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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 مقدمة 
والصالة والسالم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه . . .  الحمد اهلل رب العالمين 

 . أجمعين

اهلل تعالى ا أجرًا وثوابًا ؛ حيث يغفر وأعظمهالطاعات  ُلُجمن أفضل العبادات وَأ عمرةال الحج و فإن
 الُعمرَة: ) قال  أن رسول اهلل  عن أبي هريرة  َّحر عن خطاياه لما َصفِكوُي, بهما ذنوب العبد 

 . رواه البخاري( لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إال الجنة  كفارٌة إلى العمرِة

 : ستقيم التقرب بها إلى اهلل وال تكون مقبولة إال بأمرين ولما كانت العبادة ال ي

 . وجه اهلل والدار اآلخرة  بالعبادة قصد بأن ُي, اإلخالص هلل عز وجل  :هما أحد

  تهال يمكن تحقيقه إال بمعرفة سن واالتباع للنبِي , قواًل وفعاًل  في العبادة اتباع النبي  :الثاني 
 .من أهل العلم بها  يهالِقوَت, وَتُعلِمها  ,

مستندين على نصوص من الكتاب بأحكام الحج والعمرة بإذن اهلل خالصة فيما يتعلق  معكم سنتناولو 
 . حسب المصلحة, سبوعية اأو دروس , تلقى كدورة شرعية ,  وأقوال أهل العلم فيهاوالسنة 

 . نافعة لعباده , راجين من اهلل عز وجل أن تكون خالصة له 
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 الــــدرس األول 
 آداب السفر

 
ة التقُرب إلى اهلل تعالى في جميع يمن العبادات أن يستحضر ن المن خرج إلى العمرة أو غيرهينبغي 

وإنما ,إنما األعمال بالنيات )   هقاته مقربة له إلى اهلل تعالى لقولأحواله ؛ لتكون أقواله وأفعاله ونف
 . البخاري( لكل امرئ ما نوى 

 :للمسافر للحج والعمرة سنن منها وُيسن 
فإذا استقَر عليه فليذكر نعمة اهلل على عباده ( بسم اهلل )  هإذا وضع رجله على مركوبأن يقول  .3

 اهلل أكبر , اهلل أكبر , اهلل أكبر : ) بتيسير المركوبات المتنوعة ثم ليقل 

   اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا ,  31,34: سورة الزخرف

اللهم أنت , ِو عنا ُبعده اللهم هِون علينا سفرنا هذا واّط, البَر والتقوى ومن العمل ما ترضى 
, وكآبة المنظر ,إني أعوذ بك من وعثاء السفر  اللهم, صاحب في السفر والخليفة في األهلال

 .  (3141)أخرجه مسلم كتاب الحج ( وسوء المنقلب في المال واألهل 
 .والتسبيّح إذا هبط مكاًنا منخفًضا , التكبير إذا صعد مكانًا علًوا  .1
,  (1728)أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء ( ات من شر ما خلق أعوذ بكلمات اهلل التام: ) إذا نزل منزاًل فليقل  .1

وهذا عام في أي مكان  فإَن من قالها لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله الذي قالها فيه
 .  ينزل به المسلم 

 . فقهيه للمسافر  أحكام    
, طوياًل أم قصيرًا سواء كان السفر ؛ ال يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو غيره إال ومعها محرم  .3

ال تسافر المرأة  : ) لعموم قول النبي , ء كانت شابة أم عجوزًا اوسو, سواء كان معها نساء أم ال 
 .  (3861)أخرجه البخاري كتاب الحج (  إال مع ذي محرم

قصور المرأة في عقلها والدفاع عن نفسها وهي : والحكمة في منع المرأة من السفر بال محرم 
فال يكفي الصغير , أن يكون بالغًا عاقاًل في المحرم ويشترط , أو ُتقهر  ُعَدْخفربما ُت, الرجال مطمع 

 . الذي لم يبلغ وال َمْن ال َعقَل له 
 . والمحرم زوج المرأة وكل من تحرم عليه تحريمًا دائمًا بقرابة أو  رضاع أو مصاهرة 

المشقة فتّح اهلل لليسر أبوابًا,  ْتَدِج, وكلما ُوسهولة ال حرج فيه وال مشقةدين اإلسالم دين يسر و  .1

 .  78: الحج   : قال اهلل تعالى

 : من ذلكظنة المشقة غالبًا خففت أحكامه, وولما كان السفر م
الماء ما يحتاجه ألكله وشربه, لكن متى جواز التيمم للمسافر إذا لم يجد الماء أو كان معه من  - أ

غلب على ظنه أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت المختار فاألفضل تأخير الصالة حتى يصل 
 .إلى الماء ليتطهر به

فيجعلها ركعتين من حين يخرج من بلده إلى أن ,للمسافر الصالة الرباعية  مشروعية قصر - ب

أن النبي )  رضي اهلل عنهماعن ابن عباس  صحيّح البخاري ما ثبت فييرجع إليه ولو طالت المدة؛ ِل

 وأقام النبي ),  (3282)رقم  أخرجه البخاري( صلي ركعتينأقام بمكة عام الفتّح تسعة عشر يومًا ُي  
  . (31716)أخرجه احمد ( "بتبوك عشرين يومًا يقصر الصالة
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إذا احتاج إلى للمسافر المغرب والعشاء  صالتيالظهر والعصر و صالتي بين مشروعية الجمع - ت
الجمع, مثل أن يكون مستمرًا في سيره, واألفضل حينئذ أن يفعل ما هو األرفق به من جمع 

 .التقديم أو التأخير
أما إذا كان غير محتاج إلى الجمع فإنه ال يجمع, مثاله أن يكون نازاًل في محل ال يريد أن  

ة الثانية, فهذا ال يجمع بل يصلي كل فرض في وقته؛ ألنه ال يرتحل منه إال بعد دخول وقت الصال
 .حاجة به إلى الجمع
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 لثانيالــــدرس ا
 المواقيت

 
 :حرم منها من أراد الحج أو العمرة, والمواقيت خمسةلُي ها النبي َنَيالمواقيت هي األمكنة التي َع

 .ذو الحليفة  :األول
 .الجحفة :الثاني
 .ْمَلْمَلَي :الثالث
 .المنازل ِنْرَق :الرابع

 .عرِق ذاُت :الخامس
هذا حتى أهل مكة من مكة,؛ ومن كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فإن ميقاته مكانه فيحرم منه 

اخرج )    : لعبد الرحمن بن أبي بكر  ّل لقول النبي أما بعمرة فيحرمون من الِح, إذا أحرموا بحج 
ومن كان طريقه يمينًا أو شمااًل من هذه  ,رواه البخاري ( بعمرة  َلِهمن الحرم فلُت( عائشة  يعني)بأختك 

المواقيت فإنه يحرم حين يحاذي أقرب المواقيت إليه, ومن كان في طائرة فإنه يحرم إذا حاذى 
الميقات من فوق, فيتأهب ويلبس ثياب اإلحرام قبل محاذاة الميقات, فإذا حاذاه نوى اإلحرام في 

 .  (المنهج المريد الحج والعمرة البن عثيمين ـ كتاب المواقيت ـ )   تعالىالحال, وال يجوز تأخيره, ألنه من تعدي حدود اهلل
 : ها العلماء وهي َنَيالمحرم يتجنب تسعه محظورات َبو 

 .فال يأخذ المحرم من بشرته شيء وال من شعره :  قص الشعر (3

 . األظافرقص  (1

 .يتجنب المحرم الطيب في بدنه و إحرامه و مأكله ومشربه :  الطيب (1

أما المخيط الذي  ذلك ما أشبهوهو الذي يحيط بالبدن كله كالقميص والفنيله و:  بس المخيط للرجالِل
خيط بعضها في بعض فال حرج فيه , يكون في اإلزار أو في الرداء لكونه مكونًا من قطعتين أو أكثر 

 . وهكذا لو حصل به شق أو خرق فخاطه أو رقعه فال بأس في ذلك , 

 ومن الخطأ لبس الكمامات التي تغطي الفم واألنف وأغلب الوجه: ال تغطية الرأس للرج (4
 . .  ( 3165)البخاري ( ال تخمروا رأسه وال وجهه : )قال  فالرسول 

 .قتل الصيد   (5

 .ماع الِج  (6

 .عقد النكاح  (7

  . ـ مباشرة النساء  (8

 :.للحاج والمعتمر همتفرق هأحكام فقهي
 ما حكم من ارتكب محظورًا من هذه المحظورات ناسيا أو جاهاًل ؟  : مسألة

 :فال شيء عليه لقوله عز وجل , المحظورات جاهاًل أو ناسيًا أو ُمكرهًا  المحرمإذا فعل   :الجواب 

    186:سورة البقرة 

فتّح ذي الجالل واإلكرام شرح بلوغ المرام البن عثيمين المجلد الثاني  ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ولحديث ,

 .1241أخرجه ابن ماجة  355ص 
 ما حكم استبدال المحرم لباس اإلحرام ؟ :مسألة
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سواء فعله لحاجة أو , للرجال و النساء  أس بهب ال ,بإحرام أخرتبديل المحرم لباس اإلحرام  :الجواب 
 .لضرورة أو لغير حاجة وال ضرورة 

آخر مما يجوز لبسه في إحرامَا  أن يتسخ اإلحرام فيحتاج إلى غسل فله أن يخلعه ويلبس : ومثال
 . اإلحرام 

فله , ومثال ما ال حاجة لخلعه وال ضرورة أن يبدو لإلنسان أن يغير لباس اإلحرام بدون أي سبب 
 . إذا غيره بما يجوز لبسه , ذلك وال حرج عليه 

أنه اغتسل وهو محرم ويجوز  لمحرم أن يغتسل من أجل النظافة ؛ ألنه ثبت عن النبي ويجوز ل
ويجوز له أيضا أن يترفه باستعمال , ظف منها أو أجد للمحرم أن يغير ثياب اإلحرام إلى ثياب أن

 . أو بغيرها من أسباب الراحة , المكيفات 
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 لثلثاالــــدرس ا
 صفة العمرة

 
 : أركان العمرة ثالثة هي 

 .اإلحرام  -3
 .الطواف  -1
 .السعي  -1

  :وواجباتها اثنان 
 أن يكون اإلحرام من الميقات ( 3
 والحلق والتقصير  (1

 . وما عدا ذلك فهو من السنن 
 : .أركان العمرة 

 : اإلحرام  :أواَل 
في بدنه ويتطيب , يغتسل كما يغتسل للجنابة  أن  له فالمشروع,  أراد المحرم أن يحرم بالعمرة إذا 

وال يضره بقاء ذلك ,بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته دون مالبس إحرامه 

إذا أراد أن يحرم  كان النبي : ) قالت  رضي اهلل عنهابعد اإلحرام لما في الصحيحين من حديث عائشة 

 .  (3518)أخرجه البخاري كتاب الحج ( ى وبيص المسك في رأسه ولحيته بعد ذلك ثم أر, تطيب بأطيب ما يجد 
غير أنها ال  في حق الرجال والنساء حتى النفساء والحائض مؤكدة واالغتسال عند اإلحرام سنة

أن تغتسل عند  ْتَسِفأمر أسماء بنت عميس حين ُن ؛ ألن النبي  ر وتغتسل ُهْطتطوف بالبيت حتى َت
ويلبس , المخيطة ويتجرد الرجل من جميع المالبس  , (3138)رواه مسلم  حرمإحرامها وتستثفر بثوب وُت

حرم في مالبسها فُت المرأةوأما , ويكشف رأسه , أبيضين نظيفين  اويستحب أن يكون, اًءردو إزارًا
, تلبس المرأة ما شاءت من الثياب غير أن ال تتبرج بزينة ف, العادية التي ليس فيها زينة وال شهرة 

 .محارم وال تتنقب وال تلبس القفازين وتغطي وجهها عند الرجال غير ال
الفريضة إن _ غير الحائض والنفساء _ ثم يصلى , ثم بعد االغتسال والطيب يلبس ثياب اإلحرام  

: فإذا فرغ من الصالة أحرم وقال ,سنة الوضوء كان في وقت فريضة وإال صلى ركعتين ينوي بهما 
إن الحمد والنعمة لك والملك ال , لبيك ال شريك لك لبيك , لبيك اللهم لبيك , عمرة اللهم لبيك ) 

 ( .لبيك إله الحق لبيك ) وربما زاد (. شريك لك 
أتاني جبريل : ) قال  أن النبي  خالد  ابن  ئبلحديث السا بالتلبيةوالسنة للرجال رفع الصوت 

وألن رفع الصوت بها .  مسةأخرجه الخ( هالل والتلبية مر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم باإلآفأمرني أن 
لشعائر اهلل وإعالن بالتوحيد وأما المرأة فال ترفع صوتها بالتلبية وال غيرها من الذكر ألن إظهار 

 .المطلوب في حقها التستر 
ألن اهلل  (وإقامة على طاعتك , إجابة لك يارب ) أي ,  ( لبيك اللهم لبيك) لبي ومعنى قول الُم

: ابراهيم ومحمد عليهما الصالة والسالم  ليلينإلى الحج على لسان الخ هسبحانه دعا عباد

   11:سورة الحج  . 

 ينبغيفإنه ,  هعن إتمام نسكه من مرض أو غير منعهئق يوإذا كان من يريد اإلحرام خائفًا من عا
أي إن ,( حبستني  إن حبسني حابس فمحلي حيُث: ) أن يشترط عند نية اإلحرام فيقول عند عقده 
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 ألن النبي تمام نسكي من مرض أو تأخير أو غيرهما فإني أحل من إحرامي أمنعني مانع عن 
: قال ,  عٌةواهلل ما أجدني إال َوِج: فقالت ( لعلك أردت الحج ؟: ) دخل على ضباعة بنت الزبير فقال 

رواه ( إن لك على ربك ما استثنيت : وقال , اللهم َمحلي حيث َحَبستني : قولي , حجي واشترطي ) 

ألن النبي , له أن يشترط  وأما من ال يخاف من عائق يمنعه من إتمام ُنسكه فال ينبغي,  (5289)البخاري 
  ولم يأمر باالشتراط كل أحٍد أمرًا عامًا ( لتأخذوا عني مناسككم : ) وقال , أحرم ولم يشترط

فمتى  لوجود المرض بها والخوف من عدم إتمام ُنسكها   رضي اهلل عنهاوإنما أمر به ضباعة بنت الزبير ,

 . ال شيء عليه اشترط وحصل له ما يمنعه من إتمام نسكه فإنه يحل و

 : التلبية   

 : التلبية معنى
 .أجيبك إجابة بعد إجابة   لبيك 

 : حكمها 
أو , يستحب للمحرم أن يكثر من التلبية خصوصًا عند تغير األحوال واألزمان مثل أن يعلو مرتفعًا 

ويستعيذ برحمته , وأن يسأل اهلل بعدها رضوانه والجنة , أو يقبل الليل أو النهار , ينزل منخفضًا 
 .من النار 

أن  حديث السائب بن خالد ل,  يستحب رفع الصوت بالتلبية رفعا ال يضر بالملبي وال بغيرهو 

 أخرجه الترمذي( مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية  : أتاني جبريل عليه السالم فقال ) قال النبي 

 :فضلهــا 
ما من مسلم يلبي إال لبى من عن يمينه وشماله من ):  قال أن النبي  ديث سهل بن سعد ح

 أخرجه ابن ماجة , والبيهقي والترمذي والحاكم وصححه( حجرأو شجر أو مدر حتى تنقطع األرض من ها هنا وهاهنا 

 

 :صفة التلبية
استوى على راحلته بعد حمد اهلل عز وجل, وتسبيحه, يسن أن يقول المْحِرم عقب اإلحرام وإذا 

متفق ).َلَكَلَبْيَك الَلُهَم َلَبْيَك, َلَبْيَك ال َشِريَك َلَك َلَبْيَك, إَن الَحْمَد َوالِنْعَمَة َلَك َوالُمْلَك, ال َشِريَك )  :وتكبيره

 .عليه
 .أخرجه النسائي وابن ماجه (  َلَه الَحّقَلَبْيَك إ  كان من تلبية النبي) : قال وعن أبي هريرة  

 : وقتـــها 
بالتلبية على الوجه السابق من وقت اإلحرام إلى وقت رمي الجمرة األولى  ستمرأن ي يسن للحاج 

) : وهو القائل   بأول حصاة , ألن ذلك هو الثابت عن النبي  (النحر) عيد يوم ال( جمرة العقبة)
 (.خذوا عني مناسككم 

  . من اإلحرام وحتى يبدأ الطوافلبى ي معتمروال

 

 

 

 

javascript:OpenHT('Tak/Hits125.htm')
javascript:OpenHT('Tak/Hits125.htm')
javascript:OpenHT('Tak/Hits1167.htm')
javascript:OpenHT('Tak/Hits1167.htm')
javascript:OpenHT('Tak/Hits1167.htm')
javascript:OpenHT('Tak/Hits1167.htm')
javascript:OpenHT('Tak/Hits396.htm')
javascript:OpenHT('Tak/Hits396.htm')


 - 11 -   أمساء الدوسري 

 

 لرابعالــــدرس ا
 تابع صفة العمرة 

 
 : . من أركان العمرة الطواف : ثانيَا 

؛ ألن  (مثاًل بأن يدخل مسكنه فيها ) من مكة أن يغتسل لدخولها إذا تيسر له األمر َبُروُيسن إذا َق.  3
إذا  كان النبي : ) قال  وعن عبداهلل بن عمر غير غسله لإلحرام , اغتسل عند دخوله  النبي 

فإذا تيسر ,  متفق عليه( وإذا خرج خَرج من الَثنَيِة الُسفلى , دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء 
 .والخروج من حيث خرج فهو أفضل ث دخل النبي الدخول من حيوالمعتمر للحاج 

, والصالة والسالم على رسول اهلل  بسم اهلل: ) فإذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى وقال . 1
وبسلطانه , وبوجهه الكريم , أعوذ باهلل العظيم , اللهم اغفر لي ذنوبي وافتّح لي أبواب رحمتك 

ُمستحضرًا بذلك نعمَة , هلل عز وجل ويدخل بخشوع وخضوع وتعظيم ,( القديم من الشيطان الرجيم 
اهلل عليه بتيسير الوصول إلى بيته الحرام ثم يتقدم إلى البيت ُمّتجهًا نحَو الَحَجِر األسود ليبتدئ 

 . الطواَف
ألن الطواف  ؛الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث األصغر واألكبر صحة ويشترط ل 

 .فيه الكالم َصِخغير أنه ُر؛ ة مثل الصال
فإن لم يتيسر , ثم يتقدم إلى الحجر األسود ليبتدئ الطواف فيستلم الحجر بيده اليمنى ويقِبله . 1 

 ففي الصحيحين من حديث ابن عمر  ,ل ما استلمه بهااستلمه بيده أو بعصا أو نحوها وقّبتقبيله 
فإن لم يتيسر يفعله  ما تركُته منذ رأيُت النبي : وقال , بل يده أنه استلم الَحَجر بيدِه ثم ّق

استالمه


 ألن اليد اليمنى ُتقدم لإلكرام والتعظيم) , بيده فإنه يستقبل الحجر ويشير إليه بيده اليمنى  

إشارة, (


, الضرر  يحصل بالتزاحموربما  ,يزاحم فيؤذي الناس ويتأذى بهم  وال , قِبلها وال ُي 

, وربما حصل به لغٌو وجداٌل , عما شرع من أجله من التعُبد هلل الطواف وَيخرج , الخشوع  ويذهب
 .ومقاتلٌة 

كلما أتى على الركن أشار , طاف بالبيت على بعير  أن النبي  من حديث ابن عباس  البخاريوفي 
يا : ) أنه قال لعمر  روي عن النبي  وقد ,  ر أشار إليه بشيء كاَن عنده وكَب:  إليه وفي رواية

إن وجدت خلوة فاستلمه وإال فاستقبله , إنك رجل قوي ال تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف , عمر 
 .  (393)أخرجه أحمد ( وهلل وكِبر 

ووفاء بعهدك , وتصديقًا بكتابك , اللهم إيمانًا بك ,بسم اهلل واهلل أكبر : ) ويقول عند استالم الحجر 
   . (1216)أخرجه البيهقي في معرفة السنن واآلثار (  بيك محمد واتباعًا لسنة ن, 
فإذا وصل الركَن اليماني استلمه إن تيّسر له , ويجعُل البيَت على يساره , ثم يأخُذ ذات اليمين . 4

وال يستلم من البيت سوى الحجر األسود والركن اليماني ؛ , يسر له فال يزاحم بدون تقبيل فإن لم يت
 . لم يستلم سواهما  وألن النبي , ألنهما كانا على قواعد إبراهيم 

المزاحمة عند استالم الحجر أو الركن اليماني ليست بمشروعه بل إن تيسر لك بهدوء فذلك و

 : ويقول بينه وبين الحجر األسود , حجر األسود وإن لم يتيسر فإنك تشير إلى ال,المطلوب 

                                                           

  مالمسة الحجر ويسن لها التقبيل : االستالم. 

  ( .بدون تقبيل ) الحجر يشير إليه بيده اليمنى إذا لم يستطع مالمسة : اإلشارة  
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   الواردة في الّدعاء  للزيادةوال صحة ,  123: سورة البقرة

( غّفار يارب العالمين  يا عزيز يا) فهذا ال أصل له وكذلك ( وأدخلنا الجنة مع األبرار )في الطواف 
ولم , ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار) ولكن إذا ُقدِر أن اإلنسان قال 

ذا الّدعاء مرة بعد أخرى حتى يصل إلى الحجر يصل الحجر بأن كان المطاف مزحومًا مثاًل يكرر ه
 .   ابن عثيمين مطوية الحج والعمرةاألسود 

لقوله ,  ذكر ودعاء قراءة قرآن وويقول في بقية طوافه ما أحب من , وكلما مَر بالحجر األسود كَبر 
 :  ( والمروة ورمي الجمار إلقامة ذكر اهلل فإنما ُجعل الطواف بالبيت وبالصفا )(11812)رجه أحمد أخ  . 

أنه  ثبت عن النبي  فقد الحجر األسود أما, أشار إليه النبي أن فلم يرد , أما الركن اليماني 
 371الفوائد العلمية من الدروس البازية ص , أشار إليه 

وليس في الطواف دعاء  , ويستحب اإلكثار من الذكر والدعاء بما تيسر في جميع األشواط
عن  المشروعه والمأثورة مخصوص وال ذكر مخصوص بل يدعو اهلل بما تيسر من األذكار واألدعية

 وال صحة لشراء الكتب المطبوعةاللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا واآلخرة ,مثل الرسول 
 .  و القراءة منها

  : ل أن يفعل شيئينينبغي للرج : وفي هذا الطواف
 :وصفة االضطباع, االضطباع من ابتداء الطواف إلى انتهائه  :أحداهما 

فإذا فرغ من الطواف أعاد رداءه ,يسر فه على كتفه األوسط ردائه داخل إبطه األيمن وطر أن يجعل 
 . إلى حالته قبل الطواف ؛ ألن االضطباع محله الطواف فقط 

وأما , والرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطوات , الرمل في األشواط الثالثة األولى فقط  :الثاني 
 .األشواط األربعة الباقية فليس فيها َرَمٌل وإنما يمشي كعادته 

ويخرج من ,وقت الزحام فنجده يدخل من باب الحجر  الطائفينبه بعض  ُلِخإلى أمر ُيالتنبه ويجب  
ألن الحجر أكثره من الكعبة فمن دخل من  أ ؛ف بالحجر مع الكعبة وهذا خطفال يطو, الباب الثاني 
 .لم يكن قد طاف بالبيت فال يصّح طوافه , الباب الثاني وخرج من باب الحجر 

أن يكون دائمًا في هدوء وطمأنينة من أجل أن يستحضر ما هو متلبس به من  لمن يطوفو ينبغي 
إلقامة , ورمي الجمار  ,وبالصفا والمروة , ل الطواف بالبيت ِعإنما ُج: )  طاعة اهلل فقد قال النبي 

 .أخرجه أحمد  (ذكر اهلل
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 خلامسالــــدرس ا

 صفة العمرةتابع 

 ( :الطواف ) تابع الركن الثاني 

سورة البقرة   :م الطواف سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ َتفإذا َأ. 5

بعد الفاتحة  ىيقرأ في األولوإال ففي أي مكان من المسجد , إن تيسر له ثم صلى ركعتين خلفه ,  315:

:     , وفي الثانية :    وأن قرأ بغيرهما فال بأس بعد الفاتحة ,

ومقام إبراهيم هو الصخرة التي قام , المجال للمعتمرين ُّحَسْفن ُيأالطواف ركعتي والحكمة من تخفيف 

 ُهَدِهوقد َش عليه السالموهي أثر قدمي إبراهيم ؛ حين ارتفع البناء جعل اهلل فيه آية ؛ بناء الكعبة  اعليه

فتّح ذي الجالل واإلكرام بشرح بلوغ , لكثره مسه من الناس وزال  انمحىولكنه , وا أثر القدم هُدَش, أوائل هذه األمة 

 .  386الحرام كتاب الحج ابن عثيمين مجلد الثامن ص 
وإاّل فال , تقبيل بالفإذا فرغ من صالة الركعتين رجع إلى الحجر األسود فاستلمه إن تيسر له . 6

 . أنه أشار إليه  ألنه لم يرد عن النبي , إليه   يشير
سعي كطواف الوداع أو  هأما الطواف الذي ليس بعد, سعي  هوهذا يكون فقط في الطواف الذي بعد

أنه رجع إلى  فإنه لم يرد عن النبي  , طواف اإلفاضة لمن كان قارن وسعى بعد طواف القدوم
 .  139فتّح ذي الجالل واإلكرام بشرح بلوغ الحرام كتاب الحج ابن عثيمين مجلد الثامن ص ستلمه  االركن ف

  .شرب ماء زمزم بعد الطواف كما دل عليه حديث جابر  وقد ثبت أن الرسول . 7
جاء بركته التي ر ُعَلَضَتأي يمال بطنه حتى يمتلئ ما بين أضالعه والمؤمن َي: منه  ُعَلَضَتَي ويسن أَن

وذلك ألن ماء زمزم ليس عذبًا حلوًا بل يميل إلى ( به  َبِرماء زمزم لما ُش) جاءت في الحديث 
واإلنسان المؤمن ال يشرب من هذا الماء الذي يميل إلى الملوحة إاّل إيمانًا بما فيه من , الملوحة 

 .  ويسن إذا شرب ماء زمزم أن يدعو ,  البركة فيكون التضلع منه دلياًل على اإليمان
 ن قال قائل هل يفعل شيئًا آخر كالرش على البدن وعلى الثوب ؟ إ: مسألة 

فال نتجاوز  وهذا لم يرد عن النبي  فنحن ال نتجاوز في التبرك ما ورد عن النبي , ال  :فالجواب 
 .فتّح ذي الجالل واإلكرام بشرح بلوغ المرام ألبن عثيمين  أخذنا به وإال فال فما ثبت عن الرسول , إليه 

 
 :  أخطاء يقع فيها بعض الطائفين

أنه  الّصحيّحو, ثم عاد فأكمل الّطواف ذا أحدث الحاج أو المعتمر في الّطواف خرج و توضأ ا (3
 . الّطواف من أوله  يعيد

والصحيّح أنه إذا , يه وكبر إل الّركن اليماني أشار   لمتأن يس يستطع الحاج أو المعتمر لمإذا  (1
 .  ابن عثيمين, ابن باز لعدم النقل ,  محاذاته ه  ال يشير إليه وال يكبرأن يستلم لم يستطيع

ن لكل من دخل المسجد ّسبمعنى أنه ُي,  الطواف ُيعتبر تحية للمسجدأن  بعض الناس يعتقد (1
الطواف ) هي الحرام أن يطوف اعتمادًا على قول بعض الفقهاء في ذلك إن سنة المسجد الحرام 

 والواقع أن األمر ليس كذلك ؛ فالمسجد الحرام كغيره من المساجد التي قال فيها رسول اهلل , (
المسجد  دخل اإلنسان ولكن إذا, (فليركع ركعتين قبل أن يجلس, إذا دخل أحدكم المسجد : ) 
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أو كان طواف تطوع , الحرام للطواف سواء كان الطواف طواف نسك كطواف العمرة والحج 
 . صل ركعتين يطوف وإن لم يأن  فإنه يجزئ, ألطوفه من غير النسك كا
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 سادسلالــــدرس ا

 تابع صفه العمرة
 

 ( : .السعي ) ثالثًا من أركان العمرة 
إلى المسعى فإذا دنا من الصفا  يخرجمن الطواف وصالة ركعتين  الحاج أو المعتمر ينتهيوبعد أن 

( بما بدأ اهلل به  أبدُأ) وينبغي أن يقول  , 358:سورة البقرة     :       قرأ 

ه القراءة إشعار نفسه بأنه إنما اتجه إلى السعي امتثااًل لما أرشد اهلل وفائدة هذ ,ليتحقق بذلك االمتثال 
فتكون تالوة , وأنه إنما بدأ من الصفا ؛ ألن اهلل تعالى بدأ به , ألن هذا من شعائر اهلل عز وجل . إليه 

 وليستفي الشوط األول في بداية السعي إذا دنا من الصفا , هذه اآلية مشروعة عند ابتداء السعي 
وإذا لم تكن مشروعة فال ينبغي , وال كلما دنا من المروة , مشروعة كلما دنا من الصفا في كل شوط 

فتّح ذي الجالل واإلكرام بشرح بلوغ الحرام كتاب الحج ابن   الذي أتى بها فيه رسول اهلل  ضعلإلنسان أن يأتي بها إال في المو

فيستقبلها ويرفع يديه فيحمد اهلل ويدعو ما شاء أن  على الصفا حتى يرى الكعبةثم يرقى  ,389عثيمين ص 
ال إله إال اهلل وحده ال شريك له, له الملك وله الحمد وهو على : "هنا وكان من دعاء النبي . يدعو

رر ذلك ثالث ال إله إال اهلل وحده, أنجز وعده, ونصر عبده, وهزم األحزاب وحده, يك. كل شيء قدير
ثم يقوله , ثم يدعو , ثم يقوله مره أخرى , ثم يدعو , أن يقول الذكر بمعنى , "مرات ويدعو بين ذلك

 . . . . ثم ينزل , مره ثالثه 

ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيًا, فإذا بلغ العلم األخضر ركض ركضًا شديدًا بقدر ما يستطيع وال 
سعي يدور به إزاره, وفي أنه كان يسعى حتى ترى ركبتاه من شدة ال يؤذي, فقد روي عن النبي 

م فإن أ رضي اهلل عنهااقتداء بأم إسماعيل  وإنما فعل ذلك ,  وأن مئزره ليدور من شدة السعي: لفظ

إسماعيل لّما وضعها إبراهيم عليه الصالة والسالم هي وولدها في هذا المكان وجعل عندهما ماء و 
الطفل فنفذ التمر والماء وجاعت األم  جعلت األم تأكل من التمر وتشرب من الماء وُترضعفتمرًا 

فأمه من أجل األمومة , يصيّح ويتلوى من الجوع , وعطشت ونقص لبنها فجاع الطفل فجعل الطفل 
ت الصفا وجعلت دفصع,وخرجت إلى أدنى جبل إليها تستمع لعلها تسمع أحدًا أو ترى أحدًا  ُهْتَمِحَر

وهي ,فاتجهت إليه تمشي  بعد الصفا والمروَة إليهافرأت أقرب جبل ,تستمع وتنظر فلم تجد أحدًا 
فجعلت تركض ركضًا شديدًا من أجل أن , فلما نزلت بطن الوادي احتجب الولد عنها , الولد  تنظر إلى

فلما صعدت من المسيل مشت حتى أتت المروة ففعلت ذلك سبع مرات وهي في أشد ما , تالحظ الولد 
فبعث اهلل عز وجل جبريل فضرب بعقبه أو جناحه , الفرج وعند الشدة يأتي , يكون من الشدة 

األرض في مكان زمزم فنبع الماء بشدة فجعلت أم إسماعيل تحِجر الماء تخشى أن يضيع من شدة 
لكنها حَجرتها , ( لو تركت زمزم لكانت عينًا معينًا , يرحم اهلل أم إسماعيل : )  قال النبي , شفقتها 

والحديث ذكره , وجعلت تسقي الولد , فكان هذا الماء طعامًا وشرابًا , ثم شربت من هذا الماء 
فإذا بلغ العلم األخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل إلى المروة  ,  (1168)رقم  أخرجه البخاريالبخاري مطواًل 

فيرقى عليها, ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا, ثم ينزل من المروة إلى الصفا 
فيمشي في موضع مشيه, ويسعى في موضع سعيه, فإذا وصل الصفا فعل كما فعل أول مرة, وهكذا 

شواط, ذهابه من الصفا إلى المروة شوط, ورجوعه من المروة إلى الصفا المروة حتى يكمل سبعة أ
 .القرآن  شوط آخر, ويقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة

 عند اختتام السعي هل يقف ويدعو ؟ : مسألة 
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 113للشيخ أبن عثيمين ص فتّح ذي الجالل واإلكرام ألن الدعاء والذكر إنما هو في ابتداء الشوط وليس انتهائه , ال : الجواب 
 . 

فإذا أتم سعيه سبعة أشواط حلق رأسه إن كان رجاًل, وإن كانت امرأة فإنها تقصر من كل قرن 
 .أنملة

يعم به جميع جهات الرأس, والحلق  ويجب أن يكون الحلق شاماًل لجميع الرأس, وكذلك التقصير 
دعا للمحلقين ثالثًا وللمقصرين مرة, إال أن يكون وقت الحج  أفضل من التقصير؛ ألن النبي للرجال 

قريبًا بحيث ال يتسع لنبات شعر الرأس؛ فإن األفضل التقصير ليبقى الرأس للحلق في الحج بدليل أن 
أمر أصحابه في حجة الوداع أن يقصروا للعمرة؛ ألن قدومهم كان صبيحة الرابع من ذي  النبي 
 .الحجة

 . وبهذه األعمال تمت العمرة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  مفصل األصبع : األنملة. 
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 بعلساالــــدرس ا
 مسائل هامة

 

 ما حكم من نسي شيئا من أشواط الطواف أو السعي ؟  :السؤال 
فلو , فإن ذكر قريبًا أتم ما بقى عليه ,إذا نسي اإلنسان شيئًا من أشوط الطواف أو السعي  :الجواب 

لم يطف إال  هطاف ستة أشواط بالبيت ثم انصرف إلى مقام إبراهيم ليصلي وفي أثناء انصرافه ذكر أن
 .ستة أشواط فإنه يرجع من الحجر األسود ليأتي بالشوط السابع وال حرج عليه 

ألن ,وجب عليه إعادة الطواف من جديد , ر بعد مدة طويلة فإن كان الطواف طواف نسك أما إذا ذك
طوافة األول لم يصّح ؛ لكونه ناقصًا وال يمكن بناء ما تركه على ما سبق ؛ لطول الفصل بينهما 

في عدد الطواف, فإن كان كثير الشكوك مثل من به  من يطوفإذا شك و, فيستأنف الطواف من جديد 
الشك, وإن لم يكن كثير الشكوك فإن كان شكه بعد أن أتم الطواف فإنه  افإنه ال يلتفت إلى هذوسواس 

وإن كان الشك في أثناء الطواف . ال يلتفت إلى هذا الشك أيضًا إال أن يتيقن أنه ناقص فيكمل ما نقص
رين عمل بالراجّح مثل أن يشك هل الشوط الذي هو فيه الثالث أو الرابع مثاًل فإن ترجّح عنده أحد األم

 .عنده, وإن لم يترجّح عنده شيء عمل باليقين وهو األقل
وهكذا نقول في السعي إنه إذا نسى شوطًا من السعي فإذا ذكر قريبًا أتى بالشوط الذي نسيه وإن طال 

 . الفصل استأنفه من جديد 
 ؟ وهو في الطواف أو السعي , ماذا يفعل المعتمر إذا أقيمت الصالة  :السؤال 
ت وإذا انته, مع الجماعة  صليفإنه ي, إذا أقيمت الصالة وهو في الطواف أو في السعي  :الجواب 

أنه أقيمت الصالة  ُرِدالشوط فإذا ًق لالصالة أتم الشوط من حيث وقف وال يلزمه أن يأتي به من أو
السعي من  ثم إذا سلم اإلمام أتم , نه ويصلياوهو في منتصف الشوط الثالث من السعي فليقف مك

افه فإذا سلم ّصيتقدم ويصلي حيث يجد من ُي مكانه وإن لم يكن حوله أحد يصلي معه في المسعى فإنه
 .من الصالة خرج إلى المسعى وأتم من المكان الذي قطعه منه وال يلزمه أن يعيد الشوط من ابتدائه 

  :وهكذا نقول في الطواف 
الناحية الشمالية مثاًل فإنك تصلي في مكانك فإذا انتهت لو أقيمت الصالة وأنت بحذاء الحجر من 

 .وال حاجة إلى أن تعيد الشوط من الحجر األسود , الصالة فأتم الشوط من المكان الذي وقفت فيه 
 
 

 ؟  قطع الطواف أو السعي للصالة  هل يلزم  :مسألة
؛ ألن صالة الجماعة  لصالةإن كانت الصالة فريضة يجب أن يقطع الطواف أو السعي ل : الجواب

أجلها فيكون خروجه من السعي أو الطواف خروجًا  نص لإلنسان أن يقطع سعيه مِخواجبة وقد ُر
 .مباحًا ودخوله مع الجماعة دخول واجبًا فيجب عليه أن يدخل مع الجماعة 

نه ال أما إذا كانت الصالة نافلة كما لو كان ذلك في قيام الليل في التراويّح في رمضان فمعروف أ
يقطع السعي أو الطواف من أجل ذلك لكن األفضل أن يتحرى فيجعل الطواف بعد قيام أو قبله وكذلك 

والذي ينبغي للمسلم أن يكون قلبه مطمئنا وصدره ,السعي لئال يفوته فضيلة قيام الليل مع الجماعة
أما أن  ول اهلل منشرحًا بالعبادة يحب أن يتأني فيها على الوجه المشروع الذي جاءت به سنة رس

 . يفعلها وكأنه يريد الفرار منها فهذا دليل على نقص إيمانه وعدم اطمئنانه بالعبادة 
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 الطوافوالسعي  في المواالة بين :مسألة

ره عنه كثيرًا فال بأس مثل أن يطوف أول النهار األفضل أن يكون السعي مواليًا للطواف, فإن أّخ
ويسعى بعد ذلك في النهار, ويجوز لمن تعب في السعي أن يجلس ويسعى آخره, أو يطوف في الليل 

 .ويستريّح ثم يكمل سعيه ماشيًا أو على عربة ونحوها
وإذا أقيمت الصالة وهو يسعى دخل في الصالة, فإذا سلم أتم سعيه من المكان الذي انتهى إليه قبل  

 .إقامة الصالة
ي, فإذا فرغ أتم طوافه من مكانه الذي انتهى وكذلك لو أقيمت وهو يطوف أو حضرت جنازة فإنه يصل 

إليه قبل الصالة, وال حاجة إلى إعادة الشوط الذي قطعه على القول الراجّح ؛ ألنه إذا كان القطع 
 .للصالة معفوًا عنه فال دليل على بطالن أول الشوط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 19 -   أمساء الدوسري 

 

 لثامنالــــدرس ا
 ن والحجاج أخطاء تقع من بعض المعتمري

 :األخطاء التي تكون من بعض الحجاج عند دخول المسجد الحرام من 
الحاج أو المعتمر من باب معين في المسجد الحرام  يدخل أن بعض الناس يظن أنه ال بد أن :أواًل 

من الباب الذي يسمى باب العمرة وأن الدخول  إذا كان معتمرًا بعض مثاًل أنه ال بد أن يدخلالفيرى 
 . من أي باب كان أو مكروهًا وهذا ال أصل له فللحاج والمعتمر أن يدخل من غيره يكون إثمًا

مما يقع في الطواف أن بعض الناس يظنون أن تقبيل الحجر شرط لصحة الطواف وهذا ظن  : الثاني
لطواف بل هي سنة للطائف وال يسن في غير ا, سنة مستقلة أيضًا   وليست؛ تقبيل الحجر سنة فخطأ 

إن حجر سنة وليس بواجب وال بشرط فإن من لم يقبل الحجر ال نقول له كان تقبيل الوعلى هذا فإذا 
إنه إذا كان هناك : قول نبل  , ناقص نقصًا يأثم به بل طوافه صحيّح هطوافه غير صحيّح أو أن طواف

عند الزحام وألن  مزاحمة شديدة فإن اإلشارة أفضل من االستالم ألنه هو العمل الذي فعله الرسول 
 .إلنسان يتقي به أذى يكون منه لغيره أو يكون من غيره له ا
ل الركن اليماني لم يثبت يل الركن اليماني وتقبيمن األخطاء التي يفعلها بعض الطائفين تقب : ثالثال

فهي بدعة وليست بقربة ؛ وعلى هذا فال  والعبادة إذا لم تثبت عن رسول اهلل ؛  عن رسول اهلل 
وإنما ورد فيه حديث  بل الركن اليماني ؛ ألن ذلك لم يثبت عن رسول اهلل ّقيشرع لإلنسان أن ُي

 .ضعيف ال تقوم به الحجة 
 .  إن لم يتيسر فال يشير إليهو,  فالمشروع استالمه بدون تقبيل

ر والركن اليماني للتبرك ال َجمن األخطاء التي يرتكبها الطائفين أنهم يظنون أن استالم الَح : رابعال
فيتمسحون به تبركًا ؛ وهذا بال شك خالف ما قصد به ؛ فإن المقصود بالتمسّح بالحجر , د للتعب

إشارة ( اهلل أكبر ) ر قال َجإذا استلم الَح تعظيم اهلل عز وجل ؛ ولهذا كان النبي : األسود أو تقبيله 
 .  إلى أن المقصود بهذا تعظيم اهلل عز وجل وليس المقصود التبرك

ال يعلم  وعليه الصالة والسالم, والحقيقة أن إسماعيل على الِحْجر؛  (حجر إسماعيل )  ِاطالق اسم  :الخامس 

رت النفقة على قريش حين أرادوا بناء الكعبة ُصبه وأنه ليس حجرًا له وإنما هذا الحجر حصل حين َق
روه بهذا الجدار فلم تكف النفقة لبناء الكعبة على قواعد إبراهيم فحطموا منها هذا الجانب وحج

 .إلسماعيل فيه أي علم أو أي عمل وسمي حطيمًا وحجرًا وإال فليس 
واالعتماد على ما يتداوله , تخصيص كل شوط من أشواط الطواف أو السعي بدعاِء معين  : سادسال

 ولم تثبت عن الرسول , بعض الحجاج والمعتمرين من كتيباِت وأدعيٍة لم ُينزل اهلل بها من سلطان 
أو تالوة , والصحيّح أن على الحاج أو المعتمر االشتغال في طوافه وسعيه بذكر اهلل سبحانه وتعالى , 

لكل  أنه خصص دعاًء فلم يثبت عن النبي , أو الدعاء الصالّح لنفسه وللمسلمين ,القرآن الكريم 
يقول  النبي  سمعُت: أنه قال  صَّح عن عبداهلل بن السائب عن أبيه  شوط أو نحو ذلك ؛ سوى ما

رواه ( وفي اآلخرة حسنًة وقنا عذاب النار , ربنا آتنا في الدنيا حسنًة : ) ما بين الركن اليماني والِحْجر 

 .  (1298)الحاكم رقم 

 358:سورة البقرة    : من األخطاء أن بعض الناس يتلو قوله تعالى : السابع 

وهذا خالف السنة ؛ فإن السنة , وكلما أقبل على المروة , في كل شوط كلما أقبل على الصفا ,
في تالوة هذه اآلية أنه تالها حين دنا من الصفا بعد أن أتم الطواف  الواردة عن رسول اهلل 

 .وركعتي الطواف وخرج إلى المسعى 
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 لتاسعالــــدرس ا
 المعتمرين والحجاجأخطاء تقع من بعض تابع 

 
أو , أو كسوتها , أو التمسّح بحيطان وأركان الكعبة , سود أو التبرك به التمسّح بالحجر األ : ثامنال 

الذي لم يصّح أنه ّمسّّح سوى الركن اليماني باليد  وهذا ُمخالّف لُسَنة النبي , بالمقام ونحوها 
 .عن استالمه  والحجر األسود من الكعبة, اليمنى 

وهذا من األخطاء الشائعة عند , اإلكتفاء بقص بعض الشعرات من أطراف ووسط الرأس : تاسعال
وال يحصل به التحلل من اإلحرام ؛ إذا إن , الكثيرين الذين ال يعلمون أن قص تلك الشعرات ال يكفي 

 للرجل وليعلم أن حالقه شعر الرأس كاماَل,الصحيّح أن يُعم التقصير جميع شعر الرأس للرجل الُمحرم 
لما ثبت في الحديث , وللمقصرين مرًة واحدة , دعا للمحِلقين ثالثًا  ن النبي أل, خير من التقصير

دعا للمحلقين ثالثًا ) في حجة الوداع  عن يحيى بن الُحصين عن جدته أنها سمعت النبي 
 .( 548)ص(1352)رواه مسلم رقم( وللمقصرين مرة 

وهذا يكفي إن شاء اهلل تعالى لما ,مرأة فتقص من كل ظفيرٍة من ظفائرها  قدر أنملة للبالنسبة أما 
وإنما على النساُء , ليس على النساء الحلُق )  قال رسول اهلل : أنه قال  ثبت عن ابن عباس 

 .أما إن كان شعرها متدرج فيجب أن تأخذ قدر أنملة من كل تدرجاته ,  رواه أبو داود( التقصير 
المرور ولو لم  تعمدفي, في الحرم  ينالمصل يدي تساهل بعض الناس في مسألة المرور بين : عاشرال

لو يعلم المار بين يدي المصلى ماذا عليه : )  وهذا يخشي عليه من اإلثم لقوله , ! يكن هناك زحام 
 .  متفق عليه( لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه 

بل إن بعض الناس , لبس اإلحرام  داعتقاد بعض الناس أنه ال بد من صالة ركعتين عن : حادي عشرال

فليس لإلحرام ) رمحه اهللقال شيخ إسالم ابن تيمية , ذهابه من الميقات ليصلي تلك الركعتين  ديعود بع

  . 328ص  16ألبن تيميه جزء المجموع  (صالة تخصه 
أو ,  وهي تريد الحج أو العمرة وكانت حائضًا, بالميقات أن بعض النساء إذا مرت  :عشر ثانيال

, فإنها ال تحرم ظنا منها أو من وليها أن اإلحرام يشترط فيه الطهارة , فجأها الحيض أو كانت نفساء 
ودليل ذلك ما , ألن الحيض والنفاس ال يمنع اإلحرام , وهذا خطأ , وتتجاوز الميقات بدون إحرام 

 .د البخاري مرفوعا جاء من حديث عائشة عن
ا يتصل به لحديث ابن عمر مبعد اإلحرام في ثوبه أو بدنه أو غيرهما ماستعمال الطيب  : عشر الثثال

وقال في المحرم ( ال يلبس ثوبًا مسه زعفران وال ورس : ) قال في المحرم  أن النبّي  رضي اهلل عنهما

َل هذا على أن المحرم ممنوع فد( . . . . ًا وال تقربوه طيب: ) و واقف بعرفة الذي وقصته راحلته وه
 .من قربان الطيب 

, ال يجوز للمحرم شم الطيب عمدًا وال خلط قهوته بالزعفران الذي يؤثر في طعم القهوة أو رائحتها ف
 . وال خلط الشاي بماء الورد ونحوه مما يظهر فيه طعمه أو ريحه 

الطيب الذي على كسوة الكعبة في الحجر  حرزون منتكثير من المحرمين ال يومن األخطاء أن 
 . يتحرز منه للمحرم أن وينبغي, خاصة  األسود

والصواب جواز ذلك , ! بعض النساء يتحرجن من لبس الجوارب قياسا على القفازين   :عشر  لرابعا
 .والقياس في غير محله 

أنه ال بد أن تكون ظنًا منهم  على الصالة خلف المقام الحجاج والمعتمرين إصرار :عشر خامس ال
ويعوقون , سم اوُيؤذون الطائفين في أيام المو, خلفهفيزدحمون , صالة الركعتين قريبًا من المقام 
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 و,  الحرام في أي مكان من المسجدفالركعتان بعد الطواف ُتجزيان , وهذا الظن خطأ , سير طوافهم 
, فُيصلي في الصحن أو في ُرواق المسجد , عنه وإن كان بعيدًا , يجعل المقام بينه وبين الكعبة 

 .   ابن عثيمين مناسك الحج والعمرةوتحصُل له الصالة بخشوع وطمأنينة , ؤذي وال ُيؤذى ويسلم من األذية فال ُي
فعله  وهذا خالف, كطواف اإلفاضة والوداع , في غير طواف القدوم لرجال لالرمل  :عشر  لسادسا
  ألن الرسول  لم يرمل إال في طواف القدوم . 

ها مدى دإال لمن أراد أن ينش: أي : واللقطة ال تحل إاّللُمْنِشد , أخذ الُلقطة في الحرم   :عشر  بعالسا
ومن أخذها , فهو حرام  دومن أخذها للتملك بعد اإلنشا, فهو محرم د الدهر فمن أخذها ال لإلنشا

 . 365,  363الجالل واإلكرام ألبن عثيمين ص فتّح ذي . . (  دائمًا فهو حالل  دلإلنشا
, وجاء من ال يسأل فيأخذها للتملك ,ها لجاء َمْن بعَده وأخذها ككن في عصرنا اآلن نرى أنه لو ترل

إذا كان يخاف أن تؤخذ على وجه التملك وأن ال ُيبحث عن صاحبه فاألولى أن يأخذها : فنقول حينئذ 
فإن , هذا ما لم يكن يعلم صاحبها , وبذلك تبرأ ذمته , ويسلمها إلى الجهات المسئولة من ولي األمر 

 . 365,  363فتّح ذي الجالل واإلكرام ألبن عثيمين ص . ه فإنه يأخذها ويسلمها له شبهتابة أو وسٍم أو علم صاحبها بك
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 لعاشرالــــدرس ا
 الحج 

 
وجعل الحج المبرور مكفرًا ,هلل الذي فرض على المستطيعين من عباده حج بيت اهلل الحرام الحمد 

, كرم من لبى ودعا على النبي المصطفى خير من طاف وسعى وأوالصالة والسالم , للذنوب واآلثام 
 . إلى يوم الدين بإحسان هومن تبع هوعلى آله وصحب

من نعمة و, ال يتم إسالم شخص استطاع إلى البيت سبياًل حتى يحج , الحج ركن من أركان اإلسالم 
 . اهلل أن الحج ال يجب في العمر إاّل مرة واحدة 

 : األنساك ثالثة أنوع
 . , وإفراد , وقران تمتع 

 شوال وذي القعدة والعشر األول من ذي) وهي  أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج :فالتمتع
طاف ف (أتى بعمرة كاملة )  , فإذا وصل مكةعًا بها إلى الحج متمتويقول لبيك اللهم عمره ( الحجة 

له كل شيء  ُلْحوَي,من إحرامه  لّحوَيإذا كان قريبا من الحج  ,شعرة رق أو قَصَلوسعى للعمرة وَح
 بالحجمن منى فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم  ,من محظورات اإلحرام 

فإن لم يجد فعليه  ةأو ُسبع بقر ةهدي شاه أو سبع بدن وعلى المتمتع,  وحده وأتى بجميع أفعاله
 .هله وسبعة إذا رجع إلى أالحج أيام في  ةصيام ثالث

, أو يحرم بالعمرة أواًل فيقول عند اإلحرام لبيك عمرة وحجًا حرم بالعمرة والحج جميعًاأن ُي :والقران
 .الحج عليها قبل الشروع في طوافها ُلِخْدثم ُي

ال فإذا وصل إلى مكة يطوف طواف القدوم ويسعى للحج والعمرة سعيًا واحدًا ويبقى على إحرامه  
يتحلل ثم يخرج إلى المشاعر في اليوم الثامن من ذي الحجة ويتم بقيه النسك المكون من نسكين 
عمرة وحج إاّل أنه ال يسعى ؛ ألنه سعى بعد طواف القدوم وعلى القارن هدى شاه أو ُسبع بدنة أو 

قارن كعمل وعمل ال,  ُسبع بقرة فإن لم يجد فصيام ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
 . المفرد سواء,إال أن القارن عليه هدي والمفرد ال هدي عليه

يطوف مكة إلى إذا وصل فإذا وصل إلى الميقات يقول لبيك حجّا وأن يحرم بالحج وحده, :واإلفراد
سعى للحج, وال يحلق وال يقصر, وال يحل من إحرامه بل يبقى محرمًا حتى يحل بعد رمي يللقدوم ثم 

 .يوم العيدجمرة العقبة 
فرد هدي ألنه لم يجمع بين موليس على ال,  الحج إلى ما بعد طواف الحج فال بأس ير سعوإن أّخ 

 . يشرع في رمي جمرة العقبة صباح العيد حتى التلبية  يستمر في و,العمرة والحج 
 .أصحابه وحثهم عليه  وأفضل هذه األنواع الثالثة التمتع وهو الذي أمر به النبي 

  :مسألة 
أن يقلب إحرامه إلى عمرة ليصير متمتعًا ولو بعد أن طاف  فلهلو أحرم اإلنسان قارنًا أو مفردًا 

لما طاف وسعى عام حجة الوداع ومعه أصحابه أمر كل من ليس معه هدي أن  وسعى؛ ألن النبي 
رواه مسلم,  ( لوال أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به) : يقلب إحرامه عمرة ويقصر ويحل وقال

 .(3972)وأبو داود, كتاب المناسك رقم ( 3197)كتاب الحج رقم 
  :مسألة 

اإلنسان بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج ثم ال يتمكن من إتمام العمرة قبل الوقوف بعرفة؛ ففي  ُمِرْحقد ُي
 :بمثالينهذه الحال يدخل الحج على العمرة ويصير قارنًا, ولنمثل لذلك 
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امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج فحاضت أو نفست قبل أن تطوف ولم تطهر  :األولالمثال 
حتى جاء وقت الوقوف بعرفة؛ فإنها في هذه الحال تنوي إدخال الحج على العمرة وتكون قارنة, 
 فتستمر في إحرامها وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها ال تطوف بالبيت وال تسعى بين الصفا والمروة

 .حتى تطهر وتغتسل
إنسان أحرم بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج فحصل له عائق يمنعه من الدخول إلى مكة  :المثال الثاني

قبل يوم عرفة, فإنه ينوي إدخال الحج على العمرة ويكون قارنًا, فيستمر في إحرامه ويفعل ما يفعله 
 . ابن عثيمين دليل الحاج والمعتمر . الحاج

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 24 -   أمساء الدوسري 

 

 حلادي عشر الــــدرس ا
 الهدي 

 
 : الهدي همن يلزم :أواًل

 .المحرم الذي يلزمه الهدي هو المتمتع والقارن

 :من ال يلزمه الهدي : ثانيًا 
 المحرم المفرد -3
هم أهل الحرم ومن كانوا قريبين منه بحيث ال يكون بينهم وبين الحرم و, حاضري المسجد الحرام -1

كأهل الشرائعمسافة تعد سفرًا 


ونحوهم, فإنه ال هدي عليهم, وأما من كانوا بعيدين من الحرم  
 .بحيث يكون بينهم وبينه مسافة تعد سفرًا كأهل جدة فإنه يلزمهم الهدي

ومن كان من أهل مكة ثم سافر إلى غيرها لطلب علم أو غيره ورجع إليها متمتعًا فإنه ال هدي عليه؛ 
فإنه إذا رجع إليها ,ال إذا انتقل إلى غير مكة للسكنىإ , ه وهي مكةألن العبرة بمحل إقامته وسكنا

 .متمتعًا يلزمه الهدي؛ ألنه حينئذ ليس من حاضري المسجد الحرام

 : الهدي الواجب:  الثًاث
بع بقرة, فإن لم يجد بع بدنة أو ُسوالهدي الواجب على المتمتع والقارن شاة تجزئ في األضحية أو ُس

فصيام ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله, ويجوز أن يصوم األيام الثالثة في أيام التشريق 
وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة, ويجوز أن يصومها قبل ذلك بعد 

ى عن صوم يومي العيدين ونهى نه إحرام العمرة لكن ال يصومها يوم العيد وال بعرفة؛ ألن النبي 
عن صوم يوم عرفة بعرفة, ويجوز أن يصوم هذه األيام الثالثة متوالية ومتفرقة لكن ال يؤخرها عن 
أيام التشريق, وأما السبعة الباقية فيصومها إذا رجع إلى أهله إن شاء صامها متوالية, وإن شاء 

 . متفرقة

 : الحكمة في إيجاب الهدي 
أن إيجاب الهدي على القادر أو الصيام على من لم يجد الهدي ليس غرمًا على العبد أو إتعابًا ليُعلم  

لبدنه بال فائدة, وإنما هو من إتمام النسك وإكماله ومن رحمة اهلل وإحسانه حيث شرع لعباده ما فيه 
والسعي فيه كمال عبادتهم وتقربهم إلى ربهم وزيادة أجرهم ورفعة درجاتهم والنفقة فيه مخلوفة 

الناس ال يالحظون هذه الفائدة وال يحسبون لهذا األجر حسابه فتجدهم يتهربون من  وبعض مشكور, 
وجوب الهدي, ويسعون إلسقاطه بكل وسيلة حتى إن بعضهم يفرد الحج وحده من أجل أال يجب عليه 

 .الهدي فيحرمون أنفسهم أجر التمتع وأجر الهدي, وهذه غفلة ينبغي التنبه لها

 :الهدي وقت ومكان  ذبّح  : رابعًا
 : وقته 

يوم العيد, وثالثة أيام بعده, فمن ذبّح قبل هذه األيام فشاته شاة لحم ال تجزئه : أيام ذبّح الهدي أربعة
خذوا عني ):  لم يذبّح هديه قبل يوم العيد, والهدي من النسك وقد قال  عن الهدي؛ ألن النبي 

وأيام  , (36129)أخرجه أحمد رقم (  كل أيام التشريق ذبّح) : وفي الحديث عنه أنه قال   رواه مسلم ( مناسككم
  .التشريق هي األيام الثالثة التي بعد العيد

 .ويجوز الذبّح في هذه األيام لياًل ونهارًا لكن النهار أفضل
                                                           

  منطقة قرية جدًا من مكة: الشرائع . 
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 : مكانة 
ويجوز أيضًا في منى وفي مكة لكن في منى أفضل إال أن يكون الذبّح بمكة أنفع للفقراء بحيث يكون  

االنتفاع به في منى يسيرًا فإنه يتبع ما هو أصلّح وأنفع, وعلى هذا فلو أخر هديه إلى اليوم الثالث 
 .عشر وذبحه بمكة فال بأس
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 لثاني عشر الــــدرس ا
  صفة الحج 

 
. لبيك اللهم عمرة ) لعمرة با َايسير إلى مكة ُمّلبيم بالعمرة وحرُيللميقات  المتمتع إذا وصل الحاج(  3
 .ثم يأتي بالعمرة كما سبق  ووضّح( 
من جميع  ر أنملةالسعي يقصر الرجل إذا كان وقت الحج والمرأة تقصر قدفإذا أكمل الطواف و( 1

  .  الكاملالحل  ويحلوبذلك تمت العمرة , الرأس

 : يوم التروية 
حى من مكانه الذي أراد الحج ُض,إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج ف 

سل والطيب والصالة, فينوي منه, ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الُغ
لبيك حجًا : اإلحرام بالحج ويلبي, وصفة التلبية في الحج كصفة التلبية في العمرة إال أنه يقول هنا

وإن حبسني ) : وإن كان خائفًا من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط فقال. بدل قوله لبيك عمرة
 . وإن لم يكن خائفًا لم يشترط (   حابس فمحلي حيث حبستني

والفجر ؛ ألن  , من غير جمع قصرًا ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء
الصالة الرباعية ركعتين, ويقصر  ُلْعكان يقصر بمنى وال يجمع, والقصر كما هو معلوم َج النبي 

ومعه أهل كان يصلي بالناس في حجة الوداع  أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة؛ ألن النبي 
ويبيت ليلة , مرهم به كما أمرهم به عام الفتّحمكة ولم يأمرهم باإلتمام, ولو كان واجبًا عليهم أل

 .ذي الحجة في منى ويصلى الفجر فيها  منالتاسع 

 :الوقوف بعرفة 
هلل تعالى بما شاء لبيًا وذاكرًا بهدوء وسكينة مفإذا طلعت الشمس يوم عرفة سار من منى إلى عرفة 

اإلكثار من التلبية والتهليل والتكبير و التحميد والشكر هلل رب ويسن , من الذكر وقراءة القرآن 
فإذا زالت . ة إلى الزوال إن تيسر له وإال فال حرج؛ ألن النزول بنمرة سنةَرِمَننزل ِبثم يالعالمين  

ليطول وقت  قديم كما فعل النبي الشمس صلى الظهر والعصر على ركعتين يجمع بينهما جمع ت
 . الوقوف والدعاء

والتضرع إلى اهلل عز وجل, ويدعو بما أحب رافعًا يديه  بعد الصالة للذكر والدعاء الحاج ثم يتفرغ
عند الجبل  نة استقبال القبلة ال الجبل, وقد وقف النبي مستقباًل القبلة ولو كان الجبل خلفه؛ ألن الُس

 .  (36129)أخرجه أحمد رقم ( "وعرفة كلها موقف, وارفعوا عن بطن عرنة وقفت هاهنا) : وقال
ال إله إال اهلل وحده ال شريك له, له الملك وله ) : في ذلك الموقف العظيم وكان أكثر دعاء النبي 

ويحرص كذلك على األذكار واألدعية النبوية الثابتة فإنها من أجمع , ( الحمد وهو على كل شيء قدير
 . األدعية وأنفعها 

 . رواه أبو داود والترمذي( الحج عرفة : )  الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج ال يصّح الحج إاّل به قال و  
من زوال  م عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس فيه تتوافد جموع الحجيج إلى صعيد عرفاتووي 

إلى الغروب وفيه يباهي اهلل بهم مالئكته وفي صحيّح مسلم عن عائشة ( أذان الظهر )       الشمس 

,  فيه عبدًا من النار من يوم عرفةمن يوم أكثر من أن يعتق اهلل ام: ) قال  أن النبي :  رضي اهلل عنها

نسأل اهلل من ! ( د هؤالء ؟ اما أر وأنه ليدنو عز وجل ثم ُيباهي بكم المالئكة فيقول سبحانه وتعالى
 .  فضله وإحسانه 
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وأراد أن يستجم بالتحدث مع أصحابه باألحاديث النافعة أو قراءة ما تيسر  أو تعب فإن حصل له ملل
من الكتب المفيدة خصوصًا فيما يتعلق بكرم اهلل وجزيل هباته ليقوى جانب الرجاء في ذلك اليوم كان 

التضرع إلى اهلل ودعائه, ويحرص على اغتنام آخر النهار بالدعاء, فإن خير ذلك حسنًا, ثم يعود إلى 
 .الدعاء دعاء يوم عرفة

 في الوقوف بعرفة: مسألة 

يمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد, فمن طلع عليه الفجر يوم العيد ولم يقف بعرفة 
 إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني )يقول  فقد فاته الحج, فإن كان قد اشترط في ابتداء اإلحرام

تحلل من إحرامه وال شيء عليه, وإن لم يكن اشترط وفاته الوقوف فإنه يتحلل بعمرة فيذهب إلى  (
البيت ويطوف ويسعى ويحلق, وإذا كان معه هدي ذبحه, فإذا كانت السنة الثانية قضى الحج الذي 

 .أيام ثالثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهلهفاته وأهدى هديًا فإن لم يجد هديًا صام عشرة 
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 لثالث عشر الــــدرس ا
 المبيت بمزدلفة

 
فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء . إلى مزدلفة الحاج  سار من يوم عرفه  إذا غربت الشمس( 3

 . فور وصولهجمعًا 

فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى مزدلفة, وال  وإن كان يخشى أال يصل مزدلفة إال بعد نصف الليل
ويبيت الحجاج ليلتهم بمزدلفة ذاكرين شاكرين اهلل على  يجوز أن يؤخر الصالة إلى ما بعد نصف الليل

 .فضله وإحسانه 
زدلفة إلى منى ص للنساء والضعفاء واألطفال ومن يقوم بتولي شؤونهم االنصراف من مّخوُر( 1

 . بعد منتصف الليل بعد غياب القمر لرمي الجمرة وذلك
: قال تعالى  ( وهو جبل في مزدلفة) المشعر الحرام  يقصديستحب له أن ,الفجرفإذا صلى الحاج  (1

 



    122,  398سورة البقرة ,

حتى يسفر جدًا, وإن لم يتيسر له ويستقبل القبلة ويكثر من ذكر اهلل والتكبير والدعاء بما يتيسر له 
, سلمأخرجه م( وقفت هاهنا وجمع كلها موقف )  ؛ لقول النبي  الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه

يعني بطن الوادي وهذا , أي  بطن محسر  ويسرع في وادي محسر,  ثم ينصرف قبل طلوع الشمس
 .يتعبه ويوقفه عن شده السير: سالكه أي  رألنه يحس: محسر قيل : الوادي يقال له 

. , أن يخالفهم فأراد النبي  , ألن العرب كانوا يقفون هناك فيذكرون أمجاد آبائهم  حرك: وقيل 
 . 127,  126ذي الجالل واإلكرام ألبن عثيمين ص  فتّح
الحمص قلياًل لرمي جمرة  ةأثناء سيره إلى منى يلتقط حصيات الرمي سبع حصيات أكبر من حب( 4

ومن ثم يتابع سيره على بركة اهلل إلى منى ملبيا خاشعا مكثرًا , العقبة الكبرى والباقي يأخذه من منى 
ال شريك . . إن الحمد والنعمة لك والملك . . لبيك ال شريك لك لبيك . . لبيك اللهم لبيك ) من ذكر اهلل 

 . ( لك 

 :رمي جمرة العقبة 
إلى منى رمى جمرة العقبة وهي األخيرة مما يلي مكة بسبع حصيات متعاقبات اج الحفإذا وصل 

قول بسم ) وال يستحب , ر مع كل حصاة ُبِكالتمر تقريبًا, ُيواحدة بعد األخرى, كل واحدة بقدر نواة 
وهو على  رماها النبي وقد , ( اهلل أكبر ) قول  ما عدا ولم يرد أي ذكر في الرمي( اهلل أكبر ,اهلل 

والثاني يّظلله بثوب يستره , أحدهما يقود به راحلته  رضي اهلل عنهماوكان معه أسامة بن زيد وبالل , بعيره 

؛ ألن رمي جمرة العقبة تحية   وإنما بادر بذلك, رمى الجمرة عليه الصالة والسالم من الحر حتى 
 .  128فتّح ذي الجالل واإلكرام ألبن عثيمين ص . منى فهي بمنزلة ركعتي المسجد 

: قال  أن النبي  رضي اهلل عنهاوالحكمة من رمي الجمرات إقامة ذكر اهلل عز وجل كما في حديث عائشة 

ولهذا يشرع . 11812أخرجه احمد ( ار إلقامة ذكر اهلل جموالمروة ورمي ال  عل الطواف بالبيت وبالصفاإنما ُج)
 . رمي كل حصاه من أجل أن يعظم اهلل تعالى بلسانه كما هو معظم بقلبه عندالحاج أن يكبر 
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روي عن ابن ما ؛ و  أما ما اشتهر من أن الناس يرمون الشياطين في الجمرات فهذا ال أصل له 
كم تغيظون الشيطان نأ) ّح الخبر أو األثر ن صإفإنما يقصد بذلك  (الشيطان ترمون : )عباس أنه قال 
 . ( 129ص )فتّح ذي الجالل واإلكرام ( رات جمبرميكم هذه ال

وبذلك  ,  فإذا فرغ ذبّح هديه ثم حلق رأسه إن كان ذكرًا, وأما المرأة فحقها التقصير دون الحلق 

) : رضي اهلل عنهالقول عائشة فيتطيب  , فيباح له جميع محظورات اإلحرام ماعدا النساء األول ّيحل التحلل 

بعد أن لمكة فينزل ,  رواه البخاري( قبل أن يحرم, ولحله قبل أن يطوف بالبيتإلحرامه  كنت أطيب النبي 
أن من : سبعة أشواط  وقد ذكر أهل العلم  فاضةفيطوف طواف اإل, يتطيب ويلبس ثيابه المعتادة

وهذا الطواف والسعي للحج , ثم يسعى , اإلفاضة أن يشرب من ماء زمزم لفعله طواف بعد  السنة
التحلل الثاني وجاز له  وبهذا يحل( كما أن الطواف والسعي الذي حصل منه أول ما قدم للعمرة ) 

جميع محظورات اإلحرام حتى النساء لكن ما دام داخل األميال فإنه ال يحل له الصيد وال قطع الشجر 
 .والحشيش األخضر ألجل الحرم ال ألجل اإلحرام؛ ألن اإلحرام قد تحلل منه

 :لعيد أعمال يوم ا
, سعى يثم , ف يطوثم , قصر يحلق أو يثم , نحر هديه يثم , جمرة العقبة  ىرمي: الحاج يوم العيد 

فإذا نزل من , بعضها على بعض فال حرج  مفإن قد, ة أنساك يفعلها على هذا الترتيب مسفهذه خ
, ولو رمى ثم حلق قبل أن ينحر , مزدلفة إلى مكة وطاف وسعى ثم رجع إلى منى ورمى فال حرج 

ثم نزل إلى , ولو رمى ونحر وحلق , ولو رمى ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى فال حرج , فال حرج 
ألنساك الخمسة بعضها على بعض ال بأس المهم أن تقديم هذه ا, مكة وسعى قبل أن يطوف فال حرج 

وهذا من  , متفق عليه(افعل وال حرج : ) ألن رسول اهلل ما سئل عن شيء قدم وال أخر يومئذ إال قال , به 
 . تيسير اهلل سبحانه وتعالى ورحمته بعباده 

: في االعتدال الربيعي ؛ يعني  وكان حجته ,  وجيزبركة عظيمة في وقت  اإلنسانوعند التأمل يجد 
باشر منها ثالثًا , من مزدلفة ورمى ونحر مئة من اإلبل  دفع , النهار والليل متساويان تقريبًا 

ووقف للناس ,  وحلق وحّل, رقها موشرب من , وأكل من لحمها , وأمر أن تطبخ ,  بيده  وستين
ولكن اهلل , لك أعمال عظيمة في زمن قليل فت, وصلى الظهر بمكة وطاف , ونزل إلى مكة ,  يسألونه

نسأل اهلل , وهذا شيء مشاهد , عز وجل إذا بارك لإلنسان صار يفعل في الوقت القصير أفعااًل كثيرة 
 . تعالى أن يبارك لنا في األعمار واألعمال 
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 لرابع عشرالــــدرس ا
 أيام التشريق

 

 :أيام التشريق 
 .والثالث عشر من ذو الحجة , والثاني عشر , هي األيام الحادي عشر 

 :أعمال أيام التشريق 
, ويرمي  بعد الطواف والسعي يرجع إلى منى فيبيت بها ليلتي اليوم الحادي عشر والثاني عشر 

الجمرات الثالث إذا زالت الشمس في اليومين واألفضل أن يذهب للرمي ماشيًا وإن ركب فال بأس, 
أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات  فيرمي الجمرة األولى وهي

متعاقبات واحدة بعد األخرى, ويكبر مع كل حصاة, ثم يتقدم قلياًل ويدعو دعاء طوياًل بما أحب, فإن 
 .السنة َلّصَحشق عليه طول الوقوف والدعاء دعا بما يسهل عليه ولو قلياًل لُي

عاقبات, يكبر مع كل حصاة, ثم يأخذ ذات الشمال فيقف ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات مت
مستقباًل القبلة رافعًا يديه ويدعو دعاء طوياًل إن تيسر عليه وإال وقف بقدر ما يتيسر, وال ينبغي أن 
يترك الوقوف للدعاء ألنه سنة, وكثير من الناس يهمله إما جهاًل أو تهاونًا, وكلما أضيعت السنة كان 

 .كد لئال تترك وتموتآالناس فعلها ونشرها بين 
 .ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف وال يدعو بعدها

وإن شاء تأخر فبات بها  فإذا أتم رمي الجمار في اليوم الثاني عشر, فإن شاء تعجل ونزل من منى,
 : عماًل بقوله تعالى  والتأخر أفضل,ليلة الثالث عشر ورمى الجمار الثالث بعد الزوال كما سبق, 

   إال أن تغرب الشمس من اليوم الثاني عشر  الرمي وال يجب , 121: سورة البقرة

وهو بمنى فإنه يلزمه التأخر حتى يرمي الجمار الثالث بعد الزوال, ولكن لو غربت عليه الشمس 
حل وركب لكن تأخر بسبب زحام بمنى في اليوم الثاني عشر بغير اختياره مثل أن يكون قد ارّت

 .؛ فإنه ال يلزمه التأخر؛ ألن تأخره إلى الغروب بغير اختيارهالسيارات ونحوه
 فيما يتعلق بالرمي: مسألة 

الحصى الذي يرمي به يكون بين الحمص والبندق ال كبيرًا جدًا وال صغيرًا جدًا, ويلقط الحصى من  -3
لقط الحصى منى أو مزدلفة أو غيرهما كل يوم بيومه, ولم يثبت عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه 

من مزدلفة, وال أنه لقط حصى األيام كلها وجمعها, وال أمر صلى اهلل عليه وسلم أحدًا بذلك من 
 .أصحابه فيما أعلم

ال يجب في الرمي أن تضرب الحصاة نفس العمود الشاخص, بل الواجب أن تستقر في نفس  -1
جب عليه أن يرمي الحوض الذي هو مجمع الحصا, فلو ضربت العمود ولم تسقط في الحوض و

 .بدلها, ولو سقطت في الحوض واستقرت به أجزأت وإن لم تضرب العمود
لو نسي حصاة من إحدى الجمار فلم يرم إال بست حصيات ولم يذكر حتى وصل إلى محله فإنه  -1

يرجع ويرمي الحصاة التي نسيها وال حرج عليه, وإن غربت الشمس قبل أن يتذكر فإنه يؤخرها إلى 
ثاني, فإذا زالت الشمس رمى الحصاة التي نسيها قبل كل شيء, ثم رمى الجمار لليوم اليوم ال
 .الحاضر
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 في التوكيل في رمي الجمار: مسألة 

ال يجوز لمن قدر على رمي الجمار بنفسه أن يوكل من يرمي عنه سواء كان حجه فرضًا أم نفاًل؛ ألن 
ه الرمي بنفسه كالمريض والكبير والمرأة وأما من يشق علي. نفل الحج يلزم من شرع فيه إتمامه

الحامل ونحوهم فإنه يجوز أن يوكل من يرمي عنه سواء كان حجه فرضًا أم نفاًل, وسواء لقط 
 .الحصى وأعطاها الوكيل أو لقطها الوكيل بنفسه فكل ذلك جائز

حج عن نفسك ) : وقوله( ابدأ بنفسك) :  ويبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه ثم عن موكله لعموم قوله  
فيرمي الجمرة . ويجوز أن يرمي عن نفسه ثم عن موكله في موقف واحد. ( ثم حج عن شبرمة

األولى بسبع عن نفسه ثم بسبع عن موكله وهكذا الثانية والثالثة كما يفيده ظاهر الحديث المروي 
  وابن ماجةرواه أحمد , ( فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم حججنا مع النبي ) : عن جابر قال

 في وقت الرمي والترتيب بين الجمار: مسألة  

أن وقت الرمي يوم العيد للقادر بعد طلوع الشمس, ولمن يشق عليه مزاحمة الناس من وذكرنا سبق 
آخر الليل ليلة العيد, وأما وقت الرمي في أيام التشريق فإنه من زوال الشمس فال رمي قبل الزوال 

ويستمر وقت  ( خذوا عني مناسككم) : ما رمى في أيام التشريق إال بعد الزوال وقال ألن النبي 
الرمي في يوم العيد وما بعده إلى غروب الشمس فال يرمي في الليل, ويرى بعض العلماء أنه إذا فات 

 الرمي في النهار فله أن يرمي في الليل إال ليلة أربعة عشرة النتهاء أيام منى بغروب الشمس من
اليوم الثالث عشر, والقول األول أحوط, وعليه فلو فاته رمي يوم فإنه يرمي في اليوم الذي بعده إذا 

 . زالت الشمس يبدأ برمي اليوم الذي فاته فإذا أكمله رمى لليوم الحاضر
والترتيب بين الجمار الثالث واجب, فيرمي أواًل الجمرة األولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم 

ة العقبة, فلوا بدأ برمي جمرة العقبة ثم الوسطى أو بالوسطى, فإن كان متعمدًا عالمًا وجب عليه جمر
 .إعادة الوسطى ثم جمرة العقبة, وإن كان جاهاًل أو ناسيًا أجزأه وال شيء عليه

 في المبيت بمنى:  مسألة 

ظم الليل سواء من أول المبيت بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر واجب, والواجب المبيت مع
الليل أو من آخره, فلو نزل إلى مكة أول الليل ثم رجع قبل نصف الليل أو نزل إلى مكة بعد نصف 

 .الليل من منى فال حرج عليه ألنه قد أتى بالواجب
 ويجب أن يتأكد من حدود منى حتى ال يبيت خارجًا عنها
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 خلامس عشرالــــدرس ا
 طواف الوداع

 

فبعد أن ينتهي وفود الحجيج من آداء مناسكهم بأركانها , الوداع هو آخر واجبات الحج طواف 
ن طواف الوداع آخر العهد وليك, يتجه الحجاج إلى مكة المكرمة للطواف حول البيت  ,وواجباتها 

متفق ( بالبيت  ِهال ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهد) : الذي قال  امتثاال ألمره . .  ببيت اهلل الحرام  

 .  عليه
قبيل سفره مباشرة عائدًا إلى بلده وال يعفى من طواف الوداع إال  هويجب على الحاج أن يؤدي

أمر الناس أن يكون آخر عهدهم ) :   ةقولل, ما ا ؛ وال شيء عليهمالحائض والنفساء فيسقط عنه
فالحائض والنفساء ليس عليهما وداع, وال ينبغي أن  ,  رواه البخاري(  بالبيت إال أنه خفف عن الحائض

لكن إن طهرتا قبل مفارقة بنيان مكة  , يقفا عند باب المسجد الحرام للوداع لعدم وروده عن النبي 
 .طواف الوداع  فإنه يلزمهما

 : مسألة 
لم  (في موضع قريب من مكة ) ثم خرج من مكة وأقام يومًا أو أكثر طاف الحاج طواف الوداع  إذا

 . يلزمه إعادة الطواف
 : مسألة 

أو اشترى حاجة في طريقه فال حرج  متاعهالوداع النتظار رفقة أو تحميل  طواف بعدالحاج بقي  إذا
عليه, وال يعيد الطواف إال أن ينوي تأجيل سفره مثل أن يريد السفر في أول النهار فيطوف للوداع, 

إعادة الطواف ليكون آخر عهده  في هذه الحالة ثم يؤجل السفر إلى آخر النهار مثاًل, فإنه يلزمه
 . بالبيت

على سبيل التعظيم واإلجالل والمحبة والخضوع هلل رب والعمرة ينبغي للعبد أن يقوم بشعائر الحج و
 . العالمين, فيؤديها بسكينة ووقار واتباع لرسول اهلل 

وينبغي أن يشغل هذه المشاعر العظيمة بالذكر والتكبير والتسبيّح والتحميد واالستغفار؛ ألنه في  
 عبادة من حين أن يشرع في اإلحرام حتى يحل منه, 

فث والفسوق والعصيان والجدال لغير نصرة الحق أما الجدال من أجل نصرة الحق فهذا ويتجنب الر
 .جنب االعتداء على الخلق وإيذاءهم ويت. واجب في موضعه
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 عشر  سادسلالــــدرس ا
 الفوائد

 
 : هذه فوائد تتعلق بالمناسك تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفتها

  ولى الفائدة األ
 في إحرام الصغير

 وال يجزئه عن حج الفريضة, الصغير الذي لم يبلغ ال يجب عليه الحج, لكن لو حج فله أجر الحج
عيده إذا بلغ, وينبغي لمن يتولى أمره من أب أو أم أو غيرهما أن يحرم به وثواب النسك يكون وُي,

رفعت  للصبي ولوليه أجر على ذلك لما في الصحيّح من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما أن امرأة
 ".نعم ولك أجر" "يا رسول اهلل, ألهذا حج؟ قال: صبيًا إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم

إنو : ًا وهو الذي يفهم ما يقال له فإنه ينوي اإلحرام بنفسه فيقول له وليهِزِيَموإذا كان الصبي ُم 
لمبيت بمنى اإلحرام بكذا, ويأمره أن يفعل ما يقدر عليه من أعمال الحج مثل الوقوف بعرفة وا

ومزدلفة, وأما ما يعجز عن فعله كرمي الجمار فإن وليه ينوب عنه فيه أو غيره بإذنه إال الطواف 
 والسعي فإنه إذا عجز عنهما يحمل

أثبت أن له حجًا فإذا ثبت الحج ثبتت أحكامه  وإحكام إحرام الصغير كأحكام إحرام الكبير؛ ألن النبي 
الصغير ذكرًا جنب ما يجتنبه الرجل الكبير, وإن كانت أنثى جنبت ما ولوازمه, وعلى هذا فإذا كان 
د الصغير بمنزلة خطأ الكبير, فإذا فعل بنفسه شيئًا من محظورات ْمتجتنبه المرأة الكبيرة, لكن َع

 .اإلحرام فال فدية عليه وال على وليه
 ثانيةالفائدة ال

 في االستنابة في الحج

فإن كان قادرًا على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج, وإن كان إذا وجب الحج على شخص  :أوال 
عاجزًا عن الحج بنفسه فإن كان يرجو زوال عجزه كمريض يرجو الشفاء فإنه يؤخر الحج حتى 

 .يستطيع, فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته وال إثم عليه
ريض الميؤوس منه ومن ال وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزًا عجزًا ال يرجو زواله كالكبير والم

عنه؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما  َجُحل من َيِكَويستطيع الركوب فإنه ُي
يا رسول اهلل, إن فريضة اهلل على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا : أن امرأة من خثعم قالت"

 ".حجة الوداع نعم, وذلك في: ال يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال
 .ويجوز أن يكون الرجل وكياًل عن المرأة والمرأة عن الرجل :ثانيَا 
وإذا كان الوكيل قد وجب عليه الحج ولم يحج عن نفسه فإنه ال يحج عن غيره بل يبدأ بنفسه  :ثالثًا 

بي لبيك عن شبرمة فقال الن: سمع رجاًل يقول أن النبي "أواًل لحديث ابن عباس رضي اهلل عنهما 
  : (أحججت عن نفسك؟ : فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم. أخ لي أو قريب لي: من شبرمة؟ قال
  رواه أبو داود وابن ماجة, (حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة: قال. ال: قال

لبيك عن أم فالن : لبيك عن فالن, وإن كانت أنثى قال: واألولى أن يصرح الوكيل بذكر موكله فيقول
أو عن بنت فالن, وإن نوى بقلبه ولم يذكر االسم فال بأس, وإن نسي اسم الموكل نوى بقلبه عمن 

 سبحانه وتعالى  اهلل تعالى يعلمه وال يخفى عليهفوكله وإن لم يستحضر اسمه 
 

 . علم وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعينواهلل أ


