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  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

  مقدمة الباحث
ومن سيئات  ،ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ،إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال  ،من يضلل فال هادي لهمن يهده اهللا فال مضل له و  ،أعمالنا
  وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله صلوات ريب وسالمه عليه وعلى آله وصحبه أمجعني ،شريك له

  .)١٠٢ :رانآل عم(﴾ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتـَُّقوْا الّلَه َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُموَن  ﴿
َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـُْهمَ  ﴿ ا رَِجاالً  يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نـَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

  )١(النساء:  ﴾َرِقيًبا َكِثريًا َوِنَساء َواتـَُّقواْ الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم 
نُوَبُكْم يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوقُوُلوا قـَْوًال َسِديًدا * ُيْصِلح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ذُ  ﴿

  .)٧١ ،٧٠ :األحزاب( ﴾َوَمن يُِطْع اللََّه َوَرُسولَْه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما 
أن أصدق احلديث كالم اهللا وخري اهلدي هدي حممداً وشر األمور حمدثا(ا وكل حمدثة . ف.أما بعد

  لنار.بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف ا
  مث أما بعد..

  ملاذا؟. .أنه عظيم النفع أن شاء اهللا تعاىلالرغم من صغر حجمه أال  هذه البحث على
درجة عظيمة من األمهية  ىهو موضوع علألنه يعاجل موضوع الركن اخلامس من أركان اإلسالم و 

ألن أمة اإلسالم يف حاجة لرسالة وجيزة تبني بال تطويل  أو تعقيد كيفية أداء هذا الركن العظيم 
تصرات لعلماء أفاضل جهابذة وضحت للعامة وهناك الكثري من املطوالت واملخ ،من أركان ديننا

ولكن رأيت أن أساهم جبهد  ،ضوال غمو ال لبس فيه  اً صار أمره جلي واخلاصة فقه احلج حىت
العامة  عندالقبول  صت أن يكون يسريا وبسيطا لعل وعسى أن يلقىمتواضع وبأسلوب حر 

منهم جبوار شيوخنا األفاضل لعلنا ننال  اهلام ويكون يل شرف الكتابة يف هذا املوضوع ،واخلاصة
  .افتكون Eا جناتنا وفالحن وة بظهر الغيب فيستجيب اهللا تعاىلدع
شديد من مجيع نواحيه وبإجياز القيم  املضي قدما يف بيان هذا املوضوع ن مث استعنت باهللا علىوم

مث أقوال  تطويل أو حشو لآلراء واالختالفات بل جعلت الدليل من الكتاب وصحيح السنةبال 
قد البحث و هو فصل اخلطاب يف هذا  مؤلفا(م من أهل السنة واجلماعةمن خالل العلماء الثقات 

 األحاديثوخرجت  املراجعوذكرت   ،جعلت عنوانه " الرفيق يف فقه احلج والعمرة للبيت العتيق"
 تسجيل الكثري من التنبيهات واملالحظات ، وحرصت علىوأعطيت لكل ذي حق حقه

  ت..اخل ظورااحملو 
يت الوحتذر من البدع واملعتقدات الفاسدة  علي األسس الشرعية والعمرة احلجمناسك اليت توضح 
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  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

  .التعصب واجلهل أذه الفريضة العظيمة بسبب ه إلحباطالتنطع والتشدد ورمبا  قد تؤدي إىل
 د راعيت يف البحث إلقاء الضوء علىوليهلك من هلك عن بينة وحيي من حي عن بينة هذا وق

  النقاط التالية:
  يف الكتاب وصحيح السنةوالعمرة ثواب احلج -١
  تيقآداب احلاج واملعتمر للبيت الع-٢
  الزمانية واملكانية والعمرة مواقيت احلج  -٣
    اإلحرام وحمظوراته ومباحاته-٤
  العمرة وأركاXا وواجبا(ا -٥
  احلج وشروط أركان وواجبات -٦
    أنواع األنساك  وأفضله شرعا -٧
  طواف الوداع حىتوأيامه فقه احلج  -٨
  وجزاء الصيد الفديةأحكام -٩
لوجهه الكرمي وال يكون للشيطان فيه حظاً  اكون هذا البحث خالصأسأل اهللا تعاىل أن ي و بعد.. 

  واهللا منِ القصد وهو يهدي السبيل. ،وال نصيباً 
  اللغوي والشرعي للحج المعنى

 كبازِل بالضم ُحجٌّ  وَمجُْعه حاجٌّ  فهو ردّ  وبابه للنُُّسك َمكَّةَ  َقْصد الُعْرف ويف الَقْصد اَألصل يف َحلجّ ا
وبـُْزل

١  
 تما جاء ياحلج لغة: القصد. وشرعاً: التعبد هللا بأداء املناسك عل- رمحه اهللا -عثيمني نوقال اب 

  ٢به السنة
  في الكتاب وصحيح السنة والعمرةثواب الحج 

  :تعاىل قالمن أركان اإلسالم  اخلامس الركن احلج هو
   ٣﴾ َسِبيًال  إِلَْيهِ  اْسَتطَاعَ  َمنِ  اْلبَـْيتِ  ِحجُّ  النَّاسِ  َعَلى َولِلَّهِ  ﴿ 

 العمر يفيده األدلة وهو فرض مرة واحدة  سنة التاسعة علي الراجح  واليت تؤ واحلج فرض يف ال
  وكذلك العمرة فهي واجبة مرة واحدة يف العمر .عند االستطاعة كل مسلم ومسلمة  على

                                                 
  أنظر خمتار الصحاح للرازي باب " حجل"   - ١
  )٧/٧أنظر الشرح املمتع ألبن العثيمني( - ٢
 ٩٧سورة آل عمران اآلية  - ٣
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  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

  ذكر منها:أ والعمرة احلجوردت أحاديث كثرية يف بيان فضل هذا وقد 
  للذنوب والعمرة يكفران أوال: احلج

  :قال عنه اهللا رضي هريرة أيب عن
  ٤أمه ولدته كيوم رجع يفسق ومل يرفث فلم البيت هذا حج من وسلم عليه اهللا صلى النيب قال
" تابعوا بني احلج والعمرة؛ فإXما ينفيان الفقر والذنوب كما  :- صلى اهللا عليه وسلم- وقال  - 

  ٥املربور ثواب إال اجلنة ".ينفي الكري خبث احلديد والذهب والفضة، وليس للحج 
  يف سبيل اهللا جهادوالعمرة  ثانيا:احلج 

  قالت أXا عنها اهللا رضي املؤمنني أم عائشة عن
  ٦"مربور حج اجلهاد أفضل لكن ال" قال جناهد أفال العمل أفضل اجلهاد نرى اهللا رسول يا
 والضعيف الكبري جهاد قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن عنه اهللا رضي هريرة أيب وعن - 

  ٧". والعمرة احلج واملرأة
  والعمرة كفارة للذنوب اجلنة هثالثا: احلج ثواب

 ملا كفارة العمرة إىل العمرة" قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عنه اهللا رضي هريرة أيب عن
  ٨"اجلنة إال جزاء له ليس املربور واحلج بينهما
  :احلج أفضل األعمال رابعا:
 ورسوله باهللا إميان فقال أفضل العمل أي سئل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن" هريرة يبأ عن
  ٩"مربور حج قال ماذا مث قيل اهللا سبيل يف اجلهاد قال ماذا مث قيل

  خامساً: احلاج يف ضمان اهللا
 مساجد من مسجد إىل خرج رجل :وجل عز اهللا ضمان يف ثالثة" عنه- رضي اهللا -عن أيب هريرة

  ١٠." حاجا خرج ورجل اهللا سبيل يف غازيا خرج رجل و وجل عز هللا
  وفد اهللاحلاج واملعتمر  سادسا:

                                                 
  ١٦٩١أخرجه البخاري ح/ - ٤
  )٢٥٢٤(املشكاة و ،  )١٢٠٠(الصحيحة السلسلة صححه األلباين يف  ٥
  ١٤٢٣أخرجه البخاري  ح/  - ٦
  ١١٠٠ وحسن األلباين إسناده يف صحيح الرتهيب والرتغيب ح/رواه النسائي  - ٧
  ٢٤٠٣ومسلم ح/ ¸١٦٥٠أخرجه البخاري ح/- ٨
  ١١٨، ومسلم ح/ ١٤٢٢أخرجه البخاري ح/ - ٩
  . ٣٠٥١يف صحيح اجلامع انظر حديث رقم : صحح األلباين إسناده - ١٠
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  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

 واحلاج الغازي ثالثة وجل عز اهللا وفد" وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال يقول هريرة أيبوعن  - 
  ١١". .واملعتمر

  ال ال احلصر سبيل املث يهنا علمن أدلة   هوما ذكرنا والعمرةهذا عن ثواب احلج 
  

  الحرام آداب الحاج والمعتمر للبيت
  السفر وبعده وأثناء تأدية املناسك  نوضحها فيما يلي: لهناك آداب كثرية قب

  ينبغي له املبادرة بالتوبة واالستغفار  -١
غي نه يبتوال ريب أرض والطواف ببيته ذاهبا للوقوف بني يدي ربه يف أشرف بقعة وأطهر أ ألنه

من أجل ذلك باملال واجلهد وترك أهله وأوالده وأحبابه وبلده  محته ومغفرته وضحىمرضاة ربه ور 
  من أجل أداء فريضة احلج تلبية ألمر اهللا تعايل ليعود يوم يعود كما ولدته أمه.

يًعا أَيـَُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلعَ   ﴿: تعاىل أن يستجيب لقولهإذا يكون من الطبيعي  لَُّكْم َوتُوبُوا ِإَىل اللَِّه مجَِ
  ]٣١: النور[ ﴾تـُْفِلُحونَ 

يأيها الناس توبوا إيل ( له ولغريه من الناس عندما قال: - صلي اهللا عليه وسلم- النيب  ووصية - 
 ١٢ )ربكم واستغفروه أين أـوب إليه يف اليوم مائة مرة

 ةينبغي للحاج أن يرد مظامل العباد أو يتحلل من تبعا(ا سواء كانت  مظامل مالية أو معنوي -٢
 منه فليتحلله شيء أو عرضه من ألخيه مظلمة له كانت من" -صلي اهللا عليه وسلم-لقول النيب 

 تكن مل وإن مظلمته بقدر منه أخذ صاحل عمل له كان إن درهم وال دينار يكون ال أن قبل اليوم
  ١٣)عليه فحمل صاحبه سيئات من أخذ حسنات له
  عايل وعدم إمهال حقوقه عليهم.اهللا ت بتقوىيستحب له أن يوصي أهله وأحبابه -٣

َمتْ  َما نـَْفسٌ  َوْلتَـْنظُرْ  اللَّهَ  اتـَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا﴿ كما قال جل شأنه:  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهَ  َواتـَُّقوا لَِغدٍ  َقدَّ
 اْلَفاِسُقونَ  ُهمُ  أُولَِئكَ  أَنـُْفَسُهمْ  فَأَْنَساُهمْ  اللَّهَ  َنُسوا َكالَِّذينَ  َتُكونُوا َوَال ) ١٨( تـَْعَمُلونَ  ِمبَا َخِبريٌ 

  ]احلشر[ ﴾١٩(
ذلك من يأمتنه من أهله  ويشهد على هينبغي أن يكتب وصيته قبل حجه وما له وما علي -٤

 - صلي اهللا عليه وسلم- الشرع املطهر ولقول النيب  فوأصحابه ليتربأ يف حالة موته من كل ما خيال
                                                 

  )١٨٢٠ح/(الصحيحة وهو يف  )٢٥٣٧ح/(املشكاة األلباين إسناده يف صحح  - ١١
  ٤٨٧١أخرجه مسلم ح/ - ١٢
  ٢٢٦٩أخرجه البخاري ح/ - ١٣
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  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

  ١٤"  عنده مكتوبة وصيته و إال ليلتني يبيت فيه يوصي أن يريد شيء له مسلم امرئ حق ما" 
إال طيبا وعليه أن يسدد ديونه فال يضمن  لألن اهللا طيب ال يقب ينبغي أن يكون ماله حالالً  -٥

  :عنه اهللا رضي األكوع بن سلمةعودته من حجه هذا  حلديث 
 عليه فصلى ال قالوا دين من عليه هل فقال عليها ليصلي جبنازة ىأت وسلم عليه اهللا صلى النيب أن"
 علي قتادة أبو قال صاحبكم على صلوا قال نعم قالوا دين من عليه هل فقال أخرى جبنازة أيت مث

  ١٥"عليه فصلى اهللا رسول يا دينه
عالة علي الناس  مأهله علي العيش حىت عودته وال يرتكه ترك ما يعني ينبغي أن حيرص على -٦

  .ألXم أمانة يف رقبته
أن خيلص النية هللا  ال لكي يرائي الناس وحيفظ لسانه وجوارحه يف طريقه للحج وأثنائه عليه -٧

 ُحنَـَفاءَ  الدِّينَ  َلهُ  ُخمِْلِصنيَ  اللَّهَ  لِيَـْعُبُدوا ِإالَّ  أُِمُروا َوَما﴿ ، وليتذكر قوله تعايل:ليكون حجه مربورا
  ]٥: البينة[ ﴾اْلَقيَِّمةِ  ِدينُ  َوَذِلكَ  الزََّكاةَ  َويـُْؤتُوا الصََّالةَ  َويُِقيُموا

  ١٦" أمنا األعمال بالنيات" - صلي اهللا عليه وسلم-ولقوله  
ليكون  ينبغي أن يتعلم ويسأل أهل العلم عن مناسك احلج ليحذر من البدع واملخالفات -٨

  حجه مقبوال عند اهللا تعاىل.
  .ينبغي أن حيرص علي الرفقه الصاحلة لتعينه علي أمر دينه ودنياه -٩
 أحدكم فلينظر خليله دين على املرء: " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :قال هريرة أيبيث حلد
  ١٧" خيالل من

    :١٨وقال صاحب السراج 
وعلى احلاج أن حيذر كل احلذر من أن يقصد حبجه الدنيا وحطامها، أو الرياء والسمعة واملفاخرة 

نـَْيا َوزِيَنتَـَها  ﴿ :- تعاىل-بذلك؛ ألن ذلك مما حيبط العمل والعياذ باهللا، قال  َمْن َكاَن يُرِيُد اْحلََياَة الدُّ
 النَّاُر َوَحِبَط نـَُوفِّ إِلَْيِهْم أَْعَماَهلُْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها َال يـُْبَخُسوَن *أُولَِئَك الَِّذيَن لَْيَس َهلُْم ِيف اْآلِخرَِة ِإالَّ 

                                                 
  يف صحيح اجلامع . ٥٦١٤انظر حديث رقم :  - ١٤
 ٢١٣١أخرجه البخاري ح/  - ١٥
  ١أخرجه البخاري ح/ - ١٦
  ه صحيح ،وقال األلباين يف ختريج املشكاة حسن غريبرواه أمحد والرتمذي وأبو داود وقال النووي : إسناد - ١٧
  

  السراج الوهاج للمعتمر واحلاج للعالمة عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن جربين - ١٨
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  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

  ـها).١٦-١٥(سورة هود اآلية: ﴾َمُلونَ َما َصنَـُعوا ِفيَها َوبَاِطٌل َما َكانُوا يـَعْ 
طار الشرع بعيدا عن البدع والعادات ره كيفية أدائه للحج والعمرة يف إعليه أن يتعلم قبل سف-٨

  .واملخالفات اليت تفسدمها
  .إال يف رد احلقوق وتغيري املنكر لميتنع عن الرفث والفسوق واجلدال يف احلج وال جياد-٩

حيرم عليها السفر  اتريد احلج أن حتتشم وتسترت باحلجاب الشرعي كم املرأة اليت ينبغي على- ١٠
 يمن حترم عليه علأو  ،جواملقصود باحملرم الزو  ،ويكون بالغا عاقال ومسلما للحج بدون حمرم معها

  أو سبب مباح كالرضاع واملصاهرة ،-يعين قرابة- بالتأييد بنس
    والذين حيرمون بالنسب سبعة:

  واخلال. ،والعم وأبن األخت، وابن األخ، واالبن واألخ، األب،
  ١٩من النسب" ميف احلديث"حيرم من الرضاع ما حير  تما ثب :والذين حيرمون بسبب الرضاع

  والذين حيرمون بسبب املصاهرة أربعة وهم:
والرابع زوج أمها" - وهؤالء الثالثة حمارم مبجرد العقد -وزوج بنتها أو زوجها" محاها"وابن زوجها،

  إال بعد الدخول"وال حيرم 
  العم وأبناء اخلال ءال يكون حمرما هلا أخا الزوج وخاله وعمه، وكذلك زوج األخت وأبناوعلى هذا 

  
  الزمانية والمكانية والعمرة مواقيت الحج

  ينبغي مراعا(ا واليك املقصود من كل منهما: ،للحج مواقيت زمانية ومكانية
  :أوالً املواقيت الزمانية

 احلج إال فيه، وهو معين قوله تعايل: أعمالشيء من  حال يصهو الوقت الذي  امليقات الزماين
  ].١٩٧ :البقرة[ ﴾َمْعُلوَماتٌ  َأْشُهرٌ  حلَْجُّ ا﴿

منه ولكن األول هو  ذي احلجة كله وقيل العشرة األوىل القعدة،ذو  شوال، وهذه الشهور هي:
قل اجلمع ثالث كما إن هناك أعمال أفأن  - ﴾َمْعُلوَماتٌ  َأْشُهرٌ  حلَْجُّ ا﴿بدليل قول اهللا الصحيح 

عشر والثالث عشر مما يضعف قول من قال "والعشر األويل  يفعلها احلاج يوم احلادي عشر والثاين
  رمحه اهللا يف الشرح املمتع. -رجحه ابن العثيمنيهذا ما و من ذي احلجة "

  ن:ويالحظ أ
  العمرة جتوز يف أي وقت من أوقات السنة. - 

                                                 
  )١٤٤٤ومسلم(٢٦٤٦البخاري(- ١٩
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  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

 .احلج دحيرم قبل أشهر احلج فلو أحرم قبلها ال ينعق ال جيوز ألحد أن - 
تأخري شيئًا من أعمال احلج عن هذه الشهور إال لضرورة كأن تصاب املرأة حبيض أو  زال جيو  - 

 نفاس ومل تتمكن من طواف اإلفاضة فلها أن تطوف عند الطهر ولو كان بعد انتهاء اشهر احلج.
  ثانياً: املواقيت املكانية:

  :مخسة وهي rكانية اليت حددها النيب املواقيت امل
كم مشال ٤٥٠بيار علي ويبعد وملن جاء عن طريقهم ويسمي اليوم أذو احلليفة: ألهل املدينة - 
  مكة

كم جنوب ٥٤ داليوم السعدية ويبع يميقات أهل اليمن ومن جاء عن طريقهم ويسم :يَلْمَلمْ - 
    .مكة

كم ٩٤م ويسمي اليوم السيل الكبري ويبعد ل جند ومن جاء عن طريقهقرن املنازل: ميقات أه - 
  .شرقي مكة

: ميقات أهل الشام واملغرب ومصر ومن جاء عن طريقهم والناس حترم من راغب ٢٠اجلحفة- 
  .كم من الشمال الغريب من مكة٢٠٠اآلن، وتبعد 

  .يقات اهل العراق ومن جاء عن طريقهم ويسمي اليوم الضريبة ذات عرق:- 
    لشرقي من مكةكم من الشمال ا  ٩٤وتبعد 

أما العمرة فيحرمون من  ،ما ميقات أهل مكة ومن فيها من غري أهلها فهو من مساكنهم للحجأ
حدود احلرم مثل التنعيم، وكذلك الذين يسكنون بني هذه املواقيت وبني مكة ميقا(م  جاحلل خار 

  .من مساكنهم
  ولينتبه احلاج ملا يلي:

أي شاه يذحبها -وإال عليه دم ويلزمه الرجوع إليهله متعمدًا جياوز احلاج امليقات املكاين حيرم أن - 
  .يف مكة ويوزعها علي فقرائها

هم مالبس اإلحرام يف املطار أو يف منازهلم فإذا مروا علي امليقات ارتدائينبغي  حجاج الطائرات- 
لك  ة سريعة فلينتبه إيل ذأما لبس مالبس وقت مرورهم ففيه فوات امليقات ألن الطائر  حرمواأ

  .ويستعد
ولكن أن كان  ،عليه اإلحرام بمن كان ال يريد احلج أو العمرة وإمنا جاء لعمل أو دراسة ال جي- 

                                                 
ة وهي قبل اجلحف  )راغباً (اجلحفة مدينة قدمية اجتحها السيل وصارت غري مناسبة للحجاج، فجعل الناس  - ٢٠

  كيلو هي امليقات اآلن.١٣بنحو 
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  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

  ٢١عثيمني يف الشرح املمتعابن  همل يؤدي الفريضة فيجب أن حيرم لوجوEا يف حقه وهذا ما رجح
  

  اإلحرام وحمظوراته ومباحاته
هناك حمظورات عليه أن يتجنبها ومباحات مسموح  من امليقات فإن أو املعتمر  إذا احرم احلاج - 

  Eا حيل له أن يفعلها وذلك علي النحو التايل:
إحرامه بالغسل وهو سنة مستحبة وأن أحرم بدون غسل فأن إحرامه صحيح  أو املعتمر يبدأ  احلاج

ن كانت نفساء واجب وليس مبستحب املرأة وهو يف حقها إوال شيء عليه وهذا عام للرجل و 
 عميس بنت أمساء فولدت احلليفة ذا أتينا حىت عبد اهللا رضي اهللا عنه وفيه"... نيث جابر بحلد
 واستنفري اغتسلي قال أصنع كيف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل فأرسلت بكر أيب بن حممد
  ٢٢"وأحرمي بثوب
 ،مث عليههال فال إأما لو كان ناسيا أو جا للحاج إزالة شيء من الشعر أو األظفار متعمدا زال جيو 

  ذلك فال باس هوكذلك أن وقع منه من غري قصد بسبب االستحمام أو حك الرأس أو ما أشب
 أن إىل اإلحرام من احلج ويف، بالطواف يبتدئ أن إىل إلحراما من العمرة يف مشروع والتلبية - 

  .العيد يوم العقبة مجرة برمي يبتدئ
ال يلبس ماهو مصنوع للعضو كالقميص  اجلسم أي على ٢٣للمحرم لبس املخيط زال جيو  - 

أشبه خرقة يلبسها احملرم سرتًا لفرجه "  وهوبالساتر  يما يسمارتداء  زوال جيو  ،والسراويل واجلبة
 ٢٤، مل يدخلها خميط نوإ املالبس" ألXا يف معين  األطفالة ضحبفا

م هلا، فالنهي عن املرأة هلا أن ترتدي مجيع مالبسها  العادية وليس هناك مالبس خاصة لإلحرا
 اهللا رضي عمر بن اهللا عبد ولكن ال جيوز هلا لبس النقاب والقفازين حلديث ،املخيط للرجال فقط

ن تسرت وجهها ، وهلا أ٢٥" القفازين تلبس وال احملرمة املرأة تنتقب وال" rالنيب  قالوفيه   عنهما
ن المس وجهها وإ ،يهابغري النقاب بأن تسدل الثوب علي وجهها عند وجود رجال ينظرون إل

                                                 
 )٧/٥٨أنظر الشرح املمتع ( - ٢١
  ٢١٣٧أخرجه مسلم ح/ - ٢٢
ليس املقصود باملخيط كل ما خياط بل املقصود املالبس املفصله علي قدر العضو دخل فيها خيط أم ال، بل لوا - ٢٣

ينهما ال يضر طاملا أنه مل خاط مالبس اإلحرام ليسد خروق ألبأس بذلك وكذل لو أوصل رداءين قصريين خبيط ب
  بفصل كمالبس  احلل

  ٣٥٢انظر متام املنة يف فقه الكتاب وصحيح السنة /لعادل العزازي ص/ - ٢٤
  ١٧٠٧أخرجه البخاري ح/ - ٢٥
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  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

 أن زال جيو والقول بأنه -رمحه اهللا - وجهها كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  على هولكن ال تشد
 مع وحنن بنا ميرون الركبان كان" :قالت عنها اهللا رضي عائشةيالمس وجهها خيالف حديث 

 على رأسها من Eاجلبا إحدانا سدلت بنا جاوزوا فإذا حمرمات وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
  .٢٦ كشفناه جاوزونا فإذا وجهها

ومحل  األسنانواخلامت وطقم  ةلألذن أو النظار  ةأو السماع ةكالساع   مبخيط  سجيوز ارتداء ما لي- 
 .هلبس احللي وحنو ذلك وما أشب للمرأةاحلقيبة علي كتفه وجاز 

ات وجاز له ذلك قبل يقله استعمال الطيب يف البدن أو الثوب بعد إحرامه من امل زال جيو  - 
 ن بقي أثر له بعد إحرامه فال شيء عليهاإلحرام وإ

 صلى النيب أطيب كنتوقد تطيب النيب قبل إحرامه كما يف حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت"  
  ٢٧" مسك فيه بطيب بالبيت يطوف أن قبل النحر ويوم حيرم أن قبل وسلم عليه اهللا

  :٢٨رمحه اهللا - قال األلباين 
فطيبهن ما له لون وال  .ن ويتطيب يف بدنه بأي طيب شاء له رائحة وال لون له إال النساءوأن يده

  اهـ.رائحة له وهذا كله قبل أن ينوي اإلحرام عند امليقات وأما بعده فحرام
يف  rلنهيه  هتطييب ثياب اإلحرام  ال قبل اإلحرام وال بعد زوال جيو ولينتبه أن هذا للبدن فقط 

 يلبس ما فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رجل سأل" :ي اهللا عنهما قالحديث ابن عمر رض
 جيد مل فمن ورس وال الزعفران مسه ثوبا وال الربنس وال السراويل وال القميص يلبس ال فقال احملرم

  ٢٩"الكعبني من أسفل يكونا حىت وليقطعهما اخلفني فليلبس النعلني
ا كالعمامة والطاقية أما غري الالصق كالشمسية للمحرم تغطية الرأس مبالصق هل زال جيو  - 

عصب الرأس لصداع أو وضع  وأمحل متاعه علي رأسه  أولالستظالل Eا أو حتت سقف السيارة 
  الثلج للتربد فال بأس Eذا وغريه.

عند ارتداء  - كتفه األمين  ف الكتف األمين مع وضع الرداء علىأي كش-من اخلطأ االضطباع  - 
  .إال يف طواف القدوم فقط زا ال جيو ثياب اإلحرام فهذ

والصحيح أن وافق ذلك صالة ،ن لإلحرام صالة خمصوصة فهذا ال أصل لهمن اخلطأ الظن أ - 

                                                 
  ]  ١٣[  -  ٢٦٩٠برقم/ أخرجه أبو داود وصحح األلباين إسناده يف املشكاة   - ٢٦
 ٥٤٧٣، والبخاري ح/٢٠٥٥رجه مسلم ح/×أ- ٢٧
  احلج والعمرة يف الكتاب والسنة لأللباين مناسك - ٢٨
  ٢٠١٢، ومسلم ح/ ٣٥٣أخرجه البخاري ح/- ٢٩
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  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

 .- صلي اهللا عليه وسلم- مكتوبة أحرم بعدها كما فعل النيب 
خلوف من مرض أو عائق يعوقه عن إمتام احلج حلديث  أن يشرتطالذي يريد حجاً جيوز للمحرم  - 

  :قالت عنها اهللا رضي عائشة
 إين اهللا رسول يا فقالت املطلب عبد بن الزبري بنت ضباعة على وسلم عليه اهللا صلى النيب دخل"

 ٣٠"حبستين حيث حملي أن واشرتطي حجي وسلم عليه اهللا صلى النيب فقال شاكية وأنا احلج أريد
ودليل مشروعيته قوله  ،ءوفائدة االشرتاط عند اخلوف  أن احلاج يتحلل من إحرامه وليس عليه شي

ُلغَ  َحىتَّ  رُُءوَسُكمْ  َحتِْلُقوا َوَال  اْهلَْديِ  ِمنَ  اْستَـْيَسرَ  َفَما أُْحِصْرمتُْ  فَِإنْ ﴿تعايل   :البقرة﴾ [حمَِلَّهُ  اْهلَْديُ  يـَبـْ
١٩٦.[  

  أي ممنوًعا من إمتام النسك-،وأما إذا مل يشرتط وعاقه عائق فأنه يكون حمصرًا
إال ملن ساقه فيجب ليس عليه هدي  حوليس تطوعا، والراج احجه واجب وعليه القضاء أن كان

  عليه ذحبه وال يأكل منها شيئاً 
االشرتاط مشروعا إال يف حالة اخلوف فقط ألنه رخصة يف حالة اخلوف من مرض أو  نوال يكو 

  اجلميع. rعدو ومل يأمر Eا النيب 
  

  وأركانها ووجباتهافقه العمرة 
  وواجبات فمن أركان العمرة ثالثة:ركان أ اعلم أن العمرة هلا
  اإلحرام. -١
  .بالبيت الطواف - ٢ 
  ملروةالسعي بني الصفا وا - ٣ 

  ومن واجبات العمرة اثنتان:
  أن يكون اإلحرام Eا من امليقات.  -١
  ري للرجال، والتقصري فقط للنساء.احللق أو التقص -٢

بيت، والغسل مستحب وليس بواجب ومن املستحب للمعتمر أن يغتسل فور وصوله مث يذهب لل
هو بإجياز شديد أركان وواجبات العمرة  وها فان مل يغتسل فال شيء عليه وأن كان تاركاً لألفضل،
  مع تنبيهات الغين عنها يقع فيها كثريا من املعتمرين

  أوالً أركان العمرة
                                                 

  ٤٦٩٩، والبخاري ح/٢١٠٢أخرجه مسلم ح/ - ٣٠
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  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

  اإلحرام-١
   .وقد ذكرنا كيفيته سلفا ووضحنا حمظوراته ومباحاته

  :البيتب الطواف-٢
  ونبينه باخلطوات التالية:

املسجد برجله  يدخلغتسل املعتمر و ذهب للبيت العتيق ألداء العمرة فينبغي عليه أن إذا ا-١
  اليمين ويقول دعاء دخول املسجد

  ٣١-رمحه اهللا- قال األلباين
   :فإذا دخلت املسجد فال تنس أن تقدم رجلك اليمىن وتقول 

أعوذ باهللا العظيم وبوجهه " :افتح يل أبواب رمحتك"  أو " اللهم صل على حممد وسلم اللهم
  ،.اهـ"الكرمي وسلطانه القدمي من الشيطان الرجيم 

القدوم ألول مرة هي الطواف حول البيت وعري ذلك صالة ركعتني  ن حتية املسجد عند أأعلم  -٢
  كغريه من املساجد وليس كما يفعل البعض بالطواف كلما دخل املسجد احلرام

 حتية أو الطواف، احلرام املسجد حتية هل: ٣٢- رمحه اهللا- عثيمنيابن  الشيخ فضيلة سئل ولقد
  ركعتني؟ صالة احلرام املسجد
 كذلك، وليس الطواف، احلرام املسجد حتية أن الناس من كثري عند اشتهر: بقوله فضيلته فأجاب
 يغين طوافك فإن لطوافا تريد احلرام املسجد دخلت فإذا يطوف، أن أراد ملن الطواف حتية ولكن
 أو العلم، جملس حضور أو الصالة، انتظار بنية احلرام املسجد دخلت إذا لكن املسجد، حتية عن
: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النيب لقول املساجد من كغريه ركعتني تصلي أن حتيته فإن ذلك أشبه ما
 إذا وأما احلرام، املسجد يشمل وهذا .٣٣" ركعتني يصلي حىت جيلس فال املسجد أحدكم دخل إذا"

 احلرام املسجد دخل َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النيب ألن التحية؛ عن يغين الطواف فإن للطواف دخلت
  اهـ.التحية يصل فلم للطواف

 - صلي اهللا عليه وسلم- ليس هناك دعاء خمصوص عند رؤية الكعبة ثابت وصحيح عن النيب -٣

                                                 
  هـ) الناشر : املكتبة اإلسالمية١٤٢٠مناسك احلج والعمرة يف الكتاب والسنة وآثار السلف لأللباين (املتوىف :  - ٣١
مجع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان الناشر : دار  ١٤اجلزء  ٨٥٤عثيمني برقم جمموع فتاوي ابن  - ٣٢

  دار الثريا -الوطن 
)، ٤٤٤متفق عليه من حديث أيب قتادة، رواه البخاري يف الصالة باب: إذا دخل املسجد فلريكع ركعتني ح(- ٣٣

  ).٧١٤( ٧٠و ٦٩ومسلم يف صالة املسافرين باب: استحباب حتية املسجد ح
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  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

واملعتمر أن يدعو مبا يشاء، ومن دعاء عمر بن اخلطاب "  جعن الصحابة وللحا  ثارولكن هناك آ
  ٣٤"ماللهم أنت السالم ومنك السالم فحينا ربنا بالسال

  منه الطواف ليبتدئ األسود احلجر إىل يتقدم مث ،التلبية قطع الطواف يف شرع إذاف -٤
ريف الرداء ه األمين واضعا طوذلك بأن يكشف كتف - سبعة أشواط وهو مضطبعاً يطوف املعتمر و  

فقط وال  - أعين به طواف القدوم -إال يف هذا الطواف نضبطاع ال يكو واال - علي كتفه األيسر
   .يف غري ذلك من الناسك زجيو 
وعند -املشي مع مقاربة اخلطوات  عوالرمل إسرا  -الرتمل يف األشواط الثالثة األوىلويسن له -٥

رضي  - جابر ميشي عاديا، ودليل ذلك  حديث األخرىربعة ، ويف األ٣٥يسقط عنه العجز للزحام
  ٣٦".أربعا ومشى ثالثا احلجر إىل احلجر من رمل وسلم عليه اهللا صلى النيب أناهللا عنه "

فإن مل يتيسر تقبيله قبل  ،٣٧يتجه مباشر إيل املطاف ويستلم احلجر االسود بيده اليمين ويقبله-٦
لفعل وقبلها  المه بيده استلمه بعصا إن كان بيده عصايتيسر استمل يده إن استلمه Eا، فإن 

  ٣٨إليه  وكرب وال يقبلها  رن مل يتيسر أشافإ-صلي اهللا عليه وسلم- النيب
، بكتابك وتصديقا، بك إميانا اللهم، أكرب واهللا ،اهللا باسم:""للحجر األسود  استقباله يقول عندو 

  "وسلم عليه اهللا صلى حممد نبيك لسنة وابتاعا،بعهدك ووفاء
وليطوف حيت احلجر األسود من جديد ويكرب ويبدأ الشوط لثاين  وليجعل البيت عن يساره " 

  وهكذا حيت ينتهي من األشواط السبعة
  جبميع بدنه. هومعين استقباله: أن حياذيه بوج

له سن  - ٣٩وهو الركن الذي قبل احلجر األسود - إذا وصل املعتمر أثناء طوافه الركن اليماين-٦

                                                 
 ٢٠) وحسنه األلباين كما يف مناسك العمرة ض/٣/٤٣٧واه ابن أيب شيبة(ر  - ٣٤
إذا استطاع الرمل عند البعد عن الكعبة  فهو أويل باملشي بالقرب منها  ألنه حافظ علي السنة والعمل Eا أويل   - ٣٥

  ومثاب عليه
  )٣٠٧٤(قال  األلباين يف حتقيقه ألبن ماجه : صحيح ح/٣٦ 
ين "  إ-رضي اهللا عنه–تباعاً للسنة كما قال عمر مب اخلطاب ا له التربك به وال غريه وإمنا ذلكليس املقصود بتقبي - ٣٧

، ومسلم ١٦٠٥ألعلم إنك حجر ال تنفع وال تضر ولوال أين رأيت رسول اهللا يقبلك ما قبلتك" أخرجه البخاري ح/
  ١٢٧٠ح/
رمحه  -حممد الطيار بتعليقات العالمة ابن بازنقال من كتاب" كيف حيج املسلم ويعتمر "للدكتور عبد اهللا بن  - ٣٨
  ٥٤ص/-اهللا 
  العامة تسمي احلجر االسود باحلجر األسعد وهذا غري صحيح وأما امسه ما ذكرنا  - ٣٩
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  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

 ةله اإلشار  عبيده يف كل طوف دون تكبري أو تقبيل فإذا مل يتمكن لزحام أو غريه ال يشر  هاستالم
نـَْيا ِيف  آتَِنا َربـََّنابل يستمر يف مشيه قائال( - ))٢٠١( النَّارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اْآلِخرَةِ  َوِيف  َحَسَنةً  الدُّ

  البقرة
  :٤٠-رمحه اهللا- قال ابن تيمية 
 باتفاق به يتمسح وال تقبل فال إبراهيم ومقام الشاميان والركنان البيت جوانب سائر وأما"

 وتقبيله بذلك التمسح يكن مل فإذا .وسلم عليه اهللا صلى النيب عن املتواترة للسنة املتبعني املسلمني
  "اهـ.ذلك دون هو مبا يتمسح وال يقبل أال فأوىل مستحبا

لكل  جعلواالعامة بأن  يفعلاء أو ذكر خاص كما وليس هناك دع الدعاءوعلي العبد أن جيتهد يف 
  نفاً.الركنني اليمانيني الذي ذكرناه آ وليس من السنة إال الدعاء عند شوط دعاء خاص به

ح الطهارة لصحة الطواف من احلدث األصغر وأن كان هو األفضل علي الصحي يشرتط ال -٧
ولكنه  ٤١وهو صحيح يت صالة" " الطواف بالب-رضي اهللا عنهما - ديث ابن عباسحلواألكمل  

ال ، كما أن الطواف شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوىكما رجح ذلك موقوف علي ابن عباس  
 -وقال ابن العثيمني ٤٢جيوز إال للحائض كما يف حديث عائشة الصالة يف كل شيء وهو ال هيشب

  :٤٣- رمحه اهللا
  .متاماً  كاالعتكاف ةمستقل عبادة هو بل صالة، ليس بالبيت الطواف أن فالصواب
  :بعد كالم مث قال
 بال لكنها األصغر، احلدث من الطهارة الطواف يف يشرتط ال أنه النفس إليه تطمئن الذي وهذا
 مجهور ملخالفة اإلنسان Eا خيل أن ينبغي وال وسّلم، عليه اهللا صّلى للنيب وأتبع وأكمل أفضل شك

 لو مثل اإلسالم، شيخ إليه ذهب مبا القول إىل اإلنسان يضطر أحياناً  لكن ذلك، يف العلماء
 الزحام هذا يف يأيت مث ويتوضأ يذهب أن يلزمه بأنه فالقول شديد، زحام يف طوافه أثناء أحدث
 شديدة مشقة فيه كان وما شديدة، مشقة ففيه شوط بعض إال عليه يبق مل إذا سيما ال الشديد

                                                 
  عامر اجلزار -حتقيق أنور الباز -نشر دار الوفاء: -هـ)٧٢٨) البن تيمية (املتوىف : ٢٦/٩٧(انظر جمموع الفتاوى- ٤٠
  )٣٩٥٤)، وصحيح اجلامع (١١٠٢(ين إسناده يف اإلرواءصحح الشيخ األلبا- ٤١
  علي الطواف الحقاً  التنبيهاتوسنذكر احلديث يف  - ٤٢
  هـ)١٤٢١) حملمد بن صاحل بن حممد العثيمني (املتوىف : ٧/٢٦٣( الشرح املمتع على زاد املستقنع - ٤٣

  دار النشر : دار ابن اجلوزي
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  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

 واأليسر؛ األسهل هو ما نتبع بل به، الناس نلزم أن ينبغي ال فإنه بيناً، ظهوراً  النص فيها يظهر ومل
 يُرِيدُ  َوالَ  اْلُيْسرَ  ِبُكمُ  اللَّهُ  يُرِيدُ ﴿: تعاىل لقوله منافٍ  واضح دليل بغري مشقة فيه مبا الناس إلزام ألن
  اهـ.]١٨٥: البقرة[ ﴾اْلُعْسرَ  ِبُكمُ 
إال يف طواف القدوم  الضبطاع ا زال جيو املعتمر أو احلاج كتفه ألنه  انتهاء الطواف غطىبعد -٨

  قال: يقول عنهما اهللا رضي عمر ابنسن له صالة ركعتني خلف املقام حلديث يو  ،فقط
 الصفا إىل خرج مث ركعتني املقام خلف وصلى سبعا بالبيت فطاف وسلم عليه اهللا صلى النيب قدم"

  ٢١٤٤األحزاب/- ﴾َحَسَنةٌ  ةٌ ُأْسوَ  اللَّهِ  َرُسولِ  ِيف  َلُكمْ  َكانَ  َلَقدْ  ﴿تعاىل اهللا قال وقد
  اإلخالص) يف الثانية(الكافرون) يف الركعة األويل و( ومن السنة قراءة سورة

فهي جتوز يف أي مكان يف وأن مل يستطع الصالة خلف املقام صلي يف أي مكان يف املسجد ،
  :-رمحه اهللا -عثيمنيقال ابن احلرم 

 املقام، من قريباً  الركعتني صالة تكون أن دالب أنه ظنهم هنا الناس بعض يفعله الذي واخلطأ" 
 خطأ، الظن وهذا طوافهم، سري ويُعوقون املوسم، أيام يف الطائفني ويُؤذون ذلك، على فيزدمحون
 وبني بينه املقام جيعل أن املصلي وُميكن املسجد، من مكان أي يف ُجتزيان الطواف بعد فالركعتان
 يُؤِذي فال األذية من ويسلم املسجد، ُرواق يف أو الصحن ِيف  فُيصلي عنه، بعيداً  كان وإن الكعبة،

  ٤٥" .وطمأنينة خبشوع الصالة له وحتصلُ  يُؤذى، وال
إذا فرغ املعتمر من الطواف والصالة خلف املقام سن له أن يشرب من ماء زمزمكما فعل  -٩
  رب الشيء عليهوليس ذلك من املناسك فلو ترك احلاج أو املعتمر الش-صلي اهللا عليه وسلم- النيب

  عنها: تنبيهات عن الطواف الغىن
  :تمر واحلاج يف الطواف أذكر هنا بعضها وأكثرها شيوعاعهناك الكثري من املخالفات يقع فيها امل

ومن شروط الطواف أن  من البيت ألنه- حجر إمساعيل - أن يكون الطواف خارج احلجر ينبغي - 
  فهيكون خارج الكعبة فلو طاف داخل احلجر فسد طوا

                                                 
  ١٥٢١أحرجه البخاري ح/ - ٤٤
) مجع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم ١٤/٣٢٩ى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني(جمموع فتاو - ٤٥

  دار الثريا -الناشر : دار الوطن  -السليمان
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  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

فاته بعد الصالة، وليحذر من التسليم قبل األمام   ما وإكمالينبغي قطع الطواف عند الصالة  - 
 جر األسود  فهذا يبطل صالته حتماً.كما يفعل البعص لتقبيل احل

تطهر مث تكمل إذا طهرت من حيضها  طوافها حىت تإذا حاضت املرأة أثناء الطواف قطع - 
 إذا حىت احلج إال نرى وال وسلم عليه اهللا صلى النيب مع جناخر " :حلديث عائشة رضي اهللا عنها

 أنفست فقال أبكي وأنا وسلم عليه اهللا صلى النيب ىعل فدخل حضت منها قريبا أو بسرف كنا
 احلاج يقضي ما فاقضي آدم بنات على اهللا كتبه شيء هذا إن قال نعم قلت قالت احليضة يعين
 نسائه عن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وضحى قالت تغتسلي حىت بالبيت تطويف ال أن غري

  ٤٦" بالبقر
شك  ويكمل، أما لو علي ظنه بما غلأن شك املعتمر أو احلاج يف عدد األشواط يبين علي - 

  ه اهللا: محر - ٤٧،قال ابن العثيمنيرالشك ال يؤث نللسعي فأ فبعد الطواف واالنصرا
 الشك كان فإن أشواط، ستة أو واط،أش مخسة طاف هل شك الطواف أثناء يف: ذلك مثال"

 أXا ترجح وإن مخسة، جعلها مخسة أXا ترجح وإن املتيقن، ألنه مخسة؛ جعلها األطراف متساوي
 وجيعلها اليقني على يبين: قال من ومنهم ستة، وجيعلها بذلك يعمل: يقول من العلماء فمن ستة،
  .مخسة

  .بالسابع ويأيت ستة، فيجعلها هذا وعلى كالصالة، الظن بغلبة يعمل أنه والصحيح
 إليه، يلتفت وال يؤثر، ال الشك فإن لطواف،ا مكان عن واالنصراف الطواف، من الفراغ بعد أما
  اهـ."األمر يتيقن مل ما
  .من البدع رفع اليدين عند استالم احلجر األسود كما يرفع للصالة ولكن السنة أن يشري إليه- 
  

  السعي بين الصفا والمروة -٣
 َفَمنْ  اللَّهِ  َشَعائِرِ  ِمنْ  َواْلَمْرَوةَ  الصََّفا نَّ إ(قوله تعاىل: مشروعيته  ودليلي بني الصفا واملروة ركن السع
رًا َتَطوَّعَ  َوَمنْ  Eَِِما َيطَّوَّفَ  َأنْ  َعَلْيهِ  ُجَناحَ  َفَال  اْعَتَمرَ  أَوِ  اْلبَـْيتَ  َحجَّ   )َعِليمٌ  َشاِكرٌ  اللَّهَ  فَِإنَّ  َخيـْ

  ةالبقر )١٥٨(
 ومها قـَُعيقعان؛: وللمروة قبيس؛ أيب جبل: للصفا يقال معروفان؛ جبالن: ﴾ واملروة الصفا ﴿ و

                                                 
  -)٢١١٤احلديث أخرجه البخاري ( ٤٦
  )٧/٢٥٠(أنظر الشرح املمتع على زاد املستقنع - ٤٧
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  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

  الكعبة شرقي
  صفة السعي:

قال"   - صلي اهللا عليه وسلم-يف وصف حجة النيب  - رضي اهللا عنه -يبني ذلك حديث جابر
  ﴾ اهللا شعائر من واملروة الصفا إن ﴿: قرأ الصفا من دنا فلما
 ال وقال وكربه اهللا فوحد القبلة فاستقبل البيت رأى حىت عليه فرقي بالصفا فبدأ به اهللا بدأ مبا أبدأ
 وحده اهللا إال إله ال قدير شيء كل على وهو احلمد وله امللك له له شريك ال وحده اهللا إال إله
 زلن مث مرات ثالث هذا مثل قال ذلك بني دعا مث وحده األحزاب وهزم عبده ونصر وعده أجنز
 ففعل املروة أتى حىت مشى صعدتا إذا حىت سعى الوادي بطن يف قدماه انصبت إذا حىت املروة إىل
  ٤٨" الصفا على فعل كما املروة على

ويكون سعيه من والسعي كالطواف يشرتط أن يكون سبعة أشواط يبدأ بالصفا وينتهي باملروة، 
  خيتم السبعة باملروة  حىتاملروة للصفا شوطاً آخر وهكذا الصفا للمروة شوطاً ومن 

قصر فقط من كل ت واملرأة ،للرجل ةقصر بالنسبمن السعي فيتحلل من عمرته حبلق او ت إذا انتهىو 
 .ضفرية قدر أمنلة

  ويالحظ أن:
ن علي بل يظال بعد السعي جيوز يف حقهما احللق أو التقصري مفردا ال ومن حج قارنا أ- 

  .بقية املناسك كما سوف يأيت بيانه اذي احلجة ليكملو  ي الثامن منأ- إحرامهما حيت يوم الرتوية
وكذلك املفرد بعد السعي جيب عليه  ،بعض العلم الثقات أن القارن الذي مل يسق اهلدي يرى - 

  أن يتحلل  وجيعل حجه متمتعاً 
  ٤٩رمحه اهللا - قال األلباين 

تباعا ألمر النيب حلل اق اهلدي من احلل فعليه أن يتومل يكن سا .(ومن كان أحرم بغري عمرة احلج
صلى اهللا عليه وسلم واتقاء لغضبه وأما من ساق اهلدي فيظل يف إحرامه وال يتحلل إال بعد الرمي 

  اهـ)يوم النحر
هذا السعي،وال يلزمه سعيا آخر بعد طواف اإلفاضة. أما املتمتع فإنه يلزمه  هالقارن واملفرد يكفي - 

  .آخر بعد طواف اإلفاضة اسعي
  وأخطاء تقع في السعي  مثال ذلك:ظات وهناك مالح 

                                                 
  )١٢١٨رجه مسلم (×أ - ٤٨
  ٢٧/مناسك احلج والعمرة ص - ٤٩
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  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

ليس من البيت وهلذا  ألن املسعى له من الطهارة ال أصل له يف الشرعالظن أن السعي البد -١
  تطهر وتغتسل إال الطواف بالبيت حىت األعمالر ئجاز للحائط أن تسعي بال حرج وتعمل سا

  كما سبق بيانه
الن السعي ال  تأخري السعي لوقت آخر بل جيوزمباشر بعد الطواف  ليس شرطا أن يسعى-٢

 .ذلك ألنه مل يثبت دليل صحيح على فيه املوالة طيشرت 
  :٥٠قال ابن قدامة

  .العشي إىل أو يسرتيح حىت السعي يؤخر أن بأس ال :أمحد قال
 إىل واملروة الصفا يؤخر أن ،النهار أول بالبيت طاف ملن بأسا يريان ال واحلسن ،عطاء وكان
  اهـ .العشي

، وجيوز  املواصلةمث يف املسعى واالسرتاحةيضًا ليس شرطا السعي بال توقف بل جيوز التوقف وا 
  .السعي راكبا لعذر

  :٥١قال النووي
 سبق لكنه بالتواضع أشبه ألنه الطواف يف سبق كما لعذر إال سعيه يف يركب ال أن األفضل”

 لكنه مبكروه ليس راكبا عيالس أن على واتفقوا مكروه راكبا الطواف أن تسمية يف خالف هناك
  " اهـاألفضل خالف

وإذا  ،ال يؤذي أحد من املسلمنية إينبغي علي الرجل الرتمل عند العلمني األخضران شريط-٣
  .كعادته، والرتمل خاص بالرجال دون النساء  مشى اجتاوزامه

 العالمتني بني املرأة سعي يف السنة هي ما - تعاىل اهللا رمحه - عثيمنيابن  الشيخ فضيلة سئلوقد 
  ال؟ أم السعي يف تسرع هل اخلضراوين
 العمودين بني وال األوىل أشواط الثالثة يف الطواف يف ال تسرع ال املرأة: بقوله فضيلته فأجاب

 وال ركض يلزمها ال املرأة أن على العلم أهل إمجاع العلماء بعض حكى وقد السعي، يف األخضرين
 وال تسعى ال املرأة أن - اهللا رمحهم -العلماء إمجاع وه املخصص الدليل يكون هذا وعلى رمل،
  ٥٢.ترمل
ليس هناك دعاء معني يلتزم به وال أصل يف شاء و ا للمعتمر أو احلاج عند السعي أن يدعو مب -٤

                                                 
 )٣/٤١١هـ)(٦٢٠أنظر املغين  ألبن  قدامة املقدسي (املتوىف : - ٥٠
  هـ)٦٧٦أليب زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف :  أنظر ا3موع شرح املهذب - ٥١
  ٩٦٩فتاوى نور على الدرب للعثيمني برقم- ٥٢
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  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

  .دعائه ي يدعو أحدهم واآلخرون يؤمنون علىأ-الشرع للدعاء اجلماعي
، وذلك واء جاء لعمرة فقط أو حج وعمرةسبعض املعتمرين من تكرار العمرة  هال جيوز ما يفعل-٥

  ألنه مل يثبت عن النيب صلي اهللا عليه وسلم إنه أعتمر يف السفر الواحد أكثر من عمرة 
  ٥٣رمحه اهللا - عثيمنيقال العالمة ابن 

 -  اإلسالم شيخ قال املشروعة، غري األمور من مكة إىل اإلنسان حج إذا مرات عدة العمرة تكرار 
 العمرة يكرر أن لإلنسان ينبغي فال هذا وعلى املسلمني، باتفاق مشروع غري كذل إن - اهللا رمحه
 طواف يطوف وإمنا بالبيت، الطواف حىت يكرر أال السنة إن بل احلج، أيام مكة يف وجوده أثناء

 رسول ذلك فعل كما الوداع وطواف اإلفاضة، وطواف يقدم، ما أول طواف وهو فقط، النسك
 رضوان إىل ووصوله عبادته يف به املرء يتمسك ما خري أن ريب وال ،-  وسلم عليه اهللا صلى -  اهللا
  اهـ.- وسلم عليه اهللا صلى -حممد به جاء ما وتعاىل سبحانه اهللا

  ثانياً: واجبات العمرة
  اإلحرام من امليقات -١

  سلفا ومواقيته الزمانية واملكانيةوقد سبق بيان فقه اإلحرام 
  احللق أو التقصري-٢
وEذا يكون قد حتلل من عمرته، واملرأة أفضل من كان جاء لعمرة فقط فيحلق أو يقصر واحللق - 

  املشروع يف حقها التقصري فقط ويأخذ من كل ضفرية قدر أمنلة.
أما من كان حاجا متمتعا فأنه يقصر أو حيلق كاملعتمر فقط مث حيرم من جديد يوم الثامن من  - 

  وف يأيت بيانه.ذي احلجة أول أيام احلج كما س
  

  الحج وشروط أركان وواجبات
السراج  ففيها أقوال الراجح منها ما ذكره صاحب كتاب " وشروطه أما عن أركان احلج ووجباته

  قال ما خمتصره: ٥٤الوهاج للمعتمر واحلاج"
  أوال: أركان احلج أربعة:

                                                 
 تيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمانجمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني مجع وتر  - ٥٣

  ٧٧٦) سؤال رقم/٢٢/٢٦٣(
  
  رمحه اهللا - للعالمة عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن جربين - ٥٤

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



٢٠  
 

  

  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

  حرام، وهو نية الدخول يف النسك.اإل -١
  الوقوف بعرفة. -٢
  .)طواف اإلفاضة(يت الطواف بالب -٣
  السعي بني الصفا واملروة. -٤

  * ثانيا: واجبات احلج سبعة:
  أن يكون اإلحرام من امليقات. -١
  اسع من ذي احلجة.استمرار الوقوف بعرفة إىل غروب الشمس يوم الت -٢
  املبيت مبزدلفة ليلة عيد النحر. -٣
  يام التشريق.اجلمرات الثالث يف أرمي مجرة العقبة يوم العيد، ورمي  -٤
  صري للرجال والتقصري فقط للنساء.احللق أو التق -٥
املبيت مبىن ليلتني؛ ليلة إحدى عشرة، وليلة اثنيت عشرة ملن تعجل، فإن تأخر فليلة ثالث  -٦

  أيضا. عشرة
  طواف الوداع. -٧

والواجب * تنبيه: الركن هو ال يتم احلج أو العمرة إال به، فمن ترك ركنا مل يصح حجه أو عمرته، 
أما من ترك يصح النسك بدونه، ولكن من ترك واجبا جربه بذبح شاة توزع على فقراء احلرام. و 

  سنة فال شيء عليه.اهـ.
 اليت أمجع عليها العلماء من أهل السنة واجلماعة وهي مخسة: أما عن شروط احلج  قلت:

    والعقل،والبلوغ،واحلرية،واالستطاعة ،اإلسالم
  ال نعلم يف هذا اختالفا"" و  ٥٥يقول ابن قدامة
  :وأفضله شرعاأنواع األنساك 

ومفرد) ودليله حديث  ،ومتمتع ،قارن ٠وأنواع املناسك ثالثة املقصود بالنسك احلج والعمرة 
  رضي اهللا عنها قالت: -عائشة

 أهل من ومنا بعمرة أهل من فمنا الوداع حجة عام وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع خرجنا"
 باحلج أهل من فأما باحلج وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وأهل باحلج أهل من ومنا وعمرة حبجة
  ٥٦"النحر يوم كان حىت حيلوا مل والعمرة احلج مجع أو

                                                 
  ٦ص/ ٥املغين ألبن قدامة ج- ٥٥
  ١٤٦٠ أخرجه البخاري ح/ - ٥٦
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  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

  وهاهو بيان كل نسك: ب علي كل حاج أن خيتار واحد منهموجي
  احلج قارناً:-١

ويظل علي إحرامه  ،واملروةفا وصفته أن يليب احلاج باحلج والعمرة معًا ويطوف ويسعى بني الص
  .ينتهي من أعمال احلج والعمرة معاً  حىت
  احلج متمتعاً: -٢

العمرة حتلل باحللق  ءأداانتهي من  فإذاعلي أن حيج يف نفس العام  ،وصفته أن يليب بالعمرة فقط
ذي  الثامن من -يوم الرتويةباحلج يف نفس العام  يليبأو التقصري  وتبيح له كل احملظورات علي ان 

  ينتهي من مناسك احلج حىت -احلجة
  احلج مفرداً:-٣

  احلجوهو أن يليب باحلج فقط عند امليقات، ويبقي علي إحرامه حيت تنتهي مناسك 
  وأفضل األنساك التمتع ملن مل يسق اهلدي 
  

  طواف الوداع فقه أيام الحج حتى
واليوم التاسع "  ،" يوم الرتوية"أعلم أن أيام احلج مسيت هلا أمساء فاليوم الثامن من ذي احلجة هو  

" القر"، واليوم الثاين عشر  مواليوم احلادي عشر هو يو  ،يوم عرفة"، واليوم العاشر هو يوم "النحر"
وهذه األيام الثالثة األخرية تسمي  يوم النفر األول" واليوم الثالث عشر هو يوم " النفر الثاين""هو 

  ٥٧التشريق" أيامجمموعة" 
ج يوم الرتوية وهو اليوم الثامن من ذي احلجة وفيه يتوجه احلجاج مجيعا إيل مين تبدأ مناسك احل

ونبني يف هذا البحث عمل كل يوم ونوضح ،وتنتهي أيامه يوم الثالث عشرة من ذي احلجة
هلك من هلك عن بينة وحييا من يليقع فيها احلجاج مع بيان الصواب احملظورات واألخطاء اليت 

  ملستعان.حي عن بينة واهللا ا
  

  الحاج يوم التروية هما يفعل
  " اليوم الثامن من ذي الحجة "

 من ضحىً  للحج حيرموا أن-باحلج املتمتعون وهم- العمرة بعد أحلوا للذين ستحبي -١

                                                 
  العزازيللشيخ عادل  ٣٧٣ب وصحيح السنة ص/متام املنة يف فقه الكتا- ٥٧
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  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

 إحرامهم زالوا علي ما الذين واملفرد القارن أما، مكة أهل من احلج أراد من وكذلك، مساكنهم
  .أي قبل الظهر-قبل الزوالفيتوجهون مباشرة إيل مين وذلك 

 و الغسل من، كما سبق بيانه  بالعمرة إحرامه عند فعل كما باحلج إحرامه عند احلاج يفعل -٢
 لك شريك ال لبيكأي يقول" مث ينوي اإلحرام ويليبحرام ويلبس مالبس اإل  والصالة الطيب
  ".له شريك ال وامللك لك والنعمة دماحل إن، لبيك
حلديث ابن  والفجر والعشاء واملغرب العصر و الظهر اخلمس صلوات  مبىن اججاحل يصلي -٣

وال  ويقصر ٥٨" َصَلَوات َمخْسَ  ِمبًِىن  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّيبّ  َصلَّى رضي اهللا عنهما قال" -عباس
   .ويصليها يف وقتها الرباعية لصالةيف ا معجي
 وسلم عليه اهللا صلى لفعله عرفة ليلة مبىن احلاج بيتيو  والدعاءمن التلبية  اإلكثارويستحب  -٤

يوم التاسع من ذي احلجة إقتداء  مشستطلع الفجر و يصلي  عرفات حىت إيل فوال ينصر ، ذلك
  صلي اهللا عليه وسلم - برسول اهللا 

 دأسلفنا عنعند اإلحرام باحلج كما خاف من عائق كمرض أو عدو وللحاج االشرتاط أن  -٥
  وحمظوراته ومباحاته فراجعه. اماإلحر احلديث عن 

  أخطاء يقع يوم الرتوية:
 تطلع الشمس حىتمن األخطاء الشائعة جدا ترك املبيت مبين  - 
 تعمد اإلحرام حتت امليزاب من األخطاء - 
 -  

  الحاج يوم عرفه هما يفعل
  " اليوم التاسع من ذي الحجة "

صلي اهللا عليه وسلم -ل النيبلقو  بل هو الركن األعظم احلج إال به  حال يصالوقوف بعرفه ركن 
  ٥٩احلج عرفه""

  وهاهي اخلطوات اليت ينبغي للحاج أن يفعلها يف هذا اليوم:
" منرة" إيلينة من مين ملبيني ومكربين Eدوء وسك إذا طلعت الشمس  يوم عرفه خيرج احلجاج- 

ا وهي "ُعرنة" ونزل فيه ، مث إذا زالت الشمس رحل إىلوهو مكان قريب من عرفه أن تيسر ذلك
نزل عرفه ودخل حدودها  نزول "منرة وُعرنة" وإن شق عليهفبل عرفه وفيها خيطب اإلمام يف الناس 

                                                 
  ١٥٤٣البخاري ح/أخرجه - ٥٨
  .لأللباين يف صحيح اجلامع  ٣١٧٢انظر حديث رقم :  - ٥٩
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  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

  بينهما شيئا. يوال يصل ،امث يصلي الظهر والعصر مجعتبني ذلك   إرشاديةوهناك لوحات  - 
    رمحه اهللا: - قال األلباين

جاوزمها إيل عرفة فال حرج أن شاء اهللا "هذا النزول والذي بعده قد يتعذر اليوم لشدة الزحام،فإذا 
  اهـ٦٠"

   ):١٦٨/  ٢٦(وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف " الفتاوى " 
" وأما ما تضمنته سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املقام مبىن يوم الرتوية واملبيت Eا الليلة 

إىل الزوال والذهاب منها  - م وعرفة اليت بني املشعر احلرا - اليت قبل يوم عرفة مث املقام "  بعرنة " 
إىل عرفة واخلطبة والصالتني يف أثناء الطريق ببطن عرنة فهذا كا3مع عليه بني الفقهاء وإن كان  

   ."يعرفه لغلبة العادات احملدثةكثري من املصنفني ال مييزه وأكثر الناس ال 
فجر يوم العيد أي لو  طلوع إىل - وقت الظهر - ميتد وقت الوقوف بعرفه من زوال الشمس  - 

فجر العيد  من بعد الزوال حىت يف حدود عرفه يف أي جزء من الليل أو النهار احلاج ساعة وقف 
  مت حجه

عرفه قد يؤدي وجوده خارج حدود   ويتيقن إنه داخل حدود  عرفه الن يتحرى أنعلي احلاج  - 
 مناسككم عين خذوا! الناس هاأيصلي اهللا عليه وسلم" - وليتذكر قول النيب  ،إيل أبطال حجه هذا

  ٦١" هذا عامي بعد أحج ال لعلي أدري ال فإين
  :٦٢رمحه اهللا-قال ابن العثيمني

ينزلون خارج حدود عرفة ويبقون يف منازهلم حىت تغرب الشمس مث ينصرفون منها إىل  إXم "
ن ال يصح فإن الوقوف بعرفة رك ،وهذا خطأ عظيم يفوت به احلج ،مزدلفة من غري أن يقفوا بعرفة

احلج ( :فمن مل يقف بعرفة وقت الوقوف فال حج له لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ،احلج إال به
الفادح أن الناس يغرت  اخلطأ. وسبب هذا ٦٣ )عرفة من جاء ليلة مجع قبل طلوع الفجر فقد أدرك

احلج  فيفوت على نفسه ؛ألن بعضهم ينزل قبل أن يصلها وال يتفقد عالما(ا ؛بعضهم ببعض
 ،ويا حبذا لو أن القائمني على احلج أعلنوا للناس بوسيلة تبلغ مجيعهم وبلغات متعددة ،ويغر غريه

وعهدوا على املطوفني بتحذير احلجاج من ذلك ليكون الناس على بصرية من أمرهم ويؤدوا حجهم 

                                                 
  ٢٨مناسك احلج والعمرة لأللباين ص/ - ٦٠
  يف صحيح اجلامع . ٧٨٨٢انظر حديث رقم : - ٦١
 ١٠أخطاء يرتكبها بعض احلجاج ص/ - ٦٢
 يف صحيح اجلامع . ٣١٧٢انظر حديث رقم :  - ٦٣
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  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

  "اهـعلى الوجه األكمل الذي تربا به الذمة.
القبلة والسنة أن يستقبل  ءدعو ويذكر اهللا مبا شااحلاج أن ي وعلى ليس لعرفه دعاء خاص - 

   .ويسن رفع اليدين يف الدعاة،عند الدعاء وليس جبل الرمحة
 موال يزاحورافعا صوته يف سكينة احلاج إيل املزدلفة ملبيا  رعرفه سا ممشس يو بعد غروب  - 
بينهما شيء  يصلوال ي وقصرا بأذان وإقامتني ااس ويؤذيهم، ويصلي هناك املغرب والعشاء مجعالن

 :يف بعض احلديث رضي اهللا عنه قال - ودليل ذلك حديث جابر
 أسامة وأردف القرص غاب حىت قليال الصفرة وذهبت الشمس غربت حىت واقفا يزل فلم( - 

 ليصيب رأسها إن حىت الزمام للقصواء ٦٤ شنق وقد وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ودفع خلفه
 هلا أرخى احلبال من ٦٥حبال أتى كلما السكينة السكينة الناس هاأي اليمىن بيده ويقول رحله مورك
 بينهما يسبح ومل وإقامتني واحد بأذان والعشاء املغرب Eا فصلى املزدلفة أتى حىت تصعد حىت قليال
 له تبني حني الفجر وصلى الفجر طلع حىت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول اضطجع مث شيئا

 ٦٦)وإقامة بأذان الصبح
ويصلي الصبح بأذان وإقامة  -أي وجوده Eا ليًال سواء كان نائما أو مستيقظا-  مبزدلفةبيت مث ي - 

 كما هو واصح من حديث جابر املذكور أنفاً 
إيل مين  ومن يف حكمهم النزول من مزدلفة  أطفالويرخص للعاجزين والضعفة ومن معهم من  - 

 أذن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن  " عمر ابنلرمي مجرة العقبة بعد غيبوبة القمر حلديث 
 ٦٧"   بليل املزدلفة من الناس لضعفة

  تنبيهات وأخطاء تقع يوم عرفه:
  ملخالفتها للشرع منها: جتنبهاهناك أخطاء شائعة بني حجاج البيت العتيق ينبغي       

 شاء  جيلس ميتوعدم اجللوس وهذا خطا بل للحاج ان  فهو الوقو الظن أن الوقوف بعرفة  - 
واقفا أو راكباً أو ماشياً أو غري ذلك  فالوقوف بعرفه ال حرج أن كان  حدود عرفهوطاملا هو داخل 

  قال- رضي اهللا عنه -  جابر املقصود به الذهاب إليها حلديث
 ووقفت رحالكم يف فاحنروا منحر كلها ومىن هاهنا حنرت قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن"

                                                 
  أي حىت ال تسرع  - ٦٤
  ل اللطيف من الرمل الضخماحلبل: هو الت- ٦٥
  ٢١٣٧أخرجه مسلم ح/  - ٦٦
 ) وأنظر صحيح البخاري٢/٣٣أخرجه أمحد (- ٦٧
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  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

  ٠٦٨"موقف كلها ومجع هاهنا قفتوو  موقف كلها وعرفة هاهنا
ويكفي وجود احلاج   خاطئإال بصعود اجلبل ظن  زال جتو وقفة عرفات  أنكذلك  الظن   - 

 .أنفاكما بيننا   حدود عرفه داخل
 لوالعصر قبللظهر  البعضوصالة  ،من األخطاء االنصراف قبل غروب الشمس من  يوم عرفه - 

 .اإلمام والسنة أن يصليهما بعد اخلطبةأن خيطب 
أو منها لريمي إمنا السنة أن يلتقطها يف طريقه إىل مىن ومن األخطاء التقاط احلصى من املزدلفة و  - 

  .مجرة العقبة
  

  النحرالحاج يوم  هما يفعل
  " اليوم العاشر من ذي الحجة "

يف  ٠يكون رميها أول شيء يفعلهمجرة العقبة لرميها وينبغي أن  إيلإذا وصل احلاج إيل مين اجته - 
  ٠٦٩حتينها ألنه ،مىن
 - كل حصاة منها مثل حصا اخلذف أو فوق احلمص قليًال   - يرمي مجرة العقبة بسبع حصيات- 

 ،كربة اهللا أايقول مع كل حصويقطع التلبية و  - صلي اهللا عليه وسلم- إقتداء برسول اهللا وذلك 
    حني تطلع الشمس ويستثين الضعفه والنساء هلم الرمي قبل ذلكووقت الرمي 

  وكاين:قال الش
ومن كان له ،الوقت الرمي من بعد طلوع الشمس ملن كان ال رخصة له أنتدل علي  واألدلة(

 - ٧٠)إمجاعاليلة النحر  أولرخصة كالنساء وغريهن من الضعفة جاز قبل ذلك،ولكنه ال جيزيء يف 
  .للضعفه قبل غيبوبة القمر وغريهم كما قال بعد طلوع الشمس جيزئ محه اهللا الر  - يقصد 
  رضي اهللا عنه قال: - أمساءودليل ذلك حديث عبد اهللا مويل قلت 

 القمر غاب هل بين يا قالت مث ساعة فصلت تصلي فقامت املزدلفة عند مجع ليلة نزلت أXا" 
 ومضينا فارحتلنا فارحتلوا قالت نعم قلت القمر غاب هل بين يا قالت مث ساعة فصلت ال قلت
 ٧١غلسنا قد إال أرانا ما هنتاه يا هلا فقلت منزهلا يف الصبح فصلت رجعت مث اجلمرة رمت حىت

                                                 
  ٢١٣٨أخرجه مسلم ح/ - ٦٨
  ٧٤انظر كيف حيج املسلم ويعتمر لعبد اهللا بن حممد الطيار ص/- ٦٩
  ٥/١٢٤٩نيل األوطار( - ٧٠
  أي وقت الظالم- ٧١

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



٢٦  
 

  

  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

  ٧٣"  ٧٢للظعن أذن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إن بين يا قالت
أن يتطوع، وجيوز له  إال هدي عليه أما املفرد فال قارنا ومتمتعا أأن كان  وبعد الرمي ينحر هديه- 

  ٧٤" منحر و طريق مكة فجاج كل" - أن ينحر يف أي مكان غري املنحر وجاز يف مكة لقول النيب 
  رمحه اهللا يف املناسك: - وقال األلباين - 

ووقت الذبح أربعة أيام العيد يوم النحر وهو يوم احلج األكرب  وثالثة أيام التشريق لقوله صلى اهللا 
  ٧٥ )كل أيام التشريق ذبح( :عليه وسلم

ها ويهدي نم،وله أن يأكل كول، هذا منك كربو القبلة ويقول بسم اهللا واهللا أوالسنة أن يوجه حن
  ويتصدق.

 اهللا رسول القاهللا عنه قال:"  رضي - ثبت عن أيب هريرة  امث حيلق أو يقصر واحللق أفضل مل- 
 قالوا للمحلقني اغفر اللهم قال وللمقصرين قالوا للمحلقني اغفر اللهم وسلم عليه اهللا صلى

    ٧٦" وللمقصرين قال ثالثا قاهلا وللمقصرين
وبعد ،حللق للرجال أما النساء ال جيوز هلن احللق بل التقصري من كل ضفرية قدر أمنلةوهذا ا :قلت

  الرمي والذبح واحللق أو التقصري يتحلل احلاج من إحرامه األول ويباح له كل
  أي اجلماع- حمظورات اإلحرام إال النساء

طبع  ويسن وال يض لغري إنه ال يرم أشواطسبعة  ٧٧مث يفيض إيل مكة ليطوف طواف اإلفاضة - 
مكة بع  إىلمين والنزول  أيامما بعد  عن يوم العيد إىل اإلفاضةطواف  وجيوز تأخري ،له أن يتطيب،

  الفراغ من رمي اجلمرات
مث  ،يصلي ركعتني خلف املقام أن تيسر ذلك وإال يف أي مكان يف املسجدبعد طواف اإلفاضة  - 

إذا   هأما القارن واملفرد فأن ،إنه واجبف السعي للمتمتع فقط ايسعى احلاج بني الصفا واملروة وهذ
   كان قد سعي بعد طواف القدوم فال يلزمه هذا السعي وإن مل يسعى جيب عليه السعي

مي هذا التحلل سالنساء وي ه فقد حل له كل شيء حىتوسعي احلاج من طوافه  إن انتهى - 
                                                 

  املقصود بالظعن يف احلديث النساء والضعفة- ٧٢
 ١٥٦٧خرجه البخاري ح/ أ- ٧٣
: حديث صحيح روي من حديث جابر بن عبد اهللا و  ٥٩٧/  ٥قال األلباين يف " السلسلة الصحيحة "  - ٧٤

  جبري بن مطعم و عبد اهللا بن عباس
   ٢٤٧٦أخرجه أمحد وانظر السلسلة الصحيحة ح/   - ٧٥
  ٢٢٩٥، ومسلم ح/ ١٦١٣أخرجه البخاري ح/ - ٧٦
  بطواف الزيارة وطواف الركن  طواف اإلفاضة يسمي أيضا- ٧٧
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  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

 .األكرب
- عظهم كما فعل النيب يستحب لإلمام أن خيطب الناس يوم النحر يعلمهم أحكام احلج وي - 

  .صلي اهللا عليه وسلم
 تقع يوم النحر:وأخطاء  حمظورات*

يقع بعض حجاج البيت العتيق يف أعمال يوم النحر يف أخطاء ختالف الشرع املطهر ينبغي مراعا(ا 
 واالنتباه هلا منها علي سبيل املثال:

يعا إال حصاة واحدة مج بوال حتس حال يصمن اخلطأ رمي احلصوات مجيعا دفعة واحدة وهذا  - 
  والتكبري مع كل حصاة. األخرىالن املشروع رمي احلصى واحدة تلو 

إصابة العامود  حياول التزاحم والتقاتل لرمي اجلمرات فضال عن اجلهل الذي جيعل البعض - 
 .سواء أصاب العامود أو مل يصبه ضواملشروع رمي احلصى داخل احلو 

اسم الشياطني على اجلمار وهلذا يطلقون  ،شيطاناعتقادهم أXم برميهم اجلمار يرمون ال - 
: رمينا الشيطان الكبري أو الصغري أو رمينا أبا الشياطني يعنون به اجلمرة الكربى مجرة فيقولون
وتراهم أيضا يرمون احلصاة بشدة  ،وحنو ذلك من العبارات اليت ال تليق Eذه املشاعر ،العقبة

حىت شاهدنا من يصعد فوقها يبطش Eا  ،ى زعمهموعنف وصراخ وسب وشتم هلذه الشياطني عل
غضباً تصيبه من الناس وهو ال يزداد إال ضربًا بالنعل واحلصى الكبار بغضب وانفعال واحلصا 

 ٧٨وعنفاً يف الضرب
  من األخطاء املنتشرة غسل احلصوات وتطبيبهن وهذا أمر مبتدع  - 
 

  الحاج أيام التشريق هما يفعل
  لث عشرالحادي والثاني والثاأيام 

أو يومني ملن تعجل كما قال  ثالث أيام مين ويبيت Eا إيلاحلاج  ديف هذه األيام املباركة يعو - 
 َعَلْيهِ  ِإمثَْ  َفَال  تََأخَّرَ  َوَمنْ  َعَلْيهِ  ِإمثَْ  َفَال  يـَْوَمْنيِ  ِيف  تـََعجَّلَ  َفَمنْ  َمْعُدوَداتٍ  أَيَّامٍ  ِيف  اللَّهَ  اذُْكُروا﴿ تعايل:

   ]٢٠٣البقرة/[ ﴾
  :تفسريهقال السعدي يف 

 َفال ﴿ الثاين اليوم مشس غروب قبل منها ونفر" مىن" من خرج: أي ﴾ يـَْوَمْنيِ  ِيف  تـََعجَّلَ  َفَمنْ  ﴿" 
 من ختفيف وهذا ﴾ َعَلْيهِ  ِإمثَْ  َفال ﴿ الغد من ورمى الثالث ليلة Eا بات بأن ﴾ تََأخَّرَ  َوَمنْ  َعَلْيهِ  ِإمثَْ 

                                                 
  ١٢ص-رمحه اهللا -أخطاء يرتكبها بعض احلجاج حملمد بن صاحل بن حممد العثيمني - ٧٨
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  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

 األمرين، كال أبيح إذا أنه املعلوم من ولكن األمرين، كال إباحة يف عباده، على] تعاىل[ اهللا
  ٧٩" .عبادة أكثر ألنه أفضل، فاملتأخر

صفه كانت وليس هناك  أي لىواإلضجاع بل املكث Eا عقلت: ومعين املبيت ليس املقصود النوم 
بعضه كل ذلك  أويف أوهلا أو آخرها أو الليل كله  ي وقت املكوث ومن مث ميت بات مبىندليل عل
وحنوهم فال  والرعاة  ويستثين السقاةويف تركة دم  عند اجلمهور من العلماء  ت واجب ي،  واملبجيزئه
 يف يبيت أن العباس لعمه رخص«: وسّلم عليه اهللا صّلى النيب أن الصحيحني يف ملا ثبت جيب
  ٨٠»السقاية أجل من التشريق ليايل مكة

  هللا:رمحه ا - ٨١عثيمنيمة ابن وقال العال
 ذلك، أشبه وما اإلطفاء، وجنود كاألطباء الناس مصاحل لرعاية املبيت يرتك من هؤالء ويشبه
  .إليهم حاجة يف الناس ألن مبيت، عليهم ليس فهؤالء
 قولني على Eؤالء؟ يلحقون فهل ذلك أشبه، وما له واملمرض كاملريض خاص عذر Eم من وأما

  :للعلماء
  .العذر لوجود"  حقونيل إXم: يقول من العلماء فمن
  .عام أولئك وعذر خاص، هؤالء عذر ألن يلحقون، ال إXم: يقول من العلماء ومن

 يف يرقد أن احتاج مريض إنسان كمثل Eؤالء يلحقون األعذار أصحاب أن يل يظهر والذي
 وكون عذر، هذا ألن فدية وال عليه، حرج فال عشرة واثنيت عشرة إحدى الليلتني هاتني املستشفى
 ينيب أحداً  أن إمكانه مع -عنهما اهللا رضي -للعباس يرخص - وسلم عليه اهللا صلى - الرسول

 بذلك وجوEا ليس يعين خفيف أمرها املبيت مسألة أن على يدل حيجوا مل الذين مكة أهل من
 فدية ال مىن فإنه ليايل من ليلة ترك من أن رأى -اهللا رمحه - أمحد اإلمام إن حىت احملتم، الوجوب
  اهـ.احلال حسب رياالت مخسة أو رياالت عشرة يعين. بشيء يتصدق وإمنا عليه،

وبيان ذلك ما ذكره العالمة عبد العزيز  والكربىوالوسطي  الصغرىيرمي احلاج اجلمرات وهي - 
  رمحه اهللا: - ابن باز

  .رميها يف الرتتيب وجيب ،الشمس زوال بعد الثالثة األيام من يوم كل يف الثالث اجلمار ويرمون"

                                                 
  هـ)١٣٧٦عبد الرمحن بن ناصر السعدي (املتوىف : " لانظر تفسري "تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان - ٧٩
  ١٣١٥ومسلم ح/ ١٧٤٥أخرجه البخاري ح/ - ٨٠
تاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني "مجع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان "جمموع ف- ٨١
  .١٢٨٧سؤال رقم  -دار الثريا -الناشر : دار الوطن -
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  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

 يده يرفع ،متعاقبات حصيات بسبع فريميها اخليف مسجد تلي اليت وهي :األوىل باجلمرة فيبدأ
 من ويكثر يديه ويرفع ،القبلة ويستقبل ،يساره عن وجيعلها عنها يتقدم أن ويسن ،حصاة كل عند

  .والتضرع الدعاء
 ،القبلة ويستقبل ،ميينه عن وجيعلها رميها بعد قليال يتقدم أن ويسن ،كاألوىل الثانية اجلمرة يرمي مث

  .عندها يقف وال الثالثة اجلمرة يرمي مث .كثريا فيدعو يديه ويرفع
 ويفعل ،األول اليوم يف رماها كما ،الزوال بعد التشريق أيام من الثاين اليوم يف اجلمرات يرمي مث

  .وسلم ليهع اهللا صلى بالنيب اقتداء ؛األول اليوم يف فعل كما والثانية األوىل عند
 الليلة يف مبىن املبيت وكذا ،احلج واجبات من واجب التشريق أيام من األولني اليومني يف والرمي
  .جيب فال وحنوهم والرعاة السقاة على إال واجب والثانية األوىل
 غروب قبل وخيرج ،ذلك له جاز مىن من يتعجل أن أحب من املذكورين اليومني يف الرمي بعد مث

 وأعظم أفضل فهو الثالث اليوم يف اجلمرات ورمى الثالثة الليلة وبات أخرت ومن ،الشمس
  اهـ٨٢."أجرا

أو  التسمية أما،)اهللا اكرب(احلاج  أن التكبري هو املشروع مع كل حصاة يقول هقلت وينبغي التنبي
 صلي اهللا عليه وسلم"  "-التسبيح أو التهليل عند الرمي خروج عن السنة ألنه خيالف قول النيب 

  خذوا عين مناسككم"
جيوز التوكيل يف الرمي ألصحاب األعذار كاملريض أو الكبري السن الذي يعجز من شدة الزحام  - 
  وينبغي للموكل أن يرمي عن نفسه أوال مث علي من ينوب عنه. هذا أشبهاحلامل وما  املرأةأو 

وف طواف الوداع يطل يل مكةإن يعود علي احلاج أ  جيببعد رمي اجلمرات والعزم علي الرحيل 
  :قال عنهما اهللا رضيابن عباس  حلديثليكون آخر عهده بالبيت 

  ٠٨٣"احلائض عن خفف أنه إال بالبيت عهدهم آخر يكون أن الناس أمر"
 ضد اخلروج من مكة إال للحائاقلت: والطواف واجب عند اجلمهور ويف تركه دم علي من أر 

  للحديث فيسقط عنها
  رمحه اهللا: -قال النووي

 مل البنيان من خرجت وان وطافت عادت مكة بنيان يف كانت فان طهرت مث احلائض نفرت فان

                                                 
  ٨٤مجع حممد بن سعد الشويعر ص/ -هـ)١٤٢٠جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز رمحه اهللا(املتوىف :  - ٨٢
  ٢٣٥١ومسلم ح/ ١٦٣٦ري ح/أخرجه البخا - ٨٣
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  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

  ٨٤) الطواف يلزمها
مالبس اإلحرام بل يطوف مبالبسه  سضطباع، وال يلزمه لبليس يف طواف الوداع رمل وال ا - 

اخلروج  اة ووقار متجنبن،مث يعود احلاج لبلده يف سكياملقام كما تقدم العادية مث يصلي ركعتني خلف
 عما يغصب اهللا تعايل ليكون حجه مربور وذنبه مغفور.

األخري عن طواف الوداع مع طواف  هاخلروج من مكة أجزأه طواف دإذا أخر طواف اإلفاضة،مث أرا- 
   ٨٥اإلفاضة بشرط إحضار النية لطواف اإلفاضة، أو للطوافني معاً.

عتيق بعد طواف الوداع هو عدم حجاج البيت البعض وننبه إن من األخطاء اليت يقع فيها - 
إن د الطواف مبكة واألعجب عأكثر ب أوالرحيل بعدها والتساهل يف ذلك بل هناك من يبيت ليلة 

 يعود إىل مىنالثالث عشر ليطوف طواف الوداع مث  أوود ملكة يوم الثاين عشر من احلجاج من يع
  لريموا بعد الزوال!
  :٨٦رمحه اهللا  -قال ابن العثيمني

مث  ،م من مين يوم النفر قبل رمي اجلمرات فيطوفوا للوداع مث يرجعوا إىل مين فريموا اجلمرات" نزوهل
يسافروا إىل بالدهم من هناك وهذا ال جيوز ألنه خمالف ألمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يكون 

فإن من رمي بعد طواف الوداع فقد جعل آخر عهده باجلمار ال  ،آخر عهد احلجاج بالبيت
وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يطف للوداع إال عند خروجه حني استكمل مجيع  ،لبيتبا

  ).اهـ٨٧خذوا عين مناسككم( :وقد قال ،مناسك احلج
  قلت:

رفقه  النتظارلكن لو تأخر قليالً و ،وأن مل يفعل فعليه دم -أي طواف الوداع- عادتهوالواجب عليه إ
ال حرج يف  أو زحام حبسه بغري اختيار منه وما أشبه هذا أو شراء شيء يف الطريق نقل متاع له وأ

  باتفاق العلماء.ذلك 
ل ظهره للكعبة أن جيع دأي ال يري- من البدع رجوع البعض من احلجاج عن الكعبة إيل اخللف - 

ونسي هذا الغافل أن النيب  اشد  ،وهو خارج منها علي زعمه ويظن إن يف ذلك تعظيما  لبيت اهللا
فيها حجاج  عا ولكن مل يفعل شيء من ذلك، فهذه من البدع اليت جيب أن ال يقتعظيما منه هل

                                                 
  هـ)٦٧٦أنظر ا3موع شرح املهذب للنووي (املتوىف :  - ٨٤
  للشيخ عادل العزازي ٣٩٦متام املة يف فقه الكتاب والسنة ص/- ٨٥
 .)هـ١٤٢١حممد بن صاحل بن حممد العثيمني (املتوىف :  للعالمة أخطاء يرتكبها بعض احلجاج - ٨٦
  ) بلفظ آخر.١٩٧٠) وأبو داوود ، كتاب مناسك احلج رقم (١٢٩٧أخرجه مسلم ، كتاب احلج رقم ( - ٨٧
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  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

   .البيت العتيق
  :٨٨تنبيهات عامة عن الفدية وأنواعها

إذا فعل احملرم حمظورا من حمظورات اإلحرام ناسيا أو جاهال أو مكرها فال إمث عليه، وال فدية 
  كره.حلرج عن الناسي واجلاهل واملللنصوص الكثرية يف رفع ا

وال يلحقه  ،أما من اضطر لفعل حمظور من احملظورات، فيجوز له فعل ذلك احملظور وعليه فدية
  اإلمث للعذر.

  أما من تعمد فعل حمظور من احملظورات، فإنه آمث وعليه الفدية، والفدية على التفصيل:
ولبس القفازين  ،والظفر، وتغطية الرأس يف حق الرجال، ولبس املخيط :الفدية يف إزالة الشعر -١

د من هذه احملظورات فإن الفدية يف كل واح ،وانتقاب املرأة، واستعمال الطيب ،يف حق النساء
  على التخيري:

كني لكل مسكني نصف أو إطعام ستة مسا فريق مجيع حلمها على فقراء احلرم إما ذبح شاة وت
  صاع مما يطعم.

  أو صيام ثالثة أيام.
ل األول َفَسَد حجه، ولزمه بدنة يفرق حلمها على فقراء احلرم من جامع يف الفرج قبل التحل -٢

  يقضيه بعد ذلك.وأن  ،وجيب عليه إكماله
  أما من جامع بعد التحلل األول فعليه ذبح شاة يفرق حلمها على فقراء احلرم وحجه صحيح.

  لرجل يف الفدية إذا كانت راضية.واملرأة كا
  حمرم فإنه خيري بني ثالثة أشياء:الصيد وهو جزاء الصيد: من قتل صيد احلرم أو قتل  -٣

  إما ذبح مثل الصيد املقتول من Eيمة األنعام إن وجد، وتفريق حلمه على فقراء احلرم
  أو أن خيرج ما يساوي جزاء الصيد املقتول طعاما يفرَّق على املساكني لكل مسكني نصف صاع.

  أن يصوم عن طعام كل مسكني يوما. أو
كالقبلة واللمس بشهوة، سواء أنزل أو مل ينزل، من وقع يف مثل   ،دون الفرج املباشرة بشهوة -٤

هذا فحجه صحيح، ولكن عليه أن يستغفر اهللا ويتوب إليه، وعليه أن جيرب فعله هذا بذبح شاة 
  مساكني أو صام ثالثة أيام أجزأه.لالحتياط، وإن أطعم ستة 

ث أو مرض و حنوه، فعليه أن يبقى من منع من إمتام النسك بسبب عدو أو حصل له حاد -٥
  طع، فإنه يذبح مث حيلق أو يقصر.وإذا مل يتمكن ومل يست ،على إحرامه حىت يزول العائق

                                                 
  رمحه اهللا -جربينالبن نقال من السراج املنري  - ٨٨
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  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

هذا بالنسبة ملن مل يشرتط عند إحرامه، أما من اشرتط وحصل له مانع من أداء احلج فإنه حيّل من 
  اهـإحرامه وليس عليه شيء.

ى نبينا حممد وآله وصلى اهللا وسلم عل،قيقه واحلمد هللا رب العاملنيمجعه وحت روختاًما.. هذا ما تيس 
  وصحبه أمجعني.
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  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

  مراجع البحث
  خمتار الصحاح للرازي*
  البن العثيمني علي زاد املستنقع الشرح املمتع *

   البخاري*فتح الباري يف شرح صحيح 
  * صحيح اإلمام مسلم

    للنووياملهذب  شرح ا3موع*
  رتغيب األلباينهيب وال*صحيح الرت 

  أللباين ل الصحيحةالسلسلة * 
  لأللباين صحيح اجلامع *
  مصر - دار العقيدة - متام املنة يف فقه الكتاب وصحيح السنة لعادل العزازي * 
 السراج الوهاج للمعتمر واحلاج للعالمة عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن جربين *
 املكتبة اإلسالمية :الناشر -سنة وآثار السلف لأللباين مناسك احلج والعمرة يف الكتاب وال - *
  كيف حيج املسلم ويعتمر "للدكتور عبد اهللا بن حممد الطيار بتعليقات العالمة ابن باز  *
 عامر اجلزار -حتقيق أنور الباز - البن تيمية نشر دار الوفاء: جمموع الفناوي *
فهد بن ناصر بن إبراهيم  :مجع وترتيب - فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني *

 دار الثريا -دار الوطن  :الناشر - السليمان
  املقدسي بن قدامةالاملغين *
  للشوكاين نيل األوطار*
  أخطاء يرتكبها بعض احلجاج حملمد بن صاحل بن حممد العثيمني*
السعدي (املتوىف:  عبد الرمحن بن ناصر" لتفسري "تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان * 

 هـ)١٣٧٦
  .- مجع حممد بن سعد الشويعر - موع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز رمحه اهللا*جم
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  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

  فهرس البحث
  

 ٢ *مقدمة 
 ٣  *املعين اللغوي والشرعي للحج

 ٣ *ثواب احلج والعمرة يف الكتاب وصحيح السنة
 *آداب احلاج واملعتمر للبيت احلرام مواقيت احلج والعمرة

 الزمانية واملكانية *اإلحرام وحمظوراته ومباحاته
٥ 

 ١١ *فقه العمرة وأركاXا ووجبا(ا
 ١٩ * أركان وواجبات وشروط احلج
  ٢٠  *أنواع األنساك  وأفضله شرعا

 ٢١ فقه أيام احلج حىت طواف الوداع*
 ٢١ ما يفعله احلاج يوم الرتوية- 

  ٢١  " اليوم الثامن من ذي احلجة "
 ٢٢ ه احلاج يوم عرفهما يفعل- 

  ٢٢  " اليوم التاسع من ذي احلجة "
 ٢٥ ما يفعله احلاج يوم النحر- 

  ٢٥  " اليوم العاشر من ذي احلجة "
 ٢٧ ما يفعله احلاج أيام التشريق- 

  ٢٧    أيام احلادي والثاين والثالث عشر
 ٣١ *تنبيهات عامة عن الفدية وأنواعها

 ٣٣ املراجع
 ٣٤  فهرس البحث
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  فيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيقالر 

  تنبیھ ھام
مادة ھذه الرسالة وحقوق طبعھا لكل مسلم سواء للتجارة أو كصدقة جاریة 
شریطة عدم التعدیل فیھا وحقوق التألیف باسمي واهللا من وراء القصد وھو 

  یھدي السبیل
  

  الموقع الشخصي
http://sayedmobark.yoo7.com  

  للمراسلة
http://sayedmobark1960@yahoo.com  
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