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 أحكام الحج والعمرة -14

 :فضل عشر ذي الحجة 

أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر األواخر في رمضان؛ ألن 

 فيها يوم عرفة، ويوم النحر يوم الحج األكبر.

وليالي العشر األواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة؛ 

 ألن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

عشر ذي الحجة إلى سائر األيام كنسبة أماكن المناسك إلى  ونسبة أيام

سائر البقاع، ولهذا يسن في أيام عشر ذي الحجة اإلكثار من األعمال 

الصالحة كالحج، وصوم يوم عرفة لغير حاج، والتكبير، والتهليل، 

 والتحميد، والصدقات، واإلحسان، وأعمال البر.. ونحو ذلك.

ِ َعِن النَّ  هللاُ َعْنـُهـما َرِضيَ  َعِن اْبِن َعبَّاس   هُ أَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي   فِـيعََمُل الَما »قَاَل:  نَـّ

ِجَهادُ، إاِلَّ الَوالَ »ِجَهادُ؟ قَاَل: القَالُوا: َوالَ «. َهِذهِ  فِـيا ْنـهَ مِ  أَيَّام  أَْفَضلَ 

 .(1)بخاريأخرجه ال «.ِجْع بَِشْيء  يَـرْ  لَـمْ ، فَ ِلـهِ اِطُر بِنَْفِسِه َوَمايُـخَ َرُجٌل َخَرَج 

 :ما يُـمنع في عشر ذي الحجة 

إذا دخلت عشر ذي الحجة فال يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من 

 شعره وظفره وبشرته شيئاً إلى أن يذبح أضحيته.

ى عنه كاألهل والولد فال يحرم عليهم أخذ شيء من ذلك،  أما المضحَّ

 دية عليه.ومن أراد أن يضحي وأخذ من بدنه شيئاً استغفر هللا، وال ف
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عَْشُر، الإِذَا دََخلَِت » :قَالَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  أَن  الن  َرِضَي هللاُ َعْنـها ةَ لَـمَ َعْن أُم  سَ 

َي، فاَلَ  ً يَـمَ َوأََرادَ أََحدُُكْم أَْن يَُضح   .(1)أخرجه مسلم «.س  ِمْن َشعَِرِه َوبََشِرِه َشْيئا

 :حكم نية الحج 

 النية شرط في صحة كل عمل.

 جميع أعماله، كنية الصالة تكفي لجميع أعمالها.فنية الحج تكفي ل

فينوي الحاج أداء مناسك الحج كلها، فلو وقف بعرفة نائماً أو جاهالً أنها 

 عرفة صح وقوفه وحجه.

 :أفضل األنساك 

وفعل أصحابه رضي هللا عنهم أن  ملسو هيلع هللا ىلصالحج الذي استقر عليه فعل النبي  -1

 من لم يسق الهدي.القران أفضل لمن ساق الهدي.. والتمتع أفضل ل

 والمتمتع إذا ساق الهدي أفضل من متمتع اشتراه من مكة.

والقارن السائق الهدي أفضل من متمتع لم يسق الهدي، أو ساق الهدي 

 من أدنى الحل.

 ومن أراد أن يفرد العمرة بسفرة، والحج بسفرة، فهذا اإلفراد أفضل له.

 وقد اختار هللا لرسوله القران وسوق الهدي.

ألمته هو التمتع بال َسوق الهدي، وقَْلب القران  ملسو هيلع هللا ىلصي اختاره الرسول والذ

 واإلفراد إلى التمتع.

ً أو مفرداً فاألولى أن يقلب نسكه إلى عمرة؛ ليصير  -2 من أحرم قارنا

متمتعاً، ولو بعد أن طاف وسعى إذا لم يسق الهدي، ومن أحرم قارناً 
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 النحر. ومعه الهدي فال يحل حتى يرمي جمرة العقبة يوم

هَ ا أْنـهَ َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللاُ عَ  -1 ِة ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل اتْ الَ ا قَ نَـّ َعاَم َحجَّ

ة  َوُعْمَرة ، َوِمنَّا َمْن أَهلَّ ال َودَاعِ، فَِمنَّا َمْن أَهلَّ بِعُْمَرة ، َوِمنَّا َمْن أَهلَّ بَِحجَّ

ِ، َوأَهلَّ َرُسوُل االبِ  ِ البِ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َحج  ا َمْن أَهلَّ بِ َحج  ِ، أْو ال، فَأمَّ َحجَّ الَع َجـمَ َحج 

ى َكاَن يَْوُم النَّْحرِ  لُّوايَـحِ  لَـمْ عُْمَرةَ، الوَ   .(1)متفق عليه .َحتَـّ

هُ أ َعْنـُهـَما َرِضي هللاُ  ٬َعْبِدا ْبنِ  َجابِرِ  َوَعنْ  -2 ِ َحجَّ َمَع النَّ  نَـّ يَْوَم َساَق ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

ِ ُمْفَردالأَهلُّوا بِ  بُْدَن َمعَهُ، َوقَدْ ال أِحلُّوا ِمْن إِْحَراِمُكْم، » :لَـُهـمْ ، فَقال اً َحج 

فَا وَ بَـيْ ِت وَ البَـيْ بَِطَواِف  ُروا، ثُمَّ أقِيُموا َحالالً، حَ الَن الصَّ ىَمْرَوةِ، َوقَص ِ  تَـّ

رْ إِذَا َكاَن يَْوُم ال ِ، َواْجعَلُوا الَّ الِويَِة فَأِهلُّوا بِ تَـّ «. ا ُمتْعَةً بِـهَ  تُـمْ مْ قَدِ  تِـيَحج 

ْينَا لُـهَ فَقالوا: َكْيَف نَْجعَ  ؟ فَقال: الا ُمتْعَةً، َوقَْد َسمَّ اْفعَلُوا َما أَمْرتُُكْم، »َحجَّ

 ن ِـيلُّ مِ يَـحِ َي لَفَعَْلُت ِمثَْل الَِّذي أَمْرتُُكْم، َولَِكْن ال الَهـدْ ُسْقُت  ن ِـيفَلَْوال أ

ىَحَراٌم حَ  هُ حِ ـُي مَ َهـدْ اليَْبلَُغ  تَـّ  .(2)متفق عليه  فَفَعَلُوا.«. لَـّ

 :أنواع الطواف في الحج 

 الطواف بالبيت في الحج ثالثة أنواع:

 : طواف القدوم، ويسمى طواف الورود، وطواف التحية.األول

 وهو مسنون لآلفاقي القادم من خارج مكة من قارن ومفرد.

مكة فال يسن له أن ومن ذهب من الميقات إلى منى أو عرفات ولم يدخل 

 يطوف للقدوم بعد عرفة؛ ألنه فات وقته. 

َل َشْيء  بَدَأ  قالْت: َعْنـَها َرِضَي هللاُ  َعائَِشةَ َعْن   بِـيُّ ِحيَن قَِدَم النَّ - بِـهِ أنَّ أوَّ
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هُ أ -ملسو هيلع هللا ىلص أ، ثُمَّ َطاَف، ثُمَّ  نَـّ  .(1)متفق عليه تَُكْن ُعْمَرةً. لَـمْ تََوضَّ

ويسمى طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج : طواف اإلفاضة، الثاني

 ال يتم إال به.

 .[29]الحج:  ( ڭه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ)قال هللا تعالى:  -1

ِ الْت: َحَجْجنَا َمَع النَّ ا قَ ْنـهَ َعائَِشةَ َرِضَي هللاُ عَ  َوَعنْ  -2 ، فَأفَْضنَا يَْوَم ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

ُجُل ِمْن أهْ يُـرِ ا َما ْنـهَ مِ ملسو هيلع هللا ىلص  يُّ بِـةُ، فَأَرادَ النَّ ِفـيَّ النَّْحِر، فََحاَضْت صَ  ، ِلـهِ يدُ الرَّ

هَ إِ  ٬فَقُْلُت: يَا َرُسوَل ا  ٬قالوا: يَا َرُسوَل ا«. َحابَِستُنَا ِهيَ »ا َحائٌِض، قال: نَـّ

 .(2)متفق عليه «.اْخُرُجوا»أفَاَضْت يَْوَم النَّْحِر، قال: 

دَر، وهو واجب مالثالث ن واجبات : طواف الوداع، ويسمى طواف الصَّ

 الحج، لكنه يسقط عن المرأة الحائض.

 ِهـمْ ْهـدِ ِمَر النَّاُس أْن يَُكوَن آِخُر عَ : أُ الَ ا قَ ْنـُهـمَ َعِن اْبِن َعبَّاس  َرِضي هللاُ عَ  -1

هُ ِت، إِال أالبَـيْ بِ   .(3)متفق عليه  َحائِِض.الُخف َِف َعِن  نَـّ

ُكل ِ  فِـي: َكاَن النَّاُس يَْنَصِرفُوَن الَ قَ  اَرِضَي هللاُ َعْنـُهـمَ  َعِن اْبِن َعبَّاس  وَ  -2

، فَقَاَل َرُسوُل ا ىال يَْنِفَرنَّ أَحدٌ حَ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َوْجه  ِه ْهـدِ يَُكوَن آِخُر عَ  تَـّ

 .(4)أخرجه مسلم «.تِ البَـيْ بِ 

 :وقت طواف اإلفاضة 

يبدأ وقت طواف اإلفاضة من بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة، 

 ة شهر ذي الحجة.ويمتد إلى نهاي
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وأفضل أوقاته يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق، فإن لم يتيسر 

 فاألفضل أن ال يؤخره عن أيام التشريق إال لعذر. 

ويشترط في طواف اإلفاضة أن يكون مسبوقاً بالوقوف بعرفة، فال يصح 

 قبل الوقوف بعرفة.

 :حكم من حاضت قبل طواف اإلفاضة 

 ان:المرأة الحائض لها حالت

 : أن تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر ثم تطوف بالبيت.األولى

 فهذه يلزمها ذلك، وهذا هو السنة.

، الال نَْذُكُر إال ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  قَالَْت: َخَرْجنَا َمَع النَّ َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ  َحجَّ

َما »َوأنَا أْبِكي، فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ النَّ  لَـيَّ ا ِجئْنَا َسِرَف، َطِمثُْت، فَدََخَل عَ لَـمَّ فَ 

قُْلُت: «. لَعَلَِّك نُِفْستِ »عَاَم. قال: الأُحجَّ  لَـمْ  ن ِـيأ ٬قُْلُت: لََوِدْدُت َوا«. يُْبِكيكِ 

َما يَْفعَُل  ِلـيبَنَاِت آدََم، فَاْفعَ  لَـىهللاُ عَ  بَـهُ فَإنَّ ذَِلِك َشْيٌء َكتَ »نَعَْم، قال: 

، غَ ال ىِت حَ البَـيْ بِ  فِـيتَُطوأْن ال  ْيـرَ َحاجُّ  .(1)متفق عليه «.تَْطُهِري تَـّ

: أن ال تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر ثم تطوف بالبيت؛ ألن رفقتها الثانية

ال ينتظرونها، أو لكونها مضطرة للسفر، فهذه معذورة ومضطرة للسفر 

فتطوف بالبيت على حالها؛ للضرورة وشدة الحرج، وهذا ُوْسعها، وال 

 هللا نفساً إال وسعها. يكلف

 ويباح للمرأة في الحج تناول ما يمنع الحيض إذا لم يسبب لها ضرر.

 . [16]التغابن: (   ہ ہ ہ ه)قال هللا تعالى:  -1
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ِ َعِن النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ وَ  -2 َما  نِـيدَُعو»: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

، ِهـمْ ائِ بِـيَ أنْ  لَـىعَ  فِـِهـمْ َواْختِال ِلـِهـمْ َكاَن قَْبلَُكْم بُِسَؤا ْكتُُكْم، إِنََّما َهلََك َمنْ تَـرَ 

َما  ْنـهُ ْيتُُكْم َعْن َشْيء  فَاْجتَنِبُوهُ، َوإِذَا أَمْرتُُكْم بِأْمر  فَأْتُوا مِ نَـهَ فَإِذَا 

 .(1)متفق عليه .«تُـمْ اْستََطعْ 

 :الفرق بين الرجل والمرأة في الحج والعمرة 

 كالرجل في جميع مناسك الحج والعمرة إال فيما يلي:المرأة 

يجب الحج على الرجل المستطيع مطلقاً، وال يجب على المرأة إال إذا  -1

 ُوِجد الَمـْحرم.

الرجل يجب عليه أن يكشف رأسه، وله تغطية وجهه، أما المرأة فلها أن  -2

 تكشف عن رأسها ولها أن تغطيه، ولها أن تكشف عن وجهها ولها أن

 تغطيه بخمار ال نقاب، ما لم تكن بحضرة أجانب فيلزمها سترهما.

 الرجل ال يلبس المخيط، ويجوز ذلك للمرأة. -3

الرجل يجهر بالتلبية في كل حال، وتخفيها المرأة بحضرة الرجال  -4

 األجانب.

 يسن للرجل االضطباع والرمل في الطواف، وال يشرع ذلك للمرأة. -5

بين العلمين األخضرين في المسعى، وال يسن ذلك يسن للرجل اإلسراع  -6

 للنساء.

الرجل ال يجوز له لبس الخفين والجوربين في اإلحرام، ويجوز ذلك  -7

 للمرأة.
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الرجل يسن له الحلق أو التقصير في النسك، والمرأة يسن لها التقصير  -8

 الحلق. يجوز الو

روج من مكة، الرجل يجب عليه طواف الوداع في الحج إذا أراد الخ -9

 والمرأة إذا حاضت يسقط عنها طواف الوداع.

 :أحوال الناس في الحج 

 إذا أحرم المسلم بالحج أو العمرة فال يخرج عما يلي:

أن يتم حجه من أوله إلى آخره، ويتم عمرته من أولها إلى آخرها، فهذا   -1

عليه أن يحمد هللا على إكمال نسكه، ويستغفره من التقصير، ويسأله 

 قبول. ال

 أن يفوته الحج فيخرج منه بعمرة، وعليه حجة اإلسالم. -2

أن يفسد حجه بالجماع، فمن جامع قبل الوقوف بعرفة وهو محرم فسد  -3

حجه، ويمضي فيه، وعليه بدنة، وعليه الحج في العام القادم، وإن جامع 

 بعد عرفة فحجه صحيح، لكنه آثم، وعليه بدنة.

أو ذهاب نفقة، أو َحْبس ظالم، فهذا يذبح ما  أن يُـحصر بمرض، أو عدو، -4

تيسر من الهدي حيث أُحصر إن لم يكن اشترط، ثم يحل، فإن لم يتمكن 

 حل وال شيء عليه.

 (  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)قال هللا تعالى: 

 .[196]البقرة:

  :فضل يوم عرفة 

َما ِمْن يَْوم  أْكثََر ِمْن : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ُسوَل انَّ رَ أَ  َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعائَِشةَ َعْن 
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هُ ِمَن النَّاِر، ِمْن يَْوِم َعَرفَةَ، َوإِ  اً ِه َعْبدفِـيأْن يُْعتَِق هللاُ  ْدنُو ثُمَّ يُبَاِهي لَـيَ  نَـّ

 .(1)أخرجه مسلم .«قُوُل: َما أَرادَ َهُؤالِء؟فَـيَ َمالئَِكةَ، ال بِـِهـمُ 

 :أفضل الزاد 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ) لى:قال هللا تعا -1

 .[197]البقرة: (  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

وَن َوال يَـحُ ِن اليَـمَ ا قال: َكاَن أْهُل ْنـُهـمَ َعِن اْبِن َعبَّاس  َرِضي هللاُ عَ  وَ  -2 جُّ

دُوَن، َويَقُولُوَن: نَْحُن  لُوَن، فَإِذَا قَِدُموا اليَتََزوَّ َمكَّةَ َسألُوا النَّاَس، فَأْنَزَل ُمتََوك ِ

 .(2)أخرجه البخاري .(ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ): لَـىهللاُ تَعَا

 :فضل الركوب في الحج 

لحجة الوداع يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة،  ملسو هيلع هللا ىلصخرج النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلصووصل مكة في الخامس من ذي الحجة أو الرابع، وقد خرج النبي 

 ربع راكباً.لحجة الوداع راكباً، واعتمر عمره األ

 فالسنة الركوب للحج والعمرة، والتنقل بين المشاعر راكباً.

ى: صَ الَ قَ  ْنـهَعْن أنَس  َرِضَي هللاُ عَ  -1 َمِدينَِة الَونَْحُن َمعَهُ، بِ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا لَـّ

ً الظُّْهَر أْربَع ىا حَ بِـهَ ِن، ثُمَّ بَاَت تَـيْ فَِة َرْكعَ لَـيْ حُ العَْصَر بِِذي ال، وَ ا ْصبََح، أ تَـّ

ىثُمَّ َرِكَب حَ  ِمدَ هللاَ َوَسبََّح َوَكبََّر، ثُمَّ أَهلَّ ـدَاِء، حَ البَـيْ  لَـىعَ  بِـهِ اْستََوْت  تَـّ

ىا قَِدْمنَا، أَمَر النَّاَس فََحلُّوا، حَ لَـمَّ ا، فَ بِـِهـمَ بَِحج   َوُعْمَرة ، َوأَهلَّ النَّاُس   تَـّ

رْ َكاَن يَْوُم ال ِ.الِويَِة أَهلُّوا بِ تَـّ  .(3)متفق عليه َحج 
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َكاَن ِرْدَف  ْنـها أنَّ أَساَمةَ َرِضَي هللا عَ ْنـُهـمَ َعِن اْبِن َعبَّاس  َرِضي هللاُ عَ وَ  -2

ِ النَّ  المْزدَِلفَِة إِلَـى فَْضَل، ِمَن الُمْزدَِلفَِة، ثُمَّ أْردََف ال لَـى، ِمْن َعَرفَةَ إِ ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

ىحَ  ب ِـييُلَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ يََزِل النَّ  لَـمْ ا قال: ُهـمَ ، قال: فَِكالىً ِمن َرةَ َجـمْ َرَمى  تَـّ

 .(1)متفق عليه عَقَبَِة.ال

 :يوم الحج األكبر 

 يوم الحج األكبر هو يوم النحر، سمي بذلك:

لما في ليلته من الوقوف بعرفة.. والمبيت بمزدلفة.. ولما في نهاره من 

 الرمي.. والنحر.. والحلق.. والطواف.. والسعي. 

مة ليوم النحر بين يديه، فيه الوقوف والتضرع والتوبة، ويوم ع رفة مقد ِ

 فهو كالطهور واالغتسال بين يدي يوم النحر.

 ثم يوم النحر تكون الوفادة والزيارة، ولهذا كان فيه معظم أعمال الحج. 

، قال: يَْوَم النَّْحرِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ : َخَطبَنَا النَّ الَ بَْكَرةَ َرِضَي هللاُ َعنهُ قَ  بِـيَعْن أ

ى، فََسَكَت حَ لَـمُ أعْ  لُـهُ قُْلنَا: هللاُ َوَرُسو«. أتَْدُروَن أيُّ يَْوم  َهذَا» هُ َظنَنَّا أ تَـّ  نَـّ

يِه بِغَ  أيُّ »، قال: لَـىقُْلنَا: بَ «. َس يَْوَم النَّْحرِ لَـيْ أ»اْسِمِه، قال:  ْيـرِ َسيَُسم ِ

ى، فََسَكَت حَ لَـمُ أعْ  لُـهُ قُْلنَا: هللاُ َوَرُسو«. َشْهر  َهذَا هُ َظنَنَّا أ تَـّ يِه  نَـّ َسيَُسم ِ

ِة قُْلنَا بَ الَس ذُو لَـيْ اْسِمِه، فَقال: أ ْيـرِ بِغَ  قال: أيُّ بَلَد  َهذَا قُْلنَا هللاُ  لَـىَحجَّ

ىفََسَكَت حَ  لَـمُ أعْ  لُـهُ َوَرُسو هُ َظنَنَّا أ تَـّ يِه بِغَ  نَـّ َسْت لَـيْ أ»اْسِمِه، قال:  ْيـرِ َسيَُسم ِ

ُكْم َحَراٌم، لَـيْ فَإِنَّ ِدَماَءُكْم َوأْمَوالَُكْم عَ »، قال: لَـىقُْلنَا: بَ «. َحَرامِ البَْلدَةِ البِ 

يَْوِم تَْلقَْوَن  لَـىبَلَِدُكْم َهذَا، إِ  فِـي ،َشْهِرُكْم َهذَا فِـيَكُحْرَمِة يَْوِمُكْم َهذَا، 

همَّ »قالوا: نَعَْم، قال: «. َربَُّكْم، أال َهْل بَلَّْغتُ  ِغِ الشَّاْلـيُ ، فَ َهـدْ اشْ  اللَـّ
 ِهـدُ بَل 
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غ  أْوَعى ِمْن َساِمع ، فاَل ال
، يَْضِرُب اً ِجعُوا بَْعِدي ُكفَّارتَـرْ غَائَِب، فَُربَّ ُمبَلَّ

 .(1)متفق عليه «.بَْعُضُكْم ِرقَاَب بَْعض  

 

 :إفاضات الحج 

 إفاضات الحجاج من المشاعر ثالث:

 ليلة عيد النحر.  : من عرفة إلى مزدلفةاألولى

 : من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس من يوم النحر. الثانية

 : من منى إلى مكة لطواف اإلفاضة يوم النحر.الثالثة

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )قال هللا تعالى:  -1

-198]البقرة:(   ڱک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ژ ڑ ڑ ک ک

199]. 

 .[29]الحج: (  ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ) ل هللا تعالى:وقا -2

 :وقفات الدعاء في الحج 

 في الحج ست وقفات للدعاء وهي:

.. وفي -وهاتان في سعي العمرة والحج-على الصفا.. وعلى المروة 

عرفة.. وفي مزدلفة.. وبعد رمي الجمرة الصغرى.. وبعد رمي الجمرة 

 الوسطى.. وهذه األربع في الحج.

 .ملسو هيلع هللا ىلصوقفات للدعاء في الحج والعمرة ثبتت عن النبي فهذه ست 

 :صفة بناء الكعبة 
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ً ليس هو الذي أراد النبي  أن يبنيها عليه،  ملسو هيلع هللا ىلصبناء الكعبة الموجود حاليا

 وقد تركه لكونهم حديثي عهد بجاهلية.

ْوال أنَّ يَا َعائَِشةُ، لَ »ا: لَـهَ  الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  َعْنـَها هللاُ  َعْن َعائَِشةَ َرِضيَ  -1

، ألَمْرُت بِ ِلـيَّ بَِجاهِ  ْهـد  قَْوَمِك َحِديُث عَ  ِه َما فِـيَم، فَأْدَخْلُت فَـُهـدِ ِت البَـيْ ة 

ً ِن بَاببَـيْ بَا لَـهُ بِاألْرِض، َوَجعَْلُت  تُـهُ ، َوأْلَزقْ ْنـهُ أْخِرَج مِ  ً َشْرقِي اً َوبَاب ا َغربي اً،  ا

 .(1)متفق عليه «.أَساَس إِْبَراِهيمَ  بِـهِ فَبَلَْغُت 

يَا َعائَِشةُ! لَْوال أنَّ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ قَالَْت: قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـَها َشةَ َعائِ  َوَعنْ  -2

،  ْهـد  قَْوَمِك َحِديثُو عَ  ا بِاألْرِض، َوَجعَْلُت تُـهَ َكْعبَةَ، فَأْلَزقْ الْمُت لَـَهـدَ بِِشْرك 

ً ِن بَاببَـيْ ا بَالَـهَ  ً َوبَاب ا ً َشْرقِي ا ِحْجِر، الَها ِستَّةَ أْذُرع  ِمَن فِـياً، َوِزْدُت بِـي  َغرْ  ا

ً فَإِنَّ قَُرْيش  .(2)متفق عليه «.َكْعبَةَ الا َحْيُث بَنَِت تْـهَ اْقتََصرَ  ا

 :أين يصلي إذا دخل الكعبة 

إال عام  ملسو هيلع هللا ىلصدخول الكعبة ليس بفرض وال سنة مؤكدة، ولم يدخلها النبي 

 الفتح.

 ي فيها، ويكبر هللا، ويوحده ويدعوه.ومن دخلها فيسن له أن يصل

 فإذا دخل مع الباب صلى فيما شاء منها.

 واألفضل أن يجعل بينه وبين الحائط ثالثة أذرع، والباب خلفه.

َكْعبَةَ، َوأَساَمةُ ْبُن الدََخَل ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ْبِن ُعَمرَ اَعْن  -1

، َوبِالٌل، َوُعثَْماُن بْ  َها، فِـي، َوَمَكَث لَـْيـهِ ، فَأْغلَقََها عَ بِـيُّ َحجَ الةَ ْلـحَ ُن طَ َزْيد 

َعْن  اً ؟ قال: َجعََل َعُمودملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ فََسأْلُت بِالالً ِحيَن َخَرَج: َما َصنََع النَّ 
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ُت يَْوَمئِذ  البَـيْ ، َوثاَلثَةَ أْعِمدَة  َوَراَءهُ، َوَكاَن نِـهِ ييَـمِ َعْن  اً يََساِرِه، َوَعُمود

ىِستَِّة أْعِمدَة ، ثُمَّ صَ  لَـىعَ   .(1)متفق عليه .لَـّ

َكْعبَةَ، َمَشى قِبََل َوْجِهِه ِحيَن الْبَن ُعَمَر َكاَن إذَا دََخَل  ٬أنَّ َعْبدَا َعْن نَافِع  وَ  -2

ىبَاَب قِبََل َظْهِرِه، فََمَشى حَ اليَْدُخُل، َوَجعََل  ِجدَاِر الَن بَـيْ وَ  نَـهُ بَـيْ يَُكوَن  تَـّ

ً الَِّذي قِبََل َوْجِهِه قَِريب ىِمْن ثاَلثَِة أْذُرع  صَ  ا ى لَـّ َمَكاَن الَِّذي أْخبََرهُ ال، يَتََوخَّ

ىصَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ بِالٌل: أنَّ النَّ  بِـهِ  أَحِدنَا بَأٌْس إْن  لَـىَس عَ لَـيْ ِه. قال: وَ فِـي لَـّ

ىصَ  ِ نََواِحي  فِـي لَـّ  .(2)متفق عليه ِت َشاَء.البَـيْ أي 

  سقاية الحاج:فضل 

قَايَِة  لَـىَجاَء إِ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َعْنـُهـَما َعِن اْبِن َعبَّاس  َرِضي هللاُ  الس ِ

َك، فَأِْت َرُسوَل ا لَـىعَبَّاُس: يَا فَْضُل، اْذَهْب إِ الفَاْستَْسقَى، فَقال  ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أم ِ

ُهـمْ ، إِ ٬قال: يَا َرُسوَل ا«. نِـياْسقِ »بَِشَراب  ِمْن ِعْنِدَها. فَقال:  عَلُوَن يَـجْ  نَـّ

يَْسقُوَن  ُهـمْ َزْمَزَم، وَ  تَـى، ثُمَّ أْنـهُ فََشِرَب مِ «. نِـياْسقِ »ِه. قال: فِـي يَـُهـمْ أْيدِ 

لَْوال »ثُمَّ قال: «. ِلـح  َعَمل  َصا لَـىاْعَملُوا، فَإِنَُّكْم عَ »َها، فَقال: فِـيَويَْعَملُوَن 

ىأْن تُْغلَبُوا لَنََزْلُت، حَ  : َعاتِقَهُ، َوأَشاَر نِـييَعْ «. َهِذهِ  لَـىَحْبَل عَ الَضَع أ تَـّ

 .(3)أخرجه البخاري َعاتِِقِه. لَـىإِ 

 :حكم نزول الحجاج في المشاعر 

 الحج من العبادات المقيدة بمكان خاص، وزمان خاص، وأعمال خاصة.

 في حجه. ملسو هيلع هللا ىلصفينبغي لكل حاج االقتداء بفعل النبي 
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، يجعله بينه وبين القبلة إن تيسر، فيقف في عرفات عند جبل عرفات

 وهذا هو األفضل، فإن لم يتيسر وقف في أي مكان من عرفة.

ويقف في مزدلفة عند المشعر الحرام وهو مكان المسجد اآلن، وهذا هو 

األفضل، فإن لم يتيسر وقف في أي مكان من مزدلفة ومنى مناخ من 

 سبق.

لمشاعر بما يحقق األمن وعلى إمام المسلمين أن ينظم نزول الناس في ا

 .ملسو هيلع هللا ىلصوالراحة للحجاج كما فعل النبي 

ْحـَمِن ْبِن ُمعَاذ  َعْن  ِ  َعْبِدالرَّ َخَطَب  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َرُجل  ِمْن أَْصَحاب النَّبي 

الُمَهاِجُروَن ْنِزِل ِلـيَ » :فَقَالَ  لَـُهـمْ َمنَازِ  لَـُهـمْ َونَزَّ  ىً النَّاَس بِمن ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبيُّ 

َمْيَسَرةِ  لَـىَوأََشاَر إِ  «ُهنَاَواألَْنَصاُر َها»الِقْبلَِة نَِة ْيـمَ مَ  لَـىاَر إِ َوأَشَ  «ُهنَاَها

 .(1)أخرجه أبو داود والنسائي .«لَـُهـمْ ْنِزِل النَّاُس َحوْ ِلـيَ ثمَّ »ِقْبلَِة ال

 :حكم المبيت بمنى 

 السنة أن يبيت الحاج ليلة عرفة في منى. -1

 ق واجب على كل حاج.والمبيت بمنى ليالي أيام التشري

ً من ليالي أيام التشريق من غير  ومن ترك المبيت بمنى ليلتين أو ثالثا

عذر فهو آثم، وعليه التوبة واالستغفار، ونسكه صحيح، فإن كان معذوراً 

 بمرض، أو ُحبِس عن الوصول إليها فال إثم عليه.

 ومن لم يجد مكاناً في منى نزل بجوار آخر خيمة من منى من أي جهة

 ولو كان خارج منى.
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وال ينبغي للحاج أن يبيت بمنى على األرصفة أو في الطرق، فيضر 

 نفسه، ويؤذي غيره، ويعطل السير. 

يجوز لمن يشتغل بمصالح الحجاج العامة كرجال المطافي، والمرور،  -2

واألطباء ونحوهم أن يبيتوا ليالي منى خارجها إذا لزم األمر، وال إثم 

 عليهم. 

 بِـيَّ اْستَأْذََن النَّ  ْنـهُ عَبَّاَس َرضَي هللاُ عَ الأنَّ  َعْنـُهـَما ُعَمَر َرِضي هللاُ  َعِن اْبنِ 

 .(1)متفق عليه .لَـهُ ، فَأِذَن تِـهِ ، ِمْن أْجِل ِسقَايَ ىً ِلـيَبِـيَت بَِمكَّةَ لَـيَاِلـَي ِمنملسو هيلع هللا ىلص 

 :ما يحصل به التحلل األول والثاني 

رن والمتمتع برمي جمرة العقبة يوم يحصل التحلل األول للمفرد والقا -1

العيد، إال من ساق الهدي فال يحل حتى ينحر، ويباح للحاج في هذا 

 التحلل كل شيء إال النساء.

 يحصل التحلل الثاني بإكمال بقية أعمال يوم النحر، وهي: -2

 رمي جمرة العقبة.. والحلق أو التقصير.. والطواف.. والسعي.

ه األعمال كل شيء حرم عليه قبل اإلحرام ويباح للحاج بعد إكمال هذ

 حتى النساء.

 :صفة أداء أعمال يوم النحر 

 السنة أن يرتب الحاج أعمال يوم النحر كما يلي:

رمي جمرة العقبة ضحًى.. ثم ذبح الهدي.. ثم الحلق أو التقصير والحلق 

أفضل.. ثم الطواف.. ثم السعي.. والمفرد والقارن ال يكرر السعي إذا 
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 سعى بعد طواف القدوم، هذا هو السنة في هذا اليوم. كان قد

فإن قدَّم بعض أعمال هذا اليوم على بعض فال حرج عليه كأن يحلق قبل 

 أن يذبح، أو يطوف قبل أن يرمي ونحو ذلك.

ِة  فِـيَوقََف ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما ْبِن َعْمرو ٬َعْن َعْبِدا -1 َحجَّ

أْشعُْر، فََحلَْقُت قَْبَل أْن أْذبََح،  لَـمْ ، فَقال َرُجٌل: نَـهُ َجعَلُوا يَْسألُوَودَاعِ، فَ ال

أْشعُْر فَنََحْرُت قَْبَل أْن أْرِمَي،  لَـمْ فََجاَء آَخُر فَقال: «. اْذبَْح َوال َحَرجَ »قال: 

َم َوال أخ ِ «. اْرِم َوال َحَرجَ »قال:  َر إِال قال: فََما ُسئَِل يَْوَمئِذ  َعْن َشْيء  قُد ِ

 .(1)متفق عليه «.اْفعَْل َوال َحَرجَ »

ِ َرُجٌل ِللنَّ  الَ قَ  َعْنـُهـَما َعِن اْبِن َعبَّاس  َرِضي هللاُ وَ  -2 ُزْرُت قَْبَل أْن ملسو هيلع هللا ىلص:  بِـي 

قال: «. ال َحَرجَ »قال: َحلَْقُت قَْبَل أْن أْذبََح، قال: «. ال َحَرجَ »أْرِمَي، قال: 

 .(2)متفق عليه «.ال َحَرجَ »َي، قال: ذَبَْحُت قَْبَل أْن أْرمِ 

فَقال: َرَمْيُت بَْعدَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ : ُسئَِل النَّ الَ ا قَ ْنـُهـمَ َعِن اْبِن َعبَّاس  َرِضي هللاُ عَ وَ  -3

ال »قال: َحلَْقُت قَْبَل أْن أْنَحَر، قال: «. ال َحَرجَ »َما أْمَسْيُت، فَقال: 

 .(3)متفق عليه «.َحَرجَ 

 :صفة رمي الجمار 

ِمي يَـرْ ا َكاَن ْنـُهـمَ ْبَن ُعَمَر َرِضي هللاُ عَ  ٬أنَّ َعْبدَا ٬ْبِن َعْبِدا ْن َساِلـمعَ 

، ثُمَّ يَُكب ُِر عَ ْنـيَ َرةَ الدُّ الَجـمْ  إِثِْر ُكل ِ َحَصاة ، ثُمَّ يَتَقَدَُّم  لَـىا بَِسْبعِ َحَصيَات 

ً ِقْبلَِة قِيَامالقُوُم ُمْستَْقبَِل فَـيَ ْسِهُل، فَـيُ  ، ثُمَّ ْيـهِ فَُع يَدَ يَـرْ دُْعو وَ فَـيَ ِويالً، طَ  ا
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َماِل فَـيَ ُوْسَطى َكذَِلَك، الَرةَ الَجـمْ ِمي يَـرْ  ْسِهُل، َويَقُوُم فَـيُ أُْخذُ ذَاَت الش ِ

ً ِقْبلَِة قِيَامالُمْستَْقبَِل  َرةَ ذَاَت الَجـمْ ِمي يَـرْ ، ثُمَّ ْيـهِ فَُع يَدَ يَـرْ ْدُعو وَ فَـيَ َطِويالً،  ا

 ٬َواِدي، َوال يَِقُف ِعْندََها، َويَقُوُل: َهَكذَا َرأْيُت َرُسوَل االعَقَبَِة ِمْن بَْطِن ال

 .(1)أخرجه البخاري يَْفعَُل.ملسو هيلع هللا ىلص 

 

 :وقت رمي الجمار 

 رمي الجمار في أيام التشريق كله بعد الزوال. -1

 ومن رمى قبل الزوال لزمه أن يعيده بعد الزوال، لوقوعه في غير وقته.

يعده وغابت شمس اليوم الثالث عشر ولم يرم فهو آثم؛ لتركه  فإن لم

 الواجب، وال رمي لفوات وقت الرمي، ونسكه صحيح.

 أيام التشريق الثالثة بالنسبة إلى الرمي كاليوم الواحد. -2

فمن رمى عن يوم منها في يوم آخر أجزأه، وال شيء عليه، لكنه ترك 

 األفضل.

ومن يضره الزحام، ومن يشتغل بمصالح يجوز ألهل األعذار كالمرضى  -3

المسلمين أن يؤخرو رمي أيام التشريق إلى اليوم الثالث عشر، ويرمي 

 مرتباً لكل يوم بعد الزوال.

السنة أن يرمي الجمار أيام التشريق بعد الزوال في النهار، فإن خشي من  -4

 .وقت ابتداء الرمي ولم يؤقت آخره ملسو هيلع هللا ىلصالزحام رماها مساًء؛ ألن النبي 

: َرَمْيُت بَْعدَ َما فَقالَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ : ُسئَِل النَّ الَ ا قَ ْنـُهـمَ َعِن اْبِن َعبَّاس  َرِضي هللاُ عَ  -1
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 «.ال َحَرجَ »قال: َحلَْقُت قَْبَل أْن أْنَحَر، قال: «. ال َحَرجَ »أْمَسْيُت، فَقال: 

 .(1)متفق عليه

اَر؟ الِجـمَ أْرِمي  تَـىا: مَ ْنـُهـمَ  عَ : َسأْلُت اْبَن ُعَمَر َرِضي هللاُ الَ َعْن َوبََرةَ قَ وَ  -2

يَُّن، فَإِذَا تَـحَ َمْسألَةَ، قال: ُكنَّا نَ ال لَـْيـهِ قال: إِذَا َرَمى إَِماُمَك فَاْرِمْه، فَأَعْدُت عَ 

 .(2)أخرجه البخاري  َزالَِت الشَّْمُس َرَمْينَا.

 :حكم التوكيل في الرمي 

 فسه.السنة لكل حاج أن يباشر أعمال الحج بن

ويجوز للضعفاء والمرضى من الرجال والنساء أن يوكلوا من الحجاج 

 من يرمي عنهم.

وصفة الرمي عنه أن يرمي الوكيل عن نفسه، ثم يرمي عن موكله، عند 

كل جمرة في مكانه، فيرمي الصغرى مثالً عن نفسه، ثم عن وكيله ثم 

عن  الوسطى كذلك، ثم جمرة العقبة كذلك، ويرمي الرجل أو المرأة

 األطفال الصغار.

 ومن رمى الجمار دفعة واحدة أجزأ عن واحدة، ويكمل الست الباقية.

 :أفضل أوقات الرمي 

 رمي جمرة العقبة ضحى يوم النحر.

والرمي أيام التشريق نهاراً بعد الزوال.. ثم الرمي ليالً.. ثم رمي يومين 

 زوال.في يوم واحد.. ثم جمعهن في اليوم الثالث عشر نهاراً بعد ال
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 :حكم الحج والعمرة عمن ال يستطيع 

ِ فَْضُل َرِديَف النَّ ال: َكاَن الَ ا قَ ْنـُهـمَ ْبِن َعبَّاس  َرِضي هللاُ عَ  ٬َعْن َعْبِدا  بِـي 

، لَـْيـهِ ا َوتَْنُظُر إِ لَـْيـهَ فَْضُل يَْنُظُر إِ ال، فََجاَءِت اْمَرأةٌ ِمْن َخثْعََم، فََجعََل ملسو هيلع هللا ىلص

ِ اآلَخِر، فَقالْت: إِنَّ  لَـىفَْضِل إِ الْصِرُف َوْجهَ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ فََجعََل النَّ  ق  الش ِ

ً شَ  بِـيأْدَرَكْت أ ٬فَِريَضةَ ا اِحلَِة، أفَأُحجُّ  لَـى، ال يَثْبُُت عَ اً ربِـيكَ  ْيـخا الرَّ

ِة  فِـيَوذَِلَك «. نَعَمْ »؟ قال: ْنـهُ عَ   .(1)متفق عليه َودَاعِ.الَحجَّ

 :حكم إدخال الحج على العمرة 

ع للمضطر الذي أحرم بالعمرة، وخاف أن يفوته الحج، أن يدخل يشر

الحج على العمرة قبل الشروع في طواف العمرة، كالمرأة تخاف نزول 

 الحيض، فتُدخل الحج عليها وتصير قارنة.

ِ قَالَْت: َخَرْجنَا َمَع النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ  ِة ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  َودَاعِ، الَعاَم َحجَّ

َمْن َكاَن َمعَهُ »: ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ َي، فَقَاَل النَّ الَهـدْ أُكْن ُسْقُت  لَـمْ أْهلَْلُت بِعُْمَرة  وَ فَ 

ِ َمع ُعْمَرتِـِه، ثُ  ً  مَّ الَ يُـِحلُّ َحتَـى يَـِحلَّ َهـْدٌي فَْلـيُـْهِلْل بِالَحج   «ِمْنـُهـَما َجـِميعا

ُكْنُت  ن ِـي! إِ ٬فَةَ، قُْلُت: يَا َرُسوَل الَةُ َعرَ لَـيْ ا دََخلَْت لَـمَّ قَالَْت: فَِحْضُت، فَ 

اْنقُِضي َرأَْسِك، َواْمتَِشِطي، »؟ قال: تِـيأْهلَْلُت بِعُْمَرة ، فََكْيَف أْصنَُع بَِحجَّ 

ِ البِ  ل ِـيعُْمَرةِ، َوأهِ الَوأْمِسِكي َعِن  أَمَر  تِـيا قََضْيُت َحجَّ لَـمَّ قَالَْت: فَ «. َحج 

، فَأْردَفَ  بِـيِن ْبَن أْحـمَ َعْبدَالرَّ  ِمَن التَّْنِعيِم، َمَكاَن  نِـي، فَأْعَمرَ نِـيبَْكر 

 .(2)متفق عليه ا.ْنـهَ أْمَسْكُت عَ  تِـيالَّ  تِـيُعْمرَ 

 :حكم إدخال العمرة على الحج 
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 ً  يجوز للمسلم إذا أحرم بالحج مفرداً أن يدخل عليه العمرة ويصير قارنا

 ً  .أو متمتعا

ِ، البِ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: أْهلَْلنَا َمَع َرُسوِل االَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـما ٬َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِدا َحج 

نَا، َوَضاقَْت لَـيْ ا ُعْمَرةً فََكبَُر ذَِلَك عَ لَـهَ ا قَِدْمنَا َمكَّةَ أَمَرنَا أْن نَِحلَّ َونَْجعَ لَـمَّ فَ 

غَهُ ِمَن السََّماِء أْم ، فََما نَْدِري أَشْيٌء بَلَ ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ ُصدُوُرنَا، فَبَلََغ ذَِلَك النَّ  بِـهِ 

هَ أ»َشْيٌء ِمْن قِبَِل النَّاِس! فَقَاَل:  ُي الَِّذي َمِعي، الَهـدْ ا النَّاُس! أِحلُّوا، فَلَْوال يُـّ

ىقال: فَأْحلَْلنَا حَ «. تُـمْ فَعَْلُت َكَما فَعَلْ  َوِطئْنَا الن َِساَء، َوفَعَْلنَا َما يَْفعَُل  تَـّ

ىَحالُل، حَ ال رْ اَن يَْوُم الإِذَا كَ  تَـّ ، أْهلَْلنَا بِ تَـّ ِ.الِويَِة، َوَجعَْلنَا َمكَّةَ بَِظْهر   َحج 

 .(1) أخرجه مسلم

 :فضل ماء زمزم 

 «َمْن أَْنَت؟»  :لهُ في مكة قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرِضَي هللاُ َعْنـهُ أنَّ النَّبيَّ  أَبِـي ذَر   َعْن  -1

، قَاَل: فَأَْهَوى  :قَالَ  ، تِـهِ ْبـهَ جَ  لَـىفََوَضَع أََصاِبعَهُ عَ  ِدهِ بِـيَ قُْلُت: ِمْن ِغفَار 

، فَذََهْبُت آُخذُ  لَـىْيُت إِ تَـمَ نَْفِسي، َكِرهَ أَِن انْ  فِـيفَقُْلُت   نِـيِدِه فَقَدَعَ بِـيَ ِغفَار 

ُكْنَت  تَـىمَ »، ثُمَّ َرفََع َرأَْسهُ، ثُمَّ قَاَل: ن ِـيمِ  بِـهِ  لَـمَ ، َوَكاَن أَعْ بُـهُ َصاحِ 

، قَاَل: لَـيْ َن بَـيْ قَاَل قُْلُت: قَْد ُكْنُت َهاُهنَا ُمْنذُ ثاَلَثِيَن، «. َهاُهنَا؟ فََمْن »لَة  َويَْوم 

ىَطعَاٌم إِالَّ َماُء َزْمَزَم، فََسِمْنُت حَ  ِلـيقَاَل قُْلُت: َما َكاَن «. َكاَن يُْطِعُمَك؟  تَـّ

هَ إِ »فَةَ ُجوع ، قَاَل: َكبِِدي ُسخْ  لَـى، َوَما أَِجدُ عَ نِـيتََكسََّرْت ُعَكُن بَطْ  ا نَـّ

هَ ُمبَاَرَكةٌ، إِ   .(2) أخرجه مسلم «.ا َطعَاُم ُطْعمنَـّ

ِمْن َزْمَزَم، ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: َسقَْيُت َرُسوَل هللا  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعب اس   اْبنِ  َوَعنِ  -2

                                                 

 (.1216برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.2473برقم )أخرجه مسلم ( 2)
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 .(1)متفق عليه ِت.البَـيْ فََشِرَب قَائِماً، َواْستَْسقََى َوُهو ِعْندَ 

 م يوم عرفة:حكم الصو 

امه يكفر ذنوب السنة الماضية يسن لغير الحاج صوم يوم عرفة، وصي

 ة.والباقي

 أما الحاج فال يشرع له صوم يوم عرفة بعرفة.

ً أنَّ نَاس َرِضَي هللاُ َعْنـها الَحاِرثِ فَْضِل بِْنِت الَعْن أم ِ  اْختَلَفُوا ِعْندََها يَْوَم  ا

ِ َصْوِم النَّ  فِـيَعَرفَةَ  : ُهـمْ ُهَو َصائٌِم، َوقال بَْعضُ  :ُهـمْ بَْعضُ  ، فَقالملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

، فَأْرَسْلُت إِ لَـيْ  ، َوُهَو َواقٌِف عَ  لَـْيـهِ َس بَِصائِم   .بَـهُ بَِعيِرِه، فََشرِ  لَـىبِقَدَحِ لَبَن 

 .(2)متفق عليه

 :أفضل وقت رمي الجمار 

ـْمَرةَ يَْوَم النَّْحِر الجَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قال: َرَمى َرُسوُل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن َجابِر  

ا بَْعدُ، فَإِذَا َزالَِت الشَّْمُس.ىً ُضح  .(3) أخرجه مسلم ، َوأمَّ

 :وقت اإلفاضة من مزدلفة إلى منى 

ىُت ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعنهُ صَ ِهـدْ : شَ لَ اقون  ْيـمُ و بن مَ َعْمرَعْن  ع  َجـمْ بِ  لَـّ

ْبَح، ثُمَّ َوقََف فَقال: إِنَّ  ىُضوَن حَ ِفـيَن َكانُوا ال يُ ُمْشِرِكيالالصُّ تَْطلَُع  تَـّ

، ثُمَّ أفَاَض قَْبَل أْن فَـُهـمْ َخالَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ ُر، َوأنَّ النَّ بِـيالشَّْمُس، َويَقُولُوَن: أْشِرْق ثَ 

 .(4)أخرجه البخاري تَْطلَُع الشَّْمُس.

                                                 

 .واللفظ له(, 2027ومسلم برقم ) (,1637البخاري برقم ) أخرجه ،متفق عليه( 1)

 (.1123ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1661أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.1299برقم )أخرجه مسلم ( 3)

 (.1684برقم ) أخرجه البخاري( 4)
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 :حكم تأخير طواف اإلفاضة 

 السنة أن يطوف الحاج طواف اإلفاضة يوم العيد. -1

 يجوز له تأخيره إلى أيام التشريق، وإلى نهاية شهر ذي الحجة.و

وال يجوز تأخيره عن ذي الحجة إال لعذر كالمريض الذي ال يستطيع 

 الطواف ماشياً أو محموالً، أو امرأة نفست قبل أن تطوف ونحو ذلك.

إذا أخر الحاج طواف اإلفاضة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، لكنه  -2

 ضل.ترك األف

 :صفة حج الحائض 

 إذا أحرمت المرأة بالعمرة ثم حاضت قبل الطواف: -1

فإن طهرت قبل اليوم التاسع أتمت عمرتها، ثم أحرمت بالحج وخرجت 

 مع الناس.

وإن لم تطهر قبل يوم عرفة أدخلت الحج على العمرة فتقول: لبيك حجاً 

يفعل وعمرة، فتصير قارنة، وتقف مع الناس في المشاعر، وتفعل ما 

 الحاج غير أنها ال تطوف بالبيت، فإذا طهرت اغتسلت وطافت بالبيت.

إذا كانت الحائض مع رفقة ال ينتظرونها، وال تستطيع البقاء في مكة، فلها  -2

أن تتلجم بما يمنع نزول الدم، وتطوف وهي حائض؛ ألنها مضطرة، 

 وهذا ما تستطيعه، وكذا لو كانت جاهلة أو ناسية، ونسكها صحيح.

لَةَ النَّْفِر، فَقالْت: َما لَـيْ ةُ ِفـيَّ الْت: َحاَضْت صَ ا قَ ْنـهَ َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللاُ عَ 

«. َعْقَرى َحْلقَى، أَطافَْت يَْوَم النَّْحرِ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ إِال َحابَِستَُكْم، قال النَّ  نِـيأَُرا
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 .(1)متفق عليه «.فَاْنِفِري»قِيَل: نَعَْم، قال: 

 يستطيع: حكم الحج عمن ال 

ِة الَ ا قَ ْنـُهـمَ َعِن اْبِن َعبَّاس  َرِضي هللاُ عَ  : َجاَءِت اْمَرأةٌ ِمْن َخثْعََم َعاَم َحجَّ

ِ، أْدَرَكْت ال فِـيِعبَاِدِه  لَـىعَ  ٬، إِنَّ فَِريَضةَ ا٬َودَاعِ، قالْت: يَا َرُسوَل اال َحج 

ً شَ  بِـيأ اِحلَِة،  لَـى، ال يَْستَِطيُع أْن يَْستَِوَي عَ اً ربِـيكَ  ْيـخا ْل يَْقِضي فَـهَ الرَّ

 .(2)متفق عليه «.نَعَمْ »؟ قال: ْنـهُ أْن أُحجَّ عَ  ْنـهُ عَ 

 :فضل من مات في الحج 

ِ نَا َرُجٌل َواقٌِف َمَع النَّ بَـيْ : الَ ا قَ ْنـُهـمَ َعِن اْبِن َعبَّاس  َرِضي هللاُ عَ  ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

ملسو هيلع هللا ىلص:  بِـيُّ ، فَقال النَّ تْـهُ ، أْو قال: فَأْوقَصَ تْـهُ فََوقَصَ  تِـهِ بِعََرفَةَ، إِْذ َوقََع َعْن َراِحلَ 

نُوهُ » ، َوَكف ِ ً سُّوهُ ِطيبتَـمَ ِن، َوال بَـيْ ثَوْ  فِـياْغِسلُوهُ بَِماء  َوِسْدر  ، َوال ا

ً ِقيَاَمِة ُملَ الن ُِطوهُ، فَإِنَّ هللاَ يَْبعَثُهُ يَْوَم تُـحَ ُروا َرأَْسهُ َوال تُـَخـم ِ  متفق  «.ب ِـيا

 .(3)عليه

 :حكم العمرة بعد الحج 

ليس من السنة أن يعتمر الحاج بعد فراغه من الحج، لكن من حاضت 

وأدخلت الحج على العمرة، فهذا يكفيها طوافها بالبيت وسعيها عن الحج 

 والعمرة، فإن رغبت أن تعتمر بعدالحج فلها ذلك.

َحاَضْت، فَنََسَكِت  أنَّ َعائَِشةَ  َعْنـُهـَما َرِضي هللاُ  ٬بن َعْبِدا َجابِرَعْن 

هَ َمنَاِسَك كُ ال هَ أ ْيـرَ ا غَ لَـّ ا َطُهَرْت َوَطافَْت لَـمَّ ِت، قال: فَ البَـيْ تَُطْف بِ  لَـمْ ا نَـّ

                                                 

 (.1211ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1771أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1334ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1854أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.1206ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1850أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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ة  َوأْنَطِلُق بِ ٬قالْت: يَا َرُسوَل ا ِ؟ فَأَمَر ال، أتَْنَطِلقُوَن بِعُْمَرة  َوَحجَّ َحج 

َرْت بَْعدَ تَـمَ التَّْنِعيِم، فَاعْ  لَـىُرَج َمعََها إِ يَـخْ بَْكر  أْن  بِـيِن ْبَن أْحـمَ َعْبدَالرَّ 

ِ ال ِة. َوأنَّ ُسَراقَةَ ْبَن َماِلِك اْبِن ُجْعُشم  لَِقَي النَّ الِذي  فِـيَحج  َوُهَو ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ َحجَّ

ةً يَا َرُسوَل ايَـرْ عَقَبَِة َوُهَو البِ  ال بَْل »؟ قال: ٬ِميَها، فَقال: ألَُكْم َهِذِه َخاصَّ

  .(1)متفق عليه «.دِ ِلألبَ 

 :َمل في الطواف  حكم الرَّ

َمل في طوافين فقط:  يسن الرَّ

 طواف العمرة.. وطواف القدوم في الحج.

أصحابه أن يرملوا في األشواط الثالثة األولى من  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أمر النبي 

، ليرى المشركون َجلَدهم وقوتهم، ولم يرملوا بين في العمرة الطواف

 لكفار.الركنين حيث ال يراهم ا

ثم في حجة الوداع أمرهم أن يرملوا من الحجر األسود إلى الحجر 

َمل سنة  األسود، وهذا قدر زائد على ما قبله، فدل ذلك كله على أن الرَّ

 في طواف العمرة، وطواف القدوم.

َمل سنة للقادم من خارج مكة، فليس على أهل مكة َرَمل عند  والرَّ

 مروة.الطواف بالبيت، وال بين الصفا وال

، فَقال بُـهُ َوأْصَحاملسو هيلع هللا ىلص  ٬: قَِدَم َرُسوُل االَ ا قَ ْنـُهـمَ َعِن اْبِن َعبَّاس  َرِضي هللاُ عَ  -1

هُ ُمْشِرُكوَن: إِ ال ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ النَّ  ُهـمُ ى يَثِْرَب، فَأَمرَ ُحـمَّ  نَـُهـمْ ُكْم َوقَْد َوهَ لَـيْ يَْقدَُم عَ  نَـّ

كْ بَـيْ ُشوا َما يَـمْ  ُملُوا األْشَواَط الثَّالثَةَ، َوأنْ يَـرْ أْن  نَْعهُ أْن يَـمْ  لَـمْ ِن، وَ نَـيْ َن الرُّ

                                                 

 (.1216ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1785أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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هَ ُملُوا األْشَواَط كُ يَـرْ أْن  ُهـمْ يَأُْمرَ   .(1)متفق عليه  .لَـْيـِهـمْ ا إِال اإِلْبقَاُء عَ لَـّ

 قالَ  ْنـهُ َخطَّاِب َرضَي هللاُ عَ الُعَمَر ْبَن  َوَعْن َزْيِد بِن أَْسلَـَم َعْن أَبِـْيـِه أَنَّ  -2

ْكِن: أَما َوا َرأْيُت  ن ِـيأنََّك َحَجٌر ال تَُضرُّ َوال تَْنفَُع، َولَْوال أ لَـمُ ألعْ  ن ِـيإِ  ٬ِللرُّ

َمِل، إِنََّما لَـمَ تَُك، فَاْستَ لَـمْ َك َما اْستَ لَـمَ اْستَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ النَّ  هُ، ثُمَّ قال: فََما لَنَا َوِللرَّ

 بِـيُّ هللاُ، ثُمَّ قال: َشْيٌء َصنَعَهُ النَّ  ُهـمُ ، َوقَْد أْهلَكَ ُمْشِرِكينَ ال بِـهِ ُكنَّا َراَءْينَا 

 .(2)متفق عليه َكهُ.تْـرُ ، فاَل نُِحبُّ أْن نَ ملسو هيلع هللا ىلص

 :ما يفعل الحاج بعد خروجه من منى 

أن يخرج بعد الرمي في اليوم الثالث عشر السنة إذا فرغ الحاج من حجه 

ر والمغرب من منى وينزل باألبطح، ويصلي هناك الظهر والعص

 والعشاء، ثم يرقد رقدة ثم يسير لطواف الوداع ثم ينفر إلى بلده.

ِ َعِن النَّ  ْنـهبن َماِلك  َرِضَي هللاُ عَ  أنَس َعنْ  هُ أملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  ىصَ  نَـّ الظُّْهَر  لَـّ

 لَـىصَِّب، ثُمَّ َرِكَب إِ الُمـحَ ِعَشاَء، َوَرقَدَ َرْقدَةً بِ الَمْغِرَب وَ العَْصَر، وَ الوَ 

 .(3)أخرجه البخاري .ِت فََطاَف بِـهِ البَـيْ 

 :كم يقيم الحاج بعد تمام النسك 

 السنة لمن فرغ من الحج أن يعود إلى بلده.

ِ البن  العاَلءَعْن  ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َسِمْعُت َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعْنـهُ قَالَ َحْضَرِمي 

دَِر بَِمكَّةَ ْلـمُ لِ »يَقُوُل:  هُ َكأ «.َهاِجِر إِقَاَمةُ ثاَلث  بَْعدَ الصَّ يَقُوُل ال يَِزيدُ  نَـّ

                                                 

 (.1266ومسلم برقم )واللفظ له،  (,1602أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1270ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1605أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.1764برقم )أخرجه البخاري ( 3)
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 .(1)متفق عليه ا.لَـْيـهَ عَ 

 :حكم طواف الوداع 

طواف الوداع ال يجب على أهل مكة، وال على َمْن منزله دون المواقيت  -1

 كأهل جدة ونحوهم.

من سافر من أهل مكة بعد فراغه من الحج فعليه أن يطوف للوداع ليكون  -2

 آخر عهده بالبيت.

واجب على كل حاج من غير أهل مكة، إال الحائض  طواف الوداع -3

 والنفساء فيسقط عنهما، ومن تركه متعمداً فهو آثم ونسكه صحيح.

،  فِـي: َكاَن النَّاُس يَْنَصِرفُوَن الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعِن اْبِن َعبَّاس   -1 ُكل ِ َوْجه 

ىال يَْنِفَرنَّ أَحدٌ حَ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬فَقَاَل َرُسوُل ا  «.تِ البَـيْ ِه بِ ْهـدِ ُكوَن آِخُر عَ يَ  تَـّ

 .(2)أخرجه مسلم

 ِهـمْ ْهـدِ : أِمَر النَّاُس أْن يَُكوَن آِخُر عَ الَ قَ  َعبَّاس  َرِضي هللاُ َعْنـُهـَما َعِن اْبنِ وَ  -2

هُ ِت، إِال أالبَـيْ بِ   .(3)متفق عليه َحائِِض.الُخف َِف َعِن  نَـّ

 :حكم من نذر ما ال يطيق 

ً َرأى شَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  َعنهُ  ِضَي هللاُ َعْن أنَس  رَ  -1 : الَ ، قَ نَـْيـهِ َن ابْ بَـيْ ادَى يُـهَ  ْيـخا

إِنَّ هللاَ َعْن تَْعِذيِب َهذَا نَْفَسهُ »ِشَي. قال: يَـمْ قالوا: نَذََر أْن «. َما بَاُل َهذَا»

 .(4)متفق عليه َكَب.يَـرْ َوأَمَرهُ أْن «. نِـي  لَغَ 

                                                 

 .واللفظ له(, 1352ومسلم برقم ) (,3933أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1327برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.1328ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1755لبخاري برقم )أخرجه ا ،متفق عليه( 3)

 (.1642ومسلم برقم ) (,1865أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)
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 لَـىَ ِشي إتَـمْ أَْن  تِـيقَاَل: نَذََرْت أُخْ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ِن َعاِمر  َعْن ُعْقبَةَ بْ وَ  -2

، تُـهُ تَـيْ ، فَاْستَفْ ملسو هيلع هللا ىلصا َرُسوَل هللا لَـهَ  تِـيَ أَْن أَْستَفْ  نِـيةً، فَأََمَرتْ فِـيَ ِت هللا َحابَـيْ 

 .(1)متفق عليه «.َكبْ تَـرْ ِش َولْ تَـمْ لِ »فَقَاَل: 

 ف بمزدلفة:حكم حج من لم يستطع الوقو 

إذا دفع الحاج من عرفة إلى مزدلفة، وحبسه عذر منعه من الوصول إلى 

مزدلفة كزحام ومرض ونحوهما، وخشي خروج وقت العشاء، فيصلي 

 في الطريق إليها.

ومن ُحبس عاجزاً عن الوصول إلى مزدلفة، ولم يصل إال بعد طلوع 

ً إلى الفجر، أو بعد طلوع الشمس، وقف بمزدلفة قليالً، ثم يس تمر متجها

 منى وال شيء عليه، ونسكه صحيح.

 اإلمام في الحج أوقات خطب: 

يسن إلمام المسلمين في الحج أن يبين للحجاج مناسك الحج، ويوصيهم 

بتقوى هللا، والتعاون على البر والتقوى، واجتناب الفرقة والخالف، 

 وإخالص الدين هلل.

 

 وخطب اإلمام في الحج كما يلي:

ع من ذي الحجة بمكة، يعلمهم ما يفعلون في نسكهم إلى يوم يوم الساب -1

 عرفة.

رهم باهلل، ويقرر قواعد التوحيد،  -2 يوم عرفة بعد الزوال قبل الصالة يذك ِ

                                                 

 .واللفظ له(, 1644(, ومسلم برقم )1866أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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ويعلمهم ما يفعلونه في الوقوف بعرفة والمزدلفة، واإلفاضة إلى منى 

 ونحو ذلك.

بتقوى هللا عز  يوم النحر بمنى، يعلمهم ما بقي من المناسك، ويوصيهم -3

 وجل.

اليوم الحادي عشر في منى، في أواسط أيام التشريق يعلمهم كيفية  -4

االنصراف من منى إلى مكة، وأحكام التعجل، وطواف الوداع ونحو 

 ذلك.

يَْوَم النَّْحِر، قال: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ بَْكَرةَ َرِضَي هللاُ َعنهُ قال: َخَطبَنَا النَّ  بِـيَعْن أ

ى، فََسَكَت حَ لَـمُ أعْ  لُـهُ قُْلنَا: هللاُ َوَرُسو«. ْوم  َهذَاأتَْدُروَن أيُّ يَ » هُ َظنَنَّا أ تَـّ  نَـّ

يِه بِغَ  أيُّ »، قال: لَـىقُْلنَا: بَ «. َس يَْوَم النَّْحرِ لَـيْ أ»اْسِمِه، قال:  ْيـرِ َسيَُسم ِ

ى، فََسَكَت حَ لَـمُ أعْ  لُـهُ قُْلنَا: هللاُ َوَرُسو«. َشْهر  َهذَا هُ ا أَظنَنَّ  تَـّ يِه  نَـّ َسيَُسم ِ

ةِ الَس ذُو لَـيْ أ»اْسِمِه، فَقال:  ْيـرِ بِغَ  قُْلنَا  «؟أيُّ بَلَد  َهذَا»قال:  لَـىقُْلنَا بَ  «َحجَّ

ىفََسَكَت حَ  لَـمُ أعْ  لُـهُ هللاُ َوَرُسو هُ َظنَنَّا أ تَـّ يِه بِغَ  نَـّ اْسِمِه، قال:  ْيـرِ َسيَُسم ِ

ُكْم لَـيْ فَإِنَّ ِدَماَءُكْم َوأْمَوالَُكْم عَ »، قال: لَـىقُْلنَا: بَ «. َحَرامِ البَْلدَةِ الَسْت بِ لَـيْ أ»

يَْوِم  لَـىبَلَِدُكْم َهذَا، إِ  فِـي ،ْم َهذَا، فِـي َشْهِرُكْم َهذَاَحَراٌم، َكُحْرَمِة يَْوِمكُ 

همَّ »قالوا: نَعَْم، قال: «. تَْلقَْوَن َربَُّكْم، أال َهْل بَلَّْغتُ  بَل ِغِ ْلـيُ فَ ، َهـدْ اشْ  اللَـّ

غ  أْوَعى ِمْن َساِمع ، فاَل ال ِهـدُ الشَّا
، اً ِجعُوا بَْعِدي ُكفَّارتَـرْ غَائَِب، فَُربَّ ُمبَلَّ

 .(1)متفق عليه «.يَْضِرُب بَْعُضُكْم ِرقَاَب بَْعض  

 

 :أحكام الفوات واإلحصار 
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ن من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج وتحلل بعمرة، ويقضيه فيما بعد إن كا -1

 فرضه، ويذبح ما استيسر من الهدي، وإن اشترط حل  وال هدي عليه. 

من صده عدو عن البيت أهدى، ثم حلق أو قصر، ثم حل، وإن صده عن  -2

 عرفة تحلل بعمرة، وذبح الهدي.

ً حل وال  -3 من َحَصره مرض أو ذهاب نفقة ونحو ذلك: فإن كان مشترطا

حبستني ذبح ما تيسر من شيء عليه، وإن لم يكن اشترط أن محلي حيث 

 الهدي، ثم حلق أو قصر، ثم حل.

 ض حل، وعليه الحج من قابل إن كان فرضه.رِ ج أو مَ رِ ر أو عَ سِ من كُ  -4

 (  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)قال هللا تعالى:  -1

 .[196]البقرة:

ِ ْجنَا َمَع النَّ : َخرَ الَ قَ َعْنـُهـَما  بن ُعَمَر َرِضي هللاُ  ٬َعْبدا َوَعنْ  -2 ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

َوَحلََق  نَـهُ بُدْ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ِت، فَنََحَر َرُسوُل االبَـيْ ِريَن، فََحاَل ُكفَّاُر قَُرْيش  دُوَن تَـمِ ُمعْ 

 .(1)متفق عليه َرأَْسهُ.
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