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أعمال وأدعیة الحاج والمعتمر  

ھـذه جـملة مـن األدعـیة واألذكـار ، جـمعناھـا لـك -أخـي الـحاج -بـغیة أن تسـتفید مـنھا 
في حجك وعمرتك 

إن هللا عزوجل قد أوجب على عباده حج بیتھ الحرام، وجعلھ أحد أركان اإلسالم. 

في الصحیحین عن ابن عمر رضي هللا عنھما أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
الم عىل خـمس: شـهادة أن ال إلـه إال الـله وأن محـمدا رسـول الـله، وإقـام  بـني اإلسـ

الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان 
رواه البخاري (8)، ومسلم (16) متفق عليه". 

وجـب عـلى مـن لـم یـحج وھـو یسـتطیع الـحج أن یـبادر إلـیھ. أداء الـحج واجـب عـلى 
الفور في حق من استطاع السبیل إلیھ ، لظاھر قولھ تعالى:  

 1

آِل عمران 

وال یـجب الـحج والـعمرة فـي الـعمر إال مـرة واحـدة ؛لـقول الـنبي ملسو هيلع هللا ىلص فـي الحـدیـث 
الصحیح: "الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع ". 

رواه أبو داود (1712)، والنسايئ (5/111)، وابن ماجه (2886)، وأحمد (1/255) (2304)، والحاكم (2/321). 
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المقدمة



عـن عـائـشة رضـي هللا عـنھا قـالـت: " قـلت يـا رسـول الـله هـل عىل الـنساء مـن 
جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد ال قتال فيه: الحج والعمرة ". 

 أخرجه أحمد 6/68 وابن ماجه 2/968 . 

ى الجـهاد أفضـل العـمل، أفال  وثـبت عـنھا أیـًضا أنـھا قـالـت: "ياـ رسوـل اللـه نـر
نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مربور". 

  البخاري - (2186)  مسلم -  (1546) 

یـسن اإلكـثار مـن الـحج والـعمرة تـطوعـاً لـما ثـبت فـي الـصحیحین عـن أبـي ُھـریـرة 
رضـي هللا عـنھ قـال :قـال رسـول ملسو هيلع هللا ىلص: "الـعمرة إىل الـعمرة كـفارة ملـا بينهام، والـحج 

املربور ليس له جزاء إال الجنة  "  
رواه البخاري (1773)، ومسلم (1349) .ُمتََّفٌق َعلَيِْه. 

 1

المصادر 
التحقيق واإليضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسّنةـ 

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. 

كتاب فقه األدعية واألذكار للشيخ عبد الرزاق البدر. 

المطوف لمناسك الحج والعمرة. الموقع اإللكتروني. 

 ̀
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http://hadithportal.com/hadith-2186&book=1
http://hadithportal.com/hadith-1546&book=2
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آداب وتوجيهات عامة



 

 وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم  

إذا عـزم المسـلم عـلى الـسفر إلـى الـحج أو الـعمرة فـعلیھ الـمبادرة إلـى الـتوبـة 
النصوح من جمیع الذنوب؛ لقولھ تعالى : 

 ! ! \
النور 

وحـقيقة الـتوبـة : اإلقـالع عـن الـذنـوب وتـركـھا، والـندم عـلى مـا مـضى مـنھا ، 

والعزیمة على عدم العود فیھا. 

 `

ردها  عرض  أو  مال  أو  نفس  من  مظالم  للناس  عنده  كان  وإن 

إليهم ، أو تحللهم منها قبل سفره  

 لـما صـح عـنھ عـلیھ الـصالة و السـالم أنـھ قـال : "  مـن كـانـت عـنده ألخـيه مـظلمة 
فليتحـلله مـنه الـيوم قـبل أال يـكون ديـناًرا وال درهاًم، إن كـان لـه عـمل صـالـح أخـذ مـن 

حـسناتـه بـقدر مـظلمته، فـإن مل يـكن لـه حـسنات أخـذ مـن سـيئات صـاحـبه فحـمل 

عليه  "  رواه البخاري(6534). 
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ما قبل الحج والعمرة



وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حالل  

لما صح عنھ ملسو هيلع هللا ىلصأنھ قال : " إن الله تعاىل طيب ال يقبل إال طّيباً". رواه مسلم 1015 

 عـن أبـي ُھـریـرة رضـي هللا عـنھ قـال : قـال رسـول هللا صـلى هللا عـلیھ وسـلم :  " إَِذا 
َخـَرَج الرَُّجـُل َحـاّجـاً ِبـَنَفَقٍة طَـيَِّبٍة ، َوَوَضـَع رِْجـلَُه ِيف الْـَغْرِز ، َفـَناَدى : لَـبَّْيَك الـلَُّهمَّ لَـبَّْيَك ، 
كُ  اَمِء : لَـبَّْيَك َوَسـْعَديْـَك ، َزاُدَك َحـالٌل ، َوَراِحـلَُتَك َحـالٌل ، َوَحـجُّ نَـاَداُه ُمـَناٍد ِمـَن السَّ
َمْربُوٌر َغرْيُ َمـأُْزوٍر. َوإَِذا َخـَرَج ِبـالـنََّفَقِة الْـَخِبيَثِة ، َفـَوَضـَع رِْجـلَُه ِيف الْـَغْرِز ، َفـَناَدى : 
َراٌم ،  َراٌم َونَـَفَقُتَك َحـ اَمِء : ال لَـبَّْيَك َوال َسـْعَديْـَك ، َزاُدَك َحـ لَـبَّْيَك ، نَـاَداُه ُمـَناٍد ِمـَن السَّ

َك َغرْيُ َمْربُوٍر " . أخرجه الطرباين يف (املعجم األوسط) (5228)  َوَحجُّ

 `

عن  والتعفف  الناس  أيدي  في  عما  االستغناء  للحاج  ينبغي 

سؤالهم  

لـقولـھ ملسو هيلع هللا ىلص: " ومـن يسـتعفف يـعّفه الـله، ومـن يسـتغن يـغنه الـله" رواه الـبخاري (6470)، 
ومسلم (1053). 

وقـولـھ: "ال يزال الرجـل يـسأل الـناس حـتى يأيت يـوم الـقيامـة ولـيس يف وجـهه مزعـجة 
لحم " رواه البخاري (1474)، ومسلم (1040). 
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يجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه هللا والدار اآلخرة  

الــتقرب إلــى هللا بــما یــرضــیھ مــن األقــوال واألعــمال فــي تــلك الــمواضــع 
الشـریـفة، ویحـذر كـل الحـذر مـن أن یـقصد بـحجھ الـدنـیا وحـطامـھا ، أو الـریـاء 
والـسمعة والـمفاخـرة بـذلـك ، فـإن ذلـك مـن أقـبح الـمقاصـد ، وسـبب لـحبوط 

العمل وعدم قبولھ. 

كما قال تعالى:  

 1

  
سورة هود 

 `

الطاعة  أهل  من  األخيار  سفره  في  يصحب  أن  أيضًا  له  وينبغي 

والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء.  

  `
وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته، ويتفّقه في 

ذلك ويسأل عما أشكل عليه، ليكون على بصيرة .  
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(ِبْسم اللَِّه، توكَّلُْت َعَىل اللَِّه، وال حْوَل وال ُقوَة إالَّ ِباللَِّه) 

ْيطَاُن  ى عنه الشَّ يقاُل لُه ُهديَت َوكُِفيت وُوِقيَت، وتنحَّ
  (3388) رو رواه أبو داوَد (5095)، والرتمذيُّ

ُ عنھا أن النبيَّ َصلّى هللاُ َعَلْیِھ وَسلَّم كاَن إَذا  َعْن أُمِّ الُمؤِمِنیَن أُمِّ سَلَمَة رضي هللاَّ
َخرَج ِمْن بْیِتِھ قاَل:  

 ، (بسم اللَِّه، توكَّلُْت َعَىل اللَِّه، اللَُّهمَّ إيِنِّ أعوُذ ِبَك أْن أَِضلَّ أو أَُضلَّ ، أَْو أَِزلَّ أْو أُزلَّ

 ( أْو أظلَِم أْو أُظلَم ، أْو أَْجَهَل أو يُجَهَل َعَيلَّ
الرتمذي الرقم: (3427 )، والنووي |  تحقيق رياض الصالحني الرقم: (73 ) 

 `

 

ویجیبھ المسافر بقولھ: (أستودعك الله الذي ال تضيع ودائعه) 
أخرجه النسايئ يف ((السنن الكربى)) (10342)، رواه ابن ماجة (2825) . 
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دعاء خروجه من المنزل

دعاء المسافر إلخوانه المقيمين

إذا خرج المسلم من بيته يقول:

من السنة أن یدعو المقیم للمسافر قائالً: (أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم 
أعاملك ) أحمد (2 / 7 )والرتمذي (5 / 499 ) وانظر صحيح الرتمذي (2 / 1)



فإذا ركب دابتھ، أو سیارتھ، أو طائرتھ، أو غیرھا من المركوبات- استحب لھ 
أن ُیسمِّي هللا سبحانھ ویحمده، ثم یكّبر َثَالًثا، ویقول:  

الله أكرب ٫ الله أكرب ٫ الله أكرب 

َر لََنا هذا َوَما كُنَّا لَُه ُمْقِرننَِي وإنا إىل ربَّنا لَمنقلبون)  اللَُّهمَّ إِنَّا  "(ُسْبَحاَن الَِّذي َسخَّ

ْن َعلَْيَنا َسَفرَنَا  نَْسأَلَُك ِيف َسَفرِنَا َهَذا الِْربَّ َوالتَّْقَوى َوِمَن الَْعَمِل َما تَرَْىض٫ اللَُّهمَّ َهوِّ

َفِر َوالَْخلِيَفُة ِيف األَْهِل، اللَُّهمَّ إيِنِّ  اِحُب ِيف السَّ َهَذا َواطِْو َعنَّا بُْعَدُه، اللَُّهمَّ أَنَْت الصَّ

َفِر َوكَآبَِة الَْمْنظَِر َوُسوِء الُْمْنَقلَِب ِيف الاَْمِل َواألَْهِل " . َوإَِذا  أَُعوُذ ِبَك ِمْن َوْعَثاِء السَّ

َرَجَع َقاَلُھنَّ . َوَزاَد ِفیِھنَّ "آِيُبوَن تَائُِبوَن َعاِبُدوَن لَِربَِّنا َحاِمُدوَن ".*١ 
رواه مسلم  (2 / 998) 

ویـكثر فـي سـفره مـن الـذكـر واالسـتغفار، ودعـاء هللا سـبحانـھ والـتضرع إلـیھ، 
وتالوة القرآن وتدبر معانیھ، ویحافظ على الصلوات في الجماعة. 

ویـحفظ لـسانـھ مـن كـثرة الـقیل والـقال، والـخوض فـیما ال یـعنیھ واإلفـراط فـي 
الـمزاح، ویـصون لـسانـھ أیـضا مـن الـكذب والـغیبة والـنمیمة والسخـریـة بـأصـحابـھ 

وغیرھم من إخوانھ المسلمین. 

ویـنبغي لـھ بـذل الـبر فـي أصـحابـھ، وكـّف أذاه عـنھم، وأمـرھـم بـالـمعروف ونھـیھم 
عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. 

* (الوعثاء) املشقة والشدة، (والكآبة) تغري النفس من حزن ونحوه.  1.

 ̀
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دعاء الركوب
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قبل اإلحرام



  
يستحّب لك أن تتنظف.  

وتقّص أظافرك. 

وتحّف شاربك. 

وتعمل باقي سنن الفطرة. 

 `

ما حكم االغتسال لإلحرام؟ 

االغتسال عند اإلحرام (ُسنَّة) في حق الّرجال َوالنَِّساء. 

أسـماء بـنت عـمیس رضـي هللا عـنھا نفسـت فـأمـرھـا - صـلى هللا عـلیھ وسـلم - أن 
تغتسل وتحرم . رواه مسلم (1209) . 

ویسـتحّب لـمن أراد اإلحـرام أن یـتعاھـد شـاربـھ وأظـفاره وعـانـتھ وإبـطیھ، لـئال یـحتاج 
إلى أخذ ذلك بعد اإلحرام وھو محرم علیھ. 

ألن الـنبي صـلى هللا عـلیھ وسـلم شـرع للمسـلمین تـعاھـد ھـذه األشـیاء فـي كـل وقـت ، 
ـھُ  ِ صـلى هللا عـلیھ وسـلم أَنَّ كـما ثـبت فـي الـصحیحین َعـْن أَِبـي ُھـَرْیـَرَة، َعـْن َرُسـوِل هللاَّ
ارِِب َوتَـْقلِيُم األَظْـَفاِر َونَـْتفُ  َقـاَل " الْـِفطْرَُة َخـْمٌس: االِْخـِتَتاُن َواالِْسـِتْحَداُد َوَقـصُّ الـشَّ

اِإلبِْط " أخرجه البخاري (5889)، ومسلم (257) 
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قبل اإلحرام



ارِِب َوَحـلِْق الْـَعانَـِة َونَـْتِف  وعـن أََنـِس ْبـِن َمـالِـٍك َقـاَل: " ُوقِّـَت لَـَنا ِيف َقـصِّ الـشَّ
اِإلبِْط َوتَْقلِيِم األَظَْفاِر أَْن الَ تُرتَُك أَكْرَثَ ِمْن أَْربَِعنَي لَْيلًَة" 

أخرجه مسلم (258)، وأبو داود (4200)، والرتمذي (2759). 

 b

 

عـند الـمیقات – أو قـبلھ - تـنظف واغتسـل كـما تغتسـل مـن الـجنابـة، وتـطیب  إن 
تیسـر لـك ذلـك، ثـم الـبس مـالبـس اإلحـرام - و ھـو إزار و رداء. وال یـجوز 
لــلذكــر خــاصــة أن یــلبس مــخیطاً: كــالــقمیص ، أو الــفانــیلة والســراویــل ، 

والخفین ، والجوربین ، إال إذا لم یجد إزاراً جاز لھ لبس السراویل . 

ويـجوز للمحرم لـبس الـخفاف الـتي سـاقـھا دون الـكعبین لـكونـھا مـن جـنس الـنعلین . 

وكـذا مـن لـم یجـد نـعلین جـاز لـھ لـبس الـخفین لحـدیـث ابـن عـباس قـال: سـمعت رسـول 
ھ صـلى هللا عـلیھ وسـلم یخـطب بـعرفـات: ( مـن مل يجـد إزاراً فـليلبس رساويـل،  الـلـَّ

ومن مل يجد نعلني فليلبس خفني) رواه البخاري (5804) 

ُمَص, َوَال  سـِئل الـنبيُّ صـلَّى هللا عـلیھ وَسـلَّم عـما یـلَبُس الُمْحـِرَم، فـقال: َال تَلـَْبُسوا الْقـُ
َاِويَالِت, َوَال اَلَْربَانِـَس, َوَال اَلْـِخَفاَف, إِالَّ أََحـٌد َال يَِجـُد اَلنَّْعلنَْيِ َفـلَْيلَْبْس  اَلَْعاَمئَِم, َوَال الرسَّ

زَّْعـَفَرانُ  ُه اَلـ , َوَال تَـلَْبُسوا َشـْيًئا ِمـْن اَلـثَِّياِب َمـسَّ نْيِ َولَْيْقطَْعُهاَم أَْسـَفَل ِمـَن اَلْكَْعَبنْيِ اَلُْخفَّ

َوَال اَلَْوْرُس" } ُمتََّفٌق َعلَيِْه َواللَّْفُظ لُِمْسلٍِم  رواه البخاري (1542)، ومسلم (1177) 
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اإلحرام ومحظورات اإلحرام  
وما يباح فعله للمحرم



ويجوز له عقد اإلزار وربطه بخيط ونحوه . 

يـجوز للمحرم أن يغتسـل ويغسـل رأسـه ويـحكه إذا احـتاج إلـى ذلـك بـرفـق وسـھولـة ، 

فإن سقط من رأسھ شيء بسبب ذلك فال حرج علیھ.  

أمـا املرأة فـلها أن تحرم فيام شـاءت مـن الـثياب مـع الحـذر مـن التشـبھ بـالـرجـال فـي 

لـباسـھم، لـكن لـیس لـھا أن تـلبس الـنقاب والـقفازیـن حـال إحـرامـھا، لـكن عـلیھا سـتر 
وجـھھا وكـفیھا بـحائـل غـیر الـنقاب والـقفازیـن عـند خـوف الـفتنة ووجـود الـرجـال 

األجانب. 

ـَّبيِّ صىلـَّ اللـه علـيه وَسلـَّم أنَّهـ قاـل: (وال  َر َرِيضـَ اللـُه عنـهام، َعنـِ الن َعنـِ ابْنـِ ُعمـَ
ازيِن) رواه البخاري (1838).  تنَتِقِب املرأُة املُْحرِمُة، وال تَلَْبِس الُقفَّ

ويباح لها املخيط ؛ القمیص والسراویل ،والخفان ، والجوارب.  

رِمـُة تـلَبُس ِمـَن الـثِّياِب مـا شـاءت إالَّ ثـوبًـا  عـن عـائِـشَة َرِيضَ الـلُه عـنها قـالـت: ((املُْح
ه وْرٌس أو زعـفراٌن، وال تََتربَقُع وال تَـلَثَُّم، وتَْسـُدُل الـثَّوَب عىل َوْجـِهها إن شـاءت))  َمـسَّ

البيهقي (5/47) (9316)، وَصحَّح إسناده األلباين يف ((إرواء الغليل)) (4/212).  

يـجوز للمحرم أن يغتسـل، فـقد اغتسـل الـنبي صـلى هللا عـلیھ وسـلم وھـو محـرم عـلیھ 

الــصالة والســالم، فــال بــأس أن یغتســل المحــرم وھــو محــرم، ال بــأس أن یغتســل 
المحـرم وال بـأس أن یـغیر مـالبـسھ إذا اتـسخت أو لـم تـتسخ ال بـأس أن یـغیرھـا، یـلبس 
إزار بـدل إزار ورداء بـدل رداء وھـكذا الـمرأة ال بـأس أن تـغیر مـالبـسھا قـمیص 
بـدل قـمیص، إزار بـدل إزار، سـراویـل بـدل سـراویـل، خـمار بـدل خـمار، فـنیلة بـدل 
فـنیلة، كـل ھـذا ال بـأس بـھ، كـذلـك شـراب بـدل شـراب، كـلھ ال بـأس بـھ ال مـن الـرجـل 
وال منـ المـرأة، وھكـذا استـعمال السدـر والصـابوـن والشـامبـو وأشبـاه ذلكـ كلـ ھذـا ال 
بـأس بـھ، لـكن الـصابـون إذا كـان مـن الـنوع الـزكـي الـرائـحة كـالـممسك تـركـھ أحـوط؛ 
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ألن فـیھ رائـحة مـن الـطیب، تـركـھ للمحـرم یـكون أحـوط وأولـى، كـل ھـذه أمـور 
والحمد y ال بأس بھا. نعم.  

فتاوي اإلمام بن باز (نور عىل الدرب) https://binbaz.org.sa/fatwas/7241/حكم-اغتسال محرم 

 `
بـعدھـا یحـرم عـلیك لـبس الـمخیط و إزالـة الـشعر ، و تـقلیم األظـافـر، وتـغطیة 
الـرأس والـوجـھ بـمالصـق ؛ كـالـطاقـیة والـغترة والـعمامـة أو نـحو ذلـك، وأمـا 

استظاللك بسقف السیارة أو الشمسیة ، أو الخیمة ونحو ذلك فال بأس بھ. 

وإن لبـس المحرـم مخـیطاً أو غطـى رأسھـ ، أو تطـیب ناـسیـاً ، أو جاـھالً فال 
فـدیـة عـلیھ ، وھـكذا مـن حـلق رأسـھ ، أو أخـذ مـن شـعره شـیئاً  ، أو قـلم أظـافـره 

ناسیاً، أو جاھالً - فال شيء علیھ . 

سئـِل  النـبيُّ صىلـَّ اللـه علـيه وَسلـَّم عامـ يلـَبُس املُْحرَِم، فقـال: (ال يلـَبِس القـمَص، وال 

اويالت، وال الربانَِس، وال الِخفاَف)  رواه البخاري (1542)، ومسلم (1177).  العامئَِم، وال الرسَّ

ویـجوز للمحـرم مـن الـرجـال والـنساء غسـل ثـیابـھ الـتي أحـرم فـیھا مـن وسـخ أو نـحوه، 
ویجوز لھ إبدال غیرھا بھا. 

كما یحرم استعمال الطیب، والصید، وعقد  النكاح و الجماع.   
ویحرم على المحرم من الرجال والنساء:  

قـتل الـصید الـبري، والـمعاونـة فـي ذلـك ، وتـنفیره مـن مـكانـھ، وعـقد الـنكاح، 
والجماع ، وخطبة النساء.  

رُِم َوالَ يُــْنكَُح َوالَ  ِ صــلى هللا عــلیھ وســلم  " الَ يَــْنِكُح الُْمْحـ َقــاَل َرُســوُل هللاَّ
يَْخطُُب " رواه مسلم (1409) 
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https://binbaz.org.sa/fatwas/7241/%25D8%25AD%25D9%2583%25D9%2585-%25D8%25A7%25D8%25BA%25D8%25AA%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584


ویحـرم عـلى المسـلم – محـرمـاً كـان أم غـیر محـرم ذكـراً كـان أم أنـثى- قـتل 
صـید الحـرم والـمعاونـة فـي قـتلھ ، ویحـرم تـنفیره مـن مـكانـھ ، ویحـرم قـطع 

شجر الحرم ونباتھ األخضر. 

 `

وال تحّل لقطتھا إال لمن یعرفھا 
رُ  (َهـِذِه َحَراٌم ِبَحَراِم الـلَِّه إَِىل يَـْوِم الْـِقَياَمـِة الَ يُْخَتَىل َخالََهـا َوالَ يُـْعَضُد َشَجرَُهـا َوالَ يُـَنفَّ

َصْيُدَها َوالَ تَِحلُّ لَُقطَُتَها إِالَّ لُِمْنِشٍد). صحيح النسايئ(2892 ) 

 `

عدد المواقیت خمسة كما ورد في الحدیث: 
َعـِن ابْـِن َعـبَّاٍس ـ ريض الـله عنهام ـ َقـاَل َوقَّـَت َرُسـوُل الـلَِّه صىل الـله عـليه وسـلم 

أِْم الْـُجْحَفَة، َوألَْهـِل نَْجـٍد َقْرَن الْـَمَناِزِل، َوألَْهـلِ  ألَْهـِل الْـَمِديـَنِة َذا الُْحـلَْيَفِة، َوألَْهـِل الـشَّ

، لِـَمْن كَـاَن يُـِريـُد الْـَحجَّ  الْـَيَمِن يَـلَْملََم، َفـُهنَّ لَـُهنَّ َولِـَمْن أىََت َعـلَْيِهنَّ ِمـْن َغرْيِ أَْهـلِِهنَّ

َوالْـُعْمرََة، َفـَمْن كَـاَن ُدونَـُهنَّ َفُمَهـلُُّه ِمـْن أَْهـلِِه، َوكَـَذاَك َحـتَّى أَْهـُل َمـكََّة يُِهـلُّوَن ِمـْنَها." 
رواه البخاري (1526) ، ومسلم (1181). 
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المواقيت المكانية وتحديدها



فـإذا وصـل إلـى الـمیقات اسـتحب لـھ أن یغتسـل ویـتطیب، لـما روي أن الـنبي 
ملسو هيلع هللا ىلص تجـّرد مـن الـمخیط عـند اإلحـرام واغتسـل ، ولِـما ثـبت فـي الـصحیحین ، 
عـن عـائـشة رضـي هللا عـنھا قـالـت: " كـنت أطـّيب رسـول الـله صىل الـله عـليه 
رامـه قـبل أن يحرم ولحـلّه قـبل أن يـطوف بـالـبيت"  رواه الـبخاري (1539)،  وسـلم إلحـ

ومسلم (1189)  

وأمـر ملسو هيلع هللا ىلص عـائـشة لـّما حـاضـت وقـد أحـرمـت بـالـعمرة أن تغتسـل وتحـرم بـالـحج، 
وأمـر أسـماء بـنت عـمیس امـرأة أبـي بـكر-رضـي هللا عـنھ وعـنھا- حـین نفسـت 

في ذي الحلیفة أمرھا أن تغتسل  

بـثوب وتحـرم. وھـكذا الـحائـض أیـضاً، وتـبقى عـلى إحـرامـھا حـتى تطھـر ثـم تـطوف 
بالبیت وتسعى.  رواه مسلم (1209) 

فـدّل ذلـك عـلى أن الـمرأة إذا وصـلت إلـى الـمیقات وھـي حـائـض أو نـفساء 
تغتسـل وتحـرم مـع الـناس، وتـفعل مـا یـفعلھ الـحاج غـیر الـطواف بـالـبیت، كـما 

أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص عائشة وأسماء بذلك.  
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فيما يفعله  
الحاج عند وصوله إلى الميقات



فـأّمــا إذا كـان قـاصـداً مـكة یـریـد حـجاً أو عـمرة سـواء كـان مـروره عـلیھا مـن طـریـق 
األرض أو مـن طـریـق الـجو فـعلیھ أن یـعمل بـقول الـنبي ملسو هيلع هللا ىلص: (َفـُهنَّ لَـُهنَّ َولِـَمْن أىََت 

، لِـَمْن كَـاَن يُـِريـُد الْـَحجَّ َوالْـُعْمرََة)  رواه الـبخاري (1526) والـلفظ لـه، ومسـلم  َعـلَْيِهنَّ ِمـْن َغرْيِ أَْهـلِِهنَّ
 .(1181)

والمشـروع لـمن تـوجـھ إلـى مـكة مـن طـریـق الـجو قـصد الـحج أو الـعمرة أن یـتأھـب 
لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب الى الطائرة. 

  `
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فيما يفعله الحاج عند  
وصوله إلى الميقات وهو بالطائرة 



ثـم بـعد الـفراغ مـن الغسـل والـتنظیف ولـبس ثـیاب اإلحـرام، یـنوي بـقلبھ الـدخـول فـي 
َـا  َـا األَْعاَمُل ِبـالـنِّيَّات َوإمِنَّ الـنسك الـذي یـریـده مـن حـج أو عـمرة؛ لـقول الـنبي  ملسو هيلع هللا ىلص (إمِنَّ

لكل امرئ َما نََوى) مسلم (1907) 

ویشرع لھ التلفظ بما نوى، فإن كانت نیتھ العمرة قال:  
(لـبيك عـمرة) أو (الـلَُّهم لـبيك عـمرة)  وإن كـانـت نـیتھ الـحج قـال: (لـبيك حـّجاً) أو 

(اللهم لبيك حّجاً) 

                       
ِبيَّ صـلى هللا عـلیھ وسـلم َیـقُوُل " لَـبَّْيَك ُعـْمَر َقـاَل َیـْحَیى َسـِمْعُت أََنـًسا، َیـقُوُل َسـِمْعُت الـنَّ

ا " . مسلم (1251)             ًة َوَحجٍّ

ِ صلى هللا علیھ وسلم   ِ ْبِن ُعَمَر، أَنَّ َتْلِبَیَة، َرُسوِل هللاَّ وَعْن َعْبِد هللاَّ
يَك لَـَك لَـبَّْيَك إِنَّ الَْحـْمَد َوالـنِّْعَمَة لَـَك َوالْـُملَْك، الَ  " لَـبَّْيَك الـلَُّهمَّ لَـبَّْيَك، لَـبَّْيَك الَ َرشِ

يَك لَـَك ”. َقـاَل َوكَـاَن َعـْبُد الـلَِّه بْـُن ُعـَمَر يَـِزيـُد ِيف تَـلِْبَيِتِه " لَـبَّْيَك لَـبَّْيَك لَـبَّْيكَ  َرشِ

ْغَباُء إِلَْيَك َوالَْعَمُل " رواه مسلم (1184) - رواه البخاري (1549)  َوَسْعَديَْك َوالَْخرْيُ ِبَيَديَْك َوالرَّ

ومـذھـب جـمھور الـعلماء جـواز الـزیـادة عـلى تـلبیة رسـول هللا صـلى هللا عـلیھ وسـلم 
لثبوتھا عن الصحابة رضوان هللا علیھم.  
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التلبية



 

واألفـضل أن یـكون الـتلفظ بـذلـك بـعد اسـتوائـھ عـلى مـركـوبـھ مـن دابـة أو سـیارة 
أو غـیرھـما؛ ألن الـنبي ملسو هيلع هللا ىلص إنـما أھـلَّ بـعدمـا اسـتوى عـلى راحـلتھ، وانـبعث بـھ 

من المیقات للسیر. ھذا ھو األصح من أقوال أھل العلم.  

وال یشرع لھ التلفظ بما نوى إال في اإلحرام خاصة؛ لوروده عن النبي. 

َعـْن عـبِد ِهللا ْبـِن ُعـَمَر َرِضـَي هللاُ عـنھما قـال: ((رأيـُت رسـوَل الـلِه صىلَّ الـله عـليه 
وَسلَّم رِكَب راِحلََته بذي الُحلَيفة، ثم يُِهلُّ حني تستوي به قامئًة)) 

رواه البخاري (1514)، ومسلم (1187) . 

 وأمـا الـصالة والـطواف وغـیرھـما فـینبغي لـھ أال یـتلفظ فـي شـيء مـنھما بـالـنیة، 
فـال یـقول نـویـت أن أصـلي كـذا وكـذا، وال نـویـت أن أطـوف كـذا، بـل الـتلفظ 

بذلك من البدع المحدثة. 
                             

 
والـسنة أن یجھـر بـھا، لـما رواه الـترمـذي وغـیره عـن أبـي بـكر رضـي هللا عـنھ أن 
رســـول هللا صـــلى هللا عـــلیھ وســـلم ســـئل: أي الـــحج أفـــضل؟ فـــقال: (الـــعج 

والثج) و(العج ): رفع الصوت بالتلبیة | و(الثج ): إراقة دماء الھدي. الرتمذي (827) 
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متى يتلفظ بالتلبية؟



إن َخـاف المحـرم أال یـتمكن مـن أداء نـسكھ لـكونـھ مـریـضاً أو خـائـفاً مـن عـدو 
ونحوه - استحب لھ أن یقول عند إحرامھ:  

لحـدیـث صـباعـة بـنت الـزبـیر رضـي هللا عـنھا أنـھا قـالـت: يـا رسـول الـله ، إين أريـد 
رتطـي : أن محـيل حـيث  الـحج وأنـا شـاكـية ، فـقال لـها الـنبي ملسو هيلع هللا ىلص "حـجي واشـ

حبستني ". رواه البخاري (5089)، ومسلم (1207) 

وفـائـدة ھـذا الشـرط: أن المحـرم إذا عـرض لـھ مـا یـمنعھ مـن تـمام نـسكھ:  مـن 
مرض، أو صد عدو - جاز لھ التحلل ، وال شيء علیھ. 

ارفـع صـوتـك بـالـتلبیة قـائـالً : لـبيك الـلهم لـبيك، لـبيك ال رشيك لـك لـبيك، إن 
الحمد و النعمة لك و امللك، ال رشيك لك. 

والمرأة  تقول بقدر ما یسمع نفسھا ومن بجنبھا من النساء أو محارمھا. 

 ̀
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أعمال الحج والعمرة



 

فـإذا وصـل المحـرم إلـى مـكة اسـتحب لـھ أن یغتسـل قـبل دخـولـھا ؛ ألن الـنبي 
فعل ذلك.  رواه مسلم (1259) 

یسـتحب لـلمفرد إذا قـدم مـكة إذا وجـد وقـتاً أن یـطوف طـواف الـقدوم، والیـغني 
طواف القدوم عن طواف اإلفاضة. 

إذا دخـلت المسجـد الحـرام فـقّدم رجـلك الـیمنى وقـل: "أَُعـوُذ ِبـالـلِه الْـَعِظيِم، َوِبـَوْجـِههِ 
ْيطَاِن الرَِّجيِم". رواه أبو داود(466)  الْكَِريِم، َوُسلْطَانِِه الَْقِديِم، ِمَن الشَّ

ُم َعَىل َرُسوِل الـلِه] "الـلَُّهمَّ اْفـَتْح ِيل أَبَْواَب َرْحـَمِتَك" رواه أبـو  الَّ َالُة َوالسَّ  [ِبـْسِم الـلِه، َوالـصَّ
داود (465) 

"وال تـصلِّ تـحیة المسجـد". دخـل لـیطوف كـإنـسان مـعتمر: دخـل لـیطوف طـواف 
الـعمرة، أو لـیطوف تـطوعـاً فـھنا یـغني الـطواف عـن ركـعتي تـحیة المسجـد ؛ 

ألنھ إذا طاف فسوف یصلي ركعتین بعد الطواف" انتھى . 
مجموع فتاوى ابن عثیمین" (22/286) . 

ھـل تـحیة دخـول المسجـد الحـرام، ھـو الـصالة -صـالة ركـعتین- أم الـطواف؟ 
تـحیة الـطواف، لـمن تیسـر لـھ الـطواف، أمـا مـن لـم یتیسـر لـھ الـطواف، یـصلي 
ركـعتین ویجـلس، أمـا إذا تیسـر الـطواف، فـھو األفـضل، یـبدأ بـالـطواف، الـنبي 
كـان إذا دخـل المسجـد بـدأ بـالـطواف عـلیھ الـصالة والسـالم، فـإذا تیسـر ذلـك، 
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حج التمتع

{  طواف القدوم  } 



اســتحب لــھ أن یــبدأ بــالــطواف ســبعة أشــواط، ثــم یــصلي ركــعتین، ركــعتي 
الطواف، وتكفي عن تحیة المسجد. فتاوي اإلمام بن باز (نور على الدرب)  

https://binbaz.org.sa/fatwas/14259/تحية-دخول-املسجد-الحرام 

 `
تـوقـف عـن الـتلبیة ثـم ُطـف حـول الـكعبة سـبع مـرات ، ُمسـرعـاً فـي الـثالثـة 

األوائل منھ في طواف القدوم فقط 

َعـِن ابـِن ُعـَمَر َرِضـَي هللاُ عـنھما قـال: (َقـِدَم الـنبيُّ صىلَّ الـلُه عـليه وسـلَّم، فـطاف 
بالبيت سبًعا، وصىلَّ خلَْف املقاِم ركعتنِي) ومسلم (1234) 

كاشفاً كتفك األیمن 

 الــلُه عــليه وســلَّم  َعــِن اْبــِن عــبَّاٍس َرِضــَي هللاُ عــنھما: (أنَّ رســوَل الــلِه صىلَّ
وأصـحابَـه اعـتمروا ِمـَن الـِجْعرانَـِة، فرَمـلوا بـالـبيِت، وجـعلوا أرِديَـَتهم تـحت آبـاِطـهم، 

قد َقَذفوها عىل عواتِِقهم الُيرسى) رواه أبو داود (1884) 

ُمسرعاً في الثالثة األوائل منھ في طواف القدوم فقط، مبتدًئا بالحجر األسود 

عـن جـابـِر بـِن عـبِد هللا َرِضـَي هللاُ عـنھما قـال: ((رأيـُت رسـوَل الـله صىلَّ الـلُه عـليه 
وسلَّم رََمل ِمَن الَحَجِر األسوِد حتى انتهى إليه ثالثَة أطواٍف) رواه مسلم (1263). 

الدعاء عند استالم الحجر األسود: 

"بـسم الـله والـله أكرب "، أو تـقول: "الـله أكرب" فـإن لـم تسـتطع تـقبیلھ، اسـتلمھ بـیدك 
وقّبلھا، فإن لم تستطع استالمھ فأشر إلیھ بیدك الیمنى وال تقّبلھا وقل: هللا أكبر. 

عن نافع أن ابن عمر -رضي هللا عنھما- كان إذا استلم الركن قال: 
«ِباْسِم اللِه َواللُه أَكَْربُ» الطرباين (862)، (863) يف الدعاء، والبيهقي (5/ 79) يف سننه الكربى. 
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فإذا حاذیت الركن الیماني استلمھ بیمینك، وقل : "بسم الله والله أكرب"  

ـھ قـال: (مل أَر رسـوَل الـلِه صىلَّ الـلُه عـليه  عـن عـبِد ِهللا بـِن ُعـَمَر َرِضـَي هللاُ عـنھما أنَّ
وسلَّم ميَسُح ِمَن البيت، إالَّ الرُّكْننِي الَياَمنِيَّنِي) رواه البخاري (1609)، ومسلم (1267) . 

وال تـقّبلھ، فـإن شـق عـلیك اسـتالمـھ بسـبب الـزحـام أو غـیره اتـركـھ وامـض فـي 
طـوافـك، وال تشـر إلـیھ وال تـكبر عـند مـحاذاتـھ؛ ألن ذلـك لـم یـثبت عـن الـنبي 

صلى هللا علیھ وسلم.  

ویستحب لك أن تقول بین الركن الیماني والحجر األسود: 

 1

 سورة البقرة  

ِبيَّ َصـلَّى هللاُ َعـَلْیِھ َوَسـلََّم َیـقُوُل فـیما بـین ركـن  ـُھ َسـِمَع الـنَّ اِئـِب، أَنَّ ِ ْبـِن الـسَّ َعـْن َعـْبِد هللاَّ
رَِة َحـَسَنًة،  نْـَيا َحـَسَنًة، َوِيف اْآلِخـ بـني ُجـَمٍح (1)، والـركـن األسـود: «َربَّـَنا آتِـَنا ِيف الـدُّ

َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر» .  

وكلما مررت بالحجر األسود كبِّر. 
وفـي أثـناء الـطواف یسـتحب اإلكـثار مـن ذكـر هللا وقـراءة الـقرآن، واإلكـثار مـن 

الدعاء. وال یوجد دعاء معین لكل شوط في الطواف،  

ولـكن كـل دعـاء حـسن لـیس بـإثـم وال قـطیعة رحـم فـھو مسـتحب مشـروع ال سـیما 
األدعـیة الـواردة فـي الـقرآن والـسنة. وال تـرفـع صـوتـك بـالـذكـر والـدعـاء أثـناء 

الطواف. 
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b b مقام إبراهيم 

ـھ إلـى  فـإذا أتـممت الـطواف سـبعة أشـواط فـغط كـتفیك بـرداء اإلحـرام، و تـوجَّ
مقام إبراھیم واقرأ:       

 1
البقرة 

َعـْن َجـاِبـٍر، َقـاَل لاَمَّ َقـِدَم َرُسـوُل الـلَِّه صىل الـله عـليه وسـلم َمـكََّة َدَخـَل الَْمْسِجـدَ 
الَثًـا َوَمَىش أَْربَـًعا ثُـمَّ أىََت الْـَمَقاَم َفـَقاَل "  رََمـَل ثـَ َفـاْسـَتلََم الَْحَجـَر ثُـمَّ َمَىض َعَىل مَيِـيِنِه َف

َراِهـيَم ُمَصىلٍّ } " . َفَصىلَّ َركَْعَتنْيِ َوالْـَمَقاُم بَـْيَنُه َوبنَْيَ الْـَبْيِت  { َواتَِّخـُذوا ِمـْن َمـَقاِم إِبْـ

َفا . النسايئ(2939)  ثُمَّ أىََت الَْبْيَت بَْعَد الرَّكَْعَتنْيِ َفاْسَتلََم الَْحَجَر ثُمَّ َخَرَج إَِىل الصَّ

لـتصلي ركـعتین خـلف الـمقام، واجـعل الـمقام بـینك وبـین الـكعبة المشـرفـة إن تیسـر، 
فھـذه ھـي الـسنة، وإن لـم یتیسـر لـك ذلـك لـزحـام أو غـیره فـصلھما فـي أي مـوضـع مـن 

المسجد الحرام.  

ویسـتحب أن تـقرأ فـي الـركـعة األولـى بـعد الـفاتـحة: (قـل يـا أيـها الـكافـرون) وفـي 
األخـرى بـعد الـفاتـحة: ( قـل هـو الـله أحـد) وال تـِطل فـي الـركـعتین. وإن قـرأت 
وَل الـلَِّه صىل الـله عـليه وسـلم لاَمَّ  ِ، أَنَّ َرُسـ غـیرھـما فـال بـأس. عـْن َجـاِبـِر ْبـِن َعـْبِد هللاَّ
َراِهـيَم ُمَصىلٍّ } َفَصىلَّ َركَْعَتنْيِ  َرأَ { َواتَِّخـُذوا ِمـْن َمـَقاِم إِبْـ َراِهـيَم َقـ انَْتَهـى إَِىل َمـَقاِم إِبْـ

َفـَقَرأَ َفـاتِـَحَة الْـِكَتاِب َو { ُقـْل يَـا أَيُّـَها الْـكَاِفـُروَن } َو { ُقـْل ُهـَو الـلَُّه أََحـٌد } ثُـمَّ َعـاَد إَِىل 

َفا . سنن النسايئ 2963  الرُّكِْن َفاْسَتلََمُه ثُمَّ َخَرَج إَِىل الصَّ
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 b b ماء زمزم 
 

بـعد انـتھائـك مـن الـركـعتین یسـتحب لـك أن تـذھـب لتشـرب مـن مـاء زمـزم 
وتـصّب عـلى رأسـك لـفعلھ صـلى هللا عـلیھ وسـلم، ولـقولـھ صـلى هللا عـلیھ وسـلم 

عن ماء زمزم: «إنه طعام طُْعم وشفاء ُسقم» 
الراوي : أيب ذر | املصدر : تخريج مشكل اآلثار | الصفحة أو الرقم : 1863 

وتـنوي عـند شـربـھا مـا شـئت مـن خـیري الـدنـیا واآلخـرة. فـقد صـح عـنھ صـلى هللا 
علیھ وسلم أنھ قال:  

ماء زمزم ملا رشب له سنن ابن ماجة كتاب (25/3178 ) 

 b b السعي (للمتمتع) 
توجھ إلى المسعى لتسع سبعة أشواط بین الصفا والمروة. 

والسنة عند قربك من الصفا في بدایة الشوط األول أن تقرأ قولھ تعالـى  

 1
البقرة 

ثم تقول بعدھا :نبدأ مبا بدأ الله به. 
 وال تقل ھذا إال في بدایة الشوط األول من السعي . 

 

 `
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یــسن لــك أن تــصعد عــلى الــصفا وتســتقبل الــقبلة عــلى الــصفا، وتحــمد هللا 
وتـكبره، وتـقول: الـله أكرب الـله أكرب الـله أكرب. ال إلـه إال الـله وحـده ال رشيك 
لهـ، لهـ امللك و لهـ الحمـد، يحـيي و مييت، و هوـ عىلـ كلـ يشء قدـيرـ، ال إلهـ إال 

الله وحده ال رشيك له، أنجز وعده، و نرص عبده، و هزم األحزاب وحده" 
مسلم (2/888) برقم (1218) 

 ثم تدعو بما تیسر، رافعاً یدیك. 

 `
وتكرر ھذا الذكر للمرة الثانیة ثم تدعو بما تیسر، رافعاً یدیك. 

 `
ثم تقول ھذا الذكر مرة ثالثة وال تقف للدعاء، بل ابدأ سعیك إلى المروة. 

 `
فـإذا وصـلت بـین الـعلمین األخـضریـن فـالـسنة أن ُتسـرع فـي المشـي وتھـرول 
دون مـضایـقة ألحـد أو أذى لـلساعـین، ھـذا بـالنسـبة لـلرجـل. أمـا الـمرأة فـال تسـرع 
بـین الـعلمین، بـل تمشـي مشـیتھا الـمعتادة. فـإذا جـاوزت الـمسافـة بـین الـعلمین 
األخـضریـن، فـامـش مشـًیا عـادًیـا حـتى تـصل إلـى الـمروة، فـتكون قـد أنھـیت 

الشوط األول من السعي. 

 `
وفـي أثـناء الـسعي عـلیك بـذكـر هللا والـدعـاء، وال یـوجـد دعـاء خـاص بـكل شـوط 

من أشواط السعي. 
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إذا وصـلت إلـى الـمروة فـقف مسـتقبالً الـقبلة، وافـعل مـثل مـا فـعلت عـلى الـصفا، 
فـترفـع یـدیـك كـما تـرفـعھا عـند الـدعـاء وتـقول: "اللـه أكربـ اللـه أكربـ اللـه أكربـ.ال 
إلـه إال الـله وحـده ال رشيك لـه، لـه املـلك و لـه الحـمد، يـحيي و ميـيت، و هـو 

عىل كـل يشء قـديـر، ال إلـه إال الـله وحـده ال رشيك لـه، أنجـز وعـده ونرص 

عبده، و هزم األحزاب وحده" 

ثم تدعو بما تیسر، رافعاً یدیك. 

 ̀

وتكرر ھذا الذكر ثم تدعو بما تیسر، رافعاً یدیك. 

 `

ثم تقول ھذا الذكر مرة ثالثة، وال تقف للدعاء بل ابدأ سعیك إلـى الصفا. 

 `
فـإذا وصـلت بـین الـعلمین األخـضریـن فـالـسنة أن ُتسـرع فـي المشـي وتھـرول 
دون مـضایـقة ألحـد أو أذى لـلساعـین، ھـذا بـالنسـبة لـلرجـل. أمـا الـمرأة فـال تسـرع 
بـین الـعلمین بـل تمشـي مشـیتھا الـمعتادة. فـإذا جـاوزت الـمسافـة بـین الـعلمین 
األخـضریـن، فـامـش مشـًیا عـادًیـا حـتى تـصل إلـى الـصفا، فـتكون قـد أنھـیت ھـذا 

الشوط من السعي. 
وھـكذا، حـتى تسـتكمل سـبعة أشـواط، عـلى أن تحسـب مـن الـصفا إلـى الـمروة 

شوطاً ورجوعك من المروة إلى الصفا شوطاً آخر. 

 `
علیك بالذكر، والدعاء، وقراءة القرآن أثناء السعي كلما استطعت.  
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 b b الحلق أو التقصير 
 

تحـلق شـعرك أو تـقصره، والمسـتحب أكـثر ھـو حـلق جـمیع الـرأس، فـقد دعـا 
النبي صلى هللا علیھ وسلم للمحلّقین ثالًثا ودعا للمقصرین مرة. 

َعـِن ابـِن ُعـَمَر َرِضـَي هللاُ عـنھما أنَّ الـنبيَّ صـلَّى هللاُ عـلیھ وسـلَّم قـال: (الـلُهمَّ ارَحـمِ 
يَن) رواه البخاري (1727)، ومسلم (1301).  املَُحلِّقنَي، قال يف الرَّابعِة: واملَُقرصِّ

 `
وإذا اخـترت تـقصیر الـشعر فـیجب أن یسـتوعـب الـتقصیر جـمیع أنـحاء رأسـك، 

فال یكفي أن تقصر جھة وتترك أخرى. 

 `
الـمرأة ال تحـلق شـعر رأسـھا ولـكن تـقصره، وذلـك بـأن تـقص مـن كـل ضـفیرة 

من شعرھا قدر أنملة من أنامل األصابع. 
أمـا الـمرأة فتجـمع شـعرھـا وتـأخـذ مـنھ قـدر أنـُملة فـأقـل. "املـغني" (3/196)،(3/226) األمنـلة :هـي رأس 

اإلصبع من املفصل األعىل. 

ـھا تـأخـذ قـْدَر أُنـملة، قـال ابـُن عـثیمین: (مـا اشـُتِھَر عـند الـنِّساِء أنَّ  جـمھوُر الـفُقھاِء أنَّ
رفـاِن فـذاك  األُنـُملَة أن تـطوَي الـمرأةُ َطـَرَف َشـْعِرھـا عـلى إْصـَبِعھا فـمتى الـتقى الـطَّ

الواِجُب؛ فغیُر صحیٍح). ُیْنَظر: ((الرشح املمتع)) (7/329). 

 `
ال بأس أن تحلق لنفسك أو لغیرك ولو قبل أن تتحلل. 
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 b b اإلقامة بمكة 

إذا كـنت قـد وصـلت مـكة إلـى قـبل الـیوم الـثامـن مـن ذي الـحجة؛ فـامـكث بـھا حـتى 
الـیوم الـثامـن مـن ذي الـحجة. ویسـتحب لـلحاج اإلكـثار مـن الـطواف والـصالة فـي 

المسجد الحرام لما لھ من فضل كبیر. 

 ̀
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أعمال اليوم الثامن  

من ذي الحجة



إذا كـان یـوم الـترویـة، وھـو الـیوم الـثامـن مـن ذي الـحجة فیسـتحب لـك اإلحـرام 
بـالـحج مـن مـسكنك الـذي تـسكن فـیھ، ویسـتحب لـك أن تغتسـل وتـتنظف وتـتطیب 

عند إحرامك بالحج كما تفعل ذلك عند إحرامك من المیقات. 

 `

فـإن كـان وقـت فـریـضة صـلیت، وإال فـتصلي ركـعتین تـنوي بـھما سـنة الـوضـوء 
إال الحائض والنفساء فال یشرع لھما الصالة.  

فـإذا فـرغـت مـن الـصالة فـانـو الـحج بـقلبك، وتـلفظ بـلسانـك بـالـنسك الـذي تـریـده 
بقول: لبيك اللهم حًجا. 

فـإن كـنت خـائـفاً مـن عـائـق یـعوقـك عـن إتـمام الـنسك فـعلیك أن تشـترط عـند 
اإلحـرام قـائـالً: إن حـبسني حـابـس فمحـيل حـيث حبسـتني" ) رواه الـبخاري (5089) 

ومسلم (1207  

وإن كنت ال تخاف شیًئا من ذلك فال ینبغي أن تشترط. 
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اإلحرام من مكة



انـطلق إلـى مـنى لـتصلّي فـیھا الظھـر والـعصر والـمغرب والـعشاء قـصراً دون 
جمع، وتبیت فیھا حتى تصلي السّنة فجر یوم عرفة. 

بـعد اإلحـرام لـلحج یـسن لـلحجاج الـتوجـھ الـى مـنى قـبل الـزوال أو بـعده مـن یـوم 
الترویة. 

ویكثرون من التلبیة إلى أن یرموا جمرة العقبة. 

ویصلّون بمنى الظھر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. 

والسّنة أن یصلّوا كل صالة في وقتھا قصراً بال جمع، إال المغرب والفجر . 

 ̀
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التوجه إلى منى
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أعمال يوم عرفة



إذا طـلعت شـمس یـوم عـرفـة انـطلق إلـى عـرفـة، وأنـت تـلبي أو تـكبر، كـل ذلـك 
فعلھ أصحاب النبي صلى هللا علیھ و سلم وھم معھ في حجتھ. 

 

 ̀

ثـم انـزل فـي َنـمرة-إن تیسـر ذلـك، وإالّ فـال حـرج أن تـتوجـھ إلـى عـرفـة مـباشـرة 
حـیث مـكان الـمخیم- وَنـمرة مـكان قـریـب مـن عـرفـات، و لـیس مـنھا، و تـّظل 

بَنمرة إلى ما قبل الزوال. 

 `
فـإذا زالـت الـشمس ارحـل إلـى ُعـَرنـة وانـزل فـیھا. وھـي قـبیل عـرفـة،  وفـیھا 
یخـطب اإلمـام بـالـناس خـطبة ذلـك الـیوم، فـیصلي بـھم الظھـر  والـعصر قـصراً و 
جـمعاً فـي وقـت الظھـر، ویـؤذن لـھما أذانـاً واحـداً وإقـامـتین، وال یـصلي بـینھما 

شیئاً. 

 `

وإن لـم یتیسـر لـك صـالتـھما مـع اإلمـام، فـلتصلّھما مـع مـن حـولـك مـن أمـثالـك، 
وإال فـوحـدك. ثـم انـطلق إلـى عـرفـة- إن لـم تـكن دخـلتھا قـبل الـصالة- وال تـتكلف 
الـذھـاب إلـى الـجبل (الـمشھور بـجبل الـرحـمة) فـتضل الـطریـق وتـرھـق نـفسك 

وتفوت على نفسك الدعاء، فعرفة كلھا موقف. 
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الوقوف بعرفة



فـإذا تیسـر لـك الـذھـاب إلـى الـجبل فـقْف عـند الصخـرات أسـفل الـجبل مسـتقبال الـقبلة 
وتـدعـو وتـطیل الـدعـاء وتـلبي، وإن لـم یتیسـر لـك ذلـك فـادع فـي مـكانـك الـذي أنـت فـیھ 

داخل خیمتك .  

وكـان أكـثر دعـاء الـنبي صـلى هللا عـلیھ وسـلم فـي ھـذا الـموقـف الـعظیم: "الَ إِلَـَه إِالَّ 
ٍء َقِديٌر "   يَك لَُه لَُه الُْملُْك، َولَُه الَْحْمُد، َوُهَو َعَىل كُلِّ َيشْ اللَُّه َوْحَدُه الَ َرشِ

رََفــَة َوَخرْيُ َمــا ُقــلُْت  َعــاِء ُدَعــاُء يَـْوِم َعـ لــما روي عــن الــنبي أنــھ قــال : " َخرْيُ الــدُّ
يَك لَـُه، لَـُه الْـُملُْك، َولَـُه الَْحـْمد،ُ َوُهـوَ  أَنَـا َوالـنَِّبيُّوَن ِمـْن َقْبِيل الَ إِلَـَه إِالَّ الـلَُّه َوْحـَدُه الَ َرشِ

ٍء َقِديٌر "  الرتمذي الدعوات (3585)  َعَىل كُلِّ َيشْ

 
وال یزال ھكذا حتى تغرب الشمس. 

 b b دعاء يوم عرفة 

فـیوم عـرفـة یـوم عـظیم، ولـیس فـى الـدنـیا یـوم أكـثر عـتقا مـن الـنار مـن یـوم عـرفـة، 
فیـنبغى أن یكـثر الشـخص منـ الدـعاـء وأن یجتھدـ فىـ الدـعاـء ویكـثر منـ "ال إلھـ إال 
هللا وحـده ال شـریـك لـھ لـھ الـملك و لـھ الحـمد و ھـو عـلى كـل شـيء قـدیـر “ الـترمـذي 

الدعوات (3585) 

على قدر المستطاع حاول أن یكون لك حظ ونصیب من :- 
األفكار مرتبة + حضور ذهن + خشوع قلب +  

اإللحاح في الدعاء وتكرار الدعاء ثالثة مرات + يقين وحسن ظن بالله  
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ینقسم الدعاء أوالً إلى: - 

الحمد والثناء والتوسل بأسماء هللا الحسنى. 

ال تنتقل حتى تجد حالوة ولذة وترى كأن قلبك اآلن حاضر بین یدي هللا سبحانھ 
وتعالى أذن لك أن تطلب.  

الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم. 

الصالة علیھ -الصالة اإلبراھیمیة، نشھد أنھ بلّغ ونصح وأدى األمانة و ارزقنى 
شفاعتھ وشربھ من حوضھ.  

حمد هللا وشكره على نعمه عليك .  

عدد نعم هللا علیك وشكرھا. 

  
القصص 

"اللھم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافیتك،  
وفجاءة نقمتك، وجمیع سخطك "  مسلم (2739) 

استغفار هللا سبحانه وتعالى 

من الذنوب والمعاصي وسؤال هللا الثبات . 

  1
األنبياء  
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سيد االستغفار: 

"اللھم أنت ربي ال إلھ إال أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عھدك ووعدك ما 
استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي 

فاغفر لي، فإنھ ال یغفر الذنوب إال أنت" 
[20] أخرجه البخاري (6306). 

ثانیاً : الدعاء  
لـما یـتعلق بـالـحیاة الـدنـیا ومـا یـتعلق بـالـموت ومـا یـتعلق بـیوم الـقیامـة ومـا یـتعلق 

بالجنة. 

وأخیراً:  
الصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم . 

 1

b حال قلب الحاج في يوم عرفة   

 ویــكون المســلم فــي ھــذا الــموقــف مــخبتاً لــربــھ ســبحانــھ، مــتواضــعاً لــھ، 
خــاضــعاً لــجنابــھ، منكســراً بــین یــدیــھ، یــرجــو رحــمتھ ومــغفرتــھ، ویــخاف 
عـذابـھ ومـقتھ، ویـحاسـب نـفسھ، ویجـدد تـوبـة نـصوحـاً، ألن ھـذا الـیوم عـظیم 
ومجـمع كـبیر، یـجود هللا فـیھ عـلى عـباده ویـباھـي بـھم مـالئـكتھ، ویـكثر فـیھ مـن 

العتق من النار.  

ِ صـلى هللا عـلیھ وسـلم  َیـقُوُل َعـِن اْبـِن اْلُمَسـیَِّب، َقـاَل َقـاَلـْت َعـاِئـَشُة إِنَّ َرُسـوَل هللاَّ
اِر ِمـْن َیـْوِم َعـَرَفـةَ  ُ ِفـیِھ َعـْبًدا ِمـَن الـنَّ َقـاَل  " َمـا ِمـْن َیـْوٍم أَْكـَثَر ِمـْن أَْن ُیـْعِتَق هللاَّ

ُھ َلَیْدُنو ُثمَّ ُیَباِھي ِبِھُم اْلَمالَِئَكَة َفَیقُوُل َما أََراَد َھُؤالَِء ". مسلم 1348  َوإِنَّ
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ومـا ُیـرى الشـیطان فـي یـوم ھـو فـیھ أدحـر وال أصـغر وال أحـقر مـنھ فـي 
یـوم عـرفـة، إال مـا رؤي یـوم بـدر؛ وذلـك لـما یـرى مـن جـود هللا عـلى عـباده 

وإحسانھ إلیھم وكثرة إعتاقھ ومغفرتھ.  

ـْیَطاُن َیـْوًمـا ُھـَو ِفـیھِ  ِ صـلى هللا عـلیھ وسـلم َقـاَل " َمـا ُرِئـَي الشَّ أَنَّ َرُسـوَل هللاَّ
أَْصـَغُر َوالَ أَْدَحـُر َوالَ أَْحـَقُر َوالَ أَْغـَیُظ ِمـْنُھ ِفـي َیـْوِم َعـَرَفـَة َوَمـا َذاَك إِالَّ لِـَما َرأَى 
ُنـوِب اْلـِعَظاِم إِالَّ َمـا أُِرَي َیـْوَم َبـْدٍر ". ِقـیلَ  ِ َعـِن الـذُّ ْحـَمِة َوَتـَجاُوِز هللاَّ ِل الـرَّ ِمـْن َتـَنزُّ
ـُھ َقـْد َرأَى ِجـْبِریـَل َیـَزُع اْلـَمالَِئـَكَة "  ِ َقـاَل " أََمـا إِنَّ َوَمـا َرأَى َیـْوَم َبـْدٍر َیـا َرُسـوَل هللاَّ

موطأ مالك 254 

 `
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إذا غـربـت الـشمس تـوجـھ مـن عـرفـات إلـى مـزدلـفة وعـلیك الـسكینة والھـدوء، 
وال تزاحم الناس. 

 `
ن أنـت أو غـیرك مـمن مـعك، وأقـم وصـل الـمغرب  فـإذا وصـلت مـزدلـفة َفـأَذِّ
ثـالثـاً، ثـم أقـم وصـلِّ الـعشاء قـصراً، واجـمع بـینھما، وإن فـصلت بـینھما لـحاجـة 

لم یضرك ذلك، وال تصِل بینھما وال بعد العشاء شیئاً، ثم نم حتى الفجر. 

 ̀

والـمبیت بـمزدلـفة واجـب، ویـجوز لـلضعفاء مـن الـرجـال والـنساء وكـذا مـن كـان 
تـابـًعا ومـرافـًقا ألحـد ھـؤالء الـضعفاء- ولـو كـان ھـو قـوًیـا فـي نـفسھ- أن یـدفـعوا 
فـي آخـر الـلیل بـعد غـیاب الـقمر، أمـا مـن كـان مـن غـیر أھـل األعـذار فـإنـھ یـبقى 

بمزدلفة حتى یصلي الفجر بھا اقتداء برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم. 

 `

فـإذا تـبین لـك الفجـر صـلِّ فـي أول وقـتھ بـأذان وإقـامـة. ثـم اقـصد الـمشعر الحـرام 
(مـكان المسجـد الـموجـود بـمزدلـفة) - إن تیسـر لـك ذلـك؛ فـتوحـد هللا وتـكّبره 
وتـدعـو بـما تـحب رافـًعا یـدیـك حـتى یـسفر جـداً (أي حـتى ینتشـر الـنور). وإن لـم 

یتیسر لك الذھاب إلى المشعر الحرام فعلیك بالدعاء في مكانك. 
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اإلفاضة إلى مزدلفة
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أعمال اليوم العاشر 

 من ذي الحجة



ثم انطلق قبل طلوع الشمس إلى منى وعلیك السكینة وأنت تلبي. 

  

ر أسرع السیر إذا أمكنك، وھو من منى.  فإذا أتیت بطن ُمَحسِّ

  

ثم تأخذ الطریق الوسطى التي تخرجك على الجمرة الكبرى. 

  

ویـمكنك أن تـلتقط الـحصیات الـتي تـریـد أن تـرمـي بـھا جـمرة الـعقبة فـي مـنى، 
وھي آخر الجمرات و أقربھن إلى مكة. 

ِ صـلى هللا عـلیھ وسـلم َدَفـَع ِمـَن الْـُمزَْدلِـَفِة َقـْبَل أَْن تَـطْلُعَ  َفـَقاَل إِنَّ َرُسـوَل هللاَّ
ًا َحرََّك َقـلِيالً ثُـمَّ َسـلََك الـطَِّريـَق  ْمُس َوأَْرَدَف الْـَفْضَل بْـَن الْـَعبَّاِس َحـتَّى أىََت ُمَحرسِّ الـشَّ

َجرَةِ  الْـُوْسـطَى الَّـِتي تُْخرُِجـَك َعَىل الَْجـْمرَِة الْكُْربَى َحـتَّى أىََت الَْجـْمرََة الَّـِتي ِعـْنَد الشَّ

ُ َمـَع كُـلِّ َحـَصاٍة ِمـْنَها َحَىص الَْخـْذِف رََمـى ِمـْن بَـطْنِ  رََمـى ِبَسـْبعِ َحـَصَياٍت يُكَربِّ َفـ

الَْواِدي . سنن النسايئ (3054) 
 

 41

الدفع إلى منى



صـفة الـرمـي: إذا وصـلت عـند جـمرة الـعقبة فـاقـطع الـتلبیة ، و اسـتقبل الجـمرة، 
و اجـعل مـكة عـن یـسارك، و مـنى عـن یـمینك، وارمـھا بسـبع حـصیات مـثل 

حصى الخذف، و ھو أكبر من الحمصة قلیالً، و تكّبر مع كل حصاة. 

ِة الـنبيِّ  ویـِل فـي ِصـَفِة َحـجَّ عـن جـاِبـِر بـِن عـبِد ِهللا َرِضـَي هللاُ عـنھما فـي حـدیـِثھ الـطَّ
 ُ َجرِة، فرمـاهـا بَسـْبعِ َحـَصياٍت- يُكَربِّ صـلَّى هللاُ عـلیھ وسـلَّم: (أىت الَجـْمرَة الـتي عـند الشَّ

مع كلِّ حصاٍة منها- مثَل حىص الَخْذِف، رَمى ِمن بَطِْن الوادي) رواه مسلم (1218) 

  

الــسنة أال تــرمــیھا إال بــعد طــلوع الــشمس إن كــنت مــن غــیر أھــل األعــذار 
ومـرافـقیھم، ولـك أن تـرمـیھا بـعد الـزوال ولـو إلـى الـلیل إذا وجـدت حـرجـاً فـي 

رمیھا قبل الزوال. 

  

الـضعفاء والـنساء ومـرافـقوھـم الـذیـن دفـعوا مـن مـزدلـفة بـعد غـیاب الـقمر فـلھم 
الرمي قبل الفجر على الصحیح دفعاً للحرج والمشقة. 
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رمي جمرة العقبة



بـعد الـرمـي تـذبـح الھـدي، وتـأكـل مـنھ، وتـوزع عـلى الـفقراء. والـذبـح واجـب عـلى 
المتمتع و القارن فقط - ما لم یكن من حاضري المسجد الحرام. 

الھـدي وھـو شـاة أو ُسـبع بـدنـة أو ُسـبع بـقرة، وتـقول عـند الـذبـح أوالنحـر: 
بسم الله. والله أكرب. اللهم هذا منك ولك. اللهم تقبل ين. 

مسلم (3/1557) [برقم (1966) (18)]، والبيهقي (9/287) 

  

ُ َتَعاَلى:  َقاَل هللاَّ

 1 1
 البقرة ( ١٩٦) 

اةُ َتْجـِزي، َفَجـَمُعوا ُنـُسَكْیِن ِفـي َعـاٍم َبـْیَن اْلـَحجِّ َواْلـُعْمَرِة، َفـإِنَّ هللاََّ  إَِلـى أَْمـَصاِرُكـْم. الـشَّ
َة،  ُھ صـلى هللا عـلیھ وسـلم َوأََبـاَحـُھ لِـلنَّاِس َغـْیَر أَْھـِل َمـكَّ ُھ َنـِبیُّ َتـَعاَلـى أَْنـَزَلـُھ ِفـي ِكـَتاِبـِھ َوَسـنَّ

ُ {َذلَِك لَِمْن َلْم َیُكْن أَْھلُُھ َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم} .البخاري1572  َقاَل هللاَّ

فـإن عجـزت عـن الھـدي وجـب عـلیك أن تـصوم ثـالثـة أیـام فـي الـحج وسـبعة إذا 
رجـعت إلـى أھـلك وأنـت مـخیر فـي صـیام الـثالثـة، إن شـئت صـمتھا قـبل یـوم النحـر، 
وإن شـئت صـمتھا فـي أیـام التشـریـق، ویـجوز لـك صـوم األیـام الـثالثـة الـمذكـورة 
مـتتابـعة ومـتفرقـة، وكـذا صـوم السـبعة إذا رجـعت فـیجوز لـك صـومـھا مـجتمعة 

ومتفرقة. 
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 ذبح الهدي



 

تحـلق شـعرك أو تـقصره، والمسـتحب أكـثر ھـو حـلق جـمیع الـرأس، فـقد دعـا الـنبي 
صلى هللا علیھ وسلم للمحلّقین ثالًثا ودعا للمقصرین مرة. 

َعـِن ابـِن ُعـَمَر َرِضـَي هللاُ عـنھما أنَّ الـنبيَّ صـلَّى هللاُ عـلیھ وسـلَّم قـال: (الـلُهمَّ ارَحـمِ 
يَن) رواه البخاري (1727)، ومسلم (1301).  املَُحلِّقنَي، قال يف الرَّابعِة: واملَُقرصِّ

  

وإذا اخـترت تـقصیر الـشعر فـیجب أن یسـتوعـب الـتقصیر جـمیع أنـحاء 
رأسك، فال یكفي أن تقصر جھة وتترك أخرى. 

  

الـمرأة ال تحـلق شـعر رأسـھا ولـكن تـقصره، وذلـك بـأن تـقص مـن كـل 
ضفیرة من شعرھا قدر أنملة من أنامل األصابع. 

أمـا الـمرأة فتجـمع شـعرھـا وتـأخـذ مـنھ قـدر أنـُملة فـأقـل. "املـغني" (3/196)،(3/226) األمنـلة :هـي رأس 
اإلصبع من املفصل األعىل. 

ـھا تـأخـذ قـْدَر أُنـملة، قـال ابـُن عـثیمین: (مـا اشـُتِھَر عـند الـنِّساِء أنَّ  جـمھوُر الـفُقھاِء أنَّ
رفـاِن فـذاك  األُنـُملَة أن تـطوَي الـمرأةُ َطـَرَف َشـْعِرھـا عـلى إْصـَبِعھا فـمتى الـتقى الـطَّ

الواِجُب؛ فغیُر صحیٍح). ُیْنَظر: ((الرشح املمتع)) (7/329). 
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الحلق أو التقصير



ال بأس أن تحلق لنفسك أو لغیرك ولو قبل أن تتحلل. 
 بـعد رمـي جـمرة الـعقبة، وحـلق رأسـك أو تـقصیره تـكون قـد تحـللت التحـلل 
األول، فیحـل لـك كـل شـيء حـرم عـلیك بـاإلحـرام مـن الـطیب والـلباس وغـیر 

ذلك إال النساء. 

  `

 بـعد رمـي جـمرة الـعقبة ونحـر الھـدي والحـلق أو الـتقصیر، اذھـب إلـى مـكة 
الـمكرمـة لـتطوف طـواف اإلفـاضـة، فـتتوضـأ وضـوءك لـلصالة، ویـسن لـك بـعد 
التحــلل األول بــعد الــرمــي والحــلق أن تــتطیب إذا أردت الــنزول إلــى مــكة 

للطواف. 

  

وتـنوي بـطوافـك أنـھ طـواف اإلفـاضـة؛ وھـذا الـطواف ركـن مـن أركـان الـحج 
الیـتم حـجك إال بـھ، فـتطوف سـبعة أشـواط، وتـصلي ركـعتي الـطواف، وتـأتـي 

زمزم لتشرب منھا وتتضلع وتدعو. 
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طواف اإلفاضة



وصـفة ھـذا الـطواف ھـي: أن تـطوف حـول الـكعبة سـبع مـرات، مـبتدًئـا بـالحجـر 
األسـود؛ فـإن اسـتطعت أن تـقّبلھ فـھو خـیر عـظیم بـال مـزاحـمة ألحـد أو أذیـة 
وتـقول عـند اسـتالمـھ: "بـسم الـله والـله أكرب "، أو تـقول: "الـله أكرب" فـإن لـم 
تسـتطع تـقبیلھ ، اسـتلمھ بـیدك وقـّبلھا، فـإن لـم تسـتطع اسـتالمـھ فـأشـر إلـیھ بـیدك 

الیمنى وال تقّبلھا وقل: 
 " الله أكرب" . 

فإذا حاذیت الركن الیماني استلمھ بیمینك، وقل : 
 " بسم الله ،والله أكرب" 

وال تـقّبلھ، فـإن شـق عـلیك اسـتالمـھ بسـبب الـزحـام أو غـیره اتـركـھ وامـض فـي 
طـوافـك، وال تشـر إلـیھ وال تـكبر عـند مـحاذاتـھ؛ ألن ذلـك لـم یـثبت عـن الـنبي – صـلى 

هللا علیھ وسلم –، ویستحب لك أن تقول بین الركن الیماني والحجر األسود:  
(ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار). 

رواه أحمد يف "املسند" (3/411) وصححه ابن حبان (9/134)، والحاكم (1/625) أيب داوود (1666). 

وكلما مررت بالحجر األسود كبِّر. 

  

وفـي أثـناء الـطواف یسـتحب اإلكـثار مـن ذكـر هللا وقـراءة الـقرآن، واإلكـثار مـن 
الـدعـاء، وال یـوجـد دعـاء مـعین لـكل شـوط فـي الـطواف، ولـكن كـل دعـاء حـسن 
لـیس بـإثـم وال قـطیعة رحـم فـھو مسـتحب مشـروع ال سـیما األدعـیة الـواردة فـي 

القرآن والسنة.  
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فإذا أتممت الطواف سبعة أشواط، فتوجھ إلى مقام إبراھیم واقرأ:  

  

البقرة ( ١٢٥) 

لـتصلي ركـعتین خـلف الـمقام، واجـعل الـمقام بـینك وبـین الـكعبة المشـرفـة -إن تیسـر- 
فھـذه ھـي الـسنة، وإن لـم یتیسـر لـك ذلـك لـزحـام أو غـیره فـصلھما فـي أي مـوضـع مـن 

المسجد الحرام، ویستحب أن تقرأ في الركعة األولى بعد الفاتحة : 
( قل يا أيها الكافرون ) 

وفي األخرى بعد الفاتحة :  
( قل هو الله أحد ) 

وال تِطل في الركعتین . وإن قرأت غیرھما فال بأس. 
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مقام إبراهيم



بـعد انـتھائـك مـن الـركـعتین یسـتحب لـك أن تـذھـب لتشـرب مـن مـاء زمـزم 
وتـصب عـلى رأسـك لـفعلھ صـلى هللا عـلیھ و سـلم، ولـقولـھ عـن مـاء 

زمزم:  
” إنه طعام طُْعم وشفاء ُسقم ”  

وتـنوي عـند شـربـھا مـا شـئت مـن خـیر الـدنـیا واآلخـرة، فـقد صـح عـنھ صـلى هللا عـلیھ 
وسلم أنھ قال: 

" ماء زمزم ملا رشب له". 
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ماء زمزم



یـجب عـلى الـمتمتع أن یـسعى بـین الـصفا والـمروة سـعیین؛ األول لـلعمرة 
كما سبق ، والثاني للحج. 

  
وصـفتھ ھـي: أن تـتوجـھ إلـى الـمسعى لـتسعى سـبعة أشـواط بـین الـصفا والـمروة، 

والسنة عند قربك من الصفا في بدایة الشوط األول أن تقرأ قولھ تعالـى: 

 1
البقرة 

ثم تقول بعدھا:  
(نبدأ مبا بدأ الله به ) أخرجه أبو داود كتاب «املناسك»: (315/2)    

وال تقل ھذا إال في بدایة الشوط األول من السعي . 

 `
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السعي



یـسن لـك أن تـصعد عـلى الـصفا وتسـتقبل الـقبلة عـلى الـصفا، وتحـمد هللا وتـكبره، 
وتقول:  

الـله أكرب الـله أكرب الـله أكرب.ال إلـه إال الـله وحـده ال رشيك لـه، لـه املـلك و لـه 

الحمـد، يحـيي و مييت، و هوـ عىلـ كلـ يشء قدـيرـ، ال إلهـ إال اللـه وحدـه ال 

رشيك له، أنجز وعده، و نرص عبده، و هزم األحزاب وحده" رواه مسلم: [1218] 

ثم تدعو بما تیسر، رافعاً یدیك. 

وتكرر ھذا الذكر للمرة الثانیة ثم تدعو بما تیسر، رافعاً یدیك. 
 

 ̀

ثم تقول ھذا الذكر مرة ثالثة، وال تقف للدعاء بل ابدأ سعیك إلـى المروة. 
 

 ̀

فـإذا وصـلت بـین الـعلمین األخـضریـن فـالـسنة أن ُتسـرع فـي المشـي وتھـرول 
دون مـضایـقة ألحـد أو أذى لـلساعـین، ھـذا بـالنسـبة لـلرجـل أمـا الـمرأة فـال تسـرع 
بـین الـعلمین بـل تمشـي مشـیتھا الـمعتادة. فـإذا جـاوزَت الـمسافـة بـین الـعلمین 
األخـضریـن ، فـامـش مشـًیا عـادًیـا حـتى تـصل إلـى الـمروة فـتكون قـد أنھـیت 

الشوط األول من السعي. 

 `
وفـي أثـناء الـسعي عـلیك بـذكـر هللا والـدعـاء، وال یـوجـد دعـاء خـاص بـكل شـوط 

من أشواط السعي. 

 ̀
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إذا وصـلت إلـى الـمروة فـقف مسـتقبالً الـقبلة وافـعل مـثل مـا فـعلت عـلى 
الصفا، فترفع یدیك كما ترفعھا عند الدعاء وتقول: 

"الله أكرب الله أكرب الله أكرب.ال إله إال الله وحده ال رشيك له، له امللك و له 

الحمد، يحيي و مييت، و هو عىل كل يشء قدير، ال إله إال الله وحده ال رشيك له، 

أنجز وعده، و نرص عبده، و هزم األحزاب وحده" . 

ثم تدعو بما تیسر، رافعاً یدیك. 

 ̀

وتكرر ھذا الذكر للمرة الثانیة ثم تدعو بما تیسر، رافعاً یدیك. 

 ̀

ثم تقول ھذا الذكر مرة ثالثة، وال تقف للدعاء بل ابدأ سعیك إلـى الصفا. 

 ̀

فـإذا وصـلت بـین الـعلمین األخـضریـن فـالـسنة أن ُتسـرع فـي المشـي وتھـرول 
دون مـضایـقة ألحـد أو أذى لـلساعـین، ھـذا بـالنسـبة لـلرجـل، أمـا الـمرأة فـال تسـرع 
بـین الـعلمین بـل تمشـي مشـیتھا الـمعتادة، فـإذا جـاوزت الـمسافـة بـین الـعلمین 
األخـضریـن ، فـامـش مشـًیا عـادًیـا حـتى تـصل إلـى الـصفا فـتكون قـد أنھـیت ھـذا 

الشوط من السعي. 

 ̀

وھـكذا، حـتى تسـتكمل سـبعة أشـواط، عـلى أن تحسـب مـن الـصفا إلـى الـمروة 
شوطاً، ورجوعك من المروة إلى الصفا شوطاً آخر. 

 ̀
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علیك بالذكر، والدعاء، وقراءة القرآن أثناء السعي كلما استطعت.  

 `
أما المرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء فال تطوف حتى تطھر . 

قـوُل الـنبيِّ صـلَّى هللاُ عـلیھ وسـلَّم لـعائـشَة َرِضـَي هللاُ عـنھا حـین حـاضـت، وھـي 
، غريَ أن ال تـطويف بـالـبيِت، حـتَّى تطُْهـِري) ويف  ُمْحـِرمـٌة: ((افعيل مـا يـفَعُل الـحاجُّ

روايٍة (حتى تغَتِسيل) ُمتََّفٌق َعلَيِْه  .رواه البخاري (305)، ومسلم (1211) (120). 

 بـعد طـواف اإلفـاضـة یتحـلل الـحاج التحـلل األكـبر، أي یحـل لـلحاج بـعدھـا كـل 
شيء؛ فیحل لھ النساء. 

ثـم تـعود إلـى مـنى لـلمبیت فـیھا مـن أجـل رمـي الجـمرات الـثالث فـي األیـام الـثالثـة 
القادمة إن كنت ستتأخر، أو الیومین القادمین إن كنت ستتعجل. 
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أعمال أيام التشريق



الـمبیت بـمنى واجـب ثـالث لـیاٍل لـمن لـم یتعجـل، وإن تعجـل بـات لـیلتین : لـیلة 
الـحادي عشـر ولـیلة الـثانـي عشـر، ویـتحقق الـمبیت بـأن تـقضي مـعظم الـلیل بـمنى 
، ویــرخــص فــي تــرك الــمبیت بــمنى لــمن یشــتغل بــمصلح عــامــة للمســلمین 
كـالـرعـاة ، ویـلحق بـذلـك جـنود تیسـیر الـحج واألطـباء ونـحوھـم، كـما یـرخـص فـي 

ترك المبیت ألصحاب األعذار الخاصة من مرض ونحوه على الصحیح. 

وھـذه األیـام ُتـسمَّى أیـام التشـریـق، وقـد قـال رسـول هللا (صـلى هللا عـلیھ وسـلم): 
"أيام الترشيق أيام أكل، ورشب، وذكر الله " رواه مسلم  (1141) 

 1
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المبيت بمنى



 

یـبدأ رمـي الجـمرات الـثالث فـي أول أیـام التشـریـق- وھـو الـیوم الـحادي عشـر- 
بـعد الظھـر (أي بـعد الـزوال)، فـتبدأ بـرمـي الـصغرى ثـم الـوسـطى ثـم الـكبرى 

التي ُتسمى العقبة. 

 تـرمـي كـل واحـدة بسـبع حـصیات مـتعاقـبات، واحـدة بـعد األخـرى، وتـكبر مـع 
كل حصاة. 

  
ـھا قـالـت: (أفـاض رسـوُل الـله صىلَّ الـلُه عـليه  َمـا َرَوْتـھ عـائـشُة َرِضـَي هللاُ عـنھا أنَّ
وسـلَّم ِمـن آخـر يَـوِمـه حني صىلَّ الظُّْهـَر, ثـم رَجـَع إىل ِمـًنى، فـمكث بـها لـياَيل أيَّـامِ 

ُ مـع كـلِّ  مُس, كـلَّ َجـْمرٍة ِبَسـْبعِ َحـَصياٍت, يُكَربِّ رمـي الجـمرة إذا زالـِت الـشَّ التَّرشيِق يَ

ُع، ويرمـي الـثَّالـثة وال يَـِقفُ  حـصاٍة, ويَـِقُف عـند األُوىل والـثَّانـَية، فـُيطيُل الـقيام ويتَرضَّ

عندها) رواه أبو داود (1973) 

تـرمـي فـي الـیومـین الـحادي عشـر والـثانـي عشـر ( إن تعجـلت) ، وفـي الـیوم 
الثالث عشر أیضاً ( إن تأخرت). 

الـسنة فـي رمـي الجـمرة الـصغرى والـوسـطى أن تـرمـیھما وأنـت مسـتقبل الـقبلة 
والجـمرة بـین یـدیـك، ثـم تـتقدم إلـى الجـمرة أمـامـھا بـعیًدا عـن الـزحـام فتسـتقبل 
الـقبلة وتـدعـو طـویـالً. وكـان ابـن عـمر- رضـي هللا عـنھ- یـقوم عـند الجـمرتـین 

مقدار ما یقرأ سورة البقرة. 
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رمي الجمرات



تـرمـي جـمرة الـعقبة مسـتقبلھا جـاعـالً الـكعبة عـن یـسارك ومـنى عـن یـمینك، ثـم 
تـذھـب، وال تـقف لـلدعـاء؛ حـیث إن الـرسـول – صـلى هللا عـلیھ وسـلم- لـم یـقف 

بعدھا. 

ه حـجَّ مـع ابـِن مـسعوٍد َرِيضَ الـلُه عـنه، فرآه يرمـي  عـن عـبِد الـرحـمِن بـِن یـزیـَد: (أنـَّ
الَجـْمرَة الكُربى بَسـْبعِ َحـَصياٍت فـجعل الـبيَت عـن يـسارِه، وِمـًنى عـن ميـيِنه، ثـم قـال: 

هذا مقاُم الذي أُنِْزلَْت عليه سورُة الَبَقرِة) رواه البخاري (1748)  

یـبدأ رمـي الجـمرات الـثالث فـي أول أیـام التشـریـق- وھـو الـیوم الـحادي عشـر- 1.
بـعد الظھـر (أي بـعد الـزوال)، فـتبدأ بـرمـي الـصغرى ثـم الـوسـطى ثـم الـكبرى الـتي 

ُتسمى العقبة. 

تـرمـي كـل واحـدة بسـبع حـصیات مـتعاقـبات ،واحـدة بـعد األخـرى، وتـكبر مـع كـل 2.
حصاة. 

تـرمـي فـي الـیومـین الـحادي عشـر والـثانـي عشـر ( إن تعجـلت) ، وفـي الـیوم 3.
الثالث عشر أیضاً ( إن تأخر). 

الـسّنھ فـي رمـي الجـمرة الـصغرى والـوسـطى أن تـرمـیھا وأنـت مسـتقبل الـقبلة 4.
والجـمرة بـین یـدیـك، ثـم تـتقدم إلـى الجـمرة أمـامـھا بـعیًدا عـن الـزحـام فتسـتقبل الـقبلة 
وتـدعـو طـویـالً، وكـان ابـن عـمر- رضـي هللا عـنھ- یـقوم عـند الجـمرتـین مـقدار مـا 

یقرأ سورة البقرة. 

تـرمـي جـمرة الـعقبة مسـتقبلھا جـاعـالً الـكعبة عـن یـسارك ومـنى عـن یـمینك، ثـم 5.
تـذھـب، وال تـقف لـلدعـاء؛ حـیث إن الـرسـول –صـلى هللا عـلیھ وسـلم- لـم یـقف 

بعدھا. 
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فـإذا انتھـیت مـن قـضاء حـوائـجك، وعـزمـت عـلى الـرحـیل، فـعلیك أن تـودع 
البیت بالطواف، ویرخَّص للحائض والنفساء في ترك طواف الوداع.   

فإذا انتھیت من الطواف فاخرج من المسجد الحرام مقدماً رجلك الیسرى قائالً : 
(ِبْسم الله والصالة والسالم عىل رسول الله ،  

اللهم إين أسألك من فضلك ، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم )   
صحيح ابن ماجه 1/ 288   

 1
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طواف الوداع
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هذا آخر ما أردنا إمالءه،  

والحمد لله أوًال وأخيرًا،  

وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله  

وخيرته من خلقه محمد،  

وعلى أله وأصحابه،  

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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