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مقدمه

والسالم على سيدنا مح ّمد رسول
والصالة
احلم ُد لله
ّ
ّ
الله ،وبعد :
يدي احلجاج الكرام أبرز وأه ّم األحكام الفقهية
نضع بني ّ
باحلج بصورة مختصرة وميسرة عسى أن تنفع
املتعلقة
ّ
زوار بيت الله احلرام وأن يؤ ّدوا هذه الشّ عيرة ال ّربانية
على علم وبصيرة  ،وم��ن اجلدير بالذكر أ ّن��ه وم��ن باب
االي�ج��از ليس إالّ ق��د اقتصرنا على ذك��ر م��ا يجب على
احلاج فعله وتركه بحيث إذا فعله صح حجه بإذن الله
تعالى  ،سائلني املولّى ع ّز و ّ
ج��ل جلميع أهلنا واخواننا
حجا ً مبرورا ً وسعيا ً مشكورا ً وجتار ًة لن تبور .
مع خالص دعاء اخوانكم في
املجلس اإلسالمي لالفتاء
عنهم :رئيس املجلس االسالمي لالفتاء
د.مشهور فواز محاجنه
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كيفية احلجّ :
نضع ب�ين أيديكم الكيفية العملية ألداء فريضة احل� ّ�ج
حجاج ال� ّداخ��ل الفلسطيني عام
وذل��ك بحسب ما يفعله ّ
( ) 48عادة :
�اج العمرة وذل��ك ب��أن ي�ق��ول م��ري��د احل� ّ�ج
.1ينوي احل � ّ
نويت العمرة أو نويت العمرة متمتعا ً إل��ى احل� ّ�ج فإن
حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ،وذل��ك كلّه بعد
احلجاج يلبسون
أن
لبس االحرام  ،ومن اجلدير بال ّذكر ّ
ّ
م�لاب��س االح���رام م��ن م�ط��ار ع � ّم��ان إن ك��ان��وا مسافرين
ّ
علي إن كانوا مسافرين بالباص .
بالطائرة أو من آبار ّ

�اج يتوجه
�ج��اج مكة املكرمة ف� ّ
�إن احل� ّ
.2إذا وص��ل احل� ّ
للكعبة املشرفة وي��ؤ ّدي عمرة وذل��ك ب��أن يطوف سبعا ً
يقصر .
ويسعى سبعا ً ث ّم يحلق أو ّ
.3بعد أداء العمرة يتحلل الشخص وي�ب��اح ل��ه جميع
م �ح �ظ��ورات االح � ��رام ال �تّ��ي ك ��ان ق��د م�ن��ع م�ن�ه��ا بسبب
االحرام.
.4في اليوم الثامن من ذي احلجة وه��و ي��وم التّروية
احلج وليس
ناس مرة أخرى ولكن هذه املرة بنية
ُيحر ُم الّ ُ
ّ
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بنية العمرة ويتوجهون مع غروب الشّ مس جلبل عرفة
وذلك بحسب الترتيب اإلداري نظرا ً لشدة االزدحام ومن
السنة أن يتوجهوا ملنى قبل
أجل حجز األماكن وإن كان ّ
السنة منذ ما يزيد عن مائتي
عرفة ولكن ترك النّاس هذه ّ
عام  ،وال بأس بذلك وال حرج شرعا ً  ،وننصح النّاس
االداري .
االلتزام بتعليمات
ّ
.5يبيت النّاس ليلة التّاسع من ذي احلجة في عرفة وهم
محرمون ويبقون إلى غ��روب شمس اليوم التّاسع من
ذي احلجة .
.6إذا غربت شمس اليوم التّاسع من ذي احلجة فإنّهم
يتوجهون ملزدلفة  ،وميكثون هناك إلى ما بعد منتصف
اللّيل ث ّم يخرجون من مزدلفة إلى مكة املكرمة أو منى
 (.انظر  :تفصيل املكث ف��ي مزدلفة وم �ق��داره ف��ي هذه
النّشرة)
.7من خرج من مزدلفة وتوجه إلى مكة املكرمة فإنّه
يقصر وهكذا
يطوف سبعا ً ويسعى سبعا ً ث ّم يحلق أو ّ
يتحلل التّحلل األصغر مبعنى أ ّن��ه يجوز له فعل جميع
محظورات االح��رام ما ع��دا زوجته  ،فله مثالً أن يخلع
م�لاب��س االح ��رام والتطيب وتغطية ال ��رأس ون�ح��وه ث ّم
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بعد ذلك يذهب ملنى ويرجم العقبة الكبرى سبعا ً وبذلك
يتحلل التّحلل األكبر  ،وأ ّما من خرج من مزدلفة وذهب
ملنى مباشرة فإنّه يرجم العقبة الكبرى سبعا ً ويحلق
يقصر وهكذا يتحلل التّحلل األصغر ث ّم يذهب لبيت
أو ّ
الله احلرام ويطوف سبعا ً ويسعى سبعا ً وبذلك يتحلل
التّحلل األكبر .
.8يبيت احلجاج ليلة احل��ادي عشر وليلة الثّاني عشر
ف��ي منى  (.انظر  :تفصيل أح�ك��ام املبيت وم �ق��داره في
هذه النشرة ).
.9يرجم احل�ج��اج ي��وم احل ��ادي عشر م��ن ذي احلجة
 أي أول أي ��ام ال�ت�ش��ري��ق -اجل �م��رة ال �ص �غ��رى بسبعحصيات وك��ذل��ك ال��وس�ط��ى بسبع ح�ص�ي��ات والكبرى
بسبع حصيات أيضا ً  (.انظر  :تفصيل أحكام ال ّرجم
ووقته وكيفيته في هذه النّشرة ).
.10يرجم احل�ج��اج ي��وم الثاني عشر م��ن ذي احلجة
– أي ثاني أي��ام التشريق  -اجلمرة الصغرى بسبع
حصيات وك��ذل��ك ال��وس�ط��ى بسبع ح�ص�ي��ات والكبرى
بسبع حصيات أيضا ً  (.انظر  :تفصيل أحكام ال ّرجم
يوم الثاني عشر ووقته وكيفيته في هذه النّشرة ).
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احلجاج من منى في اليوم الثاني عشر قبل
.11يخرج
ّ
غ��روب الشمس ويتوجهون ملكة املكرمة ألداء ط��واف
الوداع  (.انظر تفاصيل النّفرة من منى يوم الثاني عشر
وطواف الوداع وأحكامه في هذه النّشرة )
وبذلك يكونوا قد أ ّدوا فريضة احل� ّ�ج ث ّم بعد ذلك -في
الغالب  -يتوجهون عادة إلى املدينة املنورة لزيارة النّبي
صلّى الله عليه وسلّم واملسجد النّبوي الشّ ريف .

أوالً :االحرام ومحظوراته :
.1يعتبر الشّ خص محرما ً مبجرد النّية وليس بلبس
ثياب االحرام.
.2اذا سافر املتمتع من مكة ال��ى خ��ارج امليقات كجده
للتنزه ونحوه ومن ث ّم عاد الى مكة فال يلزمه االح��رام
مرة اخرى.
.3يستحب تطييب ال�ب��دن قبل االح ��رام عند اجلمهور
وال يضر بقاء الرائحة الطيبة في البدن ،واألح��وط عدم
تطييب ثوب االحرام.
.4يستحب ركعتي االحرام ولكن بغير أوقات النهي.
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.5ال مانع من وضع احملرم احلزام لش ّد االزار به.
.6ال يجوز وضع دبابيس لتثبيت االزار وال��رداء عند
جمهور أه��ل العلم  ،ف��إن فعل ذل��ك وه��و عالم باحلرمة
لزمته الفدية.
 .7ال مانع من وضع ال ّرداء داخل االزار ولكن ال يجوز
ربط ال ّرداء ببعضه بعض.
.8ال مانع من تظليل احمل��رم رأس��ه باملظلة بشرط أال
تالمس الرأس.
.9ال يجوز تغطية احملرم رأسه بالرداء أو القبعة وبكل
ما ُيع ّد بالعرف ساترا ً إال لعذر.
.10يجوز تغطية احملرم رأسه بسبب العذر كاحلر أو
البرد أو املداواة مع وجوب الفدية.
 .11يجوز دخ��ول احمل��رم ف��ي كيس ال�ن��وم بشرط أال
يستر رأسه.
.12ال مانع من لبس احملرم الساعة والنّظارة واخلامت
والكمامة.
.13يحرم على احملرمة لبس النّقاب والقفازين وبإمكانها
أن تضع على رأس�ه��ا طاقية وت�س��دل النقاب م��ن فوق
ميس وجهها.
الطاقية بحيث ال ّ
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.14ال مانع من لبس احملرمة للذهب.
.15إذا ط��اف املعتمر وسعى ج��از له أن يحلق لنفسه
ولغيره وقبل ذلك ال يجوز.
.16إذا نفر احلاج من مزدلفة بعد منتصف ليلة النّحر
ورمى أو طاف وسعى جاز له أن يحلق لنفسه ولغيره،
وقبل ذلك ال يجوز.
�ص��اب��ون امل�ط�يّ��ب
.17ال ي �ج��وز ل�ل�م�ح��رم اس�ت�ع�م��ال ال� ّ
ّ
املعطرة والكرميات ونحوها وإذا استعملها
واملناديل
عاملا ّ باحلرمة أثم ولزمته الفدية.
.18يجب على احمل��رم أن يلبس بقدميه نعالً مفتوحا ً
من االم��ام واخللف معا ً وال يضر أن يكون مخيطا ً من
االطراف.
 .19ال م��ان��ع م��ن ق �ت��ل احمل� ��رم ل �ل �ح �ش��رات وال��ذب��اب
والبعوض.
.20من حلق شعر رأسه أو نتفه أو قلّم أظافره لزمته
الفدية سواء فعل ذلك بجهل أو نسيان.
.21ال م��ان��ع م��ن اس �ت �خ��دام احمل ��رم ده ��ون ال �ع�لاج و
مضادات احلشرات.
.22ال مانع من استعمال احملرم معجون األسنان.
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ثانيا :الطواف وأحكامه :

 .1يشترط لصحة الطواف الطهارة من احلدث واخلبث.
 .2من أحدث أثناء الطواف لزمه الوضوء ولكن ال يلزمه
إعادة الطواف من جديد وإمنا يبني على ما سبق .
 .3ي�س� ّن امل�ش��ي ف��ي ال �ط��واف ل�ل��رج��ال وال�ن�س��اء وع��دم
ال ّركوب إالّ حلاجة ويس ّن الطواف حافيا.
 .4ال يشترط املتابعة بني أشواط الطواف ولكن يستحب.
والسعي سبعة وال يجزئ أق ّل
 .5عدد أشواط ال ّطواف
ّ
من ذلك .
السعي ،هل طاف
 .6لو شك شخص أثناء ال ّطواف أو ّ
خمسا ً او ستا ً مثالً فإنّه يبني على األق��ل وه��و اخلمس
ويت ّم سبع أشواط :ولو أخبره شخص (كرفيقه) في هذه
احلالة أنّه طاف ستا ً فال يأخذ بقوله .
 .7لو حصل الشّ ك بعد االنتهاء من الطواف أو السعي
فال يضر وال يلزمه شيء .
 .8لو شك الشخص بعد الطواف في احلدث فال يض ّر
طاملا أنّه متذكر أنّه كان على طهارة قبل ال ّطواف .
 .9لو شك الشّ خص أثناء ال ّطواف في احلدث فال يض ّر
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طاملا أنّه متذكر أنّه كان على طهارة قبل الطواف .
 .10اذا تيقن الشخص احلدث وشك في الطهارة لزمه
التوقف عن الطواف واالستئناف من جديد .

ثالثا :السعي وأحكامه :
 .1ال مانع أن يسعى الشّ خص راكبا ً واألفضل املشي .
 .2ال جتب املتابعة بني األشواط ولكن تستحب .
�س �ع��ي ب�ف��اص��ل
 .3ي �ج��وز ال �ف �ص � ُل ب�ي�ن ال� � ّط ��واف وال� ّ
ل�لاس �ت��راح��ة ون �ح��وه��ا وال ي �ض � ّر ال �ف �ص��ل ول ��و ط ��ال،
واألفضل املتابعة بينهما .
 .4ال يشترط لصحة السعي الطهارة بل يستحب وبنا ًء
عليه يجوز سعي احلائض.

والرمي
رابعا :أحكام املبيت مبزدلفة ّ
واحللق واملبيت مبنى وطواف الوداع :
 .1من وصل مزدلفة بعد منتصف الليل لزمه املكث فيها
ولو حلظة واحدة  ،ويستحب البقاء للفجر وال يجب.
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 .2من وصل مزدلفة قبل منتصف الليل لزمه أن ميكث
فيها الى ما بعد منتصف الليل ولو للحظة ،وقال املالكية:
املقدار الواجب هو قدر ّ
حط  -األحمال – وبلغة أخرى
(ما يساوي قدر أداء صالة املغرب والعشاء) سوا ًء قبل
منتصف الليلة أم بعده وال مانع من األخذ بقول املالكية.
 .3يدخل وقت رمي جمرة العقبة الكبرى بعد منتصف
ليلة النّحر بلحظة وميتد الى آخر أيام التشريق ،بشرط
أن ُيق ّدم رمي جمرة العقبة على جمار أيام التشريق .
 .4ال مانع من تقدمي طواف االفاضة على رمي جمرة
العقبة الكبرى .
.5احللق أو التقصير رك��ن م��ن أرك ��ان احل��ج  ،وأقله
قدر ثالث شعرات عند الشافعية واألفضل حلق جميع
الرأس أو تقصيره جميعا ً خروجا ً من اخلالف  ،واملرأة
تأخذ بعض شعرات من رأسها وال حتلق .
.6يبدأ وقت احللق أو التقصير من بعد منتصف ليلة
ال�ن�ح��ر  ،وي�ف�ع��ل ذل��ك احل ��اج ب�ع��د أن ي �ط��وف لالفاضة
ويسعى أو بعد أن يرجم العقبة الكبرى .
 .7أيام التشريق هي ( 13/12/11ذي احلجة) ويبدأ
وقت ال ّرمي في هذه األيام بعد الزوال (الظهر) اتفا ًقا .
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 .8ال مانع من تأخير رجم أيام التشريق الى الليل كلّه ،
فيجوز مثالً تأخير رجم يوم احل��ادي عشر الى ما قبل
فجر اليوم الثاني عشر .
 .9ال ب ّد من الترتيب في رجم أيام التشريق على النحو
اآلتي ( اجلمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ) .
 .10ق��ال بعض فقهاء الشافعية أن وق��ت ال� ّرم��ي أيام
التشريق ي�ب��دأ م��ن الفجر ،وال م��ان��ع بتقليد ه��ذا القول
واتباعه في يوم النفرة من منى فقط وهو اليوم الثاني
عشر بسببه شدة االزدحام.
مما يفعله بعض النّاس من رمي جمار اليوم
 .11نح ّذر ّ
الثاني عشر قبل فجر يوم الثاني عشر .
 .12يجوز للمعذور ال � ّذي ال يستطيع ال� ّرم��ي بنفسه
كاملريض أو الهرم أو املرأة احلامل ونحوه أن يو ّكل من
يرمي عنه بشرط أن يرمي الوكيل عن نفسه أوالً وذلك
ب��أن يرمي الوكيل جمرة عن نفسه بسبع حصيات ثم
ع ّمن و ّكله بسبع وهكذا  ،وال َيل َز ُم املو ِّكل فدية .
 .13إذا حصل لديه شك بعدد احلصيات فإنّه يبني على
األقل .
 .14يجب املبيت مبنى ليالي أيام التشريق وذلك بأن
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مي�ك��ث مب�ن��ى معظم ليلة احل ��ادي ع�ش��ر وال �ث��ان��ي عشر
ويقصد مبعظم الليلة (نصف اللّيل  +حلظة) .
 .15اذا غ��رب��ت ش�م��س ال �ي��وم ال �ث��ان��ي ع�ش��ر م��ن أي��ام
التشريق وه��و م��ا زال مبنى لزمه أن يبيت معظم ليلة
الثالث عشر ويرجم في اليوم الثالث عشر بعد ال��زوال
(الظهر) .
 .16من ترك مبيت ليلة مبنى بغير عذر أثم ولزمه اطعام
مسكني فإن ترك مبيت ليلتني لزمه اطعام مسكينني فإن
ترك مبيت اللّيالي الثالث لزمه ذبح شاه.
 .17من ترك املبيت مبنى بعذر فال اثم عليه وال فدية .
 .18طواف الوداع واجب من واجبات احلج ويسقط عن
احلائض .
 .19إذا طاف احلاج طواف الوداع في اليوم الثاني عشر
وانتظر القافلة الى اليوم الثالث عشر فهذا يعتبر عذرا
وال يلزمه االعادة .

خامسا  :متفرقات :

• إذا كان احلج تطوعا ً فيحرم على امل��رأة أن حتج بغير
محرم عند جمهور أهل العلم .
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• إذا كان احلج فريضة اإلسالم فيجوز للمرأة أن حتج
بغير محرم إذا لم جتد احمل��رم وأمنت الفتنة مع عصبة
نساء مأمونة .
• يجب على املدين سداد ال َّدين قبل أن يسافر للحج أو
أن يستأذن الدائنني إال إذا كان ال َّدين مقس ًطا وليس حالاً
فال يلزمه االستئذان .
• ي �ك��ره االق� �ت ��راض م��ن أج ��ل احل ��ج وي �ح��رم إن ك��ان
االقتراض من بنك ربوي.
احلج بغير
• يحرم على الزوج أن مينع زوجته من أداء
ّ
عذر ويلزمها طاعته واإلثم عليه .
• ُيق َّدم احلج على تعليم األبناء وتزويجهم .
• تنوي احلائض اإلح��رام وتفعل أثناء احليض كل ما
يفعله املعتمر واحل��اج إالّ ال ّطواف  ،فتؤخر ال ّطواف الى
آخر يوم فإن انقطع ال ّدم اغتسلت وطافت.
وإن ل��م ينقطع وال ميكن للقافلة أن تنتظرها ت��أزرت
وطافت وسعت وال يلزمها شيء  ،ومن اجلدير بالذكر أنّه
إن انقطع احليض أثناء مدة االنتظار واغتسلت وطافت
فإن طوافها يصح ولو كان
ث ّم رجع احليض بعد ال ّطواف ّ
االنقطاع أثناء مدة ال ّدورة املعتادة كما بينّ املالكية .
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أن بعض املرشدين يرخص للنساء بعدم الذهاب
*وصلنا ّ
الن هنالك
للرجم بدعوى االزدح��ام وهذا ليس بصحيح ّ
امكانيات عديدة لتفادي االزدحام.
* مالحظة :نلفت عناية االخوة واالخوات أنّ املجلس
االسالمي لالفتاء سيستقبل مسائل احلجاج عبر
رسائل الواتس آب على مدار أيام احلج كلها على
جوال رقم. 0502040868 :
أو على هاتف االفتاء048373979:
يوميا على مدار الساعة حتى انتهاء املناسك
والله تعالى أعلم

املجلس اإلسالمي لإلفتاء
1439هـ \  2018م

