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تطهير النفس وتربيتها 
احل��ج رك��ن عظي��م م��ن اأركان الإ�س��ام اأوجبه اهلل على امل�س��لم امل�س��تطيع فقال تعاىل: 

 َغِنيٌّ َعِن اْلَعامَلنَِي« 
َّ

ِ َعلَى النَّا�ِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن ا�ْسَتَطاَع اإَِلْيِه �َسِبيًا َوَمن َكَفَر َفاإِنَّ اهلل
َّ

»َوهلِل

)اآل عم��ران: 97(، وجع��ل �س��بحانه في��ه فوائ��د وحكم��اً كثرية ل تنتهي عند احلاج نف�س��ه 

و�س��عادته يف الدارين بل متتد اإىل املجتمع كله بل والأمة الإ�س��امية جمعاء، ففيه من 

مع��اين العبودي��ة وال�ست�س��ام والنقي��اد هلل �س��بحانه وتع��اىل م��ا ل يخف��ى، اإ�ساف��ة اإىل 

جتديد العهد وال�سري واللتزام ب�سنة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم و�سحابته الكرام، 

ر�س��وان اهلل عليه��م، فع��ن جاب��ر، ر�سي اهلل عن��ه، قال: راأيت النبي �سلى اهلل عليه و�س��لم 

يرم��ي عل��ى راحلت��ه ويق��ول: »لتاأخذوا منا�س��ككم فاإين ل اأدري لعل��ي ل اأحج بعد حجتي 

هذه«.

ويف احلج اختبار ل�س��تطاعة امل�س��لم التخلي عن املال واإنفاقه يف �س��بيل اهلل ومر�ساته 

والقدرة على ال�سرب ملفارقة الزوج والولد والأهل والديار والأوطان، اإ�سافة اإىل الطاقة 

واجلل��د يف حتم��ل التع��ب وامل�س��قة اأثن��اء تاأدي��ة املنا�س��ك مبا فيها ت��رك املحظ��ورات اأثناء 

الإح��رام حي��ث يتخل��ى احل��اج املح��رم ع��ن الدنيا وترفها ويلب���س لبا���س الإح��رام مظهراً 

الفق��ر لرب��ه والتذل��ل له وحده، متجرداً عن اأهوائه النف�س��ية، مقب��ًا على اهلل يف �سورة 

ت�سابه مفارقة الدنيا وانتظار احل�ساب يوم القيامة.

كما اأن احلج يربي الأنف�س على ال�سرب والتحمل وم�ساعدة الآخرين والتعاون معهم 

واحرتام كبار ال�س��ن والعطف على ال�سغار، خ�سو�ساً عند الجتماع اأثناء املنا�س��ك عند 

الط��واف وال�س��عي وعل��ى �سعي��د عرف��ات ويف املزدلف��ة وعن��د رم��ي اجلم��ار فيق�س��ي على 

الفوارق الطبقية والعرقية واملناطقية، فيتحقق التاآلف املن�سود بني امل�سلمني والتعا�سد 

الذي يجعلهم كالبنيان املر�سو�س.

ويف احلج تطهري لنف���س العا�سي من الآثام وتربية له، خ�سو�ساً عندما يت�س��لل اإليه 

�س��عور امل�س��اواة م��ع باقي امل�س��لمني، واأنه منه��م واأن معا�سيه تقابلها مغف��رة، فيعود اإليه 

ب��اب الأم��ل وح�س��ن الظن باهلل الغفار الرحيم فيدفعه للع��ودة اإىل جادة احلق وال�سواب 

وال�ستقامة والإيجابية يف حياته.

فامل�س��لمون كلهم يجتهدون اأثناء تاأديتهم املنا�س��ك باللتزام باأوامر اهلل تعاىل و�س��نة 

نبي��ه �سل��ى اهلل عليه و�س��لم واأفع��ال �سحابته ويتحلون بالأخاق احلمي��دة، قال تعاىل: 

 » جِّ جَّ َفَا َرَفَث َولَ ُف�ُس��وَق َولَ ِجَداَل يِف احْلَ ْعُلوَماٌت َفَمن َفَر�َس ِفيِهنَّ احْلَ جُّ اأَ�ْس��ُهٌر مَّ »احْلَ

)البقرة: 197( كل ذلك لنيل �سرف احلج املربور الذي ل جزاء له اإل الفوز باجلنة، فعن 

اأب��ي هري��رة ر�س��ي اهلل عن��ه، ع��ن الّنب��يِّ �سلى اهلل عليه و�س��لم ق��ال: »الُعم��رة اإىل الُعمرة 

كّفارة ملا بينهما، واحلج املربور لي�س له جزاء اإل اجلّنة«.



وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة »حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

بمناسبة عيد األضحى المبارك
أعاده الّله علينا جميعًا بكل الخير والبركة
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الحج رحلة إيمانية تجسد معنى الخضوع هلل

 احلــج الركن اخلامــس من أركان 
اإلســام األساســية، التي بها يتحقق 
لربــه  العبــد وخضوعــه  استســام 
تعالى، قال تعالــى: )َولِلِّه َعلَى النَّاِس 
ِحجُّ الْبَيِْت َمِن اْســتََطاَع إِلَيِْه َسبِياً(. 
بأنــه  وميتــاز   ،)97 عمــران:  )آل 
جامع ملــا تضمنتــه األركان األخرى، 
فهو عبادة بدنيــة كالصاة والصيام، 
وعبادة مالية يشــبه الزكاة ملا يتطلبه 
من اإلنفاق في ســبيل الله، وهو أيضاً 
مجاهــدة للنفس والبــدن كاجلهاد في 

سبيل الله.
وقد اجتمعت كافــة األدلة القطعية 
على ثبوت هــذه الفريضة من الكتاب 
والســنة املتواتــرة واإلجمــاع، وقــد 
اختلــف الفقهاء فــي وجوب احلج هل 
هــو علــى الفــور عند حتقق شــروط 

وجوبــه أو أنــه علــى التراخي فذهب 
اإلمــام أبو حنيفة ومالــك وأحمد إلى 
أنه يجب على الفور فمن حتقق فرض 
احلــج عليــه في عــام فأخــره يكون 
آثماً، واســتدلوا باحلديــث الذي رواه 
الترمــذي )من ملك زاداً وراحلة تبلغه 
إلــى بيت اللــه احلرام ولــم يحج فا 
عليــه أن ميوت يهوديــاً أو نصرانياً( 
وذهــب الشــافعي إلى أنــه يجب على 
التراخي فا يأثم املســتطيع بتأخيره 
لكن التأخير إمنا يجوز بشــرط العزم 
علــى احلج في املســتقبل فلو خشــي 
العجــز أو هــاك مالــه حــرم عليــه 
التأخيــر أما التعجيل ملــن وجب عليه 
احلج فهو ســنة عند الشــافعي ما لم 
ميت فــإذا مات تبني أنــه كان عاصياً 

من آخر سنوات االستطاعة.

وتشــتمل فريضة احلج على حكم 
جليلــة كثيــرة متتد فــي ثنايــا حياة 
املؤمــن الروحية ومصالح املســلمني 
جميعهــم في الدين والدنيــا بينها الله 
ســبحانه في قوله: )َوأَذِّن ِفي النَّاِس 
ــجِّ َيأُْتوَك ِرَجااًل َوَعلَى ُكلِّ َضاِمٍر  ِباحْلَ
َيأِْتــنَي ِمــن ُكلِّ َفــجٍّ َعِميٍق، لِيَْشــَهُدوا 
َمنَاِفَع لَُهْم َوَيْذُكُروا اْســَم اللَِّه ِفي أَيَّاٍم 
ن َبِهيَمِة  ْعلُوَمــاٍت َعلَى َما َرَزَقُهــم مِّ مَّ
اأْلَْنَعــاِم َفُكلُوا ِمنَْهــا َوأَْطِعُموا الْبَاِئَس 
الَْفِقيــَر(. )احلــج: 27 ـ 28(. ومن 

هذه املنافع واحلكم:
أن فــي احلــج إظهــار التذلــل لله 
تعالى وذلك ألن احلاج يرفض أسباب 
الترف والتزين، ويلبس ثياب اإلحرام 
مظهراً فقــره لربه، ويتجرد عن الدنيا 
وشواغلها التي تصرفه عن اخللوص 
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ملغفرتــه  بذلــك  فيتعــرض  ملــواله، 
ورحمته ثــم يقف في عرفــة ضارعاً 
لربه مســتغفراً لذنوبــه وعثراته وفي 
الطواف حول الكعبة يلوذ بجناب الله 
ويلجأ إليه من ذنوبه ومن هوى نفسه 

ووسواس الشيطان.
إن أداء فريضــة احلــج يؤدي شــكر 
نعمة املال وسامة البدن وهما أعظم ما 
يتمتع به اإلنســان من نعــم الدنيا، ففي 
احلج شــكر هاتني النعمتــني العظيمتني 
حيث يجهد اإلنســان نفسه وينفق ماله 

في طاعة الله والتقرب إليه.
احلــج يربــي النفــس علــى روح 
االمتثــال ملــا فيــه من صبــر وحتمل 
ونظام وخلق سام يتعاون به املرء مع 
النــاس حيث يتجمع النــاس كلهم في 
مكــة ثم ينطلقون انطاقــاً واحداً يوم 
الثامــن من ذي احلجة ألداء املناســك 
فيتحركــون جميعاً ويقيمــون جميعاً 
وهــم في ذلــك مســرورون منقادون 
ال تلفتهم مشقات السفر وال تزعجهم 

أعباء تلك التنقات.
واحلــج يثيــر في النفس الشــعور 
باألخــوة بــني املؤمنــني، وضــرورة 
فاحلجــاج  بينهــم،  فيمــا  الوحــدة 
يجتمعــون في مــكان واحــد وزمان 
واحــد، وهيئــة واحــدة، يدعــون إلها 
واحــداً، غايتهــم واحــدة، ووجهتهــم 
واحدة، فيشــعر احلــاج أن هذه األمة 
متلك مــن مقومات الوحدة واالجتماع 
ما ال متلكه أمــة من أمم األرض، وأن 
بإمكانها أن تصنع الشــيء الكثير إذا 
ما توحــدت الصفوف وتآلفت القلوب 
واجتمعت الكلمة، وهو شعور عظيم ال 
يشــعر به اإلنسان مثلما يشعر به في 

هذه املواطن العظيمة.
باليــوم  املؤمــن  يذكــر  واحلــج 
اآلخــر ومــا فيه مــن أهــوال عظيمة 
يشــيب لهولهــا الولــدان، عندما يرى 
اإلنســان في هذا املوطن زحام الناس 
أصواتهــم  وارتفــاع  واختاطهــم 
وضجيجهــم، وهم فــي صعيد واحد، 

ولبــاس واحــد، قد جتــردوا من متع 
الدنيــا وزينتهــا، فيذكــر بذلــك يــوم 
العرض على الله حني يقف العباد في 
عرصات القيامة حفاة عراة غرالً، وقد 
دنت الشــمس من رؤوســهم، فيحثه 
ذلــك على العمل لآلخرة واالســتعداد 

ليوم املعاد.
وفي احلج يستعيد املسلم ذكريات 
أســافه من األنبياء والعلماء والعباد 
وا هــذا البيت  والصاحلــني، الذيــن أَمُّ
املبــارك، ووطئت أقدامهم تلك املواطن 
العظيمة، فيتذكر نبي الله إبراهيم عليه 

السام وهجرته مع زوجه، وما جرى 
لهم من االبتاءات والكرامات، ويتذكر 
قصة الذبيح إســماعيل عليه الســام، 
ثم بناء البيت وأذانه في الناس باحلج، 
ويتذكــر نبينا عليه الصاة والســام 
الذي نشــأ في هذه البقاع ولقي فيها 
ما لقي من كفار قريش، ويتذكر حجة 
الوداع التي أكمل الله فيها الدين وأمت 
النعمة، وغيرها من الذكريات العظيمة 
التي تربط املسلم بهذا الركب املبارك، 
وتشــعره بأهمية السير على منهجهم 

وتقفي آثاره
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الحج  السريع  
عزيزي  نحاول  الصفحات  هذه  في 
كاملة  الحج  أعمال  لك  نوجز  أن  القارئ 
عما  تصوراً  تشكل  كي  نقصان  غير  من 
ستقوم به من عبادات ولتكون زادك في 
أن تكلل بالقبول من  التي نتمنى  رحلتك 
الحج  فمناسك  وتعالى.  سبحانه  الله 

تؤدى في ستة أيام وهي:
األول: يوم الثامن من ذي الحجة ويسمى 
إبلهم  يروون  كانوا  ألنهم  التروية  يوم 

يسقونها الماء استعداداً لسفر الحج.
الوقفة  يوم  ويسمى  التاسع  يوم  الثاني: 
وهو يوم عرفة وهو ركن من أركان الحج 

ال يصح إال به.
عيد  يوم  وهو  منه:  العاشر  يوم  الثالث: 

األضحى أو يوم النحر.
الرابع: يوم الحادي عشر: وهو أول أيام 

التشريق وثاني أيام عيد النحر.
أيام  ثاني  عشر:  الثاني  يوم  الخامس: 
ألنه  األول،  النفر  يوم  ويسمى  التشريق 

ينفر فيه الحجاج المتعجلون إلى مكة.
السادس: يوم الثالث عشر من ذي الحجة: 
النفر  يوم  ويسمى  التشريق  أيام  ثالث 

الثاني وفيه ينفر سائر الحجاج إلى مكة.

يوم الرتوية

بمكة  الفجر  التروية فصل  يوم  فإذا كان 
ثم أحرم بالحج إذا كنت متمتعاً أي أحرمت 
أن تقدم  أردت  الميقات، فإذا  بالعمرة من 
تخفيفاً  اإلفاضة  طواف  على  الحج  سعي 
التي  الزحمة  من  وتخلصاً  نفسك  على 
أن  فعليك  عرفة،  من  رجوعك  عند  تلقاها 
في  تضطبع  نفل،  طواف  بالبيت  تطوف 
أشواطه كلها وترمل في الثاثة األولى، ثم 
اخرج من باب الصفا إلى المسعى واسع 
بين الصفا والمروة سعي الحج ثم استعد 

للرحيل إلى منى.
أما إذا كنت محرماً بالحج فقط أو بالحج 
والعمرة معاً فأنت على إحرامك األول وال 

حاجة بك إلى إحرام جديد وما عليك سوى 
التوجه إلى منى.

طلوع  بعد  منى  إلى  تخرج  أن  ويسن 
شروق  بعد  ما  إلى  بها  فتمكث  الشمس 
خمس  هناك  وتصلي  عرفة  يوم  شمس 
والمغرب،  والعصر،  الظهر،  صلوات: 
الله  بفعله صلى  اقتداء  والفجر  والعشاء، 

عليه وسلم.
االستعداد  بمنى  المبيت  من  والحكمة 
على  فتمن  المنى  وبلوغ  بعرفة  للوقوف 
حالك  من  خيراً  حاالً  إليه  ضارعاً  الله 
السابق وأطهر من الذنوب وأعظم اكتساباً 
من  وأكثر  القرآن  واقرأ  ولب  للصالحات 

األذكار واألدعية.

يوم عرفة

أولهما  أمران  عليك  يجب  اليوم  هذا  في 
الوقوف بعرفة ثم الوقوف بالمزدلفة فإذا 
صليت الصبح يوم عرفة بمنى فالسنة أن 
تمكث حتى مطلع الشمس وأودع حوائجك 
في منى ورتب لنفسك ما تحتاج إليه من 
طعام وغيره وتخفف من الثقل في رحلتك 
إلى عرفة ويستحب أن تقول عند توجهك 
ووجهك  توجهت،  إليك  )اللهم  عرفة:  إلى 
الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفوراً، وحجي 
مبروراً، وارحمني إنك على كل شيء قدير( 
القرآن واألدعية  التلبية وقراءة  وأكثر من 
ثم توجه إلى الموقف و)عرفة كلها موقف 
إال بطن عرنة( ونمرة ليست من عرفة فإذا 
لم يقف الحاج في المكان المحدد شرعاً لم 
يصح الحج، واألفضل أن تقف بالقرب من 
جبل الرحمة حيث وقف الرسول صلى الله 
عليه وسلم عند الصخرات السود الكبار إال 
إذا خفت الزحمة والتيه أما الصعود على 

جبل الرحمة فليس بمشروع.
القبلة رافعاً  ثم قف على قدميك مستقبل 
بقلبك  الله  إلى  يديك تدعو موالك وتوجه 
المناجاة  موضع  في  فإنك  كلياً  توجهاً 

موقف  في  واألرض  السماوات  لرب 
يتعرف الرب فيه على عباده، يتجلى عليهم 
بالمغفرة والرحمة. واحذر المخالفات في 

هذا الموقف األعظم.
واستمر واقفاً على هذه الحال من الدعاء 
واللجوء إلى الله حتى غروب الشمس فإذا 
حاالً  المزدلفة  إلى  للدفع  فاستعد  غربت 
قبل  المزدلفة  إلى  تسير  أن  من  واحذر 
عرفة  حدود  جاوزت  إن  فإنك  الغروب 
قبل الغروب وجب عليك الدم عند الحنفية 
ويسن عند الشافعية ويفوت عند المالكية 
إال أن ترجع إلى عرفة وال تصل المغرب 
مع  تصليها  حتى  لزاماً  أخرها  بل  بعرفة 

العشاء بالمزدلفة.

الوقوف باملزدلفة

إذا غربت شمس يوم عرفة وغاب القرص 
ألن  المزدلفة  إلى  سر  أي  فأفض  تماماً 
بعد  دفع  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي 
وكان  القرص،  غاب  الشمس حين  غروب 
النبي صلى الله عليه وسلم راكباً راحلته 
متسعاً  وجد  فإن  هينته  على  بها  يسير 
آكد  من  فهذا  التلبية  من  وأكثر  أسرع، 

مواطنها ومن القرآن والدعاء.
من  الطريق  أثناء  في  تكثر  أن  ويستحب 

قول: )ال إله إال الله والله أكبر(.
الحرام )جبل قزح(  المشعر  وانزل قرب 
شيد  معروف  ظاهر  وهو  لك  تيسر  إن 
منارات مضاءة  عليه  مكانه مسجد عظيم 
ألداء  بادر  ثم  الناس  بها  يهتدي  باألنوار 
صاتي المغرب والعشاء جمع تأخير وال 
إمام  مع  الجماعة  الجمع  لصحة  يشترط 
يفوتك  لكن  منفرداً  ولو  يصح  بل  الحج 
ثواب الجماعة، وأخر سنة المغرب إلى ما 

بعد فرض العشاء.
والمبيت بالمزدلفة لياً سنة عند الحنفية 
عندهم  فواجب  والحنابلة  الشافعية  أما 
بالمزدلفة  المكث  هو  المطلوب  والقدر 
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بعد منتصف الليل ولو زماناً يسيراً وعند 
أي  في  بالمزدلفة  النزول  يجب  المالكية 
وقت من الليل قدر حط الرحال )أي إناخة 
الليلة  تلك  فاحي  حملها(.  وإنزال  الجمال 

بالدعاء واألذكار والتلبية فهذه ليلة العيد.
النبي  فعل  كما  الفجر  قبيل  إلى  وارقد 
صلى الله عليه وسلم ثم استعد للوقوف 
الفجر  بعد  المزدلفة  في  فالمكث  بعده 
من  يسيراً  جزءاً  ولو  الحنفية  عند  واجب 
الله  إلى  وابتهل  غيرهم  عند  سنة  الزمن 
باإلجابة  قوي  رجاء  على  ولتكن  بالدعاء 
الحرام مقام  بالمشعر  الوقوف  فإن مقام 
الزلفة، أي القرب من الله تعالى واإلكرام 
أخي  تنس  وال  بعرفة.  وقوفه  بعد  للحاج 
الحاج تكبيرات العيدين بعد صاة الفجر 

والصلوات فقد حان وقتها.
تعالى:  قال  بالمزدلفة  الدعاء  ويستحب 
ْن َعَرَفاٍت َفاْذُكُرواْ اللَّه ِعنَد  )َفإَِذا أََفْضتُم مِّ
َوإِن  َهَداُكْم  َكَما  َواْذُكُروُه  الَْحَراِم  الَْمْشَعِر 
)البقرة:  آلِّيَن(.  الضَّ لَِمَن  َقبْلِِه  ن  مِّ ُكنتُم 
)اللهم  فيها:  المذكور  الدعاء  ومن   .)198
وخواتمه  الخير،  فواتح  أسألك  إني 
وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، 
والدرجات العا في الجنة، وأن تصلح لي 
كله،  الشر  عني  تصرف  وأن  كله،  شأني 
فإنه ال يفعل ذلك إال غيرك، وال يجود به 

إال أنت(.
سبع  مزدلفة  من  تأخذ  أن  ويستحب 
العقبة  جمرة  بها  لترمي  حصيات 
واستحسن بعض األئمة أن ترفع سبعين 
ألنه  كلها،  الجمرات  رمي  ألجل  حصاة 
يكره تنزيهاً أخذ الحصى من موضع رمي 
الجمرات، ويستحب أن تكون الحصاة قدر 

البندقة، ويكره الرمي بالجارة الكبيرة.
وإذا استضاء النهار فسر من المزدلفة إلى 
منى والسنة أن تسير قبل طلوع الشمس 
فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم 

مخالفة للمشركين.
والدعاء  واألذكار،  التلبية  شعارك  وليكن 
واإلكثار من ذلك كله واحرص على التلبية 
خاشعاً حاضراً فهذا آخر زمنها، وربما ال 

يقدر لإلنسان في عمره تلبية غيرها.

وتقول إذا وصلت منى: )الحمد لله الذي 
قد  اللهم هذه منى  معافى،  بلغنيها سالماً 
أتيتها وأنا عبدك وفي قبضتك أسألك أن 
تمن علي بما مننت به على أوليائك، اللهم 
إني أعوذ بك من الحرمان ومن المصيبة 

في ديني يا أرحم الراحمين(.

يوم النحر 

الذي وصلت فيه إلى منى هو  اليوم  هذا 
العظيم  اإلسامي  العيد  يوم  النحر  يوم 
له  وأخلص  النعمة  هذه  على  الله  فاشكر 
أمرك كله، وأكثر من ذكره ودعائه وتكبيره 
وتلبيته، وفي هذا اليوم تتعدد فيه األعمال 
فالحلق  فالذبح  العقبة  جمرة  رمي  وهي 
تكن  لم  إن  والسعي  اإلفاضة  فطواف 
سعين من قبل إال إذا كنت مفرداً للحج فا 
يجب عليك ذبح الهدي وال تجب األضحية 
أيضاً على المفرد بل تكون مستحبة عند 

الحنفية.
واجب  فالحلق  فالذبح  الرمي  وترتيب 
عند الحنفية سنة عند الشافعية لكن اتفق 
الحنفية والشافعية على أن ترتيب طواف 
وقال  بواجب.  ليس  سنة  بعدها  اإلفاضة 

تقديم  الترتيب  في  )الواجب  المالكية: 
اإلفاضة  طواف  وعلى  الحلق  على  الرمي 

وما عدا ذلك فا يجب فيه الترتيب(.

رمي جمرة العقبة 

هذا  وحدها  العقبة  جمرة  رمي  يجب 
اليوم بسبع حصيات متفرقات ويستحب 
إلى  الوصول  فور  بالرمي  االستعجال 
ويستحب  ازدحام،  هناك  يكن  لم  ما  منى 
أن يكون بينك وبين الجمرة مسافة خمسة 
أذرع على األقل وأن تقف مستقبل الجمرة 
عن  مكة  وطريق  يمينك  على  منى  تجعل 
بين  اليمنى  بيدك  الحصاة  وخذ  يسارك 
بها  وارم  يدك  وارفع  واإلبهام  السبابة 
والله  الله  )بسم  وقل:  أخرى  بعد  واحدة 
ورضا  وحزبه،  للشيطان  رغماً  أكبر، 

للرحمن(.
فإنه  الهدي  لتنحر  المنحر  إلى  اذهب  ثم 
من  وكل  أو  والقارن  المتمتع  على  واجب 

يقوم لك بذلك.
أفضل  والحلق  وقصره  رأسك  احلق  ثم 
من التقصير لما ورد من دعائه صلى الله 
عليه وسلم: )اللهم ارحم المحلقين( قالوا 
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)اللهم  قال  الله(  رسول  يا  )والمقصرين 
يا  )والمقصرين  قالوا:  المحلقين(  ارحم 

رسول الله( قال: )والمقصرين(.
وأقل الواجب عند الحنفية حلق ربع الرأس 
أو تقصيره وعند الشافعية ثاث شعرات 
وعند المالكية يجب استيعاب جميع الرأس 
بالحلق أو التقصير وهو األحوط لك مهما 
عليه  الله  صلى  للنبي  اتباعاً  مذهبك  كان 

وسلم.
مكة  إلى  فارحل  الحلق  من  فرغت  فإذا 
للحج  ركن  وهو  الزيارة  طواف  لتطوف 
أشواط  سبعة  فطف  المسلمين  بإجماع 
الوقوف  قبل  السعي  قدمت  كنت  وإن 
بعرفة فا سعي عليك وال يسن لك الرمل 
لم  وإن  الطواف  هذا  في  االضطباع  وال 
بعد  تسعى  أن  فعليك  السعي  قدمت  تكن 
االضطباع  عندئذ  لك  ويسن  الطواف  هذا 
في الطواف كله والرمل في ثاثة أشواط 

األولى منه.
كان  إن  ثانياً  سعياً  فيسعى  القارن  أما 
القدوم  عند  فقط  واحداً  أسبوعاً  طاف 
وسعى  طوافين  قدومه  عند  طاف  إن  أما 
عند  كله  وهذا  عليه  سعي  فا  سعيين 
والحنابلة  والمالكية  الشافعية  أما  الحنفية 
واحد  وسعي  واحد  طواف  يكفيه  فقالوا 

كالمفرد.
األول  التحلل  تحللت  قد  تكون  وبالحلق 
أو األصغر فتحل لك به جميع محظورات 
أو  الثاني  التحلل  أما  النساء  إال  اإلحرام 
إذا  اإلفاضة  طواف  بعد  فيكون  األكبر 

سبقه الحلق.

اأول وثاين اأيام الت�شريق

األفضل أن تبادر بالرجوع إلى منى عقب 
طواف الزيارة لتدرك بها الظهر إن تيسر 
بمنى  بالمبيت  ولتقوم  للسنة  اتباعاً  لك 
ليلتي هذين اليومين وهو سنة عند الحنفية 

واجب عند غيرهم.
هذين  كلها  الجمار  رمي  عليك  ويجب 
زالت  إذا  الرمي  وقت  ويبدأ  اليومين 
الشمس في اليوم األول من أيام التشريق 

الصغرى  بالجمرة  فابدأ  العلماء  باتفاق 
أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف فارمها 
وقل:  أردت  جهة  أي  من  بسبع حصيات 
للشيطان  رغماً  أكبر،  والله  الله  )بسم 

وحزبه، ورضا للرحمن(.
القبلة  واستقبل  جانباً  فتنح  فرغت  وإذا 
وتاوة  والذكر  بالدعاء  الله  إلى  وتوجه 
عليه  الله  النبي صلى  لسنة  اتباعاً  القرآن 
وسلم، ويستحب إطالة الوقوف قدر قراءة 
فيه  ترجى  موطن  فهذا  القرآن،  من  جزء 
اإلجابة. ثم ارم الجمرة الوسطى )الثانية( 
الرمي  هذا  بعد  قف  ثم  حصيات  بسبع 
أيضاً ثم توجه إلى الجمرة الكبرى وارمها 
بل  الفراغ  بعد  تقف  وال  حصيات  بسبع 

توجه إلى مكان المبيت بمنى.
ويمتد وقت الرمي إلى فجر اليوم التالي، 
فارم  التالي  اليوم  من  الزوال  كان  وإذا 
ووقت  باألمس  فعلت  كما  الثاث  الجمار 
الرمي هذا اليوم يبدأ بعد الزوال كسابقه 
الحنفية  عند  الفجر  بطلوع  وينتهي  أيضاً 
ويمتد إلى غروب شمس اليوم الرابع عند 

الشافعية والحنابلة.
وإذا رميت الجمار ثاني أيام التشريق جاز 
لك أن ترحل إلى مكة ويسقط عنك رمي 
قبل  منى  إذا جاوزت حدود  الثالث  اليوم 

غروب الشمس عند الشافعية وقبل الفجر 
عند الحنفية وهذا هو النفر األول فإن لم 
تخرج من منى إلى ذلك الوقت فامكث وبت 
في منى وقد وجب عليك رمي اليوم الثالث 

من أيام التشريق.

ثالث اأيام الت�شريق

اليوم  هذا  في  الثاث  الجمار  رمي  يجب 
األول وقد  النفر  ينفر  فلم  تأخر  على من 
اتفق العلماء على أن التأخر إلى هذا اليوم 
اتباعاً  عليه  فاحرص  التعجل  من  أفضل 

للنبي صلى الله عليه وسلم.

طواف الوداع

رمل  با  بالبيت  فطف  السفر  أردت  إذا 
وال اضطباع وال عي وهذا طواف الوداع 
الزيارة  طواف  بعد  ووقته  واجب  وهو 
فكل طواف بعد طواف الزيارة يجزئ عن 
الوداع ولو تأخر السفر عنه أياماً وليالي 
عند الحنفية ولو لم ينوه للوداع كأن نواه 
للنفل أو قصد أصل الطواف، أما عند األئمة 

الثاثة فا بد من أدائه قبل السفر.
أن  الله  أسأل  الحج  أعمال  تنتهي  وبذلك 
يكتب القبول والمغفرة والرحمة في جميع 

أعمالنا إنه سميع قريب الدعاء.
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ال�ضوؤال الأول

1 -  ما هو احلج الأ�سغر؟
اخرت الإجابة ال�سحيحة: 

- العمرة.          - الحرام.          - ال�سعي.

ال�ضوؤال الثاين

2 - ما اأعظم �سورة يف القراآن الكرمي ؟
اخرت الإجابة ال�سحيحة:

- البقرة.              - الفاحتة.              - احلج.

ال�ضوؤال الثالث

 3- ما هو يوم احلج الأكرب؟

اخرت الإجابة ال�سحيحة:

- يوم الوقوف بعرفة.                  - اأول اأيام منى.                  - يوم النحر )عيد الأ�سحى(.

جائزة الفائز: جائزة قّيمة مقدمة من مفرو�ضات فار�ص   
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قــد يتعــرض احلــاج إلى مشــاكل 
صحية أثناء تأديته املناسك تعوقه عن 
إكمالها على الوجه املطلوب، لذلك عليه 
أن يحرص على األخذ بأسباب الوقاية 
كي يتجنبها، فمن ذلك األمراض املعدية 
كحمــى التيفوئيــد واحلمى الشــوكية 
واإلنفلونزا واإلســهال، وهي أمراض 
يكثــر انتشــارها فــي مواســم احلج 
والعمرة بسبب األعداد الكبيرة الوافدة 
من مختلف دول العالم، باإلضافة إلى 
تدنــي مســتوى الوعــي الصحي في 

بعض هــذه البلــدان، مما يــؤدي إلى 
انتشــار اجلراثيم والفيروسات، لذلك 
علــى احلــاج أن يحرص علــى تناول 
املصــل الواقــي مــن هــذه األمراض، 
واالبتعــاد عــن تنــاول املأكــوالت إال 
بعد غســلها جيــداً، وضرورة شــرب 
املياه النظيفة، والسوائل بكمية كبيرة، 
وتبدأ أعراض هــذه األمراض بارتفاع 
فــي درجات احلــرارة وإعياء ومغص 
باجلســم مصحــوب بإمســاك يتبعه 
إســهال خفيــف وألــم بالبطــن، وقد 

يكون هناك صداع شــديد وتقيؤ لذلك 
على احلاج إذا شــعر بهــذه األعراض 
أقــرب  مراجعــة  إلــى  يســارع  أن 
مركز صحــي أو مستشــفى؛ إلجراء 
الفحوصــات الازمــة، وأخــذ العاج 
املناســب؛ ملنع حدوث مضاعفات هذه 
األمــراض، التي قد تكون خطيرة على 

احلياة.
ومن األمراض التــي ميكن الوقاية 
منها )ضربة الشــمس( والتي تنشــأ 
عن تعرض احلاج إلى أشــعة الشمس 

صحة الحاج  
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احلارقــة لفترة طويلــة، مما قد يؤدي 
إلــى فقدان اجلســم كميــة كبيرة من 
السوائل واألماح الضرورية للجسم، 
وينتــج عــن ذلك ضعــف بالعضات، 
وخمــول باجلســم، وإعياء تــام، وقد 
تــؤدي إلى فقــدان الوعــي في بعض 
احلاالت، وللوقاية من ضربة الشمس 
على احلاج أن يتجنب التعرض ألشعة 
الشــمس لفترة طويلة، وتناول كميات 

كبيرة من السوائل.
وهناك بعض اإلرشــادات الصحية 
علــى احلاج أن يأخذ بهــا حفاظاً على 
صحتــه وســامته من ذلــك مرضى 
يتجنبــوا  أن  عليهــم  الذيــن  القلــب 
االزدحام وعدم إرهاق أنفسهم، وحمل 
األقــراص التي توصف لهم لتوســعة 
الشــرايني، التي توضع حتت اللسان، 
عند إحساســهم بألم في الصدر، كما 
تلزمهم الراحة التامة عند ذلك. أما إذا 
اشتد عليهم األلم فيجب مراجعة أقرب 
مركــز صحــي ألخــذ العنايــة الطبية 
الازمــة، وقــد يلــزم األمــر إحالتهم 
إلــى أحــد املستشــفيات املتخصصة، 
الستكمال فحوصاتهم الازمة، وتلقي 

العاج املكثف.
وأمــا مرضــى الكلــى وهــم الذين 
يعانون مــن التهابات مزمنــة بالكلى، 
فيُنصــح لهــم شــرب كميــات كبيرة 
من الســوائل، وعدم التعرض ألشــعة 
الشــمس لفترات طويلــة، ألن فقدانهم 
السوائل من اجلسم عن طريق التعرق، 

قد يؤدي إلى تدهور وظيفة الكلى.
وبالنســبة إلــى مرضى الســكري 
الذيــن يســتعملون إبــر األنســولني؛ 
فعليهم حفظ إبر األنســولني في مكان 
بــارد، لئا تفقــد مفعولهــا، كما يجب 
عليهــم التقيــد مبواعيــد أخــذ احلقن، 
وتنــاول وجباتهم بشــكل منتظم، لئا 
يــؤدي ذلك إلى حاالت نقص الســكر، 
التي قــد تكون خطيرة علــى حياتهم، 
كما يجب عليهم عدم إرهاق أنفســهم، 

واالبتعــاد قــدر اإلمــكان عــن أماكن 
االزدحام، وعليهم كذلك حمل أقراص 
صغيرة من الســكر، الســتعمالها عند 
إحساســهم بأعــراض نقص الســكر؛ 
وتعــرق  باجلــوع،  الشــعور  مثــل 
اجلســم مع خفقان بالقلب، ومن املهم 
لهــم مراجعــة أقــرب مركــز صحي، 
إلجــراء التعديل املطلــوب على جرعة 

األنسولني؛ بعد إجراء فحص السكر.
أمــا املرضــى املصابــون مبــرض 
الربو القصبي، فيلزمهــم التقيد بأخذ 
أدويتهــم بانتظــام، وأخــذ قســط من 
الراحة، وجتنب االزدحام الشــديد ما 
وســعهم؛ حتاشــياً حلدوث النوبات، 
وعندئــذ البــد مــن مراجعــة أقــرب 
مســتوصف لتلقي العاج املكثف على 

شــكل بخاخــات باألكســجني، وكذلك 
إبــر بالوريــد، وإلعطائهــم املضادات 
احليويــة في حالة حــدوث التهاب في 
الصــدر، ومــن املهــم ملــن كان يعاني 
من تلك املشــاكل، شرب كميات كبيرة 
من الســوائل، وعدم التعرض ألشــعة 

الشمس لفترات طويلة.
وأمــا مرضــى ضغط الــدم فيجب 
عليهــم أخذ كميــة كافية مــن األدوية 
التــي يســتعملونها معهــم، واالنتظام 
فــي أخذها، كمــا أن عليهم التقليل من 
ل لهم  استعمال امللح في األكل، وُيفضَّ
مراجعة أحد املراكــز الصحية، لقياس 
ضغــط الدم، بني فترة وأخرى؛ للتأكد 
من أن ضغط الــدم لديهم في حدوده 

الطبيعية.

الحقيبة الطبية مهمة فهل حرصت عليها؟

تعــد احلقيبــة الطبيــة أو الصيدليــة املتنقلــة التي حتتوي علــى أدوية 
يحتاجها احلاج أثناء أداء نسكه من األمور التي يجب احلرص عليها وعدم 
إهمالهــا والتهاون في اصطحابها ألنها تعــني احلاج على أداء فرضه بكل 
صحة وسامة، وهناك نوعان من األدوية ينبغي أن حتتويها حقيبة احلاج، 
فأما النوع األول وهي األدوية اخلاصة باألمراض املزمنة التي يعاني منها 
بعــض احلجاج كحقن األنســولني أو األقراص املنشــطة للبنكرياس وهي 
التي يحتاجها مريض الســكري وحبوب الضغط والرشاشات والبخاخات 
لتخفيــف ضيــق التنفــس ملن يعانــون األزمــات الرئوية فعلــى احلاج أن 

يصطحب معه كميات كافية بناء على مشورة الطبيب قبل السفر.
وأمــا النــوع الثاني مــن األدوية فهي التــي يحتاجها احلــاج في حال 
أصيب ببعض األمراض البســيطة بشــكل مؤقت حلني استشــارة الطبيب 
كخافض احلرارة ومســكن األلم مثل )الباراســيتامول(. وأدوية الرشــح 
والزكام خصوصاً مع اختاف الطقس األمر الذي يؤدي إلى نزالت البرد 
وكذلــك مضاد الســعال وطــارد البلغم، ومرهم للحــروق اجللدية وبعض 
الكرميــات امللطفــة لالتهابــات، واألمــاح التعويضية بالفــم، مثل أماح 
الصوديوم والبوتاســيوم، والتي قد يحتاجها احلاج إثر تعرضه لضربات 
الشــمس واإلرهاق احلراري أو نوبات اإلسهال الشديدة، والتي قد تؤدي 
إلى اجلفاف وخاصة في كبار الســن. وأدوية للحموضة والتهابات املعدة 
اخلفيفة، ومســكنات للمغص وآالم اجلهاز الهضمي وشــاش وقطن طبي 

ومطهر للجروح.
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وهو  احلج  أركان  من  ركن  اإلحرام 
نية الدخول في النسك مع التلبية وهي 
)لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، 
وامللك، ال شريك  لك  والنعمة  احلمد  إن 
لك(. ولبس الثياب ليس هو الفرض في 
ثيابه  في  ولبى  نوى  إن  لذلك  اإلحــرام 
املخيطة فإنه يصير محرماً ويجب عليه 

نزعها في احلال.

أوجه اإلحرام
هي:  لإلحرام  أوجــه  ثاثة  وهناك 
اإلفراد  فأما  والتمتع،  والقران  اإلفــراد 
احلاج:  فيقول  فقط  احلج  ينوي  فإن 
لبيك  أو  لله،  به  وأحرمت  احلج  )نويت 
اللهم حجاً(. والقران وهو أن يهل احلاج 
احلج  )نويت  فيقول:  والعمرة  باحلج 
 ... تعالى  لله  بهما  وأحرمت  والعمرة 
اللهم لبيك..( وعليه هدي إن كان  لبيك 

من غير أهل مكة فإن لم يقدر وجب عليه 
صيام ثاثة أيام وقت احلج وسبعة إذا 
يهل  أن  وهو  والتمتع  أهله.  إلى  رجع 
احلاج بالعمرة في أشهر احلج ثم يحج 
العمرة  )نويت  فيقول:  نفسه  العام  في 
وأحرمت بها لله( ثم يتحلل من العمرة 
يوم  إقامته  مكان  من  باحلج  يحرم  ثم 
وقبل  احلجة(  ذي  من  )الثامن  التروية 
التوجه إلى عرفات وهذه األنواع الثاثة 
جائزة وأي نوع عمله احلاج أجزأه ولكن 

اختلف العلماء أيها أفضل؟
 

املواقيت املكانية
وهناك أماكن حددها الشارع ال يجوز 
للحاج أن يتجاوزها من غير إحرام وهي 
ذو احلليفة )آبار علي( للقادم من املدينة 
يأتي من جهتها واجلحفة  املنورة ومن 
مصر  ألهــل  ــغ(  داب من  قريبة  )وهــي 

والشام وتركيا واملغرب ومن جاء على 
السيل(  )وادي  املنازل  وقرن  طريقهم. 
وهو  جهتها  من  قدم  ومن  جند  ألهل 
ميقات أهل اخلليج القادمني من اإلمارات 
ألهل  ويلملم  ونحوها  والكويت  وعمان 
اليمن والهند ومن أتى عليه من غيرهم 
وخراسان  الــعــراق  ألهــل  عــرق  وذات 

وفارس واملشرق ومن وراءهم.
ومــن كــان فــي املــنــاطــق بــني مكة 
واملواقيت فيهل باحلج من داره ومن أراد 
العمرة وهو في مكة عليه أن يخرج من 
منطقة احلرم إلى أدنى مكان من احلل 
فيحرم منه وأقرب أطراف احلل إلى مكة 

التنعيم )مسجد السيدة عائشة(. 
قبل  يحرم  أن  احلــاج  أراد  ما  وإذا 
ومن  له  فيجوز  املواقيت  إلى  الوصول 
آثم  فهو  إحرام  غير  من  امليقات  جاوز 
ويجب عليه العود إليه واإلحرام منه وله 

محظورات اإلحرام  
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إليه قبل اإلحرام  ثاث صور، فإن عاد 
وإن  الفداء،  عليه  يجب  وال  منه  فيحرم 
عاد  ثــم  امليقات  مــجــاوزة  بعد  ــرم  أح
بالنسك  البدء  قبل  محرماً  امليقات  إلى 
فأبو حنيفة  في حكمه  الفقهاء  فاختلف 
قال إن عاد ولبى من امليقات سقط الدم 
الدم وقال مالك  وإن لم يلب لم يسقط 
وأحمد ال يسقط الدم، عنه بالعود وأما 
الشافعي فقال إن الدم يسقط عنه سواء 
إلى  عاد  إن  وأما  يعد.  لم  أم  ملبياً  عاد 
امليقات بعد أن بدأ بأعمال احلج فيجب 
بعد  أحرم  ملن  نفسه  الدم واحلكم  عليه 
ولم  النسك  أداء  في  واستمر  امليقات 

يرجع إلى امليقات فعليه الدم.
ما يستحب للمحرم فعله قبل اإلحرام

إلى  املعتمر  أو  احلاج  ما وصل  وإذا 
أن  إحرامه  قبل  له  فيستحب  امليقات، 
من  لبسه  عن  احملرم  ينهى  يتجرد مما 
الثياب، فقد روي أن النبي صلى الله عليه 

سنن  في  كما  املخيط  من  جترد  وسلم 
وغيرهما:  احلاكم  ومستدرك  الترمذي 
جترد  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أن 
إلهاله واغتسل. وأن يغتسل، ملا سبق 
أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، 
وصح أنه أمر بذلك عائشة- رضي الله 
عنها- ملا حاضت وقد أحرمت بالعمرة، 
فأمرها أن تغتسل، وحترم باحلج، وأن 
يأخذ ما تدعو احلاجة إلى األخذ منه من 
ويتعاهد  والعانة،  اإلبط  وشعر  األظفار 
الرجل شاربه، حتى ال يحتاج املرء إلى 
أخذ شيء من ذلك بعد عقد اإلحرام، فإن 
ذلك  من  شيء  أخذ  من  ممنوع  احملرم 
قبل أن يتحلل من العمرة، وقبل التحلل 

األول من احلج. 
وأن يعطر الرأس والبدن ملا ثبت في 
الله  رضــي  عائشة-  عن  الصحيحني 
الله  رسول  أطيب  »كنت  قالت:  عنها- 
أن  الله عليه وسلم إلحرامه قبل  صلى 

يحرم، وحلله قبل أن يطوف بالبيت«. 
إحرامه،  مابس  يلبس  ذلك  بعد  ثم 
وهي للذكر إزار ورداء نظيفان، فإن كانا 
أبيضني فهو أفضل، حلديث: )ألبسوا من 
ثيابكم،  خير  من  فإنها  البياض،  ثيابكم 

وكفنوا فيها موتاكم(.
وأما املرأة فيجوز لها أن حترم فيما 
شاءت من الثياب، من أسود وأخضر أو 
من  تبرج  فيه  مما  احلذر  مع  غيرهما، 
أو شهرة،  أو قصير  أو ضيق،  شفاف، 
وكذلك ما فيه تشبه بالرجال في لبسهم، 
كالبرقع  للوجه  مفصاً  كــان  مــا  أو 

والنقاب، أو لليدين كالقفازين. 

محظورات عىل املحرم اجتنابها
فإذا ما أحرم احلاج هناك محظورات 
ينبغي عليه أن يتجنبها منها حلق شعر 
لُِقواْ  حَتْ )َوالَ  تعالى:  لقوله  الـــرأس، 
َمِحلَُّه(  الَْهْدُي  َيبْلَُغ  َحتَّى  ُرُؤوَســُكــْم 
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بحلق  العلماء  وأحلــق   ،)196 )البقرة: 
الرأس حلق سائر شعر اجلسم، وأحلقوا 

به أيضاً تقليم األظافر، وقصها.
استعمال  احملرم  على  يحظر  وكذلك 
الطيب بعد عقد اإلحرام، سواء في ثوبه 
أو  أو في تغسيله  أكله  أو في  بدنه،  أو 
الطيب  فاستعمال  يكون،  شيء  أي  في 
الله  صلى  لقوله  اإلحــرام،  في  محرم 
وقصته  الــذي  الرجل  في  وسلم  عليه 
ناقته: )اغسلوه مباء وسدر وكفنوه في 
ثوبيه وال تخمروا رأسه، وال حتنطوه( 
واحلنوط أخاط من الطيب جتعل على 

امليت.?ولبس املخيط 
كما يحظر على احملرم اجلماع لقوله 
َفَمن  ْعلُوَماتٌ  مَّ أَْشُهرٌ  ــجُّ  )احْلَ تعالى: 
َرَفَث َوالَ ُفُسوَق  جَّ َفاَ  َفَرَض ِفيِهنَّ احْلَ
 .)197 )البقرة:   .) ــجِّ احْلَ ِفي  ِجــَداَل  َوالَ 
عموم  في  لدخولها  لشهوة  واملباشرة 
قوله )فا رفث( وألنه ال يجوز للمحرم 
أن يتزوج وال أن يخطب، فألن ال يجوز 

أن يباشر من باب أولى.
ويحظر على احملرم قتل الصيد لقوله 
َتْقتُلُواْ  الَ  آَمنُواْ  الَِّذيَن  َها  أَيُّ )َيا  تعالى: 
يَْد َوأَنتُْم ُحُرمٌ(. )املائدة: 95(، وأما  الصَّ
الشجر فليس بحرام على احملرم،  قطع 
حدود  )وهي  األميال  داخل  كان  ما  إال 
غير  أو  محرماً  كــان  ســواء  احلـــرم(، 
يقلع  أن  عرفة  في  يجوز  ولهذا  محرم، 
قطع  ألن  محرماً،  كان  ولو  األشجار 
باإلحرام.?  ال  باحلرم  متعلق  الشجر 
ومن احملظورات اخلاصة بالرجال لبس 
القميص والبرانس والسراويل والعمائم 
عليه  الله  صلى  النبي  لقول  واخلفاف، 
احملــرم؟  يلبس  مــا  سئل  ــد  وق وسلم 
البرانس  وال  القميص  يلبس  )ال  فقال: 
وال السراويل وال العمائم وال اخلفاف( 
وهذه األشياء اخلمسة يعبر عنها العلماء 

بلبس املخيط.
خاص  وهو  اإلحــرام  محظورات  ومن 
وجهها،  تغطي  أن  وهو  النقاب،  باملرأة 
وتفتح لعينيها ما تنظر به، فإن النبي صلى 

البرقع،  ومثله  عنه،  نهى  وسلم  عليه  الله 
وال  النقاب  تلبس  ال  أحرمت  إذا  فاملرأة 
إال  وجهها  تكشف  أن  واملشروع  البرقع، 
إذا مّر الرجال غير احملارم بها، فالواجب 
عليها أن تستر وجهها وال يضرها إذا مس 

وجهها هذا الغطاء.? وبالنسبة ملن فعل هذه 
احملظورات ناسياً أو جاهاً أو مكرهاً، فا 
شيء عليه، لقول الله تعالى: )َولَيَْس َعلَيُْكْم 
َدْت  َتَعمَّ ا  مَّ َولَِكن  ِبِه  أَْخَطأمُْت  ِفيَما  ُجنَاحٌ 

ُقلُوُبُكْم(. )األحزاب: 5(.

ما يباح للمحرم فعله حال اإلحرام
وهناك أمور يباح للمحرم فعلها حال اإلحرام إذا احتاج إليها ومنها لبس 
النعلني، وإن كان حني عقد اإلحرام حافياً، وعقد إزار اإلحرام وربطه بخيط، 
أو كمر أو سبتة ونحو ذلك، لستر عورته، وحفظ نقوده وغيرها، ولبس ساعة 
اليد، والنظارات، واخلامت، وسماعة األذن ونحوها، فإن هذه األمور وشبهها 
مما ليس ساتراً للعضو أو البدن، لكونه مفصاً على هيئة لم يرد فيها منع 
عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست في معنى املنصوص عليه منعه بل إن 
حتديد النبي صلى الله عليه وسلم، ملا ال يلبسه احملرم فيه تنبيه على أن كل 
ما سوى املذكورات فإن للمحرم لبسه، وال سيما عند احلاجة، وغسل مابس 
اإلحرام إذا اتسخت، وتبديلها مبثلها إذا احتاج إلى ذلك، وقتل ما يضر ويؤذي، 
إذا لم يكن دفعه بأقل من ذلك، ملا ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله 
عنها مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: »خمس من الدواب كلهن 
فواسق يقتلن في احلرم: الغراب، واحلدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور«، 
روائح  فيه  ليس  مبا  ـ  احلاجة  عند  ـ  وبدنه  رأسه  وغسل  باملاء  واالغتسال 
عطرية، وحك رأسه وجلده برفق وسهولة، ولو سقط منه شعر بسببه فا 
حرج عليه. ويجب عليه الغسل من اجلنابة، وال بأس بحمل املتاع على رأسه، 
إذا لم يكن قصده ستر رأسه، واالستظال بغير ماصق للرأس، كالشمسية 

واخليمة ونحوهما. 
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احلــج فــرض على املــرأة كمــا الرجل 
غيــر أنها تزيد عنه في أنهــا محتاجة إلى 
أن تكــون خاليــة مــن العدة وإلــى محرم 
حتــج معه وتكــون في صحبتــه واحملرم 
هو من حــرم عليه نكاح املرأة على التأبيد 
وذلــك مثل األب واالبــن واألخ وابن األخ 
ونحوهــم. وليــس من احملــرم زوج أخت 
الزوجــة وعمتها وخالتها؛ ألنــه لو ماتت 
زوجتــه أو طلقهــا حلت له أخــت زوجته 
وعمتها وخالتهــا، إن كن بغير أزواج، وال 
موانع، فتحرمي التزوج بهن مؤقت، وليس 

مؤبداً. 
ويشترط أن يكون احملرم الذي يصحب 
املرأة في ســفرها بالغاً أو مراهقاً )مقارباً 
للبلوغ( وأن يكون غير فاســق؛ وهذا رأي 
لبعض الفقهاء، وبعضهم اآلخر ال يشترط 

هذا الشرط. 

حج املراأة وهي يف العدة 

وال يجــوز للمرأة أن تخــرج للحج إذا 
كانــت في عــدة الوفاة عند اإلمــام أحمد؛ 
ألنهــا مأمــورة مبازمة املســكن، أما في 
العــدة من طــاق رجعي فإنهــا في حكم 
املتزوجة فتستأذن زوجها، وأما العدة من 
طــاق بائن )بعد الطلقــة الثالثة( فإنها ال 

متنع من احلج وهذا رأي اإلمام أحمد. 
وإذا حاضت أو نفســت املرأة في اليوم 
الثامــن فلها أن حتج وتقف مع الناس في 
عرفــات ومزدلفة ولهــا أن تعمل ما يعمل 
الناس من رمي اجلمــار والتقصير ونحر 
الهــدي وغير ذلــك ويبقى عليهــا الطواف 
والسعي تؤجلهما حتى تطهر، فإذا طهرت 
بعد عشــرة أيام أو أكثر أو أقل اغتســلت 
وصلــت وطافــت وســعت وليــس ألقــل 
النفاس حد محدود فقد تطهر في عشــرة 
أيــام أو أقــل من ذلك أو أكثــر لكن نهايته 

أربعون.
وقــال بعض العلماء أنها تقلد اإلمام أبا 
حنيفــة وأحمد على إحدى الروايتني عنده: 

أحكام خاصة في حج المرأة

في أنها تهجم إلى املطاف وتطوف بالبيت 
ويلزمها بدنة وتأثم بدخولها املسجد وهي 
حائض أو نفســاء ويجزئها هــذا الطواف 
عن الفرض ملا في بقائها على اإلحرام من 

املشقة واملشقة جتلب التيسير.

حكم �شقوط �شعر املحرمة 

وإذا ســقط من رأس احملرمة شــعرات 
عند مســحها في الوضوء أو عند غســلها 
لم يضرها ذلك فالشــيء الذي يسقط من 
غير تعمد فهذه شــعرات ميتة تسقط عند 

احلركة فا يضر سقوطها.

حبوب منع خروج احلي�ض لأجل 

احلج 

وال حــرج أن تأخذ املــرأة حبوب منع 
احلمــل لتمنع الدورة الشــهرية أيام احلج 

حتــى تطوف مــع النــاس وال تتعطل عن 
أعمال احلج وإن وجد غير احلبوب شــيء 
مينع مــن الدورة فا بأس إذا لم يكن فيه 

محذور شرعاً أو مضرة.

احلج من دون اإذن الزوج 

وال يجــوز للمرأة أن تخــرج من دون 
رضــا زوجها، حتــى ولو كان فــي البلد، 
فكيــف حتج من دون رضــاه، فهذا حرام، 
وال يجــوز لهــا، وهذا في حــال غير حج 
الفرض أما حج الفــرض فقد ذكر العلماء 
أنه ال يلزمها استئذان زوجها ويجب على 
الــزوج الذي وعد زوجتــه باحلج أن يفي 
بوعــده، فيحــج بها، ال ســيما إن كان هذا 
مشروطاً عليه في العقد، لقول النبي صلى 
اللــه عليه وســلم: »إن أحق الشــروط أن 

توفوا به ما استحللتم به الفروج«.
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أجاب على األسئلة نخبة من العلماء واملفتني فتاوى
في الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف 

ودائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري بدبي.

أضحية الحاج
ـ في احلج وقت  ـ الذبح  * هل لألضحية 
معني ال جتوز مخالفته؟ وإذا ُفِرض وذبح 
اجلمرات  لرمي  الثالث  اليوم  في  احلاج 

فهل يصح احلج؟ 
ـ األضحية ال تشرع للحاج عند السادة 
املالكية، وتشــرع لغيــره؛ ألن احلاج عليه 
هدي يسوقه أو يشــتريه في مكة املكرمة 
ويذبح فــي منى أو مكة. وهي ســنة عند 
اجلمهــور وواجبــة عند الســادة احلنفية، 
وال تشــرع إال فــي وقتها احملدد شــرعاً، 
وهو يوم عيــد األضحى وأيام التشــريق 
الثاثــة. وعنــد املالكيــة ثاثة أيــام؛ يوم 
النحر ويومان بعده، كما في كفاية الطالب 
الربانــي 2/531. وذلــك حلديــث جبير 
بــن مطعم رضي اللــه عنه أن النبي صلى 
الله عليه وســلم قال: )كل أيام التشــريق 
ذبــح( كمــا أخرجــه أحمد والــدار قطني، 
وفــي رواية: )عرفــة كلها موقــف وأيام 
التشــريق كلها نحر(. فإذا ذبح األضحية 
بعــد هذا الوقــت فإنها ال جتزئــه، كما لو 
ذبحها قبــل وقتها ـ أي قبل صاة العيد ـ 
فإنها ال جتــزئ باالتفاق، لقوله صلى الله 
عليه وسلم: )من ذبح قبل الصاة فليذبح 
شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على 
اسم الله تعالى( كما أخرجه الشيخان من 
حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه. 

منع الدورة الشهرية
الشهرية  العادة  ولكن  العام،  هذا  احلج  نويت   *
عليَّ  فماذا  عرفة،  وقفة  أثناء  تقريباً  ستأتيني 
مانعة  أدوية  استخدام  لي  يجوز  وهل  أفعل؟  أن 
للدورة في هذه الفترة، وهل يعتبر حجي صحيحاً 

في احلالتني؟ 
ـ الــدورة أو النفــاس ال مينعان صحة 
انعقــاد احلــج باتفــاق أهــل العلــم، فــا 
مانــع شــرعاً مــن أن تهــّل املــرأة باحلج 
وهــي حائض أو نفســاء، ألنه ال يشــترط 
لإلهــال به الطهــارة، ففــي الصحيحني، 
واللفــظ ملســلم، من حديث جابــر بن عبد 
الله رضي اللــه عنهما أن النبي صلى الله 
عليه وســلم دخــل على عائشــة فوجدها 
تبكــي فقال: )ما شــأنك؟( قالت: شــأني 
أني قد حضــت، وقد حلَّ الناس ولم أَْحلِْل 
ولــم أطف بالبيــت، والنــاس يذهبون إلى 
احلــج اآلن، فقال عليه الصاة والســام: 
)إن هــذا أمــر كتبه الله تعالــى على بنات 
آدم، فاغتســلي ثم أهلّــي باحلج(. ففعلْت، 
ووقفــت املواقــف كلها؛ حتــى إذا طهرت 
طافــت بالكعبــة وبالصفــا واملــروة. . . 
احلديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
يرفعــه إلى النبي صلى الله عليه وســلم: 
)أن النفســاء واحلائــض تغتســل وحترم 
وتقضي املناســك كلها غيــر أن ال تطوف 
بالبيت( أخرجه أبو داود والترمذي. وبناًء 
علــى ذلك فلَِك أن حترمــي باحلج وتؤدي 
جميع املناســك غير أنك ال تطوفني بالبيت 
حتى تطهري، وإذا استخدمِت أدوية مانعة 
لنــزول الدورة فا مانع، وحكمك مع عدم 
وجود الدم حكــم الطاهرات، وإن كان في 
وقــت اعتياد نزول احليضة عليك. غير أن 
الســادة احلنفية يرون أنه لو همَّت القافلة 
بالرجــوع وهي حائض طافــت مع اإلثم، 
وصــح طوافها، وعليها بدنــة. كما في رد 
احملتار 3/539. وال شك أن املسلمة إمنا 
جاءت للحج امتثاالً ألمر الله تعالى، وحط 

اآلثــام، ال أن ترجع بإثم، ومعلوم أن اإلثم 
فــي احلج ينافي كونه حجــاً مبروراً، وقد 
صح عن النبي صلى الله عليه وســلم أنه 
قال في حق صفيَّة ملا قيل له: إنها َنِفَست، 
فقال: )َعْقري حلقي، أحابستنا هي( يعني 
استشــعر عليه الصاة والســام أنه كان 
ســيحتبس هو ومن معه حتــى تطهر من 
حيضها فتطوف، ولو كان في األمر ســعة 
لقــال: لتطــف وتفدي، أو تهدي، ال ســيما 
فــي احلج الــذي كان يقول فــي كثير من 
مســائله: )افعــل وال حرج( غيــر أن هذه 
املســألة خاف ذلــك. فالواجب على املرأة 
أن تنتظر حتى تطهر، وتطوف، أو تســافر 
إذا اضطــرت إلى ذلك ثم تعود لتطوف إن 
كان ذلك متيسراً لها، وإذا سافرت واحلالة 
هذه فإنها لــم تزل على إحرامها، حيث لم 
تتحلــل التحلــل الثانــي، حيــث ال يتم إال 
بطواف اإلفاضة وعلى زوجها أن يجتنبها 

حتى تطوف.

حج املدين
احلج  إلى  الذهاب  شرعاً  للشخص  يجوز  هل   *
سقطت  ذهب  إذا  وهل  آخرين؟  ألناس  مدين  وهو 

عنه الفريضة كاملة أم ال؟
ـ إذا كان اإلنسان مديناً وليس عنده ما 
يفي بدينه من نقد أو عقار أو نحوهما من 
األموال التي ميكن أن تفي بدينه، فإنه في 
هــذه احلالة ال يجب عليــه احلج ألنه غير 
مستطيع، وشرط وجوب احلج االستطاعة 
لقول اللــه تعالى: )ولله علــى الناس حج 
البيت من اســتطاع إليه ســبياً(. لكن إذا 
أداه مــع ذلك وهو مدين فــإن ذمته تبرأ. 
ويصــح حجه وتســقط عنــه الفريضة إال 
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أنه كلّف نفســه فوق طاقتها وقد قال الله 
تعالــى: )ومــا جعل عليكم فــي الدين من 

حرج(.

مزاحمة املرأة للرجال
* هل ميكن أن تزاحم املرأة في العمرة لتقبل احلجر 
عن  البعد  أم  احلجر،  تقبيل  أفضل  وأيهما  األسود 

مزاحمة الرجال؟
ـ ال يجــوز للمــرأة أن تزاحــم الرجال 
لتصــل إلى احلجر األســود فتقبله، ملا في 
ذلك من املفاســد العظيمــة، في تلك البقعة 
املعظمــة، )ومــن يعظم شــعائر الله فإنها 
من تقوى القلوب( )احلج:32(. بل عليها 
أن تبتعد عــن الرجال ما اســتطاعت، ألن 
املرأة عورة، ومزاحمتها فيه هتك حلرمتها، 
وإثــارة للرجال عليهــــا، فيجـــــب عليها 
جتنب ذلك ما استطاعت، على أن املزاحمة 
التي تلحق األذى باآلخرين محّرمة ســواء 
كانت من الرجــل أو املرأة، وتقبيل احلجر 
األســود ســنة، فا يرتكب احملظور لفعل 
الســنة بل اجتناب احملظور حينئذ واجب. 
وقد جاء أن موالة لعائشة رضي الله عنها 

زاحمت النــاس لتقبيل احلجر، فلما جاءت 
الســيدة عائشة رضي الله عنها وأخبرتها 
اخلبــر قالت لها: )ال آجــرك الله تزاحمني 
الرجال؟!( فلم تقرها على ذلك، بل أنكرت 

عليها فعلها، وهي أمة فكيف باحلرة؟

الطواف عن الغري
لوالدتي  ثوابه  ويكون  الطواف  لي  يجوز  هل   *

وهي على قيد احلياة؟
ـ ال تشــرع العبــادة نيابة عــن األحياء 
إال فــي حــق املعضــوب فــي احلــج فقط 
عنــد الشــافعية واحلنابلــة، واملعضــوب 
هــو الــذي يعجز عــن أداء النســك ملرض 
ال يرجــئ بــرؤه كما ورد فــي حديث ابن 
عبــاس رضي الله عنهمــا املتفق عليه )أن 
امــرأة من خثعم قالت: يا رســول الله إن 
أبــي أدركته فريضة الله في احلج شــيخاً 
كبيــراً ال يســتطيع أن يســتوي على ظهر 
بعيــره، قال: )فحجي عنه(. هذا مذهــــب 
األحنــاف  للســادة  خافــاً  اجلمهـــــور 
القائلني بجواز ذلــــك مطلقاً. والطواف إن 
كان ضمن نســك تؤديــه عنه، فإنه يجزئ 

وإال فإنــه ال يكون إال لفاعلــه، غير أنه إن 
سأل الله تعالى أن يثيب ميته مبثل ثوابه، 
فالله أكرم من أن يرد سؤاله. هــذا مذهب 
اجلمهور خافاً للســادة األحناف، القائلني 

بجواز ذلك مطلقاً.

سقوط الشعرة من غري قصد
* عندما كنت محرماً قمت بالعبث باألنف وسقطت 

شعرة من دون قصد؟
ـ عليك بإزالة شــعرة مــن أنفك متعمداً 
ُمد من الطعام، وتســتغفر الله تعالى، فإن 
ســقطت منك مــن غير فعلــك وال تعمدت 
إزالتهــا فــا شــيء عليك كما هــو مذهب 

اجلمهور خافاً للشافعية.

تغطية الرأس أثناء اإلحرام
* عندما نزلنا من عرفات إلى املزدلفة كنت متعباً 
العلوي من اإلحرام وغطيت به  فقمت بفك اجلزء 

رأسي فما حكم ذلك؟
ـ تغطية رأســك متعمداً، حــرام فيجب 
عليــك بــه فدية مــن صيــام أو صدقة أو 
نسك، مخير فيها بني ذبح فدية مجزئة في 
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األضحيــة أو صيام ثاثة أيام أو التصدق 
بثاثة آصع لســتة مســاكني لكل مسكني 
نصــف صــاع والصــاع عبارة عــن نحو 

ثاثة كيلو غرامات تقريباً.

لبس القفازين للمرأة
اليد  على  القفازين  تلبس  أن  للمرأة  يجوز  هل   *

أثناء العمرة؟
ـ إحــرام املرأة في وجههــا وكفيها فا 
يجوز لهــا أن تغطي وجههــا أو كفيها أو 
تلبــس القفازيــن أثنــاء النســك، حلديــث 
البخــاري: )ال تنتقــب املــرأة وال تلبــس 
القفازيــن( إال إذا خشــيت علــى نفســها 
الفتنــة أو أن تفــن النــاس فــا حرج أن 
تســتر وجههــا وعليهــا مــع ذلــك الفدية 
عنــد اجلمهــور خافــاً ألحمــد وذلك إن 
كان الســاتر ماصقاً لوجههــا وهي على 
التخييــر، إمــا صيام ثاثة أيــام أو إطعام 
ستة مســاكني لكل مســكني نصف صاع 

أو ذبح شاة.

تجاوز امليقات من غري إحرام 
وأنا  بامليقات  مررت  للعمرة  ذاهبة  أنا  بينما   *
طهرت،  حتى  مكة  في  وبقيت  أحرم،  فلم  حائض 
فأحرمت من مكة فهل هذا جائز؟ وما هو الواجب 

عمله في هذه احلالة؟
ـ كان الواجــب علــى هــذه املــرأة أن 
حتــرم من امليقات، وإن كانــت في عادتها 
الشــهرية، ألن العادة ال متنع الدخول في 
النســك، وإمنا متنع دخول املسجد احلرام 
والطواف بالبيت العتيق، حلديث ابن عباس 
رضــي الله عنهما يرفعــه إلى النبي صلى 
الله عليه وســلم: )أن النفســاء واحلائض 
تغتسل وحترم وتقضي املناسك كلها غير 
أن ال تطوف بالبيت( كما أخرجه أبو داود 
والترمــذي. وقوله صلى الله عليه وســلم 
لعائشــة رضي الله عنها: )افعلي ما يفعل 
احلــاج غيــر أن ال تطوفــي بالبيــت( كما 
هو مخــرج في الصحيحني ومبــا أنها قد 
جتــاوزت امليقات بغير إحــرام، فإن عليها 

دماً ملجاوزة امليقات بغير إحرام.

التقصري للنساء
ر شعر رأسها في احلج؟ * هل للمرأة أن تقصِّ

ـ نعــم البد للمرأة إذا حتللت من حجها 
ر شــعر رأســها، ألن  أو عمرتهــا أن تقصِّ
حتللهــا متوقف علــى ذلك لقولــه تعالى: 
)محلقني رؤوســكم ومقصريــن( فتأخذ 
قدر األمنلة من شــعر رأســها من موضع 
واحــد أو من مواضــع متفرقة، وليس لها 
أن حتلق رأســها ألن ذلــك ُمثْلةٌ بها، وفي 
احلديــث عن ابن عبــاس رضي الله عنهما 
أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
)ليس على النســاء حلق إمنا على النســاء 
التقصير( أخرجه أبو داود وحسنه اإلمام 
النــووي واحلافــظ ابــن حجر فــي بلوغ 
املــرام. أما الرجل فــإن األفضل له احللق 
ألنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كما ثبــت في الصحيحني مــن حديث ابن 
عمر رضي الله عنهمــا، ولقوله صلى الله 
عليه وســلم: )اللهم ارحم احمللقني( يقول 
ذلك ثاثاً، ثم قال في الرابعة: واملقصرين 
أخرجــه الشــيخان مــن حديث ابــن عمر 

رضي الله عنهما. 

حكم عدم املبيت مبزدلفة
فماذا  باملزدلفة  أبت  ولم  املاضي  العام  حججت   *

؟ عليَّ
ـ املبيت مبزدلفة نســك باإلجماع اقتداء 
بســنة رســول الله صلى الله عليه وسلم، 
ويجبــر تركــه بــدم إن كان بغيــر عــذر. 
ويحصــل الواجب عند املالكيــة بقدر حط 
الرحال، وصــاة املغرب والعشــاء جمعاً 
وقصــراً لغيــر أهــل مزدلفــة. فمــن ترك 
النــزول وجــب عليه هــدي. ويحصل عند 
الشــافعية باحلضور بعــد منتصف الليل 
ولــو مــروراً. ويرى الســادة األحناف أن 
املبيــت ســنة وأن الواجــب هــو الوقوف 
مبزدلفــة بعد فجر يوم النحر وقبل طلوع 
الشــمس. وعليه فإذا كنت قد تركت املبيت 
مبزدلفــة ولم تنزل ولو بقدر حط الرحال 
فعليك أن تخرج هدياً مجزئاً في األضحية، 
فإن لم تســتطع فعليك صيام عشرة أيام. 

فإن كنت قد حصلت املبيت فا شيء عليك 
وحجك قد مت. 

الشك يف مرات الطواف
* إذا شك أحد في عدد مرات الطواف حول الكعبة 

والسعي بني الصفا واملروة ماذا يفعل؟
ـ عليــه أن يبني على اليقني وهو األقل، 
ويجــب عليــه أن يأتي مبا شــك فيه حتى 
يســتيقن األشــواط الســبعة، هذا إذا كان 
الشــك أثناء العمل، أما إذا شك بعد الفراغ 
من العمل فإنه ال عبرة بالشــك بعد الفراغ 
مــن العمــل. واألصل مضــّي عبادته على 
الصحــة، وال يلزمــه شــيٌء، إال أن يخبره 
عــدل أو عــدالن بعدم اســتكمال الطواف 
وصدَّقــه، فيجب عليه عندئــذ العمل بقول 
من أخبــره اعتباراً بتصديقه له، ال بخبره، 
حيــث حصــل له اليقــني بخبــره فلم يعد 
شــاكاً، فــإن لــم يصدقه لم يلزمه شــيء 

وحكم السعي كالطواف. 

ركعتا الطواف
* ما املقصود بركعتي الطواف ومتى تكونان؟

ـ املقصــــود بركعـتــــي الطـــواف أن 
يصلــــي للــه ركعتــني بعـــد الفراغ مــن 
طوافــه لقولــــه تعالــى: )واتخــذوا مــن 
ـى( وهمــا واجبتان  مقــام إبراهيــم مصلَـّ
عنـــد السادة املالكيــة جتبــــران بــدم إذا 
كــان الطـواف واجباً وسنَّتان فــي طواف 
السنـة، وعنــد احلنفيــة كذلــك واجبتــان 
غيــــر أن ال دم فــــي تركهمـا عندهم. أما 
الشــافعية واحلنابلة فإنهما عندهم ســنة 

وال شيء في تركهما غير فوات الفضل.

الوضوء للطواف
* هل يجب الوضوء في الطواف؟

ـ نعم جتب الطهارة للطواف من احلدث 
واخلبــث في الثوب والبــدن واملكان، فمن 
طــاف محدثــاً أو عليه جناســة غير معفو 
عنهــا أو وطئ جناســة لم يصــح طوافه، 
ملــا ثبت فــي الصحيحــني أن أول شــيء 
بدأ بــه النبي صلى الله عليه وســلم حني 
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قدم مكــة أن توضأ ثم طــاف. وملا أخرج 
الترمــذي من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وســلم: )الطواف بالبيت صاة إال أن الله 
عز وجــل أحل فيه النطــق، فمن نطق فا 

ينطق إال بخير(.

التمتع والقران
وأيهما  احلج  في  والقران  التمتع  بني  الفرق  ما   *

أفضل؟
ـ التمتــع أن يحرم بالعمرة في أشــهر 
احلج فيؤديها ثم يتحلل ويتمتع مبا شــاء 
من الطيب والنســاء واللبــاس ونحو ذلك، 
ثــم يهلُّ باحلج من مكة فــي اليوم الثامن 
أو قبلــه. أمــا القران فهــو اإلحرام باحلج 
والعمــرة معاً، فيــؤدي النســكني بإحرام 
واحــد وعمل واحــد ويجــب فيهما هدي؛ 
وهي شــاة مجزئة فــي األضحية، فإن لم 
يجد فصيام ثاثة أيام في احلج وســبعة 
إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى: )فمن متتع 
بالعمرة إلى احلج فما استيسر من الهدي 
فمن لم يجد فصيــام ثاثة أيام في احلج 
وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك 
ملــن يكن أهله حاضري املســجد احلرام(، 
وهناك أنواع أخرى من األنساك لم نسأل 

عنها نذكرها لتمام اإلفادة وهي:
1ـ  اإلفراد: وذلك بأن ينوي احلج فقط 

فيظل على إحرامه حتى يفرغ منه.
2 ـ اإلطــاق: وهو أن ينــوي الدخول 
في النسك من غير أن يحدد نوعاً منها ثم 
يعينه قبل الشــروع في الطواف من إفراد 

أو متتع أو قران.
3 ـ التعليق وهو أن يحرم مبا أحرم به 
زيد مثاً كما أحرم سيدنا علي رضي الله 
عنــه، مبا أحرم به رســول الله صلى الله 
عليه وســلم، فهذا عليه أن يصرف نســكه 
إلــى مثل نســك من علّق نســكه بنســكه. 
وهــذه الثاثة األنــواع ال دم فيهــا إال إذا 

علق نسكه مبتمتع أو قارن.

مات يف الطريق إىل الحج
فأدركه  احلرام  الله  بيت  إلى  حاجاً  خرج  رجل   *

املوت في الطريق هل يسقط عنه الفرض أم ال؟
ـ مــن مات في طريقه إلى احلج ســقط 
عنه احلــج عند الســادة املالكيــة، وفصل 
السادة األحناف بني أن يكون قد خرج في 
العام الذي وجب عليه احلج فيســقط عنه، 
أو تأخــر فتجب عليه الوصية )كما في رد 
احملتار4/23(، ألنه قد فعل ما في وسعه 
ولعموم قــول الله تعالى: )ومن يخــــرج 

مــن بيتــه مهاجــــراً إلى اللــه ورسولــه 
ثم يدركه املوت فقد وقع أجره على الله(. 
وذهب السادة الشــافعية إلى عدم سقوط 
احلج عنه، ثم إن كان احلج قد اســتقر في 
ذمته لتوفر شــروط الوجوب عليه: وجب 
اإلحجاج عنه مــن تركته، وال يجوز البناء 
علــى ما كان قد فعله إذا كان قد بقي عليه 
شــيٌء مــن األركان على املعتمــد عندهم. 
كمــا نص على ذلك ابــن جماعة في هداية 

الناسك 2/228 وغيره.

ترك الزوجة والحج
* هل يجوز شرعاً للزوج أن يخرج ألداء فريضة 

احلج ويترك زوجته وطفلها في بلد غربة؟
ـ يجب احلج على الزوج املســتطيع 
ولــو بتــرك زوجتــه وطفلها فــي بلد 
غربتــه إذا أمن عليهــا ووجد احلافظ 
لهمــا ولم يخــف عليهمــا ضياعاً وال 
اعتداًء ســواء على النفس أو العرض. 
أمــا إذا خــاف عليهما شــيئاً من ذلك 
ســقطت عنــه االســتطاعة ملــا ذكــره 
العلماء من أن شرط االستطاعة األمن 
على النفس أو البضع أو املال، كما في 
هداية الســالك البن جماعة 1/195 

وغيره.
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ياحظ الحاج في رحلته إلى الحرمين 
وأثناء أدائه نسكه مجموعة من المنكرات 
أو  لجهل  سواء  الجبين،  لها  يندى  التي 
إلى  التنبيه  من  بد  ال  لذلك  استهتار، 
يتجنب  كي  المنكرات  هذه  من  مجموعة 
على  عبادته  وليؤدي  فيها  الوقوع  الحاج 

وجهها األكمل فمن هذه المنكرات:
ومزاحمتهن  بالرجال  النساء  اختاط 

والنظر إليهن.
من  يقع  الذي  والخصام  والجدال 

الحجاج ألقل سبب تافه.
وجهل كثير من الحجاج بكيفية أعمال 

الحج.
في  حتى  الدعاء  في  الفاحش  واللحن 

اآليات القرآنية.
وهن  النساء  من  كثير  وطواف 

متكشفات.
وإمساك بعض المطوفين بأيدي النساء 

أثناء الطواف.
والتسول في المسجد وإعطاء السائلين 

المتسولين.

غير  من  المصلين  أيدي  بين  والمرور 
تورع واحتياط.

وإفاضة بعض الحجاج من عرفات قبل 
غروب الشمس فهو من العجلة المذمومة.
وتأفف بعض الحجاج من الحر وشدته.

وركض المجتمعين على أبواب المسجد 
النبوي قبل الفجر للحصول على مكان في 

الروضة الشريفة.
وإيذاء  الحرمين  في  الرقاب  وتخطي 

الناس بذلك من غير مبرر سوى الجهل.
وتمكين المرأة من قص شعرها لبعض 
في  الولد  يكون  وقد  المروة  في  األوالد 
سن المراهقة مع إلقاء شعرها في األرض 

ونظر الرجال إليه.
وعقد بعض النساء على رجل ليكون لها 
محرماً ففيه مفاسد كثيرة، فإذا وقع العقد 
مع إحرامه أو إحرامها فالعقد حرام باطل 

)أثناء اإلحرام(.
النساء  بين  زمزم  على  اإلخاء  وعقد 
بين  مكشوف  اختاط  مع  والرجال 
بعض  قال  حتى  هذا،  إثر  على  الجنسين 

فا  عليه،  ذنب  وال  الحاج  يذهب  العلماء: 
يعود من سفره إال وعلى كاهله أثقال من 

الذنوب للخلل الذي وقع فيه.
البقاع  أفضل  في  التصوير  وانتشار 
بدعوى الذكرى وذلك لما فيه من صرف 

للناس بغير العبادة.
والصاة  الحرمين  في  الصاة  وترك 
في الفنادق أو البيوت وهي خسارة فادحة 

على الحاج أن يتنبه لها.
والتدخين في أشرف بقاع األرض

والتختم بالذهب فهو حرام، ولكنه أشد 
حرمة وقت طوافه في البيت وجلوسه في 
الروضة ومثوله أمام النبي صلى الله عليه 
وسلم والجرم مشهود إلى غير ذلك مما ال 

يدخل تحت الحصر.
غناء  فيها  التي  األشرطة  وسماع 
التلبية  عن  وااللتهاء  ومزامير  ومعازف 

والذكر وقراءة القرآن.
واللعب بالورق والنرد ولو لم يكن في 
مقابل ربح ألنه شعار من ال خاف له وال 

سيما في الحرمين.

 منكرات يجب على الحاج تجنبها



المسابقة )2(

كوبون المسابقة )2(

اال�ســــم:

العنوان:

الهاتف:

999contests@gmail.com ترسل اإلجابات الصحيحة إلى العنوان التالي: اإلمارات العربية املتحدة - وزارة الداخلية - أبوظبي ص. ب. 38999 أو
اإلجابة الواردة على غير الكوبون لن تعتمد/ أقصى موعد الستام اجلائزة شهر من تاريخ اإلصدار / استام اجلوائز حصراً من مقر املجلة باستثناء املشاركني من خارج الدولة/ تطبق الشروط و األحكام.

اإجـابـة ال�س�ؤال الأول:

اإجابة ال�س�ؤال الثاين:

اإجابة ال�س�ؤال الثالث:

عزيزي احلاج واملعتمر ن�ضع بني يديك ثالثة اأ�ضئلة وما عليك �ضوى اختيار الإجابة 

ال�ضحيحة من بني اخليارات الثالثة لتفوز معنا يف امل�ضابقة.

ال�ضوؤال الأول

1 - من اأول م�سلم ركب بحر الروم؟
اخرت الإجابة ال�سحيحة: 

- الزبري بن العوام.                   - طارق بن زياد.                   - معاوية بن اأبي �سفيان 

ال�ضوؤال الثاين

2 - من اأول من �سنف تف�سري القراآن الكرمي بالإ�سناد ؟
اخرت الإجابة ال�سحيحة:

- مالك بن ان�س.                  - ال�سافعي.                  - ابن حنبل..

ال�ضوؤال الثالث

 3- من اأول من هاجر من امل�سلمني اإىل احلب�سة ؟

اخرت الإجابة ال�سحيحة:

- حاطب بن عمرو.             - جعفر بن اأبي طالب.             - عثمان بن عفان.

جائزة الفائز: جائزة قّيمة مقدمة من مفرو�ضات فار�ص   
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وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة »حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

بمناسبة عيد األضحى المبارك
أعاده الّله علينا جميعًا بكل الخير والبركة
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  العمرة هي زيارة بيت الله الحرام على 
المعروف  النسك  وهو  مخصوص  وجه 
والطواف  والتلبية،  اإلحرام  من  المتركب 
والمروة،  الصفا  بين  والسعي  بالبيت، 

والحلق أو التقصير. 
العمرة  أن  على  العلم  أهل  أجمع  وقد   
في  فعلها  وأن  اإلسام،  بأصل  مشروعة 
العمر مرة، وهل هي واجبة أم ال؟ قوالن: 
أحمد  عن  المشهور  وهو  وجوبها  األول: 
الحديث  أهل  من  وجماعة  والشافعي 
وغيرهم ـ رحمهم الله ـ ومن أدلتهم على 
ذلك: ما رواه أهل السنن وغيرهم )أنه أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي 
العمرة،  وال  الحج  يستطيع  ال  كبير  شيخ 
صححه  واعتمر(.  أبيك  عن  حج  فقال: 
إيجاب  أعلم في  أحمد: ال  الترمذي. وقال 
العمرة حديثاً أجود من هذا، وال أصح منه.

والثاني أنها سنة وليست بواجبة، وهو 
مذهب مالك وأبي حنيفة وإحدى الروايتين 
عن الشافعي وأحمد، وقول أكثر أهل العلم، 
ومن  تيمية،  ابن  اإلسام  شيخ  واختيار 

أدلة ذلك: 
الله عنه  مرفوعاً:  حديث جابر رضي 
)سئلـ  يعني النبي صلى الله عليه وسلمـ  
عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: ال وأن تعتمر 

خير لك(. صححه الترمذي. 
والبراءة  وجوبها،  عدم  األصل  وألن 
األصيلة ال ينتقل عنها إال بدليل يثبت به 
التكليف، وال دليل يصلح لذلك، مع اعتضاد 
األصل باألحاديث القاضية بعدم الوجوب.

ويؤيده اقتصار الله تعالى على فرض 
الحج بقوله: )َولِلِّه َعلَى النَّاِس ِحجُّ الْبَيِْت 
َمِن اْستََطاَع إِلَيِْه َسبِياً(. )آل عمران: 97(. 
العمرة،  يتناول  القرآن ال  الحج في  ولفظ 
مع  ذكرها  العمرة  أراد  إذا  سبحانه  فإنه 
واْ الَْحجَّ َوالُْعْمَرَة لِلِّه(.  الحج كقوله: )َوأَِتمُّ

)البقرة: 196(. 
 ففي اآلية األولى آية آل عمران: أوجب 

 فضل العمرة وأحكامها 

سبحانه الحج ولم يذكر العمرة. 
أوجب  البقرة:  آية  الثانية  اآلية  وفى 
تمام الحج العمرة، فإنهما يجبان بالشروع 
إيجاب  يقتضي  اإلتمام ال  وإيجاب  فيهما، 
إلى  يحتاج  االبتداء  إيجاب  فإن  االبتداء، 
وال  ـ  النزاع  محل  فإنه  ـ  به  دليل خاص 
العلة حتى يصلح  دليل يخصه سالم من 

لاستدالل به على المراد.
العمرة  فضل  على  الدالة  واألحاديث 
وعظيم ما رتب الله عليها من الثواب، تدل 
على فضل اإلكثار من االعتمار، وأنه ليس 
فيه،  إال  بها ال تصح  للعمرة وقت خاص 
الحج.  أيام  السنة وقت لها سوى  بل كل 
وحديث عائشة رضي الله عنها الثابت في 
الله عليه  الصحيحين وغيرهما، أنه صلى 
عمرتها  سوى  التنعيم  من  أعمرها  وسلم 
التي كانت أهلت بها معه، أصل في جواز 
وقوع عمرتين في شهر واحد أو أقل، ويدل 
على التفريق بين العمرة والحج في التكرار 
في العام نفسه، فمن فضل الله تعالى على 
عباده أن العمرة ال تختص بوقت من العام 

دون وقت، بل تفعل سائر شهور السنة. 

وقوع  العلم  أهل  بعض  استحب  وقد   
العمرة في رمضان وأنه أفضل ألدائها من 
عليه  الله  النبي صلى  أن  لما صح  غيره، 
وسلم أمر أم معقل - لما فاتها الحج- أن 
)عمرة  أن:  وأخبرها  رمضان،  في  تعتمر 
لفظ:  وفي  حجة(.  تعدل  رمضان  في 
الله عليه  النبي صلى  معي. أي حجة مع 
وسلم، فالحديث دال على فضل العمرة في 
رمضان، لكن قيده بعض أهل العلم فيمن 
له،  يتيسر  فلم  الحج  على  عزم  قد  كان 
لمرض أو نحوه كما هو ظاهر في سياق 

الحديث. 
الله  فضل  فإن  التقييد  عدم  واألولى 
واسع، لكن من كان قد عزم على الحج ولم 
يتمكن لمانع منعه ثم اعتمر في رمضان 
لم  ومن  الفضل،  هذا  من  حظاً  أوفر  كان 
يكن كذلك فيرجى له ذلك فإن للعبد على 

ربه ما احتسب. 
 وذهب جماعة من أهل العلم أن العمرة 
في أشهر الحج أفضل من عمرة في غير 
عليه  الله  صلى  النبي  ألن  الحج؛  أشهر 

وسلم اعتمر في أشهر الحج. 



المسابقة )3(

كوبون المسابقة )1(

اال�ســــم:

العنوان:

الهاتف:

999contests@gmail.com ترسل اإلجابات الصحيحة إلى العنوان التالي: اإلمارات العربية املتحدة - وزارة الداخلية - أبوظبي ص. ب. 38999 أو
اإلجابة الواردة على غير الكوبون لن تعتمد/ أقصى موعد الستام اجلائزة شهر من تاريخ اإلصدار / استام اجلوائز حصراً من مقر املجلة باستثناء املشاركني من خارج الدولة/ تطبق الشروط و األحكام.

اإجـابـة ال�س�ؤال الأول:

اإجابة ال�س�ؤال الثاين:

اإجابة ال�س�ؤال الثالث:

عزيزي احلاج واملعتمر ن�ضع بني يديك ثالثة اأ�ضئلة وما عليك �ضوى اختيار الإجابة 

ال�ضحيحة من بني اخليارات الثالثة لتفوز معنا يف امل�ضابقة.

ال�ضوؤال الأول

1 - من اأول من األف يف اأحكام القراآن ؟
اخرت الإجابة ال�سحيحة: 

- الإمام القرطبي.                    -الإمام ال�سافعي.                    - ابن العربي املالكي.

ال�ضوؤال الثاين

2 - على من يطلق امل�سدود؟
اخرت الإجابة ال�سحيحة:

- الذي يمنع من الحج.                   -  تارك الصالة.                   -مانع الزكاة.

ال�ضوؤال الثالث

 3- من هو ال�سحابي الذي اأذن بالرباءة يف احلج الأكرب؟

اخرت الإجابة ال�سحيحة:

- عمرو بن العا�س.          -  اأبرهة بن �سرحبيل.         -  الإمام علي بن ابي طالب ر�سي اهلل عنه.

جائزة الفائز: جائزة قّيمة مقدمة من مفرو�ضات فار�ص   
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الهــدي ما يهــدى إلى احلــرم من 
اإلبل والبقر والغنــم واملاعز، وأحكام 
الهــدي تلتقي مع األضحية في الكثير 
من األمور، فالهدي يقســم إلى أربعة 
أقســام: القســم األول هــدي التطوع 
وهــو الذي يتقرب به احلاج أو املعتمر 
إلــى اللــه مــن دون ســبب يلزمه به 
ويســتحب ذلك لــكل حــاج ومعتمر، 
اقتــداء بالنبي صلى الله عليه وســلم، 
فقــد أهــدى النبــي في حجــة الوداع 
مئــة بدنة كمــا هو متفق عليــه. وهذا 
الهــدي يجــوز لــه أن يــأكل منــه بل 
يســتحب له ذلــك كاألضحيــة لقوله 
ن  تعالــى: )َوالْبُــْدَن َجَعلْنَاَهــا لَُكــم مِّ
َشــَعاِئِر اللَِّه لَُكــْم ِفيَها َخيْــٌر َفاْذُكُروا 

اْســَم اللَِّه َعلَيَْها َصَوافَّ َفــإَِذا َوَجبَْت 
ُجنُوُبَها َفُكلُــوا ِمنَْها َوأَْطِعُمــوا الَْقاِنَع 
ْرَناَها لَُكــْم لََعلَُّكْم  َوامْلُْعتَــرَّ َكَذلَِك َســخَّ
َتْشــُكُروَن( )احلـــج:36(. ويستحب 
أن يطعم منها الفقراء أيضاً، ويستحب 
أال ينقــص الصدقــة عن الثلث أســوة 

باألضحية.
القســم الثاني: هدي واجب للشكر، 
وهــو الهــدي الواجــب علــى املتمتع 
والقارن، فهــو عند احلنفية دم واجب 
شــكراً لله تعالى علــى أن وفقه ألداء 
النسكني في سفر واحد. وقد أجاز له 
األكل منه احلنفية واملالكية واحلنابلة، 
وقــال الشــافعية إنه دم جبــران على 
الصحيــح في مذهبهم، فــا يجوز له 

األكل منه، بل يجب التصدق بجميعه.
وأما القسم الثالث فهو هدي واجب 
للجبــران، أي جلبر اخللــل الواقع في 
احلــج أو العمرة من جــزاء جناية من 
اجلنايــات أو دم إحصار وهذا الهدي 
ال يجــوز األكل منه، وال أن يطعم منه 
غنياً، بل يجب التصدق بجميعه اتفاقاً 
بــني احلنفيــة والشــافعية واحلنابلة 

)ألنها دماء كفارات(.
وقــال مالــك يجــوز األكل من كل 
الهدي الواجــب إال جزاء الصيد ونذر 

املساكني ونسك األذى.
أما القســم الرابع مــن الهدي فهو 
هــدي النــذر وهو مــا ينــذره احلاج 
للبيت احلرام ومثله األضحية املنذورة 

الهدي واألضحية 
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وكاهمــا واجــب لقوله تعالــى: )ُثمَّ 
َتَفثَُهــْم َولْيُوُفــوا ُنُذوَرُهــْم  لْيَْقُضــوا 
ُفــوا ِبالْبَيِْت الَْعتِيِق(. )احلـــج:  وَّ َولْيَطَّ
منهــا ألن  األكل  يجــوز  فــا   .)29
املنــذورة ســبيلها التصــدق فلو أكل 

فعليه قيمة ما أكل.

رشوط الهدي واألضحية
ليــس كل شــيء من النعــم يصلح 
أن يكــون هديــاً بــل ال بــد مــن أن 
يكون مســتوفياً للشــروط التي ورد 
بها الشــرع، وهي شــروط االضحية 
نفسها وهي أن يكون الهدي من الثني 
فصاعــداً إال الضأن فــإن اجلذع منه 
يجــزئ والثني من اإلبل ما اســتكمل 
خمس ســنني ودخــل في السادســة 
والثنــي مــن البقــر واجلامــوس مــا 
استكمل سنتني ودخل في الثالثة عند 
احلنفية واحلنابلة وما اســتكمل ثاث 
ســنني ودخل في الرابعة عند املالكية 

ومن اإلبل مبا دخل في السادسة.
لكن احلنفية لم يطلقوا جواز الهدي 
والتضحيــة بجذع الضأن بــل قالوا: 
يجــزئ )إذا كانــت عظيمــة بحيث لو 
خلط بالثنيان يشــتبه على الناظر من 
بعيــد( واختلف في ثنــي املعز وجذع 
الضــأن عند احلنفيــة واحلنابلة وهو 
وجه عند الشــافعية ما متت له ســتة 
أشــهر، وثني املعز عند احلنفية ما بلغ 
سنة ودخل في الثانية وعند الشافعية 
ما استكمل سنتني على أصح القولني.

ويشــترط أن يكــون الهــدي تــام 
اخللقة ســليماً من عيب ينقص اللحم، 
واألصــل في ذلــك حديث البــراء بن 
عازب رضــي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وســلم قال: )أربع ال جتوز 
في األضاحــي: العوراء بــني عورها، 
واملريضة بــني مرضها والعرجاء بني 

ظلعها، والكسير التي ال تنقي(.

سنن الهدي
األصــل أن يجود املؤمــن مباله لله 

تعالى طيبة بها نفســه قال تعالى في 
احلــض على العنايــة بالهــدي: )َذلَِك 
ـِه َفإِنََّها ِمن  ــْم َشــَعاِئَر اللَـّ َوَمــن ُيَعظِّ
َتْقَوى الُْقلُوِب(. )احلـــج: 32(. لذلك 
قــال العلماء البدنة أفضــل من البقرة 
ألنها أعظم والبقرة أفضل من الشــاة 
ألنها بســبع من الغنم والشاة أفضل 
من مشــاركة ســبع في بدنة أو بقرة 
ألنه ينفرد بإراقة الدم والضأن أفضل 
من املاعز والســمينة أفضــل من غير 

السمينة.
وال خــاف فــي جــواز التضحية 
بالذكــر واألنثــى، لكن الذكــر أفضل، 
وخيــر األلوان في الهــدي واألضحية 
البياض ثم الصفرة، ملا أخرج البخاري 
ومســلم عن أنس رضي الله عنه قال: 
)ضحى النبي صلى الله عليه وســلم 
بكبشني أملحني أقرنني، ذبحهما بيده، 
وســمى وكبــر ووضــع رجلــه على 

صفاحهما(.

توقيت ذبح الهدي
فأما الزمان فقال احلنفية واملالكية 
واحلنابلــة إنــه مــن بعد صــاة عيد 
النحر إلى آخر أيام النحر )10، 11، 
12 من ذي احلجة( وقال الشــافعية 
إنه ممتد إلى آخر أيام التشــريق 13 
مــن ذي احلجة وهذا اخلــاف بينهم 

في زمن األضحية أيضاً.
وقد اتفق احلنفية والشــافعية على 
أن دم اجلنايات ال يتقيد بالوقت ألنها 
دماء كفارات فا تختص بزمان النحر 
بل يجــوز تأخيرها إلى أي وقت آخر، 
إال أنهــا ملا وجبت جلبر النقصان كان 
التعجيل بها أولى ليحصل بها ارتفاع 

النقصان من غير تأخير.
الهــدي  ذبــح  فــي  ويســتحب 
واألضحية أن يذبحهما بنفســه اقتداء 
به صلى الله عليه وسلم، فقد ورد أن 
النبي صلى الله عليه وســلم: )ضحى 
بكبشني ووضع رجله على صفاحهما 
وســمى وكبر(، وعند مسلم أنه صلى 

الله عليه وســلم )نحر ثاثاً وســتني 
بدنــة بيده ثم أعطى علياً فنحر ما غبر 

منها(.
فــإذا اســتناب غيــره يســتحب له 
أن يشــهد الذبــح ملــا روى عمران بن 
حصــني رضــي الله عنــه قــال: قال 
رســول الله صلــى الله عليه وســلم: 
)يا فاطمة قومي فاشــهدي أضحيتك 
فإنه يغفــر لك بأول قطــرة دم تقطر 
من دمها كل ذنب عملته(. وحكمة ذلك 
املبالغــة في الســخاء وتهذيب النفس 

عن اجلنب واخلوف.
النحــر أن  واألفضــل فــي اإلبــل 
ينحرهــا قيامــاً وفــي الغنــم الذبــح 
وأن تكــون مضطجعــة كما يســتحب 
توجيههــا إلى القبلة ألنــه قربة ال بد 

منها من جهة فكانت القبلة أولى.
وأوجب احلنفية واملالكية واحلنابلة 
التسمية عند الذبح والنحر فلو تركها 
عامــداً لــم حتــل ذبيحتــه وإن تركها 
ناســياً حلت اســتدالالً بقولــه تعالى: 
ــا لَْم ُيْذَكِر اْســُم اللِّه  )َوالَ َتأُْكلُــواْ مِمَّ
ــيَاِطنَي  الشَّ َوإِنَّ  لَِفْســٌق  َوإِنَّــُه  َعلَيْــِه 
لَيُوُحوَن إِلَى أَْولِيَآِئِهْم لِيَُجاِدلُوُكْم َوإِْن 
مَلُْشِرُكوَن(. )األنعام:  إِنَُّكْم  أََطْعتُُموُهْم 

.)121
وذهب الشــافعية إلى أن التســمية 
ســنة فلو تركهــا عامــداً متعمــداً أو 
ناســياً حلت ذبيحته عندهم استدالالً 
بقوله تعالى: )إال ما ذكيتم( ولم يذكر 

التسمية فا تكون واجبة بل سنة.
ويســتحب أن يطلب من الله القبول 
فيقــول: ) اللهم تقبل مني( فقد أخرج 
مســلم عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشاً 
وقــال: )بســم اللــه ، اللهــم تقبل من 
محمد ومــن آل محمد ومن أمة محمد 

ثم ضحى(.
ويتصــدق بجالهــا وخطامها وال 
يجوز أن يعطي أجرة اجلزار منها وال 
يجوز بيع شيء من الهدي واألضحية 

سواء كان واجباً أو تطوعاً
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تعهد أمام الخالق بالتزام الطاعات 
ت�س��كل فري�س��ة احل��ج عن��د امل�س��لم نقط��ة حت��ول فارق��ة يف حياته، في��زداد به��ا قرباً من 

اهلل �س��بحانه وتع��اىل، فالإح��رام وم��ا فيه من مع��اين التجرد من مت��اع الدنيا، واخل�سوع 

وال�ست�س��ام والنقي��اد هلل اخلال��ق، والتلبي��ة الت��ي اأظه��رت ال��ولء والإخا���س ل�ساح��ب 

اجل��ال، والتكب��ري ال��ذي لهج��ت ب��ه الأل�س��نة م��ع اختافها، والط��واف وال�س��عي والرمي 

والدع��اء والت�س��رع عل��ى �سعيد عرفات، بل واحلج كله، يحتم على احلاج اأن يلتزم بالعهد 

ا َينُكُث  َ الذي عاهد به ربه اأثناء امل�ساعر واملنا�سك واأل ينكثه، قال تعاىل: »َفَمن نََّكَث َفاإِنَّ

 َف�َسُيوؤِْتيِه اأَْجراً َعِظيماً« )الفتح: 10(.
َ َّ
ا َعاَهَد َعلَْيُه اهلل َعلَى َنْف�ِسِه َوَمْن اأَْوَفى مِبَ

اإن للح��ج امل��ربور عام��ات تظه��ر عل��ى �س��لوكيات احل��اج واأفعال��ه، اإذ م��ن ح��ج تعبداً هلل 

واإخا�س��اً ل��ه علي��ه اأن يرتج��م ذل��ك يف �س��لوكياته وت�سرفات��ه واأخاق��ه ف��اإن م��ا يف احلج 

كله من منا�س��ك واأعمال هي يف حقيقة الأمر تعهدات اأمام اخلالق بال�س��تجابة لاأوامر 

والنواه��ي واملداوم��ة وال�س��تمرار عل��ى الطاع��ات، فم��ن ذاق ل��ذة الطاع��ة و�س��عر ح��اوة 

الإمي��ان علي��ه األ ين�س��لخ عنه��ا وين�س��اها، فاحل��ج ما ه��و بلقب اأو و�س��ام ي�س��عى اإليه احلاج 

حلمل��ه اأو و�س��ف يتباه��ى ب��ه اأمام النا���س بل عبودي��ة �سادقة ملن ي�س��تحقها بحق وهو اهلل 

�سبحانه وتعاىل.

وعل��ى احل��اج اأن يتعاه��د الأعم��ال ال�ساحلة الت��ي التزم فيه��ا وداوم عليها خال حجه، 

ولبد كذلك من املحافظة والزيادة عليها وعدم الإخال اأو التنازل عنها بل يجعل حياته 

ما بعد حجه مليئة بالتقى والعبودية هلل للحفاظ على ما اكت�سبه من منافع اأثناء حجه، 

فكما اأنه على امل�سلم اأن يحافظ على نظافة ردائه وثوبه، كذلك عليه املحافظة على حجه 

خالياً من امللوثات كالرياء والفخر وحب ال�س��معة، ويجب عليه احلذر من العودة اإىل ما 

قب��ل احل��ج فيك��ون كالت��ي نق�س��ت غزلها من بع��د جهد، فاله��دف احلقيقي لي���س العبادة 

ْو   َكِذْكِرُكْم اآَباَءُكْم اأَ
َ َّ
َنا�ِس��َكُكْم َفاْذُكُرواْ اهلل ْيُتم مَّ فح�س��ب بل ما بعدها قال تعاىل: »َفاإَِذا َق�سَ

ْنَيا َوَما َلُه يِف الآِخ��َرِة ِمْن َخاٍق، َوِمْنُهم  اأَ�َس��دَّ ِذْك��ًرا َفِم��َن النَّا���ِس َم��ن َيُقوُل َربََّنا اآِتَن��ا يِف الدُّ

يٌب  ْنَيا َح�َسَنًة َويِف الآِخَرِة َح�َسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر، اأُْوَلِئَك َلُهْم َن�سِ ن َيُقوُل َربََّنا اآِتَنا يِف الدُّ مَّ

�َساِب« )البقرة: 200 � 202(.  �َسِريُع احْلِ
ُ َّ
ا َك�َسُبواْ َواهلل َّ مِّ

واأخرياً يجب على احلاج اأن يكون عند العودة اإىل الأوطان قدوة ح�س��نة لأهله واأقاربه 

وجريان��ه يف ح��ب اخل��ري والت��زام العم��ل ال�سال��ح والطاع��ات والعب��ادات باأقوال��ه واأفعال��ه 

و�س��لوكياته، والتزام��ه مب��ا اأم��ر اهلل وابتع��اده عم��ا نه��ى عن��ه �س��بحانه، لأن اأع��ني النا���س 

�س��رتقبه وتكون مت�س��وقة اإىل روؤية ما �س��ي�سدر عنه، وما مدى التغري الذي �س��يطراأ على 

�سلوكياته ب�سكل عام، فاإن �سلح حاله وتاأثرت اأغوار نف�سه، فظهر التقى واخلوف من اهلل 

على جوارحه، فاإنه يكون بذلك قد حقق املعيار احلقيقي لفائدة احلج بتاأثره اأوًل وهو ما 

�سينتج عنه تاأثريه يف �سلوكيات الآخرين لحقاً.
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وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة »حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

بمناسبة عيد األضحى المبارك
أعاده الّله علينا جميعًا بكل الخير والبركة
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