


 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 الفوائد الخمسون فیما یحتاجه الحجاج والمعتمرون

 الحمد هللا رب العالمین ، وصلى اهللا وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین.                          أما بعد :

آل1. اْلَعاَلِمیَن) َعِن َغِنيٌّ اهللاََّ َفِإنَّ َكَفَر َوَمن َسِبیًالۚ إَِلْیِه اْسَتَطاَع َمِن اْلَبْیِت ِحجُّ النَّاِس َعَلى (َوِهللاَِّ : تعالى قال العظام ومبانیه اإلسالم أركان أحد هو                            الحج

عمران آیة97.
الـَمْبُروُر2. َوالَحجُّ َبْیَنُهَما، ِلَما َكفَّاَرٌة الُعْمَرِة إَِلى «الُعْمَرُة َقاَل: وسلم علیه اهللا صلى اِهللا َرُسوَل َأنَّ عنه اهللا رضي ُهَرْیَرَة َأِبي َعْن والعمرة: الحج                         فضل

رجع یفسق، ولم یرفث فلم هللا حج (من یقول: وسلم علیه اهللا صلى النبي سمعت قال: عنه، اهللا رضي وعنه علیه. متفق الَجنَُّة» ِإالَّ َجَزاٌء َلُه                           َلْیَس

 كیوم ولدته أمه) رواه البخاري. فلم یرفث: لم یجامع أهله . ولم یفسق : لم یخرج عن طاعة اهللا . رجع كیوم ولدته أمه: رجع بال ذنب .

یجب على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام الحج والعمرة قبل أدائها حتى یعبد اهللا على بصیرة.3.

 یجب أداء الحج والعمرة مرة واحدة في العمر وما زاد فهو تطوع .4.

یصح أداء العمرة في أي وقت ، وال یصح أداء الحج إال في أشهر الحج وهي : شوال ، وذو القعدة ، والعشر اُألول من ذي الحجة.5.

صلى6. عمراته جمیع ألن القعدة ذي في العمرة ذلك بعد ثم حجة" تعدل رمضان في "عمرة لحدیث: رمضان شهر العمرة فیه تؤدى زمان                        أفضل

اهللا علیه وسلم وقعت في ذي القعدة ، اختار هذا القول الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمه اهللا.
نجد7. أهل میقات رابغ، الیوم ویسمى الجحفة وهو ومصر والمغرب الشام أهل میقات ، علي أبیار ویسمى المدینة أهل میقات : المكانیة                       المواقیت

المواقیت هذه من ویحرم . عرق ذات وهو العراق أهل میقات و ، السعدیة ویسمى الیمن أهل میقات الكبیر، السیل الیوم ویسمى المنازل قرن                         وهو

 كل من مر بها مریدًا للحج أو العمرة ، وال یشترط اإلحرام من مسجد المیقات بل في أي بقعة داخل حدود المیقات .

واصطیاده،8. البر صید قتل بعضه، أو كله الجسم عل المخیط لبس الرأس، تغطیة التطیب، الظفر، أو الشعر من شيء إزالة اإلحرام:                      محظورات

خطبة النساء، الجماع، عقد النكاح ، لبس القفازین والنقاب للنساء . ویلزم المرأة أن تستر وجهها بغطاء ونحوه إذا مرت برجال أجانب.
إحرامه9. وتغییر االغتسال للمحرم ویجوز لتعریفها، إال اللقطة التقاط یجوز ال وكذلك اإلنسان، فعل بغیر نبت الذي الحرم شجر قطع یجوز                      ال

 ولبس الساعة والخاتم والكمر وكذلك االستظالل بالشمسیة .

 أركان العمرة : اإلحرام ، الطواف بالبیت ، السعي بین الصفا والمروة ، الحلق أو التقصیر .10.

 یجب الحج بشروط خمسة: اإلسالم ، البلوغ ، العقل، الحریة ، االستطاعة ، وتزید المرأة بشرط وجود المحرم .11.

 أركان الحج : اإلحرام ، والوقوف بعرفة، وطواف اإلفاضة ، والسعي . ومن ترك ركنًا فال یتم حجه إال به .12.

أیام13. لیالي بمنى المبیت العاشر، لیلة بمزدلفة المبیت ، الشمس مغیب إلى التاسع یوم بعرفة الوقوف ، المیقات من اإلحرام : هي الحج                        واجبات

ویوزعها مكة في یذبحها شاة : وهي فدیة فتلزمه واجبًا ترك ومن . الوداع طواف التقصیر، أو الحلق الجمار، رمي ، (11،12،13)                       التشریق

 على فقرائها وال یأكل منها .

 یجب على من أراد الحج أن یختار أحد هذه األنساك الثالثة : التمتع ، أو القران ، أو اإلفراد .14.

 اإلفراد : أن یحرم بالحج إذا وصل المیقات ویقول لبیك حجًا ثم یأتي بباقي أركان الحج وواجباته ، ولیس علیه هدي .15.

ُسبع16. أو :شاة هدي وعلیه ، وواجباته الحج أركان بباقي یأتي ثم وحجًا عمرة لبیك ویقول المیقات وصل إذا معًا والحج بالعمرة یحرم أن :                          القران

 بدنة أو ُسبع بقرة فمن لم یجد فصیام ثالثة أیام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .

یوم17. بالحج ویحرم منها، ویتحلل عمرته یكمل ثم الحج إلى بها متمتعًا عمرة لبیك ویقول المیقات وصل إذا الحج أشهر في بالعمرة یحرم أن :                          التمتع

 الثامن ویكمل أركان الحج وواجباته ، وعلیه هدي :شاة أو ُسبع بدنة أو ُسبع بقرة فمن لم یجد فصیام ثالثة أیام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .

 طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد سنة ، وإذا تركه فال شيء علیه .18.

 ال یصح الطواف من داخل الحجر ألنه من الكعبة بل یطوف حول الكعبة من خارج الحجر سبعة أشواط جاعًال البیت عن یساره .19.

 استالم مقام إبراهیم وجمیع أستار الكعبة والتمسح والتبرك بها عمل غیر مشروع ولم یرد عن النبي صلى اهللا علیه وسلم .20.

ینبغي للمسلم الرفق بإخوانه الحجاج والمعتمرین ویبتعد عن مزاحمة النساء عند الحجر األسود ومقام إبراهیم وأثناء الطواف.21.

وطرفیه22. األیمن إبطه تحت ردائه وسط جاعًال األیمن كتفه عن یكشف أن : وصفته ، فقط القدوم وطواف العمرة طواف في االضطباع للرجل                        یسن

على كتفه األیسر.
 یسن تقبیل الحجر األسود في الطواف بدون أذیة للمسلمین فإن لم یستطع فیشیر إلیه قائًال : اهللا أكبر .23.

 یسن استالم الركن الیماني في الطواف بیده إن تیسر له ذلك فإن لم یستطع فال یشیر إلیه بل یستمر في طوافه .24.

 یسن أثناء الطواف بین الركن الیماني والحجر األسود قول : ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار .25.

 یسن الرمل وهو اإلسراع في المشي مع تقارب الخطى في األشواط الثالثة األولى من طواف العمرة وطواف القدوم فقط دون أذیة للمسلمین .26.

األولى27. في الفاتحة بعد ویقرأ ، مكان أي في صالهما وإال تیسر إن إبراهیم مقام خلف ركعتین أداء ویسن كتفیه فیغطي الطواف من انتهى                         إذا

 بسورة الكافرون وفي الثانیة بسورة اإلخالص .

 السعي سبعة أشواط یبتدأ بجبل الصفا وینتهي بجبل المروة، وذهابه من الصفا إلى المروة شوط ، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر .28.
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ویكبره29. اهللا ویحمد القبلة یستقبل بأن والمروة الصفا عند الوارد بالذكر اهللا ویذكر ، اهللا شعائر من والمروة الصفا إن : قول السعي بدایة في                          یسن

ونصر وعده، أنجز وحده، اهللا إال إله ال قدیر، شيء كل على وهو الحمد وله الملك له , له شریك ال وحده اهللا إال إله ال یدیه رافعًا ویدعو                              ثالثًا

عبده، وهزم األحزاب وحده، ثم یدعو بما یشاء ویفعل ذلك ثالث مرات.
 یسن الركض الشدید في السعي ما بین العلمین األخضرین وذلك للرجال دون النساء .30.

 ال یوجد أدعیة مخصوصة لكل شوط من األشواط في الطواف أو السعي بل یكثر من ذكر اهللا والدعاء بما شاء .31.

 الحلق في العمرة أفضل من التقصیر ویجب أن یشمل جمیع رأسه ، وأما المرأة فتأخذ من شعرها قدر أنملة مثل رأس األصبع .32.

بعض33. في معدومًا الماء كان حیث للحج استعدادًا الیوم هذ في الماء یأخذون كانوا الناس ألن ؛ الترویة بیوم الحجة ذي من الثامن یوم                         یسمى

الثاني. النفر یوم عشر والثالث األول، النفر یوم عشر والثاني القر، یوم عشر والحادي النحر، یوم والعاشر عرفة، یوم التاسع ویسمى                      المشاعر،

ذكر هذا الشیخ محمد بن عثیمین رحمه اهللا.
والمغرب34. والعصر الظهر ویصلون إحرامهما على یزاالن ال فهما والمفرد القارن وأما ، منى من ضحًى بالحج المتمتع یحرم الثامن: الیوم                       أعمال

والعشاء وفجر الیوم التاسع فیها.
َیْوِم35. ِمْن النَّاِر ِمْن َعْبًدا ِفیِه اهللاَُّ ُیْعِتَق َأْن ِمْن َأْكَثَر َیْوٍم ِمْن َما َقاَل َوَسلََّم َعَلْیِه اهللاَُّ َصلَّى اهللاَِّ َرُسوَل أن عنها اهللا رضي عائشة عن عرفة: یوم                              فضل

 َعَرَفَة َوِإنَُّه َلَیْدُنو ُثمَّ ُیَباِهي ِبِهْم اْلَمَالِئَكَة َفَیُقوُل َما َأَراَد َهُؤَالِء. رواه مسلم .

.36، عرفة الحج لحدیث: به إال الحج یصح ال ركن بعرفة والوقوف ، الغروب إلى الظهر) صالة وقت دخول ) الشمس زوال من بعرفة الحجاج                         یقف

ویحذر الحاج من الوقوف خارج عرفة بل ینتبه للوحات اإلرشادیة التي توضح حدود عرفة.
صعود جبل عرفة والتمسح به واستقباله في الدعاء من البدع التي ال أصل لها بل السنة استقبال القبلة.37.
للضعفاء38. ویجوز الفجر بها ویصلون فیها یبیتون ثم وقصرًا جمعًا والعشاء المغرب بها ویصلون مزدلفة إلى التاسع غروب بعد الحجاج                     یذهب

والنساء واألطفال ومن یقوم بشؤونهم االنصراف إلى منى بعد منتصف اللیل.
ویستحب اإلكثار من ذكر اهللا والدعاء في مزدلفة بعد فجر العاشر إلى قبیل طلوع الشمس ثم ینصرف الحجاج إلى منى لرمي جمرة العقبة.39.
 للمزدلفة ثالثة أسماء : مزدلفة ، وجمع ، والمشعر الحرام .40.

رأسه41. شعر من یقصر أو یحلق ثم هدي، علیه كان إن الهدي یذبح ثم حصاة، كل مع ویكبر حصیات بسبع العقبة جمرة رمي العاشر: الیوم                          أعمال

بعض على بعضها العاشر یوم أعمال قدم وإن والسعي اإلفاضة طواف یطوف ثم أنملة، قدر رأسها شعر من فتأخذ المرأة وأما ، أفضل                        والحلق

فال حرج.
دفعة42. السبع الحصیات رمي الشیطان، یرمون أنهم البعض اعتقاد الرمي، أجل من والتقاتل والتدافع التزاحم : الجمرات رمي عند األخطاء                     من

واحدة ، اعتقاد أن الجمار ال تلتقط إال من مزدلفة والصحیح أنها تلتقط من أي مكان حتى لو التقطها أثناء ذهابه إلى رمي الجمار.
طواف اإلفاضة ركن من أركان الحج ال یصح الحج إال به ، واألفضل أن یكون یوم النحر ویجوز تأخیره مع طواف الوداع.43.
وقت44. دخول بعد أي الشمس زوال بعد عشر والثالث عشر والثاني عشر الحادي أیام خالل جمرة كل في حصیات بسبع الثالث الجمرات                       ترمى

 الظهر .

یستحب للحاج أن یدعو مستقبًال القبلة بعد الجمرة الصغرى والوسطى وأما جمرة العقبة فال یدعو بها لعدم ورود السنة بذلك.45.

شمس46. علیه غابت من وأما ، الشمس غروب قبل منى ومغادرة عشر الثاني یوم الثالث الجمرات رمي علیه فیجب یومین في التعجل أراد                        من

الثاني عشر لزمه البقاء إلى الیوم الثالث عشر.
فإنه47. والنفساء الحائض إال منه یعفى وال علیه. متفق بالبیت. عهده آخر یكون حتى أحدكم ینفرن ال : لحدیث الحج أعمال آخر هو الوداع                         طواف

یسقط عنهما.
جمرة48. رمي التالیة: الثالثة األعمال من اثنین بفعل ذلك ویكون الجماع إال اإلحرام بسبب علیه حرم شيء كل للحاج یباح أنه األول بالتحلل                        یقصد

حتى شيء كل له فیحل الثاني التحلل تحلل فقد المذكورة الثالثة األعمال جمیع فعل وإذا السعي. مع اإلفاضة طواف التقصیر، أو ،الحلق                       العقبة

الجماع.
ال یشترط للحاج زیارة المسجد النبوي بعد أداء مناسك الحج ، بل تشرع زیارته طوال أیام العام.49.
یحذر الحاج من البدع والخرافات التي قد تقع بعد رجوعه إلى بلده كما یفعله بعض الجهال من التمسح والتبرك به.50.

 نفع اهللا بهذا العمل وجعله خالصًا لوجهه الكریم وتقبل اهللا منا الحجاج والمعتمرین ویسر لهم أداء مناسكهم آمنین مطمئنین، وصلى اهللا على نبینا محمد وآله

 وصحبه وسلم.

المراجع:

فتاوى الشیخ عبدالعزیز بن باز.●
الملخص الفقهي للشیخ صالح الفوزان●
دلیل الحاج والمعتمر للشیخ طالل العقیل.●

جمع وترتیب:
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أخوكم/ مفرح بن سعید العتیبي

mofarihalotaibi@gmail.com 
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