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الطبعة الثانية
1441هـ 2019 -م
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كلمة الدائرة
احلمد هلل رب العاملني ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال
شريك له ،وأشهد أن حممدا عبد هللا ورسوله ،صلى هللا عليه
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وسلم تسليما كثريا.
أما بعد :فإن احلج من شعائر اإلسالم العظيمة ،اليت
حث هللا تعاىل على أدائها ،ورتب الثواب العظيم على القيام
ور لحيس لهُ جزاءٌ إِال ا حْلنةُ.)1(
هبا ،كقوله ﷺ :ا ححل ُّج الحم حْبُ ُ

وهلذا ينبغي للمسلم مراعاة هدي املصطفى ﷺ يف القيام
هبا ،امتثاال لقوله يف حجته :لِتأحخ ُذوا من ِ
اسك ُكم ،)2(أي
ُ
عنه ﷺ.

( )1رواه أمحد.
( )2رواه مسلم.

-3-

وحرصا من دائرة الشؤون اإلسالمية ابلشارقة على تبصري
الناس أحكام دينهم وتقريبها هلم ،فقد أعد قسم الوعظ
ابلدائرة هذه الرسالة يف بيان أحكام مناسك احلج والعمرة،
مراعني يف ذلك االختصار وسهولة العبارة.
ونرجو من هللا سبحانه أن ينفع هبا ،وأن جيعلها عون على
نـحيل رضاه والفوز بدار كرامته.

***
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فضائل احلج والعمرة:
لقد تعددت النصوص الشرعية وتنوعت يف بيان األجور
املرتتبة على أداء هذه العبادة والثواب احلاصل بسببها ،فعن
عبد هللا بن مسعود  قال :قال رسول هللا ﷺَ :تبِعُوا
بني احل ِج والعمرةِ ،فِإَّنُما يـحن ِفي ِ
ان الف حقر وا ُّلذنُوب كما يـحن ِفي
ح
ُح
ب ،و ِ
الكري خبث احل ِد ِ
ِ
يد ،والذه ِ
الفض ِة ،ولحيس لِحلحج ِة
ُ
اب إِال اْلنةُ .)1(و”املْبورة“ :هي اليت ال خيالطها
امل حْبُورةِ ثـو ٌ
ث ،وَلح يـ حف ُس حق ،رجع
إمث؛ لقوله ﷺ :م حن حج ِّلِلِ فـل حم يـ حرفُ ح
كيـ حوِم ولدتحهُ أ ُُّمهُ.)2(
و"الرفث" :الكالم الفاحش ،وما يتعلق أبمر النساء من
مجاع ودواعيه .و”الفسق“ :السيِئة واملعصية.

( )1رواه أمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجه.
( )2رواه البخاري ومسلم ،واللفظ للبخاري.
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ات وقد كاد ِ
وعن أنس  قال :وقف النِِب ﷺ بِعرف ٍ
ت
ُّ
ِ
ت ِِل الناس ،فـقام
س أ حن تؤوب ،فـقالَ :ي بِال ُل أنحص ح
الش حم ُ
ِ ِ ِ ِ
ِ
اس ،فـقال:
بال ُل فـقال :أنحصتُوا لر ُسول اّلِل ﷺ ،فأنصت الن ُ
ِ
ِ ِ ِِ
يل آنِفا فأقحـرأِِن م حن رِّب السالم
معاشر الناس ،أَتِن ج حْب ُ
وقال :إِن اّلِل غفر ِأله ِل عرف ٍ
ات وأ حه ِل الحم حشع ِر وض ِمن عحنـ ُه ُم
ح
التبِع ِ
ات ،فـقام عُمر بحن ا حْلط ِ
اب  فـقالَ :ي ر ُسول اّلِلِ،
ُ ُ
هذا لنا خاصة؟ قال :هذا ل ُك حم ولِم حن أتى بـ حعد ُك حم إِىل يـ حوِم
الح ِقيام ِة ،فـقال عُم ُر  :كثـُر خ حريُ ربِنا وطاب(. )1
ِ
اهم فأجابُوهُ،
وقال ﷺ :ا ححلُجا ُج والحعُما ُر وفح ُد اّلِل ،دع ُ
اهم.)2(
وسألُوهُ فأ حعط ُ
هذه بعض فضائل احلج ،ومن هنا يتبني عظم احلديث
ت له
صح حح ُ
القدسي الذي قال هللا تعاىل فيه :إِن عحبدا أ ح
( )1رواه املنذري يف الرتغيب والرتهيب.
( )2رواه ابن ماجه وغريه.
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ِجسمه ،ووسعت علي ِه ِيف الـمعيش ِة َتح ِ
ضي علحي ِه َخحسةُ أ حعواٍم
ح ُ ح
ح ُ
()1
ِ
وم. 
ال يف ُد إِِل لـم حح ُر ٌ

حكم احلج:
ُّ ب
ه
َٱۡل بيت َمن ب
قال ﴿ :وَ َّلِلََلَع َٱنله َ
َٱستطاع َإ َ بَلهََ
اس َحَج
َ
َ
ٗ
ب
يل اَومنَفر َإن َ ه ََٱ هّلِلَغ ٌّ
ِنَع َنَٱلعَٰل َميََ﴾ (.)2
َ
سب َ
َ
قال ابن كثري رمحه هللا تعاىل" :ه ِذهِ آيةُ ُو ُجوب ا ححل ِج ِعحند
ا حْلُ حم ُهوِر".
احلج ركن من أركان اإلسالم؛ لقوله ﷺ :بُِن ح
اإلسالمُ
س وذكر منها :ح ُّج البـي ِ
على َخح ٍ
ت.)3(
ح
احلج واجب يف العمر مرة واحدة ،فعن أّب هريرة  أنه
اس ق حد فـرض هللاُ
قال :خطبنا رسول هللا ﷺ فقال :أيـُّها الن ُ
( )1رواه ابن حبان وغريه.
( )2سورة آل عمران.97 :
( )3رواه البخاري ومسلم.
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علحي ُك ُم ا ححلج ،ف ُح ُّجوا .فـقال ر ُج ٌل :أ ُكل ع ٍام َي ر ُسول هللاِ؟
فسكت حَّت قاهلا ثالًث ،فـقال رس ُ ِ
ت:
ول هللا ﷺ :ل حو قُـلح ُ
ُ
استط حعتُ حم.)1(
نـع حم لوجب ح
ت ،ولما ح

احلج واجب على الفور:
ِ
مباغتة
جيب على املسلم املبادرةُ إىل أداء احلج خشية
ب
ُ
املوت ،كما قال ﴿ :وأَ ب َ َع ٰٓ
َس َأ َ َيكو َ َق َد َٱقَتبَ
ْ
ُ
ب
أجل ُه بَم﴾( ،)2ولذلك قال ﴿ :وسارَ ُع ٓوا َإ َ ََٰل َمغرَ ةَ َمَنَ
ه ُ
ك بَم﴾(.)3
رب َ
وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال :م حن أراد ا ححلج فـ حليـتـعج حل،
ِ
ض ا ححلاجةُ.)4( 
يض ،وتض ُّل الضالةُ ،وتـ حع ِر ُ
فِإنهُ ق حد َيحر ُ
ض الحم ِر ُ

( )1رواه مسلم.
( )2سورة األعراف.185 :
( )3سورة آل عمران.133 :
( )4رواه أمحد وابن ماجه.
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ووجوب احلج على الفور ،واملبادرة أبدائها فرض على
املستطيع وذلك مذهب مجهور الفقهاء.
شروط وجوب احلج:
يشرتط لوجوب احلج َخسة شروط:
(اإلسالم -العقل -البلوغ -احلرية -االستطاعة)
قال الشنقيطي رمحه هللا" :وال خالف يف ذلك بني أهل
العلم"(.)1
بيان ذلك:
 -1اإلسالم :فإذا أتى الكافر ابحلج َل يقبل منه؛ قال
ُب
هٓ ه
ب
هللا تعاىل﴿ :وما َمنع ُه بم َأ َ َتقبل َمَن ُه بم َنرقَٰ ُت ُه بم َإََّل َأن ُه بمَ
ْ

ه
فر ُ واَبَٱّلِلََوب َ ُس َ
وِلَۦ﴾(.)2

( )1خالص اْلمان :ص.12
( )2سورة التوبة.54 :
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وأمر النِب ﷺ أاب بكر  أن يؤذن يف الناس قبل حجة
الوداع :أ حن ال َيُج بـ حعد الع ِام ُم حش ِرٌك.)1(
 -3-2العقل والبلوغ :لقوله ﷺُ  :رفِع الحقل ُم ع حن
ثالث ٍة :ع ِن الصِ ِِب حَّت حَيتلِم ،وع ِن النائِِم حَّت ي حستـحي ِقظ،
وع ِن الحمجنُ ِ
ون حَّت يـ حع ِقل.)2(
ح
وغري البالغ إذا حج؛ فح ُّجه صحيح إال أنه ال جيزئه عن
حج الفريضة.
وجينب غري البالغ حمظورات اإلحرام ،ولو عمدا ،فإذا فعل
شيئا من حمظورات اإلحرام ،فال فدية عليه وال على وليه(.)3

 -4احلرية :فالعبد ال جيب عليه احلج الرتباطه ِ
حبق
سيده( ،)4وإن حج صح عنه وال ُجيزئه عن حج الفريضة.
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجه واحلاكم واللفظ ألمحد.
( )3مناسك احلج للعثيمني ص.20
( )4اجملموع شرح املهذب (.)43/7
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 -5االسطااعة :وهي القدرة على احلج ابملال والبدن،
فإن كان مستطيعا مباله عاجزا ببدنه فإنه ينظر يف حاله:
فإن كان عجزه طارئ انتظر الْبء ،وإن كان مستمرا
كاملقعد فإنه يُنيب من َيج عنه ،حلديث ابن عباس رضي
هللا عنهما أن امرأة خثعمية سألت النِب ﷺ فقالتَ :ي
ِ
ِ ِِ
ت أِّب
رسول هللا ،إِن ف ِريضة هللا على عباده ِيف ا ححل ِج ،أ حدرك ح
شيخا كبِريا ال يست ِطيع أ حن يـثحـبت على الر ِ
احل ِة ،أفأ ُح ُّج عحنهُ؟
ح
ُ
ح ُ
()1
قال :نـع حم. 
وأما إن كان قادرا ببدنه دون ماله ،وال يستطيع الوصول
إىل مكة ببدنه ،فإن احلج ال جيب عليه.
مسألة :حكم احلج على من عليه دين:
األقرب من أقوال أهل العلم أن املدين ال جيب عليه
احلج ،وليس عليه أن يستأذن صاحب الدين ،بل العْبة

( )1رواه البخاري ومسلم.
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ابنشغال الذمة ،إال يف حالة واحدة وهي فيما إذا كان
مؤجال وغلب على ظنه الوفاء عند حلول األجل ،فهنا نقول
يلزمه احلج(.)1
مسألة :هل من القدرة أن جتد املرأة حمرما هلا؟
اْلواب :نعم ،فإن َل جتد حمرما فإن احلج ال جيب عليها
لقوله ﷺ :ال َتُ ُّج امرأةٌ إال ومعها ححمرٌم.)2(
وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :مسعت النِب ﷺ
خيطب يقول :ال خيحلُون ر ُج ٌل ِاب حمرأةٍ إِال ومعها ذُو ححمرٍم ،وال
تُسافِ ِر الحم حرأةُ إِال مع ِذي ححمرٍم .فقام رجل فقالَ :ي رسول
اكتتبت يف غزوة كذا
هللا ،إن امرأيت خرجت حاجة ،وإِن
ُ
وكذا .قال :انحطلِ حق ف ُحج مع حامرأتِك.)3( 
( )1الشرح املمتع على زاد املستقنع (.)26/7
( )2رواه الدارقطن والبزار.
( )3رواه مسلم.
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ويف هذا احلديث فائدة وهي :أن الرفقة اآلمنة ال تقوم
مقام احملرم ،إذ املرأة اليت سأل زوجها عنها ال بد وأن تكون
خرجت مع الصحابة والصحابيات ،وهم رفقة آمنة وال
ِ
حج مع حامرأتِك.
شك ،ومع هذا جاء اْلواب :انحطل حق ف ُ
ويشرتط يف احملرم أن يكون ابلغا عاقال َيكنه الدفاع عن
املرأة.

***
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أنواع األنساك:
وهي ثالثة:

 -1الطمطع :وهو أن َُيرم يف أشهر احلج ابلعمرة
وحدها ،وبعد التحلل منها يبقى يف مكة وَُيرم ابحلج يف
وقته من ذلك العام.

 -2القران :وهو أن َُيرم ابلعمرة واحلج مجيعا ،فإذا
وصل إىل مكة طاف طواف القدوم ،وسعى بني الصفا
واملروة للعمرة واحلج مجيعا سعيا واحدا ،مث يستمر يف إحرامه
حَّت َيل منه يوم العيد ،وجيوز أن يؤخر السعي إىل ما بعد
طواف احلج (طواف اإلفاضة).
 -3اإلفراد :وهو أن َُيرم ابحلج مفردا ،فإذا وصل إىل
مكة طاف طواف القدوم ،وسعى للحج ،واستمر على
إحرامه حَّت َيل منه يوم العيد ،وليس عليه هدي.
وجيوز أن يؤخر السعي إىل ما بعد طواف احلج كالقارن.
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وهبذا يتبني أن القارن واملفرد مستوَين يف أعمال احلج إال
يلزمه اهلدي ،واملفرد ليس عليه هدي.
يف اهلدي ،فالقارن ُ
وأفضل األنساك هو التمتع:
ب
 -1ألن هللا تعاىل نص عليه فقال﴿ :فمنَتم هتع َبَٱل ُع بم ة ََ
ب
َٱل ََج﴾ (.)1
إََل َ
 -2وألن النِب ﷺ نقل الصحابة إىل التمتع ،مث قال:
ِ
ت ِمثحل
ت ا حهل حدي ،لفع حل ُ
آم ُرُك حم بِه ،فِإِِن ل حوال أِِن ُس حق ُ
افحـعلُوا ما ُ
ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ي
الذي أم حرتُ ُك حم به ،ولك حن ال َي ُّل م ِن حر ٌام ،حَّت يـحبـلُغ ا حهل حد ُ
ِحملهُ فـفعلُوا (.)2
مسألة :إذا أحرمت املرأة ابلعمرة مث حاضت أو ِنفست،
زمن يكفي النتهاء حيضها ،فإَّنا
وَل يبق على اليوم التاسع ٌ
تُ ِ
دخل احلج على العمرة ،وتصبح قارنة.

( )1سورة البقرة.196 :
( )2رواه البخاري ومسلم.
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وكذلك من أحرم ابلعمرة مث مرض وَل يتمكن من
الطواف والسعي وخشي أن يفوته الوقوف بعرفة فإنه يُدخل
احلج على العمرة ويصبح قارن.
املواقيت:
وهي األماكن اليت َُِيرم منها من أراد احلج أو العمرة،
يهمنا منها:
وهي َخسة مواقيتُّ ،
 -1ذو احلليفة :وتسمى اآلن بـ (أبيار علي) وهي
ميقات أهل املدينة.
 -2قرن املنازل ويسمى( :السيل الكبري) ،وهو ميقات
أهل جند ومن جاء من تلك اْلهة.

ما يفعله احلاج يف امليقات:
 -1االغتسال :وهو سنة حَّت للحائض والنفساء ،وصفة
هذا الغسل كصفة غسل اْلنابة.
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 -2التطيب :وهو سنة للرجال فقط ،ويكون يف البدن ال
يف الثياب؛ لقوله ﷺ :وال تـ حلبسوا ِمن الثِي ِ
اب شحيـئا مسهُ
ُ

س .)1(وال يضر بقاء الطيب يف بدنه بعد
ز حعفرا ٌن وال وحر ٌ
اإلحرام  ،قالت عائشة رضي هللا عنها :كأِِن أنحظُُر إِىل
يص ِ
يب ِيف م حف ِرِق رس ِ
الط ِ
وبِ ِ
ول هللاِ ﷺ وُهو ُححم ِرٌم.)2(
ُ
 -3لبس ثياب اإلحرام :وهي للرجال إزار ورداء ،وأما
املرأة فتلبس ما شاءت من الثياب دون التقيد بلون معني،
غري أن ال تتْبج بزينة وال تـحنـت ِق ِ
ب ،وال تـ حلب ِ
س ال ُقفازيح ِن،)3(
وال أبس عليها بتغطية وجهها بشيء كاْلمار عند وجود
الرجال أو مرورها هبم كما ثبت ذلك عن أزواج النِب ﷺ.

الورس :نبت أصفر يُصبغ به .أهـ من النهاية يف غريب
( )1متفق عليه ،و ح
احلديث البن األثري ،مادة (ورس).
( )2متفق عليه .
( )3رواه البخاري.
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 -4التلبية والدخول يف النسك :أبن يقول املتمتع :لبيك
اللهم عمرة .ويقول القارن :لبيك عمرة وحجا .ويقول املفرد:
لبيك حجا.
ويستحب له قبل التلبية وعند ركوب السيارة :التحميد
والتسبيح والتكبري؛ فعن أنس  أنه قالُ  :مث ركِب حَّت
ت بِِه على البـيد ِاءِ ،
محد اّلِل وسبح وكْبُ ،مث أهل ِحب ٍج
استـو ح
ح
ح
وعُ حمرةٍ.)1(
مسألة :االشرتاط يف احلج والعمرة:
قالت عائشة رضي هللا عنها :دخل رسول هللا ﷺ على
ك أرد ِ
ضباعة بِحن ِ
ت احلج؟ قالت:
ت ُّ
الزب حِري ،فقال هلا  :لعل ِ ح
ُ
واّلِلِ ال أ ِج ُدِِن إِال وِجعة ،فـقال هلاُ  :ح ِجي وا حش ِرت ِطي،
ِ
ث حب حست ِن.)2(
وقُ ِوِل :الل ُهم ِحملي ححي ُ
( )1رواه البخاري.
( )2متفق عليه .
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واالشرتاط جائز للحاجة ،وذلك أن النِب ﷺ أحرم بعُم ِرهِ
ِ
ضباعة رضي هللا عنها
كلها وحجه وَل يشرتط ،وإمنا أمر به ُ
حني استفتته وهي مريضة.
وفائدته :أنه إذا ُوِجد املانع حل من إحرامه بال هدي،
خبالف من َل يشرتط وعجز عن َتام النسك ،فإنه يلزمه
ْ ب
ب
ب ُ ب بُ
ه
ِصت بمَ
هدي؛ لقوله تعاىل﴿ :وأت َُّموا َٱل هج َوٱل ُع بم ة َ َ
َّلِلاَ َإنَ َ َأح َ
ب
فم ب
ي﴾(.)1
اَٱست بيَسَمَنَٱله بد ََ
مسألة :حكم صالة ركعطني لإلحرام:
ليس لإلحرام صالة خمصوصة ،لعدم ورود ذلك عن النِب
ﷺ ،والذي ثبت عنه ﷺ أنه أحرم بعد الفريضة حلضور
وقتها.
وهلذا يقال :إن وافق وقت صالة مفروضة فاألفضل أن
يصلي مث َيرم بعدها ،وكذا إن كانت عادته اإلتيان بركعتني

( )1سورة البقرة.196 :
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سنة الوضوء فإنه يصلي إن توضأ مث َيرم بعدها ،وأما من
كان ميقاته ذا احلليفة فإنه يسن له أن يصلي فيه ،وهذا
ليس ْلصوص اإلحرام وإمنا ْلصوص املكان وبركته؛ ملا ثبت
عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه قال :مسعت النِب ﷺ
بوادي العقيق يقول :أَتِِن الليـلة ٍ
آت ِم حن رِّب فـقال :ص ِل
ح
ِيف هذا الحو ِادي الح ُمبارِك وقُ حل عُ حمرة ِيف حج ٍة.)1(

***

( )1رواه البخاري.
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حمظورات اإلحرام:
احملظورات :هي األشياء احملرمة على احملرم حال إحرامه،
وهي:
 -1إزالة شعر الرأس حبلق أو غريه ،وأ ححلق مجهور العلماء
شعر بقية اْلسم بشعر الرأس فال جيوز حلقه وال قصه.
 -2تقليم األظفار أو قلعها ،قياسا على حلق الشعر،
وذلك على املشهور عند العلماء.
 -3استعمال الطيب بعد اإلحرام ،ويدل لذلك حديث
ول هللاِ ﷺ
عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قالَّ :نى ر ُس ُ
صبُوغا بِز حعفر ٍان أ حو وحر ٍس. )1(
أ حن يـ حلبس الح ُم حح ِرُم ثـ حواب م ح
 -4عقد النكاح واْلطبة ،لقول النِب ﷺ :ال يـحن ِك ُح
ب. )2(
الح ُم حح ِرُم ،وال يـُحنك ُح ،وال خيحطُ ُ
( )1متفق عليه.
( )2رواه مسلم.
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 -5اْلماع ،فإذا وقع قبل التحلل األول( )1ترتب عليه
اآليت :أ -فساد احلج .ب -وجوب املضي فيه .ج -وجوب
قضاءه يف العام القادم .د -وجوب الفدية ،وهي بدنة
ينحرها ويفرقها على املساكني يف مكة.
 -6املباشرة والتقبيل وحنوه ذلك.
ب
ُ
 -7قتل الصيد؛ لقوله تعاىل﴿ :وَ ُح َم َعل بيك بم َص بي ُد َٱلبََ
ُ
اَد بم ُت بم ُ
َح ُ َٗمَا﴾(.)2
م
 -8تغطية الرأس مبالصق ،مثل :الغرتة ،والطاقية( ،وهو
خاص ابلرجال).

( )1التحلل األول يكون بفعل اثنني من ثالثة( :رمي اْلمرةـ ،احللق أو
التقصري ،طواف اإلفاضة متبوعا ابلسعي ملن عليه سعي) ،والتحلل
التام يكون بفعل الثالثة.
( )2سورة املائدة.96 :
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 -9كما َُيظر على الرجل :املالبس املفصلة على اْلسم،
فال يلبسها على اهليئة املعتادة ،وأما لبس اْلامت والنظارة
والساعة واحلزام على اإلزار وحنو ذلك فال أبس هبا.
وَيظر على املرأة :لبس النقاب ،والقفازين ،والْبقع
ُ -10
وحنوه؛ لقوله ﷺ :ال تـحنـت ِق ِ
ب الحم حرأةُ الح ُم حح ِرمةُ وال تـلحب ِ
س
الح ُقفازيح ِن.)1(
فمن فعل حمظورا متعمدا أمث ،وعليه الفدية ،ومن فعله
نسيا أو جاهال فال إمث عليه وال حرج على الراجح من أقوال
أهل العلم ،وعليه أن يقلع عن احملظور فور علمه بذلك.

***
( )1رواه البخاري
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السنَّة االستمرار يف التلبية إىل أن يدخل حدود
من ُّ
احلرم ،قائال :لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال شريك لك لبيك،
إن احلمد والنعمة لك وامللك ،ال شريك لك.
ويقول أحيان :لبيك إله احلق.
والسنة :رفع الصوت هبا للرجال دون النساء ،والدليل
على ذلك أن النِب ﷺ سئل :أي احلج أفضل؟ قال :الع ُّج
والثج . )1(والعج :رفع الصوت ابلتلبية ،والثج :سيالن دماء
اهلدي واألضاحي.
وثبت عنه ﷺ أنه قال :ما ِم حن ُمل ٍ
ب يـُلِِب إِال لَّب ما ع حن
ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
ِ
ض
َيينه وِشاله م حن حج ٍر أ حو شج ٍر أ حو مد ٍر حَّت تـحنـقطع حاأل حر ُ
ِمن هاهنا وهاهنا يعن عن َيي ِنه ِ
وِشالِه (.)2
ُ
ح ُ
ح ح

( )1رواه الرتمذي وابن ماجه.
( )2رواه الرتمذي وابن ماجه وابن خزَية والبيهقي.
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دخول مكة:
 يسن االغتسال لدخول مكة إن تيسر. إذا دخل املسجد احلرام؛ فمن السنة أن يقدم رجلهاللهم افحـت حح ِِل أبحـواب ر حمحتِك ،)1(فإذا رأى
اليمىن ،ويقولُ  :
ِ
بدعاء عمر  وهو:
البيت رفع يديه كهيئة الداعي ودعا
"اللهم أنت السالم ،ومنك السالم ،فحينا ربنا ابلسالم"(.)2

***

( )3رواه مسلم.
( )2أخرجه ابن أّب شيبة يف مصنفه والبيهقي.
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صفة العمرة:
 يتوجهُ إىل احلجر األسود مضطبعا ( ،)1فيستلمه بيدهاليمىن ويـُقبله ،ويقول" :بسم هللا وهللا أكْب" .يفعل ذلك
تعظيما هلل عز وجل ،واقتداء برسول هللا ﷺ ،وليس اعتقادا
أن احلجر ينفع ويضر ،ألن ذلك هلل عز وجل.

1
( )1وهو أن يضع رداءه َتت كتفه األَين ويغطي كتفه األيسر .كما يف
الصورة ( ،)1وال يكون ذلك إال يف طواف العمرة أو القدوم ،ويف
طواف اإلفاضة إن َل يسبق للحاج قبله طواف.
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فإن َل يتيسر له التقبيل؛ استلمه بيده وقبلها ،أو يستلمه
فقط ،فإن َل يتيسر أشار بيده اليمىن مستقبال احلجر من
غري أن يقف ،أو يزاحم الناس؛ لقول النِب ﷺَ :ي عُم ُر!
ي ،ال تـُز ِ
اح حم على ا ححلج ِر فـتُـ حؤِذي الضعِيف ،إِ حن
إِنك ر ُجلٌ ق ِو ٌّ
وج حدت خلحوة ف ِ
استـ حقبِحلهُ وكِ حْب.)1( 
استل حمهُ ،وإِال ف ح
ح
مث َيشي جاعال الكعبة عن يساره ،فإذا وصل الركن
اليماِن – وهو قبل احلجر األسود -استُ ِحب له أن يستلمه
بيده اليمىن من غري تقبيل ،فإن َل يتمكن من استالمه َل
تشرع اإلشارة إليه ،وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال :م حس ُح
ِ
اِن َيط ِ
ان ا حْلطاَيخطا.)2(
ا ححلج ِر األسود و ُّ
الرحك ِن الحيم ِِ ُ
وال يستلم من البيت سوى هذين الركنني.

( )1رواه اإلمام أمحد.
( )2رواه اإلمام أمحد والطْباِن يف الكبري وغريمها.
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ومن السنة أن يقول بني الركن اليماِن واحلجر األسود:

ه ٓ
ٗ
ٗ
ب
خ َة َ َحسن َة َوق َنا َعذابََ
َِف َٱ ُّدلنيا َحسن َة َو َ َ
ف َٱٓأۡل َ
﴿ربنا َءات َنا َ
ارَ﴾( ،)1كما ثبت من حديث عبد هللا بن السائب
ٱنله َ

.)2(
فيطوف سبعة أشواط ،وليس للطواف دعاء خاص إال ما
تقدم ذكره بني الركنني.
ومن السنة يف هذا الطواف :الرمل( )3يف األشواط
الثالثة األوىل ،كما ثبت من حديث عمر  ،)4(وهذا
للرجال ،وليس على النساء رمل.

( )1سورة البقرة.201 :
( )2رواه أبو داود.
( )3قال ابن قدامة" :معىن الرمل :إسراع املشي مع مقاربة اْلطو من غري
وثح ٍ
ب".
( )4متفق عليه .
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تنبيهان:
اف و ٍ
 -1قال النووي" :ال يستحب الرمل إال يف طو ٍ
احد
ُ
حج أو عمرةٍ فال
حج أو عمرةٍ ،وأما إذا طاف يف غري ٍ
يف ٍ
رمل بال ِخالف"(.)1
 -2ال يصح الطواف يف داخل احلِ حجر.

ه
ٱَّت َُذوا َْم ه
َنَمق َ
ام َإَببرَٰهََمَ
﴿و

مث يطوجه إىل املقام وهو يتلو:
ٗ
ل﴾( ،)2فيصلي خلفه ركعتني إن تيسر ،يقرأ يف األوىل
ُمص َ
سورة الكافرون ،ويف الثانية سورة اإلخالص ،حلديث جابر:
أن ر ُسول اّلِلِ ﷺ لما انحـتـهى إِىل مق ِام إِبحـر ِاهيم قـرأ:
ُ ٗ
ه
ٱَّت َُذوا َْم ه
ل﴾ فصلى رحكعت ح ِ
َنَمق َ
ني ،فـقرأ ف ِاَتة
َمص َ
ام َإَببرَٰهََم
﴿و
ب
ُب
ُب ُ
َهو ه ُ
الح ِكت ِ
َٱّلِلَأحد﴾.)3(
اب و﴿قلَيٰٓأ ُّيهاَٱلكَٰرَ ُ و ََ﴾ ،و﴿قل

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

2

 مث يشرب من ماء زمزم ،قال جابرُ  :مث ذهب إِىل زحمزمفش ِرب ِمحنـها ،وصب على رأح ِس ِه.)1(
( )1رواه أمحد.
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 مث يرجع إىل الركن فيستلمه -إن َتكن من ذلك،-وهذا خاص ابلطواف الذي بعده سعي.

 مث يطوجه إىل الصفا واملروة فإذا دن من الصفا قرأ:ب
ٓ
ه
﴿۞إ ه َ ه
َٱّلِلَ َ﴾( )1مث قال :أبحدأُ ِمبا
َٱلصرا َوٱلم ب وة َمَن َشعائ َ َ َ
َ
بدأ هللاُ بِِه.)2(
مث يسعى سبعة أشواط ابتداء ابلصفا وانتهاء ابملروة ،فإذا
رقى الصفا استقبل القبلة ورفع يديه كهيئة الداعي ،وكْب،
وقال :ال إِله إِال هللاُ و ححدهُ ال ش ِريك لهُ ،لهُ الح ُم حل ُ
ك ولهُ
ا ححل حم ُد وُهو على ُك ِل ش حي ٍء ق ِد ٌير ،ال إِله إِال هللاُ و ححدهُ ،أ حجنز
و حعدهُ ،ونصر عحبدهُ ،وهزم حاأل ححزاب و ححدهُ( .ثالث
مرات)(.)3
( )1سورة البقرة.158 :
( )2رواه مسلم.
( )3رواه مسلم
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مث يدعو طويال ،مث يكرر الذكر السابق ،مث يدعو ،مث
يكرر الذكر.
مث ينزل من الصفا إىل املروة ماشيا حَّت يصل إىل العالمة
اْلضراء ،فيُسرع إسراعا شديدا بقدر ما يستطيع -إن تيسر
له -بال أذية ،حَّت يصل إىل العالمة اْلضراء الثانية؛ لقوله
ﷺ :ال يـُ حقط ُع حاألبحط ُح إِال شدًّا ،)1(مث َيشي وال يقرأ اآلية،
فإَّنا ال تُقرأ إال يف أول مرة على الصفا ،ويطوف سبعة
أشواط( .انظر الصورة رقم )3

3
( )1رواه أمحد وابن ماجه.
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فإذا فرغ من سعيه حلق رأسه أو قصره إن كان رجال،
وأما املرأة فعليها التقصري فقط؛ لقوله ﷺ :لحيس على
النِسا ِء حلحق ،إِمنا على النِس ِاء التـ حق ِ
صريُ ،)1(ويكون ذلك
ٌ
بقدر أُنحـ ُمل ٍة ،أي :يف حدود ( )1سم تقريبا.

تنبيهان:
 -1الواجب يف احللق والتقصري أن يكون شامال لكل
الرأس.
 -2احللق أفضل إال يف عمرة احلج فالتقصري أفضل ألمر
النِب ﷺ أصحابه بذلك ،ولكي يبقى ما َيلقه للحج.

***
( )1رواه أبو داود.
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صفة احلج:

 -1يوم الرتوية:
إذا كان اليوم الثامن من ذي احلجة فعل احلاج ما فعله
عند امليقات من االغتسال والتطيب ولبس اإلحرام.
ويلِب من منزله ابحلج ،ويستمر يف التلبية إىل رمي مجرة
العقبة.
مث يذهب إىل مىن ،فيصلي هبا الظهر والعصر واملغرب
والعشاء والفجر ،ويقصر الرابعية من غري مجع ،ويبيت مبىن،
وهذا املبيت سنة ،فلو تركه فال دم عليه ابإلمجاع ،ويبقى هبا
حَّت تطلع الشمس ،قال جابر ُ  :مث مكث قلِيال حَّت
ِ
س.)1(
طلعت الش حم ُ

***

( )1رواه مسلم
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 -2يوم عرفة:
إذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار من مىن إىل
عرفة ،وصلى الظهر والعصر مجعا وقصرا يف وقت الظهر،
أبذان وإقامتني ،وال يصلي بينهما شيئا ،وَيرص على حضور
خطبة عرفة ما أمكنه.
ويبدأ الوقوف بعرفة والدعاء من بعد الزوال ،ومن السنة
أن أيخذ قسطا من الراحة قبل الزوال.
وينبغي للحاج اغتنام هذا اليوم السيما ابلدعاء والتهليل،
إذ هو يوم عظيم ،قال عنه ﷺ :ما ِم حن يـ حوٍم أ حكثـر ِم حن أ حن
يـُ حعتِق هللاُ فِ ِيه عحبدا ِمن النا ِرِ ،م حن يـ حوِم عرفة ،وإِنهُ لي حدنُوُ ،مث
يـب ِ
ول :ما أراد ه ُؤال ِء؟.)1( 
اهي هبِِِم الحمالئِكة ،فـيـ ُق ُ
ُ
ت أن
وخري الدعاء ما ثبت عنه ﷺ :أفحض ُل ما قُـ حل ُ
والنبِيُّون قـحبلِي ع ِشية عرفة :ال إِله إِال اّلِلُ و ححدهُ ،ال ش ِريك
ك ولهُ ا ححل حم ُد ،وُهو على ُك ِل ش حي ٍء ق ِد ٌير. )2(
لهُ ،لهُ الح ُم حل ُ
( )1رواه مسلم.
( )2رواه الطْباِن يف الدعاء ،ويف فضل عشر ذي احلجة.
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 -3املبيت مبزدلفة:
وهو واجب عند اْلمهور.
فبعد غروب الشمس يدفع احلاج من عرفة إىل مزدلفة
اس ،السكِينة
بسكينة ووقار ،لقوله ﷺ حني دفع :أيـُّها الن ُ
الس ِكينة )1(حَّت أييت مزدلفة فيصلي هبا املغرب والعشاء
مجعا وقصرا فور وصوله ،لكن من خشي خروج الوقت عليه
فإنه يصلي يف الطريق.
مث يضطجع حَّت يطلع الفجر ،فيصلي الصبح ،مث أييت
املشعر احلرام ،وهو جبل صغري ابملزدلفة وعليه اآلن مسجد،
فيظل يدعو إىل قرب طلوع الشمس ،مث يدفع إىل مىن كما
فعل ﷺ ،وإن َل يتهيأ له ذلك وقف يف أي موضع من
ِ
ف.)2(
اهنا ،ومجح ٌع ُكلُّها م حوق ٌ
ته ُ
مزدلفة لقوله ﷺ :وقـ حف ُ
( )1رواه مسلم.
( )2رواه مسلم.
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مسألة:
جيوز للضعفة وذوي األعذار الدفع إذا مضى أكثر الليل،
ول هللاِ ﷺ بِسح ٍر ِم حن مجح ٍع ِيف
قال ابن عباس  :بـعث ِّب ر ُس ُ
ثـق ِل نِ ِِب هللاِ ﷺ،)1(وجاء يف حديث أمساء رضي هللا عنها:
ت قـحبل الف حجر(.)2
ت إذا غاب القمر ورم ح
أَّنا دفـع ح

***

( )1رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
( )2رواه البخاري.
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 -4أعمال يوم النحر(العيد):

أ -رمي مجرة العقبة الكربى :فريميها بسبع حصيات -
على قدر حبة احلُمص ،فقد جاء يف حديث الفضل :قال
احلتِ ِه :ه ِ
ول اّلِلِ ﷺ غداة الحعقب ِة وهو على ر ِ
ات
ِِل ر ُس ُ
ُ
ات هن حصى ا حْل حذ ِ
ٍ
ف ،فـلما
ت لهُ حصي ُ
الح ُق حط ِِل فـلقطح ُ
وض حعتُـ ُهن ِيف ي ِدهِ قالِ  :أب حمث ِال ه ُؤال ِء( مرتني) وإَِي ُك حم
والحغلُو ِيف ِ
الدي ِن ( .)1(..انظر الصورة رقم )4
ُ

4
( )1رواه أمحد والنسائي.
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ويف احلديث داللة أن احلصى تُلتقط صباح يوم النحر،
ولكن قال أهل العلم :األمر فيه سعة ،فلو لقطها ليال من
املزدلفة ال شيء عليه ،غري أنه ال ي ِ
عتقد أفضلية االلتقاط من
املزدلفة.
يرمي هبا اْلمرة واحدة بعد واحدة ،جاعال الكعبة عن
يساره ومىن عن َيينه ،ويكْب مع كل حصاة ،ويرمي خبشوع
وسكينة؛ ألن الرمي من شعائر هللا وقد قال ﷺ :إِمنا ُجعِل
اف ِابلحبـي ِ
ت وب حني الصفا والحم حروةِ ورحم ُي ا حْلِما ِر ِِإلقام ِة ِذ حك ِر
الطو ُ ح
ِ ()1
السنة
من
ليس
و
،
اّلِل
5
الوقوف للدعاء بعد هذا
الرمي( .انظر صورة .)5

( )1رواه أبو داود ،والرتمذي وقال :حديث حسن صحيح.
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ب -ذبح اهلدي:
واألفضل أن يتوىل ذحبه بيده إن تيسر.
ج -احللق أو الطقصري:
َيلق إن كان رجال أو يـُقصر واحللق أفضل ،وأما املرأة
فتُـقصر .وإذا رمى احلاج مجرة العقبة وحلق وقصر فقد حل
له كل شيء إال النساء.
والسنة أن يتطيب هلذا احلِ حل ،فعن عائشة رضي هللا عنها
قالتُ  :كحن ُ ِ
ب ر ُسول ﷺ ِِإل ححر ِام ِه ِحني ُحَي ِرُم ،وحلِِلِ ِه
ت أُطي ُ
قـبل أ حن يطُوف ِابلحبـي ِ
ت. )1(
ح
ح
د -طواف اإلفاضة:
ب
ب
ْ
ب ُ
يق﴾(.)2
تَٱلعت َ ََ
لقوله تعاىل﴿ :وَل هط هوإواَبَٱۡل بي َ
قال النووي رمحه هللا" :هو ركن من أركان احلج إبمجاع
املسلمني"(.)3
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2سورة احلج.29 :
( )3شرح مسلم 443/8
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اض ِطباعٌ ابتفاق
وليس يف هذا الطواف رم ٌل وال ح
العلماء(.)1
هـ -السعي:
وهذا للمتمتع ،وملن َل يـُقدم سعيه ممن كان مفردا أو
قارن.
وهبذا يكون قد حل له كل شيء.

واألفضل :أن أييت هبذه األعمال يوم العيد مرتبة كما
سبق ،فهكذا رتبها النِب ﷺ وقال :لِتأحخ ُذوا من ِ
اسك ُكم،)2(
ُ
فإن قدم نُ ُسكا على آخر جاز ،قال عبد هللا بن عمرو رضي
ِ
َّب ﷺ ع حن ش حي ٍء قُ ِدم وال أ ُِخر إِال
هللا عنهما :فما ُسئل النِ ُّ
قال :افحـع حل وال حرج.)3( 
( )1شرح مسلم .443/8
( )2رواه مسلم.
( )3متفق عليه.
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مسألة :جيوز أتخري طواف اإلفاضة ،ومجعه مع الوداع يف
طواف واحد ،بشرط أن ينوي اإلفاضة ،فإن نوى طواف
الوداع وحده َل جيزئه.

***
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 -5أعمال أايم الطشريق:

أ -املبيت يف مىن ليايل الطشريق:
وهو واجب عند اْلمهور ،ملا ثبت يف الصحيحني أن
رسول هللا ﷺ رخص للعباس بن عبد املطلب أن يبيت مبكة
لياِل مىن من أجل سقايته.
قال ابن قدامة رمحه هللا" :وختصيص العباس ابلرخصة
لعذره دليل على أنه ال رخصة لغريه"(.)1
ب -الطكبري:
ب ُ ْ ه
َِفَأيها ََ هم بع ُدودَٰتَ﴾ ،قال
قال تبارك وتعاىل﴿ :وٱذك ُ واَٱّلِل َ َٓ
ابن عباس :املعدودات أَيم التشريق(.)2
وقال ﷺ :أَيم الت حش ِر ِيق أَيم أ حك ٍل و ُشر ٍ
ب وِذ حك ٍر ِّلِلِ.)3(
ُ
ُ
ح
( )1املغن البن قدامة .325/5
( )2تفسري ابن كثري.
( )3رواه مسلم.
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وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي هللا عنهما خيرجان إىل
السوق يف أَيم العشر يكْبان ويكْب الناس بتكبريمها.
ج -رمي اجلمار:
يرمي اْلمرات الثالث يف أَيم التشريق ،كل مجرة بسبع
حصيات ،فيبدأ ابلصغرى اليت تلي مسجد اْليف ،مث
الوسطى ،مث العقبة ،يكْب مع كل حصاة ،ويدعو بعد
الصغرى جهة اليمني والوسطى جهة اليسار ُدعاء طويال
وهو رافع يديه مستقبل القبلة ،وأما مجرة العقبة فال يقف
عندها وال يدعو ،هكذا هديه ﷺ (( )1انظر صورة .)6
5

( )1رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
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مسائل يف الرمي:
 -1يبدأ وقت الرمي من بعد زوال الشمس ،ويدل لذلك
أن النِب ﷺ كان يبادر ابلرمي حني تزول الشمس وقبل أن
يصلي الظهر ،ولو جاز قبل الزوال لفعله؛ ألن الرمي يف
الصباح أيسر ،وبعد الزوال يشتد احلر ،فال َيكن أن خيتار
النِب ﷺ األشد ويدع األيسر واألرفق ،ألنه ما ُخري بني
أمرين إال اختار أيسرمها ما َل يكن إمثا ،فعلم من هذا أنه لو
رمى قبل الزوال صار ذلك إمثا ،وهلذا قال ابن عمر رضي هللا
ِ
عنهماُ  :كنا نـتح ُ ِ
س رمحيـنا. )1(
ني ،فإذا زالت الش حم ُ
 -2جيب التفريق بني احلصيات عند الرمي ،فلو رمى
السبع مجيعا من شدة الزحام َل ُجيزئه إال عن واحدة.
 -3الرمي يكون يف احلوض ،سواء أصاب الشاخص أم
َل يصبه.
( )1رواه البخاري.
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 -4من ُوكِل عن غريه يف الرمي؛ يرمي سبعا عن نفسه
أوال مث عن املوكِل ًثنيا ،وال يلزمه أن يرمي اْلمرات الثالث
عن نفسه مث يعود ويرمي عن موكله (. )1
 -5إذا رمى اْلمار يف اليوم الثاِن عشر فقد انتهى من
واجبات احلج ،فهو ابْليار إن شاء بقي يف مىن لليوم الثالث
عشر ورمى اْلمار بعد الزوال ،وإن شاء نفر لقوله تعاىل:

ٓ ب
ٓ ب
ه
ب ب
ه
يَإلَإَثمَعل بَيهََومنَتأخ َإلَإَثمَعل بيهََ
﴿فمنَتعجل َ
َِفَيوم َ
ه
قى﴾ (.)2
ل َم َنَٱت ََٰ

وال جيوز ملن له عذر وكل يف رمي اْلمار أن ينفر من مىن
حَّت يرمي عنه من وكله.
والتأخر أفضل ،ألنه فِعل النِب ﷺ.

( )1املمتع .326/7
( )2سورة البقرة.203 :
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لكن إذا غربت الشمس يف اليوم الثاِن عشر قبل نفره من
مىن من غري عذر فال يتعجل  ،قال ابن عمر رضي هللا
ِ
س وُهو مبِِىن ِيف أ حوس ِط أَيِم
عنهما :م حن غرب ح
ت علحيه الش حم ُ
الت حش ِر ِيق فال يـحن ِف حر حَّت يـ حرِمي ا حْلِمار ِمن الحغ ِد.)1( 
 -6طواف الوداع:

ذهب مجهور العلماء إىل وجوبه ،وأن من تركه لزمه دم؛
لقول ابن عباس رضي هللا عنهما :أ ُِمر الناس أ حن ي ُكون ِ
آخ ُر
ُ
ِ ِ ()2
عه ِد ِهم ِابلحبـي ِ
ت  ،إِال أنهُ ُخ ِفف ع ِن ا ححلائض. 
ح ح ح
فالتخفيف عن احلائض يدل على أن غريها ال خيفف
عليه.

( )1رواه اإلمام مالك يف املوطأ والبيهقي يف السنن الصغرى.
( )2متفق عليه.
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ومن األخااء:
 -1تقدمي طواف الوداع على الرمي.
 -2املكث بعد الطواف ،إال حلاجة عارضة ،كأداء
الصالة ،أو له حاجة تتعلق بسفره ،فمن أقام بعد طواف
ٍ
مرخص فيها وجبت عليه إعادته.
الوداع إقامة غري
مت حبمد هللا

***
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