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 المقدمة

   
    
» الحذ ًٍ الرهن الخامس من ٔارهان اإلصالم، لكٍل الوبُ محمد:    

بوُ اإلصالم غلَ خمس: شٌادة ٔان ال إلي إال هللا ؤان محمدا رصٍل 
رمضان، وحذ البّت من هللا، وإلام الصالة، وإِجاء الزهاة، وصٍم 

، والحذ فرض غّن غلَ هو مشلم بالؼ لادر «اصجعاع إلّي صبّال
ن: 

ٓ
 َوَغَلَ ُهِوّ  لما ذهر فُ الكرا

ً
ْاُثٍَك ِرَزاال َِ َحِذّ 

ْ
اِس ِبال ْن ِفُ الوَّ َوَاِذّ

ْاِثَّن ِمْن ُهِوّ َفٍذّ َغِمٍّق  َِ ، والحذ ال ِرب فُ الػمر إال مرة   َضاِمٍر 
ن واحدة فكط، ثبدٔا م

ٔ
واصم الحذ فُ الدامن من شٌر ذي الحرة با

ِكٍم الحاج باإلحرام من مٍالّت الحذ المحددة، خم الجٍزي إلَ 
منة لّكٍم بعٍاف الكدوم، خم الجٍزي إلَ موَ لكضاء ٍِم الجروِة خم 
الجٍزي إلَ غرفة لكضاء ٍِم غرفة، بػد ذلم ِرمُ الحاج الرمرات 

لَ منة لّكٍم بـ ظٍاف فُ زمرة الػكبة النبرى، وِػٍد الحاج إ
اإلفاضة، خم ِػٍد إلَ موَ لكضاء ٔاِام الجشرِق، وِػٍد الحاج مرة 

ماهن المكدصة.
ٔ
وهلل  ٔاخرى إلَ منة لّكٍم بعٍاف الٍداع ومغادرة اال

وصوبحح غن  صرى لنو ًذى الجشرِػات، حّح لٌا حنمة غود هللا ثػالَ
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صرار العٍاف
ٔ
 حٍل النػبة. صبب ثشرِع الحذ لمرة واحدة فُ الػمر هما ا
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:إشكبنيت انبحث  

 

عنديب ينتيي املسهى يٍ أداء ينبسك انعًسة، تنتببو يشبعس عظيًت خبصت عند املسة األًىل يف حيبتو أً يٍ يزًزىب يف كم يسة، 

أيبو عببدة  حيث يشعس اَو يعيش يف عبمل آخس ًدَيب غري اندَيب، ًكى يشعس أٌ ىره اندَيب انيت َهيث خهفيب ال تسبًي شيئب يركس

 اهلل عز ًجم

 إٌ يٍ يدخم انكعبت املشسفت ًيبدأ ببنطٌاف يبدأ ببنتسبؤل 

ملبذا َطٌف حٌل انكعبت ًببجتبه يغبيس الجتبه عقبزة انسبعت ؟ ًملبذا سبعت أشٌاط يف كم يسة َطٌف فييب حٌل انكعبت سٌاء 

.ن ذلك ؟يف احلسو ىي انطٌاف إذا أيك يف أداء ينبسك انعًسة أً ينبسك احلج أً يف انسنت حيث أٌ حتيت املسجد  
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 تاريخ احلج 
يرجع تاريخ احلج يف اإلسالم إىل فرتة سابقة على بعثة زلمد بآالف السنني، وبالتحديد إىل عهد النيب إبراهيم اخلليل.  تلن  

جاريتل  هلاجر إعاعيل.، اتتملج  وجتل  سلارة مل   لل  ادلصادر اإلسالمية إىل أن إبراهيم كلان الا ال يف باديلة ال،لام، فلملا وللد لل  مل  
، ف،لكا إبلراهيم  لل  إىل اف، فل مر  أن إلرج إعاعيل. 1تما شديدا ألا  مل يك  لل  منهلا وللد فكاالج تلب ي إبلراهيم يف هلاجر وت مل 

وأالل ل عليلل  ج يلل.  وأملل  عنهللا، فقللالر  أي ري إىل أي مكللان"   للالر  إىل ورمللب وأمللق وأول بقعللة هلقتهللا ملل  أر للب وهللب مكللة ،
بال اق فحم. هاجر وإعاعي. وإبراهيم، فكان إبراهيم ال مير دبو ع وس  فيل  شل ر و ل. و رال إال  لالر  يلا ج يل. إىل هلا هنلا إىل 

و لد كلان إبلراهيم عاهلد سلارة أن ال ينل ل ولىت  2ها هنا  فيقول ج ي.ر  ال إمض ال إمض  وىت واىف مكلة فو لع  يف مو لع ال،يلج،
ليها، فلما ا لوا يف  ل  ادلكان كان في  ش ر ف لقج هاجر على  ل  ال، ر كسلا  كلان معهلا فاسلتحتلج ربتل  فلملا سلروهم يرجع إ

إبراهيم وو عهم وأراد االاصراف عنهم إىل سارة  الج ل  هاجرر  مل تدعنا يف هذا ادلو ع الذي للي  فيل  أالي  وال ملا  وال  رال" ، 
ن أ للعكم يف هللذا ادلكللان ، ف ااصللرف عللنهم فلمللا بلللب كللدى وهللو ج،لل. بللذي  للوى الت للج إللليهم فقللال إبللراهيمر  رذ الللذي أمللر  أ

 َربلَّنَلا لِّنيمقِّنيمملوا الصَّل إبراهيم فقالر 
ِِّن بِّنلَوادر َتليكِّن  ِّني َ ركالر عِّننكلَد بَليكتِّنلَ  الكممَحلرَّمِّن ل ك  مر يَّل لَكنكجم مِّن لَ  النَّلَربلَّنَلا إِّن   َأسك َعل.ك أَفكِّنلَدًة مِّن لوِّني اَلَة فَاجك اسِّن تَلهك

 2، ف مضى وبقيج هاجر   إِّنلَيكهِّنمك َوارك م لكهممك مِّنَ  الثََّمرَاتِّن َلَعلَّهممك َي،ككمرمونَ 

 

دللللا ارت لللع النهلللار ع،لللا إعاعيللل.، فقاملللج هلللاجر يف اللللوادي ولللىت للللارت يف مو لللع ادلسلللعى فنلللادتر  هللل. يف اللللوادي مللل  
السلراي يف اللوادي وتنلج أال  ملا  فن للج يف ب،ل  اللوادي وسلعج فلملا أاي "  ف اي عنها إعاعي.، فصلعدت عللى الصل ا ودللع ذللا 

بل ج ادلروة تاي عنها إعاعي.، ف دلع ذلا السراي يف ااوية الص ا وه،،ج إىل الوادي ت،لب ادللا  فلملا تلاي عنهلا إعاعيل. علادت 
بع وهلللب عللللى ادللللروة احتلللرت إىل ولللىت بل لللج الصللل ا فنحتلللرت إىل إعاعيللل.، ولللىت فعللللج  لللل  سللل،ع ملللرات فلملللا كلللان يف ال،لللو  السلللا

 2إعاعيلل. و للد تهللر ادلللا  ملل  ربللج رجليلل  فعللدت وللىت سعللج ووللل  رمللال وكللان سللامسال ف متلل  دبللا جعلللج ووللل  فلللذل  عيللج  ملل م،
وكااللج  ،يلللة جللرهم اا لللة بللذي ا للا  وعرفللات فلمللا تهللر ادلللا  دبكللة عك للج ال،يللور والووللوف علللى ادلللا  فنحتللرت جللرهم إىل تعكلل  

 للل  ادلكللان فات،عوهللا وللىت احتللروا إىل امللرأة وللليب الل ول يف  للل  ادلو للع  للد اسللتحتلوا ب،لل رة  للد تهللر ذلللم ادلللا  فقللال ذلللم  ال،للي علللى 
ك،للي جللرهمر  ملل  أاللج ومللا شلل ا  وشلل ن هللذا الصلليب" ،  الللجر  أاللا أم ولللد إبللراهيم هليلل. الللر   وهللذا ابنلل  أمللر  اف أن ين لنللا هللا 

ون بالقري منكم"  فقالجر  وىت أسل ل إبلراهيم ، ف ار لا إبلراهيم يلوم الثاللأ فاسلت  ات  هلاجر ب،قلا  هنا ، فقالوا ذلار  أت  اني أن اك
فن لوا بالقري منهم و ربوا هيامهم وأاسج هاجر وإعاعي. هبم، فلما  ارهم إبراهيم يف ادللرة الثاايلة واحتلر  2 ،يلة جرهم، فق،. بذل ،

 إىل كثرة الناس ووذلم سر بذل  سرورا شديدا 

                                                           
1

  2111-3-22إسالو وية قصح هاخر أو اسًاعيم يع سارج زوخح اتراهيى انخهيم، تاريخ انتحرير انثالثاء 
2
391أ ب خ ث ج ذ تفسير يدًع انثياٌ، دار انًعرفح، تيروخ، نثناٌ، اندسء األول ص    
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علاف إعاعيل. وأمل  ملع  ،يللة جلرهم إىل أن بللب م،للب الرجللال، فل مر اف إبلراهيم أن ي،لق ال،يلج احللرام يف ال،قعلة ويلأ أا لللج 
عللى ددم الق،للة، فللم يللدر إبلراهيم يف أي مكللان ي،للق ال،يلج، كللون الق،لة سللال ة اللذكر اسللتمرت  امسمللة ولىت أيللام ال،وفلان يف  مللان اللوح 

، ف،علأ اف ج يل. ف لب البلراهيم مو لع ال،يلج وأال ل عليل  القواعلد مل  ا نلة، 2اف، وفق ادلعتقد اإلسالمبفلما تر ج الدايا رفعها 
، ف دللللل  علللللى مو للللع احل للللر األسللللود، 3ف،للللر إبللللراهيم ال،يللللج واقلللل. إعاعيلللل. احل للللر ملللل   ي  للللوى، فرفعلللل  يف السللللما  تسللللعة أ رال

بللابنير بابللا إىل ادل،للرق وبابللا إىل ادل للري، فال،للاي الللذي إىل ادل للري  فاسللت رج  إبللراهيم وو للع  يف مو للع  الللذي هللو فيلل  وجعلل. للل 
يسمى ادلست ار، ف ألقى علي  ال،يح واأل هلر وعلقلج هلاجر عللى بابل  كسلا  كلان معهلا فكلااوا يكوالون ربتل ، فلملا بنلا  وفلر  ولج 

يلا إبلراهيم  لم فلارتو مل  ادللا  ، ألال  مل يكل  إبراهيم وإعاعيل. وال ل عليهملا ج يل. يلوم الرتويلة لثملان هللج مل   ي احل لة، فقلالر  
دبللر وعرفللات مللا  فسللميج الرتويللة لللذل ، ف أهرجلل  إىل مللر ف،للات هبللا ودلللا فللر  إبللراهيم ملل  بنللا  ال،يللج  للالر  ري اجعلل. هللذا بلللدا 

 ذاي النار وبِ  ادلصي﴾ دمنا وار ق أهل  م  الثمرات م  دم  منهم باف واليوم اآلهر  ال وم  ك ر ف متع   ليال ف أ ،ر  إىل ع

أهذ ادلبمنون برسلالة إبلراهيم وإعاعيل. ومل  هل هملا مل  األا،يلا    لون إىل الكع،لة سلنويا، واسلتمر األملر عللى هلذا ادلنلوال 
وللىت اات،للرت الو نيللة بللني العللري أيللام سلليد مكللة عمللرو بلل  حلللب اخل اعللب، الللذي يعتلل  أول ملل  أدهلل. ع،للادة األلللنام إىل شلل،  ا  يللرة 

  و ام العري مع مرور ال م  بنصب األلنام واألو ان ادلمثللة آلذللتهم ولول الكع،لة، وأهلذت بعلض 4ربية، وتي دي  الناس احلني بالع
 ،امسلل. مكللة تتللاجر هبللا، فسللمحج ألي  ،يلللة أو ساعللة أهللرى، ب للض النحتللر علل  دينهللا أو دذلتهللا، أن ربللج إىل ال،يللج العتيللق  اسللتمر 

،  وبعد بعثة زلمد بتسع سلنوات، أو ع،لر، فلرحل احللج عللى مل  5ن إىل الكع،ة بعد اات،ار الو نيةبعض األوناف وادلسيحيون   و 
، و للل  يف سللورة دل عمللرانر  وف علللى النللاس وللج ال،يللج ملل  اسللت،اال إليلل  سلل،يال﴾  مل  للج ادلسلللمون إىل 6دملل  بدعوتلل  ورسللالت 

، و اف بالكع،ة هو ومل  معل  وأدوا  7كافة األلنام واألو ان  ، أي سنة فتحها على يد الرسول زلمد، الذي دمر631مكة  ،. عام 
 كافة ادلناس  األهرى الِ استقرت منذ  ل  احلني على هذا النحو 

  

                                                           
3
 يىقع انحح وانعًرج، تاريخ انحرييٍ انشريفيٍ، وصف انكعثح 

4
 هـ(. تاريخ انعرب قثم اإلسالو. تيروخ1430 -و 2009طقىش، يحًذ سهيم ) 

   ..236صفحة  لبنان: دار النفائس. صفحات 5

6 Armstrong, Jerusalem: One City, Three Faiths, p. 221. 

 
7
 ، في أي سنح يٍ انهدرج فرض انحح؟109291يىقع اإلسالو سؤال وخىاب: انفتىي رقى  
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 فض. احلج
وردت علل  النلليب زلمللد العديللد ملل  األواديللأ الن،ويللة الللِ تتحللدث علل  فضلل. أدا  مناسلل  احلللج وعلل  الثللواي الللذي  نيلل  

وملل  أبللر  هللذ  األواديللأر مللا ورد يف سللن  الرتمللذي علل  ع،للد اف بلل  مسللعود أالل  8ملل  أركللان اإلسللالم،ادلسلللم جللرا  أدا  هللذا الللرك  
تلابعوا بلني احللج والعملرة، ف يملا ين يلان ال قلر واللذاوي كملا ين لب الكلي ه،لأ احلديلد واللذهب وال ضلة، »  الر أن رسول اف  لالر 

حيح ال، لاري عل  أذ هريلرة أال   لالر  أن رسلول اف سلِ. أي العمل. أفضل." وملا ورد يف لل 9«ولي  للح ة ادلل ورة  لواي إال ا نلة
  ومللا ورد يف 10« وللج ملل ور»  يلل.ر ف مللا ا"  للالر «  ا هللاد  للب سلل،ي. اف»  يلل.ر ف مللا ا"  للالر «  إميللان بللاف ورسللول » فقللالر 

أ ومل ي سللق، رجللع ملل   اوبلل  كيللوم ولدتلل  ملل  وللج، فلللم يرفلل» لللحيح ال، للاري علل  أذ هريللرة أالل   للالر ععللج رسللول اف يقللولر 
العملرة إىل العملرة ك لارة دللا بينهملا، واحللج ادلل ور » وما ورد يف لحيح ال، اري عل  أذ هريلرة أال   لالر أن رسلول اف  لالر  11« أم 

ك،لي والضللعي  وادلللرأةر جهللاد ال»   وملا ورد يف سللن  النسلامسب علل  أذ هريلرة أالل   لالر أن رسللول اف  لالر 12«للي  للل  جل ا  إال ا نللة
  13«احلج والعمرة

وما ورد يف لحيح ال، اري ع  عامس،ة أيا  الجر  لج لرسول اف  يلا رسلول اف، الرى ا هلاد أفضل. العمل. أفلال  اهلد"  
ملا مل  يلوم »   وملا ورد يف للحيح مسللم عل  عامس،لة أيلا  اللجر أن رسلول اف  لالر 14«لك  أفض. مل  ا هلاد ولج مل ور»  الر 

 « أكثر م  أن يعتق اف في  ع،دا م  النار م  يوم عرفة

  

                                                           
8 In the Lands of the Prophet, Time-Life, p. 31 

 
9
  2009أكتىتر  14فضائم انحح وثىاته إسالو أوٌ نيٍ، تاريخ انىصىل  

 2009أكتوبر  14الحج تعريفه وفضله وشروطه موقع الحج والعمرة، تاريخ الوصول  01

 
11

 2009أكتىتر  14يسأنح أفضم األعًال تعذ انفرائط اندهاد فصم اندهاد، كتاب انًغني التٍ قذايح، انًكتثح اإلسالييح، تاريخ انىصىل  
 2009أكتوبر  14معنى الحديث: )من حج فلم يرفث.( اإلسالم سؤال وجواب، تاريخ الوصول  02

 
أكتوبر  14حديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما جامع شيخ اإلسالم ابن تيمية، كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه، تاريخ الوصول  03

2009 
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 أاواال اس  احلج

 

  ،يعة النس  إىل  ال ة أاواال هبرينقسم احلج م  ويأ 

 وللج التمتللعر ويعللق أن احلللاج ينللوي أوال أدا  العمللرة و للل  يف األيللام الع،للرة األوامسلل. ملل  شللهر  و احل للة، ف  للرم هبللا ملل  ادليقللات، ويقللولر
رة ، ويتوج  احلاج بعد  ل  إىل مكة، وحبسب ال ق  ا ع ري  ب علدم التحتليل. عل  ا للوس ربلج ما  لب السلما  مثل. سلق  م،لر أو  ل،ي  بعم

د الوللول سق  وسامس. النق. م  سيارة وتيها أ نا  االاتقال إىل مكة بالنس،ة للرجال وم  ي ع.  ل  م  تي ب س فعلي  ك ارة بالنس،ة للرجال، وبع
، و . ل  ك. شب  وىت النسا ، ويحت. كذل  إىل يوم الثام  م  15تم احملرم مناس  العمرة م  ال،واف والسعب، ف يتحل. م  اإلورام بالتقصيدلكة ي

فيكللون  للد أدى مناسلل  العمللرة كاملللة ف أت،عهللا  ،15رفللة و للواف اإلفا للة، والسللعب وسللوا  ي احل للة فيحللرم بللاحلج ويللبدي مناسللك  ملل  الو للوف بع
 ر واولد، دبناس  احلج كاملة أيضا  ويعد وج التمتع أفض. أاواال احلج عند احلنابلة وال،يعة، وي،رت  لصحة التمتع أن  مع بني العمرة واحلج يف سل

 ويف أشهر احلج، ويف عام واود 

، ف يتوجل  إىل مكلة وي،لوف  لواف القلدوم، 16لعمرة معا فيقولر  ل،ي  حبج وعملرة وج القرانر ويعق أن ينوي احلاج عند اإلورام احلج وا
ولللي  علللى احلللاج أن ي،للوف  وي،قللى زلرمللا إىل أن  للني موعللد مناسلل  احلللج، فيبديهللا كاملللة ملل  الو للوف بعرفللة، ورمللب سللرة العق،للة، وسللامسر ادلناسلل ،

 وافلل  بال،يلج وبلني الصلل ا » ورد يف للحيح مسللم أن رسللول اف  لال لعامس،لةر  ويسلعى ملرة أهلرى للعمللرة بل. يك يل   للواف احللج وسلعي ، و للل  دللا
  17«وادلروة يك ي  حل   وعمرت 

وج اإلفرادر ويعق أن ينوي احلاج عند اإلورام احلج فقب ويقولر  ل،ي  حبج  ف يتوجل  إىل مكلة وي،لوف  لواف القلدوم، وي،قلى زلرملا إىل 
ولىت إ ا أيلى ادلناسل  بالتحلل. الثلا  هلرج مل   ،18رفة وادل،يج دب دل ة، ورمب سلرة العق،لة، وسلامسر ادلناسل و ج احلج، فيبدي مناسك  م  الو وف بع

وأدى مناسكها  واإلفراد أفض. أاواال النس  عند ال،افعية وادلالكية؛ ألن و ة الرسول كااج عندهم  -إن شا   -مكة وأورم مرة أهرى بنية العمرة 
 باإلفراد 
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 المناسك

 المواقيت

، وهلذ  ال،لهور هلب 20ادلوا يج ال مااية هب ال،هور احملددة لتكون  منلا للحلج ،19 موا يج  مااية وموا يج مكاايةتنقسم موا يج احلج إىل

لنليب زلملد شوال،  و القعدة و و احل ة، وربديدا م  أول شهر شوال إىل يوم العاشر م   ي احل ة  أما ادلوا يج ادلكااية فهب األماك  الِ ولددها ا
 ، وهب كالتايلر21دل  أراد أن  رم ألدا  مناس  احلج والعمرة

وك. م  أتى عليهلا مل  تلي أهلهلا، وت،علد   و احللي ةر تسمى اآلن دبار علب وهب أبعد ادلوا يج ع  مكة، وهب ادليقات ادل ص  أله. ادلدينة ادلنورة
 كم 18عنها ووايل 

دول ادل للري العلرذ وملل  كللان ورا   لل ، و للد االد رت هللذ  القريللة واليلا، ودلللا كااللج زلا يلة دلدينللة رابللب ا ح لةر وهللب ميقلات أهلل. ال،للام ومصلر وكلل. 
 و ري،ة منها ولج مدينة رابب زللها ف ل،حج هب ادليقات ال،دي. 

كلم 74وي،علد عل  مكلة ولوايل  رن ادلنا لر يسمى أيضا ميقلات السلي. الك،لي، وهلو ادليقلات ادل صل  ألهل.  لد، ودول اخللليج العلرذ وملا ورا هلم، 
 تقري،ا 

 يلملمر وهو ميقات أه. اليم ، وك. م  مير م   ل  ال،ريق، وعب ادليقات هبذا االسم اس،ة  ،. يلملم يف هتامة 

لي ة عملر بل   ات عرقر هو ميقات أه. العراق وما ورامسها، وهذا ادليقات مل يذكر يف وديأ النيب زلمد ع  ادلوا يج، ولك  مت ربديد  م  هالل اخل
 22اخل،اي 

م  التنعيم أو ميقات أه. مكةر أه. مكة  رمون م  بيوهتم أو ادلس د احلرام إن شا وا، إال للعمرة ف ن عليهم أن إرجوا إىل ودود احلرم لإلورام إما 
 عرفة 

 مراحل رحلة الحج.

 اإلحرام
وهلو واجلب مل  واج،لات اإلولرام  23هو الرك  األول م  أركان احللج، وهلو ايلة اللدهول يف النسل  مقروالا بعمل. مل  أعملال احللج كالتل،يلة، 

إ ا ول. ادلسللم إىل ادليقلات وأراد أن  لرم فيسلتحب لل   دبعر أن على م  ترك  فدية، إما أن يذبح شاة، أو يصوم  ال ة أيام، أو ي،عم ستة مساكني 
ف يلل،  بعلد  لل  مالبل  اإلولرام، بالنسل،ة للرجل. فيلل،  إ ار وردا  أبيضلني  لاهري ، أملا   يق  أت ار  وي ي. شعر العااة، وأن ي تسل. ويتو ل   أن

كعلِ د  لل  يصللى احللاج ر بعل ا لل،  النقلاي والق لا ي  لكل  ذبتنلب يف إورامهل 24ادلرأة فتل،  ملا ت،لا  مل  الل،لاس السلاتر دون أن تتقيلد بللون زللدد،
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احللاج  ف ينوي بعد  ل  احلج بقل،  أو بلساا ، ف ما احلاج ادلتمتع فيقولر  ل،ي  بعمرة  إلا  سيقوم ب دا  مناس  العملرة أوال  ،ل. احللج، أملا اإلورام،
 ادلقرن فيقولر  ل،ي  حبج وعمرة ، أما احلاج ادل رد فيقولر  ل،ي  حبج  

 يوم التروية
هر  ي احل ة، وعب هبذا االسم ألن الناس كلااوا يرتلوون فيل  مل  ادللا  يف مكلة وإرجلون بل  إىل ملر، ويلأ  يوم الرتوية هو يوم الثام  م  ش

أملا احللاج  ، بالنس،ة للحاج ادلقرن وادل رد فهما ي،قيان على إورامهما م  ادليقات وىت اليوم األهي م  أيام احلج، كان معدوما يف  ل  االيام ليك يهم
وادلستحب أن  رم ب  ل،اوا  ،. ال وال، يتوج  احلاج بعد  ل  إىل م،عر مر لقضا  هذا اليوم وادل،يج هبا، وادل،يج يف مر سنة  ،ادلتمتع فيحرم باحلج

كلم الال شلرق   7وملر من،قلة للحراوية ت،علد ولوايل  ر يف ليلة التاسلع فلال ولرج عليل ،ولي  واجب؛ دبعر أن احلاج لو تقدم إىل عرفة ومل ي،ج يف م
ويستحب للحاج اإلكثار م  الدعا  والتل،ية أ نا  فرتة إ امت  يف مر، كما يقوم احلاج ب دا  لالة الحتهلر  25ال،ريق الرابب بني مكة وم دل ة، علىمكة 

ة ولالة العصر ولالة ادل ري ولالة الع،ا   صرا دون سع؛ دبعر أن ك. لالة تصلى من ردة، ف يقضب ليلت  هناك، ويصللب احللاج بعلد  لل  للال
 رفة لقضا  يوم احلج األك  ال  ر وإرج م  مر مت ها إىل ع

 يوم عرفة
يوم عرفة هو يوم التاسع م  شهر  ي احل ة، وهو أهم أركان احلج، و د تعددت الروايات الِ تتحدث ع  سب تسمية عرفة هبذا االسلم، 

والثااية أن ج ي.  26دلكان وذلذا عب بعرفة،ا  وتعارفا بعد هروجهما م  ا نة يف هذا الك  الروايتني األكثر ت كيدا  ا؛ أن أبو ال،،ر ددم التقا مع وو 
تقلع عرفلة شلرق مر  عرفج عرفج  وذلذا عيج عرفلة   اف بالنيب إبراهيم فكان يري  م،اهد ومناس  احلج فيقول ل ر  أعرفج أعرفج"  فيقول إبراهي

  6كلم، وعل  م دل لة ولوايل   10ملر ولوايل ، ت،علد عل  ²كلم  10,4كلم، ت،للب مسلاوتها ولوايل   22مكة على ال،ريلق اللرابب بينهلا وال،لامس  بنحلو 
 كم 

 دها م   27 وعرفة ع،ارة ع  سه. واسع مستو على شك.  وس ك،ي، ربيب ا ،ال ب  راف هذا القوس، ووتر هذا القوس هو وادي عراة 
ل،ريق ال،مال ال،ر ب ج،. سعد، وم  ال،رق ج،. أم ر، وم  ا نوي سلسلة ج،يلة سودا  اللون، أما يف ال ري وال،مال ال رذ فيوجد وادي عراة وا

 الرابب بني مكة وال،امس  

رفلة يتحقلق بوجلود احللاج يف أي والو لوف بع ملر متوجهلا إىل عرفلة للو لوف هبلا،مع شروق ا  يوم التاسع مل   ي احل لة إلرج احللاج مل  
يعللد  ددة يف هلذا اليلوم ف لد ب،ل. و ل ،جل   مل  أجل ا  عرفلة، سلوا  كلان وا  لا أو راك،لا أو مضل، عا، لكل  إ ا مل يقل  احللاج داهل. ولدود عرفلة احملل

و لد وردت  « سلع فقلد مت و ل ال  لر مل  ليللة  احللج عرفلة فمل  جلا   ،ل. للالة» الو وف بعرفة أهم رك  م  أركلان احللج و لل  لقلول النليب زلملدر 
إن اف ي،اهب ب ه. عرفات أهل. السلما ، » بعض األواديأ الن،وية الِ تتحدث ع  فض. هذا اليوم منهار ما روا  أبو هريرة ع  النيب زلمد أا   الر 

م أكثر م  أن يعتق اف في  ع،يدا م  النار م  ما م  يو » وما روت  عامس،ة ع  النيب زلمد أا   الر  ،«وا إىل ع،ادي جا و  شعثا ت افيقول ذلمر ااحتر 
 28« اشهدوا مالمسكِ أ   د ت رت ذلميوم عرفة، وإا  ليداو يت لى، ف ي،اهب هبم ادلالمسكة فيقولر ما أراد هبال " 
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اليت الحتهر والعصر و ج الو وف بعرفة هو م   وال ا  يوم عرفة إىل  لوال ف ر اليوم التايل وهو أول أيام عيد األ حى ويصلب احلاج ل
ويستحب للحاج يف يوم عرفلة أن يكثلر مل  اللدعا  والتل،يلة و لل  لقلول النليب زلملدر  هلي اللدعا  دعلا  يلوم عرفلة  29سع تقدمي ب  ان واود وإ امتني،

ي،قى احل اج يف عرفة وىت تروي ول  احلمد وهو على ك. شب   دير ، وهي ما  لج أاا والن،يون م   ،لب ال إل  إال اف وود  ال شري  ل  ل  ادلل  
ويصلب هبا احلاج لاليت ادل ري والع،ا  سع ت هي؛ دبعر أن يبهر لالة م  عرفة إىل م دل ة للم،يج هبا،  ال،م ، ف  ا تربج ال،م  ين ر احل اج

وصلاة ففلوق و لم احلملل   70ا ادل لري ولىت دهلول و لج الع،لا ، ويسلتحب للحلاج اإلكثلار مل  الللدعا  واأل كلار، ويتل ود احللاج باحلصلى وعلدده
 الك ى وأ . م  ال،ندق( و ل  لرمب ا مرات كلها، ف يقضب ليلت  يف م دل ة وىت يصلب ال  ر، بعد  ل  يتوج  احلاج إىل مر لرمب سرة العق،ة 

 عيد األضحى

 إعداد األضحية.
م دل ة متوجها إىل م،عر مر و ل  لرمب سلرة العق،لة  اليوم العاشر م   ي احل ة هو يوم عيد األ حى، بعد لالة ال  ر إرج احلاج م 

ولكلل  السلنة أن يكلون الرملب مللا بلني  للوال ال،لم  إىل اللل وال،  30الكل ى، و لج الرملب احمللدد هللو مل  ف لر يلوم عيللد األ لحى إىل ف لر اليلوم التلايل،
ل  أن  ع. مر ع  ميين ، والكع،ة ع  يسار ، وسرة العق،ة  ويستحب 31و و  الرمب بعد ال روي إىل ال  ر لك  لعذر، عند ولول احلاج يق،ع التل،ية

 يقلوم أمام ، أما الرمب م  فوق ا سر فم  أي جهة كااج، رمب ا مرة يتم حبيأ تضري احلصية يف شاه  ا ملرة أو تقلع يف اللدامسرة احملي،لة بل ، ف
 32امسال  بسم اف، واف أك ، رتما لل،ي،ان وو ب  وإر ا  للر    احلاج برمب ال،اه  بس،ع وصيات متعا ،ات، يرفع يد  مع ك. وصاة، ويك   

 

 شاخص جمرة العقبة الكبرى.
 

ال،قر أو ال نم، والنحر واجب على احلاج ادلتمتع والقارن فقب، ويستحب  إ ا فر  احلاج م  رمب سرة العق،ة  ام بذبح اذلدي، وهب اإلب. أو
واف أك  اللهم من  ول ، اللهم تق،. مق ، ويس   بلح ال،لاة عللى جن،هلا األيسلر ويف اذبلا  الق،للة، ويسلتحب أن يقول عند  حب  أو حنر   بسم اف 

يف  للحلاج أن ي كل. منهلا ويتصلدق منهلا أيضلا، وميتلد و لج اللذبح إىل تللروي ال  اليلوم الثاللأ مل  أيلام الت،لريق، و لو  للحلاج أن يلذبح يف مللر أو
ف إ ا فلر  احلللاج ملل   بللح «  كلل. عرفلة مو لل  وكلل. ملر منحللر وكلل. ادل دل للة مو ل  وكلل. ف للاج مكلة  ريللق ومنحللر» و للل  لقللول النليب زلمللدر  مكلة،

لمقصري  اذلدي دل  كان ل  هدي، ولق رأس  أو  صر ، واحللق هو األفض. للرجال  ل  ألن النيب زلمد دعا بالر ة وادل  رة للمحلقني  الث مرات ول
عليهلا إال التقصلي بل ن ت هلذ مل  كل.  لرن  لدر األقللة أو أ ل.  بعلد رملب سلرة العق،لة واحلللق أو التقصلي ي،لاح للمحلرم كل. مرة واودة، أملا ادللرأة فللي  

لل،  شب  ورم علي  باإلورام إال النسا  ويسمى هذا التحل. األول، ف  ا ربل. احلاج التحل. األول استحب ل  أن يت،يب ويستحب لل  أن يتنحتل  وي
 أوس   ياب  

احلاج بعد األعمال السابقة إىل مكة لي،وف وول الكع،ة، ويسمى هذا ال،واف  واف اإلفا ة، وهو رك  م  أركان احلج، و د  كر  يتوج 
بللراهيم ويسلتحب أن ي،للري مل  مللا  ، ف يصلللب ركعتلني هللل  مقلام إ  فمَّ لكيَلقكضملوا تَلَ للثَلهممك َولكيموفملوا امللذموَرهممك َولكَي،َّوَّفملوا بِّنالك،َليكللجِّن الكَعتِّنيلقِّن  يف القلردن يف اآليللةر 
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هلذا السلعب   م م  بعد ال،واف ولالة الركعتني يسعى احلاج بني الص ا وادلروة يف والة إ ا كان احلاج متمتعا، و لل  ألن سلعي  األول كلان للعملرة أملا
   لل  عل  السلعب بعلد  لواف اإلفا لة، وإال فللحج، أما احلاج القارن وادل رد فلي  علي  إال سعب واود، فل ن كلان  لد سلعا  بعلد  لواف القلدوم ك لا

ملر  سعى بعد  لواف اإلفا لة، وهبلذا يتحلل. احللاج التحلل. الثلا ، و ل. لل  كل. شلب  ولرم عليل  بلاإلورام ولىت النسلا ، ف يرجلع احللاج بعلد  لل  إىل
 لي،يج هبا أيام الت،ريق 

 رمي الجمرات.
وهب أيام احلادي ع،ر، والثا  ع،ر، والثالأ ع،ر م  شلهر  ي احل لة، وعيلج ب يلام  أيام الت،ريق هب األيام الثال ة الِ تت،ع يوم النحر،

و يل. ألن للالة عيلد األ لحى تقلام بعلد شلروق ال،لم  وأن هلذ  األيلام  33الت،ريق ألن الناس كااوا ي،ر ون فيهلا حللوم األ لاوب وي  ويلا لل،لم ،
م احل اج برملب ا ملرات اللثالث الصل رى ف الوسل،ى ف الكل ى عللى الرتتيلب  اليلوم احللادي تت،ع يوم العيد فسميج أيام الت،ريق، ويف هذ  األيام يقو 

ج سل،ع ع،ر وهو أول أيام الت،ريق، في  يقوم احلاج برمى ا مرات الثالث متعا ،ة، بد  م  و ج ال وال ووىت تروي ال،م ، ويف كل. ملرة يرملب احللا 
ويقضلب احللاج ليلتل  يف ملر، وكلذل  احللال  34سلرة العق،لة الكل ى فينصلرف بعلد الرملب م،اشلرة،وصيات ويك  مع ك. وصاة، ف يق  للدعا ، عدا 

ة، ويسلمى  ا  و الأ أيام الت،ريق  بعد ااتها  الرمب  ا  أيام الت،ريق  و  للح لاج ادلتع للني اخللروج مل  ملر  ،ل. تلروي ال،لم  والتوجل  إىل مكل
عد  ل ، ويسمى  ل  الن ر روج م  مر؛ فعلي  ان يقضب ليلت ، ويرمب ا مرات يف  الأ أيام الت،ريق وإرج ب ل  بالن ر األول، أما م  ت هر يف اخل

 35الثا  

 طواف الوداع
بعد أن ينتهب احل اج م  رمب ا ملرات وم لادرة م،لعر ملر، وأرادوا اخللروج مل  مكلة والعلودة إىل بللدايم بعلد االاتهلا  مل  ادلناسل  وجلب 

بلل ن ي،وفللوا وللول الكع،للة سلل،عة أشللوا ، ويصلللوا هللل  مقللام إبللراهيم ركعتللني هتامللا للمناسلل  وليكللون دهللر عهللدهم  ي،وفللوا  للواف الللوداال،عللليهم أن 
، فقال ادلس د احلرام  ،. م ادرهتم دلكة ادلكرمة، و ل  دلا  ،ج يف لحيح مسلم ع  ع،د اف ب  ع،اس أا   الر  كان الناس ينصرفون م  ك. وج  

دبعر أا   واف الوداال واجب على ك. احل اج، و كر يف لحيح ال، اري ع  ع،لد  36،«ال ين رن أود وىت يكون دهر عهد  بال،يج» مدر النيب زل
ة بل دا  اف ب  ع،اس أا   الر  أمر الناس أن يكون دهر عهدهم بال،يج، إال أا  ه   عل  ادللرأة احللامسض ، دبعلر أن احللامسض والن سلا  ليسلج م،ال،ل

 37وال وىت فدية، وبعد االاتها  م  ال،واف إرج احل اج م  مكة عامسدي  إىل بلدايم  ال،واف

 أحداث وحوادث
، اذب  مسلم ب  عق،ة ادلري جبند  م  ادلدينة حنو مكة يريد ع،لد اف بل  الل بي، لكنل  تلويف يف أواهر  ي احل ة م  سنة  الث وستني لله رة

ب  قي السكو ، فسار إىل مكة، و د بايع أه. هتاملة واحل لا  ع،لد اف بل  الل بي، فقاومل  ابل  الل بي و تل. مل   بال،ريق، فتوىل أمر ا ند بعد  احلصني
ويف أوامس.  ألحاب  ادلسور ب  سلرمة، ومصعب ب  ع،د الر   ب  عوف، وأهو  ادلنذر ب  ال بي، واستمر القتال بقية احملرم ول ر م  سنة أربع وستني،

 38ال،يج بادلن نيق، وأورق بالنار ربيع األول  ذف 
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هاجم القرام،ة مدينة مكة و تلوا عددا م  احل اج، و لوا معهم احل ر األسود إىل ه ر يف اإلوسا ، ومل يرجع احل ر األسود  930سنة  
ال لا مب، أبلو  لاهر إعاعيل.  إىل مكة إال بعلد القضلا  عللى  امس لة القرام،لة بعلد ولروي داميلة داملج أكثلر مل  ةسلة ع،لرة سلنة، وبل مر مل  اخللي لة

 39ادلنصور باف 

واج، و ع احلريق أ ر اا  ار اس،وااة  200أس ر وريق   م شب يف سليمات للح اج  ري مكة ادلكرمة ع  مقت.  1975يف ديسم  
 40تا  واات،ر بسرعة إىل هيام احل اج 

، 1987حلج منددة بالواليات ادلتحدة عرفج باسم أوداث مكة  ام احل اج اإليراايني دبحتاهرات عارمة أ نا  موسم ا 1987يوليو  31يف 
فتدهلج  وات األم  السعودية إليا  تل  التحتاهرات، وأس رت ادلواجهات بني القوات السعودية وادلتحتاهري  وا بسد ال،ر ات وإوراق السيارات، و ام

 41ش صا  402اإليراايني ع  مقت. 

كويتيلا   16دهلري ، ووجهلج التهملة إىل  16ري مل  ادلسل د احللرام إىل مقتل. شل   وجلرح أدى اعتدا  م دوج بالق 1989يوليو  10يف 
 42بالو وف ورا  االعتدا ، وعرفج هذ  القضية باسم واد ة احلرم ادلكب الثااية 

سل ر احللادث و ع تدافع ك،ي داه. ا ق مر، الوا ع جنوي مكة بعدما تو   على االرجح احتام التهوية ع  العمل.  وا 1990يوليو  2يف 
   اآلسيويني مات معحتمهم اهتنا ا واجا معحتمهم م 1426ع  مقت. 

تسلل،ب وريللق  للم علل  سلل ااة تعملل. بال للا  يف ا،للوي وريللق هامسلل. يف سللليم احل للاج بللوادي مللر مللا أدى إىل مقتلل.  1997أبريلل.  15يف 
 دهري   1500واجا وجرح أكثر م   343

ادلكرمة أ نا  م،عر واجا  تلوا يف اليوم األول م  رمب ا مرات هالل تدافع وص. يف وادي مر  ري مكة  204     2004ف اير  1يف 
 رمب ا مرات 

واجللا يف تللدافع علللى جسللر ا مللرات يف  للا  أيللام الت،للريق، و للد و للع بسلل،ب تسللا ب أمتعللة للح للاج ملل   340 تلل.  2006ينللاير  12يف 
 ن احلادث افالت كااج تسي يف مكاأعلى و
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 الخاتمة

 

و الررِان لما غمر ًذا النٍن، وًذى 
ٔ
و الحرهة ا

ٔ
ن خلق هللا النٍن، ولٍال ًذا الدوران ا

ٔ
إن هو شُء فُ ًذا النٍن ِدور موذ ا

ن اإللنـجرون صاحب الشحوة الشالبة فُ الذرة ِدور 
ٔ
الحرهة والدوران دلّو غلَ غظمة الخالق ثبارك وثػالَ، فنما ًٍ مػروف ا

رض حٍل هٍاة 
ٔ
الذرة، ولٍال حرهة االلنـجروهات لما غرفوا المادة النٍهّة بو هو الٍزٍد، فوحن والماء والشرر والٌٍاء واال

والشمس والكمر والورٍم ثجنٍن من ذرات، وهو ذرة من الذرات فٌّا النـجروهات ثدور حٍل الوٍاة ، وثدور االلنـجروهات حٍل 
ي مدو اثراى

ٔ
 العٍاف حٍل النػبة الشرِفة. الوٍاة بػنس اثراى غكارب الشاغة ا

 
ِضا ِدور بوفس االثراى 

ٔ
رض ثدور حٍل هفشٌا بػنس اثراى غكارب الشاغة، والكمر ا

ٔ
ِضا، فاال

ٔ
إن هو شُء فُ ًذا النٍن ِجحرك ا

رض بػنس اثراى غكارب الشاغة، هما 
ٔ
رض، هما ثدور النٍاهب الشّارة حٍل الشمس ومن ضموٌا اال

ٔ
و حٍل اال

ٔ
صٍاء حٍل هفشي ا

نٍِنبات حٍل الشمس بوفس االثراى، هذلم فان الشمس وبالُ الورٍم ثدور حٍل هفشٌا بػنس اثراى غكارب الشاغة، ثدور ال
ِضا، هما ثدور المررات وًُ اهبر الٍحدات النٍهّة باثراى مػاهس 

ٔ
وثدور الورٍم حٍل مرهز مررثوا بػنس غكارب الشاغة ا
ن هو ما فُ الٍزٍد من اصغر ما 

ٔ
ي ا

ٔ
فُ النٍن وًُ الذرات وحجَ اهبر ما فُ النٍن وًُ المررات ِدور لػكارب الشاغة، ا

ِة النرِمة 
ٓ
زرام الشماوِة باال

ٔ
وهو »وِجحرك فُ فلم واثراى مػاهس الثراى غكارب الشاغة، لذلم وصف هللا ثػالَ حرهة ًذى اال

 «.فُ فلم ِشبحٍن
 

 النتائج والمقترحات :

هي شر 
ٔ
فضو دائما حّح ا

ٔ
ن لي حنمجي اإللٌّة فُ هو شُء مما ِزِد إِماهوا باهلل إن هللا ثػالَ ِرد لوا اال

ٔ
ع لوا ما ًٍ خّر لوا هما ا

هزل الماء من الشماء 
ٔ
غمدة وا

ٔ
رض ورفع الشماء بال ا

ٔ
 ثػالَ وبحنمجي فُ ًذى الدهّا فٌٍ من خلق اال
ًم هجّ

ٔ
 الحذ ًٍ فرِضة غلَ مشلم وبذلم فإن ا

ٓ
ن هشػَ بنو ما ا

ٔ
داء فرة هصو إلٌّا ًُ ا

ٔ
 رِضجي ثاها هللا ال
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