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  املقدمة

إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل 
فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له، وأشهد 

  .أن حممدا عبده ورسوله
 قُواوا اتنَآم ينا الَّذها أَيي متأَنإِلَّا و نوتملَا تو هقَاتت قح اللَّه

  .مسلمونَ
 ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسا النها أَيي

 قُوا اللَّهاتاًء ونِسا وريالًا كَثا رِجمهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو
  .تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباالَّذي 
 ايددلًا سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنَآم ينا الَّذها أَيي * حلصي

از لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَ
  .فَوزا عظيما
  :أما بعد

فهذا منسك خمتصر بينت فيه جل أحكام احلج والعمرة وما 
  .يتعلق ما

والسبب الذي دعاين إلخراج هذا املنسك ما رأيت من جهل 
  .كثري من الناس يف أعمال احلج والعمرة

ولكثرة الكتب اليت بأيدي الناس واملشتملة على بدع كثرية يف 
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مع أن الواجب على العلماء واملسئولني منع  )١(مرةأعمال احلج والع

  .هذه الكتب وأمثاهلا من الظهور
). إرشاد الناسك إىل أحكام املناسك(وقد مسيت هذا املنسك 

وقد ذكرت فوائد  عظيمة القدر يف حواشي هذا املنسك، فمنها ما 
هو مسائل فقهية، ومنها ما هو فوائد حديثية، ومنها ما هو حتذير 

  .من بدعة
وما يف هذا املنسك من مسألة إال وهلا دليل، كما بينت ذلك، 

إرشاد الناسك إىل أحكام ( :بل وسقت أدلة كل املسائل يف كتاب
  )املناسك مع الدليل املتماسك

هذا وأسأل اهللا تعاىل أن جيعل هذا العمل خالصا له، سبحانه 
أصحابه وأن ينفع به، واهللا أعلم، وصلى اهللا على نبينا حممد وآله و

  . وسلم

                              
  .التلفظ بالنية وختصيص لفظ هلا: ومن تلك البدع (١)

ولعرفة وملزدلفة ووضع أدعية  لكل طواف ولكل سعي وضع أدعية خاصةو
وأذكار ألماكن مل يرد الشرع فيها بشيء، مثل دعاء دخول مكة، ومىن ومزدلفة 
وعرفة ودعاء املقام وزمزم وحجر إمساعيل وغري ذلك، مع أن تسمية احلجر حبجر 

جر إمساعيل خطأ وليس بصحيح، وإمنا هذه التسمية معروفة عند العوام، وإال فاحل
من البيت، لكن ملا نقصت النفقة على قريش عند بنائها للكعبة جعلوا هذا احلجر 

  .ليعلم الطائف أنه من البيت فال يطوف بداخله
  .ولذا من صلى داخل احلجر فقد صلى يف الكعبة
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  من سنن السفر

  :للسفر سنن منها
وأن يصلي ركعتني يف بيته قبل . أن يكون السفر يوم اخلميس

وأن يبكر يف اخلروج، وأال يصطحب معه يف . أن خيرج إىل سفره
سفره كلبا وال جرسا حىت تصحبه املالئكة يف سفره، وأن يكون 

يودعه أهله  املسافرون ثالثة فأكثر، وأن يؤمروا أحدهم، وأن
استودع اهللا دينك : وجريانه وأصدقاؤه فيقول كل واحد منهم له

استودعك اهللا الذي ال : أو يقولون له. وأمانتك وخواتيم عملك
  .تضيع ودائعه

بسم اهللا، مث إذا : وأن يقول عندما يضع قدمه على مركوبه
احلمد هللا، سبحان الذي سخر لنا هذا، : استوى على مركوبه، قال

ا له مقرنني، وإنا إىل ربنا ملنقلبون، احلمد هللا، احلمد هللا، وما كن
احلمد هللا، اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب، سبحانك إين ظلمت نفسي 

  .فاغفر يل، فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت، مث يضحك
اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب، : مث يدعو بدعاء السفر فيقول
ما كنا له مقرنني، وإنا إىل ربنا سبحان الذي سخر لنا هذا و

ملنقلبون، اللهم إنا نسألك يف سفرنا هذا الرب والتقوى، ومن العمل 
ما ترضى،، اللهم هوّنْ علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت 
الصاحب يف السفر، واخلليفة يف األهل، اللهم إنا نعوذ بك من 

  .يف املال واألهلوعثاء السفر، وكآبة املنظر وسوء املنقلب 
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آيبون، تائبون، : ويزد على هذا عندما يرجع من سفره

  . عابدون، لربنا حامدون
  .بالليل ىوأن يكثر من السري يف الليل؛ ألن األرض تطو

وأن يقصر الصالة الرباعية فيصليها ركعتني من حني خروجه 
  .إىل سفره

وال وأن يكرب عندما يعلو الثنايا، ويسبح عندما يهبط واديا، 
  .يرفع بذلك صوته

اللهم رب السموات : وإذا أشرف على قرية يريد دخوهلا قال
السبع وما أظللن، ورب األرضني السبع وما أقللن، ورب الشياطني 
وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خري هذه القرية وخري 

  .أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها
  .أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق: زالًوأن يقول إذا نزل من

يا أرض ريب وربك اهللا، أعوذ باهللا : وأن يقول إذا أقبل الليل
من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك، ومن شر ما يدب 
عليك، وأعوذ باهللا من أسد وأسود، ومن احلية والعقرب، ومن 

  .ساكن البلد، ومن والد وما ولد
 ،سامع حبمد اهللا وحسن بالئه علينا مسع: ويقول وقت السحر

  .ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذًا باهللا من النار
وأن يكثر من الدعاء يف السفر، ألنه أحد املواطن اليت يستجاب 

  .فيها الدعاء
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اهللا أكرب، : وأن يقول إذا رجع من سفره كلما عال  على مرتفع
ريك له، له امللك وله اهللا أكرب، اهللا أكرب، ال إله إال اهللا وحده ال ش

احلمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون، تائبون، عابدون، 
ساجدون لربنا حامدون، صدق اهللا وعده، ونصر عبده، وهزم 

  .األحزاب وحده
  .ا إذا وصل بلدتهوأال يطرق أهله ليلً

وأول ما يبدأ به إذا وصل بلدته ودخلها املسجد يصلي فيه 
وبا توبا لربنا أوبا ال يغادر ت: ركعتني، مث يدخل بيته ويقول

  .)١(حوبا

                              
  .اإلمساك عن السفر يف شهر صفر: ومن بدع السفر اليت جيب االبتعاد عنها (١)

خرج من منزله آخر سورة آل عمران وآية الكرسي وإنا وقراءة املريد للحج إذا 
واجلهر بالذكر . أنزلناه، وأم الكتاب، بزعم أن فيها قضاء حوائج الدنيا واآلخرة

وديعهم، وتوديع احلجاج من ع احلجاج وقدومهم، واألذان عند توالتكبري عند تشيي
، وأخذ املكس قبل بعض الدول باملوسيقى، والسفر لزيارة قبور األنبياء الصاحلني

من احلجاج القاصدين ألداء فريضة احلج، وصالة املسافر ركعتني ) الضرائب(
إخل، وقراءة .. ا مباركًا وأنت خري املنزلنياللهم أنزلين منزلً: كلما نزل منزال، وقوله

رة مرة، وآية الكرسي مرة شاملسافر يف كل منزل ينزله سورة اإلخالص إحدى ع
  .واحدة

هما وكلي) ١١٠-١٠٥( وحجة النيب ) ٤٩- ٤٧(والعمرة  انظر مناسك احلج
  . .لأللباين
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  مباحث يف احلج والعمرة

  :من فضل احلج والعمرة
 إن احلج املربور من أفضل األعمال بعد اإلميان باهللا ورسوله 

واجلهاد يف سبيل اهللا، واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة، والعمرة 
 رمضان تعدل إىل العمرة تكفر ما بينهما من الذنوب، وعمرة يف

  .حجة مع النيب 
  :حكم احلج والعمرة

احلج واجب يف العمر مرة واحدة، وكذلك العمرة إال أا ال 
  .جتب على أهل مكة

  :شروط وجوب احلج والعمرة
  :يشرط لوجوب احلج والعمرة مخسة شروط وهي

  .اإلسالم - ١
  .البلوغ - ٢
  .العقل - ٣
  .احلرية - ٤
  .االستطاعة - ٥

إال أن الصيب واململوك . ا وهو وجود حمرم هلاواملرأة تزيد شرطً
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يصح احلج منهما ويؤجران عليه، وكذلك يؤجر من حج ما، 
  .)١(ولكن ال جيزئهما عن حجة اإلسالم

  :وجوب احلج والعمرة على الفور
جتب املبادرة والتعجيل ألداء هذا الركن العظيم، وحيرم تأخريه 

ان شيء مينعه من عند توفر شروط وجوبه قبل أن حيصل لإلنس
  .اإلتيان به

  :النيابة يف احلج
ويشترط يف املنيب أال يكون قادرا على  )٢(تصح النيابة يف احلج

  .احلج إما لكرب سنه وإما ملرضه وإما ملوته
                              

إن كان الصيب دون التمييز نوى عنه اإلحرام وليه، فيجرده : قال الشيخ ابن باز (١)
  .من املخيط ويليب عنه، ويصري الصيب حمرما ذا فيمنع مما مينع عنه احملرم الكبري

عند اإلحرام ما يفعله الكبري، ويفعل  وإن كان الصيب مميزا حرم بإذن وليه، وفعل
الوليد عنهما ما عجزا عنه كالرمي وحنوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من 

مبىن ومزدلفة والطواف والسعي فإن عجزا عن  تاملناسك كالوقوف بعرفة واملبي
الطواف والسعي طيف ما حممولني، وله أن ينوي الطواف والسعي هلما ويطوف 

وإن نوى احلامل الطواف عنه وعن احملمول . تقلًا وسعيا مستقالًلنفسه طوافًا مس
التحقيق واإليضاح : انظر. والسعي عنه وعن احملمول أجزأه ذلك يف أصح القولني

)٣٦-٣٤.(  
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مسألة أخذ املال يف احلج عن الغري إن كان  (٢)

و احلج نفسه ويستعني باملال على مقصوده أحد شيئني اإلحسان إىل احملجوج عنه أ
  .احلج ويرد ما فضل من املال فالصورتان هاتان مستحبتان

وأما إن كان مقصوده االكتساب بذلك وهو أن يستفضل ماال فهذه صورة 
اإلجارة واجلعالة والصواب أن هذا ال يستحب، وإن قيل جبوازه وليس للنائب يف 

  .بتصرف) ١٨-١٤( )٢٦(اآلخرة من خالق، انظر جمموع الفتاوى 
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إما لكرب سن، وإما : وجتب اإلنابة يف احلج إذا عجز عن احلج

  .ملرض ال يرجى برؤه، وإما ملوته وعنده مال ومل حيج فرضه
  .ويشترط يف الشخص النائب أن يكون قد حج عن نفسه

ويصح أن ينوب الرجل عن الرجل وعن املرأة، وأن تنوب املرأة 
  .عن املرأة وعن الرجل

لبيك عن فالن أو فالنة، وينوي : ويقول النائب عند اإلحرام
  .)١(بقلبه أن هذه احلجة أو العمرة عن فالن أو فالنة

  :عدد حج وعمر النيب 
أربع عمرات كلهن يف ذي القعدة، إال اليت مع  لنيب اعتمر ا

بعد اهلجرة إال حجة  ومل حيج النيب . حجته ففي ذي احلجة
  .واحدة يف السنة العاشرة من اهلجرة وحج قارنا

  :فضل ماء زمزم
ماء زمزم ملا شرب له، وهو مبارك وهو طعام طعم، فلو مل 

  .يكن لإلنسان من الطعام إال هو لكفى
  :محل ماء زمزم واستهداؤهالسنة 

جيوز لإلنسان أن خيرج مباء زمزم من احلرم، بل يسن له أن 
هديه، ويطلبه ممن يف مكة ا أن يستحيمله معه إىل بلدته، ويسن أيض

  . من معارفه
                              

  ).٥٠(نظر مناسك احلج والعمرة لأللباين ا. ةوالتلفظ بالنية بدع (١)
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  املواقيت

  .وهي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية
  :أما املواقيت املكانية

ملعتمر، وهي ذو احلليفة فهي األماكن اليت يحرم منها احلاج وا
ألهل الشام ومن يف : ألهل املدينة ومن يف جهتهم، واجلحفة

ألهل : جهتهم، وقرن املنازل ألهل جند ومن يف جهتهم، ويلملم
ألهل العراق ومن يف جهتهم، : اليمن ومن يف جهتهم، وذات عرق

وإذا كان احلاج أو املعتمر ليس على طريقة ميقات أحرم إذا حاذى 
  .واقيت إليهأقرب امل

وجيوز مع الكراهة أن يحرم قبل هذه املواقيت، ولكن األفضل 
  .هلا وإلحرامه منها أن حيرم منها لتوقي النيب 

هذا إذا كان احلاج أو املعتمر مل يكن مسكنه دون تلك 
املواقيت، فإذا كان مسكنه دوا أحرم من مكانه الذي هو فيه حىت 

يجب أن حيرم من احلل إن كان ولو كان يف مكة إال يف العمرة ف
  .مسكنه يف احلرم

  :بدون إحرام تحكم جماوزة امليقا
ومن . حترم جماوزة امليقات بدون إحرام ملن أراد احلج أو العمرة
ومن . مل يرد احلج وال العمرة فيجوز له جماوزة امليقات بال إحرام

جاوز امليقات وهو ال يريد حجا وال عمرة مث أراد أحدمها أو 
فإنه حيرم من مكانه الذي نوى منه إال يف العمرة فيجب أن ، هماكلي

  .حيرم من احلل إن كان مسكنه يف احلرم
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  املواقيت الزمانية

شوال، وذو القعدة، : السنة أال حيرم باحلج إال يف أشهره وهي
  .وعشر من ذي احلجة

. فلو وصل إىل امليقات يف غري أشهر احلج فالسنة أن حيرم بالعمرة
  .العمرة فيحرم هلا يف أي وقت من السنة فليس هلا زمن حمددوأما 

  حمظورات اإلحرام

إذا أحرم الرجل حبج أو بعمرة حرم عليه تسعة أمور، وكذلك 
  .املرأة

  :فأما حمظورات اإلحرام على الرجل فهي
  .حلق الشعر من مجيع البدن - ١
تقليم األظافر إال أن يكون الظفر منكسرا فيجوز له أن  - ٢

  .هيزيل
  .غطية الرأس والوجهت - ٣
لبس املخيط على هيئته اليت فصل عليها، وكذلك ما مسه  - ٤

  .ورس أو زعفران من الثياب
  .الطيب يف البدن أو الثوب - ٥
قتل صيد الرب املأكول أو اإلعانة أو اإلشارة إليه، وجيوز  - ٦

  .األكل منه إذا مل يصده ومل يعن ومل يشر إليه
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  .ج وال يزوج وال خيطبعقد النكاح فال يتزو - ٧
  .اجلماع أو املباشرة يف الفرج - ٨
  .)١(ما دون الفرج املباشرة بشهوة يف - ٩

  :وأما حمظورات اإلحرام على املرأة
  .إزالة الشعر من مجيع البدن - ١
  .تقليم األظافر - ٢
  .الطيب يف البدن أو الثوب - ٣
ز هلا قتل صيد الرب املأكول أو اإلعانة أو اإلشارة إليه، وجيو - ٤

  .أن تأكل منه إذا مل تصده ومل تعن ومل تشر إليه
  .عقد النكاح - ٥
  .اجلماع - ٦
  .املباشرة بشهوة فيما دون الفرج - ٧
وجيب على املرأة تغطية  )٢(واللثام) الربقع(لبس النقاب  - ٨

وجهها عند الرجال األجانب، ويشرع هلا كشف وجهها عند عدم 
                              

احملرم ال جيوز له أن يباشر لشهوة سواء يف ذلك : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية (١)
القبلة والغمز والوطء دون الفرج وغري ذلك، وسواء باشر امرأة أو صبيا أو يمة، 

  ).٢/٢١٨(العدة شرح العمدة :  النظر لشهوة انظروال حيل له االستمتاع وال
سوى بني وجهها ويديها  أن النيب : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف املرأة احملرمة (٢)

وكالمها كبدن الرجل ال كرأسه، ولو غطت املرأة وجهها بشيء ال ميس الوجه 
رأة أن جتايف جائز باالتفاق وإن كان ميسه فالصحيح أنه جيوز أيضا، وال تكلف امل

  .سترا من الوجه ال بعود وال بيد
  ).٢٦/١١٢(انظر جمموع الفتاوى 
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  .وجودهم

مس الورس والزعفران من لبس القفازين، وكذلك ما  - ٩
  .الثياب

ومن ارتكب حمظورا من هذه احملظورات وهو جاهل أو ناس أو 
مكره فال شيء عليه، حىت ولو كان اجلماع ولكنه يلزمه أن يزيل 

  .ذلك احملظور
  أمور جيوز للمحرم فعلها

  .جيوز للمحرم أن يغتسل مىت شاء
وأن يستظل بظل شجرة، أو بسقف سيارة، أو خيمة، أو 

  .سيةمش
وله أن حيك جسده، وأن ميشط رأسه، وله أن يغري ثيابه اليت 

  .أحرم فيها بغريها
وجيوز للمحرم احلجامة وله حلق بعض رأسه إذا احتاج إليه 

وجيوز للرجل أن حيرم يف غري الثوب . كاحلجامة وال فدية فيه
. األبيض، وجيوز للمرأة دون الرجل لبس اخلفاف مع وجود النعل

  .)١(ة أن تلبس حلياوجيوز للمرأ

                              
وجيوز شد املنطقة واحلزام على اإلزار وعقده عند احلاجة، والتختم، : قال األلباين (١)

ومثله وضع ساعة اليد والنظارة وحمفظة النقود على العنق، انظر مناسك احلج 
  ).١٠(والعمرة 



  

  ١٧   أحكام املناسكإرشاد الناسك إىل
 

  صفة العمرة

له االغتسال  )١(إذا وصل مريد العمرة امليقات فإنه يسن
والتطيب واإلدهان، مث يلبس إزارا ورداء ويسن أن يكونا أبيضني، 

  .نظيفني، وأن حيرم يف نعلني
وأما املرأة فتلبس ما جيوز هلا لبسه من الثياب يف غري احلج 

  .)٢(والعمرة
حائضا أو نفساء تفعل مثل ما تفعل املرأة غري وإن كانت املرأة 

مث ينوي بقلبه الدخول يف . احلائض إال أا ال تطوف حىت تطهر
لبيك اللهم : أو يقول. عمرة )٤(لبيك: ويسن أن يقول )٣(العمرة

  .قد أوجبت عمرة: أو يقول. لبيك بالعمرة
وإذا خاف أال يتمكن من أداء العمرة لكونه مريضا أو خائفًا 

حيث  اللهم حملي: ه أن يقول عند إحرامهن عدو وحنوه سن لم
                              

ركت ومل تفعل فال حرج على تاركها، ولكن األفضل فعلها حىت يفوز ة إذا تنالس (١)
  .جرهاأب
وأما ختصيص الثوب األخضر أو األسود أو األبيض أو أي ثوب وأنه ال يصح  (٢)

  .اإلحرام إال به فهو بدعة جيب اجتناا
ومن البدع ) ٢٣-٢٠(وذا حيرم عليه مجيع حمظورات اإلحرام السابق ذكرها  (٣)

عند اإلحرام إىل االنتهاء من العمرة واالضطباع إمنا يشرع للطواف  االضطباع
مناسك احلج والعمرة : طواف العمرة وطواف القدوم للمفرد والقارن، انظر. فقط
اللهم إين : وسبق أن التلفظ بالنية بدعة فال يشرع أن يقول مثال) ٥٠(ين الأللب

  .أريد العمرة
  ).ل ب ب(انظر خمتار الصحاح مادة . تكأي أنا مقيم على طاع: ومعىن لبيك (٤)
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  .حبستين

فإذا عرض له ما مينعه من متام العمرة جاز له التحلل وال شيء 
  .عليه

لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن : مث يقول
  .احلمد والنعمة لك، وامللك، ال شريك لك

: عليها جائزة مثل والتزام هذه التلبية أفضل، وإن كانت الزيادة
  .لبيك لبيك وسعديك واخلري بيديك والرغباء إليك والعمل

واملرأة ال ترفع صوا بالتلبية وإمنا عليها   )١(ويرفع صوته بالتلبية
ن تسمع نفسها ويكثر من التلبية وخصوصا إذا عال مرتفعا، أو أ

  .هبط واديا، أو عند التقاء الرفاق، ويف أدبار الصلوات
مث يذهب . ملعتمر التلبية إذا بلغ احلرم ورأى بيوت مكةويقطع ا

  .إىل مكة، ويسن قبل دخوهلا أن يغتسل وأن يدخلها من الناحية العليا
فإذا وصل املسجد احلرام سن أن يدخله من باب بين شيبة 

بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا، اللهم : ويقول )السالم(
اب رمحتك، وأعوذ باهللا العظيم، اغفر يل ذنويب، وافتح يل أبو

  .وبوجهه الكرمي، وسلطانه القدمي من الشيطان الرجيم
ويسن أن يقول  ،)٢(السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني

                              
  ).٥٠(مناسك احلج والعمرة، لأللباين : انظر. التلبية مجاعة يف صوت واحد: ومن البدع (١)
وليس لدخول املسجد احلرام أو اخلروج منه ذكر خيصه وإمنا هذا الذكر مشروع  (٢)

  ).٤٥، ٤٤(التحقيق واإليضاح بزيادة : انظر. لدخول أي مسجد



  

  ١٩   أحكام املناسكإرشاد الناسك إىل
 

اللهم أنت السالم، ومنك السالم، فحينا ربنا : عندما يرى البيت
  .بالسالم

وإذا أراد أن يطوف يسن له أن يضطبع بأن جيعل وسط الرداء 
  .ت منكبه األمين، وجيعل طرفيه على منكبه األيسرحت

ويذهب إىل احلجر األسود، ويستقبله، مث يستلمه ويقبله، 
. بسم اهللا، واهللا أكرب، إن تيسر وال يؤذي الناس باملزامحة: ويقول

فإن مل يتيسر استلمه بيده أو بشيء يف يده كالعصا وقبل ما استلمه 
  .)١(بسم اهللا، واهللا أكرب: به ويقول

  .)٢(اهللا أكرب: فإن مل يتيسر أشار إليه بيده أو بشيء معه ويقول
وكلما حاذى احلجر األسود فعل مثل هذا، وكلما حاذى الركن 

  .)٣(بسم اهللا، واهللا أكرب: اليماين سن له أن يستلمه بيده ويقول
  .)٤(وله أن يدعو مبا يشاء يف طوافه، أو يقرأ القرآن أو يذكر اهللا تعاىل

                              
: انظر. ستالم إال عند خلو املطاف ليال أو ارااالتقبيل وال اليستحب للنساء وال  (١)

  ).٤/٩٧(حاشية ابن قاسم على الروض املربع 
  .وال يرفع يديه عند اإلشارة إىل احلجر األسود كما يرفع للصالة وال يفعل هذا إال اجلهال (٢)

جر بيمينه فإن عجز ويستلم احل) ١٢٦(وسفر السعادة ) ٢/٢٢٥(زاد املعاد : انظر
  ).٩/٥٩(مرعاة املفاتيح : فيساره وكذا اإلشارة انظر

فإن شق عليه استالمه تركه ومضى يف طوافه وال يشري إليه وال يكرب عند حمادثة  (٣)
ومن ). ٤٥(التحقيق واإليضاح : انظر. يف هذا شيء ألنه مل يرد عن النيب 

  ) .٥٢(ج والعمرة لأللباين مناسك احل: يل الركن اليماين، انظربتق: البدع
نا بك وتصديقًا بكتابك ومن البدع أيضا القول قبالة االلهم إمي: ومن البدع قوهلم (٤)

اللهم إن البيت بيتك، واحلرم حرمك، واألمن أمنك، وهذا مقام : باب الكعبة
 انظر. العائذ بك من النار مشريا إىل مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصالة والسالم

  ).٥٢، ٥١(مناسك احلج والعمرة 
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تكلم فيه بالذي فيه خري، ويطوف بالبيت سبعة أشواط وجيوز ال

وجيعل البيت عن يساره . يبدأ كل شوط باحلجر األسود وخيتم به
ويسن أن يرمل يف األشواط الثالثة األوىل من  ،)١(حال الطواف

احلجر إىل احلجر، وميشي يف األشواط األربعة الباقية والنساء ال رمل 
  .عليهن

ربنا آتنا يف : اليماين واحلجر األسود ويسن أن يقول بني الركن
وبعد الفراغ من . الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

الطواف ال يبقى على االضطباع وإمنا يرتدي بردائه، فيجعله على 
كتفيه، ويشترط يف الطواف أن يكون من وراء احلجر بكسر احلاء 

  .ألنه من البيت
نفست، وكذا ال يطوف  وال تطوف املرأة إذا حاضت أو

  .بالبيت عريان
ني، مث يذهب إىل املقام ويقرأ ياليمان وال يستلم من األركان إال

ىلصم يماهرقَامِ إِبم نذُوا مخاتو  مث يصلي خلف املقام ركعتني
  .إن تيسر له ذلك، وإال ففي أي مكان

، و يف ويسن أن يقرأ يف الركعة األوىل بعد الفاحتة، الكافرون
  .قُلْ هو اللَّه أَحداإلخالص ، الركعة الثانية بعد الفاحتة

                              
وكثري من الطائفني وخصوصا الذين معهم نساء ال جيعلون الكعبة عن يسارهم،  (١)

  .وإمنا عن ميينهم، أو خلف ظهورهم، أو أمامهم
فعلى الطائف أن حيذر من هذا جيدا فإن جعل الطائف البيت عن يساره من 

  .ائف البيت عن يسارهشروط الطواف وال جيزئ الطواف إذا مل جيعل الط
  ).١/٤٣٤(لكايف البن قدامة ا: انظر



  

  ٢١   أحكام املناسكإرشاد الناسك إىل
 

بسم : مث يقصد احلجر األسود فيستلمه ويقبله إن تيسر، ويقول
  .اهللا، واهللا أكرب

وإال استلمه بيده، أو بشيء يف يده، وقبل ما استلمه به إن تيسر 
  .بسم اهللا، واهللا أكرب: ويقول

مث . اهللا أكرب: بشيء يف يده، ويقول وإال أشار إليه بيده أو
: يذهب ليسعى بني الصفا واملروة، ويقول عندما يدنو من الصفا

رِ اللَّهائعش نةَ مورالْمفَا وإِنَّ الص  نبدأ مبا بدأ اهللا به، فيبدأ
  .بالصفا

والسنة أن يدخل املسعى من باب الصفا، ويرقى على الصفا 
فيوحد اهللا ويكربه ثالثًا  )١(ويرفع يديه حىت يرى البيت ويستقبله

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك، وله : وحيمده ويقول
احلمد حييي ومييت، وهو على كل شيء قدير، ال إله إال اهللا وحده 
ال شريك له، أجنز وعده، ونصر عبده وهزم األحزاب وحده مث 

  .ث مراتيدعو مبا يشاء، ويكرر هذا الذكر والدعاء ثال
اللهم اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية : وإن دعا بقوله

وجنبنا حدودك اللهم اجعلنا حنبك، وحنب مالئكتك  رسولك 
  .وأنبياءك ورسلك، وحنب عبادك الصاحلني

اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا يف اآلخرة 
                              

وبعض احلجاج يشريون بأيديهم إليها عند التكبري وكأم يكربون للصالة، وهذه  (١)
  .كان يرفع كفيه الشريفتني للدعاء فقط ألن النيب  ؛اإلشارة خطأ

  ).٣٥(انظر دليل احلاج واملعتمر 
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  .واألوىل، واجعلنا من أئمة املتقني

حىت يصل إىل العلم األخضر  )١(املروةمث ينزل فيمشي إىل 
   .)٢(فيسرع يف املشي

إىل أن يصل إىل العلم الثاين فيمشي ويرقى املروة ويفعل مثل ما 
فعل على الصفا من رفع اليدين، والذكر والدعاء، مث ينزل فيمشي 
يف موضع مشيه ويسرع يف موضع اإلسراع حىت يصل إىل الصفا، 

: دي، أي بني العلمني األخضرينويسن أن يقول إذا هبط يف الوا
  .رب اغفر وارحم إنك أنت األعز األكرم

  .)٣(فيسعى سبعة أشواط، ذهابه شوط، ورجوعه شوط ثان
  .واحللق أفضل ،)٥(وله أن يقصره ،)٤(مث حيلق رأسه

  .وال حتلق )٦(وأما املرأة فتقصر
                              

 لدعاء مبا تيسر والطهارة يف السعيوا حب أن يكثر يف سعيه من الذكرتويس (١)
املرأة أو نفست بعد  تمستحبة فلو سعى من غري طهارة أجزأ وهكذا لو حاض

  ).٥٢، ٥١(انظر التحقيق واإليضاح . الطواف فسعت أجزأها ذلك
  ).٢٠(انظر اإلمجاع البن املنذر . واملرأة ليس عليها رمل (٢)
وتكرار . شوطًا حبيث خيتم على الصفاالسعي أربعة عشر : ومن البدع يف السعي (٣)

غ من السعي، وانظر مناسك اوالصالة ركعتني بعد الفر. السعي يف احلج والعمرة
  ).٥٤(احلج والعمرة لأللباين 

إن السنة أن يستقبل القبلة : وقوهلم. االقتصار على حلق بعض الرأس: من البدع (٤)
  ).٥٤(مناسك احلج والعمرة لأللباين : يف احللق، انظر

التحقيق : وال يكفي تقصري بعض الرأس، بل ال بد من تقصريه كله كاحللق انظر (٥)
  ).١٧(واإليضاح 

جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية : انظر: وال تقصر أكثر من األمنلة (٦)
)٢٦/١٣٧.(  
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  .وذا متت العمرة، ومجيع حمظورات اإلحرام أصبحت حالالً

ن يرجع إىل بلده طاف طواف الوداع، وهو مثل وإذا أراد أ
  .طواف العمرة غري أنه ال يشرع فيه رمل وال اضطباع

واحلائض والنفساء يسقط عنهما طواف الوداع، وكذا من 
  .اعتمر مث خرج من مكة بعد أداء عمرته

وعلى من يف مكة أن يغتنم الفرصة فيكثر من الطواف بالبيت، 
له كعدل رقبة، وال يرفع الطائف فمن طاف أسبوعا وأحصاه كان 

قدمه وال يضعها إال كتبت له عشر حسنات، وحطت عنه عشر 
  .سيئات ورفعت له عشر درجات

وعليه أن حيرص على استالم احلجر األسود والركن اليماين، 
والطواف مشروع يف أي وقت من ليل . فإن استالمهما حيط اخلطايا

عتني، يقرأ يف األوىل أو ار، ويصلي كلما طاف سبعة أشواط رك
  .اإلخالص: الكافرون، ويف الثانية بعد الفاحتة: بعد الفاحتة

ويسن أن يلتزم ما بني الركن والباب فيضع صدره ووجه 
  .)١(وذراعيه عليه

                              
  .التمسح حبيطان الكعبة واملقام: ومن البدع اليت تقع من بعض الناس (١)

وقصد املساجد اليت مبكة وما . نازل من ميزاب الرمحة من الكعبةوالتربك باملطر ال
حوهلا غري املسجد احلرام كاملسجد الذي حتت الصفا وما يف سفح أيب قبيس، 
ومسجد عائشة ومسجد املولد، وحنو ذلك من املساجد اليت بنيت على آثار النيب 

.  
ذي عند مىن الذي وقصد اجلبال والبقاع اليت حول مكة مثل جبل حراء واجلبل ال

  ).٥٤(مناسك احلج والعمرة لأللباين : انظر. إنه كان فيه الفداء وحنو ذلك: يقال
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  أركان العمرة وواجباا

  :أركان العمرة
وهو نية الدخول يف النسك، أي أن ينوي : اإلحرام - ١

  . اإلنسان العمرة بقلبه
  .لطوافا - ٢

  :واجبات العمرة
  .اإلحرام من امليقات - ١
  .السعي - ٢
  .احللق أو التقصري - ٣
طواف الوداع لغري احلائض والنفساء واملعتمر الذي خيرج  - ٤

  .بعدما يؤدي العمرة
  :حكم من ترك ركنا أو واجبا

  .ومن ترك ركنا مل تتم العمرة إال به فعليه أن يأيت به
  .و أن يذبح شاة وعمرته صحيحةومن ترك واجبا عليه دم وه



  

  ٢٥   أحكام املناسكإرشاد الناسك إىل
 

  أنواع احلج

  :أنواع احلج ثالثة
  .متتع - ١
  .قران - ٢
  .إفراد - ٣

وأفضلها التمتع وذلك أن السنة أن يذهب من أراد احلج إىل 
مكة، وليس معه هدي يسوقه، وأما إن كان معه هدي قد ساقه إىل 

  . مكة فالفضل أن حيج قارنا
  صفة حج التمتع

ع امليقات فإنه يفعل كما يفعل املعتمر حىت إذا وصل مريد التمت
  .)١(يقضي عمرته

وأما املرأة إن كانت حائضا وأحرمت بعمرة أو أتاها احليض 
بعد أن أحرمت بعمرة وخافت فوات احلج، فإا تنقض شعرها، 
ومتتشط وتغتسل، وحترم باحلج، وتعمل كما يعمل القارن، وال 

  .تطوف بالبيت حىت تطهر

                              
إال أن املعتمر املتمتع األفضل له ). ٢٢/٣٤(صفة العمرة يف هذا املنسك : انظر (١)

التقصري إن كان قدومه إىل مكة قريبا من وقت احلج، ليحلق رأسه يف احلج، وإال 
  .فاحللق أفضل
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املتمتع باحلج يف اليوم الثامن من ذي احلجة،  والسنة أن حيرم

الذي هو يوم التروية، فيحرم قبل الزوال من مسكنه الذي هو فيه، 
  .سواء كان يف األبطح، أو يف مىن، أو قريبا من املسجد احلرام

ويفعل عند إحرامه باحلج ما فعل عند إحرامه بالعمرة من 
أبيضني نظيفني  دهان ولبس إزار ورداءاالغتسال والتطيب واال

  .)١(واإلحرام يف نعلني
وأما املرأة فتلبس ما جيوز هلا لبسه من الثياب يف غري احلج 

  . والعمرة
مث بعد الفراغ من ذلك وقبل ركوب مركوبه إىل مىن إن مل 
يكن فيها ينوي بقلبه احلج، ويقول لبيك حجا، أو لبيك اللهم لبيك 

  .باحلج، أو قد أوجبت حجا
رم أال يتمكن من أداء احلج؛ لكونه مريضا أو وإذا خاف احمل

خائفًا من عدو،  وحنو ذلك سن له أن يشترط، فيقول عند إحرامه، 
  .اللهم حملي حيث حبستين

فإذا عرض له ما مينعه من متام احلج، جاز له التحلل وال شيء 
  .عليه

لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن : مث يقول
  .وامللك، ال شريك لكاحلمد والنعمة لك 

                              
ألنه مل يشرع إال يف طواف القدوم وطواف العمرة، أما قبل  ؛وال جيوز االضطباع (١)

  . ذلك الطواف أو بعده فمحرم وبدعة



  

  ٢٧   أحكام املناسكإرشاد الناسك إىل
 

: وإن كانت الزيادة عليها جائزة مثل. والتزام هذه التلبية أفضل
  .لبيك، لبيك، وسعديك، واخلري بيديك والرغباء إليك والعمل

ويرفع صوته بالتلبية، واملرأة ال ترفع صوا بالتلبية، وإمنا عليها 
أو  أن تسمع نفسها، ويكثر من التلبية وخصوصا إذا عال مرتفعا،

ويقطع التلبية . هبط واديا وعند التقاء الرفاق، ويف أدبار الصلوات
  .يف اليوم العاشر إذا رمى مجرة العقبة

مث بعد أن ينوي احلج يذهب إىل مىن إن مل يكن فيها موجودا 
فيصلي فيها الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر يف مجاعة، 

  .)١(تنييصلي الرباعية ركعتني وال جيمع بني الصال
مث إذا طلعت مشس اليوم التاسع، وهو يوم عرفة يسري إىل عرفة 

  .وهو يليب، أو يكرب، والتلبية أفضل
ويسن أن ينزل بنمرة إىل الزوال مث إذا زالت الشمس رحل إىل 
عرفة ونزل فيها، وفيها خيطب اإلمام بالناس ويصلي م الظهر 

وإقامتني، وال  والعصر مجعا وقصرا يف وقت صالة الظهر بأذان
   .)٢(يصلي بينهما شيئًا

مث ينطلق إىل عرفة فيقف عند الصخرات أسفل جبل الرمحة إن 
                              

ومن البدع الوقوف على جبل الرمحة عرفة يف اليوم الثامن، ساعة من الزمن  (١)
  .احتياطًا خشية الغلط يف اهلالل

  ).٥٤(مناسك احلج والعمرة لأللباين : انظر
ومن البدع صالة الظهر والعصر قبل اخلطبة والتطوع بني صالة الظهر والعصر يف  (٢)

-٥٥(مناسك احلج والعمرة لأللباين : عرفة وتعيني ذكر أو دعاء خاص بعرفة انظر
٥٦.(  
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تيسر له ذلك مستقبالً القبلة، وإال فعرفة كلها موقف، ففي أي 

  .مكان وقف فيها جاز
ا القبلة رافعا يديه، يدعو ويليب،  ويسن أن يكثر ويقف مستقبلً

ال اهللا وحده ال شريك له، له امللك من الدعاء، ومن قول ال إله إ
  .وله احلمد، وهو على كل شيء قدير

ويقف بعرفة إىل غروب الشمس، فإذا غربت سار إىل مزدلفة 
  .بسكينة ووقار، ويكثر من التلبية

فإذا وصل إىل مزدلفة صلى فيها املغرب والعشاء، واملغرب 
ال و ،)١(ثالث ركعات، والعشاء ركعتني، بأذان واحد وإقامتني

يصلي بينهما وال بعدمها شيئًا وينام حىت الفجر، ويسن أن يصلي 
صالة الفجر يف أول وقتها بأذان وإقامة، وجيوز للضعفة من النساء 

. والصبيان وحنوهم أن يدفعوا إىل مىن آخر الليل حني يغاب القمر
وجيوز هلم الرمي قبل طلوع الشمس، وأما الذين معهم وليس 

طلع الشمس، ويسن أن يذهب إىل املشعر بضعيف فال يرمي حىت ت
احلرام بعد أن يصلي الفجر، ويقف عنده مستقبل القبلة إن تيسر، 

  .وإال فمزدلفة كلها موقف
ويكثر من الذكر والدعاء إىل أن يسفر جدا فإذا أسفر جدا 

                              
ومن البدع ترك املبادرة إىل صالة املغرب فور النزول يف املزدلفة واالنشغال عن  (١)

ملغرب بني الصالتني، أو مجعهما إىل سنة العشاء ذلك بلفظ احلصى، وصالة سنة ا
مناسك احلج والعمرة : والوتر بعد الفريضتني وإحياء هذه الليلة بالعبادة انظر

  ).٥٧(لأللباين 



  

  ٢٩   أحكام املناسكإرشاد الناسك إىل
 

  .دفع إىل مىن بسكينة قبل طلوع الشمس
من ويكثر  )١(ويلتقط حصى مجرة العقبة من طريقه من مىن

فإذا . التلبية يف سريه، ويستحب اإلسراع قليالً إذا وصل وادي حمسر
وصل مىن رمى مجرة العقبة وهي آخر مجرة من جهة مىن وأقرب 

  .اتجلمار من جهة مكة يرميها بسبع حصيا
. كل حصاة مثل حصى احلذف وهو أكرب من احلمص قليالً

  .)٢(فريميها متعاقبات، يكرب مع كل حصاة يرمي ا
حب أن يرميها من بطن الوادي وجيعل الكعبة عن يساره ويست

  .ومىن عن ميينه
وله أن يرميها بعد الزوال حىت ولو يف الليل إذا وجد حرجا يف 

  . رميها قبل الزوال، وإن مل جيد حرجا فاألفضل رميها قبل الزوال
وجيوز للعاجز عن الرمي؛ ملرض، أو لكرب سنه أو لكون املرأة 

مث بعد الرمي ينحر هديه، و السنة . من يرمي عنهحامالً أن يوكل 
                              

  ).٦٨(التحقيق واإليضاح : انظر. ومن أي موضع لقط احلصى أجزأه ذلك (١)
الذكر مكان غسل احلصيات قبل الرمي، والتسبيح أو غيه من : ومن البدع (٢)

  .التكبري، والزيادة على التكبري من ذكر أو دعاء، ورمي اجلمرات بالنعال وغريها
صى يف املرمى وال يشترط بقاء احل) ٥٨، ٥٧(مناسك احلج والعمرة لأللباين : انظر

: وإمنا املشترط وقوعه فيه فلو وقع احلصاة يف املرمى مث خرجت منه أجزأت انظر
ال جيزئ إذا وضع احلصى بيده يف املرمى، ألنه مأمور و) ٧٠(التحقيق واإليضاح 

وإن رمى السبع دفعة واحدة مل ) ٢/٢٤٠(الشرح الكبري : انظر. بالرمي ومل يرم
الكايف البن قدامة : انظر تجيزئه إال عن واحدة، ألن النيب ص رمى سبع رميا

)١/٤٤٦.(  
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  .أن ينحره بيده، وكل مكة جيوز فيها النحر

ويضع قدمه على صفاحها  )١(ويسن أن يضجع اهلدي عند ذحبه
اهللا أكرب، اللهم هذا منك ولك، : بسم اهللا، ويسن أن يقول: ويقول

إىل والسنة أن يكون اهلدي موجها . اهللا تقبل من فالن، يسمي نفسه
  . القبلة، والسنة يف اإلبل أن تنحر قائمة معقولة اليد اليسرى

  .ويسن األكل من اهلدي، وإطعام الفقري وذي احلاجة منه
وينتهي وقت الذبح إىل غروب مشس اليوم الثالث عشر من ذي 

  .احلجة، وجتزئ اإلبل والبقر عن سبعة
ذا رجع ومن مل جيد هديا فعليه صيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إ

  .إىل أهله
اليوم احلادي : وجيوز له أن يصوم يف أيام التشريق الثالثة وهي

عشر، والثاين عشر، والثالث عشر من ذي احلجة، وال جيوز لغري 
  .احلاج صيامها

مث حيلق رأسه أو يقصر، واحللق أفضل والسنة أن يبدأ بيمني 
  .رأس احمللوق

بعد الرمي يباح  واملرأة ال حتلق رأسها، وإمنا تقصر منه، مث
للمحرم مجيع حمظورات اإلحرام ما عدا النساء، ويسمى هذا 

                              
جلنب األيسر، واتفقوا على أن إضجاعها يكون على ا: قال احلافظ ابن حجر (١)

فيضع رجله على اجلانب األمين، ليكون أسهل على الذابح يف أخذ السكني، 
  ).٤/٢١(الفتح : وإمساك رأسها بيده اليسار انظر



  

  ٣١   أحكام املناسكإرشاد الناسك إىل
 

  .)١(التحلل األول
ويسن له بعد هذا التحلل أو يتطيب، ويقص من أظفاره، 

ويسعى ويفعل يف  )٢(ويتوجه إىل احلرم ليطوف طواف اإلفاضة
طوافه وسعيه ما فعل يف طواف وسعي العمرة إال أنه ليس يف هذا 

  .طباع وال رملالطواف اض
  .ويستحب أن يشرب من ماء زمزم

فإذا طاف وصلى ركعتني وسعى؛ حصل له التحلل التام من 
مجيع حمظورات اإلحرام حىت النساء، ويسن لإلمام أن خيطب يف 
هذا اليوم، يوم النحر، مبىن بني اجلمرات حني ارتفاع الضحى يعلم 

م النحر، من وجيوز يف أعمال هذا اليوم، وهو يو. الناس مناسكهم
رمي وحنر وحلق وطواف، أن يقدم بعضها على بعض، ولكن 

مث يرجع إىل مىن، . اإلتيان ا على هذا الترتيب أفضل لفعل النيب 
  .ويقيم فيها ثالثة أيام بلياليها ويصلي الرباعية فيها ركعتني

ويرمي اجلمار الثالث يف كل يوم من األيام الثالثة بعد زوال 
  .ل وقت صالة الظهرالشمس أي من دخو

وجيب الترتيب يف رميها، فيبدأ باجلمرة الصغرى وهي األوىل، 
ت متعاقبات، ويكرب مع القريبة من مىن فريميها بسبع حصياوهي 

                              
الرمي أو الطواف والتحلل الثاين وهو : فاحللل األول حيصل بفعل أمر من أمرين (١)

  . التحلل التام حيصل بفعل األمرين معا
ينبغي أن يكون طواف اإلفاضة يف أيام التشريق فإن : م ابن تيميةقال شيخ اإلسال (٢)

  ).٢٦/١٣٨(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر. تأخريه عن ذلك فيه نزاع
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ويسن أن يتقدم قليالً بعد رميها، وجيعلها عن يساره . كل حصاة

مث يرمي اجلمرة الثانية . ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو كثريا
الوسطى، وهي اليت تلي اجلمرة الصغرى فريميها كما رمى وهي 

اجلمرة األوىل، ويسن أن يتقدم قليالً بعد رميها وجيعلها عن ميينه 
ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثريا مث يرمي اجلمرة الثالثة وال 

  . يقف عندها
وله أن يرمي  اجلمرات الثالث يف الليل إذا وجد حرجا يف 

لنهار، وإال فاألفضل رميها يف النهار من بعد الزوال لفعل رميها يف ا
   .النيب 

وجيوز للمعذور يف الرمي أال يبيت يف مىن وأن جيمع بني رمي 
يومني يف يوم واحد، وجيوز للعاجز عن الرمي؛ ملرض، أو لكرب سن، 

ويسن لإلمام أن . أو لصغر سن، أو حلمل أن يوكل من يرمي عنه
أيام التشريق، مث بعد الرمي يف اليوم احلادي  خيطب يف مىن يف أوسط

عشر، والثاين عشر، من أحب أن يتعجل فعليه أن خيرج من مىن 
قبل غروب الشمس من اليوم الثاين عشر، فإن غرب عليه الشمس 
وهو يف مىن يف هذا اليوم وجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشرة، 

لزوال كما يرمي وأن يرمي اجلمرات يف اليوم الثالث عشر، بعد ا
  .يف اليوم احلادي عشر والثاين عشر

والسنة أن يرمي اجلمرات يف اليوم الثالث عشر قبل أن يصلي 
  .الظهر

 والبقاء إىل اليوم الثالث عشر أفضل وأعظم أجرا لفعل النيب 



  

  ٣٣   أحكام املناسكإرشاد الناسك إىل
 

ويسن أن يذهب بعد الرمي يف اليوم الثالث عشر إىل األبطح 
ب والعشاء مث يرقد فيه مث يذهب ويصلي فيه الظهر والعصر واملغر
فإن مل يذهب إىل احملصب فمىت . إىل البيت ويطوف طواف الوداع

أراد الرجوع إىل أهله فإنه يذهب ويطوف طواف الوداع إال 
  . احلائض فقد خفف عليها فأسقط عنها
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  القران واإلفراد

  األفضل يف حق القارن واملفرد

ارنا إن مل يكن معهم يسن يف حق من أراد أن حيرم مفردا أو ق
هدي، أن حيرموا متمتعني، أما إن كان معهم هدي فالسنة أن 
حيرموا قارنني، وإن أحرم أحد باإلفراد وغريه بالقران وليس معهم 
هدي فالسنة يف حقهم أن جيعلوا إحرامهم بالعمرة، فيعتمروا، مث 

  .حيلوا، ويفعلوا كما يفعل املتمتع
  .فالسنة أن حيلوا وجيعلوها عمرةأما إن كانوا قد طافوا وسعوا 

  صفة القران واإلفراد

له  )١(إذا وصل امليقات من أراد القران أو اإلفراد فإنه يسن
دهان، مث يلبس إزارا ورداء، ويسن أن غتسال والتطيب واإلاال

يكونا أبيضني نظيفني، وأن حيرم يف نعلني، وأما املرأة فتلبس ما جيوز 
  .)٢(احلج والعمرة هلا لبسه من الثياب يف غري

وإن كانت املرأة حائضا أو نفساء فتفعل مثل ما تفعل املرأة غري 
احلائض إال أا ال تطوف حىت تطهر، مث ينوي القارن احلج 

                              
السنة إذا تركت ومل تفعل فال حرج على تاركها، ولكن األفضل فعلها حىت يفوز  (١)

  .بأجرها
و أي ثوب وأنه ال يصح وأما ختصيص الثوب األخضر أو األسود أو األبيض أ (٢)

  .اإلحرام إال به فهو بدعة جيب اجتناا



  

  ٣٥   أحكام املناسكإرشاد الناسك إىل
 

لبيك : أو يقول. عمرة وحجا )٢(،لبيك: ويسن أن يقول ،)١(والعمرة
قد أوجبت عمرة وحجا، وأما : اللهم لبيك بالعمرة واحلج، أو يقول

لبيك : أو يقول. لبيك حجا: ملفرد فينوي احلج، ويسن أن يقولا
  .قد أوجبت حجا: أو يقول. اللهم لبيك حجا

وإذا خاف أال يتمكن من أداء العمرة؛ لكونه مريضا أو خائفًا 
اللهم حملي حيث : من عدو وحنوه سن له أن يقول عند إحرامه

  .حبستين
  .له التحلل وال شيء عليهفإذا عرض له ما مينعه من متام احلج جاز 

لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن : مث يقول
والتزام هذه التلبية . احلمد والنعمة لك وامللك، ال شريك لك

لبيك، لبيك، : أفضل، وإن كانت الزيادة عليها جائزة، مثل
  .وسعديك، واخلري بيديك، والرغباء إليك والعمل

رأة ال ترفع صوا بالتلبية وإمنا عليها وامل ،)٣(ويرفع صوته بالتلبية
أن تسمع نفسها، ويكثر من التلبية وخصوصا إذا  عال مرتفعا، أو 

                              
ومن البدع ) ١٣-١١(وذا حيرم عليه مجيع حمظورات اإلحرام السابق ذكرها  (١)

االضطباع عند اإلحرام إىل االنتهاء من العمرة واالضطباع إمنا يشرع للطواف 
اسك احلج والعمرة من: فقط، طواف العمرة وطواف القدوم للمفرد والقارن، انظر

اللهم إين : وسبق أن التلفظ بالنية بدعة فال يشرع أن يقول مثال) ٥٠(لأللباين 
  .أريد العمرة

  .أي أنا مقيم على طاعتك: لبيك: ومعىن (٢)
  ).ل ب ب(خمتار الصحاح مادة : انظر

مناسك احلج والعمرة لأللباين : انظر. ومن البدع التلبية مجاعة يف صوت واحد (٣)
)٥٠(.  
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ويقطع القارن . هبط واديا أو عند التقاء الرفاق، ويف أدبار الصلوات

  .واملفرد التلبية يف اليوم العشار إذا رمى مجرة العقبة
غتسل وأن يدخلها مث يذهب إىل مكة، ويسن قبل دخوهلا أن ي

  .من الناحية العليا
فإذا وصل املسجد احلرام سن أن يدخله من باب بين شيبة 

والسالم على رسول اهللا اللهم ، بسم اهللا والصالة: ويقول) السالم(
اغفر يل ذنويب، وافتح يل أبواب رمحتك، أعوذ باهللا العظيم، 

الم علينا وبوجهه الكرمي، وسلطانه القدمي من الشيطان الرجيم، الس
  .)١(وعلى عباد اهللا الصاحلني

اللهم أنت السالم، ومنك : ويسن أن يقول عندما يرى البيت
  .السالم، فحينا ربنا بالسالم
يسن له أن  - ويسمى الطواف القدوم- وإذا أراد أن يطوف 

يضطبع بأن جيعل وسط الرداء حتت منكبه األمين وجيعل طرفيه على 
ر األسود، ويستقبله مث يستلمه ويقبله، ويذهب إىل احلج. منكبه األيسر

  .بسم اهللا، واهللا أكرب، إن تيسر وال يؤذي الناس باملزامحة: ويقول
فإن مل يتيسر، استلمه بيده أو بشيء يف يده كالعصا، وقَبل ما 

فإن مل يتيسر أشار إليه  ،)٢(بسم اهللا، واهللا أكرب: استلمه به ويقول
                              

وليس لدخول املسجد احلرام أو اخلروج منه ذكر خيصه وإمنا هذا الذكر مشروع  (١)
  .لدخول أي مسجد

  ).٤٥، ٤٤(التحقيق واإليضاح بزيادة : انظر
: انظر. ستالم إال عند خلو املطاف ليالً أو ارااالتقبيل وال الحب للنساء توال يس (٢)

  ) .٤/٩٧(حاشية ابن قاسم علي الروض املربع 



  

  ٣٧   أحكام املناسكإرشاد الناسك إىل
 

  .)١(كرباهللا أ: بيده أو بشيء معه، ويقول
وكلما حاذى احلجر األسود فعل مثل هذا، وكلما حاذى 

بسم اهللا واهللا : الركن اليماين سن له أن يستلمه بيده، ويقول
  .)٢(أكرب

وله أن يدعو مبا يشاء يف طوافه، أو يقرأ القرآن، أو يذكر اهللا 
وجيوز التكلم فيه بالذي فيه خري، ويطوف بالبيت سبعة  .)٣(تعاىل

  .شوط باحلجر األسود وخيتم به أشواط يبدأ كل
ويسن أن يرمل يف  )٤(وجيعل البيت عن يساره حال الطواف

                              
وال يرفع يديه عند اإلشارة إىل احلجر األسود كما يرفع للصالة وال يفعل هذا إال  (١)

  .اجلهال
ويستلم احلجر بيمينه فإن عجز ) ١٢٦(وسفر السعادة ) ٢/٢٢٥(زاد املعاد : انظر

  ).٩/٩٥(فبيساره وكذا اإلشارة انظر مراعاة املفاتيح 
 يشري إليه، وال يكرب عند فإن شق عليه استالمه تركه ومضى يف طوافه، وال (٢)

  .يف هذا شيء ه، ألنه مل يرد عن النيب تحماذا
مناسك : ومن البدع تقبيل الركن اليماين، انظر) ٤٥(احلقيق واإليضاح : انظر

  ).٥٢(احلج والعمرة لأللباين 
اللهم إميانا بك، وتصديقًا بكتابك، ومن البدع أيضا القول : ومن البدع قوهلم (٣)

اللهم إن البيت بيتك، واحلرم حرمك، واألمن أمنك، وهذا مقام : الكعبةقبالة باب 
العائذ بك من النار، مشريا إىل مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصالة والسالم انظر 

  ).٥٢، ٥١(مناسك احلج والعمرة 
وكثري من الطائفني وخصوصا الذين معهم نساء ال جيعلون الكعبة عن يسارهم،  (٤)

فعلى الطائف أن حيذر من هذا . ميينهم أو خلف ظهورهم أو أمامهم وإمنا عن
جيدا فإن جعل الطائف البيت عن يساره من شروط الطواف، وال جيزئ الطواف، 

  .إذا مل جيعل الطائف البيت عن يساره
  ).١/٤٣٤(الكايف البن قدامة : انظر
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األشواط الثالثة األوىل من احلجر إىل احلجر وميشي يف األشواط 

  .األربعة الباقية، والنساء ال رمل عليهن
ربنا آتنا يف : ويسن أن يقول بني الركن اليماين واحلجر األسود

  .خرة حسنة وقنا عذاب النارالدنيا حسنة ويف اآل
وبعد الفراغ من الطواف ال يبقى على االضطباع، وإمنا يرتدي 
بردائه، فيجعله على كتفيه ويشترط يف الطواف أن يكون من وراء 

  .احلجر بكسر احلاء ألنه من البيت
وال تطوف املرأة إذا حاضت أو نفست، وكذا ال يطوف 

  .بالبيت عريان
اليمانيني، مث يذهب إىل املقام ويقرأ  وال يستلم من األركان إال

ىلصم يماهرقَامِ إِبم نذُوا مخاتو  مث يصلي خلف املقام ركعتني
  .إن تيسر له ذلك، وإال ففي أي مكان

الكافرون، ويف ،ويسن أن يقرأ يف الركعة األوىل بعد الفاحتة 
مث يقصد احلجر  دقُلْ هو اللَّه أَح: الثانية بعد الفاحتة اإلخالص

  .بسم اهللا واهللا أكرب: األسود فيستلمه ويقبله إن تيسر، ويقول
وإال استلمه بيده أو بشيء يف يده، وقبل ما استلمه به إن تيسر، 

وإال أشار إليه بيده، أو بشيء يف يده، . بسم اهللا واهللا أكرب: ويقول
ول عندما اهللا أكرب مث يذهب ليسعى بني الصفا واملروة، ويق: ويقول

نبدأ مبا بدأ  إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعائرِ اللَّهيدنو من الصفا 
  .اهللا به، فيبدأ بالصفا



  

  ٣٩   أحكام املناسكإرشاد الناسك إىل
 

والسنة أن يدخل املسعى من باب الصفا ويرقى على الصفا 
فيوحد اهللا ويكربه ثالثًا  )١(حىت يرى البيت ويستقبله ويرفع يديه

وحده ال شريك له، له امللك، وله ال إله إال اهللا : وحيمده ويقول
احلمد، حييي ومييت وهو على كل شيء قدير، ال  إله إال اهللا وحده 
ال شريك له، أجنز وعده ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده، مث 

  .يدعو مبا يشاء ويكرر هذا الذكر والدعاء ثالث مرات
اللهم اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية : وإن دعا بقوله

جنبنا حدودك، اللهم اجعلنا حنبك وحنب مالئكتك و رسولك 
  .وأنبياءك ورسلك وحنب عبادك الصاحلني

اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا يف اآلخرة واألوىل، 
حىت يصل إىل  )٢(مث ينزل فيمشي إىل املروة. واجعلنا من أئمة املتقني

لعلم الثاين فيمشي إىل أن يصل إىل ا ،)٣(العلم األخضر فيسرع يف املشي
ويرقى املروة، ويفعل مثلما فعل على الصفا من رفع اليدين والذكر 
والدعاء، مث ينزل فيمشي يف موضع مشيه، ويسرع يف موضع اإلسراع 
حىت يصل إىل الصفا، ويسن أن يقول إذا هبط يف الوادي، أي بني 

  .العلمني األخضرين، رب اغفر وارحم إنك أنت  األعز األكرم
                              

ون للصالة وهذه كبري وكأم يكربتوبعض احلجاج يشريون بأيديهم إليها عند ال (١)
دليل : كان يرفع كفيه الشريفتني للدعاء فقط انظر اإلشارة خطأ ألن النيب 

  ).٣٥(احلاج واملعتمر 
ويستحب أن يكثر يف سعيه من الذكر والدعاء مبا تيسر والطهارة يف السعي  (٢)

مستحبة فلو سعى من غري طهارة أجزأ وهكذا لو حاضت املرأة أو نفست بعد 
  ).٥٢، ٥١(انظر التحقيق واإليضاح . أجزأها ذلكالطواف فسعت 

  ).٢٠(انظر اإلمجاع البن املنذر . واملرأة ليس عليها رمل (٣)
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  .)١(سبعة أشواط، ذهابه شوط، ورجوعه شوط ثان فيسعى

وللقارن واملفرد أن يؤخرا هذا السعي وجيعاله بعد طواف 
اإلفاضة، ولكن األفضل أن يأتيا به بعد هذا الطواف، الذي يسمى 

  .طواف القدوم
ويبقى القارن واملفرد على إحرامهما ال حيل هلما شيء مما حرم 

يتوجه القارن أو املفرد إىل مىن والسنة أن . عليهما بسبب اإلحرام
يف اليوم الثامن من ذي احلجة الذي هو يوم التروية إن مل يكن فيها 
موجودا فيصلي فيها الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر يف 

  .)٢(مجاعة، يصلي الرباعية ركعتني، وال جيمع بني الصالتني
عرفة  مث إذا طلعت مشس يوم التاسع، وهو يوم عرفة يسري إىل

  .وهو يليب أو يكرب، والتلبية أفضل
ويسن أن ينزل بنمرة إىل الزوال، مث إذا زالت الشمس رحل إىل 
عرفة، ونزل فيها، وفيها خيطب اإلمام بالناس، ويصلي م الظهر 
والعصر مجعا وقصرا يف وقت صالة الظهر بأذان وإقامتني وال يصلي 

  .)٣(بينهما شيئًا
                              

  .السعي أربعة عشر شوطًا، حبيث خيتم على الصفا: ومن البدع يف السعي (١)
: انظر. وتكرار السعي يف احلج والعمرة والصالة ركعتني بعد الفراغ من السعي

  ).٥٤(مرة لأللباين مناسك احلج والع
الوقوف على جبل الرمحة عرفة يف اليوم الثامن ساعة من الزمن : ومن البدع (٢)

  .احتياطًا خشية الغلط يف اهلالل
  ).٥٤(مناسك احلج والعمرة لأللباين : انظر

صالة الظهر والعصر قبل اخلطبة، والتطوع بني صالة الظهر والعصر يف عرفة، : ومن البدع (٣)
  ).٥٦، ٥٥(مناسك احلج والعمرة، لأللباين : انظر. أو دعاء خاص بعرفة وتعيني ذكر



  

  ٤١   أحكام املناسكإرشاد الناسك إىل
 

عند الصخرات أسفل جبل الرمحة، إن  مث ينطلق إىل عرفة فيقف
تيسر له ذلك مستقبالً القبلة، وإال فعرفة كلها موقف، ففي أي 

  .مكان وقف فيها جاز
ويقف مستقبالً القبلة، رافعا يديه، يدعو ويليب، ويسن أن يكثر 

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك، : من الدعاء، ومن قول
  .يء قديروله احلمد، وهو على كل ش

ويقف بعرفة إىل غروب الشمس، فإذا غربت سار إىل مزدلفة 
بسكينة ووقار، ويكثر من التلبية، فإذا وصل إىل مزدلفة صلى فيها 
املغرب والعشاء، املغرب ثالث ركعات والعشاء ركعتني بأذان 

وال يصلي بينهما وال بعدمها شيئًا وينام حىت  )١(واحد وإقامتني
  .الفجر

  .الفجر يف أول وقتها بأذان وإقامة ويسن أن يصلي
وجيوز للضعفة من النساء والصبيان وحنوهم أن يدفعوا إىل مىن 

  .آخر الليل حني يغاب القمر
وجيوز هلم الرمي قبل طلوع الشمس، وأما الذين معهم وليس 

  .بضعفاء فال يرمون حىت تطلع الشمس
 ويسن أن يذهب إىل املشعر احلرام بعد أن يصلي الفجر ويقف

                              
ترك املبادرة إىل صالة املغرب فور النزول يف املزدلفة واالنشغال عن : ومن البدع (١)

ذلك بلفظ احلصى، وصالة سنة املغرب بني الصالتني أو مجعهما إىل سنة العشاء، 
  .بالعبادةوالوتر بعد الفريضتني وإحياء هذه الليلة 

  ).٥٧، ٥٦(مناسك احلج والعمرة لأللباين : انظر
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عنده مستقبل القبلة إن تيسر، وإال فمزدلفة كلها موقف، ويكثر من 
الذكر والدعاء إىل أن يسفر جدا، فإن أسفر جدا دفع إىل مىن 

ويلتقط حصى مجرة العقبة من طريقه . بسكينة قبل طلوع الشمس
ويكثر من التلبية يف سريه، ويستحب اإلسراع قليال إذا  )١(من مىن

وصل مىن رمى مجرة العقبة، وهي آخر فإذا . وصل وادي حمسر
مجرة من جهة مىن، وأقرب اجلمار من جهة مكة، ويرميها بسبع 

  .اتيحص
  .كل حصاة مثل حصى اخلذف، وهو أكرب من احلمص قليالً

ويستحب  .)٢(فريميها متعاقبات يكرب مع كل حصاة يرمي ا
أن يرميها من بطن الوادي، وجيعل الكعبة  عن يساره، ومىن عن 

ينه، وله أن يرميها بعد الزوال حىت ولو يف الليل إذا وجد حرجا يف مي
  .رميها قبل الزوال، وإن مل جيد حرجا فاألفضل رميها قبل الزوال

أو لكرب سن أو لكون املرأة  ،وجيوز للعاجز عن الرمي؛ ملرض
  .حامالً أن يوكل من يرمي عنه

                              
  ).٦٨(التحقيق واإليضاح : ومن أي موضع لقط احلصى أجزأه ذلك انظر (١)
والتسبيح أو غريه من الذكر مكان التكبري  غسل احلصيات قبل الرمي: ومن البدع (٢)

  .هاوالزيادة على التكبري من ذكر أو دعاء، ورمي اجلمرات بالنعال وغري
وال يشترط بقاء احلصى يف ) ٥٨، ٥٧(مناسك احلج والعمرة لأللباين : انظر

املرمى، وإمنا املشترط وقوعه فيه فلو وقعت احلصاة يف املرمى مث خرجت منه 
وال جيزئ إذا وضع احلصى بيده يف ) ٧٠(التحقيق واإليضاح : أجزأت، انظر

وإن رمى ) ٢/٢٤٠(كبري انظر الشرح ال. املرمى، ألنه مأمور بالرمي ومل يرم
  .رمى سبع رميات دفعة واحدة مل جيزئه إال عن واحدة ألن النيب  ةالسبع
  ).١/٤٤٦(الكايف البن قدامة : انظر
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ب عليه مث بعد الرمي ينحر هديه القارن، وأما املفر فال جي
هدي، والسنة أن ينحر القارن هديه بيده، وكل مكة جيوز فيها 

  .النحر
اللهم هذا منك ولك،  )١(ويسن أن يضجع اهلدي عند ذحبه

اللهم تقبل من فالن، يسمي نفسه، والسنة أن يكون اهلدي موجها 
  .إىل القبلة، والسنة يف اإلبل أن تنحر قائمة، معقولة اليد اليسرى

  .اهلدي، وإطعام الفقري، وذا احلاجة منهويسن األكل من 
وينتهي وقت الذبح إىل غروب مشس اليوم الثالث عشر من ذي 

  .احلجة
ومن مل جيد هديا فعليه صيام . وجتزئ اإلبل والبقر عن سبعة

  .ثالثة أيام يف احلج، وسبعة إذا رجع إىل أهله
ي اليوم احلاد: وجيوز له أن يصوم يف أيام التشريق الثالثة، وهي

عشر، والثاين عشر، والثالث عشر من ذي احلجة، وال جيوز لغري 
مث حيلق رأسه أو يقصر، واحللق أفضل، والسنة أن . احلاج صيامها

يبدأ احلالق بيمني رأس احمللوق، واملرأة ال حتلق رأسها، وإمنا تقصر 
منه، مث بعد الرمي يباح للمحرم مجيع حمظورات اإلحرام ما عدا 

  .)٢(ذا التحلل األولالنساء، ويسمى ه
                              

واتفقوا على أن إضجاعها يكون على اجلانب األيسر : قال احلافظ ابن حجر (١)
بيده فيضع رجله على اجلانب األمين، ليكون أسهل على الذابح يف أخذ السكني 

  ).١٠/٢١(الفتح : اليمىن وإمساك رأسها بيده اليسرى انظر
الرمي أو الطواف ، والتحلل الثاين : حلل األول حيصل بفعل أمر من أمرينتفال (٢)

  .حلل التام حيصل بفعل األمرين معاتوهو ال



  
إرشاد الناسك إىل أحكام املناسك

  
٤٤  

 
ويسن له بعد هذا التحلل أن يتطيب ويقص من أظفاره، 

ويسعى ويفعل يف  )١(ويتوجه إىل احلرم، ليطوف طواف اإلفاضة
طوافه وسعيه ما يفعل يف طواف وسعي العمرة إال أنه ليس يف هذا 

  .الطواف اضطباع وال رمل
هذا إن مل يكن سعى مع طواف القدوم، فإن كان سعى مع 

  .اف القدوم فإنه ال يسعى بعد هذا الطواف اإلفاضةطو
ويستحب أن يشرب من ماء زمزم فإذا طاف وصلى ركعتني 
وسعى حصل له التحلل التام من مجيع حمظورات اإلحرام حىت 

  .النساء
ويسن لإلمام أن خيطب يف هذا اليوم يوم النحر، مبىن بني 

  .اجلمرات حني ارتفاع الضحى، يعلم الناس مناسكهم
جيوز يف أعمال هذا اليوم، وهو يوم النحر، من رمي، وحنر، و

وحلق، وطواف، أن يقدم بعضها على بعض، ولكن اإلتيان ا على 
، مث يرجع إىل مىن، ويقيم فيها هذا الترتيب أفضل، لفعل النيب 

  .ثالثة أيام بلياليها ويصلي الرباعية فيها ركعتني
ويرمي اجلمار الثالث يف كل يوم، من األيام الثالثة بعد زوال 
الشمس، أي من دخول وقت صالة الظهر، وجيب الترتيب يف 

القريبة، من مىن رميها فيبدأ باجلمرة الصغرى وهي األوىل، وهي 
                              

ينبغي أن يكون طواف اإلفاضة يف أيام التشريق فإن : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية (١)
  .ه عن ذلك فيه نزاعتأخري
  ).٢٦/١٣٨(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر



  

  ٤٥   أحكام املناسكإرشاد الناسك إىل
 

ات متعاقبات ويكرب مع كل حصاة، ويسن أن فريميها بسبع حصي
اره، ويستقبل القبلة، ويرفع يتقدم قليال بعد رميها وجيعلها عن يس

يديه ويدعو كثريا، مث يرمي اجلمرة الثانية وهي الوسطى وهي اليت 
تلي اجلمرة الصغرى، فريميها كما رمى اجلمرة األوىل ويسن أن 
يقدم قليال بعد رميها وجيعلها عن ميينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه 

ندها وله أن يرمي فيدعو كثريا مث يرمي  اجلمرة الثالثة وال يقف ع
اجلمرات الثالث يف الليل إذا وجد حرجا يف رميها، يف النهار، وإال 

وجيوز  فاألفضل رميها يف النهار من بعد الزوال، لفعل النيب 
للمعذور يف الرمي أال يبيت يف مىن، وأن جيمع بني رمي يومني يف 

ر أو لصغ ،يوم واحد، وجيوز للعاجز عن الرمي، ملرض، أو لكرب سن
ويسن لإلمام أن خيطب يف . سن، أو حلمل أن يوكل من يرمي عنه

  .مىن يف أوسط أيام التشريق
مث بعد الرمي يف اليوم احلادي عشر والثاين عشر من أحب أن 
يتعجل فعليه أن خيرج من مىن قبل غروب الشمس من اليوم الثاين 

فإن غربت عليه الشمس وهو يف مىن يف هذا اليوم وجب . عشر
ن يبيت ليلة الثالث عشر، وأن يرمي اجلمرات يف اليوم الثالث عليه أ

. عشر بعد الزوال كما رمى يف اليوم احلادي عشر، والثاين عشر
والسنة أن يرمي اجلمرات يف اليوم الثالث عشر قبل أن يصلي 
الظهر، والبقاء إىل اليوم الثالث عشر أفضل وأعظم أجرا لفعل النيب 

مي يف اليوم الثالث عشر إىل األبطح ، ويسن أن يذهب بعد الر
ويصلي فيه الظهر والعصر واملغرب والعشاء، مث يرقد فيه، مث يذهب 

  .إىل البيع ويطوف طواف الوداع



  
إرشاد الناسك إىل أحكام املناسك

  
٤٦  

 
فإن مل يذهب إىل احملصب فمىت أراد الرجوع إىل أهله فإنه 
يذهب ويطوف طواف الوداع إال احلائض فقد خفف عليها فأسقط 

  .عنها
  هأركان احلج وواجبات

  :أركان احلج ثالثة وهي
  .اإلحرام وهو نية الدخول يف النسك - ١
الوقوف بعرفة ولو حلظة من طلوع فجر يوم عرفة إىل   - ٢

  .طلوع فجر يوم النحر
  .طواف اإلفاضة ويسمى طواف احلج وطواف الزيارة - ٣

  :أما واجبات احلج فسبعة وهي
  .اإلحرام من امليقات - ١
  .السعي بني الصفا واملروة - ٢
  .املبيت مبزدلفة وختفيفه على الضعفة إىل غياب القمر - ٣
اليوم احلادي عشر،  هياملبيت مبىن ليايل أيام التشريق، و  - ٤

  .والثاين عشر، والثالث عشر من ذي احلجة
  .اجلمار رمي - ٥
  .احللق أو التقصري - ٦
  .طواف الوداع على غري احلائض والنفساء - ٧



  

  ٤٧   أحكام املناسكإرشاد الناسك إىل
 

ترك ركنا مل يتم احلج إال  من: حكم من ترك ركنا أو واجبا
  .به فعليه أن يأيت به، ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح

  )١(الفوات واإلحصار

ويتحلل بعمرة وينحر . من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته احلج
هديا إن كان معه، ويقضي احلج الفائت يف العام القادم وينحر هديا 

ثة يف احلج، وسبعة إذا رجع إن كان معه، وإال صام عشرة أيام، ثال
  .إىل أهله

ومن أحرم حبج أو عمرة فصد عن البيت؛ ملرض أو عدو فإنه 
  .ينحر هديا يف موضعه، مث حيلق رأسه مث حيل من إحرامه

  .فإن فقد اهلدي صام عشرة أيام مث حيل ويقضي العام القادم
هذا إذا كان من حصل له الفوات أو اإلحصار مل يشترط عند 

  .إحرامه
إن حبسين حابس : أما إن كان قد اشترط عند إحرامه بقوله

فمحلي حيث حبستين فإنه حيل من حني حيصر أو يفوته احلج وال 
  .هدي عليه وال قضاء

                              
العرب تقول للذي مينعه خوف أو مرض من الوصول إىل متام حجه أو : قال الفراء (١)

قد : عمرته وكل ما مل يكن مقهورا كاحلبس والسحر وأشباه ذلك يقال يف املرض
  .رقد حص: أحصر ويف احلبس، إذا حبسه سلطان أو قاهر مانع
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  زيارة مسجد الرسول 

يف كل زمان، وإذا وصل الزائر  تسن زيارة مسجد الرسول 
املسجد استحب له أن يقول عند دخول ما يستحب قوله عند 

بسم اهللا، والصالة والسالم على رسول اهللا : أي مسجد وهودخول 
اللهم اغفر يل ذنويب، وافتح يل أبواب رمحتك، أعوذ باهللا العظيم، 
وبوجهه الكرمي، وسلطانه القدمي من الشيطان الرجيم، السالم علينا 

  .وعلى عباد اهللا الصاحلني
بسم اهللا، والصالة : وإذا خرج من املسجد فيسن أن يقول

سالم على رسول اهللا اللهم اغفر يل ذنويب، وافتح يل أبواب وال
فضلك، اللهم اعصمين من الشيطان الرجيم، أو يقول بدل 

  .أعذين أو أجرين: اعصمين
مث بعد دخول املسجد يصلي حتية املسجد واألفضل أن تكون 

وقربي  صالته يف الروضة الشريفة وبعد الصالة يزور قرب النيب 
  .)١(عمر، رضي اهللا عنهماصاحبيه أيب بكر و

                              
واجبة أو شرطًا يف  وليست زيارة قرب النيب : قال الشيخ عبد العزيز بن باز (١)

بل هي مستحبة يف حق من زار مسجد  ،احلج كما يظن بعض العامة وأشباههم
أو كان قريبا منه، أما البعيد عن املدينة فليس له شد الرحل لقصد  الرسول 

  .زيارة القرب
 «وحديث » من حج ومل يزرين فقد جفاين«وأما حديث : وقال يف موضع آخر

من زارين وزار أيب إبراهيم «وحديث  »من زارين بعد ممايت فكأمنا زارين يف حيايت
زار قربي وجبت له «وحديث من » يف عام واحد ضمنت له على اهللا اجلنة

  .فكلها أحاديث موضوعة ومكذوبة »شفاعيت
  ).٥٩- ٥٧(التحقيق واإليضاح : انظر



  

  ٤٩   أحكام املناسكإرشاد الناسك إىل
 

بأدب وخفض صوت، مث يسلم عليه  فيقف جتاه قرب النيب 
السالم عليك يا رسول اهللا ورمحة اهللا : وعلى صاحبيه قائالً

السالم عليك يا أبا بكر ورمحة اهللا وبركاته، السالم عليك ، وبركاته
  .)١(يا عمر ورمحة اهللا وبركاته مث ينصرف

  .من صالة النافلة يف الروضة الشريفةوينبغي أن يكثر اإلنسان 
وأما صالة الفريضة فينبغي له أن حيافظ على الصف 
األول، وعلى ميامن الصفوف مهما استطاع هذا بالنسبة 

ن للرجال، وأما النساء فاألفضل يف حقهن الصالة يف بيو
  .النافلة والفريضة

ألف صالة فيما سواه إال  وتعدل الصالة يف مسجد الرسول 
  .سجد احلرام فإا مبائة ألف صالةامل

ويسن ملن يكون يف املدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، 
  .)٢(والصالة فيه تعدل عمرة

                              
 نهيوال يدعو هناك مستقبل احلجرة، فإن هذا كله م: إلسالم ابن تيميةقال شيخ ا (١)

عنه باتفاق األئمة، ومالك من أعظم األئمة كراهية لذلك، واحلكاية املروية عنه أنه 
  .أمر املنصور أن يستقبل احلجرة وقت الدعاء كذب على مالك

الصحابة يقف وال يقف عند القرب للدعاء لنفسه، فإن هذا بدعة ومل يكن أحد من 
موع انظر جم. عنده يدعو لنفسه، ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون يف مسجده

  ."إنا هللا وإنا إليه راجعون"، فـن موجودان اآلنوكال األمرا) ٢٦/١٤٧(الفتاوى 
بالسفر وإرسال العرائض مع  قصد قربه  ومن بدع الزيارة ملسجد النيب  (٢)

إىل اهللا يف  حتميلهم سالمهم إليه، والتوسل به، و احلجاج والزوار إىل النيب 
وتقبيل القرب أو استالمه أو  الدعاء، ووضعهم اليد تربكًا على شباك حجرة قربه 

ما جياور القرب، والتزام صورة خاصة يف زيارته ص وزيارة صاحبيه والتقيد بسالم 
= 
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  زيارة بيت املقدس

تسن زيارة بيت املقدس يف كل زمان، والصالة فيه تعدل مخس 
وصالة  مائة صالة فيما سواه إال املسجد احلرام ومسجد النيب 

. ها أفضل من صالا يف أي مسجد حىت املسجد احلراماملرأة يف بيت
وال جيوز ألحد أن يسافر لزيارة غري هذه املساجد الثالثة، املسجد 

  .)١(احلرام، واملسجد النبوي، ومسجد بيت املقدس
=                                

الوة والذكر، ودعاء خاص وقصد الصالة جتاه قربه، واجللوس عند القرب وحوله للت
وقصد القرب للسالم عليه دبر كل صالة، وقصد أهل املدينة زيارة القرب النبوي 

سبوعا حىت زام زوار املدينة اإلقامة فيها أكلما دخلوا املسجد أو خرجوا منه، والت
يتمكنوا من الصالة يف املسجد النبوي أربعني صالة، لتكتب هلم براءة من النفاق 

وقصد شيء من املساجد . حلديث الوارد يف ذلك ضعيفوبراءة من النار، وا
وتلقني من .إال مسجد قباء واملزارات اليت باملدينة وما حوهلا بعد مسجد النيب 

يعرفون باملزورين مجاعات احلجاج بعض األذكار واألوراد عند احلجرة أو بعيدا 
وزيارة البقيع عنها باألصوات املرتفعة وإعادة هؤالء ما لقنوا بأصوات أشد منها، 

كل يوم والصالة يف مسجد فاطمة رضي اهللا عنها، وربط اخلرق بالنافذة املطلة 
: عند الوداع انظر القهقرىعلى أرض الشهداء، واخلروج من املسجد النبوي على 

  ).٦٤-٦٠(مناسك احلج والعمرة لأللباين 
ع احلج، ومن بدع الناس يف زيارم لبيت املقدس قصد زيارة بيت املقدس م (١)

وتعظيم الصخرة بأي نوع من أنواع التعظيم كالتمسح . قدس اهللا حجتك: وقوهلم
ا وتقبيلها وسوق الغنم إليها لذحبها هناك والتعريف ا عشية عرفة والبناء عليها 

والطواف بقبة الصخرة تشبها بالطواف بالكعبة وزعمهم أن هناك . وغري ذلك
موضع قدم الرب  عمامته، ومنهم من يظن أنه وأثر على الصخرة أثر قدم النيب 

ارم املكان الذي يزعمون أنه مهد عيسى عليه وعلى نبينا يزسبحانه وتعاىل، و
  .الصالة والسالم

وزعمهم أن هناك الصراط وامليزان، وأن السور الذي يضرب بني اجلنة والنار هو 
= 
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  حرم مكة

حيرم صيد حرم مكة على احلالل واحملرم، وحيرم قطع شجره 
ال اإلذخر فيجوز وحشيشه األخضرين الذين مل يزرعهما اآلدمي إ

قطعه وأخذه وال حتل لقطة احلرم إال ملن يعرفها وال جيوز أن 
  .يتصرف فيها أبدا

  حدود حرم مكة

للحرم املكي حدود حتيط مبكة، وقد نصبت عليها أعالم يف 
جهات مخس وهذه األعالم أحجار مرتفعة قدر متر منصوبة على 

نه وبني مكة التنعيم وبي: فحده من جهة الشمال. جانيب كل طريق
  .ستة كيلو مترات

أضاة، وبينها وبني مكة اثنا عشر : وحده من جهة اجلنوب
  .كيلو مترا

اجلعرانة، وبينها وبني مكة ستة عشر : وحده من جهة الشرق
  . كيلو مترا

ينه وبني مكة وادي خنلة، وب: وحده من جهة الشمال الشرقي

=                                
والصالة عند قرب ذلك احلائط املبين شرقي املسجد وتعظيم السلسلة أو موضعها، 

إلنشاد  والسالم، واالجتماع يف موسم احلج ةإبراهيم خليل عليه وعلى نبينا الصال
  .املسجد األقصىالغناء والضرب بالدف يف 

  ).٦٥(مناسك احلج والعمرة لأللباين : انظر
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يسي، وهي الشم: وحده من جهة الغرب.  اأربعة عشر كيلو متر

وأول من وضع . احلديبية وبينها وبني مكة مخسة عشر كيلو مترا
أنصاب احلرم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصالة والسالم، وكان 

متيم بن أسد يوم  جربيل يريه مواضعها، وجددها بأمر رسول اهللا 
  .)١(الفتح

  حرم املدينة

ه، وحيرم صيد حرم املدينة، وإذا دخل عليه صيد فله إمساك
وكذا إذا صاده خارج املدينة فله إدخاله فيها، وحيرم قطع شجره 
وحشيشه وجيوز ذلك ملن يعلف دابته أو خيذه آلة حرث وحنوه 

  .فيباح له

                              
  .)١/٥٨١(فقه السنة : انظر (١)

  : وقيل شعرا يف حدها
  وللحرم التحديد من أرض طيبـة 

  
  يـال إذا رمـت إتقانـه   ثالثة أم  

  وسبعة أميـال عـراق وطـائف     
  

  وجدة عشـر مث تسـع جعرانـة     
  :وزاد أبو الفضل  

  ومن مين سـبع بتقـدمي سـينها   
  

  غفرانه يرزقكفسل ربك الوهاب   
  وقد زيد يف حد الطـائف أربـع    

  
  ومل يرض مجهور لذا القول رجحانـه   

  ).٣/١٥١(انظر إرشاد الساري   
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  حدود حرم املدينة

حدود حرم املدينة اثنا عشر ميالً مع كل جهة من جهاته 
  .األربع

: افحد حرمها من جهيت املشرق واملغرب، ما بني البتيها، ومه
هي األرض امللبسة حجارة سوداء، وحد حرمها : احلران، واحلرة

  .)١(من جهيت اجلنوب والشمال ما بني جبليها عري وثور

                              
وليس يف الدنيا حرم ال بيت املقدس وال غريه إال : تيميةقال شيخ اإلسالم ابن  (١)

حرم املقدس : احلرمان، وال يسمى غريمها حرما كما يسمي اجلهال فيقولون نهذا
انظر جمموع الفتاوى . وحرم اخلليل فإن هذين وغريمها ليسا حبرم باتفاق املسلمني

)٢٦/١١٧.(  
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  خامتة

  أذكار وأدعية نبوية جامعة

هذه أذكار وأدعية نبوية جامعة أحببت أن أجعلها يف آخر هذا 
املنسك؛ ليستعني ا احلاج، حيث إا مل تؤقت بزمن، ومل حتدد 

  .مبوضع ومكان، وقبل الشروع يف ذكرها أذكر بعض آداب الدعاء
  :فمن آداب الدعاء

وخفض الصوت بالذكر والدعاء،  ،رفع اليدين حال الدعاء
ل وجتنب تكلف السجع يف الدعاء، واإلكثار من الدعاء، وأن يسأ

  . به أجاب، وإذا سئل به أعطى اهللا بامسه األعظم الذي إذا دعي
اللهم إين أسألك بأين أشهد أنك أنت اهللا : هفمن سأل اهللا بقول

ال إله إال أنت األحد الصمد، الذي مل يلد ومل يولد، ومل يكن له 
اللهم إين أسألك بأن لك احلمد، ال : أو سأل اهللا بقوله. كفوا أحد

إله إال أنت املنان، بديع السموات واألرض يا ذا اجلالل واإلكرام، 
  .بامسه األعظميا حي يا قيوم فقد سأل اهللا 

وإِلَهكُم إِلَه واحد لَا إِلَه : واسم اهللا األعظم يف هاتني اآليتني
يمحالر نمحالر وإِلَّا ه  وفاحتة آل عمران امل * وإِلَّا ه لَا إِلَه اللَّه

ومالْقَي يالْح وأن يصلي على النيب . وأن يدعو بقلب حاضر 
 وف بني السماء واألرض حىت يصلي على النيب فإن الدعاء موق

  .وأال يدعو بإمث وال قطيعة رحم
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وأال يدعو . وأال يدعو على نفسه بتعجيل العقوبة له يف الدنيا
إن شئت وأال : باملوت على نفسه، وأن يعزم يف دعائه، وال يقل

  .يستعجل اإلجابة
  :ونرجع إىل ما أردنا ذكره، فمن األذكار اجلامعة

من قاهلا يف يوم مائة مرة حطت خطاياه : هللا وحبمدهسبحان ا
  .ولو كانت مثل زبد البحر

  .كنز من كنوز اجلنة: ال حول وال قوة إال باهللا
كلمتان حبيبتان إىل : سبحان اهللا وحبمده، سبحان اهللا العظيم

  . ثقيلتان يف امليزان، الرمحن، خفيفتان على اللسان
  :سبحان اهللا

  .أو حيط عنه ألف سيئة ،ب ألف حسنةمن قاهلا مائة مرة يكس
، وزنة عرشه، سبحان اهللا وحبمده عدد خلقه، ورضا نفسه

  .ومداد كلماته
سبحان اهللا عدد خلقه، سبحان اهللا رضا نفسه، سبحان : أو

  .اهللا زنة عرشه، سبحان اهللا مداد كلماته
قول إحدامها أربع مرات يزن ما يقال من الذكر مبا سوامها يف 

  .داليوم الواح
قول هذا : احلمد هللا وسبحان اهللا، وال إله إال اهللا واهللا أكرب

  .مما طلع عليه الشمس أحب إىل رسول اهللا 
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من قاله يغفر اهللا : استغفر اهللا الذي ال إله إال هو وأتوب إليه

  ..له ذنوبه وإن كان فارا من الزحف
  ومن األدعية اجلامعة

آلخرة حسنة، وقنا اللهم وربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف ا
  .عذاب النار

اللهم إين أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القرب، 
وعذاب القرب، وشر فتنة الغىن، وشر فتنة الفقر، اللهم إين أعوذ بك 

  .من شر فتنة املسيح الدجال
اللهم اغسل قليب مباء الثلج والربد، ونق قليب من خلطايا كما 

طاياي كما لدنس، وباعد بيين وبني خنقيت الثوب األبيض من ا
اللهم إين أعوذ بك من الكسل واملأمث . غربباعدت بني املشرق وامل

واملغرم، اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل، واجلنب، والبخل، 
  .واهلرم، وعذاب القرب

اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خري من زكاها أنت 
  .وليها وموالها

من علم ال ينفع، ومن قلب ال خيشع ومن  اللهم إين أعوذ بك
  .نفس ال تشبع، ومن دعوة ال يستجاب هلا

  .اللهم إين أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما مل أعمل
اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت 
وبك خاصمت، اللهم إين أعوذ بعزتك، ال إله إال أنت، أن تضلين، 
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  .، واجلن واإلنس ميوتونأنت احلي الذي ال ميوت
واجلنب، والبخل،   أعوذ بك من اهلم والعجز والكسلاللهم إين

  .وضلع الدين، وغلبة الرجال
رب اغفر يل خطيئيت وجهلي وإسرايف يف أمري كله، وما أنت 
أعلم به مين، اللهم اغفر يل خطاياي، وعمدي وجهلي، وهزيل، 

  .وكل ذلك عندي
رت، وما أسررت، وما اللهم اغفر يل ما قدمت، وما أخ

  .أعلنت، أنت املقدم وأنت املؤخر، أنت على كل شيء قدير
اللهم  أصلح يل ديين الذي هو عصمة أمري، وأصلح يل دنياي 
اليت فيها معاشي، وأصلح يل آخريت اليت فيها معادي، واجعل احلياة 

  .زيادة يل يف كل خري واجعل املوت راحة يل من كل شر
اللهم اهدين . ى والتقى والعفاف والغىناللهم إين أسألك اهلد

وسوء القضاء،  ،وسددين أعوذ باهللا من جهد البالء، ودرك الشقاء
ومشاتة األعداء، اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك، وحتول 

  .، وفجاءة نقمتك، ومجيع سخطككعافيت
اللهم إين أعوذ بك من شر مسعي ومن شر بصري، ومن شر 

  .شر منييلساين ومن شر قليب، ومن 
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حيول بيننا وبني معاصيك، ومن 
طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقني ما ون به علينا مصيبات 
الدنيا، ومتعنا بأمساعنا، وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث 
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منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا وال جتعل 

بتنا يف ديننا وال جتعل الدنيا أكرب مهنا، وال مبلغ علمنا، وال مصي
  .تسلط علينا من ال يرمحنا

  .كتاللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاع
، وامكر يل  تعن علي، وانصرين وال تنصر عليرب أعين وال

واهدين ويسر يل اهلدى، وانصرين على من بغى وال متكر علي ،
علي .  

 لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك رب اجعلين
  .خمبتا، إليك أواها منيبا

رب تقبل توبيت، واغسل حوبيت، وأجب دعويت، وثبت حجيت، 
  .وسدد لساين، واهد قليب، واسلل سخيمة صدري

اللهم إين أعوذ بك من منكرات األخالق، واألعمال، 
ه وآجله، ما علم منه اللهم إين أسألك من اخلري كله عاجل. واألهواء

وما مل أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه 
  . وما مل أعلم

اللهم إين أسألك من خري ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك 
  .من شر ما عاذ به عبدك ونبيك

اللهم إين أسألك اجلنة، وما قرب إليها من قول أو عمل، 
من قول أو عمل وأسألك أن  وأعوذ بك من النار، وما قرب إليها

جتعل كل قضاء قضيته يل خريا، اللهم إين أسألك خري املسألة وخري 
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الدعاء، وخري النجاح، وخري العمل، وخري الثواب، وخري احلياة، 
وخري املمات، وثبتين وثقل موازيين وحقق إمياين، وارفع درجيت، 

  .اجلنةوتقبل صاليت، واغفر خطيئتني وأسألك الدرجات العلى من 
اللهم إين أسألك فواتح اخلري، وخوامته وجوامعه، وأوله وظاهره 

اللهم إين أسألك خري ما أيت . وباطنه والدرجات العلى من اجلنة
وخري ما أفعل، وخري ما بطن وخري ما ظهر، اللهم إين أسألك أن 
ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري، وتطهر قليب، وحتصن 

  .فر يل ذنيبفرجي وتنور يل قليب، وتغ
وأسألك أن تبارك يل يف نفسي، ويف مسعي، ويف بصري، ويف 
روحي، ويف خلقي ويف خلقي، ويف أهلي، ويف حمياي، ويف ممايت، 

وأسألك الدرجات العلى من اجلنة . ويف عملي، وتقبل حسنايت
  .آمني

  وكتب
  /أبو حممد

  هيم الرميح ابرإمساعيل بن مرشود بن إ
  .وملن له حق عليه وللمسلمنيغفر اهللا له، ولوالديه 
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