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 بسم هللا الرحمان الرحيم

 واصلي واسلم علي المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه أجمعين

 .وبعد

هذه رسالة ميسره في بيان أحكام فريضة الحج ، منقسمة علي مقدمة 

 . وبابين وخاتمة

  بيان حكم الحج، وشروطه واركانه، وواجباتهالمقدمة : في. 
 

 الباب االول: االحرام معناه وأحكامه 
 

 الباب الثاني: اعمال الحج مرتبة حسب االيام 
 

 من اليوم الثامن الي الثالث عشر من ذي الحجة . 
 

 الخاتمة : معاني األنوار في كالم هللا وسنة المختار 

 والناشراسأل هللا أن ينفع بها الكاتب والقاري 

 لها والحمد هلل رب العالمين

 .سالم علي المرسلين

            غفر هللا له ولوالديه              رياض بن عبد الكريم :  كتبه
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 المقدمة

 

  معنى الحج ، وحكمه، وشروطه ، وواجباته

  معني الحج : هو تكرار قصد من تعظ 

  . الحرام بأداء المناسك قربة هلل تعالىوشرعاً : هو قصد بيت هللا 

  حكمه :  فرض علي الفور لمن كان مستطيعا

 ) لقوله هللا : ) وهلل علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيال

 شروط صحته: االسالم ، العقل، التميز، الزمان، المكان

 .شروط الوجوب: البلوغ، االستطاعة

  . الطواف. السعياركانه: اإلحرام ، الوقوف بعرفه ، 

الواجبات : اإلحرام من الميقات، الوقوف بعرفه للغروب لمن وقف 
بها نهارا . المبيت بمزدلفة، رمي الجمرات، الحلق او التقصير ، 

 المبيت بمني، طواف الوداع
 
 



4 

  

  الباب االول                         

 

  :االحرام معناه، وأحكامه 

 .معني االحرام: هو نية الدخول بالنسك  اوال:

 . والنسك هو :احد انواع التعبد هلل في الحج

  : واإلنساك ثالثة 

 االفراد، القران، التمتع

 ) المحظورات) المحرمات أحكام االحرام : 

 .محظورات بسبب الحرم •

 .محظورات بسبب االحرام •

) يقتل  : فهو حرام بحرمة هللا الي يوم القيامة فال : اما الحرم

والينفرصيده، واليقطع شجره الذي نبت بطبعه، والتلتقط لقطته 

االلمعرف . وهي محرمات علي المحرم بالحج او العمرة، رجال كان 

او امرأة ، كما انها محرمة علي غير المحرم، ومن قتل صيدا فجزاٌء 

ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يوزع مثل ما قتل من النعم يحكم به 

علي فقرا الحرم وال ياكل منه شيا، أما ان ارتكب الثالث الباقية فال 

 .يلزمه اال التوبة واالستغفار
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وحدود الحرم) مكة( معلمة ، وعرفات ليست من الحرم )  يعني من 

 )الحل: وهوما يحل فيه ما ذكر تحريمه انفا

 )في النسك )يعني: الحج او العمرة وهو نية الدخول وأمااالحرام:

 

 :فيحرم علي الحاج اوالمعتمرحال إحرامهما امور وهي

 اهله جماع •

 األخذ من شعره •

 تقليم اظافره •

 لبس مافصل علي الجسم بالنسبة للرجال، •

 

 اما المرأة فتلبس ما تشأ من الثياب

 التعطر •

  تغطية الراس او الوجه أواالرجل •

 لبس الكفوف والجوارب •

 النكاح لنفسه ، او لغيره، وال يخطب أمرا ة لنفسه او لغيرهعقد  •

•  

اليجوز ان يخرج من المرأة اال وجهها وكفيها ، وال تنتقب  فائدة :

 . والتلبس الكفوف
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  حكم ارتكاب المحظورات       

 :وهي علي ثالثة اقسام

 :محظورات في نفسه ، وهي خمسه -االول

 .الثياب من الجسم علي فصل ما .1

 .تغطية الراس .2

 .)التطيب)وضع العطر .3

 . تقليم األظافر .4

  .)األخذ من شعر جسمه )من اي مكان .5

6.  

 :حكمها

من فعل واحدا منها فهو مخير بين واحد من ثالثة أشياء وجوباً، 

 : وهي

 اما ان يصوم ثالثة ايام. 

 وأما ان يطعم ستة مساكين لكل واحد وجبة مشبعة. 

  الحرم. اوسبع بدنة )سبع وأما ان يذبح شاة يقدمها لفقرا

 .)ناقة او بقرة

 : محظورات في غيره وهي-الثاني

 عقد النكاح والخطوبة ) لنفسه او لغيره(. 

 من تقبيل  إنزال (مباشرة زوجته من غير جماع أو

 )ومعانقة ومداعبة ونحوها
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  :وحكمها

 .إليلزمه شي اال التوبة واالستغفار

 

 :جماع زوجته وهو علي قسمين -الثالث

 .االول: قبل التحلل االول

  :وحكمه

 : يلزمه خمسة أشياء

 .فساد حجه .1

 التوبة واالستغفار .2

نحر بدنة) ناقه اوبقرة( فان لم يستطع ، صام ثالثة ايام في  .3
 الحج وسبعة اذا رجع الي اهله

 .االستمرار في أدا المناسك  .4
 .القضاء ) اي: يحج من العام القادم( فهو دين في ذمته .5

 
 .التحلل االولالثاني: بعد  

 :وحكمه

 التوبة واالستغفار 

 الفدية، وهي: ذبح شاة او سبع بدنة 

 وحجه صحيح
 

  معنى التحلل : وهو ان يحل المحرم إحرامه
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  : وهي والتحلل االول يحصل  بفعل اثنين من ثالثة

رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر من ذي الحجة. طواف  .1

 اإلفاضة بعد الوقوف بعرفة، 

 . او تقصيره حلق راسه .2

فيحل له ما حرم عليه بسبب االحرام اال جماع اهله  .3

 .ومباشرتها

فان فعل الثالثة المذكورة حل له ذلك ورجع الي حياته االعتيادية ، 

       . )وهذا هو التحلل الثاني( وأتم باقي المناسك
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 الباب الثاني

 اعمال الحج مرتبة علي االيام    

 : تمهيد

في التمهيد شرح حج المتمتع مثاال للتطبيق ، وسنشرع  سوف نعتمد

في بيان اعمال العمرة لمن أراد ان يعتمر ، والحاج المتمتع البد ان 

  . يبدأ بالعمرة اوال، ثم نشرح اعمال الحج حسب االيام وهللا الموفق

  ( حج المتمتع مثاالً للتطبيق )      

  يبدأ المتمتع في حجه بالعمرة

 هي الزيارة ، لغًة :والعمرة 

بأعمال مخصوصة  هي قصد البيت الحرام ، والعمرة شرعاً :

 .شرعاً 

  : أركانها

 .) اإلحرام ، ) نية الدخول بالعمرة  -١ 

 .)الطواف ، ) سبعة أشواط حول  البيت  -٢ 

السعي ، ) بين الصفا ، والمروة ، سبعة أشواط : الذهاب شوط  -٣ 

 .)والرجوع شوط

 : واجباتها
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 . أالحرام من الميقات -١ 

 . الحلق أو التقصير -٢ 

 ( صفة العمرة )             

الى منطقة الميقات ، أو يحاذي  عندما يصل المتمتع بالعمرة والحج ،

 :براً أو بحراً أو جواً ، يفعل اآلتي حدودها

ثم يغتسل للإلحرام كغسل    يغتسل غسله المعتاد للتنظف ، -١

  الجمعة

جانبه أاليمن ثم أاليسر  ضؤ ، ثم يفرغ الماء ثالثاً علىيبدأ بالو (

 .) يفرغ الماء على سائر بدنه كذلك ، ثم

شاء صلى ركعتين سنة  ويتطيب ، ثم يلبس ثياب أالحرام وإن 

  . الوضوء

متلفظاً بلسانه :) لبيك  ثم ينوي بقلبه اإلحرام ، وهو قصد العمرة -٢ 

 .) أللهم عمرة متمتعاً بها إلى إلحجشاء قال: لبيك   أللهم عمرة ، وإن

 : تنبيه 

ينبغي أن يتجرد عن محظورات اإلحرام الملبوسة )كالطواقي، 

 والجوارب وكل ما فصل على الجسم من الثياب ( قبل نية اإلحرام ، 
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ألنه إذا نوى اإلحرام وهو البس لما ذكر أنفاًمتعمداًغير ناٍس فقد 

وقد مر ّٓ ذكرها في باب إرتكب محظورا من محظورات اإلحرام  

 . فراجعها محظورات اإلحرام ، وأحكامها ،

يستمر بالذكر والدعاء والتلبية ، حتى إذا وصل الى مكة استحب  -٣

مبتعدا عن محظورات اإلحرام كالعطور  -للطواف  له ان يغتسل

وله تغيير إحرامه ، اوغسله ، فان دخل البيت ورأى الكع  -ونحوها 

  .   ةالمشرفة قطع التلبي

عند دخول المسجد الحرام يقدم رجله اليمنى داعياً :) بسم هللا  -٤

والصالة ، والسالم على رسول هللا ، أعوذ باهلل العظيم وبوجهه 

الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب 

 . ) رحمتك

ثم يضطبع ، واإلضطباع ، أن يكشف كتفه أأليمن مغطياً كتفه 

يسرأأل  . 

ثم يتجه نحو الحجر األسود ليقبله إن أمكنه ذلك ، وإن تعذر عليه ، 

فال يجوز له مدافعة الناس ، فإستالم الحجر وتقبيله سنة ، وتركها 

ألجل الزحام والتدافع قربة الى هللا تجعله مثاباً على نيته إن شاء هللا ، 

  . فأذية المسلمين محرمة

 هللا أكبر ، مشيراً بيده اليمنى الى ثم يبدأ بالطواف قائالً بسم هللا

الحجر االسود إن تعذر عليه إستالمه ويطوف سبعة أشواط مبتدأً من 

 . ركن الحجر األسود منتهياً أليه
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 : تنبيهات حول الطواف 

الطهارة شرط في الطواف ، فال يصح طواف الحائض  أألول :

 والمحدث ، والنفساء ،

حتى إذا طهرت أغتسلت وطافت ، أما الحائض فتبقى محرمًة ،  

 .وهكذا النفساء

إن أحدث المحرم حال طوافه ، فيلزمه الطهارة من الحدث ،  الثاني :

وال ويعتبر الشوط الذي انتقض فيه وضوءه ، وإنما يبني على الذي 

 . قبله . فإن كان هو الشوط الرابع بنى على الثالث وهكذا

ف ستاً أم سبعاً ( بنى إن شك في عدد األشواط ) هل طا الثالث :

 . على أألقل وأكمل الطواف

يرمل في أألشواط الثالثة أألولى ،رابعا :   

والرمل هو :) إسراع المشي ، مع مقاربة الخطى ، أقرب إلى 

الهرولة ( ، وال يكون الرمل إال في طواف العمرة للمتمتع ، وطواف 

يرمل في القدوم وهو الطواف أألول للمفرد والقارن بالحج ، فال 

وال في طواف الوداع طواف اإلفاضة الذي هو ركن الحج  

أن يطوف من وراء الحطيم وهو :) البناء المقوس بجانب الخامس : 

الكعبة المشرفة ( ألنه من أثر قواعد ابراهيم عليه السالم يوم بنى 

 البيت ،
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فالطواف من داخله ال يعد شوطاً للطواف الن بعضه من الكعبة ، 

راد أن يصلي في داخل الكعبة فليصل في الحطيم ويسمى ولهذا من أ

 . ) الحجر حجر إسماعيل( فحكمه حكم البيت

فإذا انتهى من الطراف توجه الى مقام إبراهيم  ) الحجر الذي  - ٥

وقف عليه إبراهيم عند بناء الكعبة وعليه أثار قدميه ( وتلى قوله 

 .) تعالى :) واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى

يصلي خلفه ركعتين يقرأ في األولى ) الفاتحة وسورة الكافرون ( ثم 

وفي الثانية ) الفاتحة ، وسورة أإلخالص ( وله أن يقرأ ما تيسر من 

 القرأن مع سورة الفاتحة إن لم يكن يحفظهما

فإن تعذر عليه الصالة خلف المقام لشدة الزحام فليصل في أي مكان 

 . شاء من البيت

ب من ماء زمزم وليتضلع منه ) يشرب كثيراً( ثم ينصرف ليشر - ٦

 فإنه طعام من الطعم ، وشفاء من السقم ، وهو لما شرب له ، 

وبعد أإلنتهاء من الشرب يستقبل القبلة رافعاً يديه داعيأ بما شاء 

  . لنفسه وأهله والمسلمين

ثم يتجه الى جبل الصفا واليلزمه صعود الجبل ، ولكن يلزمه  - ٧

وده قائالً : أبدأ بما بدأ هللا به ثم يقرأ قوله تعالى:) إن الدخول في حد

الصفا والمروة من شعائر هللا فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح 

عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن هللا شاكر عليم (. ثم 

 يستقبل الكعبة ذاكراً داعياً : )ال اله اال هللا وحده ال شريك له ،
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مد وهو على كل شيء قدير ، ال اله اال أهلل وحده له الملك وله الح

أنجز وعده ونصر عبده وهزم االحزاب وحده ( يكررها ثالثاً ثم 

 . يدعو بما شاء

فإذا فرغ من دعائه إتجه الى المروة ، وعند الوصول الى العلمين 

األخضرين ) أضاءة خضراء على جانبي جدار المسعى ( يهرول 

بمثل ما عمل عند الصفا . غير انه ال ،فإذا وصل الى المروة عمل 

يقرأ اآلية  فيكون قد أتم الشوط االول من السعي بين الصفا والمروة 

 . الى الصفا ويصنع ذلك في سائر األشواط السبعة ، ثم ينزل متجهاً 

 : تنبيهات حول السعي 

السعي سبعة أشواط مبتداًء بالصفا منتهياً بالمروة ، الذهاب  أوالً :

 . والرجوع شوطشوط 

ال يشترط الطهارة للسعي فللمرأة الحائض أن تسعى فضال  ثانياً :

  . عن المحدث

له أن يقراء القرأن ويدعو بما شاء حال طوافه كما له أن يذكر  ثالثاً :

 . هللا بالتسبيح والتحميد والتهليل ونحو ذلك

ام ، وعند اإلنتهاء من السعي يكون قد أتم أركان العمرة :) اإلحر -٨

والسعي (وأحد واجباتها:) أإلحرام من الميقات (، وبقي  والطواف ،

عليه واجب واحد ، وهو حلق رأسه ، أو تقصيره ، والتقصير أفضل 

للمتمتع حتى يبقى له شعر يحلقه في حجه ، ليصيب دعوة النبي 

صلى هللا عليه وسلم ، حيث دعا ثالث مرات للمحلقين ، ومرة 

 . للمقصرين
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أن يكون ذلك من سائر شعره ، وينبغي االنتباه ألمر تقصير شعره ! 

لنهي النبي صلى هللا عليه وسلم عن القزع وهو :) أخذ بعض الشعر 

 ، ( وترك البعض االخر

أما المرأة فيكفيها أن تأخذ قدر أنملة من كل خصلة إن كان مظفوراً ، 

دة  أو تجمع ما استطاعت من شعرها ألخذ أنملة وهي قدر عق

 األصبع . وبذلك يكون قد أتم العمرة ،

وليتحلل تحلالً كامالً  ! يعني يرجع الى حالته قبل االحرام فيحل له 

ما حرم عليه بسبب اإلحرام ، ال بسبب الحرم فحرمة الحرم باقية في 

حق المحرم ، وغيره وهي : ) قتل صيد الحرم وتنفيره وقطع شجره 

  .) وأخذ لقطته االلمعرف

أإلنتهاء من العمرة يمكث المتمتع بمكة منشغالً بالصالة  بعد - ٩

والذكر وقراءة القران وفعل الخيرات ، حتى اليوم الثامن من ذي 

والذي يسمى يوم التروية لُيهل بالحج ، وسيأتي بيانه في الحجة ، 

  .أعمال الحج وما يقوم به الحاج من أعمال في اليوم الثامن

 الحج  

العمرة ، فإنه ينتظر اليوم الثامن من ذي الحجة  بعد أن أكمل المتمتع

 .  ألداء فريضة الحج

واليوم الثامن من ذي الحجة هو المسمى يوم التروية ، وفي هذا 

 الفصل أخي الحاج ! سنشرع في بيان أعمال الحج حسب األيام ،
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للتيسير والتركيز على ما تقوم به في هذه االيام المباركة ، وفقنا هللا 

  . طاعته ومرضاتهوإياك ل

 

 ) يوم التروية الثامن من ذي الحجة(

 يستحب للحاج أن يغتسل ، ويتطيب، -١

ويقلم أظفاره ، ثم يلبس ثياب األحرام ، متجرداً من كل ما فصل  

على الجسم من الثياب ، بما في ذلك المالبس الداخلية ، والجوارب 

  . والكفوف والكمامات وغطاء الرأس

تهيئ لإلحرام وهو الركن األول من أركان الحج . وعندها يكون قد 

ثم يركب الحافلة ناوياً بقلبه متلفظاً بلسانه :  ) لبيك اللهم حجاً ( . 

وعندها يصبح محِرماً فيحذر من محظورات اإلحرام  والتي قد مر 

 ذكرها ، ويبدأ بالتلبية ،

 وهي سنة الذكر في الحج والعمرة وهي قوله :) لبيك اللهم لبيك ،

  ) لبيك ال شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك

 . ويكثر من الذكر والدعاء
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 : تنبيهات

المرأة تحرم ولو كانت حائضاً أو نفساء ، بل وتؤدي كل  أوالً :

 أعمال الحج إال طواف اإلفاضة ،

فإنها تؤخره حتى تطهر . فليس من شروط اإلحرام الطهارة وال 

 . أعمال الحج اال الطواف حول البيتشيء من 

المرأة تحرم بثيابها المعتادة غير متبرجة بزينة ) فال تعطر  ثانياً :

نفسها وال ثيابها ، والتلبس ضيقا ًوال شفافا ًيصف بدنها ، وال يجوز 

أن يخرج منها إال وجهها وكفيها كما اليجوز لها أن تلبس الكفوف 

 . وال النقاب

ج من مكان إقامته ، من الفندق الذي يسكن فيه ، ُيحرم الحا ثالثا :

وال يحتاج أن يذهب الى الميقات . فحكمه في ذلك كأهل مكة 

يحرمون من بيوتهم . أو من أي مكان هو فيه مادام في حدود منطقة 

الميقات فله أن يحرم من منى ، أو المزدلفة أو عرفة لقوله صلى هللا 

فمهله من  -مناطق الميقات  يعني -عليه وسلم :) فمن كان دونهن 

  . ( حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة

أما أالحرام للعمرة ، لمن كان بمكة ساكناً فيها أو وافداً إليها  رابعاً :

 . فالبد أن يذهب لمنطقة ميقات أهل مكة  وهي الجعرانَّة ، أو التنعيم

وله أن ينطلق من مكة الى منى قبل الظهر ضحاً أو بعد خامساً : 

 . لك إذ السنة أن يصلَي الظهر بمنىذ
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فإذا وصل منى صلى بها الظهر جماعة قصراً ، فيصلي كل  - ٢

صالة في وقتها جماعة ويقصر الرباعية ، ويبيت فيها الى اليوم 

التاسع ، ويستغرق وقته بالتفرغ للعبادة والذكر والدعاء وفعل 

  . الخيرات

 . ال شيء عليهوالمبيت بِمنى مستحب من سنن الحج من تركه 

      

          

 ( اليوم التاسع )

وهو يوم عرفة ، يتهيء فيه الحاج للوقوف بعرفة فيخرج من  -١

منى قبل الظهر ليصل الى عرفات كي يصلي فيها الظهر والعصر 

 جمعاً وقصراً ، بأذان. واحٍد وإقامتين ، ويخطب فيهم إمامهم

 ،  قبل الصالة وفي مكانهم من أي بقعة من عرفات

ثم يشتغل بالدعاء والذكر وله أن يذهب ليقف عند الصخرات وهو 

 المكان الذي وقف عنده النبي صلى هللا عليه وسلم

وإال مكث في مكانه فعرفة كلها موقف ،ويبقى الى وقت الغروب ، 

فالوقوف بعرفة ركن من أعظم أركان الحج ومن فاته الوقوف بعرفة 

 ! ، فقد فاته الحج
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الى الغروب لمن وقف بها نهاراً واجب . وأفضل الذكر والوقوف بها 

قوله ؛) ال إله اال هللا وحده الشريك له له الملك وله الحمد وهو على 

 .) كل شيء قدير

 : تنبيهات  

الوقوف بعرفة أعظم أركان الحج :) الحج عرفة ( كما أخبر  أوالً :

 صلى هللا عليه وسلم

 . ( أو نائماً أو راكباً أو ماشياً  ويتحقق الوقوف بها ولو للحظة ) يقظا

ليعلم الحاج أن وادي عرنة ليس من عرفة ، وُيعرف ذلك من  ثانياً :

خالل العالمات الموجودة على حدود منطقة عرفات ، وأن مقدمة 

 . مسجد نمرة خارج حدود عرفة أما مؤخره فداخل حدودها

من الوقوف بعرفة الى وقت غروب الشمس واجب في حق  ثالثاً :

وقف بها نهاراً ، فمن وقف بها نهاراً ولم يبقى الى وقت غروب 

 . الشمس ، فإنه يلزمه ذبح شاة تقدم لفقراء الحرم

حضور الصالة في مسجد نمرة ليس شرطاً وال واجباً ،  رابعاً :

السيما مع كثرة الزحام والتدافع ، فاالفضل أن يصلوا مع أمامهم بعد 

  . ان يخطب بهم

قوف على جبل عرفات ليس سنة فعرفة كلها موقف بما الو خامساً :

  فيها حبل عرفات فليقف حيث تيسر له الوقوف فيها
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اليصلى المغرب والعشاء بعرفة ، بل السنة تأخير المغرب  سادساً :

الى وقت العشاء ليصليهما في وقت العشاء بالمزدلفة ، إال إذا تأخر 

 . ريقكثيرا بسبب الزحام فله أن يصليهما في الط

عند الوصول الى المزدلفة ، يؤدي الحاج صالة المغرب ، ثالث  - ٢

ركعت ثم يجمع معها صالة العشاء قصراً ركعتين ، ويلزمه المبيت 

فيها ، وهذا المبيت واجب ، فإن تركه ُيوجب عليه ذبح شاة يقدمها 

لفقراء الحرم ، ويبقى ليصلي الفجر ، وبعد الصالة يستقبل القبلة 

 .ا شاءداعياً بم

 : تنبيهات

بعد منتصف الليل يجوز للنساء وكبار السن والصبية  أوالً :

والمرضى ومسؤولي الحمالت ومن يقوم على رعاية الحجاج 

 . الخروج من المزدلفة وهي رخصة ، ويكره ذلك لغيرهم

الُيشترط وال يستحب جمع الحصى من المزدلفة وال من  ثانياً :

ِمنى , أو من الطريق فالباب واسع غيرها وله أن يجمع الحصى من 

 . والحمد هلل

المزدلفة هي المشعر الحرام في قوله تعالى : ) فإذا أفضتم من  ثالثاً :

عرفات فاذكروا هللا عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم 

من قبله لمن الضالين (. ومزدلفة كلها موقف ففي أي مكان بات أو 

  وقف فقد أدى الواجب
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  )اليوم العاشر يوم العيد ( 

بعد المبيت والوقوف بالمزدلفة ، وقبل شروق الشمس يذهب   - ١

الى منى لرمي جمرة العقبة ) وهي أخر الجمرات الثالث واألقرب 

لجهة لمكة وهي الجمرة الكبرى ( ، ورمي جمرة العقبة واجب 

 . اليجوز تركه وإال لزمه ذبح شاة يقدمها لفقراء الحرم

وعند الوصول لجمرة العقبة يقطع التلبية ويرميها بسبع حصياة ، 

حجم الحصاة بحجم نواة التمر بقطع النظر عن الشكل بيضوي أو 

 هندسي . يقول عند رمي كل حصاة هللا أكبر  ، 

ثم يبدأ بتكبيرات العيد قائال : ) هللا أكبر أهلل أكبر ال إله إال هللا أكبر 

الى صالة عصر اليوم الثالث عشر من ذي أهلل أكبر وهلل الحمد (. 

الحجة ثالث أيام التشريق .  ويرمي من بعد شروق الشمس الى أخر 

   . الليل فكل ذلك وقت للرمي والحمد هلل

  : تنبيهات 

  . ليس من السنة غسل الجمرات ، والتعطيرها أوالً :

 اليجوز الرمي بأكثر من سبع حصيات إال إذا شك فيبني على ثانياً :

األقل فإن شك هل رمى سبعا أو ستا إعتبرها ستاً ورمى واحدًة 

 . أخرى  وهكذا

عليه أن ينتبه للحصاة كي تسقط في الحوض . واليشترط  ثالثاً :

 . أصابة المرمى
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ان أصابة الحصاة المرمى وخرجت منه ، فال يلزمه أعادة  :رابعاً 

يرمي رميها .واليجوز له وضع الحصيات كلها في الحوض بل ، 

   . كل حصاة لوحدها

اليجوز له أن يرمي بحصاة رمي بها أو الحصى الذي في  خامساً :

الحوض . أما الحصى القريب من الجمرات فال حرج أن يرمي به ، 

  أذ االصل البراءة

 . ) يعني : لم ُيرَم به(

إن فاته رمي جمرة العقبة ، فيجوز له قضاء الرمي في  سادساً :

كذ من فاته رمي الجمرات الثالث في آليوم الحادي اليوم التالى ، وه

 عشر، والثاني عشر فله قضاء رمي اليومين

في الثالث عشر ، ومن لم يرمي أحد الجمرات أو فاته الرمي حتى 

غابت شمس اليوم الثالث عشر ، فقد وجب عليه ذبح شاة عن كل يوم 

  . لم َيرِم به يقدمها لفقراء الحرم

ن أن يوكل من يرمي عنه إن كان مريضاً أو يجوز لإلنسا سابعاً :

كبيراً أو صغيراً ، وال توكل المرأة أحداً يرمي عنها إال أن كانت من 

 . أحد الثالثة المذكورين أنفاً 

يجوز للعاملين في خدمة الحجيج أن يؤخروا الرمي ألى اليوم  ثامناً :

الثالث عشر ، قضاء فقد رخص النبي صلى هللا عليه وسلم ذلك 

سقاة ، وهم من يجلب الماء للحجيج ، ويدخل في حكمهم أهل لل

 . الخدمة من أصحاب الحمالت ونحوهم
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من أخر الرمي عليه أن يبداء برمي الجمرات الثالث مبتدأً  تاسعاً : 

بالصغرى منتهياً بالكبرى ، ثم يعيد الرمي مرة عن اليوم الثاني مبتدأً 

  . بالصغرى منتهياً بالكبرى ، وهكذا

إن جهل العدد ورمى بأقل منه ، عليه أن يرجع ويرمي  عاشراً :

 . الجمرة التي أخطأ فيها ، واليلزمه إستئناف رمي الجمرات الثالث

ومن قدم وأخر كمن بدأ بالوسطى ثم الصغرى وهكذا  الحادي عشر :

 . فعليه إستئناف رمي الجمرات الثالث من جديد كأنه ما رمى

مي الجمار ، ُيشترط أن يكون من حجاج الوكيل في ر الثاني عشر :

ذلك العام ، وأن يبدأ بالرمي عن نفسه إن كان حجه حج فريضة ، 

وإن كان حجه تطوعاً فال حرج أن يبدأ بمن وكله ثم عن نفسه 

 واألولى أن يبدأ بنفسه ،

ويرمي عن نفسه ثم عن موكليه وال يحتاج أن يكمل رمي  الجمرات 

 . كليهالثالث ثم يرجع ليرمي عن مو

نقصان رمي أحد الجمرات حصوة أو حصوتين ، ال  الثالث عشر :

     يلزمه شيء

بعد أإلنتهاء من رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر ، عليه ذبح  -٢ 

الهدي بنفسه أو يوكل من ينوب عنه بذلك بالتنسيق مع صاحب 

الحملة ، وصاحب الحملة مؤتمن على ذلك فليحرص ما ستطاع ، 

ي كشرط األضحية والعقيقة في االختيار والقسمة ،وشرط الهد  
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أما االختيار فتكون من طيب األنعام ) العرجا والضعيفة والمريضة 

وال مكسورة القرن والعوراء ( سليمة من العيوب ، لقوله تعالى :) 

وال تيمموا الخبيث منه تتفقون ولستم بأخذيه إال أن تغمضوا فيه (، 

حتى تنفقوا مما تحبونوقوله :) لن تنالوا البر   ). 

 : وأما القسمة فيجعلها على ثالثة أقسام

قسم يدخره ويأكل منه ، وقسم يهديه ، وقسم يتصدق به للفقراء ، وله 

أن يتصدق به كله . ويقول عند الذبح :) بسم هللا ، هللا اكبر اللهم هذا 

  ( منك ولك ، اللهم تقبل مني

أويقصره والحلق أفضل ، ويتحقق وبعد ذبح الهدي ، يحلق رأسه  -٣

الحلق بالموسي ، وبماكنة الحالقة من أدنى رقم فيها .  ويبدأ بالجهة 

 . اليمنى من رأسه ، ثم اليسرى وباقي رأسه

وبعد رمي جمرة العقبة ، وحلق رأسه يكون قد تحلل التحلل أالول ،  

 فيحل له كل شيء من محظورات أإلحرام إال زوجته ، 

العلم إن التحلل أألول  يتحقق برمي جمرة العقبة ،ويرى بعض أهل   

فإن تحلل بعد رمي الجمرة فال حرج . واألول أحوط . فيحل أحرامه 

 ويغتسل ويتطيب وال يحل له إتيان زوجته أال بعد التحلل الثاني ، 

 . وسيأتي بيانه في النقطة التالية
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لحج ثم يذهب الحاج لمكة ألداء طواف أإلفاضة وهو طواف ا -٤

ويسمى طواف الزيارة وهو الركن الثالث من أركان الحج  يطوف 

 . سبعة أشواط اليرمل فيها وال يضطبع

 أما إن كان قد تحلل التحلل األول ، 

وقلنا : يتحقق ذلك برمي جمرة العقبة ، وبالحلق ، أو برمي الجمرة 

 على قول البعض ، 

وبعد تمام السبعة  فعندها يطوف بما شاء من الثياب متعطراً متجمالً .

أشواط ، يصلي خلف المقام ركعتين ، ويشرب من ماء زمزم مكثرا 

  . ثم يدعو بما شاء وبعدها يتجه إلى الصفا للسعي

يتجه الى الصفا للسعي ، وهذا السعي : هو الركن الرابع من  - ٥

 أركان الحج في حق المتمتع ،

  . جعهاوطريقة السعي هي نفسها التي مرت بنا في العمرة فرا

  وقلنا الُيشترط للسعي الطهارة فللمرأة

 . الحائض أن تسعى بين الصفا والمروة

  وبعد تمام السعي يكون الحاج المتمتع

  قد تحلل تحالً كامالً وحل له كل شيء

 منع عليه بسبب اإلحرام ، حتى جماع أهلهيجوز له ،
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ولم يبَق عليه من أعمال الحج سوى المبيت بمنى ليلة الحادي عشر ، 

 والثاني عشر ، لمن تعجل بالحج ، 

 . وليلة الثالث عشر لمن تأخر

وكذلك بقي عليه رمي الجمرات الثالث في األيام المذكورة أنفاً  

 . الحادي عشر وسيأتي بيانها بالتفصيل في بيان أعمال اليوم

 

 )الحادي عشر(

  يجب على الحاج أن يبيت بمنى ليلة - ١

 الحادي عشر ، وفي يوم الحادي عشر  

ينتظر إلى وقت الزوال ) وقت دخول صالة  الظهر ( ليذهب   

 لرمي الجمرات ، 

  ويبداء رقت الرمي من صالة الظهر الى

غروب الشمس ، ويجوز الرمي ليالً لمن تعذ ، عليه نهاراً ، ويستمر 

فعند الفجر يكون قد فات وقته ومن فاته وقت الرمي الى الفجر 

  الرمي فله قضائه في اليوم

  . الثاني والشيء عليه

ويبداء برمي الجمرة الصغرى بسبع حصياة ، يكبر مع كل حصاة ، 

 ويرمي كل
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حصاة لوحدها ، ثم يبتعد عن الجمرة جاعالً إياها عن يساره ، 

 . مستقبال القبلة داعيا بما شاء

  حو الجمرة الوسطىثم يتجه لألمام ن

 ويصنع كما صنع عند الجمرة الصغرى

 غير أنه ينصرف عنها وجاعالً إياها عن

 . يمينه مستقبال القبلة داعياً بما شاء

ثم يتجه نحو الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة ويصنع كما صنع عند 

 الجمرة

 . الوسطى غير أنه بعد اإلنتهاء اليقف عندها واليدعو

تصنع مثل ذلك في كل يوم من أيام التشريق :)  وهكذا أخي الحاج

 ، )الحادي عشر والثاني عشر ، والثالث عشر

 . والثالث عشر في حق من تأخر

  : تنبيهات 

ليست الطهارة شرطاً للمبيت بمنى وال لرمي الجمار فللمرأة  أوالً :

   والمبيت ، الحائض الرمي

 لمعرفة كل ما يخص رمي الجمار ، ثانيا :

 واألسئلة في ذلك يمكنك الرجوع إلى
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 . (التنبيهات في فصل ) اعمال اليوم العاشر

 وقت الرمي بالنسبة أليام التشريق ثالثا :

 . يبداء من بعد دخول وقت صالة الظهر وينتهي بدخول صالة الفجر

فيبدآ من بعد منتصف ليلة  إال رمي جمرة العقبة في يوم العيد ،

 وقت دخول صالة الفجر من اليوم التالي ليلة العيد( الى( العاشر

 المبيت بمنى ليلة الحادي عشر ، رابعاً :

والثاني عشر واجب من تركه عليه ذبح شاة يقدمها لفقراء الحرم . 

 . عن كل ليلة ترك المبيت فيها ، فإن ترك مبيت ليلتين فيلزمه شاتان

قبل  أن يكون الحاج بمنى وأقل ما يتحقق  فيه المبيت هو خامساً :

في الساعة  ويكون منتصف الليل عند طلوع القمر ، منتصف الليل

الواحدة أو الثانية ليالً ، وعندها من أضطر للخروج من منى لمكة 

ولو لحاجة فال حرج عليه ليال أو نهاراً بشرط أن يرجع إليها قبل 

 .)منتصف الليل ، وإال لزمه دم ) ذبح شاة يقدمها لفقراء الحرم

 

 )عشرالثاني  ( 

أن أعمال يوم الثاني عشر قد مر ذكرها في اليوم الحادي عشر وهي 

 نفس االعمال فارجع إليها حفظك هللا ،
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إال أن الحاج إن أراد أن يتعجل بالحج  )والتعجل هو الخروج من 

منى يوم الثاني عشر ( فعليه أن يرمي  قبل غروب الشمس ، فإن 

 غابت عليه الشمس

 فيها الى اليوم وهو في منى لزمه المبيت

 . الثالث عشر ، وكذلك يلزمه رمي الجمرة فيه

 أما إن رمى الجمرات ، قبل الغروب

 وقد نوى التعجل ، ولكن حال بينه وبين

الخروج من منى شدة الزحام فال يلزمه المبيت فيها ليلة الثالث عشر 

 . ) إذ ) اليكلف هللا نفسا إال وسعها

 

 ) الثالث عشر (

بمنى ويرمي الجمرات  فله المبيت ليلة الثالث عشر فمن أراد التأخر

ثم ينفِر من ِمنى  أي يخرج منها، وهذا  . الثالث من بعد الزوال

والتعجل جائز  قال  التأخر هو الذي فعله النبي صلى هللا عليه وسلم ،

تعالى :) فمن تعجل في يومين فال إثم عليه ومن تأخر فال إثم عليه 

 . )لمن اتقى
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 : تنبيهات

يجوز للحاج  بعد منتصف ليلة المبيت بالمزدلفة الطواف حول  أوالً :

البيت طواف اإلفاضة ، والسعي بين الصفى والمروة ولو قدم  وأخر 

 فال حرج عليه . ثم يرجع لمنى لرمي الجمرات . فما ُسئل رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم  عن شيء قدم وال أخر في ذلك اليوم إال وقال : 

 . ( ل وال حرج) إفع

لو قدم الطواف على الرمي أو السعى على الطواف أو سعى ثم  ثانياً:

 . رمى ثم طاف وغيرها من االعمال بعد المبيت بمزدلفة فال حرج

 للحاج أن يؤخر طواف اإلفاضة ثالثاً :

بعد رمي الجمار والرجوع لمكة وهكذا السعي بل له تأخيرهما الى 

 . أنه بذلك لم يتحلل التحلل الثانييوم خروجه من مكة لكن ليعلم 

له أن يدخل طواف الوداع على طواف اإلفاضة فال يلزمه اال  رابعاً :

 طواف واحد وهو طواف االفاضة و يطوف بنية

 . االفاضة ال الوداع إذا أخر طواف االفاضة لساعة خروجه من مكة

 اليجوز النيابة في المبيت بمنى او المزدلفة ، واليجوز خامساً :

 . النيابة في الطواف أو السعي أنما تكون النيابة في الرمي

 . وهللا الموفق وهو يهدي السبيل
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 )طواف الوداع (

طواف الوداع هو أخر شيء يفعل الحاج عندما يريد السفر ومغادرة 

 مكة يكون اخر

عهده بالبيت وهو واجب من تركه يلزمه ذبح شاة لفقراء الحرم وهو 

 . وال سعي فيهطواف سبعة أشواط 

 . ويسقط عن المرأة الحائض

 . وبذلك يكون قد تم الحج حج المتمتع  بفضل هللا تعالى ومنه وكرمه
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