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Abstract: 

 Who made the people nations to know each others, and his family 
and companions and those who follow his guidance with charity 

until the Day of Judgment. 

This research aims to balance between the spiritual aspects and the 

jurisprudential provisions and the application of the rites of 

pilgrimage in the easy and the right way, so the application of the 
Mutawf for Hajj and Umrah came to be your guide in your journey to 

Allah Sacred House. This is a gift for pilgrims and worshipers of the 

House of Allah. 

 It has been noted for years that the most questions and problems of 

pilgrims and Umrah pilgrims of the types of rites (Nosok), especially 

the act of comparison and singularity and the way of performance In 
time, tight and timeout, as well as those who leave a duty or did 

something that is forbidden ignorantly or doubtfully and the great 

deal of question about the ruling on Tawaaf of menstruating women. 

The study concluded that the jurisprudence of the rites (Nosok) is: 

Enjoyment - Comparison – Singularity. The enjoyment is the best is 
to make it Umrah, roams, seeks and shorten or shave his head 

makes his Umrah enjoyable, and this is what the companions of the 

Prophet peace be upon him ordered in the farewell pilgrimage.  

If the pilgrim is enjoyed and can’t perform Umrah for lack of time or 

illness or for the menstrual bleeding of the woman, then the pilgrim 

considered as compared. The farewell tawaaf is obligatory for every 
pilgrim who wants to leave Makkah to his country of men and 

chastity women, but if he/she delays the tawaaf of 'Ufaadah until 

he/she travels, then he/she roams to Hajj, Fell from him as well as 

menstruating women.  

It is necessary to contemplate contemporary understanding of 
certain texts of jurisprudential rulings in accordance with current 

facts and conditions. 

The modernization of the place of Jamarat, Ihram from the plane, 

and other emerging issues and emergency in the jurisprudence of 

pilgrimage (Hajj). 

Every Muslim should ask the scholars and students of knowledge 
about the matters of his religion so that he may be aware of them, as 

the Almighty says: "Ask the people of the message if you do not 

know." AnNahl: 43. 
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There is nothing wrong with a woman using pills to prevent 
menstruation during the Hajj, because there is interest and 

usefulness in traveling with people, What is not ransom in it is 

forbidden is marriage contract, and it occurred in some of the 

prohibitions, saying, knowing, choosing and for no need, on him 

ransom and sin. 

This research was carried out in seven sections so the research 

concluded with the most important findings and recommendations. 

Key words: The Provisions of Hajj, Jurisprudence of Facilitation, Umrah. 

 

 
ي أحكام الحج )دراسة مقارنة

 
(فقه التيسير ف  

 

 2 حنان حمزة محمد أحمد

 
 الملخص

جاج والمعتمرين عن أنواع فلقد لوحظ منذ سنوات أن أكثر األسئلة واإلشكاالت من الح
ي الوقت والضيق أو القارن والمفرد وصفة تأ أعمال، وخاصة األنساك

 
، الواسع ديتها ف

ة السؤال عن حكم   وكثر
ً
 أو متعمدا

ً
 أو فعل محظورا ناسيا أو جاهال

ً
وكذلك عمن تك وأجبا

 .طواف الحائض

 فقه األنساك
ً
 اإلفراد  –القران  –التمتع  :توصلت أوال

رص أو يحلق راسه ويحلمن  ،التمتع هو أفضلها وهو أن يجعلها عمرة
ّ
فيطوف ويسىع ويق

ي حجة 
 
ي صىل هللا عليه وسلم بأمره ف ، وهذا هو الذى فعله أصحاب النب 

ّ
عمرته متمتعا

ول  .الوداع  ولم يستطع القيام بالعمرة لضيق الوقت أو المرض أو لث  
ً
إذا قدم الحاج متمتعا

. طواف الوداع 
ً
واجب عىل كل حاج أراد دم الحيض من المرأة، فإن الحاج يكون قارنا

الخروج من مكة إىل بلده من الرجال والناس الطاهرات، ولكن الحاج إذا أخر طواف 
 اإلفاضة إىل حي   سفره ثم طاف للحج، سقط عنه وكذلك المرأة الحائض 

 للمعطيات والظروف الحالية. 
ً
 ال بد من معارصة فهم بعض النصوص لألحكام الفقهية وفقا

وغث  ذلك من المسائل المستجدة والطارئة  ،واإلحرام من الطائرة ،تحديث مكان الجمرات
ي فقه الحج. 

 
عىل كل مسلم ومسلم أن يسال العلماء وطالب العلم عن امور دينه حبى  ف

ة منها كما قال تعاىل ي إليهم فأسالوا أهل الذكر إن   :يكون عىل بصث  وج 
ُ
 ن
ُ
)وما أرسلنا إال رجال

 . كنتم ال تعلمون (

ي استعمال حبوب منال حرج للمر 
 
ي أيام الحج ألأة ف

 
ن فيها فائدة ع العادة الشهرية ف

ي ال تعطل رفقتها
 .ومصلحة تطوف مع الناس وحبى

ء من المحظورات ذاكرا  ،ما ال فدية فيه من المحظورات هو عقد النكاح ي
ي ش 
 
ومن وقع ف

  .فعليه الفدية واإلثم ،وعالما ومختارا ولغث  حاجة

  :هو من ُمنع من إتمام الحج بسبب عدو أو حادث او المرض ونحوه فإنه :المحارص

ي يزول العائق
 .يبقى عىل إحرامه حبى

ط عىل ربه  رص إال إذا كان قد اشثى
ُ
إن لم يتمكن ولم يستطع فانه يذبح شاة ثم يحلق أو يق

ي " فانه يحل من إحرامه وال 
ي حابس فمحىل حيث حبستب 

 عند اإلحرام وقال: " وإن حبسب 
 .يذبح شاة والش  عليه وهللا أعلم

 .العمرة، فقه التيسث  ، أحكام الحج: الكلمات المفتاحية
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 المقدمة: 
 وأنزل  ،الذى خلق الخلق لما أراد  ،الهادي إىل ُسبل الرشاد  ،الحمد هلل الملك الجواد 

ً
وجعل األرض مهادا والجبال أوتادا

 
ً
 ونباتا

ً
ة ال تحصيها األعداد ،من السماء ماء مباركا لُيخرج به من األرض زرعا  .وأنعم علينا بنعم كثث 

ي الدين العظام , ووفق من شاء من عباده للطواف بالبيت و الصالة خلف 
الحمد هلل الذي جعل حج بيته الحرام من مبان 

ي الناس بالحج يأتوك رجاال المقام استجاب
 
ة لنداء إبراهيم الخليل عليه السالم حيث أمره ربنا جل وعال بقوله )وأذن ف

ي موسم الحج يفد ماليي   المسلمي   اىل هذه االرض المباركة من شبى بقاع 1وعىل كل ضامر يأتي   من كل فج عميق ( 
، فق 

ي مكان محدود و زمن محدود بقصد التوجه الدنيا ألداء فريضة الحج , فهو الركن الخامس من اركان ا
 
السالم و يجتمعون ف

  اىل هللا العىلي القدير بالدعاء لتطهث  النفوس و طلب الصفح و المغفرة و الرضوان. 

ي له األفئدة المؤمنة الموحدة :تدور فكرة الدراسة حول أن الحج ركن من أركان اإلسالم تهفو إليه القلوب المسلمة وتلب 
يك لك لبيك إن الحمد عىل اختالف أجن اسها وتعدد ألوانها واختالف قبائلها وأنسابها قائلة: لبيك اللهم لبيك ال ش 

ن به أبونا إبراهيم عليه السالم فجاءت قوافل المؤمني   
ّ
يك لك مستجيبة لذلك النداء الذي أذ والنعمة لم والملك ال ش 

ْر  :من كل فج عميق ليطوفوا بالبيت العتيق كما قال هللا تعاىل هِّ
َ
ا َوط

ً
ْيئ
َ
ي ش  ن ِ

ْ
ِك

ْ ش 
ُ
َبْيِت أن ال ت

ْ
 ال
َ
ان
َ
ْبَراِهيَم َمك ا إِلِ

َ
ن
ْ
أ  َبوَّ

ْ
)َوِإذ

 
َ
 َوع

ً
 ِرَجاًل

َ
وك

ُ
ت
ْ
 َيأ
ِّ
َحج

ْ
اِس ِبال

َّ
ي الن ِ

 
 ف

ْ
ن
ِّ
ذ
َ
ُجوِد )*( َوأ ِع السُّ

َّ
ك اِئِمي  َ َوالرُّ

َ
ق
ْ
اِئِفي  َ َوال

َّ
َ ِللط ي ِ

 َبْيبى
َ
لِّ ف

ُ
ِتي  َ ِمْن ك

ْ
اِمٍر َيأ

َ
لِّ ض

ُ
 ك

َ
ِميق  ىل

َ
 (جٍّ ع

2 .، 
 وقد :وتناقش الدراسة

ً
يف:  مسألة التوجه إىل هللا روحيا ي الحديث الش 

 
نّص الرسول صىل هللا عليه وسلم عىل الحج ف

 رسول هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم 
ً
ي اإلسالم عىل خمس شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا

"ُبب 
 ،. 3.." .رمضان

ي األداء ما اعتاد عليه بعض الناس وللحج 
 
معان وفضائل يحسن الوقوف عندها واستشعار عظمتها فبمعرفتها نفارق ف

لتها ليسمو المرء عندها ويتيه  ي مدلولها ومقصدها أو استشعار عظيم أجرها وعلو مث  
 
وأِلفوه من أداء أفعال دون النظر ف

ي أنع
ر النعمة البى

ّ
 بما حباه هللا من فضله ويقد

ً
م هللا بها عليه وخّصه دون خلقه بها فكان من الملبيي   لنداء ربه فرحا

بعي   ألفعال نبّيه صىل هللا عليه وسلم
ّ
  .والمت

ي 
 
أن الحج عبادة عظيمة األجر والثواب يمحو هللا تعاىل بها الخطيئات وي  هدم ما قبلها من  :تتوصل الدراسة إىل اآلت

ها من طاع
ّ
عها هللا السيئات ويرفع بها الدرجات وما أجل ي ش 

ي أن يحرص المسلم عىل أدائها بالكيفية البى
ة وفريضة ينبىع 

 وَ 
ِّ
َحج

ْ
ي ال ِ

 
اَل ف

َ
 ِجد

َ
 َوًل

َ
ُسوق

ُ
 ف
َ
 َوًل

َ
ث
َ
 َرف

َ
َل
َ
 ف
َّ
َحج

ْ
َرَض ِفيِهنَّ ال

َ
َمْن ف

َ
 ف
ٌ
وَمات

ُ
ُهٌر َمْعل

ْ
ش
َ
 أ
ُّ
َحج

ْ
ُ تعاىل )ال

َّ
 اّل

ُ
ْمه
َ
ٍ َيْعل

ْ
ث 
َ
وا ِمْن خ

ُ
َعل
ْ
ف
َ
َما ت

إِ 
َ
وا ف

ُ
د َزوَّ

َ
َباِب( َوت

ْ
ل
َ ْ
وىِلي األ

ُ
وِن َيا أ

ُ
ق
َّ
َوى َوات

ْ
ق
َّ
اِد الت َ الزَّ ْ ث 

َ
 خ

َّ
اها رسول هللا صىل هللا عليه وسلم الذي قال: "خذوا   ،. 4ن

ّ
وكما أد

ي مناسككم"
 عليه الصالة5عب 

ور ليس له جزاء ،. وبش ّ إال   والسالم فقال: "العمرة إىل العمرة كفارة لما بينهما والحج المث 
  ،. 6الجنة ""

 
 :أهمية الدراسة

ي الدين اإلسالمي 
 
ة ف ة ال تحوي  ها أي عبادة أخرى من العبادات وذلك لما له من مكانة كبث  وذلك يتلخص  ،للحج أهمية كبث 

ي 
ي اآلنى

 
 :ف

ي المجتمع كونه من أركان  :الحج فريضة ُيحبها هللا .1
 
حيث إن أداء الحج ُيعتث  من إقامة الدين اإلسالمي وتطبيقه ف

ي ال يتم إال بها. 
 اإلسالم البى

ي سبيل هللا .2
 
ي كتاب هللا بعد الجهاد  :الحج نوع من أنواع الجهاد ف

 
ي هريرة رض  ،جاء ذكر الحج ف كما ُروي عن أن 

عيف والمرأة ،)جهاد الكبث   :لهللا عنه أن رسول هللا صىل هللا عليه وسلم قا
ّ
 والعمرة (  :والّصغث  والض

ّ
  . 7الحج

ث ويفُسق   .3
ُ
 تحصيل الثواب واألجر من عند هللا لمن لم يرف

ي صعيد واحد بي   مكة وعرفة واتحاد للمسلمي   بزي واحد.  .4
 
 الحج فيه تعظيم هلل وإظهار لشعائره ف

 والدنيوية. الحج باب لتحصيل المنافع الدينية   .5
ربة هللالهدي الذي يقوم به الحاج   .6

ُ
ي الحج.  ق

 
 وفريضة عن ما وقع منه من أخطاء وتقصث  ف

 

ي النقاط التالية: 
 
كز أهداف الدراسة ف  كما تي 

الهدف من الدراسة تطبيق مناسك الحج بالطريقة السهلة الميشة الصحيحة لذلك جاء تطبيق المطوف   .1
ي رحلتك إىل بي

 
 .ت هللا الحرام فالمطوف هدية لحجاج ومعتمري بيت هللا الحرامللحج والعمرة ليكون دليلك ف

ي  .2
 
ي والبذل الماىلي والتنقل الجغراف

ي تجمع بي   الجهد البدن 
كما يعد من   ،يعتث  الحج من العبادات الصعبة البى

ي جمع المال الحالل فعىل الحاج التحري والدقة ،الطاعات الشاقة والمتعبة بسبب تعدد مناسكة
 
والتحىلي  ،ف

ور ليس له جزاء إال الجنةبا   .لصث  واحتساب العمل هلل لىك يكون الحج مث 
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 مشكلة البحث: 
ة تكاد تكون أرهقت الفقه اإلسالمي  ى عىل مختلف األصعدة ظهرت مستجدات كثث  نتيجة للتحوالت العالّمية الكث 

ية وعلمّية عدة
ّ
ي   ،وأتعبته عث  فروع حيات

ي والذي لم يكن بعزلة من هذه األصعدة ،كالجانب االقتصادي، واألمب   ،والطب 
ي العديد من المواضيع المستحدثة

 
 :وظهرت فيه مسائل من نوع ،وبالنتيجة هذه دخل فقه الحج ف

 للحجاج. تحديث مكان الجمرات، واإلحرام من الطائرة، والرمي للجمرات وجوازه قبل الزوال توسعة 
ي المناطق

 
ي جائز لمن بات ف

ي )كالعزيزة الشمالية والجنوبية ( لمن لم يكن لهم مخيمات  و جعل المبيت بمب 
المجاورة لمب 

ي تسهيل وتيسث  للحجاج. 
 بمب 

 
 منهج البحث: 

) ي
ي أحكام الحج من المسائل المعارصة  منهج البحث هو:) المنهج االستقران 

 
بما أن المسألة المشار إليها فقه التيسث  ف

 الن الدراسة فيه تقوم عىل الطريقة العلمية المؤدية إىلي الحقائقتتطلب من الباحث بدل الجهد والدقة أكثر فأ 
 ،كثر
 ،وبيان وجوه الداللة فيها  ،فضال عن تتبع األدلة من الكتاب والسنة ،وذلك باستقراء األقوال من مصادرها المعتمدة

ي تعي   عىل فهم المسألة وتقريبها للذهن واختيار الر 
ي ورصد التطبيقات واألحكام الفقهية البى

 
اجح من األقوال إن اختلف ف

ي أداء المناسك للحج والعمرة،بحيث يحقق مصالح الناس واحتياجاتهم ،المسألة
 
  .وربط ذلك بما هو معمول به ف

ي طريقة أداء المناسك للحج
 
ي التحليىلي وذلك بإتباع سنة المصطق  صل هللا عليه وسلم ف

 .والمنهج الوصق 
 : ي
 وقد جاء هيكل الدراسة ومحاورها كاآلنى

 مدخل الدراسة 
 المبحث األول: من هو المكلف بالحج

: أحكام الحج ي
 المبحث الثان 

 المبحث الثالث: مواقيت الحج
 محظورات الحج والمباحات للمحرم :المبحث الرابع

 المبحث الخامس أنواع الحج وصفته
ي يقع فيها الحاج 

 المبحث السادس بعض األخطاء البى
ي تصيب الحجاج

 المبحث السابع بعض األمراض البى
 النتائج والتوصيات

 الخاتمة 
 الفهرس

 

 تمهيد
ور هو قصد الكريم وإرادة العظيم وصفاء النية وسالمة الهدف ووضوح الرؤية وإخالص العمل له ج ل وعال الحج المث 

ور هو النفقة الحج فع عن العبث وهجر الرفث ولزوم  المث  الحالل والبعد عن الجدال وبذل الحقوق وترك الفسوق والثى
ب الجدا

ّ
ام النظام وتجن  لاألدب وُحسن الخلق والثى 

نة واألخذ عن الحبيب المصطق  صىل هللا عليه وسلم  ور هو جمال األتباع وروعة االقتداء وتلّمس السُّ والحج المث 
ي 
 
ة للذكر والتأمل ف ي الرجاء والكثر

 
ور هو اللهج بالدعاء واإللحاح ف والبعد عن المخالفة والحذر من البدعة والحج المث 

 للصالة. الوجي والتدبر للقرآن واإلقامة 

ور هو رد المظالم وبذل المكارم وأداء األمانات. وال  حج المث 

ور هو التوبة من الذنب والندم عىل المعصية والبكاء عىل الخطايا والعزم عىل االقالع تابع معب  الحج  .  8 والحج المث 
ور ام الزمان وصيانة المثل واالحسان إ المث  ور هو تعظيم الشعائر وإجالل المكان واحثى  ىل الناسوالحج المث 

ور هو مرضاة الرّب وغفران الذنب ورفعة للدرجة ومحٌو للسيئات وطريق إىل الجنة  والحج المث 

ور هو زّم النفوس عن الهوى وكبح الجوارح عن الخطأ وحفظ اللسان عن الزلل   . 9 والحج المث 
 

ي اللغة واصطالحا: 
 
 المبحث األول: تعريف الحج ف

  ء المعظم والعزم عىل التوجه المطلب األول تعريف الحج لغة: قصد ي
  . 10 الش 

  ي أوقات
 
مة وإتيانها ف

ّ
ي االصطالح: قصد بيت هللا الحرام ألداء المشاعر الُمعظ

 
ي تعريف الحج ف

المطلب الثان 
ي  ،مخصوصة من العام عىل وجه وهيئة مخصوصة

 
ي ذلك ) الصفة المعلومة ف

وط مخصوصة ويعب  وفق ش 
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ع من والوقوف  ،والسىعي بي   الصفاء والمروة ،والطواف بالبيت ،بعرفةالوقوف  ،التلبية ،االحرام :الش 
وعة فيه ،بالمشاعر   .11 فان ذلك من تمام قصد بيت هللا ،ورمي الجمرات وما يتبع ذلك من األفعال المش 

 

: المبحث  ي
 
 بالحج: المكلف  الثات

يعة ألنههو المسلم الحر البالغ العاقل المستطيع فال يجب عىل الكافر  وال تصح منه العبادات  .غث  مخاطب بفروع الش 
 ،الحج فعليه ثم أعتق، ،به أهله"أيما عبد حج  :حبى يسلم ,و ال يجب عىل االماء و العبيد لقوله )صىل هللا عليه و سلم (

ي حج وأيما   به صب 
ً
 ثم هاجر فعليه حجة المهاجرين ،فعليه حجة الرجل،ثم أدرك ،أهله صبيا

ً
ي حج أعرابيا  " وأيما أعرن 

ي و المجنون النهما غث   جبفلو حج العبد صح حجه و لكنه مطالب بعد العتق بحجة اإلسالم , والي .12 عىل الصب 
من ثة "رفع القلم عن ثال عن ثالثة  -أي التكليف -"رفع القلم :مخاطبي   و ال مكلفي   و لقوله )صىل هللا عليه و سلم (

ي حبى يحتلم و عن المجنون و حبى يفيق و عن النائم حبى يستيقظ " ي قبل البلوغ صح حجه   .13 الصب  ولو حج الصب 
ي حج ثم بلغ فعليه أن يحج حجة  نافلة فإذا بلغ و جبت عليه حجة اإلسالم لقوله) صىل هللا عليه وسلم ( "أي صب 

ي حكمه المعتوه , وال يجب عىل غث  وأما المجنون فال يصح حجه أصال لفقده مناط الت,أخري
 
كليف و هو العقل و ف

و تتحقق االستطاعة بصحة البدن و  .14" وهلل عىل الناس حج البيت من استطاع اليه سبيال ":المستطيع لقوله تعاىل
أهله و  القدرة عىل الحركة و االنتقال , و تحمل أعباء السفر , و بأمن الطريق فال يخاف فيه خطرا عىل نفسه أماله أو 

طا آخر وهو وجود المحرم  ي استطاعتها ش 
 
عياله , وبتوفر النفقة الالزمة لزاده وراحلته ونفقة عياله وأهله. وتزيد المرأة ف
 معها من أب او أخ أو ولد , فال يجب عليها الحج اال إذا وجدت محرما أو 

ً
يرافقها فإن لم تجده ووجدت الرفقة  وزوجا

  .النافلة ونالمأمونة جاز لها حج الفرض د
 

  الحج:  الثالث: حكمالمبحث 

ي عن العالمي    )قال تعاىل 
  .15 (و هلل عىل الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال و من كفر فإن هللا غب 

ي )صىل هللا عليه و سلم ي خطبته :يقول النب 
 
  .16 "أيها الناس , إن هللا فرض عليكم الحج فحجوا" :ف

 

 :المبحث الرابع: مواقيت الحج

 ّ  ذي الحليفة , و هو ميقات أهل المدينة , و يسىم أبيار عىلي

  الجحفة و هي ميقات أهل الشام , و هي قرية قرب رابغ 

 قرن المنازل ألهل نجد , و يسىم السيل 

 يلملم ألهل اليمن  

  .ذات عرق , و هي ميقات أهل العراق و هي ألهلها و لمن مّر عليها

جب عليه أن يحرم من أي ميقات يمّر عليه , و من أنى عن طريق الطائرة فيجب عليه أن و من أراد الحج أو العمرة الوا
ت مروره من عىل الميقات و ينوي

ّ
عن  .التجرد من المخيط عند اإلحرام و االغتسال و التطيب .17 عند الوصول يوق

ي هللا عنها 
ه قبل أن يطوف بالبيت قبل أن  صىل هللا عليه وسلم و إلحرامه "" كنت أطيب :قالتعائشة رض 

ّ
يحرم و لحل

ع التلفظ بما نوى " اللهم لبيك عمرة" أو " اللهم لبيك حج ". 18" ي النسك , و يش 
 
 .",النية بالقلب للدخول ف

 

  محظورات الحج والمباحات للُمحرم: 

ي 
 :-:عندما يحرم المرء باإلحرام و ينوي العمرة أو الحج وجب عليه اجتناب ما يأنى

 .عدم األخذ من الشعر و األظافر و التطيب  .1

 .عدم لبس المخيط .2

عىل المرأة أن ال تلبس مخيطا لوجهها أو ليديها لقول الرسول) صىل هللا عليه و سلم(" ال تتنقب المرأة وال  .3
 .19تلبس القفازين "

ها .4  .يحرم عىل الرجل تغطية رأسه بمالصق كالعمامة و غث 

ي و  .5  .عقد النكاح و الجماععىل المحرم قتل الصيد الث 

ه من مكانه , و يحرم قطع شجر  .6 ي قتله بآلة كما يحرم تنفث 
 
ه قتل صيد الحرم و المعاونة ف عىل المحرم و غث 

 و نباته األخرص   .الحرم

 .اجتناب الفسوق و الجدال و الرفث .7
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  :المباحات للمحرم

  :هناك بعض األشياء المباحة للمحرم و منها

 و ربطه بخيط و نحوه  يجوز للمحرم عقد اإلزار  .1

ه برفق و سهولة .2
ّ
 يجوز له أن يغتسل و يغسل رأسه و يحك

 يباح للمرأة سدل خمارها عىل وجهها إذا احتاجت إىل ذلك بال عصابة  .3

ي أحرم فيها من وسخ و نحوه و يجوز إبدالها  .4
 للمحرم غسل ثيابه البى

 للمحرم االستضالل بالشمسية و نحوها  .5

 

  :أنواع الحج وصفته :الخامس المبحث 

 بي   األنساك
ّ
: ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل وذات عرق يخث   والواصل إىل أحد المواقيت وهي

  .الثالثة: التمتع والقران واإلفراد

ع  : شوال وذو القعدة وعش  ذي الحجة، فيقصده بقلبه ويش  ي أشهر الحج وهي
 
وصفة التمتع: أن يحرم بالعمرة وحدها ف

ي أريد عمرة، فإذا وصل إىل مكة  له
التلفظ بما نوى فيقول: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، أو أوجبت عمرة، أو اللهم إن 

ي 
ي اليوم الثامن من ذي الحجة، ويأنى

 
ء حرم عليه باإلحرام، ثم يحرم بالحج ف ي

طاف وسىع وحلق أو قرص ثم حل له كل ش 
 الحج .أعمالب

ة القران: أن يحرم 
َ
ي طوافها فيقول: وِصف

 
ع ف بالعمرة والحج مًعا أو بالعمرة وحدها، ثم يدخل الحج عليها قبل أن يش 

ي أريد العمرة والحج، أو يتلفظ بما نواه 
ا، أو اللهم إن  ا، أو اللهم لبيك عمرة، أو أوجبت عمرة وحجًّ لبيك عمرة وحجًّ

سىع، ويبقى عىل إحرامه إىل أن يتحلل يوم العيد، استحباًبا بعد أن يقصدهما بقلبه، فإذا وصل إىل مكة طاف للقدوم و 
 .وإن أحب أن يؤخر السىعي مع طواف اإلفاضة فله ذلك

ا،  ا، أو اللهم لبيك حجًّ ة اإلفراد: أن يحرم بالحج وحده، فيقصده بقلبه، ويتلفظ بما نواه استحباًبا فيقول: لبيك حجًّ
َ
وِصف

ا، فإذا وصل إىل مكة طاف للقدوم وسىع  للحج وال يقرص وال يحلق بل يبقى عىل إحرامه كالقارن إىل أن أو أوجبت حجًّ
يتحلل يوم العيد، وإن أحب أن يؤخر السىعي إىل يوم العيد مع طواف اإلفاضة فله ذلك، وليس عليه دم بخالف المتمتع 

  ن. والقار 

 األنساك أفضل قال كثث  من العلماء: القران أفضل لمن ساق الهدي؛ اقتداًء برسول هللا
؛ ألنه -صىل هللا عليه وسلم- أيُّ

ي  ا، قال أحمد "ال شك أن النب 
ً
ا"، والتمتع أفضل لمن لم يسق  -صىل هللا عليه وسلم-تواتر عنه أنه حج قارن

ً
حج قارن

أنه أمر بذلك من لم يكن معه هدي من أصحابه،  -صىل هللا عليه وسلم-الهدي؛ ألن األحاديث تواترت عن رسول هللا 
ي ذلك أنه يتنوع باختالف حال الحاج، فإن  " :هذه المسألة فقال -رحمه هللا-ابن تيمية  وحقق شيخ اإلسالم

 
التحقيق ف

كان يسافر سفرة للعمرة، وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إىل مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حبى يحج فهذا اإلفراد 
ي سفرة واحدة فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له،  أفضل باتفاق األئمة األربعة، وإن كان يجمع بي   العمرة والحج
 
ف

 . 20وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل"

 

  :صفة الحج :المبحث الخامس

وية .... إذا كان ضىح اليوم الثامن من ذي الحجة , يحرم الحاج بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه , فيغتسل إن .يوم الثى

يك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك تيش له و يلبس  ثياب اإلحرام , ثم يقول )لبيك حجا لبيك اللهم لبيك ال ش 
 بال جمع

َ
يك لك ( و يخرج اىل مب  و يصل بها الظهر و العرص و المغرب و العشاء و الفجر قرصا   .ال ش 

ل بن , .... إذا طلعت الشمس.يوم عرفة مرة اىل الزوال و يصل بها الظهر و العرص يتوجه الحاج اىل عرفة و يسن أن يث  
جمع تقديم عىل ركعتي   و يمكث فيها اىل غروب الشمس , وأكثر من الذكر و الدعاء هناك مستقبل القبلة , وإذا غربت 
الشمس يتوجه الحاج من عرفة اىل مزدلفة و يصل بها المغرب و العشاء و الفجر , ثم يمكث فيها للدعاء و الذكر اىل قرب 

 .ع الشمس و بعد صالة الفجر و بعد طلوع الشمس يسث  الحاج اىل مب  طلو 

. يوم النحر و أيام  .... يقوم الحاج برمي جمرة العقبة , و يذبح الهدي و يأكل منه و يوزع عىل الفقراء )و الهدي واجب مب 

ه و الحلق أفضل )المرأة  تقرص منه بقدر أنملة ( و بعد عىل المتمتع و القارن ( و من ثم يقوم بحلق شعر رأسه أو تقصث 
ل إىل مكة و يطوف طواف  ذلك التحلل االول فيلبس ثيابه و يحل له جميع محظورات اإلحرام إال النساء , ومن ثم يث  

ي و يحل له جميع المحظورات )اإلفاضة 
طواف الحج ( و يسىع بي   الصفا و المروة سىعي الحج , و بهذا تحل التحلل الثان 

ي عش  , حيث يقوم فيها برمي الجمرات الثالث بعد  .النساءاإلحرام حبى 
ي مب  ليلة الحادي عش  و الثان 

 
ثم يخرج ليبيت ف

ي عش  فإن 
ي اليوم الثان 

 
الزوال , يبتدئ باألوىل وهي أبعدها عن مكة ثم الوسىط ثم جمرة العقبة , و إذا اتم الحاج الرمي ف
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 و يرمي شاء أن يتعجل فيخرج من مب  قبل غروب الشمس و إ
ي مب  ليلة الثالث عش 

 
ن تأخر ؟ و هو أفضل ؟ فيبيت ف

ي عش  و إذا أراد الحاج الرجوع إىل بلده فيطوف بالكعبة 
ي اليوم الثان 

 
ي يومها بعد الزوال كما رماها ف

 
الجمرات الثالث ف

 .  21طواف الوداع سبعة أشواط

 
ي يقع فيها الحجاج :المبحث السادس

  :بعض االخطاء الت 

له حبى تغرب الشمس ثم ينرصف منها إىل مزدلفة من غث  أن يقف الحاج  .1 ي مث  
 
ل خارج حدود عرفة و يبقى ف يث  

 .بعرفة , و هذا خطأ عظيم يفوت به الحج فإن الوقوف بعرفة ركن ال يصح الحج إال به

ي )صىل هللا عليه و سلم ( حيث  .2 ينرصف بعض الحجاج من عرفة قبل غروب الشمس و هذا خالف سنة النب 
  الشمس .قف إىل أن غربتو 

يستقبل بعض الحجاج جبل عرفة عند الدعاء و لو كانت القبلة خلف ظهورهم أو عىل أيمانهم أو شمائلهم و 
 .هذا خالف السنة األصح يستقبل القبلة عند الدعاء 

  .االعتقاد بأنه ال بد من أخذ الحصا من مزدلفة .3

  .اعتقادهم بأن رميهم للجمرات هو رمي للشيطان .4

ي رمي  .5 عه النب 
ة و بالحذاء و الخفاف )الجزمات( و االخشاب و هذا خطأ كبث  لما ش   الحجاج للجمرات بح ى كبث 

  ))صىل هللا عليه و سلم

يقالوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة األترك الحاج  .6 ي أيام التش 
 
  .وىل و الثانية ف

ي مرة واحدة .7
 
 .رمي الحاج الح ى جميعا بكف و احدة ف

 

ي بغض 
 
  :الطواف االخطاء ف

  ي
  .ابتداء الطواف قبل الحجر أي من بينه و بي   الركن اليمان 

 ي جميع األشواط السبعة الرمل
 
ي الثالثة أشواط األوىلي فقط الرمل ف

 
  .يكون ف

   ي بعض األحيان إىل المقاتلة و
 
اعتقاد -المشاتمةالمزاحمة الشديدة للوصول للحجر لتقبيله حبى أنه يؤذي ف

 .الحاج أن الحجر نافع بذاته 

  ) ي )صىل هللا عليه و سلم استالم الحاج لجميع أركان الكعبة و ربما استلم جميع جدران الكعبة و لم يستلم النب 
ي ( سود من البيت سوآ الركني   اليمانيي   )الحجر األ  ي الغرن 

ي من الكعبة و الركن اليمان 
ى
ف ي الش 

ي الركن اليمان 
 
  و هو ف

  دحم الحجاج عىل ذلك و يؤذون الطائفي   و االعتقا ي الطواف إال قريبا من المقام , فث  
د بأنه ال تجوز صالة ركعبى

  .  22يعوقون سث  طوافهم

 
ي السعي 

 
 :بعض األخطاء ف

  ون ون بأيديهم إليها عند التكبث  وكأنهم يكث  صعدوا إىل الصفا والمروة استقبل بعض الحجاج الكعبة ويشث 
يفتي   للدعاء فقط للصالة وهذه  ي صىل هللا عليه وسلم كان يرفع كفيه الش  يحمد هللا  -اإلشارة خطأ ألن النب 

ي صىل هللا عليه وسلم عىل   به النب 
ي بالذكر الذي أنى

ه ويدعوه بما يشاء مستقبال القبلة واألفضل أن يأنى ويكث 
 .الصفا والمروة

 ي كل الشوط, وال
 
ي السىعي بي   الصفا والمروة ف

 
ين فقط االشاع ف َمي   األخرص 

َ
سنة أن يكون اإلشاع بي   الَعل

ي بقية الشوط
 
ي ف

 .23 والمش 
 

  :األدعية المستحبة أثناء تأدية فريضة الحج

ي و الحجر األ  -
ي و الحجر  سود الدعاء بي   الركن اليمان 

ي ما بي   الركن اليمان 
 
ي )صىل هللا عليه و سلم ( يقول ف " كان النب 

ي الدنيا :سوداأل 
 
ي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار "ربنا آتنا ف

 
 ""حسنة و ف

يك له, له :الدعاء يوم عرفة " خث  الدعاء دعاء يوم عرفة و خث  ما قلت أنا و النبيون من قبىلي  - ال إله إال هللا وحده ال ش 
ء قدير" ي

  الملك و له الحمد و هو عىل كل ش 

ي )صىل هللا عليه و  سود التكبث  إذا أنى الركن األ  - ء عنده  " طاف النب  ي
سلم ( بالبيت عىل بعث  كلما أنى الركن أشار إليه بش 

"  و كث 

ي )صىل هللا عليه و سلم ( ركب القصواء حبى آنى المشعر  - ي هللا عنه إن النب 
الذكر عند المشعر الحرام " قال جابر رض 

 ف
ً
ه و هلله و وحده " فلم يزل واقفا حبى أسفر جدا   دفع قبل أن تطلع الشمس "الحرام فاستقبل القبلة " فدعاه و كث 

يكث  كلما رم بحصاة عند الجمار الثالث  ( التكبث  عند رمي الجمار مع كل حصاة " كان رسول هللا )صىل هللا عليه و سلم -
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ميها و يكث  عند كل  .رافعا يديه بعد الجمرة االوىل و الثانية يتقدم و يقف يدعو مستقبل القبلة ثم أما جمرة العقبة فث 
  ينرصف و اليقف عندها " حصاة و 

 
ي تصيب الحاجبعض األ  :المبحث السابع

  :مراض الت 

بات الشمس   رص 
  اإلنهاك الحراري

الت المعوية   الث  

  حالة االغماء و خاصة عند مرض  السكري

 الحروق الجلدية الشمسية  
 

  :االرشادات الصحية للحاج

  االتربةاالمتناع عن االغذية المكشوفة المعرضة للذباب و -

  المحافظة عىل نظافة الجسم -

ة -   تجنب الطواف و السىعي وقت الظهث 

  ارتداء المالبس القطنية الخفيفة الواسعة و الفاتحة اللون -

  استشارة الطبيب فور الشعور بأي توعك أو مرض -

ب السوائل كالماء و العصائر-  اإلكثار من ش 
ة من شعائر ا- ة راحة قبل و بعد كل شعث 
  لحج بهدف إعادة الحيوية للجسمفثى

 لألمعاء ُيفضل تناول الفواكه و االطعمة المسلوقة المفيدة للجسم و غث  المهيجة  -
 

 :الخاتمة
 فبعد هذا السفر الروجي العظيم ترسو سفينة الجودي بسالم من هللا و ،الحمد هلل بنعمته تتم الصالحات

ي هللا عنه قال ،بركات
أما خروجك من بيتك تؤم »  :قال رسول هللا صىل هللا عليه وسلم :وكما رُوي عن ابن عمر رض 

البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطؤها راحلتك، يكتب هللا لك بها حسنة، ويمحو عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة، 
ي شعثا 

ل إىل السماء الدنيا، فيباهي بهم المالئكة، فيقول: هؤالء عبادي، جاءون  ا من كل فج عميق،  إن هللا عز وجل يث   غث 
؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج ي

، فكيف لو رأون  ي
ي ولم يرون  ، ويخافون عذان  ي

اكم -يرجون رحمبى أو مثل أيام الدنيا،  -أي مثى
أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها هللا عنك. وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك. وأما حلقك رأسك، فإن لك بكل شعرة 

  .24«بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك تسقط حسنة. فإذا طفت 
 

  والتوصيات: النتائج 
ي توصلت إليها 

 النتائج البى
ً
 الدراسة: أوال

 يجب توجيه الدعوة للفقهاء والمحققي   لتجديد وتوسعة الدراسة لتستوعب القضايا المستحدثة  .1
 .يجب إعداد األبحاث الفقهية فيما يخص المسائل المستحدثة والطارئة .2
ي للنصوص الفقهية المتعلقة بالحج فال تكق  األحكام التجريدية  اإلشارة .3

إىل أهمية معايشة الفقيه المناخ الميدان 
ي بعض الموضوعات  ،وغث  الواقعية الناتجة عن غيابة من مشح األحداث

 
 عىل أن أحد الفقهاء غث  رأيه ف

ً
مبنيا
ي توصل إليها بعد ما سافر إ

 .ىل الحج بنفسةالفقهية والنتائج االجتهادية والبى
 للمعطيات والظروف الحالية .4

ً
 .ال بد من معارصة فهم بعض النصوص لألحكام الفقهية وفقا

ي فقه الحج.  ،واإلحرام من الطائرة ،تحديث مكان الجمرات .5
 
 وغث  ذلك من المسائل المستجدة والطارئة ف

ة منها كما قال تعاىلعىل كل مسلم ومسلم أن يسال العلماء وطالب العلم عن امور دينه حبى يكون  .6 )  :عىل بصث 
  .25فأسالوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون ( 

ي أيام الحج الن فيها فائدة ومصلحة تطوف مع الناس  .7
 
ي استعمال حبوب منع العادة الشهرية ف

 
ال حرج للمرأة ف

ي ال تعطل رفقتها. 
 وحبى

 ما ال فدية فيه من المحظورات هو عقد النكاح  .8
  :من إتمام الحج بسبب عدو أو حادث او المرض ونحوه فإنههو من ُمنع  :المحارص .9

ي يزول العائق
 .يبقى عىل إحرامه حبى
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رص إال 
ُ
ط عىل ربه عند اإلحرام وقال إن لم يتمكن ولم يستطع فانه يذبح شاة ثم يحلق أو يق " وإن  :إذا كان قد اشثى

ي " فانه يحل من إحرامه وال يذبح شاة والش  عليه وهللا أعلم. 
ي حابس فمحىل حيث حبستب 

 حبسب 
 

  :التوصيات

ي كل عام -
 
 أوضي بعمل جسور للمشاة حبى ُيخفف من االزدحام و الحوادث ف

 أوضي بتخصيص عدد معي   من الفقراء و ذوي الحاجة للقيام بمناسك الحج  -

ي تقلهم بعد انتهائهم من مناسك الحجأوضي بزيادة عدد  -
 الحافالت البى

ي أنحاء مكة حبى يروا تحرك الحجاج و تنقلهم و يحافظوا عىل أمنهم وسالمتهم -
 
ات ف  -أوض بزيادة توزي    ع الكامث 

وط  - ي شكل مطوية لمساعدة الحجاج عىلي تعريفهم باألركان والواجبات والسي   والش 
 
تيب صغث  ف

ُ
أوضي بزيادة إصدار ك

 -تأدية النسك بطريقة ميشة وصحيحةو 
من أداء  تعيفهبشعة المطلوبة لىكي ال  أوض بحمل حقيبة للحاج تحتوي عىل أدوات خاصة لعالج الحاالت الطارئة -

 –المناسك 
أوض بإنشاء مجمع جامع من كل الدول العربية واإلسالمية من كل المذاهب الفقهية لمناقشة األحكام المستجدة -

 من أن ُتناقش تلك األمور كل دولة عىل حدها 
ً
 والمستحدثة بدال

 
ي 
  المسلم: أخ 

ي أمس الحاجة إىل الحسنات، 
 
ومغفرة الذنوب والسيئات، ال تحرم نفسك من تلك األجور وعظيم الهبات فإننا جميعا ف

 .فلماذا التسويف والتأجيل، ومن خطب جليل ؟! ولماذا الفتور والكسل وأنت مأمور بإحسان العمل

ي هللا عنه قال: قال رسول هللا صىل هللا عليه 
ي اإلسالم »  وسلم: عن أبن عباس رض 

 
ورة ف ]رواه الحاكم وصححه « ال رص 

ي   ووفاقه الذهب 

ي م
 
  .26حكم كتابه ) وسارعوا إىل مغفرة من رّبكم ( وكما قال هللا تعاىل ف

ءوكقوله: ) وما خلق هللا من  ي
ب أجلهم(  ش    .27وأن عش أن يكون قد اقثى

 
 :قائمة المصادر والمراجع

 :
ً
 القرآن الكريم  أوال
 ثاني
 
 :كتب الحديث :ا

)دار طوق النجاة ،تحقيق محمد زهث  بن نارص  ،صحيح البخاري ،محمد بن اسماعيل البخاري ،صحيح البخاري  ،الناش 
 .ـه(1422 ،1ط

ي  الصحيح، الحجاج،مسلم بن  مسلم، اث العرن 
: )دار إحياء الثى وت (.  –الناش   بث 

 المصادر 
 
 والمراجع: ثالثا

ي حنيفة )من كتاب الحج (الشبكة الفقهية   ـه. 1429شوال  13أهم المسائل المنتقدة عىل اإلمام أن 
ي مناسك الحج لإلمام النووي 

 
ح االيضاح ف  –المكتبة السلفية المدينة المنورة  –حاشية العالمة بن حجر الهيثىمي عىل ش 

وت  –دار الحديث للطباعة والنش    بدون تاري    خ طبعه  –بث 
ي ل  –ملخص أحكام الحج وفقه الحج والعمرة  –الموسوعة الفقهية  –الدرر السنية 

لموسوعة كجزء من اإلصدار الثان 
 م. 2012الفقهية عىل موقع الدرر السنية 

ي 
ح زاد المستقنع ) للعالمة الشيخ منصور بيونس البهونى وت  –المكتبة العرصية  –الروض المرب  ع بش   -1435 –بث 

2014) 
ي فقه أهل المدينة المالىكي لشيخ االسالم عمر يوسف عبد الث  المالك 

 
ي ف

 
 1ط –مكتبة الرياض الحديثة  –كتاب الكاف
 م(. 1987 -ـه 1398)

 ـه. 1426 للعام ،كتاب رفيقك بالحج )للدكتور عبدهللا المطلق و عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية

ي 
هان   1993و  1413-كتاب الحج ) لمحمد هشام الث 

ي الحسن البغدادي المالىكي )د ي أن 
ي مسائل الخالف بي   فقهاء األمة للقاض 

 
راسة وتحقيق عىل محمد كتاب عيون األدلة ف

وت  –أبراهيم ( دار ابن حزم للطباعة والنش     .م(2009 -ـه 1430ط ) –بث 
ح الدليل ) للشيخ إبراهيم بن محمد سالم ضويان  ي ش 

 
صلية / المملكة العربية الجزء األول دار النش  الفي –منار السبيل ف

 (السعودية
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 الهوامش
                                                           

 (.21/ سورة الحج، اآلية رقم ) 1
 (.27(، )26/ سورة الحج، اآليات عىل التواىلي رقم ) 2
ي الصحيح، 3

 
 .11، ص 1(، ج4243حديث رقم ) / اخرجه البخاري ف

 (.197/ سورة البقرة، اآلية رقم ) 4
ي رباح،حديث رقم ) 5 ( عن طريق طاؤوس وكالهما عن ابن عباس، 1307(، ومسلم، حديث رقم )1721/ اخرجة البخاري عن طريق عطاء بن أن 

ي سننه، حديث رقم ) 
 
 .364، ص 2(، ج1981وأبو داود ف

ي الصحيح، حد 6
 
 .983، ص 2(، ج1349يث رقم )/ اخرجه مسلم ف

ي هريرة، حديث رقم ) 7 ي عن أن 
ي صحيح النسان 

 
، ف ي

 (، ج، ص. 2625/ رواه االلبان 
 .9، 8، ص 1426للعام عبدهللا المطلق و عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية للدكتور  رفيقك بالحج، / / كتاب 8

 .9/ أنظر المرجع السابق ص  9
ي / الروض المر 10

ح زاد المستقنع ) للعالمة الشيخ منصور بيونس البهونى وت  –المكتبة العرصية  –ب  ع بش   .181ص  -(2014 -1435 –بث 
 .181السابق ص  / نفس المرجع 11
ي مصنفة، حديث رقم )  12

 
ي شيبه ف  .354، ص 3(، ج14875/ رواة بن أن 

ي سننه، حديث رقم )  13
 
ي داؤود ف  .453ص  ،6(، حديث صحيح، ج4399/ أخرجه أن 

 (.97/ سورة آل عمران، اآلية رقم ) 14
 (.97/ سورة آل عمران، اآلية رقم ) 15
ي الصحيح، حديث رقم )  16

 
 .19، ص9(، ج3705/ أخرجه ابن حبان ف

ح الدليل ) للشيخ إبراهيم بن محمد سالم ضويان  17 ي ش 
 
دية / الجزء األول دار النش  الفيصلية / المملكة العربية السعو  –/ منار السبيل ف

 230ص
18  / 

 1838، حديث رقم ،  10/  3/ أخرجه البخاري في الصحيح،

 .15/ كتاب رفيقك إىل الحج،ص  20
ي  21

ح زاد المستنقع للعالمة الشيخ منصور البهونى وت)/ الروض المرب  ع بش   .203م (، ص 2014ـه  1435- بث 
 .12و 11و 10( صفحة 1426الرياض –رفيقك بالحج )االتصاالت السعودية  / كتاب 22
ي فقه أهل المدينة المالىكي لشيخ االسالم عمر يوسف عبد الث  المالك  23

 
ي ف

 
م( 1987 -ـه 1398) 1ط –مكتبة الرياض الحديثة  –/ /كتاب الكاف

 .110ص 
 .16/ كتاب رفيقك إىل الحج ص  24
 (.43/ سورة النحل، اآلية رقم ) 25
 (.133/ سورة آل عمران اآلية رقم ) 26
 (.185األعراف اآلية رقم )/ سورة 2/  27

 
 
 
 


