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 المختصر المفيد من أحكام الحج

، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين بسم الله والحمد لله رب العالمين
مناسك  هذه بعض األحكام المختصرة من أحكاممحمد بن عبد الله ، أما بعد: ف

مما يحتاجه المسلم، فأسأل الله أن يجعل هذا اإلعداد نافعًا لي وإلخواني  الحج
 المسلمين.

 أوال: حكم الحج
]آل عمران  ( َوِللَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبياًل قال تعالى )

(79]) 
 َقاَل : -رضي الله عنه -َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ و 

ُُْم َفَقاَل:) َأيَُّها النَّاُس قَ  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -َرُسوُل اللَّهِ َخَطَبَنا  ََ َعَلْي ْد ُفِر
وا (  . ([7339]رواه مسلم في صحيحه )  اْلَحجُّ َفُحجُّ

، أوجبه الله مرًة واحدًة في العمر و الركن الخامس من أركان اإلسالمفالحجُّ ه -
، وهي: اإلسالم والبلوغ والعقل والحرية وجوِب الحج ل من توفرت فيه شروطُ على ك

 رم بالنسبة للمرأة.حْ واالستطاعة ببدنه وماله والمَ 
 الحج واجب على الفور، والدليل على ذلك، ما جاء َعْن اْبِن َعبَّاٍس َقالَ  -

ْل" . ]رواه أبوداود يَ " َمْن َأَراَد اْلَحجَّ َفلْ -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -َقاَل َرُسوُل اللَّهِ  َتَعجَّ
 [ أللباني( وحسنه ا7931في سننه ) 

ا ك مفاحرص يا عبد الله على المسارعة في أداء هذه الفريضة، قبل أن يدَهمَ -
 .يمنعك من أدائها
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 ثانيا: وصايا لمن أراد الحج                     
 
 الحج، فعليه بهذه األمور: ومن أراد السفر ألداء مناسك -
، بأن ينوَي التقرَب إلى اللِه في أداِء هذه  -عز وجل -إخالُص النيِة لله -7

ْمَعَة، فعن َأِبي ُهَرْيَرةَ   -ضي الله عنهر  -الفريضِة، فال يْقُصُد ُمراءاَة الناس، وال السُّ
 َقاَل:

َأَنا َأْغَنى  -َتَعاَلىوَ َتَباَرَك  -:)َقاَل اللَّهُ -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم -َقاَل َرُسوُل اللَِّه 
ْرِك َمْن َعِمَل َعَماًل َأْشَرَك ِفيِه َمِعي َغْيِري َتَرْكُتُه َوِشْرَكُه (. ]رواه  َرَكاِء َعْن الشِ  الشُّ

 ([ 1792مسلم في صحيحه )
ي الله رض -الحرُص على الماِل الطيِ ِب في الذهاِب واإلياِب، فَعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ  – 1

ُس ِإنَّ اللََّه َطيِ ٌب اَل :) َأيَُّها النَّا-َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -اَل َرُسوُل اللَّهِ َقاَل:قَ   -عنه
 ([  7172َيْقَبُل ِإالَّ َطيِ ًبا ( ]رواه مسلم في صحيحه ) 

المبادرُة بالتوبِة النصوِح، وردُّ المظالم إلى أهلها، وأداُء الديون المطلوبة، وأداُء  -3
 لواجبة .النفقات ا

فقِة الصالحِة التي تعين على طاعة الله، وتحرُص على تطبيق السنة -4 اختياُر الرِ 
 عند أداِء المناسك.

اختياُر الحملِة الصالحِة الحريصِة على تطبيِق المناسك، َوْفَق كتاب الله،  -2
 . -صلى الله عليه وسلم -وسنة النبي
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َفَقاء، والتح -6  لي باألخالق الُريمة.ُحْسِن الِعْشَرِة مع الرُّ
األركان ،والشروط  عرفلمناسك قبل الذهاب إلى الحج، فيالحرص على دراسة ا -9

، والواجبات ، وسنن الحج ، ومحظور اإلحرام ، وصفة الحج، حتى يتمكن المسلم 
 من أداء الحج َوْفَق الُتاب والسنة .

 الجاهل بالحكمة،، وتعليِم والنهي عن المنُر على األمر بالمعروف،القيام -9
 .والموعظة الحسنة

، فهذه أعظم وصية ،   -عز وجل -وصيُة األهِل قبل السفر ، بتقوى الله -7
ْيَنا الَِّذيَن ُأوُتوا -تعالى -قال َِ َوَلَقْد َوصَّ َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْر : )َوِللَِّه َما ِفي السَّ

ُُْم َوِإيَّاُكْم َأِن اتَّقُ  َتاَب ِمْن َقْبِل ُِ  [737وا اللََّه( ]النساء : اْل
ع أهله -71 ن َقَزَعَة لُمساِفر ما ورد عوجيراَنه ، فُيقال ل وإخواَنه، وُرَفَقاَءه، ،أن ُيودِ 
ُعك كما ودَّعني رسوُل الله -رضي الله عنهما -: قال لي ابُن عمرَ قال  -: هُلم ُأَودِ 

 واتيَم عملك ( ]رواه: ) َأستوِدعُ اللهَ  ديَنك وأمانَتك وخ-صلى الله عليه وسلم
 ( وصححه األلباني[ . 1611أبوداود في سننه )

عه: َأسَتوِدُعك اللَه الذي ال تضيع ودائُعه.]  وأما من أراد السفر فإنه يقول لمن ُيَودِ 
( وصححه األلباني ، وأخرجه الطبراني في 1912رواه ابن ماجه في سننه) 

لمن ُيَخلِ ف: أستودعكم الله الذي ( بلفظ )"من أراد أن يسافر فليقل 913الدعاء ) 
ال يضيع ودائعه".وحسن إسناده األلباني في تحقيقه للُلم الطيب البن تيمية ) 

 ([747ص
ن  -77 احتساُب األجِر عند أداِء المناسك ،والتحلي بالصبِر والِحْلِم ، فهذا مما ُيَهوِ 

 المشقَة التى يجُدها الحاُج في الَحجِ  .
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: -تعالى -وِق واِلمراء والُخُصومة والمنازعة في الحج ، قالالحذُر من الُفسُ  -71
ََ ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل ِفي  )اْلَحجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن َفَر

 -قال: قال رسول الله -رضي الله عنه -عن أبي هريرةو  [779اْلَحجِ  ( ]البقرة: 
مُُّه( : )َمْن َحجَّ لله َفَلْم َيْرُفْث َوَلْم َيْفُسْق َرَجَع َكَما َوَلَدْتُه أُ -لمصلى الله عليه وس

 ( [7321(  ، ومسلم في صحيحه )  7217]رواه البخاري في صحيحه )
، واالستغفار ، وتالوة القرآن ، وحضور استغالل األوقات في الحج بالذكر -73

الحسنات  وِل علىتُفير السيئات، والُحصُ مجالس أهل العلم ، فالَحجُّ ُفرصة كبيرة ل
 . وَرْفِع الدرجات

 .الحجاج لحج مقبول، ويعينهم على أدائه فأسأل الله أن يوفق
 

 مواقيت اإلحرام
ََ ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفاَل َرَفَث َواَل : )-تعالى -قال الله  اْلَحجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت  َفَمْن َفَر

 [779اْلَحجِ   ( ]البقرة: ُفُسوَق َواَل ِجَداَل ِفي 
ُهٌر : )اْلَحجُّ َأشْ  -تعالى -في قوله -رضي الله عنهما-عن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر 

ِة. ]رواه الدارقطني في سننه   َمْعُلوَماٌت ( َقاَل َشوَّاٌل َوُذو اْلَقْعَدِة َوَعْشٌر ِمْن ِذى اْلِحجَّ
 ([477|3فتح الباري ) ( وصحح إسناَده ابُن حجر العسقالني في 1426) 

ال ُيحِرم بالحج إال في أشهر » قال :  -رضي الله عنهما  –و عن ابن عباس 
]رواه ابن خزيمة في « الحج ؛ فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج 

 ( وصحح الحافظ ابن كثير إسناده في تفسيره[ .1276صحيحه ) 
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وهي: شوال ، وذو الَقْعدة ، وعشٌر من  جعل الله لفريضة الحج مواقيَت زمانيًة ، -
ة. ومواقيَت مكانيًَّة ، وهي: المذكورُة في حديث ابِن عباس له رضي ال -ذي الِحجَّ

 : -عنهما
ْأمِ   اْلُجْحَفَة َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوقََّت أِلَْهِل اْلَمِديَنِة َذا اْلُحَلْيَفِة َوأِلَْهِل الشَّ

ُُلِ  آٍت َأَتى َعَلْيِهنَّ وَ   ِمْن أِلَْهِل َنْجٍد َقْرَن اْلَمَناِزِل َوأِلَْهِل اْلَيَمِن َيَلْمَلَم ُهنَّ أِلَْهِلِهنَّ َوِل
ََُّة  َغْيِرِهْم ِممَّْن َأَراَد اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة َفَمْن َكاَن ُدوَن َذِلَك َفِمْن َحْيُث َأْنَشَأ َحتَّى َأْهُل َم

 َُّ  ([7797(و مسلم ) 7231َة . ]رواه البخاري )ِمْن َم
 :-َرِضَي اللَُّه َعْنَها -وجاء َعْن َعاِئَشةَ  -

ٍق . ]رواه َوقََّت أِلَْهِل اْلِعَراِق َذاَت ِعْر  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ 
 ([ . 7937( وصححه األلباني في صحيح أبي داود )7937أبوداود في سننه )

من أراد الحجَّ أوالعمرَة، ال يجوز أن يتجاوز الميقات الذي يمر به سواء من  -
 طريق البر أو الجو إال وهو محرم.

وأما من كان مسكنه بين المواقيت ومكة، فإنه ُيحرم من مكاِنه، ومن كان من  -
 كة.ن مأهل مكة، فإنه يحرم بالعمرِة من الِحلِ  كالتنعيم أو عرفات، ويحرم بالحج م

ثم لبس اإلزار والرداء  ُيَسن عنَد الميقاِت قبَل اإلحرام: االغتسال ، و التطيب، -
للذكر، وأما األنثى فتلبس اللباس المعتاد دون النقاب والقفازين. ثم يلبي بالحج أو 

العمرة أو بهما، واألفضل أن تُون التلبية بعد صالة فريضة إن كان وقتها، وإال 
ال: ق لبى، ويسن أن يلبي راكبًا مستقباًل القبلة، فإن كان ُمفِرداً صلى ركعتين ثم 

لبيك حجة. وإن كان متمتعًا قال: لبيك عمرة. وإن كان قارنًا قال: لبيك حجة وعمرة. 
ويسن االشتراط بقوله: إن َمِحلِ ي حيث حبستني. إن كان يخشى أال يتمكن من 



7 

 

اًل، فإذا دهمه ما يمنعه من إتمام إتمام نسكه، لُونه مريضاً أو خائفًا من عدو مث
 نسكه تحلل وال شيء عليه.

 محظورات اإلحرام
 عليه تجنب محظورات اإلحرام، وهي تسع: وجبفإذا دخل في اإلحرام،  -
 حلق الشعر من جميع الجسد . -7
 تقليم األظفار: إذا انُسر الظفر ، فال بأس بإزالته ، وال شيء عليه . -1
وهذا محظور على الذكر ، وال بأس باستعمال الغطاء   تغطية الرأس بمالصق: -3

أال يغطي وجهه، والمرأة ممنوعة  لذكرل غير المالصق للرأس كالشمسية ، واألحوط 
 من لبس النِ قاب .

لبس اللباس المعتاد بالنسبة للذكر ، ولُنه يلبس اإلزار والرداء ، والمرأة  -4
 .تلبس اللباس المعتاد دون النقاب والقفازين 

 استعمال الطيب، في الثوب أو البدن . -2
 الجماع وهذا أعظم المحظورات . -6
 دواعي الجماع، كالتقبيل واللمس بشهوة ، والُالم الذي يثير الشهوة . -9
ُُْم َصْيُد اْلَبرِ  َما ُدْمُتمْ -تعالى -قتل الصيد البري المأكول ، قال -9 َم َعَلْي  :)َوُحرِ 

 ([76ُحُرًما( ]المائدة )
 عقد النُاح ، وال يصح النُاح من المحرم . -7
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 صفة الحج
ِه :)َرَأْيُت النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَليْ  -رضي الله عنهما  –قال جابر بن عبد الله  -

ُُْم َفِإنِ ي اَل َأْدِري  َعلِ ي اَل لَ َوَسلََّم َيْرِمي َعَلى َراِحَلِتِه َيْوَم النَّْحِر َوَيُقوُل ِلَتْأُخُذوا َمَناِسَك
ِتي َهِذِه ( .]رواه مسلم في صحيحه )   ([7179َأُحجُّ َبْعَد َحجَّ

َلْيِه َقاَلْت : )َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه عَ  –رضي الله عنها  -َعْن َعاِئَشةَ  -
ِة اْلَوَداِع َفِمنَّا َمْن َأَهلَّ ِبُعْمَرٍة َوِمنَّا َمنْ  ُعْمَرٍة َوِمنَّا َمْن َأَهلَّ َأَهلَّ ِبَحجٍ  وَ  َوَسلََّم َعاَم َحجَّ

َحلَّ َوَأمَّا ِباْلَحجِ  َوَأَهلَّ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِباْلَحجِ  َفَأمَّا َمْن َأَهلَّ ِبُعْمَرٍة فَ 
ِر( ]رواه البخاري َحتَّى َكاَن َيْوُم النَّحْ َمْن َأَهلَّ ِبَحجٍ  َأْو َجَمَع اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة َفَلْم َيِحلُّوا 

 ( واللفظ لمسلم[ .7177( ومسلم )  7261في صحيحه )
 أنواع الحج:

السابق فيه بيان ألنواع الحج ، وهي :التمتع  -رضي الله عنها-حديث عائشة  -
 ، الِقران ، اإلفراد.

في أشهر الحج بالعمرة وحدها، ثم يفرغ منها بطواف  الحاج التمتع هو أن يحرم -
وسعي وتقصير أو حلق، فيتحلل بذلك التحلل الُامل، ثم يحرم بالحج في نفس 

العام قبل الرجوع إلى بلده، والسنة أن يحرم بالحج يوَم التروية، وهو اليوم الثامن 
 من ذي الحجة.

عًا، أو بالعمرة أواًل ثم يدخل بالعمرة والحج جمي الحاج أما الِقران هو أن يحرم -
 الحج عليها، قبل الشروع بطواف العمرة.

 بالحج فقط. الحاج أما المفرد هو أن يحرم -
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، وطوافان، وعليه دم التمتع 7والفرق بين هذه األنساك، أن المتمتع عليه سعيان -
 إذا لم يكن من سكان مكة، أو الحرم.

، وسعي الحج فقط، وأما طواف القدوم وأما القارن والمفرد، فعليهما طواف الحج 
فهو مستحب لهما، ولهما أن يجعال سعي الحج، بعد طواف القدوم، ولو تركا 

طواف القدوم ال شيء عليهما ، فال فرق بين عمل القارن، والمفرد، إال في التلبية  
والهدي، فالقارن يلبي بحج وعمرة ، والمفرد بحج فقط ، والقارن عليه هدي من 

 ران ، هذا إذا لم يكن من سكان مكة أو الحرم ، والمفرد ليس عليه هدي.أجل القِ 
ابة أمر الصح -صلى الله عليه وسلم  -أفضل هذه األنساك التمتع؛ ألن النبي -

لََّم :)َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوسَ  -رضي الله عنها  -به ، وقالت عائشة 
لُّوا ( ْمِري َما اْسَتْدَبْرُت َما ُسْقُت اْلَهْدَي َوَلَحَلْلُت َمَع النَّاِس ِحيَن حَ َلْو اْسَتْقَبْلُت ِمْن أَ 

([ . وألن التمتع أكثر  7177( ومسلم )9117. ]رواه البخاري في صحيحه ) 
 عماًل من القارن والمفرد.

 
 صفة الحج:

 نذكر صفة الحج على شكل نقاط:
ُضحى يوم التروية ، وهو يوم الثامن من يسن اإلحرام بالحج لمن كان حالاًل  -7

 ذي الحجة ، ويفعل عند اإلحرام بالحج ما يفعله عند إحرامه بالعمرة .

                            
أن المتمتع عليه سعي واحد، فإذا سعى للعمرة، فال يجب عليه سعي آخر، وهذه رواية عن اإلمام أحمد.  -رحمه الله -اختار شيخ اإلسالم ابن تيمية 1

 (38| 26راجع مجموع الفتاوى) 
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ثم التوجه إلى منى ، والصالة فيها صالة الظهر والعصر والمغرب والعشاء  -1
وصالة الفجر من يوم عرفة ، قصرًا من غير جمع ، والصالة التي ُتقصر صالة 

 لعشاء.الظهر والعصر وا
يسن بعد طلوع شمس يوم عرفة وهو يوم التاسع من ذي الحجة، الذهاب -3

لعرفة، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر قصرًا وجمعًا بأذان وإقامتين، ثم 
ِه، أَ َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن َأِبيِه، يتفرغ للذكر والدعاء، وجاء  نَّ النَِّبيَّ َعْن َجدِ 

َعاِء ُدَعاُء َيْوِم َعَرَفَة، َوَخْيُر َما ُقْلُت َأَنا وَ َصلَّى اللَُّه  النَِّبيُّوَن َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َخْيُر الدُّ
ِمْن َقْبِلي: اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه الَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِ  

 [ .( وصححه األلباني 3292ي )َشْيٍء َقِديٌر. أخرجه الترمذ
فإذا غابت الشمس توجه نحو المزدلفة، فصلى فيها المغرب ثالثًا والعشاء  -4

 ركعتين ، ويجمع بين الصالتين، بأذان وإقامتين .
ثم يمكث في المزدلفة إلى طلوع الفجر، فيصلي الفجر في أول وقتها ، ويبقى  -2

رج من باًل القبلة ، حتى ُتسفر الدنيا ، ثم يخراكبًا يذكر الله ويدعو، رافعًا يديه مستق
 المزدلفة قبل طلوع الشمس .

يجوز للضعفاء من المرضى واألطفال والنساء وكبار السن ، ومن كان تابعًا  -6
 لهم ، أن يدفعوا من مزدلفة بعد غياب القمر، أو وسط الليل .

، الَخْذف بعد ذلك يذهب الحجاج لرمي جمرة العقبة بسبع حصيات مثل حصى -9
 وهي: ما بين الِحمَّص والُبْنُدق، أو بمقدار بعرة الغنم .

، والمفرد ال هدي عليه إال أن القارن والمتمتع الهدي الذي عليهثم يذبح  -9
 يتطوع.
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ثم يحلق الشعر أو يقصره ، واألفضل الحلق ، وأما المرأة تقصر من أطراف  -7
، فإذا سعى القارن والمفرد بعد  شعرها قدر األنملة أو أقل، ثم الطواف والسعي

  طواف القدوم، فال سعي عليهما بعد طواف اإلفاضة .
 يجوز التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر ، والترتيب أفضل . -71
ويحصل التحلل األول باثنين من حلق ورمي وطواف ، فيحل له كل شيء إال  -71

فيحل له كل شيء كان حرامًا  النساء ، ويحصل التحلل الثاني بما بقي مع سعي ،
 عليه باإلحرام .

يبيت الحاج ليلة الحادي عشر والثاني عشر في منى ، ويرمي في اليوم  -77
، الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الُبرى ،  بعد الزوال  الحادي عشر والثاني عشر 

  كل جمرة بسبع حصيات مثل حصى الَخْذف ، يكبر مع كل حصاة.
عجل ، خرج من منى ، قبل غروب شمس يوم الثاني عشر ، وإال فإذا أراد الت -71

بقي في منى ، وفعل في اليوم الثالث عشر ما فعله في اليوم الحادي عشر والثاني 
 عشر .

، ويسقط طواف الوداع عن  ثم يطوف طواف الوداع ،وهو آخر أعمال الحج -73
 الحائض والنفساء .
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 "تنبيهات في الحج "
 
أمرنا الله بها، ال يقبلها الله عز وجل إال إذا توفر فيها شرطان ، هما كل عبادة  -

-ىتعال -قال الله ، -صلى الله عليه وسلم -: اإلخالص والمتابعة لهدي النبي
ِه :"َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهُه ِإَلى اللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى َوِإَلى اللَّ 

 ] لقمان[(11اِقَبُة اأْلُُموِر )عَ 
وهناك أخطاء يقع فيها الُثير من الحجاج والمعتمرين، بسبب مخالفتهم لهذين  -

 الشرطين ) اإلخالص والمتابعة ( .
 أخطاء تقع في اإلحرام والتلبية، منها:

االضطباع من حين اإلحرام ، أي من حين عقد النية ، واالضطباع من سنن  -7
 سنن اإلحرام .الطواف، ال من 

اعتقاد البعض أنه ال يجوز أن يغتسل وهو ُمحرم، وال يجوز أن ُيغيِ ر مالبس  -1
 اإلحرام. 

البعض ُيلزم نفسه ، أن يحرم بثياب لها لون معين، كاألخضر للنساء ، أو  -3
 األبيض للرجال .

التلبية الجماعية، بأن يلبي أحد المحرمين ، ويتبعه اآلخرون ، بل الصحيح  -4
 يلبي كل واحد بمفرده من غير متابعة للغير .
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 أخطاء تقع في الطواف، منها :
 تخصيص كل شوط بدعاء معين . -7
أن يدعو شخص، ويتبعه من خلفه بالدعاء ، أو يدعو بالعربية ، وهم أجانب  -1

 ال يفهمون ما يقول .
 المزاحمة الشديدة عند استالم الحجر األسود والركن اليماني . -3
استالم الركن العراقي ، والركن الشامي، وكذا التمسح  بجدران الُعبة طلبًا  -4

 للبركة .
 تقبيل الركن اليماني، واإلشارة إليه من بعد . -2
 االعتقاد أن الحجر األسود ينفع بذاته ، أو أنه سبب في شفاء األمراَ . -6
 رفع الصوت بالدعاء والذكر وقت الطواف . -9
َمل في جمي -9 ع األشواط ،وإنما الرمل في األشواط الثالثة األولى ، من طواف الرَّ

 العمرة وطواف القدوم .
االعتقاد بأنه ال بد من صالة ركعتي الطواف، قريبا من المقام ، ولو آذى  -7

 الطائفين بالبيت .
 أخطاء في السعي :

َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر ا:" -تعالى -تُرار قوله -7  اْلَبْيَت َأِو للَِّه َفَمْن َحجَّ ِإنَّ الصَّ
َف ِبِهَما َوَمْن َتَطوََّع َخْيًرا َفِإنَّ اللََّه َشاِكٌر َعِليٌم  اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوَّ

 (] البقرة[729)
كلما أقبل على الصفا والمروة، والسنة أن يقرأها إذا أقبل على الصفا في أول شوط 

 فقط.
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 اء لُل شوط .تخصيص دع -1
سعي النساء الشديد بين العلمين ، فالسعي بين العلمين من السنن الخاصة  -3

 بالرجال  
 

 أخطاء في الحلق والتقصير، منها :
 عدم تعميم الحلق والتقصير لجميع الرأس . -7
 الحلق والتقصير بعد نزع ثياب اإلحرام، ولبس الثياب المعتادة . -1

 
 الوقوف بعرفة، منها:أخطاء في المبيت بِمنى و 

 عدم المبيت بمنى، أكثر الليل، لغير عذر. -7
 النزول خارج حدود عرفة . -1
 الخروج من عرفة إلى المزدلفة قبل غروب الشمس . -3
الصعود على جبل عرفة، والظن أن ذلك سنة، واألعظم من ذلك التبرك بحجارة -3

 الجبل وترابه.
عرفة إلى المزدلفة، وتعريض حياة الحجاج اإلسراع الشديد في النَّْفر من  -4

 للخطر .
 أخطاء متعلقة برمي الجمار، منها:

 االعتقاد بأنه ال بد من التقاط الحصى من المزدلفة.-7
 المبالغة في حجم الحصى . -1
 االعتقاد أن الحجارة تصيب الشيطان . -3
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 المزاحمة عند الرمي . -4
 الدعاء بعد جمرة العقبة . -2
 أكثر من سبع حصياتالرمي ب -6
 الرمي من بعيد، من غير أن يغلب على الظن وقوع الحصى في الحَو . -9
 التوكيل في الرمي من غير حاجة شرعية . -9
 

 أخطاء تقع في طواف الوداع، منها:
طواف الوداع قبل استُمال مناسك الحج، كأن يطوف للوداع، قبل أن ينتهي  -7

 من رمي الجمار .
) الرجوع إلى الوراء ( بعد طواف الوداع إلى أن يخرج من رجوع القهقرى  -1

 المسجد الحرام .
الظن أنه ال يجوز المكث اليسير بعد طواف الوداع، أو شراء بعض الحاجات  -3

 الضرورية.
 المراجع:

 مناسك الحج والعمرة . الشيخ محمد بن صالح العثيمين . -7
 دين األلباني .مناسك الحج والعمرة . العالمة محمد ناصر ال -1
 التحقيق واإليضاح لُثير من مسائل الحج والعمرة .للعالمة  عبد العزير بن باز  -3

 والحمد لله رب العالمين
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