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    طواف الوداعطواف الوداعطواف الوداعطواف الوداع
  

  طواف الوداع
 

بعد أن ينتهي الحجاج من رمي بعد أن ينتهي الحجاج من رمي بعد أن ينتهي الحجاج من رمي بعد أن ينتهي الحجاج من رمي 
الجمرات ومغادرة مشعر منى، الجمرات ومغادرة مشعر منى، الجمرات ومغادرة مشعر منى، الجمرات ومغادرة مشعر منى، 

وأرادوا الخروج من مكة وأرادوا الخروج من مكة وأرادوا الخروج من مكة وأرادوا الخروج من مكة 
والعودة إلى بلدانهم بعد والعودة إلى بلدانهم بعد والعودة إلى بلدانهم بعد والعودة إلى بلدانهم بعد 

االنتهاء من المناسك وجب االنتهاء من المناسك وجب االنتهاء من المناسك وجب االنتهاء من المناسك وجب 
طواف طواف طواف طواف     عليهم أن يطوفواعليهم أن يطوفواعليهم أن يطوفواعليهم أن يطوفوا

بأن يطوفوا بأن يطوفوا بأن يطوفوا بأن يطوفوا     [[[[98989898]]]]،،،،الوداعالوداعالوداعالوداع
سبعة أشواط، سبعة أشواط، سبعة أشواط، سبعة أشواط،     الكعبةالكعبةالكعبةالكعبة    حولحولحولحول

مقام مقام مقام مقام     ويصلوا خلفويصلوا خلفويصلوا خلفويصلوا خلف
ركعتين ختاما ركعتين ختاما ركعتين ختاما ركعتين ختاما     إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم

للمناسك وليكون آخر عهدهم للمناسك وليكون آخر عهدهم للمناسك وليكون آخر عهدهم للمناسك وليكون آخر عهدهم 
المسجد الحرام قبل مغادرتهم المسجد الحرام قبل مغادرتهم المسجد الحرام قبل مغادرتهم المسجد الحرام قبل مغادرتهم 

المكرمة، وذلك لما ثبت المكرمة، وذلك لما ثبت المكرمة، وذلك لما ثبت المكرمة، وذلك لما ثبت لمكة لمكة لمكة لمكة 
عبد اهللا عبد اهللا عبد اهللا عبد اهللا     عنعنعنعن    صحيح مسلمصحيح مسلمصحيح مسلمصحيح مسلم    فيفيفيفي

أنه أنه أنه أنه     رضي اهللا عنهمارضي اهللا عنهمارضي اهللا عنهمارضي اهللا عنهما    بن عباسبن عباسبن عباسبن عباس
كان الناس ينصرفون من كان الناس ينصرفون من كان الناس ينصرفون من كان الناس ينصرفون من : ": ": ": "قالقالقالقال

            »»»» : : : :، فقال النبي محمد، فقال النبي محمد، فقال النبي محمد، فقال النبي محمد""""كل وجهكل وجهكل وجهكل وجه
ال ال ال ال « « « « صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم 

ينفرن أحد حتى يكون آخر ينفرن أحد حتى يكون آخر ينفرن أحد حتى يكون آخر ينفرن أحد حتى يكون آخر 
بمعنى أنه بمعنى أنه بمعنى أنه بمعنى أنه     [[[[99999999]]]]،،،،»  »  »  »  عهده بالبيتعهده بالبيتعهده بالبيتعهده بالبيت

طواف الوداع واجب على كل طواف الوداع واجب على كل طواف الوداع واجب على كل طواف الوداع واجب على كل 
صحيح صحيح صحيح صحيح     الحجاج، وذكر فيالحجاج، وذكر فيالحجاج، وذكر فيالحجاج، وذكر في

هللا بن هللا بن هللا بن هللا بن عن عبد اعن عبد اعن عبد اعن عبد ا    البخاريالبخاريالبخاريالبخاري
أمر الناس أن أمر الناس أن أمر الناس أن أمر الناس أن     : ": ": ": "عباس أنه قالعباس أنه قالعباس أنه قالعباس أنه قال

يكون آخر عهدهم بالبيت، إال يكون آخر عهدهم بالبيت، إال يكون آخر عهدهم بالبيت، إال يكون آخر عهدهم بالبيت، إال 

 



أنه خفف عن المرأة أنه خفف عن المرأة أنه خفف عن المرأة أنه خفف عن المرأة 
بمعنى بمعنى بمعنى بمعنى     [[[[100100100100]]]]،،،،""""الحائضالحائضالحائضالحائض

ليست ليست ليست ليست     والنفساءوالنفساءوالنفساءوالنفساء    الحائضالحائضالحائضالحائض    أنأنأنأن
مطالبة بأداء الطواف وال حتى مطالبة بأداء الطواف وال حتى مطالبة بأداء الطواف وال حتى مطالبة بأداء الطواف وال حتى 

فدية، وبعد االنتهاء من فدية، وبعد االنتهاء من فدية، وبعد االنتهاء من فدية، وبعد االنتهاء من 
الطواف يخرج الحجاج من مكة الطواف يخرج الحجاج من مكة الطواف يخرج الحجاج من مكة الطواف يخرج الحجاج من مكة 

    ....عائدين إلى بلدانهمعائدين إلى بلدانهمعائدين إلى بلدانهمعائدين إلى بلدانهم
    

    ::::المراجع المراجع المراجع المراجع 
    

موقع الحج  طواف الوداع      .٩٨
 والعمرة،  

طواف الوداع في       .٩٩
 موقع المسلم،   الحج

مسائل متعلقة بطواف       .١٠٠
مناسك الحج خطوة  الوداع
 خطوة،  

 



موقع إجابة  وقت رمي جمرة العقبة الكبرى ^  .١٠١

 2010 فبراير 14 اإلسالمي، تاريخ الوصول

موقع الحج والعمرة،  أعمال الحج يوم النحر ب أ ↑ .١٠٢

 2010 فبراير 14تاريخ الوصول

موقع التوحيد اإلسالمي اللبناني، تاريخ  أركان الحج ^ .١٠٣

 2010 فبراير 14 الوصول

موقع مناسك الحج  أنواعه وأحكامه. الهدي ت ب أ ↑ .١٠٤

 2010 فبراير 15 خطوة، تاريخ الوصول. خطوة

موقع الحج والعمرة،  قأعمال الحاج أول أيام التشري ^ .١٠٥

 2010 فبراير 15 تاريخ الوصول

. نسك حكم ذبح الهدي والفدي في مكة أو خارجها ^ .١٠٦

 2010 فبراير 15 إسالم ويب، تاريخ الوصول

موقع المسلم،  بأي شيء يحصل التحلل األول؟ ب أ ↑ .١٠٧

 2010 فبراير 15لوصولتاريخ ا

المكتبة اإلسالمية، تاريخ  أعمال الحاج يوم النحر ^ .١٠٨

 2010 فبراير 15 الوصول

موقع مناسك الحج،  أعمال الحج يوم النحر ب أ ↑ .١٠٩

 2010 فبراير 15الوصول تاريخ

إسالم ويب، . نسك أبواب التحلل الثاني وأحكامه ^ .١١٠

 2010 فبراير 15تاريخ الوصول

طريق القرآن،  أعمال الحج في أيام التشريق ب أ ↑ .١١١

 2010 فبراير 17تاريخ الوصول

 



إسالم أون  الخطأ في الترتيب بين رمي الجمرات ^ .١١٢

 2010 فبراير 17 نت، تاريخ الوصول. لين

شبكة الفتاوى الشرعية، تاريخ  لجمراتوقت رمي ا ^ .١١٣

 2010 فبراير 17 الوصول

مشاعر وشعائر، . الحج الدعاء بعد رمي الجمرات ^ .١١٤

 2010 فبراير 17تاريخ الوصول

التعجل ثاني أيام (أعمال الحج في أيام التشريق  ب أ ↑ .١١٥

 17 موقع الحج والعمرة، تاريخ الوصول (التشريق

 2010 فبراير

موقع الحج والعمرة، تاريخ  طواف الوداع ^ .١١٦

 2010فبراير 17 الوصول

موقع المسلم، تاريخ  طواف الوداع في الحج ^ .١١٧

 2010فبراير 17 الوصول

مناسك الحج خطوة  مسائل متعلقة بطواف الوداع ^ .١١٨

 2010 فبراير 17 خطوة، تاريخ الوصول

 

 


