
  
 

  

 
 
 
 
 

  
 
  

  
  

  
 
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 



 

 

   ) مناسك الحج والعمرة ( 

١ 
 

   
  )مناسك الحج والعمرة(

  
دلحاإن    ده ت م الى نحم ستعینھ  ع ستغفره  ون رور ،  ون ن ش الى م ا تع وذ ب ونع

د أن وأشھ ، من یھد هللا فال مضل لھ ومن یضلل فال ھادى لھ، أنفسنا وسیئات أعمالنا
  ..........ھلوً محمدا عبده ورسشھد أنوأوحده ال شریك لھ هللا ال الھ إال 

ُ یا أیھا الِذیَن آمنوا اتقوا هللا حق تقاتِِھ وال تموتنَّ إال وأنتم مسلِموَن { ْ ُّ َ ُ َ َ َ َ ُّ َُ ُ َ ُ َّ َُ ََّ َِ َ َُّ َ ّ ْ ْ : سورة آل عمران[}        َّ
١٠٢[  

  
َد{ م من نفس واِح ِذي خلقك م ال َ یا أیھا الناس اتقوا ربك ِّ َّ َ ُ َ ُّ ٍَ ْ َ َُّ ُ َ ُ َّ ََّ َّ ُ ْ ا َ ث ِمنھم ا وب ا زوجھ ق ِمنھ ٍَة وخل ُ َ َ َ َ ْ َ َْ َ ْ ََّ ََ

ا یكم رقِیب اَن عل ام إنَّ هللا ك ِھ واألرح ساءلوَن ب ِذي ت وا هللا ال ساء واتق را ونِ اال كثِی ًرج َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ً َْ َُ َ َ َّ ََ ُ ََّ َّ َ ِّ ِ ْ ُ ً ِ     {
  ]١: سورة النساء[
  
وا ق{ وا هللا وقول وا اتق ِذیَن آمن ا ال ا أیھ َ ی ُ ُُ ََّ َ َ ُّ ََ َّ َّ ُ ًوال َ ِدیًدا ْ م  )٧٠(َس ر لك الكم ویغفِ م أعم صلِح لك ْی ْ ُْ ُ َُ ْ َ َْ َ َ َ ْ ْ ْ َُ

ًذنوبكم ومن یِطع هللا ورسولھ فقْد فاز فوزا عِظیما  َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ ًَ َ ُ َُ َ َ َ ُُ َ َ َّ    ]٧٠،٧١:سورة األحزاب[          }ْ
  

  .... أما بعد
مــور محـدثاتها، وكــل  وشـر األ وخیـر الهــدي هـدي محمــد  ـتعـالى ـفـإن أصـدق الحــدیث كتـاب اهللا 
  .وكل ضاللة في النار، محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة

 
  
  

  
غتنم هذه ا فالسعید من ،علموا أیها األحبة أن هللا مواسم ونفحات یصیب بها من یشاء من عبادها

 فیسعد ؛ فعسى أن تصیبه نفحة من تلك النفحات،رب األرض والسماواتتعرض لنفحات  و،األوقات
  . ًبداأشقى بعدها بعدها سعادة ال ی



 

 

   ) مناسك الحج والعمرة ( 

٢ 
 

 وقد شرع اهللا فیها حج بیته ، العشر من ذي الحجة وهي أفضل أیام الدنیا:ومن هذه األیام المباركات
  . الحرام

 القربات التي ترضي رب ِّ وهو من أفضل الطاعات وأجل،فالحج أحد أركان اإلسالم ومبانیه العظام
  :تعالىال ق .الدین وكمال ،تمام اإلسالم و، وختام األمر،مرُ وهو عبادة الع،األرض والسماوات

ًو على الناس ِحج البیِت من استطاع إلیِھ سبیال { ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ َ ََ ْ ََ َ َّ ِ َوأتِموا الحج والعمرة {، ]٩٧: آل عمران [}ِّ ْ َْ ْ ُ َ َّ َ ُّ َْ َ
ِ   ]١٩٦: البقرة[ }ِّ

  .فاشتاقت النفوس لرؤیة بیت اهللا الحرام
، ودل على ُي بیت اهللا المقدس وحرمه المعظم، بني بأمره ورعاه بعینهإن الكعبة ه ...أحبتي في هللا

  - علیهما السالم-ٕوقام ببنائه نبیان عظیمان إبراهیم واسماعیل، ل ومیكائیلمكانه ملكان كریمان جبری
َّوإذ یرفع إبراِھیم القواِعَد ِمَن البیِت وإسماِعیل ربنا تقبل ِمنا { َ َْ ُ َُّ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ََ َ َ ِْ ِ ِْ ُإنك أنت السِمیع العلِیم ْ َ ُ َّْ َ ََ َّ ِ{ 
  ]١٢٧:البقرة[

 والوقوف ، والطواف حوله واجب،لحج إلیه فریضة والذهاب إلیه شعیرةُ؛ جعل افلما تم بناؤه وقامت أركانه
  . مطلوبةه والصالة عند،ه سنةِ وتقبیل حجر، والنظر إلیه عبادة،بجبله الزم

 ، وأوجب علیهم اإلتیان إلیه،ه للطائفین والعاكفین من أهل محبتهرَّ وطه،ه اهللا لعبادتهَّوهو أول بیت أعد
  . أو من كل فج عمیق،سواء من قریب أو بعید

  . متجردین من لباس أهل الدنیا، كاشفي رءوسهم،نفال یدخلونه إال متواضعین متخشعین متذللی
  

ًفهیا لنعیش سویا ومعا رحلة الحج  رحلة ینتقل فیها العبد ،ظر من منا وما أعظمه، وما أروعها من رحلة،ً
  . لمناجاة رب العالمین؛ببدنه وقلبه إلى البلد األمین

 وأفضل قدم طافت ، روح هتفتى وأزك،ً وعندما نتكلم عن الحج نتذكر جمیعا أطهر نفس أحرمت-
  . وأشرف ید رمت واستلمت،لتَّرت وهلَّ وأعذب شفة نطقت وكب،وسعت

  :اه في المشاعر یهتف مع المأل الطاهر مرددینهنا تترآى لنا تلك الروعة حیث ینقل خط
  " ال شریك لك ، إن الحمد والنعمة لك والملك، لبیك ال شریك لك لبیك،لبیك اللهم لبیك" 

  ًفهیا معا لنعیش رحلة الحج والعمرة
  :تعریف مناسك الحج والعمرة

 ب بهاَّتقرُ وهي الذبیحة الم، مأخوذ من النسیكة:النسك والمنسك 

   الناسك:ومنه قیل للعابد ،للعبادة والطاعةً فصار اسما ثم اتسع فیه
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 ، ولما تتضمنه من كثرة الذبائح المتقرب بهــا،وقد غلب إطالقه على أفعال الحج لكثرة أنواعها
 .مناسك الحج :فیقال

  .مهِّعظُ وقیل القصد إلى شيء ت، القصد: الحج لغة-
   قصد مكة للنسك في زمن مخصوص:ً الحج شرعا-

  . في زمان مخصوص، إلى مكان مخصوص،و قصد مخصوص ه:وقیل
  

  .وهو أحد األركان الخمسة ویجب في العمر مرة واحدة -
 .وهو قول أكثر العلماء،  في السنة التاسعة من الهجرة على األصحَضِرُوقد ف -
 

  )في السنة العاشرة من الهجرة( بعد هجرته إلى المدینة المنورة سوى حجة الوداع ولم یحج النبي 
  

  . الزیارة: والعمرة لغة-
  . زیارة البیت على وجه مخصوص:ً والعمرة شرعا-
  

 وعمرة ، وهي عمرة الحدیبیة،ًثالثا منها في شهر ذي القعدة ( أربع مرات بعد الهجرةواعتمر النبي 
  .) والرابعة في شهر ذي الحجة وهي عمرته مع حجته،ة  حین قسم غنائم حنین وعمرة الجعران،القضاء
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 م الحج والعمرةكُح:  
  .ٕ واجماع سلف األمة،ةَّنُّ والس،الحج واجب بالكتاب :لحجُحكم ا: ً أوال-
  :أما الكتاب) ١

ِو على الناس ِحج البیِت من استطاع إلیِھ سبیال ومن كفر فإنَّ هللا { :فقول اهللا تعالى ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ َ ََ َ ًَّ َ ْ َ ِ ِّ
َغنِي عن العالِمیَن  ْ ََ َ ٌِّ{   

  ] ٩٧: آل عمران[                                                                                                                   
َومن كفر{ :أنه قالـ رضي اهللا عنهما ـ روي عن ابن عباس  َ ََ   .باعتقاده أنه غیر واجب }َ

َوأتِموا الحج والعمرة { : تعالىهلوقو ْ َْ ْ ُ َ َّ َ ُّ َْ َ ِ   ]١٩٦: البقرة[  }ِّ
  

  :ةَّنالسُّأما و) ٢
  

  :قال   أن النبي-  ما رضي اهللا عنه– فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث ابن عمر - 
 ،ٕ واقام الصالة،ً شهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا:بني اإلسالم على خمس"

  ."ًسبیال وحج البیت من استطاع إلیه ، وصوم رمضان،ٕوایتاء الزكاة
  :قال  وفي صحیح مسلم من حدیث أبي هریرة - 
 ّلُك َأ:)١( فقال رجل، أیها الناس قد فرض علیكم الحج فحجوا: فقالخطبنا رسول اهللا "

 لوجبت . نعم: لو قلت: فقال رسول اهللا ،ً حتى قالها ثالثا، فسكت؟ یا رسول اهللاٍعام
 ،ن كان قبلكم بكثرة سؤالهمَهلك م فإنما ، ذروني ما تركتكم: ثم قال،ولما استطعتم

ٕ واذا نهیتكم عن شيء ،توا منه ما استطعتمْأَ فإذا أمرتكم بشيء ف،واختالفهم على أنبیائهم
  ."فدعوه

  

  :أما اإلجماعو) ٣
  . ولم یخالف أحد في ذلك،مر مرة واحدةُوب الحج على المستطیع في العفقد أجمعت األمة على وجـ

  

                                                
  " األقرع بن حابس: "  الرجل هو)(1
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  :لعمرةُحكم ا: ً ثانیا-
 وروي ذلك عن عمر وابن ، وبهذا قال أحمد والشافعي،إلى أن العمرة فریضة كالحج :ب فریقذه

  .ٕ وبه قال ابن حزم والنووي واسحاق، ـ رضي اهللا عنهم ـعباس وزید بن ثابت
 ، وروي ذلك عن ابن مسعود حنیفة، مالك وأبووبهذا قال ،إلى أنها غیر واجبة :وذهب فریق آخر

   وهذا هو القول الراجح .أحمد والشافعي عن یتینوهي أحد الروا
  ) ٤/٢٨١: "نیل األوطار"حقق ذلك الشوكاني في (                                                      

  

 شروط وجوب الحج والعمرة:  
  . مستطیع  في أشهر الحج– حر – عاقل – بالغ –مسلم  :كلال یجب الحج إال على 

   :اإلسالم) ١
 إذ اإلیمان شرط في صحة ، وال بغیرهما من أنواع العبادات، غیر المسلم بحج وال بعمرةلبَطاُفال ی

  .األعمال وقبولها
ْولقْد أوِحي إلیك وإلى الِذیَن ِمْن قبلِك لئِْن أشرك  :قال تعالى َْ ْ َ ْ َ ََ َُ َّ َ َ ََ ََ َِ َت لیحبطــــِ َ ْ َ َ َنَّ عملك ــــَ ُ َ َ
َولتكوننَّ ُ َ َ ِِمْن الخاِسریَن َ َ ْ    

  ]٦٥ :الزمر[                                                                                                                     
 ؛)عنـد الـشافعیة( فإنـه ال یجـب علیـه إعـادة الحـج ،ارتـد عـن اإلسـالم ثـم عـاد إلیـهٕوان حج وهو مسلم ثـم 

  ته وكفرهَّذا مات على رد إال إ،ألن إحباط العمل ال یحدث للمرتد
  . إلى وجوب إعادته إذا عاد بعد ردته:وذهب األحناف والمالكیة

  

  : العقل والبلوغ)٣ – ٢(
  .على الصبي حتى یبلغ ال و،إذ ال تكلیف على المجنون حتى یفیق

  : قال أن النبي   أخرج اإلمام أحمد وأبو داود من حدیث علي-
ن حتى یفیق، وعن النائم حتى یستیقظ، وعن الصبي عن المجنو:  القلم عن ثالثةَعِفُر"

  )٣٥١٣ :صحیح الجامع(                                                 ."یحتلم حتى
   وكذا غیر المستطیع وكلهم إذا حجوا صح حجهم ،أما عن حج الصبي والمملوك فهو ال یجب

  .هولكن على الصبي أن یحج بعد بلوغه وكذا المملوك بعد عتق
  : قال ففي الحدیث الذي أخرجه الطبراني بسند صحیح عن ابن عباس أن النبي -
ق فعلیه ِتْعوأیما عبد حج ثم ُأ،  فعلیه أن یحج حجة أخرى؛أیما صبي حج ثم بلغ الحنث"

  ."أن یحج حجة أخرى
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  .ومن األدلة على صحة حج الصبي الصغیر
   :– اهللا عنهما  رضي– من حدیث ابن عباس "حهصحی" ما رواه مسلم في -
  ." ولك أجر. نعم:قال ؟ ألهذا حج:ً صبیا لها فقالتأن امرأة رفعت إلى النبي "

 فإن عجز عن أي شيء منهما قام ولیه بتحجیجه ،فالصبي یأتي بما یستطیعه من أعمال الحج والعمرة
 ،ف به بعرفة ویق، ویطوف به ویسعى، ویلبي عنه، ویجرده من المخیط المحیط،كأن یحرم عنه(ٕواعماره 

  .)إلى غیر ذلك من أعمال الحج والعمرة.. .ویرمي عنه الجمار
  :قال  عن جابر "سننه" في  وابن ماجه"مسنده"ه اإلمام أحمد في لما روا

  ." فلبینا عن الصبیان ورمینا عنهم، ومعنا النساء والصبیانحججنا مع رسول اهللا "
 وتجزئه تلك الحجة ،عرفة أو قبله فإن إحرامه صحیحٕ واذا بلغ الصبي وهو محرم فأعاد اإلحرام یوم -

  .عن حجة اإلسالم المفروضة علیه وذلك باإلجماع
  
   :الحریة) ٤(

  . لموالهة ألن منافعه مستحق؛فالعبد ال یجب علیه الحج
  
    :االستطاعة) ٥(

َو على الناس ِحج البیِت من استطاع إلیِھ س{  :لقوله تعالى ْ َ ْ َ ْ َ ُّ َ ََ ْ َِ ِ َِ َ َّ ِ ًبیال ِّ   ] ٩٧: آل عمران [}ِ
ًـ سبیال ِ  وهي الزاد والراحلة :َ

  :قال قطني والحاكم عن أنس لما أخرجه الدار
  ."الزاد والراحلة: یا رسول اهللا ما السبیل، قال: قلت"

  وحد االستطاعة أن یملك المسلم ما یوصله إلى بیت اهللا الحرام مع نفقته ونفقة أهله حتى یرجع 
ـ إن كان له عیال حین یتركهم وراءه ـ ل لدیه ینفقه على نفسه أثناء حجه وعلى عیاله فالفقیر الذي ال ما

ً وكذا من وجد ماال لنفقته ونفقة عیاله ولكن لم یجد ما یركبه وهو ال یقوى ،ال یجب علیه حج وال عمرة
ب علیه  فإنه ال یج؛ أو وجد ولكن الطریق غیر مأمون بحیث یخاف فیه على نفسه أو ماله،على المشي

  .الحج وال العمرة لعدم استطاعته
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 أو ال یستقر على الدابة ،ى شفاؤهَجْرُن عجز لشیخوخة أو لمرض ال یَویدخل في عدم االستطاعة م
  .ویلزمه إحجاج غیره عنه إن كان له مال

  : ـ رضي اهللا عنهما ـ فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث الفضل بن عباس-
 أدركت أبي ، إن فریضة اهللا على عباده في الحج،ا رسول اهللا ی:أن امرأة من جثعم قالت"

ًشیخا كبیرا ال یستطیع أن یثبت على الراحلة أفأحج عنه   .وذلك في حجة الوداع " نعم: قال؟ً
  

 ،ً أو عجوزا بعجز عن تأدیة النسك، شفاؤهىَجْرُیً سواء كان مریضا ال ،وعلى هذا یجوز الحج عن الغیر
   .میتویجوز الحج كذلك عن ال

  ) وقد صح عن النبي في هذا الباب أكثر من حدیث:– رحمه اهللا –قال الترمذي (
  

  .ً ولكن یشترط في من یحج عن الغیر أن یكون قد حج عن نفسه أوال-
  – رضي اهللا عنهما –اجه عن ابن عباس ـث الذي أخرجه أبو داود وابن مـللحدی

  ؟ أحججت عن نفسك: فقال،لبیك عن شبرمة" :ًسمع رجال یقول ""أن رسول اهللا 
  ." فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة: قال، ال:قال

  
  :حظةمال
ٌالحج أشھر معلومات { : هي األشهر التي ذكرها اهللا تعالى بقوله: ووقت اإلحرام- َ ْ َّ ٌ ُ ُّ َُ ْْ   ]١٩٧:البقرة[}َ

 یصح إحرامه  ولو أحرم بالحج قبل هذه األشهر لم، وعشرة أیام من ذي الحجة، وذو القعدة، شوال:وهي
  .عند الجمهور



 

 

   ) مناسك الحج والعمرة ( 

٨ 
 

  أركان الحج والعمرة
   . الوقوف بعرفة، السعي، الطواف، اإلحرام:للحج أربعة أركان وهي

  .فلو سقط منها ركن لبطل الحج
  

  . السعي، الطواف، اإلحرام:وللعمرة ثالثة أركان وهي
  .فال تتم إال بها

  ) رامـاإلح (:الركن األول من أركان الحج والعمرةـ 
 فإذا نویت الدخول فیه فقد أحرمت حتى ، هو أن تنوي الدخول في النسك الذي تریده:اإلحرامومعنى 

  .ولو لم تتلفظ بشيء
  . وله واجبات وسنن ومحظورات-

  : اإلحرامواجبات ً:أوال
 أو صیام عشرة أیام إن عجز ، األعمال التي لو ترك أحدها لوجب على تاركه دم:والمراد من الواجبات

  :جبات اإلحرام ثالثةووا، عن الدم
 اإلحرام من المیقات(الواجب األول:(  

بحیث ال یجوز تعدیه بدون إحرام ، ن أراد الحج أو العمرةَ لیحرم منها موهو المكان الذي حدده النبي 
  :وهي خمسة ،ن كان یرید الحج أو العمرةَلم
   .اء من طریقهان جَوهو میقات أهل المدینة وم ،"أبیار علي"ویسمى اآلن  :ذو الحلیفة) ١
   ،ً بدال منها"رابغ" والناس یحرمون الیوم من ،موضع قریب من رابغ على طریق الساحل :الجحفة) ٢

  .وهي میقات ألهل المغرب والشام ومصر ومن جاء من طریقهم    
  . وهو میقات ألهل الیمن ومن جاء من طریقهم–ویسمى اآلن بالسعدیة  :یلملم) ٣
  . وهو میقات ألهل نجد ومن جاء من طریقهم–السیل ویسمى ب :قرن المنازل) ٤
  . وهو میقات أهل العراق ومن جاء من طریقهم:ذات عرق) ٥
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  :أنه قال – رضي اهللا عنهما – فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث ابن عباس -
 ، وألهل نجد قرن المنازل، وألهل الشام الجحفة،ت رسول اهللا ألهل المدینة ذا الحلیفةَّوق"

ن أتى علیهن من غیر أهلهن لمن كان یرید الحج َ فهن لهن ولم: قال،هل الیمن یلملموأل
ُّ فمن كان دونهن فمهـله من أهله وكذلك حتى أهل مكة یهل،أو العمرة   ."ون منهاُِّ

  

  .ً رفع الصوت بالتلبیة ناویا النسك:اإلهاللـ 
  

  :مسألة
  .ن جاوز المیقات بغیر إحرامَحكم م

ه  فإن رجع إلیه وأحرم منـ،ً رجع للمیقات وجوبا لیحرم منه، بال إحرام وهو مرید النسكن جاوز المیقاتَوم
  . یلزمه شيء  ألنه أحرم من المیقات الذي أمر باإلحرام منه فلم؛فال شيء علیه باالتفاق
ات  لتعدیه المیقات وال یسقطه رجوعه للمیق؛ى المیقات لم یلزمه الرجوع وعلیه دمَّفإن أحرم بعد أن تعد

  .وبهذا قال مالك وأحمد ،بعدما أحرم
  : وقال الشافعي-
  .الدم علیه، كالوقوف وطواف القدوم فیستقر س بشيء من أفعال الحجَّیسقط الدم إال أن یكون قد تلب"

  : وقال أبي حنیفة-
  ."ٕ وان لم یلبي لم یسقط،ى سقط عنه الدمَّإن رجع إلى المیقات فلب"

  : وعن عطاء والحسن والنخعي-
  .ن ترك المیقاتَشيء على مال 
  : وعن سعید بن جبیر-
  .)٣/٢٦٦:المغني(                     ."ن ترك المیقاتَال حج لم"

    . فنسكه صحیح ویلزمه دم عند الجمهور،فإن أحرم بعد المیقات والراجح هو القول األول،
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  التجرد من المخیط(الواجب الثاني من واجبات اإلحرام:(   
ًحرم ثوبا وال قمیصا وال برنسافال یلبس الم ً  ،ً بعمامة وال یغطي رأسه، كما ال یلبس خفا وال حذاءُّمَتْعَ وال ی،ً
  : كما عند البخاريلقول النبي 

یجد لم ن َ وال الخفاف إال م، وال البرانس، وال السراویل، وال العمائم،ال یلبس المحرم الثوب"
  ."ننعلین فیلبس خفین ولیقطعهما من أسفل الكعبی

   . زعفران أو ورسًكما ال یلبس من الثیاب شیئا مسه
  
ً وتجعل مكانه خمارا تغطي به ، بالنسبة للمرأة فتخلع ما على وجهها من برقع ونقابأماـ 

  .محارمغیر رأسها ووجهها عن الرجال من ال
  :قالتـ رضي اهللا عنها ـ لما رواه أبو داود وابن ماجه من حدیث عائشة 

 فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من ،ون بنا ونحن مع رسول اهللا ُّكان الركبان یمر"
  ."رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه

  
  .وتزیل كذلك القفازینـ 
  : قال أخرج البخاري أن النبي -
  ." وال تلبس القفازین،ال تنتقب المحرمة"
  . ویجب علیها أن تغطي قدمیها،ولها أن تخفي یدیها تحت ثیابهاـ 
  .وال یتعین لون خاص لثیاب اإلحرام في حق المرأةـ 
  

  التلبیة(الواجب الثالث من واجبات اإلحرام:(   
  ." ال شریك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لبیك ال شریك لك لبیك،لبیك اللهم لبیك" :وهي قول

  . إجابة لك بعد إجابة:معنى لبیك
 ، ویستحب تكرارها ورفع الصوت بها،المیقات لم یتجاوزهیقولها المحرم عند الشروع في اإلحرام وهو ب

  . أو مالقاة رفاق، أو إقامة صالة أو فراغ منها، من نزول أو ركوب،وتجدیدها عند كل مناسبة
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   :رامـن اإلحـَنـُس
            ،تركها أجر كبیرب ولكن یفوته ، هي األعمال التي لو تركها المحرم ال یجب علیه دم:السنن
  :نن هيوالس

   : االغتسال لإلحرام-١
ُوالمرأة كذلك تغتسل حتى ولو كانت حائضا أو نفساء وت  رضي اهللا – أمر عائشة  ألن النبي ؛مِرْحً

یس لما ولدت بذي الحلیفة أن تغتسل َمُت عِنِ بَ وأمر أسماء، بالحجمِرْحُوت لما حاضت أن تغتسل –عنها 
  . وتحرم)زلأن تضع خرقة مكان الدم النا( بثوب وتستثفر

  

  . ذلكٕ اإلحرام في رداء وازار أبیضین نظیفین لفعله -٢
  : قال أخرج اإلمام أحمد أن النبي -
  ."ولیحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلین"
  

  )ًكسنة الوضوء مثال فلیس هناك ركعتان خاصة باإلحرام( وقوع اإلحرام عقب صالة نافلة -٣
  .أو یحرم بعد صالة فریضة

  

  . ذلكظافر وقص الشارب ونتف اإلبط وحلق العانة لفعله  تقلیم األ-٤
  

  . التلبیة وتجدیدها تكرار-٥
  

  :محظورات اإلحرام
 أو ، أو صیام، والتي لو فعلها المحرم لوجب علیه فیها فدیة دم، هي األعمال الممنوعة:المحظورات

  :وتلك األعمال هي ،إطعام
  . تغطیة الرأس بأي غطاء كان-١
  . أو أي شعر كان،ٕ قصه وان قل حلق الشعر أو-٢
  . قلم األظافر سواء كان في الیدین أو الرجلین-٣
  ."ًوال تلبسوا من الثیاب شیئا مسه الزعفران أو الورس " مس الطیب -٤
  ً. لبس المخیط مطلقا-٥
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 :مالحظة
مـسكین  أو إطعـام سـتة مـساكین لكـل ،وجبت علیه فدیة وهي صـیام ثالثـة أیـاملعذر ًن فعل واحدا منها َم 
ة   :لقوله تعالى ؛ أو ذبح شـاه،ن من برْیَّدُم ِھ ففِْدی ْن رأِس ِھ أذى ِم ٌفمْن كاَن ِمنكم مریضا أو ب َ َ ْ َ ََ ً َْ َ َِ ً ِ ْ ُ ْ َ

ُِمْن ِصیام أو صَدقٍة أو نسٍك ْ َ ْ َُ َ ََ ٍ  ]ریوهي على التخی ]١٩٦:البقرة.  
   : فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث كعب بن عجرة

َّأنه لما مر ب" ْ ـ وهو محرم ـ والقمل یتهافت على وجهه، فقال  ه النبيَّ ُ : ُّأتؤذیـك هوامـك
ِاحلق رأسك، وصم ثالثة أیام، أو َأطعم ستة مساكین، أو أنسك بشاة: نعم، قال: هذه؟ قال ْ"   

   

ٌال تقتلوا الصیَد وأنتم حرم :لقوله تعالى ؛ قتل صید البر-٦ ُْ ُ َ ْ َُّ ْ ُ ََ ُ ْ    ] ٩٥:المائدة[  
  .حالل بالنصفهو د البحر صیأما 

ُأِحل لك  :قال تعالى َ َّ ُم صیُد البحر وطعامــــُ َ َ ْ َ ْ ََ ِ ْ َھ متاعـــْ َ ُا لكـــُ َ ْم ولِلسیارِة وحرم علیكم صیُد ــــً َ ْ َ ِّ ُ َ َ َّ َّ َْ َ ُْ َ
ًالبر ما ُدمتم حرما ُ ُ ْ َ ِّ َْ ُ ْ    

  ]٩٦ :المائدة[                                                                                                             
ِفجزاء ِمثل ما قتل ِمْن النعم  :لقوله تعالى ؛ وأما قتل الصید ففیه جزاؤه بمثله من النعم- َ َ ٌ ََّ َ ََ َُ ْ َ   
  ]٩٥:المائدة [

  . اإلبل والبقر والغنم:النعم ـ 
 واألرنــب ،ة والغــزال بــشا،ضبع حكــم فیــه ببقــرة وحمــار الــوحش وبقــر الــوحش والــ،ةوالنعامــة حكــم فیــه ببدنــ

ّ وان لم یوجد للحیوان مثل قو، والحمام بشاة،بعناق ٕم بدراهم وتصدق بقیمته، وان لم یستطع صام عن كـل ٕ
  .ًمد یوما واآلیة في سورة المائدة
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   :لقوله تعالى ؛ ونحوها... الجماع ومقدمات الجماع من قبلة-٧
 َفال رفث وال فسوق و ُ َ ََ ُ َ ِّال جَدال فِي الحجََ َ ْ َ ِ   ]١٩٧: البقرة[   

 غیـر أنـه ، وأمـا الجمـاع فإنـه یفـسد الحـج بـالمرة،ًوأما مقدمات الجماع فإن على فاعلهـا دمـا وهـو ذبـح شـاه
 فـإن لـم یجـد صـام عـشرة أیـام وعلیـه مـع – أي بعیـر –یجب االستمرار فیه حتى یـتم وعلـى صـاحبه بدنـه 

  .ذلك القضاء من عام آخر
   :"الموطأ"وي عن مالك في  لما ر-
سئلوا عن رجل ـ رضي اهللا عنهم ـ أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هریرة "

 ثم ،لوجههما حتى یقضیا حجهما) یمضیان( ینفذان : فقالوا؟أصاب أهله وهو محرم بالحج
  ."علیهما حج قابل والهدي

  

  : فیما یرویه مسلملقوله  ؛ عقد النكاح أو خطبته-٨
  ."ُ ینكح المحرم وال ینكح وال یخطبال"

 وكـل مـا یـدخل تحـت لفـظ الفـسوق ففیـه التوبـة ، وسائر الذنوب كالغیبـة والنمیمـة،وأما عقد النكاح وخطبته
   .واالستغفار

  .إذ لم یرد عن الشارع وضع كفارة له سوى التوبة واالستغفار
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  : م بھا الحاجِرْحُأنواع النسك التي ی
  ) إفراد– قران –تمتع ( :أنواع النسك ثالثة

  :التمتع) ١
ٕ واذا أدیــت مناســكها حللــت مــن إحرامــك ثــم ،وهــو أن تنــوي اإلحــرام بــالعمرة فــي أشــهر الحــج مــن المیقــات

ــالحج   غیــر وتنــوي للتمتــع إن كنــت مــن – فــي الیــوم الثــامن مــن ذي الحجــة –تحــرم بعــد ذلــك مــن مكــة ب
  .حاضري المسجد الحرام

   : ومستحب للتمتع أن یقول-
  ."ًللهم إني أرید اإلحرام بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فیسرها لي وتقبلها منيا"

  :القران) ٢
 أو تحرم بالعمرة ثم تدخل علیها الحج قبل الشروع في ،ًهو أن تحرم بالعمرة والحج معا من المیقات

  . وتحلق رأسك وتفدي كالتمتع،طوافها وتبقى في إحرامك إلى أن ترمي الجمرة یوم العید
   : ومستحب للقارن أن یقول-
  "ً أو لبیك اللهم عمرة وحجا،اللهم إني أرید اإلحرام بالعمرة والحج"

  : اإلفراد)٣
 وتبقى في إحرامك إلى أن ترمي الجمرة یوم العید وتحلق رأسك وال ،وهو أن تحرم بالحج فقط من المیقات

  .فدیة علیك
   : ویستحب للمفرد أن یقول-
  "ً أو لبیك اللهم حجا،م بالحجاللهم إني أرید اإلحرا"

 :مالحظة
 فیقــول عنــد ،إذا كــان المحــرم یحــس بمــرض أو یخــشى أن یعوقــه عــائق عــن أداء النــسك فلــه أن یــشترط 

  ." فإذا لم یتمكن یحل وال شيء علیه،فإن حبسني حابس فمحلي حیث حبستني" :اإلحرام
قال لضباعة بنت   أن النبيـ رضي اهللا عنها ـ فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة 

حجي : فقال لهاة، واهللا ألجدني إال وجع:  الحج؟ قالتِأردت" :– رضي اهللا عنها –الزبیر
  ."اللهم محلي حیث حبستني : وقوليواشترطي 
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  )فالطوا: (الركن الثانيـ 
  . وآدابوهو الدوران حول البیت سبعة أشواط وله شروط وسنن

 شروطه:  
   :النیة عند الشروع فیھ) ١ (
 هللا تعالى ًا وهي عزم القلب على الطواف تعبد، فكان البد للطائف من نیة طواف،ذ األعمال بالنیاتإ

  .وطاعة له 
  
   : الطھارة وستر العورة)٣-٢(

  : قالأن النبي من حدیث ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ لما أخرجه الترمذي 
  "م فال یتكلم إال بخیرَّن تكلَ فم،إال أنكم تتكلمون فیه،الطواف حول البیت مثل الصالة "

ن طاف بغیر نیة أو طاف وهو محدث أو علیه نجاسة أو طاف وهو مكشوف العورة فطوافه َوعلیه فم
  .فاسد وعلیه إعادته

  :تنبیھ
  : أنه ال یلزم ألمرینوالراجح فیهاالقول بأنه یلزم للطواف وضوء من المسائل الخالفیة، 

 كما رجحه ًفوعا، والصواب أنه موقوف من كالم ابن عباس أن الحدیث السابق ال یصح مر:األول
  .وغیرهم... الترمذي والبیهقي وابن تیمیة، وابن حجر 

ََ الطواف یشبه الصالة في كل شيء حتى یشترط  له ما  على فرض صحته، فال یلزم منه أن:الثاني ْ ُ
ََیشترط ْ ََ للصالة، ثم إن الصالة الشرعیة التي یشترط لها الطهارة وُ ْ نحوها ما كان تحریمها الكبیر وتحلیلها ُ
  .التسلیم

   ):٢٦/٢٩٨" ( الفتاوىمجموع"لذا قال شیخ اإلسالم كما في 
ََشترط ُوتبین لي أن طهارة الحدث ال ت َفي الطواف، وال تجب فیه بال ریب، ولكن تستحب فیه الطهارة ْ ُْ

 الشریعة ما یدل یها، ولیس في، فإن األدلة الشرعیة إنما تدل على عدم وجوبها ف)الوضوء(الصغرى 
  اهـ.  الصغرى فیهعلى وجوب الطهارة

    ).٧/٢١٨ ("المحلى"زم ـ رحمه اهللا ـ كما في ٕوالى هذا ذهب ابن ح
َّصحیح فقه السنة"انظر (                                                                                           ُّ :"١/١٢٣(  
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  .بعد من البیتعلى  ولو یكون الطواف بالبیت داخل المسجدأن ) ٤(
  

  .أن یكون البیت على یسار الطائف) ٥(
  

  . وأن یبدأ بالحجر األسود ویختمه به:أن یكون الطواف سبعة أشواط) ٦(
   

 ولو فصل بینهما وترك المواالة لغیـر ضـرورة ،ا لغیر ضرورةفال یفصل بینه :أن یوالي بین األشواط) ٧(
  . ووجبت إعادتههافبطل طو

  

 الطوافسنن :  
   .ة للرجال القادرین دون النساءوهو سن :الرملـ ١
  . ویكون في األشواط الثالثة األولى،حقیقـة هو اإلسراع مع تقارب الخطاو
   :– رضي اهللا عنهما –  أخرج مسلم عن ابن عمر-
  ."ًأن النبي رمل من الحجر األسود إلى الحجر األسود ثالثا ومشى أربعة"
 وللرجـال ، وال یـسن إال فـي طـواف القـدوم خاصـة، أي الكتـف األیمـن، وهـو كـشف الـضبع: االضطباع-٢

  .دون النساء ویكون في األشواط السبعة
   : تقبیل الحجر األسود عند بدء الطواف إن أمكن-٣

  . أو اإلشارة إلیه عند تعذر ذلك،ٕواال اكتفى بلمسه بالید
   : بدء الشوط األول ثم یقول عند استالم الحجر وعند-٤
    )صحیح رواه الطبراني(                                                        "ربسم اهللا واهللا أكب"
  . بل یدعو كل طائف بما فتح اهللا علیه،وهو غیر محدد وال معین : الدعاء أثناء الطواف-٥
   : استالم الركن الیماني بالید من غیر تقبیل-٦

  شیر كن من استالمه یمضي من غیر أن یٕوان لم یتم
   : الدعاء بین الركن الیماني والحجر األسود-٧
  ."ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار" :قولفی
  : صالة ركعتین بعد الفراغ من الطواف خلف مقام إبراھیم-٨

ــ ــك  ؛)الكــافرون واإلخــالص(ـیقــرأ فیهــا ب ــه تعــالىوذل َّوات :لقول صلىَ راِھیم م ام إب ْن مق ذوا ِم ًِّخ َ ُ َ ْ ََ ِ ِ َ ُ 
]١٢٥: البقرة[  
  .ع منھ بعد الفراغ من صالة الركعتینُّ الشرب من ماء زمزم والتضل-٩



 

 

   ) مناسك الحج والعمرة ( 

١٧ 
 

  )السعي: (الثالركن الثـ 
ُّوهو المشي بین الصفا والمروة ذهابا وایابا بنیة التعب ً    وهو ركن الحج والعمرة،دًٕ

َإنَّ الصفا  :لقوله تعالى َّ ِوالمروة ِمْن شعائِر هللاِ َّ ِ َ َ ْ َ ََ َ ْ ...     ]١٥٨: البقرة[  
  "اسعوا فإن اهللا كتب علیكم السعي" : كما عند اإلمام أحمد وابن ماجه ولقول النبي -
  

 شروط السعي:  
   "إنما األعمال بالنیات "  لقوله  : النیة-١

  .ًفكان البد من نیة التعبد بالسعي طاعة هللا وامتثاال ألمره
  . بأن یقدم الطواف على السعي: الترتیب بینھ وبین الطواف-٢
  .غیر أن الفصل الیسیر ال یضر والسیما إن كان لضرورة : المواالة بین أشواطھ-٣
  . فلو نقص شوط أو بعض الشوط لم یجزئ: إكمال العدد سبعة أشواط-٤
ُسواء كان الطواف واجبا أو س : وقوعھ بعد طواف صحیح-٥ ولى أن یكون بعد  غیر أن األ،ةَّنً

  . كطواف القدوم أو ركن كطواف اإلفاضة،طواف واجب
  

 سنن السعي:  
ب-١  وهــو ،وهــي ســرعة المــشي بــین المیلــین األخــضرین الموضــوعین علــى حــافتي الــوادي القــدیم : الحب

  .سنة للرجال القادرین دون الضعفاء والنساء
   : فوقھما الوقوف على الصفا والمروة للدعاء-٢

َنَّ الصفا والمروة ِمْن شعائِر هللا فمْن حج البیت أو اعتمر فال جناح علیِھ أْن ِإ  :ویقرأ َْ َ َ ُ َ َ ْ ْ ْ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ََّ ْ َ َْ َ ََ َ ََ ِ َّ ِ
ٌیطوف بھما ومْن تطوع خیرا فإنَّ هللا شاِكر علِیم َ ٌ ْ َ َّ َ َ َ َ َّ ََ َ ََ َّ ِ َِ َ ًَّ ِ  ]١٥٨: البقرة[  

   :شواط السبعة الدعاء على كل من الصفا والمروة في كل شوط من األ-٣
  : النبي من دعاء وكان 

  " له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر،ال إله إال اهللا وحده ال شریك له"
  ."ال إله إال اهللا وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده"

  .بحیث ال یفصل بینهما بدون عذر شرعي : المواالة بینھ وبین الطواف-٤
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 یجب مراعاتهاالتي  وهناك بعض اآلداب:  
  ) وهذا لیس بشرط ولكنه علي سبیل االستحباب(ً أن یكون الساعي متطهرا -١
  .ً أن یكون الساعي ماشیا أن قدر على ذلك بدون مشقة-٢
  . ویكف لسانه عن المآثم ویغض بصره عن المحارم، أن یكثر من الدعاء والذكر-٣
  .ً أو فعالًمارة بأي أذى قوالً أن ال یؤذي أحدا من الساعین أو غیرهم من ال-٤
  

  :)الوقوف بعرفة(:  الركن الرابع
  ."الحج عرفة "  : كما عند اإلمام أحمد والترمذي قال النبي -

  .وحقیقة الحضور بالمكان المسمى عرفات
 الواجبات:  

  . الحضور بعرفة یوم التاسع من ذي الحجة بعد الزوال إلى غروب الشمس-١
  . المبیت بمزدلفة بعد اإلفاضة من عرفات لیلة العاشر من ذي الحجة-٢
  . رمي جمار العقبة یوم النحر-٣
  . الحلق أو التقصیر بعد رمي جمرة العقبة یوم النحر-٤
 أو لیلتین لمن ، وهي لیالي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، المبیت بمنى ثالث لیال-٥

  .ر والثاني عشر وهما لیلة الحادي عش،تعجل
  . رمي الجمرات الثالث بعد زوال كل یوم من أیام التشریق الثالثة أو االثنین-٦

  

 السنن:  
 وهو الثامن من ذي الحجة والمبیت بها لیلة التاسع وعدم الخروج – یوم الترویة )منى( الخروج إلى -١

  .منها إال بعد طلوع الشمس لصالة خمس صلوات بها
ًصالته الظهر والعصر قصرا وجمعا مع ، و)وهو مكان قریب من عرفة(ة َرِمَنِ وجوده بعد الزوال ب-٢ ً

  .اإلمام
ً واالستمرار بالموقف ذاكرا داعیا ، بعد أدائه صالة الظهر والعصر مع اإلمام)عرفات( إتیانه لموقف -٣ ً

  .حتى غروب الشمس
  شاء بها جمع تأخیر  فیصلي المغرب والع)المزدلفة( تأخیر صالة المغرب إلى أن ینزل بجمع -٤
ً الوقوف مستقبل القبلة ذاكرا داعیا عند المشعر الحرام -٥   .حتى اإلسفار البین" جبل قزح " ً
  ).اإلفاضة( والنحر والحلق وطواف الزیارة )العقبة( الترتیب بین رمي جمرة -٦
  . أداء طواف الزیارة في یوم النحر قبل الغروب-٧
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  في كیفیة الحج والعمرة
  : وهي،ب بهاُّ أو العمرة هناك جملة من اآلداب ینبغي التأدع في الحجعند الشرو

  :یقصد بحجھ أو عمرتھ وجھ هللا تعالى والتقرب إلیھ یجب علیھ أن -١
َقل إنَّ صالتِي ونسِكي ومحیاي ومماتِي  رب العالِمیَن ال شریك لھ وبذلِك   :قال تعالى ُ ََ ُِ َِ َ ِّ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ََ َ ِْ َ ُِ َِّ ْ 

ُأِمرت ْ ْ وأنا أول المسلِِمیَنُ ُ َّ َْ ُ َ ََ   
  ]١٦٣ ـ ١٦٢:األنعام[                                                                                                            

 والحـذر كـل الحـذر فـي أن یقـصد الحـاج أو المعتمـر حطـام الـدنیا أو المفـاخرة أو حیـازة األلقـاب أو الریـاء
  . فإن ذلك سبب في بطالن العمل وعدم قبوله،والسمعة

ًفمْن كاَن یرجوا لِقاء ربِھ فلیعمل عمال صالِحا وال یشرك بِعباَدِة ربِھ أحدا   :قال تعالى ًَ ِّ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ِّ َ َ ُ ْ َ ََ ِ ْ ِ ْ ًَ ْ ْ َ َ َ 
  ]١١٠:الكهف[

  : وفي الحدیث القدسي الذي أخرجه اإلمام مسلم-
  ."ًن عمل عمال أشرك فیه معي غیري تركته وشركهَ م،أنا أغنى الشركاء عن الشرك"

َولقْد أوِحي إلیك وإلى الِذیَن ِمْن قبلِك لئِْن أشركت لیحبطنَّ عملك  :وصدق ربنا حیث قال َ َ َُ َ َ َّ َ َ ََ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ َ َْ ْ َ ُِ ِ 
]٦٥:الزمر[  

ُوما أِمروا إال لِیعبُدوا هللا مخلِِصیَن لھ ال  :وقال تعالى َ ْ ُ ُ ْ َ ُ َ ََ َّ َّ ِ یَن حنفاء وُ َدِّ َ َُ ُیقِیموا الصالة ویؤتواَ ْ ُ َ َّ ُ َُ 
َالزكاة وذلِك ِدیُن القیمِة ِّ ََ َْ ََ َ َّ   

   ]٥:البینة[                                                                                                                        
   

   : وأحكام السفر التفقھ في أحكام العمرة والحج-٢
  .ن قصر وجمع وأحكام التیمم والمسح على الخفین وغیر ذلك مما یحتاجه في طریقه إلى أداء المناسكَم
  ."ًد اهللا به خیرا یفقه في الدینِرُن یَم" : أنه قال أخرج البخاري بسنده عن النبي -

   

   : التوبة من جمیع الذنوب والمعاصي-٣
 والعزیمـة علـى عـدم ، والندم على فعـل مـا مـضى منهـا،یع الذنوب وتركها اإلقالع عن جم:وحقیقة التوبة

  ٕ وان كان عنده للناس مظالم ردها وتحللهم منها،العودة إلیها
   : قالأن النبي  وذلك لما رواه الشیخان من حدیث أبي هریرة 

 قبل أن یؤخذ ،ن كانت عنده مظلمة ألخیه من مال أو عرض فلیأته فلیستحلها منهَم"
ٕ واال أخذ ، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطیها هذا،یس عنده درهم أو دینارول

   "من سیئات هذا فألقي علیه
  

   : اصطفاء المال الحالل للحج أو العمرة-٤
  .ٕ وألن المال الحرام یسبب عدم قبول العمل واجابة الدعوة،ًألن اهللا طیب ال یقبل إال طیبا
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  : قال أن النبي ه مقال فی فقد أخرج الطبراني بسند-
 ناداه ، لبیك اللهم لبیك:ًإذا خرج الحاج حاجا بنفقة طیبة ووضع رجله في الغرز فنادى"

ٕواذا ،  لبیك وسعدیك زادك حالل وراحلتك حالل وحجك مبرور غیر مأزور:ِمناد من السماء
 ال لبیك :ِ ناداه مناد من السماء، لبیك:خرج بالنفقة الخبیثة فوضع رجله في الغرز فنادى

   ).ضعیف( "وال سعدیك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غیر مبرور
  . ركاب من جلد:الغرزـ 
  

   : ویستحب كتابة الوصیة وما لھ وما علیھ-٥
  : قال أن النبي "الصحیحین"وهو في  ـ رضي اهللا عنهما ـ لحدیث ابن عمر

 إال وصیته مكتوبة عند ما حق امرئ مسلم یبیت لیلتین وله شيء یرید أن یوصي به"
  "رأسه

  

   : ویستحب لھ أن یكون لھ في ھذه الرحلة رفیق صالح-٦
 ویعینــه إذا عجــز وكونــه مــن األجانــب أولــى مــن األقــارب عنــد بعــض ، ویــصبره إذا جــزع،یــذكره إذا نــسى

  .ًالصالحین تبعدا عن ساحة القطیعة
  

  :لقول النبي  :ع األھل واألقاربِّود وُی-٧
  ." أستودعكم اهللا الذي ال تضیع ودائعه: فلیقل لمن یخلفًن أراد سفراَم"

  :فیقول ، ویستحب أن یدعو بدعاء الخروج من المنزل-٨
َّ اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو .بسم اهللا توكلت على اهللا وال حول وال قوة إال باهللا" َّضلُأِ َ  

َّأزلأو  َ أو ُأزل أو أظلم أو ُأظلم أو أجهل أو یجهل علِ َ ََ ِ ْ َّ   ."ّيَ
  

  :قال ، فإذا ركب الدابة سواء كانت سیارة باخرة طائرة أو غیرھا من المركوبات-٩
  ."ٕر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا إلى ربنا لمنقلبونَّسبحان الذي سخ"
  

  :فیقول كما في صحیح مسلم ، ثم دعاء السفر-١٠
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 هون علینا سفرنااللهم ، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى"
اللهم إني أعوذ بك ، اللهم أنت الصاحب في السفر والخلیفة في األهل،  عنا بعدهِهذا واطو

  ." وسوء المنقلب في المال واألهل، وكآبة المنظر،من وعثاء السفر
ُویستحب لك أیها الحاج أن تكثر من الدعاء أثناء السفر فإنه حري بأن تجاب دعوتك وت  ،كى مسألتَطْعٌ

  "آیبون تائبون عابدون لربنا حامدون" :ثم تقول أثناء العودة وتزید على هذا الدعاء
  

   : االبتعاد عن جمیع المعاصي-١١
 وال یزاحم الحجاج ، وال یتكبر بل یتواضع ویلین الجانب ویخفض الجناح،ًفال یؤذي أحدا بلسانه وال بیده

 ویترك الخصومة والجدال والمماراة ، یقع في الغیبة وال، وال یمشي بالنمیمة،ًوالمعتمرین زحاما یؤذیهم
  .والكذب

َالحج أشھر معلوم :قال تعالى ْ َ ٌ ُ ُّ َُ ْْ َات فمــــَ َ َْن فرض فِیھنَّ الحـــٌ َ َْ ِ َج فال رفث وال فسوق وال ــَ ُ َ َ ََّ ُ َ ََ
ِّجَدال فِي الحج َ ْ َ ِ ]١٩٧ :البقرة[  

  .فالمعاصي في الحرم لیست كالمعاصي في غیره
ٍومْن یرْد فِیِھ بإلحاٍد بظلم نِذقھ ِمْن عذاٍب ألِیم  :ىقال تعال ٍَ َ ْ َُ َ ُ َ َُ ُ ْ ِْ ِ ِ ِ  ]٢٥ :الحج[  

  

   : المحافظة على جمیع الواجبات-١٢
 كقراءة القرآن والذكر ، واإلكثار من فعل الطاعات،ومن أعظمها الصالة في أوقاتها مع الجماعة

 وتتخلق معهم بالخلق ،ٕرفق بهم واعانتهم عند الحاجة وال، واإلحسان إلى الناس بالقول والفعل،والدعاء
  ."فالدرهم بسبعمائة درهم " ین الضعیف وترفق به وتواسیه بالنفس والمال ِعُ وت،الحسن
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  ما یفعلھ الحاج عند وصولھ إلى مكة
  :ما یفعلھ المتمتع) ١(

 وحینما تصل ،لعمرة فإنك تقوم بأداء مناسك ا،ًإذا وصلت أخي الحاج إلى مكة المكرمة وكنت متمتعا
  :ًقائال ،ًا رجلك الیمنىَمِّقدُإلى المسجد الحرام ینبغي أن تبدأ بالدخول فیه م

،  اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك،بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا"
  "أعوذ باهللا العظیم وبوجهه الكریم وبسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم

 فإن لم ، فتستلم الحجر بیدیك الیمنى وتقبله إذا تیسر ذلك،لى الحجر األسود لتبتدئ الطواف ثم تتقدم إ-
ٕ وكن حذرا من مزاحمة الناس وایذائهم من أجل ، فإنك تستقبله وتشیر إلیه بیدك،یتیسر استالمه وتقبیله ً

ل لعمر بن  قاأن النبي  ، لم یسمٍوافقد أخرج اإلمام أحمد بسند فیه ر ،تقبیل الحجر األسود
 إن وجدت خلوةً  ، ال تزاحم على الحجر فتؤذي الضعیف،إنك رجل قوي" : الخطاب
ِّواال فاستقبله وهل فاستلمه   ."رِّل وكبٕ

       )أخرجه الطبراني عن ابن عمر(" بسم اهللا واهللا أكبر "  : ثم تقول عند استالم الحجر-

 أما الركن الیماني فإنك تستلمه من ، عنده وكل شوط من أشواط الطواف یبدأ بالحجر األسود وینتهي-
  .ٕ وان لم تتمكن من استالمه تمضي من غیر أن تشیر إلیه،غیر تقبیل

  :والدعاء المأثور في الطواف هو فقط ما یقال بین الركن الیماني والحجر األسود
جر وهكذا كلما مررت بالح "ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار " 

  . أو تقرأ من القرآن ما ترید، أو تذكر اهللا تعالى بما تحب،ر ثم تدعو بما تشاءِّكبُاألسود ت

 ویشترط لصحة الطواف:             
  . بهاُظَّفَلَتُالنیة ومحلها القلب فال ی -
  .والطهارة وستر العورة -
  .ٕواكمال سبعة أشواط وأن یجعل البیت عن یساره -
  .ألن أغلبه من الكعبة؛  فإن اخترقه لم یتم شوطهِوأن یطوف من وراء حجر إسماعیل -

  :ویستحب في طواف العمرة وطواف القدوم أمران
  . وهو أن یخرج الرجل كتفه األیمن من ابتداء الطواف إلى انتهائه، االضطباع:األول
  .هو المشي مع تقارب الخطى :والرمل ، الرمل في األشواط الثالثة األولى فقط:الثاني
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 ركعتین ِّإذا أتممت الطواف سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهیم ثم صل، ضیف الرحمن. .أخي الحبیب
   :اتحةـتقرأ في الركعة األولى بعد الف .ان من الحرمـ فإن لم تستطع ففي أي مك،خلفه إذا أمكن

  . "...ل هو اهللا أحــدق"  :تقرأ في الركعة الثانیة بعد الفاتحة و، "...قل یا أیها الكافرون" 
 ثــم تخــرج إلــى المــسعى وتــسعى بــین الــصفا ، ثــم تنطلــق بعــد ذلــك ویــستحب أن تــشرب مــن مــاء زمــزم-

    تبدأ الشوط األول من الصفا وعند خروجك إلیه من– وهذا سعي العمرة –واط ـوالمروة سبعة أش
َإنَّ الصفا والمروة ِمْن شعائِر هللا ف   :قول اهللا تعالىتتلو باب الصفا   َِ َّ ِ َ َ ْ َ َ ََّ َ ْ ْمْن حج البیت أو ِ ْ َ َّ َ ََ َ ْ

ٌاعتمر فال جناح علیِھ أْن یطوف بھما ومْن تطوع خیرا فإنَّ هللا شاِكر علِیم َ ٌ ْ َ َّ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ُ َ َ َْ َ َ َ ََ َّ ِ َِ َ َّ ًَ ِ َ َ  ]١٥٨ :البقرة[  
حتــى إذا وصــل إلــى الــصفا رقیــه حتــى یــرى الكعبــة إن أمكــن فیــستقبلها ویرفــع یدیــه ویحمــد اهللا ویــدعو مــا 

  :وكان من دعاء النبي  ،وشاء أن یدع
  " له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر،حده ال شریك لهال إله إال اهللا و"
  "ال إله إال اهللا وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده"

  .ثم یدعو بما شاء من خیري الدنیا واآلخرة
ًثم تنزل من الصفا قاصدا المروة ماشیا في المسعى ذاكرا د ً ً العلم األخضر تركض ركضا َ فإذا بلغت،ًاعیاً

مـا صـنعت علـى الـصفا وتقـول مـا قلتـه  المروة تصعد علیـه وتـصنع مثلَ فإذا وصلت– إال النساء –ًشدیدا 
 فإذا أتممت سبعة أشواط تذهب فتقصر من جمیع شعر الرأس وال تحلق رأسـك إال إذا كـان هنالـك ،هنالك

 أصــحابه فــي حجــة الــوداع أن  وقــد أمــر النبــي ، فیهــا الــشعرمــدة بــین العمــرة والحــج یمكــن أن ینبــت
   . ألن قدومهم كان صبیحة الرابع من ذي الحجة؛یقصروا للعمرة ولم یأمرهم بالحلق

   .أما المرأة فإنها تقصر من شعرها قدر أنملة
ًوبهــذا تكــون أعمــال العمــرة قــد انتهــت وتحــل مــن إحرامــك إحــالال كــامال ًوعــا ویحــل لــك كــل مــا كــان ممن، ً

  .بسبب اإلحرام
  . السعي- الطواف –اإلحرام  :  أركان العمرة-
  . الحلق أو التقصیر–اإلحرام من المیقات المعتبر لها  :  واجباتها-
  .ما یفعلھ القارن والمفرد) ٢(

ًوان كنت عند وصولك إلى مكة قارنا أو مفردا، ضیف الرحمن. .أخي الحبیب ً  فإنه یستحب لك أن ،ٕ
 ثم إن شئت أن تقدم سعي القران إن كنت ،ة أشواط تصلي بعدها ركعتي الطوافتطوف للقدوم سبع

 ولك تأخیره فتسعى بعد ، فتسعى بعد طواف القدوم جاز لك ذلك،ً أو سعي الحج إن كنت مفردا،ًقارنا
  . ثم تبقى بعد طواف القدوم في إحرامك من المیقات إلى یوم العید،طواف اإلفاضة
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    أعمال الحج وصفتھ 

  )وسمي بذلك ألن الحجاج كانوا یروون الماء فیه(،دأ أعمال الحج من الیوم الثامن وهو المسمى بیوم الترویةتب
   : أعمال یوم الترویة-١

ًضحى، فیفعل قبل إحرامه بالحج في هذا الیوم یستحب للمتمتع الذي حل من عمرته أن یحرم بالحج 
  . ثم یحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فیه،لصالةما فعل قبل إحرامه بالعمرة من الغسل والطیب وامثل

  

 ، قبل الظهر)منى( ویخرج الجمیع إلى ، أما القارن والمفرد فال یزاالن في إحرامهما من المیقات-
 ، مع قصر الصالة الرباعیة إلى ركعتین،ویصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل صالة في وقتها

  .یصلون الفجر فیها لیلة التاسع و)بمنى(ویبیتون 
  

  . لو تركه الحاج فال شيء علیهةَّنُس في تلك اللیلة )بمنى( والمبیت -
  

  .ً ضحى كغیره)منى( فإنه یحرم یوم الترویة من ، قبل یوم الترویة)منى(ًن كان نازال في َ وم-
  
  : الوقوف بعرفة وما یفعل في ھذا الیوم-٢

 فینزل الحاج بنمرة إلى الزوال ، بسكینة ووقار وتلبیةإذا طلعت الشمس یوم عرفة سار الحجاج إلى عرفة
ى الظهر والعصر على ركعتین َّ فإذا زالت الشمس صل،ةَّنُ ألن النزول بنمرة س؛ٕإن تیسر له واال فال حرج

 لیطول وقت الوقوف والدعاء بعرفة، ثم یتفرغ الحاج بعد یجمع بینهما جمع تقدیم كما فعل النبي 
ً ویدعو بما أحب رافعا یدیه مستقبال القبلة والتضرع إلى اهللا الصالة للذكر والدعاء وكان أكثر  ،ً

  : في ذلك الموقف العظیمدعاء النبي 
  )ضعیف( " له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر،ال إله إال اهللا وحده ال شریك له"

   :قال  أن النبي "الموطأ" فعند اإلمام مالك في -
ُخیر الدعاء دعاء" ِ ال إله إال اهللا وحده ال :  وخیر ما قلت أنا والنبیون من قبلي، عرفةُ

  ." له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر،شریك له
ن انصرف َ وم، فإذا غربت الشمس ینصرف الحجاج إلى مزدلفة،وعرفة كلها موقف كما قال النبي 

 فإن لم یرجع أثم وعلیه ،ها إلى الغروبقبل الغروب وخرج من عرفة وجب علیه الرجوع إلیها والبقاء فی
  .فدیة
  .وینبغي أن یسود الحجاج أثناء انصرافهم من عرفة السكینة والوقار ویشتغلون بالتلبیة واالستغفار* 
  :حظةالم
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 ویكون بذلك ،ًإذا حضر الحاج متأخرا بعد غروب الشمس فله أن یقف ولو دقائق ثم یدفع إلى المزدلفة
  ."ن جاء لیلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك َم" :ا عند الترمذيلقول النبي كم ؛ًمدركا

 أما لو أتى بعد طلوع الفجر فقد ،فلو أتى الحاج إلى عرفة قبل الفجر فوقف ولو لدقائق فقد أدرك الحج
  .فاته الحج بفوات ركنه األعظم وهو الوقوف بعرفة

  
  : المبیت بمزدلفة-٣
  :  من حدیث جابر"صحیحه" أخرج مسلم في -
ولم یسبح ، ٕى بها المغرب والعشاء بآذان واحد واقامتینَّ أتى المزدلفة فصلأن النبي "

  ."، ثم اضطجع حتى طلع الفجر)لم یتنفل بینهما(ًبینهما شیئا 
ٕ فإنهم یصلون المغرب والعشاء جمعا بآذان واقامتین مع قصر ،وعلى هذا فإذا وصل الحجاج إلى مزدلفة ً

 فإذا انتصف اللیل جاز للضعفة من النساء والصغار ، ثم ینزلون ویبیتون بها،صالة العشاء إلى ركعتین
 أما األقویاء الذین ،ن یحتاجونه من األقویاء لخدمتهم جاز لهؤالء الدفع من مزدلفة إلى منىَوالكبار وم

ول ون الفجر في أُّصلُ فإذا تبین الفجر ی،لیس معهم ضعفة فاألحوط في حقهم إكمال المبیت إلى الفجر
ٕ واذا تیسر الوقوف بالمشعر ،قرب طلوع الشمسـ تعالى ـ  ثم یشتغلون بالدعاء والتضرع إلى اهللا ،وقته

   :لقوله  ؛ٕ واذا لم یتیسر فیدعون في أي مكان،الحرام والدعاء عنده فحسن
  ."وقفت هنا ومزدلفة كلها موقف"

الدفع من مزدلفة قبل منتصف  وال یجوز ،فإذا أسفر الفجر یدفع الحجاج إلى منى قبل طلوع الشمس
  . ألن المبیت بها واجب من واجبات الحج؛م ولزمته فدیةِن انصرف قبله أثَ فم،اللیل
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   : أعمال الحج في یوم العید-٤
  . الطواف والسعي-٤             . الحلق-٣                . الهدي-٢              . الرمي-١

 الرمي:ًأوال :     
ً سواء من مزدلفة أو ،مزدلفة إلى منى فإنهم یأخذون سبع حصیات لرمي جمرة العقبةإذا دفع الحجاج من 

 فإذا وصلوا إلى منى )ً أكبر من حبة الحمص بقلیل أو بقدر نواة التمر تقریباكل حصاة(من طریقهم 
یدیه ات متعاقبات یرفع ُ فتـرمى بسبع حصی، وهي األخیرة مما یلي مكة)جمرة العقبة(رموا الجمرة الكبرى 

ً سواء استقرت فیه أو ، في حوض الجمرة، والبد أن تقع كل حصاة"اهللا أكبر" : ویقولمع كل حصاة
  - العمود –ً ولیس شرطا أن تضرب الحصاة في الشاخص،خرجت منه بعد ذلك

  . یبدأ من منتصف لیلة العاشر ویستمر إلى غروب الشمس من الیوم العاشر:ووقت رمي جمرة العقبة
  

 ي  الهد:ًثانیا  
 ووقت الذبح یبدأ بعد طلوع ،ن كان علیه هدي وهما المتمتع والقارنَبعد رمي جمرة العقبة یذبح الهدي م

،  أي یوم العید وثالثة أیام بعده– ویستمر إلى غروب الشمس من الیوم الثالث ،الشمس من یوم العید
  .ویستحب أن یأكل من هدیه ویهدي ویتصدق

  

 الحلق أو التقصیر :ًثالثا   
 أما المرأة ، ذبح الهدي یحلق الحاج رأسه أو یقصر من جمیعه فالبد أن یعم التقصیر جمیع الرأسبعد

فإنها تقص من شعرها قدر أنملة بأن تأخذ من كل ضفیرة قدر أنملة أو تجمع الشعر إن لم یكن ضفائر 
  .وتقص من رؤوسه قدر أنملة

 قال لنا :الـق اهللا عنهما ـ ـ رضي أخرج أبو داود والدارقطني والبیهقي عن ابن عباس -
  ."لیس على النساء حلق إنما على النساء التقصیر ":رسول اهللا 

  : ـ رضي اهللا عنهما ـ ابن أبي طالب وعائشةي وجاء عند الترمذي عن عل-
  ." أن تحلق المرأة رأسهانهى رسول اهللا "

  :قالـ رضي اهللا عنهما ـ  وفي مصنف ابن أبي شیبة عن ابن عمر -
  "ع المرأة شعرها ثم تأخذ قدر أنملةتجم"

  "ر المرأة من شعرها قدر أنملةِّقصُت": عن المغیرة عن إبراهیم قال"المصنف" وفي -
 ، فبهذین األمرین یعتبر تحلل التحلل األول،رهَّفإذا رمى الحاج جمرة العقبة یوم العید وحلق رأسه أو قص

 یجوز له أن یباشر زوجته أو ینظر إلیها بشهوة  فإنه ال،وجاز له جمیع محظورات اإلحرام إال النساء
   .حتى یطوف بالبیت طواف اإلفاضة
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 ◌ًالطواف والسعي :ًرابعا   
 وهو الذهاب إلى ، یأتي العمل الرابع من أعمال یوم العید،بعد الرمي وذبح الهدي والحلق أو التقصیر

ذا أراد النزول إلى مكة للطواف بعد الرمي ة أن یتطیب إَّنُّوالس، ر له في هذا الیومَّالمسجد الحرام إذا تیس
   :– رضي اهللا عنها –لقول عائشة ؛ والحلق

  "  ولحله قبل أن یطوف بالبیت، إلحرامه قبل أن یحرمب النبي ِّطی ُأُكنت"
ً أو كان الحاج قارنا أو مفردا ولم یسع بعد طواف ،ًفیطوف طواف اإلفاضة ویسعى بعده إذا كان متمتعا ً

  .القدوم
 ،َّ ووقته یبدأ من منتصف لیلة العاشر وال حد آلخره،طواف في هذا الیوم أفضل وللحاج تأخیره وال-

  .ثم بعد الطواف والسعي یرجع إلى منى فیبیت بها، واألفضل أن ال یؤخره عن أیام التشریق
  :تنبیھات

  : ترتیب األعمال في یوم العید على النحو التالي-١
  ) طواف اإلفاضة والسعي بعده–یر  الحلق أو التقص– الذبح –الرمي (

  .ولو قدم بعضها على بعض فال بأس بذلك
 وأن تكون ،ً بأن یكون قد بلغ السن المحدد شرعا، ال یجزئ في الهدي إال ما یجزئ في األضحیة-٢

  .سالمة من العیوب
ون قبل  واألفضل أن تك، ثالثة أیام منها في الحج:ن لم یقدر على تحصیل الهدي صام عشرة أیامَ م-٣

 وال یصوم یوم ، ویجوز صیامها في أیام التشریق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر،یوم عرفة
  :قال تعالى، العید وال یوم عرفة ویصوم الباقي منها إذا رجع إلى أهله

 َفمْن تمتع بالعمرِة إلى الحج فما استیسر ِمْن الھْدي فمْن لم ی َ َ َ َ ْ ْ َ ِّ َ َ ْ ُ َ َ َْ َ ْ ْ َ َْ َ َِ َ َّ َِ ٍجْد فِصیام ثالثِة أیام فِي ِ َّ ََ َ َ َُ ِ
ِالحج وسبعٍة إذا رجعتم تِلك عشرة كاِملة ذلِك لِمْن لم یكْن أْھلھ حاِضري المسجِد الحرام  َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ِّ َْ ْ ُ َ َ ٌ ْ ِْ ِ ُ َ ََ ُ َ َ ُْ َْ ٌَ ِ

َواتقوا هللا واعلموا أنَّ هللا شِدیُد الِعقاِب ُْ ََ ََّ ََّ ََّ ُ ْ َ َ  ]١٩٦ :البقرة[  
  

  :ل فیھاَعْفالتشریق وما ُی أیام -٥
  أیام التشریق هي الیوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة

  :ویجب أن یفعل في هذه األیام أمرین* 
  . ألن المبیت بها واجب من واجبات الحج؛ المبیت بمنى لیالي تلك األیام بأن یمكث فیها معظم اللیل-أ

یام بعد زوال الشمس من كل یوم ویصلي كل صالة في وقتها مع  رمي الجمار الثالث في تلك األ-ب
  .قصر الرباعیة إلى ركعتین وال یجمع

  : صفة رمي الجمار-٦
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 من المكان الذي هو نازل ة في الیوم الحادي عشر إذا زالت الشمس أخذ معه إحدى وعشرین حصا-
ها بسبع حصیات متعاقبات  فیرمی، وهي التي تلي منىالجمرة الصغرى أو من الطریق ثم یأتي ،فیه

ً ثم یتقدم قلیال ویدعو دعاء طویال بما أحب،ةر مع كل حصاِّكبُواحدة بعد األخرى وی  فإن شق علیه ،ًً
  .ً دعا بما یسهل علیه ولو قلیال لیوافق السنة،طول الوقوف والدعاء

  

 ذات الشمال  فیرمیها بسبع حصیات متعاقبات یكبر مع كل حصاه ثم یأخذالجمرة الوسطى ثم یأتي -
ٕفیقف مستقبال القبلة رافعا یدیه ویدعو دعاء طویال إن تیسر له واال وقف بقدر ما تیسر وال ینبغي أن  ً ً ًً

ًیترك الوقوف للدعاء ألنه سنة وكثیر من الناس یهمله إما جهال أو تهاونا ة كان َّنُّ وكلما أضیعت الس،ً
  .ْ أوكدفعلها ونشرها بین الناس

  

   .ا ثم ینصرف وال یدعو بعدهةات یكبر مع كل حصابسبع حصیات متعاقب قبةجمرة الع ثم یرمي -
 ثم إن شاء في الیوم الثاني عشر بعد ،ًثم في الیوم الثاني عشر یفعل مثل ذلك تماما بعد زوال الشمس

ٕرمیه الجمار أن یتعجل فیرحل من منى قبل غروب الشمس فله ذلك وان غربت علیه الشمس لیلة الثالث 
أن یرتحل وجب علیه المبیت بمنى تلك اللیلة ورمي الجمار الثالث بعد الزوال في الیوم الثالث عشر قبل 

  :قال تعالى ،عشر وهذا یسمى بالتأخیر وهو أفضل من التعجیل
 َّواذكروا هللا فِي أیام معُدوَداٍت فمْن تعجل فِي یومین فال إثم علیِھ ومْن تأخ َ َ َُ ََ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َّ ُ ََ َ َْ َ َ ِْ ِ ٍ َ ْر فال إثم علیِھ َّ َ ََ َ ْ َِ  

َلِمْن اتقى َّ َ  ]٢٠٣ :البقرة[  
  

  : قالأن رسول اهللا  أخرج أبو داود وابن ماجه عن یحیى بن عمران و -
  " ومن تأخر فال إثم علیه،ل في یومین فال إثم علیهَّ فمن تعج،أیام منى ثالثة"
  

  :"العدة"كما في ـ رضي اهللا عنهما ـ  وقال ابن عمر -
   ."دركه المساء في الیوم الثاني فلیقم إلى الغد حتى ینفر مع الناسومن أ"

ن یرمي عنه َل مِّوكُ كالمریض والمرأة الحامل والطفل وكبیر السن أن ی،ویجوز للعاجز عن الرمي
  .الجمرات
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  :ً وأخیرا طواف الوداع-٧
  .الوداع لم یخرج حتى یطوف طواف ،إذا أراد الحاج الخروج من مكة المكرمة إلى بلده

  : كما عند البخاري ومسلم لقول النبي -
  ." حتى یكون آخر عهده بالبیتٌال ینفر أحد"

 ویسقط طواف الوداع عن المرأة ،ومن أخر طواف اإلفاضة فأداه عند سفره أجزاءه عن طواف الوداع
  .الحائض والنفساء فتسافران بال وداع

  : عنهما ـ ـ رضي اهللا وعند البخاري ومسلم من حدیث ابن عباس-
  ." إال أنه خفف عن المرأة الحائض، أمر الناس أن یكون آخر عهدهم بالبیتأن النبي "
  :فائدة-
  : أركان الحج أربعة-

  . السعي– الطواف – الوقوف بعرفة –اإلحرام 
   : وواجباته سبعة-

بیت بمنى لیالي  الم–ة ـت بمزدلفــالمبی – روب الشمسـرفة إلى غـوف بعـ الوق–ات ـرام من المیقـاإلح
  واف الوداع ـ ط–ـر الحلق أو التقصی –ار رمي الجمـــ -  ام التشریقأیــ
  .ًن ترك ركنا لم یتم حجه إال بهَ فم-
 وال یأكل منها ، یذبحها في مكة ویوزعها على مساكین الحرم، وجب علیه بدله فدیة؛ًن ترك واجباَ وم-

  ).بخالف الهدي(ًشیئا 
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  مختصر الحج و العمرة
  :عمرةال -

 هي ومحظورات اإلحراممن ثم تجنب  و،تحرم من المیقات:-  

  ، عقد النكاح، قتل الصید،لبس المخیط للرجل تغطیة الرأس ویب،ِالط، م األظافرتقلی، إزالة الشعر(
 ) المباشرة دون الفرج،الجماع

 واال في أي مكان في الحرم، ثم تصلي ركعتین خلف المقام إن أمكن،تطوف سبعة أشواط ٕ. 
 م تذهب إلى المسعى تبدأ بالصفا و تنتهي بالمروة سبعة أشواطث. 

 أو ًوأما إذا كنت قارنا ، و تحل اإلحرام، المرأة تقصر بقدر أنملة و،ر مع تعمیم الرأس كلهِّقصُثم ت
 .رِّقصُ فتبقي على إحرامك وال تحلق وال تًمفردا

 
  :جـالح -
   -:الیوم الثامن

   .ما القارن والمفرد فهما على إحرامهما األولوأ، في ضحى هذا الیوم تحرم من مكانك
 تكثر من التلبیة حتى ترمي جمرة العقبة في الیوم العاشر. 

 وتبیت في ،ً كل صالة في وقتها قصرا،العصر والمغرب والعشاء والفجرتصلي في منى الظهر و 
 .منى هذه اللیلة

 

   -:الیوم التاسع  
أو تذهب إلى عرفة مباشرة وتصلي الظهر  أمكن، تنزل في نمرة إلى الزوال إنإذا طلعت الشمس 

والواجب على كل حاج أن یتفقد الحدود حتى یعلم أنه وقف ". لكي تتفرغ للعبادةًوالعصر جمع تقدیم قصرا
  ".الحج عرفة":  لقول النبي ؛"في عرفة ال خارجها

 وتكثر من قول ، یدیكًرافعاتكثر من الدعاء مستقبال القبلة و:   
  " له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر،هللا وحده ال شریك لهال إله إال ا"

 ثالث ركعات وركعتین و ،ًي بها المغرب والعشاء جمعاِّصلُإذا غربت الشمس تذهب إلى مزدلفة ت 
إال الضعفاء و النساء فیجوز لهم الذهاب إلى منى آخر ، تبیت بها إلى الفجر وتصلي الفجر بها

 .اللیل
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   - :الیوم العاشر
 ثم تذهب إلى منى و تأخذ سبع ،ًبعد صالة الفجر تستقبل القبلة وتدعو اهللا حتى یسفر الجو جدا

  -:فعل ما یلياثم  ،حصیات من أي مكان من منى أو من مزدلفة
 فإذا فرغت تقطع التلبیة ثم تذبح الهدي ، ر مع كل حصاةِّكبُت و،ترمي جمرة العقبة بسبع حصیات

 .-لقارن  وهو واجب على المتمتع و ا–
  ویحل لك  ، والمرأة تقصر بقدر أنملة-الحلق أفضل و–ثم تحلق أو تقصر مع تعمیم الرأس كله

 .جمیع المحظورات إال النساء
 ًتصلي خلف المقام وتسعى إذا كنت متمتعاثم تذهب إلى مكة وتطوف و. 

 لك اآلن ویحل ،  فال تسعى إن كنت قد سعیت مع طواف القدومً أو قارناًوأما إذا كنت مفردا
تكبیر المقید الذي بعد م التشریق الاتبیت بمنى باقي أیام التشریق ویسن في أی و،جمیع الحظورات

 .المطلق الذي في كل وقتالصلوات، و
 

   -:الیوم الحادي عشر
ثم ترمي ، تدعو وًثم ترمي الوسطى وتتقدم قلیال،  وتدعوًتذهب بعد الزوال ترمي الجمرة ثم تتقدم قلیال

  .تقف عندها العقبة وال
  .وتأخذ هذه الحصیات من أي مكان من منى، ر مع كل حصاةِّكبُكل جمرة ترمیها بسبع حصیات ت

  

   - :الیوم الثاني عشر
وعلیك أن ، أردت السفر جاز لك ذلك ٕ واذا انتهیت و،ًترمي الجمرات عند الزوال كما فعلت باألمس تماما

  .تنصرف قبل الغروب من منى
  

    -:الیوم الثالث عشر
فر حتى تطوف للوداع إال ال تسا و، الجمرات كما فعلت بالحادي عشر والثاني عشرإذا لم تسافر فارمي

  .النفساءالحائض و
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  مخطط مشاعر الحج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .وبهذا انتهت أعمال الحج 
  نسأل اهللا تعالى أن یتقبل منك أخي الحاج وأختي الحاجة 

  وال تنسونا بالدعاء
  

  . تعالى أن یرزقنا زیارة بیته الحرام إنه ولي ذلك والقادر علیهونسأل اهللا
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  ...وبعد
  َّفهذا آخر ما تیسر جمعه في هذه الرسالة 

َّنسأل اهللا أن یكتب لها القبول، وأن یتقبلها منـا بقبـول حـسن، كمـا أسـأله  َّ أن ینفـع بهـا 
  .لي ذلك والقادر علیهإنه و......َمؤلفها وقارئها، ومن أعان علي إخراجها ونشرها

ِّهذا وما كان فیها من صواب فمن اهللا وحده، وما كـان مـن سـهو أو خطـأ أو نـسیان فمنـي 
ومن الشیطان، واهللا ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، 

ٕفإن كان صوابا فادع لي بالقبول والتوفیق، وان كان ثم خطأ فاستغفر لي  ُ ً  
  ّجل من العیب فیه وعال   العیب فسد الخلالٕوان وجدت

  
ًفاللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، وال تجعل ألحد فیه نصیب ً  

  .    والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات                                        
  .ى آله وصحبه أجمعینّوآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین، وصلى اهللا على نبینا محمد وعل

  ......... أعلى وأعلم تعالىهذا واهللا
  سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إلیك

  


