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غفر اهللا له ووالديه وذريته ومجيع املسلمني
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ح      ١٤٣٣هـ.



العريني ، حممد نارص
 ./ حممد 

نارص العريني.- الرياض ، ١٤٣٣هـ.

٩٦ ص ،  ١٢ X  ١٧سم



١ ـ  احلج       ٢ ـ العمرة  ٣ ـ زيارة املسجد النبوي
أ  .  العنـوان 

ديوي ٢٥٢٫٥              ١٤٣٣/٤٨٨٣ 

١٤٣٣/٤٨٨٣ 

 

A
إال ملن أراد طبعه، وتوزيعه جماناً، بدون حذف، 
أو إضافة وبأي لغة فله ذلك وجزاه اهللا خرياً..
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احلمد هللا، جر النظر واالطالع عىل هذا الكتاب يف 
الشيخ حممد بن نارص  بيان مناسك احلج والعمرة من إعداد 
العريني ـ وفقه اهللا ـ فوجدته خمترصاً مفيداً حمرراً مؤيداً باألدلة 
العمرة  أو  احلج  يريد  ملن  اعتامده  جيب  والسنّة،  الكتاب  من 
ليكون عمله جارياً ـ إن شاء اهللا ـ عىل وفق الكتاب والسنّة، 
عىل  وسلم  اهللا  وصىل  وعمله.  بعلمه  ونفع  خرياً،  اهللا  فجزاه 

نبينا حممد وآله وصحبه.
كتبه

صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلامء

يف ١٤٣٣/٥/١٦هـ



٥ 

F

حممد  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هللا  احلمد 
وعىل آله وصحبه أمجعني؛ ومن اهتد هبديه واستن بسنته إىل 

يوم الدين.. أما بعد:
الوجه  عىل  اهللا  إىل  الدعوة  أن  أحد  عىل  خيفى  ال  فإنه 
واإلحسان  هلم  والنصح  املسلمني  بأمر  واالهتامم  الصحيح 
إليهم والتعاون يف تيسري أمور دينهم ودنياهم من واجب كل 

مسلم.
* قال تعاىل: ]  ¿  Z Â  Á  À  [املائدة: ٢].

* قال ح: «الدين النصيحة» ثالثاً، قيل: ملن يا رسول 
املسلمني وعامتهم»  قال: «هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة  اهللا؟ 

[رواه اإلمام أمحد ومسلم برقم ٥٥].

املنسك  هذا  م  أقدّ اهللا  عند  ملا  ورجاءً  لذلك  وحتقيقاً   *
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مشاركة مع ما تبذله الدولة ـ وفقها اهللا ـ خلدمة حجاج بيت 
اهللا احلرام، وكذلك أهل اخلري يف هذه البالد املباركة، يشتمل 
والزيارات  والعمرة  احلج  مسائل  من  لبعضٍ  تنبيهات  عىل 
وقفت عليها من خالل اطالعي عىل مؤلفات عدد من العلامء 
مع  باالقتباس  أو  بالنص  منها  نقلت  املعتربين،  واملشايخ 
العبارات  لبعض  تبسيط  مع  باملعنى  خيل  ال  الذي  االختصار 
لسهولة فهمها، وإضافات يسرية تتكرر االستفسارات حوهلا، 
راجياً من اهللا أل أن ينفع به إخواين املسلمني ويأجرين عليه 
وجيعل العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يتقبل من احلجاج 
وأهليهم  ديارهم  إىل  ويردهم  أجورهم  ويضاعف  حجهم 
ساملني غانمني، واحلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.



٠٥٠٤٦٤٧٩١٦
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£  ¤Z  [احلج: ٢٧ ـ ٢٩].

ح 

* قال رسول اهللا ح: «من حج هللا ومل يرفث ومل يفسق 
رجع كيوم ولدته أمه» [رواه البخاري برقم (١٥٢١)، ومسلم (١٣٥٠)].

* وقال رسول اهللا ح: «بُني اإلسالم عىل مخس، شهادة أن 
ال إله إال اهللا، وأن حممداً رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، 
وصوم رمضان، وحج بيت اهللا احلرام» [رواه البخاري (٨)، ومسلم (١٦)].
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فقال:  ح  اهللا  رسول  خطبنا  قال:   < هريرة  أيب  عن   *
«أهيا الناس، قد فرض اهللا عليكم احلج فحجوا، فقال رجل أَكلُّ 
عام يا رسول اهللا، فسكت حتى قاهلا ثالثاً، فقال رسول اهللا ح: 
لو قلت نعم لوجبت وملا استطعتم».. احلديث [مسلم برقم: ١٣٣٧].



أبغضه  أو  أركان اإلسالم فمن جحده  * احلج ركن من 
تل، وجيب عىل  بعد البيان فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإال قُ

املستطيع أن يعجل بأداء فريضة احلج لقوله تعاىل: ] |  {  
  ¬  «  ª  ©     ¨  § ¥  ¤  £  ¢    ¡  ے   ~

®       Z   [آل عمران: ٩٧].. (فتاو اللجنة الدائمة ١١/١١).



ئل شيخ اإلسالم ابن تيمية ~ عن العمرة هل هي  * سُ
واجبة وإن كان فام الدليل عليه؟



٩ 

مها  للعلامء  قوالن  وجوهبا  يف  «والعمرة   :~ فأجاب 
وجوهبا،  عنهام  واملشهور  وأمحد  الشافعي  مذهب  يف  قوالن 
والقول اآلخر ال جتب وهو مذهب أيب حنيفة ومالك، وهذا 

  }   |  [ بقوله:  احلج  أوجب  إنام  اهللا  فإن  أرجح  القول 
~   ے  ¡     Z ، مل يوجب العمرة، وإنام أوجب إمتامهام، 

فأوجب إمتامهام ملن رشع فيهام، ويف االبتداء إنام أوجب احلج، 
وهكذا سائر األحاديث الصحيحة ليس فيها إال إجياب احلج، 
إحرام  فإهنا  احلج،  يف  ما  غري  جنس  فيها  ليس  العمرة  وألن 
كله  وهذا  واملروة،  الصفا  وبني  بالبيت  وطواف  وإحالل، 

داخل يف احلج» أ. هـ [جمموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية ٥/٢٦ ـ ٦].

 

من  «واإلكثار   :~ تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال   *
الطواف بالبيت من األعامل الصاحلة، فهو أفضل من أن خيرج 
الرجل من احلرم ويأيت بعمرة مكية، فإن هذا مل يكن من أعامل 
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السابقني األولني من املهاجرين واألنصار، وال رغب فيه النبي 
ح ألمته، بل كرهه السلف» [املصدر السابق: ١٤٥].

* قال اإلمام ابن باز ~: «وأما ما يفعله بعض الناس 
اجلعرانة  أو  التنعيم  من  احلج  بعد  العمرة  من  اإلكثار  من 
عىل  دليل  فال  احلج  قبل  اعتمر  أن  سبق  وقد  غريمها،  أو 
النبي  ألن  تركه  األفضل  أن  عىل  تدل  األدلة  بل  رشعيته، 
ح وأصحابه } مل يعتمروا بعد فراغهم من احلج، وإنام 
اعتمرت عائشة < من التنعيم لكوهنا مل تعتمر مع الناس 
حني دخول مكة بسبب احليض، فطلبت من النبي ح أن 
تعتمر بدالً من عمرهتا التي أحرمت هبا من امليقات، فأجاهبا 

النبي ح إىل ذلك» ا. هـ   [جمموع فتاو ابن باز (٤٦/١٦)].
* قال الشيخ حممد بن عثيمني ~: «أما ما يفعله العامة 
أول  يف  بعمرة  فيأيت  احلِل  إىل  يرتددون  كوهنم  من  ـ  اآلن  ـ 
النهار ويأيت بعمرة أخر يف آخر النهار، فقد روي عن عطاء 
~ أنه قال: ما أدري أيؤجر هؤالء أم يؤزرون؟ يعني: أم 



١١ 

ما  ـ  املواسم  أيام  يف  سيام  وال  ـ  املفاسد  من  وفيها  يأثمون، 
تعبون أنفسهم،  هو ظاهر، فإهنم يضيّقون عىل احلجاج، ويُ
ويأتون باألمور الغرائب العجائب. وقد رأيت رجالً يسعى 
شعر،  كله  واأليرس  فقط  األيمن  رأسه  نصف  حلق  وقد 
فقلت له ما هذا؟! فقال: هذا عن عمرة أمس والباقي لعمرة 
اليوم، وهذا كله من اجلهل، ومن تالعب الشيطان» ا . هـ  [فتح 

ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ١٦/٨].



أن يويص  السفر ألي جهة كانت  أراد  إذا  املسلم  * عىل 
أمره  باتباع  والعلن  الرس  يف  أل  اهللا   بتقو وذويه  أهله 

واجتناب هنيه.
* التفقه يف أحكام احلج والعمرة حتى يعبد اهللا عىل بصرية 
وأن خيتار الصحبة الصاحلة من أهل الطاعة والفقه يف الدين 

وجيتنب رفقة السوء.
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* التحلل من حقوق الغري ورد املظامل إىل أهلها مهام كانت 
مادية أو غريها.

* أن يكتب ماله وما عليه من حقوق الناس ويشهد عىل 
ذلك واآلجال بيد اهللا أل.

* أن يتوب إىل اهللا ـ تبارك وتعاىل ـ ويقلع من الذنوب 
واملعايص ويندم عىل ما مىض منها والعزم عىل أال يعود إليها.

يف  ح  لرسوله  واملتابعة  وحده  هللا  العمل  إخالص   *
عباداته كلها واالبتعاد عن الرياء والسمعة واملفاخرة، فهذا 

من أسباب حبوط العمل وعدم قبوله.
اختيار  اثنني  من  السفر ألكثر  السنّة يف حال  من  إن   *
أحدهم ليكون أمرياً عليهم وتلزم طاعته يف شؤون سفرهم.
* العزم عىل استغالل األوقات الفاضلة يف هذه املناسبة 
املباركة بالذكر واالستغفار والدعاء وقراءة القرآن، لرشف 

الزمان واملكان.
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* احلرص عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة 
إىل اهللا باحلكمة واللني والتعامل احلسن.

اجلميع  وحث  احلجاج  خدمة  يف  املشاركة  ينوي  أن   *
عىل التقيد بالتعليامت الرسمية التي من شأهنا خدمة ضيوف 
الرمحن وتأمني سالمتهم والتعاون مع اجلهات األمنية يف صد 

كل من حياول اإلفساد واملساس بأمن البالد.

«الواجب عىل احلجاج   :~ باز  ابن  اإلمام  قال   *
الدولة  هبا  تأمر  التي  بالتعليامت  التقيد  ـ هو  اهللا  وفقهم  ـ 
وتعاىل  سبحانه  اهللا  ألن  احلجاج  ملصلحة  ـ  اهللا  وفقها  ـ 
أوجب السمع والطاعة لوالة األمر يف املعروف والتعليامت 
املعروف  مجلة  من  احلجاج  ملصلحة  الدولة  هبا  تقوم  التي 
ملا  اجلميع  اهللا  وفق  األجر،  يف  ونقص  معصية  وخمالفتها 

يرضيه» [فتاو ابن باز ١٥٥/١٧].

بالناس  الغيبة والنميمة والكذب واالستهزاء  * جتنب 
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املزاح  وتنقصهم واالستعالء عليهم والقيل والقال وكثرة 
واجلدال والكرب والغرور، فهذه أمور منكرة ال تليق باملسلم، 
فيجب الرتفع عنها والتوبة منها، قال ح: (املسلم من سلم 

املسلمون من لسانه ويده) [رواه البخاري (١٠)، ومسلم (٦٤)].

يف  املعنية  اجلهات  من  للحج  ترصيح  عىل  احلصول   *
وقت مبكر وذلك ملن أراد إبراء ذمته ويأثم من حج بدون 
النفل ليس  إذن فطاعة ويل األمر واجبة باملعروف، واحلج 
وإنام  احلج  عىل  يقترص  ال  العبادات  يف  والتطوع  بواجب، 
يتطوع يف الصالة والصيام والصدقة وغريها مما رشعه اهللا وفيه 
ض عن حج التطوع وما فيه من مشقة شديدة خاصة  ما يعوّ
عىل النساء وكبار السن مع الزحام احلاصل والتكلفة الباهظة 

يف األزمنة األخرية.



* الذين جيوز احلج عنهم ثالثة: امليت، واهلرم الذي مل 
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حيج وال يستطيع الركوب، واملريض مرضاً ال يرجى برؤه، 
وجيزؤهم ذلك عن حجة اإلسالم.

أن  يلزمه  فال  منه  تربعاً  أحد  عن  حيج  أن  أراد  من   *
ذلك  ومثل  عنه  بعيداً  أو  منه  قريباً  كان  سواء  منه  يستأذن 

الدعاء واالستغفار للمسلمني عموماً.
ج  * من مات وهو مل حيج وله مال أُخرج من تركته ما حيُ

ج عنه وال يُتصدق له. به عنه إال إذا مات كافراً فال حيُ
أن  باألجر  الغري  عن  احلج  يرغب  من  عىل  يشرتط   *
أمر  فهذا  املال،  يكون هدفه  نفسه وأال  قد حج عن  يكون 

مذموم وحيج الرجل عن املرأة والعكس.
ول من  * أشهر احلج هي شوال وذو القعدة والعرش األُ

ذي احلجة.
احلج  دين ويستطيع  عليه  احلج عىل من كان  * «جيب 

وقضاء الدين» [فتاو ابن باز ١٢١/١٦].
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* ال جيوز بعد اإلحرام تغيري النية للغري بحج أو عمرة، 
النُسك لنفسه لقول اهللا تعاىل:  بل يتعني عىل املحرم إكامل 

]¢  £  ¤  ¥ Z [البقرة: ١٩٦].

النية إىل نسك آخر يف احلج يقول  * وعن جواز تغيري 
~: «كذلك نجد الرجل حيرم  الشيخ حممد بن عثيمني 
وحيرم  ويصح،  متمتعاً  ليصري  العمرة  إىل  يقلبه  ثم  باحلج 
عليها  احلج  فيدخل  الوقت  عليه  يضيق  ثم  أوالً  بالعمرة 
فيصري قارناً وال بأس هبذا» [فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام 

(٨٤/٨ ـ ٨٥)].

* «ولو صىل املصيل يف املسجد والناس يطوفون أمامه 
مل يكره سواء مر أمامه رجل أو امرأة وهذا من خصائص 

مكة» [فتاو شيخ اإلسالم ابن تيميه ١٢٢/٢٦].
ألنفسهم  يأخذوا  أن  أحرموا  إذا  للحجاج  جيوز  ال   *
 ـ كام يقولون ـ فإن أحبوا أن ير صوراً حيتفظون هبا للذكر
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الناس صورهم وهم حمرمون فإن هذا يدخل يف الرياء وهو من 
ح: (أخوف ما أخاف عليكم الرشك  قال  الرشك األصغر، 
األصغر) فسئل عنه، فقال «الرياء» [رواه اإلمام أمحد، وصححه ابن 

.[٤٤/١ باز يف الفتاو

* «يصح التمتع والقران من أهل مكة وغريهم لكن ليس 
عىل أهل مكة هدي وإنام اهلدي عىل غريهم من أهل اآلفاق 
القادمني إىل مكة حمرمني بالتمتع أو القران» [فتاو ابن باز ٨٤/١٧].
* املرأة إذا مل جتد حمرماً للحج قادراً عىل صيانتها فليست 
بمستطيعة وال جيب عليها مبارشة احلج يف هذه احلالة حتى 

جتد حمرماً.
* وإن وجدت حمرماً قادراً ولكن رفض زوجها فلها أن 
حتج ولو مل يرض زوجها إذا كان احلج فريضة ألنه ال طاعة 

ملخلوق يف معصية اخلالق.
للحج  وبدنية  مالية  استطاعة  املرأة  عند  كان  «فإذا   *
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تنتظر لعل اهللا ييرس هلا  ولكن ليس عندها حمرم فعليها أن 
املحرم بعد ذلك، فإذا أيست من املحرم فإهنا توكل من حيج 
عنها وتدفع له تكاليف احلج، ألهنا أصبحت غري مستطيعة 
ملبارشة احلج بنفسها مع قدرهتا عليه بامهلا، هذا الذي جيب 

عليها» [املنتقى للشيخ صالح الفوزان ١٦٨/٣].

* «إذا حجت املرأة مع غري حمرم فهي عاصية تأثم بذلك، 
ألن النبي ح هنى عن أن تسافر املرأة إال مع ذي حمرم للحج 
ولغريه، أما احلج يف حد ذاته فهو صحيح إن شاء اهللا لكن 
مع اإلثم، نرجو أن يعفو اهللا عنها» [املصدر السابق ١٦٨/٣-١٦٩].
احلج  يف  احليض  منع  حبوب  تناول  للمرأة  جيوز   *

ورمضان عىل أال يرتتب عليها إرضار بصحتها.

* احلائض والنفساء تغتسالن وحترمان وتنويان الدخول 
إال  غريمها  يفعله  ما  وتفعالن  عمرة  أو  حجاً  النسك  يف 
الطواف بالبيت والسعي، فهذا يتم بعد الطهر واالغتسال.
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* «لو طافت املرأة وبعد أن انتهت من الطواف أصاهبا 
احليض فإهنا يف هذه احلالة تسعى ألن السعي ال تشرتط له 

الطهارة» [تنبيهات عىل أحكام ختتص باملؤمنات للشيخ صالح الفوزان].
* الطفل الصغري لويل أمره أن حيج به ويعتمر، فإذا كان مميزاً 
أحرم بإذن وليه، وإن كان غري مميز أحرم ونو عنه وليه، وله 
حج ولوليه أجر، ولكن ال جتزئه عن الفريضة وحيج إذا بلغ.

* ال حيتاج الطفل إىل طواف وسعي مستقل، بل يميش 
مل وينوي الويل عن نفسه  مع وليه، فإن عجز عن امليش حيُ
أن يكون  السعي والطواف، وينبغي  الطفل يف  وينوي عن 

الطفل طاهر الثوب والبدن حال الطواف.
عنه،  يكمل  ال  فإنه  احلج  أعامل  أثناء  يف  مات  «من   *
ح  النبي  يأمر  فلم  فامت  راحلته  تهُ  صَ وقَ الذي  حلديث 
بإكامل احلج عنه، وقال: (إنه يُبعث يوم القيامة ملبياً) [متفق 

عليه] [فتاو ابن باز ١٥٢/١٦].
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ح لإلحرام،  التي حددها رسول اهللا  * هي األماكن 
ح ألهل املدينة  قّتَ رسول اهللا  قال ابن عباس{ : (وَ
ذا احلليفة، وألهل الشام اجلحفة، وألهل نجد قرن املنازل، 
وألهل اليمن يلملم، وقال: هنَّ هلن ولكل آتٍ أتى عليهن 
ذلك  دون  كان  ومن  والعمرة،  احلج  أراد  ممن  غريهم  من 
برقم  البخاري  [رواه  مكة)  من  مكة  أهل  حتى  أنشأ  حيث  فمن 

(١٨٤٥)، ومسلم (٢٨٠٤)].

* ذو احلليفة هو املسمى اآلن «أبيار عيل».
* وقرن املنازل املسمى اآلن «السيل الكبري».

* ومن مل يمر من هذه املواقيت فإنه حيرم عند حماذاهتا 
براً أو جواً أو بحراً، وعىل قائد الوسيلة التنبيه عىل ذلك قبل 

اجتيازها بوقت يمكن للراكب أن حيرم قبل املرور هبا.
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إال  العمرة  أو  احلج  أراد  ملن  امليقات  جتاوز  جيوز  ال   *
حمرماً، ومن أحرم قبل امليقات صح إحرامه.

* ومن مل ينو احلج إال بعد جتاوز امليقات أحرم من مكانه 
الذي نو منه وال يلزمه الرجوع إىل امليقات لإلحرام منه.

* ومن نو العمرة بعد جتاوزه امليقات وقد وصل داخل 
وكذلك  خارجه،  من  واإلحرام  الرجوع  لزمه  احلرم  حدود 
من نو العمرة من أهل مكة أو غريهم حيرمون من التنعيم 
التنعيم  إىل  باخلروج   > لعائشة  ح  النبي  ألمر  غريه  أو 

لإلحرام منه. [احلديث للبخاري برقم (١٧٨٥)، ومسلم (٢٩١٠)].

* ومن جتاوز امليقات غري حمرم وقد نو احلج أو العمرة 
سواء كان ناسياً أو جاهالً أو عامداً لزمه الرجوع واإلحرام 
من امليقات فإن مل يرجع فعليه دم جيزئ يف األضحية يذبح 
بن  عبداهللا  لقول  نسكاً،  ترك  ألنه  مكة  فقراء  عىل  ويوزع 
فليهرق  تركه  أو  شيئاً  نسكه  من  نيس  «من   :> عباس 
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دماً» [رواه مالك يف املوطأ وغريه (٤١٩/١)].
وإنام  العمرة  أو  احلج  ناوٍ  غري  مكة  إىل  يسافر  ومن   *
لتجارة أو زيارة أو غريمها فال عليه يشء بتجاوزه امليقات 

غري حمرم إذا كان قد أد الفريضة.
منها  حيرمون  غريهم  من  فيها  كان  ومن  مكة  أهل   *
احلرم  احلل خارج حدود  من  فيحرمون  العمرة  أما  للحج 

مثل التنعيم وعرفة واجلعرانة وغريها.
* ومن كانت مساكنهم أصالً دون املواقيت مثل أهل 
جدة، بدر، مستورة، الرشائع الرشقية، هؤالء حيرمون من 

بيوهتم أو من حيث طرأت عليهم نية احلج أو العمرة.
 

احلاج  حيرم  أن  وهو  األفضل  وهو  [التمتع]   : أوالً  *
من امليقات يف أشهر احلج، وهي شوال وذو القعدة وعرش 
ذي احلجة، فيطوف ويسعى وحيلق أو يقرص ويتحلل من 
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عمرته، واألوىل يف حقه أن يقرص ليكون احللق يف احلج إذا 
كانت املدة بني العمرة واحلج قصرية ال يمكن معها نبت 

الشعر.
* ويف يوم الرتوية حيرم باحلج ويأيت بأعامل احلج كاملة 
وعليه اهلدي ألنه متمتع، واهلدي شاة جتزئ يف األضحية أو 
بع بقرة، فمن مل جيد صام ثالثة أيام يف احلج  بع بدنة أو سُ سُ

وسبعة إذا رجع إىل أهله.
بالعمرة  امليقات  من  حيرم  أن  وهو  [القارن]  ثانياً:   *
ويسعى  القدوم  طواف  يطوف  احلرم  وصل  فإذا  واحلج، 
سعي احلج بني الصفا واملروة، ويبقى عىل إحرامه إىل يوم 
تقصريه  أو  الرأس  وحلق  العقبة  مجرة  رمي  وبعد  النحر، 
اهلدي  وهذا  كاملتمتع،  هدي  وعليه  اإلحرام.  من  يتحلل 
الواجب عليهام إنام هو شكر هللا تعاىل أن يرسّ هلام أداء نسكي 

احلج والعمرة يف سفر واحد.
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وحده،  باحلج  امليقات  من  حيرم  أن  وهو  [املفرد]:   *
القدوم ويسعى سعي  يطوف طواف  احلرم  إىل  فإذا وصل 
العقبة  مجرة  يرمي  حتى  إحرامه  عىل  ويبقى  كالقارن  احلج 
يوم النحر وحيلق أو يقرص واحللق أفضل وليس عليه هدي 

ألنه مفرد.
* «إن عىل القارن طوافاً واحداً وسعياً واحداً وأن ذلك 
وسعيني،  طوافني  املتمتع  عىل  وأن  وعمرته،  حلجه  يكفيه 
وأمحد  والشافعي  مالك  منهم  العلامء  وهذا مذهب مجهور 
يف أصح الروايات» [مناسك احلج والعمرة من أضواء البيان للشيخ حممد 

األمني الشنقيطي ص ١٧٩].

بعد  فعاله  فإن  واحد،  سعي  واملفرد  القارن  «عىل   *
طواف القدوم أجزأمها وال يلزمهام أن يأتيا بسعي آخر، فإن 
يأتيا به بعد طواف  القدوم وجب أن  مل يفعاله بعد طواف 

اإلفاضة» [جمموع فتاو ابن باز ١٤٨/١٦-١٤٩]. 
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: أن حيرم هبا من امليقات ويطوف  * صفة العمرة إمجاالً
بالبيت ويسعى بني الصفا واملروة ثم حيلق أو يقرصّ ويكون 

إحرام أهل مكة للعمرة من خارج احلرم.
* صفة احلج: أن حيرم اآلفاقي به من امليقات وحيرم 
لُّون هبا من اآلفاقيني من مكة ويطوف  به أهل مكة واملحِ
الصفا واملروة، وهلام أن  للقدوم ويسعيان بني  القارن واملفرد 
يؤخرا السعي ليأتيا به بعد طواف اإلفاضة (أي طواف احلج) 
يأيت  ثم  بمنى،  التاسع  وليلة  الثامن  اليوم  ويكون احلجاج يف 
احلاج بالوقوف بعرفة واملبيت بمزدلفة ويرمي مجرة العقبة 
يوم العيد وينحر هديه إن كان عليه هدي وحيلق رأسه أو 
يقرصه ويطوف طواف اإلفاضة ويسعى بني الصفا واملروة 
إن كان متمتعاً وكذا القارن واملفرد إذا مل يسعيا مع طواف 
القدوم ثم يبيت بمنى ليايل أيام الترشيق، ويرمي اجلمرات 
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عندما  البيت  يودع  ثم  الزوال،  بعد  الترشيق  أيام  الثالث 
يريد مغادرة مكة بسبعة أسواط، وهو طواف الوداع.



له  يستحب  امليقات  إىل  املعتمر  أو  احلاج  وصل  إذا   *
االغتسال والتطيب وما حيتاج إليه من تقليم األظافر وقص 
الشارب وإزالة شعر اإلبطني والعانة، وإن عملها احلاج يف 
لقِرصَ  الداخل  حجاج  خاصة  بأس  فال  السفر  قبيل  منزله 
مسافة السفر ويف ذلك ختفيف ألماكن الوضوء يف أوقات 

الزحام يف موسم احلج وعمرة رمضان.
وأظفاره  شعره  من  يأخذ  فال  يضحي  أن  أراد  ومن   *
احلجة،  ذي  شهر  دخول  بعد  إحرامه  وقت  كان  إذا  شيئاً 
من  االنتهاء  عند  الرأس  شعر  تقصري  ذلك  يف  يدخل  وال 
وواجباهتا،  مناسكها  من  نسك  ذلك  ألن  للمتمتع  العمرة 

نّة. واالغتسال والتطهر لإلحرام سُ
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وإزاراً  رداءً  اإلحرام  ثياب  املعتمر  أو  احلاج  يلبس   *
التي  الثياب  من  شاءت  ما  تلبس  واملرأة  نظيفني،  أبيضني 
ال تلفت النظر بزينتها سواء من اللون األسود أو األخرض 
أو غريمها دون األبيض إذا مل تكن عادهتا لبسه وال متنع إال 
من لبس القفازين عىل كفيها وكذلك الربقع والنقاب عىل 
وجهها لقوله ح: (وال تنتقب املرأة وال تلبس القفازين) 

[رواه البخاري برقم (١٨٣٨)].

* يلزم املرأة تغطية وجهها باخلامر أمام الرجال األجانب 
بعض  جيعل  مما  وجهها  الغطاء  المس  لو  عليها  يشء  وال 
النساء يضعن عصابة عىل جباههن لرفع الغطاء عن الوجه 

وهذا بدعة.
عند  يريده،  الذي  النسك  يف  الدخول  املسلم  ينوي   *
استوائه عىل راحلته أو مركوبه ويقول: (اللهم لبيك حجاً 
وعمرة إن كان قارناً أو لبيك عمرة إن كان متمتعاً هبا إىل 

احلج، أو لبيك حجاً إن كان مفرداً).
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الً فيستحب أن يقول: اللهم لبيك حجاً  كَّ وَ * وإن كان مُ
أو عمرة عن فالن بن فالن رجل أو امرأة، وإن نيس االسم 
األعامل  (إنام  ح:  قال  بالنيات،  األعامل  ألن  النية  فتكفي 
بالنيَّات وإنام لكل امرئ ما نو) [رواه البخاري برقم (١)، ومسلم 

.[(٤٩٢٧)

* وإن جعل عقد النية بعد صالة فريضة أو بعد صالة 
ركعتني فحسن، وإن مل يفعل أو كان وقت هني فال حرج عليه.
اللهم  «لبيك  وصفتها:  النية  عقد  بعد  التلبية  تبدأ   *
لك  والنعمة  احلمد  إن  لبيك،  لك  رشيك  ال  لبيك  لبيك، 

وامللك، ال رشيك لك».
بالنسك  التلفظ  اإلحرام ويستحب  نية  املسلم  يعقد   *
الذي نواه دون غريه من سائر العبادات كالطواف والسعي 
عن  نّة  سُ به  يرد  مل  ألنه  وغريها  والصيام  والزكاة  والصالة 
رسول اهللا ح، بل قال ح: (من أحدث يف أمرنا هذا ما 
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ليس منه فهو رد) [رواه البخاري برقم (٢٦٩٧)، ومسلم (٤٤٩٢)].

* تستمر التلبية يف احلج إىل الرشوع يف رمي مجرة العقبة، 
نّة  ويف العمرة إىل بداية الطواف، والتلبية يف احلج والعمرة سُ

مؤكدة وال يشء عىل من تركها ومن نسيها.
واملرأة  للرجال،  التلبية  عند  الصوت  رفع  يستحب   *

ختفض صوهتا بحيث تسمع رفيقتها فقط.
* جيوز للمحرم رجالً أو امرأة أن يبدل مالبس إحرامه 
لذلك،  احتاج  إذا  خييطها  أن  وله  اتسخت،  إذا  ويغسلها 
بالبدن كله كالقميص  الذي حييط  املنهي عنه هو  واملخيط 

والفنيلة والرساويل للرجال.
يبْ وإزالة الشعر أو أخذ يشء  ظر الطِّ * بعد اإلحرام حيُ
من شعر اجللد أو الظفر أو لبس املخيط للرجل أو تغطية 
عمل  وإن  غريمها،  أو  العاممة  أو  كالشامغ  بمالصق  رأسه 
شيئاً منها ناسياً أو جاهالً فال يشء عليه ويزيلها إذا ذكر أو 
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علم، ومن فعلها متعمداً من غري حاجة أثم وعليه الفدية، 
ومن فعلها حلاجة فعليه الفدية وال إثم عليه.

التلبية اجلامعية للحجاج لعدم ورود ذلك  * «ال جتوز 
عن النبي ح وال عن خلفائه الراشدين رضوان اهللا عليهم، 

بل هو بدعة» [اللجنة الدائمة لإلفتاء ٣٥٨/١١].
* من احلجاج من إذا أحرموا تعمدوا كشف أكتافهم 
ال  هذا  أن  واملرشوع  نّة،  السُ من  هذا  أن  منهم  ظناً  اليمنى 

يُفعل إال عند طواف القدوم وهو ما يسمى باالضطباع.

* للمحرم عند إحرامه من امليقات أن يشرتط للحاجة 
كمرض أو خوف فيقول عند عقد نية اإلحرام رجالً كان 
حبستني»،  حيث  فمحيل  حابس  حبسني  «فإن  امرأة:  أو 
عبداملطلب  بن  الزبري  بنت  لضباعة  ح  اهللا  رسول  لقول 
ملا قالت يارسول اهللا إين أريد أن أحج وأنا شاكية، قال هلا 
حيث  حميل  أن  واشرتطي  «حجي  والسالم:  الصالة  عليه 
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حبستني» [رواه البخاري برقم (٥٠٨٩)، ومسلم (٢٩٠٣)].
يتمكن  مل  من  كل  عن  احلرج  يرفع  االشرتاط  وهذا   *
من إمتام نسكه ملرض أو غريه أن حيل من إحرامه وال يشء 

عليه.
* ومن مل يشرتط عند اإلحرام وعجز عن إكامل نسكه 

ألي سبب يكون حمرصاً.
* قال اإلمام ابن باز ~: «من أُحرص فليس له التحلل 
حتى ينحر هدياً ثم حيلق أو يقرص، فإن كان قد اشرتط حل 
ومل يكن عليه يشء ال هدي وال غريه، وإن عجز عن اهلدي 
صام عرشة أيام ثم حلق أو قرصّ ثم حل، ويذبح املحرص 
هديه يف املكان الذي أحرص فيه سواء كان داخل احلرم أو 
خارجه، ويعطى للفقراء، فإن مل يوجد هناك فقراء وجب 

نقله إليهم» [جمموع فتاو ابن باز ١٥٣/١٦ـ ١٥٤].
ال  العمرة  أو  احلج  واجبات  من  نقص  ألي  الفدية   *
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يأكل منها صاحبها وتذبح يف احلرم وتوزع عىل فقرائه.
* ال جيوز للمحرم خطبة النساء وال عقد النكاح عليهن 

لنفسه أو غريه أو بالوكالة أو مبارشهتن بشهوة.
* ال جيوز للمحرم أو غري املحرم التقاط اللقطة يف البلد 

احلرام نقوداً أو غريها إال هبدف تعريفها.
أو اإليذاء  بالقتل  التعرض للصيد  * ال جيوز للمحرم 
أو املعاونة عىل ذلك، وأما صيد احلرم فهو حرام دائامً عىل 

املحرم وغري املحرم، وكذلك تنفريه.
* حيرم قطع شجر احلرم إال ما نبت بفعل الناس ألهنم 

هم الذين زرعوه ويف ملكهم.
األذن  وسامعة  والساعة  اخلاتم  لبس  للمحرم  جيوز   *
وسقف  بالشمسية  واالستظالل  احلزام  ولبس  والنظارة 
السيارة وغسل الرأس والبدن عند احلاجة وإن سقط شعر 

بدون قصد فال حرج عليه، وله أن يبيع ويشرتي.
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* «أما من فعل حمظوراً من حمظورات اإلحرام مثل قص 
له  ذاكراً  بالتحريم  عاملاً  املخيط  لبس  أو  األظافر  أو  الشعر 
مسكني  لكل  مساكني  ستة  إطعام  وهي  ذلك  فدية  فعليه 
نصف صاع أو ذبح شاة جتزئ يف األضحية أو صيام ثالثة 
أيام حلديث كعب بن عجرة الثابت يف ذلك، فإن كان ناسياً 

أو جاهالً فال يشء عليه» [فتاو ابن باز: ١٧٩/١٧].
بمزدلفة  كاملبيت  احلج  واجبات  من  واجباً  ترك  من   *
يف  جيزئ  دم  فعليه  امليقات،  من  واإلحرام  عذر،  لغري 
بع بقرة، فإن مل  بع بدنة أو سُ األضحية ضأن أو معز، أو سُ
جيد فصيام عرشة أيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل 

أهله، ويشرتط يف الفدية ما يشرتط يف األضحية.



* أركان احلج أربعة هي: اإلحرام، والطواف، والسعي، 
والوقوف بعرفة، وهو الركن الذي يفوت احلج بفوات وقته قال 
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ح: (احلج عرفة) [رواه أمحد (١٨٧٧٣) والنسائي (٣٠١٦) وابن ماجه (٣١٥)].

* أركان العمرة ثالثة: اإلحرام، والطواف، والسعي.

* الواجبات يف احلج سبعة، ويف العمرة اثنان، جيب عىل 
احلاج واملعتمر اإلتيان هبا وإال جربت بالدم ال يأكل منه من 

وجب عليه، وإنام لفقراء مكة.
من  اإلحرام  مها  واجبني  يف  والعمرة  احلج  جيتمع   *

امليقات واحللق أو التقصري.
* الثالث من واجبات احلج: الوقوف بعرفة إىل غروب 

الشمس ملن وقف هناراً.
* الرابع: املبيت بمزدلفة.

* اخلامس: رمي مجرة العقبة يوم العيد، ورمي اجلمرات 
الثالث يف أيام الترشيق بعد الزوال.

الثالث  الترشيق  أيام  ليايل  بمنى  املبيت  السادس:   *
للمتأخرين، وليلتني للمتعجلني.
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* السابع: طواف الوداع للحاج، إال احلائض والنفساء 
فليس عليهن وداع ال يف حج وال عمرة.

* الواجب يف احلج الذي جيوز التوكيل فيه عند احلاجة 
هو رمي اجلامر عن الشيخ الكبري واملرأة الضعيفة العجوز 
واحلامل إذا خافت عىل نفسها أو عىل جنينها والطفل الذي 
يكلف  الوقت احلارض ال  اجلمرات يف  أن رمي  مع  يُميّز،  مل 
بأدوارها  التوسعة اجلديدة  بعد تشغيل  ـ  ـ وهللا احلمد  أحداً 

املتعددة، فجز اهللا والة األمر خرياً ووفقهم إىل اخلري دائامً.



* وهي من السنة يثاب فاعلها وال يعاقب تاركها، وينبغي 
للحاج واملعتمر احلرص عىل اإلتيان هبا ما أمكن يف هذه األوقات 
الفاضلة واألماكن التي رشفها اهللا عىل غريها ليفوز بثواهبا 
وال يلزمه برتكها فدية وال يلحقه إثم إال إذا كان الرتك رغبة 
عنها، قال ح: (من رغب عن سنتي فليس مني) [رواه البخاري 
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برقم: (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١)].

* ومن هذه املستحبات تقبيل احلجر األسود يف الطواف 
واستالم  ذلك،  عند  والتكبري  إليه  اإلشارة  أو  استالمه  أو 
الركن اليامين، وصالة ركعتني بعد الطواف يف حج أو عمرة 
أو غريمها. واالضطباع يف طواف القدوم أو العمرة، والرمل 
يف األشواط الثالثة من طواف القدوم أو العمرة، والرشب 
من ماء زمزم، والصعود عىل جبل الصفا واملروة، واإلرساع 
بني العلمني يف املسعى للرجال، والبقاء يف منى يوم الرتوية 
وليلة عرفة، والدعاء بعد رمي اجلمرات والتأخر إىل اليوم 

الثالث عرش.



خصائص  من  اهللا  جعلها  رشعية  عبادة  الطواف   *
الكعبة املرشفة فقط، فال جيوز أن يُطاف بغريها يف أي مكان 
عىل وجه األرض ال عىل قرب أو معبد أو غريمها كام يُشاهد يف 
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بعض الدول اإلسالمية ـ ولألسف ـ والطواف من اجلاهل 
بطوافه عبادة اهللا وحده ال  الذي يظن جواز ذلك ويقصد 
يقصد التقرب إىل صاحب القرب، فهذه بدعة منكرة ووسيلة 
إىل الرشك، ومن طاف تقرباً لصاحب القرب أو ذبح ونذر له 
فهذا كله رشك أكرب ـ والعياذ باهللا ـ ومن مات عىل الرشك 
ل وال يكفن وال يصىل عليه وال  األكرب مات كافراً ال يُغسّ

يدفن يف مقابر املسلمني، ويوم القيامة خالد يف النار.
* الطواف سبعة أشواط يف حج أو عمرة أو تطوعاً يبدأ 
الكعبة  باب  الذي جنوب  الركن  الذي يف  باحلجر األسود 
عن  الكعبة  وتكون  طهارة،  عىل  الطائف  يكون  أن  برشط 
ر من الكعبة ولو  ر ألن احلِجْ يساره، ويطوف من وراء احلِجْ
ل طوافه  مُ طاف من داخله ولو شوطاً واحداً مل يصح ومل يَكْ

ألنه مل يطف بالكعبة كلها.
* ال يشرتط لصحة الطواف تقبيل احلجر األسود، فإن 
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ل  تيرس تقبيله وإال يُستلم باليد أو غريها كالعصا مثالً وقبّ
ما استلمه به، أو إشارة باليد وال يقبلها.

إذا كان تقبيل احلجر أو استالمه ال يتم إال بمزامحة   *
مستحب  ألنه  واالستالم  التقبيل  فليرتك  وإيذائهم  الناس 

وإيذاء الناس حرام.
* يقول الطائف عند التقبيل واالستالم: «بسم اهللا واهللا 
أكرب»، وعند اإلشارة «اهللا أكرب»، أما الركن اليامين فيستلمه 
بيده إن تيرس وال يقبله، وال يقبل يده إذا استلمه كام يف احلجر 
األسود وال يشري إليه، وال يقبّل شيئاً من جدران الكعبة وال 
تعلق هبا، والواجب االقتصار  بقية أركاهنا وال تُستلم وال يُ

يف مجيع العبادات عىل ما رشعه اهللا، ففيه اخلري كل اخلري.
عنيّ يف كل شوط، وإنام يدعو  * ليس للطواف دعاء مُ
الطائف بام يتيرس له من األدعية املرشوعة، ويكثر من األذكار 
واالستغفار وقراءة القرآن وال يكون الدعاء مجاعياً فهذا ال 
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أصل له يف الدين.
القدوم  طواف  وهو  ـ  األول  الطواف  يف  يستحب   *
ر  جَ ر إىل احلَ جَ للمفرد والقارن وطواف املتمتع ـ الرمل من احلَ
ول، وهو اإلرساع يف امليش مع تقارب  يف األشواط الثالثة األُ

اخلطا، وبقية األشواط يميش مشياً عادياً.
* يستحب االضطباع يف الطواف األول لعمرة أو قدوم 
أن يبدي منكبه األيمن فيضع وسط الرداء حتت إبطه األيمن 
وطرفيه عىل عاتقه األيرس، وإذا فرغ من الطواف فإنه جيعل 

الرداء عىل منكبيه قبل أن يصيل ركعتي الطواف.
اليامين:  والركن  األسود  احلجر  بني  الطائف  يقول   *

  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬[

¸  Z [البقرة: ٢٠١]، وال يزيد عليها، وله أن يرددها حتى 

حياذي احلجر األسود.
تيرس  إن  املقام  خلف  تكون  الطواف  ركعتي  صالة   *
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وإال تُصىلَّ يف أي موضع يف املسجد أو احلرم، يقرأ بالركعة 
الثانية:  ويف   ،Zالكافرون أهيا  يا  ]قل  الفاحتة:  بعد  األوىل 
]قل هو اهللا أحدZ، مثل سنة الفجر، وتكون خفيفتني وال 

دعاء قبلها وال بعدها لتفسح املكان لغريك، وإن قرأ بغري 
هاتني السورتني فال بأس.

بني  يواصل  أن  جيوز  أنه  العلم  أهل  عند  «املعروف   *
طوافني أو أكثر ثم يصيل لكل طواف ركعتني» [فتاو ابن باز 

.[١٣٦/١٦

* إذا شك يف عدد األشواط بنى عىل اليقني وهو األقل، 
فإذا طاف أربعة أشواط وشك يف الرابع مثالً هل هو الرابع 

أم اخلامس بنى عىل أنه الشوط الرابع.
* «فإذا انتقضت الطهارة فعليه أن يتطهر ويعيد الطواف 
من أول شوط كالصالة سواء كان الطواف فرضاً أو نفالً 

[فتاو ابن باز: ١٣٧/١٦].
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* «من دخل احلرم بعد العرص أو بعد الفجر فليس له 
ذات سبب كتحية  الطواف، وكل سنّة  أن يصيل غري سنة 

املسجد» [املصدر السابق: ١٣٩/١٦].
* األرجح أن خروج الدم ال يؤثر يف الطواف إذا كان 
يسرياً من غري الدبر والقبل كالصالة» [املصدر السابق ١٣٧/١٦].

* «الطواف املفرد بالكعبة ال يقبل النيابة ألنه مل يرد، فال 
اً عنه أو معتمراً، فينوب  يطوف أحد عن غريه إال إذا كان حاجّ

عنه فيه تبعاً جلملة احلج والعمرة» [فتاو اللجنة الدائمة ٢٣٦/١١].



* بعد انتهاء احلاج أو املعتمر من الطواف يبدأ بالسعي 
مبارشة وهو األفضل وإن تأخر بعض الوقت فال حرج.

والصعود  عنده  يقف  أو  الصفا  إىل  يصعد  عندما   *
   U[ :أفضل إن تيرس يقرأ عند بدء الشوط األول قوله تعاىل

ZZ  Y  X  W  V  [البقرة: ١٥٨].
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اهللا  وحيمد  الصفا  عىل  القبلة  يستقبل  أن  ويستحب   *
ويكربه ويقول: «ال إله إال اهللا واهللا أكرب، ال إله إال اهللا وحده 
ال رشيك له، له امللك وله احلمد حيي ويميت وهو عىل كل 
يشء قدير، ال إله إال اهللا وحده، أنجز وعده، ونرص عبده، 
وهزم األحزاب وحده» ثم يدعو بام تيرس رافعاً يديه ويكرر 

الدعاء ثالث مرات لفعله ح.
* بعد الذكر والدعاء ينزل احلاج من الصفا ماشياً إىل 
املروة ليسعى سبعة أشواط من الصفا إىل املروة شوط ومن 
املروة إىل الصفا شوط، قال اإلمام ابن باز ~: «ثم يميش 
فريقى املروة أو يقف عندها والرقي عليها أفضل إن تيرس 
ذلك، ويقول ويفعل عىل املروة كام قال وفعل عىل الصفا، 

  W   V    U[ تعاىل:  قوله  وهي  اآلية  قراءة  عدا  ما 
الصفا يف  إنام يرشع عند الصعود إىل  Z Z  Y  X  فهذا 

[فتاو ابن باز  ا . هـ   ح»  الشوط األول فقط تأسياً بالنبي 
١٦/ ٦٣ ـ ٦٤].
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الساعي  يدعو  وإنام  معني  دعاء  للسعي  يشرتط  ال   *
القرآن ويكثر من  له ولوالديه وللمسلمني ويقرأ  يتيرس  بام 
ال  ذلك  ألن  مجاعياً،  الدعاء  يكون  وال  واالستغفار  الذكر 

أصل له.
* يستحب للساعي اإلرساع شديداً بني العلمني األخرضين 

يف مجيع األشواط، وهذا خاص بالرجال دون النساء.
* ال يؤتى بالسعي إال يف حج أو عمرة، فهو ركن فيهام 
وال يؤتى به تطوعاً بخالف الطواف فهو يتطوع به املسلم 

لنفسه ويدعو فيه له ولغريه.
* «السعي يف الطابق العلوي صحيح كالسعي يف األسفل 

ألن اهلواء يتبع القرار» [فتاو ابن باز ١٣٩/١٦].
* «من سعى من غري طهارة أجزأه ذلك ألن الطهارة 
السابق  [املصدر  مستحبة»  هي  وإنام  السعي  يف  رشطاً  ليست 

.[١٤٠/١٦



٤٤l^{{{„ÈffliÊ<4{{{“Ñi

الطواف  بعد  نفست  أو  املرأة  حاضت  لو  «وهكذا   *
سعت وأجزأها ذلك، ألن الطهارة ليست رشطاً يف السعي 

وإنام هي مستحبة كام تقدم» [املصدر السابق: ٦٤/١٦].
* ال جيب الصعود عىل الصفا واملروة ويكفي الساعي 
استيعاب ما بينهام ولكن الصعود عليهام هو السنّة واألفضل 

إذا تيرس ذلك [فتاو ابن باز ١٣٩/١٦].
مشقة  عليك  وشق  ماشياً  السعي  عن  عجزت  «إذا   *
خارجة عن املعتاد جاز لك ركوب العربة وجاز لك التوكيل 

يف الرمي» [اللجنة الدائمة لإلفتاء ٢٦٢/١١].
* «من ترك شوطاً أو أكثر من السعي يف العمرة أو احلج 
فعليه أن يعود قريباً ويكمل السعي وإن طال الوقت أعاده 
يسعى وهو  ويمتنع عن مجاع زوجته حتى  كله  من جديد 
يف حكم اإلحرام الذي يمنعه من زوجته وكل املحظورات 
فإذا  احلج  يف  وأما  العمرة،  يف   أخر مرة  يقرص  أن  وعليه 

حتلل التحلل األول فال يعيد التقصري».
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* «األرجح أن من ترك شيئاً من السعي أو نسيه أكمله 
إن مل يطل الفصل» [فتاو ابن باز : ١٣٩/١٦].



* «ماء زمزم قد دلت عليه األحاديث الصحيحة عىل 
أنه ماء رشيف وماء مبارك، وقد ثبت يف الصحيح أن النبي 

ح قال يف زمزم: «أنه طعام طعم» [رواه مسلم برقم (٢٤٧٣)].
زاد يف رواية عند أيب داود بسند جيد: «وشفاء سقم» 
فهذا احلديث الصحيح يدل عىل فضلها، وأهنا طعام طعم 
والتضلع  الرشب  نّة  والسُ مباركة،  وأهنا  سقم،  وشفاء 
منها كام رشب النبي ح وملا فيها من الربكة، وهي طعام 
طيب، طعام مبارك، طعام يرشع التناول منه إذا تيرس كام 
فعله النبي ح وهذا احلديث الصحيح يدلنا عىل ما تقدم 

من فضلها» ا . هـ  [فتاو ابن باز ٢٢٩/١٧ ـ ٢٣٠].
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* احللق أو التقصري من واجبات احلج والعمرة واحللق 
ح دعا باملغفرة للمحلقني  النبي  أفضل من التقصري ألن 
برقم  البخاري  [رواه  واحلديث:  مرة  وللمقرصين  مرات  ثالث 

(١٧٢٨)، ومسلم (٣١٤٨)].

املرأة  وأما  الرأس،  لشعر  شامالً  يكون  والتقصري   *
فتقرص فقط فتأخذ من أطراف شعرها كله بقدر األنملة وهي 
مفصل األصبع لقوله ح: (ليس عىل النساء احللق إنام عىل 

النساء التقصري) [رواه أبو داود: (١٩٨٥)].
أو  وحدها  العمرة  من  التحلل  عند  أفضل  احللق   *
التحلل من احلج.. أما املتمتع بعمرته إىل احلج، فإن كانت 
املدة بني العمرة واحلج كافية لنبت الشعر فنعم وإال فاألوىل 

التقصري للعمرة ويكون احللق عند التحلل من احلج.
* «املعتمر ينبغي له أن يبادر باحللق أو التقصري فور ما 
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مناسك  من  التقصري نسك  أو  احللق  السعي ألن  من  يفرغ 
العمرة ال تتم إال به عىل الصحيح» ا . هـ  [املنتقى من فتاو الشيخ 

صالح الفوزان ١٨٢/٣-١٨٣].

فإنه  الرمي  بعد  وحتلل  التقصري  أو  احللق  نيس  من   *
ينزع ثيابه إذا ذكر ويعيد مالبس اإلحرام ثم حيلق أو يقرص 
ثم يلبسها، فإن قرص وهو عليه ثيابه جهالً منه أو نسياناً فال 

  »    º  ¹   ̧ ¶ [ :يشء عليه لعموم قوله سبحانه
¼ ½ Z  [البقرة ٢٨٦]، [فتاو ابن باز: ١٤٨/١٦].

* واملعتمر لو أهنى عمرته من طواف وسعي ولبس ثيابه 
مسافراً  التقصري وركب سيارته  أو  احللق  أو جاهالً  ناسياً 
فإنه يتوقف إذا ذكر أو علم، فينزع ثيابه ويلبس اإلحرام ثم 

حيلق أو يقرص ثم يلبس ثيابه وال يشء عليه.

* «من سبق له أن قرص من بعض رأسه جاهالً أو ناسياً 
وجوب التعميم فال يشء عليه» [فتاو ابن باز ١٤٧/١٦]. 
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* يوم الرتوية هو اليوم الثامن من ذي احلجة يستحب 
للقادمني إىل مكة قاصدين احلج ومن أراد احلج من أهلها 
اإلحرام باحلج من مساكنهم وال يلزم الذهاب إىل احلرم أو 

غريه لإلحرام منه.
* ويستحب االغتسال والتطيب كام يفعل عند اإلحرام 
من امليقات وبعد اإلحرام باحلج يسن التوجه إىل منى قبل 
الزوال أو بعده ويكثرون من التلبية إىل أن يرموا مجرة العقبة 

يوم النحر.
والعشاء  واملغرب  والعرص  الظهر  منى  يف  الصالة   *
لُّ صالةٍ يف وقتها قرصاً بال مجع إال املغرب والفجر  والفجر كُ
قرص  يف  وغريهم  مكة  أهل  بني  فرق  وال  يُقرصان..  فال 

الصالة، فاجلميع يقرصون يف منى ومزدلفة وعرفة.
رم منها وال يلزمه الذهاب  * ومن كان مقيامً يف منى حيُ
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إىل مكة أو غريها لإلحرام منها.
* البقاء يف منى اليوم الثامن وليلة عرفة مستحب وليس 
من  رأساً  عرفة  إىل  واجته  تركه  من  عىل  يشء  وال  بواجب 
مكة أو غريها يف يوم عرفة أو قبله واألمر يف ذلك واسع وهللا 

احلمد، وال يلزمهم النزول إىل مكة لطواف القدوم.
بال  تركه  فمن  واجب،  الترشيق  أيام  منى  يف  املبيت   *
يف  اجتهد  ومن  األضحية،  يف  جيزئ  دم  فعليه  رشعي  عذر 
فلم  الليايل  هذه  فيها  ويبيت  ليسكن  منى  يف  مكان  التامس 
فيها  الساكنني  نزل خارجها بجوار  إذا  جيد فال يشء عليه 

لقول اهللا تعاىل: ]  Zz  y  x  w  [التغابن: ١٦].
* «املبيت يف منى يسقط عن أصحاب األعذار كالسقاة 
واملريض الذي يشق عليه املبيت يف منى، لكن يُرشع هلم أن حيرصوا 
يف بقية األوقات عىل املكث بمنى مع احلجاج، تأسياً بالنبي ح 

وأصحابه } إذا تيرس ذلك» [جمموع فتاو ابن باز ١٤٩/١٦].
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ص للسقاة والرعاة ومن يف حكمهم والعاملني  * «يُرخَّ
ويؤخروا  منى  يف  املبيت  يرتكوا  أن  احلجاج  مصلحة  عىل 
الرمي لليوم الثالث إال يوم النحر، فاملرشوع للجميع فعله 

وعدم تأخريه» [املصدر السابق].
* «من ترك املبيت يف منى جاهالً حدودها مع القدرة 
عىل املبيت فعليه دم، ألنه ترك واجباً من غري عذر رشعي 
وكان الواجب عليه أن يسأل حتى يؤدي الواجب» [املصدر 

السابق].



إىل  منى  من  احلاج  يتوجه  التاسع  اليوم  صباح  يف   *
عرفات من بعد طلوع الشمس وعرفة كلها موقف إال بطن 

نَه وهو الوادي دوهنا من جهة مزدلفة. رَ عُ
عرفة  حدود  داخل  النزول  من  التحقق  احلاج  يلزم   *
ألحد،  عذر  وال  حدودها  توضح  بارزة  عالمات  ويوجد 
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ال  ركن  بعرفة  والوقوف  يسأل،  أن  فعليه  يعلم  ال  ومن 
يتم احلج إال به، قال ح: (احلج عرفة) [رواه أمحد (١٨٧٧٣)، 

والنسائي (٣٠١٦)، وابن ماجه (٣١٥)].

* ومن مل يقف بعرفة فليس له حج وال جيربه «دم» ألنه 
رب. ركن والركن ال جيُ

وقت  يف  وقرصاً  مجعاً  والعرص  الظهر  احلاج  يصيل   *
األوىل بأذان وإقامتني لفعله ح وال يلزم أن تكون الصالة 

يف مسجد نمرة فكلٌ يصيل مجاعة يف موقعه.
بجبل عرفة  التمسح  من  اجلهال  بعض  يفعله  ما  إن   *
والصالة عنده واعتقادهم أن ذلك من أعامل احلج فهذا ال 

أصل له، والطواف عليه حرام، والصالة إليه باطلة.

* يف هذا اليوم العظيم يقف الناس يف عرفة يف أي مكان 
داخل حدودها وعرفة كلها موقف كام ثبت عن النبي ح أنه 
قال: (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف) [رواه مسلم برقم (١٢١٨)].
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* إذا وقف الناس بعرفة وكلها موقف إال بطن عرنة 
يستحب استقبال القبلة وجبل الرمحة إن تيرس ذلك، فإن 
مل يتيرس استقباهلام استقبل القبلة وإن مل يستقبل اجلبل» ا . هـ  

[التحقيق واإليضاح لإلمام ابن باز ص ٣٤].

* ويستحب للحاج رفع اليدين حال الدعاء يف هذا 
املوقف العظيم واالجتهاد فيه مما جاء يف كتاب اهللا وسنة 
وقراءة  التلبية  مع  معناها  يف  جاء  وما  ح،  املصطفى 

القرآن واالستغفار مع التوبة، قال تعاىل: ]9  
:  ;  >  = Z [هود: ٩٠]، والترضع إىل اهللا أل مع 
اخلشوع وحضور القلب واختيار جوامع الدعاء وتكراره 

ثالث مرات كام كان يفعله ح.

* ومما جاء يف القرآن والسنَّة من األدعية ما ييل:
ـ     أوالً : من القرآن الكريم

  Zt  s  r       q  p  o  n  m  l[
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[األنبياء: ٨٧].

])  (    *+  ,  -  .  /Z  [البقرة: ١٢٧].

  ´   ³   ²   ±    °   ¯   ®   ¬[

Z  [البقرة: ٢٠١].  ̧ ¶  µ

   Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½[

ZÌ  Ë  [آل عمران: ٨].

   Á   À   ¿   ¾½   ¼   »     º   ¹   ¸   ¶[

  Í   Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ    Å    Ä  Ã   Â
  Û   Ú    ÙØ   ×    Ö   Õ   Ô   ÓÒ   Ñ   Ð     Ï   Î

Zß  Þ  Ý  Ü  [البقرة: ٢٨٦].
   (  '  &  %$  #  "  ![

(Z  [آل عمران: ٥٣].

   +  *  )  (  '   &  %  $  #  "[
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,Z  [األعراف: ٢٣].

]Zn     m  l  k  j  i  [األعراف: ٤٧].

]ZÚ  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò [األعراف: ١٥٥].

   ¼  »  º¹   ̧ ¶  µ   ́ ³[

   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ¾ ½
ZÆ  [إبراهيم: ٤٠ – ٤١].

]Z¯   ®   ¬  «  ª  [اإلرساء: ٢٤].

]¨  ©  Z°  ¯  ®  ¬  «  ª [طه: ٢٥ – ٢٦].

      Á  À¿  ¾½  ¼  »  º  ¹[

ZÂ  [الفرقان: ٦٥].
  |  {  z  y  x  w  v     u[

{    ~    ےZ  [الفرقان: ٧٤].

  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9[
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    N  M   L  KJ   I  H  G  F  E  D  C
ZQ  P  O  [األحقاف: ١٥].

]Z Ñ  Ð   Ï   Î      Í  Ì  [املؤمنون: ١١٨].

  .  -  ,  +  *  )     (      '  &[

/  Z7  6   5  4  3  2  1    0  [احلرش: ١٠].
]ZÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  [املمتحنة: ٤].

   l      k  j   i  h  g  f  e  d[

Z  n  m  [التوبة:٥٩].

ـ     ثانياً : من السنَّة النبويَّة :
* «اللهم إين ظلمت نفيس ظلامً كثرياً وال يغفر الذنوب 
أنت  إنك  وارمحني  عندك،  من  مغفرة  يل  فاغفر  أنت،  إال 

الغفور الرحيم» [متفق عليه].
من  بك  وأعوذ  البخل،  من  بك  أعوذ  إين  «اللهم   *
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مر، وأعوذ بك من  اجلبن، وأعوذ بك أن أُردّ إىل أرذل العُ
فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القرب» [رواه البخاري].

* «اللهم إين أعوذ بك من جهد البالء، ودرك الشقاء، 
وسوء القضاء، وشامتة األعداء» [متفق عليه].

واملأثم  واهلَرم،  الكسل  من  بك  أعوذ  إين  «اللهم   *
النار  فتنة  ومن  القرب،  وعذاب  القرب  فتنة  ومن  واملغرم، 
فتنة  من  بك  وأعوذ  نَى  الغِ فتنة  رش  ومن  النار،  وعذاب 
الفقر، وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال، اللهم اغسل 
اخلطايا  من  قلبي  ونقّ  والربد،  الثلج  بامء  خطاياي  عني 
بيني وبني  الدنس، وباعد  الثوب األبيض من  كام نقيت 

خطاياي كام باعدت بني املرشق واملغرب» [متفق عليه].
أمري،  عصمة  هو  الذي  ديني  يل  أصلح  «اللهم   *
آخريت  يل  وأصلح  معايش،  فيها  التي  دنياي  يل  وأصلح 
خري،  كل  يف  يل  زيادة  احلياة  واجعل  معادي،  إليها  التي 
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واجعل املوت راحة يل من كل رش» [رواه مسلم].

* «اللهم إين أسألك اهلُد والتُقى والعفاف والغنى» 
[رواه مسلم].

وحتول  نعمتك،  زوال  من  بك  أعوذ  إين  «اللهم   *
عافيتك، وفجاءة نقمتك، ومجيع سخطك» [رواه مسلم].

ه، وأوله وآخره،  ه وجلّ * «اللهم اغفر يل ذنبي كله، دقّ
ه» [رواه مسلم]. وعالنيته ورسّ

* «اللهم إين أسألك العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة، 
ديني ودنياي وأهيل  العفو والعافية يف  اللهم إين أسألك 
ومايل، اللهم اسرت عورايت وآمن روعايت، واحفظني من 
بني يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شاميل ومن فوقي، 

وأعوذ بعظمتك أن أُغتال من حتتي» [رواه أبو داود].

* «اللهم اكفني بحاللك عن حرامك، واغنني بفضلك 
عمن سواك» [رواه الرتمذي].
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الساموات  فاطر  والشهادة،  الغيب  عامل  «اللهم   *
إال  إله  ال  أن  أشهد  ومليكه،  يشء  كل  رب  واألرض، 
أنت، أعوذ بك من رش نفيس، ومن رش الشيطان ورشكه» 

[رواه الرتمذي وغريه].

والعزيمة عىل  األمر  الثبات يف  أسألك  إين  «اللهم   *
مغفرتك،  وعزائم  رمحتك،  موجبات  وأسألك  الرشد، 
قلباً  وأسألك  عبادتك،  سن  وحُ نعمتك  شكر  وأسألك 
سليامً ولساناً صادقاً، وأسألك من خري ما تعلم، وأعوذ 
م  بك من رش ما تعلم، وأستغفرك ملا تعلم، إنك أنت عالَّ

الغيوب» [رواه الطرباين].
سمعي،  يف  عافني  اللهم  بدين،  يف  عافني  «اللهم   *
اللهم عافني يف برصي، ال إله إال أنت، اللهم إين أعوذ 
عذاب  من  بك  أعوذ  إين  اللهم  والفقر،  الكفر  من  بك 

القرب، ال إله إال أنت» [رواه أبو داود].
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* «اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد، كام صليت 
اللهم  جميد،  محيد  إنك  إبراهيم،  آل  وعىل  إبراهيم  عىل 
بارك عىل حممد وعىل آل حممد، كام باركت عىل إبراهيم 

وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد» [متفق عليه].
* «أحب الكالم إىل اهللا أربع ال يرضك بأهين بدأت: 
سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب» [رواه مسلم].

قول  من  إليها  ب  قرَّ وما  اجلنة  أسألك  إين  «اللهم   *
أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو 

عمل» [رواه ابن ماجه].
عبدك  منه  سألك  ما  خري  من  أسألك  إين  «اللهم   *
من  بك  وأعوذ  الصاحلون،  وعبادك  ح  حممد  ونبيك 
وعبادك  ح  حممد  ونبيك  عبدك  منه  استعاذك  ما  رش 

الصاحلون» [رواه ابن ماجه].
* «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك» [رواه أبوداود].
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* «اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع، ومن قلب ال 
خيشع، ومن نفس ال تشبع، ومن دعوة ال يستجاب هلا» 

[رواه مسلم والرتمذي].

* «اللهم أنت ريب ال إله إال أنت خلقتني وأنا عبدك 
وأنا عىل عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من رش 
ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عيلَّ وأبوء بذنبي فاغفر يل، 

فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت» [رواه البخاري].
[رواه  عني»  فاعف  العفو  حتب  عفو  إنك  «اللهم   *

الرتمذي].

* «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي عىل دينك، ويا 
مرصف القلوب رصف قلبي عىل طاعتك» [رواه الرتمذي].

* ويسن أن يكثر احلاج من قول: «ال إله إال اهللا وحده 
ال رشيك له، له امللك وله احلمد، وهو عىل كل يشء قدير»، 
فقد ورد عن النبي ح أنه قال: (خري الدعاء دعاء يوم 
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اهللا  إال  إله  ال  قبيل  من  والنبيون  أنا  قلت  ما  وأفضل  عرفة 
وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد، وهو عىل كل يشء 

قدير) [رواه الرتمذي برقم (٣٥٨٥)].
* ويكثر احلاج من األذكار واألدعية والصالة عىل النبي  
خريي  من  وللمسلمني  ووالديه  له  الدعاء  يف  ويُلح  ح 
الدنيا واآلخرة وجيدد التوبة النصوح متواضعاً هللا أل يرجو 
رمحته وخياف عذابه يف هذا اليوم العظيم الذي جيود فيه اهللا 
عىل عباده ويباهي هبم مالئكته، ويكثر فيه العتق من النار، 
ؤي الشيطان يف يومٍ هو فيه أدحر وال أصغر وال أحقر  وما رُ
منه يف يوم عرفة إال ما رؤي يف يوم بدر، وذلك ملا ير من 
جود اهللا عىل عباده وإحسانه إليهم وكثرة اعتاقه ومغفرته، 
قال ح: (ما من يوم أكثر من أن يعتق اهللا فيه عبداً من النار 
املالئكة فيقول ما  يباهي هبم  ليدنو ثم  من يوم عرفة، وإنه 

أراد هؤالء؟) [رواه مسلم برقم (١٣٤٨)].
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* ويكون احلجاج يف هذا اليوم مفطرين ملا يف ذلك من 
ح  الرسول  والتعبد هللا وألن  الدعاء  والنشاط عىل  القوة 
برقم  [البخاري  الصحيحني  يف  جاء  كام  مفطراً  عرفة  يف  وقف 

(١٩٨٨)، ومسلم (٢٦٣٢)].

بالذكر  مشتغلني  املوقف  هذا  يف  احلجاج  واليزال   *
والدعاء إىل غروب الشمس خاشعني هللا منيبني إليه، راجني 

قبول حجهم وغفران ذنوهبم، وعوداً محيداً إىل أهليهم.
مزدلفة  إىل  الشمس  غروب  بعد  احلجاج  وينرصف   *
بسكينة ووقار واإلرساع يف املتسع لفعل النبي ح، وال 
وقف  ح  الرسول  ألن  الغروب  قبل  االنرصاف  جيوز 
حتى غربت الشمس وقال: (خذوا عني مناسككم) [رواه 

مسلم بنحوه برقم (١٢٩٧)].

دم، ومن  فعليه  يعد  ومل  الغروب  قبل  انرصف  * ومن 
الشمس  غروب  قبل  مركبته  يف  احلجاج  رصف  يف  تسبب 
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فعليه عن كل واحد منهم دم، يُذبح ويوزع عىل فقراء مكة، 
إن مل يقوموا هبذه الكفارة بأنفسهم ولو كان من مدة طويلة 
بع  أو سُ بدنة  بع  أو سُ الفدية شاة  بذبح  بإبراء ذمته  فليبادر 

بقرة يف احلرم.

* إن من احلجاج من يتأخرون يف االنرصاف من عرفة 
بسبب الزحام أو غريه، وقد ينتصف الليل وهم يف الطريق 
التوقف  والواجب  والعشاء  املغرب  ومل يصلوا  مزدلفة  إىل 
إىل مزدلفة،  قبل خروج وقتها ولو مل يصلوا  الصالة  ألداء 
خروج  يش  وخُ الطريق  عىل  والصالة  الوقوف  تعذر  وإن 
اهللا  لقول  االستطاعة  حسب  السيارة  يف  فيصلوا  الوقت 

تعاىل:  ]Zz  y  x  w  [التغابن: ١٦].

* «ال يصح حج من وقف خارج حدود عرفة ولو كان 
قريباً منها» [فتاو ابن باز: ١٤١/١٦].

ليوم  الشمس  زوال  من  بعرفة  الوقوف  زمن  «يمتد   *
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عرفة إىل طلوع الفجر يوم النحر، فإذا  مل يتمكن احلاج من 
الوقوف يف هنار اليوم التاسع فوقف يف الليل بعد االنرصاف 
كفاه ذلك حتى لو مل يقف بعرفة إال آخر الليل قبيل الصبح، 

ويكفيه لو بضع دقائق» ا . هـ  [فتاو ابن باز: ٢٦٠/١٧].



املغرب  هبا  يصلون  مزدلفة  إىل  احلجاج  وصل  إذا   *
والعشاء مجعاً وقرصاً للعشاء بأذان وإقامتني حني وصوهلم 
لفعل النبي ح سواء وصلوا وقت املغرب أو بعد دخول 

وقت العشاء.
* كام يلزم احلجاج أن يتحققوا من دخوهلم إىل مزدلفة 
تبني  واضحة  عالمات  وضع  وقد  حدودها،  داخل  وأهنم 
حدودها وعىل اجلاهل أن يسأل حتى يقوم بالواجب عليه.

حني  من  اجلامر  حىص  يلقطون  من  احلجاج  من  إن   *
ومن  يغسلها  من  ومنهم  الصالة  قبل  مزدلفة  إىل  وصوهلم 
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يلقط احلىص بحجم كبري، وهذا من الغلو ويعتقدون أن هذا 
هو املرشوع، والصحيح أن هذا ال أصل له والرسول ح مل 
لتقط له احلىص إال عند انرصافه من املشعر احلرام إىل  يأمر أن يُ
منى صباح يوم النحر وذلك يف حجة الوداع، وعندما لُقط له 
وإياكم  هؤالء  (بأمثال  ح:  قال  يده  يف  ووضعت  احلىص 
والغلو يف الدين، فإنام أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين) 

[أخرجه النسائي (٣٠٥٧) وابن ماجه بنحوه (٢٤٧٣) وأمحد (٢٤٧/٣)].

* «ال يتعني مجع احلىص من مزدلفة، بل جيوز من منى 
ومن مجيع احلرم» [فتاو ابن باز: ١٤٣/١٦].

نّة  والسُ ذلك،  أجزأه  احلىص  لقط  موضع  أي  ومن   *
التقاط سبع يف هذا اليوم يرمي هبا مجرة العقبة اقتداء بالنبي 
 ح ويف األيام الثالثة يلتقط احلىص من منى كل يوم إحد
من  أكرب  وهي  اخلذف  حىص  حجم  عىل  حصاة  وعرشون 

احلمص قليالً يرمي هبا اجلمرات الثالث.
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أن  الصالة  وأداء  مزدلفة  وصول  بعد  للحاج  يسن   *
خيلد إىل الراحة ملا ناله من التعب يف يوم عرفة، فقد ورد أن 
النبي ح اضطجع حتى طلوع الفجر حتقيقاً لقوله ح: (إن 
صص يف  لنفسك عليك حقاً) [رواه البخاري برقم (١٩٦٨)]، ومل خيُ
ليلة مزدلفة عبادة معينة من صالة وغريها غري صالة الوتر 

كام هو احلال يف ليايل العام كله.
* «جيب عىل احلاج املبيت يف مزدلفة إىل نصف الليل، 
ل وبقي إىل الفجر حتى يسفر كان أفضل» [فتاو ابن  وإذا كمّ

باز: ١٤٢/١٦].

نصف  بعد  مزدلفة  من  الدفع  مطلقاً  للنساء  «جيوز   *
الليل من ليلة مزدلفة وهي ليلة النحر، وهكذا بقية الضعفاء 
من كبار السن واملرىض وأتباعهم ألن النبي ح رخص يف 

ذلك» [املصدر السابق].
* «من مر بمزدلفة ومل يبت هبا ثم عاد قبل الفجر ومكث 

هبا ولو يسرياً فال يشء عليه» [املصدر السابق].
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* «من ترك املبيت يف مزدلفة فعليه دم» [املصدر السابق].
* يسن للحجاج التأخر يف مزدلفة حتى يصلوا الفجر 
ـ وهو األفضل ـ ويسفروا جداً ويشتغلوا بالذكر والدعاء 
والتلبية رافعي اليدين مستقبيل القبلة حال الدعاء، ويف أي 
ح: (وقفت  مكان وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك، قال 
مسلم  [رواه  موقف)  كلها  ومجع  ـ  املشعر  عىل  يعني:  ـ  هاهنا 

برقم (١٢١٨)]، ومجع: هي مزدلفة.

وليّه  فعىل  منى  أو  بمزدلفة  املبيت  فاته  إذا  الصبي   *
هدي عنه ألنه قد لزمته أحكام احلج بسبب إحرامه، وإن 
كان مميزاً أحرم لنفسه أو أحرم عنه وليه إن كان غري مميز، 
وألنه كاحلاج املكلف املتنفل واملعتمر املكلف املتنفل فإهنام 
وتعاىل:  سبحانه  اهللا  لقول  والعمرة،  احلج  أحكام  يلزمهام 
]¢  £  ¤  ¥ Z [البقرة: ١٩٦]، واآلية املذكورة تعم 

املفرتض واملتنفل» [فتاو ابن باز: ١٧/ ٢٨٨ ـ ٢٨٩].
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النحر  يوم  صباح  منى  إىل  احلجاج  يصل  عندما   *
يقطعون التلبية إذا رشعوا يف الرمي فيبدؤون برمي مجرة 
وأخرياً  التقصري،  أو  احللق  ثم  اهلَدي،  نحر  ثم  العقبة، 
املتمتع  وهو  سعي  عليه  كان  ملن  والسعي  اإلفاضة  طواف 

وكذا القارن واملفرد إذا كانا مل يسعيا مع طواف القدوم.
إىل  احلجاج  وصول  حال  العقبة  مجرة  رمي  ويكون   *
منى بسبع حصيات متعاقبات يرفع احلاج يده عند رمي كل 
حصاة ويكرب ويستحب أن يرميها من بطن الوادي وجيعل 
الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه وله أن يرميها من أي جهة 

إذا وقع احلىص يف املرمى.
كر  * واألفضل للحاج أن يُرتب هذه األعامل األربعة كام ذُ
الرخصة عن  لثبوت  م بعضها عىل بعض أجزأه ذلك  فإن قدّ
ئل عليه الصالة والسالم يف هذا اليوم عن يشء  النبي ح فام سُ



٦٩ 

ر إال قال: (افعل وال حرج) [رواه البخاري برقم (٨٣)،   م وال أخّ قدّ
ومسلم (١٣٠٦)].

* وبعد رمي مجرة العقبة واحللق أو التقصري يباح للمحرم 
كل يشء حرم عليه باإلحرام إال النساء، وهذا التحلل األول.

أعامل احلج  بفعل ثالثة من  التام  التحلل  * وحيصل 
األربعة وهي: الرمي واحللق أو التقصري والطواف والسعي 
باإلحرام حتى  له كل يشء حرم عليه  بعده، وهبذا حيل 

النساء.

* يستقر احلجاج يف منى ويقيمون هبا ثالثة أيام بلياليها 
الترشيق  أيام  من  يوم  كل  يف  الثالث  اجلمرات  ويرمون 
ح رمى  النبي  يتأخر ألن  أن  أراد  الشمس ملن  بعد زوال 
ح:  الثالثة، وقال  الزوال يف كل يوم من هذه األيام  بعد 
بعد  أحج  لعيل ال  أدري  فإين ال  مناسككم  (لتأخذوا عني 

حجتي هذه) [رواه مسلم برقم (١٢٩٧)].
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 يبدأ احلاج أول أيام الترشيق برمي اجلمرة الصغر *
وهي أبعدهن من مكة وهي التي تيل مسجد اخليف فريميها 
بسبع حصيات متعاقبات ويكربّ مع رمي كل حصاة ويتأكد 
من وقوع احلىص يف املرمى، ويكون الرمي قذفاً، وال جيزئ 
رميها دفعة واحدة، وال جيزئ بغري احلىص كاخلشب والطني 

ونحوه.

* وبعد رمي اجلمرة األوىل يسن للحاج أن يتأخر عنها 
رافعاً  ويدعو  القبلة،  ويستقبل  يساره  عن  وجيعلها  قليالً 
يديه مترضعاً إىل ربه أل، ثم يرمي اجلمرة الثانية ويتقدم 
يديه  رافعاً  القبلة  يمينه ويستقبل  قليالً وجيعلها عن  عنها 
ويدعو اهللا بام يشاء، ثم يرمي اجلمرة الثالثة (مجرة العقبة) 

وال يقف عندها.

* ويف اليوم الثاين يرمي اجلمرات الثالث كام رماها يف 
اليوم األول ويدعو كام دعا.
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واجبات  والثاين واجب من  األول  اليوم  والرمي يف   *
إال  منى  يف  والثانية  األوىل  الليلة  يف  املبيت  وكذلك  احلج، 

الرعاة والسقاة ونحوهم.

أن  احلاج  وأراد  والثاين  األول  اليوم  يف  الرمي  وبعد   *
يتعجل جاز له ذلك، وخيرج من منى قبل غروب الشمس، 
ومن غربت عليه الشمس وهو باق يف منى فيلزمه املبيت هبا 
ليلة الثالث عرش، ويرمي يف اليوم الثالث عرش بعد الزوال، 
ومن غربت عليه الشمس يف اليوم الثالث عرش وهو مل يرم 

فعليه دم، وال جيوز الرمي بعد الغروب ألنه انتهى الرمي.

* ومن غربت عليه الشمس يف منى يوم الثاين عرش وقد 
ارحتل ولكنه عجز عن املسري بسبب الزحام أو نحوه فلينفر 

متى استطاع وال يلزمه املبيت.

أيام  من  والثاين  األول  اليوم  يف  الرمي  فاته  ومن   *
دد بداية  الترشيق قبل غروب الشمس فريمي بالليل فقد حُ
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الرمي من بعد الزوال ومل حتدد هنايته.

ل  يُوكَّ وال  عنه  يرمي  من  ل  يُوكِّ أن  للقادر  جيوز  ال   *
بالرمي إال من كان حاجاً.

* ومن تأخر وبات ليلة الثالث عرش ثم رمى اجلمرات 
يف اليوم الثالث عرش فذلك أفضل وأعظم أجراً، قال تبارك 

وتعاىل: ] "  #  $  %  & Z  [البقرة: ٢٠٣].
* وقد رخص النبي ح للناس يف التعجل ومل يتعجل 
هو وبقي عليه الصالة والسالم حتى رمى اجلمرات يف اليوم 

الثالث عرش بعد الزوال ثم ارحتل قبل أن يصيل الظهر.
* «ال جيوز رمي مجرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة 

النحر وكذا طواف اإلفاضة» [فتاو ابن باز: ١٤٣/١٦].
* «ال جيوز الرمي مما يف احلوض من احلىص، أما الذي 

يف خارجه فال حرج» [املصدر السابق: ١٤٥/١٦].
عرش  والثاين  عرش  احلادي  رمي  احلاج  ر  أخّ «ولو   *
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ورماها يف اليوم الثالث عرش مرتبة بعد الزوال أجزأه ذلك، 
فيبدأ  يرتبها  أن  املستحبة، وعليه  نّة  للسُ يعترب خمالفاً  ولكنه 
برمي احلادي عرش يف مجيع اجلمرات الثالث مرتبة ثم يعود 
برميها عن اليوم الثاين عرش، ثم يعود ويرميها عن الثالث 
عرش كام نص عىل ذلك كثري من أهل العلم واهللا ويل التوفيق» 

[املصدر السابق: ٣٧٥/١٧].

فعليه  ال  أم  املرمى  يف  احلىص  وقع  هل  شك  «من   *
التكميل حتى يتيقن» [املصدر السابق: ١٤٤/١٦ ـ ١٤٥].

* ال يشرتط بقاء احلىص يف املرمى، ولكن يشرتط وقوعه 
فيه، فلو وقعت احلصاة يف املرمى ثم خرجت منه أجزأت 
يف ظاهر كالم أهل العلم» ا . هـ [املصدر السابق:١٦/ ١٤٤ـ١٤٥].
فهي  واحدة  دفعة  كلها  السبع  اجلمرات  رمى  «من   *
عن حصاة واحدة، وعليه أن يأيت بالباقي» [املصدر السابق: ١٦/ 

.[١٤٥
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* طواف الوداع واجب من واجبات احلج وهو ما يأيت 
يرخص  ومل  إمتام حجه،  بعد  مكة  مغادرته  عند  احلاج  به 
ألحد برتكه إال احلائض والنفساء لقول ابن عباس {: 
(أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إال أنه خفف 
عن املرأة احلائض) [رواه البخاري برقم (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨)]. 

ومثلها النفساء كام يقول العلامء.
ألم  ح  لقوله  هبم  ويُطاف  فيُحملون  املرىض  وأما   *
الناس  وراء  من  (طويف  قال:  مريضة  إهنا  قالت  ملا  سلمة 

وأنت راكبة) [رواه البخاري برقم (١٦٣٣)، ومسلم (١٢٧٦)].
ر طواف اإلفاضة والسعي حلني مغادرته مكه  * من أخّ
البيت، ولو كان  الوداع ألن آخر عهده  أجزأه عن طواف 

عاء. السعي بعد الطواف فكله ذكرٌ ودُ
 بعض اجلهال بعد فراغهم من الوداع يمشون القهقر *
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خارجني من احلرم، وهذا من البدع املحدثة.
* «من ترك طواف الوداع أو شوطاً منه وسافر فعليه دم 
يذبح يف مكة ويوزع عىل فقرائها ولو رجع وأتى به فإن الدم 

ال يسقط عنه وال جيزيه» [فتاو ابن باز: ١٥٠/١٦].
* «من طاف للوداع واحتاج رشاء يشء حيتاجه لسفره 
أعاد  رفاً  عُ املدة  طالت  فإن  قصرية،  املدة  مادامت  جاز 

الطواف»  [املصدر السابق: ١٥١/١٦].
* «من طاف طواف الوداع قبل متام الرمي مل جيزئه عن 
اهُ قبل وقته، وإن سافر فعليه دم» [املصدر  الوداع لكونه أدَّ

السابق: ١٥١/١٦].

* «ال جيوز ملن حج البيت احلرام أن يسافر حتى ينهي 
أعامل احلج ومناسكه، ومنها طواف الوداع»  [فتاو اللجنة الدائمة 

لالفتاء: ٣٠٧/١١].

* «أما املعتمر فال يرشع له طواف الوداع، ألنه ح مل 
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يطف للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء فيام 
علمنا من سنته يف ذلك» [املصدر السابق: ٣٣٦/١١].

قول  وهو  الدليل  لعدم  وداع  املعتمر  عىل  جيب  «ال   *
اجلمهور وحكاه ابن عبدالرب إمجاعاً» [فتاو ابن باز: ١٥٢/١٦].

 

* قال ح: (العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهام واحلج 
املربور ليس له جزاء إال اجلنة) [رواه البخاري برقم (١٧٧٣)، ومسلم 

.[(٣٢٨٩)

* قال الشيخ حممد بن عثيمني ~ يف معرض رشحه 
للحديث: «ولكن النبي ح اشرتط يف احلج أن يكون مربوراً 

أي مجع بر، وهو الذي مجع األوصاف التايل ذكرها:

: أن يكون خالصاً هللا أل بأن ال حيمل اإلنسان  **  أوالً

أشبه  ما  أو  لقب  أو  أو فرجة  أو جاه  مال  عىل احلج طلب 
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ذلك، بل تكون نيته التقرب إىل اهللا أل والوصول إىل دار 
كرامته وهذا رشط يف كل عبادة كام هو معروف.

**  ثانياً: أن يكون بامل حالل، فإن كان بامل حرام فإنه ليس 

بمربور حتى أن بعض العلامء يقول: إذا حج بامل حرام فإنه ال 
حج له ألنه كالذي يصيل بأرض مغصوبة، وأنشدوا عىل ذلك:




**  ثالثاً: أن يقوم اإلنسان فيه بفعل ما جيب ليكون عبادة، 

فأما إذا مل يقم فيه بفعل ما جيب فليس بمربور، كام يفعل بعض 
الناس اليوم، يذهب ليحج فيوكل من يرمي عنه، ويبيت يف 
مكة، ويذبح فدية عن ترك املبيت يف منى، وخيرج من مزدلفة 
من منتصف الليل، أو من صالة املغرب والعشاء يتتبع الرخص 
ثم يقول: «إنني حججت»، والذي يظهر ـ والعلم عند اهللا ـ 

أن حال مثل هؤالء أن يقول: «لعبت ال حججت..».



٧٨l^{{{„ÈffliÊ<4{{{“Ñi

* أين احلج من رجل ال يبيت إال يف مكة، ويوكل من 
يرمي عنه اجلامر، ويقول أذبح هدياً لرتك املبيت، ويتقدم 
من مزدلفة مبكراً؟! فإذا كان ال يمكنك أن حتج إال عىل 
هذا الوجه فخريٌ لك أال حتج» ا . هـ.. [فتح ذي اجلالل واإلكرام 

برشح بلوغ املرام: ٨/ ١١ ـ ١٢].

~

ج١: إذا أحرم اإلنسان بالتمتع ووصل إىل مكة فالواجب 
، وبذلك حيل من عمرته، وله  عليه أن يطوف ويسعى ويقرصّ
بعد ذلك أن خيرج إىل جدة، أو إىل الطائف، أو إىل املدينة أو 
إىل غريها من البالد، وال ينقطع متتعه بذلك، حتى لو رجع 
حمرماً باحلج فإن التمتع ال ينقطع. أما لو سافر إىل بلده ثم 
عاد من بلده حمرماً باحلج فإن متتعه ينقطع، فإن عاد حمرماً 
بعمرة بعد أن رجع إىل بلده صار متمتعاً بالعمرة الثانية ال 
بالعمرة األوىل؛ ألن العمرة األوىل انقطعت عن احلج بكونه 
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رجع إىل بلده.

وخالصة القول: أن من كان متمتعاً فله أن يسافر بني 
العمرة واحلج إىل بلده أو غريه، لكن إن سافر إىل بلده ثم 
عاد حمرماً باحلج فقد انقطع متتعه ويكون مفرداً، وإن سافر 
متتعه،  عىل  اليزال  فإنه  باحلج  حمرماً  عاد  ثم  بلده  غري  إىل 

وعليه اهلدي كام هو معروف.

واحلج  لنفسه  عمرته  جيعل  أن  للمتمع  جيوز  نعم  ج٢: 
لشخص آخر، أو جيعل العمرة لشخص آخر واحلج لنفسه، 
دها فالواجب  وهذا فيمن أد الفريضة عن نفسه، أما من مل يؤِّ
، ثم عن غريه ثانياً يف  أن حيج عن نفسه ويعتمر عن نفسه أوالً

وقت آخر.

م املتمتع سعي احلج، ألن املتمتع  قدِّ ج٣: ال يمكن أن يُ
سعي  يسعى  ثم  العمرة،  طواف  سيطوف  م  يقدُ ما  أول 
العمرة، ثم حيل، وال يأيت سعي احلج إال بعد إحرام جديد 
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سعي  م  قدِّ يُ أن  يمكن  ال  املتمتع  فنقول:  هذا  وعىل  للحج، 
بعرفة  الوقوف  بعد  احلج  سعي  يكون  أن  البد  بل  احلج، 

واملبيت بمزدلفة.

إذا مل يكن عنده مال،  ج٤: احلج ال جيب عىل اإلنسان 
حتى وإن كان أبوه غنياً، وال يلزمه أن يسأل أباه أن يعطيه 
ما حيج به، بل إن العلامء يقولون: لو أن أباك أعطاك ماالً 
ال  أنا  وتقول:  ترفضه  أن  ولك  قبوله،  يلزمك  مل  به  لتحج 

. أريد احلج، واحلج ليس واجباً عيلَّ
وبعض العلامء يقول: إذا أعطاك إنسان ـ مثل األب أو 
تأخذه  أن  عليك  جيب  فإنه  به،  لتحج  ماالً  ـ  الشقيق  األخ 
ن به  وحتج به، أما لو أعطاك املال شخص آخر ختشى أن يمُّ
عليك يوماً من الدهر، فإنه ال يلزمك أن تأخذه وحتج به، 

وهذا القول هو الصحيح.. ا. هـ .
ج٥: إذا كانت احلجة فريضة فقد قال بعض العلامء: إنه 
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جيوز أن ترصف الزكاة يف حج الفريضة، أما إذا كانت نافلة 
القول  أن  مع  لتحج،  الزكاة  من  تأخذ  أن  لك  حيل  ال  فإنه 
الراجح أن الزكاة ال تُرصف حلج الفقري الفريضة والنافلة، 
وذلك ألن الفقري مل جيب عليه احلج، فليس فريضة يف حقه، 

حتى وإن كان حيجُّ ألول مرة.. ا. هـ .
ج٦: نعم، ذكر العلامء ـ رمحهم اهللا ـ أن وقوف املغمى 
عليه جمزء، وأن اإلنسان لو أغمي عليه قبل طلوع فجر 
يوم عرفة، ومل يفق إال بعد طلوع الفجر يوم النحر وهو يف 

عرفة، وقد وقف بعرفة فإن حجه صحيح، واهللا أعلم.

من  كثري  عىل  يصعب  األزمنة  هذه  يف  أنه  الشك  ج٧: 
احلجاج إذا كانوا متمتعني أن يأتوا بطواف للعمرة وسعي 
طواف  ثم  للحج،  وسعي  للحج  طواف  ثم  للعمرة، 
للوداع، فري بعض الناس أن يكون قارناً، فإذا وصل إىل 
والعمرة،  احلج  سعي  وسعى  القدوم،  طواف  طاف  مكة 
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الناحية أسهل  وال جيوز السعي مرة ثانية، فيكون من هذه 
إذا كان  التمتع، كذلك هو أسهل من وجه آخر؛ ألنه  من 
قارناً فله أن يؤخر الطواف أعني طواف اإلفاضة إىل ما بعد 
انقضاء احلج؛ يعني جيوز أال يطوف للقدوم، وأال يسعى، 
بل حيرم باحلج والعمرة، ثم خيرج إىل منى ويكمل احلج، ثم 
بعد ذلك يطوف ويسعى متى تيرس له ذلك، حتى وإن كان 

بعد اليوم الثالث عرش.
وبناء عىل ذلك نقول: إذا كان هذا أيرس فإن النبي ح 
مل خيري بني شيئني إال اختار أيرسمها ما مل يكن إثامً [رواه البخاري 
رقم (٦١٢٦) كتاب األدب، ومسلم رقم ٧٧، ٧٨) كتاب الفضائل]، والقران 

ليس بإثم بل هو أحد مناسك احلج .. الخ.
اإلفاضة  طواف  بعد  حاضت  إذا  احلائض  أما  ج٨: 
فإنه ال وداع عليها، ودليل ذلك حديث عبداهللا بن عباس 
(ريض اهللا عنهام) قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت، إال أنه خفف عن احلائض» [أخرجه البخاري رقم (١٧٥٥) 
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كتاب احلج، ومسلم رقم ٣٨٠) كتاب احلج] .

محله  وجب  مل  حيُ أن  يستطيع  كان  فإن  املريض  وأما 
ألن أم سلمة قالت: يا رسول اهللا، إهنا شاكية ـ يشق عليها 
طواف الوداع، فقال: طويف من وراء الناس وأنت راكبة، 
فأمرها أن تطوف ولو كانت راكبة، لكن جاء يف السؤال 
أن هذا الرجل ال يستطيع أن يطوف بنفسه، وال يستطيع 
أن يطوف وهو حممول، فهل نقول إنه يف هذه احلال يسقط 
احلائض  ألن  احلائض؛  عىل  قياساً  الوداع،  طواف  عنه 
ر طوافها رشعاً، وهذا تعذر طوافه حساً، فأقول: لو  تعذّ
الطواف  لتعذر  بعيداً،  القول  ذلك  يكن  مل  هبذا  قائل  قال 
رشعاً،  الطواف  منها  يتعذر  التي  فاحلائض  اجلانبني؛  من 
يتعذر  حمموالً  ولو  يطوف  أن  يستطيع  ال  الذي  والعاجز 
عليه الطواف حساً، ولكن إذا كان اهللا قد أغناه وبسط له 
يف الرزق، فإنه ال يرضه أن يذبح فدية عن هذا الطواف، 

وتربأ بذلك ذمته. [اللقاء الشهري (١٦) البن عثيمني].
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* يستحب للمسلم حاجاً أو غريه زيارة مسجد رسول 
اهللا ح، قال عليه الصالة والسالم: (صالة يف مسجدي هذا 
خري من ألف صالة فيام سواه إال املسجد احلرام) [رواه البخاري 

برقم (١١٩٠)، ومسلم (٣٣٧٥)].

لزيارة  الرحال  يشد  أن  املدينة  خارج  من  وللزائر   *
مسجد رسول اهللا ح، قال عليه الصالة والسالم: (ال تُشد 
الرحال إال إىل ثالثة مساجد، املسجد احلرام ومسجدي هذا 

واملسجد األقىص) [رواه البخاري (١٨٦٤)، ومسلم (١٣٩٧)].

* وحيسن باملسلم القادم من سفر وهو يف مسجد رسول 
 ،} يزور قربه وقربي صاحبيه أيب بكر وعمر  أن  اهللا 
ويزور قرب محزة بن عبداملطلب عم رسول اهللا ح ويزور 
عليهم،  ويرتحم  هلم  ويدعو  أُحد  وشهداء  البقيع  قبور 
ر باملوت، قال ح: (فزوروا  وتكون الزيارات رشعية تذكّ



٨٥ 

القبور فإهنا تذكركم املوت) [رواه مسلم برقم (٢٢٥٩)].

* ال جيوز التمسح بحجرة قرب الرسول ح أو تقبيلها 
والطواف هبا، فهذا من البدع املحدثة.

* وال جيوز ألحد أن يدعو غري اهللا ال ملكاً مقرباً وال 
نبياً مرسالً ألن ذلك رشك باهللا وعبادة لغريه.

* وال جيوز دعاء األموات مهام كانت منزلتهم واالستغاثة 
منهم  احلوائج  وقضاء  رب  الكُ وتفريج  الشفاء  وطلب  هبم 
امللة  من  خمرج  أكرب  رشك  كله  فهذا  هلم،  والنذر  الذبح  أو 

  ¢   ¡[ تعاىل:  قال  لألعامل،  وحمبط  ـ  باهللا  والعياذ  ـ 
£  ¤  ¥  ¦    §Z  [األنعام: ٨٨].

   Q  P  O  N  M  L  K J [ :وقال تعاىل *
Z  Y  X  W  V  UT  S  R  [املائدة: ٧٢].
* ولكثرة مداخل الرشك والتهاون فيه عند بعض الناس 
أذكر منها احللف بغري اهللا كاحللف بالنبي والكعبة واألمانة 
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والرشف وغري ذلك، فإذا كان الذي حيلف بالنبي يعتقد أن 
للنبي مقدرة مثل مقدرة اهللا أل فهذا رشك أكرب، وإذا كان 
ال يعتقد ذلك ولكن أخذ عليها لسانه ـ كام يقولون ـ فهذا 
رشك أصغر، والواجب احلذر والتحذير من هذه املنكرات 
الرشكية واالبتعاد عنها وتوضيح خطورهتا لعوام املسلمني.

* قال ح: (من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أرشك) 
[أخرجه أمحد: (٧٠٧٢)، والرتمذي: (١٥٣٥)، واحلاكم (٧٨١٤)].

* وقال ح: (من حلف باألمانة فليس منا) [أخرجه اإلمام 
أمحد: (٢٣٠٣٠)، وأبوداود: (٣٢٥٥)].

* وقال ح: (من كان حالفاً فليحلف باهللا أو ليصمت) 
[رواه البخاري برقم (٢٦٧٩)، ومسلم (١٦٤٦)].

(أنا  وتعاىل  تبارك  اهللا  قال  قال:  أنه  ح  عنه  وصح   *
أغنى الرشكاء عن الرشك، من عمل عمالً أرشك فيه معي 

غريي تركته ورشكه) [رواه مسلم برقم (٢٩٨٥)].
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النساء  أما  بالرجال،  خاصة  القبور  زيارات  إن   *
فمنهيات عن زيارة القبور، قال ح: (لعن اهللا زائرات القبور 
واملتخذين عليها املساجد والرسج) [أخرجه الرتمذي: (٣٢٠)، وأمحد: 

(٢٠٣٠)، وأبو داود: (٣٢٣٦)].

* وعند زيارة قرب رسول اهللا ح يقف الزائر أمام القرب 
ويقول: السالم عليك يا رسول اهللا، السالم عليك يا سيد 
يت  وأدّ الرسالة  بلغت  أنك  أشهد  املتقني،  وإمام  املرسلني 
ثم  اهللا حق جهاده..  األمة وجاهدت يف  األمانة ونصحت 
يتأخر عن يمينه ويسلم عىل أيب بكر.. ثم يتأخر عن يمينه 
أيضاً ويسلم عىل عمر {، ويدعو هلام ويرتحم عليهام، وال 
يرفع الصوت عند القرب يف السالم عىل رسول اهللا وصاحبيه 
وال يطيل القيام واإلكثار من تكرار السالم، فإن ذلك يفيض 

إىل مزامحة الناس ومضايقتهم.

وصاحبيه  ح  اهللا  رسول  قرب  استقبال  جيوز  وال   *
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عليه  ما  وخالف  املنكرة  البدع  من  فهذا  عندها،  والدعاء 
سلف األمة من أصحاب رسول اهللا ح وأتباعهم بإحسان، 
قال ح: (من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) [رواه 

البخاري برقم (٢٦٩٧)، ومسلم (٤٤٩٢)].

* وال تالزم بني زيارة مسجد رسول اهللا ح وقربه وبني 
يعتمر  أو  أن حيج  املعتمر  أو  للحاج  فيمكن  احلج والعمرة، 
ح وقربه يف هذا السفر ويأيت  وال يزور مسجد رسول اهللا 
والزيارة  بال حج وال عمرة  متى شاء  آخر  بالزيارة يف سفر 
مستحبة وليست واجبة، وال صحة لألحاديث التي يتناقلها 
فهي  جفاين)،  فقد  يزرين  ومل  حج  (من  ومنها  العوام  بعض 
موضوعة ال أصل هلا، قرر ذلك مجع من العلامء وجزم به شيخ 
به علامً وحفظاً واطالعاً،  ~ وحسبك  تيمية  ابن  اإلسالم 

قال ذلك عنه اإلمام ابن باز ~ [فتاو ابن باز: ١١٤/١٦].

* ويستحب ملن زار املدينة حاجاً أو معتمراً أو غريهم 
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قال  فيه،  ويصيل  قباء  مسجد  يزور  أن  املدينة  أهل  من  أو 
ح: (من تطهر يف بيته ثم أتى مسجد قباء فصىل فيه صالة 

كان له كأجر عمرة) [رواه ابن ماجه: (١٤١٢)].

* «من احلجاج من يذهب لزيارة أماكن يف مكة ال ترشع 
زيارهتا، بل زيارهتا بدعة مثل زيارة الدار املسامه بدار املولد، 
وزيارة جبل حراء املسمى بجبل النور وغار ثور وغري ذلك 
من األماكن، هذا العمل وهذه الزيارات بدعة ما أنزل اهللا 
ح:  النبي  لقول  وأوزار  آثام  فيه  وفعلها  سلطان  من  هبا 
(من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد) [متفق عليه].. وقوله 
عليه الصالة والسالم: (كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة، 
وكل ضاللة يف النار) [رواه مسلم وأمحد والنسائي].. [بيان ما يفعله احلاج 

واملعتمر للشيخ صالح الفوزان ص ٢٨ ـ ٢٩].

مواقع  بزيارة  يقومون  من  وغريهم  احلجاج  من  إن   *
أثرية حول املدينة يعتقدون فضل زيارهتا ويزورون مساجد 
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القبلتني  زيارهتا مثل مسجد  دليل عىل مرشوعية  ال يوجد 
حمدثة  أمور  هذه  وكل  السبعة،  واملساجد  الغاممة  ومسجد 
 ليس هلا أصل وليس يف املدينة مساجد ترشع زيارهتا سو
وكان  فيها،  للصالة  قباء  ومسجد  ح  اهللا  رسول  مسجد 
الواجب عىل احلجاج وعموم املسلمني أن حيذوا حذو سلفهم 
الصالح يف عباداهتم ومعامالهتم وأال ينخدعوا بدعاة السوء 
الذين يسعون يف األرض إلفساد عقائد املسلمني وصدهم 

عن سبيل اهللا وإبعادهم من رمحته.
آمنة  فيها  دفنت  التي  وهي  املدينة  جنوب  قريةٍ  ويف   *
بنت وهب أم رسول اهللا ح يف مقربة مجاعية يف القرية إال 
أن دعاة السوء ومنذ نحو ثالثة عقود وضعوا أحجاراً عىل 
رأس جبل عالٍ وقالوا هذا قرب آمنة يدعون الناس لزيارته 
القامش وشوهد زوار  الطيب وأمجل  ويضعون عليه أفخر 
مجاعات  عليه  يرتددون  وعجم  عرب  من  املزعوم  القرب 
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وأفراداً يامرسون الرشك يف بلد التوحيد جهاراً هناراً، ولكن 
ـ ممثلة يف  اهللا  ـ وفقها  الدولة  ثم يف هذه  األمل يف اهللا كبري 
جهاز اهليئات أن يقضوا عىل تلك املامرسات املحرمة فإهنا 
ـ واهللاـ  مفتاح رش عىل البالد والعباد، فام انترش الرشك يف بلد 

  ![ أمنه واضطربت أحواله، قال تعاىل:  اهتز  إال وقد 
ـ   '  )   أي برشك  ـ   &    %  $  #  "

(     *  + Z  [األنعام: ٨٢].

* إن من الواجب عىل أهل العلم من احلجاج وغريهم 
أن ينتهزوا فرصة هذا التجمع العظيم حلجاج بيت اهللا احلرام 
ومع رشف املكان والزمان ومضاعفة احلسنات أن جيتهدوا 
يف تعليم الناس ما رشع اهللا هلم وحيذروهم مما حرمه عليهم 
من أنواع الرشك واملعايص، قال ح: (من دل عىل خري فله 

مثل أجر فاعله) [رواه مسلم برقم (١٨٩٣)].

* هذا ما تيرس يل تدوينه يف هذا الكتاب مما خيص احلج 
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وإخواين  به  ينفعني  أن  املسؤول  واهللا  والزيارة،  والعمرة 
عليه  والثبات  دينه  يف  للفقه  اجلميع  ويوفق  املسلمني 

والتمسك برشيعة نبيه حممد ح.

* ويف اخلتام أتقدم بجزيل الشكر ملعايل الشيخ الدكتور 
صالح بن فوزان الفوزان، حفظه اهللا ـ بعد شكر اهللا أل ـ 
عىل مراجعته هلذا املنسك وتصحيحه وإجراء ما لزم له من 
به  ونفع  اجلزاء،  خري  شيخنا  اهللا   فجز وإضافة..  حذف 
اإلسالم واملسلمني، واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، 

وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه.
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١ ـ جمموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية ~، جملد ٢٦.
 ،~ الشيخ  آل  إبراهيم  بن  حممد  الشيخ  لسامحة  ورسائل   فتاو ـ   ٢

مفتي عام اململكة العربية السعودية يف زمانه، جملد ٣.
بن  عبدالعزيز  الشيخ  لسامحة  متنوعة  ومقاالت   فتاو جمموع  ـ   ٣
~ مفتي عام اململكة العربية السعودية يف زمانه،  عبداهللا بن باز 
جملد ١٧/١٦، مجع وترتيب وإرشاف د. حممد بن سعد الشويعر، 

حفظه اهللا.
٤ ـ فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام جملد ٨، لفضيلة الشيخ 

حممد بن صالح العثيمني ~، عضو هيئة كبار العلامء.
٥ ـ  املنتقى من فتاو فضيلة الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان، حفظه 
اهللا، عضو هيئة كبار العلامء وعضو اللجنة الدائمة لالفتاء، جملد ٣ 
+ رسالة بيان ما يفعله احلاج واملعتمر + رسالة تنبيهات عىل أحكام 

ختتص باملؤمنات.
٦ ـ مناسك احلج والعمرة من أضواء البيان لفضيلة الشيخ حممد األمني 

الشنقيطي، ~.
٧ ـ تبصري الناسك بأحكام املناسك لفضيلة الشيخ د. عبداملحسن بن محد 

البدر، حفظه اهللا، وجمموعة من الرسائل الصغرية.
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* قال تعاىل: ] *  +   ,   -  .   /  Z0 [النحل: ٤٣].
* وقال ح: «أال سألوا إذا مل يعلموا فإنام شفاء العيّ السؤال» 

[صحيح اجلامع : ٤٣٦٢].

دين  العلم  هذا  «إن  قوله:   ~ سريين  ابن  عن  وروي   *
فانظروا ممن تأخذون دينكم».

* أخي املسلم: ال ترتدد يف السؤال عام حتتاجه يف أمور دينك.
كبار  هيئة  من  وعدد  املفتي  سامحة  هواتف  أرقام  وهذه   *

العلامء، واللجنة الدائمة لإلفتاء يف هذه البالد املباركة:









٠١  ٠٠٩٦٦ 

٤٥٨٢٧٥٧

٤٥٨٨٥٧٠

٢٧٢٦٧٩٨

٤٥٨٥٤٤٣

٤٥٩٦٩٥٣

٤٥١١٥٤١

٤٥٩٥٩٥٦

٠٢ 

٥٥٦٤١٥٧

٥٥٨١٤٢٨

٥٥٤٣٢٥٢

٥٥٤٣١٧١

٥٥٦٤٠٥٩

٥٥٧١٩٣٣
_ _ _



٢٢١٦/٢٢١٠

٢٨٠٠

٢٣٥٦

٢٧٧٧

٢١٠٠

٢٧٠٠

٢٤٤٤



٢٠١٦/٢١٠٠

٢٢٠٠

٢٤٠٠

٢٥٠٠

٢٢٦٦

٢٠٨٨
_ _ _
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y
تقديم فضيلة الشيخ الفوزان

مقدمة املؤلف
احلج يف كتاب اهللا العزيز
احلج يف سنة رسول اهللا ح

حكم احلج
حكم العمرة
تكرار العمرة
التهيئة للسفر
تنبيهات عامة

املواقيت
أنواع النسك

صفة احلج والعمرة
اإلحـرام

أركان وواجبات احلج والعمرة

٣
٥
٧
٧
٨
٨
٩

١١
١٤
٢٠
٢٢
٢٥
٢٦
٣٣
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املستحبات يف احلج والعمرة
الطواف

السعي بني الصفا واملروة
ماء زمزم

احللق والتقصري
يوم الرتوية

الوقوف بعرفة
املبيت بمزدلفة

يوم النحر
طواف الوداع

متى يكون احلج مربوراً
إجابات يف احلج والعمرة

الزيارات
املراجع

الفهرس

٣٥
٣٦
٤١
٤٥
٤٦
٤٨
٥٠
٦٤
٦٨
٧٤
٧٦
٧٨
٨٤
٩٣
٩٥
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