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٦

صفة الحج
ا،  ا أو قارنًا أو مفردً ا احلج، فإِما أن يكون متمتعً من جاء قاصدً
املتمتع قد حلّ من إِحرامه بعد أن جاء بالعمرة، والقارن واملفرد 
إىل  الثامن  اليوم  من  تبدأ  احلج  وأعامل  إحرامهام،  يف  مستمران 

هناية اليوم الثالث عرش، وهذا بياهنا حسب األيام: 
اليوم الثامن من شهر ذي الحجة 

(يوم التروية)(١) 
الظهر، . ١ قبل  باحلج  حيرم  أن  للعبد  يسن  الثامن  اليوم  يف 

نَى  وحيرم من مكانه، فإِن كان بمكة أحرم منها، وإِن كان بمِ
اإلحرام،  ثياب  ويلبس  ويتطيب،  فيغتسل،  منها،  أحرم 
ويلبي باحلج فيقول: «لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم لبيك، 
لبيك ال رشيك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك، 

ال رشيك لك». (رواه البخاري). 
(١) يسمى هذا اليوم بيوم الرتوية؛ ألن احلجاج كانوا يتزودون من املاء ما يكفيهم يف 

نَى وعرفات، ألنه مل يكن فيهام ماء. مِ

واملغرب، . ٢ والعرص،  الظهر،  فيها  ويصيل  نَى،  مِ إىل  يتوجه 
وقتها،  يف  صالة  كل  التايل،  اليوم  من  والفجر  والعشاء، 
نَى إىل طلوع الشمس يف اليوم  ويقرص الرباعية، ويظل يف مِ

كثار من التلبية. التاسع ويسن اإلِ

اإلحرام التطيب االغتاسل

ِمَىن
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٢٥٩ فقه العبادات المصور

َرة َمنِ

صفة الحج والُعْمَرة

اليوم التاسع من شهر ذي الحجة 
(يوم عرفة)

ملبِّيًا، . ١ عرفة  إىل  احلاج  سار  اليوم  هذا  شمس  طلعت  إذا 
تزول  أن  إىل  هبا  فيمكث  رة،  نَمِ إىل  احلاج  يتجه  أن  والسنة 
الشمس إن تيرسّ له ذلك، فإِذا زالت الشمس ودخل وقت 
باحلجاج  خيطب  أن  نائبه  أو  املسلمني  مام  إلِ سن  الظهر، 
خطبة تناسب احلال، يقرر فيها التوحيد، ويعلمهم أحكام 

احلج ومهامت دينهم. 
الصالة، . ٢ ويقرص  تقديم  مجع  والعرص  الظهر  هبا  يصيل  ثم 

ويرشع للحاج يف هذا اليوم أن يستقبل القبلة، وأن يكثر من 
والضعف  واخلضوع  الترضع  ويظهر  فيه،  وجيتهد  الدعاء 
قال  ويكرره،  الدعاء  يف  ويلح  وجل،  عز  اهللا  إىل  واالفتقار 
النَّبِيُّونَ  لْتُ أَنَا وَ ا قُ ُ مَ ريْ خَ ةَ وَ فَ رَ مِ عَ وْ اءُ يَ عَ اءِ دُ عَ ُ الدُّ ريْ ملسو هيلع هللا ىلص: «خَ
هُ  لَ وَ املُْلْكُ  هُ  لَ  ، هُ لَ يكَ  ِ رشَ الَ  هُ  دَ حْ وَ اهللاَُّ  إِالَّ  هَ  إِلَ الَ   : بْيلِ قَ نْ  مِ
». (رواه الرتمذي). وحيرص عىل  يرٌ دِ لِّ يشء قَ ىلَ كُ وَ عَ هُ دُ وَ َمْ احلْ
املتكلفة،  املستحدثة  وجيتنب  املأثورة،  باألدعية  يدعو  أن 
عىل  الصالة  من  ويكثر  فحسن،  القرآن  من  شيئًا  قرأ  وإِن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 
الشمس، . ٣ غروب  بعد  مزدلفة  إِىل  عرفة  من  احلاج  ينرصف 

قبل  منها  خرج  فإِن  الغروب،  قبل  ينرصف  أن  جيوز  وال 
دم  لزمه  يرجع  مل  وإن  الليل،  يف  ولو  إليها  رجع  الغروب 

بْع بقرة. بْع بدنه أو سُ وهو: شاة أو سُ
توجيهات

اليوم . ١ يف  عرفة  يف  احلاج  بوجود  بعرفة  الوقوف  يتحقق 
راكبًا،  أم  ا  مضطجعً أم  ا  جالسً أم  قائامً  أكان  سواء  التاسع، 

وليس معناه القيام.
الوقوف بعرفة ركن من أركان احلج ال يصح احلج بدونه، . ٢

َجُّ  «احلْ ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  لقول  احلج؛  فات  الوقوف  فات  وإذا 
». (رواه أمحد). ةُ فَ رَ عَ

إىل . ٣ التاسع  اليوم  فجر  طلوع  من  بعرفة  الوقوف  وقت  يبدأ 
طلوع فجر اليوم العارش، فمن وقف يف عرفة يف هذا الوقت 
ولو حلظة وهو من أهل الوقوف صح حجه، ومن مل حيصل 
له الوقوف يف هذا الوقت مل يصح حجه؛ ملا روي عن ابن 
، رِ جْ فَ الْ طُلُوعِ  بْلَ  قَ ةَ  فَ رَ عَ كَ  رَ أَدْ نْ  «مَ ا:  مرفوعً   عباس 

». (صححه األلباين برقم (٥٩٩٥) يف صحيح اجلامع). َجَّ كَ احلْ رَ دْ أَدْ قَ عرفات فَ

ُمْزَدِلَفة
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كتـــــــــــاب الحج

فقه العبادات المصور٢٦٠

من . ٤ قريبًا  اجلبل  عند  النبي  وقف  وقد  موقف،  كلُّها  عرفة 
ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال  عليه،  يصعد  ومل  القبلة،  مستقبالً  الصخرات 
». (رواه مسلم)، فإِن تيرس  قِفٌ وْ ا مَ لُّهَ ةُ كُ فَ رَ عَ نَا وَ ا هُ تُ هَ فْ قَ وَ «وَ
له أن يقف يف املكان الذي وقف فيه رسول اهللا وإال فيقف 
يف أي مكان من عرفة، وال يصح الوقوف يف الوادي الذي 
وال  اجلبل،  يصعد  وال  عرنة،  وادي  واسمه:  عرفة،  قبيل 
عليها  معلومة  حدود  هلا  وعرفة  الصخرات،  عىل  يرقى 
عالمات  وضعت  قد  واآلن   ، قديامً موضوعة  عالمات 
ا تبني حدودها من مجيع اجلهات. جديدة كبرية واضحة جدً

عىل احلاج أن يتذكر عظمة هذا اليوم وفضله، وأن اهللا جيود . ٥
من  العتق  فيه  ويكثر  مالئكته،  هبم  ويباهي  عباده،  عىل  فيه 
ا  بْدً عَ فِيهِ  اهللاَُّ  تِقَ  عْ يُ أَنْ  نْ  مِ ثَرَ  أَكْ مٍ  وْ يَ نْ  مِ ا  ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ قال  النار، 
 ، ةَ ِمُ املَْالَئِكَ ى هبِ بَاهِ مَّ يُ نُو، ثُ يَدْ هُ لَ إِنَّ ، وَ ةَ فَ رَ مِ عَ وْ نْ يَ نَ النَّارِ مِ مِ
أن  احلاج  عىل  فينبغي  مسلم)،  (رواه  الَءِ؟».  ؤُ هَ ادَ  أَرَ ا  مَ  : ولُ يَقُ فَ
وحياسب  التوبة  وجيدد  الفضيل،  اليوم  هذا  ساعات  يغتنم 

نفسه، وال يضيعه بالتجوال وكثرة الكالم واجلدل.
ليلة العاشر االنصراف إلى مزدلفة 

والمبيت بها
مزدلفة، . ١ إىل  عرفة  من  الشمس  غروب  بعد  احلاج  ينرصف 

يؤذي  ال  حتى  ووقار  بسكينة  ينرصف  أن  للحاج  ويسن 
ا هللا عز وجل. الناس، وأن يكون ملبيًا ذاكرً

إِذا وصل احلاج إىل مزدلفة فإِنه يبدأ بصالة املغرب والعشاء . ٢
ا للعشاء، قبل أن ينزل أمتعته وأغراضه. ا وقرصً مجعً

ا، . ٣ جيب املبيت يف مزدلفة هذه الليلة ويصيل هبا الفجر مبكرً
من  كالضعفاء  لعذر؛  إال  الفجر  قبل  مزدلفة  من  يدفع  وال 
بخدمة  يقومون  الذين  أو  يرافقهم،  ومن  والصبيان  النساء 
إذا  الليل  آخر  مزدلفة  من  االنرصاف  هلم  فيجوز  احلجاج، 

غاب القمر.
إذا صىل احلاج الفجر يستحب أن يأيت عند املشعر احلرام، . ٤

ا  رافعً والدعاء  والتكبري  الذكر  من  ويكثر  القبلة،  ويستقبل 
يديه، ويستمر كذلك حتى يسفر جدا، ويف أي مكان وقف 
ا  لُّهَ كُ ْعٌ  مجَ وَ نَا  هُ ا  هَ تُ  فْ قَ وَ «وَ ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  جاز،  مزدلفة  يف 

: مزدلفة. عٍ مْ ». (رواه مسلم)، واملقصود بِجَ قِفٌ وْ مَ

سبع . ٥ يلتقط  أن  له  استحب  مزدلفة  من  احلاج  انرصف  إِذا 
حصيات لرمي مجار اليوم األول فقط، أما بقية األيام فيأخذ 

نَى، ومن أيِّ مكان أخذ احلىص جاز. حصاها من مِ
اليوم العاشر من شهر ذي الحجة 

(يوم العيد)
طلوع . ١ قبيل  إىل  والدعاء  للذكر  يتفرغ  ثم  الفجر،  يصيل 

الشمس. 
ا إىل . ٢  ينرصف احلاج من مزدلفة قبيل طلوع الشمس متوجهً

َرسِّ  نَى، ويكثر يف طريقه من التلبية، وإِذا وصل إِىل وادي حمُ مِ
نَى بينها وبني مزدلفة، فإِذا وصل إِىل  أرسع، وهو وادٍ قبل مِ
: رمي مجرة العقبة،  نَى، قام بأعامل يوم العيد، وهي إمجاالً مِ

والنحر، واحللق أو التقصري، والطواف، والسعي.
آخر . ٣ وهي  العقبة  مجرة  إِىل  اجته  نَى  مِ إىل  احلاج  وصل  إِذا 

وصل  فإِذا  مكة،  جهة  من  وأوهلا  نَى  مِ جهة  من  اجلمرات 
متعاقبات  حصيات  بسبع  اجلمرة  ورمى  التلبية  قطع  إليها 
يوم  فجر  من  املستحب  وقته  ويبدأ  حصاة،  كل  مع  ويكرب 
وأجزأه،  صح  الليل  آخر  الفجر  قبل  رمى  فإِن  العيد، 

ويستمر وقت الرمي إِىل طلوع فجر اليوم احلادي عرش.
توجيهات: 

رميه  - عند  احلجاج  إخوانه  إيذاء  يتجنب  أن  املسلم  عىل 
للجمرات وأدائه لباقي شعائر احلج.

عىل احلاج أن يتأكد من وقوع احلىص يف حوض املرمى فبعض  -
الناس خيطئ ويظن أن الرمي للشاخص فال تقع احلصاة يف 
املرمى، وبعضهم يرمي من مسافة بعيدة فال تقع يف املرمى، 

ومثل هذا مل يؤدِّ واجب الرمي.
عىل املسلم أن يتجنب املبالغة يف الرمي كالرمي بحجر كبري  -

حبّة  من  أكرب  احلصاة  حجم  يكون  أن  فالسنة  حذاء،  أو 
عنه-  اهللا  اهللا-ريض  عبد  بن  جابر  حلديث  قليالً  احلمّص 
ثْلِ  ةَ بِمِ رَ َمْ مَى اجلْ لَّمَ رَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ أَيْتُ النَّبِيَّ صَ وفيه: «رَ
السبابتني  بني  جيعل  صغار  حىص  اخلذف:  وحىص  مسلم،  (رواه   .« فِ َذْ اخلْ ىصَ  حَ

يرمى به).
حصاة  - إال  له  حتسب  مل  واحدة  دفعة  ا  مجيعً احلىص  رمى  إذا 

ا يف املرمى مل يصح بل ال بد من  واحدة، ولو وضعها وضعً
حصول الرمي.
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٢٦١ فقه العبادات المصور

صفة الحج والُعْمَرة

حيلق الرجل رأسه أو يقرصَّ من مجيعه، واحللق أفضل، أما املرأة فتقرص من رأسها قدر أنملة. . ٤
لٌ وال اضطباع، وبعد الطواف يصيل ركعتني، واألفضل يف . ٥ مَ ينزل إىل مكة فيطوف طواف اإلفاضة، وليس يف هذا الطواف رَ

نْتُ  هذا الطواف أن خيلع عنه مالبس اإلِحرام بعدما رمى وحلق ويلبس ثيابه املعتادة ويتطيّب؛ لقول عائشة ريض اهللا عنها: «كُ
». (متفق عليه). بَيْتِ بْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْ هِ قَ لِّ حلِِ ، وَ مُ ْرِ نيَ حيُ هِ حِ امِ رَ حْ ولَ اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص إلِ سُ أُطَيِّبُ رَ

يبدأ وقت الطواف بعد طلوع الفجر يوم العيد، وجيزئ قبل الفجر آخر الليل من ليلة العيد ملن تعجل من مزدلفة من الضعفة. . ٦
وجيوز أن يؤخره عن يوم العيد لكنه خالف األفضل.

فاضة يلزم املتمتع السعي بني الصفا واملروة، وأما املفرد والقارن فإِن كانا قد سعيا بعد طواف القدوم فليس . ٧ بعد طواف اإلِ
فاضة والسعي -إِذا كان عليه سعي-، فقد متت له أعامل يوم  فاضة، وإِذا انتهى احلاج من طواف اإلِ عليهام سعي بعد طواف اإلِ

نَى ليبيت هبا ليلة احلادي عرش. العيد، وعليه أن يرجع إِىل مِ
ترتيب أعمال يوم العيد

م  السنة ترتيب أعامل يوم العيد عىل النحو السابق: الرمي، ثم النحر، ثم احللق، ثم الطواف، ثم السعي ملن عليه سعي. فإِن قدَّ
صح،  رمى  ثم  طاف  ثم  الً  أوّ نحر  ولو  صح،  رمى  ثم  أوالً  حلق  فلو  ذلك،  يف  رخص  النبي  ألن  ذلك؛  جاز  بعض  عىل  بعضها 

». (متفق عليه). جَ رَ الَ حَ لْ وَ ر يف هذا اليوم إِال قال: «افْعَ وهكذا ألن الرسول ما سئل عن يشء قُدم وال أُخّ

المبيت ِمبَىن السعي بني الصفا والمروةالطواف

رة العقبة احللق والتقصريذحب الَهْديرمي َمجْ

التحلل اFول والتحلل الثاني: 
التحلل األول: هو إِباحة مجيع املحظورات التي حرمت عىل املحرم بسبب اإلِحرام ما عدا وطء النساء أو مبارشهتن أو عقد 

النكاح؛ فال حتل له، وحيصل بفعل اثنني مما ييل: رمي مجرة العقبة، احللق أو التقصري، الطواف مع السعي ملن كان عليه سعي.
ا التحلل الثاين: هو إِباحة مجيع املحظورات التي حرمت عىل املحرم بسبب اإلِحرام، وحيصل التحلل الثاين بفعل ما سبق مجيعً

ال عالقة لنحر اهلدي بالتحلل، فلو أخر نحر هديه إىل اليوم احلادي عرش، وعمل أعامل يوم العيد األخر، فإِنه يتحلل ولو مل  -
ينحر.
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كتـــــــــــاب الحج

فقه العبادات المصور٢٦٢

اَجلْمرة األوىل

أيام التشريق
ق  َّ تُرشَ كانت  األضاحي  حلوم  ألن  بذلك؛  سميت  احلجة  ذي  شهر  من  عرش  والثالث  عرش،  والثاين  عرش،  احلادي  هي:  ثالثة 
رِ اهللاِ  ذِكْ بٍ وَ ْ رشُ لٍ وَ امُ أَكْ امَ أَيَّ هِ األَيَّ ذِ إِنَّ هَ ح وجتفف بالشمس، وقد قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يف هذه األيام: «أَالَ وَ َّ طِّع وتُرشَ قَ فيها، أي تُ

». (رواه أبوداود). لَّ جَ زَّ وَ عَ
اليوم الحادي عشر وليلته

بسبع  مجرة  كل  الثالث،  اجلمرات  يرمى  الشمس  زوال  بعد  عرش  احلادي  اليوم  ويف  عرش،  احلادي  ليلة  نَى  بمِ املبيت  جيب 
حصيات(١).

صفة الرمي
يبدأ باجلمرة األوىل: فريميها بسبع حصيات متعاقبات، ويكرب مع كل حصاة، وال بد من وقوع احلىص يف احلوض، ثم يتقدم 

ا يديه. عنها قليالً فيقف يدعو اهللا عز وجل رافعً
ا يديه. ثم اجلمرة الوسطى: فريميها بسبع كاألوىل ويدعو بعدها رافعً

ثم مجرة العقبة: فريميها بسبع، وال يقف بعدها للدعاء.

اليوم الثاني عشر وليلته
نَى ليلة الثاين عرش، إِذا زالت الشمس رمى اجلمرات الثالث كام سبق يف اليوم احلادي عرش. جيب املبيت بمِ

نَى  نَى قبل غروب الشمس، فإِن غربت الشمس وهو مستقر يف مِ فإِن كان يريد التعجل يف هذا اليوم، فإِنه يرمي وخيرج من مِ
 ٓ َ َر فَ خَّ

َ
ٓ إِۡثَم َعلَۡيهِ َوَمن تَأ َ َل ِف يَۡوَمۡيِ فَ لزمه املبيت والرمي يف اليوم الثالث عرش، وهو زيادة خري له، قال تعاىل: ( َفَمن َتَعجَّ

ۗ ) [البقرة: ٢٠٣]، واملراد: فمن تعجل يف يومني من أيام الترشيق وهي احلادي عرش والثاين عرش أو تأخر فأتم  َقٰ لَِمِن ٱتَّ إِۡثَم َعلَۡيهِۖ 
اليوم الثالث عرش.

نَى وعرفات، ألنه مل يكن فيهام ماء (١) يسمى هذا اليوم بيوم الرتوية؛ ألن احلجاج كانوا يتزودون من املاء ما يكفيهم يف مِ

رة العقبةاَجلْمرة الُوْسَطى َمجْ
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٢٦٣ فقه العبادات المصور

صفة الحج والُعْمَرة

اليوم الثالث عشر وليلته
عىل  الثالث  اجلامر  يرمي  عرش  الثالث  اليوم  من  الزوال  بعد 
الصفة التي سبقت يف اليوم احلادي عرش. وينتهي وقت الرمي 

بغروب شمس هذا اليوم.
تأخير الرمي

ولو  جاز  يليه  الذي  اليوم  إِىل  يوم  مجار  رمي  احلاج  أخر  لو 
أخرها إِىل آخر يوم جاز، ألن أيام الترشيق كلها وقت للرمي.

صفة الرمي ِإذا أخرها
ثم  الثالث،  اجلمرات  يف  األول  اليوم  عن  بالرمي  يبدأ  أن 
يليه،  الذي  اليوم  عن  فريمي   الصغر اجلمرة  من  يرجع 

وهكذا، وال يكون ذلك إال بعد الزوال.
طواف الوداع

وهو  الوداع،  طواف  طاف  مكة  من  خيرج  أن  احلاج  أراد  إِذا 
من واجبات احلج، وليس بعده سعي، ويسقط طواف الوداع 

عن احلائض والنفساء.
تأخير طواف ا>فاضة إلى الوداع

ذلك،  جاز  الوداع  حني  إِىل  فاضة  اإلِ طواف  احلاج  أخر  لو 
فاضة  اإلِ بطواف  يكتفي  أن  له  ويصح  األفضل،  خالف  لكنه 
فاضة  اإلِ طواف  عن  النية  تكون  أن  برشط  الوداع  طواف  عن 

فيكفيه عن الوداع حتى لو سعى بعده.
الحكمة من الطواف

امَ  «إِنَّ اهللا  ذكر  إقامة  والرمي  والسعي  الطواف  من  احلكمة 
ةِ  امَ قَ ِ رِ إلِ امَ يُ اجلِْ مْ رَ ةِ وَ وَ ا وَ املَْرْ فَ َ الصَّ بَنيْ بَيْتِ وَ افُ بِالْ لَ الطَّوَ عِ جُ

رِ اهللاِ».(رواه أبو داود) ذِكْ

صفة الُعْمَرة
إذا وصل املعتمر إىل امليقات اغتسل وتطيب ولبس مالبس . ١

ة». رَ مْ ة قائال: «لبيك عُ رَ مْ اإلحرام، ونو العُ

يكَ . ٢ ِ بَّيْكَ الَ رشَ ، لَ بَّيْكَ مَّ لَ بَّيْكَ اللَّهُ يرشع يف التلبية قائال: «لَ
 .« يكَ لَكَ ِ ، الَ رشَ املُْلْكَ ةَ لَكَ وَ مَ النِّعْ دَ وَ َمْ ، إِنَّ احلْ بَّيْكَ لَكَ لَ
(رواه البخاري) وال يزال يلبي حتى ير البيت ويستلم احلجر.

يذهب ليدخل املسجد احلرام، ويبدأ بيمينه، ويدعو بدعاء . ٣
دخول املسجد.

ر األسود . ٤ يقطع التلبية ويبدأ بالطواف بالبيت، فيبدأ باحلَجَ
يستلمه ويقبله -إن تيرس- وإال أشار إليه.

يبتدئ . ٥ أشواط،  سبعة  ويطوف  يساره  عن  البيت  جيعل 
ر األسود وخيتتم به. باحلَجَ

التطيب

اإلحرام

االغتاسل
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كتـــــــــــاب الحج

فقه العبادات المصور٢٦٤

مَل هو: إرساع . ٦ يسن أن يرمُل يف األشواط الثالثة األوىل والرَّ
امليش مع تقارب اخلطا من غري وثب، ويسن أن يضطبع يف 
ويدخل  األيمن  عاتقه  يكشف  بأن  وذلك  كلّه  هذا  طوافه 

الرداء من حتته وجيعل طرفيه عىل عاتقه األيرس.
شروط الطواف

يشرتط يف الطواف: النية والطهارة وسرت العورة، وأن يطوف 
يساره،  عن  البيت  وجيعل  األسود،  ر  باحلَجَ يبتدئ  وأن  ا،  سبعً
ويوايل، بني األشواط إال إن أقيمت الصالة أو حرضت جنازة، 
فيصيل ثم يبني عىل ما سبق، وأن يكون طوافه بجميع البيت، 

ر من الكعبة. جْ ر، مل يصح طوافه ألن احلِ جْ فلو دخل من احلِ
ينِ استلمه . ٧ يدعو يف الطواف بام شاء، وإذا حاذ الركن اليَامَ

بني  ويقول  يكرب،  وال  إليه  يُرشِ  فال  يستطع  مل  فإن  وكرب، 
 ، حسنةً الدنيا  يف  آتنا  «ربنا  األسود:  ر  واحلَجَ ينِ  اليَامَ الركن 

، وقنا عذاب النار». (رواه أبو داود). ويف اآلخرة حسنةً
وترك . ٨ بردائه  كتفيه  غطى  السابع،  الشوط  أهنى  إذا 

االضطباع؛ ألن االضطباع ال يسن إال يف طواف العمرة أو 
طواف القدوم.

ثم يتوجه إىل مقام إبراهيم عليه السالم -إن تيرس- ويصيل 
(الكافرون)،  سورة  األوىل  يف  الفاحتة  بعد  يقرأ  ركعتني  خلفه 
املقام  خلف  الصالة  له  يتيرس  مل  فإِن  الثانية (اإلِخالص)،  ويف 

صىل حيث شاء.
توجيهات

عىل املسلم أن ال يزاحم الطائفني ويشق عىل نفسه، وعليهم أ. 
يؤذي  كان  إن  يرمُل  ال  وكذا  تقبيله،  أو  احلجر  استالم  يف 

له. الطائفني برمَ
يدعو يف الطواف بام تيرس، وليس للطواف ذكر خمصوص ب. 

غري ما تقدم، ولو قرأ يف طوافه القرآن فال بأس بذلك.
االضطباع سنة يف طواف العمرة أو القدوم يف كل أشواط ج. 

الطواف.
وروائح د.  الزينة  إظهار  طوافها  يف  تتجنب  أن  املرأة  عىل 

الطيب، ورفع الصوت بالذكر والدعاء.

۞إِنَّ . ٩  ) تعاىل:  اهللا  قول  قرأ  منه  دنا  فإذا  الصفا،  إىل  خيرج 
وِ ٱۡعَتَمَر 

َ
ِۖ َفَمۡن َحجَّ ٱۡلَۡيَت أ َّ َفا َوٱلَۡمۡرَوةَ ِمن َشَعآئِرِ ٱ ٱلصَّ

فَإِنَّ  ا  َخۡيٗ َع  َتَطوَّ َوَمن  بِِهَماۚ  وََّف  َيطَّ ن 
َ
أ َعلَۡيهِ  ُجَناَح   َ فَ

َ َشاكٌِر َعلِيٌم ١٥٨ ) [البقرة: ١٥٨]. َّ ٱ
ويكرب . ١٠ يديه،  ويرفع  القبلة،  ويستقبل  الصفا،  عىل  يصعد 

 ، اهللا وحيمده، ويقول: «ال إله إال اهللا وحده ال رشيك لهُ
لهُ امللك ولهُ احلمد وهو عىل كل يشءٍ قدير، ال إله إال اهللا 
وحده، أنجز وعده، ونرص عبده، وهزم األحزاب وحده». 
(رواه البخاري)، ثم دعا بني ذلك. قال مثل هذا «ثالث مرات» 
الصفا».  عىل  فعل  كام  املروة  عىل  «ففعل  وفيه  احلديث 

(رواه مسلم).
بني . ١١ امليش  يف  ويرسع  املروة،  إىل  ا  متجهً الصفا  من  ينزل 

ما  مثل  ويفعل  املروة،  ويصعد  األخرضين(١)  العلمني 
فعل عىل الصفا.

شوط، . ١٢ مرات. (الذهاب  سبع  واملروة  الصفا  بني  يسعى 
والرجوع شوط) 

كام  سعيه،  صح  ا  حمدثً سعى  فلو  الطهارة،  السعي  يف  تسن 
تسن املواالة بني السعي والطواف.

(١) ومها عالمتان للمكان الذي أرسعت فيه السيدة هاجر يف السعي بني الصفا واملروة
السعي بني الصفا والمروة
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٢٦٥ فقه العبادات المصور

يبدو . ١٣ بحيث  رأسه،  شعر  الرجل  يقرصّ  عي  السَّ بعد 
ا يف الرأس، واملرأة تقرص من كل أطراف شعرها  واضحً

بقدر أنملة.
 َ يضِ رَ ةَ  رَ يْ رَ هُ أَيبِ  نْ  عَ ثبت  ملا  احللق؛  للرجل  واألفضل 
 ، نيَ لِّقِ حَ لِلْمُ رْ  فِ اغْ مَّ  «اللَّهُ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  ولُ  سُ رَ الَ  «قَ  : الَ قَ نْهُ  عَ اهللاُ 
وا:  الُ قَ  ، نيَ لِّقِ حَ لِلْمُ رْ  فِ اغْ مَّ  اللَّهُ  : الَ قَ ؟  ينَ ِ رصِّ قَ لِلْمُ وَ وا:  الُ قَ
البخاري)،  (رواه   .« ينَ ِ رصِّ قَ لِلْمُ وَ  : الَ قَ ثًا،  ثَالَ َا  اهلَ قَ ؟  ينَ ِ رصِّ قَ لِلْمُ وَ
ا بالعمرة إىل احلج وليس هناك مدة يطول فيها  وإذا كان متمتعً

الشعر، فإِن التقصري أوىل، ويؤخر احللق إىل احلَج

صفة الحج والُعْمَرة

يتحلل من إحرامه.. ١٤
وبذلك يكون قد أهنى عمرته.

يف  ترمُل  ال  أهنا  إال  والسعي،  الطواف  يف  كالرجل  -املرأة 
األخرضين،  العمودين  بني  السعي  يف  ترسع  وال  الطواف، 
مفصل  وهي  أنملة،  قدر  مجيعه  من  تقرص  بل  رأسها  حتلق  وال 

األصبع العلوي.
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