اب الـ ـحـ ـج
كـتـ ـ ُ
مـْــن

ُمـ ْختص ُر اإلمام الْـخـرقـي ِف الف ْقه

على م ْذهب اإلمام أ ْْحد بن ح ْنـبل -رْحهُ للاُ-

أتليف

اإلمام أيب القاسم  ،عمر بن السي الـرقي -رِحه للا-
املتوىف (334ه ــ)

ُمـ ْختص ُر اإلمام الْـخرقي -رْحهُ للاُ-

2

كِتِابِِالِجِ ِ
ومن ملك زادا وراحلة -وهو عاقل ابلغ -لزمه الج والعمرة .
فإذا كان مريضا ال يرجى بـرؤه  ،أو شيخا ال يستمسك على الراحلة  ،أقام من يج
عنه ويعتمر  ،وقد أجزأ عنه وإن عوف .
وحكم املرأة إذا كان هلا مـحرم كحكم الرجل.
فمن فرط فيه حىت تـوف أخرج عنه من مجيع ماله حجة وعمرة .
ومن حج عن غيه  ،ومل يكن حج عن نفسه  ،رد ما أخذ  ،وكانت الجة عن نفسه
ومن حج -وهو غي ابلغ -فبلغ  ،أو عبد فعتق  ،فعليه الج .
وإذا حج ابلصغي جنب ما يتجنبه الكبي ،وما عجز عنه من عمل الج عمل عنه .
أعلم ابلصواب .
ومن طيف به حمموال كان الطواف له دون حامله  .وللاُ ُ

ُمـ ْختص ُر اإلمام الْـخرقي -رْحهُ للاُ-

3

بِابِِذِكِرِِالِمِوِاقِيتِ
وميقات أهل املدينة من ذي الليفة  ،وأهل الشام ومصر واملغرب من الحفة  ،وأهل
اليمن من يـلملم  ،وأهل الطائف وجند من قـرن  ،وأهل املشرق من ذات عرق .
وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الل  ،وإذا أرادوا الج فمن مكة .
ومن كان منزله دون امليقات فميقاته من موضعه .
ومن مل يكن طريقه على ميقات  ،فإذا حاذى أقـرب املواقيت إليه أحرم .
وهذه املواقيت ألهلها  ،ولمن مر عليها من غي أهلها  ،مـمن أراد حجا أو عمرة ،
واالختيار أن ال يرم قبل ميقاته  ،فإن فـعل فهو مـحرم .
ومن أراد اإلحرام فجاوز امليقات غي مـحرم  ،رجع فأحرم من امليقات  ،فإن أحرم من
موضعه فعليه دم وإن رجع مـحرما إىل امليقات .
ومن جاوز امليقات غي مـحرم  ،فخشي إن رجع إىل امليقات فاته الج  ،أحرم من
أعلم .
مكانه  ،وعليه دم  .وللاُ ُ

ُمـ ْختص ُر اإلمام الْـخرقي -رْحهُ للاُ-

4

بِابِِذِكِرِِالِحِرِامِ ِ
ومن أراد الج وقد دخل أشهر الج  ،فإذا بلغ امليقات فاالختيار له أن يغتسل ،
ويلبس ثوبي نظيفي  ،ويـتطيب .
فإن حضر وقت صالة مكتوبة  ،وإال صلى ركعتي .

فإن أراد التمتع -وهو اختيار أيب عبد للا رِحه للا-فيقول ":الل ُهم إن أُري ُد العُ ْمرة "
حيث حب ْستن "  ،فإن حبس حل
ويشرتط فيقول  " :إ ْن حبسن حابس فمحلي ُ

من املوضع الذي حبس فيه  ،وال شيء عليه .

وإن أراد اإلفراد قال  " :الل ُهم إن أُري ُد الج "  ،ويشرتط .

وإن أراد القران قال  " :الل ُهم إن أُري ُد العُ ْمرة والج "  ،ويشرتط .

فإذا استوى على راحلته لـبـى فيقول  " :لبـ ْيك الل ُهم لبـ ْيك  ،لبـ ْيك ال شريك لك

لبـ ْيك  ،إن المد والنعمة لك والْ ُم ْلك  ،ال شريك لك " .

ثـم ال يـزال يـلبـي إذا عال نشزا  ،أو هبط وادي  ،وإذا التـقت الرفاق  ،وإذا غطى رأسه
انسيا  ،وف دبر الصلوات املكتوبة .
واملرأة أيضا يستحب هلا أن تغتسل عند اإلحرام وإن كانت حائضا أو نـفساء ؛ ألن
النب -صلى للا عليه وسلم -أمر أمساء بنت عميس وهي نـفساء أن تغتسل .
ومن أحرم وعليه قميص خلعه  ،ومل يشقه .
أعلم .
وأشهر الج  :شوال  ،وذو القعدة  ،وعشرة أيم من ذي الجة  .وللاُ ُ

ُمـ ْختص ُر اإلمام الْـخرقي -رْحهُ للاُ-

5

بِابِِمِاِيِتِوِقِىِالِمِحِرِمِِوِمِاِأِبِيِحِِلِهِ
ويـتـوقى المحرم ف إحرامه ما نـهاه للا -عز وجل -عنه  ،من الرفث وهو الماع ،
والفسوق وهو السباب  ،والدال وهو المراء .
ويستحب له قلة الكالم  ،إال فيما يـنـفع  ،وقد روي عن شريح  :أنه كان إذا أحرم
كأنه حية صماء .
وال يـتـفلى المحرم  ،وال يقتل القمل  ،ويـحك رأسه وجسده حكا رفيقا .
وال يـلبس القميص  ،وال السراويل  ،وال البـرنس .
فإن مل يد اإلزار لبس السراويل  ،وإن مل يد نـعلي لبس الفي  ،وال يـقطعهما  ،وال
فداء عليه .
ويـلبس الـهميان  ،ويدخل السيور بعضها ف بعض  ،وال يـعقدها .
وله أن يتجم  ،وال يـقطع شعرا  ،ويـتـقلد ابلسيف عند الضرورة .
وإن طرح على كتفيه القباء والدواج فال أبس  ،وال يدخل يديه ف الكمي .
وال يظلل على رأسه ف المحمل  ،فإن فـعل فعليه دم .
وال يـقتل الصيد  ،وال يصيده  ،وال يشيـر إليه  ،وال يدل عليه حالال وال مـحرما  ،وال
يكله إذا صاده الالل ألجله .
وال يـتطيب المحرم  ،وال يـلبس ثواب مسه ورس وال زعفران وال طيب  ،وال أبس مبا
صبغ ابلعصفر.
وال يـقطع شعرا من رأسه وال جسده  ،وال يـقطع ظفرا إال أن يـنكسر.
وال يـنظر ف المرآة إلصالح شيء .

ُمـ ْختص ُر اإلمام الْـخرقي -رْحهُ للاُ-
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وال يكل من الزعفران ما يد ريه  ،وال يدهن مبا فيه طيب  ،وما ال طيب فيه  ،وال
يـتـعمد لشم الطيب .
وال يـغطي شيئا من رأسه  ،واألذانن من الرأس.
واملرأة إحرامها ف وجهها  ،فإن احتاجت سدلت على وجهها .
وال تكتحل بكحل أسود .
وتتنب كل ما يتنبه الرجل المحرم  ،إال ف اللباس وتظليل المحمل .
وال تـلبس القفازين واللخال وما أشبـهه .
وال تـرفع املرأة صوتـها ابلتلبية  ،إال مبقدار ما تسمع رفيـقتها .
وال يـتـزوج المحرم  ،وال يـزوج  ،فإن فـعل فالنكاح ابطل .
فإن وطئ المحرم ف الفرج  ،فأنـزل أو مل يـنزل  ،فـقد فسد حجهما  ،وعليه بدنة إن
كان استكرهها  ،وإن كانت طاوعته فعلى كل منهما بدنة .
وإن وطئ دون الفرج  ،فلم يـنزل  ،فعليه دم  ،فإن أنزل فعليه بدنة  ،وقد فسد حجه
وإن قـبل ومل يـنزل فعليه دم  ،فإن أنزل فعليه بدنة  ،وعن أيب عبد للا رواية أخرى :
إن أنزل فسد حجه .
وإن نظر  ،فصرف بصره  ،فأمنـى ،فعليه دم .
فإن كرر النظر حىت أمنـى فعليه بدنة .
وللمحرم أن يـتجر  ،ويصنع الصنائع  ،ويـرتع زوجته  ،وعن أيب عبد للا رواية أخرى
ف االرتاع  :أن ال يـفعل .
وله أن يـقتل الدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور  ،وكل ما عدا عليه  ،أو
آذاه  ،وال فداء عليه .

ُمـ ْختص ُر اإلمام الْـخرقي -رْحهُ للاُ-
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وصيد الرم حرام على الالل والمحرم  ،وكذلك شجره ونـباته  ،إال اإلذخر  ،وما
زرعه اإلنسان .
وإن أحصر بعدو نـحر ما معه من اهلدي  ،وحل  ،فإن مل يكن معه هدي  ،وال يـقدر
عليه  ،صام عشرة أيم  ،ث حل .
وإن منع من الوصول إىل البيت بـمرض ،أو ذهاب نفقة  ،بـعث بـهدي إن كان معه ؛
ليذبح مبكة  ،وكان على إحرامه حىت يـقدر على البيت .
فإن قال  :أان أرفض إحرامي وأحل  ،فـلبس المخيط ،وذبح الصيد  ،وعمل ما يعمله
الالل  ،كان عليه ف كل فعل فـعله دم  ،وكان على إحرامه  ،وإن كان وطئ فعليه
للوطء بدنة  ،مع ما يب عليه من الدماء  ،ويـمضي ف حج فاسد  ،ويج من
أعلم ابلصواب .
قابل.وللاُ ُ

ُمـ ْختص ُر اإلمام الْـخرقي -رْحهُ للاُ-

بِابِِذِكِرِِالِجِ ودِخِولِِمِكِةِ
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ِ
وإذا دخل املسجد الرام  ،فاالستحباب له أن يدخل من ابب بن شيـبة .
فإذا رأى البيت رفع يديه  ،وكبـر  ،ث أتى الجر األسود إن كان  ،فاستلمه إن
استطاع وقبـله  ،فإن مل يستطع قام حياله ورفع يديه  ،فكبـر للا -عز وجل -وهلله ،
واضطبع بردائه  ،ورمل ثالثة أشواط  ،ومشى أربعة  ،كل ذلك من الجر األسود إىل
الجر األسود .
وال يـرمل ف مجيع طوافه  ،إال هذا  ،وليس على أهل مكة رمل .
ومن نسي الرمل فال إعادة عليه .
ويكون طاهرا ف ثياب طاهرة .
وال يستلم وال يـقبل من األركان إال األسود واليمان .
ويكون الجر داخال ف الطواف ؛ ألن الجر من البيت .
ويصلي ركعتي خلف المقام .
وخيرج إىل الصفا من اببه  ،فيقف عليه ،فيكب للا -عز وجل ، -ويـهلله  ،ويمده ،
ويصلي على النب -صلى للا عليه وسلم ، -ويسأل للا -عز وجل -ما أحب .
ث يـنحدر من الصفا  ،فيمشي حىت يت العلم الذي ف بطن الوادي  ،فيـرمل من
العلم إىل العلم  ،ث ميشي حىت يت المروة  ،فيقف عليها  ،فيقول كما قال على
الصفا .
وما دعا به أجزأه .
ث ينزل ماشيا إىل العلم  ،ث يرمل حىت يت العلم  ،يـفعل ذلك سبع مرات  ،يتسب
ابلذهاب سعية  ،وابلرجوع سعية  ،ويـفتتح ابلصفا  ،وخيتتم ابلمروة .

ُمـ ْختص ُر اإلمام الْـخرقي -رْحهُ للاُ-
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وإن نسي الرمل ف بعض سعيه فال شيء عليه .
فإذا فـرغ من السعي  ،فإن كان متمتعا قصر من شعره  ،ث قد حل .
وطواف النساء وسعيـهن مشي كله .
ومن سعى بي الصفا والمروة على غي طهارة كرهنا له ذلك  ،وقد أجزأه .
وإن أقيمت الصالة  ،أو حضرت جنازة  ،وهو يطوف أو يسعى  ،خرج فصلى  ،فإذا
صلى بـنـى.
وإن أحدث ف بعض طوافه تطهر  ،وابتدأ الطواف إذا كان فـرضا .
ومن طاف وسعى حمموال لعلة أجزأه .
ومن كان قاران أو مفردا أحبـبـنا له أن يـفسخ إذا طاف وسعى  ،ويعلها عمرة  ،إال
أن يكون قد ساق هدي  ،فيكون على إحرامه .
أعلم .
ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل إىل البيت  .وللاُ ُ

ُمـ ْختص ُر اإلمام الْـخرقي -رْحهُ للاُ-

10

بِابِِذِكِرِِالِجِ

ِ
وإذا كان يوم الرتوية أهل ابلج  ،ومضى إىل من  ،فصلى هبا الظهر إن أمكنه ؛ ألنه
روي عن النب -صلى للا عليه وسلم -أنه صلى بـمن سمس صلوات .
فإذا طلعت الشمس دفع إىل عرفة  ،فأقام هبا حىت يصلي مع اإلمام الظهر والعصر
إبقامة لكل صالة  ،وإن أذن فال أبس  ،وإن فاته مع اإلمام صلى ف رحله .
ث يصيـر إىل موقف عرفة عند البل  ،وعرفة كلها موقف  ،ويـرفع عن بطن عرنة ؛
فإنه ال يزئه الوقوف فيه  ،ويكب  ،ويـهلل  ،ويتهد ف الدعاء إىل غروب الشمس .
فإذا دفع اإلمام دفع معه إىل مزدلفة  ،ويكون ف الطريق يـلب  ،ويكب  ،ويذكر للا
عز وجل. -ث يصلي مع اإلمام املغرب والعشاء  ،إبقامة لكل صالة  ،وإن مجع بينـهما إبقامة
واحدة فال أبس  ،وإن فاته مع اإلمام صلى وحده .
وإذا صلى الفجر وقف مع اإلمام عند املشعر الرام  ،فدعا  ،ث يدفع قبل طلوع
الشمس .
فإذا بـلغ مـحسرا أسرع ،ومل يقف فيه  ،حىت يت مـنـى  ،وهو مع ذلك ملب  ،ويخذ
حصا المار من طريقه أو من مزدلفة  ،واالستحباب أن يغسله .
فإذا وصل إىل مـنـى رمى مجرة العقبة بسبع حصيات  ،يكب ف إثر كل حصاة  ،وال
يقف عندها .

ُمـ ْختص ُر اإلمام الْـخرقي -رْحهُ للاُ-
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ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي  ،ويـنحر إن كان معه هدي  ،ويلق ،أو يـقصر  ،وقد
حل له كل شيء إال النساء .
واملرأة تـقصر من شعرها مقدار األنلة .
ث يـزور البيت  ،فيطوف به سبعا  ،وهو الطواف الواجب الذي به متام الج  ،ث
يصلي ركعتي إن كان مفردا أو قاران  ،ث قد حل له كل شيء .
وإن كان متمتعا فيطوف ابلبيت سبعا  ،وابلصفا والمروة سبعا كما فـعل للعمرة .

ث يـعود فيطوف ابلبيت طوافا  ،ويـنوي به الزيرة  ،وهو قوله -عز وجل{ :-ولْيطوفُوا
ابلْبـ ْيت الْعتيق} .
ث يـرجع إىل مـنـى  ،وال يبيت مبكة ليال مـنـى.
فإذا كان من الغد  ،وزالت الشمس  ،رمى المرة األوىل بسبع حصيات  ،يكب مع
كل حصاة  ،ويقف عندها  ،ويرمي  ،ويدعو .
ث يرمي الوسطى بسبع حصيات  ،ويكب أيضا  ،ويدعو .
ث يرمي مجرة العقبة بسبع حصيات  ،وال يقف عندها .
ويـفعل ف اليوم الثان كما فـعل ابألمس .
فإن أحب أن يـتـعجل ف يومي  ،خرج قبل املغرب  ،فإذا غربت الشمس وهو هبا  ،مل
خيرج حىت يرمي من غد بعد الزوال كما رمى ابألمس .
ويستحب له أن ال يدع الصالة ف مسجد مـنـى مع اإلمام .
ويكب ف دبر كل صالة من صالة الظهر يوم النحر إىل آخر أيم التشريق.
فإذا أتى مكة مل خيرج حىت يـودع البيت  ،يطوف به سبعا  ،ويصلي ركعتي إذا فـرغ
من مجيع أموره ؛ حىت يكون آخر عهده ابلبيت .
فإن ودع واشتغل بتجارة عاد فودع  ،ث رحل .

ُمـ ْختص ُر اإلمام الْـخرقي -رْحهُ للاُ-
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وإن خرج قبل الوداع رجع إن كان ابلقرب  ،وإن أبـعد بـعث بدم .
واملرأة إذا حاضت قبل أن تـودع  ،خرجت وال وداع عليها  ،وال فدية .
ومن خرج قبل طواف الزيرة  ،رجع من بلده حراما حىت يطوف ابلبيت  ،وإن كان
قد طاف للوداع مل يزئه لطواف الزيرة .
وليس ف عمل القارن زيدة على عمل المفرد  ،إال أن عليه دما  ،فإن مل يد صام
ثالثة أيم ف الج  ،يكون آخرها يوم عرفة  ،وسبعة أيم إذا رجع .
ومن اعتمر ف أشهر الج  ،فطاف وسعى وحل  ،ث أحرم للحج من عامه  ،ومل يكن
خرج من مكة إىل ما تـقصر فيه الصالة  ،فـهو متمتع عليه دم  ،فإن مل يد صام ثالثة
أيم  ،آخرها يوم عرفة  ،وسبعة إذا رجع  ،فإن مل يصم قبل يوم النحر  ،صام أيم
مـنـى ف إحدى الروايتي عن أيب عبد للا  ،والرواية األخرى  :ال يصوم أيم مـنـى،
ويصوم بعد ذلك عشرة أيم  ،وعليه دم .
ومن دخل ف الصوم  ،ث قدر على الـهدي  ،مل يكن عليه أن خيرج من الصوم إىل
الـهدي  ،إال أن يشاء .
واملرأة إذا دخلت متمتعة  ،فحاضت  ،وخشيت فوات الج  ،أهلت ابلج  ،وكانت
قارنة  ،ومل يكن عليها قضاء طواف القدوم .
ومن وطئ قبل أن يرمي مجرة العقبة  ،فقد بطل حجهما  ،وعليه بدنة إن كان
استكرهها  ،وال دم عليها .
ومن وطئ بعد مجرة العقبة  ،فعليه دم  ،ويـمضي إىل التنعيم  ،فيحرم ليطوف وهو
مـحرم  ،وكذلك املرأة .
ويـباح ألهل السقاية والرعاة أن يـرموا ابلليل  ،ومباح للرعاة أن يـؤخروا الرمي فيـقضوه
أعلم .
ف وقت الثان  .وللاُ ُ

ُمـ ْختص ُر اإلمام الْـخرقي -رْحهُ للاُ-

13

بِابِِالفِدِيِةِِوجِزِاءِِالصِيِدِ ِ
ومن حلق أربع شعرات فصاعدا ،عامدا أو خمطئا  ،فعليه صيام ثالثة أيم  ،أو إطعام
ثالثة آصع من متر بي ستة مساكي  ،أو ذبح شاة  ،أي ذلك فـعل أجزأه .
وف كل شعرة من الثالث مد من طعام  ،وكذلك األظفار .
وإذا تطيب المحرم عامدا  ،غسل الطيب  ،وعليه دم .
وكذلك إن لبس املخيط  ،أو الف عامدا  ،وهو يد النـعل  ،خلع  ،وعليه دم .
وإن تطيب  ،أو لبس انسيا  ،فال فدية عليه  ،وخيلع اللباس ،ويـغسل الطيب  ،ويـفزع
إىل التلبية .
ولو وقف بعرفة هنارا  ،ودفع قبل اإلمام  ،فعليه دم .
ومن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل من غي الرعاة وأهل سقاية الاج  ،فعليه دم .
ومن قـتل وهو مـحرم من صيد البـر  ،عامدا أو خمطئا  ،فداه بنظيه من النـعم إن كان
المقتول دابة  ،وإن كان طائرا فداه بقيمته ف موضعه  ،إال أن يكون المقتول نـعامة
فيكون فيها بدنة  ،أو ِحامة وما أشبـهها فيكون ف كل واحدة منها شاة .
وهو خميـر إن شاء فداه ابلنظي ،أو قـوم النظي بدراهم  ،ونظر كم ييئ به طعاما ،
فأطعم كل مسكي مدا  ،أو صام عن كل مد يوما  ،موسرا كان أو معسرا .
وكلما قـتل صيدا حكم عليه  ،وإن اشرتك مجاعة ف صيد فعليهم فداء واحد .
ومن مل يقف بعرفة حىت طلع الفجر من يوم النحر  ،حتلل بعمرة  ،وذبح إن كان معه
هدي  ،وحج من قابل  ،وأتى بدم .
وإن كان عبدا  ،مل يكن له أن يذبح  ،وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة
الشاة يوما  ،ث يـقصر ويل .
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وإذا أحرمت املرأة لواجب مل يكن لزوجها منـعها .
ومن ساق هدي واجبا  ،فـعطب دون مـحله  ،صنع به ما شاء  ،وعليه مكانه .
وإن كان ساقه تطوعا نره موضعه  ،وخلى بينه وبي املساكي  ،ومل يكل هو منه ،
وال أحد من أهل رفقته  ،وال بدل عليه .
وال يكل من كل واجب  ،إال من هدي المتمتع .
وكل هدي وإطعام فهو ملساكي الرم  ،إن قدر على إيصاله إليهم  ،إال من أصابه
أذى من رأسه  ،فيـفرقه على املساكي ف املوضع الذي حلق فيه  ،وأما الصيام فيجزئه
بكل مكان .
ومن وجبت عليه بدنة  ،فذبح سبـعا من الغنم أجزأه .
أعلم .
وما لزم من الذبح فال يزئ فيه إال الذع من الضأن  ،والثن من غيه  .وللاُ ُ

