
 العشرونالمحاضرة 000000000000الوقوف بعرفة وشرائط الرمي 

 وٌصلًّ وٌطوؾ ٌحرم أن: التمتع بحج أو مفردة بعمرة المعتِمر على:  عرفة فً الوقوؾ

 على والطواؾ الجمٌع، على اإلحرام فٌقّدم واجب، الترتٌب وهذا. وٌقصر وٌسعى ركعتٌن،

 .بالتقصٌر وٌختم السعً، على والصالة الصالة،

 أعمال ِمن الثانً العمل أّما ،كالعمرة تماما   باإلحرام الحج أعمال تبدأ:  الحج فً الثانً العمل

ٌُعد اإلحرام، ٌلً الذي الحج  فرق بدون بعرفة الوقوؾ فهو - باالتفاق - الحج أركان ِمن ركنا   و

 - ٌطوفا أن مكة إلى القادمٌن والقارن للمفِرد ٌجوز ولكن مفردا ، أو متمتعا   الحاج ٌكون أن بٌن

 قال. للمسجد التحٌة بركعتً أشبه هو الذي ومالقد طواؾ - عرفة إلى الخروج وَقبل اإلحرام َبعد

 الطواؾ لهما جاز الوقوؾ َقبل مكة والمفِرد القارن دخل إذا: )منسكه فً الحكٌم السٌد

 - أحرم أي - أهل   َمن أنّ  كلهم اتفقوا) :البخاري بشرح الباري فتح فً حجر ابن وقال (.المندوب

 بطواؾ فٌكتفً المتمتع أّما .عرفة إلى الذهاب َقبل أي ،(بالبٌت الطواؾ ٌضره ال مفردا   بالحج

 .القدوم طواؾ عن العمرة

 - التروٌة ٌوم محِرما   مكة ِمن ٌخرج أن له ٌستحب الحاج أنّ  على اتفقوا:  بعرفة الوقوؾ َقبل

 كتاب فً جاء .عرفة إلى طرٌقه فً منى إلى متوجها   - الحجة ذي ِمن الثامن الٌوم وهو

 ِمن ٌخرج ال أن عرفة إلى الخروج أراد لمن ٌستحب: )لإلمامٌة( هرالجوا) وكتاب( التذكرة)

 (.المؽنً. )بمنى الظهرٌن ٌصلًّ أن ٌستحب بل: األربعة وقال .الظهرٌن ٌصلًّ حتى مكة

 والشٌخ للمرٌض بخاصة ٌومٌن أو بٌوم التروٌة ٌوم َقبل عرفة إلى المبادرة فتجوز ٌكن، ومهما

 ٌكون أن على التاسع الٌوم صباح إلى التأخٌر ٌجوز كما ام،الزح ٌخاؾ وَمن والمرأة، الكبٌر

 فلقد والتطوٌل، الشرح عن ٌؽنً االستراحة بلفظ الحلًّ العالّمة وتعبٌر .عرفة فً الزوال عند

 نشٌطا   عرفة إلى ٌصل لكً بمنى المبٌت للحاج فاستحب جهنم، ِمن قطعة مضى فٌما السفر كان

 صباحا   عرفة إلى توا   ؼدا ُثمّ  بمكة، عرفة لٌلة بات فإذا وعلٌه ؛نزهة فالسفر الٌوم أّما مرتاحا ،

 على شًء وال وكفى، أجزأ، فقد - الحجاج الٌوم ٌفعل كما - الظهر صالة َبعد أو بمنى مجتازا  

 .البٌان وٌأتً بعرفة، الوقوؾ َبعد ولكن بمنى، الجمرة رمً ٌجب أجل ذلك، ٌفعل َمن

 : بعرفة الوقوؾ وقت

 الوقوؾ ابتداء فً واختلفوا الحجة، ذي ِمن التاسع الٌوم هو بعرفة الوقوؾ وقت أنّ  على اتفقوا

 فجر إلى التاسع الٌوم زوال ِمن ٌبتدئ: والمالكٌة والشافعٌة الحنفٌة قال .الٌوم هذا ِمن ومنتهاه

 زوال ِمن: اإلمامٌة وقال .العاشر فجر الى التاسع فجر ِمن بل: الحنابلة وقال .العاشر الٌوم

 .الفجر طلوع فإلى المضطر أّما للمختار، شمسه ؼروب إلى التاسع

 سوى عرفة فً األعمال ِمن شًء وال الجمعة، كؽسل تماما   بعرفة، للوقوؾ الؽسل وٌستحب

 .ماشٌا   أو قاعدا   أو راكبا   أو مستٌقظا   أو نابما   كان ولو منها، جزء أي فً والوجود الحضور

 :عرفة حدود



 الوقوؾ ٌجوز فال ،- أماكن أسماء - المجاز ذي إلى ونمرة وثوبة رنةع بطن هً عرفة حدود

 عند حجه بطل بها وقؾ فلو عرفة، ِمن لٌست هذه ألنّ  األراك؛ تحت وال الحدود، هذه فً

 فً موقؾ، كلها وعرفة .دم وعلٌه أجزأه، عرنة ببطن وقؾ لو: قال فإّنه مالكا   إالّ  كافة، الجمٌع

 فازدحم بعرفة، هللا رسول وقؾ: )الصادق اإلمام قال. باالتفاق زأوأج كفى منها وقؾ مكان أي

 ذلك، مثل ففعلوا عنهم، الناقة فنحى جانبها، إلى وٌقفون ناقته، خفاؾ إلى وبادروا علٌه، الناس

ٌّها: فقال  موقؾ،( عرفة إلى مشٌرا  ) كله هذا ولكن فقط، ناقتً خفاؾ هو الموقؾ لٌس الناس أ

 (.التذكرة(. )الناس ٌسع لَم ناقتً خفاؾ إالّ  ٌكن لَم ولو

 : بعرفة الوقوؾ شروط

 وقصد النٌة ِمن بدّ  ال: والمالكٌة اإلمامٌة وقال .باالتفاق بعرفة للوقوؾ الطهارة ُتشترط ال

 الوقوؾ ٌقصد ولَم علم أو ٌعلم، ال وهو بها مر فلو بها، العلم ٌستدعً والقصد بعرفة، الوقوؾ

 .وقوفا   ٌعتبر ال به المأمور

 وال مجنونا ، ٌكون ال أن الشرط وإّنما العلم، وال القصد ٌشترط ال: والحنابلة الشافعٌة وقال

 بعرفة حضر فمن العقل، وال العلم، وال النٌة، تشترط ال: الحنفٌة وقال .علٌه مؽمى وال سكرانا ،

 . مجنونا   أو عاقال   جاهال ، أو بالمكان عالما   ناٍو، ؼٌر أو كان ناوٌا   حجه صح المحدد الوقت فً

 لحظة؟ ولو الوقوؾ مسّمى ٌكفً أو المحدد، الوقت جمٌع فً بعرفة الوقوؾ ٌجب وهل

 ؼروب إلى التاسع زوال ِمن واألّول واضطراري، اختٌاري: وقتان للوقوؾ: اإلمامٌة قال

 ؼروب الى التاسع زوال ِمن ٌقؾ أن تمكن فمن العاشر، الٌوم فجر إلى والثانً منه، الشمس

 فقط، الوقوؾ مسّمى منه الركن ولكن ذلك، علٌه وجب بكامله الوقت هذا مستوعبا   شمسه

 أّما ركنا ، ترك ألّنه حجه؛ فسد كلٌة الوقوؾ ترك َمن أنّ  ذلك والزم .ركن ؼٌر واجب والباقً

 ٌتمكن لَم وإذا حجه، ٌصحّ  وعلٌه ركن، ؼٌر واجبا   ٌترك فإّنه ٌسٌرا   وقؾ لو

 لٌلة الوقوؾ ِمن قلٌل أجزأه المشروعة االعذار ِمن لعذر االختٌاري الوقت تمام فً الوقوؾ ِمن

 .العٌد

 األربعة، المذاهب على الفقه. )لحظة ولو الحضور ٌكفً: والحنابلة والمالكٌة الشافعٌة وقال

 (.السبٌل ومنار

 ًءش فال عاد وإن إلٌها، ٌعود أن فعلٌه عامدا   الزوال َقبل عرفة ِمن خرج إذا: اإلمامٌة وقال

 فات حتى ٌتذكر ولَم سهوا   خرج وإن بالتوالً، ٌوما   ١ٔ صام عجز فإن ببدنة، كّفر وإال علٌه

 فوات َقبل تذكر وإن وقته، فً بالمشعر الوقوؾ ٌدرك أن شرٌطة على علٌه، شًء فال الوقت

 .بدنة فعلٌه - هذه والحال - ٌرجع لَم وإن اإلمكان، مع رجع الوقت

 السنة فً ٌحج أن علٌه الؽروب َقبل منها وخرج الزوال َبعد عرفةب وقؾ َمن: المالكٌة وقال

 البن البداٌة. )تام حجه بل: العلماء جمهور وقال .الفجر َقبل عرفة إلى ٌرجع أن إالّ  القادمة

 وجب لنسٌان الوقوؾ ترك إذا(: )الشافعً مذهب على المصور الفقه) كتاب فً وجاء (.رشد



 وٌجب أعماله، ِمن بالفراغ الحج أعمال ِمن علٌه بقً بما ٌأتً ُثمّ  عمرة ، حجه ٌقلب أن علٌه

 (.القادمة السنة فً فورا   الحج إعادة علٌه

 مع والدعاء االستؽفار ِمن واإلكثار القبلة، واستقبال الكاملة، الطهارة بعرفة ٌقؾ لمن وتستحب

 .القلب وحضور والخضوع الخشوع

 الحاج أنّ  على واتفقوا .إجماعا   بعرفة الوقوؾ عدبَ  ٌأتً الذي الفعل هو:  بالمزدلفة الوقوؾ

 َعَرَفاتٍ  ِمنْ  أََفْضُتمْ  َفإَِذا:) تعالى بقوله المراد الحرام المشعر وفٌها المزدلفة، إلى عرفة ِمن ٌتوجه

 ٌؤخر أن ٌستحب أّنه على اتفقوا وأٌضا   ( . َهَداُكمْ  َكَما َواْذُكُروهُ اْلَحَرامِ  اْلَمْشَعرِ  ِعْندَ  هللَاَ  َفاْذُكُروا

 عرفة فً الشمس ؼربت إذا: التذكرة صاحب قال المزدلفة، إلى العٌد لٌلة ِمن المؽرب صالة

 دفع لمن السّنة إنّ : )المؽنً صاحب وقال .بالمنقول وٌدعو المشعر، إلى الصالة َقبل منها فلٌفض

 المؽرب بٌن عفٌجم المزدلفة، إلى ٌصل حتى المؽرب ٌصلًّ ال أن - منها خرج أي - عرفة ِمن

 أن السّنة أنّ  - بٌنهم اختالؾ ال - العلم أهل أجمع: المنذر ابن قال هذا، فً خالؾ ال والعشاء،

 جمع( وسلّم علٌه هللا صلّى) النبً أنّ  ذلك فً واألصل والعشاء، المؽرب بٌن الحاج ٌجمع

 ٌجمع ولَم المزدلفة، ًٌأت أن َقبل المؽرب صلّى َمن أنّ  على - الحنفٌة عدا ما - واتفقوا (.بٌنهما

 .ذلك ٌجزبه ال: حنٌفة أبو وقال .المستحب خالؾ وإن صالته، صحت الصالتٌن بٌن

 : المزدلفة حد

 والمشعر وجمع، مزدلفة،: أسماء ثالثة للمزدلفة إنّ (: المؽنً) وكتاب( التذكرة) كتاب فً جاء

 تماما   - موقؾ كلها والمزدلفة. محسر وادي إلى الحٌاض، إلى مأزمى ِمن وحّدها. الحرام

 فقهاء كالم فً به المقطوع إنّ (: المدارك) كتاب وفً .كفى منها وقؾ موضع أيّ  ففً - كعرفة

 حدود عندها تنتهً التً األمكنة أحد وهو الجبل، إلى االرتفاع الزحام مع ٌجوز أّنه اإلمامٌة

 .المزدلفة

 : والوقوؾ المبٌت

 َبعد لحظة ولو الحرام المشعر فً بالوقوؾ ٌكتفى وأ العٌد، لٌلة المزدلفة فً المبٌت ٌجب هل

ٌّة على الكون مجرد بالوقوؾ المراد بأنّ  العلم مع هذا، الفجر؟ مطلع  أو قاعدا   أو ماشٌا   صورة أ

 بالمزدلفة، المبٌت ٌجب: والحنابلة والشافعٌة الحنفٌة قال .عرفة فً الحال هً كما تماما   راكبا ،

 (.المؽنً. )دم فعلٌه تركه وإن

 فً المالكً البؽدادي الدٌن شهاب عّبر كما األفضل، ولكّنه ٌجب، ال: والمالكٌة اإلمامٌة وقال

 قابل فال ٌكن، ومهما. الخوبً والسٌد الحكٌم السٌد عّبر كما واألحوط، ،(السالك إرشاد) كتاب

   .ركن بأّنه

 البداٌة) ابكت فً رشد ابن نقل فقد الفجر، طلوع َبعد الحرام بالمشعر الوقوؾ أّما

 كتاب فً وجاء .فروضه ِمن فرضا   ولٌس الحج، سنن ِمن سّنة بأّنه الجمهور عن( والنهاٌة

 َبعد عامدا   مختارا   طلوعه َقبل أفاض فلو الفجر، طلوع َبعد بالمشعر الوقوؾ ٌجب(: )التذكرة)

 وقال نا،كقول الفجر، طلوع َبعد الوقوؾ ٌجب: حنٌفة أبو وقال. بشاة جبره لٌال   به وقؾ أن



 المزدلفة ِمن الخروج ٌجوز هذا وعلى (.اللٌل منتصؾ َبعد - الخروج أي - الدفع بجواز الباقون

 .والحنفٌة اإلمامٌة ؼٌر عند الفجر طلوع َقبل

 ما وهو التأخٌر، فً له عذر ال لمن أّولهما: وقتٌن الحرام بالمشعر للوقوؾ إنّ : اإلمامٌة وقال

 هذه الوقوؾ ٌستوعب أن على - الشمس وطلوع الفجر طلوع اي - العٌد ٌوم ِمن الطلوعٌن بٌن

 ولو لٌال ، به كان أن َبعد الفجر طلوع َقبل المشعر ِمن عامدا   عالما   أفاض وَمن. بكاملها الفترة

 كما علٌه، شًء فال جهال   تركه وإن شاة، دم وعلٌه بعرفات وقؾ قد كان إن حجه ٌبطل لَم قلٌال ،

 الطلوعٌن، بٌن الوقوؾ عن ٌمنعه عذر له ولمن للنساء وثانٌهما. قدمةالمت الرواٌة صرٌح هو

 .العٌد ٌوم ِمن الشمس زوال إلى وٌمتد

 السٌد فتوى مع هذا وٌتفق(. النصوص إلى مضافا   اإلجماع هذا وعلى: )الجواهر صاحب قال

 أجزأه: قال بل للمضطر، النهابً الحد الزوال ٌجعل لَم السٌد هذا ولكنّ  الخوبً، والسٌد الحكٌم،

 .الشمس طلوع َبعد ما وقتا   الوقوؾ

 الحج، أركان ِمن ركن هو المحددٌن الوقتٌن هذٌن ِمن ما جزء فً الوقوؾ إنّ : اإلمامٌة وقال

 لٌال   وقؾ قد ٌكن ولَم واالضطراري، االختٌاري الوقت فً عذر بدون كلٌة الوقوؾ ترك فمن

. بعرفة وقؾ قد ٌكون أن شرٌطة على جه،ح ٌبطل لَم مشروع لعذر ذلك ترك ولو حجه، بطل

 الوقوؾ فاته وَمن

 كان لو حتى حجه، َبَطلَ  االضطراري وال االختٌاري فً ال فٌهما ٌقؾ ولَم وبالمشعر، بعرفة

 إن واستحبابا   واجبا ، فاته الذي الحج كان إن وجوبا   قابل ِمن ٌحج أن وعلٌه مشروع، لعذر الترك

 (.الجواهر. )كذلك الفابت كان

 الوقوؾ فاته َمن قالوا هنا وِمن بعرفة، الوقوؾ ِمن اإلمامٌة عند أعظم الحرام بالمشعر والوقوؾ

 (.التذكرة. )حجه تمّ  الشمس طلوع َقبل بالمشعر الوقوؾ وأدرك بعرفة

 : المستحبات

. الحرام المشعر رجله تمسّ  أن - َقبل ِمن ٌحج لَم الذي وهو - للصرورة ٌستحب: اإلمامٌة قال

 المزدلفة ِمن الجمار حصاة معه ٌأخذ أن ٌستحب: والمالكٌة والشافعٌة اإلمامٌة وقال (.اهرالجو)

 عند الحاج ٌشتؽل ال أن ذلك فً السر إنّ : التذكرة صاحب وقال سبعون، وعددها منى، إلى

 خالؾ وال. شبت حٌث الحصى، خذ: قال أّنه حنبل ابن عن وُنقل .الرمً بؽٌر منى إلى قدومه

 والدعاء والتكبٌر، والتهلٌل الطهارة، على الكون وٌستحب .مجزٍ  شاء حٌث ِمن هأخذ أنّ  فً

 بالمشعر الوقوؾ تلً التً المناسك أنّ  على واحدا   قوال   اتفقوا منى فً.المأثور وؼٌر بالمأثور

 طلوع َقبل منها خرج وإذا الشمس، طلوع َبعد المزدلفة ِمن وٌخرج. منى مناسك هً الحرام

 .الخوبً قول على شاة كفارة علٌه وجبت حدودها وتجاوز الشمس

 أو عشر، الثالث الٌوم صبٌحة إلى - العٌد ٌوم وهو - النحر ٌوم ِمن تستمر شتى مناسك ولمنى

 أٌام العٌد ٌوم تلً التً الثالثة األٌام وُتسّمى. الحج واجبات تنتهً منى وفً. عشر الثانً مساء

 . عشر الثالثو عشر والثانً عشر الحادي وهً التشرٌق،



 أو الحلق( ٖ) الذبح( ٕ) العقبة جمرة رمً( ٔ: )مناسك ثالثة منى فً العٌد ٌوم وٌجب

 .التقصٌر

: اختلفوا حلق، ُثمّ  نحر، ُثمّ  أّوال ، رمى( وسلّم علٌه هللا صلّى) هللا رسول أنّ  على اتفقوا أن وَبعد

 سّنة أّنه أو قّدم، ما تأخٌر وال الرسول أّخر ما تقدٌم ٌجوز ال بحٌث واجب الترتٌب هذا هل

 أن َقبل حلق َمن: مالك وقال.أخر أو قّدم َمن على شًء ال: وأحمد الشافعٌة تركها؟قال ٌجوز

 .علٌه شًء فال ٌرمً أن َقبل ذبح أو ٌذبح أن َقبل حلق وَمن فدٌة، فعلٌه ٌرمً

 ابن بداٌة. )دمان علٌهف قارنا   كان وإن دم، فعلٌه ٌرمً أو ٌنحر أن َقبل حلق إن: حنٌفة أبو وقال

 (.رشد

 صاحب قال. علٌه إعادة وال تم، عامدا   عالما   بعض على بعضا   قّدم لو: اإلمامٌة وقال

 .به قاطعون اإلمامٌة الفقهاء إنّ (: المدارك) وفً أجده، محقق خالؾ بال(: الجواهر)

 : العقبة جمرة

 مفردا ، أو قارنا   أو كان متمتعا   حاج، كل على منى فً الجمار رمً ٌجبٓٓٓٓالجمار عدد

 جمرة وُتسّمى واحدة، جمرة فٌه وُترمى العٌد، ٌوم األّول: أٌام أربعة على موزعة عشر وعددها

 ثالث فٌه وُترمى الحجة، ذي ِمن عشر الحادي الٌوم الثانً. لبٌانها الفصل هذا وعقدنا العقبة،

 الثالث لٌلة بمنى الحاج بات إن هذا كذلك، الرابع والٌوم. ثالث أٌضا   وفٌه والثالث،. جمار

 .الٌوم هذا فً علٌه رمً فال وإالّ  عشر،

 طلوع بٌن المتخلل الوقت فً العقبة جمرة رمى َمن أنّ  على اتفقوآٓٓالعاشر الٌوم جمرة

 .وكفى أجزأ، العاشر الٌوم ِمن وؼٌابها الشمس

 .بعده أو الوقت، هذا َقبل رماها لو فٌما واختلفوا

 قبله رماها فإذا الفجر، َقبل العقبة جمرة رمً ٌجوز ال: واإلمامٌة والحنابلة حنفٌةوال المالكٌة قال

 كالعجز لعذر، التقدٌم وأجازوا. أعاد عذر ؼٌر ِمن

 .:والخوؾ والمرض

 وبداٌة التذكرة،. )للوجوب ال لالستحباب المذكور الوقت ألنّ  بالتقدٌم؛ بأس ال: الشافعٌة وقال

 (.رشد ابن

 فعلٌه الؽد فً أو اللٌل فً رماها إن: مالك فقال النحر، ٌوم ِمن الشمس ؼابت حتى أخرها إذا أّما

 .دم

 (.البداٌة رشد ابن. )الؽد فً أو لٌال   رماها إن علٌه شًء ال: الشافعٌة وقال

 فً قضى نسً فإذا ؼروبها، إلى الشمس طلوع ِمن ٌمتد الجمرة هذه رمً وقت: اإلمامٌة وقال

 حتى النسٌان استمر وإن عشر، الثالث ففً ٌتذكر لَم وإن عشر، الثانً ٌومال ففً نسً فإذا الؽد،

 ( .ٔ)عنه ٌقضً َمن استناب أو بنفسه، القادم العام فً قضاه مكة ِمن خرج



 :شروط الجمار ولرمًٓٓٓٓالرمً شروط

 .بذلك اإلمامٌة صرح. النٌة - ٔ

 .باالتفاق حصى، بسبع الرمً ٌكون أن - ٕ 

 .باالتفاق واحدة، دفعة أكثر أو إثنتٌن ٌكفً وال بانفراد، فحصاة حصاة الرمً ٌكون أن - ٖ

 .باالتفاق - المعلوم الهدؾ أي - الجمرة إلى الحصاة تصل أن - ٗ

 والشافعٌة، اإلمامٌة عند طرحا   ٌطرحها أن ٌكفً فال الرمً، بتوسط وصولها ٌكون أن - ٘

 (.المؽنً. )والحنفٌة الحنابلة عند ذلك وٌجوز

 وما والخزؾ، والخشب والنحاس والحدٌد بالملح الرمً ٌكفً فال حجرا ، الحصاة تكون أن - ٙ

 خزفا   األرض، جنس ِمن كان ما كل ٌجزي: قال فإّنه - حنٌفة أبا عدا ما - الجمٌع عند ذاك إلى

 (.المؽنً. )حجرا   أو طٌنا   أو

 .َقبل ِمن بها ٌُرمَ  لَم أي أبكارا ، الحصى تكون أن - ٧

 .الحنابلة بذلك صرح

 .أفضل معها كان وإن الرمً، فً الطهارة ٌُشترط وال

 وال سودا   ال خرشا ، تكون وأن األنملة، رأس بقدر الحصاة تكون أن ٌستحب: اإلمامٌة وقال

 .الفول أي الباقالء، حبة بقدر تكون أن ٌستحب: ؼٌرهم وقال. حمرا   وال بٌضا  

 ٌوم العقبة جمرة إالّ  القبلة مستقبل وهو اله،أفع جمٌع ٌؤدي أن للحاج ٌستحب: اإلمامٌة وقال

 ٌستحب بل: ؼٌرهم وقال .كذلك رماها النبً ألنّ  مستدبرا ؛ ٌكون أن له فٌتسحب العٌد،

 ال وأن راكبا ، وٌجوز راجال ، الرمً حال ٌكون أن وٌستحب .الحال هذه فً حتى االستقبال،

 وؼٌره، بالمأثور ٌدعو وأن الٌمنى، لٌدبا الرمً ٌكون وأن أذرع، ٓٔ ِمن أكثر الجمرة عن ٌبعد

 :المأثور وِمن

 فً وارفعهن لً، فأحصهن حصٌاتً، هذه إنّ  اللهمّ .. مؽفورا   وذنبا   مبرورا ، حجا   اجعله اللهمّ )

 (.عنً الشٌطان ادحر اللهمّ  أكبر، هللا.. عملً

 : الشك

 األقل؛ على بنى العدد فً شك وإذا اإلصابة، عدم على بنى ال، أو الهدؾ أصاب أّنه فً شك إذا

 فً منى مناسك ِمن الحاج ٌؤدٌه منسك أّول العقبة جمرة فإنّ  وبالتالً، .الزٌادة عدم األصل ألنّ 

 بالذات، الٌوم هذا فً الطواؾ ألجل مكة إلى ٌمضً ثمّ  ٌقصر، أو ٌحلق أو ٌذبح ثمّ  العٌد، ٌوم

 .التالً الفصل فً الهدي عن الكالم وإلى. العٌد ٌوم هذه ؼٌر جمرة وال

 

 



 أحام الهدي وأيام التشريق 

 : الهدي

 واجب إلى تقسٌمه فً: أّوال   ٌقع عنه والكالم الهدي، هو العٌد ٌوم منى أعمال ِمن الثانً الواجب

. لهديا صفات فً: ثالثا  . الهدي علٌه ٌجب فٌمن: ثانٌا  . أقسام إلى الواجب تقسٌم ثمّ  وؼٌره،

 ٌجد لَم لمن عنه البدل فً: سادسا  . لحمه حكم فً: خامسا  . ذبحه أو نحره ومحل وقته فً: رابعا  

 :التفصٌل وإلٌك. ثمنه وال الهدي

 

 : الهدي أقسام

 َفَصل  :) تعالى قوله تفسٌر فً وجاء. األضحٌة هو والمستحب ومستحب، واجب إلى الهدي ٌنقسم

 وجاءت العٌد، صالة َبعد بالنحر( وسلّم علٌه هللا صلّى) المرسل نبٌه أمر هللا أنّ (  َواْنَحرْ  لَِرب كَ 

 بٌاضه ؼلب ما: واألملح. قرن له ما: واألقرن. أملحٌن أقرنٌن بكبشٌن ضّحى النبً أنّ  الرواٌة

 .سواده على

 بالقٌاس الحال هً كما عام كل فً بٌت أهل كل على واجبة األضحٌة إنّ : والحنفٌة المالكٌة وقال

 .الفطر زكاة إلى

 تلٌه التً والثالثة العٌد، ٌوم: أربعة منى فً المستحبة األضحٌة أٌام إنّ : والشافعٌة اإلمامٌة وقال

ٌّام منى ؼٌر فً أّما ،- التشرٌق أٌام وهً -  عشر، والحادي العٌد، ٌوم: فقط ثالثة األضحٌة فأ

 ٌكن، ومهما .منى وؼٌر منى فً ثالثة أٌامها إنّ : والحنفٌة والحنابلة المالكٌة وقال .عشر والثانً

 . والخطبتٌن العٌد لصالة ٌتسع ما ومضً الشمس، طلوع َبعد األضحى ٌوم أوقاتها أفضل فإنّ 

 إِلَى بِاْلُعْمَرةِ  َتَمَتعَ  َفَمنْ :) تعالى قال التمتع، دم( ٔ: )أربعة الكرٌم القرآن بنص الواجبة والدماء

َسرَ  َفَما اْلَحج   ٌْ  ِمْنُكمْ  َكانَ  َفَمنْ :) قابل ِمن عزّ  قال مخٌر، وهو الحلق، دم( ٕ( . ) ْلَهْديِ ا ِمنْ  اْسَت

ة   َرْأِسهِ  ِمنْ  أَذى   ِبهِ  أَوْ  َمِرٌضا   ٌَ امٍ  ِمنْ  َفِفْد ٌَ  قال الجزاء، هدي( ٖ( . ) ُنُسكٍ  أَوْ  َصَدَقةٍ  أَوْ  ِص

دا   ِمْنُكمْ  َقَتلَهُ  فَمنْ :) سبحانه ْحُكمُ  الَنَعمِ  ِمنْ  َقَتلَ  امَ  ِمْثلُ  َفَجَزاء   ُمَتَعم   َبالِػَ  َهْدٌا   ِمْنُكمْ  َعْدلٍ  َذَوا ِبهِ  ٌَ

َسرَ  َفَما أُْحـِصْرُتمْ  َفإِنْ :) شأنه عزّ  قال الحصار، وهدي( ٗ( . ) اْلَكْعَبةِ  ٌْ  ( . اْلَهْديِ  ِمنْ  اْسَت

 عن التالٌة الفقرة فً ونتحدث. الٌمٌن أو النذر، أو بالعهد، وجب ما األربعة هذه إلى وٌضاؾ

 .مناسكه ِمن ومنسك الحج أعمال ِمن كجزء الهدي،

 : الهدي؟ علٌه ٌجب َمن

 قوال   اتفقوا وأٌضا   باالتفاق، المفِرد الحاج على وال مفردة، بعمرة اعتمر َمن على الهدي ٌجب ال

 .أٌضا   القارن على ٌجب: األربعة وقال. المّكً ؼٌر المتمتع على الهدي وجوب على واحدا  

 .اإلحرام ِمن معه الهدي بسٌاق أو بنذر، إالّ  القارن على الهدي ٌجب ال: اإلمامٌة لوقا



 فً جاء فقد الهدي، علٌه ٌجب ال: األربعة قال ال؟ أو دم علٌه هل: تمتع إذا المكً فً واختلفوا

 (.الحرام المسجد حاضري على ٌجب ال المتعة دم أنّ  العلم أهل بٌن خالؾ ال(: )المؽنً) كتاب

 لو(: )الجواهر) كتاب فً جاء فقد الهدي، علٌه ٌجب( ٔ)التمتع حج المكً حج لو: اإلمامٌة لوقا

 الواجب الهدي أنّ  على واتفقوا (.عظٌمة شهرة المشهور على الهدي علٌه وجب المّكً تمتع

 .الحج أركان ِمن ركنا   لٌس

 : الهدي صفات

. باالتفاق والمعز والؽنم، والبقر، ل،اإلب: األنعام ِمن ٌكون أن - ٔ :ٌلً ما الهدي فً ٌشترط

 الضأن ِمن ٌجزي ال: )قالوا والحنابلة والشافعٌة والمالكٌة الحنفٌة أنّ ( المؽنً) كتاب فً وجاء

 سنتان، له ما البقر وِمن سنة، له ما وهو الثنً، المعز وِمن أشهر، ستة له الذي وهو الجذع، إالّ 

 أّنه سوى لإلمامٌة،( الجواهر) كتاب فً جاء ما مع هذا وٌتفق (.سنوات خمس له ما اإلبل وِمن

 والسٌد الحكٌم السٌد وقال.الثانٌة فً دخل ما والمعز السادسة، فً دخل بما اإلبل ِمن الثنً فّسر

: قاال ثمّ  الثالثة، فً دخل ما والمعز البقر وِمن السادسة، فً دخل ما اإلبل ِمن ٌجزي: الخوبً

 .األحوط على الثانٌة فً دخل ما الؽنم وِمن

 وال المرٌضة، وال العرجاء، وال العوراء، تجزي فال العٌوب، ِمن خالٌا   تاما   الهدي ٌكون أن - ٕ

 وفً لها، قرن ال التً: وهً الجماء وفً الخصً، فً واختلفوا .باالتفاق لها مخ ال التً الكبٌرة

 .الذنب المقطوعة: وهً البتراء وفً صؽٌرة، إذن لها أو لها، إذن ال التً :وهً الصماء

 كل ٌجزي بل: المؽنً صاحب وقال .منها شًء ٌجزي ال: الخوبً والسٌد الحكٌم السٌد فقال

 الضأن ِمن والذكران أفضل، والبقر اإلبل ِمن اإلناث: التذكرة فً الحلًّ العالّمة وقال .منها نوع

 فً واألنثى ذكرال: المؽنً صاحب وقال .البابٌن فً العكس جواز فً خالؾ وال أولى، والمعز

 .سواء الهدي

 : ومكانه الهدي وقت

 عشر الحادي وتالٌاه العٌد ٌوم إّنه: والحنابلة والحنفٌة المالكٌة فقال نحره أو الهدي ذبح وقت اّما

 ٌتقٌد فال ؼٌره أّما والتمتع، القران لهدي الوقت هذا إنّ : قالوا الحنفٌة أنّ  سوى عشر، والثانً

 .األربعة المذاهب على الفقه كتاب فً جاء كما الهدي، أنواع بٌن ةالمالكٌ ٌفرق ولَم بزمان،

 سقط تطوٌعا   كان فإن: عنه أخره وإن البدل، علٌه وجب وقته عن الذبح قّدم إن: الحنابلة وقال

 .قضاه واجبا   كان وإن وقته، بذهاب

 وعلٌه أجزأ، تأخر إنو ٌجز، لَم الثالثة العٌد أٌام َقبل والقران التمتع هدي ذبح إن: الحنفٌة وقال

 .التأخر عن كفارة

 حد وال علٌه، تقدٌمه وٌجوز بالحج إحرامه المتمتع على الواجب الهدي وقت: الشافعٌة وقال

 (.األربعة المذاهب على الفقه. )النحر ٌوم واألفضل آلخره،



 العٌد، ومٌ هو النحر أو الذبح وقت إنّ : قالوا النحر أو الذبح فً النٌة اإلمامٌة أوجب أن وَبعد

 ذبحه لو ٌجزي وكذلك بالتأخٌر، ٌأثم ولكن ٌجزي الرابع أو الثالث أو الثانً الٌوم إلى أخره وإن

 بدون التأخٌر كان ولو حتى ذلك، فً الخالؾ عدم الجوار صاحب ونقل. الحجة ذي أٌام بقٌة

 .اإلمامٌة عند العاشر الٌوم على النحر أو الذبح تقدٌم ٌجوز وال .عذر

 وقد وؼٌرها،  منى الحرم وٌشمل والحنابلة، والشافعٌة الحنفٌة عند الحرم فهو الهدي مكان أّما

 (.الحرمٌن حدّ ) فقرة( اإلحرام محظورات) بعنوان سابق فصل فً تحدٌده إلى أشرنا

 فً ال الحج، إحرام فً مسوقا   ٌكون أن: األّول: شروط ثالثة بمنى الهدي لذبح: المالكٌة وقال

 أو نحره ٌرٌد أن: والثالث. العٌد ٌوم لٌلة ِمن جزءا   بعرفة بالهدي ٌقؾ أن: ثانًال. العمرة إحرام

 لو حتى بمنى، إالّ  للمتمتع الذبح أو النحر ٌكون لن: اإلمامٌة وقال .تالٌه أو العٌد ٌوم فً ذبحه

 (.التذكرة. )بمكة ٌذبح أو فٌنحر العمرة إحرام فً ٌُساق ما أّما وجوبا ، ال ندبا   تمتع

ٌّة وعلى  وبالجملة،: )رشد ابن قال األفضل، وهو الجمٌع، عند جابز بمنى الهدي فإنّ  حال، أ

 اإلمامٌة إنّ : ؼٌرهم وبٌن اإلمامٌة بٌن الخالؾ فإنّ  وبالتالً،(. العلماء ِمن إجماع بمنى النحر

 .الحرم أجزاء ِمن ؼٌرها وبٌن بٌنها بالتخٌٌر ٌقولون وؼٌرهم منى، بتعٌٌن ٌقولون

 : الهدي لحم

 .المساكٌن على فٌه لحمه تفرقة وجب بالحرم نحره وجب ما: والشافعٌة الحنابلة قال

 .وؼٌره الحرم فً لحمه تفرقة ٌجوز بل: والمالكٌة الحنفٌة وقال

 ما وكل منه، األكل ٌجوز ال الهدي ِمن واجبا   كان ما كل: الشافعٌة وقال

 .منه األكل ٌجوز تطوعا   كان

 وهدي للمساكٌن، نذر وما الصٌد، وجزاء األذى، فدٌة إالّ  كله الهدي ِمن ٌأكل: المالكٌة وقال

 .محله َقبل عطب إذا التطوع

 (.السّنة وفقه األربعة، المذاهب على والفقه المؽنً،)

 ولو حتى المؤمنٌن إلى الثلث وٌهدي المؤمن، الفقٌر على الهدي بثلث ٌتصدق: اإلمامٌة وقال

 (.والخوبً الحكٌم السٌدٌن ومنسكا الجواهر،. )لباقًا الثلث ِمن وٌأكل أؼنٌاء، كانوا

 : البدل

 أٌام، عشرة صوم وهو عنه، البدل إلى انتقل ثمنه وال الهدي ٌجد لَم إذا الحاج أنّ  على اتفقوا

ِجدْ  لَمْ  َفَمنْ :) تعالى لقوله أهله؛ إلى رجع إذا وسبعة الحج، أٌام فً متتابعات منها ثالثة امُ  ٌَ ٌَ  َفِص

ٌَامٍ  َثالََثةِ   ( . َكاِملَة   َعَشَرة   ِتْلكَ  َرَجْعُتمْ  إَِذا َوَسْبَعةٍ  اْلَحج   ِفً أَ

 كان ولو حتى الصوم، إلى انتقل موضعه ِمن عدم فمتى مكانه، فً الهدي على القدرة وتعتبر

 تماما   وقته، فً علٌه القدرة اعتبرت كذلك كان وما مؤقت، وجوبه ألنّ  بلده؛ فً علٌه قادرا  

 .الطهارة ًف كالماء



 : بالذبح التوكٌل

 ألّنه ؼٌره؛ فٌه ٌوكل أن وٌجوز بنفسه، الذبح الحاج ٌتولى أن األفضل

 أن واألفضل األصٌل، عن الذبح فً النٌابة الوكٌل ٌنوي أن على النٌابة، تقبل التً األفعال ِمن

 .معا   ٌنوٌا

 .الذبح لحا ٌحضر أو الذابح، ٌد مع ٌده الحاج ٌضع أن ٌستحب: اإلمامٌة وقال

 اسم فً الوكٌل ؼلط إذا: )اإلمامٌة ِمن المامقانً هللا عبد للشٌخ( الٌقٌن مناهج) كتاب فً وجاء

 أنّ  اإلمام عن جاء فقد جٌد، وهو(. القصد على العمدة ألنّ  ذلك؛ ٌضر لَم اسمه نسً أو األصٌل،

 (.بأس ال: )اإلمام فقال. ؼٌرها فسّمى الجارٌة، باسم أخطأ الزواج فً وكٌال  

 : والمعتر القانع

 قال( .  َواْلُمْعَترَ  اْلَقاِنعَ  َوأَْطِعُموا ِمْنَها َفُكلُوا:) الحج سورة ِمن ٖٙ اآلٌة الكرٌم القرآن فً جاء

 شدقه ٌلوي وال ٌكلح، وال ٌسخط، وال تعطٌه، بما ٌرضى الذي هو: القانع: )الصادق اإلمام

 (.لك ترضٌع أي لتعطٌه، بك ٌمر الذي هو: والمعتر. ؼضبا  

 : البدنة عوض

 الترتٌب، على ٌذبحها شٌات سبع علٌه كان ٌجدها ولَم نذر أو كفارة فً بدنة علٌه وجبت َمن

 (.التذكرة. )ٌوما   عشر ثمانٌة صام ٌتمكن لَم وإن

 : واإلشعار التقلٌد

 إلبلل األٌمن السنام صفحة ٌشق أن: واإلشعار. أشبهه وما نعال   الهدي عنق فً ٌجعل أن: التقلٌد

 أبو) إالّ  المذاهب فقهاء عامة والتقلٌد اإلشعار استحب وقد .بالدم وٌلطخها ٌدمٌها، حتى البقر أو

 تعذٌب ألّنه بحال؛ ٌجوز فال اإلشعار أّما اإلبل، تقلٌد وٌسن الؽنم، تقلٌد ٌسن: قال فإّنه( حنٌفة

 وقد مسلمون، نفسه الوقت فً وكلّنا بالحٌوان، الرفق انصار ِمن وكلّنا (.المؽنً. )للحٌوان وإٌالم

 وعمله، وفتواه حنٌفة أبً باعتراؾ الهدي فً أوجبه بل ونحره، الحٌوان ذبح اإلسالم أباح

 .أولى بطرٌق فاإلشعار

 : المسلم ؼٌر على الصدقة

 لهذا جاز إنسان إلى الذبٌحة أهدى أو الحاج تصدق إذا: )الحج مناسك فً الخوبً السٌد قال

 الوقؾ اإلمامٌة أباح عامة، وبصورة (.والمسلم المؤمن لؽٌر حتى شاء لمن ٌعطٌها أن األخٌر

 وسٌلة فً األصفهانً الحسن أبو السٌد قال. المسلم وؼٌر المسلم على الواجبة ؼٌر والصدقة

 اإلسالم، وال بل اإلٌمان، وال الفقر المندوبة الصدقة فً علٌه المتصدق فً ٌعتبر ال: )النجاة

 قرابة ِمن لٌسا أي ،(أجنبٌٌن كانا وإن الذمً، وعلى اإلمامً، ؼٌر وعلى الؽنً على فتجوز

 .الحربً على حتى الصدقة تجوز: العروة ملحقات فً كاظم السٌد قال بل. المتصدق

 



 : وطمره الهدي حرق

 بالنظر جانبا ، ٌطرحه أو ٌدفنه ثمّ   الهدي ٌقبل لمن نقودا   ٌدفعوا أن - الٌوم - الحجاج عادة ِمن

 .المستهلكٌن وجود وعدم دياله لكثرة

 حكمه معرفة إلى الماسة الحاجة رؼم منعه، أو ذلك لجواز تعّرض قرأت فٌما أحدا   أرَ  ولَم

 الرواٌة هذه - األضحٌة استحباب تأكد باب: بعنوان - األضحٌة فً الوسابل صاحب نقل .ودلٌله

 األضحى هذا جعل إّنما: )قال أّنه( وسلّم علٌه هللا صلّى) هللا رسول عن آبابه عن الصادق عن

 لكّنه المستحبة األضحٌة فً خاصا   كان وإن الحدٌث وهذا (.فأطعموهم اللحم ِمن مساكٌنكم لتشبع

 .الواجب الهدي على ضوءا   ٌلقً

 

 : ومنى مكة بٌن

 فً أّما الهدي، الثانً وفً العقبة، جمرة رمً هو بمنى العاشر الٌوم فً األّول العمل أنّ  قّدمنا

 كما ،(والتقصٌر السعً) بعنوان سابق فصل فً عنه تكلمنا وقد التقصٌر، أو الحلق هوف الثالث

 التفصٌل أحب وَمن ،(منى فً) بعنوان الذبح على التقصٌر أو الحلق تقدٌم حكم إلى أشرنا

 .الفصلٌن هذٌن إلى فلٌرجع

 بالبٌت وطاؾ مكة، إلى رجع والذبح الرمً ِمن العٌد ٌوم منى فً مناسكه الحاج قضى وإذا

 َبعد منى إلى ٌعود األربعة وعند .والمروة الصفا بٌن سعى ثمّ  ركعتٌه، وصلّى الزٌارة، طواؾ

 .النساء حتى شًء كل عندهم له وٌحلّ  الطواؾ، هذا

 عندهم النساء تحلّ  وال ركعتٌه وٌصلًّ النساء، طواؾ وهو آخر، طوافا   ٌطوؾ اإلمامٌة وعند

 .تقدم فٌما مفصال   ذلك عن وتكلمنا الطواؾ، بهذا إالّ 

 : بمنى المبٌت

 عشر الحادي لٌلة وهً التشرٌق، لٌالً فً منى إلى العودة علٌه وجب الطواؾ ِمن انتهى إذا

 الٌوم شمس ؼروب وَقبل الزوال َبعد وخرج تعّجل إذا إالّ  عشر، الثالث ولٌلة عشر الثانً ولٌلة

 ِفً َتَعَجلَ  َفَمنْ :) تعالى لقوله الث؛الث الٌوم فً هذه والحال شًء علٌه ٌجب فال عشر، الثانً

نِ  ٌْ ْوَم هِ  إِْثمَ  َفالَ  ٌَ ٌْ  .بواجب ولٌس سّنة، بمنى المبٌت: حنٌفة أبو وقال ( . َعلَ

 على الكفارة وجوب فً واختلفوا بركن، ولٌس ُنسك أّنه على المبٌت بوجوب القابلون واتفق

 بُمد ٌكفّر أن هعلٌ: الشافعً وقال .علٌه شًء ال: حنبل ابن قال :تاركه

 حتى بالعبادة مشتؽال   بمكة كان فإن منى بؽٌر بات إذا: )اإلمامٌة وقال. دم علٌه: المالكٌة وقال

 كل عن علٌه كان تعّبد وإن مكة ؼٌر فً بات أو متعبد ؼٌر بات إذا أّما علٌه، فدٌة فال أصبح

 (.الحكٌم للسٌد السالكٌن مناهج(. )جاهال   أو ناسٌا   كان ولو حتى شاة، لٌلة

 .والعبادة التهجد وٌستحب منى، لٌالً فً األعمال ِمن شًء ٌجب وال



 : التشرٌق أٌام الرمً

 منها ٌوم كل فً ٌرمً أن إالّ  التشرٌق أٌام - مفِردا   أو قارنا   أو كان متمتعا   - للحاج عمل ال

 رماها التً العقبة جمرة فً مر ما فعلى بها ٌتصل وما الحصى عدد أّما باالتفاق، جمار ثالث

  .العٌد ٌوم

 .ؼروبها إلى الشمس طلوع ِمن الثالثة األٌام ِمن ٌوم كل ِمن الرمً وقت ٌبدأ: اإلمامٌة وقال

 اإلمامٌة أنّ  على أعاد، الزوال َقبل رماها فإن ؼروبها، إلى الشمس زوال ِمن بل: األربعة وقال

 .أفضل الزوال عند: قالوا

 َبعد ما إلى الرمً تأخٌر وٌجوز فقط، الثالث الٌوم فً لالزوا َقبل الرمً حنٌفة أبو وأجاز

 .األعذار ألُولً الؽروب

 وعشرٌن إحدى الثالثة األٌام ِمن ٌوم كل فً الحاج ٌومً : الرمً صورة نذكر ٌلً وفٌما 

 ِمن الجمرات أبعد وهً باألُولى، ٌبتدئ حصى، سبع منها واحدة كل دفعات، ثالث على حصاة

 حصى، بسبع المسٌل بطن ِمن ٌسارها عن حذفا   ٌرمٌها أن وٌستحب ؾ،الخٌ مسجد وتلً مكة

 ٌسار عن وٌقؾ - الوسطى وُتسّمى - الثانٌة الجمرة إلى ٌتقدم ثمّ  .وٌدعو حصاة، كل عند وٌكّبر

 ثمّ  ،(وسلّم علٌه هللا صلّى) النبً على وٌصلًّ علٌه، وٌثنً هللا وٌحمد القبلة، وٌستقبل الطرٌق،

ولى، عند صنع كما وٌصنع الجمرة، ٌرمً ثمّ  دعو،وٌ قلٌال   ٌتقدم  ً  َبعد أٌضا   وٌدعو وٌقؾ، األُ

 كالسابقة وٌرمٌها - العقبة بجمرة أٌضا   وُتسّمى - الثالثة الجمرة إلى ٌمضً ثمّ  .األخٌرة الحصاة

 ٓالرمً ٌختم وبها بعدها، ٌقؾ وال

 ٌوم كل - عشر الثالث لٌلة ىبمن بات إن - حصاة ٖٙ بمنى الثالثة األٌام فً ٌرمٌه ما فمجموع

 .السبعٌن على فتتم العٌد، ٌوم رماها التً السبع إلى تضاؾ ،ٕٔ

 جمٌع فً نعلم وال: )الؽنً صاحب وقال خالفا ، فٌه نعلم ال: قال التذكرة صاحب هذا نقل أن َبعد

 ما عٌن المؽنً صاحب ذكره وما (.الٌدٌن رفع موضوع خالؾ فقد مالكا   إالّ  خالفا   ذكرنا ما

 خاصا   مكانا   الثالث الجمار ِمن واحدة لكل أنّ  ٌتبٌن وبهذا .منه قرٌب أو التذكرة، صاحب ذكره

 بٌن الترتٌب وجوب على - حنٌفة أبا عدا ما - جمٌعا   واتفقوا .عنه التعدي ٌجوز ال منى، ِمن بها

 .الترتٌب به ٌحصل ما على اإلعادة وجبت بعض على بعضها قّدم فلو الجمار، هذه

 والمشً وماشٌا ، راكبا   الرمً وٌجوز (.والمؽنً التذكرة،. )الترتٌب ٌجب ال: حنٌفة أبو الوق

 َبعد الوقوؾ أو الدعاء أو التكبٌر ترك ولو ؼٌره، عنه ٌرمً أن عذر له لمن وٌجوز. أفضل

 .علٌه شًء فال الثانٌة

 أٌام آخر إلى بكامله مًالر أخر أو ناسٌا ، أو جاهال   أو عامدا   بعده ما إلى ٌوم رمً أخر وإذا

 .والمالكٌة الشافعٌة عند علٌه شًء فال واحد ٌوم فً ورماها التشرٌق

 عن وعلٌه الؽد، فً رمٌها استدرك الؽد إلى ثالثا   أو حصاتٌن أو حصاة ترك إن: حنٌفة أبو وقال

 .دم وعلٌه الؽد فً رماها أربعا   ترك وإن مسكٌن، إطعام حصاة كل



ٌّام مضت حتى الجمار ٌرم لَم َمن أنّ  على األربعة واتفق  ٌرمٌها أن علٌه ٌجب فال التشرٌق أ

 .أبدا  

 بعضها أو كلها الجمار ترك َمن: المالكٌة فقال ذلك، عن التكفٌر فً بٌنهم فٌما األربعة اختلؾ ثمّ 

 .دم فعلٌه واحدة ولو

 .مسكٌن إطعام جمرة كل فعن فصاعدا   جمرة ترك وإن دم، فعلٌه تركها إن: الحنفٌة وقال

. دم الثالث وعن مدان، حصاتٌن وعن طعام ِمن ُمد الواحدة الحصاة عن علٌه: الشافعٌة وقال

 (.والمؽنً رشد، ابن بداٌة)

 الجمار نسً وإن التشرٌق، أٌام دامت ما الؽد ِمن أعاد جمرة رمً نسً إذا: اإلمامٌة وقال

 باقٌة، التشرٌق أٌام كانت إن والرمً منى إلى الرجوع علٌه وجب مكة إلى وصل حتى بكاملها

 (.التذكرة. )علٌه كفارة وال عنه، استناب أو بنفسه، القادمة السنة فً الرمً قضى وإالّ 

 ونعته باألقوى، القضاء وجوب نَعت األّول أنّ  إالّ  والخوبً، الحكٌم السٌدٌن فتوى مع هذا وٌتفق

 .حجه بطلٌ لَم متعمدا   الرمً ترك َمن أنّ  على واتفقا باألحوط، الثانً

 فٌخرج التشرٌق، أٌام ِمن بٌومٌن ٌكتفً أن للحاج أنّ  على المذاهب اتفاق إلى سبق فٌما وأشرنا

 والرمً المبٌت علٌه وجب بها وهو ؼربت فإن عشر، الثانً الٌوم شمس تؽرب أن َقبل منى ِمن

 اّتقى قد كان نلم والتعجٌل الخروج هذا ٌجوز إّنما: قالوا اإلمامٌة ولكنّ  عشر، الثالث الٌوم فً

 .أٌضا   عشر الثالث لٌلة فً المبٌت علٌه ٌجب وإالّ  إحرامه، فً والنساء الصٌد

 َبعد مكة إلى عاد وإذا .خٌفا   ٌُسّمى جبل كل سفح وفً بمنى، الخٌؾ مسجد فً الصالة وتستحب

 فٌةالحن وقال .والمالكٌة اإلمامٌة عند الوداع طواؾ ٌطوؾ أن اسُتحب منى مناسك ِمن االنتهاء

 الرجوع َبعد بمكة اإلقامة ٌرٌد ال َمن وعلى المكً، ؼٌر على واجب الوداع طواؾ: والحنابلة

 قال َمن عند فدٌة وال علٌها وداع وال خرجت، توّدع أن َقبل المرأة حاضت وإذا .منى ِمن

 وال المسجد أبواب ِمن باب أدنى ِمن توّدع أن ٌستحب ولكن الحابض، ؼٌر على بالوجوب

 .تدخل

 : الحج ورةص

 حسب الحج ألعمال جامعة صورة ٌلً فٌما نذكر القارئ، على والتٌسٌر التوضٌح فً رؼبة

 :بٌنها الشرعً الترتٌب

 فً فرق ال بالتلبٌة وٌشرع ٌحاذٌه، بما أو به مر الذي المٌقات ِمن مكة عن البعٌد الحاج ٌُْحِرم

 منازلهم ِمن فٌحرمون الحرم أهل أّما قارن، أو مفِرد أو متمتع أو مفردة، بعمرة معتِمر بٌن ذلك

 .- أٌضا   استحبابا   - اؼتسل مكة دخل وإذا    .- استحبابا   - وهلل كّبر البٌت رأى فإذا

 طواؾ وٌطوؾ بٌده، إلٌه أشار وإالّ  استطاع، إن وٌقّبله األسود الحجر وٌستلم البٌت، ٌدخل ثمّ 

 إن الحجر ٌستلم ثمّ  الطواؾ، ركعتً ٌصلًّ ثمّ  قارنا ، أو مفِردا   كان إن -استحبابا   - القدوم



 الٌوم وهو - التروٌة ٌوم جاء فإذا إحرامه، على باقٌا   بمكة ٌقٌم ثمّ  البٌت، ِمن وٌخرج استطاع،

 .بٌوم َقبله خرج شاء وإن عرفة، إلى خرج - الحجة ذي ِمن الثامن

 ثمّ  الطواؾ، ركعتً صلّىو - وجوبا   - طاؾ التمتع حج حاجا   أو مفردة، بعمرة معتِمرا   كان وإن

 حتى شًء كل له وٌباح إحرامه ِمن حٌنبذٍ  وٌتحلل ، قصر أو حلق ثمّ  والمروة، الصفا بٌن سعى

 .النساء

 الزوال حٌن بعرفة الوقوؾ ٌدرك أن فٌه ٌمكنه وقت فً مكة ِمن آخر إحراما   المتمتع ٌُنشا ثمّ 

 ذي ِمن الثامن الٌوم وهو - تروٌةال ٌوم اإلحرام واألفضل الحجة، ذي ِمن التاسع الٌوم ِمن

 .المٌزاب تحت ٌكون وأن - الحجة

 ِمن بعرفة الوقوؾ وقت وٌبدأ بمنى، مارا   عرفة إلى مفِردا   أو قارنا   أو كان متمتعا   الحاج وٌتجه

 .والمالكٌة والشافعٌة الحنفٌة عند العاشر الٌوم فجر إلى التاسع الٌوم زوال

 عند شمسه ؼروب إلى التاسع زوال وِمن  .الحنابلة عند رالعاش فجر إلى التاسع فجر وِمن

 .- استحبابا   - الدعاء فً وٌلح بعرفة، الحاج وٌدعوٓالعاشر الٌوم فجر إلى وللمضطر اإلمامٌة،

 - استحبابا   - بٌنهما جامعا   العٌد لٌلة والعشاء المؽرب صالة فٌها ٌصلًّ المزدلفة إلى ٌتجه ثمّ 

 ٌجب وال. والحنابلة والشافعٌة الحنفٌة عند بالمزدلفة اللٌلة هذه فً ٌتالمب علٌه وٌجب .باالتفاق

 .األفضل ولكّنه والمالكٌة، اإلمامٌة عند

 عند ومستحب والحنفٌة، اإلمامٌة عند الفجر طلوع َبعد الحرام بالمشعر الوقوؾ ٌجب وفٌها

 .نىبم لٌرمٌها - استحبابا   - حصاة سبعٌن الحاج ٌأخذ المزدلفة وِمن .ؼٌرهم

 أو قارنا   أو كان متمتعا   العقبة، جمرة فٌرمً العٌد ٌوم ِمن الشمس طلوع َقبل منى إلى ٌتجه ثمّ 

 .- استحبابا   - الرمً عند وٌسّبح وٌكّبر وؼٌابها، الشمس طلوع بٌن وٌرمٌها مفِردا ،

 أّما. بٌستح ولكن باالتفاق، المفِرد على ٌجب وال باالتفاق، مكً ؼٌر متمتعا   كان إن ٌذبح ثمّ 

 األضحٌة معه صحب إذا إالّ  اإلمامٌة عند علٌه ٌجب وال األربعة، عند الذبح علٌه فٌجب القارن

 .المذاهب بقٌة عند ٌجب وال اإلمامٌة، عند الذبح علٌه وجب المكً تمتع وإذا اإلحرام، وقت

 علٌه حُرم ما صٌرالتق أو بالحلق له وٌحلّ  - مفِردا   أو قارنا   أو كان متمتعا   - ٌقصر أو ٌحلق ثمّ 

 .والمالكٌة اإلمامٌة عند والطٌب النساء وإالّ  والحنفٌة، والشافعٌة الحنابلة عند النساء إالّ 

 - ركعتٌه وٌصلًّ الزٌارة، طواؾ فٌطوؾ - العٌد ٌوم أي - الٌوم نفس فً مكة إلى ٌعود ثمّ 

 بٌن ٌسعى ثمّ  .األربعة عند النساء حتى شًء، كل له وٌحلّ  - مفِردا   أو قارنا   أو كان متمتعا  

 طواؾ َبعد السعً علٌه وجب قارنا   أو مفِردا   كان وإن باالتفاق، متمتعا   كان إن والمروة الصفا

 َبعد سعى قد كان إذا السعً علٌه ٌجب ال ؼٌرهم وعند حال، كل على اإلمامٌة عند الزٌارة

 كان متمتعا   - السعً عدبَ  آخر طوافا   ٌطوؾ أن ٌجب اإلمامٌة وعند .وجب وإالّ  القدوم، طواؾ

 .عندهم به إالّ  تحلّ  وال النساء، طواؾ هو وهذا - مفِردا   أو قارنا   أو

 الجمار وٌرمً عشر، الحادي لٌلة فٌها وٌنام العاشر، الٌوم نفس فً منى إلى الحاج ٌعود ثمّ 

 َبعد رمًال اإلمامٌة وأجاز. باالتفاق عشر الحادي ٌوم ِمن ؼروبها إلى الشمس زوال عند الثالث



 منى ٌترك أن وله .باألمس فعل ما عشر الثانً الٌوم فً ٌفعل ثمّ  .الزوال وقبل الشمس طلوع

 عشر، الثالث لٌلة المبٌت علٌه وجب فٌها وهو الؽروب دخل وإن باالتفاق، الٌوم هذا ؼروب َقبل

 .شاء إن هبعد أو الزوال َقبل مكة إلى ٌعود الرمً وَبعد .الٌوم هذا فً الثالث الجمار ورمً

 المقٌم ؼٌر على ووجوبا   والمالكٌة، اإلمامٌة عند - استحبابا   - الوداع طواؾ طاؾ مكة دخل وإذا

 .ؼٌرهم عند بمكة

 : الحجة ذي هالل

 الحرمٌن حكومة وتلزم الحجة، ذي هالل بثبوت اإلمامً ؼٌر ٌحكم أن السنٌن أكثر فً ٌصادؾ

 الحاج ٌصنع فمإذا  اإلمامً، المجتهد عند ٌثبت أن دون بحكمه، بالعمل الحجاج الشرٌفٌن

 ٌبطل وهل ؟ بمذهبه العمل ٌستطع لَم إذا المؤقتة، األعمال وسابر بعرفة، الوقوؾ فً اإلمامً

 أعمالهم؟ فٌه ٌؤدون الذي الوقت فً األعمال سابر وأدى الناس مع وقؾ إذا حجه

 اإلمامً ؼٌر الحاكم حكم إذا) :ه ١ٖٔٔ طبعة ١ٔ ص( الحج مناهج) فً الحكٌم السٌد قال

 منه، التاسع فً المشعر وفً الحجة، ذي ِمن الثامن فً بعرفة موقفهم وكان الهالل، بثبوت

 الذمة وفراغ الوقوؾ صحة فالظاهر معهم، الوقوؾ - الضرر ِمن الخوؾ أي - التقٌة واقتضت

 وال ؼٌره، أو سهنف عن مندوبا   الحج كان أو ذمته فً الحج استقر عّمن ناببا   كان إذا وكذا به،

 (.بذلك العلم وعدم للواقع، الحكم بمخالفة العلم صورة بٌن اإلجزاء فً فرق

 ولَم به، وحكم الشٌعً ؼٌر القاضً عند الهالل ثبت إذا) (الحج مناسك) فً الخوبً السٌد وقال

 وٌجزي معهم، والوقوؾ متابعتهم وجبت للواقع الحكم مطابقة احتملت ولكن الشٌعة، عند ٌثبت

 أنّ  نفسه له وسّولت ،- الضرر خوؾ أي - التقٌة تقتضٌه ما خالؾ وَمن. األظهر على الحج ذاه

 .(حجه وفسد محّرما   ارتكب مخالفتهم، فً االحتٌاط

 حتى حرج، ثانٌة الحج وإعادة العسر، بهم ٌرٌد وال الٌسر، بعباده ٌرٌد هللا أنّ  شكٍ  َمن ولٌس

 .التعبٌر صح إن رة،م ِمن أكثر سبٌال   إلٌه استطاع َمن على

 أن ٌجب فهل َقبل؟ ِمن له جرى ما فٌها أعاد التً السنة فً له جرى لو المسكٌن ٌصنع ومإذا

 وسٌد المؤمنٌن أمٌر على والسالم والصالة. مذهبه ٌصادؾ حتى وهكذا ورابعا ، ثالثا   الحج ٌكرر

 (.كثٌرا   القلٌل على وأعطى عسٌرا ، ٌكلّؾ ولَم ٌسٌرا ، كلؾ هللا إنّ : )ٌقول حٌث الوصٌٌن،

 أفضل علٌهم منهم أحدا   أنّ  ٌُعهد ولَم األطهار، األبمة عهد فً ذلك حدث قد أّنه نعلم أّننا إالّ  هذا،

 ترتٌب جاز(: )الناسك دلٌل) فً الحكٌم السٌد قال ولذا الحج، بإعادة شٌعته أمر والسالم الصالة

 على( ع) األبمة زمن ِمن القطعٌة السٌرة وتقتضٌه اإلمامً، ؼٌر القاضً حكم على اآلثار

 (.ذلك ِمن لشًء تعّرض دون ِمن الموقؾ، فً متابعتهم

 

 

 



 : األعظم الرسول زيارة

: قال أّنه ثبت فقد مؤكدا ، استحبابا  ( وسلّم وآله علٌه هللا صلّى) األعظم الرسول زٌارة تستحب

ًَ  هاجر كمن موتً َبعد قبري زار َمن)  مسجد فً الصالة حباباست وٌتأكد (.حٌاتً فً إل

 .بالحدٌث ثبت كما الجنة، رٌاض ِمن روضة فإّنها ومنبره، قبره بٌن تقع أن أكثر الرسول

 األحزاب، ومسجد إبراهٌم، أم ومشربة قبا، مسجد: مثل المدٌنة، فً كلها المساجد إتٌان وٌستحب

 أبمة زٌارة تستحبو (.ع) بأُحد مزةح قبر بخاصة كلهم الشهداء قبور زٌارة تستحب كما .وؼٌره

 أفضل علٌهم) الصادق واإلمام الباقر، واإلمام العابدٌن، زٌن واإلمام الحسن، اإلمام: وهم البقٌع،

 تعددت وقد منه، بضعة ألّنها أبٌها؛ فكزٌارة الحسنٌن أُم فاطمة زٌارة أّما (.والسالم الصالة

 أبٌها، لمسجد المجاور بٌتها ًف ُدفنت إّنها واألصوب واالقرب الشرٌؾ، قبرها مكان فً األقوال

 .العالم وحده وهللا. جملته ِمن القبر صار المسجد فً األموٌون زاد وحٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


