هئ مئ خئ ُّ لقوله تعاىل:  ;هقتِ لْ خِ 
٩٥ [.   

 ْ داً بذلكَ إطعامَ  ;مِ رِ حْ املُ  غريُ  هُ ما صادَ  لُ كْ أَ  مِ رِ حْ عىل املُ  مُ رُ وكذا حيَ قاصِ
مِ منه رِ مُ  ذلِكَ بِ  رَ مَ أَ  سواءٌ  ;املُحْ رِ ا رو مل أم ال; هِ دِ يْ عىل صَ  عانَ أَ  ,أم الاملُحْ

يْدُ ( :يقول ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللاقال:  ◙ جابرٌ  الَلٌ صَ مْ حَ ِّ لَكُ الْربَ
وهُ  يدُ ْ تَصِ ا ملَ مْ  ,مَ دْ لَكُ  .]أبو داود[ )أَوْ يُصَ

ْ  وممَّا ه مِ رِ حْ ى املُ ـعل مُ رُ حيَ نًى ة وما حوهلامكَّ − ; مِ رَ احلَ  دُ يْ صَ  وغريِ ; كمِ
لِفَة دَ زْ يوم فتح ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اهللا  ¶ اسعبَّ  ; حلديث ابنِ − ومُ

هُ ة: مكَّ  مَ رَّ دَ حَ ا الْبَلَ ذَ ـهُ (إِنَّ هَ هُ  ,اللّٰ كُ وْ دُ شَ عْضَ الَ  ,الَ يُ , وَ هُ يْدُ رُ صَ نَفَّ الَ يُ وَ
ا) هَ فَ رَّ نْ عَ طَتَهُ إِالَّ مَ طُ لُقَ تَقِ لْ    .]البخاري ومسلم[ يَ

 رَ مَ ن عُ ـي حديث ابـما جاء منصوصاً عليه ف من ذلكى ستثنَ لكن يُ 
مِ (قال: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  أنَّ  ¶ رَ نَّ يفِ احلَ تَلَهُ نْ قَ ىلَ مَ نَاحَ عَ ْسٌ الَ جُ مخَ
امِ  رَ اإلِحْ ةُ  :وَ ارَ بُ  ,الْفَ الْعَقْرَ ابُ  ,وَ الْغُرَ أَةُ  ,وَ دَ ِ احلْ ) ,وَ لْبُ الْعَقُورُ الْكَ  البخاري[ وَ

لِّ واحلَ  ;]ومسلم  .هِ ريِ وغَ  مِ رِ حْ م, للمُ رَ فيجوز قتلها يف احلِ
ا صَ أ م فيجوزُ  رِ حْ البَ  دُ يْ مَّ رِ حْ  يل ىل مل خل ُّ  :هللا تعاىللقول ا ;للمُ
 . ]٩٦املائدة: [ َّمم خم حم جم

 ,رِ قَ والبَ  ,ة; كبهيمة األنعام من اإلبلِ يَّ سِ املوايش اإلنْ  حُ بْ له ذَ  وكذا جيوزُ 



  ــــرامإلحـا                                              في أحكام احلج والعمرةامليسَّر 
 

٣٣ 

جاج اجن;الدَّ  ريْ , وكذا الطَّ مِ نَ والغَ   ونحومها. ,زِّ وَ واإل ,كالدَّ
ْ  كاح:ـعقد النِّ  )٥   دَ قِ عْ له أن يَ  ; فال جيوزُ كاحِ ـالنِّ  عقدُ  مِ رِ حْ عىل املُ  مُ رُ حيَ

 كاحُ ـفالنِّ  لَ فعَ  فإنْ  ,كيالً عن غريهأو وَ  اي لِ وَ  وال أن يكونَ  ,هِ لنفسِ  كاحَ ـالنِّ 
 يقول:ملسو هيلع هللا ىلص قال: سمعت رسول اهللا   ؓ انَ عفَّ  بنِ  ; حلديث عثامنَ باطلٌ 

مُ  رِ نْكِحُ املُحْ ) ,(الَ يَ حُ نْكَ الَ يُ  .]مسلم[ وَ
كانت  ةً قوليَّ  ;هماتُ دِّ قَ ومُ  امعُ اجلِ  مِ رِ حْ عىل املُ  مُ رُ حْ فيَ ه: ماتُ دِّ قَ ومُ  امعُ اجلِ  )٦

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم ُّ  :; لقول اهللا عز وجلَّ ةً ليَّ عْ أو فِ 
فَ  .]١٩٧البقرة: [  َّين ىن من خن  ه.ماتُ قدِّ ومُ  امعُ اجلِ  :ثُ والرَّ

ةِ عىل املرأة  مُ رُ وحيَ   مَ رِ نَ أن متُ غريِ املُحْ ه ; ألنَّ امعِ من اجلِ  مَ رِ حْ ها املُ جَ وْ زَ  كِّ
م لِ جُ عىل الرَّ  مُ رُ , كام حيَ له عىل املعصيةِ  إعانةٌ  رِ  .ةِ مَ رِ حْ زوجته املُ  اعُ مجِ  غري املُحْ

 ىلَ عَ  ,كِ سُ النُّ  ادِ سَ ي إىل فَ ألنَّه يؤدِّ  ;اإلحرامِ  هو أشدُّ حمظوراتِ  امعُ واجلِ 
ارة ةِ يَ دْ تفصيل يأيت يف باب الفِ   .والكفَّ

 :النِّساءِ ن ود جالِ عىل الرِّ  مُ رُ : ما حيَ يـالثانالقسمُ 
مِ حْ املُ  لِ جُ عىل الرَّ  مُ رُ حيَ    ما ييل:من األعامل  رِ
هِ ن كُ دَ عىل قياس البَ  يطَ وهو ما خِ  :خيطِ املَ  سُ بْ لُ  )١  ;منه وٍ ضْ أو عُ  ,لِّ

 ,فِّ , واخلُ بِ رَ وواجلَ  ,باءةِ , والعَ بَّةِ واجلُ  ,اويلِ والرسَّ  ,الدشداشة)(كالقميص 
ُ سْ يَ ي ذال اءِ واحلذ مِ قَ مُ  رتُ جْ  دَّ  رَ مَ عُ  بنِ احلديث  ;ذلك ونحوِ  ,ازاتِ فَّ والقُ  ,لِ الرِّ
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ولَ  ¶ سُ : يَا رَ الَ الً قَ جُ ? ;اللّٰـهِ (أَنَّ رَ نَ الثِّيَابِ مُ مِ رِ لْبَسُ املُحْ ا يَ الَ  مَ قَ
ولُ  سُ ـهِ رَ صَ  ملسو هيلع هللا ىلص: اللّٰ بَسُ الْقُمُ لْ ئِمَ  ,الَ يَ امَ الَ الْعَ يالَتِ  ,وَ اوِ َ الَ الرسَّ الَ  ,وَ  وَ
انِسَ  َ افَ  ,الْربَ فَ ِ الَ اخلْ ِ  إِالَّ  ,وَ نيْ فَّ بَسْ خُ يَلْ لْ ِ فَ لَنيْ عْ ِدُ نَ دٌ الَ جيَ امَ  ,أَحَ هُ طَعْ لْيَقْ وَ

 ِ بَنيْ عْ نَ الْكَ لَ مِ فَ  .]البخاري ومسلم[ ..).أَسْ
َ أن يَ  مِ حرِ للمُ  فال جيوزُ  :أسِ الرَّ  سرتُ  )٢ َ , أو غُ ةٍ اممَ ه بعِ رأسَ  سرتُ , أو ةٍ رتْ

دُّ عَ ا يُ ونحو ذلك ممَّ  ,ةٍ قَ رْ أو خِ  ,ةٍ صابَ أو عِ  ,)ةٍ يَّ فِ حْ أو قَ  ,ةٍ يَّ طاقِ ( ةٍ وَ سُ نْ لَ قَ 
 ;ه فامتَ تُ لَ راحِ  هُ تْ صَ قَ الذي وَ  لِ جُ يف الرَّ  ¶ اسٍ حلديث ابن عبَّ  ;ساتراً 
بِّ  (...ملسو هيلع هللا ىلص:  النبيُّ  فقالَ  لَ ةِ مُ يَامَ مَ الْقِ بْعَثُ يَوْ إِنَّهُ يُ , فَ هُ أْسَ وا رَ رُ مِّ َ الَ ختُ  يًا)ـوَ

  .]البخاري ومسلم[
 ,حينئذٍ  التغطيةُ  فتجوزُ  ;دٍ رْ أو بَ  ,رٍّ أو حَ  ,داواةٍ ملُ  فإنِ احتاج لتغطية رأسه

  .ةُ يَ دْ الفِ  بُ وجتَ 
ا ما ال يُ  ; كأن يضعَ أمَّ أو  ,ةٍ يَّ سِ مْ لَّ بشَ ظِ أو يستَ  ,هه عىل رأسِ يدَ  عدُّ ساتراً

 فال بأس به.  ;ونحو ذلك ,ارةٍ يَّ سَ سقف أو  ,ةٍ مَ يْ أو خَ  ,ةٍ رَ جَ شَ 
 ْ ُ سَ  مِ رِ حْ عىل املُ  مُ رُ وكذا حيَ ;  ملا جاء يف بعض روايات حديث هِ هِ جْ وَ  رتْ

هُ  :وفيه ,−السابق− ¶ اسابن عبَّ  هَ جْ الَ وَ هُ وَ أْسَ وا رَ رُ مِّ َ الَ ختُ هُ  ;(وَ إِنَّ فَ
بِّ  لَ ةِ مُ يَامَ مَ الْقِ وْ بْعَثُ يَ     .]مسلم[ يًا)ـيُ

مو  حرِ  ; وهيةَ قَ أو املِنْطَ  زامَ واحلِ  ,ارةَ ظَّ والنَّ  ,اعةَ والسَّ  ,مَ اخلاتَ  أن يلبسَ  للمُ
 ¶ اسابن عبَّ  ونحو ذلك; ألثرِ  النقودفيه  عُ وضَ تُ  ,يسِ كالكِ  لُ عَ جيُ  زامٌ حِ 
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مِ فِ (قال:  رِ حْ صَ لِلْمُ خِّ يَانِ ـرُ مْ اهلِ مِ وَ اتَ مْ  .]البيهقي[ )ي اخلَ  ةَ كَّ تَ  هُ بِ شْ يان: يُ واهلِ
 يف الوسط. دُّ شَ ويُ  ,ةُ فقَ فيها النَّ  لُ عَ , جيُ اويلِ الرسَّ 

 :ساءِ عىل النِّ  مُ رُ ما حيَ   :الثالثالقسمُ 
رِ  رأةِ عىل املَ  مُ رُ حيَ    :− باإلضافة إىل ما سبق من املحظورات− ةِ مَ املُحْ
ازين النِّقاب سُ بْ لُ  − فَّ  ,عىل وجهها املرأةُ  هُ جتعلُ  ما :هو قابُ لنِّ ا: ووالقُ

ِ العَ  رِ دْ بقَ  تحةً فيه فَ  وتفتحُ    .الهلامن خِ  لتنظرَ  نيْ
ا  لْ  انازفَّ القُ أمَّ هاعَ طِّي أصابِ غَ فيُ  يف اليدِ  سُ بَ فهام: ما يُ   .ها وكفَّ

ملسو هيلع هللا ىلص  بيِّ أنَّ النَّ  ¶ رَ مَ عُ  ابنُ ; ما رو نِ احمظورَ  امعىل أهنَّ وقد دلَّ 
ةُ  (... :قال مَ رِ أَةُ املُحْ نْتَقِبِ املَرْ الَ تَ نِ  ,وَ يْ ازَ فَّ بَسِ الْقُ لْ الَ تَ  .]البخاري[ )وَ

َ  املرأةُ  لكن إذا أرادتِ  ا هَ منها فلَ  قريباً  جالِ الرِّ  ملرورِ  ;اهَ هَ وجْ  أن تسرتُ
 أسامءَ  رِ ألثَ  ;هاهِ جْ ها عىل وَ سِ أْ رَ  فوقِ  نْ مِ  هِ جْ الوَ  غطاءَ  لَ دِ سْ عىل أن تُ  ,ذلك
نَّا (: تقال ¶ رٍ كْ أبـي بَ  بنتِ  كُ , وَ الِ جَ نَ الرِّ نَا مِ وهَ جُ نَّا نُغَطِّيَ وُ كُ

امِ  رَ حْ ِ لِكَ يفِ اإلْ بْلَ ذَ طُ قَ شَّ تَمَ   .]احلاكم[ )نَ
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  ِةَبْعالكَ حولَ واُفالطَّ

 :   : الطَّواف تعريفُأوَّالً
ي ـسيأت−خمصوصةٍ  ى صفةٍ ـعل ةِ بَ عْ الكَ  حولَ  رانُ وَ الدَّ  :وافِ يقصد بالطَّ 

. تعبُّداً هللا عزَّ  ;−هارُ كْ ذِ   وجلَّ
 :   :الطواف أنواعُثانياً

ةِ أربعةٌ يف احلجِّ  املرشوعةُ  ةُ فَ وِ األطْ  رَ مْ وطوافُ , دومِ القُ  : طوافُ والعُ
 . داعِ الوَ  وطوافُ  ,ةِ يارَ أو الزِّ  ةِ اإلفاضَ  وطوافُ العمرة, 
نَّةٌ وهو  :دومِ القُ  طوافُ  )١  قوفِ الوُ  بلَ قة دخل مكَّ  إذايف حقِّ احلاجِّ  سُ

; حلديث عُ قارِ  مداً أرِ فْ مُ كان أ ; سواءٌ ةفَ رَ بعَ  نِي ( :قال ريْ بَ الزُّ  بنِ  ةَ وَ رْ ناً تْ َ ربَ أَخْ
ةُ  ائِشَ مَ النَّبِيُ  ▲عَ دِ نيَ قَ أَ بِهِ حِ دَ ءٍ بَ لَ يشَ أَ ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ أَوَّ ضَّ هُ تَوَ ثُمَّ  ,أَنَّ

 .]البخاري ومسلم[ )طَافَ 
ِ  القدوم طوافُ و   لبيت اهللا احلرام. ة; حتيَّةً مكَّ  خارجِ  نْ مِ  مِ للقادِ  عَ رشُ
ة:٢ رَ مْ ة, ال تَ  ) طوافُ العُ رَ مْ  إالَّ به. حُّ صِ وهو ركنٌ من أركانِ العُ
عىل وسيأيت الكالم عليه وبيان أحكامه : ةِ يارَ أو الزِّ  ةِ اإلفاضَ  طوافُ  )٣

 .)١(التفصيل
  .)٢(عليه وبيان أحكامه عىل التفصيل الكالمُ وسيأيت  :داعِ الوَ  طوافُ  )٤

                                                            
 ).٨٤(ص )١(
 ).٨٩(ص )٢(
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 :   :وافِالطَّ ةِصحَّ شروطُثالثاً
 كان وإالَّ  ,هبا تيانِ من اإل بدَّ  ال رشوطٍ  ةُ دَّ عِ  وافِ الطَّ  ةِ لصحَّ  طُ شرتَ يُ 

 وهي كام ييل:   صحيح; غريَ  الطوافُ 
 يقول: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولَ  سمعتُ قال:  ◙ رَ مَ حلديث عُ  ;يَّةُ ـالنِّ  )١

امَ ( لُ  إِنَّ امَ )ـبِالنِّ  األَعْ  .[البخاري ومسلم] يَّاتِ
 الثَّوب يف ةساالنَّجالطهارة من واألصغر واألكرب,  ثِ دَ من احلَ  الطَّهارةُ  )٢

افُ قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ النبيَّ  ¶اس حلديث ابن عبَّ  ;واملكانِ  نِ دَ والبَ   (الطَّوَ
لَ  وْ ثْلُ  الْبَيْتِ  حَ الَةِ  مِ مْ  إِالَّ  ,الصَّ ونَ  أَنَّكُ لَّمُ نْ  ;فِيهِ  تَتَكَ لَّمَ  فَمَ نَّ  فَالَ  فِيهِ  تَكَ لَّمَ تَكَ  يَ

ٍ  إِالَّ  ريْ له ما  شرتطُ فيُ  ;الةِ مثل الصَّ  وافَ الطَّ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  لَ عَ فجَ  ;[الرتمذي] )بِخَ
ثِ من  ةِ هارَ من الطَّ  اهل شرتطُ يُ   .سِ جَ والنَّ  احلَدَ

ُ سَ  )٣ ِ قال:  ◙ي هريرة ـحلديث أب ;ةِ رَ وْ العَ  رتْ ثَن عَ رٍ ـُي أَبـ(بَ و بَكْ
نًى ؓ  رِ بِمِ مَ النَّحْ نُ يَوْ ذِّ نْ يُؤَ كٌ  :فِيمَ ِ رشْ امِ مُ ُجُّ بَعْدَ الْعَ الَ يَطُوفُ  ,الَ حيَ  وَ

( انٌ يَ رْ   .[البخاري ومسلم] بِالْبَيْتِ عُ

 دخولِ  قبلَ  فلو طافَ  ;ةِ اإلفاضَ  طوافِ ل بالنسبةِ  وافِ الطَّ  وقتِ  دخولُ  )٤
 مل جيزئه. هِ وقتِ 

 َّخت حت جت ُّ  :تعاىل ه; لقولأشواطٍ  سبعةَ  الطوافُ  )٥
للعدد املراد يف بيِّناً فيكون ذلك مُ  ;عاً بْ سَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  وقد طافَ  ,]٢٩[احلج: 

 اآلية الكريمة. 
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فال  ;ةً يَ متوالِ  عةِ بْ السَّ  باألشواطِ  وهي أن يأيتَ : واطِ ـبني األش واالةُ ـامل )٦
 ,صالةٌ  وافَ ـألنَّ الطَّ ; وافَ ـالطَّ   أعادَ وإالَّ  ,لٍ ـبينها بفاصلٍ طوي يفصلُ 
 بني اىلَ وَ  ملسو هيلع هللا ىلص . وألنَّ النبيَّ فكذلك الطَّوافُ  ,واالةُ هلا املُ  شرتطُ يُ  الةُ والصَّ 

واوقد قال:  ,هِ يف طوافِ  األشواطِ  ذُ ) (لِتَأْخُ مْ كُ كَ نَاسِ  [مسلم]. مَ
 :− السابق−  ¶ابن عبَّاس  حلديث :عليه قادرللماشياً  وافُ الطَّ  )٧

افُ  لَ  (الطَّوَ وْ ثْلُ  الْبَيْتِ  حَ الَةِ) مِ  لكفكذ ,يامُ هلا القِ  شرتطُ يُ  الةُ والصَّ  ,الصَّ
 له امليش. شرتطُ يُ  وافُ الطَّ 

 ▲ ةَ مَ لَ سَ  ماشياً جاز له الركُّوب; حلديث أمِّ  وافِ عن الطَّ  زَ جَ عَ  فإنْ 
تُ ( :قالت وْ كَ ولِ  ىـإِلَ  شَ سُ تَكِي يـأَنِّ  ملسو هيلع هللا ىلص اللّٰـهِ  رَ : .أَشْ الَ نْ  يـطُوفِ  قَ اءِ  مِ رَ  وَ

أَنْتِ  النَّاسِ  اكِبَةٌ  وَ  .[البخاري ومسلم] )رَ
 ; كَ احلجَّ ناسِ ; كتعليمِ النَّاسِ مَ ةٍ وجيوزُ الطَّوافُ راكباً إنْ كان ملصلَحَ

:  ؓ جابرٍ حلديث  ولُ اللّٰ (, قَالَ سُ اعِ ملسو هيلع هللا ىلص هِ ـطَافَ رَ دَ ةِ الْوَ جَّ  بِالْبَيْتِ يفِ حَ
حْ  رَ بِمِ جَ تَلِمُ احلَ تِهِ يَسْ لَ احِ ىلَ رَ أَلُوهُ عَ لِيَسْ , وَ فَ ِ لِيُرشْ , وَ اهُ النَّاسُ رَ َنْ يَ ; ألِ نِهِ , جَ

وهُ  شُ إِنَّ النَّاسَ غَ  .[مسلم]) فَ
;  املسجدِ  داخلَ  وافُ الطَّ  )٨ رامِ ر;حول احلَ جْ  الكعبة, ومن خارج احلِ

ر مل ف , أو من داخل احلجْ جَ املسجدِ  .يصحإن طافَ خارِ
عْلُ  )٩ واوقد قال:  ,ملسو هيلع هللا ىلص; لفعله وافِ ه أثناء الطَّ عن يسارِ  الكعبةِ  جَ ذُ  (لِتَأْخُ

( مْ كُ كَ نَاسِ  [مسلم]. مَ
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وا(وقد قال:  ,ملسو هيلع هللا ىلص; لفعله األسودِ  رِ جَ احلَ  من االبتداءُ  )١٠ ذُ ). لِتَأْخُ مْ كُ كَ نَاسِ  مَ
 :   ه:اتُومستحبَّ وافِالطَّ ننُسُرابعاً

 باألعامل التالية: يأيتَ أن  بالبيتِ  ائفِ للطَّ  سنُّ يُ 
ه يف ابتداء وتقبيلُ  ,هِ فِّ بكَ  أو ىمنَ اليُ  هبيدِ  هُ ملسُ  أي :األسودِ  رِ جَ احلَ  استالمُ  )١

قال:  ¶ رَ مَ عُ  بنِ عبد اهللا حلديث  ;طٍ وْ كلِّ شَ  ءادتباويف  ,وافِ الطَّ 
انَ  ولُ  (كَ سُ عُ  الَ  ملسو هيلع هللا ىلص اللّٰـهِ  رَ تَلِمَ  أَنْ  يَدَ نَ  يَسْ كْ َ  الرُّ ينِ رَ  الْيَامَ جَ احلَ لِّ  يفِ  وَ )  كُ ةٍ فَ طَوْ

 [أبو داود].
رَ  أَنَّ ( :−أيضاً −  ¶ رَ مَ عُ  ابنُ  ما روعليه  فيدلُّ  ا التقبيلُ وأمَّ  مَ  عُ

بَّلَ  رَ  قَ جَ الَ  احلَ قَ بِّلُكَ  إِينِّ  :وَ إِنِّ  ألُقَ مُ  يـوَ لَ رٌ  أَنَّكَ  ألَعْ جَ لَكِنِّي ,حَ أَيْتُ  وَ  رَ
ولَ  سُ ـهِ  رَ )  ملسو هيلع هللا ىلص اللّٰ بِّلُكَ قَ  .]سلمواللفظ مل ,[البخاري ومسلميُ
أَيْتُ حلديث نافع قال:  ;هُ يدَ  ه وقبَّلَ بيدِ  هُ مَ ه استلَ عليه تقبيلُ  شقَّ  فإنْ   (رَ

مَ  نَ ـابْ  تَلِمُ  رَ ـعُ سْ رَ  يَ جَ هِ ـبِيَ  احلَ هُ ـيَ  بَّلَ ـقَ  ثُمَّ  ,دِ الَ  دَ قَ ا :وَ كْ  مَ رَ نْذُ  تُهُ ـتَ أَيْتُ  مُ  رَ
ولَ  سُ ـهِ  رَ ) ملسو هيلع هللا ىلص اللّٰ هُ لُ عَ فْ  .[مسلم] يَ
 ليْ فَ الطُّ  وأب ملا رولها; قبَّ  ا ونحوها ثمَّ صَ بعَ  هُ مَ عن ذلك استلَ  زَ جَ عَ  فإنْ 

أَيْتُ ال: (ـق  ؓ ولَ  رَ سُ ـهِ  رَ طُ  ملسو هيلع هللا ىلص اللّٰ تَلِمُ  ,بِالْبَيْتِ  وفُ ـيَ يَسْ كْ  وَ  نَ ـالرُّ
نٍ  جَ حْ هُ  بِمِ عَ بِّلُ  ,مَ قَ يُ نَ  وَ جَ ِحْ   .[مسلم] )املْ

 ¶اس حلديث ابن عبَّ  ;من غري تقبيلٍ  هِ إليه بيدِ  أشارَ  ;زَ جَ عَ  فإنْ 
ولَ  أَنَّ ( سُ ـهِ  رَ وَ  بِالْبَيْتِ  طَافَ  ملسو هيلع هللا ىلص اللّٰ هْ ىلَ  وَ امَ  ,بَعِريٍ  عَ لَّ تَ  كُ لَ  ىـأَ نِ  ىـعَ كْ  الرُّ
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ارَ  ءٍ  إِلَيْهِ  أَشَ هِ  يفِ  بِيشَ دِ ) يَ َ ربَّ كَ  [البخاري]. وَ
 ,األسودِ  رِ جَ احلَ  نِ كْ رُ  قبلَ  الواقعُ  نُ كْ وهو الرُّ  :يِّ ـاليامن نِ كْ الرُّ  استالمُ  )٢

انَ : − السابق−  ¶ رَ مَ عُ  حلديث ابنِ  ;ولكن ال يقبِّله ولُ  (كَ سُ  اللّٰـهِ  رَ
عُ  الَ  ملسو هيلع هللا ىلص دَ تَلِمَ  أَنْ  يَ سْ نَ  يَ كْ َ  الرُّ ينِ رَ  الْيَامَ جَ احلَ لِّ  يفِ  وَ ). كُ ةٍ فَ وْ  طَ
مَ  )٣  يٍ رْ ى من غري جَ طَ يف امليش مع تقارب اخلُ  وهو اإلرساعُ  :لُ ــالرَّ

ثْبٍ  ل الثالثة األشواط يف ,ساءِ جال دون النِّ للرِّ  نَّةٌ وهو سُ  .وال وَ  حلديث ;األُوَ
مَ  قال: ¶اس ابن عبَّ  دِ ولُ  (قَ سُ ـهِ  رَ هُ  ملسو هيلع هللا ىلص اللّٰ ابُ حَ أَصْ ةَ  وَ كَّ دْ  مَ قَ  وَ

مْ  نَتْهُ هَ ىـحُ  وَ بَ  مَّ ثْرِ الَ . يَ : قَ ونَ كُ ِ هُ  املُرشْ مُ  إِنَّ دَ قْ مْ  يَ يْكُ لَ ا عَ دً مٌ  غَ وْ دْ  قَ مُ  قَ نَتْهُ هَ  وَ
ى مَّ وا ,احلُ لَقُ ا وَ نْهَ ةً  مِ دَّ وا. شِ لَسُ َّا فَجَ لِ  ممِ رَ احلِ  ـييَ مُ  ,جْ هُ رَ أَمَ  أَنْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُ  وَ
لُوا مُ رْ ةَ  يَ اطٍ  ثَالَثَ وَ لُ ]سلمواللفظ مل ,[البخاري ومسلم )...أَشْ مَ يف كلِّ  . ويُسنُّ الرَّ

. يٌ عْ  طوافٍ بعده سَ
طِبَاع للرِّ  )٤ ضْ ن هِ طِ إبْ  حتتَ  داءِ الرِّ  طَ سَ وَ  جيعلَ  وهو أن :جالِ االِ  ,األيمَ

ِ األيْ  هِ فِ تِ كَ  عىل هِ يْ فَ رَ دَّ طَ رُ ويَ   ىلَ عْ حلديث يَ ; ى مكشوفةً منَاليُ  هُ فتكون كتفُ  ;رسَ
ا) طَافَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  (أَنَّ   ؓ يَّةَ مَ أُ  بنِ ا طَبِعً ضْ نَّةٌ  .[الرتمذي] مُ يف  وهو سُ

 .يٌ عْ طوافٍ بعده سَ  كلِّ 
٥ : عــاءُ  ;ملسو هيلع هللا ىلصعن النبيِّ  يدعوَ باملأثورِ  أنْ  , واألفضلُ شاءَ فيدعو بام ) الدُّ

رِ  نِ اليَامينِّ واحلَجَ كْ :  ومن ذلك قوله بني الرُّ نَااألسودِ بَّ يَا يفِ  آتِنَا (رَ نْ , الدُّ نَةً سَ  حَ
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ىفِ  ةِ  وَ رَ نَةً  اآلخِ سَ قِنَا ,حَ ابَ  وَ ذَ   [أبو داود]. )النَّارِ  عَ
: مقامِ  فَ لْ خَ  وافِ الطَّ  بعدَ  ركعتنيِ  صالةُ  )٦  رَ مَ حلديث ابن عُ  إبراهيمَ

مَ قال:  ¶ ولُ  (قَدِ سُ بْعًا بِالْبَيْتِ  فَطَافَ  ملسو هيلع هللا ىلص اللّٰـهِ  رَ ىلَّ  ثُمَّ  ,سَ لْفَ  صَ  خَ
امِ  ) املَقَ ِ تَنيْ عَ كْ ْ  .[البخاري ومسلم واللفظ للبخاري] رَ  فَ لْ خَ  له الصالةُ  فإنْ مل يتيرسَّ
 . يف أيِّ مكان يف املسجدِ ونحوه, صىلَّ  لزحامٍ  ;املقامِ 

  :الكعبةِ : صفةُ الطَّواف حولَخامساً

رُ  إذا دخل , احلرامَ  املسجدَ  احلاجُّ أو املُعتَمِ ر األسودِ ه إىل احلَجَ ; فإنَّه يتوجَّ
قبِّ ويستقبلُ  نْ  ه, فإنْ لُ ه, ثمَّ يُ ه ه وقبَّلبيدِ  هُ مَ ه, استلَ من تقبيلِ  مل يتمكَّ  هُ , أو ملسَ يدَ

 أشارَ  هِ مل يتمكَّن من استالمِ  به, فإنْ  هُ سَ ما ملَ  بَّلَ , وقَ ونحو ذلك واكٍ ا أو سِ صً بعَ 
ر األسودِ  مع استقبالِ  اليُمنَى. ثمَّ يقولُ  هِ إليه بيدِ  إليه, أو  , أو اإلشارةِ احلَجَ

 ).باسم اهللا, واهللا أكرب: (هِ تقبيلِ 
 بأن عَ ـطَبِ الكعبة عن يساره, فيضْ  ثمَّ ينحرفُ الطائف إىل اليمني, وجيعلُ 

ثمَّ , األيرسه فِ تِ ه عىل كَ يْ فَ رَ طَ  عَ رفَ , ويإبْطِه األيمنه حتت إحرامِ  وسطَ  جيعلَ 
ر األسود حتَّ  لَ مُ رْ يَ  ل من احلَجَ بلغ  فإذا ى يعود إليه,يف األشواط الثالثة األُوَ

رَ طاف من ورائه, وال يطوف داخله; ألنّه من الكعبة, حتَّى إذا بلغَ  جْ  احلِ
قبِّلَه, فإن مل يستطع استالمَ  ه, وال يُ ن اليامينَّ استلمَ كْ ه يميض يف طوافه الرُّ

يقول: (ربنا آتنا يف الدنيا حسنة, ويف اآلخرة حسنة, وقنا  إليه, ثمَّ  وال يُشري
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٤٣  

ر األسودَ  ى يبلغَ عذاب النار), حتَّ  , واحداً  وبذلك يكون قد أتمَّ شوطاً  ,احلَجَ
لِ وافِ طثمَّ يستمرُّ فيطوف مثل  لَ سبعة أشواط ه األوَّ , إالَّ أنَّه ال حتَّى يُكمِ

.  يرمل بعد الشوط الثالث, ولكن يميش مشياً
عاء, وتالوة غِ شْ أن يُ  وينبغي للطَّائفِ  ر والدُّ كْ لَ نفسه أثناء الطَّوافِ بالذِّ

 . القرآن
ه إىل مقام إبراهيم  ويقرأ  ,− إن تيرسَّ له ذلك− فإذا انتهى من طوافه, توجَّ

بينه وبني  املقامَ  ; فيجعلُ ]١٢٥[البقرة:   َّحض جض مص خص حص ُّ قوله تعاىل: 
 َّىل مل خل ُّ  :الفاحتة بعديقرأ يف األوىل  ;ركعتني صيلِّ يُ الكعبة, ثمَّ 

. فإن مل يتيرسَّ له الصالة خلف َّيل ىل مل خل ُّ  :ويقرأ يف الثانية كاملة,  كاملةً
.  املقام بسبب الزحام, صىلِّ يف أيِّ مكان من املسجدِ احلرامِ
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  بني الصَّفا واملَْرَوة السَّْعُي

: تعريفُأوَّ   السَّعْي بني الصَّفا واملَرْوَة: الً
عْيُ  ةُ يف امليش.  معناه اإلرساعُ : السَّ وَ فا واملَرْ بالنِ والصَّ واقعان رشقيَّ  : جَ

 .احلرامِ  املسجدِ 
ة: أنْ  قصدُ ويُ  وَ فا واملَرْ عْي بني الصَّ  يلَ بَ رُ بني جَ مِ تَ عْ احلاجُّ أو املُ  يميشَ  بالسَّ

ة سبعةَ  وَ فا واملَرْ  بنيَّة التعبُّد هللا تعاىل. أشواطٍ  الصَّ
: حكمُ   السَّعْي بني الصَّفا واملَرْوَة: ثانياً

يُ  عْ ةِ  السَّ وَ فا واملَرْ كنٌ من أركان احلجِّ والعُ  بني الصَّ ان مْ رُ رة; ال يصحَّ
ربُ    ىثيث نث مث زث رث يت ُّ قوله تعاىل: ل وال غريه. مٍ بدَ  إالَّ به, وال جيُ

 .]١٥٨البقرة: [ َّىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
ِ بَ الزُّ  بنِ  ةَ وَ رْ وعن عُ  ا (: قال¶  ريْ نَاحً َّ جُ يلَ  عَ ا أَرَ : مَ ةَ لْتُ لِعَائِشَ قُ

: لِ  الَتْ ةِ, قَ وَ املَرْ ا وَ فَ َ الصَّ فَ بَنيْ : ألَنَّ اللّٰ ـأَنْ الَ أَتَطَوَّ لْتُ ? قُ لَّ ـمَ جَ زَّ وَ هَ عَ
: :  ,َّ ىثيث نث مث زث رث يتُّ  يَقُولُ انَ , لَكَ امَ تَقُولُ انَ كَ : لَوْ كَ قَالَتْ فَ

ا  انُوا إِذَ ار كَ َنْصَ نَ األْ ا يفِ أُنَاسٍ مِ ذَ لَ هَ , إِنَّامَ أُنْزِ ِامَ فَ هبِ يْهِ أَنْ الَ يَطَّوَّ لَ نَاحَ عَ فَالَ جُ
ِلُّ لَ  , فَالَ حيَ لِيَّةِ اهِ لُّوا ملَِنَاةَ يفِ اجلَ لُّوا, أَهَ فُواـأَهَ مْ أَنْ يَطَّوَّ لَامَّ  هُ ةِ, فَ وَ املَرْ ا وَ فَ َ الصَّ بَنيْ

عَ النَّبِيِّ  وا مَ مُ دِ , ملسو هيلع هللا ىلص قَ ةَ هِ اآليَ ذِ لَ اهللاُ تَعَاىلَ هَ أَنْزَ , فَ لِكَ لَهُ وا ذَ رُ , ذَكَ جِّ لِلْحَ
ا أَتَمَّ اللّٰ  ي, مَ رِ لَعَمْ ةِ ـفَ وَ املَرْ ا وَ فَ َ الصَّ ْ يَطُفْ بَنيْ نْ ملَ جَّ مَ  .[مسلم] )هُ حَ

ْ ـأبِ  بنتِ  بيبةَ وعن حَ  ٍ فِ قالت: ( ▲ اةَ رَ ي جتَ نيْ سَ ي حُ ارَ أَبـِ نَا دَ لْ ي ـدَخَ
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النَّبِيُّ  , وَ يْشٍ رَ نْ قَ ةٍ مِ وَ عَى  ملسو هيلع هللا ىلصنِسْ وَ يَسْ هُ : وَ الَتْ , قَ ةَ وَ املَرْ ا وَ فَ َ الصَّ يَطُوفُ بَنيْ
 : ابِهِ حَ َصْ وَ يَقُولُ ألِ هُ , وَ عْيِ ةِ السَّ دَّ نْ شِ هُ مِ ارُ ورُ بِهِ إِزَ عَوا; فَ يَدُ  بَ تَ كَ  هَ ـاللّٰ نَّ إِ اسْ

عْيَ  مُ كُ يْ لَ عَ   .[أحـمد]) السَّ
: شروطُ   السَّعْي بني الصَّفا واملَرْوَة: ثالثاً

عْي ما ييل: شرتطُ يُ  ة السَّ  لصحَّ
عْيُ ) أن يكون ١ ى, عَ ثمَّ سَ  طافَ  ملسو هيلع هللا ىلصألنَّ النبيَّ صحيح;  بعد طوافٍ  السَّ

مْ : (ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال  كُ كَ نَاسِ وا مَ ذُ  .[مسلم]) لِتَأْخُ
يُ  ) أن يكونَ ٢ عْ يف − ¶ رَ مَ حلديث ابن عُ  ;أشواطٍ  سبعةَ  السَّ

ة النبيِّ  اقال: ( −ملسو هيلع هللا ىلصوصف حجَّ فَ أَتَى الصَّ ةَ  ,فَ بْعَ ةِ سَ وَ املَرْ ا وَ فَ فَطَافَ بِالصَّ
افٍ   .[متَّفق عليه] )أَطْوَ
يَ  ) أن يبدأَ ٣ عْ فا, وخيَ  السَّ ةِ  مَ تِ من الصَّ وَ ملا جاء يف حديث جابر ; باملَرْ

أَ اللّٰ قال: ( ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيِّ  ◙ دَ أُ بِامَ بَ دَ ة [مسلم]) ـهُ بِهِ أَبْ وَ . فإذا بدأ باملَرْ
عتدُّ بذلك الشوط. فا; فإنَّه ال يُ  قبل الصَّ

عْيُ  ) أن يكونَ ٤ فا عَ سْ أي: يكون سعيه داخل املَ  ى;عَ سْ باملَ  السَّ ى بني الصَّ
عْي ة, فال جيزئه السَّ وَ عَى. واملَرْ  داخل املطاف, أو خارج املسجد بمحاذاة املَسْ

ةِ  ) أن يستوعبَ ٥ وَ فا واملَرْ بأن يقطع مجيع املسافة بينهام,  ;ما بني الصَّ
 .نيْ لَ بَ عىل اجلَ  الصعودُ  طُ شرتَ وال يُ 
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: سُ   ه:السَّعْي بني الصَّفا واملَرْوَة ومستحبَّاتُ ننُرابعاً

ثِ تحبُّ أن يكون طاهراً فيس ;) الطهارةُ ١ , واألكربِ  األصغرِ  من احلَدَ
 وطاهراً من النجاسات.

عْي بالطَّ  اتِّصالُ ) ٢  , بحيث ال يكون بينهام فاصلٌ بينهام واملواالةُ  وافِ السَّ
 .زمنيٌّ طويلٌ 

 يق ىق يف ىف  ىثيث نث مث زث رث يت ُّ  تعاىل: اهللا قولِ  قراءةُ ) ٣
 َّ ىن نن من زن رن مم ام ىليل  مل يك ىك مك لك اك

فا. ,]١٥٨البقرة: [  وذلك عند الصعود إىل الصَّ
ة االرتقاءُ ) ٤ وَ فا واملَرْ بْلَة, و لُ استقباو ,عىل الصَّ , ريُ كبالت, ولُ يهلالتالقِ

ا : (قال ملسو هيلع هللا ىلصيف صفة حجِّ النبيِّ  ◙حلديث جابر  ;والدعاءُ  فَ أَ بِالصَّ بَدَ فَ
أَ الْبَيْتَ  تَّى رَ يْهِ حَ لَ قِيَ عَ رَ ةَ  ,فَ بْلَ بَلَ الْقِ تَقْ اسْ دَ اللّٰ  ,فَ حَّ وَ كَ ـفَ هُ ـهَ وَ َ الَ  ,ربَّ قَ  :وَ

يكَ لَهُ ـالَ إِلَهَ إِالَّ اللّٰ  ِ هُ الَ رشَ دَ حْ دُ  ,هُ وَ مْ لَهُ احلَ ءٍ  ,لَهُ املُلْكُ وَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ وَ عَ هُ وَ
يرٌ  دِ هُ ـاللّٰ الَ إِلَهَ إِالَّ  ,قَ دَ حْ هُ  ,هُ وَ دَ عْ زَ وَ هُ  ,أَنْجَ بْدَ َ عَ نَرصَ ابَ  ,وَ زَ َحْ مَ األْ زَ هَ وَ

هُ  دَ حْ لِكَ  ,وَ َ ذَ ا بَنيْ عَ مَّ دَ اتٍ  ;ثُ رَّ ثَ مَ ا ثَالَ ذَ ثْلَ هَ الَ مِ  .[مسلم]) قَ
عْيُ  ) اإلرساعُ ٥ يْ  نِ يْ رضَ األخْ  العَلَمنيِ  بنيَ  الشديدُ  والسَّ  ن يف منتصفِ اللَّذَ

عَى, ةٌ  ما مل يكن فيه تضييقٌ  املَسْ  هلم; كام يف أوقات الزحام. عىل الناس, أو أذيَّ
ي, يفعل ذلك يف كلِّ شوط; ملا جاء ويكون إرساعُ  مَل ودون اجلَرْ ه فوق الرَّ

ةِ, قال: ( ملسو هيلع هللا ىلصيف صفة حجِّ النبيِّ  ◙ يف حديث جابرٍ  وَ لَ إِىلَ املَرْ ثُمَّ نَزَ
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تَا عِدَ ا صَ تَّى إِذَ عَى, حَ ادِي سَ اهُ يفِ بَطْنِ الْوَ مَ دَ بَّتْ قَ ا انْصَ تَّى إِذَ ى, حَ شَ تَّى  مَ حَ
ةَ  وَ  . [مسلم]) أَتَى املَرْ

ا املرأةُ  عُ فتميش وال  أمَّ ِ  , بإمجاع العلامء.مطلقاً  تُرسْ
ة; عاءُ والدُّ  كرُ ) الذِّ ٦ وَ فا واملَرْ عْي بني الصَّ  وقٍ رسْ فعن مَ  بام شاء أثناء السَّ

فَ  نزلَ  ◙ أنَّ ابن مسعودٍ ( ى, عَ ى الوادي, فسَ ى حتَّى أتَ شَ ا, فمَ من الصَّ
مُ  يقول: لَ عَ جَ فَ  رَ زُّ األَكْ , إِنَّكَ أَنْتَ األَعَ مْ حَ ارْ رْ وَ فِ بِّ اغْ  .[الطرباين] )رَ

عْيُ ٧  أجزأه رٍ ذْ راكباً من غري عُ  ىعَ فمن سَ ; يشْ ماشياً للقادر عىل املَ  ) السَّ
ىلَ تِ مع خمالفَ   .ه لألَوْ
,  طويلٍ  فال يفصل بينها بفاصلٍ  ;ةِ عَ بْ السَّ  بني األشواطِ  واالةُ املُ ) ٨ فاً رْ عُ

مع  فيصيلِّ  الصالةُ  فيسرتيح, أو تقامَ  ; مثل أن يتعبَ يسريٌ  فاصلٌ  وال يرضُّ 
 .فيصيلِّ عليها , أو أقيمت جنازةٌ اجلامعةِ 

: صفة السَّعْي بني الصَّفا واملَرْوَة:   خامساً
 مقامِ  فَ لْ ركعتني خَ  , وصالةِ بةِ عْ الكَ  حولَ  وافِ من الطَّ  االنتهاءِ  بعدَ 
ة; ـلَ بَ ى الذي بني جَ عَ سْ إىل املَ  رُ مِ تَ عْ واملُ  احلاجُّ  , خيرجُ إبراهيمَ  وَ فا واملَرْ ي الصَّ

فَ بتدِ مُ   نث مث زث رث يت ُّ ا منه تال قول اهللا تعاىل: نَ ا; فإذا دَ ئاً بالصَّ
 من زن رن مم ام ىليل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  ىثيث

َ  , ثمَّ يصعدُ ]١٥٨البقرة: [ َّ ىن نن ر ـذلك, حتَّى ي عليه إن تيرسَّ
ه  اهللا واهللا أكرب; ويدعو بعدَ رافعاً يديه ويقول: ال إله إالَّ  هالُ ستقبِ فيَ  ;بةَ عْ الكَ 
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يكَ  ـهُ الَ إِلَهَ إِالَّ اللّٰ يف هذا املوطن; فيقول: ( ملسو هيلع هللا ىلص بام دعا به النبيُّ  ِ هُ الَ رشَ دَ حْ  وَ
يرٌ  ,لَهُ  دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ وَ عَ هُ دُ وَ مْ لَهُ احلَ هُ  ـهُ الَ إِلَهَ إِالَّ اللّٰ  ,لَهُ املُلْكُ وَ دَ حْ  ,وَ

هُ  دَ عْ زَ وَ هُ  ,أَنْجَ بْدَ َ عَ نَرصَ هُ  ,وَ دَ حْ ابَ وَ زَ َحْ مَ األْ زَ هَ ر هذا [مسلم]) وَ , ويكرِّ
ات ثالثَ  الدعاءَ    .مرَّ

فا متَّ فإذا انتهى م ل عن الصَّ عاء نَزَ ; حتَّى إذا ن الدُّ ة ماشياً وَ جهاً إىل املَرْ
مَ األخرضَ  بلغَ  لَ لُ سعيا شديداً بحسب استطاعته, من غري عَ سَ  العَ جُ ى الرَّ

مَ األخرضَ . أن يؤذي أحداً  لَ ى كام كان يميش قبل  فإذا بلغ العَ شَ الثاين مَ
بْلَة, رافعاً يديه,  د عليه, ويستقبل القِ عَ ة; فيَصْ وَ لَ إىل املَرْ ذلك, حتَّى يَصِ

فا; إالَّ أنَّه ال يتلو ا دعاويدعو بمثل ما  ل به عىل الصَّ آلية التي تالها يف أوَّ
فا.  صعوده عند الصَّ

فا; فيميش يف موضع امليش,  ة إىل الصَّ وَ  ويسعى شديداً ثمَّ ينزلُ من املَرْ
ة,  ل مرَّ فا; فعل مثل ما فعل أوَّ نيْ األخرضين; فإذا وصل إىل الصَّ لَمَ بني العَ

ا إىل املَرْ وهكذا حتَّ  فَ تمَّ سبعة أشواط; فيكون ذهابه من الصَّ , ى يُ ة شوطاً وَ
فا شوطاً آخر. ة إىل الصَّ وَ  ورجوعه من املَرْ

ة ما شاء من الذكر, والدعاء,  وَ فا واملَرْ وله أن يقول يف أثناء سعيه بني الصَّ
 وقراءة القرآن.
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 والتقصريق لْاحلَ
: معنى احلّلْق والتقصير:أوَّ  الً

ى ونحوه, بحيث ال يبقى منه يشء. ر باملُوسَ عْ : إزالة الشَّ  احلَلْقُ
صري: هو القصُّ من الشعر قدراً يكون دون احلَلْق.  والتَّقْ

: حُك   احلَلْق والتقصير: مُثانياً
ةاحلَلْقُ أو التقصري من أنساك احلجِّ و رَ مْ  جت هب ُّ ; لقوله تعاىل: العُ

 خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج هتمث مت خت حت
 .]٢٧الفتح: [ َّخص حص  مس

رِ أنْ يأيتَ برَ مْ احلجِّ والعُ  يفومها نسكان   , جيب عىل احلاجِّ واملعتمِ  حدواةِ
ع عىل فقرائه. , وإالَّ منهام زَّ م, وتُوَ ; شاة يذبحها يف احلَرَ مٌ ه دَ ب يف حقِّ جَ  وَ

اهللا  أنَّ رسولَ  ¶ اهللا عبدِ  بنُ  والدليل عىل وجوبه: ما رو جابرُ 
لُّواقال: ( ملسو هيلع هللا ىلص وا أَحِ ُ قَرصِّ ةِ وَ وَ املَرْ ا وَ فَ َ الصَّ بَنيْ افِ الْبَيْتِ وَ مْ بِطَوَ كُ امِ رَ نْ إِحْ  ,مِ

الً  الَ وا حَ  .]متَّفق عليه[ )ثُمَّ أَقِيمُ
ولِ اللّٰ : (تلاق ▲ ةَ ـن عائشـوع سُ عَ رَ نَا مَ جْ رَ ثَ  ملسو هيلع هللا ىلصهِ ـخَ ةَ ـثَالَ
اعٍ  وَ ةٍ ( ثمَّ قالت:, )...أَنْ رَ مْ لَّ بِعُ نْ أَهَ مَ مَّ طَافَ  ,وَ َ  ثُ عَى بَنيْ سَ بِالْبَيْتِ وَ
ا فَ جا الصَّ بِلَ حَ تَقْ تَّى يَسْ نْهُ حَ مَ مِ رِ َّا حُ لَّ ممِ , أَحَ َ قَرصَّ ةِ وَ وَ املَرْ  .]أحـمد[) وَ

 أفضل من التقصري; هل احلَلْق أو التقصري, إالَّ أنَّ احلَلْق يف حقِّ جُ وجيوز للرَّ 



  في أحكام احلج والعمرةامليسَّر                                  والتقصيرحللق ا
 

٥٢ 

ة; كامدعا  ملسو هيلع هللا ىلصألنَّ النبيَّ  ين مرَّ تني, ودعا للمقرصِّ ي حديث ـف للمحلِّقني مرَّ
نيَ (ال: ق ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  أنَّ رسولَ  ¶ رَ مَ عُ  اهللا بنِ  عبدِ  لِّقِ مْ املُحَ حَ مَّ ارْ  .اللَّهُ
الُوا ولَ  :قَ سُ ا رَ ينَ يَ ِ املُقَرصِّ الَ  ?اللّٰـهِ وَ لِّقِنيَ  :قَ مْ املُحَ حَ مَّ ارْ الُوا .اللَّهُ ينَ  :قَ ِ املُقَرصِّ  وَ

ولَ  سُ ا رَ ـهِ يَ الَ  ?اللّٰ ينَ  :قَ ِ املُقَرصِّ  .[متَّفق عليه] )وَ
ا املرأةُ  ها إالَّ التَّ ـف فال جيبُ  أمَّ  ¶; ملا رو ابن عبَّاس قصريُ ي حقِّ

ريُ (لَ  :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهللا  اءِ التَّقْصِ ىلَ النِّسَ , إِنَّامَ عَ لْقُ اءِ احلَ ىلَ النِّسَ ) يْسَ عَ
 .داود][أبو 

: مقدارُ   احلَلْق والتقصير: ثالثاً
من مجيع  ه أن يأخذَ إذا أراد التحلُّل من إحرامِ  رِ ينبغي للحاجِّ أو املعتمِ 

هِ  رِ عْ شَ  أجزاءِ  , وال جيُ صِ قْ قاً أو تَ لْ , حَ رأسِ  كُ رْ ه وتَ من بعضِ  زئه األخذُ رياً
لَق أخذَ امَّ ـل ملسو هيلع هللا ىلصألنَّ النبيَّ ; هِ بعضِ   بن مالكٍ  ميع رأسه; فعن أنسِ ـمن ج  حَ

لِهِ ( ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رسول اهللا  ◙ نْزِ عَ إِىلَ مَ جَ , ثُمَّ رَ رِ مَ النَّحْ بَةِ يَوْ قَ ةَ العَ ْرَ ى مجَ مَ  رَ
هِ األَيْ  أْسِ قِّ رَ ذَ بِشِ أَخَ , فَ قِ الَّ ا بِاحلَ , ثُمَّ دَعَ بِحَ , فَذُ بْحٍ ا بِذِ عَ نًى فَدَ هُ بِمِ لَقَ نِ فَحَ  ,مَ

 ِ َيْرسَ هِ األْ أْسِ قِّ رَ ذَ بِشِ مَّ أَخَ , ثُ ِ تَنيْ رَ عْ الشَّ ةَ وَ رَ عْ لِيهِ الشَّ نْ يَ َ مَ مُ بَنيْ قْسِ لَ يَ عَ فَجَ
هُ  قَ لَ  .[أبو داود]) ...فَحَ

ا املرأة فيُستحبُّ هلا أن جتمع شَ  رَ أنْ ها, وتأخذ منه قَ رَ عْ وأمَّ ر مُ دْ لة; أي: قدْ
 األصبع. دِ قَ ة من عُ دَ قْ عُ 



  حللق والتقصيرا                               في أحكام احلج والعمرةامليسَّر 
 

٥٣ 

 

: وقت احلَلْق أو   :واملعتمر للحاجِّ التقصيررابعاً
عْ  لْقُ شَ أسِ  رِ يكون حَ ه بالنسبة للمعتمر بعد االنتهاء من أو تقصريُ  الرَّ

عْي  ة; السَّ وَ فا واملَرْ أنَّ رسول اهللا  ¶ بن عبد اهللا جابرحلديث بني الصَّ
لُّواقال: ( ملسو هيلع هللا ىلص وا أَحِ ُ قَرصِّ ةِ وَ وَ املَرْ ا وَ فَ َ الصَّ بَنيْ افِ الْبَيْتِ وَ مْ بِطَوَ كُ امِ رَ نْ إِحْ  ,مِ

الً  الَ وا حَ  .]متَّفق عليه[ )ثُمَّ أَقِيمُ
لِقُ  ْ ا احلاجُّ فإنَّه حيَ ُ  وأمَّ رصِّ قَ ر; أو يُ وهو يوم العارش من ذي  يف يوم النَّحْ

ة;  جَّ  ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ رسول اهللاوفيه:  ;− السابق−  ◙ أنسِ بن مالكٍ حلديث احلِ
) , بِحَ ذُ , فَ بْحٍ ا بِذِ عَ نًى فَدَ لِهِ بِمِ نْزِ عَ إِىلَ مَ جَ مَّ رَ , ثُ رِ مَ النَّحْ وْ بَةِ يَ قَ ةَ العَ رَ ْ ى مجَ مَ رَ

قِ  الَّ ا بِاحلَ عَ مَّ دَ  .[أبو داود] )ثُ
رُ له عىل رأسه; فإنَّه يُ  رَ عْ ال شَ  أصلعَ  رُ مِ تَ عْ املُ إذا كان احلاجُّ أو  * تنبيه:  مرِّ

 .هِ ى عىل رأسِ وسَ املُ 

: آدابُ  احلَلْق أو التقصير: ننُوسُ خامساً
 نِ نَ والسُّ  اآلدابِ  أو التقصري مراعاةُ  احلَلْقعند  رِ مِ تَ عْ ستحبُّ للحاجِّ واملُ يُ 
 :ةالتالي
ي جَ  بعدَ  ) أن يكونَ ١ مْ يٌ إن كان علي− ي دْ اهلَ  رِ حْ ونَ  ةِ بَ قَ رة العَ ـمْ رَ دْ  .− ه هَ

ملا سبق يف حديث ابن  ه قبل ذلك; له تقديمُ , وجيوز وهذا بالنسبة للحاجِّ 
 .¶ عبَّاسٍ 



  في أحكام احلج والعمرةامليسَّر                                  والتقصيرحللق ا
 

٥٤ 

بْلَة٢ , فأشبَه سائرَ املناسك.) أن يستقبل القِ كٌ  ; ألنَّه نُسُ
قِّه األيرسقِّه األيمن) أن يبدأ بشِ ٣  ◙ مالكٍ  بنِ  أنسِ حلديث  ;, ثمَّ بشِ

لْق النبيِّ  ذَ (: قال ;يف احلجِّ  ملسو هيلع هللا ىلص يف وصف حَ , فَأَخَ قِ الَّ ا بِاحلَ هِ ثُمَّ دَعَ أْسِ قِّ رَ بِشِ
هُ األَيْ  لَقَ نِ فَحَ قِّ  ,مَ ذَ بِشِ , ثُمَّ أَخَ ِ تَنيْ عْرَ الشَّ ةَ وَ عْرَ نْ يَلِيهِ الشَّ َ مَ مُ بَنيْ عَلَ يَقْسِ فَجَ

هُ  لَقَ ِ فَحَ َيْرسَ هِ األْ أْسِ  .[أبو داود]) ...رَ
دُ  ;هِ فارِ وأظْ  هِ بِ من شارِ  ) أن يأخذَ ٤ أنَّ أباه  يدٍ اهللا بن زَ  عبدِ  بنُ  ملا رو حممَّ
ث دَ النَّبِيَّ : (هـأنَّ  هـحدَّ هِ نْدَ املَنْحَ  ملسو هيلع هللا ىلصشَ ارِ ـعِ َنْصَ نْ األْ لٌ مِ جُ رَ وَ وَ مَ  ;رِ هُ   فَقَسَ

ولُ  سُ ـهِ رَ ايَا ملسو هيلع هللا ىلص اللّٰ حَ ءٌ  ,ضَ ْ بَهُ يشَ احِ الَ صَ بْهُ وَ لَمْ يُصِ بِهِ  ,فَ هُ يفِ ثَوْ أْسَ لَقَ رَ فَحَ
طَاهُ  أَعْ الٍ  ,فَ جَ ىلَ رِ نْهُ عَ مَ مِ قَسَ بَهُ  ,وَ احِ طَاهُ صَ أَعْ هُ فَ ارَ لَّمَ أَظْفَ قَ نَا  ;وَ نْدَ هُ عِ عْرَ إِنَّ شَ فَ

تَمِ  الْكَ نَّاءِ وَ ِ وبٌ بِاحلْ ْضُ بْدَ أَنَّ : (وعن نافعٍ  .مد]ـ[أح) خمَ ـهِ عَ رَ  اللّٰ مَ ا  بْنَ عُ انَ إِذَ كَ
نْ لِ  ذَ مِ ةٍ أَخَ رَ مْ جٍّ أَوْ عُ لَقَ يفِ حَ بِهِ ـحَ ارِ شَ يَتِهِ وَ  .[مالك]) حْ

 
   



  لتحلل من اإلحراما                                        في أحكام احلج والعمرةامليسَّر 
 

٥٥ 

 

  رامِــن اإلحــل ملُّــالتح

: تعريفُ   ل من اإلحرام:التحلّ أوَّالً
لُّ   التحلُّل من اإلحرام: هو خروج احلاجِّ واملعتمر من حال اإلحرام, وحِ

 ْ  .مٌ رِ ما كان حمظوراً عليه وهو حمُ

: أنواع التحلّ   ل من اإلحرام:ثانياً
ا أن يكون قد أحْ  مُ حرِ املُ  ةب مَ رَ إمَّ رَ مْ ا أن يكون قد أحْ العُ . مَ رَ , وإمَّ  باحلجِّ
ا ١ ة) أمَّ رَ مْ  رُ مِ تَ عْ فليس هلا إالَّ حتلُّل واحد; يكون بعد أن يطوف املُ  العُ

ُ قَ ه أو يُ رأسِ  رَ عْ شَ  قُ حيلِ فا واملروة, ثمَّ ى بني الصَّ البيت, ويسعَ ب ه; فيكون رصِّ
ته, ورجع كام كان قبل اإلحرام, وحلَّ له كلُّ ما كان رَ مْ بذلك قد حتلَّل من عُ 

بس الثياب املخيطة, وتقليم األظفار, , ولُ م; كالتعطُّررِ وهو حمُ حمظوراً عليه 
هُ ( ¶اهللا  عبدِ  بنِ  ونحوها من حمظورات اإلحرام; فعن جابرِ  جَّ  أَنَّ حَ

عَ النَّبِيِّ  هُ  ملسو هيلع هللا ىلصمَ عَ نَ مَ اقَ الْبُدْ مَ سَ وْ ا ,يَ دً رَ فْ جِّ مُ لُّوا بِاحلَ دْ أَهَ قَ الَ  ,وَ قَ مْ ـلَ  :فَ هُ
افِ الْبَيْتِ  مْ بِطَوَ كُ امِ رَ نْ إِحْ لُّوا مِ ةِ  ,أَحِ وَ املَرْ ا وَ فَ َ الصَّ بَنيْ وا ,وَ ُ قَرصِّ ثُمَّ  ,وَ

الً  الَ وا حَ ين, أن دِ رِ فْ أهلُّوا باحلجِّ مُ الذين  أمرَ  ملسو هيلع هللا ىلص; فالنبيُّ [متَّفق عليه]) أَقِيمُ
فا و أن يطوفوا بالبيت,ة, ويتحلُّلوا منها بعد رَ مْ جيعلوها عُ  يسعوا بني الصَّ

وا  ة, ثمَّ يقرصِّ وَ  هم.ورَ عُ شُ واملَرْ
ا املُ ٢ تني: مُ حرِ ) أمَّ ; فإنَّه يتحلَّل مرَّ  باحلجِّ



  في أحكام احلج والعمرةامليسَّر                                من اإلحراملتحلل ا
 

٥٦ 

ِ  :األصغرُ  التحلُّلُ  −أ   لُّ فيه للحاجِّ كلُّ ما كان حمظوراً وهو الذي حيَ
مٌ  ْرِ  , ما عدا النساء. عليه وهو حمُ

رة  وحيصلُ  ـمْ مْي جَ ر; وهي: رَ بعمل اثنني من ثالثةٍ من أعامل يوم النَّحْ
 اإلفاضة; ولذلك ثالث صور: , وطوافُ (أو التقصري) احلَلْقبة, وقَ العَ 

رةَ  يَ مِ رْ يَ  أنْ  األُوىل: ـمْ ْ و ,بةِ قَ العَ  جَ َ قَ يُ (أو  قَ لِ حيَ  . )رصِّ
ْلِقَ  الثانية: َ قَ يُ (أو  أنْ  حيَ ى (إن كان عليه بالبيت ويسعَ  ), ويطوفَ رصِّ

 ).يٌ عْ سَ 
يَ  الثالثة: مِ رْ رةَ  أنْ يَ ـمْ ى (إن كان عليه بالبيت ويسعَ  , ويطوفَ بةِ قَ العَ  جَ

 ).يٌ عْ سَ 
 .األصغرَ  التحلُّلَ  فمن أتى بإحد هذه الصور الثالث فقد حتلَّلَ 

ِ  :األكربُ  التحلُّلُ  −ب لُّ فيه للحاج كلُّ ما كان حمظوراً وهو الذي حيَ
م مطلقاً بال استثناء.  ْرِ  عليه وهو حمُ

 , واحلَلْقِ بةِ قَ العَ  رةِ ـمْ جَ  يِ مْ وحيصل بعد االنتهاء من فعل األنساك الثالثة: رَ 
عْي بالنسبة للمتمتِّع, وكذا  ةِ اإلفاضَ  ), وطوافِ (أو التقصريِ  متبوعاً بالسَّ

دُ  القارنُ  رِ  دوم.ا بعد طواف القُ يَ عَ إذا مل يكونا قد سَ  واملُفْ
 

   



  ملبيت مبنى يوم الترويةا                           في أحكام احلج والعمرةامليسَّر 
 

٥٧ 

 

  ةوَيْرـَّى يوم التـًنـِاملبيت مب

: معنَأوَّ   ة:ويَرْى يوم التَّالً
يَة: هو اليوم الثامن من شهر ذي احلِ يوم  وِ ْ ي هبذا االسمالرتَّ مِّ ة, وسُ  ;جَّ

م كانوا يَ  َ ألهنَّ ة ونَ وَّ رتَ وخيرجون به  ; أي: حيملونه معهمفيه من املاء يف مكَّ
 .; ليستعملوه يف الرشب وغريهفةرَ نى; استعداداً ليوم عَ إىل مِ 

نً  رشقيَّ  منطقة تقعُ  − ها ألف مقصورةبكرس امليم وفتح النون آخرُ −  :ىومِ
فَة, تبعدُ  رَ ة وعَ ة, عىل الطريق بني مكَّ كم), من  ٧احلرام نحو ( عن املسجدِ  مكَّ

, وه من جهة الشامل واجلنوب,  به اجلبالُ  وادٍ حتيطُ  يجهة الشامل الرشقيِّ
ه ة جَ  اوحيدُّ رة العَ ـمن جهة مكَّ ةة, ومن جهة بَ قَ مْ لِفَ دَ زْ َرسِّ  مُ  .وداي حمُ

: حكمُ   وية:رْنى يوم التَِّمب املبيتِ ثانياً
ة, واملبيتُ ى يوم الثامن من ذي احلِ نً إىل مِ  الذهابُ  فة سُ  جَّ رَ نَّة فيها ليلة عَ

لَامَّ قال: ( ◙ فعن جابرٍ  ;ن احلجِّ نَ من سُ  انَ  فَ مُ  كَ ةِ  يَوْ يَ وِ ْ وا ,الرتَّ هُ جَّ  إِىلَ  تَوَ
نًى لُّوا ,مِ أَهَ جِّ  فَ كِبَ  ,بِاحلَ رَ ولُ  وَ سُ ىلَّ  ;ملسو هيلع هللا ىلص ـهِ اللّٰ  رَ َا فَصَ رَ  هبِ َ  ,الظُّهْ الْعَرصْ  ,وَ

بَ  املَغْرِ اءَ  ,وَ الْعِشَ رَ  ,وَ جْ الْفَ ثَ  ثُمَّ  ,وَ كَ لِيالً  مَ تَّى قَ سُ  طَلَعَتِ  حَ مْ   .[مسلم]) الشَّ
ةَ مَ (وعن عطاء قال:   فَ رَ ةَ عَ ةَ لَيْلَ كَّ ثُ بِمَ ْكُ ةُ متَ ائِشَ انَتْ عَ , اءَ سَ كَ ةِ يَ وِ ْ مِ الرتَّ  يَوْ

يْلِ  ةَ اللَّ امَّ  . شبية]أيب [ابن  )عَ
جِّ «قال:  ¶بري اهللا بن الزُّ  وعن عبدِ  نَّةِ احلَ نْ سُ يلِّ  ,إِنَّ مِ امَ يُصَ مَ أَنَّ اإلِ

رَ  نًى الظُّهْ بَ  ,بِمِ املَغْرِ , وَ َ الْعَرصْ اءَ  ,وَ الْعِشَ رَ  ,وَ جْ الْفَ و ,وَ  .[ابن أيب شيبة]» ثُمَّ يَغْدُ



  في أحكام احلج والعمرةامليسَّر                              مبنى يوم الترويةملبيت ا
 

٥٨ 

ْ نًى يوم بمِ  املبيتَ  فمن تركَ   م.لْ , فال يشء عليه باتِّفاق أهل العِ ويةِ الرتَّ

: وقتُ  وية:رْى يوم التَّنًإلى مِ الذهابِ ثالثاً
ةيُسنُّ للحاجِّ  جَّ نًى, ويُ  يف اليوم الثامن من ذي احلِ  ستحبُّ الذهاب إىل مِ

ملَّا أحرم باحلجِّ صىلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصه; ألنَّ النبيَّ أو بعدَ  والِ ه قبل الزَّ أن يكون ذهابُ 
 ه.وال أو بعدَ ه إليها قبل الزَّ ى; فكان ذهابُ نً ر يف مِ هْ الظُّ 

: األعمالُ  وية:رْالتي يقوم بها احلاجُّ يوم التَّ رابعاً
وية ع للحاجِّ رشْ يُ  ْ  ما ييل: فعلُ يوم الرتَّ
داء, إن كان قد اإلزار والرِّ  , ولبسُ , والتطيُّبُ , واالغتسالُ ) التنظُّفُ ١

. ه متمتِّ تِ رَ مْ أحلَّ من عُ   عاً هبا إىل احلجِّ
, تِ رَ مْ باحلجِّ إن كان قد أحلَّ من عُ  ) اإلحرامُ ٢ ه متمتِّعاً هبا إىل احلجِّ

م  فيه; سواء كان داخلَ  ه الذي هو نازلٌ ه من مكانِ إحرامُ  ويكونُ  حدود احلَرَ
 ه. أو خارجَ 
ا ان مل يتحلَّال; دُ رِ فْ واملُ  القارنُ  وأمَّ ل فهام باقيان عىل إحرامهام  اللَّذَ األوَّ

 . ا بهمَ رَ الذي أحْ 
هبا,  الصوتِ  منها, مع رفعِ  , واإلكثارُ بعد اإلحرامِ  ةِ يَ بِ لْ بالتَّ  ) الرشوعُ ٣

 العيد. يومَ  بةِ قَ العَ  ةَ رَ مْ ـجَ  يَ مِ يرْ  إىل أنْ 
نًى قبل الزَّ  هُ توجُّ ) ال٤ , والعَ هْ  فيها الظُّ يُصيلِّ و ,والإىل مِ َ رَ , غْ , واملَ رصْ ربَ
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,شَ والعِ  ; جْ والفَ  اءَ يَ رَ نَة أن يصلِّ , ـمْ بال جَ ها والسُّ يَّة منها; باعِ  الرُّ رصْ قَ مع عٍ
هُ ( ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا  ¶ رَ مَ عُ  اهللا بنِ  فعن عبدِ  ىلَّ  أَنَّ ةَ  صَ الَ افِرِ  صَ  املُسَ

نًى هِ  بِمِ ِ ريْ غَ ِ  وَ تَنيْ عَ كْ أَبُو, رَ رٍ  وَ رُ  ,بَكْ مَ عُ نُ  ,وَ ثْامَ عُ ِ  وَ تَنيْ عَ كْ ا رَ رً دْ نْ  صَ تِهِ  مِ فَ الَ  ,خِ
مَّ  ا ثُ َّهَ ا أَمتَ عً بَ  .[مسلم]) أَرْ

نًى إىل صَ  املبيتُ ) ٥ اهللا  عبدِ  بنِ  ة; كام يف حديث جابرِ فَ رَ يوم عَ  ةِ بيحَ يف مِ
واقال: ( − ملسو هيلع هللا ىلص يف صفة حجِّ النبيِّ −  ¶ هُ جَّ ةِ تَوَ يَ وِ ْ مُ الرتَّ انَ يَوْ لَامَّ كَ إِىلَ  فَ

نًى  جِّ مِ لُّوا بِاحلَ أَهَ ولُ اللّٰ  ,فَ سُ كِبَ رَ رَ رَ ملسو هيلع هللا ىلص هِ ـوَ َا الظُّهْ ىلَّ هبِ َ  ,فَصَ الْعَرصْ  ,وَ
بَ  املَغْرِ اءَ  ,وَ الْعِشَ رَ  ,وَ جْ الْفَ مَّ  ,وَ لَعَتِ  ثُ تَّى طَ لِيالً حَ ثَ قَ كَ سُ  مَ مْ رَ  ,الشَّ أَمَ وَ

ةَ  رَ بُ لَهُ بِنَمِ َ رٍ تُرضْ عَ نْ شَ بَّةٍ مِ ـهِ  ,بِقُ ولُ اللّٰ سُ ارَ رَ يْشٌ إِالَّ ملسو هيلع هللا ىلص فَسَ رَ كُّ قُ الَ تَشُ وَ
اقِ  هُ وَ لِيَّةِ أَنَّ اهِ نَعُ يفِ اجلَ يْشٌ تَصْ رَ انَتْ قُ امَ كَ امِ كَ رَ رِ احلَ عَ نْدَ املَشْ ازَ  ,فٌ عِ أَجَ فَ

ـهِ  ولُ اللّٰ سُ ةَ ملسو هيلع هللا ىلص رَ فَ رَ تَّى أَتَى عَ  .[مسلم]) حَ
نًى, ثمَّ اجللوسُ جْ الفَ  صالةُ ) ٦ ها بعدَ  ريُ حتَّى طلوع الشمس, ثمَّ السَّ  ر بمِ

فَة رَ  ; للحديث السابق.إىل عَ
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 ةفََربَع الوقوُف
: املقصودُأوَّ   ة:فَرَبالوقوف بعَ الً

فَة: رَ ة. من ذي احلِ  التاسعُ  هو اليومُ  يوم عَ  جَّ
ةُ  فَ رَ فات: وعَ رَ اجُ  هو املكانُ  أو عَ نَ  الذي يؤدِّي فيه احلُجَّ كْ  احلجِّ األعظم, رُ

فَةوهو الوقوف به.  رَ مة عىل  وعَ ة املكرَّ منطقة منبسطة تقع إىل الرشق من مكَّ
كم) من  ١٠( دِ كم), وعىل بُعْ  ٢٢الطريق الرابط بينها وبني الطائف بنحو (

نًى, و( ة, فيها جَ  ٦مِ لِفَ دَ زْ حـمة.  لُ بَ ل, أو جَ الَ إِ  لُ بَ ل يقال له: جَ بَ كم) من مُ  الرَّ
فَة, حلظةً  ة:فَ رَ الوقوف بعَ ف − رَ ى عَ فأكثر,  هو احلضور إىل املكان املسمَّ

ِ  وليلةِ  يوم التاسعِ  رِ هْ فيه, من ظُ  املكوثِ  يَّةِ ـبنِ  ة إلـى من ذي احلِ  العارشِ جَّ
 .رِ جْ الفَ  وعِ لُ طُ 

: حكمُ   ة:فَرَبعَ الوقوفِ ثانياً
ة عىل أنَّ الوقوف بعَ األُ  أمجعتِ  , وهو الرُّ  من أركانِ  نٌ كْ ة رُ فَ رَ مَّ  نُ كْ احلجِّ

فَة مل يصحَّ  الوقوفُ  هُ فمن فاتَ  ;فيه, وأنَّه ال يتمُّ احلجُّ إالَّ به األعظمُ  رَ بعَ
هُ  , وواجباتِ  , وعليه اإلعادة, ولو أتى ببقيَّة أركانِ حجُّ ه; فعن نِ نَ ه, وسُ احلجِّ

ر  مَ عْ ـهِ قال: ( ◙عبد الرمحن بن يَ ولَ اللّٰ سُ تُ رَ دْ هِ اقِ  ملسو هيلع هللا ىلص شَ وَ وَ هُ فٌ وَ
 ? جُّ يْفَ احلَ , كَ ـهِ ولَ اللّٰ سُ ا رَ الُوا: يَ قَ , فَ دٍ لِ نَجْ نْ أَهْ اهُ نَاسٌ مِ أَتَ , وَ ةَ فَ رَ بِعَ

ةِ جَ  نْ لَيْلَ رِ مِ جْ ةِ الفَ الَ بْلَ صَ اءَ قَ نْ جَ مَ , فَ ةُ فَ رَ جُّ عَ : احلَ الَ قَ مَّ ـفَ دْ تَ قَ , فَ عٍ مْ
هُ  جُّ  .مد]ـ[أح) حَ
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: شروطُ   ة:فَرَبعَ الوقوفِ ةِصحّ ثالثاً
ة الوقوفِ  شرتطُ يُ   ة ما ييل:فَ رَ بعَ  لصحَّ
.لِ سْ مُ  ) أن يكون الواقفُ ١  امً
. ) أن يكون الواقفُ ٢ ماً ْرِ  حمُ
  .الً; فال يصحُّ من املجنونعاقِ  ) أن يكون الواقفُ ٣

فَة, وجيزئُ  النائمِ  ويصحُّ وقوفُ  رَ  ه.يف عَ
فَة. أرضِ  ه يف حدودِ ) أن يكون وقوفُ ٤ رَ  عَ
د للوقوفِ  الوقتِ ه يف ) أن يكون وقوفُ ٥ ْ  املحدَّ .رشَ  وسيأيت بيانه. عاً

ة الوقوفِ  شرتطُ وال يُ  ة أن يكون احلاجُّ عىل طهارة, ولكن فَ رَ بعَ  لصحَّ
امَ : (ملَّا حاضت ▲لعائشة  ملسو هيلع هللا ىلصستحبُّ له ذلك; لقول النبيِّ يُ  افْعَيلِ كَ

َ أَنْ الَ تَطُويفِ بِالْبَيْتِ  ريْ اجُّ غَ عَلُ احلَ فْ  . [متَّفق عليه]) يَ
: وقتُ   ة:فَرَبعَ الوقوفِ رابعاً

فَة من بعدِ  الوقوفِ  وقتُ  يبدأُ  رَ من ذي  يوم التاسعِ  شمسِ  زوالِ  بعَ
ة, احلِ  ِ  رِ جْ فَ  طلوعِ ب وينتهيجَّ ةمن ذي احلِ  يوم العارشِ ر). جَّ   (يوم النَّحْ

ةَ  عَ فَ للحاجِّ أن يدْ  يُسنُّ و فَ رَ ةَ ـإل من عَ لِفَ دَ زْ يوم  شمسِ  بعد غروبِ  ى مُ
ة, وال جيوزُ من ذي احلِ  التاسعِ   ; حلديث جابرٍ الغروبِ  قبلَ  عُ فْ له الدَّ  جَّ

نَ قال: ( −جِّ احليف صفة − ◙ مَّ أَذَّ رَ  ,ثُ ىلَّ الظُّهْ امَ فَصَ مَّ أَقَ امَ  ,ثُ مَّ أَقَ ثُ
 َ ىلَّ الْعَرصْ يْئًا ,فَصَ امَ شَ يْنَهُ لِّ بَ ْ يُصَ ملَ ولُ اللّٰ  ,وَ سُ كِبَ رَ مَّ رَ تَّى أَتَى ملسو هيلع هللا ىلص هِ ـثُ حَ
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قِفَ  اتِ  ;املَوْ رَ خَ اءِ إِىلَ الصَّ وَ تِهِ الْقَصْ اقَ لَ بَطْنَ نَ عَ َ  ,فَجَ اةِ بَنيْ بْلَ املُشَ لَ حَ عَ جَ وَ
هِ  يْ دَ ةَ  ,يَ بْلَ بَلَ القِ تَقْ اسْ سُ  ;وَ مْ بَتْ الشَّ رَ تَّى غَ ا حَ اقِفً لْ وَ زَ مْ يَ لَ بَتْ  ,فَ هَ ذَ وَ

لِيالً  ةُ قَ رَ فْ صُ  ,الصُّ ابَ الْقُرْ تَّى غَ دَفَ  ,حَ أَرْ ولُ  وَ سُ عَ رَ فَ دَ هُ وَ فَ لْ ةَ خَ امَ ـهِ أُسَ  اللّٰ
 .[مسلم]) ملسو هيلع هللا ىلص

 .مٌ , وعليه دَ الوقوفُ  هُ أَ زَ أجْ  الشمسِ  قبل غروبِ  عَ فَ فإذا وقف هناراً ودَ 
, ومل يُ  الوقوفُ  هُ ومن فاتَ  فَة هناراً رَ  ذلك, هُ أَ زَ جْ أالً; يْ إالَّ لَ  الوقوفَ  كِ رِ دْ بعَ

يعبد الرمحن بن  ; حلديثيشءٌ  هُ وال يلزمُ  ر الدِّ مَ عْ لِ ( :ـيِّ لِ يَ ا مِن أهْ  أنَّ ناسً
سولَ  ا رَ ـهِ نَجدٍ أتَوْ ا فناد: احلجُّ ملسو هيلع هللا ىلص  اللّٰ , فسألوه, فأمر مناديً فةَ وهو بعَرَ

, من جاءَ ليلةَ جَ  فةُ رَ جَّ ـعَ كَ احلَ , فقد أدرَ رِ جْ عٍ قبلَ طلوعِ الفَ  .[أبو داود]) مْ
س الطوعن  ِّ روة بن مُرضَ  باملوقِفِ ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ أتيتُ : (قال ◙ائيِّ عُ

عٍ −  مْ : يا رسولَ اهللا − يعني بجَ طِيَّتي ;فقلتُ تُ مَ  واللّٰـهِ  ,وأتعبْتُ نَفْيس ,أهلكْ
نْ رَ ا تَ مَ  تُ مِ تُ عَ قَ لٍ إالَّ وَ بَ جَ  كْ ? فَ يلِ  لِ هْ فَ  ,يهِ لَ فْ جٍّ نْ حَ كَ دْ نْ أَ : مَ ملسو هيلع هللا ىلص الَ قَ  مِ رَ
الَ  هِ ذِ ا هَ نَ عَ مَ  َ  وْ الً أَ يْ اتٍ لَ فَ رَ عَ  كَ لِ ذَ  لَ بْ ى قَ تَ أَ وَ  ,ةَ الصَّ ا; فَ هنَ هُ تَ  دْ قَ ارً جُّ  ىضَ قَ وَ  ,مَّ حَ

ثَه فَ  .[أبو داود]) تَ
: مكانُ   ة:فَرَبعَ الوقوفِ خامساً

فَة تُعدُّ موقِ  كلُّ أرضِ  رَ , عَ  وادي نَ طَ فيه, إالَّ بَ  الوقوفُ  جيوزُ لهفاً للحاجِّ
نَة; فإنَّه ليس مِ  رَ فة; فعن جابرٍ  نْ عُ رَ  قال: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  أنَّ رسولَ  ◙ عَ

قِفٌ ( وْ ا مَ لُّهَ ةُ كُ فَ رَ عَ نَا وَ اهُ تُ هَ فْ قَ وَ   .[مسلم]) وَ
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نْ بَطْنِ : (ملسو هيلع هللا ىلص اهللا قال: قال رسولُ  ¶ عبَّاسٍ  وعن ابنِ  وا عَ عُ فَ ارْ
 ٍ َرسِّ نْ بَطْنِ حمُ وا عَ عُ فَ ارْ , وَ ةَ نَ رَ  .[ابن خزيمة]) عُ

: األعمالُ   ة:فَرَبها احلاجُّ يوم عَ التي يقومُ سادساً
نُّ يُ  فَة ما ييل: سَ رَ  للحاجِّ يوم عَ
هِ (  نافعٌ وَ ملا رَ  ;) االغتسالُ ١ امِ رَ ِحْ لُ إلِ تَسِ انَ يَغْ رَ كَ مَ بْدَ اللّٰـهِ بْنَ عُ أَنَّ عَ

ةَ  فَ رَ يَّةَ عَ شِ قُوفِهِ عَ لِوُ ةَ وَ كَّ ولِهِ مَ خُ لِدُ مَ وَ ْرِ بْلَ أَنْ حيُ  .[مالك]) قَ
رَ ٢  جابرٍ  حلديث; الزوالة من بعد طلوع الشمس إىل ) النزول يف نَمِ

ـهِ ولُ سُ رَ  ازَ جَ أَ فَ ( −يف صفة احلجِّ − ◙ دَ تَ ى أَ تَّ حَ ملسو هيلع هللا ىلص  اللّٰ جَ , فوَ فةَ رَ ى عَ
بَتْ لَ  دْ ةَ قَ ـبَّ ـالقُ  ِ , فَ  هُ رضُ رةَ َ  لَ زَ نَ بنَمِ سُ أَ اغَ ا زَ ذَ ى إِ تَّ ا, حَ هبِ مْ رَ مَ تِ الشَّ

وَ بِ  لَتْ له,القَصْ حِ , فرُ   .[مسلم]) النَّاسَ طَبَ خَ ي, فَ ادِ طْنَ الوَ ى بَ تَ أَ فَ  اءِ
 .ةفَ رَ يوم عَ  اإلمامِ  بةِ طْ خُ  ) حضورُ ٣
,  تقديم, بأذانٍ  عَ مْ ـ جَ رصْ ر والعَ هْ ي الظُّ ـبني صالت عُ ـمْ ) اجلَ ٤ واحدٍ

;رصْ يهام قَ وإقامتني, ويصلِّ  نَ مَّ أَ ثُ ; وفيه: (◙ جابرٍ  حلديث اً امَ قَ مَّ أَ , ثُ ذَّ
, ثُ صَ فَ  رَ َ عَ ىلَّ الْ صَ امَ فَ قَ مَّ أَ ىلَّ الظُّهْ   .[مسلم]) ائً يْ  شَ امَ هُ نَ يْ لِّ بَ يُصَ  مْ ـلَ , وَ رصْ

; فعن نافع قال: (رِ نفَ , أو مُ يلِّ مجاعةً صِ وال فرق يف ذلك بني من يُ  إنَّ داً
رَ كَ ابْ  مَ كِ اإلِ  مْ ـا لَ ذَ إِ  انَ نَ عُ رِ دْ فَ وْ امَ يَ مَ يُ رَ َ عَ بَ مَ ـةَ جَ مَ عَ رِ وَ نيْ ِ يف الْ  الظُّهْ عَرصْ

لِه نْزِ ][البخاري ) مَ  .تعليقاً
ة بعد الزَّ ٥ رَ فَة حتَّى غروب الشمس;) االنتقال من نَمِ  وال للوقوف بعَرَ
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 .− ملسو هيلع هللا ىلصيف صفة حجِّ النبيِّ −  ◙ حلديث جابرٍ 
فَة, مَ ـحْ ل الرَّ بَ جَ  أسفلَ  التي تقعُ  راتِ خَ عند الصَّ  ) الوقوفُ ٦ رَ ة يف عَ

كِبَ : (− ملسو هيلع هللا ىلصالنبيِّ  يف صفة حجِّ −  ◙ لقول جابرٍ  ;ةِ لَ بْ القِ  واستقبالُ   ثُمَّ رَ
ولُ اللّٰ  سُ قِفَ ملسو هيلع هللا ىلص هِ ـرَ تَّى أَتَى املَوْ اتِ  ;حَ رَ خَ اءِ إِىلَ الصَّ وَ تِهِ الْقَصْ عَلَ بَطْنَ نَاقَ  ,فَجَ

هِ  يْ دَ َ يَ اةِ بَنيْ بْلَ املُشَ لَ حَ عَ جَ ةَ  ,وَ بْلَ بَلَ الْقِ تَقْ اسْ  ).وَ
ْ ستحَ مُ  راتِ خَ عند الصَّ  والوقوفُ  , وليس رشَ ةِ بٌّ  الوقوفِ  طاً يف صحَّ

فَة, وجيُ  رَ فَة; كام سبق ف داخلَ  ي أيِّ مكانٍ ـف الوقوفُ  زئُ بعَ رَ ي ـحدود عَ
ا ( قال: ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رسول اهللا  ◙ جابرٍ حديث  لُّهَ ةُ كُ فَ رَ عَ نَا وَ اهُ تُ هَ فْ قَ وَ وَ

قِفٌ  وْ  .[مسلم] )مَ
 ْ ةِ من أذِ  رَ ذَ وينبغي للحاجِّ أن حيَ  ةِ عَ دافَ واملُ  ةِ مَ ـزاحَ م باملُ هِ ومضايقتِ  الناسِ  يَّ

 هُ عُ سَ , ال سيِّام وأنَّه يَ لِ بَ اجلَ  عودِ , أو صُ راتِ خَ ة, أو عند الصَّ مَ ـحْ الرَّ  لِ بَ عند جَ 
فَة. الوقوف يف أيِّ مكانٍ  رَ  من عَ

عاءِ  ) اإلكثارُ ٧ كْ من الدُّ ة وقوفِ مُ  بيةِ , والتَّلْ رِ , والذِّ حلديث فات; رَ بعَ  هِ دَّ
اءِ (: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهللا  ¶ اصِ العَ  و بنِ رِ مْ اهللا بن عَ  عبدِ  عَ ُ الدُّ ريْ  خَ

ةَ  فَ رَ مِ عَ وْ اءُ يَ عَ بْ  ,دُ نْ قَ النَّبِيُّونَ مِ ا وَ لْتُ أَنَ ا قُ ُ مَ ريْ خَ هُ ـالَ إِلَهَ إِالَّ اللّٰ  :يلِ ـوَ دَ حْ هُ وَ
يكَ لَهُ  ِ دُ  ,لَهُ املُلْكُ  ,الَ رشَ مْ لَهُ احلَ يرٌ  ,وَ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ وَ عَ هُ  .[الرتمذي]) وَ

فات بعد غروبِ  ) اإلفاضةُ ٨ رَ كِينَةٍ  عُ فْ , والدَّ الشمسِ  من عَ ة بسَ لِفَ دَ زْ  إىل مُ
ارٍ  قَ ; فعن جابرٍ  ,ووَ مْ قال: ( −يف صفة احلجِّ − ◙ وال يؤذي أحداً لَ فَ
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سُ  مْ بَتْ الشَّ رَ تَّى غَ ا حَ اقِفً لْ وَ لِيالً  ,يَزَ ةُ قَ رَ فْ بَتْ الصُّ ذَهَ صُ  ,وَ ابَ الْقُرْ تَّى غَ  ,حَ
هُ  فَ لْ ةَ خَ امَ دَفَ أُسَ أَرْ ولُ  ,وَ سُ عَ رَ فَ دَ ـهِ وَ , ملسو هيلع هللا ىلص اللّٰ امِ مَ اءِ بِالزِّ وَ نَقَ لِلْقَصْ دْ شَ قَ , وَ

 ; ا النَّاسُ َ نَى: أَهيُّ هِ الْيُمْ قُولُ بِيَدِ يَ , وَ لِهِ حْ كَ رَ رِ وْ يبُ مَ ا لَيُصِ هَ أْسَ تَّى إِنَّ رَ حَ
كِينَةَ  كِينَةَ السَّ  .[مسلم]) السَّ

ة; ةِ اهللا عند اإلفاضَ  رُ كْ وذِ , ) التَّلبيةُ ٩ لِفَ دَ زْ فات إىل مُ رَ لقوله تعاىل:  من عَ
 البقرة:[ َّىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب ُّ 

١٩٨[. 
لَ ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ النَّبِيَّ ( ¶ عبَّاسٍ  وعن ابنِ  ضْ دَفَ الْفَ لُ  ;أَرْ ضْ َ الْفَ ربَ أَخْ فَ

ةَ  رَ مْ ى اجلَ مَ تَّى رَ بِّي حَ لَ لْ يُ زَ ْ يَ هُ ملَ  . [متَّفق عليه]) أَنَّ
: حكمُ   :للحاجِّ ةَفَرَعَ صيام يومِ سابعاً

, ويُ  صيامُ  هُ كرَ يُ  فَة للحاجِّ رَ  بذلك ستحبُّ له اإلفطار; ليتقَ يوم عَ وَّ
 ل بنتِ ضْ يف ذلك اليوم العظيم; فعن أمِّ الفَ  عاءِ والدُّ  والعبادةِ  اعةِ الطَّ عىل 
ا اخْ نَّ نَ أَ : (▲ ثِ احلارِ  فُ اسً فَ  مَ وْ ها يَ دَ نْ وا عِ تَلَ رَ , ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بِ النَّ  مِ وْ صَ  ةَ يفعَ

هُ عْ بَ  الَ قَ فَ  هُ عْ بَ  الَ قَ وَ  .ائِمٌ صَ  وَ : هُ مْ ضُ لَتْ إِ رْ أَ فَ  ,ائِمٍ صَ بِ  سَ يْ : لَ مْ ضُ حِ بِ  هِ يْ لَ سَ دَ  قَ
هِ عِ  بَ ىلَ اقِفٌ عَ وَ  وَ هُ نٍ وَ بَ لَ  هفَ  ريِ بَ ِ  .[متَّفق عليه]) رشَ
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 َدِلفَةزُمب املبيُت
 :   ة:فَلِدَزْمبُ املبيتِب املقصودأوَّالً

فات  رَ نًى وعَ ة: منطقة تقع بني مِ لِفَ دَ زْ َرسِّ مُ , وتبعدُ عن باستثناء وادي حمُ
ة (  .كم)١٢مكَّ

بُ الفِ دِ من االزْ  يت بذلك:مِّ وسُ   ىئ ُّ ; ومنه قوله تعاىل:; وهو التقرُّ
وا فُ لَ دَ فات ازْ رَ اج إذا أفاضوا من عَ جَّ ألنَّ احلُ  ; ]٩٠الشعراء: [ َّرب يئ
يت بذلك; ألنَّ النَّاس جيتمعون  :وا إليها. وقيلضُ بوا ومَ أي تقرَّ  ;إليها مِّ سُ
 َّّٰ ِّ ُّ ُّ  واالجتامع: االزدالف, ومنه قول اهللا تعاىل: هبا,

 .]٦٤الشعراء: [
ة: لِفَ دَ زْ دُ باملبيتِ بمُ ة يف حدودِ  البقاءُ  ويُقصَ لِفَ دَ زْ  يومِ  شمسِ  بعد غروبِ  مُ

 .رِ حْ النَّ  من يومِ  الشمسِ  طلوعِ  بيلِ ة إىل قُ فَ رَ عَ 
 :    :مُزْدَلِفَة أسماءُثانياً

ةَ  من أسامءِ  لِفَ دَ زْ  ما ييل: مُ
عَ ) ١ امُ ـرُ احلَ ـاملَشْ  يب  ىب نب مبُّ :وجلَّ  لقول اهللا عزَّ  ;رَ
 .]١٩٨ البقرة:[ َّىت نت مت زت رت

;ـجَ  )٢ عٌ نَاملسو هيلع هللا ىلص:  لقول النبيِّ  مْ ا هُ تُ هَ فْ قَ وَ قِفٌ  (وَ وْ ا مَ لُّهَ ْعٌ كُ مجَ  .[مسلم] )وَ
ها النَّ  . شاءِ والعَ  بِ رِ غْ ي املَ ـالتفيها بني صَ  عُ مَ ه جيُ بذلك; ألنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ وقد سامَّ
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 بون إليه بالوقوففون إىل اهللا; أي: يتقرَّ لِ دَ هبا ويزْ  جيتمعونَ  وقيل: ألنَّ الناسَ 
 فيها.
ةُ و لِفَ دَ زْ َرسِّ  نَ طْ  بَ إالَّ  فٌ ها موقِ كلُّ  مُ ةى ونً وهو وادٍ بني مِ −حمُ لِفَ دَ زْ ; −مُ

قال: قال   ؓ حلديث جابرٍ  ;منها ةٍ عَ قْ بُ  يف أيِّ  احلاجِّ  نزولُ  فيصحُّ 
قِفٌ  :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  وْ ةِ مَ لِفَ دَ لُّ املُزْ كُ ) ,(وَ ٍ َرسِّ نْ بَطْنِ حمُ وا عَ عُ فَ ارْ  ].ه[ابن ماج وَ

 :   :زْدَلِفَةمبُ املبيتِ حكمُثالثاً

ةب النزولُ  لِفَ دَ زْ ْ  ,احلجِّ  من واجباتِ  هبا واجبٌ  والوقوفُ  مُ ُ جيُ  ,مٍ بدَ  هُ كُ رْ تَ  ربَ
 زت رت يب  ىب نب مبُّ :وجلَّ  عزَّ  اهللا ; لقولرٍ ذْ  لعُ إالَّ 
 إالَّ  ,ه للوجوبِ أنَّ  يف األمرِ  واألصلُ  .]١٩٨[البقرة:  َّىت نت مت

ِ يَ  فٍ لصارِ   .ه عنهفُ رصْ
س  بنِ  وةَ رْ وعن عُ  ِّ يْتُ قال:   ؓمُرضَ ولَ اللّٰ (أَتَ سُ ةِ ملسو هيلع هللا ىلص  هِ ـرَ لِفَ دَ بِاملُزْ

لْتُ  قُ الَةِ فَ جَ إِىلَ الصَّ رَ نيَ خَ ولَ  :حِ سُ ا رَ ـهِ يَ بَلَ ـِإِنّ  ;اللّٰ نْ جَ ئْتُ مِ يِّئٍ ـي جِ  ;يْ طَ
تِي لَ احِ لْتُ رَ لَ ى, وَ  ,أَكْ سِ بْتُ نَفْ عَ أَتْ ـهِ وَ تُ  اللّٰ فْ قَ بْلٍ إِالَّ وَ نْ حَ كْتُ مِ رَ ا تَ مَ

يْهِ  لَ لْ يل مِ  ,عَ جٍّ فَهَ ولُ  ?نْ حَ سُ قَالَ رَ هِ  :ملسو هيلع هللا ىلص اللّٰـهِ فَ ذِ نَا هَ الَتَ دَ صَ هِ نْ شَ قَفَ  ,مَ وَ  وَ
عَ  فَ تَّى نَدْ نَا حَ عَ ا ,مَ َارً لِكَ لَيْالً أَوْ هنَ بْلَ ذَ ةَ قَ فَ رَ قَفَ بِعَ دْ وَ قَ دْ أَ  ;وَ قَ هُ فَ جَّ مَّ حَ  ,تَ

ثَهُ  فَ قَىضَ تَ تَّى  :ملسو هيلع هللا ىلصفقوله  [الرتمذي]. )وَ نَا حَ عَ قَفَ مَ وَ عَ (وَ فَ دْ أَتَمَّ .نَدْ قَ .. فَ
هُ  جَّ ثَهُ  ,حَ قَىضَ تَفَ هُ عىل أنَّ من مل يفعل ذلك مل يتمَّ حَ  يدلُّ  )وَ ذلك  من مَ زِ فلَ  ;جَّ
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ةب الوقوفِ  وجوبُ  لِفَ دَ زْ  .مُ
 اهللا عبدِ  بنِ  حلديث ساملِ  ;واجبٌ  يلِ اللَّ  هبا إىل ما بعد منتصفِ  كذا املبيتُ و

بْدَ  (أَنَّ  رِ مَ بن عُ ا رَ  بْنَ  اللّٰـهِ  عَ مَ انَ  عُ مُ  كَ قَدِّ ةَ  يُ فَ عَ ; ضَ لِهِ ونَ  أَهْ فُ يَقِ نْدَ  فَ رِ  عِ عَ  املَشْ
امِ  رَ ةِ  احلَ لِفَ دَ ونَ  ,بِاللَّيْلِ  بِاملُزْ رُ كُ يَذْ ا اللّٰـهَ  فَ ا مَ مْ ـلَ  بَدَ مَّ  ,هُ عُونَ  ثُ فَ دْ بْلَ  يَ قِفَ  أَنْ  قَ  يَ
امُ  مَ بْلَ  اإلِ قَ ; أَنْ  وَ عَ فَ دْ مْ  يَ نْهُ مِ نْ  فَ مُ  مَ دَ قْ نًى يَ الَةِ  مِ رِ  لِصَ جْ مْ  ,الْفَ نْهُ مِ نْ  وَ مُ  مَ دَ قْ  يَ

دَ  عْ لِكَ  بَ ا ,ذَ إِذَ وا فَ مُ دِ ا قَ وُ مَ ةَ  رَ رَ مْ انَ  ,اجلَ كَ رَ  ابْنُ  وَ مَ : عُ صَ  يَقُولُ خَ  أُولَئِكَ  يفِ  أَرْ
ولُ  سُ صَ ( :فقوله .[البخاري ومسلم] )ملسو هيلع هللا ىلص اللّٰـهِ  رَ خَ ولُ  أُولَئِكَ  يفِ  أَرْ سُ  اللّٰـهِ  رَ
خصةُ  بقاء الوجوبِ عىل  يدلُّ  )ملسو هيلع هللا ىلص  يف إالَّ  ال تكونُ  يف حقِّ غريهم; إذ الرُّ

 .العزيمة والوجوب مقابل
 ;هبا رِ جْ الفَ  صالةُ  ثمَّ  ,رِ جْ الفَ  لوعِ طُ ى هبا حتَّ  املبيتُ  :لُ واألكمَ  ةُ نَّ والسُّ 

ة النبيَّ −  ؓ حلديث جابرٍ  تَّى ...(قال:  −ملسو هيلع هللا ىلص يف حجَّ ةَ  أَتَى حَ لِفَ دَ  املُزْ
ىلَّ  ا فَصَ َ بَ  هبِ رِ اءَ  املَغْ الْعِشَ انٍ  وَ دٍ  بِأَذَ احِ ِ  وَ تَنيْ امَ إِقَ ْ  ,وَ ملَ بِّحْ  وَ امَ  يُسَ يْنَهُ يْئًا بَ مَّ  ,شَ  ثُ

عَ  طَجَ ولُ  اضْ سُ ـهِ  رَ تَّى ملسو هيلع هللا ىلص اللّٰ عَ  حَ لَ ...) طَ رُ جْ  [مسلم]. الْفَ
 :   :مُزْدَلِفَةفي  بها احلاجُّ التي يقومُ األعمالُرابعاً

لِفَةيف  للحاجِّ  ستحبُّ يُ  دَ زْ  :التاليةِ  باألعاملِ  أن يأيتَ  مُ
حلديث  ;وإقامتنيٍ  واحدٍ  بأذانٍ  ;تأخريٍ  عَ مْ ـجَ شاء والعِ  ربِ غْ املَ  صالةُ  )١
تَّى.: (قال − السابق−  ◙ جابرٍ  ةَ  أَتَى .. حَ لِفَ دَ ىلَّ  املُزْ ا فَصَ َ بَ  هبِ رِ  املَغْ
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اءَ  الْعِشَ انٍ  وَ دٍ  بِأَذَ احِ ِ  وَ تَنيْ امَ إِقَ  ....)وَ
ىلَّ  (... : ؓ حلديث جابرٍ  ;هاتِ قْ وَ  لِ أوَّ ر يف جْ الفَ  صالةُ  )٢ صَ  وَ

رَ  جْ نيَ  الْفَ َ  حِ بَنيَّ بْحُ  لَهُ  تَ انٍ   الصُّ ةٍ  بِأَذَ امَ إِقَ  .[مسلم]) ...وَ
 والتحميدُ  عاءُ دُّ وال ,ةَ لَ بْ الً القِ بِ ستقْ مُ  هعندَ  قُزَح, والوقوفُ  لِ بَ جَ  تيانُ ) إ٣

تَّى(قال:   ؓ حلديث جابرٍ ; والتكبريُ  والتهليلُ  رَ  أَتَى حَ عَ امَ  املَشْ رَ  احلَ
بَلَ  تَقْ اسْ ةَ  فَ بْلَ اهُ  ;القِ عَ دَ هُ  فَ َ ربَّ كَ هُ  وَ لَ لَّ هَ هُ  وَ دَ حَّ وَ مْ  ,وَ لَ لْ  فَ زَ ا يَ اقِفً تَّى وَ رَ  حَ فَ  أَسْ

دا  ...).جِ
ةَ من  عُ فْ الدَّ  )٤ لِفَ دَ زْ و بن رِ مْ حلديث عَ ; الشمسِ  وعِ لُ طُ  ى قبلَ نً ى مِ ـإل مُ

تُ ( :ون قالمُ يْ مَ  دْ هِ رَ  شَ مَ ىلَّ    ؓ عُ عٍ  صَ مْ بْحَ  بِجَ مَّ  ,الصُّ قَفَ  ثُ الَ  وَ قَ  :فَ
كِنيَ  إِنَّ  ِ انُوا املُرشْ ونَ  الَ  كَ يضُ فِ تَّى يُ عَ  حَ سُ  تَطْلُ مْ قُولُونَ  ,الشَّ يَ قْ  :وَ ِ بِريُ  أَرشْ  ,ثَ

أَنَّ  مْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  وَ هُ الَفَ مَّ  ,خَ بْلَ  أَفَاضَ  ثُ عَ  أَنْ  قَ سُ  تَطْلُ مْ  البخاري].[) الشَّ
عفةِ وا ساءِ للنِّ  لكنْ   اهللا عبدِ  بنِ  حلديث ساملِ  ;ذلك ى قبلَ نً إىل مِ  فعُ الدَّ  لضَّ

بْدَ  (أَنَّ  :−السابق− رَ مَ بن عُ ا رَ  بْنَ  اهللا عَ مَ انَ  عُ مُ  كَ دِّ قَ ةَ  يُ فَ عَ ; ضَ لِهِ ونَ  أَهْ فُ يَقِ  فَ
نْدَ  رِ  عِ عَ امِ  املَشْ رَ ةِ  احلَ لِفَ دَ ونَ  ;بِاللَّيْلِ  بِاملُزْ رُ كُ يَذْ ا اللّٰـهَ  فَ ا مَ مْ ـلَ  بَدَ فَعُونَ  ثُمَّ  ,هُ  يَدْ
بْلَ  امُ  يَقِفَ  أَنْ  قَ مَ بْلَ  اإلِ قَ ; أَنْ  وَ عَ فَ دْ مْ  يَ نْهُ مِ نْ  فَ مُ  مَ دَ قْ نًى يَ الَةِ  مِ رِ  لِصَ جْ  ,الْفَ

مْ  نْهُ مِ نْ  وَ مُ  مَ دَ قْ دَ  يَ لِكَ  بَعْ ا ,ذَ إِذَ وا فَ مُ دِ ا قَ وُ مَ ةَ  رَ رَ مْ انَ  ,اجلَ كَ رَ  ابْنُ  وَ مَ : عُ  يَقُولُ
صَ  خَ ولُ  أُولَئِكَ  يفِ  أَرْ سُ ـهِ  رَ  .)ملسو هيلع هللا ىلص اللّٰ



  ةـزدلفملبيت مبا                                        في أحكام احلج والعمرةامليسَّر 
 

٧١ 

 

ةَ من  رِ امَ ي اجلِ مْ رَ  ياتِ صَ حَ  التقاطُ  )٥ لِفَ دَ زْ  ¶ اسٍ عبَّ  حلديث ابنِ  ;مُ
ـهِ  ولُ سُ رَ  الَ قَ ( قال: دَ  ملسو هيلع هللا ىلص اللّٰ بَةِ  اةَ غَ قَ طْ  :تِهِ اقَ نَ  ىلَ عَ  وَ هُ وَ  العَ ىصً  يـلِ  الْقُ . حَ

قَطْتُ  لَ بْعَ  لَهُ  فَ يَاتٍ  سَ صَ  ]. ه[ابن ماج..) . حَ
َ ـف اإلرساعُ  )٦ ٍ ي وادي حمُ  (أَفَاضَ  ال:ـق  ؓ رٍ ـحلديث جاب; رسِّ

ولُ  سُ ـهِ  رَ يْهِ  ملسو هيلع هللا ىلص اللّٰ لَ عَ كِينَةُ  وَ مْ  ,السَّ هُ رَ أَمَ وا أَنْ  وَ مُ رْ ثْلِ  يَ ىصَ  بِمِ فِ  حَ ذْ  ,اخلَ
عَ  ضَ أَوْ ادِ يفِ  وَ ٍ  وَ َرسِّ ْ  عىل عريَ البَ  لَ مَ ـأي حَ  :عَ ضَ وأوْ  [أبوداود].) حمُ  ةِ عَ رسُ

ِ السَّ   .ريْ
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 رــالنـَّْحـ يوُم
: املقصودُأوَّ   بيوم النَّحْر: الً

ر: يومُ  ة; وسُ من ذي احلِ  العارشُ  هو اليومُ  النَّحْ ي بذلك; ألنَّ احلُ جَّ اجمِّ  جَّ
رونَ  ُ دْ فيه هَ  ينْحَ  باً هللا تعاىل.تقرُّ م هيَ

: فضلُ   يوم النَّحْر: ثانياً
ر فضائل عظيمة, و  جليلة; فمن ذلك: مزاياليوم النَّحْ

ام السَّ  ) أنَّه أعظمُ ١ ط  اهللا بنِ  فعن عبدِ  ;ةِ نَ أيَّ  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبيِّ  ◙قُرْ
ظَمَ األَيقال: ( نْدَ اللّٰ ـَّإِنَّ أَعْ الَ ـامِ عِ عَ تَ كَ وَ بَارَ , ـهِ تَ رِ مُ النَّحْ وْ رِّ ى يَ مُ الْقَ وْ مَّ يَ ) ثُ

ر.[أبو داود] رِّ هو اليوم الذي ييل يوم النَّحْ  .ويوم القَ
بةَ ; املسلمنيَ  من أعيادِ  عيدٍ  ) أنَّه يومُ ٢ قْ رٍ  بنِ  فعن عُ قال:  ◙ عامِ

لَ : (ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  ا أَهْ نَ يدُ , عِ يقِ ِ امُ التَّرشْ أَيَّ , وَ رِ مُ النَّحْ وْ يَ , وَ ةَ فَ رَ مُ عَ وْ يَ
, وَ  مِ الَ سْ بٍ اإلِ ْ رشُ لٍ وَ امُ أَكْ يَ أَيَّ  .[الرتمذي]) هِ

قَفَ النَّبِيُّ قال: ( ¶ رَ مَ عُ  فعن ابنِ  ;جِّ األكربِ احلَ  يومُ  أنَّه) ٣  ملسو هيلع هللا ىلصوَ
ا رَ مَ َ اجلَ رِ بَنيْ مَ النَّحْ وْ جَّ يَ ةِ الَّتِي حَ جَّ الَ  ...,تِ يفِ احلَ قَ جِّ  :وَ مُ احلَ وْ ا يَ ذَ هَ

 ِ ربَ َكْ  .[البخاري]) األْ

  ها:كمُبها احلاجُّ يوم النَّحْر، وحُ التي يقومُ : األعمالُثالثاً
ِ  يومَ  رِ جْ إذا صىلَّ احلاجُّ صالة الفَ  ة; انطلقَ من ذي احلِ  العارشِ لِفَة  نْ مِ  جَّ دَ زْ مُ
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نًى إذا أَ متوجِّ  بْح جِ  رَ فَ سْ هاً إىل مِ ِ أن تُ  دا, قبلَ الصُّ  ساكِ باألنْ  ; ليقومَ الشمسُ  قَ رشْ
 ِ  يف هذا اليوم; وهي: تْ عَ التي رشُ

ل: ك األوَّ ـجَ  يُ مْ رَ  النُّسُ ربْ رة العَقَبة الكُ   :مْ
ة. وال يرْ  الثالثِ  راتِ مَ اجلَ  وهي آخرُ  ر حْ يوم النَّ  ي احلاجُّ مِ من جهة مكَّ

لَكَ قال: ( −ملسو هيلع هللا ىلصيف صفة حجِّ النبيِّ − ◙ حلديث جابرٍ  غريها; مَّ سَ ثُ
ىلَ  جُ عَ رُ ْ طَى الَّتِي ختَ سْ يقَ الوُ الطَّرِ َ ربْ ةِ الكُ رَ مْ ةَ الَّتِي  ,اجلَ رَ مْ تَّى أَتَى اجلَ حَ

ةِ  رَ جَ نْدَ الشَّ يَاتٍ  ,عِ صَ بْعِ حَ ا بِسَ اهَ مَ رَ ا ,فَ نْهَ اةٍ مِ صَ لِّ حَ عَ كُ ُ مَ ربِّ ثْلِ  ,يُكَ مِ
فِ  ذْ ىصَ اخلَ ادِي ,حَ نْ بَطْنِ الوَ ى مِ مَ رِ  ,رَ فَ إِىلَ املَنْحَ َ مَّ انْرصَ  .[مسلم]) ثُ

 بة:قَرة العَمْبرمي جَ املتعلِّقةاألحكام * 
 :همُ كْ حُ  −أ  

بةِ ـجَ  يَ مْ رَ  عىل أنَّ  أمجع العلامءُ  قَ رة العَ ريوم  مْ  من واجباتِ واجبٌ  النَّحْ
مَى النبيُّ  ,احلجِّ   بذلك. الناسَ  , وأمرَ ملسو هيلع هللا ىلصوقد رَ

 :هوطُ رشُ  −ب
مْ  شرتطُ يُ  ة الرَّ  ي ما ييل:لصحَّ
; يكونَ  أنْ  −١ ىصً , أو حَ ارةً جَ يُّ به حِ مِ  عبَّاسٍ  بنِ  لِ ضْ حلديث الفَ  املرْ

ول اهللا −¶ سُ ديفَ رَ عٍ ( ملسو هيلع هللا ىلص وكان رَ ْ اةِ مجَ دَ غَ ةَ وَ فَ رَ يَّةِ عَ شِ الَ يفِ عَ هُ قَ أَنَّ
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فَعُوا نيَ دَ ةُ ... :لِلنَّاسِ حِ رَ مْ ى بِهِ اجلَ مَ ي يُرْ فِ الَّذِ ذْ ىصَ اخلَ مْ بِحَ لَيْكُ  .[مسلم]) عَ
بٍ  شَ , وال خَ نٍ فال يصحُّ بطِنيٍ دِ عْ  ذلك., ونحو , وال مَ

بْعِ  يَ مِ رْ يَ  أنْ  −٢ ياتٍ  بسَ صَ ; وفيه: − السابق− ◙ حلديث جابرٍ ; حَ
ةِ ( رَ جَ نْدَ الشَّ ةَ الَّتِي عِ رَ مْ تَّى أَتَى اجلَ يَاتٍ  ,حَ صَ بْعِ حَ ا بِسَ اهَ مَ رَ  ). فَ

;ـأن يك −٣ قاً تفرِّ يات مُ صَ يُ احلَ مْ   و األخر; ـفريميها واحدةً تل ون رَ
, أو رَ  نيْ صاتَ حَ  يُ مْ رَ وال جيزئه  بْعِ  يُ مْ معاً لةً واحدةً  السَّ ـمْ ; فال لَ عَ فَ  ; فإنْ جُ

يَةٍ زِ جتُ  مْ بْع.واحدةٍ  ئه إالَّ عن رَ م به السَّ تَمِّ يَ ما يُ مِ رْ  , ويلزمه أن يَ
ىصَ داخلَ  نَ مِ  يهِ مِ رْ ما يَ  يقعَ  أنْ  −٤ ى الذي جيتمعُ  ضِ وْ حَ  احلَ مَ فيه  املرْ

ىصَ   .احلَ
ى يف رَ  يقصدَ  أنْ  −٥ مَ ىصَ فيه بفِ  , ويقعَ هِ يِ مْ احلاجُّ املَرْ  عَ قَ فلو وَ  ه;لِ عْ احلَ

مَى بفِ   مل يصحَّ منه. هِ غريِ  لِ عْ احلَىصَ يف املَرْ
ى رَ  أنْ  −٦ مَ اةُ يف املَرْ صَ ى احلَ . عُ , وال توضَ اً يمْ تُرمَ عاً ضْ  فيه وَ
يُ  يكونَ  أنْ  −٧ مْ ْ  يف الوقتِ  الرَّ د رشَ  .عاً املحدَّ

مْ  −ج ري يوم وقت الرَّ  :النَّحْ
مْ  −١  ي:ابتداء وقت الرَّ

مْي من بعدِ  وقتُ  يبتدئُ  ر; حلديثِ  الرَّ  ▲ عائشةَ  منتصفِ ليلةِ النَّحْ
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ا قالت: ( لَ النَّبِيُّ أهنَّ سَ رِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَرْ ةَ النَّحْ ةَ لَيْلَ مَ لَ تِ  ;بِأُمِّ سَ مَ رَ بْلَ  فَ ةَ قَ رَ مْ اجلَ
رِ  جْ تْ  ,الْفَ أَفَاضَ تْ فَ ضَ مَّ مَ  .[أبو داود]) ثُ

لُ واألفضلُ أن يرميَ بعدَ  ر;  الشمسِ لوع طُ واألكمَ ديث حليوم النَّحْ
ولُ اللّٰ (قال:  ◙ جابرٍ  سُ ى رَ مَ ىملسو هيلع هللا ىلص هِ ـرَ حً رِ ضُ مَ النَّحْ ةَ يَوْ رَ مْ  .]مسلم[) اجلَ
مْ  وقتِ  انتهاءُ  −٢  ي:الرَّ

ا انتهاءُ  مْي;  وقتِ  أمَّ يق لوعِ طُ ينتهي ب هنَّ فإالرَّ ل أيَّام التَّرشْ ر أوَّ يوم −  فَجْ
مِ أن  فيجوز ;− احلادي عرش رْ ر ومل يَ روب شمس يوم النَّحْ ملن أدركه غُ

قال:  ¶ عبَّاسٍ  ر; حلديث ابنِ جْ لوع الفَ طُ  حتَّىو روبِ الغُ  بعدَ  يرميَ 
انَ النَّبِيُّ ( جَ  ملسو هيلع هللا ىلص كَ رَ : الَ حَ يَقُولُ نًى, فَ رِ بِمِ مَ النَّحْ وْ أَلُ يَ :  ;يُسْ الَ قَ لٌ فَ جُ أَلَهُ رَ سَ فَ

 , بَحَ بْلَ أَنْ أَذْ لَقْتُ قَ جَ حَ رَ الَ حَ بَحْ وَ : اذْ الَ ,  ,قَ يْتُ سَ ا أَمْ دَ مَ يْتُ بَعْ مَ : رَ الَ قَ وَ
جَ  رَ : الَ حَ قَالَ  .[البخاري] )فَ

يق; فعليه دَ  ام التَّرشْ ل أيَّ ر أوَّ مِ احلاجُّ إالَّ بعد طلوع فَجْ رْ  هِ ; لرتكِ مٌ فإذا مل يَ
 ه.وقتُ  واجباً حتَّى خرجَ 

ا أفضل وقتٍ  مْي فهو من بعد طُلوع الشمسِ  أمَّ ر, وحتَّى  للرَّ يوم النَّحْ
روب شمسِ  مَى فيه رسولُ  ذلك اليوم; ألنَّه الوقتُ  غُ ; ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  الذي رَ

ولُ اللّٰ قال: ( ◙ فعن جابرٍ  سُ ى رَ مَ ى ملسو هيلع هللا ىلصهِ ـرَ حً رِ ضُ مَ النَّحْ وْ ةَ يَ رَ مْ  ,اجلَ
دُ فَ  عْ ا بَ أَمَّ سُ وَ مْ الَتْ الشَّ ا زَ  .[مسلم]) إِذَ
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نَنُ  −د  ي: سُ مْ  الرَّ
سَ  −١ نًى  للحاجِّ أن يَرميَ من بطن الوادي (من األسفل); نُّ يُ فيجعل مِ

ة عن يساره; حلديث عن يمينه,  ى إِىلَ ( ◙ سعودٍ مَ  بنِ اومكَّ تَهَ أَنَّهُ انْ
ةِ  رَ مْ َ اجلَ ربْ هِ  ;الكُ ارِ نْ يَسَ لَ البَيْتَ عَ عَ ينِهِ  ,جَ مِ نْ يَ نًى عَ مِ بْعٍ  ,وَ ى بِسَ مَ رَ  ,وَ

الَ  قَ ةِ  :وَ رَ ةُ البَقَ ورَ يْهِ سُ لَ لَتْ عَ زِ ي أُنْ ى الَّذِ مَ ا رَ ذَ كَ  .[البخاري ومسلم]) ملسو هيلع هللا ىلصهَ
ة, أو إحلاقُ ـوهذا إذا ل م ـلبنفسه, أو بغريه, وإالَّ  رضرٍ  م يكن فيه مشقَّ

 . له ذلك يُستحبَّ 
مِي بمِ يُسَ  − ٢ ف; لِ ثْ نُّ للحاجِّ أن يَرْ ذْ ىصَ اخلَ غار التي  الصِّ ىصَ وهي احلَ  حَ

 ¶ عبَّاسٍ  تكون أكرب من احلُمُّص ودون البُنْدق; ملا جاء يف حديث ابنِ 
بة وهو عىل راحلته: ملسو هيلع هللا ىلصيل رسول اهللا  قال(قال:  قَ اتِ الْقُطْ يلِ  غداة العَ  ;هَ

فِ  ذْ ىصَ اخلَ نَّ حَ يَاتٍ هُ صَ قَطْتُ لَهُ حَ لَ الَ  ;فَ هِ قَ دِ نَّ يفِ يَ تُهُ عْ ضَ امَّ وَ لَ ثَالِ  :فَ بِأَمْ
ءِ  الَ ؤُ ينِ  ,هَ وَّ يفِ الدِّ لُ الغُ مْ وَ اكُ إِيَّ وُّ يفِ  ;وَ لُ مْ الغُ بْلَكُ انَ قَ نْ كَ لَكَ مَ امَ أَهْ إِنَّ فَ
ينِ   . ]النسائي[) الدِّ
ي;نُّ يُسَ  − ٣ مْ بْع متواليات من  ياتصَ ي احلَ فريمِ  للحاجِّ املواالة يف الرَّ السَّ
 ل.صْ غري فَ 
يَ هبا;صَ ي بحَ مِ رْ للحاجِّ أن ال يَ نُّ يُسَ  −٤ مِ اة مَ فإن رَ  اة قد رُ صَ ى بحَ

 مستعملة أجزأه.
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يَ إالَّ بحَ نُّ يُسَ  − ٥ مِ ;للحاجِّ أن ال يَرْ كان عليه نجاسة  فإنْ  ىصً طاهرٍ
 أجزأه.
اةٍ  يُسنُّ للحاجِّ التكبريُ  −٦ صَ  ملا جاء يف حديث جابرٍ يرميها;  مع كلِّ حَ

ةِ قال: ( ◙ رَ جَ نْدَ الشَّ ةَ الَّتِي عِ رَ مْ تَّى أَتَى اجلَ يَاتٍ  ,حَ صَ بْعِ حَ ا بِسَ اهَ مَ  ,فَرَ
ا نْهَ اةٍ مِ صَ لِّ حَ عَ كُ ُ مَ ربِّ  . ومن ترك التكبري أو نسيه فال يشء عليه.[مسلم]) يُكَ

مِي هبا; −٧ رْ اة يَ صَ ل حَ  لِ ضْ حلديث الفَ  يُسنُّ للحاجِّ قطع التلبية عند أوَّ
ةَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ ( ¶ عبَّاسٍ  ابنِ  رَ مْ ى اجلَ مَ تَّى رَ بِّي حَ لَ لْ يُ زَ ْ يَ [متفق ) ملَ

 .عليه]

مْ  التوكيلُ  −هـ  ي:يف الرَّ
مْ  عىل من ال يستطيعُ  جيبُ  كِّل  يَ الرَّ وَ ه, أن يُ ضِ رَ ه, أو مَ فِ عْ ه, أو ضَ زِ جْ لعَ

يَ عن  مِ مِي عنه; وعىل الوكيل أن يَرْ لِه.من يَرْ يَ عن موكِّ مِ الً, ثمَّ يَرْ  نفسه أوَّ

ك الثانـي:  ه:رُ حْ ي أو نَ دْ اهلَ  حُ بْ ذَ  النُّسُ
م ويُ  هو ي:دْ اهلَ   إىل احلَرَ ْدَ ر; حُ بَ ذْ ما هيُ من اإلبل, والبقر,  فيه أو يُنْحَ

 والغنم.
ه; من اإلبلِ  دُ قصَ ويُ  رُ نْحَ ه احلاجُّ أو يَ بَحُ م; نَ , أو الغَ رِ قَ , أو البَ به هنا: ما يَذْ
كِ  بسببِ  رَ  تُّعمَ التَّ  نُسُ  .انأو القِ
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  ه:رِحْي أو نَدْالهَ حِبْبذَ املتعلِّقة األحكامُ* 

 ه:مُ كْ حُ  −أ 
يْن له; لقول اهللا تعاىل:  دَ يُ واجب عىل املتمتِّع والقارن إذا كانا واجِ اهلَدْ

 .]١٩٦البقرة: [ َّحم جم هل مل  خل حل جل مك لك ُّ 
ولُ متتَّع (  :قال ¶ رَ مَ عُ  بنِ اعن و سُ جَّ ملسو هيلع هللا ىلص  هِ ـاللّٰ  رَ دَ  ةِ يف حَ  اعِ الوَ

رَ  جِّ ىلَ إِ  ةِ بِالعُمْ يَ  هُ عَ مَ  اقَ فَسَ  ,دَ هْ أَ وَ   احلَ دْ لَيْفَ ذِ  نْ مِ  اهلَ ولُ  أَ دَ بَ وَ  ,ةَ ي احلُ سُ  هِ ـاللّٰ  رَ
لَّ ملسو هيلع هللا ىلص  رَ  فأَهَ مْ لَّ  مَّ ثُ  ,ةِ بِالعُ َ وَ  ,جِّ احلَ بِ  أَهَ ولِ  عَ مَ  اسُ النَّ  تَّعَ ـمتَ سُ ملسو هيلع هللا ىلص  هِ ـاللّٰ  رَ

رة إِ  مْ جِّ ىلَ بِالعُ سَ  نْ مَ  اسِ النَّ  نَ مِ  انَ كَ فَ  ; احلَ  فَ دَ يَ  اقَ أَهْ دْ  مْ ـلَ  نْ م مَ هُ نْ مِ وَ  ,اهلَ
دِ  ْ امَّ  ,هيُ مَ فلَ دِ ولُ   قَ سُ كَّ ملسو هيلع هللا ىلص  هِ ـاللّٰ  رَ نْ اسِ للنَّ  الَ قَ  ةَ مَ مْ  انَ كَ  : مَ نْكُ إِنَّه  مِ  فَ دَ أَهْ

ِلُّ  نْ  ال حيَ ءٍ  مِ ْ مَ  يشَ رُ نْهُ  حَ هُ ى تَّ حَ  مِ جَّ قْيضِ حَ نْ وَ  ,يَ نْ  مْ ـلَ  مَ كُ مْ  يَ نْكُ   مِ دَ أَهْ
يَطُفْ  لْ فَ وَ  بِالبَيْتِ  فَ وَ ا وَ بِالصَّ ْ وَ  ,ةِ املَرْ لَّ  ,لْيُقَرصِّ لَّ  مَّ ثُ  ,ولْيَحِ جِّ  لْيُهِ دِ وَ  بِاحلَ  ,لْيُهْ

نْ  مِ ِدْ  مْ ـلَ  فَ يً  جيَ دْ يامُ هَ يَّ  ةِ ثَ ثَالَ  ا فَصِ جِّ  امٍ أَ بْعَ وَ  يف احلَ عَ ا إِذَ  ةٍ سَ جَ لِهِ ىلَ إِ  رَ )  أَهْ
  .[متَّفق عليه]

ا مَ  كِه.فْ حجَّ مُ  نْ أمَّ يٌ لنُسُ دْ ; فال جيب عليه هَ داً  رِ

ي:اهلَ  رشوطُ  −ب  دْ
ي ما ييل: شرتطُ يُ   يف اهلَدْ
أنُ , والبقرُ وهي اإلبلُ ; األنعامِ  من هبيمةِ  يكونَ  أنْ  −١  ., واملعزُ , والضَّ
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نَّ املعتربةَ  يبلغَ  أنْ  −٢ ْ  السِّ ;رشَ أنِ  عُ ذَ وهو اجلَ  عاً الذي أتمَّ ستَّة  من الضَّ
 ما أتمَّ مخس سنني ودخل يف السادسة, لِ أشهر, والثَّنِيُّ فيام سواه; ففي اإلبِ 

ما أتمَّ سنة ودخل يف  زِ عْ  ودخل يف الثالثة, ويف املَ نير ما أتمَّ سنتقَ ويف البَ 
وا قال: ( ملسو هيلع هللا ىلصالنبيَّ  أنَّ  ◙ الثانية; فعن جابرٍ  بَحُ نَّةً الَ تَذْ سِ إِالَّ أَنْ  ,إِالَّ مُ

أْنِ  نْ الضَّ ةً مِ عَ ذَ وا جَ بَحُ تَذْ مْ فَ يْكُ لَ َ عَ عْرسُ نَّة هي الثَّنِيُّ [مسلم]) يَ  .. واملُسِ
 بنِ  اءِ الربَ  حلديثِ  املانعة من اإلجزاء; ساملاً من العيوبِ  يكونَ  أنْ  −٣

ئُ قال: ( ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيِّ  ◙ بٍ عازِ  زِ ْ عٌ الَ جتُ بَ ا :أَرْ هَ رُ وَ ُ عَ اءُ الْبَنيِّ رَ وْ  ,الْعَ
ا هَ ضُ رَ ُ مَ ةُ الْبَنيِّ يضَ املَرِ ا ,وَ هَ عُ لْ ُ ظَ اءُ الْبَنيِّ جَ رْ الْعَ ريُ الَّت ,وَ سِ الْكَ نْقِ  يوَ ) يالَ تُ

 .مد]ـ[أح
دة رشعاً; ذبحُ  أن يكونَ  − ٤ ي يف األيَّام املحدَّ دْ ر  ويبتدئُ  اهلَ من يوم النَّحْ

البقرة: [ َّخص حص  مس خس حس جس مخ ُّ ; لقوله تعاىل: يدِ العِ  صالةِ  بعدَ 

رِ  إالَّ يف يومِ  ال يكونُ  قَ لْ أنَّ احلَ  , ومعلومٌ ]١٩٦  .النَّحْ
ا انتهاؤُ  روبِ  عندَ  فيكونُ  هُ أمَّ امِ  شمسِ  غُ يقِ  ثاين أيَّ  ; لقوله تعاىل:)١(التَّرشْ

 زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل  ُّ 
 امـَّ , واألي]٢٨احلج: [ َّمئ خئ حئ جئ يي نيىي مي

                                                            
ي )١( بْحِ اهلَدْ بْحِ بغُروب  ذهب الشافعيَّة إىل أنَّ آخر وقتٍ لذَ ; فينتهي وقتُ الذَّ هو آخر أيَّام التَّرشيقِ

ة; ملشمسِ اليوم الثالث عرش من ذي  طْعِم ا جاء يف احلجَّ بَري بن مُ  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبيِّ  ◙حديث جُ
بْحٌ قال: ( يقِ ذَ ِ امِ التَّرشْ لُّ أَيَّ كُ وقد أخذ هبذا القول بعض جلان الفتو, وأفتى به بعض  ) [أمحد].وَ

 أهل العلم املعارصين.
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ر ويومان بعده.  املعلومات هي يوم النَّحْ
ي داخلَ  ذبحُ  أن يكونَ  −٥ دْ ةَ  اهلَ م مكَّ رَ ةَ ; حَ , أو يف سواء كان يف مكَّ

ة; لقوله تعاىل: مِ  لِفَ دَ زْ , ]٣٣ احلج:[ َّ نب  مب زب رب يئ ُّ نًى, أو يف مُ
 أنَّ  ◙ , وعن جابرٍ ]٩٥املائدة: [ َّ مص خص حص ُّ وقوله سبحانه: 

رٌ ( قال: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  نْحَ مَ يقٌ وَ ةَ طَرِ كَّ اجِ مَ لُّ فِجَ كُ  .[أبو داود]) وَ
 أنَّ  ,◙ ن جابرٍ ـ; فعملسو هيلع هللا ىلصالنبيِّ  لِ عْ نًى; لفِ بمِ  أن يكونَ  لُ ـواألفض
رٌ قال: ( ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  نْحَ ا مَ لُّهَ نًى كُ مِ نَا وَ اهُ تُ هَ رْ وا ;نَحَ رُ انْحَ مْ  فَ الِكُ حَ ) يفِ رِ

 .[مسلم]

ي االشرتاكُ  −ج دْ  :يف اهلَ
ي إذا كان من اإلبل أو البقر; فيصحُّ أن يشرتكَ  جيوزُ   االشرتاك يف اهلَدْ

رة واحدة; كام يف حديث جابرٍ  سبعةٌ  نة واحدة, أو بَقَ اج يف بَدَ  من احلُجَّ
نَ نَ قال: ( ◙ رْ ولِ اللّٰ حَ سُ عَ رَ ةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصهِ ـا مَ بْعَ نْ سَ ةَ عَ نَ بِيَةِ الْبَدَ يْ دَ امَ احلُ  ,عَ

ةٍ  بْعَ نْ سَ ةَ عَ رَ الْبَقَ  . [مسلم]) وَ
ا الشاة فأمجعَ  زئ إالَّ عن شخص واحد. العلامءُ  أمَّ ا ال جتُ  عىل أهنَّ

 ي:دْ اهلَ  حِ بْ ذَ  وآدابُ  نُ نَ سُ  −د 
لْق أو  − ١ بْل احلَ ْرة العَقَبة, وقَ ي مجَ مْ ي بعد االنتهاء من رَ دْ يُسنُّ ذَبْح اهلَ

جِّ النبيِّ −  ◙ حلديث جابرٍ  التَّقصري; تَّى أَتَى قال: ( − ملسو هيلع هللا ىلصيف صفة حَ حَ
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ةِ  رَ جَ نْدَ الشَّ ةَ الَّتِي عِ رَ مْ يَاتٍ  ,اجلَ صَ بْعِ حَ ا بِسَ اهَ مَ ا ,فَرَ نْهَ اةٍ مِ صَ لِّ حَ عَ كُ ُ مَ ربِّ  ,يُكَ
فِ  ذْ ىصَ اخلَ ثْلِ حَ ادِي ,مِ نْ بَطْنِ الْوَ ى مِ مَ رِ  ,رَ فَ إِىلَ املَنْحَ َ  .[مسلم]) ثُمَّ انْرصَ

يِه بنفسه,يُستحبُّ للحاجِّ أن يتوىلَّ ذبح  −٢ دْ وجيوز أن يُوكِّل غريه  هَ
جِّ النبيِّ − ◙ بذلك; فعن جابرٍ  فَ قال: ( −ملسو هيلع هللا ىلصيف صفة حَ َ مَّ انْرصَ ثُ

رِ  هِ  ;إِىلَ املَنْحَ تِّنيَ بِيَدِ سِ ا وَ ثً رَ ثَالَ نَحَ َ  ,فَ ربَ ا غَ رَ مَ نَحَ لِيا فَ طَى عَ مَّ أَعْ هُ  ,ثُ كَ َ أَرشْ وَ
يِهِ  دْ  .[مسلم]) يفِ هَ
يِه أن يأكلَ  حبُّ للحاجِّ يُست −٣ دْ  يل  ىل  ُّ لقوله تعاىل:  ;من هَ
 نيىي مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام

 .]٢٨احلج: [ َّ مئ خئ  حئ جئ يي
جِّ النبيِّ − ◙ وعن جابرٍ  لِّ قال: ( −ملسو هيلع هللا ىلصيف صفة حَ نْ كُ رَ مِ مَّ أَمَ ثُ

ةٍ  عَ ةٍ بِبَضْ نَ دَ تْ  ;بَ طُبِخَ رٍ فَ عِلَتْ يفِ قِدْ نْ لَ  ,فَجُ الَ مِ أَكَ اـفَ هَ مِ نْ  ,حْ ا مِ بَ ِ رشَ وَ
ا قِهَ رَ  .[مسلم]) مَ

 :يَ دْ اهلَ  من مل جيدِ  مُ كْ حُ  −هـ  
ي, أو وَ  عىل رشائه; فإنَّه  رْ دِ قْ ه ومل يَ دَ جَ إذا مل جيد املتمتِّع أو القارن اهلَدْ

, وسبعةَ  ثالثةَ  يصومَ  الً عنه; وذلك بأنْ دَ ام بَ أيَّ  عرشةَ  يصومُ   أيَّام يف احلَجِّ
 حمخم جم هل مل  خل حل جل مك لك ُّ  رجع إىل أهله; لقوله تعاىل: إذاأيَّام 
 .]١٩٦البقرة: [ َّمئ هي مي حيخي جي  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم
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ِ  مْ ـلَ  نْ مَ فَ قال: ( ملسو هيلع هللا ىلص, أنَّ النبيَّ ¶ رَ مَ عُ  وعن ابنِ  يًادْ هَ جيَ يَ فَ  دْ مْ لْ صُ
امٍ يف احلَ ةَ أَ ثَ الَ ثَ  عَ إِ ا رَ ذَ ةً إِ عَ بْ سَ وَ  ,جِّ يَّ  .[متَّفق عليه]) لِهِ هْ  أَ ىلَ جَ

امُ  − ا األيَّ ; فيُرشَ التي يصومُ  الثالثةُ  أمَّ ها ابتداءً من له صيامُ  عُ ها يف احلجِّ
, ويكونُ با هِ إحرامِ  فَة.  ها يومَ آخرُ  حلَجِّ رَ  عَ

رَ   يق الثالثة; حلديث عائشةَ رشْ ها أيَّام التَّ صيامُ  هُ مَ زِ ها عن ذلك; لَ فإنْ أخَّ
صْ يفِ قاال: ( ╚ رَ مَ عُ  وابنِ  خَّ رَ ْ يُ نَ إِالَّ لِ ملَ مْ يقِ أَنْ يُصَ ِ امِ التَّرشْ نْ ـأَيَّ مَ

يَ  دْ ِدْ اهلَ ْ جيَ  .[البخاري]) ملَ
يق; لزِ  ام التَّرشْ ها عن أيَّ رَ بْعة; فيصومُ ه صيامُ مَ فإنْ أخَّ ام السَّ  ها مع األيَّ

امٍ  عرشةَ  . اً واجب هكِ رْ ه دمٌ بسبب تَ , ويلزمُ كاملةٍ  أيَّ  من واجبات احلجِّ
امُ  − ا األيَّ ;   ها بعد االنتهاء من أعاملِ ; فإنَّه يصومُ السبعةُ  أمَّ احلجِّ كاملةً
 ه., أو بعد رجوعِ هِ ه إىل أهلِ ها قبل رجوعِ صامَ  سواءٌ 
امٍ  الثالثةِ  يف صيامِ  ستحبُّ التتابعُ ويُ  −  بْعةِ  يف صيامِ  , وكذا التتابعُ أيَّ , السَّ

 ه ذلك.وال يلزمُ 
َ ومن تَ  − يَ  دَ جَ , ثمَّ وَ عليه الصيَّامُ  عنيَّ رَ عليه قبلَ اهلَدْ دِ الرشوع  , أو قَ

امِ  يف صيامِ  ي. ه الرجوعُ ; فيلزمُ الثالثةِ  األيَّ دْ  للهَ
 َ ا إذا رشَ ي ه الرجوعُ فال يلزمُ  ;يف الصومِ  عَ أمَّ دْ , ولكن يُستحبُّ له للهَ

 الصيام. له إمتامُ  وجيوزُ , ذلك
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 :صريُ قْ والتَّ  قُ لْ : احلَ الثُ ك الثَّ سُ النُّ 
; ويدلُّ له حديث وهو صري الذي يكون يف احلجَّ  بنِ  سِ أنَ  احلَلْق والتَّقْ

عَ إِىلَ ( ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رسول اهللا  ◙ كٍ مالِ  جَ , ثُمَّ رَ رِ مَ النَّحْ بَةِ يَوْ قَ ةَ العَ ْرَ ى مجَ مَ رَ
هِ  أْسِ قِّ رَ ذَ بِشِ أَخَ , فَ قِ الَّ ا بِاحلَ , ثُمَّ دَعَ بِحَ , فَذُ بْحٍ ا بِذِ عَ نًى فَدَ لِهِ بِمِ نْزِ نِ األَيْ مَ مَ

هُ  لَقَ هِ  ,فَحَ أْسِ قِّ رَ ذَ بِشِ , ثُمَّ أَخَ ِ تَنيْ عْرَ الشَّ ةَ وَ عْرَ لِيهِ الشَّ نْ يَ َ مَ مُ بَنيْ عَلَ يَقْسِ فَجَ
هُ  لَقَ ِ فَحَ َيْرسَ   .)١(وقد سبق بيان أحكامه. [أبو داود]) ...األْ

 :ةِ اإلفاضَ  : طوافُ ابعُ ك الرَّ سُ النُّ 
د بطواف اإلفاضة: الطوافُ  الذي يكون بعد أن يُفيضَ احلاجُّ من  يُقصَ

ة; فيطوفُ   ثمَّ يرجع.  منًى إىل مكَّ
: ى أيضاً ن. ويُسمَّ كْ ب, وطواف الرُّ اجِ يارة, وطواف الوَ  طواف الزِّ

  :ةِاإلفاضَ بطوافِ املتعلِّقة األحكامُ*  

 ه:مُ كْ حُ  −أ 
; وال رُ  ةِ اإلفاضَ  عىل أنَّ طوافَ  العلامءُ  أمجعَ   يصحُّ كنٌ من أركان احلجِّ

ربَ بدم  هب  مب خب حب جب ُّ ; قال تعاىل: احلجُّ بدونه, وال جيُ
 .]٢٩احلج: [ َّ خت حت جت

ادَ النَّبِيُّ : (تقال ▲وعن عائشة  رَ ملسو هيلع هللا ىلص أَرَ نْفِ ىلَ  ;أَنْ يَ يَّةَ عَ فِ أَ صَ فَرَ
                                                            

 ).٥١(ص )١(
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ينَةً  زِ ئِيبَةً حَ ا كَ بَائِهَ تْ  ;بَابِ خِ اضَ َا حَ َهنَّ قَالَ  ,ألِ لْقَى  :فَ  حَ قْرَ ةٌ − عَ يْشٍ لُغَ رَ  ,− لِقُ
تُنَا ابِسَ الَ  ,إِنَّكِ حلََ رِ  :ثُمَّ قَ مَ النَّحْ تِ يَوْ نْتِ أَفَضْ افَ − أَكُ الَتْ  ?− يَعْنِي الطَّوَ  :قَ

الَ  .نَعَمْ  ا :قَ ي إِذً رِ انْفِ ; فدلَّ علـى أنَّه ال بدَّ منه, وأنَّه حابسٌ ملن [متَّفق عليه] )فَ
 مل يأتِ به.

 :هتِ صحَّ  رشوطُ  −ب
ة طوافِ  شرتطُ يُ  ها يف مبحث رُ كْ التي سبق ذِ  الرشوطُ  ةِ اإلفاضَ  لصحَّ
ْ  ةِ اإلفاضَ  وخيتصُّ طوافُ , )١(وافِ الطَّ  ِ طَ برشَ  :نِ يْ دَ زائِ  نيْ

ل: فَة; فإنْ طافَ  بعد الوقوفِ  هُ نُ مَ زَ  يكونَ  أنْ  األوَّ رَ فَة الوقوفِ  قبلَ  هُ بعَ رَ    بعَ
; لقوله تعاىل:   جت هب  مب خب حب جب ُّ مل جيزئه إمجاعاً

) تفيد الرتتيب والرتاخي; فدلَّ عىل ; ]٢٩احلج: [ َّخت حت فإنَّ (ثمَّ
 ة.فَ رَ بعَ  الوقوفِ  إالَّ بعدَ  كونُ يال  بالبيتِ  الطوافَ أنَّ 

كِبَ  ثُمَّ قال: ( ◙ وعن جابرٍ  ولُ  رَ سُ أَفَاضَ  ملسو هيلع هللا ىلص ـهِ اللّٰ  رَ , إِىلَ  فَ  الْبَيْتِ
ىلَّ  ةَ  فَصَ كَّ رَ  بِمَ , ةَ فَ رَ بعَ  بعد الوقوفِ كان  ملسو هيلع هللا ىلصمنه  . وهذا الطوافُ [مسلم]) الظُّهْ

مْي جَ  واملبيتِ  ة, ورَ لِفَ دَ زْ رةِ ـبمُ بةِ  مْ قَ رِ اهلَ , واحلَلْقِ العَ  . يدْ , ونَحْ
ْ  يف الوقتِ  الطوافُ  : أن يكونَ الثاين د له رشَ ; وسيأيت بيانه.املحدَّ  عاً

                                                            
 .)٣٨(ص )١(
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 :ةِ اإلفاضَ  طوافِ  وقتُ  −ج
 :وافِ الطَّ  ابتداءِ  وقتُ  −١

 . وازٍ جَ  , ووقتُ ةٍ يلَ ضِ فَ  وقتُ  ةِ اإلفاضَ  طوافِ  البتداءِ 
ا  ر بعد رمي جَ  ةِ ضيلَ الفَ  وقتُ أمَّ ل النهار من يوم النَّحْ بة,ـفهو أوَّ قَ رة العَ  مْ

 ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  من ترتيب أفعالِ  هُ بيانُ  صري; ملا سبقَ قْ ق أو التَّ لْ ي, واحلَ دْ ر اهلَ حْ ونَ 
ريف يوم  ولَ (: ¶ رَ مَ ابن عُ  ن; فعالنَّحْ سُ ـهِ أَنَّ رَ مَ  ملسو هيلع هللا ىلص اللّٰ وْ أَفَاضَ يَ

مَ  وْ يضُ يَ فِ رَ يُ مَ انَ ابْنُ عُ كَ : فَ افِعٌ : نَ الَ نًى. قَ رَ بِمِ ىلَّ الظُّهْ عَ فَصَ جَ مَّ رَ , ثُ رِ النَّحْ
رُ أَنَّ النَّبِيَّ  كُ ذْ يَ نًى, وَ رَ بِمِ يلِّ الظُّهْ يُصَ عُ فَ جِ رْ مَّ يَ , ثُ رِ )  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّحْ هُ لَ عَ  [مسلم].فَ

ا  ر; ملا  ليلةِ  فِ نتصَ مُ  دِ عْ بَ من  يكونُ  هِ وقتِ  ; فابتداءُ اجلوازِ  وقتُ وأمَّ النَّحْ
ا قالت: ( ▲ عائشةَ  جاء يف حديثِ  لَ أهنَّ سَ ةَ  بِأُمِّ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  أَرْ لَمَ  لَيْلَةَ  سَ

;ـالنَّحْ  تِ  رِ مَ رَ ةَ  فَ رَ مْ بْلَ  اجلَ جْ  قَ ,ـالْفَ مَّ  رِ تْ  ثُ ضَ تْ  مَ أَفَاضَ  .[أبو داود]) فَ

 :ةِ اإلفاضَ  طوافِ  انتهاءِ  وقتُ  −٢
يقأيَّام  هُ ة, فله أن يطوفَ اإلفاضَ  طوافِ  النتهاءِ  ال وقتَ   , وله كذلكالتَّرشْ

يقبعد انتهاء أيَّام  هُ أن يطوفَ  ةذي احلِ  شهرِ  , أو انتهاءِ التَّرشْ  فُ اطوفيصحُّ ال ;جَّ
 .لقاً طْ هبذا التأخري مُ  ه دمٌ حيا, وال يلزمُ  ما دامَ  يف أيِّ وقتٍ  ةِ لإلفاضَ 

 :ةِ اإلفاضَ  بعد طوافِ  يُ عْ السَّ  −د
 عبَّاسٍ  عن ابنِ  ; ملا جاءَ ةِ اإلفاضَ  وافِ بعد طَ  يٌ عْ علـى املتمتِّع سَ  جيبُ 
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ئلَ  ¶ ; فقال:  ةِ عَ تْ عن مُ  أنَّه سُ ئْنَا (...احلجِّ كِ جِ نْ املَنَاسِ نَا مِ غْ ا فَرَ إِذَ فَ
ةِ  وَ املَرْ ا وَ فَ بِالصَّ نَا بِالبَيْتِ وَ يُ  ;فَطُفْ دْ يْنَا اهلَ لَ عَ نَا وَ جُّ قَدْ تَمَّ حَ ]) فَ . [البخاري تعليقاً

; فيكونُ  يُ عْ وهذا السَّ   وافٌ , وطَ ةِ رَ مْ للعُ  يٌ عْ وسَ  وافٌ تمتِّع طَ عىل املُ  للحجِّ
. يٌ عْ وسَ   للحجِّ

ا املُ   وافُ ; فطَ واحدٌ  يٌ عْ وسَ  واحدٌ  وافٌ ; فليس عليهام إالَّ طَ نُ والقارِ  ردُ فْ أمَّ
نَّة, وال جيبُ ي ـدوم فالقُ  هام سُ ; فإن طافا ةِ اإلفاضَ  عليهام إالَّ طوافُ  حقِّ
 .ةِ اإلفاضَ  وافِ ا بعد طَ يَ عَ , سَ هُ يا بعدَ عَ سْ دوم, ومل يَ للقُ 

 اء:سَ فَ للحائض والنُّ  ةِ اإلفاضَ  طوافُ  −هـ
رَ  بالبيت احلرام ساء أن تطوفَ فَ وال النُّ  للحائضِ  ال جيوزُ   ; فعنحتَّى تطهُ

ا قالت: ( ▲ عائشةَ  ائِضٌ أهنَّ أَنَا حَ ةَ وَ كَّ تُ مَ مْ دِ لَ  ,قَ  ,مْ أَطُفْ بِالبَيْتِ ـوَ
ةِ  وَ املَرْ ا وَ فَ َ الصَّ الَ بَنيْ الَتْ  .وَ ـهِ  :قَ ولِ اللّٰ سُ لِكَ إِىلَ رَ تُ ذَ وْ كَ الَ  .ملسو هيلع هللا ىلصفَشَ  :قَ
اجُّ  لُ احلَ عَ فْ امَ يَ يلِ كَ عَ ي ,افْ رِ تَّى تَطْهُ َ أَنْ الَ تَطُويفِ بِالبَيْتِ حَ ريْ ; [متَّفق عليه]) غَ

ة الطواف  ثني األصغر واألكرب رشطٌ دَ من احلَ  فالطهارةُ  كام سبق −لصحَّ
 .−بيانه

, وأمكنها البقاء يف قبل طواف اإلفاضة تسَ فِ أو نُ املرأة ت فإذا حاضَ 
ا تبقى  ة وال كلفة; فإهنَّ ة حتَّى تطهر, ومل يكن يف بقائها مشقَّ حتَّى تطهر مكَّ

  ثمَّ تطوف, وتتحلَّل التحلُّل األكرب.
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ر بقاؤها وشقَّ عليها; رجعتْ   ىتبقَ و, وافْ ها من غري طَ دِ لَ إىل بَ  فإنْ تعذَّ
ْ رامِ عىل إحْ   تْ وطافَ ة; إىل مكَّ  عادت, تْ رَ هُ فإذا طَ ها; وجِ زَ  ةَ عَ جمامَ  بُ نِ تَ ها, وجتَ

 .األكربَ  التحلُّلَ  , وحتلَّلتِ ةِ اإلفاضَ  وافَ طَ 
ر بقاؤُ  ا إذا تعذَّ ة, واضْ أمَّ  ها, مع وجودِ دِ لَ إىل بَ  ةِ ت للعودَ رَّ ـطَ ها يف مكَّ

ةٍ شَ مَ  ة للطَّ ـي الرجوع إلـف قَّ قهاءِ إلـى أنَّ ; وافِ ى مكَّ فقد ذهب بعضُ الفُ
 َ ظَ  ,لَ سِ تَ غْ ا أن تَ هلَ  , ثمَّ املسجدِ  ويثَ لْ وتَ  مِ الدَّ  زولَ نُ  يمنعُ  فاظٍ بحِ  وتتحفَّ
  .مٍ ه بدَ ربُ وجتَ  ,ورةِ ; للرضَّ وف عىل حاهلاطُ تَ 

  :النَّحْريوم  أعمالِ بنيَ : الترتيبُرابعاً
رِ  نَّة يف أعاملِ السُّ  ; ملسو هيلع هللا ىلصها احلاجُّ مرتَّبة كام فعلها النبيُّ أن يفعلَ  يوم النَّحْ

ُ قَ أو يُ  قُ حيلِ  , ثمَّ يَ دْ اهلَ  يذبحُ  الكرب, ثمَّ  بةِ قَ العَ  رةِ مْ ـي جَ مْ برَ  فيبدأُ   , ثمَّ رصِّ
مَ قَ  ; فإنْ ةِ اإلفاضَ  طوافَ  يطوفُ  رَ  دَّ من هذه األنساك, صحَّ  كٍ سُ أيَّ نُ  أو أخَّ

ولَ اللّٰ : (¶و رٍ مْ عَ  اهللا بنِ  عبدِ  حلديثمنه وأجزأه;  سُ قَفَ ملسو هيلع هللا ىلص هِ ـأَنَّ رَ  وَ
 , هُ أَلُونَ سْ لُوا يَ عَ , فَجَ اعِ دَ ةِ الوَ جَّ رْ يفِ حَ عُ ْ أَشْ : ملَ لٌ جُ الَ رَ قَ بْلَ أَنْ  ;فَ لَقْتُ قَ فَحَ

رْ  عُ ْ أَشْ : ملَ الَ قَ رُ فَ اءَ آخَ , فَجَ جَ رَ الَ حَ بَحْ وَ : اذْ الَ , قَ بَحَ بْلَ أَنْ  ;أَذْ تُ قَ رْ نَحَ فَ
 : الَ رَ إِالَّ قَ الَ أُخِّ مَ وَ دِّ ءٍ قُ ْ نْ يشَ ئِذٍ عَ مَ وْ ئِلَ يَ امَ سُ , فَ جَ رَ الَ حَ مِ وَ : ارْ الَ , قَ يَ مِ أَرْ

جَ  رَ الَ حَ لْ وَ عَ  .]متَّفق عليه[) افْ
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 داعَِوــــال واُفـــط
: تعريفُ    داع:الوَ وافِطَأوَّالً

: طوافُ الوَ  بِ احلجِّ  كِ مناسِ  بعد انتهاءِ  الذي يكونُ  الطوافُ هو داعِ  , وتأهُّ
 م. أوطاهنِ هم إىل ورجوعِ  ,ةمكَّ غادرة مل الناسِ 

ِ وسُ  ي بذلك; ألنَّه رشُ  .احلرامِ  البيتِ  لتوديعِ  عَ مِّ
 :   :داعوافِ الوَطَ كمُحُثانياً
, وقبل خروجهئعند انتها عىل احلاجِّ  واجبٌ داع الوَ  طوافُ  كِ  ه من النُّسُ

رُ (: قال ¶ اسٍ حلديث ابن عبَّ  ;ةمن مكَّ  ونَ آخِ رَ النَّاسُ أَنْ يَكُ أُمِ
 ( ائِضِ نِ احلَ فَ عَ فِّ هُ خُ , إِالَّ أَنَّ مْ بِالْبَيْتِ هِ دِ هْ لِ  ;[البخاري ومسلم]عَ من  مَ فعُ

ُ ه جيُ كَ رْ وأنَّ تَ  ,به واجبٌ  احلاجِّ  إتيانَ  نَّ أذلك  .  بدَ  ربَ  مٍ
 :   :وافِ الوَداعطَ وجوبِ شروطُثالثاً

 داع ما ييل:الوَ  طوافِ  لوجوبِ  شرتطُ يُ 
ة من إىل مكَّ  دونَ فِ وهم الذين يَ : اآلفاقِ  أهلِ  نْ مِ  احلاجُّ  يكونَ  أنْ  )١

ي, عىل جيب فال ;خارج املواقيت  ألنَّ  ;ةبمكَّ  اإلقامةَ  وَ نَ  وال عىل من املكِّ
 أهلِ  يف دُ وجَ يُ  ال املعنى وهذا ,البيتِ  لتوديعِ  بَ جَ وَ  داع إنَّامالوَ  طوافَ 

م ة;مكَّ   .مهِ نِ طَ وَ  يف ألهنَّ
ا منْ  ةَ  أمَّ  ;فاقيِّ كاآل ,الوداع عليه طوافُ  فيجبُ  ;وامليقاتِ  كان مقيامً بني مكَّ

نَّ  (الَ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  قال رسولُ  :قال ¶ اسٍ عبَّ  ابنِ  حديثِ عمومِ ل رَ نْفِ دٌ  يَ  أَحَ
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تَّى ونَ  حَ رُ  يَكُ هِ  آخِ دِ هْ  [مسلم]. )بِالْبَيْتِ  عَ
وال النُّفساء,  عىل احلائضِ  فال جيبُ : فاسِ والنِّ  من احليضِ  الطَّهارةُ  )٢

ْ  ,بل وال يُسنُّ  ابق−  ¶ اسٍ عبَّ  ; حلديث ابنِ مٌ ه دَ كِ وال يلزمهام برتَ  − السَّ
مْ (وفيه:  هِ دِ هْ رُ عَ ونَ آخِ رَ النَّاسُ أَنْ يَكُ ائِضِ أُمِ نِ احلَ فَ عَ فِّ , إِالَّ أَنَّهُ خُ  ).بِالْبَيْتِ

: وقتُ   داع:وافِ الوَطَ رابعاً
 بحيث ه;كِ أموره ومناسِ  مجيع من ءِ املرْ  فراغ بعدَ  يكون الوداع طوافُ 

 ;بالبيت هدِ عهْ  آخرُ  ليكون ها; وذلكة ومفارقتَ مكَّ  من اخلروجَ  يريدُ  إنَّه
نَّ  (الَ  :ملسو هيلع هللا ىلص لقول النبيِّ  رَ نْفِ دٌ  يَ تَّى أَحَ ونَ  حَ رُ  يَكُ هِ  آخِ دِ هْ  .)بِالْبَيْتِ  عَ

 :   داع:الوَ وافِطَ بعدَ االنشغالِ حكمُخامساً
كام لو  ;هوأمورِ  رِ فَ السَّ  بغري أسبابِ  انشغلَ  ثمَّ  داع,للوَ  إذا طاف احلاجُّ 

ة, أو انشغلَ مُ  أقامَ  , ونحو ذلك, أو زيارةِ  ,مريضٍ  ةِ أو عيادَ  ,بتجارةٍ  دَّ  صديقٍ
 آخرُ  ; ليكونَ هِ عند خروجِ  داع إنَّام يكونُ الوَ  ه; ألنَّ طوافَ إعادتُ  فعليه
 الطوافُ  مل يكنِ  إذْ  ;حينئذٍ  فال توديعَ  ;هُ بعدَ  , وهو هنا قد أقامَ بالبيتِ  هِ عهدِ 
هِ  مْ لَ , فَ بالبيتِ  هِ عهدِ  آخرَ  ْزِ  .  جيُ

ادِ  ; كرشاءِ رِ فَ السَّ  بأسبابِ  ا إذا انشغلَ أمَّ   أو انتظارِ  ,األمتعةِ  لِ مْ ـ, أو حَ الزَّ
فْ   ,هِ ي طريقِ ـ حاجةً فىضَ أو قَ  ,أو انتظار الطائرةِ  ,ارةِ السيَّ  , أو إصالحِ ةِ قَ الرُّ

ْ  ه; ألنَّ فال يعيدُ  ;ذلك ونحو  عن أن يكون آخرَ  هُ طوافَ  جُ رِ ذلك ليس بإقامةٍ ختُ
 . بالبيتِ  هِ عهدِ 
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 :   :هُننُوسُ ةِ طوافِ الوَداعصحَّ شروطُسادساً
التي سبق  ةِ فَ وِ يف غريه من األطْ  شرتطُ ة طواف الوداع ما يُ لصحَّ  طُ شرتَ يُ 
داع  يكونَ  أنْ : ى ذلكـإل ضافُ يُ  لكنْ  ,بياهنا  مسبوقاً بطوافِ طوافُ الوَ

, ه من أعامل احلجِّ ئإنَّام أُمر به عند انتها ألنَّ احلاجَّ  ; مل يصحَّ وإالَّ  ,ةاإلفاضَ 
 .السابقةُ  عليه األحاديثُ  كام دلَّتْ  ;ليكون ذلك آخر عهده بالبيت

مَ  فيام يتعلَّ إالَّ  ,سنُّ يف غريهفيه ما يُ  سنُّ وكذا يُ  , فال باعِ طِ واالضْ  لِ ق بالرَّ
 فيه يشء من ذلك. سنُّ يُ 

 :   ه:عندَ عاءُاملُلْتَزَم والدُّ التزامُسابعاً
بِ  ,كعتنيِ الرَّ  وصالةِ  ,داعالوَ  من طوافِ  غَ رَ ستحبُّ له إذا فَ يُ   نْ مِ  والرشُّ
م يأيتَ  : أنْ مَ زَ مْ زَ ماءِ   بابِ  وبنيَ  األسودِ  رِ جَ الذي بني احلَ املوضع وهو −  املُلْتَزَ
قاً مُ  ه;فيلتزمُ  ;−بةِ عْ الكَ  , ثمَّ يدعو عليه هِ يْ دَ طاً يَ باسِ  ,هُ هَ جْ ووَ  هُ رَ دْ صَ  به لْصِ

تُ ( :قال هدِّ جَ  عن أبيه عن يبٍ عَ شُ  بنِ  ورِ مْ حلديث عَ  ;وجلَّ  اهللا عزَّ  عَ  طُفْ  مَ
بْدِ  و بْنِ  اهللا عَ رٍ مْ امَّ  ,عَ لَ نَا فَ غْ رَ نَ  فَ بْعِ  مِ نَا السَّ عْ كَ رِ  يفِ  رَ بُ بَةِ  دُ عْ لْتُ  ,الْكَ قُ  الَ  أَ  :فَ

ذُ  وَّ تَعَ نَ  هِ ـبِاللّٰ  نَ الَ  ?النَّارِ  مِ وذُ  :قَ نَ  ـهِ بِاللّٰ  أَعُ الَ . النَّارِ  مِ مَّ  :قَ ىضَ  ثُ مَ  مَ تَلَ اسْ  فَ
نَ  كْ مَّ  ,الرُّ امَ  ثُ َ  قَ رِ  بَنيْ جَ الْبَابِ  احلَ قَ  وَ أَلْصَ هُ  فَ رَ دْ هِ  صَ يْ دَ يَ هُ  وَ دَّ خَ الَ  ثُمَّ  ,إِلَيْهِ  وَ  :قَ
ا ذَ كَ أَيْتُ  هَ ولَ  رَ سُ لُ  ملسو هيلع هللا ىلص هِ ـاللّٰ  رَ عَ فْ  .][ابن ماجه) يَ
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 ارة يف احلجِّـفَّية والكَْدالِف

: تعريفُ   فَّارة في احلجِّ:الفِدْية والكَ أوَّالً
يةُ  دْ : ارةُ فَّ الكَ و الفِ  شيئاً  عىل من ارتكبَ  الذي جيبُ  اجلزاءُ  هي يف احلجِّ
 .احلجِّ  باتِ باً من واجِ واجِ  كَ رَ , أو تَ اإلحرامِ  تِ من حمظورا

: أنواعُ    ها:ة وأحكامُيَدْالفِ ثانياً

عُ  ة يَ دْ الفِ  تتنوَّ  : ; هيأنواعة يف احلجِّ إىل عدَّ
ل النوعُ   : األذَ  ةيَ دْ : فِ األوَّ

 : ة األذَ يَ دْ فِ  ) تعريفُ ١
 حمظوراً من حمظوراتِ  هِ ارتكابِ  عىل احلاجِّ بسببِ  بُ جيالذي  هي اجلزاءُ 

 التالية:  اإلحرامِ 
 صُّ يشء منه., أو قَ رِ عْ الشَّ  قُ لْ حَ  −
 .رِ األظافِ  تقليمُ  −
 .الطِّيبِ  عُ ضْ وَ  −
يطِ  سُ بْ لُ  −  .جالللرِّ  املَخِ
 .جالللرِّ  أسِ الرَّ  تغطيةُ  −
ازينِ والقُ  س النِّقابِ بْ لُ  −   .للمرأة فَّ
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 :امرشوعيَّته , ودليلُ اهمُ كْ ) حُ ٢
داً  احلاجُّ حمظوراً من حمظوراتِ  إذا ارتكبَ  ; سواء اإلحرام السابقة متعمِّ

يَة;  ; فيجبُ فعله لعذرٍ أو لغري عذرٍ   حض جض ُّ  ى:ـقال تعالعليه بسبب ذلك فِدْ
 . ]١٩٦ [البقرة :  َّمق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

رَ  بِ عْ وعن كَ  جْ َّ النَّبِيُّ قال: ( ◙ة بن عُ يلَ بِيَةِ ملسو هيلع هللا ىلص أَتَى عَ يْ دَ نَ احلُ مَ زَ
ي هِ جْ ىلَ وَ رُ عَ تَنَاثَ لُ يَ مْ الْقَ الَ  ;وَ قَ كَ  :فَ أْسِ امُّ رَ وَ ذِيكَ هَ ؤْ لْتُ  ?أَيُ مْ  :قُ عَ الَ  .نَ  :قَ

لِقْ  احْ امٍ  ,فَ ةَ أَيَّ ثَ مْ ثَالَ صُ اكِنيَ  ,وَ سَ تَّةَ مَ عِمْ سِ ةً  ,أَوْ أَطْ يكَ كْ نَسِ [متَّفق ) أَوْ انْسُ
 .عليه]

 :اإلحرامِ  حمظوراتِ  ة ارتكابِ يَ دْ فِ  أحكامُ ) ٣
ُ خيُ  −أ  بني  السابقة اإلحرامِ  حمظوراً من حمظوراتِ  احلاجُّ إذا ارتكبَ  ريَّ
 مسكنيٍ  لكلِّ − مساكنيَ  ةِ تَّ سِ  إطعامُ أو , امٍ أيَّ  ثالثةِ  ا صيامُ أشياء: إمَّ  ثالثةِ 

) اً جرام ١٠١٨( صاعٍ  نصفُ    .شاةٍ  أو ذبحُ  ,−تقريباً
 .مِ رَ احلَ  , وملساكنيِ مِ رَ يكونا يف احلَ  أن واإلطعامِ  الشاةِ  يف ذبحِ  يُشرتطُ  − ب
;  أن يكونَ  الصيامِ  يـف ال يُشرتطُ  −ج , ومتتابعاً  قاً متفرِّ  صحُّ يفمتتابعاً

م;يف  أن يكونَ  شرتطُ ال يُ و  ال يُشرتطُ غريه, ويف م ورَ يف احلَ ه فيصحُّ صيامُ  احلَرَ
د; فيصحُّ  للصيامِ  , ويف غريها. يفزمانٌ حمدَّ ام احلجِّ  أيَّ
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 :اإلحرامِ  حمظوراتِ  يف ارتكابِ  لِ  واجلاهِ النايسِ  مُ كْ ) حُ ٤
كان ما  فإنْ  ;مِ كْ باحلُ  الً جاهِ  وأ اً يناسِ اإلحرام  من حمظورات من فعل شيئاً 

 ,ةُ يَ دْ الفِ فيه  فتجبُ  ;رِ األظافِ  مِ لْ , وقَ رِ عْ الشَّ  صِّ , وقَ قِ لْ كاحلَ ; فيه إتالفٌ  فعله
سِ بْ , ولُ بِ يُّ طَ , والتَّ , واالدِّهانِ الرأسِ  كتغطيةِ  ;وإن كان ليس فيها إتالفٌ 

; ف  .رِ ذْ العُ  والِ زَ  رَ وْ فَ  املحظورِ  ه إزالةُ يلزمُ  , لكنْ ةُ يَ دْ الفِ فيه  ال جتبُ املَخيطِ
ىلَ  ودليل ذلك ,  ملسو هيلع هللا ىلصبَيْنَامَ النَّبِيُّ قال: ( ◙يَّة مَ أُ  بنُ ما رو يَعْ ةِ انَ رَ عْ بِاجلِ

هُ رَ  اءَ , جَ ابِهِ حَ نْ أَصْ رٌ مِ فَ هُ نَ عَ مَ ولَ اللّٰ وَ سُ ا رَ : يَ الَ قَ لٌ فَ يْفَ ـجُ , كَ  يفِ هِ تَرَ
وَ  هُ ةٍ, وَ رَ مَ بِعُمْ رَ لٍ أَحْ جُ خٌ بِطِيبٍ رَ مِّ تَضَ تَ النَّبِيُّ  ?مُ كَ ,ملسو هيلع هللا ىلص فَسَ ةً اعَ هُ  سَ اءَ فَجَ

 َ يضِ رُ رَ مَ ارَ عُ أَشَ , فَ يُ حْ ـهُ الوَ عْىلَ  اللّٰ اءَ يَ , فَجَ ىلَ عْ نْهُ إِىلَ يَ ولِ اللّٰـهِ عَ سُ ىلَ رَ عَ وَ
ولُ اللّٰـهِ ملسو هيلع هللا ىلص  سُ ا رَ إِذَ , فَ هُ أْسَ لَ رَ أَدْخَ , فَ دْ أُظِلَّ بِهِ بٌ قَ رُّ ال ملسو هيلع هللا ىلصثَوْ ْمَ وَ حمُ هُ , وَ هِ جْ وَ

 : الَ قَ , فَ لٍ جُ َ بِرَ أُيتِ ? فَ ةِ رَ مْ نِ العُ أَلَ عَ ي سَ نَ الَّذِ : أَيْ الَ قَ , فَ نْهُ يَ عَ ِّ مَّ رسُ , ثُ غِطُّ يَ
نَعْ فِ  اصْ , وَ بَّةَ نْكَ اجلُ عْ عَ زِ انْ , وَ اتٍ رَّ ي بِكَ ثَالَثَ مَ لِ الطِّيبَ الَّذِ سِ ي ـاغْ

تِكَ  جَّ نَعُ يفِ حَ امَ تَصْ تِكَ كَ رَ مْ  . ةيَ دْ بفِ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  هُ رْ فلم يأمُ  ;تَّفق عليه][م) عُ
ا اإلتالفُ  ه بعد إتالفه.أُ طَ واخلَ  دُ مْ ي فيه العَ وِ تَ سْ فيَ  أمَّ  ; ألنَّه ال يمكن ردُّ

 :املحظورِ  تكرارُ ) ٥
 :حاالتٍ  ثالثُ له  اتِ السابقةِ املحظور تكرارُ  

رَ حمظوراً فيكِ  يرتكبَ  أنْ  :وىلَ األُ  احلالةُ  رُ  عنه, ثمَّ  فِّ  ;هُ نفسَ  املحظورَ  يُكرِّ
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  .أخر ديةٌ عليه فِ هذا ف
رَ  ه قبلَ نفسَ  املحظورَ  رَ كرِّ يُ  أنْ  :الثانيةُ  احلالةُ  فِّ كَ لِ  أن يُ فتكفيه ; عن األوَّ

لِّ  واحدةٌ  ةٌ يَ دْ فِ   .  للكُ
 صِّ وقَ  ,يطٍ س خمَ بْ كلُ ; خمتلفةٍ  حمظوراً من أجناسٍ  كبَ تري أنْ  :الثالثةُ  احلالةُ 

 .ةٌ يَ دْ فِ  حمظورٍ  لكلِّ ه يلزمُ ه فإنَّ  ;يبٍ طِ  عِ ضْ ووَ  ,رِ عْ شَ 
٦( :َةُ األذ يَ  أنواعُ املحظوراتِ التي جتب فيها فِدْ
 ه:رِ عْ من شَ  مِ رِ حْ املُ  ذِ أخْ  ةُ يَ دْ فِ   −أ 

األذَ;  ةُ يَ دْ فيه فِ  وجتبُ  ,اإلحرامِ  حمظوراتِ  نْ ه مِ رِ عْ من شَ  مِ رِ حْ املُ  ذُ أخْ 
امٍ  ثالثةِ  وهي: صيامُ  قوله تعاىل: ل ;شاةٍ  , أو ذبحُ مساكنيَ  ستَّةِ  , أو إطعامُ أيَّ

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمص حص  مس خس حس جس مخ ُّ 
ةَ عْ كَ  , وحلديث]١٩٦[البقرة:  َّمق حق مف خف حف جف مغ رَ جْ  بِ بنِ عُ

َّ النَّبِيُّ قال: ( ◙ يلَ هِيملسو هيلع هللا ىلص أَتَى عَ جْ ىلَ وَ تَنَاثَرُ عَ لُ يَ الْقَمْ بِيَةِ وَ يْ دَ نَ احلُ مَ  ;زَ
الَ  قَ كَ  :فَ أْسِ امُّ رَ وَ ذِيكَ هَ ؤْ لْتُ  ?أَيُ مْ  :قُ عَ الَ  .نَ لِقْ  :قَ احْ امٍ  ,فَ ةَ أَيَّ ثَ مْ ثَالَ صُ  ,وَ

اكِنيَ  سَ تَّةَ مَ عِمْ سِ ةً  ,أَوْ أَطْ يكَ كْ نَسِ   .[متَّفق عليه]) أَوْ انْسُ
 .مِ كْ يف احلُ  سواءٌ  مِ سْ اجلِ  رِ سائِ  رُ عْ وشَ  ,أسِ رَّ ال رُ عْ شَ و
 رةٍ عْ لِّ شَ يف كُ عليه  بُ وجي, تنيرعْ أو شَ  رةٍ عْ شَ  ذُ عليه أيضاً أخْ  مُ رُ حيَ و

دٍّ  مقدارُ  ) اً جرام ٥٠٩( مُ قُ صَ يتَ  من طعامٍ  ةٌ نَ فْ , أو حَ تقريباً مساكنيِ  عىل به دَّ
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مِ  يَة. .احلَرَ دْ  فإذا بلغت ثالث شعرات فأكثر ففيها الفِ
, أو ضوءٍ , أو وُ ضٍ رَ مَ  ه بسببِ رِ عْ من شَ  يشءٌ  طَ قَ وال يشء عليه إن سَ 

 .اغتسالٍ 

 : هِ رِ افأظْ  من مِ رِ حْ املُ  ذُ أخْ  −ب
ٍ أو كَ  ,عٍ طْ أو قَ  ,تقليمٍ فاره بمن أظْ  يشءٍ  ذُ أخْ  مِ رِ حْ ال جيوز للمُ   ;باإلمجاع رسْ

: ¶ اسٍ عبَّ  قال ابنُ ; ]٢٩ [احلج:  َّ خب حب جب ُّقوله تعاىل: ل
 ,بِ ارِ الشَّ  نَ مِ  ذُ ـخْ األَ وَ  ,ريُ ـصِ قْ التَّ وَ  ,قُ ـلْ احلَ وَ  ,حُ ـبْ الذَّ وَ  ,يُ مْ التَّفَث: الرَّ (
ه , [ابن أيب شيبة] )ةِ ـيَ حْ اللِّ وَ  ,ارِ فَ ظْ األَ وَ  م قصَّ أظْفارِ حرِ فإذا كان اهللا قد أباح للمُ

ر   ., دلَّ ذلك عىل أنَّه كان ممنوعاً منه قبلَ ذلكَ − وهو من التَّفَثِ − يوم النَّحْ
  .خيريِ ى التَّ ـعل آنفاً  ةِ املذكورَ  األذَ  ةُ يَ دْ فعليه فِ  أخذ شيئاً من أظفاره فإنْ 

دٌّ  رٍ فْ ظُ  ذِ يف أخْ  وجيبُ  م مُ ق به عىل مساكني احلَرَ , ويف من طعام يتصدَّ
انِ مُ  رينِ فْ ظُ   .ةيَ دْ فيها الفِ  , والثالثُ دَّ

َ ما لو  ةِ يَ دْ الفِ  وجوبِ ى من ستثنَ ويُ   هُ فآذاهفْ ظُ  انكرسَ َ قصُّ ما انكَ  هُ فلَ  ;رُ  رسَ
مَ ( قال: ¶ عبَّاسٍ  عن ابنِ ف; , وال يشء عليهإمجاعاً  امَّ لُ احلَ خُ مُ يَدْ رِ املُحْ

هُ  سَ ْ عُ رضِ نْزِ يَ َانَ  ,وَ حيْ مُّ الرَّ يَشَ هُ  ,وَ حَ هُ طَرَ رُ فْ َ ظُ رسَ ا انْكَ إِذَ يطُوا  ,وَ : أَمِ قُولُ يَ وَ
ََذ مُ األْ نْكُ إِنَّ  ;عَ ـهَ فَ يْئًا اللّٰ مْ شَ اكُ نَعُ بِأَذَ لَّ الَ يَصْ جَ زَّ وَ  .[البيهقي]) عَ
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 :يبِ الطِّ  عُ ضْ وَ  −ج 
أو  ,كامالً  واً ضْ عُ  بَ طيَّ  سواء, هدِ سَ ه أو جَ يف ثوبِ  داً مْ عَ  مُ حرِ املُ  بَ تطيَّ إذا 

 اسٍ عبَّ  ابنُ  ملا رو فقد ارتكب حمظوراً من حمظورات اإلحرام; ;ا منهزءً جُ 
يْنَا (: قال ¶ عَ النَّبِيِّ بَ اقِفٌ مَ لٌ وَ جُ , ملسو هيلع هللا ىلص رَ تِهِ لَ احِ نْ رَ عَ عَ قَ , إِذْ وَ ةَ فَ بِعَرَ

تْهُ أَوْ  قَصَ قَالَ النَّبِيُّ فَوَ , فَ تْهُ قَصَ أَوْ : فَ الَ نُوهُ يفِ ملسو هيلع هللا ىلص: قَ فِّ كَ , وَ رٍ دْ سِ ءٍ وَ لُوهُ بِامَ سِ اغْ
وهُ  َسُّ الَ متَ , وَ ِ بَنيْ إِنَّ  ثَوْ , فَ نِّطُوهُ َ الَ حتُ , وَ هُ أْسَ وا رَ رُ مِّ َ الَ ختُ ـهَ طِيبًا, وَ مَ  اللّٰ وْ ثُهُ يَ بْعَ يَ

بِّيًا)  لَ ةِ مُ يَامَ  من باب , واحليُّ يبَ الطِّ  امليتِ عنِ  ملسو هيلع هللا ىلصبيُّ الن فمنع; [متفق عليه]القِ
 املذكورة سابقاً عىل التخيري.  األذَ  ةُ يَ دْ فِ  بذلك هلزمُ وي .ىلَ وْ أَ 

 ورُ خُ فيه البَ  هبا, ويدخلُ  يَّبُ طَ تَ التي يُ  طورِ أنواع العُ  مجيعَ  يبُ الطِّ  ويشملُ 
 :مُ رِ حْ ه املُ ه قال فيام جيتنبُ أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص عن النبيِّ  ¶ رَ مَ عُ  ابنُ  وَ ; ملا رَ أيضاً 

 ذو رائحةٍ  تٌ اب: نسُ رْ والوَ  ;[متفق عليه] )سٌ رْ  وَ الَ وَ  ,انُ رَ فَ عْ الزَّ  هُ سَّ ا مَ بً وْ  ثَ الَ (وَ 
.رانُ فَ عْ والزَّ  .مَ سِ مْ , يشبه السِّ  بةٍ طيِّ   : نباتٌ يُصبَغ به, له رائحةٌ طيِّبةٌ

 نِ دَ للبَ  لُ مَ عْ ستَ التي تُ  اتُ رضَ حْ ستَ واملُ  فاتُ املنظِّ  :يبِ الطِّ  مِ كْ يف حُ  ويدخلُ 
كالذي يكون يف ; الذي يتطيَّب به اإلنسان عادةً  يبِ الطِّ  له رائحةُ  ضيفَ ا أُ ممَّ 

 .ونحو ذلك طِّبة,رَ ابون, والشامبو, والكريامت املُ الصَّ 

 :رِ كَ للذَّ  أسِ الرَّ  تغطيةُ  −د 
ا منه ي غطَّ  إذا  زءً , أو جُ هُ مُ رأسَ رِ لُ املُحْ جُ  ,ةرتْ والغُ  ,ةاممَ العِ ; كقٍ الصِ بمُ الرَّ
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 اهللا بنِ  عبدِ  حلديثِ ; ; فقد ارتكب حمظوراً من حمظورات اإلحرامةاقيَّ والطَّ 
, مَ  ولَ سُ ا رَ يَ  :الَ قَ  الً جُ رَ  نَّ (أَ  ¶ رَ مَ عُ  ? ابِ يَ الثِّ  نَ مِ  مُ رِ حْ املُ  سُ بِ لْ يَ  االلّٰـهِ
ـهِ  ولُ سُ رَ  الَ قَ  , وَ سُ بِ لْ  تَ : الَ ملسو هيلع هللا ىلص اللّٰ صَ َ الَ , وَ مَ ئِ امَ  العَ الَ وا القُمُ  ,تِ يالَ اوِ  الرسَّ
َ الَ وَ  فَ الَ , وَ انِسَ  الربَ ةُ األذ  .[متفق عليه] )افَ  اخلِ  كام− ويلزمه بسبب ذلك فديُ

 عىل التخيري. −سبق

كر خيطِ املَ  سُ بْ لُ  −هـ  :للذَّ
 ;دون النساء جاللرِّ عىل ا مُ التي حترُ اإلحرام  من حمظوراتِ  املخيطِ  سُ بْ لُ 

ولَ ( :¶ رَ مَ عُ  بنِ  اهللا حلديث عبدِ  سُ ا رَ : يَ الَ الً قَ جُ ـهِ أَنَّ رَ ا اللّٰ , مَ
ولُ  سُ الَ رَ ? قَ نَ الثِّيَابِ مُ مِ رِ بَسُ املُحْ لْ ـهِ يَ صَ  : الَ ملسو هيلع هللا ىلص اللّٰ وا القُمُ بَسُ لْ الَ تَ  , وَ

الَ  , وَ ئِمَ امَ الَ العَ , وَ يالَتِ اوِ َ الَ  الرسَّ , وَ انِسَ َ افَ   الربَ فَ   .[متفق عليه] )اخلِ
جال شيئاً خميطاً  فمن لبس  ; فقدزمن يسريلولو  أو لعذر, ,عامداً  من الرِّ

 .األذ ةُ يَ دْ وجبت عليه فِ 
 :ينِ ازَ فَّ القُ و النقابَ  املرأةِ  سُ بْ لُ  −و 

ازَ  قابَ املرأة النِّ  تلبسإذا  فَّ حمظوراً  ; فقد ارتكبتوهي حمرمة ينِ أو القُ
 :ه قالأنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص عن النبيِّ , ¶ رَ مَ عُ  بنِ اديث حل حمظورات اإلحرام;من 

نْتَقِبُ املَ الَ (وَ  ,مَ رِ حْ ةُ املُ أَ رْ  تَ ازَ بِ لْ  تَ الَ وَ  ةُ فَّ ب عليها جيو .[البخاري] )نِ يْ سُ القُ
 .التي سبق ذكرها األذَ  ةُ يَ دْ بسبب ذلك فِ 
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 ):مُ (الدَّ  يُ دْ ارات: اهلَ من الكفَّ  النوع الثاين
ارات  وهذا النوعُ    من واجبات اً واجباحلاجُّ  إذا تركَ  الزماً  يكونُ من الكفَّ

ةب , كاملبيتِ احلجِّ  لِفَ دَ زْ  ىنً بمِ  ك املبيتِ رْ أو تَ  رشيق,ام التَّ ر يف أيَّ امَ ي اجلِ مْ أو رَ  ,مُ
  .رامٍ بدون إحْ  امليقاتِ  , أو جتاوزِ رشيقِ ليايل التَّ 

 نْ مَ : (¶ اسٍ عبَّ  ابنِ  لقولِ  ;لِ هْ أو اجلَ  سيانِ بالنِّ  سقطُ ال يَ  والواجبُ 
َ نَ  قْ دَ لْ فَ  ;هُ كَ رَ تَ  وْ , أَ ائً يْ شَ  هِ كِ سُ نُ  نْ مِ  يسِ رِ   .[مالك]ا) مً يُهْ

 عةٍ بْ وسَ  ,ام يف احلجِّ أيَّ  ثالثةِ  ه صيامُ , فيلزمُ شاةً  ذبحَ إذا مل يستطع أن يف  
 جي  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم ُّ  لقوله تعاىل: ;إذا رجع إىل أهله
  .]١٩٦البقرة: [ َّ حيخي

  :لِ ـثْ ـباملِ  امنُ ارات: الضَّ النوع الثالث من الكفَّ 
ارات يكون يف الصَّ    ْ  يدِ وهذا النوع من الكفَّ  عُ نَ مْ ويُ  مِ حرِ املُ عىل  رُ ظَ الذي حيُ
رِ الوَ  ;مِ حْ اللَّ  أكولِ امل الربِّ  يدُ هو صَ ; ومنه النوالغِ  ,ةيَّ شِ حْ كاحلُمُ  , واألرانب,زْ

 ونحوها.

 :يدِ الصَّ  لِ تْ ارة قَ كفَّ ) ١
ريَّ بني ثالثةِ ; أً طَ خَ  وأ داً مْ عَ  يداً م صَ حرِ املُ  إذا قتلَ   :أمور فإنَّه خيُ

ا أنْ  −أ     .مِ رَ احلَ  راءِ قَ فُ به عىل  قَ دَّ صَ تَ يو, دِ يْ من الصَّ  لَ تَ ما قَ  لَ ثْ مِ  ذبحَ ي إمَّ
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ا و −ب مَ الصَّ إمَّ وِّ قَ   .مِ رَ احلَ  راءِ قَ لفُ  عاماً طَ  هِ تِ ي بقيمَ شرتَ ويَ  ,يدَ أن يُ
ا و − جـ  خئ ُّ  قوله تعاىل:ل ;يوماً  سكنيٍ مِ  كلِّ  إطعامِ  مكانَ  يصومَ  أنْ إمَّ
 مح جح مج حج مث هت مت خت حت هبجت مب  خب حب جب هئ مئ
 مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ
 .]٩٥[املائدة:  َّجف مغ جغ

 بني اإلطعامِ  رُ ـيَّ ـه خيُ , فإنَّ مِ من النَّعَ  شيئاً  هُ بُ شْ ما ال يَ  مُ حرِ املُ  لَ ـتَ ـا إذا قَ أمَّ 
 .يامِ والصِّ 

 :يدِ الصَّ  بجزاءِ  تتعلَّقُ  ) أحكامٌ ٢
 ; لقولهمرَ يف احلَ  يدِ الصَّ  يف جزاءِ  ي الواجبِ دْ اهلَ  ذبحُ  يكونَ  أنْ  جيبُ  −  أ 

 .]٩٥[املائدة: َّمص خص حصُّتعاىل: 
 .التتابعُ فيه  شرتطُ وال يُ  ,موضعٍ  يف أيِّ  لصيامُ ا جيوزُ  −ب
) اً جرام ٥٠٩( دٍّ مقدار مُ لكلِّ مسكنيٍ يف اإلطعام  جُ رِ خيُ  −جـ  .تقريباً

ُّ يف  − د  يف  هٌ أي: تشابُ  ;األنعامِ  هبيمةِ من  لٌ ثْ هو: ما كان له مِ  يدِ الصَّ املِثْيلِ
 شِ حْ الوَ  رِ قَ ي بَ ـ, وفةٌ نَ دَ بَ  ةِ امَ عَ في النَّ ; فمِ نَ والغَ  رِ قَ والبَ  اإلبلِ  ه وبنيَ بينَ  ةِ قَ لْ اخلِ 

, وفعَ  الِ زَ ي الغَ ـ, وفشٌ بْ كَ  عِ بُ ي الضَّ ـ, وفةٌ يَّ سِ ةٌ إنْ رَ قَ بَ  شِ حْ الوَ  رِ امَ ـوحِ  ي ـنْزٌ
نَ  بِ نَ رْ األَ  بوعِ ـ), وفةٍ نَ سَ  نْ مِ  ها أقلُّ رُ مْ ز عُ املاعِ  نَ نثى مِ األُ وهي ( اقٌ عَ ْ ي الريَ

ةٌ ( رَ فْ  ),اقِ نَ العَ  نَ مِ  رُ , وهي أصغَ أشهرٍ  ةَ أربعَ  تْ غَ إذا بلَ  زِ املاعِ  نَ نثى مِ األُ وهي جَ
يٌ ( بِّ ي الضَّ ـوف دْ ذلك عن بعض  مُ كْ . وقد ورد حُ ز)املاعِ  دُ لَ وَ  وهوجَ
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 .╚ الصحابة
ْ  األنعام; فإنَّه من هبيمةِ  لٌ ثْ مِ  يدِ إذا مل يكن للصَّ  −هـ   امنِ كَ حَ  هِ لِ ثْ بمِ  مُ كُ حيَ

 َّمس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مثُّى: ـتعال اهللا ; لقولالنِ دْ عَ 
 .]٩٥ [املائدة:
 , سواءجتب فيه القيمةمن الطيور وما عداه  ,م شاةٌ امَ احلَ  يف أنواعِ  جيبُ  − و 

 .أو أكرب احلامم كان أصغر من

  :يدِ الصَّ  رارُ كْ تَ  )٣ 
ر الصَّ  م; نَ مِ  يدُ إذا تكرَّ رِ دِ  عليه اجلزاءُ  دُ عدَّ تَ يَ  هفإنَّ  املُحْ  .يدِ الصَّ  بتعدُّ

ارات النوع الرابع   :ةُ ظَ املغلَّ  يةُ دْ ه الفِ ارتُ ما كانت كفَّ  :من الكفَّ
رِ  عَ وهذا يكون إذا جامَ  ; فإنَّ  مُ املُحْ يف  حرامٌ  جِ رْ يف الفَ  ءَ طْ الوَ  يف احلجِّ

  يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ُّ قوله تعاىل: ; لكِ سُ النُّ 
 أهلأكثر  عند ,امعُ اجلِ  :ثُ فَ والرَّ  ,]١٩٧[البقرة:  َّين ىن من خن حن جن
 .مِ لْ العِ 

 :يف احلجِّ  امعِ عىل اجلِ  التي ترتتَّبُ  ) األحكامُ ١
ةُ يف احلجِّ عِ  امعِ عىل اجلِ  يرتتَّبُ   :أمورٍ  دَّ

لُ  األمرُ  ; دُ افس: األوَّ  يف حالتني:  وذلك احلجِّ
 .باإلمجاعِ  ة,فَ رَ بعَ  الوقوفِ  قبلَ  امعُ اجلِ  إذا وقعَ  :وىلَ األُ 
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 ل.ل األوَّ التحلُّ  , وقبلَ ةفَ رَ بعَ  الوقوفِ  بعدَ  امعُ اجلِ  إذا وقعَ  الثانية:
 الفسادِ  ودليلُ  وَ بْدَ ( عن أبيه قال: يبٍ عَ شُ  و بنُ رُ مْ عَ  ما رَ لٌ عَ جُ  هِ ـاللّٰ  أَتَى رَ

رٍ  بْنِ ا مْ أَتِهِ عَ رَ عَ بِامْ قَ مٍ وَ ْرِ نْ حمُ أَلَهُ عَ سَ بْدِ  .و فَ ارَ لَهُ إىلَ عَ أَشَ ـهِ فَ مَ  اللّٰ لَمْ  رَ بْنِ عُ فَ
أَلَهُ  سَ , فَ هُ عَ بْتُ مَ هَ ذَ : فَ يْبٌ عَ الَ شُ , قَ لُ جُ هُ الرَّ فْ رِ عْ :  ,يَ الَ , قَ هُ جُّ : بَطَلَ حَ الَ قَ فَ

: الَ  الَ ? قَ دُ عُ يَقْ عَ الفَ جُ مَ ْرُ نَعُونَ نَّ , بَلْ خيَ ا يَصْ نَعُ مَ يَصْ ا أَدْ اسِ فَ إِذَ ابِلٌ , فَ هُ قَ كَ رَ
 دَ أَهْ جَّ وَ بْدِ حَ ا إىلَ عَ عَ جَ رَ رٍ  هِ ـاللّٰ , فَ مْ اهُ بْنِ عَ َ ربَ أَخْ نَا إىلَ ابْنِ , فَ و فَ لَ سَ أَرْ

يْبٌ  عَ الَ شُ , قَ بَّاسٍ هَ عَ ذَ أَلَهُ : فَ سَ , فَ هُ عَ بَّاسٍ مَ الَ لَهُ ? فَ بْتُ إىلَ ابْنِ عَ ثْ  قَ ا مِ لَ مَ
رَ  مْ الَ ابْنُ عُ : قَ الَ قَ ? فَ قُولُ أَنْتَ ا تَ : مَ لُ جُ الَ لَهُ الرَّ قَ , فَ هُ َ ربَ أَخْ عَ إلَيْهِ فَ جَ رَ , فَ

االَ  ا قَ ثْلَ مَ  .], واحلاكم, والدارقطني[ابن أيب شيبة) مِ
 ,لِ والغافِ  ,ايسِ والنَّ  ,لِ واجلاهِ  ,دِ بني العامِ  احلجِّ  سادِ بفَ  مِ كْ يف احلُ  قَ رْ وال فَ 

 .هِ رَ كْ واملُ 
ِّ يف وُ اين: الثَّ  األمرُ   جت هب ُّ  لقوله تعاىل:; دِ احلجِّ الفاسِ جوبُ املُيضِ
 بني احلجِّ  ةٌ ـقَ رِ فْ اك تَ ـ, وليس هناإلمتامُ  فيجبُ ; ]١٩٦رة: ـ[البق َّخت حت

 .دِ والفاسِ  حيحِ الصَّ 
 امع.ـباإلج .عىل الفور جوبُ القَضاءِ وُ : الثُ الثَّ  األمرُ 
ةٌ  ,ةُ ـيَ دْ الفِ : ابعُ الرَّ  األمرُ  نَ دَ أَنَّ ( ¶ عبَّاسٍ  ; ملا جاء عن ابنِ وهي بَ

ىلِ  بْتُ أَهْ : أَصَ الَ قَ ينَةِ فَ يقِ املَدِ بَّاسٍ بِطَرِ يَا ابْنَ عَ يْشٍ لَقِ رَ نْ قُ هُ مِ أَتَ رَ امْ الً وَ جُ  .رَ
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دْ بَطَلَ  قَ ا فَ ذَ امَ هَ كُ جُّ ا حَ : أَمَّ بَّاسٍ الَ ابْنُ عَ قَ ابِالً  ;فَ ا قَ امً ا عَ جَّ نْ  ,فَحُ الَّ مِ مَّ أَهِ ثُ
تُامَ  لْ لَ يْثُ أَهْ ا ,حَ يْهَ لَ عْتَ عَ قَ يْثُ وَ تُامَ حَ غْ لَ ا بَ تَّى إِذَ ا ,حَ هَ قْ ارِ فَ اكَ  ;فَ رَ الَ تَ الَ  ,فَ وَ

ا اهَ رَ ةَ  ,تَ رَ مْ يَا اجلَ مِ رْ تَّى تَ ةً  ,حَ اقَ دِ نَ لْتُهْ ةً وَ اقَ دِ نَ أَهْ  . [البيهقي] )وَ
ةً فتُ ف نَ دَ  .اةُ الشَّ  ئُ زِ وال جتُ  ,ةُ رَ قَ البَ  ئُ زِ جْ إذا مل جيد بَ

 ل:األوَّ  لِ التحلُّ  بعدَ  عَ مَ اجعىل من  ) ما يرتتَّبُ ٢
هُ سُ فْ ال يَ , إالَّ أنَّه ماً رَّ حمُ  فعل أمراً  فقد لِ األوَّ  لِ بعد التحلُّ  عَ من جامَ   كُ  دُ نُسُ

ه لكنْ و, بذلك دُ إحرامُ سُ فْ سٍ الطَّ ; حليَ ِّ وةَ بنِ مُرضَ رْ  ◙يِّ ائِ ديث عُ
 لَ بْ قَ  اتٍ فَ رَ ى عَ تَ أَ , وَ ةَ الَ الصَّ  هِ ذِ ا هَ نَ عَ مَ  كَ رَ دْ أَ  نْ مَ ( :ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  قال: قال رسولُ 

َ  وْ  أَ الً يْ لَ  كَ لِ ذَ  هُ مَّ حَ دْ تَ قَ , فَ اارً هنَ ثَهُ  تَ ىضَ قَ وَ  ,جُّ  .[أبو داود]) فَ
 وفَ طُ يَ  نْ أَ  لَ بْ قَ  هِ لِ هْ أَ  نْ مِ  ابَ صَ  أَ الً جُ رَ  أنَّ  ¶ اسٍ عبَّ  عن ابنِ و

 نْ جُّ مِ  احلَ امَ هِ يْ لَ سَ عَ يْ لَ , وَ امَ هُ نَ يْ ا بَ ورً زُ جَ  انِ رَ حَ نْ (يَ  :الَ قَ , فَ رِ حْ النَّ  مَ وْ يَ  تِ يْ بَ الْ بِ 
)قَ   .[البيهقي] ابِلٍ

 ما ييل: عليه من األحكامِ  يرتتَّبُ  ولكنْ 
قُ يُ  شاةٍ  حُ بْ وهي ذَ  ة:يَ دْ الفِ  جوبُ وُ  −  أ    .مِ رَ احلَ  راءِ قَ ها عىل فُ مُ حلَ  فرَّ

 هُ ; فيلزمُ هُ إحرامَ  دَ ه أفسَ ألنَّه بوطئِ  ة:اإلفاضَ  وافِ من احللِّ لطَ  اإلحرامُ  − ب
 .صحيحٍ  إحرامٍ ب طوفَ ليَ  مَ رِ أن حيُ 
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 :ةِ رَ مْ العُ  يف إحرامِ  امعِ اجلِ  كمُ حُ ) ٣
 الطوافِ  , أو بعدَ الطوافِ  لَ بْ وقَ  بعد اإلحرامِ  ةِ رَ مْ يف العُ  امعُ اجلِ  إذا وقعَ   

, ووقعَ حمُ  ي; فقد ارتكبَ عْ السَّ  إمتامِ  لَ بْ ي, أو قَ عْ السَّ  لَ بْ وقَ  ماً ي اإلثم, ـف رَّ
 ب عىل ذلك ما ييل:ويرتتَّ 
 .رةِ مْ العُ  سادُ فَ  )١
جوبُ املُيضِّ فيها.٢  ) وُ
 .روْ عىل الفَ  رةِ مْ العُ  ضاءِ قَ  جوبُ ) وُ ٣
مشاةٍ ذبحُ  هُ يلزمُ ف ;ةِ يَ دْ الفِ  جوبُ وُ  )٤ ها عىل فُقراءِ احلَرَ ق حلْمَ  ., ويفرِّ
   ةَ رَ مْ العُ  , فإنَّ صريِ قْ أو التَّ  قِ لْ احلَ  لَ بْ ي وقَ عْ بعد السَّ  امعُ اجلِ  عَ قَ ا إذا وَ أمَّ  
 ., وهي ذبح شاةٍ ةُ يَ دْ عليه الفِ  جتبُ  ولكنْ ,  دُ فسُ ال تَ 
 ;ها مطلقاً كُ سُ نُ  دُ سُ فيفْ  ;ءِ طْ بالوَ  كِ سُ النُّ  فسادِ  يف أحكامِ  لِ جُ كالرَّ  ملرأةُ او 

فعليها  لِ جُ للرَّ  إذا كانت مطاوعةً  ولكن ,ةً هَ رَ كْ أو مُ  ,كانت مطاوعةً  سواءً 
 عكرمةُ  يشء; ملا روها فال يلزمُ  ةً هَ رَ كْ كانت مُ  إن, ومتاماً  لِ جُ كالرَّ  ةٌ نَ دَ بَ 

يف  اسٍ بَّ نَ عَ ا ابْ يَ قِ لَ  شٍ يْ رَ قُ  نْ مِ  هُ تَ أَ رَ امْ الً وَ جُ نَّ رَ أَ : (¶ موىل ابنِ عبَّاسٍ 
ا حَ : أَ اسٍ بَّ عَ  نُ ابْ  الَ قَ ي, فَ ـلِ هْ تُ أَ بْ صَ : أَ الَ قَ فَ  ,ةِ ينَ دِ املَ  يقِ رِ طَ  كُ مَّ  دْ قَ ا فَ ذَ  هَ امَ جُّ
الَّ , ثُ الً ابِ ا قَ امً ا عَ جَّ حُ فَ  ;لَ طَ بَ  تُامَ لَ حْ ثُ أَ يْ حَ  نْ  مِ مَّ أَهِ ا هَ يْ لَ عْتَ عَ قَ وَ  ثُ يْ حَ , وَ لْ
هَ فَ فَ  قْ يَ تَّ ا حَ اهَ رَ  تَ الَ وَ  اكَ رَ  تَ الَ ا, فَ ارِ مِ رْ , وَ رَ مْ ا اجلَ ى تَ دِ نَ ةَ دِ نَ ةً , اقَ أَهْ لْتُهْ ) ةً اقَ وَ

 .[البيهقي]
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 يب ىب نب ُّ  ةً قوله تعاىل:هَ رَ كْ كانت مُ  ي إنْ دْ اهلَ  قوطِ عىل سُ  ويدلُّ 
 يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت
 ذُ ال يؤاخَ  رُ فْ فالكُ ; ]١٠٦[النحل: َّ لك اك يق ىق  يف ىف

, فام دونَ  عليه اإلنسانُ  راهِ  .ىلَ وْ من باب أَ  هُ يف حالةِ اإلكْ

َ مُ  كمُ حُ ) ٤   :امعِ دون اجلِ  كِ سُ يف النُّ  ساءِ النِّ  ةِ بارشَ
ماتُ مُ    َ , أو املكِ سُ يف النُّ  امعِ اجلِ  قدِّ مٌ حمُ  أمرٌ  امعِ اجلِ  فيام دونَ  ةُ بارشَ  رُ ظُ , حيَ رَّ

  أم  املبارشُ  أنزلَ  , سواءٌ د احلجَّ سِ فْ يُ ال  هُ لكنَّ , هُ لُ عْ فِ  باإلحرامِ  لبَّسَ عىل من تَ 
فثِ  نَ ; ألنَّه مِ لْ نزِ م يُ ـل َ  الرَّ  جن  يم ىم ُّ ى اهللا تعاىل عنه يف قوله: الذي هنَ
 .]١٩٧[البقرة:  َّين ىن من خن حن

يَ فِ  هُ ويلزمُ  دِ فْ ُ التي يتَ  األذَ  يةَ دْ أن يَ  ,مساكنيَ  ةِ تَّ سِ  فيها بني إطعامِ  خريَّ
 .شاةٍ  حِ بْ أو ذَ  ,امٍ أيَّ   ةِ ثالثَ  صيامِ أو 
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  اُرَصات واإلْحَوالفَ

  :اتِوَالفَمعنى  :الًأوَّ

 كُ رِ دْ بحيث ال يُ  ;للحاجِّ  ةَ فَ رَ بعَ  الوقوفِ  اتُ وَ فَ  أي :هنا واتِ الفَ ب دُ قصَ يُ 
 .دِ حدَّ منه شيئاً يف وقته املُ 

 هُ فقد فاتَ  ,ةَ فَ رَ بعَ  فَ قَ دون أن يكون قد وَ  رِ حْ يوم النَّ رُ جْ عليه فَ  عَ لَ طَ  فمنْ 
ا( : ؓر مَ عْ يَ  بنِ  منِ ـحالرَّ  ; حلديث عبدِ احلجُّ  دٍ أَتَوْ لِ نَجْ نْ أَهْ ا مِ  أَنَّ نَاسً

ولَ اللّٰ  سُ ةُ ملسو هيلع هللا ىلص  هِ ـرَ فَ رَ جُّ عَ نَادَ: احلَ ا فَ نَادِيً رَ مُ أَمَ , فَ أَلُوهُ سَ ةَ فَ فَ رَ وَ بِعَ هُ نْ  ,وَ مَ
جَّ  كَ احلَ رَ دْ أَدْ قَ رِ فَ جْ لُوعِ الْفَ بْلَ طُ عٍ قَ ْ ةَ مجَ اءَ لَيْلَ فدلَّ ذلك عىل  ;[الرتمذي] )جَ

. وعىل هذا أمجع احلجَّ  كِ رِ دْ مل يُ  رِ حْ يوم النَّ  رِ جْ فَ  لوعِ طُ  بعدَ  ةَ فَ رَ عَ  جاءَ  نْ أنَّ مَ 
   أهل العلم.

ا  ةوأمَّ رَ مْ  هلا. وقتٌ  ةِ نَ السَّ  ألنَّ مجيعَ  ;اتُ وَ فيها الفَ  رُ وَّ صَ تَ فال يُ  العُ

 :   :احلجِّ واتِعلى فَ بُما يترتَّثانياً
 ا ييل:فيرتتَّبُ عليه مالً فْ كان أو نَ  ضاً رْ ; فَ من فاته احلجُّ 

ةِ  بأعاملِ  أن يتحلَّلَ  )١ رَ َ  قَ ثمَّ حيلِ  ,ىويسعَ  فيطوفَ  ;العُمْ لقول  ;أو يقرصِّ
كْ ( :¶ رَ مَ عُ  ابنِ  رِ دْ ْ يُ نْ ملَ مَ هُ وَ اتَ دْ فَ قَ رُ فَ جْ عَ الْفَ طْلُ بْلَ أَنْ يَ ةَ قَ فَ رَ عَ

جُّ  ا ,احلَ بْعً يَطُفْ بِهِ سَ لْ يَأْتِ الْبَيْتَ فَ لْ ا ,فَ بْعً ةِ سَ وَ املَرْ ا وَ فَ َ الصَّ يَطُفْ بَنيْ مَّ  ,وَ ثُ
اءَ  ْ إِنْ شَ لِقْ أَوْ يُقَرصِّ  [البيهقي يف الكرب].) ...لِيَحْ
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َ يقْ  أنْ  )٢ ); ( لِ القابِ  العامِ  نَ مِ  احلجَّ  يضِ  زيدَ بن يَ  األسودُ  ملا رووجوباً
جُّ  قال: هُ احلَ اتَ لٍ فَ جُ نْ رَ رَ عَ مَ أَلْتُ عُ ةٍ  ;(سَ رَ مْ ِلُّ بِعُ :  هيُ الَ نْ  ,قَ جُّ مِ يْهِ احلَ لَ عَ وَ
ابِلٍ   [ البيهقي يف الكرب]. )قَ
 وبٍ أليب أيُّ   ؓ رَ مَ ; لقول عُ ضاءِ القَ  وقتِ  يفياً دْ هَ  حَ يذبَ  أنْ  )٣

: ( هُ ملَّا فاتَ   ؓ األنصاريِّ  رُ احلجُّ تَمِ نَعُ املُعْ ا يَصْ نَعْ مَ لْتَ  ,اصْ لَ دْ حَ  ,ثُمَّ قَ
يِ  دْ نَ اهلَ َ مِ تَيْرسَ ا اسْ دِ مَ أَهْ , وَ جْ جُ احْ , فَ ابِالً جُّ قَ كَكَ احلَ رَ ا أَدْ إِذَ   .[مالك]) فَ

ي غري دم الفوات. رانَ يشءٌ من اهلَدْ  وال يلزم من نو التمتُّعَ والقِ
  :ارِصَاإلحْمعنى : ثالثاً

ارِ ب دُ قصَ يُ  صَ ة أو احلجِّ  أركانِ  إمتامِ  نْ مِ  مِ رِ حْ املُ  عُ نْ : مَ اإلحْ رَ مْ  .العُ
 :   :به اإلحصارُ ما يتحقَّقُرابعاً

وٌّ عَ نَ إذا مَ  مِ رِ ـحاملُ  إحصارُ  قُ ـيتحقَّ  دُ  ;هِ كِ سُ نُ  من أداءِ  رٌ ـمسلمٌ أو كاف )١(ه عَ
 . ]١٩٦البقرة: [ َّمح جح مج حج مث هت ُّ  لقول اهللا تعاىل:

 دَّ املرشكون النَّبيَّ صَ  حنيَ  ةِ يَ بِ يْ دَ يف احلُ  لتْ زَ هذه اآلية نَ  أنَّ  :وجه الداللةو
                                                            

أنَّ اإلحصار يكون بكلِّ ما  إىلة.تيميَّ  اإلسالم ابنُ  اختارها شيخُ  روايةٍ احلنابلة يف , واحلنفيَّةُ  ذهبَ  )١(
, أو مَ دُ كان بسبب عَ  ; سواءٌ هِ أو إمتامِ  كِ سُ النُّ من أداءِ  يمنعُ  , أو نحو ذلك; لعموم قوله تعاىل: رَ وٍّ ضٍ

, ال بخصوص السببِ  فظِ بعموم اللَّ  ربةُ العِ  ; إذِ ]١٩٦البقرة: [ َّمح جح مج حج مث هت ُّ 
روٍ األنصاريِّ  وحلديث مْ اج بن عُ ; : (ملسو هيلع هللا ىلصريض اهللا عنه قال: قال رسول اهللا  احلَجَّ جَ رِ , أَوْ عَ َ نْ كُرسِ مَ
لَّ  دْ حَ قَ أخذت به بعض دور الفتو, وقال به بعض املعارصين من  ) [أبو داود]. وهذا القولُ فَ

 أهل العلم.
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  .وِّ دُ العَ  عِ نْ بمَ  قُ يتحقَّ  فدلَّ ذلك عىل أنَّ اإلحصارَ  ;عن البيتِ  هُ وأصحابَ  ملسو هيلع هللا ىلص
بِسَ وكذا لو  ْ  ;هؤه أدانٍ عليه ال يمكنُ يْ أو يف دَ  ,امً لْ ظُ  مُ حرِ املُ حُ ٌ فهو حمُ  ;رصَ

ِ ألنَّ ذلك يف معنى احلَ  نٍ يْ ي دَ ـأو ف ,بحقٍّ  سِ بِ ما لو حُ  . بخالفِ وِّ دُ بالعَ  رصْ
ْ  ;هؤه أدايمكنُ  عدُّ حمُ . رصَ فإنَّه ال يُ  اً

 :   :اإلحصارِ أنواعخامساً
 ; فهذه الصورةةِ اإلفاضَ  وافِ وعن طَ  ,ةَ فَ رَ بعَ  عن الوقوفِ  احلاجُّ  عَ نِ مُ إذا 

 من اإلحصارِ  أحكامُ  اعليه بُ تَّ يرت, وفاقتِّ البا الرشعيُّ  اإلحصارُ  اق هبيتحقَّ 
 كام سيأيت. ;وغريه لٍ حتلُّ 

نع  بأعاملِ  لُ نَّه يتحلَّ بالبيت; فإ وافِ طَّ الدون  ةَ فَ رَ بعَ  عن الوقوفِ  فإذا مُ
ة رَ مْ رة, ولو من البيتِ  نٌ ه متمكِّ ألنَّ  ;العُ مْ , وجيوز له قلب نيَّة احلجِّ إىل العُ

. ٍ  من غري حرصْ
 :   ؟على اإلحصارِ بُماذا يترتَّسادساً

مِ حْ يف حقِّ املُ  اإلحصارِ  فُ صْ وَ  قَ إذا حتقَّ  َ فإنَّه يُ  رِ  :أي ;لَ يتحلَّ  له أنْ  عُ رشْ
 ْ  :وذلك بأن يفعل ما ييل ,التي هو عليها اإلحرامِ  من حالةِ  جَ رُ خيَ

) ( ينويَ  وذلك بأنْ ل: التحلُّ  ةُ نيَّ  )١  لَ حلُّ ي التَّ دْ اهلَ  حِ بْ عند ذَ وجوباً
 يةُ النِّ  تِ بَ فوجَ  ;هوقد يكون لغريِ  ,لحلُّ ي قد يكون للتَّ دْ اهلَ  حَ بْ ذَ  ; ألنَّ بذلك
امَ ( :ملسو هيلع هللا ىلص بينهام, وقد قال النبيُّ  متييزاً  هِ حِ بْ عند ذَ  لُ  إِنَّ امَ امَ  ,بِالنِّيَّاتِ  األَعْ إِنَّ  وَ
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لِّ  ئٍ  لِكُ رِ ا امْ  مَ  .]البخاري ومسلم[) نَوَ
); ي دْ اهلَ  حُ بْ ذَ  )٢ وجلَّ (وجوباً  جح مج حج مث هت ُّ  :لقول اهللا عزَّ
ةأو  احلجِّ  م عن إمتامِ تُ حرصِ أُ  فإنْ  :أي ;َّمح رَ مْ ِ  مْ وأردتُ  ,العُ  ;والُّ أن حتَ

حني  ةِ يَ بِ يْ دَ احلُ  يف هألصحابِ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  ي. وقولِ دْ  من اهلَ فاذبحوا ما تيرسَّ 
وا(: وارصِ حْ أُ  ومُ وا قُ رُ انْحَ  .واألمر للوجوب ,]البخاري[ )...فَ

َ الذي أُ  مِ حرِ عىل املُ  وال جيبُ  أو  ,داً رِ فْ كان مُ  سواءٌ  ;واحدٌ   دمٌ إالَّ  حرصِ
ة إحرامُ  إذ يدخلُ  ;واحدٍ  بإحرامٍ  مٌ رِ ه حمْ ; ألنَّ عاً تمتِّ أو مُ  ,ناً قارِ  رَ مْ يف  العُ

  . واحدٌ  يٌ دْ هَ  , فيكفيه عند اإلحصارِ احلجِّ  إحرامِ 
; ةِ يَ بِ يْ دَ ي احلُ ـف بذلكَ  هِ ألصحابِ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبيِّ  رِ ألمْ  ;ريُ صِ قْ أو التَّ  قُ لْ احلَ  )٣

ومُ حيث قال:  واـ(قُ رُ انْحَ لِقُ  ,وا فَ مَّ احْ  واألمر للوجوب. ,وا)ـثُ
 :   ي:دْالهَ حِبْذَ مكانُسابعاً

َ حْ الذي أُ  يف املكانِ  يُ دْ اهلَ  حُ ذبَ يُ  أو يف  لِّ كان يف احلِ  , سواءٌ مُ رِ فيه املحْ  رصِ
 ;وارصِ حْ أُ  حيثُ  ةيَ بِ يْ دَ باحلُ  يَ دْ اهلَ  رواحَ نَ  هوأصحابَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  ألنَّ  ;مِ رَ احلَ 

 .مرَ احلَ  خارج وهي
 :   ي:دْالهَ عنِ زُجْالعَثامناً

ُ حْ املُ  زَ جَ عَ  إذا ِ  ; وذلك بأنْ يدْ عن اهلَ  رصَ ِ  ,هُ دْ مل جيَ فإنَّه  ;هُ نَ مَ ثَ  دْ أو مل جيَ
 مِ قياساً عىل دَ  ;لحلُّ التَّ  ةِ بنيَّ  امٍ أيَّ  عرشةَ  فيصومُ  ;وهو الصيام ;هِ لِ دَ إىل بَ  ينتقلُ 



  لفوات واإلحصارا                                           في أحكام احلج والعمرةامليسَّر 
 

١١١ 

 

ِ  وال .لٌ دَ فكان له بَ  ;لإلحرامِ  واجبٌ  مٌ ه دَ ; ألنَّ عنه زِ جْ العَ  حالَ  عِ التمتُّ   لُّ حيَ
ُ حْ املُ  رَ قال: ( رَ مَ اهللا بن عُ  عبدِ  بنِ  وعن ساملِ . الصيامِ   بعدَ إالَّ  رصَ مَ انَ ابْنُ عُ  كَ

قُولُ  ¶ ولِ اللّٰ أَلَيْسَ  :يَ سُ نَّةَ رَ مْ سُ بُكُ سْ مْ  ;ملسو هيلع هللا ىلصهِ ـحَ كُ دُ بِسَ أَحَ إِنْ حُ
ُجَّ  تَّى حيَ , حَ ءٍ ىْ لِّ شَ نْ كُ لَّ مِ مَّ حَ , ثُ ةِ وَ املَرْ ا وَ فَ بِالصَّ جِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ نِ احلَ عَ

ا  امً ومَ عَ ي أَوْ يَصُ دِ يُهْ , فَ ابِالً اقَ يً دْ ِدْ هَ ْ جيَ  .[البخاري])  , إِنْ ملَ
 :   احلجِّ: عن واجباتِ اإلحصارُتاسعاً

نِعَ إذا  ْ عَ فال يُ  احلجِّ  من واجباتِ  عن واجبٍ  مُ رِ حْ املُ  مُ  كَ رْ تَ  ألنَّ  ;اً رصَ دُّ حمُ
ْ  الواجبِ  ُ جيُ .دَ بِ  ربَ  مٍ

 
 العاملنيَ  بِّ رَ  هِ ـللّٰ  احلمدُ  ا أنِ وانَ عْ دَ  وآخرُ 

دٍ بيِّنا حمُ  نَ عىلَ  كَ وبارَ  مَ لَّ وسَ  هُ ـ اللّٰ ىلَّ وصَ   عنيَ مَ ـأج هِ بِ حْ وصَ  هِ  آلِ وعىلَ  مَّ
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 ٧   .................................................................................................. ةـــماملقدِّ * 
مات يف احلقم*   ١١  ...................................................................... والعمرة جدِّ
الً: تعريفُ احلجِّ والعمرة  −  ١١  ...................................................................أوَّ
ة  − رَ مْ : حكمُ احلجِّ والعُ  ١١  ........................................................................ثانياً
ة  − رَ مْ : من فضائِلِ احلَجِّ والعُ  ١٢  ...............................................................ثالثاً
: رشوطُ وجوبِ احلَجِّ  −  ١٤  .....................................................................رابعاً
رة −  مْ : ما ينبغي عىل املسلم فعله إذا أراد السفر للحجِّ أو العُ   ١٧  ............. خامساً

رةِ *  مْ الْعُ جِّ وَ اقِيتُ احلْ وَ  ١٩  .............................................................................. مَ
الً: املواقيتُ الزمانيَّة −  ١٩  .............................................................................. أوَّ
: املواقيت املكانيَّة −   ١٩  ............................................................................... ثانياً

  ٢١  .................................................................................................. تنبيهات 
نُ دونَ امليقاتِ  − نْ يَسكُ : ميقاتُ مَ  ٢١  ...................................................... ثالثاً
ة − : ميقاتُ أهلِ مكَّ  ٢١  ............................................................................. رابعاً
رِ أو اجلَوِّ  − ة عن طريق البَحْ : ميقاتُ القادمِ إىل مكَّ  ٢٢  ...................... خامساً

 ٢٥  ................................................................................................... رامــاإلح* 
الً: تعريفُ اإلحرامِ  −  ٢٥  ............................................................................... أوَّ
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−  :  ٢٥  .................................................................................. حكمُ اإلحرامِ ثانياً
: أنواعُ اإلحرامِ  −  ٢٥  ................................................................................... ثالثاً
: رشوطُ اإلحرامِ  −  ٢٦  .............................................................................. رابعاً
: االشرتاط يف اإلحرام −  ٢٦  ................................................................. خامساً
: واجباتُ اإلحرامِ  −  ٢٧  ........................................................................ سادساً
ننُ اإلحرامِ وآدابُه − : سُ  ٢٨  ...................................................................... سابعاً
بَّةِ  − : صفةُ اإلحرامِ املُستحَ  ٣٠  ................................................................... ثامناً
: حمظوراتُ  −  ٣٠  ....................................................................... اإلحرامِ تاسعاً

جالِ والنِّساءِ  مُ عىل الرِّ رُ ل: ما حيَ  ٣١   .......................................... القسمُ األوَّ
جالِ دون النِّساءِ  مُ عىل الرِّ رُ  ٣٣  .................................... القسمُ الثانـي: ما حيَ

مُ عىل النِّساءِ  رُ  ٣٥  ......................................................... القسمُ الثالث:  ما حيَ
بَةِ *  عْ    ٣٧  ............................................................................ الطَّوافُ حولَ الكَ
الً:  −  ٣٧  ............................................................................... تعريفُ الطَّوافأوَّ
: أنواعُ الطواف −  ٣٧  ................................................................................... ثانياً
ةِ الطَّوافِ  − : رشوطُ صحَّ  ٣٨  .................................................................... ثالثاً
ننُ الطَّوافِ ومستحبَّاتِه − : سُ            ٤٠  .............................................................. رابعاً
: صفةُ الطَّواف حولَ الكعبةِ  −  ٤٢  ........................................................ خامساً

ة*  وَ فا واملَرْ يُ بني الصَّ عْ  ٤٥  .......................................................................... السَّ
ة − وَ فا واملَرْ عْي بني الصَّ الً: تعريفُ السَّ  ٤٥  .................................................. أوَّ
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ة − وَ فا واملَرْ عْي بني الصَّ :حكمُ السَّ  ٤٥  ...................................................... ثانياً
ة − وَ فا واملَرْ عْي بني الصَّ : رشوطُ السَّ  ٤٦  ................................................... ثالثاً
فا واملَ  − عْي بني الصَّ ننُ السَّ : سُ ة ومستحبَّاتهرابعاً وَ  ٤٧  ................................. رْ
ة − وَ فا واملَرْ عْي بني الصَّ : صفة السَّ  ٤٨  ................................................. خامساً

لْق والتقصري*   ٥١  ......................................................................................... احلَ
الً: معنى احلّلْق والتقصري −  ٥١  .................................................................... أوَّ
كمُ احلَلْق والتقصري − : حُ  ٥١  ..................................................................... ثانياً
: مقدارُ احلَلْق والتقصري −  ٥٢  ................................................................... . ثالثاً
: وقت احلَلْق أو التقصري للحاجُّ واملعتمر −  ٥٣  ..................................... رابعاً
ننِ احلَلْق أو التقصري − : آدابُ وسُ  ٥٣  .................................................. خامساً

 ٥٥  .................................................................................. التحلَّل من اإلحرامِ * 
الً:  −  ٥٥  ........................................................... تعريفُ التحلُّل من اإلحرامأوَّ
: أنواع التحلُّل من اإلحرام −  ٥٥  ............................................................... ثانياً

ةاملبيت بمنى يوم التَّ *  ويَ  ٥٧  .......................................................................... ـرْ
ة − ويَ ْ الً: معنَى يوم الرتَّ  ٥٧  ............................................................................. أوَّ
وية − ْ نى يوم الرتَّ : حكمُ املبيتِ بمِ  ٥٧  ........................................................ ثانياً
وية − ْ نى يوم الرتَّ : وقتُ الذهابِ إىل مِ  ٥٨  ................................................ ثالثاً
وية − ْ : األعاملُ التي يقوم هبا احلاجُّ يوم الرتَّ  ٥٨  ...................................... رابعاً
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ة*  فَ رَ  ٦١  ........................................................................................... الوقوفُ بعَ
الً: املقصود بالوقوف بعرفة −  ٦١  ................................................................. أوَّ
فَة − رَ : حكمُ الوقوفِ بعَ  ٦١  ....................................................................... ثانياً
فَة − رَ ةِ الوقوفِ بعَ : رشوطُ صحَّ  ٦٢  .......................................................... ثالثاً
فَة − رَ : وقتُ الوقوفِ بعَ  ٦٢  ...................................................................... رابعاً
فَة − رَ : مكانُ الوقوفِ بعَ  ٦٣  .................................................................. خامساً
فَة − رَ : األعاملُ التي يقومُ هبا احلاجُّ يوم عَ  ٦٤  ...................................... سادساً
ةَ  − فَ رَ : حكمُ صيام يومِ عَ  ٦٦  ................................................................... سابعاً

ة*  لِفَ زدَ  ٦٧  ........................................................................................... املبيت بمُ
الً: املقصود − ة أوَّ لِفَ دَ زْ  ٦٧  ................................................................ باملبيتِ بمُ
ة − لِفَ دَ زْ : أسامءُ مُ  ٦٧  .................................................................................... ثانياً
ة − لِفَ دَ زْ : حكمُ املبيتِ بمُ  ٦٨  ....................................................................... ثالثاً
ة − لِفَ دَ زْ : األعاملُ التي يقومُ هبا احلاجُّ يف مُ  ٦٩  ........................................ رابعاً

ـــر*   ٧٣  ............................................................................................ يومُ النـَّحْ
ر − الً: املقصودُ بيوم النَّحْ  ٧٣  ......................................................................... أوَّ
ر − : فضلُ يوم النَّحْ  ٧٣  ............................................................................... ثانياً
ر, وحكمها − : األعاملُ التي يقومُ هبا احلاجُّ يوم النَّحْ  ٧٣  ....................... ثالثاً

  ربْ بة الكُ قَ رة العَ ـمْ يُ جَ مْ ل: رَ ك األوَّ  ٧٤  ........................................ النُّسُ
 ه رُ ي أو نَحْ بْحُ اهلَدْ ك الثانـي: ذَ  ٧٨  ................................................... النُّسُ
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  ُصري : احلَلْقُ والتَّقْ ك الثَّالثُ  ٨٤  .......................................................... النُّسُ
  ك ةالنُّسُ : طوافُ اإلفاضَ ابعُ  ٨٤  ............................................................ الرَّ
− : رِ  رابعاً  ٨٨  ........................................................ الرتتيبُ بنيَ أعاملِ يوم النَّحْ

داعِ *   ٨٩  ........................................................................................... طوافُ الـوَ
الً: − داعِ  أوَّ  ٨٩  ..................................................................... تعريفُ طَوافِ الوَ
− : داعِ  ثانياً كمُ طَوافِ الوَ  ٨٩  ......................................................................... حُ
− : داعِ  ثالثاً  ٨٩  ....................................................... رشوطُ وجوبِ طَوافِ الوَ
− : داع رابعاً  ٩٠  ....................................................................... وقتُ طَوافِ الوَ
− : داع حكمُ  خامساً  ٩٠  ........................................... االنشغالِ بعدَ طَوافِ الوَ
− : ننُهُ  سادساً داع وسُ ةِ طوافِ الوَ  ٩١  .......................................... رشوطُ صحَّ
ه − عاءُ عندَ م والدُّ تَزَ : التزامُ املُلْ  ٩١  .......................................................... سابعاً

ـارة يف احلجِّ *  فَّ ية والكَ دْ  ٩٣  ......................................................................... الفِ
الً: تعريفُ  − ارة يف احلجِّ أوَّ فَّ ية والكَ دْ  ٩٣  ................................................... الفِ
هاثاني − ة وأحكامُ يَ دْ : أنواعُ الفِ  ٩٣  ................................................................... اً

  َة األذ يَ ل: فِدْ   ٩٣  .....................................................................النوعُ األوَّ
١َيَة األذ  ٩٣  ........................................................................... ) تعريفُ فِدْ
ها, ودليلُ مرشوعيَّتها ٢ مُ كْ  ٩٤  ............................................................) حُ
ة ارتكابَ حمظوراتِ اإلحرامِ ٣ يَ  ٩٤  ......................................) أحكامُ فِدْ
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لِ يف ارتكابِ حمظوراتِ اإلحرامِ ٤ مُ النايسِ واجلاهِ كْ  ٩٥  ................) حُ
 ٩٥  .................................................................................) تكرارُ املحظورِ ٥
ةُ ٦ يَ  ٩٦  .............................. األذَ) أنواعُ املحظوراتِ التي جتب فيها فِدْ
  ( مُ يُ (الدَّ  ١٠٠  ...................................................................النوع الثاين: اهلَدْ
  ِثْـل امنُ باملـِ  ١٠٠  ..............................................................النوع الثالث: الضَّ
يدِ ١ تْلِ الصَّ ارة قَ  ١٠٠  .................................................................................) كفَّ
يدِ ٢  ١٠١  ................................................................) أحكامٌ تتعلَّقُ بجزاءِ الصَّ
يدِ ٣ رارُ الصَّ  ١٠٢  ........................................................................................) تَكْ
  َّيةُ املغل دْ ارتُه الفِ ةُ النوع الرابع: ما كانت كفَّ  ١٠٢  ...................................... ظَ

امعِ يف احلجِّ ١  ١٠٢  ......................................) األحكامُ التي ترتتَّبُ عىل اجلِ
ل ٢ عَ بعدَ التحلُّلِ األوَّ  ١٠٤  ..................................) ما يرتتَّبُ عىل من جامَ
ةِ ٣ رَ مْ امعِ يف إحرامِ العُ كمُ اجلِ  ١٠٥  ...................................................... ) حُ
كِ ٤ ةِ النِّساءِ يف النُّسُ َ بارشَ كمُ مُ امعِ  ) حُ   ١٠٦  ............................... دون اجلِ

ارُ *  صَ ات واإلحْ وَ  ١٠٧  ................................................................................ الفَ
اتِ  − وَ الً: معنى الفَ  ١٠٧  ............................................................................... أوَّ
: ما يرتتَّبُ عىل فَواتِ احلجِّ  −  ١٠٧  ........................................................... ثانياً
ارِ  − صَ : معنى اإلحْ  ١٠٨  ............................................................................ثالثاً
: ما ر − قُ به اإلحصارُ ابعاً  ١٠٨  ................................................................ يتحقَّ
: أنواع اإلحصارِ  −  ١٠٩  ........................................................................ خامساً
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−  ? : ماذا يرتتَّبُ عىل اإلحصارِ  ١٠٩  ....................................................سادساً
ي  − بْحِ اهلَدْ : مكانُ ذَ  ١١٠  .......................................................................سابعاً
ي − زُ عنِ اهلَدْ جْ : العَ  ١١٠  ......................................................................... ثامناً
: اإلحصارُ عن واجباتِ احلجِّ تاس −  ١١١  ................................................... عاً
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ته  ه كتاب صوتي، ميكن سماع مادَّ ز بأنَّ  يتميَّ
ة كاملة من خالل الرمز (QR) املوجود  العلميَّ
خالل  من  أً  مجزَّ سماعه  أو  الغالف،  على 
داخل  عنوان  كل  أمام  املوجودة   (QR) رموز 

الكتاب.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


