
-1- 



-2- 

 
 
 
 
 الثانيةالطبعة 

 م2019 - ـه1441
 
 

 



-3- 

 كلمة الدائرة
وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال  ،احلمد هلل رب العاملني

صلى هللا عليه  ،ورسوله هللا عبد شريك له، وأشهد أن حممدا  
  .كثريا     م تسليما  وعلى آله وصحبه أمجعني، وسل  

فإن احلج من شعائر اإلسالم العظيمة، اليت  بعد:أما 
الثواب العظيم على القيام  ب  ت  ور   ،هائهللا تعاىل على أدا حث  

ُوُر ل يحس  ل ُه ج ز اٌء ِإال  اْلح ن ةُ : ملسو هيلع هللا ىلص، كقوله هبا  .(1)احلح جُّ الحم ْبح
القيام يف  ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا ينبغي للمسلم مراعاة هدي املصطفى 

أي  ،(2)مكُ ك  اسِ ن  م   واذُ خُ أح ت  لِ : يف حجتهلقوله  ، امتثاال  هبا
 .ملسو هيلع هللا ىلصعنه 

                                                 

 رواه أمحد.( 1)
 رواه مسلم.( 2)
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المية ابلشارقة على تبصري من دائرة الشؤون اإلس وحرصا  
قسم الوعظ  وتقريبها هلم، فقد أعد   مدينه الناس أحكام  

ابلدائرة هذه الرسالة يف بيان أحكام مناسك احلج والعمرة، 
 مراعني يف ذلك االختصار وسهولة العبارة. 

على  ن جيعلها عون  أونرجو من هللا سبحانه أن ينفع هبا، و 
 .والفوز بدار كرامته اهل رضيح نـ  

 

* * * 
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 فضائل احلج والعمرة:
قد تعددت النصوص الشرعية وتنوعت يف بيان األجور ل

فعن  ،املرتتبة على أداء هذه العبادة والثواب احلاصل بسببها
ِبُعوا : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  :قال عبد هللا بن مسعود  َت 

ا يـ نحِفي اِن الف قحر  و ا ُم  ر ِة، ف ِإَّن  ا يـ نحِفي ب نيح  احل جِ  و الُعمح لذُّنُوب  ك م 
الِكرُي خ ب ث  احل ِديِد، و الذ ه ِب، و الِفض ِة، و ل يحس  لِلحح ج ِة 

ُور ِة ثـ و اٌب ِإال  اْل ن ةُ   ْبح
 اال خيالطه يتال يه :“ةاملْبور ”و .(1)امل
، ر ج ع    :ملسو هيلع هللا ىلص قولهل ؛إمث ، و َل ح يـ فحُسقح م نح ح ج  ّلِلِ ِ فـ ل مح يـ رحُفثح

تحُه أُمُّهُ  ك يـ وحمِ    .(2)و ل د 
من  وما يتعلق أبمر النساء ،: الكالم الفاحش"ثف  الر  "و

 ئة واملعصية.ي ِ : الس  “الفسق”. ومجاع ودواعيه

                                                 

 .( رواه أمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجه1)
 خاري.رواه البخاري ومسلم، واللفظ للب( 2)
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ك اد ِت قد  بِع ر ف اٍت و   ملسو هيلع هللا ىلصو ق ف  الن ِبُّ قال:  عن أنس و 
ُس أ نح تؤوب ُل أ نحِصتح ِل  الن اس   :فـ ق ال   ،الش مح م  فـ ق ا ،َي  ِبال 

ُل فـ ق ال    :فـ ق ال   ،ص ت  الن اسُ أنف   ،ملسو هيلع هللا ىلصأ نحِصُتوا لِر ُسوِل اّلِل ِ  :ِبال 
 ِم   ،م ع اِشر  الن اس ِيُل آنِف ا ف أ قـحر أ ِن م نح ر ّبِ   الس ال  أ َت ِن ِجْبح

ُهُم  :و ق ال   ع ِر و ض ِمن  ع نـح ِل الحم شح ِل ع ر ف اٍت و أ هح ِإن  اّلِل   غ ف ر  أِل هح
ُر بحُن اْلح ط ابِ  فـ ق ام   ،ِبع اتِ الت    ،َي  ر ُسول  اّلِل ِ  :فـ ق ال    ُعم 

ا ل ن ا خ اص   ا ل ُكمح و ِلم نح أ ت ى بـ عحد ُكمح ِإىل  يـ وحِم  :ق ال   ؟ةه ذ  ه ذ 
 .  (1)و ط اب   رب ِناك ثـُر  خ ريحُ   :فـ ق ال  ُعم ُر  ،الحِقي ام ةِ 

ج ا : ملسو هيلع هللا ىلص وقال ، وهُ ابُ أج  م ف  اهُ ع  ، د  ُر و فحُد اّلِل ِ ُج و الحُعم ااحلُح
 .(2)ماهُ ط  عح أ  ف   وهُ لُ أ  وس  

احلديث من هنا يتبني عظم و  ،هذه بعض فضائل احلج
ُت : الذي قال هللا تعاىل فيه القدسي ا أ صحح حح له ِإن  ع بحد 

                                                 

 .املنذري يف الرتغيب والرتهيب رواه( 1)
 رواه ابن ماجه وغريه.( 2)
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م ُه، و   ُة أ عحو اِة عيش  م  الـعحُت ع ل يحِه يف س  و  ِجسح ٍم َت حِضي ع ل يحِه َخ حس 
ُرومٌ لـي ِفُد ِإِل   ال    .(1)م حح

 حكم احلج:

بهََوَ ﴿ :قال  َإََل  اع  ت ط  َٱسب َن َٱۡلب يبَتَم  َٱنلهاَسََحجُّ َلَع   َ ّلَِله
بَيٗلاَ َٱس  َإ ن ََه ر    َٰل َميَ َو م نَف  َنَٱلبع  َع  َِنٌّ َغ   .(2) ﴾َّلِله 

ِعنحد  ه ِذِه آي ُة ُوُجوب احلح جِ  قال ابن كثري رمحه هللا تعاىل: "
ُهورِ  ُمح  ."اْلح

 المُ اإلسح  ِن  بُ : ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ؛احلج ركن من أركان اإلسالم
 .(3)تِ يح البـ   جُّ ح  وذكر منها:  سٍ لى َخ ح ع  

أنه   ّب هريرةفعن أ ،واجب يف العمر مرة واحدة احلج
أ يُـّه ا الن اُس ق دح فـ ر ض  هللاُ : فقال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول خطبناقال: 

                                                 

 رواه ابن حبان وغريه.( 1)
 .97آل عمران: سورة ( 2)
 ( رواه البخاري ومسلم.3)



-8- 

فـ ق ال  ر ُجٌل: أ ُكل  ع اٍم َي  ر ُسول  هللِا؟  .، ف ُحجُّواع ل يحُكُم احلح ج  
، فـ ق ال  ر ُسوُل هللِا  ًث  ل وح قـُلحُت: : ملسو هيلع هللا ىلصف س ك ت  ح َّت  ق اهل  ا ث ال 

ت ط عحُتمح  ، و ل م ا اسح  .(1)نـ ع مح ل و ج ب تح
  :واجب على الفور احلج

 خشية مباغتةِ  أداء احلجاملبادرُة إىل  ب على املسلمجي
أ َ﴿ :كما قال   ،املوت َو  َٱقبَت  ب  َق َد َي ُكو َ  َ 

 
َأ ٰٓ َع َس   َب

 َ لُُهمب ج 
 
ة َ﴿ :ولذلك قال ، (2)﴾أ رَ   غب َم  َٰ َإََل  ْ ارَُعٓوا َنََو س  م 

ب َُكمَب   .(3)﴾ره
م نح أ ر اد  احلح ج  فـ لحيـ تـ ع ج لح، : أنه قال ملسو هيلع هللا ىلص قد ثبت عنهو 

 . (4)الض ال ُة، و تـ عحِرُض احلح اج ةُ ف ِإن ُه ق دح َي حر ُض الحم رِيُض، و ت ِضلُّ 

                                                 

 ( رواه مسلم.1)
 .185األعراف: ( سورة 2)
 .133آل عمران: ( سورة 3)
 رواه أمحد وابن ماجه.( 4)
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على  على الفور، واملبادرة أبدائها فرض احلج ووجوب
 .الفقهاء مجهور مذهبوذلك  املستطيع

 شروط وجوب احلج:

 :يشرتط لوجوب احلج َخسة شروط
 (الستطاعةا -احلرية -البلوغ -العقل -اإلسالم)

أهل وال خالف يف ذلك بني ": رمحه هللا قال الشنقيطي
  .(1)"العلم

 :بيان ذلك

قال  ؛يقبل منهَل أتى الكافر ابحلج إذا ف :اإلسالم -1
َ﴿ هللا تعاىل: نهُهمب

 
َأ ٓ َإََّله َُٰتُهمب ق  َن ر  ََمنبُهمب ب ل  َُتقب َ 

 
َأ ُهمب ن ع  َم  ا و م 

ُ واَْ ر  بَ  ُسوَِلَۦف  ََو   .(2)﴾بَٱّلِله

                                                 

 .12خالص اْلمان: ص( 1)
 .54رة التوبة: سو ( 2)
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أن يؤذن يف الناس قبل حجة   أاب بكر ملسو هيلع هللا ىلصأمر النِب و 
رِكٌ  الوداع:  .(1)أ نح ال  َي ُج  بـ عحد  الع اِم ُمشح

رُِفع  الحق ل ُم ع نح : ملسو هيلع هللا ىلص هلقول :العقل والبلوغ -2-3
تـ يحِقظ   ث ٍة: ع ِن الص ِبِ  ح َّت  َي حت ِلم ، و ع ِن الن ائِِم ح َّت  ي سح ، ث ال 

ُنوِن ح َّت  يـ عحِقل     .(2)و ع ِن الحم جح

ه عن ئصحيح إال أنه ال جيز ه جُّ ح  ف ؛إذا حج   غري البالغو 
  .فريضةحج ال

، فإذا فعل حمظورات اإلحرام، ولو عمدا  ب غري البالغ وجين  
  .(3)هشيئا من حمظورات اإلحرام، فال فدية عليه وال على ولي  

 الرتباطه حبق ِ احلج : فالعبد ال جيب عليه ةاحلري   -4
 ، وإن حج صح عنه وال جُيزئه عن حج الفريضة.(4)سيده

                                                 

 رواه البخاري ومسلم.( 1)
 داود والرتمذي وابن ماجه واحلاكم واللفظ ألمحد.رواه أمحد وأبو ( 2)
 .20صمناسك احلج للعثيمني  (3)
 (.7/43اجملموع شرح املهذب )( 4)
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، : وهي القدرة على احلج ابملال والبدنسطااعةاال -5
 ببدنه فإنه ينظر يف حاله:  مباله عاجزا   فإن كان مستطيعا  

  ء، وإن كان مستمرا  انتظر الْب  فإن كان عجزه طارئ  
رضي ، حلديث ابن عباس من َيج عنهنيب فإنه يُ كاملقعد 
 فقالت: َي ملسو هيلع هللا ىلص سألت النِب ثعميةخأن امرأة  ماهللا عنه

ِإن  ف رِيض ة  هللِا ع ل ى ِعب اِدِه يف احلح جِ ، أ دحر ك تح أ ّب  ،رسول هللا
ت ِطيُع أ نح يـ ثـحُبت  ع ل ى الر اِحل ِة، أ ف أ ُحجُّ ع نحُه؟  ش يحخ ا ك ِبري ا ال  ي سح

  .(1)مح ع  نـ  : ق ال  
دون ماله، وال يستطيع الوصول  ببدنه وأما إن كان قادرا  

 .ج ال جيب عليهمكة ببدنه، فإن احلإىل 

 حكم احلج على من عليه دين: :مسألة
 جيب عليهال  من أقوال أهل العلم أن املديناألقرب 

بل العْبة  ،وليس عليه أن يستأذن صاحب الدين ،جاحل
                                                 

 ( رواه البخاري ومسلم.1)
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كان وهي فيما إذا  إال يف حالة واحدة ابنشغال الذمة، 
 ، فهنا نقولجلاأل عند حلولغلب على ظنه الوفاء و  مؤجال  
 . (1)جاحل يلزمه

 ؟هلا من القدرة أن جتد املرأة حمرما  مسألة: هل 
فإن احلج ال جيب عليها  جتد حمرما  ، فإن َل نعم :اْلواب

  .(2)ال َت ُجُّ امرأٌة إال ومعها حم حر مٌ : ملسو هيلع هللا ىلصلقوله 

 ملسو هيلع هللا ىلص النِبقال: مسعت رضي هللا عنهما عن ابن عباس و 
 و م ع ه ا ُذو حم حر ٍم، و ال  ال  خي حُلو ن  ر ُجٌل اِبمحر أ ٍة ِإال  : يقولخيطب 

 رسول َي :فقال رجل فقام .ُتس اِفِر الحم رحأ ُة ِإال  م ع  ِذي حم حر مٍ 
 كذا  غزوة يف اكتتبتُ  وإِن ،ة  حاج   خرجت امرأيت إن   ،هللا

 . (3)انحط ِلقح ف ُحج  م ع  امحر أ ِتك  : قال .وكذا

                                                 

 (.7/26املمتع على زاد املستقنع )( الشرح 1)
 .رواه الدارقطن والبزار( 2)
 ( رواه مسلم.3)
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ال تقوم أن الرفقة اآلمنة  :وهيويف هذا احلديث فائدة 
إذ املرأة اليت سأل زوجها عنها ال بد وأن تكون مقام احملرم، 

فقة آمنة وال ر وهم  ،خرجت مع الصحابة والصحابيات
 .انحط ِلقح ف ُحج  م ع  امحر أ ِتك  شك، ومع هذا جاء اْلواب: 

َيكنه الدفاع عن عاقال   يشرتط يف احملرم أن يكون ابلغا  و 
  .املرأة
  

* * * 
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 نساك:أنواع األ
 :ثالثة وهي

رم يف أشهر احلج ابلعمرة وهو أن َيُ الطمطع:  -1
رم ابحلج يف َيُ و  وبعد التحلل منها يبقى يف مكةوحدها، 

 وقته من ذلك العام.

، فإذا رم ابلعمرة واحلج مجيعا  : وهو أن َيُ رانالق   -2
وسعى بني الصفا  ،وصل إىل مكة طاف طواف القدوم

ستمر يف إحرامه ي، مث واحدا   سعيا   واملروة للعمرة واحلج مجيعا  
حَّت َيل منه يوم العيد، وجيوز أن يؤخر السعي إىل ما بعد 

 .)طواف اإلفاضة( طواف احلج

، فإذا وصل إىل رم ابحلج مفردا  : وهو أن َيُ اإلفراد -3
مكة طاف طواف القدوم، وسعى للحج، واستمر على 

 .، وليس عليه هديإحرامه حَّت َيل منه يوم العيد

 عي إىل ما بعد طواف احلج كالقارن.وز أن يؤخر الس  وجي
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إال يف أعمال احلج مستوَين وهبذا يتبني أن القارن واملفرد 
 .ليس عليه هدي، فالقارن يلزُمه اهلدي، واملفرد اهلدي يف

 وأفضل األنساك هو التمتع:
َبَٱلبُعمب  ةََ﴿ألن هللا تعاىل نص عليه فقال:  -1 تهع  م نَت م  ف 
 َ َٱلب  .(1) ﴾ج ََإََل 

 :قال، مث نقل الصحابة إىل التمتع ملسو هيلع هللا ىلص ن النِبوأل -2
  ي ، ل ف ع لحُت ِمثحل افـحع ُلوا م ا آُمرُُكمح بِِه، ف ِإِن ِ ل وحال  أ ِن ِ ُسقحُت اهلح دح

ُي  ُلغ  اهلح دح لُّ ِمنِ  ح ر اٌم، ح َّت  يـ بـح ال ِذي أ م رحُتُكمح بِِه، و ل ِكنح ال  َيِ 
ل هُ   .(2) ع ُلوافـ ف   حمِ 
ت، س  نفِ  إذا أحرمت املرأة ابلعمرة مث حاضت أو مسألة: 

يكفي النتهاء حيضها، فإَّنا  وَل يبق على اليوم التاسع زمنٌ 
 ل احلج على العمرة، وتصبح قارنة.دخِ تُ 

                                                 

 .196البقرة: ( سورة 1)
 ( رواه البخاري ومسلم.2)
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وكذلك من أحرم ابلعمرة مث مرض وَل يتمكن من 
الطواف والسعي وخشي أن يفوته الوقوف بعرفة فإنه يُدخل 

 على العمرة ويصبح قارن .احلج 
  :املواقيت

، ها من أراد احلج أو العمرةمنرم وهي األماكن اليت َيُِ 
  نا منها:يهمُّ وهي َخسة مواقيت، 

وهي  (أبيار علي) ـاحلليفة: وتسمى اآلن ب وذ -1
 .ميقات أهل املدينة

وهو ميقات  ،(الكبري يلس  القرن املنازل ويسمى: ) -2
 ك اْلهة.أهل جند ومن جاء من تل

 ما يفعله احلاج يف امليقات:
وصفة ، لحائض والنفساءلة حَّت االغتسال: وهو سن   -1

 غسل اْلنابة.  ةصفكهذا الغسل  
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ويكون يف البدن ال ب: وهو سنة للرجال فقط، تطي  ال -2
ئ ا م س ُه : ملسو هيلع هللا ىلصيف الثياب؛ لقوله  يـح و ال  تـ لحب ُسوا ِمن  الثِ ي اِب ش 
بعد  يف بدنه يبوال يضر بقاء الط   .(1)ز عحف ر اٌن و ال  و رحسٌ 

ك أ ِن ِ أ نحظُُر ِإىل  : حرام ، قالت عائشة رضي هللا عنهااإل
 . (2)و ُهو  حُمحرِمٌ  ملسو هيلع هللا ىلصو بِيِص الطِ يِب يف م فحرِِق ر ُسوِل هللِا 

، وأما وهي للرجال إزار ورداء لبس ثياب اإلحرام: -3
 ،يد بلون معنيدون التق فتلبس ما شاءت من الثياب رأةامل

ت ِقبِ غري أن ال تتْبج بزينة   ،(3)، و ال  تـ لحب ِس الُقف از يحنِ و ال  تـ نـح
عند وجود بشيء كاْلمار وال أبس عليها بتغطية وجهها 

 .ملسو هيلع هللا ىلصهبم كما ثبت ذلك عن أزواج النِب الرجال أو مرورها 

                                                 

متفق عليه، والورحس: نبت أصفر ُيصبغ به. أهـ من النهاية يف غريب  (1)
 .احلديث البن األثري، مادة )ورس(

 متفق عليه . (2)
 رواه البخاري.( 3)
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لبيك  يقول املتمتع:أبن التلبية والدخول يف النسك:  -4
املفرد: يقول . و : لبيك عمرة وحجا  القارنقول ي. و اللهم عمرة
  .لبيك حجا  

التحميد  :عند ركوب السيارةو بل التلبية ويستحب له ق
مُث  ر ِكب  ح َّت   قال:أنه  أنس  فعن ؛والتسبيح والتكبري

د  اّلِل   و س ب ح  و ك ْب  ، مُث  أ ه ل  حِب جٍ   اِء، محِ  تـ و تح بِِه ع ل ى البـ يحد  اسح
ر ةٍ و    .(1)ُعمح

 :مسألة: االشرتاط يف احلج والعمرة

على  ملسو هيلع هللا ىلصعائشة رضي هللا عنها: دخل رسول هللا  قالت
قالت:  ؟ل ع ل ِك أ ر دحِت احل ج   ، فقال هلا: ُضب اع ة  بِنحِت الزُّب ريحِ 

ُحجِ ي و اشحرت ِِطي، و اّلِل ِ ال  أ ِجُدِن ِإال  و ِجع ة ، فـ ق ال  هل  ا: 
ت ِن و قُوِل  لِ ي ح يحُث ح ب سح   .(2): الل ُهم  حمِ 

                                                 

 رواه البخاري.( 1)
 متفق عليه . (2)
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  هِ رِ م  أحرم بعُ  ملسو هيلع هللا ىلصأن النِب وذلك جائز للحاجة، واالشرتاط 
رضي هللا عنها ُضب اع ة  وَل يشرتط، وإمنا أمر به  هِ ج  وح   هاكل  

 .ته وهي مريضةتحني استف
من إحرامه بال هدي،  د املانع حل  جِ ائدته: أنه إذا وُ وف

عن َتام النسك، فإنه يلزمه  ط وعجزَل يشرت خبالف من 
َاَ﴿: لقوله تعاىل ؛هدي َّلَِله ة  َو ٱلبُعمب   َْٱلب جه وا تَمُّ

 
أ ََو  ُتمب َِصب حب

ُ
َأ إ ن ََب

َيَ  دب به  َٱل ََمن  ت يبَس   اَٱسب م   . (1)﴾ف 
 :حكم صالة ركعطني لإلحرام مسألة:

النِب  لعدم ورود ذلك عنليس لإلحرام صالة خمصوصة، 
 حلضورأنه أحرم بعد الفريضة  ملسو هيلع هللا ىلصوالذي ثبت عنه ، ملسو هيلع هللا ىلص

  .وقتها
إن وافق وقت صالة مفروضة فاألفضل أن  هلذا يقال:و 

 ركعتنيبيصلي مث َيرم بعدها، وكذا إن كانت عادته اإلتيان 
                                                 

 .196البقرة: ( سورة 1)
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رم بعدها، وأما من  َيسنة الوضوء فإنه يصلي إن توضأ مث 
كان ميقاته ذا احلليفة فإنه يسن له أن يصلي فيه، وهذا 

رام وإمنا ْلصوص املكان وبركته؛ ملا ثبت ليس ْلصوص اإلح
 ملسو هيلع هللا ىلص النِبعن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه قال: مسعت 

ل ة  آٍت ِمنح ر ّبِ  فـ ق ال   أ َت ِن : بوادي العقيق يقول ص لِ   :الل يـح
ا الحو ادِ  يف  ر ة  يف  يه ذ   .(1)ح ج ةٍ  الحُمب ار ِك و ُقلح ُعمح

 
 

* * * 

                                                 

 واه البخاري.( ر 1)
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 حمظورات اإلحرام:
ورات: هي األشياء احملرمة على احملرم حال إحرامه، احملظ

 وهي:
ق مجهور العلماء حلح وأ   ،إزالة شعر الرأس حبلق أو غريه -1

 . فال جيوز حلقه وال قص هبشعر الرأس  شعر بقية اْلسم
، على حلق الشعر تقليم األظفار أو قلعها، قياسا   -2
 على املشهور عند العلماء.  وذلك
حديث  ويدل لذلك ،بعد اإلحراماستعمال الطيب  -3

 ملسو هيلع هللا ىلصَّن  ى ر ُسوُل هللِا : عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال
رُِم ثـ وحاب  م صحُبوغ ا ِبز عحف ر اٍن أ وح و رحسٍ   . (1)أ نح يـ لحب س  الحُمحح

ال  يـ نحِكُح : ملسو هيلع هللا ىلص عقد النكاح واْلطبة، لقول النِب -4
رُِم، و ال  يـُنحك ُح، و ال  خي حطُ    . (2)بُ الحُمحح

                                                 

 ( متفق عليه.1)

 رواه مسلم.( 2)
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ترتب عليه  (1)، فإذا وقع قبل التحلل األولاْلماع -5
وجوب  -وجوب املضي فيه. ج -فساد احلج. ب -اآليت: أ

وجوب الفدية، وهي بدنة  -قضاءه يف العام القادم. د
 ينحرها ويفرقها على املساكني يف مكة. 

 املباشرة والتقبيل وحنوه ذلك.  -6

ََوَ ﴿: لقوله تعاىل ؛قتل الصيد -7 بب   يبُدَٱل َص  ل يبُكمب َع  َم  ُح  
َُحُ مَٗ ُتمب اَُدمب    .(2)﴾ا َم 

، )وهو والطاقية ،الغرتة :مثل ،مبالصق تغطية الرأس -8
 .خاص ابلرجال(

                                                 

التحلل األول يكون بفعل اثنني من ثالثة: )رمي اْلمرةـ، احللق أو ( 1)
التقصري، طواف اإلفاضة متبوعا  ابلسعي ملن عليه سعي(، والتحلل 

 التام يكون بفعل الثالثة. 
 .96املائدة:  ( سورة2)
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 ،املالبس املفص لة على اْلسمكما َُيظر على الرجل:   -9
يلبسها على اهليئة املعتادة، وأما لبس اْلامت والنظارة  فال

 وحنو ذلك فال أبس هبا.ى اإلزار والساعة واحلزام عل
 والْبقعوالقفازين،  ،لبس النقاب :وَُيظر على املرأة -10

رِم ُة و ال  تـ لحب ِس : ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ؛وحنوه ت ِقِب الحم رحأ ُة الحُمحح ال  تـ نـح
  .(1)الحُقف از يحنِ 

ومن فعله  وعليه الفدية، ،أمث متعمدا   فمن فعل حمظورا  
على الراجح من أقوال  عليه وال حرج نسيا  أو جاهال  فال إمث

 .أهل العلم، وعليه أن يقلع عن احملظور فور علمه بذلك
 

* * * 

                                                 

 البخاري رواه (1)
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حدود االستمرار يف التلبية إىل أن يدخل  من السُّنَّة
احلرم، قائال: لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، 

 .شريك لكإن احلمد والنعمة لك وامللك، ال 
 . ك إله احلق: لبيأحيان   ويقول 

والدليل  ،دون النساء رفع الصوت هبا للرجال والسنة:
الع جُّ سئل: أي احلج أفضل؟ قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أن النِب على ذلك

. والعج: رفع الصوت ابلتلبية، والثج: سيالن دماء  (1)والث ج
 اهلدي واألضاحي.

نح م ا ِمنح ُمل بٍ  يـُل ِبِ  ِإال  ل َّب  م ا ع  : أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصوثبت عنه 
ٍر ح َّت  تـ نـحق ِطع  األح رحُض  ٍر أ وح م د  ِيِنِه و ِِش الِِه ِمنح ح ج ٍر أ وح ش ج  َي 

 .(2) هالِ وِِش   نهِ يح َي   نح ع   يعن ِمنح ه اُهن ا و ه اُهن ا

                                                 

 ماجه.( رواه الرتمذي وابن 1)
 ابن خزَية والبيهقي.الرتمذي وابن ماجه و رواه  (2)
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 دخول مكة:
 ر.يسن االغتسال لدخول مكة إن تيس   -
 هالسنة أن يقدم رجل فمن ؛املسجد احلرامإذا دخل  -
، فإذا رأى (1)اللُهم  افـحت حح ِل أ بـحو اب  ر محح ِتك   :لويقو  ،اليمىن

: وهو عمر  البيت رفع يديه كهيئة الداعي ودعا بدعاءِ 
 .(2)"نا ربنا ابلسالمفحي   ،ومنك السالم ،"اللهم أنت السالم

 

* * * 

                                                 

 .( رواه مسلم3)
 ( أخرجه ابن أّب شيبة يف مصنفه والبيهقي.2)
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 صفة العمرة:
فيستلمه بيده  ،(1) مضطبعا   إىل احلجر األسود يتوجهُ  -

يفعل ذلك  ."بسم هللا وهللا أكْب"ويقول:  ،لهب  ق  اليمىن ويُـ 
 اعتقادا   وليس ،ملسو هيلع هللا ىلص واقتداء  برسول هللا ،هلل عز وجل تعظيما  

 وجل. ذلك هلل عز   ألن ،أن احلجر ينفع ويضر
  

 

 

                                                 

كما يف ( وهو أن يضع رداءه َتت كتفه األَين ويغطي كتفه األيسر.  1)
، وال يكون ذلك إال يف طواف العمرة أو القدوم، ويف (1صورة )ال

 .طوافللحاج قبله  طواف اإلفاضة إن َل يسبق

1 
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يستلمه أو  لها،استلمه بيده وقب   ؛قبيلر له الت  فإن َل يتيس  
 احلجر من مستقبال   فقط، فإن َل يتيسر أشار بيده اليمىن

رُ : ملسو هيلع هللا ىلصلقول النِب  ؛يزاحم الناس وأغري أن يقف،   !َي  ُعم 
، ِإنح  إِن ك  ر ُجٌل ق ِويٌّ، ال  تـُز اِحمح ع ل ى احلح ج ِر فـ تـُؤحِذي  الض ِعيف 

ِبلحهُ  تـ قح ُه، و ِإال  ف اسح ت ِلمح  . (1)و ك ْبِ ح  و ج دحت  خ لحو ة  ف اسح

كن الر الكعبة عن يساره، فإذا وصل  مث َيشي جاعال  
له أن يستلمه  ب  حِ استُ  -وهو قبل احلجر األسود – اليماِن

بيده اليمىن من غري تقبيل، فإن َل يتمكن من استالمه َل 
ُح أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصتشرع اإلشارة إليه، وقد ثبت عنه  م سح

ِن الحي م اِن ِ  األ سودِ  احلح ج رِ   .(2)خ ط ا  َي ُط اِن اْلح ط اَي  و الرُّكح
 يت سوى هذين الركنني.وال يستلم من الب

                                                 

 ( رواه اإلمام أمحد.1)
 ( رواه اإلمام أمحد والطْباِن يف الكبري وغريمها.2)
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: اليماِن واحلجر األسود أن يقول بني الركن ومن السنة
﴿َ ََِف َء اتَن ا ٓ بهن ا ي اٱر  نب ن ةََٗدلُّ س  َفََح  ةََٱَو  ن ةََٗٓأۡلَخ   س  قَن اَح  اب ََو  ذ  َع 
من حديث عبد هللا بن السائب  ، كما ثبت(1)﴾نلهارََٱ


(2). 
ما  فيطوف سبعة أشواط، وليس للطواف دعاء خاص إال

 تقدم ذكره بني الركنني.
يف األشواط  (3)م ليف هذا الطواف: الر   من السنةو 

كما ثبت من حديث عمر   ،الثالثة األوىل
، وهذا (4)

 للرجال، وليس على النساء ر م ل.

                                                 

 .201( سورة البقرة: 1)

 رواه أبو داود. (2)

إسراع املشي مع مقاربة اْلطو من غري  :م لقال ابن قدامة: "معىن الر  ( 3)
 ". بٍ ثح و  

 متفق عليه .( 4)
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 :انتنبيه
 واحدٍ  ل إال يف طوافٍ م  الر   ستحب  ال يُ ": قال النووي -1

فال  أو عمرةٍ  ري حج ٍ يف غ ، وأما إذا طاف  أو عمرةٍ  يف حجٍ  
 .(1)"الفل بال خِ م  ر  

 .رجح داخل احلِ  يفال يصح الطواف  -2

ََٰهَ﴿ :ووهو يتلمث يطوجه إىل املقام  اَمَإَببر  ق  َُذواََْمنَمه َو ٱَّته م 
َ 
ل ٗ يف األوىل يقرأ  ،إن تيسر فيصلي خلفه ركعتني، (2)﴾ُمص 

: ديث جابراإلخالص، حلسورة سورة الكافرون، ويف الثانية 
 ِ ل م ا انـحتـ ه ى ِإىل  م ق اِم إِبـحر اِهيم  قـ ر أ   ملسو هيلع هللا ىلصأ ن  ر ُسول  اّلِل :
ََٰهَ﴿ اَمَإَببر  ق  َُذواََْمنَمه  َو ٱَّته

ل ٗ َُمص  ِ، فـ ق ر أ  ف اَِت ة   ﴾م  ع ت نيح ف ص ل ى ر كح
َٰرَُ و ََ ﴿و الحِكت ابِ  اَٱلبك  ه  يُّ

 
ٰٓأ َي  د﴿و، ﴾قُلب ح 

 
َأ ُ َٱّلِله َُهو    .(3)﴾قُلب

                                                 

 (.8/425شرح مسلم ) (1)
 .125البقرة: ة ( سور 2)
 ( رواه النسائي.3)
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َل يتمكن من الصالة خلف املقام صلى يف أي  فإن
  .(2انظر الصورة رقم ) موضع.

 

 
 
 
 
 
 
 
مُث  ذ ه ب  ِإىل  ز محز م  قال جابر:  ،زمزم ماء مث يشرب من -

 .(1)ف ش ِرب  ِمنـحه ا، و ص ب  ع ل ى ر أحِسهِ 

                                                 

 ( رواه أمحد.1)

2 
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، -إن َتكن من ذلك-فيستلمه  ع إىل الركنمث يرج -
 ده سعي.وهذا خاص ابلطواف الذي بع

 :فإذا دن من الصفا قرأالصفا واملروة مث يطوجه إىل  -
﴿َ َ َٱّلِله آئَ َ ع  ََمنَش  و ة  م  ب

ب َو ٱل ا ر  َٱلصه ُأ مب ا مث قال: ( 1)﴾َ۞إ ََه أ بحد 
أ  هللاُ بِهِ   . (2)ب د 

فإذا  ،ابملروة ابلصفا وانتهاء   سبعة أشواط ابتداء   يسعىمث 
 ،وكْب يه كهيئة الداعي،ورفع يد الصفا استقبل القبلة ىرق

ُه ال  ش رِيك  ل ُه، ل ُه الحُملحُك و ل ُه  وقال: د  ال  إِل ه  ِإال  هللُا و حح
ُه، أ جنح ز   د  ٍء ق ِديٌر، ال  إِل ه  ِإال  هللُا و حح ُد و ُهو  ع ل ى ُكلِ  ش يح احلح مح

د هُ  ز اب  و حح ُه، و ه ز م  األح حح ُه، و ن ص ر  ع بحد  ث )ثال .و عحد 
 .(3)مرات(

                                                 

 .158البقرة: ( سورة 1)
 ( رواه مسلم.2)

 رواه مسلم (3)
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مث  ،مث يدعو ،ر الذكر السابقمث يكر   ،مث يدعو طويال  
 ر الذكر.يكر  
 العالمةحَّت يصل إىل  روة ماشيا  مث ينزل من الصفا إىل امل 

إن تيسر -بقدر ما يستطيع  شديدا   إسراعا   فُيسرع، اْلضراء
لقوله  ؛العالمة اْلضراء الثانيةبال أذية، حَّت يصل إىل  -له

 ،يقرأ اآليةال و ، مث َيشي (1)ط ُع األح بحط ُح ِإال  ش دًّاال  يـُقح : ملسو هيلع هللا ىلص
ويطوف سبعة  ،الصفا على قرأ إال يف أول مرةال تُ  فإَّنا

 (3)انظر الصورة رقم  أشواط.
 
 

                                                 

 ( رواه أمحد وابن ماجه.1)

3 
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 ،ره إن كان رجال  فإذا فرغ من سعيه حلق رأسه أو قص  
ل يحس  ع ل ى : ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ؛فقط التقصريأما املرأة فعليها و 

، ويكون ذلك (1)ِء ح لحٌق، ِإمن  ا ع ل ى النِ س اِء التـ قحِصريُ النِ س ا
 ( سم تقريبا .1، أي: يف حدود )ةٍ ل  مُ ـنح بقدر أُ 

  :انتنبيه
لكل  الواجب يف احللق والتقصري أن يكون شامال   -1

 الرأس.
 ألمر أفضلفالتقصري يف عمرة احلج احللق أفضل إال  -2
 للحج.ما َيلقه ولكي يبقى ، أصحابه بذلك ملسو هيلع هللا ىلصالنِب 
 

* * * 

                                                 

 ( رواه أبو داود.1)
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  صفة احلج:
  يوم الرتوية: -1

 هإذا كان اليوم الثامن من ذي احلجة فعل احلاج ما فعل
 .ن االغتسال والتطيب ولبس اإلحرامعند امليقات م

، ويستمر يف التلبية إىل رمي مجرة يلِب من منزله ابحلجو 
 العقبة.
والعصر واملغرب  إىل مىن، فيصلي هبا الظهر يذهبمث 

 ،مبىنويبيت من غري مجع،  ويقصر الرابعية ،لعشاء والفجروا
هبا يبقى و عليه ابإلمجاع،  م  فلو تركه فال د   ،هذا املبيت سنةو 

مُث  م ك ث  ق ِليال  ح َّت   : قال جابر ،تطلع الشمسحَّت 
 .(1)ط ل ع ِت الش محسُ 

* * * 

                                                 

 رواه مسلم   (1)
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 يوم عرفة: -2
 إىل إذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار من مىن 

يف وقت الظهر،  وقصرا   مجعا  صلى الظهر والعصر و عرفة، 
، وَيرص على حضور أبذان وإقامتني، وال يصلي بينهما شيئا  

 .خطبة عرفة ما أمكنه
والدعاء من بعد الزوال، ومن السنة  ويبدأ الوقوف بعرفة

 أن أيخذ قسطا  من الراحة قبل الزوال.
والتهليل، لدعاء اباغتنام هذا اليوم السيما  للحاج ينبغيو 

ثـ ر  ِمنح أ نح : ملسو هيلع هللا ىلص قال عنه ،إذ هو يوم عظيم م ا ِمنح يـ وحٍم أ كح
نُو، مُث   ا ِمن  الن اِر، ِمنح يـ وحِم ع ر ف ة ، و إِن ُه ل ي دح يـُعحِتق  هللُا ِفيِه ع بحد 

ِئك ة ، فـ   ِء؟يـُب اِهي هِبِِم الحم ال    . (1)يـ ُقوُل: م ا أ ر اد  ه ُؤال 
أ فحض ُل م ا قـُلحُت أ ن  : ملسو هيلع هللا ىلص ثبت عنهما اء الدعوخري 

ُه، ال  ش رِيك   :و الن ِبيُّون  قـ بحِلي ع ِشي ة  ع ر ف ة   د  ال  إِل ه  ِإال  اّلِل ُ و حح
ٍء ق ِديرٌ  ُد، و ُهو  ع ل ى ُكلِ  ش يح   .  (2)ل ُه، ل ُه الحُملحُك و ل ُه احلح مح

                                                 

 رواه مسلم.( 1)
 فضل عشر ذي احلجة.ويف  الدعاء، ( رواه الطْباِن يف2)
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 املبيت مبزدلفة: -3
 .وهو واجب عند اْلمهور

فبعد غروب الشمس يدفع احلاج من عرفة إىل مزدلفة 
أ يُـّه ا الن اُس، الس ِكين ة  : حني دفع ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  بسكينة ووقار،

حَّت أييت مزدلفة فيصلي هبا املغرب والعشاء  (1)الس ِكين ة  
من خشي خروج الوقت عليه ، لكن فور وصوله وقصرا   مجعا  

 فإنه يصلي يف الطريق.

 يتأيمث الصبح،  يصليف، طلع الفجرحَّت يضطجع يمث 
 ،وعليه اآلن مسجد وهو جبل صغري ابملزدلفة املشعر احلرام،

مث يدفع إىل مىن كما  ،ب طلوع الشمسفيظل يدعو إىل قر 
وإن َل يتهيأ له ذلك وقف يف أي موضع من ، ملسو هيلع هللا ىلصفعل 

 .(2)و قـ فحُت ه اُهن ا، و مج حٌع ُكلُّه ا م وحِقفٌ : ملسو هيلع هللا ىلصمزدلفة لقوله 

                                                 

 ( رواه مسلم.1)

 رواه مسلم.( 2)
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 مسألة:

 ،الدفع إذا مضى أكثر الليل وذوي األعذار جيوز للضعفة
ِبس ح ٍر ِمنح مج حٍع يف  ملسو هيلع هللا ىلصبـ ع ث  ّب ر ُسوُل هللِا  قال ابن عباس: 

: رضي هللا عنها ،وجاء يف حديث أمساء(1)ملسو هيلع هللا ىلصثـ ق ِل ن ِبِ  هللِا 
 .(2)رجح الف   ل  بح قـ   تح م  ر ور  م  الق   اب  إذا غ   تح ع  فـ  أَّنا د  

 

* * * 

                                                 

 ( رواه البخاري ومسلم واللفظ له.1)
 .( رواه البخاري2)
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 يوم النحر)العيد(: أعمال -4
- فريميها بسبع حصيات :رمي مجرة العقبة الكربى -أ

ق ال  ، فقد جاء يف حديث الفضل: صم  على قدر حبة احلُ 
اة  الحع ق ب ِة و ُهو  ع ل ى ر اِحل ِتهِ  ملسو هيلع هللا ىلصِل ر ُسوُل اّلِل ِ  ه اِت  :غ د 

م ا فـ ل   ،فـ ل ق طحُت ل ُه ح ص ي اٍت ُهن  ح ص ى اْلح ذحفِ  الحُقطح ِل 
ءِ  :و ض عحتُـُهن  يف ي ِدِه ق ال   ث اِل ه ُؤال  ُكمح  (مرتني) أبِ مح و ِإَي 

يِن   (4)انظر الصورة رقم  .(1)..و الحُغُلو  يف الدِ 
 

 

                                                 

 ( رواه أمحد والنسائي.1)

4 
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، أن احلصى تُلتقط صباح يوم النحرداللة ويف احلديث 
من فلو لقطها ليال   ،: األمر فيه سعةأهل العلمولكن قال 

االلتقاط من  أفضليةد عتقِ ، غري أنه ال ي  شيء عليه املزدلفة ال
 املزدلفة.

الكعبة عن  ا اْلمرة واحدة بعد واحدة، جاعال  يرمي هب
ويرمي خبشوع  ،يساره ومىن عن َيينه، ويكْب مع كل حصاة

ِإمن  ا ُجِعل  : ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال  ألن الرمي من شعائر هللا ؛وسكينة
ِر الط و اُف اِبلحبـ يحِت و ب نيح  الص   ق ام ِة ذِكح اِر إلِِ م  ف ا و الحم رحو ِة و ر محُي اْلِح

 ، وليس من السنة(1)اّلِل ِ 
 الوقوف للدعاء بعد هذا 

 .(5)انظر صورة  .الرمي

                                                 

 رواه أبو داود، والرتمذي وقال: حديث حسن صحيح.( 1)

5 
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  :ذبح اهلدي -ب
 .واألفضل أن يتوىل ذحبه بيده إن تيسر

  :احللق أو الطقصري -ج
أة املر أما ر واحللق أفضل، و ص  ق  يُـ أو  َيلق إن كان رجال  

مجرة العقبة وحلق وقصر فقد حل  احلاج   رمىإذا و  .رص  ق  تُـ ف
 شيء إال النساء. له كل

عن عائشة رضي هللا عنها ف ،لح والسنة أن يتطيب هلذا احلِ 
ر اِمِه ِحني  َُيحرُِم، و حِلِلِ ِه  ملسو هيلع هللا ىلصر ُسول  ُكنحُت أُط يِ ُب قالت:  حح إلِِ

 . (1)قـ بحل  أ نح ي طُوف  اِبلحبـ يحتِ 
 إلفاضة:طواف ا -د
تَيقََ﴿ تعاىل: هلو قل وهإُواَْبَٱۡلب يبَتَٱلبع  َلب طه  .(2)﴾و 

هو ركن من أركان احلج إبمجاع ": رمحه هللا قال النووي
 .(3)"املسلمني

                                                 

 .البخاري ومسلم( رواه 1)
 .29احلج: ( سورة 2)
 8/443شرح مسلم  (3)
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ابتفاق  باعٌ طِ وال اضح  لٌ م  وليس يف هذا الطواف ر  
  .(1)العلماء

  السعي: -هـ
و أ ممن كان مفردا   م سعيهد  ق  يُـ وملن َل  ،وهذا للمتمتع

 .قارن  

 وهبذا يكون قد حل له كل شيء.

أن أييت هبذه األعمال يوم العيد مرتبة كما  :األفضلو 
، (2)مكُ ك  اسِ ن  وا م  ذُ خُ أح ت  لِ وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصهكذا رتبها النِب فسبق، 
رضي  عبد هللا بن عمرو قالجاز،  كا على آخرسُ نُ م د  فإن ق  

م  و ال  ُأخِ ر  ِإال  ٍء يح ع نح ش   ملسو هيلع هللا ىلصف م ا ُسِئل  الن َّبُّ : ماهللا عنه ُقدِ 
 . (3)افـحع لح و ال  ح ر ج   :ق ال  

                                                 

 .8/443شرح مسلم  (1)
 رواه مسلم.( 2)
 ( متفق عليه.3)
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يف  مع الوداع مجعهو جيوز أتخري طواف اإلفاضة،  مسألة:
طواف  فإن نوىة، بشرط أن ينوي اإلفاض، طواف واحد

 الوداع وحده َل جيزئه.
 
 

* * * 
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 أعمال أايم الطشريق: -5
  :املبيت يف مىن ليايل الطشريق -أ 

ا ثبت يف الصحيحني أن ، ملب عند اْلمهورواجوهو 
ص للعباس بن عبد املطلب أن يبيت مبكة رخ   ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 لياِل مىن من أجل سقايته.

وختصيص العباس ابلرخصة ": رمحه هللا قال ابن قدامة
 . (1)"لعذره دليل على أنه ال رخصة لغريه

  الطكبري: -ب
ََِفَٓ﴿قال تبارك وتعاىل:  يها َ و ٱذبُكُ واَْٱّلِله 

 
َ ََأ َٰت  ُدود  عب قال  ،﴾مه

 .(2)املعدودات أَيم التشريقابن عباس: 
ٍل و ُشرحبٍ : ملسو هيلع هللا ىلصقال و  ُم أ كح رِيِق أ َي  ُم الت شح ٍر ّلِلِ ِ  أ َي    .(3)و ذِكح

                                                 

 .5/325ة ( املغن البن قدام1)
 ( تفسري ابن كثري.2)
 رواه مسلم.( 3)
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كان ابن عمر وأبو هريرة رضي هللا عنهما خيرجان إىل و 
 ان ويكْب الناس بتكبريمها.السوق يف أَيم العشر يكْب  

  اجلمار: رمي -ج
يرمي اْلمرات الثالث يف أَيم التشريق، كل مجرة بسبع 

مث  ،اليت تلي مسجد اْليفابلصغرى حصيات، فيبدأ 
الوسطى، مث العقبة، يكْب مع كل حصاة، ويدعو بعد 

 ُدعاء  طويال   جهة اليسار والوسطى جهة اليمني الصغرى
يقف العقبة فال مجرة ، وأما مستقبل القبلة وهو رافع يديه

 . (6)انظر صورة  (1) ملسو هيلع هللا ىلصهديه ، هكذا عندها وال يدعو
 

                                                 

 ( رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.1)

5 
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 مسائل يف الرمي: 
الشمس، ويدل لذلك  يبدأ وقت الرمي من بعد زوال -1

قبل أن و كان يبادر ابلرمي حني تزول الشمس   ملسو هيلع هللا ىلصأن النِب 
ألن الرمي يف  ؛يصلي الظهر، ولو جاز قبل الزوال لفعله

َيكن أن خيتار  وبعد الزوال يشتد احلر، فال، الصباح أيسر
 بني ري  األشد ويدع األيسر واألرفق، ألنه ما خُ  ملسو هيلع هللا ىلصالنِب 

، فعلم من هذا أنه لو أمرين إال اختار أيسرمها ما َل يكن إمثا  
رضي هللا  ابن عمر قال رمى قبل الزوال صار ذلك إمثا، وهلذا

ُ  :عنهما ن اُكن ا نـ ت ح ني  ُس ر م يـح   . (1)، ف ِإذ ا ز ال ِت الش مح
فلو رمى عند الرمي،  تفريق بني احلصياتالب جي -2

 زئه إال عن واحدة. من شدة الزحام َل جيُ  السبع مجيعا  

سواء أصاب الش اخص أم  ،الرمي يكون يف احلوض -3
 .َل يصبه

                                                 

 ( رواه البخاري.1)
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عن نفسه  يرمي سبعا   ؛ل عن غريه يف الرميك ِ من ُو  -4
الثالث  أوال  مث عن املوكِ ل ًثنيا ، وال يلزمه أن يرمي اْلمرات

 . (1) عن نفسه مث يعود ويرمي عن موكله
إذا رمى اْلمار يف اليوم الثاِن عشر فقد انتهى من  -5
فهو ابْليار إن شاء بقي يف مىن لليوم الثالث  ،احلج اتواجب

 وإن شاء نفر لقوله تعاىل: ،عشر ورمى اْلمار بعد الزوال
ََِفَ﴿ ل  م نَت ع جه ل يَبف  َع  َٓإَثبم  َإ ل  َ يب ل يبهََ ي وبم  َع  َٓإَثبم  َإ ل  خه  

 
نَت أ هََو م 

َى َٰ َنَٱتهق   .(2) ﴾لَم 

ك ل  يف رمي اْلمار أن ينفر من مىن وال جيوز ملن له عذر و  
 حَّت يرمي عنه من وكله.
 .ملسو هيلع هللا ىلصعل النِب والتأخر أفضل، ألنه فِ 

                                                 

 .7/326( املمتع 1)
 .203البقرة: ( سورة 2)
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لكن إذا غربت الشمس يف اليوم الثاِن عشر قبل نفره من 
رضي هللا  قال ابن عمر فال يتعجل ، من غري عذر مىن

ِم : عنهما ُس و ُهو  مبِىن  يف أ وحس ِط أ َي  م نح غ ر ب تح ع ل يحِه الش مح
م ار  ِمن  الحغ دِ  رِيِق ف ال  يـ نحِفرح ح َّت  يـ رحِمي  اْلِح  . (1)الت شح

 
  طواف الوداع: -6

 ؛م، وأن من تركه لزمه د  ذهب مجهور العلماء إىل وجوبه
أُِمر  الن اُس أ نح ي ُكون  آِخُر رضي هللا عنهما: ابن عباس لقول 

ِدِهمح اِبلحبـ يحِت ، ِإال  أ ن ُه ُخفِ ف  ع ِن احلح اِئضِ    .(2)ع هح
فالتخفيف عن احلائض يدل على أن غريها ال خيفف 

  .ليهع

                                                 

 .والبيهقي يف السنن الصغرى ( رواه اإلمام مالك يف املوطأ1)
 ( متفق عليه.2)
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 ومن األخااء:
 .طواف الوداع على الرميتقدمي  -1
 كأداء  عارضة،حلاجة إال  ،طوافالاملكث بعد  -2

له حاجة تتعلق بسفره، فمن أقام بعد طواف  ، أوالصالة
 الوداع إقامة  غري  مرخٍص فيها وجبت عليه إعادته.

 
 مت حبمد هللا

 
 

* * * 
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