
 ١



 :أما بعد. والصالة والسالم عىل رسول اهللا، وعىل آله وأصحابه، ومن واالهاحلمد هللا، 

ٌفإن احلج املربور من أعظم املطالب للمؤمن؛ ألنه ليس له جزاء إال اجلنة، وهو الذي ال رياء فيه، وال سمعة، ومل خيالطه إثم، 
ّوال يعقبه معصية، وهو احلج الذي وف ُيت أحكامه، ووقع موقعا كام طُ من القيام برشوطه، : لب من املكلف، عىل الوجه األكملً
 .)١(وأركانه، وواجباته، وآدابه، ومستحباته

 :عل النحو اآليتوسأقترص عىل بيان سنن مناسك احلج التي يبلغ هبا درجة الكامل، واإلحسان باختصار 

 :سنن اإلحرام: أوالً
الشارب، ونتف اإلبطني، وحلق شعر العانة، قبل اإلحرام؛ ملا يف ذلك من إزالة األوساخ،  وقص  تقليم األظفار،– ١

اخلتان، واالستحداد، وتقليم : الفطرة مخس((:  قالr عن النبي tوالنظافة؛ وألن ذلك من سنن الفطرة؛ حلديث أيب هريرة 
 .)٢())األظفار، ونتف اإلبط، وقص الشارب

 .)٣())جترد إلهالله واغتسل(( r أنه رأى النبي t زيد بن ثابت  حلديث الغسل عند اإلحرام؛– ٢
ُ إذا أراد أن حيرم تطيب بأطيب ما جيد، rكان رسول اهللا ((: ، قالت حلديث عائشة التطيب يف البدن قبل اإلحرام؛-  ٣

 .)٤( ))ثم أرى وبيص الطيب يف رأسه وحليته بعد ذلك
البسوا من ثيابكم البياض ((: rقال رسول اهللا : ، قال حلديث ابن عباس ء أبيضني؛ إحرام الرجل يف إزار وردا– ٤

 .)٥( ))...ِّفإهنا من خري ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم
 .)٦( ))ليحرم أحدكم يف إزار ورداء ونعلني((:  أنه قالr عن النبي  اإلحرام يف نعلني؛ حلديث عبداهللا بن عمر – ٥
 rصىل رسول اهللا ((:  قال أحرم بعد صالة الظهر؛ حلديث ابن عباس r اإلحرام بعد صالة فريضة؛ ألن النبي – ٦

الظهر بذي احلليفة، ثم دعا بناقته وأشعرها يف صفحة سنامها األيمن، وقلدها نعلني ثم ركب راحلته، فلام استوت به عىل البيداء أهل 
 r وقد رشع ))جترد إلهالله واغتسل(( r فإن مل يكن يف وقت صالة فريضة، فإنه يصيل ركعتي الوضوء؛ ألن النبي .)٧( ))...باحلج

َّألمته ركعتي الوضوء، والصواب أهنا تصىل يف أي ساعة من ليل أو هنار، وإذا كان اإلحرام من ميقات ذي احلليفة فصىل يف وادي  َّ ُ
أتاين ((:  بوادي العقيق يقولrسمعت رسول اهللا : ، قالt، فال بأس؛ حلديث عمر بن اخلطاب العقيق فريضة أو نافلة ثم أحرم بعدها

 .)٨( ))ِّصل يف هذا الوادي املبارك وقل عمرة يف حجة: ٍالليلة آت من ريب فقال
 ونحن r صىل رسول اهللا:  قالt التحميد، والتسبيح، والتكبري عند االستواء عىل املركوب قبل التلبية؛ حلديث أنس – ٧

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٨٢/ ٣، وفتح الباري البن حجر، ١١٩/ ٩شرح النووي على صحيح مسلم، : انظر  )١(
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 ٢
محد اهللا، : ًمعه باملدينة الظهر أربعا، والعرص بذي احلليفة ركعتني، ثم بات هبا حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به عىل البيداء

ُّأمر الناس فحلوا، حتى كان يوم الرتوية أهلوا باحلجَّوسبح، وكرب، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس هبام، فلام قدمنا  ُّ(( )١(. 
ً أي بعد االستواء عىل الدابة ال حال وضع الرجل مثال يف الركاب، ))قوله عند الركوب((: ظ ابن حجر رمحه اهللاقال احلاف

 .)٢( ))َّ قل من تعرض لذكره مع ثبوته– وهو استحباب التسبيح، وما ذكر معه قبل اإلهالل –وهذا احلكم 
:  قالاالستواء عىل املركوب؛ حلديث ابن عمر  التلفظ باإلهالل بالتلبية ونية الدخول يف النسك يكون عند – ٨

 .)٣( )) حني استوت به راحلته قائمةrأهل النبي ((
كان ابن عمر ((:  اإلهالل بالتلبية مستقبل القبلة، فعن نافع قال– ٩  إذا صىل الغداة بذي احلليفة أمر براحلته 

ًبل القبلة قائام ثم يلبي، حتى يبلغ احلرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات حتى فرحلت له، ثم ركب فإذا استوت به استق ُِّ ً
 .)٤( )) فعل ذلكrيصبح، فإذا صىل الغداة اغتسل، وزعم أن رسول اهللا 

 ))وهذا يدل عىل استقبال القبلة عند اإلهالل، وهو معلق صحيح((: وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول عن هذا احلديث

 .)٦( ))وقد وصله أبو نعيم يف املستخرج((: وقال األلباين رمحه اهللا. )٥(
أتاين جربيل فأمرين أن آمر أصحايب أن ((: rقال رسول اهللا :  قالt رفع الصوت بالتلبية؛ حلديث السائب بن خالد – ١٠

 .)٧( ))يرفعوا أصواهتم بالتلبية
 

 :سنن دخول مكة: ثانياً
 إذا دخل أدنى احلرم أمسك عن كان ابن عمر ((:  قال نافع عن ابن عمر  املبيت بذي طوى؛ حلديث-١– ١١

ّالتلبية، ثم يبيت بذي طوى،ثم يصيل به الصبح،ويغتسل،وحيدث أن النبي  ُr٨()) كان يفعله(. 
ِّ أنه كان يلبي حتى rحفوظ عن النبي امل((: أما اإلمساك عن التلبية إذا دخل احلرم، فسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول

 .)٩( ))يرشع يف الطواف، وهذا اجتهاد من ابن عمر 
 .)١٠( )) كان يفعل ذلكrوحيدث أن النبي (( االغتسال لدخول مكة؛ حلديث نافع السابق أن ابن عمر كان يفعله -٢– ١٢
ً دخول مكة هنارا، فعن نافع عن ابن عمر -٣– ١٣ بات النبي ((:  قالr ،بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة 

 .)١١( )) يفعلهوكان ابن عمر 
 ًهذا هو األفضل إن تيرس سواء يف العمرة أو يف احلج، وإن دخلها ليال ((: وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .)٢()١( ))فال بأس
 ملا جاء إىل مكة rأن النبي ((: فلها إن تيسري، حلديث عائشة  دخول مكة من أعالها، واخلروج من أس-٤– ١٤

 .)٣( ))دخل من أعالها وخرج من أسفلها
ُفأعىل مكة كداء، وأسفلها كدى، ومها موضعان بمكة ، وسمعت شيخنا ابن باز رمحه )٥(، ومها الثنية العليا، والثنية السفىل)٤(َ

ُل وافتح، واخرج واضمم، كداء، وكداءادخ: وأهل مكة يقولون((: اهللا يقول َ(()٦(. 
 .)٧( ))َّ يدخل من الثنية العليا، وخيرج من الثنية السفىلrكان رسول اهللا ((:  قالوعن ابن عمر 

 .)٨( ))ًوهذا هو األفضل أيضا((: وهذا من باب األفضلية، وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول
 .)٩(نى عند دخول املسجد احلرام، ويقول دعاء دخول املسجد يقدم رجله اليم-٥– ١٥

 :سنن الطواف بالبيت الحرام: ثالثاً
 . طواف القدوم، للقارن واملفرد-١– ١٦
 استالم احلجر األسود وتقبيله مع التكبري، أو ما يقوم مقام ذلك، من استالمه باليد وتقبيلها، أو استالمه بيشء -٢– ١٧

 .)١٠(اإلشارة إليه مع التكبريوتقبيل ذلك اليشء، أو 
 . استالم الركن اليامين-٣– ١٨
َ الرمل يف الثالثة األشواط األول، والسري يف األربعة املتبقية، وذلك يف طواف العمرة، وطواف احلج األول-٤– ١٩ ُ. 
َ االضطباع يف طواف العمرة، وطواف احلج األول أول ما يدخل مكة– ٢٠ َّ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ًباب دخول مكة هنارا أو ليال ً ًرا، وقد  يف املبيت بذي طوى حتى يصبح، وهو ظاهر يف الدخول هناريض اهللا عنهام أورد فيه حديث ابن عمر

 إال يف rً، وأما الدخول ليال فلم يقع منه ًكان ال يقدم مكة إال بات بذي طوى حتى يصبح، ويغتسل، ثم يدخل مكة هنارا: أخرجه مسلم من طريق أيوب عن نافع بلفظ
ً أحرم من اجلعرانة، ودخل مكة ليال، فقىض أمر العمرة، ثم رجع ليال فأصبح باجلrعمرة اجلعرانة؛ فإنه  ٍعرانة، كبائت، كام رواه أصحاب السنن الثالثة، من حديث حمرش ً

ًكانوا يستحبون أن يدخلوا مكة هنارا، وخيرجون منها ليال:  وروى سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي قالًدخول مكة ليالالكعبي، وترجم عليه النسائي  ً وأخرج عن ،
ً، إنه كان إماما فأحب أن يدخلها هنارا، لرياه الناس، انتهى، وقضية هذا أن من كان إماما يقتدى به استحب له أن rسول اهللا ًإن شئتم فادخلوا ليال، إنكم لستم كر: عطاء ً ً

 ].٣/٤٣٦فتح الباري البن حجر،  [ًيدخلها هنارا


 
ًكداء، وكدا موضعان ُ ٌَ] عن عائشة ١٨٦٨ من صحيح البخاري، وجاء يف سنن أيب داود، برقم ١٥٨١، آخر حديث رقم ]أي بمكة 

رسول اهللا دخل:  قالت rعام الفتح من كداء من أعىل مكة، ودخل يف العمرة من كدى ُ َ َ]  ،٣/٣٦٥قال الشوكاين يف نيل األوطار :كداء بفتح الكاف واملد، قال أبو 
ُاختلف يف ضبط كداء وكدى، : طبي وغريمهاقال عياض والقر... ُودخل العمرة من كدى بضم الكاف والقرص وهي الثنية السفىل: ال ترصف، وهي الثنية العليا، قوله: عبيدة

 .فاألكثر عىل أن العليا بالفتح واملد، والسفىل بالقرص والضم


 ِّثم سهل يف عرصنا هذا منها سنة إحدى عرشة ُ
عند باب الشبيكة بقرب شعب الشاميني، من ناحية ] ُكدا[ والثنية السفىل يف حدود العرشين وثامن مائةوثامن مئة موضع، ثم سهلت كلها يف زمن سلطان مرص امللك املؤيد 

 ].٣/٤٣٧انتهى بترصف من فتح الباري البن حجر، [قعيقان، وكان بناء هذا الباب عليها يف القرن السابع 
 
 
 
 
 

 



 ٤
 . والذكر الدعاء يف الطواف،-٥– ٢١
 .ّ الدنو من البيت عند عدم املشقة-٦– ٢٢
َ واختذوا من مقام إبراهيم مصىل[:  أن يقرأ قبل صالة ركعتي الطواف-٧– ٢٣ َْ ْ َُ َ َ َِّ ِ ِِ ِ ُ َّ[. 
 .ِّ أن يصيل ركعتي الطواف-٨– ٢٤
ُقل يا أهيا الكافرون[:  القراءة يف ركعتي الطواف ـب-٩- ٢٥ َِ َ ْ ْ َُ ُّ َقل هو اهللا[عد الفاحتة ويف الركعة األوىل ب. ]َ ُ ْ َ أحدُ  . يف الركعة الثانية بعد الفاحتة]َ
 رشب منها بعد طواف القدوم،وبعد r الرشب من ماء زمزم بعد ركعتي الطواف،ويصب عىل رأسه، فقد ثبت أن النبي -١٠– ٢٦

 .طواف اإلفاضة
َّ إذا فرغ من ركعتي الطواف سن عوده إىل احلجر فيستلمه ثم خيرج -١١– ٢٧ إىل الصفا وجاء يف مسند أمحد، أنه عاد إىل  ُ

 .)١(احلجر بعد صالة الركعتني فاستلمه، ثم رشب من ماء زمزم، ثم عاد إىل احلجر فاستلمه، ثم خرج إىل الصفا
 :سنن السعي بين الصفا والمروة: رابعاً

 . املواالة بني السعي والطواف،بأن ال يفصل بينهام بفصل طويل-١– ٢٨
 .َىل الصفا ويرقى عىل املروة، إال النساء فيكفيهن أن يبدأن من الصفا وخيتمن باملروة يرقى ع-٢– ٢٩
ْإن الصفا وال[:  يقرأ قوله تعاىل-٣ – ٣٠ َ ََّ َّ ِمروة من شعآئر اهللاـِ ِ َِ ََ َ ْ  .أبدأ بام بدأ اهللا به]َ
 .ًيستقبل البيت وهو عىل الصفا حتى يراه أو يكون متجها حذاءه -٤– ٣١
 .ًلذكر املرشوع عىل الصفا، ويدعو رافعا يديه يقول ا-٥– ٣٢
 . سرت العورة أثناء السعي بني الصفا واملروة-٦– ٣٣
 . اجتناب النجاسة-٧– ٣٤
 . يسعى عىل طهارة من احلدث األكرب واألصغر-٨– ٣٥
ً يسعى سعيا شديدا بني العلمني األخرضين إال النساء-٩– ٣٦ ً. 
 . الصفا واملروة الذكر والدعاء أثناء السعي بني-١٠– ٣٧
 . يقول عىل املروة ما قاله عىل الصفا ويفعل كذلك، إال أنه ال يقرأ اآلية-١١– ٣٨
 .)٢( املواالة بني أشواط السعي بحيث ال يفصل بينها بل تكون متصلة؛ألن الراجح أن املواالة ال تشرتط ولكن األحوط املواالة-١٢– ٣٩

 ):يوم التروية(سنن الخروج إلى منى يوم الثامن : خامساً
من الغسل، والنظافة، وتقليم األظفار، وحلق العانة، ونتف اإلبط، وقص الشارب، ولبس : يفعل ما فعله عند امليقات -١– ٤٠

 .اإلزار والرداء
 . حيرم باحلج يوم الرتوية من منزله-٢– ٤١
 .ِّ يصيل صالة الظهر، والعرص، واملغرب، والعشاء، والفجر يف أوقاهتا مع قرص الرباعية-٣– ٤٢
 . املبيت بمنى ليلة عرفة حتى يصيل الفجر وتطلع الشمس-٤– ٤٣

 :سنن الوقوف بعرفة: سادساً
 . النزول بنمرة إن تيرس إىل الزوال-١– ٤٤
ً صالة الظهر والعرص مجعا وقرصا بنمرة يوم عر-٢– ٤٥  .فة بعد الزوالً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ


 
٣٤٦ – ٣٤٣، ٢٣٢. 

 



 ٥
 . يستقبل القبلة يف وقوفه يوم عرفة-٣– ٤٦
 . جيعل اجلبل بينه وبني القبلة إن تيرس وإال فال حرج-٤– ٤٧
 . أن يكون عىل طهارة أثناء دعائه وذكره هللا تعاىل-٥– ٤٨
 . يكثر من الدعاء،والذكر،وااللتجاء إىل اهللا تعاىل،ويرفع يديه يف دعائه-٦– ٤٩

 :بيت بمزدلفةسنن الم: سابعاً
ً يصيل املغرب والعشاء عند وصوله قبل حط الرحال مجعا وقرصا-١– ٥٠ ً ِّّ. 
َّ ينام مبكرا ليتقوى عىل أعامل يوم النحر-٢– ٥١ ً. 
 . يقف باملشعر احلرام بعد صالة الفجر ويستقبل القبلة ويذكر اهللا تعاىل-٣– ٥٢
ً يدعو ويكرب وهيلل حتى يسفر جدا،ثم يفيض ق-٤– ٥٣ ُِّ  .بل طلوع الشمسِّ
 .ٍ يرسع يف بطن حمرس إن تيرس له ذلك-٥– ٥٤

 :سنن يوم النحر في منى: ثامناً
 . جيعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه أثناء رمي مجرة العقبة-١– ٥٥
 .ً الرمي يكون ضحى إن تيرس-٢– ٥٦
 . يكرب مع كل حصاة يرمي هبا-٣– ٥٧
 . يقطع التلبية عند رمي مجرة العقبة-٤– ٥٨
 .ً يبدأ بالتكبري بدال من التلبية-٥– ٥٩
الرمي، ثم النحر، ثم احللق، ثم يطوف طواف اإلفاضة ويسعى بعده إذا كان عليه : ِّ يرتب هذه األعامل يوم النحر-٦– ٦٠

ًسعي، فإن قدم أو أخر شيئا من هذه األعامل فال حرج َّ َّ. 
 :سنن أيام التشريق: تاسعاً

 .))التكبري املطلق، واملقيد((هليل،والتحميد من التكبري،والت  اإلكثار-١– ٦١
 . اإلكثار من ذكر اهللا تعاىل يف هذه األيام املعدودات-٢– ٦٢
 . بقي يف منى كذلكr أن جيمع احلاج بني الليل والنهار يف منى؛ ألن النبي -٣– ٦٣
 .ًطويالً الدعاء عند اجلمرة األوىل بعد رميها، يتقدم قليال ثم يستقبل القبلة ويدعو -٥– ٦٤
ًيتقدم قليال ويأخذ ذات اليسار ويستقبل القبلة ويدعو طويال:  الدعاء عند اجلمرة الثانية بعد رميها-٦– ٦٥ ً. 
 . ال يقف للدعاء بعد رمي اجلمرة الكربى بل يرميها ويميض-٧– ٦٦
 . أن يكون عىل طهارة من احلدث األكرب واألصغر أثناء الرمي؛ ألنه من ذكر اهللا تعاىل-٨– ٦٧

 :سنن طواف الوداع: عاشراً
 .َّ يبيت باملحصب قبل الوداع إن تيرس، ثم يطوف ويسافر-١– ٦٨
 . أن يفرد طواف الوداع فيطوف طواف اإلفاضة يوم النحر، وطواف الوداع عند النفر-٢– ٦٩
الكافرون بعده، يقرأ فيهام ركعتني ُ يصيل-٣– ٧٠  .واإلخالص بعد الفاحتة ـب
َّكة من كدى إن تيرس خيرج من أسفل م-٤– ٧١ ً ُ. 

 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آله، وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. واهللا أعلم
 كتبه

 سعيد بن عيل بن وهف القحطاين
 .هـ١٤٢٩/ ٨/ ٢٥حرر يف 

 


