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ُالوجيزُ 
ُادُ رُ ف ُ الُ ُج ُ حُ ُةُ فُ صُ يفُ

 كتبه/ الفقري إىل هللا تعاىل 
 عبد الرمحن بن فهد الودعان
 احلمراء  -إمام وخطيب جامع املديهيم ابلرايض

ُُ
 والصالة والسالم على رسول هللا، وآله وصحبه، أما بعد:   ،احلمد هلل

ف  ر ادُ )فة  فهذه ص   ُال  ُ.اخمتصرة، أسأل هللا أن ينفع هب  ( ح ج  
 . فقط  حج   :ادُ رُ ف ُ الُ ُح جُ 
بت مالبللللَا ُ:الح   را ُ ُنُ نُ س    ُ َدتغ )الللللرأط واللأ حيللللة و ري للللا(، و  تطيللللأ  بت بللللَ تَلْغَتسللللوت، وتلللللبات إرارءا، ورداءء، وتَعلللللب، وتطيللللأ 

 غ م ن امليقات  َعق َب صالة، فإذا كاتت إحدى الفرائض فهو أفضو.ة أن يكون إحرامت نأ والس    .اإلحرام
:   :حرالاُُةُ فُ صُ  ا عللن أييقللول: لب   أو  ريه و عن والدهن توك  مَ و ) ا.يغ حج  لب    تنوي الدخول يف احلجأ  قائالء أو  ،يللغ حجلل 

 .(عن فالن
 .، مث تقطع التلبيةَ ارى بيوتَ تو  وَحَرَمها، مكة دخوَ تلّبأ  حىت تيتَسن  أن  •

ُ:املسجدُاحلرا بعدُالوصولُإىلُ
 ا يلي:فته كمأشواط(، وص   دوم )سبعةَ القت  تطوف طوافَ  -1

 )واملرأة تسرت مجيع بدهنا(.  ،كون يف الطواف متطهأ رءا، ساترءا عورتغ م ن الس ر ة إىل الركبة  ت •

: هللا أكرب )مرةء واحدةء(.تبدأ من احَلجَ  • ريءا إليه بيدك اليتمىن، قائالء  ر األسود، متش 
رة حسدتيا حسنةء، ويف اآلرب نا آت نا يف ال»تقول بب الركنب اليماين واألسود:  •  . «نةء، وق نا عذاَب النار خ 

غ األمين، وجتعو الرداء حتته،  أن تكشف منكبَ   واالضط باع ُ:يتَسن  أن تكون متْضطَب عءا يف مجيع طواف العمرة.   •
و ط   ا ضطباع،  تركَت  السابع  الشوط  أكملَت  وإذا  األيسر،  املنكب  على  الرداء  طريف  منكبيغ  وجتعو  يت 

   بردائغ.

 سرعة املشي مع مقاربة اخلتطا.    والرَّم ل:ط الثالثة األوىل فقط. و يف األشوايتَسن  أن َترمت  •

تيس   • اليمىن فهو سن    الركن    ر لغ استالمت إن  بيدك  يتيس  ة، م  اليماين  ر لغ  ن  ري تكبري و  ذ كٍر خاص، وإن مل 
ري إليه  :هاستالمت  .    ،متضي و  تش   و  تكربأ 

  فوائد:
نن  ن األدعيللة واألو  شلليء ملل    جيللب التكبللري  ىل:األ ُو ن تللرك شلليهءا منهللا ذكللار يف احلللج، بللو كللو األذكللار املشللروعة سللت ، مللَ

ا أو تسياًنء فال شيء عليه.  عمدء
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 ر.وتذكره، وتقرأ ما تيس   تعاىل خاص سوى ما تقدم، فتدعو هللاذ كر  ليا للطواف  الثانية :
 ىن أو عرفللة بغللري طللواف و  سللعي.ىل ملل  ه مباشرة إوجيور لغ التوج   ه فال شيء عليغ،تركتَ  ة، لون  دوم ست طواف القت   الثالثة :

 )وعليغ طوافان واجبان: طواف  للحج يوم العيد أو بعده، وطواف  للوداع(.
ولللو  ر ذلللغإن تيسلل   -ن ةت صللالتما خلللف مقللام إبللرا يم عليلله السللالم تصلللأ ي بعللد الطللواف ركعتللب، و للا: سللنة ، والسلل   -2

 صلأ ه ما ولو بعد السعي.ولو تسيتهما: رام، ن املسجد احله ما يف أي موضع م  وإ   صلأ   -ا عنه بعيدء 
 أن تقرأ يف الركعة األوىل بعد الفاحتة سورة )الكافرون(، ويف الركعة الثاتية بعد الفاحتة سورة )اإلخالص(. ةت ن  والس   •

 والرجللوع شللوط آخللر. )و للذا ، اب شللوطملللروة، الللذابدأ ابلصللفا وتنتهللي بلل ت،  أشللواط(  تسعى بب الصفا واملروة )سللبعةَ   -3
 اآلن:   يلزمغ سعي  آخر(. السعي  و سعي احلج، فإذا سعيتَ 

وجيللور  ،أايم التشريق بعللد طللواف اإلفاضللةيف أو  ،فإتغ تسعى يف يوم العيد  :اآلن بعد طواف القدوم  عَ سْ وإن مل تَ  •
 فضللو تقللدس السللعيز، واأل للذا جللائكللو   ،لللوداع مث رياب ابلسللعي بعللدهقبله، وميكنللغ ريخللري السللعي حللىت تطللوف ل

 القدوم. فبعد طوا

 فة السعي كما يلي: ص   -4
: )إن الصفا واملروة من شعائر هللا(، مث تقول: أبدأ مبا بدأ هللا تعاىليتَسن  لغ أن تقرأ قوَله    :ن الصفاإذا اقرتبَت م   •

 به. 

ن  لللغ أن  • وتسللتقبو الكعبللة، وترفللع  (،ملللن ابألسللفو طرفلله و  يظهللر إ    ،ط ل   للو مللب )واآلن ترقللى علللى الصللفايتسللَ
َدهت  هللات  إ     إ لللَهَ   أكللربت. هللات أكللربت، َ  هللات  أكللربت.هللات »يللديغ كمللا ترفعهمللا يف الللدعاء، وتقللول:  ر يغَ  َ   وحللْ  لللَهت  لللَهت، شللَ

دت  وللَلهت  ،اْلمتلللْغت  وَ  ،احْلَمللْ وأ    َعلللى و للت ْيءٍ  كللت َدهت، هللات  إ     إ للَلهَ  َ   ،قلَلد ير   شللَ َدهت، َأْنللَْزَ  وحللْ رَ  َوعللْ َدهت، وَتصللَ َزمَ  َعبللْ زَابَ  و للَ  اأْلَحللْ
َدهت  ر، مث تعيللد التكبللري والتهليلللو يللد، مث تللدعو مبلللا تيسلل  ر، مث تعيلللد التكبللري والتهليللو والتحميسلل  ، مث تللدعو مبللا ت«َوحللْ

 ات، والدعاء بب ذلغ مرتب.والتحميد، و  تدعو بعد ذلغ، فيكون الذأ كرت ثالث مر  
إن ا شللديدءا جهءا إىل املروة، فتمشي حىت تصو إىل األتللوار اخلضللراء الظللا رة يف املسللَعى، مث تللركض ركضللء مث تنزل مت   •

 مث تكمو املشي إىل املروة. خلضراء،ر إىل هناية  األتوار اتيس  

بلللة، وترفللع يلللديغ، ا، فتسللتقبو الق  صللفإذا وصلللت املللروة فقللد أكملللت شللوطءا، وتفعللو عليهللا كمللا فعلللت علللى ال •
 لعدم وروده.ن املروة، و  عليها؛ أتغ   تقرأ اآليَة الكرميَة إذا دتوت م   م،  ريوتذكر هللا وتدعوه كما تقد  

 شللوط   والرجللوعت  ،شللوط   أشللواط، الللذ ابت  وتكمللو سللبعةَ  عنللد األتللوار اخلضللراء،تللركض ا، و مث تعود إىل الصللفا ماشلليء  •
 نتهي السعي عند املروة.، ويمكما تقد    آخر

 ر.ليا للسعي ذ كر  خاص سوى ما تقدم، فتدعو هللا تعاىل وتذكره، وتقرأ ما تيس   •
 ا.مء   يزال حمر   دت فر  وامل ،د  فر  مت ألتغ  ؛و  تقصري   ،و  حلق   ،و  ل  ليا بعد السعي حتَ  -5

 د.العقبة يوم العي فيها حىت ترمي مجرةَ  وتستمر   ،تعاود التلبيةَ  •
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ا يف ملل  ي و ُااني ةُوي  و ُال(وي ة  -6 ر، وتصلللأ ي هبللا الظهللر قصللرءا يف وقتهللا، والعصللر قصللرءا يف وقتهللا، ىن إن تيسلل  : تبقللى حمر مللء
 عرفة. يف وقتها، وبعد شروق الشما خترج إىل صرءا يف وقتها، والفجرَ واملغرب يف وقتها، والعشاء ق

 ، ويشرع فيه ما يلي:يو ُتسعةُويو ُعرفة  -7
 تلتَلّبأ  يف الطريق.أن  ن  سَ يت إىل عرفة بعد شروق الشما، و ىن ن م  م  اخلروج ن  سَ يت  -أ   
 البقاء يف عرفة حىت تغرب الشما.جيبت  -ب   
 صالة الظهر والعصر مجع تقدس مع القصر. -ت   
 اإلكثار م ن الدعاء مع رفع اليدين.ن  سَ يت  -ث   
 فال أبط. اقائمء  حال كوتها   يتشرع تكل ف القيام، وَمن دعا قائمء م، و ن القياجالا أوىل م   الدعاء وأتت -ج   
ر لغ، وتسرتيح إذا احتجت تدعو رافعءا يديغ م ن بعد صالة الظهر والعصر إىل  روب الشما حسب ما يتيس   -ح   

عللغ يف الللدتيا ينف لللدعاء مبللاقللرآن وتتغللد ى و للري ذلللغ، لكللن اجتهللد يف اسللتغالل أكثللر وقتللغ ابلللذلغ، ولللغ أن تقللرأ ال
ن قول: )  إله إ  هللا وحده   شللريغ للله، للله امللللغ وللله واآلخرة وللمسلمب والوالدين واأل و واألو د و ري م، وتكثر م  

 التلبية أيضا يف عرفة. (، كما تسن  احلمد و و على كو شيء قدير
 بعد  روب الشما: اخلروج إىل مزدلفة.  -خ  
 ا يلي: ها ميشرع في، و ليلةُمزدلفة -8
 ا تطالق م ن عرفات إىل مزدلفة ملبأ يءا. -أ

 صالة املغرب والعشاء مجعءا، وقصرءا للعشاء يف مزدلفة. -ب
 البقاء مبزدلفة إىل الفجر، وا سرتاحة هبا استعدادءا ألعمال يوم العيد. -ت
 ن صالة الليو، والوتر. ر م  ك ما تيس    ترت  -ث

  تنبيهان:
نة لغللري م البقللاء يو، واألحسللن بعللد مغيللب القمللر، والسلل   وَمن معهم اخلروج م ن مزدلفة بعد تصف الل  َفة  ض عَ جيور لل  األول:

 إىل الفجر.
ن ن النللاط، بللو األمَجْعت احَلصى لرمي اجلمار يف ليلة مزدلفة كما يفعله كثري م    ن  سَ   يت   الثاين: فضللو أخللذ سللبع حصلليات ملل 

 مث جيمع لكو يوم ما خيصه. فقط،مىن يف الصباح لرمي اجلمرة الكربى 
 ويشرع فيه ما يلي:  يو ُع شرةُويو ُالعيد ،ُ-9
 صالة الفجر يف أول وقتها، يف َمزدل فَة. -أ

 ر حىت يتسف َر النور جد ا.الدعاء بعد الفجر مبا تيس   -ب
 ىن. طالق م ن َمزدل فَة إىل م  قبو شروق الشما: يسن  ا ت -ت
 أن تلتَرتأ َبها كما يلي، وجيور تقدس بعضها على بعض: ةت ن  والس  ة،ُأربعُيدالعُاملناسكُاألساسيةُيو   -10
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    : ت مللع كللو حصللاة.  األول  اليللوم  جللر  فَ مللا قبللو )وجيللور ريخللري الرمللي إىل رمللي مجللرة العقبللة فقللط، بسللبع حصلليات، تكللربأ 
 (.يوم العيد مشا تغرب حىت ره تؤخأ أن     ، واألفضوالتايل
 التقصري )وجيب أن يشمو مجيع الرأط(، واحللقت أفضو.أو  احللق الثاين:   

ُل.األوَُُّلُ التحلُ ُلُ حلَّتُ عدُالرميُواحللقُأوُالتقصري:ُت ُ ب •
   :  (.13، أو 12، أو 11ر  ذا اليوم، أو بعده )يوم طواف اإلفاضة إن تيس   الثالث 
 (.13، أو 12، أو 11و بعده )يوم وم أليسعيت احلج إذا مل َتْسَع بعد طواف القدوم، فتسعى  ذا ا الرابع :   

ُالثاين.ُلُ التحلُ ُلُ حلَّتُ ت ُ عيتُمعُطوافُالقدو  :ُبعدُالطوافُووالسعيُإذاُملُتكنُس •
 . للمتأخر(  13)وليلة  12و ، 11يف مىن ليلة  ياتت البَ  :بعد ذلغ -11
ت ، تكو واحدة بسبع حصيات   ،بعد روال الشما  : رمي اجلمرات الثالث12و  ،  11يوم    -12 ،  مع كو حصاة  كربأ 
اجلمرة األوىل،  ن  والس   بعد رمي  يديغ  رافعءا  للدعاء  تقف  أن  بعد  ةت  تدعو  الثاتية، و   بعد رمي اجلمرة  للدعاء  تقف  مث 

 الثالثة.
 الس ن ةت: قصرت الصالة  الرابعي ة يف م ىن، وصالة كو صالة يف وقتها م ن  ري مجع. -13
و يوم ) -14  الثالَث بعد الزوال، وخيرج م ن م ىن قبو  روب الشما. ارَ (: يرمي اجلم12املتعجأ 
 ملسجد احلرام، وتطوف للوداع، وخترج م ن مكة. بعد ذلغ: خترج إىل ا -15
 (: يرمي اجلماَر الثالَث بعد الزوال، وخيرج إىل املسجد احلرام، ويطوف للوداع، وخيرج من مكة. 13املتأخر يوم ) -16
 :مسائلُمفيدة -17

بعده ملواط  جيور ريخري • السعي  الوداع، وجيور  الوداع، ويكفي عن طواف  بدل طواف  ليكون  اإلفاضة  ن مل  ف 
 احلج.  سعيَ  عَ سْ يَ 

 (. 12، أو 11، أو 10ن  ري طواف اإلفاضة يف )يوم جيور تقدس سعي احلج وحده م   •
 .شماب الينتهي بغرو  (13ن بعد الزوال إىل الفجر، ويف يوم )( م  12، 11اليوم ) يف الر ْميت جيور  •

 ت والكبريات واملريضات. وخباصة الضعيفا إذا كان يشق عليهن، يف الر ْمي    جيور توكيو النساء للرجال •

، وله أن يتطوع ابهلدي فهو سن  ليا على املفر   •  ابلنسبة له.  ة  د  دي  واجب 

 
 الل  دِمْحَبِ  مَّتَ 
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