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من منشورات
وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمیة

عمان – األردن
تصمیم 

معھد الملك عبد هللا الثاني إلعداد الدعاة وتأھیلھم وتدریبھم



قال هللا تعالى:
{اْلَحجُّ أَْشُھٌر َمْعلُوَماٌت َفَمْن َفَرَض ِفیِھنَّ اْلَحجَّ َفَال َرَفَث 
َوَال فُُسوَق َوَال ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ َوَما َتْفَعلُوا ِمْن َخْیٍر َیْعَلْمُھ 

قُوِن َیا أُولِي  اِد التَّْقَوى َواتَّ ُدوا َفإِنَّ َخْیَر الزَّ ُ َوَتَزوَّ هللاَّ
اْألَْلَباِب)

 [سورة البقرة: 197]

وقال الرسول 
ُھ) (َمْن َحجَّ َفَلْم َیْرفُْث َوَلْم َیْفُسْق َرَجَع َكیوَم َوَلَدْتُھ أُمُّ
رواه البخاري برقم 1819 ومسلم برقم 3357



بسم هللا الرحمن الرحیم
 } :       الحمد هلل، المنعم المتفّضل القائل 

ِ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْیِھ َسِبیًال }([1]). َوهلِلَّ
 والصالة والسالم على سیدنا محمد  القائل: (ُبِنَي اإلِْسالُم 

على َخْمٍس: َشھاَدِة أن ال إِلَھ 
إِ

، َوَصْوِم َرَمَضاَن)([2]).ل كاِة، َوالَحجِّ الِة، َوإیتاِء الزَّ ِ، َوإقاِم الصَّ داً َرُسوُل هللاَّ ُ، وأنَّ ُمَحمَّ اَّ هللاَّ
   وبعد؛

     فإن الحج ركن من أركان اإلسالم، وشعیرة من شعائر 
ْن ِفي النَّاِس ِباْلَحجِّ َیأُْتوَك ِرَجاًال  الدین، حیث قال تعالى:  {َوأَذِّ

َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر َیأِْتیَن ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِمیٍق }([3]).
[1] . سورة آل عمران  96 – 97.

[2] . رواه البخاري، باب اإلیمان، ومسلم كتاب اإلیمان، باب بیان أركان اإلِسالم ودعائمھ 
العظام.

من الحج سورة [3]



     والُحجاج والعّمار وفد هللا؛ إن دعاھم أجابوه، وإن استغفروه غفر 
لھم، والحج من أكثر العبادات إظھاراً للعبودیة، وتصویراً المتثال أمره 

سبحانھ، یقف الحاج 
متذل

اً لمواله؛ متجرداً عن الدنیا وشواغلھا، ضارعاً لربھ إقالة عثرتھ، حامداً شاكراً نعمھ مستغفراً لذنبھ، وألجل الوصول إلى الحج المبرور بإذن هللا تعالى ینبغي الحرص على معرفة أحكام الحج والعمرة؛ لیكون الحاج على علم وبصیرة؛ ألجل ذلك أعدّت وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمیة مشكورة  ھذا الكتاب المبارك، آملین قراءتھ قبل السفر، لیكون الحاج على بصیرة ودرایة بالمناسك.ل

والحمد هلل رّب العالمین.

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمیة



تعریف الحج ووجوبھ
الحج لغة: القصد لزیارة معظم.

الحج شرعاً: قصد البیت الحرام؛ ألداء الشعائر المطلوبة، 
بشرائط مخصوصة وصفات محددة في وقت معین؛ 

استجابة ألمر هللا، وطلباً لمرضاتھ.
      والحج شعیرة من أعظم شعائر اإلسالم، ثبتت 

فرضیتھ بالكتاب والسنة واإلجماع؛ مرة واحدة في العمر 
على كل مسلم بالغ عاقل حّر مستطیع، قال تعالى: 

ِ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْیِھ َسِبیًال }([1]).  {َوهلِلَّ

[1] . سورة آل عمران اآلیة 97.



: (ُبِنَي اإلِْسالُم على َخْمٍس: َشھاَدِة أن ال  وقال الرسول 
إِلَھ 
إِ

، َوَصْوِم َرَمَضاَن)([1])؛ فالحج معلوم من الدین بالضرورة، ل كاِة، َوالَحجِّ الِة، َوإیتاِء الزَّ ِ، َوإقاِم الصَّ داً َرُسوُل هللاَّ ُ، وأنَّ ُمَحمَّ اَّ هللاَّ
    والدلیل على أن الحج مرة واحدة في العمر ما رواه 

َھا النَّاُس  ِ  َفَقاَل: أَیُّ أبو ھریرة  قال: (َخَطَبَنا َرُسوُل هللاَّ
َقْد َفَرَض 

: َلْو قُْلُت َنَعْم َلَوَجَبْت َوَلَما اْسَتَطْعُتْم)([2]).ا  ِ ِ؟ َفَسَكَت َحتَّى َقاَلَھا َثالًَثاً، َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ وا، َفَقاَل َرُجٌل: أَُكلَّ َعاٍم َیا َرُسوَل هللاَّ ُ َعَلْیُكُم اْلَحجَّ َفُحجُّ هللَّ

[1] . متفق علیھ، البخاري باب اإلیمان برقم 1914، ومسلم باب بیان أركان اإلِسالم ودعائمھ العظام، برقم 1174.

مسلم برقم  3321. رواه [2]



الحج المبرور وفضلھ
َمن عزم على أداء فریضة الحج فعلیھ أن یحرص أن 

یكون حجھ مبروراً؛ أي ال یخالطھ إثم وال معصیة.
فعن أبي ھریرة  قال: (ُسِئَل رسول هللا  أَيُّ 

اْألَعَماِل أَْفَضُل؟ َقاَل إِیَماٌن 
ِبا

لَِّھ َوَرُسولِِھ، قیل: ثم ماذا؟ قال: ُثمَّ جَھاٌد في سبیل هللا، قیل ثم ماذا؟ قال: َحجٌّ َمْبُرور)([1])، وجزاء الحج المبرور الجنة؛ لما ثبت عن أبي ل
: (اْلُعْمَرةُ إَِلى اْلُعْمَرِة  ھریرة  قال: قال رسول هللا 

ُة)([2]).َكفَّاَرةٌ لَِما َبْیَنُھَما َواْلَحجُّ اْلَمْبُروُر َلْیَس َلُھ َجَزاٌء إِالَّ  اْلَجنَّ
[1] . رواه البخاري برقم  1519.

[2] . رواه مسلم برقم 3355



شروط وجوب الحج
یشترط لوجوب الحج اإلسالم والبلوغ والعقل  

واالستطاعة؛ فال یجب الحج على الصبي وإن أّداه یصح 
منھ، وال یسقط عنھ الفرض، وال یجب على مجنون.

واالستطاعة  نوعان: 
استطاعة مالیة: بأن یكون مالكاً النفقة ونفقة من یعول •

أثناء غیابھ، وأن تكون نفقة الحج زائدة عن حاجتھ 
األصلیة؛ من سكن وأثاث وأدوات حرفة وغیرھا.

استطاعة جسمیة: بأن یكون صحیح الجسم قادراً على •
أداء المناسك وتحّمل مشاق السفر.



وغیر المستطیع ال یجب علیھ الحج، لقولھ تعالى: { وهلل على الناس حج 
البیت من استطاع إلیھ سبیالً }([1])، واألصل بالنسبة للمرأة أن تخرج 
للحج مع وجوُد زوجھا أو محرمھا معھا، والمحرم ھو َمن تحرم علیھ 

على التأبید بنسب أو رضاع أو مصاھرة؛ لقول رسول هللا  : 
)

اٍم َفَصاِعًدا إِالَّ َوَمَعَھا أَُبوَھا أَِو اْبُنَھا أَْو َزْوُجَھا أَْو أَُخوَھا أَْو ُذو َمْحَرٍم ِمْنَھا)([2])، إذ ُیعد ذلك شرط استطاعة بالنسبة لھا للسفر ألداء مناسك الحج، ل ِ َواْلَیْوِم اآلِخِر أَْن ُتَساِفَر َسَفًرا َیُكوُن َثالََثَة أَیَّ اَ َیِحلُّ الِْمَرأٍَة ُتْؤِمُن ِباهللَّ
 : لقول النبي 

)
اَ َیْخلَُونَّ َرُجٌل ِباْمَرأٍَة إِالَّ َوَمَعَھا ُذو َمْحَرٍم َوالَ ُتَساِفِر اْلَمْرأَةُ إِالَّ َمَع ِذي َمْحَرٍم)([3]).ل

     ویرى الشافعیة([4]) إذا كان السفر لحجة الفرض؛ فیجوز برفقة 
نساء صالحات ثقات جمعن صفات العدالة؛ ألنھن إذا كثرن انقطعت 

األطماع عنھن.
[1] . سورة البقرة 186.

رواه مسلم برقم 3334. [2]

متفق علیھ واللفظ لمسلم برقم 3336 . [3]

النووي: اإلیضاح في مناسك الحج والعمرة 98، ابن قاضي شھبة: بدایة المحتاج 2/ 342. [4]



النیابة في الحج:
األصل أن یقوم المسلم بأداء فریضة الحج عن نفسھ؛ إن ُوِجَدت 
فیھ شرائط وجوب الحج، أما إن كان عاجزاً عن الحج لمانع؛ 
كمرض ال ُیرجى ُبرُؤهُ، أو شیخوخة وَعِجَز عن األداء بنفسھ، 

وَوَجَد من ینوب عنھ في الحج، 
وما

اً یستنیبھ بھ لزمھ ذلك، وقد جاء َعْن َعْبِد ّهللاِ ْبِن َعّباٍس رضي هللا عنھما أَّنُھ َقاَل: (َكاَن اْلَفْضُل ْبُن َعّباٍس َرِدیَف َرُسوِل ّهللاِ  َفَجاَءْتُھ اْمَرأَةٌ ِمْن َخْثَعَم َتْسَتْفِتیِھ، َقاَلْت: َیا َرُسوَل ل
هلّلِ إِّن َفِریَضَة ّهللاِ َعَلَى ِعَباِدِه ِفي اْلَحّج أَْدَرَكْت أَِبي َشْیخاً َكِبیراً؛ الَ َیْسَتِطیُع أَْن َیْثُبَت َعَلَى الّراِحَلِة، أََفأَُحّج َعْنُھ؟ َقاَل: "َنَعْم" َوَذلَِك ِفي َحّجِة اْلَوَداِع)([1]). ا

[1] . متفق علیھ، البخاري باب حجة الوداع، ومسلم باب الحج عن العاجز لزمانة وھرم ونحوھما، أو للموت.



ویجوز الحج عن المتوفى، لما جاء َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي 
ِبيِّ  َفَقاَلْت: إِنَّ  ُ َعْنُھَما (أَنَّ اْمَرأًَة ِمْن ُجَھْیَنَة َجاَءْت إَِلى النَّ هللاَّ
أُمِّي َنَذَرْت أَْن َتُحجَّ َفَلْم َتُحجَّ َحتَّى َماَتْت، أََفأَُحجُّ َعْنَھا؟ َقاَل: َنَعْم 
ِك َدْیٌن أَُكْنِت َقاِضَیًة؟ اْقُضوا  ي َعْنَھا، أََرأَْیِت َلْو َكاَن َعَلى أُمِّ ُحجِّ

ُ أََحقُّ ِباْلَوَفاِء)([1]).  َ َفاهللَّ هللاَّ
    ومما یشترط في الُمَناب أن یكون قد حج عن نفسھ سابقاً، 

لما ورد: ( أَّن الّنبّي  َسِمَع 
َرُج

اً َیقُوُل: َلّبْیَك عن ُشْبُرَمَة، قاَل: َمْن ُشْبُرَمُة؟ قاَل: أٌخ لِي أْو َقِریٌب لِي، َقاَل: َحَجْجَت عن َنْفِسَك؟ قاَل الَ، قاَل: ُحّج عن َنْفِسَك ُثّم ُحج عن ُشْبُرَمَة)([2]).ل

ُجُل َیُحجُّ َعْن اْلَمْرأَِة. ُذوِر َعْن اْلَمیِِّت َوالرَّ [1] . رواه البخاري، باب اْلَحجِّ َوالنُّ
[2] . رواه أبو داود في باب الرجل یحج عن غیره.



ما ُیْطَلُب من الحاج قبل سفره للحج:
إذا عقد المسلم عزمھ على أداء ھذه الفریضة فعلیھ:

 
أوالً النیة واإلخالص: أن یخلص نیتھ هلل تعالى إذ ال 
یقبل  إال العمل الخالص لوجھھ الكریم؛ لقولھ تعالى: { 
یَن ُحَنَفاَء }([1])،  َ ُمْخلِِصیَن َلُھ الدِّ َوَما أُِمُروا إِالَّ لَِیْعُبُدوا هللاَّ

.([2]){ ِ وا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة هلِلَّ وامتثاالً لقولھ تعالى: { َوأَِتمُّ
ثانیاً التوبة النصوح من كل ذنب ارتكبھ، لقولھ تعالى: 

" یا أیھا الذین آمنوا توبوا إلى هللا توبة نصوحاً "([3]).
[1] . سورة البینة 5.

البقرة سورة [2]

التحریم، سورة [3]



ثالثاً التحلل من المظالم: فیؤدي حقوق العباد ألصحابھا 
ویطلب العفو منھم عن أیة إساءة، َفُیسدد دیونھ أو 

َیْستسمح أھلھا إن كان علیھ دیون فنفسھ مرتھنة معلقة 
بھذه الدیون؛ إذ حقوق العباد ال تسقط عنھ 

إالَّ باألداء أو اإلبراء، لقولھ  : " من كان عنده مظلمة 
ألخیھ من مال أو عرض فلیتحلل منھ الیوم قبل أال یكون 
دینار وال درھم، إن كان لھ عمل صالح أخذ منھ بقدر 
مظلمتھ، وإن لم یكن لھ حسنات أُِخَذ من سیئات صاحبھ 

َفُحِمَل علیھ"([1]). 
الحدیث تخریج [1]



رابعاً الحرص على النفقة الحالل: فاهلل سبحانھ طیب ال یقبل إال 
)، ومن  طیباً، إذ یقول تعالى " إنما یتقبل هللا من المتقین "(
مقتضى ذلك اتخاذ الزاد الحالل الكافي في السفر لنفسھ ولمن 

تلزمھ نفقتھ.
خامساً التفقھ في األحكام الخاصة بالحج والعمرة وأحكام السفر 

قبل خروجھ ألداء فریضة الحج؛ حتى تصح عبادتھ ویؤدي 
مناسكھ عن علم وبصیرة لقولھ  : " من یرد هللا بھ خیراً 
یفقھھ في الدین " ([2]) ، ولذلك أخي الحاج ُیستحب لك أن 
تستصحب ھذا الكتاب معك دائماً، تقرأ فیھ وُتدیم ُمطالعتھ، 

لتتفقھ في مناسك الحج والعمرة. 
المائدة سورة [1]

الحدیث تخریج [2]



آداب السفر: ُیْرِشُدنا الحبیب المصطفى  لمنظومة آداب وأخالق عامة، 
َمن َحِرَص على االتیان بھا نال األجر والثواب ولكي تكون متبعاً أخي الحاج 
لھدي المصطفى  في شؤونك كلھا، فیستحب لك التزام آداب السفر التالیة: 

ه وطاعتھ كالوالدین، وتسترضي وتودع • تجتھد في رضا من یتوجُب علیك برُّ
األھل واألقارب والجیران واألصحاب عند الخروج للسفر، وتقول: 

َ الَِّذي َال َتِضیُع َوَداِئُعُھ)([1]). (أَْسَتْوِدُعَك هللاَّ
تصلي ركعتي سنة السفر قبل خروجك من منزلك، لقولھ  : (ما خلف أحٌد •

أھَلھ أفضَل من ركعتین یركعھما حین ُیریُد سفراً)([2]).
َر َلَنا َھَذا  عند ركوبك الحافلة أو الطائرة تتلو قولھ تعالى: {ُسْبَحاَن الَِّذي َسخَّ
َنا َلُمْنَقلُِبوَن}([3])، ثم تحمد هللا ثالثاً، وتكبر  ا إَِلى َربِّ ا َلُھ ُمْقِرِنیَن َوإِنَّ َوَما ُكنَّ

ثالثاً، وبعد ذلك تدعو بدعاء السفر عند شروعك بھ ( دعاء السفر على غالف الكتاب). 
برقم ماجة ابن رواه [1]

[2] . رواه ابن أبي شیبة 2/81، وابن عساكر في تاریخھ 16/297/2، والطبراني في المناسك مرسالً.
[3] . الزخرف 14-13.



تحمل مشاق السفر وُحسن ُمصاحبة من معك من الحجاج •
والمعتمرین.

الحرص على النظافة في الجسم والملبس والمطعم، وعدم •
إلقاء النفایات وبقایا الطعام في الطرق.

أن ُتشغل وقتك في العبادة والطاعة ال بالتجول في •
األسواق.

أن ال ترفث وال تفسق، وال یخرج منك إال الكالم الطیب.•
طاعة أمیر الرحلة ومرشدھا، حیث یقول  : ( إذا خرج •

ثالثة في سفر فلیؤمروا أحدھم )([1]). 



أسرار ومقاصد الحج
للحج مقاصد وأسرار علیك أخي الحاج أن تلتفت إلیھا 
لیتحقق لك كمال العبودیة ابتداء من تجردك من ثیابك 
وحسرك لرأسك، وطوافك بالبیت، واستالمك أركانھ، 

ووقوفك بعرفة ومزدلفة في خضوع وتضرع وخشوع، 
ورمیك الجمار، وذبحك أو نحرك للھدي، فتلك العبودیة 
ھي مقصود الوجود وھدفھ األسمى؛ قال تعالى: {َوَما 

َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْإلِْنَس إِالَّ لَِیْعُبُدوِن َما أُِریُد ِمْنُھْم ِمْن ِرْزٍق 
ِة  اُق ُذو اْلقُوَّ زَّ َ ُھَو الرَّ اْلَمِتیُن}([1]).َوَما أُِریُد أَْن ُیْطِعُموِن إِنَّ هللاَّ

من الذاریات [1]



إن الرحلة إلى بیت هللا الحرام وبقیة المشاعر 
رحلة عبودیة تذكر اإلنسان باهلل، وتبعده عن الغفلة، 
وعدم الركون إلى الدنیا، وأخذ العبرة لالستعداد 
والتشمیر عن ساعد الجد للتزود من األعمال 
الصالحة، وادخارھا لحیاة باقیة سعیدة، فالحاج في 
طریقھ إلى الحج یسلك مفاوز، ویجتاز المخاوف 
والصعاب صابراً محتسباً، یشبھ من یفارق دنیاه 
وحیداً فریداً، ال أھل وال مال، وال زاد یؤنسھ في 
خره من عمٍل صالٍح  وحشتھ، إال ما ادَّ

وإالَّ ما سعى إلیھ من كل أوجھ البر والخیر.



وفي تلبیتك – أخي الحاج– إجابة داٍع دعاك، ومناٍد ناداك، فكلمات 
التلبیة تضمنت معاٍن جلیلة ومقاصد نبیلة وفوائد جمة، تضمنت المحبة فال 
ُیقال لبیك إال لمن تحب، وتضمنت الخضوع والذل، كأننا نقول للمولى نحن 
ُملبین خاضعین ذلیلین بین یدیك، وتضمنت اإلخالص لما قیل من أنھا من 

اللب وھو الخالص، وتضمنت الثناء على المولى باجتماع نعمة الملك 
المتضمن للقدرة العظیمة.

طوافك – أخي الحاج - ببیت هللا الحرام تعظیم لمن ُنِسَب إلیھ البیت 
وتعظیم للبیت؛ فلیطف قلبك مستحضراً ذاكراً، 

مھلالً مسبحاً، حامداً مستغفراً، خائفاً راجیاً.
أما سعیك بین الصفا والمروة – أخي الحاج - فیذكرك بحال إسماعیل 
وأمھ ھاجر علیھما السالم، حین تركھما الخلیل  بواد غیر ذي زرع، 
وحیدْین فریدْین في رعایة رب العالمین وبأمر منھ، ففاضت زمزم بماء 

البركة وعم الخیر واتسع العمران، وھا أنت تتضلّع من ماء زمزم، وتطلب 
من هللا الشفاء والرزق الواسع. 



وفي یوم عرفة یقف الحجیج ویجتمعون من شتى بقاع 
، فتذكر  األرض بألوان وألسنة مختلفة، على طاعة هللا 
نفوسھم بما ترى من ازدحام الخلق، وارتفاع األصوات 

واختالف اللغات، یوم القیامة یوم العرض على هللا تعالى 
للحشر والحساب، {َیْوَم َال َیْنَفُع َماٌل َوَال َبُنوَن إِالَّ َمْن أََتى 
َ ِبَقْلٍب َسلِیٍم}([1])، فإذا تذكرت أخي الحاج ذلك، فالزم  هللاَّ
قلبك الضراعة واالبتھال، حتى تحشر في زمرة الفائزین 

المرحومین، َوِثْق باهلل تعالى، أنھ لن َیُردَّ َضَراَعة 
الضارعین، وابتھال المبتھلین، خاصة في ھذا الموقف 

العظیم.
[1] . الشعراء 89-88.



ولبثك - أخي الحاج - في مزدلفة ومنى، َكلُْبِث الُمْذِنِبیَن وانتظارھم 
لشفاعة الشافعین، فاإلقامة فیھما فرصة اللتقاء المسلمین وتعاونھم 

وتعارفھم، وتعمیق الصلة بینھم مع ذكر هللا وشكره، وإظھار 
السرور والفرح الجماعي، بأن وفقھم هللا تعالى ألداء المناسك، إذ 

: (أَّیاُم الّتْشِریِق أَّیاُم أَْكٍل َوُشْرٍب وذكٍر هلل)([1]).  یقول 
وفي الرمي الجمار عزٌم على معاداة الشر والباطل، وعمل 
رمزي یجسد مقاومة الشیطان، لذا یقول المسلم عند كل حصاة 
یرمیھا: (بسم هللا وهللا أكبر)؛ رغماً للشیطان وحزبھ، ورضا 

للرحمن، وذبحھم األضاحي تجدید لذكرى فداء هللا تعالى إسماعیل 
بكبش من الجنة، حینما أراد والده إبراھیم علیھما السالم ذبحھ 

امتثاالً ألمر هللا تعالى.
[1] . رواه مسلم، كتاب الصیام،  باب تحریم صوم أیام التشریق.



وحلقك أو تقصیرك للشعر فھو إشارة منك إلى إبعادك الذنوب 
عنك واستئصالك لكل رذیلة وابتعادك عن األھواء واألغراض 

 الشخصیة.
     وفي الحج تذوب الفوارق بین الحجاج؛ فال فرق بین غني 
وفقیر، وال بین أسود وأبیض، وال بین عربي وأعجمي؛ كلھم عباد 
هللا تتآلف قلوبھم، ویعرف بعضھم بعضاً، اجتمعوا على طاعة هللا 
، فھو مؤتمر كبیر، وتجمع عظیم،  تعالى وھدي رسولھ الكریم 
یلتقي فیھ المسلمون من بقاع األرض المتعددة، وقد تخلصت 
نفوسھم من شواغل الدنیا، وتجردوا هلل تعالى صادقین مخلصین، 
فتظھر بینھم أجلى معاني المساواة، وتترابط قلوبھم، وتظھر قوتھم، 
ویقبلون فیھ على مظاھر التعاون والتكافل وتوثیق الصالت، ویقبل 

هللا علیھم بالرضا والمغفرة والرحمة. 



فضل زیارة المسجد النبوي الشریف والصالة فیھ:
: " والمدینة خیر لھم لو كانوا یعلمون "([1])،  قال 
فھذا الحدیث ینبئ عن خیریة اإلقامة في مدینة الحبیب 

، والمقصد األعظم من زیارتھا والسفر إلیھا  المصطفى 
 : ھو زیارة المسجد النبوي حیث قال 

)
َحاُل إِالَّ إَِلى َثالََثِة َمَساِجَد الَمْسِجِد اْلَحَراِم وَمْسِجِدي َھَذا َوالَمْسِجِد األَْقَصى)([2])، إذ تعد زیارتھ سنة والصالة فیھ فضلھا كبیر ل اَ ُتَشدُّ الرِّ

 : وثوابھا عظیم؛ لقولھ 
(َصالَةٌ ِفي َمْسِجِدي َھَذا َخْیٌر ِمْن أَْلِف َصالٍَة ِفیَما ِسَواهُ 

إِالَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم)([3]) . ومسلم البخاري رواه [1]

[2] . رواه البخاري ومسلم .رواه مسلم برقم 3450.
[3] . رواه البخاري،  باب فضل الصالة في مسجد مكة والمدینة، برقم 1190.ومسلم، كتاب الحج، باب فضل الصالة بمسجدي مكة والمدینة 





آداب الزیارة: 
     لكل زیارة آداب، ولزیارة المسجد النبوي الشریف، والسالم على رسول هللا 

 آداب خاصة على الزائر مراعاتھا منھا:
استحباب االغتسال ولبس أنظف الثیاب والتطیب.•

ل • ُسوِل الكریِم  ِھْجَرًة واستیطاناً وَتَنزُّ ِفِھ بالرَّ استشعار عظم المكان وشرفھ لَِتَشرُّ
وحي ومدفناً.

أن یتلو قولھ تعالى: {َوقُْل َربِّ أَْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍق •
َواْجَعْل لِي ِمْن َلُدْنَك ُسْلَطاًنا َنِصیًرا}([1]).

المواظبة على صالة الجماعة فیھ طیلة مدة اإلقامة في المدینة المنورة؛ •
َالِة ِفي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َعَلى َغْیِرِه ِماَئُة أَْلِف َصَالٍة،  : (َفْضُل الصَّ عمالً بقولھ 

َوِفي َمْسِجِدي أَْلُف َصَالٍة، َوِفي َمْسِجِد َبْیِت اْلَمْقِدِس َخْمُسِماَئِة َصَالٍة)([2]).
اغتنام الوقت بطول المكث واالعتكاف فیھ مكثراً من الدعاء واالستغفار والذكر •

وتالوة القرآن الكریم، وحضور مجالس العلم.

[1] . سورة اإلسراء 80.
[2] . رواه البیھقي في شعب اإلیمان (6/ 39)



ُیستحب للمسلم زیارة قبر المصطفى  حیث یدخل المسجد النبوي مقدماً رجلھ 
الیمنى قائالً: (بسم هللا والصالة على رسول هللا  اللَُّھمَّ اْفَتْح لِي أَْبَواَب َرْحَمِتَك)([1])، 

ویصلي تحیة المسجد ركعتین في الروضة الشریفة إن استطاع، ثم یقصد الحجرة 
الشریفة التي فیھا مقام رسول هللا  فیستقبل القبر بأدب واحترام ووقار، دون ُمَزاحمة 

أو إیذاٍء للغیر، وعلى الزائر أن َیْسَتحضر عظمة الموقف وجاللھ، ومنزلة من ھو 
بحضرتھ، ولیكن توّجھھ خالصاً هلل تعالى، ویسلّم على رسول هللا  بأدب وبصوت 

منخفض، وأقلھ " السالم علیك یا رسول هللا  ، السالم علیك یا أبا بكر، السالم علیك یا 
عمر"، ثم یدعو لنفسھ وللمسلمین بكل خیر.

     َوإَِذا نوى الُخُروَج من المسجد النبوي الشریف قدم رجلھ الیسرى 
قائ

اً " اللھم صلِّ على سیدنا محمد وعلى آلھ وَسلِّم، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب  َفْضلَِك)([2]).ل

[1] . مسلم، صالة المسافرین، باب ما یقول إِذا دخل المسجد.
[2] . رواه مسلم، صالة المسافرین، باب ما یقول إِذا دخل المسجد.

الرسول قبر زیارة





كما وُیسّن زیارة بعض المواقع والمشاھد اإلسالمیة في 
المدینة المنورة؛ فقد كان رسول هللا  یأتي مسجد قباء 
: " من خرج حتى یأتي ھذا  كل یوم سبت حیث قال 
المسجد – یعني مسجد قباء – فیصلي فیھ كان َكِعْدِل 
عمرة "([1])، كما كان  یأتي مقبرة البقیع فیسلم على 

أصحابھ الكرام المدفونین فیھا ویدعو لھم، وقد خرج یوماً 
زائراً  مقبرة شھداء موقعة أحد داعیاً  لھم بقولھ  : " 
السالم على أھل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا إن 

شاء هللا بكم لالحقون"([2]).
صحیح بسند وغیره أحمد رواه [1]

واحمد ، مسلم رواه [2]



أعمال الحج والعمرة
    أجمل القرآن الكریم أعمال ومناسك الحج، وبّینھا 
 : الرسول  بالقول والفعل والتقریر؛ حیث قال 

ِتى  (لَِتأُْخُذوا َمَناِسَكُكْم َفإِنِّي الَ أَْدِرى َلَعلِّى الَ أَُحجُّ َبْعَد َحجَّ
َھِذِه)([1])، وھذه األعمال: (اإلحرام، التلبیة، الطواف 

حول الكعبة، السعي بین الصفا والمروة، الوقوف بعرفة، 
المبیت بمزدلفة، المبیت بمنى، رمي الجمار، ذبح الھدي، 

الحلق أو التقصیر)، بعضھا أركان للحج، وبعضھا 
واجبات وبعضھا اآلخر من سننھ وآدابھ.

[1] . رواه مسلم في كتاب الحج  برقم  3197.



الركن حجھ یصح لم الحاج بھ یقم لم إذا

الواجب أو شاة، ذبح وعلیھ حجھ صح الحاج بھ یقم لم إذا
متعمداً كان إذا ویأثم الحج، في ذبحھ یجوز مما

السنة علیھ یجب وال صحیح فحجھ بھا، الحاج یقم لم إذا
شيء

والفرق بین الركن والواجب والسنة من 
الناحیة العملیة في الحج ھو: 



أركان
الحج

بین السعي
الصفا

والمروة

طواف 
اإلفاضة 
(الزیارة)

الوقوف
بعرفة

اإلحرام



أركان
العمرة

بین السعي
الصفا

والمروة

الطواف
حول
الكعبة

اإلحرام



 وفیما یلي بیان موجز لھذه ألركان: 
اإلحرام:

تعریفھ: ھو " ِنیُة الُدخوِل بالُنُسك "، فھو للحاج كالنیة 
في الصالة ویجوز لھ الجھر بھا. 

آدابھ ومستحباتھ: مما یستحب للحاج أو المعتمر أن 
یفعلھ قبل اإلحرام ما یلي: 

االغتسال قبل اإلحرام فھو سنة في حق الرجال والنساء •
حتى الحائض والنفساء.

تقلیم األظافر وقص الشارب وإزالة شعر اإلبطین •
والعانة.

تطییب الرجال أبدانھم دون مالبس اإلحرام. 



المیقات المكاني لإلحرام
للحرم مواقیت مكانیة تحیط بھ من جمیع الجھات، ال یتجاوزھا المسافر للحج 
أو العمرة دون إحرام، فمن أي مكان یحرم الحاج أو المعتمر القادم من األردن؟
ُیحرم من ذي الحلیفة (آبار علي) وھو مكان قریب من المدینة المنورة، یبعد 
عن المسجد النبوي حوالي عشرة (10) كم، فال یجوز للحاج أو المعتمر تجاوز 

المیقات دون أن یحرم.
 أما المسافر جواً فلھ أن یلبس مالبس اإلحرام قبل ركوب الطائرة أو فیھا، 

فإذا حاذى المیقات نوى النسك الذي یرید كما سیأتي تفصیلھ، وقد ذھب عدد من 
العلماء([1]) إلى جواز اإلحرام من جدة لمن یسافر جواً باعتبار أنھا باب لمكة 

المكرمة.
[1] . ناقش المجمع الفقھي المنعقد في مكة المكرمة موضوع (حكم اإلحرام من جدة وما یتعرض إلیھ الكثیر من الوافدین إلى مكة المكرمة 
للحج والعمرة عن طریق الجو والبحر) وأوجب اإلحرام منھا على أھلھا ومن مر علیھا من غیرھم ممن یرید والعمرة،  وقرر المجلس أن 
الواجب علیھم أن یحرموا إذا حاذوا أقرب میقات إلیھم من المواقیت الخمسة جواً أو بحراً، باتفاق المذاھب األربعة، واحتجوا على ذلك 
، في توقیت المواقیت للحجاج والعمار، ومن لم یحمل معھ مالبس اإلحرام، فإنھ لیس لھ أن  باألحادیث الصحیحة الثابتة عن رسول هللا، 
یؤخر إحرامھ إلى جدة، بل الواجب علیھ أن یحرم في السراویل إذا كان لیس معھ إزار، لقول النبي  في الحدیث الصحیح: "من لم یجد نعلین 
فلیلبس الخفین، ومن لم یجد إزاراً فلیلبس السراویل، وعلیھ كشف رأسھ"، فإذا وصل إلى جدة اشترى إزاراً وخلع القمیص، وعلیھ عن لبسھ 
القمیص كفارة وھي إطعام ستة مساكین لكل مسكین نصف صاع من تمر أو أرز وغیرھما من قوت البلد، أو صیام ثالثة أیام، أو ذبح شاة ھو 
مخیر بین ھذه الثالثة، وخالف عضو مجلس المجمع الفقھي اإلسالمي الشیخ مصطفى أحمد الزرقاء في ذلك كما خالف فضیلة الشیخ أبو بكر 
محمود جومي عضو المجلس بالنسبة للقادمین إلى جدة فقط، وقد سبق إلى جواز اإلحرام من جدة فضیلة الشیخ عبد هللا بن زید آل محمود 

رئیس المحاكم الشرعیة في قطر آنذاك.



     أما من تجاوز المیقات المكاني المحدد دون إحرام، فعلیھ أن یرجع 
إلیھ وُیحرم منھ، فإن لم یعد أحرم من مكانھ، وعلیھ ذبح شاة، ویستمر 

في ُنُسكھ.
     وأما من أراد ُنسك العمرة وھو بمكة المكرمة فیخرج إلى منطقة 
الِحّل وأقربھا التنعیم (مسجد السیدة عائشة رضي هللا عنھا) وُیحرم من 

ھناك.
صفة اإلحرام ومظھره: بعد وصول الحاج لمكان المیقات - وقد قام 

سابقاً بآداب ومستحبات اإلحرام المذكورة آنفاً 
وإ

اَّ فإنھ یقوم بھا في المیقات - یتجرد الرجل من مالبسھ المخیطة والمحیطة بأعضاء جسمھ التي یحرم علیھ لبسھا؛ حتى مالبسھ الداخلیة، ویلبس إزاراً یلف بھ النصف األسفل من بدنھ، ورداًء یغطي بھ النصف األعلى، واألفضل أن یكونا أبیضین، أما المرأة فتلبس ما تشاء من أنواع اللباس الساتر، مما ال یعتبر زینة.ل





وُیسّن للحاج قبل نیة اإلحرام أن یصلي ركعتي ُسنة اإلحرام یقرأ 
في األولى سورة (الكافرون)، وفي الثانیة سورة (اإلخالص)، ثم 
ینوي - الُنُسك الذي یرید - وبعد النیة یصیر ُمِحَرماً َتحُرُم علیھ 

أعماٌل كانت 
حال

ْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك الَ َشِریَك َلَك)([1])، ویستحب للرجال الجھر بالتلبیة، وبخاصة بعد الصلوات، ل ْیَك، إِنَّ اْلَحْمَد َوالنِّ ْیَك الَ َشِریَك َلَك َلبَّ ْیَك، َلبَّ ْیَك اللَُّھمَّ َلبَّ اً لھ قبل اإلحرام، وبعد ذلك كلھ یبدأ بالتلبیة؛ وھي قول الحاج: (َلبَّ
وعند االلتقاء بالحجاج اآلخرین، وفي طریق الحج قدر االستطاعة، 
ویبدأ وقت التلبیة باإلحرام من المیقات، وینتھي برمي أول حصاة 
في جمرة العقبة الكبرى یوم النحر لمن نوى الحج، ویسن للمرأة 

خفض صوتھا في التلبیة بحیث تسمع نفسھا فقط.

 . [1] . رواه مسلم في صفة حج النبي 



ما ھي محظورات 
اإلحرام؟





یحرم على الحاج بإحرامھ سبعة أشیاء :
األول اللباس.

یحرم على الرجل تغطیة الرأس - مما یلصق على الرأس مثل: •
الكوفیة، الشماغ، الطاقیة، العمامة، أو تغطیة بعضھ إال من 
عذر، سواء كانت وسیلة التغطیة مخیطاً أو غیره، وإن غطى 
رأسھ ناسیاً أو 

جاھ
اً للحكم، وجب علیھ إزالة الغطاء متى تذكر وعلم بالحكم وال شئ علیھ.ل
على الحاج لبس المخیط كالقمیص والجبة والبنطال والسراویل •

وغیرھا من المالبس كالجوارب والمالبس الداخلیة.
یحرم على المرأة تغطیة وجھھا وستره وھي ُمحرمة إال لحاجة •

تدعوھا لذلك.





الثاني الطیب.
والطیب ما لھ رائحة طیبة وُیقصد بھ 
التطیب، فال یجوز للمحرم استعمال ما 
قصد بھ التطیب، في أي جزٍء من أجزاء 
بدنھ، أو مالبس إحرامھ، وال بأس بما بقي 
من أثر الطیب الذي مسھ قبل إحرامھ في 
بدنھ، أما شّم الطیب دون مّسھ فال یحرم 

على المحرم.







الثالث الحلق وقلم األظافر:
وا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة • حلق شعر الرأس أو قصھ أو نتفھ؛ لقولھ تعالى: {َوأَِتمُّ
ِلَِّھ َفإِْن أُْحِصْرُتْم َفَما اْسَتْیَسَر ِمَن اْلَھْديِ َوَال َتْحلِقُوا ُرُءوَسُكْم َحتَّى َیْبلَُغ اْلَھْدُي َمِحلَُّھ َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِریًضا أَْو ِبِھ أًَذى ِمْن َرْأِسِھ َفِفْدَیٌة ِمْن ِصَیاٍم أَْو َصَدَقٍة أَْو ُنُسٍك}([1])، وقد قاس الفقھاء على شعر الرأس شعر جمیع البدن في حرمة ل

الحلق، أما من اضطر إلى حلق رأسھ أو بعضھ بسبب مرض أو غیره 
فال اثم علیھ، إال أن علیھ الفدیة.

قلّم فإن عذر؛ غیر من أظفاره ُیقلّم أن للمحرم یجوز فال األظفار؛ تقلیم
أقل قلّم إن أما الفدیة، وعلیھ إثماً ارتكب فقد عذر دون أكثر أو منھا ثالثة
ما یزیل أن لھ جاز ظفره انكسر فإن مسكیناُ، یطعم صدقة؛ فعلیھ ذلك من

ذلك في علیھ شيء وال منھ، انكسر

[1] . سورة البقرة 196.



الرابع عقد النكاح:
یحرم على الُمحرم عقد النكاح لنفسھ أو لغیره ؛ لما جاء عن 

 : عثمان بن عفان  من قول رسول هللا 
(الَ َیْنِكُح اْلُمْحِرُم َوالَ ُیْنَكُح َوالَ َیْخطُب)([1])، وال یتولّى ذلك 

لنفسھ وال لغیره، فإن فعل ذلك فالعقد باطل.
الخامس الجماع ومقدماتھ:

یحرم على المحرم وطء الزوجة ومعاشرتھا؛ لقولھ تعالى: 
ْعلُوَماٌت َفَمن َفَرَض ِفیِھنَّ اْلَحجَّ  {اْلَحجُّ أَْشُھٌر مَّ

}([2])، والرفث ھو  َفالَ َرَفَث َوالَ فُُسوَق َوالَ ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ
الجماع؛ فإن باشر المسلم ذلك كانت لھ أحكامھ (انظر الفدیة).

[1] . رواه مسلم في كتاب النكاح.
[2] . سورة البقرة 197.



السادس إتالف الصید:
َیْحُرم على المسلم ُمْحِرماً أو غیر محرم الصید البري والطیور، أو 
اإلشارة إلیھ أو الداللة علیھ؛ لقولھ تعالى: {أُِحلَّ َلُكْم َصْیُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُھ 

قُوا  َم َعَلْیُكْم َصْیُد اْلَبرِّ َما ُدْمُتْم ُحُرًما َواتَّ اَرِة َوُحرِّ یَّ َمَتاًعا َلُكْم َولِلسَّ
َ الَِّذي إَِلْیِھ ُتْحَشُروَن}([1])، أما صید البحر فلیس بحرام. هللاَّ

السابع قطع شجر الحرم:
یحرم على المسلم سواء كان ُمْحِرماً أو غیر ُمْحِرم، قطع شجر 

الحرم أو حشیشھ الرطب ونباتھ األخضر الذي ینبت بنفسھ بغیر فعل 
م  اإلنسان، فعن أبي سعید الخدري  أنھ  قال: " اللھم إن إبراھیم َحرَّ
مكة فجعلھا حراماً وإني حرمت المدینة حراماً ما بین مأزمیھا أن ال 
ُیْھَراق فیھا دٌم وال ُیحمل فیھا سالح لقتال وال تخبط فیھا شجرة إال 

لعلف"([2]).
[1] . سورة المائدة 96.

برقم مسلم رواه [2]



ما یباح للمحرم فعلھ:
االغتسال وتغییر الرداء واإلزار، وغسلھما بالصابون أو غیره •

مما یزیل األوساخ، وإن سقط شعر بدون قصد فال شئ علیھ.
تغطیة الوجھ من الغبار أو الرمال، وحمل المتاع والفراش على •

الرأس.
لبس الخاتم والساعة في الید؛ والنعلین وسماعة األذنین ونظارة •

العین، ألن كل ذلك ال ُیَعُد لباساً، واتخاذ الحزام على الوسط 
لحفظ النقود وإن كان مخیطاً.

ذبح المواشي والدجاج؛ ألنھما ال یعتبران صیداً.•
االستظالل بالشجرة أو الخیمة أو البیت أو المظلّة (الشمسیة).•
 اإلكتحال بما لیس فیھ طیب.•
تضمید الجروح أو وضع الجبص لعارض صحي.•



أنواع الُنُسك 
الُنُسك من حیث عالقة الحج بالعمرة ثالثة أنواع :

:النسك األول: اإلفراد
 وھو اإلحرام بالحج وحده،فیؤدي مناسك الحج

أو
ْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك الَ َشِریَك َلَك)([1])، والتلفظ بالنیة أفضل، ولزوم ھذه التلبیة ُسنَّة لزمھال ْیَك، إِنَّ اْلَحْمَد َوالنِّ ْیَك الَ َشِریَك َلَك َلبَّ ْیَك، َلبَّ ْیَك اللَُّھمَّ َلبَّ  اً،حیث یقول عند إحرامھ:( اللھم إني أرید الحج، فیسره لي وتقبلھ مني، فإن حبسني حابس فَمحلِّي حیث حبستني، َلبَّ

 ولم یزد علیھا، وتبدأ التلبیة من وقت اإلحرام،  الرسول
.وتستمر حتى رمي جمرة العقبة (الكبرى) یوم النحر

لِِب، َفَقاَلْت: َیا َرُسوَل  َبْیِر ْبِن َعْبِد اْلُمطَّ ِبيُّ  َعَلَى ُضَباَعَة ِبْنِت الزُّ [1] . لحدیث َعاِئَشَة رضي هللا عنھا َقاَلْت: (َدَخَل النَّ

ي َواْشَتِرِطي أَنَّ َمِحلِّي َحْیُث َحَبْسَتِني) رواه مسلم في كتاب الحج. : "ُحجِّ ِبيُّ  ، َوأََنا َشاِكَیٌة؟ َفَقاَل النَّ ِهللا إِنِّي أُِریُد اْلَحجَّ



فإذا وصل الحاج مكة طاف بالبیت سبعاً، وھو طواف القدوم، ثم سعى 
بین الصفا والمروة سبعاً؛ مبتدئاً شوطھ األول بالصفا منتھیاً بالمروة، والثاني 
من المروة إلى الصفا، وھكذا، وعلیھ أال یحلق أو یقّصر بعد ھذا السعي، 
وإنما یبقى محرماً حتى یرمي جمرة العقبة الكبرى یوم النحر العاشر من ذي 
الحجة، حیث یتحلل بعد ذلك بالحلق أو التقصیر؛ وھذا ھو التحلل األول 
(األصغر)، الذي یباح لھ بھ ما كان محظوراً علیھ ما عدا النساء، فإذا طاف 
اإلفاضة تحلل التحلل الثاني (األكبر)، فتحّل لھ النساء حینئٍذ، والحاج المفرد 
في وقوفھ وإفاضتھ من عرفة ورمي الجمار والمبیت بمنى وطواف الوداع، 
شأنھ شأن الحاج القارن والمتمتع، إال أنھ ال یسعى بین الصفا والمروة بعد 
طواف اإلفاضة، إن كان قد سعى بینھما بعد طواف القدوم، وال یجب علیھ 

أن یذبح ھدیاً إال تطوعاً.
مكة في سكنھ من یخرج العمرة یؤدي أن رغب إن حجھ من فراغھ وبعد
رضي عائشة السیدة مسجد التنعیم وھي الحل منطقة أدنى من بالعمرة فیحرم

عنھا هللا



النسك الثاني: القِران: 
 وھو اإلحرام بالحج والعمرة معاً، حیث یقوم
 بأداء مناسكھما معاً، فیقول: (اللھم إني أرید

 الحج والعمرة، فیسرھما لي، وتقبلھما مني، فإن
ْیَك اللَُّھمَّ  حبسني حابس فَمِحلِّي حیث حبستني، َلبَّ

ْیَك ْیَك، َلبَّ  َلبَّ
ْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك الَ َشِریَك َلَك)، والسنة في التلبیة ومدتھا كما سبق ذكرھا في اإلفراد بالحجل ْیَك، إِنَّ اْلَحْمَد َوالنِّ .اَ َشِریَك َلَك َلبَّ



فإذا وصل الحاج مكة طاف بالبیت سبعة أشواط، طواف القدوم، 
ثم سعى بین الصفا والمروة سبعة أشواط أیضاً، ویبقى على إحرامھ 
ال یتحلل، ثم یخرج إلى المشاعر في الیوم الثامن من ذي الحجة یوم 
الترویة، فإن تمكن من المبیت في منى وھو ُسنَّة 

وإ
اَّ فال شئ علیھ، ثم یقف بعرفة في التاسع من ذي الحجة ثم یبیت بمزدلفة فیرمي جمرة العقبة (الكبرى) بمنى یوم النحر (العاشر من ذي الحجة) ویتحلل من حجھ التحلل األصغر بالحلق أو التقصیر بعد أن یرمي جمرة العقبة أو یطوف طواف اإلفاضة (الزیارة)، إالَّ أنھ ال  یسعى بعد طواف اإلفاضة؛ ألنھ قد سعى بعد طواف القدوم، وإن أتم اإلفاضة والحلق أو التقصیر تحلل التحلل األكبر، حیث ُیباح لھ فیھ ما كان محظوراً علیھ، ثم یأتي بطواف الوداع قبل سفره، وبھذا یكون قد أتى بالحج والعمرة معاً.ل



النسك الثالث: التمتع: 
وھو اإلحرام بالعمرة في أشھر الحج ( شوال وذو القعدة 
والعشر األُول من ذي الحجة ) متمتعاً بھا إلى الحج، فیقول: " 
(اللھم إني أرید العمرة متمتعاً بھا إلى الحج، فیسرھا لي، 
ْیَك  وتقبلھا مني، فإن حبسني حابس، فَمِحلِّي حیث حبستني، َلبَّ
ْیَك  ْیَك، َلبَّ اللَُّھمَّ َلبَّ

ْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك الَ َشِریَك َلَك)، ویرد على سنة التلبیة ھنا ما ورد علیھا سابقاً في اإلفراد والِقران، مع وجوب التأكید ھنا أن على الحاج المتمتع سعیین بین الصفا والمروة، السعي األول بعد طواف القدوم، والسعي الثاني بعد طواف اإلفاضة، وُسمِّي متمتعاً الستمتاعھ بمحظورات اإلحرام بین العمرة والحج.ل ْیَك، إِنَّ اْلَحْمَد َوالنِّ اَ َشِریَك َلَك َلبَّ



فإذا جاء یوم الثامن من ذي الحجة أحرم 
للحج من سكنھ في مكة المكرمة، ویجوز 
للحاج أن یحرم مفرداً أو قارناً أو متمتعاً، 
والتمتع  أّیسر وأخف على الحاج، ویجوز 
لھ تغییر النیة ما لم یشرع بطواف الُنُسك.
 وفي التمتع والِقران یجب الھدي على 
القادر وأقلھ شاة، وإال فیجب الصوم كما 

سیأتي بیانھ.



كیف یحج المتمتع؟ 
أوالً: یقوم الحاج بأداء مناسك العمرة 

وھي:
اإلحرام من المیقات.•
الطواف حول الكعبة سبعة أشواط.•
السعي بین الصفا والمروة سبعة أشواط.•
التحلل من اإلحرام، ویكون بالحلق أو •

التقصیر.



ثانیاً: یبقى المتمتع بعد ذلك متحلالً؛ أي یحل لھ كل ما كان محظوراً علیھ 
أثناء إحرامھ، بما في ذلك النساء، حتى الیوم الثامن من ذي الحجة (یوم 

الترویة).
 ثالثاً: أعمال الحج: تبدأ من الیوم الثامن من ذي الحجة (یوم الترویة)، وھي

:على النحو التالي
یوم الثامن من ذي الحجة ( یوم الترویة ): •

یسن للحاج االغتسال وصالة ركعتین، ثم ُیْحُرم بالحج من مسكنھ في مكة •
المكرمة، ویجوز لھ أن یحرم بالحج یوم عرفة، واألول أفضل، ویقول في 
ْیَك  ْیَك، َلبَّ ْیَك اللَُّھمَّ َلبَّ نیتھ:  (اللھم إني أرید الحج، فیسره لي وتقبلھ مني، َلبَّ

ْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك الَ َشِریَك َلَك). ْیَك، إِنَّ اْلَحْمَد َوالنِّ الَ َشِریَك َلَك َلبَّ
 من السنة - ولیس من الواجب - توّجھ الحجاج إلى منى، وُیْستحب أن یصلّوا

 الظھر والعصر والمغرب والعشاء، وأن یبیتوا فیھا لیلة التاسع من ذي
 .الحجة وُیصلون الفجر، ثم یستعدون للصعود إلى عرفة



( تنبیھ ھام ): حتى ال یفوت على الحاج الوقوف بعرفات وھو 
ركن الحج، 

وتسھی
اً على الحاج أمام االزدحام، وحتى ال یضطر إلى المشي مسافات طویلة على قدمیھ لصعوبة السماح للحافالت التي تقلّھ من بلده، بالدخول إلى منى، مما یصعب معھا ترتیب نقلھ إلى منى ثم إلى عرفات، لكل ھذا فقد جرى العمل أن یتوّجھ الحجاج یوم الثامن من ذي الحجة (یوم الترویة) إلى عرفات مباشرة، وبخاصة أنھ ال یترتب على من ترك المبیت بمنى لیلة عرفة أي مخالفة شرعیة؛ وأجمع أھل العلم على أن من ترك المبیت بمنى لیلة عرفة ال شيء علیھ، فھو من مستحبات الحج وسننھ، فقد تأخرت عائشة رضي هللا عنھا یوم الترویة حتى ذھب ثلث اللیل"([1]). ل

المجموع للنووي - 8 / 92. [1]



فإذا كان یترتب على القیام بھ محاذیر شرعیة؛ كخشیة ضیاع الحاج أو 
مرضھ، أو خشي أن یفوت الوقوف بعرفات وجب القول بجواز ترك 

المبیت بمنى لیلة عرفة؛ 
عم

اً بالقواعد الشرعیة، وخصوصاً إذا كان ترتیب الحج یقوم على أساس جماعي، كما ھو الحال مع الحجاج األردنیین، وإن ذھاب بعضھم كأفراد یؤدي بھم إلى الضیاع، ویعرضھم لمخاطر بالغة، تؤدي إلى عدم التحاقھم ببقیة إخوانھم الحجاج.ل
یوم التاسع من ذي الحجة ( یوم عرفة ):•

بعد طلوع شمس یوم التاسع من ذي الحجة یتوجھون نحو عرفة •
للوقوف بھا.

بعد غروب شمس الیوم التاسع ینطلق الحجاج إلى مزدلفة بھدوء •
وسكینة (لیلة العاشر من ذي الحجة)، ُیَصلُّوَن المغرب والعشاء فیھا 

 جمعاً وقصراً. 



یوم العاشر من ذي الحجة ( یوم النحر) وأعمال ھذا الیوم ھي:•
یصلي الحاج الفجر في مزدلفة إن أمكنھ ذلك، ویجوز لھ النزول •

إلى منى بعد منتصف اللیل. 
یرمي جمرة العقبة (الكبرى) بمنى.•
یحلق أو یقصر الرجل رأسھ، أما المرأة فتقصر ولو بقدر أنملة، •

فیكون الحاج قد تحلل التحلل األصغر، فتحّل لھ جمیع 
محظورات اإلحرام، ما عدا النساء.

ال حرج في تقدیم بعض األفعال على بعض في ھذا الیوم.•
إذا طاف الحاج طواف اإلفاضة أبیح لھ جمیع محظورات •

اإلحرام، ویسعى بعد الطواف بین الصفا والمروة.



الیوم الحادي عشر من ذي الحجة •
المبیت في منى لیالي التشریق.•
رمي الجمرات بعد الزوال، حیث ُترمى كل جمرة بسبع حصیات •

یكبر الحاج مع كل حصاة یبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.
ألھل األعذار - كالمرضى والضعفاء - أن یوكلوا غیرھم في •

الرمي.
الیوم الثاني عشر من ذي الحجة•
یفعل الحاج مثلما فعل في الیوم الحادي عشر.•
إذا أراد الحاج التعجل خرج من منى قبل غروب الشمس، وإن شاء •

التأخر یبیت في منى لیلة الثالث عشر ویرمي الجمرات ثم یعود إلى 
مكة المكرمة.

إذا عزم الحاج على الرجوع إلى بلده طاف طواف الوداع، أما •
الحائض والنفساء وأھل األعذار فلھم ترك طواف الوداع.



الطواف ببیت هللا الحرام
تعریف الطواف:

ھو الدوران حول الكعبة المشرفة سبعة أشواط تعبداً هلل بنیة، قال 
تعالى: }ولیطوفوا بالبیت العتیق { ([1]).

وُیَعدُّ الطواف أول عمل یقوم بھ الحاج بعد دخولھ المسجد الحرام، 
إذ ُتْسَتَحُب الَبَداَءةُ بھ ألنھ ُیعدُّ تحیة الكعبة، فعن عائشة رضي هللا عنھا 
قالت: " إنَّ أول شئ بدأ بھ حین َقِدَم النبي  أنھ توضأ ثم طاف"([2]) 
وتحیة المسجد الصالة وُتْجِزئ عنھا َرْكَعتا الطواف، وُیَسنُّ عند رؤیة 

الكعبة المشرفة الدعاء بما "اللھم زد ھذا البیت تعظیماً وتشریفاً وتكریماً 
ومھابة وبراً.."، وُیْحَتَسُب الطواف ھنا للمتمتع َطواَف ُعمرٍة وللُمفرِد 

 والقارِن َطواَف قُُدوٍم. 

الحج سورة [1]

رقم مسلم وصحیح ، رقم البخاري صحیح [2]





شروط صحة الطواف:
النیة: ألن الطواف عبادة وال تصح العبادة إال بالنیة.•
َواُف َصالَةٌ)([1])، وعلى الرجل أن یستر عورتھ، وھي من السّرة • : (الطَّ ستر العورة: لقولھ 

إلى الركبة، والمرأة یحرم علیھا أن تكشف شیئاً من جسمھا باستثناء وجھھا وكفیھا.
الطھارة عن الحدث األصغر واألكبر: بأن یكون الحاج على وضوء، ولیس ُجُنباً والطھارة عن •

النجاسة في البدن والثوب ، والمرأة یشترط طھارتھا من الحیض والنفاس، لما جاء عن رسول 
َواُف َصالَةٌ)([2]). : (الطَّ هللا 

استكمال األشواط السبعة: فإذا عرض للحاج عارض قصیر أثناء الطواف، كأن أقیمت الصالة، •
فإذا فرغ مما عرض لھ أكمل الطواف من حیث توقف، ولو شك بعدد األشواط التي طافھا لزمھ 

األخذ باألقل ووجبت علیھ الزیادة حتى یتیقن األشواط السبعة.
ابتداء الطواف من الحجر األسود واالنتھاء إلیھ وأن یجعل البیت (الكعبة) عن یساره.•
 الطواف خارج ِحْجر إسماعیل: ومما یجب أن یحرص علیھ الحاج أثناء طوافھ أن یجعل •

ٍس؛ إذ الِحْجُر من الكعبة كما ھو ثابت في  طوافھ خارج ِحْجِر إسماعیل  المحاط بجداٍر ُمَقوَّ
السنة الصحیحة، ویسمى (الحطیم)، ومن لم یطف بجمیع الكعبة، بما في ذلك الِحْجُر فال یصح 

طوافھ.

[1] . رواه اإلمام أحمد والبیھقي، وتمامھ: (َفأَِقلُّوا ِفیِھ ِمنامالَ اْلَكالَِم).
[2] . رواه اإلمام أحمد والبیھقي، وتمامھ: (َفأَِقلُّوا ِفیِھ ِمَن اْلَكالَِم).





الطواف ماشیاً: فإن لم یستطع لعذر طاف 
راكباً. 

اإلضطباع: وھو أن یجعل وسط الرداء •
تحت كتفھ الیمنى، ویرد طرفیھ على كتفھ 
الیسرى، ویبقي كتفھ الیمنى مكشوفة، لما 
جاء عن یعلى بن أمیة أن النبي  : " 

طاف بالبیت ُمْضَطِبعاً علیھ ُبْرٌد 
أخضر"([1]).

وال ُیسّن اإلضطباع إال في الطواف الذي 
یتبعھ سعي، كطواف القدوم، كما أنھ ال 
یشرع اإلضطباع إال عند البدء بھذا 

الطواف.
تخریجھ ومن نصھ من ویتأكد ماجھ وابن داود أبو رواه [1]



الَرَمل: وھو أن یسرع الحاج في مشیھ مع تقارب 
الُخطا، دون الوثوب والعدو، ویسّن ذلك للرجال 

القادرین دون النساء والعجزة، ویكون في األشواط 
الثالثة األُول فقط، من كل طواف یتبعھ سعي، 

شریطة أال یترتب على ذلك إلحاق ضرر بالطائفین، 
فعن جابر بن عبد هللا  في بیان صفة حج النبي  
: " ...حتى إذا أتینا البیت معھ استلم الركن فرمل 

ثالثاً ومشى أربعاً"([1]).
رقم مسلم صحیح [1]



• ، استالم الحجر األسود وتقبیلھ واستالم الركن الیماني ، لفعل النبي 
لما جاء أن عمر بن الخطاب  قّبل الحجر وقال: (إِّني أَْعَلُم أَّنَك َحَجٌر، 

َوأَّنَك الَ َتُضّر َوالَ َتْنَفُع، َوَلْوالَ أَّني َرأَْیُت َرُسوَل ّهللاِ  َقّبَلَك َما 
َقّبْلُتَك)([1])، ونظرا لالزدحام ھذه األیام وما یؤدي إلى إلحاق الضرر 

بالغیر وھو حرام، فیكتفى باإلشارة والتقبیل، إذ قال رسول هللا  لعمر 
ِعیَف إِْن َوَجْدَت  : ( إِنََّك َرُجٌل َقِويٌّ َال ُتَزاِحْم َعَلى اْلَحَجِر َفُتْؤِذَي الضَّ

َخْلَوًة َفاْسَتلِْمُھ َوإِالَّ َفاْسَتْقِبْلُھ َفَھلِّْل َوَكبِّْر)([2]).
 استحباب الذكر والدعاء: حیث یقول الحاج عند بدء الشوط األول، •
 بمحاذاة الحجر األسود: (بسم هللا وهللا أكبر، اللھم إیماناً بك، وتصدیقاً

 ویدعو أثناء ،( بكتابك، ووفاًء بعھدك، واتباعاً لسّنة نبیك محمد
.الطواف بما تیسر دون االلتزام بدعاء معین

[1] . متفق علیھ، البخاري ،  باب: الرمل في الحج والعمرة، رقم (1597)،ومسلم كتاب الحج باب استحباب تقبیل الحجر 

األسود في الطواف، رقم ( 1270).
[2] . مسند أحمد 1 / 321 برقم 190.



المواالة بین األشواط السبعة: دون فصل بینھما إال لعذر كالصالة أو قضاء •
حاجة.

 صالة ركعتي الطواف: إذا فرغ الحاج من الطواف صلى ركعتین خلف مقام•
 ما أمكن، وإن َتَعَذَر ذلك صلَّى في أيِّ َمَكاٍن من الحرم،وھو  إبراھیم
 األولى نظرا لضیق المكان، وخوفا من إیذاء الطائفین وَیْقرأ في الركعة

.األولى الكافرون ویقرأ في الثانیة سورة اإلخالص
 الشرب والتضلع من ماء زمزم: بعد صالة ركعتي الطواف،یشرب الحاج•
 قال في ماء زمزم:"  أن النبي  من ماء زمزم ویكثر منھ، فعن أبي ذر
 أن رسول هللا  إنھا مباركة وإنھا طعام ُطْعٍم وشفاء ُسْقٍم " [1]، وعن جابر

.([قال:"ماء زمزم لما شرب لھ"([2 
 من السنة أن یدعو(اللھم إني أسألك علماً نافعاً،ورزقاً واسعاً، وشفاًء من كل

 ،([داء،ومن كل سقم،برحمتك یا أرحم الراحمین یا رب العالمین)([3
برقم مسلم رواه [1]

الحدیث تخریج [2]

[3] . رواه الحاكم في المستدرك ج 1 / ص 473. 



الطواف نوع صفتھ أو حكمھ

القدوم طواف الحرام للبیت تحیة وھو ُسنَّة

الزیارة اإلفاضة طواف الحج أركان من ركن

الصدر الوداع طواف من االنتھاء بعد واجب
الحج أعمال

أنواع الطواف في الحج



كیف تطوف المرأة الحائض؟ 
تنتاب الحیرة كثیرا من النساء، حین یحضن أثناء الحج أو العمرة 
قبل الطواف، فإذا حاضت المرأة أثناء الُنُسك، فلھا أن تأتي بكل أعمال 
الحج أو العمرة. وال تدخل المسجد الحرام، وال تطوف بالبیت، ویمكنھا 
الطواف بعد الطھر من حیض أو نفاس، فإن خافت فوت الوقت، وسفر 
القافلة، وكان دمھا ال یزال نزولھ ُمتقطعاً، فیجوز لھا أیام انقطاعھ أن 
تغتسل، وتطوف طواف الركن، وھذا موافق لرأي اإلمامین مالك 
وأحمد، وعمالً بقول في مذھب الشافعي: (النقاء في أیام الحیض طھر).

    وقد أفتى اإلمام ابن تیمیة وابن القیم وعدد من العلماء، بصحة 
طواف المرأة الحائض والنفساء، إذا اضطرت للسفر مع قافلتھا، فالحكم 

للضرورة وال یجوز التھاون بھ، ولكل حالة ظرفھا.
وأجاز العلماء للمرأة تناول الدواء لقطع الدم، حسب إرشاد أھل 

الطب الثقات المختصین، فإذا انقطع اغتسلت وطافت.



إذا أنھى الحاج أو المعتمر طوافھ، فعلیھ الخروج إلى المسعى والُسنة أن 
یخرج من باب الصفا إن تیسر لھ ذلك، فیأتي سفح جبل الصفا للبدء بركن السعي.

تعریف السعي وحكمھ؟ 
السعي: ھو قطع الحاج أو المعتمر المسافة الكائنة بین الصفا والمروة، متردداً 

بینھما سبع مرات ذھاباً وإیاباً بعد طواف، مبتدئاً بالصفا منتھیاً بالمروة، طلباً 
للرحمة والمغفرة والثواب، والسعي ركن من أركان الحج، ال یصح الحج دونھ 

َفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآِئِر  لقولھ تعالى: {إِنَّ الصَّ
: (اسعوا فإن ّهللا كتب علیكم السعي)([2]).ا َع َخْیًرا َفإِنَّ ّهللاَ َشاِكٌر َعلِیٌم}([1])، وقال  َف ِبِھَما َوَمن َتَطوَّ وَّ هلّلِ َفَمْن َحجَّ اْلَبْیَت أَِو اْعَتَمَر َفالَ ُجَناَح َعَلْیِھ أَن َیطَّ

[1] . سورة البقرة 158. 
[2] . رواه اإلمام أحمد من حدیث حبیبة رضي هللا تعالى عنھا.

والمروة الصفا بین السعي





شروط صحة السعي:
أن یتقدمھ طواف صحیح: فال یصح السعي إال أن یتقدمھ طواف •

صحیح، مھما كان نوع ھذا الطواف (طواف القدوم، أو طواف 
اإلفاضة، أو طواف العمرة)، فإن سعى قبلھ لم یصح، ألن النبي  لم 

م السعي على الطواف، وال ُیَتطوع بالسعي  ُیقدِّ
ُر ُوقوعھ بعد طواف الوداع، ألنھ آخر الُنُسك. ُمستقالً، وال ُیَتَصوَّ

أن یكمل سبعة أشواط دون نقص، فالذھاب من الصفا مرة، والعودة •
من المروة مرة وھكذا.

َفا • الترتیب: حیث یبدأ بالصفا، ویختتم بالمروة لقولھ تعالى: {إِنَّ الصَّ
: (إِْبَدأوا ِبَما َبَدأَ ّهللاُ ِبِھ)([2])؛ فلو  َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآِئِر ّهللاِ}([1])، وقولھ 

بدأ الحاج أو المعتمر سعیھ من المروة فال یحتسب شوطاً.
[1] . سورة البقرة 158. 

[2] . رواه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبّي  .



المتابعة والمواالة بین األشواط 
السبعة: فلو فصل بینھما بفاصل كبیر 
من غیر حاجة، وجب أن یبدأ السعي 

من جدید، إال إذا عرض للحاج 
عارض قصیر، كأن أقیمت الصالة أو 
تعب، فإذا فرغ مما عرض لھ، أكمل 

األشواط السبعة. 



یجوز تأخیر السعي عن 
الطواف طلباً للراحة، 
وُمراعاة للصحة، إذ ال 
ُتْشَتَرُط المواالة بین 

الطواف والسعي



ُسنن السعي بین الصفا والمروة:
وقوف الحاج على الصفا: •

ُمستقب
َع َخْیًرا َفإِنَّ ّهللاَ َشاِكٌر َعلِیٌم}([1]) في بدایة كل شوط، مردداً الدعاء " ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، لھ الملك ل َف ِبِھَما َوَمن َتَطوَّ وَّ َفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآِئِر ّهللاِ َفَمْن َحجَّ اْلَبْیَت أَِو اْعَتَمَر َفالَ ُجَناَح َعَلْیِھ أَن َیطَّ اً الكعبة ُمھلالً ُمكبراً تالیاً قولھ تعالى: {إِنَّ الصَّ

ولھ الحمد، وھو على كل شيء قدیر".
الرمل بین المیلین األخضرین: وھو سرعة المشي بینھما وھو خاص بالرجال •

القادرین أما النساء فال یسن لھن ذلك.
وقوف الحاج على المروة: ویفعل تماماً ما فعلھ على الصفا. •
الطھارة من الحدث والنجس مع ستر العورة.•
، كأن یقول:" • الذكر والدعاء: حیث یدعو بما فتح هللا علیھ، وُیصلّي على النبي 

رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت األعز األكرم" ([2])، ویقول أیضاً : " 
ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار".

[1] . سورة البقرة 158. 
بین سعى إذا كان النبي أن بلفظ وغیرھما والبیھقي الطبراني وأخرجھ عنھما هللا رضي عمر ابن عن شیبة ابن رواه [2]

األكرم األعز فأنت وارحم اغفر اللھم قال المیلین



الوقوف بعرفة
     یبقى الحجیج في مكة المكرمة بعد أداء مناسكھم إلى الیوم الثامن من ذي 

الحجة، ثم یتوّجھون إلى منى للمبیت إن َتیسر لھم ذلك بسھولة، وإّال توجھوا إلى 
عرفة مباشرة  استعداداً للوقوف بھا یوم التاسع من ذي الحجة وھو األحوط.

 حكم الوقوف بعرفة: ھو الركن األعظم الذي ال یصح الحج إال بھ، لما ورد أن 
: (الَحّج َعَرَفُة)([1])، والحاج الذي لم یقف بعرفة في وقت الوقوف  الرسول 

فحجھ باطل، وعلیھ أن یحج 
مستقب

اً؛ والمقصود بالوقوف ھنا الحضور والوجود في المكان الذي حدده الشرع، وھو عرفة، وال ُیقصد من الوقوف بعرفة قضاء الحاج یومھ واقفاً، بل لھ الجلوس واالضطجاع والنوم، وال ُتطلب الطھارة للوقوف، إذ یجوز للمرأة الحائض والنفساء الوقوف بھ، وفي ھذا الیوم ُیكثر الحاج من ل
الدعاء والتلبیة والتھلیل والتسبیح، وال ُیشغل نفسھ بما ُیْلِھي عن ذكر هللا تعالى، 
حیث ُیفیض هللا  على عباده من الحجاج فى ھذا الیوم العظیم، فُُیوَضاٌت ال ُتعدُّ 

وال ُتْحَصى من رضوانھ ومغفرتھ للذنوب، وقبولھ ألعمالھم الخالصة.

[1] . رواه الترمذي كتاب الحج، باب ما َجاَء فیمن أْدَرَك اإلَماَم ِبَجْمٍع َفَقْد أْدَرَك الَحج برقم 606.



شروط الوقوف بعرفة: 
1. مكان الوقوف: عرفة كلھا موقف، ویصح أداء الركن 

: (ُكلُّ َعَرَفَة َمْوِقٌف)([1]) في أي موضع منھا، لقولھ 
2. وقت الوقوف: یبدأ من الزوال - دخول وقت الظھر- 
یوم عرفة، التاسع من ذي الحجة، ویمتد إلى طلوع الفجر 
الصادق یوم النحر فعلى الحاج أن یجمع في وقوفھ بین 
اللیل والنھار، فال یفیض من عرفة إال بعد الغروب، ألن 
النبي  (لم یزل واقفا حتى غربت الشمس)، وبھذا جمع 

بین الوقوف في النھار واللیل.
[1] . رواه اإلمام أحمد برقم16797  الطبراني في المعجم الكبیر 2/184. 



سنن الوقوف وآدابھ:
ینبغي على الحاج أن یحرص على السنن واآلداب التالیة: 

االغتسال قبل الوقوف.•
المحافظة على الطھارة الكاملة أثناء وجوده بالوضوء وطھارة. •
األفضل أن یكون مستقبًال للقبلة، متطھراً ساتراً لعورتھ.•
قصر صالة الظھر والعصر، وجمعھما جمع تقدیم في وقت الظھر، بأذان واحد •

وإقامتین مع اإلمام؛ لفعل رسول هللا  ذلك.
تنبیھ ھام: تجوز الصالة في المخّیم وفي أي تجمع آخر؛ تیسیراً على الحجاج، وال 

یجب على الحاج الصالة في مسجد نمرة، بل ننصحك أخي الحاج أن تبقى مع 
جماعتك في المخّیم وعدم مغادرتھ إال للضرورة؛ خشیة الضیاع أو تعرضك 

لضربة شمٍس، وإذا فاتتك صالة الجماعة فلك الجمع والقصر منفردا.
أن یكون حاضر القلب فارغاً من األمور الشاغلة عن الدعاء، یكثر من التھلیل 
وقراءة القرآن الكریم والتضرع إلى هللا تعالى، والخشوع لھ، وإظھار الضعف 
واالفتقار والذلة لھ تعالى، والصالة على النبي  واالستغفار والتلبیة والتوبة 

والتحمید والتسبیح ما استطاع إلى ذلك سبیالً. 



عرفة على الحاج یقولھ ما
علیھ هللا صلى النبي عن روي
الدعاء خیر قال أنھ وسلم

أنا قلت ما وخیر عرفة، یوم دعاء
هللا إال إلھ ال قبلي من والنبیون
ولھ الملك لھ لھ، شریك ال وحده
، قدیر شيء كل على وھو الحمد
معناه ضعف،وھو سنده في لكن

صحیح



اإلفاضة من عرفات إلى مزدلفة
    إذا غربت شمس الیوم التاسع أفاض الحاج من عرفة متوّجھاً إلى مزدلفة وعلیھ الھدوء 

والسكینة، مكثراً من التلبیة والتوجھ إلیھ  بالذكر والدعاء.
والوقوف بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وُیقصُد بھ الُمْكَث فیھا على أي حاٍل؛ 

سواًء أكاَن الحاُج واقفاً أم قاعداً أم نائماً، ولو في الحافلة، ولو لبرھة من النصف الثاني من 
لیلة العاشر من ذي الحجة؛ أي لیلة العید؛ قال تعالى: {َفإَِذا أََفْضُتْم ِمْن َعَرَفاٍت َفاْذُكُروا 

َ َغفُوٌر َرِحیٌم}([1])، وفي مزدلفة ُیصلِّي الحجاج المغرب والعشاء جمع تأخیر؛ المغرب ثالث ركعات، ا َ إِنَّ هللاَّ الِّیَن ُثمَّ أَِفیُضوا ِمْن َحْیُث أََفاَض النَّاُس َواْسَتْغِفُروا هللاَّ َ ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم َواْذُكُروهُ َكَما َھَداُكْم َوإِْن ُكْنُتْم ِمْن َقْبلِِھ َلِمَن الضَّ هللَّ
والعشاء ركعتین قصراً في وقت العشاء، بأذان واحد وإقامتین، من غیر تطوع بینھما، سواء 

كان وصولھ إلیھا وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء، لحدیث أسامة بن زید  أن 
النبي  : " ...لما جاء مزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقیمت الصالة فصلى 

المغرب ثم أناخ كل أنسان بعیره في منزلھ ثم أقیمت الصالة فصلى العشاء ولم یصل بینھما 
"([2])، وللحاج مغادرة مزدلفة بعد الُمكث فیھا جزًء من اللیل ولو بمقدار حط الرحال، وال 
َم النبي  في ضعفٍة من  حرج في ذلك؛ لحدیث ابن عباس رضي هللا عنھما كنت فیمن َقدَّ
أھلھ إلى منى([3])،  ولھ جمع الجمرات التي سیرمیھا في منى من المزدلفة أو من أي مكان 

آخر.
[1] . سورة البقرة 199-198.

[2] . متفق علیھ، صحیح البخاري، باب من جمع بینھما ولم یتطوع، ومسلم  باب اإلِفاضة من عرفات إِلى المزدلفة، واستحباب صالتي المغرب والعشاء جمیعاً بالمزدلفة في ھذه اللیلة.
علیھ متفق [3]



أعمال یوم النحر في منى 
بعد الُمْكِث بمزدلفة یتوّجھ إلى منى.

فإذا وصل إلى منى فالمشروع لھ، أن یرمي جمرة العقبة 
(الكبرى) بسبع حصیات متفرقة، ثم ذبح الھدي ثم الحلق أو 
التقصیر، والحلق أولى للرجال، وھنا یتوقف الحاج عن التلبیة، 
ویكون بذلك قد تحلّل التحلل األول ( األصغر)، الذي ُیباح لھ 
فیھ ما كان محظوراً علیھ عدا النساء، ولھ التوجھ إلى مكة 
المكرمة، لطواف اإلفاضة فإن فعل، تحلل التحلل الثاني 
(األكبر)، وأبیحت لھ جمیع محظورات اإلحرام بما فیھا النساء، 
ویسعى بین الصفا والمروة إن كان ُمَتَمِتعاً، ثم یعود إلى منى 
للمبیت فیھا 

لی
اً، ولیس من شروط المبیت النوم بمنى، بل یكفیھ أن ُیْمضي بھا معظم اللیل.ل



حكم المبیت في منى لیالي التشریق
 المبیت بمنى لیالي الحادي والثاني والثالث عشر من ذي الحجة واجٌب من 
، رجع إلى  واجبات الحج، على رأي جمھور الفقھاء؛ لما ورد أن الرسول 
منى بعد طواف اإلفاضة، فمكث فیھا لیالي أیام التشریق، فمن ترك المبیت 
فیھا لیالي التشریق بال عذر مشروع یلزمھ دم؛ لتركھ واجباً من واجبات 
الحج، إال أنھ یجوز ألصحاب األعذار، كالمرضى والقائمین على مصلحة 

الحجاج، ترك المبیت بمنى لیالي التشریق لألدلة التالیة:
 أَْن  حدیث اْبِن ُعَمَر رضي هللا عنھما قال: " استأذن اْلَعّباس َرُسوَل ّهللاِ•

.([َیِبیَت ِبَمّكَة َلَیالَِي ِمًنى، ِمْن أَْجِل الِسَقاَیة َفأَِذَن َلُھ)([1
 أرخص لرعاء اإلبل في البیتوتة خارجین عن " : ما ورد أن رسول هللا •

 منى، یرمون یوم النحر، ثم یرمون الغد ومن بعد الغد لیومین، ثم یرمون
.([یوم النفر"([2

[1] . متفق علیھ رواه البخاري برقم ( 1745)، ورواه مسلم برقم (1315). 

[2] . أخرجھ مالك (815)، وأحمد (23826)، وأبو داود(1975)، والترمذي(955)، وابن ماجھ( 3037)، والنسائي( 
.(3069



فإذا ثبتت الرخصة في ترك المبیت بمنى ألھل 
السقایة ولرعاء اإلبل، وھم یجدون مكاناً للمبیت 
بمنى، فمن باب أولى أن تثبت لمن لم یجد بمنى 
مكاناً یلیق بھ، وكذا لمن لم یتمكن من الوصول 
إلى منى لعذر، إذ المبیت عند أبي حنیفة ُسنَّة 
وال شئ على من تركھ, فمن باب أولى یكون 
حكم من ُذِكَر, وھو روایة عند الشافعي وابن 
حزم، وفي ذلك سعة في أیامنا ھذه لكثرة 

الحجاج, وكون منى تضیق بھم.

  



تحذیر
 یقوم بعض الحجاج بأداء
 طواف اإلفاضة, ثم السفر

 والتوكیل بسائر أعمال الحج
 األخرى بغیر عذر شرعي,

.وھذا ال یجوز فعلھ



شعیرة من شعائر الحج ونسكھ، والجمار حصیات 
صغیرة، یقوم الحجیج بالتقاطھا ورمیھا بزمن 

مخصوص - یوم النحر وأیام التشریق- في أماكن 
مخصوصة – جمرات العقبة (الكبرى) والوسطى 
والصغرى- ویطلق لفظ جمرة أیضاً على المكان 

الذي ُترمى فیھ الحصیات بمنى([1]).

جمرة العقبة الكبرى: وتقع في آخر منى تجاه مكة المكرمة، والجمرة الوسطى: تقع قبل جمرة العقبة باتجاه منى، وبینھا وبین جمرة العقبة الكبرى حوالي (117م)، والجمرة الصغرى: وھي أول الجمرات، على طریق الذاھب من منى إلى مكة المكرمة، بعد مسجد الخیف. [1]

الجمرات رمي





حكم رمي الجمرات
 رمي الجمرات في أیام التشریق واجب من واجبات الحج

  قال: " رأیت النبي  عند جمھور العلماء، لحدیث جابر
 یرمي على راحلتھ یوم النحر، ویقول: لتأخذوا مناسككم"([1])،

  في منى لقولھ تعالى: }  والحجاج مأمورون بذكر هللا
 وأذكروا هللا في أیام معدودات {،  ولحدیث عائشة رضي هللا

 عنھا: " إنما جعل الطواف بالبیت، وبین الصفا والمروة، ورمي
 الجمار إلقامة ذكر هللا " ([2])، وترك رمي الجمار یوجب على

.(الحاج الدم (ذبح شاة
برقم مسلم رواه [1]

صحیح حسن حدیث وقال برقم الترمذي رواه [2]



رمي الحصاة إلى موضع الرمي، فلو وضع الرامي الحصیات في المرمى وضعاً، 
فال ُیجزئ رمیھ وعلیھ اإلعادة، ویجب علیھ أن یتحقق من وصول الحصاة إلى 
المرمى، وال حرج في أن یرمي الحاج من أي دور من أدوار الجمرات، وعلیھ 

أن یحذر من التسبب بإیذاء إخوانھ الحجاج بحصاة أثناء رمیھ.
أن یكون الَمْرِمُي حجراً أو حصى، فال یصح الرمي بالمعادن والتراب والنعال، •

والسنة أن تكون حصاة بمقدار حبة الحمص الكبیرة حجماً.
رمي سبع حصیات  لكل جمرة، یرمیھا حصاة حصاة، فإذا رمى الحصیات دفعة •

واحدة فھي واحدة، ولزمھ أن یرمي ست حصیات غیرھا.
ترتیب رمي الجمرات في أیام التشریق، وھي األیام التي تلي یوم العید، فیبدأ •

بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.

الجمرات رمي صحة شروط





وقت الرمي:
الرمي یوم النحر (العاشر من ذي الحجة): یجب رمي جمرة العقبة (الكبرى) في یوم 
العید بسبع حصیات، وال یرمي الحاج غیرھا من الجمرات في ھذا الیوم، ولرمي ھذه 

الجمرة وقتان:
وقت الفضیلة: ویبدأ بعد شروق شمس یوم العید ( العاشر من ذي الحجة) فعن جابر  •

قال: رأیت رسول هللا  یرمي الجمرة ضحى یوم النحر وحده، ورمى بعد ذلك بعد 
زوال الشمس" ([1]).

وقت الجواز: أولھ نصف اللیل من لیلة النحر إلى فجر الیوم التالي- أي فجر یوم الحادي •
عشر من ذي الحجة وھو أول أیام التشریق- بل قال الشافعیة والحنابلة: یمتد وقت جمرة 
العقبة إلى غروب شمس آخر أیام التشریق ( الثالث عشر من ذي الحجة )، فالرسول  
قد رفع الحرج حین سألھ الناس وھو واقف عند جمرة العقبة یوم النحر، إذ قال عبد هللا 
ر إال قال: إفعل وال حرج  م وال أُخِّ : ( ما سئل یومئٍذ عن شئ قُدِّ بن عمرو بن العاص 

ْحِر ، َفَرَمِت اْلَجْمَرَة َقْبَل اْلَفْجِر)([3]). ِ  ِبأُمِّ َسَلَمَة َلْیَلَة النَّ )[2]، وقد (أْرَسَل َرُسوُل هللاَّ

برقم مسلم رواه [1]

برقم البخاري رواه [2]

[3] . السنن الكبرى للبیھقي برقم 9356.



تنبیھ ھام: إذا انھى الحاج رمي جمرة 
العقبة (الكبرى) فحلق أو قصر یكون قد 
تحلل التحلل األصغر، ویحل لھ كل شيء 
من محظورات اإلحرام عدا النساء، وإذا 
طاف طواف اإلفاضة فقد تحلل التحلل 
األكبر، بحیث یتاح لھ كل ما یفعلھ من 

سائر المباحات، من الطیب والجماع وغیر 
ذلك



َل َتَعجَّ َفَمن َمْعُدوَداٍت اٍم أَیَّ ِفي َهللا َواْذُكُروا ﴿
إِْثَم َفَال َر َتأَخَّ َوَمن َعَلْیِھ إِْثَم َفَال َیْوَمْیِن ِفي
إَِلْیِھ ُكْم أَنَّ َواْعَلُموا َهللا قُوا َواتَّ َقى اتَّ لَِمِن َعَلْیِھ
لفظ اختیار وفي البقرة ﴾ ُتْحَشُروَن
الجمر رمي أن إلى یشیر ما اآلیة في الذكر

الجمرة ترمي وأنت ألنك ذكر فیھ نفسة
اَْكَبُر َوهللاُ ِهللا، ِبْسِم تقول



ثانیاً: الرمي في أیام التشریق: یجب على الحاج أن یرمي في كل 
یوم من أیام  التشریق الجمرات الثالث، فیبدأ بالصغرى، ثم 
الوسطى، ثم الكبرى، یرمي كل واحدة من ھذه الجمرات سبع 
حصیات، فیكون مجموع ما یرمي من حصیات في كل یوم إحدى 

وعشرین (21) حصاة.
    ویبدأ الرمي بعد زوال الشمس، ألن النبي  رمى بعد الزوال 
مباشرة، أما إن رمى قبلھ فال حرج علیھ إذا خشي األذى والمشقة 
َد بسفر رفقتھ یوم النفر ونحو  بسبب الزحام وكثرة الحجاج، أو َتَقیَّ
ذلك، استناداً للرخصة المرویة عن ابن عباس من الصحابة، وعن 
طاووس وعطاء من التابعین، ورویت عن اإلمام أبي حنیفة وإلیھ 
ذھب ابن العقیل وابن الجوزي من الحنابلة وجزم بذلك الرافعي من 
الشافعیة، مستدلین بحدیث: (حدث وال حرج) المروي عن عبدهللا 

بن عمرو بن العاص المتقدم ذكره آنفا.



ولكن من أخذ بھذه الرخصة فال یبدأ رمیھ إال 
بعد الفجر كما نص علیھ من أجازه، وأما أن 
یرمي من منتصف اللیل عن الیوم التالي فلم 
نجد لذلك رخصة في معتمد أقوال الفقھاء، 

والواجب االحتیاط للعبادة، وعدم اللجوء إلى 
األقوال النادرة، وفي رمي الجمرات الیوم بعد 
الزوال یسر وسھولة والحمد هلل رب العالمین 

.([1])

م بتاریخ الجمرات رمي وقت رقم األردني اإلفتاء مجلس قرار نص یراجع [1]



حكم التوكیل في الرمي:
    من عجز عن رمي الجمرات بنفسھ لضعف من مرض وكبر السن، 
وللصبیة والنساء ونحوھم، أن ُیوكلوا غیرھم برمي الجمار عنھم، لقولھ 
تعالى: " فاتقوا هللا ما استطعتم" ، وھؤالء ال یستطیعون مزاحمة الناس 
عند الجمرات، وزمن الرمي قد یفوت وال یشرع قضاؤه؛ ال سیما بأن 
مكان نزول الحجیج األردنیین في منى بعید عن الجمرات ویقتضي 

المشي مسافة كبیرة تنوف أحیاناً ذھاباً وإیاباً عن (6كم) وتزید، مع ما 
في ذلك من المشقة والعناء وخوف الضیاع، والشریعة اإلسالمیة ترفع 
الحرج والمشقة عن األمة، فجاز لذلك أن یوكلوا بالرمي، كما جاء عن 
ِ  َوَمَعَنا  جابر بن عبدهللا رضي هللا عنھما قال:" َحَجْجَنا َمَع َرُسوِل هللاَّ

ْبَیاِن، َوَرَمْیَنا َعْنُھْم)([1]). ْیَنا َعْن الصِّ ْبَیاُن، َفَلبَّ النَِّساُء َوالصِّ

[1] . أخرجھ ابن أبي شیبة (13841)، رواه ابن ماجة  برقم 3038، والبیھقي ( 5/156) 



التعجل في الخروج من منى:
: {َواْذُكُروا      یقول 

َر َفَال إِْثَم َعَلْیِھ}([1])، فإذا فرغ الحاج من رمي الجمرات الثالث, یوم الثاني عشر ا َل ِفي َیْوَمْیِن َفَال إِْثَم َعَلْیِھ َوَمْن َتأَخَّ اٍم َمْعُدوَداٍت َفَمْن َتَعجَّ َ ِفي أَیَّ هللَّ
من ذي الحجة، وھو الیوم الثاني من أیام التشریق، فلھ أن یغادر 
منى إلى مكة المكرمة قبل غروب الشمس، ویسّمى ھذا (النفر 

األول)
     وأما إذا لم ینو الحاج التعجل، ألنھ غیر مرتبط بقافلة، ولم ینفر 
من منى حتى غربت علیھ الشمس، فیجب علیھ المبیت بمنى، وال 
یجوز لھ النفر حتى یرمي الجمرات الثالث في الیوم التالي، وھو 
الیوم الثالث من أیام التشریق، ویسّمى ھذا النفر (النفر الثاني)، 

بِّراً وُمھلًال وشاكراً هلل تعالى أن وّفقھ  حیث ینفر الحاج من منى مكَّ
ألداء مناسك.

[1] . سورة البقرة، 203.



ذبح الھدي
تعریف الھدي: 

الھدي: كل ما ُیھدى إلى الحرم من النعم - اإلبل والبقر 
والغنم - بشروط خاصة، تقرباً هلل تعالى وفداء عن 

النفس، وقد حدد الشرع أنواع الھدي وھي اإلبل أو البقر 
أو الغنم (المعز والضأن ) لقولھ تعالى: } ولكل أمة جعلنا 
منسكا لیذكروا اسم هللا على ما رزقھم من بھیمة األنعام { 

([1])، وتجزئ الواحدة من الغنم في الھدي عن شخص 

واحد ، أما االبل أو البقر فتجزئ الواحدة منھا عن سبعة 
أشخاص. 

[1]



أنواع الھدي وحكمھا 
  ینقسم الھدي إلى نوعین:

النوع األول ھدي التطوع: الھدي الذي ُیَتَقَرُب بھ إلى هللا 
تعالى، بال سبب یلزمھ بھ، إذ ُیستحب لمن قصد مكة 

المكرمة، حاجاً أو معتمراً أن یھدي إلى الحرم من بھیمة 
األنعام مقتدیاً بالحبیب المصطفى  الذي أھدى إلى 
الحرم في حجة الوداع مائة بدنة، حیث ُیْذبح و ُیْنَحر 
الھدي وُیفرق على فقراء ومساكین الحرم، كما یجوز 

لصاحبھ أن یأكل منھ ما یشاء، لقولھ تعالى: {َفُكلُوا ِمْنَھا 
. ([1]){ َوأَْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعَترَّ

[1] . سورةالحج، 36.



النوع الثاني الھدي الواجب: وھو ما یتحتم على الحاج أو المعتمر تقدیمھ في 
الحاالت التالیة:

التمتع والقران: وسبب وجوب الھدي ھنا قولھ تعالى: } فمن تمتع بالعمرة إلى •
الحج فما استیسر من الھدى { ([1]) شكراً هلل تعالى أن وفق الحاج المتمتع أو 
القارن ألداء مناسك الحج والعمرة في سفر واحد، وھذا الھدي یجوز لصاحبھ 
األكل منھ والتصدق، فإن لم یجد الحج الھدي أو ثمنھ فعلیھ صیام ثالثة أیام في 
الحج وسبعة إذا رجع ھذا إن لم یكن أھلھ حاضري المسجد الحرام واال فال ھدي 

علیھ لقولھ تعالى } ذلك لمن لم یكن أھلھ حاضري المسجد الحرام { ([2]).
ارتكاب محظور من محظورات اإلحرام، أو ترك واجب من واجبات الحج، وھذا •

ال یجوز لصاحبھ أن یأكل منھ.
النذر، وھو ما ینذره المسلم للبیت الحرام، كأن یقول: نذرت أن أھدي إلى البیت •

الحرام بقرة أو شاة أو بدنة، وھذا الھدي ال یجوز للناذر أن یأكل منھ، ألنھ صار 
بالنذر لفقراء البیت الحرام، ال حق فیھ ألحد سواھم، والھدي قربة هلل تعالى، 
ورمز للتضحیة والفداء، وعون للفقراء والمحتاجین، وزاد للحاج في إقامتھ بمنى.

البقرة، سورة [1]

البقرة، سورة [2]



شروط الھدي:
أن یكون من األنعام، أي من اإلبل أو البقر أو الماعز أو الضأن •

- كما مر سابقاً -  وال یجوز أن یكون من غیرھا.
أن یكون سلیماً من العیوب التي ُتْنِقُص اللحم، تام الخلقة، فال •

یجوز ذبح العرجاء أو العوراء أو المریضة أو العجفاء الھزیلة 
: (أَْرَبٌع الَ ُتْجِزُئ ِفي األََضاِحيِّ : اْلَعْوَراُء،  لضعفھا، لقولھ 

اْلَبیُِّن َعَوُرَھا، َواْلَمِریَضُة، اْلَبیُِّن َمَرُضَھا، َواْلَعْرَجاُء، اْلَبیُِّن 
َظْلُعَھا، َواْلَكِسیَرةُ، الَِّتي الَ ُتْنِقي)([1])، فإذا وجدت ھذه العیوب 

األربعة في البھیمة فال ُیْجِزُئ إھداؤھا، وكلما كان الھدي أسمن 
وأكمل كان أفضل وأعظم أجرا.

[1] . رواه النسائي برقم 4369 ، وابن ماجة برقم  3144.



أن یبلغ سناً معینًة: •
اإلبل ال یقل عمرھا عن خمس سنوات.1.
 البقر ال  یقل عمرھا عن السنتین.2.

الضأن أن یتم ستة أشھر.•
الماعز أن یتم سنة. •

        وما دون ذلك ال یجزئ.
أن ُیذبح الھدي في منى ویجوز في مكة •

المكرمة وضمن حدود الحرم.



أو تطوع ھدي كان إن ھدیھ، الحاج ذبح وقت
صالة بعد من یبدأ ذبحھ فوقت تمتع، أو قران
بمغیب النحر، أیام آخر إلى ویمتد النحر، عید

من الثالث الیوم العید أیام من الرابع الیوم شمس
ارتكاب بسبب كان إن أما ، التشریق أیام

بوقت ذبحھ یتقید فال واجب، ترك أو محظور،
ال تطوعاً، أم واجباً أكان سواء والھدي معین،
المكرمة مكة وھي الحرم، منطقة في إال یذبح

غیرھا في ذبحھ یجوز وال ومنى،



تنبیھ ھام: أخي الحاج إذا ذبحت 
بنفسك، أو وّكلت شخصاً ولم تكن قد 
ذبحت عن طریق المؤسسات الموكلة 

بذلك، فتأكد من سالمة ذبیحتك 
وتقطیعھا وتوزیعھا، لتحصل على 

األجر 
كام

اً، بدل ان تتركھا فتفسد وتؤذي الحجاج برائحتھال



التوكیل في ذبح الھدي: ُیستحُب لمستطیع 
النحر ذبح ھدیھ بنفسھ، ویجوز لغیر المستطیع 
توكیل غیره بالذبح عنھ، سواء أكان ذلك فرداً 
أو مؤسسة، بدفع ثمن الھدي لھ، لیقوم بذبحھ 
نیابة عنھ، فعن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: أَْھَدى َرُسوُل 
ِة اْلَوَداِع ِماَئَة َبَدَنٍة، َنَحَر ِمْنَھا  ِهللا  ِفي حجَّ
ا َفَنَحَر َما َبِقَي  َثالِثیَن َبَدَنًة ِبَیِدِه، ُثمَّ أََمَر َعلِّیً

ِمْنَھا)([1]).
[1] . رواه أحمد برقم 2359، وأبو داود بنحوه برقم 1763.



الحلق أو التقصیر
الحلق: إزالة شعر الرأس، والتقصیر: أخذ جزء منھ بالمقص ونحوه 

حیث یقوم الحاج أو المعتمر بالحلق أو التقصیر عند التحلل.
حكم الحلق أو التقصیر ووقتھ:

الحلق أو التقصیر ُنسٌك واجب یطلب من الحاج والمعتمر، ویجب في 
ترك الحلق أو التقصیر الدم (ذبح شاة)، والحلق أفضل من التقصیر للرجال، 

ألن هللا  تعالى قّدمھ على التقصیر في قولھ تعالى: { ُمَحلِِّقیَن ُرُءوَسُكْم 
: (لیس على  ِریَن }([1])، وأما النساء فُیْطلُب منھن التقصیر، لقولھ  َوُمَقصِّ

النساء حلق، إنما على النساء التقصیر)([2])، ویجوز للحاج أن یحلق أو 
یقصر من شعره، في أي یوم من أیام عید النحر األربعة، ویبدأ وقتھ بعد 
منتصف لیلة العید، وإذا أخر الحاج الحلق عن أیام العید فإنھ یجب علیھ 

بتأخیره ذبح شاة، ویبقى محرماً حتى یحلق أو یقصر.

[1] . سورة الفتح 27.

[2] . رواه أبو داود باب الحلق والتقصیر  برقم 1986.



       ویحصل التحلل األول (األصغر) بفعل 
الحاج اثنین من ثالثة، الحلق أو التقصیر، ورمي 
جمرة العقبة (الكبرى)، وطواف اإلفاضة؛ أي 
یباح لھ جمیع ما كان محظوراً علیھ بعد إحرامھ 
عدا النساء وما یتعلق بھن من جماع أو استمتاع 
أو عقد نكاح، فإن ھذا األمر ال یجوز لھ، إال إذا 
فعل ھذه األمور الثالثة جمیعھا، وھي الرمي، 
والحلق أو التقصیر، وطواف اإلفاضة، وبذلك 

یكون قد تحلل التحلل الثاني (األكبر).



طواف الوداع
طواف الوداع یأتي بھ الحاج بعد فراغھ من مناسكھ، •

ونیتھ مغادرة مكة المكرمة، إذ یعدُّ واجباً من الواجبات 
ولم یرخص بتركھ إال ألھل األعذار كالحائض والنفساء؛ 
لما روى ابن عباس رضي هللا عنھما أن رسول هللا  

قال: (أُِمَر النَّاُس أَْن َیُكوَن آِخُر َعْھِدِھْم ِباْلَبْیِت 
ُھ ُخفَِّف َعِن اْلَمْرأَِة اْلَحاِئِض)([1]). إِالَّ أَنَّ

إذا أخر الحاج طواف اإلفاضة، إلى حین مغادرتھ مكة •
المكرمة، وسافر بعده أجزأ عن الوداع؛ ألنھ جعل آخر 

عھده بمكة المكرمة الطواف بالبیت.
[1] . البخاري برقم 1755، ومسلم برقم 3284.



الفدیة وأحكامھا
    األصل إذا التزم الحاج بآداء مناسكھ على الوجھ الشرعي المطلوب منھ، فلم یترك 

مأموراً ولم یرتكب محرماً فال شيء علیھ، وأما إن وقع في فعل محظور أثناء اإلحرام، 
فقد شرع هللا تعالى علیھ الفدیة كفارة لبعض المحظورات؟ 

الفدیة: ھي ما یتوجب على المحرم فعلھ، إذا ارتكب محظوراً من محظورات اإلحرام؛ 
وھي كما یلي:

من حلق شعره أو قصره، أو قلَّم أظفاره، أو لبس مخیطاً، أو تطیب أو ستر رأسھ، أو •
باشر المرأة فیما دون الفرج بشھوة لزمھ أحد األمور التالیة: ذبح شاة، أو إطعام ستة 
مساكین أو صیام ثالثة أیام؛ إذ ھو مخیَّر بین األمور الثالثة، قال تعالى: {َفِفْدَیٌة ِمْن 

ِصَیاٍم أَْو َصَدَقٍة أَْو ُنُسٍك }([1]).
إذا جامع المحرم زوجتھ:•
فإن وقع ذلك قبل التحلل األصغر، فسد حجھما، وعلیھما االستمرار في حجھما الفاسد، •

والقضاء في عام قادم، ونحر بدنة فإن لم یجد فبقرة فإن لم یجد فسبع من الغنم.
أما إذا كان الجماع بعد التحلل األصغر، وقبل طواف اإلفاضة، فال یفسد حجھما، •

وعلیھ ذبح شاة.
[1] . البقرة 196.



اإلحصار بالحج
الحصر المنع والتضییق وفیھ معنى الحبس، واإلحصار حصول سبب 

للحاج أو المعتمر یؤدي إلى عدم استطاعتھما القیام بالمناسك بعد إحرامھما، 
كمرٍض أو حصر عدٍو بعد أن یكون قد نوى الحج أو العمرة، فإذا أُْحِصَر 

الحاج لعوائق قد تطرأ علیھ، فتمنعھ من إكمال نسكھ، فلھ التحلل من إحرامھ، 
: (من ُكِسر أو َعَرَج، فقد َحلَّ، وعلیھ الحجُّ ِمن قابل)([1])، وفي روایة  لقولھ 

ٌة أُْخَرى). (َوَعَلْیِھ َحجَّ
تحلل الُمْحَصر من إحرامھ: 

یجوز للمحصر التحلل من إحرامھ، بعد ذبح ما تیسر من الھدي في مكة 
المكرمة ( الحرم )، فإن لم یجد اشترى بثمنھ طعاماً ووزعھ على فقراء الحرم، 

وا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة  لقولھ تعالى: {َوأَِتمُّ
ِلَِّھ َفإِْن أُْحِصْرُتْم َفَما اْسَتْیَسَر ِمَن اْلَھْديِ َوَال َتْحلِقُوا ُرُءوَسُكْم َحتَّى َیْبلَُغ اْلَھْدُي َمِحلَُّھ}([2])، ومحلھ ھنا المقصود بھ الحرم، فإن لم یستطع الذبح في منطقة الحرم، ل

جاز لھ ذبحھ محل إحصاره.
[1]. أخرجھ أبو داود برقم 1862 وابن ماجھ برقم 3077، والترمذي برقم 958.

[2] . البقرة 196.



وإذا تحلل المحصر وكانت حجتھ أو عمرتھ فرضاً، وجب 
علیھ القضاء في السنوات القابلة، أما إن كان ُنُسُكُھ َتَطُوعاً فال 

قضاء علیھ، لما ورد عن ابن عباس رضي هللا عنھما في تفسیر 
قولھ تعالى: {َفإِْن أُْحِصْرُتْم َفَما اْسَتْیَسَر ِمَن اْلَھْديِ}([1]) یقول: 

(َمْن أَْحَرَم ِبَحجٍّ أَْو ِبُعْمَرٍة ُثمَّ ُحِبَس َعِن اْلَبْیِت ِبَمَرٍض ُیْجِھُدهُ أَْو 
َعُدوٍّ َیْحِبُسُھ َفَعَلْیِھ َذْبُح َما اْسَتْیَسَر ِمَن اْلَھْديِ، َشاًة َفَما َفْوَقَھا 

ٌة  ُة اْإلِْسَالِم َفَعَلْیِھ َقَضاٌء، َوإِْن َكاَنْت َحجَّ ُتْذَبُح َعْنُھ، َفإِْن َكاَنْت َحجَّ
ِة اْلَفِریَضِة َفَال َقَضاَء َعَلْیِھ) ([2]). َبْعَد َحجَّ
فائدة: المحرم آلداء ُنُسٍك إذا اشترط 

قائ
اً: (فإن حبسني حابس فَمحلِّي حیث حبستني)، وأحصر فإنھ یتحلل من إحرامھ وال دم علیھ.ل

[1] . البقرة 196.
[2] . معرفة السنن واآلثار برقم 10792.



أخي الحاج لقد خص هللا سبحانھ وتعالى مكة المكرمة بفضائل 
كثیرة منھا: مضاعفة األجور فالصالة في الحرم بمائة ألف صالة ومما 
یجدر التنبھ إلیھ أن الرسول  كان من ھدیھ ومن باب التیسیر على 
أمتھ والرحمة بھم أنھ بعد أن انتھى من الطواف والسعي انتقل إلى 

مكان یسمى األبطح (قرب مقبرة المعالة)، ونزل بھ حتى الیوم الثامن 
من ذي الحجة، ثم توّجھ إلى منى لمبیت لیلة الترویة.

     وقد بوب البخاري في صحیحھ ( باب َمْن َلْم َیْقَرْب اْلَكْعَبَة َوَلْم 
ِل ) ذكر فیھ  َواِف اْألَوَّ َیُطْف َحتَّى َیْخُرَج إَِلى َعَرَفَة َوَیْرِجَع َبْعَد الطَّ
حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما قال: قدم النبي  مكة، فطاف 

وسعى بین الصفا والمروة، ولم یقرب الكعبة بعد طوافھ بھا حتى رجع 
من عرفة)([1]).

ِل. َواِف اْألَوَّ [1] . البخاري، كتاب الحج، باب َمْن َلْم َیْقَرْب اْلَكْعَبَة َوَلْم َیُطْف َحتَّى َیْخُرَج إَِلى َعَرَفَة َوَیْرِجَع َبْعَد الطَّ



وھذا الحدیث یبین أن رسول هللا  طیلة 
مكثھ في مكة المكرمة لم یذھب للصالة 
في المسجد الحرام رأفة ورحمة بھذه 

األمة.
وفي الختام نسأل هللا تعالى، أن یتقبل منا 
ومنك أخي الحاج، وأن یجعل حجنا 
مبرورا، وسعینا مشكورا، وذنبنا مغفورا، 

وآخر دعوانا أن الحمدهلل رب العالمین.


