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P  m 
على نبيه  احلمد هللا وكفى، وصالة وسالما      

املصطفى، وآله وصحبه وكـل أهـل الـصفا         
  !، وبعدوالوفا

 ناأصدرنا كتابملا    
 من األحباب ونكثريال طبع مرتني، طلبو
شرح احلريصني على أداء احلج والعمرة، وو

 الكتاب مع عدم مناسكهما للمسلمني اختصار
 ،اإلخالل بأسسه لسهولته ويسره ووضوحه

 ،ى هلذه الشريعة من محله يف جيبهوليتمكن املؤد
لراحة أصفر على ورق لب منا أن نطبعه كما طُ
فيكون االنتفاع به  ؛الشمسالضوء وىف العني 
بذلكتعاىل وقمنا فاستخرنا اهللا   وأمشل،أعم، 
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وتيسريا أثناء املناسك به رغبة يف مزيد االنتفاع 
  . واملسلماتسلمنياملإخواننا على 
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  .وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
  م٢٠٠٩ مايو ٩، هـ١٤٣٠ مجادى األوىل ١٤
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التجز للحهج  
احلج واستطاعتهوجوب   

إذا نوى املرء احلـج فعليـه أن ينظـر إىل           
  :اإلستطاعة يف نفسه وهي

  حالالَ أن ميلك ماالً   ب :اإلستطاعة املالية  .١
يكفيـه ألداء   ، و  عن نفقاته الـضرورية    اًزائد

تكاليف السفر واإلقامـة واملؤنـة      من  املناسك  
 صـنعة   وينوب عن ذلك إذا كان معه      ،وغريها

حيتاج إليها احلجيج وتكفيـه مؤنـة ذلـك،         
 البيطرى والسائق كاحلالقة واجلزارة والطبيب    

 .مما هو معلوم غريهااحلمال وو
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 أي القدرة علـى     :اإلستطاعة الصحية  .٢
 وينوب عن ذلك القدرة علـى       ،أداء املناسك 

اصطحاب رفيق على نفقته بالنـسبة لألعمـى        
واملريض الذي ال يستطيع أن ميشي مبفـرده،         
وأيضاً القدرة املالية لتأجري احلمالني ىف الطواف       

 .والسعى ملن ال يستطيع ذلك
ون هناك حالة    أى ال يك   :أمن الطريق  .٣
ذه األمـاكن، أو    ىف الطريق املوصل إىل ه    أمنية  

 . أو أي مانع يشبه ذلكقطاع طريق
باإلضافة إىل هذا جيـب أن      :أخريات   .٤

، فـإذا حـج     بالغاً عاقالً يكون من نوى احلج     
ذا ال يسقط عنـه      ه أن أجره إال    ذلكالصىب فل 

  . إذا بلغحج الفريضة
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وإن  أً، إن كانا أحياء   هوالرجل يستأذن والدا  
ـ         ؛ة اإلسـالم  كان ليس هلما أن مينعاه من حج

، لكن استحسنت الشريعة ذلك جرباً خلاطرمها    و
 وليس له أن مينعها مـن       واملرأة تستأذن زوجها  

  .منعها من النافلة الفريضة، وإن كان له ةحج
 جيب أن يكون مع    :احملرممالحظة هامة عن    

ة ال يحلُّ المرأَ  {: r هلقولىف احلج   حمرم  املرأة  
تؤمن باللَّه واليومِ اآلخرِ أن تسافر مِسريةَ ثالث        

  ١  }يالٍ إال ومعها ذو محرمٍلَ
الرفقة الـصاحلة مـن     وقد أمجع العلماء أن     

 النساء تكفى ألداء فريضة احلج بالنسبة للمرأة      
وتغنيها عن اصطحاب احملرم ىف حالـة عـدم         

 .القدرة على اصطحابه
----------------------------------------  

١ رمصحيح ابن حبان عنِ ابنِ ع.  
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ذه املواصفات على فرد، فإذا انطبقت ه
 وحيرم عليه التأخري على وجب عليه احلج فوراً،

رأي معظم املذاهب، وجيب عليه احلج على 
التراخى وال يأمث على مذهب اإلمام الشافعى 
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من لَم يحبِسه مرض أَو حاجةٌ      { : rوقوله  

ظاهرةٌ أو سلطانٌ جائز ومل يحج، فَلْيمـت إنْ         
:  t، وقول عمر    ٢  }شاَء يهوديا أو نصرانيا   

بضرب اجلزية على من مل     آمر  لقد مهمت أن    { 
  . اإلحياء-}يال حيج ممن يستطيع إليه سب

----------------------------------------  
 سنن البيهقى الكربى عن أيب أُمامة رضي اهللا عنه ٢
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جيوز أن حيج اإلنسان عـن       :احلج عن الغري  
 اً أو عاجزاً أو مريضاً مبرض     غريه سواء كان ميت   

 إذا شفى املريض ال بد     غري أنه  -ال يرجى شفائه  
  .له من أداء الفريضة عن نفسه

وجيوز أن حتج املرأة عن الرجل والرجل عن        
  :فقالتأتت إليه لىت  للمراة اr ه لقول،املرأة
 إنَّ أُمي نذَرت أَنْ تحج فماتت قَبـلَ أَنْ          {

نعم فحجي عنهـا،    :، قالَ ؟تحج، أَفَأَحج عنها  
    لَى أُملو كانَ ع تأَيأَر    هتـيقَاض تأَكُن نيد ك ،

قالَ : قالت ،معوا اهللا : نقْض      فَـإنَّ اهللا أحـق ،
  ٣  }بالوفاِء

: تستفْتيه فَقَالَتالىت أتت مرأَةٌ للوأيضا قوله  
يا رسولَ اللَّه إنَّ فَرِيضةَ اللَّه في الْحج علَى         { 

----------------------------------------  
 .رواه البخاري يف الصحيح عن مسددسنن البيهقى الكربى و عن ابنِ عباسٍ ٣
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عباده أَدركَت أَبِي شيخا كَبِريا الَ يـستطيع أَنْ         
، عـم ن: يثْبت علَى الراحلَة أَفَأَحج عنه؟ قَـالَ      

واعِٰذلدالْو ةجي حف ٤  }ك.  
  : ملن حيج عن غريهيشترطولكن 

 r لقوله   حج عن نفسه أوالً   أن يكون    -
لبيك عن شربمة فقال    : للرجل الذي كان يقول   

r :}   ال، قـال   : أفحججت عن نفسك، قال
r :َةمربش نع جح ثُم فِْسكن نع ج٥  }ح  

 املال الذي ينفق يف احلج    وأيضاً يكون    -
 إن كان حياً أو أوصى به       من مال احملجوج عنه   

قبل موته إن كان ميتاً أو تربع به أحـد أوالده        
 .ويكون املال من مال حاللأو أقاربه 

----------------------------------------  
 .yرواه مسلم ىف صحيحه عن عبداهللا بن عباس  ٤
  )جامع األحاديث واملراسيل(.اسٍ رضي اللَّه عنهماد عن ابنِ عبرواه أبو داو ٥
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  أخطاء شائعة يف اإلستطاعة
لـيس   بعض الناس يستدين ليحج وهذا     .١
 الرّجـلِ لَـم     عنe :}ِقد سئل   الشرع ف من  
ْجحجِّ؟ ق!يلْحل قْرِضتسال أي e : َ٦}ال. 
بعض الناس ممن تلطخوا باملال احلرام       .٢

 ، وهذا وهـم   الوزررفع   اًعتقدمه  منينوى احلج   
إِذَا حج الرجلُ بِمـالٍ     { : rلقول رسول اهللا    
: لَبيك اللَّهم لَبيك، قَالَ اللَّه    : من غَيرِ حله فَقَالَ   

رٰهذَا م كيدعالَ سو كيالَ لَبكلَيع ود٧  }د  
٣. د بعض العلماء فيبطل حج مـن       يتشد

يعمل باألماكن املباركـة أو مـا جاورهـا أو          
حبجة أنه مل يقصد    أصحاب املهن أثناء املناسك     

----------------------------------------  
  .tرواه البيهقى ومسند الشافعى،عن عبد اهللا بن أىب أوىف  ٦
 .yعن ابن عمر وابن عدى ىف الكامل  الديلمى ىف مسند الفرودس ٧
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وهذا ليس بشيء ألنـه يقـصد       البيت لذاته،   
بتوجهه إىل البيت ولو كان يف مكة أداء هـذه          

، وإن كان ال     ورسوله  تنفيذا ألمر اهللا   الفريضة
، ألن  بعيـد يستوى ىف األجر مع من جاء من        

األجر على قدر املشقة، ولكن عمله صـحيح        
 .Uيثاب عليه ما دام أخلص فيه النية هللا 

يفىت البعض بأن مال احلج إذا أخـذه         .٤
ت احلج  عن طريق اهلبة كأن يعطيه إنسان نفقا      

هذا  بأن هذا العمل باطل، و     أو يقوم بتجهيزه،  
سـع األمـر     و rرسول اهللا    ألن   غري صحيح 

عنـه  وفيه يتحمل احلاج احلج عن الغري،  وأباح  
 ،مشقة أداء املناسك نفسها   وبل  تكاليف احلج   

وتكتب احلجة كلها ملن وهبها له فضالً من اهللا         
احلـالل ىف   ملال املوهوب هو من أحلّ      فاومنة،  
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 . فال شىيء ىف ذلكنظر الشريعة اإلسالمية
يلتمس بعض الناس يتردد عن احلج و      .٥

نفقات املـشتريات   سب  ألنه حي ،  عذرلنفسه ال 
 وهـذا رأى    ،واهلدايا الىت تعود عليها النـاس     

ألن احلاج غري مكلف بإحضار هـدايا       خاطئ  
لألهل وللرفاق وخري هدية يهديها هلم أن يدعو        

 وهذا فعل السلف الصاحل وفيه       هلم، هويستغفر
لمنِ اسـتغفَر   للَّهم اغْفر للْحاج و   ا{  :rيقول  
لَه { :، ويقول ٨ }  احلاج   ارّمالْعو اجّجلَقُّوا الْحت

   ٩} والْغزاةَ فَلْيدعوا لَكُم قَبلَ أَنْ يتدنّسوا
بعض يعتذر عن احلج مع وجـود       الو .٦

تزويج أوالده،  ل املال   يريد حبجة أنه    ؛االستطاعة
----------------------------------------  

 .سنن البيهقى الكربى عن أيب هريرة ٨
  .جامع املسانيد واملراسيل رواه ابن أىب شيبة، tعن عمر ٩
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 ىف سن الزواج وأقدموا عليـه     أبنائه  فإن كان   
خر احلـج   فاألوىل له أن يؤ    وحيتاجون هذا املال  

 فعليـه  صغار الـسن،   ويزوجهم، أما إن كانوا   
 . ويأمث إذا أخره عن ذلك الوقتباحلجالتعجيل 
نفقات احلج ن الكثريون ظناً أخيطئ  .٧

كل درهم غرامة يتحملوا مع أنه ىف احلقيقة 
 هلم بنسبة كبرية جداً Uينفقونه يعوضه اهللا 

ج كالنفقة ىف النفقة ىف احل {:r يقول فيها جداً
، ١٠} سبيل اهللا، الدرهم بسبعمائة ألف درهم

 املؤمن ىف هذا عد اهللا بإخالف كل مال ينفقهوو
 :الطريق ىف قوله تعاىل

} !$ tΒ uρ Ο çFø) xÿΡ r& ÏiΒ &ó x« uθ ßγ sù … (çµàÿ Î= øƒä† uθ èδ uρ 
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----------------------------------------  
  . رواه ابن أىب شيبة واإلمام أمحد ىف مسنديهما عن بريدة ١٠
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  حلجارحلة  لاإلعداد
  :وينقسم إىل عدة نواحى

قوم بـذلك   وت: الالزمة هيز املستندات جت .١
وزارة الداخلية أو اجلمعيات الدينية أو املكاتب       

جازة يقوم احلاج بعمل إجراءات اإل    السياحية، و 
 .مما يناسب وظيفتهومايلزم  تصريح السفرو

ويكون بإجراء بعض    :اإلعداد البدين  .٢
 للتمكن من أداء املناسـك،      الفحوصات الطبية 

در وقياس الضغط   وخاصة كشف القلب والص   
عمل بعض التحلـيالت الالزمـة،      السكر، و و

طحاب إرشادات األطباء واألدوية الـىت      واص
التحصني ىف مكاتب   تعني ىف رحلته، وال يفوته      

 إلزدحـام هـذه     الصحة من األمراض الوبائية   
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 . أو التلوثوخشية العدوىاألماكن 
ويكون بدراسة  :اإلعداد الفكرى .٣

ن أن يكون  ويستحسمناسك احلج وأحكامه،
ذلك على يد العلماء العاملني خاصة الذين 
سبق هلم أداء الفريضة، وال عذر ملسلم يذهب 

 :Uألداء املناسك وهو جاهل بكيفيتها لقوله 
} (# þθè= t↔ó¡ sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì�ø. Ïe%!$# β Î) óΟ çGΨ ä. Ÿω tβθçΗ s>÷ès? { 
 هذا العلم فريضة ىف قوله rوجعل  ،]النحل٤٣[
r:}ا لْمِ فَطَلَب١١ } ريضةٌ على كلِّ مسلمٍلع.  

يصحب احلاج ىف سفره كتاباً     ويستحب أن   
يرجع إليه ىف وقت فراغه وقبل أداء       ىف املناسك   
 . قبل الشروع فيهلتصحيح عملهكل منسك 

حيث يترك ألهلـه     :اإلعداد النفسي  .٤
----------------------------------------  

 واألوسط عن عبد اهللا بن مسعود رواه الطرباين يف الكبري ١١
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املكلف باإلنفاق عليهم ما حيتاجون إليه من حني 
الـه   حىت ال ينشغل م عن إقب      سفره إىل عودته  

يطوف علـى   وأيضاً عليه أن    ،  Uوطاعته هللا   
 مودعـاً هلـم     أقاربه وذوى رمحه قبل سـفره     

ومستحثاً لدعائهم ومستجلباً لعطفهم، ونازعاً     
لإلحن واألحقاد إن كانت ىف صدورهم، وعليه       

 يصلح ما بينه وبني مجيع اخللـق      بعد ذلك أن    
 . ألحدحىت ال يصري ىف صدره شيٌء

طيع ردهـا قـام     عليه مظامل يست  ولو كانت   
أما املظامل الـىت إن     .بردها وال خياف لومة الئم    

 ؛ردها تؤلب الرتاع وتثري املشاكل مع أهلـها       
فعليه أن يتوب إىل اهللا منها، ويستغفر ألهلـها         

: r أن يتحملها عنه، فقد قال       Uويدعو اهللا   
إنَّ اللَّه عز وجلَّ غَفَر الهلِ عرفَات، وأَهـلِ         { 
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عشالْم   اتبِعالت مهنع نمضأي املظامل  ،  ١٢ } رِ، و
مـا ىف   كـل   الىت عجزوا عن ردها مع بذهلم       

وهذا جيعل بال احلـاج     ،  الوسع ىف سبيل ذلك   
مسترحياً، وصدره منشرحاً مما جيلب له السعادة       

 .أحوالهالروحية والسكينة القلبية ىف كل 
٥.  ويـشمل الطلبـات     :ياإلعداد احلس 

 حيتاجها احلاج ىف سـفره وهـى      واألشياء الىت   
حقيبـة   ، و  حيمل فيها أوراقه   حقيبة يد صغرية  

أو  أقـراص     مثـل  : صيدلية احلاج  و،  األمتعة
 ، للكحة ، لإلمساك ، لإلسهال ،للصداع: حبوب

مـضاد  ،  )الدوخـة ( للدوار   ،مغص للسيدات 
مع بالطبع  قطرة للعني،   ،   إنفلونزا عالج،  حيوي

يـشكو  مرض معني   املعتاد للحاج ألى    العالج  
----------------------------------------  

١٢ كالنِ مسِ بأَن نالترغيب والترهيب ع  
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تذكرة الدواء اخلاصـة ـذا      منه باستمرار و  
  .وكشف مقاس النظارةالعالج، 

  هاتـــــــتنبي
ال "ينتشر بني كثري من العوام عبـارة         .١

 -ويقصدون من املناسـك     -! تسأل عن شيء  
وهذا جيعل   ..!!"واعمل كما يعمل الناس هناك    

احلاج ال يهتم بالتعرف على مناسـك احلـج،         
 ! كثرياً من الناس مثله    فيذهب هناك ويفاجأ بأن   

يبطل عملـه، ألن    يتخبط وقد   قع ىف حرية و   في
فأول الشريعة ال تعذره ىف إصراره على جهله،        

 .العلم مث العمل ..  يطالب به املسلم شيء
بعمـل  أنفـسهم   يشغل بعض الناس     .٢

، فـإذا ذهبـوا إىل هـذه        كشوف باملشتريات 
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األماكن شغلوا أوقام بالبحث عن املشتريات      
وال ما جاءوا ألجلـه      هنا، وتركوا    هامع توفر 

 الـذى   عمل الرب واخلـري    من   جيدونه إال هناك  
صالَةٌ في  { :r كما قال  أضعافاً كثرية اهللا  جعله  

        واهيما سف الَةص أَلْف نلُ مي ٰهذَا أَفْضجِدسم
إِال املَسجِد احلَرام، وصالةٌ في املَسجِد احلـرامِ        

  ١٣  } سواهة أَلْف صالة فيماأَفْضلُ من مائَ
اجلماعـة   صالة   حىت قال بعض العارفني أنَّ    

أكثر من عمر نوح ىف     احلرام  البيت  ىف  الواحدة  
الصالة الواحـدة   : ؟ قال كيف:  قيل ،طاعة اهللا 

ـ   ماعة ت وىف اجل  ،مبائة ألف صالة   سبع كـون ب
تكتـب بعـشر،    أصالً   ضعفا، وهى    وعشرين

النـاتج  ، جتـد    ا ىف بعـضه   فاضرب كل هـذ   
----------------------------------------  

 مسند اإلمام أمحد عن جابر بن عبد اهللا ١٣



  يديدوزَوزَد أبد أبممححزى مزى مووفَفَ  EE  ٢٢٢٢  DD  زَاد احلَاج و املُعتَمرزَاد احلَاج و املُعتَمرمخْتَصر مخْتَصر 
------------- --------- --- -------------- -   

 

أعمال الرب  وليست الصالة فقط، ولكن     !عجيباً
التسبيحة مبائة ألف    ،تضاعف إىل مئات اآلالف   ت

وهكذا إكراماً مـن الـرمحن       مثلهاوالصدقة  
ه شيء عن   فاملؤمن املوفق من ال يشغل    ،  هلضيوف

 ىف سوق الفضل اإلهلى   طاعة اهللا، واإلقبال عليه     
كرمي أبو  ىف مقام ال   عبادالالذي أقامه اهللا إلكرام     
الذي جعل مالـه     اخلليلالكرام سيدنا إبراهيم    

محن وولده للقربان وبدنـه     للضيفان وقلبه للر  
   ، فكوفئ مبقام اخللة من الرمحنللنريان
} x‹ sƒ ªB $# uρ ª! $# zΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) WξŠ Î= yz ∩⊇⊄∈∪ {] النساء[ 
توسـعة   أيـضا    حلجامن آداب سفر     .٣

ه ه وعلى من معنفسالزاد والنفقة على احلاج ىف   
 .الرفاق ومن األهل أو اإلخوان
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اإلحامر  

  اإلستعداد للسفر
 يتأهب احلاج   ،وعندما يتحدد موعد السفر   

  :التجهيزات الالزمة له قبل سفره وأمههافيتم 
ية ألهله وأوالده واإلشـهاد     عمل وص  .١

 .ماله وما عليهعليها، وأقلها أن يثبت 
 .تقليم أظافر اليدين والرجلني .٢
الذي على اجلسد    الزائدحلق الشعر    .٣

 .وخاصة شعر العانة وحتت اإلبط
يأتى أهله حىت ال يشتهى هذا األمـر         .٤

 . للحجسفرهمغادرته هلم وبعد 
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  مواقيت اإلحرام: اإلحرام
والقاعدة الشرعية أن أى ميقات ميـر بـه         

 ال جيوز   ، أو حياذيه بالبحر أو اجلو     ،احلاج بالرب 
حرام ، فإن مر به من غري إ      له أن مير به إال حمرماً     

جيب عليه أن يرجع إليه ليحرم أو يذبح فدية أو         
  .يطعم ستة مساكني أو يصوم ثالثة أيام

 أو  ،حيرم من بيتـه   يجوز للحاج أن    وعليه ف 
من املطار إن كان مسافراً بالطائرة، وحيرم حبذاء        

 إن كان مسافراً    ١٤رابغ وهى ميقات أهل مصر    
بالباخرة، وحيرم من آبار على بـالقرب مـن         

  .ملنورة إن كان مسافراً بالطريق الربىاملدينة ا
----------------------------------------  

  :أما بالنسبة للمواقيت للبالد األخرى فهى كاآلتى ١٤
  .وهى ميقات أهل جند والكويت أو من جاء من ناحيتهم: نازلقرن امل) أ ( 
  .وهى ميقات أهل اليمن أو من جاء على طريقهم: يلَملَم) ب(
  .وهى ميقات أهل العراق أو أي حاج سلك هذا الطريق: ذَات عرق) جـ(
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  الْغسل
ويبدأ عمل احملرم بالغسل أو الوضوء ملن ال        

  :يستطيع وكيفيته كاآلتى
توضأ وضوءه للصالة مـا عـدا غـسل         ي

يفيض ، مث    وينوى بقلبه غسل اإلحرام    ،القدمني
 األيـسر  ، مثجانبه األمينف ،املاء على رأسه أوالً   

 ال   غسل بصابون  فإذامع التدليك بغري صابون،     
أى (لتثليـث   وا،  حيسب هذه املرة من الغسل    

، مـستحب ) غسل كل عضو ثـالث مـرات   
 :ويدعو ذا الدعاء عند اإلغتسال
  دعاء اإلغتسال

بسم اهللا اللـهم اجعلـه ىل نـوراً         { 
وطهوراً وحرزاً وأمناً من كـل خـوف،        
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     وشفاًء من كل داء وسقم، اللهم رىن  طه
ي وأجـرى   ر قلىب واشرح ىل صدر    وطه

على لساىن حمبتك ومدحك والثناء عليك،    
فإنه ال قوة ىل إال بك، وقد علمـت أن          
قوام ديىن التسليم لك، واإلتباع لـسنة       

  } وعلى آله وصحبه وسلم rنبيك 
  لبس اإلحرام

وبعد اإلغتسال يلـبس احلـاج مالبـس        
اإلحرام، وهى للرجل البشكريين أحدمها يلفه      

 وميسكه من   على نصفه األسفل ويسمى اإلزار    
، الوقوع الكَمر اجللد الذي يلفه على وسـطه       

  .والثاىن الرداء الذي يضعه على كتفيه
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ن لبسالوليس عليه شيء أن يضع عطراً قبل        
، مع كـشف    أما املرأة فتلبس مالبسها املعتادة    

، الوجه والكفّني وجتوز الثياب البيضاء وغريها     
  .ويدعو احلاج عند لبس اإلحرام ذا الدعاء

   لبس اإلحرامدعاء
احلمد هللا الذى رزقىن ما أوارى بـه        { 

عورتى، وأؤدى فيه فرضي، وأعبد فيـه       
احلمـد هللا    .رىب، وأنتهى فيه إىل ما أمرىن     

الذي قصدته فبلغىن، وأردتـه فأعـانىن       
وقــبلىن ومل يقطــع ىب، ووجهــه أردت 
فسلمىن، فهو حصىن، وكهفى، وحرزى،     

، وظهرى، ومالذى، ورجائي، ومنجايـا    
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  }. وعوىن، ىف شدتى ورخائىوذخرى،
مث خيرج من مغتسله وقد لـبس مالبـس         

  : وعليه بعد ذلك ما يلى،اإلحرام
 اإلحرام إن مل يكـن ىف       يصلى ركعتا  -

 فإن كـان ىف وقـت فريـضة        وقت الفريضة، 
كالظهر أو العصر، أغنت عن ركعىت الـسنة،        

 قل يـا    {ويستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاحتة       
 قـل   { و   كعة األوىل، ىف الر  } .أيها الكافرون 

 إن كان حافظاً    ىف الركعة الثانية   } هو اهللا أحد  
  .هلما، وإال فليصلي مبا شاء

 أو  ، أو احلج والعمرة   ،ينوى احلج فقط   -
 وهى ما نفضله للقـادمني مـن        ،العمرة فقط 

 احلاج، وملـا    ىخارج مكة ملا فيها من يسر عل      
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، ىدهفيها من بذل للفقراء ألنه يثبت عليه ا الْ
ويـدعو  ،  متكينه من التمتع ىف البيت احلـرام      و

 :بدعاء اإلحرام قائال
  دعاء اإلحرام
 أو احلـج    -اللهم إىن نويت احلـج      

 وأحرمت ا هللا    - أو العمرة    -والعمرة  
   رها يل، وتقبلها مين، وأعين على    تعاىل فيس

  .أداء الفريضة
اللهم إين أسـألك أن جتعلـىن ممـن         

  .مركاستجاب لك وآمن بوعدك واتبع أ
اللهم إين خرجت من شـقّة بعيـدة،        
وأنفقت ماىل ابتغاء مرضاتك، فإن عرض      
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ىل عارض حيبسىن فخلّىن حيث حبـستىن       
لقدرتك الىت قدرت على واجعلىن مـن       
وفدك الذين رضيت وارتضيت ومسيـت      

  .وكتبت
اللهم أحرم لك حلمـى، وشـعرى،       
ودمى، وعظامى، وخمى، وأعصاىب أبتغـى      

  .ةبذلك وجهك والدار اآلخر
لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك       
لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللـك، ال       

لبيك اللهم ريب وسـعديك،      .شريك لك 
 ،لبيك لبيك، لك احلمد ال شريك لـك       

والنعمة والشكر والثناء احلسن اجلميـل      
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  .لك، ال شريك لك
 العائـذ   لبيك لبيك، عبدك املـضطر    

 وشر شيطاىن،   جبنابك العلى من شر نفسى    
لعائذ جبمالك من جاللك، وبرضاك من      ا

 من عقوبتك، وبـك     سخطك، ومبعافتك 
  .منك، ال شريك لك

 ىف إجتاه األمـاكن     يتحرك احلاج بعد ذلك   
  : بعد ركوبه وهوويدعو بدعاء السفر، املقدسة

  دعاء السفر
ر ، سبحان الذي سخ   )اًثالث(بسم اهللا   { 

، اللـهم  )اًثالث(لنا هذا وما كنا له مقرنني  
صاحب ىف الـسفر واخلليفـة ىف       أنت ال 
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األهل واملال والولد، اللهم إىن أعوذ بك       
من وعثاء السفر وسوء املنقلـب ومـن        
كآبة املنظر، وأعوذ بك من اجلزع ىف غري        

بك من الفنت ما ظهـر      ما جزع، وأعوذ    
اللهم إىن أسألك ىف سفرى     منها وما بطن،    

  .هذا الرب والتقوى والعمل مبا ترضى
يـاًء،  ت بطراً وال ر   اللهم إىن ما خرج   

ة ولكـن  وال كرباً وال مسعـة وال شـهر       
اء مرضاتك، وإتقاء سخطك    خرجت ابتغ 
  .جل جاللك

 ،فنسألك اللهم من اخلري أكثر مما نرجو   
  .ونعوذ بك من الشر أكثر مما خناف وحنذر
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 وهـون علينـا      لنا البعـد   اللهم اطوِ 
السفر، وأشهدنا اخلري فيمن نقبل عليـه،       

سر اخلري لنـا حيثمـا       وي ،ويسرنا للخري 
   ه لنا اخلري حيثما    حللنا وأينما نزلنا، ووج

  } هناوجهنا وجو
  التلبيــة

   ىويظل بعد ذلك يلب  بصوت يس منفسه،  ع 
  .للرجل وبصوت خافت للمرأة

وتتأكد التلبية عن كل ركوب أو نـزول،        
وصعود أو هبوط، وعند تغري األحـوال، وال        

... يت احلـرام    يقطع التلبية إال عند دخوله الب     
  .ألا سنة مؤكدة
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  آداب الْمحرم
  : Uاألمور الىت أشار إليها اهللا جنب ـت
}  yϑ sù uÚt� sù  ∅ÎγŠÏù ¢k ptø: $# Ÿξ sù y]sù u‘ Ÿω uρ 

šXθÝ¡ èù Ÿω uρ tΑ#y‰ Å_ ’ Îû Ædk ys ø9   )البقرة١٩٧(.} #$

 اسم جامع لكل لغو وخىن وفجور       :والرفث
مـاع أو   الكالم، كاحلديث بشأن النساء أو اجل     

  .يةهن بصورة ال تليق باآلداب الشرعمع
 اخلروج من كل طاعة، والوقوع      :والفسوق

الغيبة والنميمة وقول  ىف أى معصية، كالكذب و    
  . والشتم والقذف وغريهاالزور

 هو اخلصومة واملشادة ىف الكالم      :واجلدال
واحلديث ولو مع الرفاق فضالً عن غريهم، فال        

وكـذا  ،  الـشراء جيوز اجلدال حىت ىف البيع و     
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اجلدال ىف أى أمر من األمور ال يليق مبن قصد          
  . إبتغاء رضوانهUاهللا 

  حمظورات اإلحرام ومباحاته
باإلضافة إىل ما سبق، هناك اشياء ميتنع على        

  :احملرم القيام ا وهى
 ملن كـان معـه      عدم مالمسة النساء   .١

 .زوجته ولو بالتقبيل أو الضم أو غريه
 ولو ىف   لطيبال جيوز له أن يستخدم ا      .٢

 . ليس به رائحةاًالصابون، فيستخدم صابون
  عليه تقليم األظافر أو قص الشعرحيرم .٣
 إال  ال يضع شيئاً فوق رأسه مباشـرة       .٤
 .، فمسموح ا لضرورا أو الشمسيةاملظلة
٥.  ،روحيل صيد البحرحيرم عليه صيد الب 
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 .ال تغطى املرأة وجهها وال كفيها .٦
مـن  لبس شيء خميط    ال جيوز للرجل     .٧
 إال احلزام اجللد فقد أبـيح        األحذية  أو الثياب

لضرورته، فإذا إرتكب احلاج شيئاً مـن هـذه       
 أو إطعـام سـتة      ،احملرمات فعليه بذبح شـاة    

 . أو صيام ثالثة أيام،مساكني
 وأن يغسل رأسه    ،وجيوز له أن يغتسل    .٨

الفواسـق  وجيوز له قتل بغري إسقاط شعر منها،    
ب، احليـة،   العقـر  وهى   اخلمسة ولو ىف احلرم   

 .احلدأة، الغراب، والفأر، وكذا الكلب العقور
وجيب عليه أن يشغل وقته بعد التلبية        .٩

بالذكر واإلستغفار وتالوة القـرآن والـدعاء       
 .وتعلم مناسك احلج
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أنـه   ىف كـل ذلـك    احلاج  ويالحظ   . ١٠
بتجرده من ثيابه يعيش كاللحظة الىت يتجـرد        

وبلبـسه ملالبـس اإلحـرام،      ،  فيها من دنياه  
ر لفه باألكفان، وخبروجه مـن بلـده        يستحض

لتقوى أحواله الروحانية،   وذلك   بذهابه إىل قربه  
وختمد شهواته النفسانية، وتـسكن نوازعـه       

 .Uاحليوانية فيكون مقبالً بالكلية على ربه 
  أخطاء شائعة ىف اإلحرام

يكشف كتفه األميـن    كثري من الناس     .١
، االضـطباع بيعرف  ، وهذا    اإلحرام عند لبسه 
 وعند بدء الطواف،     بعد دخول البيت   وهو سنة 

كتفه األمين ويغطيه بعد إنتـهاء      احلاج  ى  فيعر
 .ف مباشرة أما ىف غري ذلك فلم يردالطوا
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 احلـج ىف  أيـام   بعض الذاهبني للعمل     .٢
يدخل األماكن املقدسة مبالبسه     خدمة احلجيج 

 ويتعلل بأنه صار من أهل      العادية بدون إحرام،  
ام مـن داخـل     وهذا خطأ ألن اإلحـر    ،  البلد

أو البلد،  دائمة كسكان   القامة  ألهل اإل امليقات  
أصحاب اإلقامات احملليـة،    العاملني املستدميني   

وغري هؤالء ال بد أن يدخلوا البيت حمـرمني،         
 .ويكون ذلك من ميقام

تتمسك بعض النساء بالنقاب ولـبس       .٣
مع أن احلديث ى ياً صرحياً عـن        ،  القفّازين

 : rذلك ىف قوله 
، تقبِ الْمرآةُ الْمحرِمةُ تنالَ {

 ١٥  }والَ تلْبسِ الْقُفَّازينِ
----------------------------------------  

 .y عن ابنِ عمر صحيح ابن خزمية والبيهقى ىف السنن ١٥
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وآداب  دخول مكة

  البيت احلرام وآياته
  دعاء معاينة معامل مكة

أثناء سفره  وال يزال احلاج مشتغالً بالتلبية      
  :حىت يقترب من مكة فإذا عاين بيوا دعا قائالً

زقـىن  اللهم اجعل ىل ا قراراً، وار     { 
فيها رزقاً حالالً، وطهرين من الـذنوب       
واخلطايا مباء العفو، وثلج املغفرة، وبـرد       
السماح، وتب على توبة حتفظىن بعـدها       
من كل صغرية وكبرية، وأهلمـىن عنـد        
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 الغفلة أو املعصية ندماً أقلع به عن املعاصي
إهلـى  وإنابة أؤوب ا إىل جنابك العلى،       

 الفقر والفاقة،   إهلى إهلى، إىن أعوذ بك من     
كنة، ومن اإلحتياج إىل شرار     والذل واملس 

إهلى أشهدىن ىف أهلى وإخـواىن      خلقك،  
مشاهد احلـسن واإلحـسان، والكـرم       
واإلنعــام، واشــغلىن واشــغلهم بــك 
سبحانك، حىت حنيا حياة طيبة ىف ميادين       

حانك، ورياض املؤانسة   األنس بذكرك سب  
  ومتعىن ومتعهم يا واسـع     معك سبحانك 

 يم بواسع جودك، وعميم فـضلك     يا عل 
وسابق إحسانك، مع الوقاية والسالمة من      
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كل مؤذ ىف بدن أو مال، أو دين يـا رب     
العاملني، وصلى اهللا على سيدنا حممد صالة 

قبل ا ابتهالنا يا جميب     جتيب ا دعائنا وت   
ال إله إال أنت سبحانك إىن كنت       الدعاء،  

لغـم  من الظاملني فاستجبنا له وجنيناه من ا      
وكذلك ننجى املؤمنني، وصلى اهللا علـى       

  }سلم سيدنا حممد وعلى آله وصحبه و
  دعاء دخول مكة

ويواصل بعد ذلك السري ملبيـاً حـىت إذا         
  : دعا ذا الدعاء؛دخل شوارع مكة

اللهم إن هذا احلرم حرمك، والبلد      { 
بلدك، واألمن أمنك، والعبـد عبـدك،       
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جئتك من بالد بعيدة بـذنوب كـثرية،        
ال سيئة، أسألك مسألة املـضطرين      وأعم

إليك، املشفقني من عذابك، أن تستقبلىن      
ـ     دخلىن ىف فـسيح    مبحض عفوك، وأن ت
  .جناتك، جنة النعيم

ولك، اللهم إن هذا حرمك وحرم رس     
اللـهم  فحرم حلمى وعظمى على النار،      

آمىن من عذابك يـوم تبعـث عبـادك،       
أسألك بأنك اهللا الذي ال إلـه إال أنـت          

حيم، أن تصلى وتسلم علـى      الرمحن الر 
 آله وصحبه تـسليماً     سيدنا حممد وعلى  

  }كثرياً أبداً 
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  التأهب لدخول البيت احلرام
يرتل احلاج إىل سكنه املعد له أوالًَ، فيعرف        
مكانه ويترك حاجته بعد أن يطمـئن عليهـا،         
وكذا يترك نقوده بعد اإلطمئنـان عليهـا ىف         

إال عند خروجه بعد ذلك     سكنه، وال يأخذ معه     
  .قدر نفقاته اليسرية الىت رمبا حيتاج إليها

يريح جسمه من عنـاء الـسفر       وعليه أن   
  .الطويل بأخذ قسط ولو قليل من النوم

فإذا أخذ قسطه من الراحـة، فـاألوىل أن         
 مث خيرج من مقره ملبيـاً       ،يغتسل وإال فليتوضأ  

حىت يدخل احلرم من باب السالم أو أى بـاب      
ا وصل البيت احلرام    قريب ملكان إقامته، ، فإذ    

  :ويقولرجله اليمىن  ويدخل ب،خيلع حذاءه
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اللهم افتح لنا أبواب رمحتك وهب      { 
 لنا من فضلك العظيم، وصلى اهللا علـى       

  }سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 
  :فإذا عاين الكعبة دعا قائالً

  دعاء النظر إىل الكعبة
اللهم أنت السالم ومنك الـسالم      { 

الم، وأدخلنا اجلنـة دارك     فحينا ربنا بالس  
دار السالم، تباركت وتعاليـت يـا ذا        

  .اجلالل واإلكرام
اللهم افتح ىل أبواب رمحتك ومغفرتك      
وأدخلىن فيهـا، بـسم اهللا واحلمـد هللا         
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والصالة والسالم على سيدنا حممد رسول      
اهللا، ال إله إال اهللا، ال إله إال اهللا، ال إله إال     

 اهللا أكرب، ال إلـه  اهللا، اهللا أكرب، اهللا أكرب، 
ك ولـه   إال اهللا وحده ال شريك له له املل       

أعـوذ  احلمد وهو على كل شيء قدير،       
برب البيت من الكفر والفقـر، ومـن        

  .عذاب القرب وضيق الصدر
اللهم زِد بيتك هذا تشريفاً وتكرميـاً       
وتعظيماً ومهابة ورفعة وبراً، وزِد يا رب       

ومهابة من كرمه وشرفه تشريفاً وتعظيماً      
 سيدنا حممـد    ورفعة وبراً وصلى اهللا على    
  }وعلى آله وصحبه وسلم 
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  آداب وخصائص البيت احلرام
الصالة أو الذكر أو التـسبيح أو أي         .١

عبادة فيه تعدل مائة ألف فيما سـواه، لقـول          
صالَةٌ في مـسجِدي ٰهـذَا      { : rرسول اهللا   

ـ         سجِد أَفْضلُ من أَلْف صالَة فيما سواه إِال املَ
        ـنلُ ماحلرامِ أَفْض جِدي املَسالةٌ فصو ،اماحلَر

 ١٦ }ئَة أَلْف صالة فيما سواهما
جيوز التنفل فيه ىف أي وقت من أوقات  .٢

 rالليل أو النهار، فقد خصه سيدنا رسول اهللا         
يا بنِي عبـد e: }    ذه امليزة الكربى ىف قوله    

حداً طاف بِٰهذا البيت، وصلَّى مناف، ال تمنعن أَ
  ١٧. }عة شاَء من لَيلٍ ونهارٍأَي سا

----------------------------------------  
  . اإلمام أمحدمسندعن جابر بن عبد اهللا  ١٦
  . عن جبري بنِ مطعمصحيح ابن حبان ١٧
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 أمام املصلى أو    املرور أباحت الشريعة  .٣
 ويسجد املصلى على ظهره إذا س بني يديه ولاجل

 .مل يكن هناك فرجة، وذلك منعاً لشدة الزحام
، كما  ال حيل للحاج لُقطة البيت احلرام      .٤

يأخذ شيئاً من حاجيات احلرم     أنه ال جيوز له أن      
 .لنفسه أو لغريه

٥.   ع محام احلرم ولو ال حيل للحاج أن يرو
وقف على كتفه، كما أنه حيرم عليه أن خيلع أو          

إِنَّ { : r هقوللرم،  باحليقطع أى نبتة خضراء     
ٰهذا البلَد حرام، حرمه اللَّه إِىل يومِ القيامة، ال         

ال يعضد شوكُه، وال تلْتقط لُقَطَته      ينفَّر صيده، و  
  ١٨  }ن عرفَها، وال يختلى خالؤهإِال م
 ال  Uيعلم احلاج علم اليقني أن اهللا       ول .٦

----------------------------------------  
 مسند اإلمام أمحد وصحيح ابن حبانعن ابنِ عباس  ١٨
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    رد اهلم بـه وقبـل     يؤاخذ اإلنسان بالذنب 
U: }  ، قد قـال   وقوعه إال ىف احلرم    tΒ uρ ÷Š Ì� ãƒ 

ÏµŠ Ïù ¥Š$ ys ø9 Î* Î/ 5Ο ù= Ýà Î/ çµ ø% É‹ œΡ ô ÏΒ A># x‹ tã 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊄∈∪ 
 عندما  t وهذا ما جعل سيدنا عمر       ،]احلج [}

كان ينتهى احلج، يأخذ درتـه ويـضرب ـا     
احلجيج ويأمرهم مبغادرة مكـة والتوجـه إال        

حىت ال  { : بالدهم، وعندما سئل عن ذلك قال     
يأنسوا بالبيت فتذهب هيبته من قلوم، فيقعون    

 . }ىف الذنب وهم ال يشعرون
 ما حدا بكثري مـن أصـحاب        وهذا أيضاً 

 كسيدنا  ؛ إىل ترك ااورة باحلرم    rرسول اهللا   
، فقد أقـام ىف الطـائف       yعبداهللا بن عباس    

ال آمن على نفسي  {:ورفض ااورة مبكة وقال   
، وأيضاً  } أن أقع ىف املخالفة مبكة وأنا ال أشعر       
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ألن  {: قال سيدنا عبداهللا بن مسعود ىف ذلـك     
ري من أن أذنـب      خ ١٩ةأذنب سبعني ذنباً بركي   

، وكانوا يرون أن السيئات     } ذنباً واحداً مبكة  
 .تتضاعف مبكة كما تتضاعف احلسنات

عبادة، النظر إىل الكعبة     Uجعل اهللا    .٧
، فقـد   ظ بذكر أو تأمل بفكر    كان بغري تلفُّ  ولو  
إِنَّ اهللا ينزِلُ يف كُـلِّ يـومٍ ولَيلَـةr : }          قال  

 هذا البيت ستونَ    عشرين ومئة رمحة، يرتلُ على    
ـ     صلِّني، وعـشرونَ   للطّائفني، وأَربعـونَ للم

رِيناظ٢٠ }للن  
املطاف حولـه   من خصائص البيت أن      .٨

، فعلى احلاج أن العدديتسع للطائفني مهما كان   
----------------------------------------  

  .موضع قريب من مكة ١٩
  عن ابن عباس رواه الطرباين يف الكبري واألوسط٢٠
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وال يزاحم وال يؤذي أحـداً ىف     ميشي بالسكينة 
 .ه أو بأي جارحةيد أو هلسانطوافه أو سعيه ب

بيـت مهبطـاً     هـذا ال   Uجعل اهللا    .٩
، فعلى احلـاج أن  اره باملغفرةولرمحاته، ووعد ز 

  فيهاUيستحضر ذنوبه وعيوبه ويتوجه إىل اهللا    
من أتيح له زيارة هذه األماكن      راجياً غفرانه، ف  

 فمىت؟ وأين يغفر له؟ له Uيغفراهللا ومل 
قدس اهللا هذا املكان وما حولـه،        . ١٠

 ،وجعل أبواب السماء مفتوحة إلجابة الـدعاء      
 أو عنـد الـركن      ، عند احلجر األسـعد    سواء
 أو  ، أو عنـد امللتـزم     ، أو عند امليزاب   ،اليماىن

أو عنـد مقـام     ،   أو عند زمزم   ،حجر إمساعيل 
 . عليه السالمإبراهيم
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فعلى احلاج أن يتأدب ىف هذه األماكن وال        
  : rيدعو بإمث وال بقطيعة رحم فقـد قـال          

}    مـن املالئكـة      الكعبة حمفوفة بسبعني ألف 
 .٢١} غفرون اهللا ملن طاف ا ويصلون عليهيست

  آيات البيت احلرام
 (βÎ¨ { : ىف قولهUوهى الىت أشار إليها اهللا 
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  :وهذه اآليات تنقسم إمجاالً إىل قسمني
 وهى أن مـن دخلـه       :آيات معنوية : أوالً

يكون آمناً من غضب اهللا، وسخط اهللا وعذاب        
----------------------------------------  

  .أخرجه من ظهريه ىف اجلامع اللطيف ٢١
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إن {: rاهللا، وىف ذلك يقول سيدنا رسول اهللا        
هذا البيت دعامة اإلسالم ومن خرج يؤم هذا        

وناً البيت من حاج أو معتمر زائراً، كان مـضم      
على اهللا إن رده رده بأجر وغنيمة، وإن قبضه         

، هذا باإلضافة إىل استجابة     ٢٢}أن يدخله اجلنة  
 ، وغفـران الـذنوب    ، وحتقيق الرجاء  ،الدعاء

 وغريها من أنـواع الفـضل       ،وشرح الصدور 
  .اإلهلي والفتح الرباين

 وهي األماكن الـىت     :اآليات احلسية : ثانياً
  :و حوله ومنهاخصها اهللا بالفضل ىف البيت أ

وهو ياقوتة من اجلنـة     :احلجر األسود  .١
احلجر األسود ميني اهللا ىف     {:  يف شأا    r يقول

األرض، يصافح ا عباده كما يصافح أحدكم       
----------------------------------------  

  .ألزرقىمكة ل ورد ىف جممع الزوائد وشفا الغرام وتاريخ  ٢٢
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استقْبلَ رسولُ اللَّه    {: وقد ورد أنه   ،٢٣}أخاه
رجي طَوِيالً     . الْحكبي هلَيع هيفَتش عضو ّثُم . ّثُم
: فَقَالَ. ت فَإِذَا هو بِعمر بنِ الْخطَّابِ يبكي      الْتفَ

اتربالْع كَبسا تنهـه رما ع٢٤ }ي  
يأيت الركْن يوم القيامة أَعظَـمr : }      وقال  

       انـفَتانٌ وشـسسٍ، له ليأَبِي قُب نوىف  .٢٥ }م
، وهـو   مه باحلق يشهد لمنِ استلَ  { :درواية زا 
  .}  يصافح ا خلْقَهUيمني اهللا 

 ىف هذا احلجر    سر ال tويفسر اإلمام على    
عمر بن اخلطاب دار بينه وبني    الذي   ىف احلديث 
t َفَقَالَ أنه رجلَ الْحقْبتاس افلَ الطَّوخا دّلَم:  

}         ،فَـعنالَ تو ّرضالَ ت رجح كّأَن لَمإِين َألع
----------------------------------------  

  .اه األزرقى ىف أخبار مكة واحملب الطربى ىف القرى عن ابن عباسرو ٢٣
  .عن ابن عمرسنن ابن ماجه  الدموع، صبتأى  ٢٤
  . رواه أمحد، والطرباين يف األوسط عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص٢٥
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لَوو ّثُم ،كلْتّا قَبم قَبلُكي ولَ اللَّهسر تأَيالَ أَين ر
يا أَمري املُؤمنِني   : قَبّلَه، فَقَالَ عليّ بن أَبِي طَالبٍ     

بِكتابِ اللَّـه   : بِم ؟ قَالَ  : إِنّه يضرّ وينفَع، قَالَ   
U َابِ   : ، قَالتك نم كٰذل نأَي؟    و قَـالَ  اللَّه :
وإِذْ أَخذَ ربّك من بنِي آدم مـن        { :  تعاٰلى قَالَ

ورِهظُه   مهتّذُري إِلَّىِ} م :     مآد اللَّـه لَقٰلى، خب
        ـمهّأَنو ّبّالر هّبِأَن مهرّفَقَر ،رِهٰلى ظَهع حسمو

تب ٰذلك  الْعبِيد، وأَخذَ عهودهم ومواثيقَهم وكَ    
        ،انانـسلو اننيرِ عجذا الْحهكَانَ لو ،قيف ر

افْتح فَاك، فَفَتح فَاه، فَأَلْقَمه ٰذلك الرّقّ،       : فَقَالَ
اشهد لمن وافَاك بِاملُوافَاة يـوم الْقيامـة      : فَقَالَ

يؤتٰى يوم : ولُوإِين أَشهد لَسمعت رسولَ اللَّه يقُ   
        دهـشي قانٌ ذَلسل لَهو دورِ اَألسجبِالْح ةاميالْق
        ّرضي نِنيماملُؤ ريا أَمي وفَه يدحوّبِالت هلَمتنِ اسمل
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    رمفَقَالَ ع ،فَعنيوt :     يف يشأَنْ أَع وذُ بِاللَّهأَع
ا أَبي يهِمف تمٍ لَسنِقَوس٢٦ } ا الْح  

وهو الـركن املواجـه     :الركن اليماىن  .٢
 ، قال فيـه   للحجر ىف اجلهة األخرى من الكعبة     

r :}       ان علـىنعلى الركن اليماىن ملكان يؤم
إِنَّ { :rوأيضاً يقـول    ،  ٢٧}دعاء من مر ما   

مسح الركْنِ الْيمانِي والركْنِ اْألسـود يحـطُّ        
  ٢٨} الْخطَايا حطَّاً
بين الرّكْنِ والْمقَامِ وزمزم  { :أيضاًوقد ورد  

قُبور تسعة وتسعني نبِيّا وأَنَّ قَبر هود وصـالحٍ         

----------------------------------------  
أَبو احلسن القَطَّان يف و اهلندي يف فضائلِ مكَّةَ، ، رواهأَيب سعيد اخلدريعن  ٢٦
 جامع املسانيد واملراسيل، طواالتامل

  .عن ابن عمر، مسند اإلمام أىب حنيفة، وأخرجه األرزقى موقوفاً ٢٧
  .رواه أمحد والنسائي،yعن ابن عمر  ٢٨
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ةقْعالْب لْكي تيلَ فاعمإِسبٍ ويعش٢٩ }و  
وهو املكان الذي بني احلجـر       :امللتزم .٣

 ما   ويقابله املستجار وهو   ،األسود وباب الكعبة  
بني الركن اليماىن والبـاب املـسدود خلـف        

ويسمى بامللتزم ألن الناس يلتزمونـه      ،  الكعبة
ما دعا أَحـدr : }    للدعاء عنده حتقيقاً لقوله     

لَه جِيبتمِ إِالَّ اسزلْتي ٰهذَا الْمٍء في٣٠  }بِش  
 :مقام إبراهيم .٤

عليـه  وهو احلجر الذي وقف عليه اخلليل       
ىف بيت أو لـآلذان بـاحلج، و      لبناء ال السالم  
  :قُلْت: عن عمر رضي اهللا عنه قَالَاحلديث 

 يا رسولَ اهللا، لَوِ اتخـذْت مـن مقَـامِ           {
----------------------------------------  

  ، قاله ابن اسباط، وىف كثري غريهاحتفة احملتاج يف شرح املنهاج  ٢٩
  .، جامع األحاديث واملراسيلباسٍ رضي اللَّه عنهماعن ابنِ ع ٣٠
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واتخذُوا منU :}  إبراهيم مصلَّى، فَأنزلَ اهللا     
  ٣١.}] البقرة١٢٥[}مقَامِ إبراهيم مصلَّى

 خلـف   من صلى  {:  ىف شأنه  rوقد قال   
املقام ركعتني غفر له ما تقدم من ذنبـه ومـا           

 .٣٢} تأخر، وحشر يوم القيامة من اآلمنني
 :حجر إمساعيل .٥

وهو املكان املالصق للكعبة والذي عليـه       
ئرة، ومسي حجـر    جدار على صورة نصف دا    

  :إمساعيل ألنه ورد
 }        بِّـهكَا إلَى رش المّالس هلَييلَ عاعمإنَّ إس

 فَأَوحى اللَّه إلَيه أَنْ افْتح لَك بابا من         ؛ةَحرّ مكَّ 
الْجنّة في الْحجرِ يخرج علَيك الرّوح إلَى يومِ        

----------------------------------------  
   سنن النسائي الكربىtمر عن ع ٣١
   رواه الديلمى والقاضى عياض ىف الشفاء ٣٢
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ةاميمن   ولذا فإنه  الكعبةوهو جزء من     ٣٣ } الْق
أراد أن يدخل الكعبة وتعذّر عليه ذلك، فعليه        

 yبالصالة ىف احلجر، ملا قد روى عن عائشة         
  : فقالت eأا أخربت عن رسول اهللا 

 }       ،لِّي فيهفأُص تلَ البيخأنْ أد بأُح تكُن
فأَخذَ رسولُ اهللا بِيديِ فأَدخلَينِ الْحجر وقـال        
صلِّي يف الْحجرِ إن أردت دخولَ البيت فإِنمـا      

   تيالب نة مطْعق وأن فيه   ومن فضائله ،  ٣٤ } ه
 وفيه امليـزاب  ،   هاجر إمساعيل وأمه  سيدنا قرب

من على سـقف    املتجمع   املطر   الذي يرتل فيه  
ما من أحد يدعو حتـت       {: rيقول  الكعبة و 

 .٣٥} امليزاب إال استجيب له
----------------------------------------  

 .، أخرجه احلسنحاشية البيجرمي على اخلطيب ٣٣
  ، سنن الترمذيyعن عائشة  ٣٤
  . رواه اجلامع اللطيف وشفاء الغرام ٣٥
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 :احلطيم .٦
وهو اجلزء الواقع ما بني احلجر األسـود        

 ومسى بذلك ألنه    ،ومقام إبراهيم وزمزم واحلجر   
ليهـا،  حيطم الذنوب يعىن يكسرها ويقضى ع      

 أنه يقول للمرء بعد     rوفيه املَلك الذي أخرب     
 استأنف  {: فراغه من الطواف وصالة ركعتني    

العمل فيما بقي فقد كفيت ما مضى وشفع يف         
  ٣٦  }سبعني من أهل بيته

 آيات جامعة
فمنها إلقاء هيبة هذا البيـت وتعظيمـه ىف         

 وكف اجلبابرة عنه علـى مـر        ،قلوب الناس 
ل العقوبة ملن قـصده     ر، وتعجي وعصوالالدهور  

----------------------------------------  
قال أبو حممد ،خبار مكة لألزرقي،أعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده ٣٦

 . سعيد بن سامل بإسناده مثلهىي بناخلزاعي حدثنا حي
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  .بسوء كأصحاب الفيل
ومنها أن الفرقة من الطري تقْبـل حـىت إذا          
كادت تبلغه إنفرقت فرقتني، فال يعلوه شـيء        
منها إال الطائر املريض فإنه يعلو ظهره للحظات        

  .فيشفى بإذن اهللا
ومنها أن املطر إذا عم مجيع جوانبه دل ذلك  
على حصول اخلصب ىف مجيع جهات األرض،       
وإن كان املطر من جانب، أخـصب اجلانـب         

  .الذي جتاهه من األرض
ومنها أنه منذ خلقه اهللا تعاىل، ما خال عـن          

  . من إنس أو جن أو ملَك أو غريهمطائف به
  ...وغريها الكثري 

  .…والكثري 
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  الطواف

الطواف لغة معناه الـدوران أو       :معناه
مفرداً اللف حول شيء ثابت، ولكنه إذا أطلق        

هـى البنـاء    الىت  الطواف بالكعبة،   صد به   فيق
 وولده امساعيل   املربع الذي بناه سيدنا إبراهيم    

، عليهما وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت التسليم      
  .قع ىف وسط البيت احلرامهى تو

يبدأ احلاج ىف الطواف ابتداءاً      :كيفيته
من احلجر األسود أو ما يوازيـه، فيتجـه إىل          

يـضع يـد    (يستلمه  احلجر األسود ويقبله أو     
 إن استطاع، فإن مل يستطع أشـار إليـه          )عليه

  : بكفه وقال
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  دعاء بدء الطواف
بسم اهللا، اهللا أكرب، نويت طـواف       { 

البيت العظيم سبعة أشـواط لوجـه اهللا        
اف  طـواف العمـرة، أو طـو       -الكرمي

 اللـهم   -القدوم، أو اإلفاضة أو الوداع    
  } ووفاًء بعهدك ك، وتصديقاً بنبيكإميانا ب

  .مث يسري ويشتغل بذكر اهللا أو الدعاء
ونستحسن كما قرر مجهور العلماء أن يدعو 

احلاج مبا خيطر على قلبه ىف تلك الساعة من 
ى ـور الدنيا أو اآلخرة، ألن ذلك أرجـأم

لإلجابة، وال يشغل احلاج نفسه بالدعاء من 
  .كتاب أو صحيفة أو غريها
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حجر ويراعى أن يكون الطواف من خارج       
من البيت، فمن طاف من داخله      ه   ألن اعيل،إمس

فَسد طوافه، وأيضاً يراعى أن يكون مشيه بعيداً      
زء الذي فضل مـن     وهو اجل "الشذْروان  "عن  

وأيضاً يـستلم الـركن     ،  عرض جدار الكعبة  
اليماين إن استطاع، ويدعو يف ما بني الـركن         

 الدعاء الوارد ذا اليماىن واحلجر األسود:  
وىف اآلخرة  ىف الدنيا حسنة ربنا آتنا{ 

  }حسنة وقنا عذاب النار 
حىت ينتهى إىل احلجر األسود فيكون قـد        

فيكرر التكبري أمام احلجر    واحداً،  قضى شوطاً   
األسود مقَبالً أو مستلماً أو مشرياً، وميضى حىت  

  .سبعة أشواطالينهى 
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   الطوافعتارك
مث يذهب خلف مقام سيدنا إبراهيم ويصلي       

 ة الطواف إن استطاع وإال فل     ركعتني سيصلي ن
  :قائالًالصالة وينوى ، ىف أى موضع من املسجد

نة الطواف هللا   نويت صالة ركعىت س   { 
وينـدب أن يقـرأ ىف      ،"تعاىل، اهللا أكـرب   

 } قل يا أيها الكـافرون       {الركعة األوىل   
   }} قل هو اهللا أحد {ويف الثانية 
وإال فليقـرأ مباشـاء،      حافظاً هلما    إن كان 

يس هناك وقت للمنع أو للكراهة بالنـسبة        ول
لركعىت الطواف للحديث الذي ذكرناه آنفـاً       

يا بنِي عبد مناف، ال تمـنعنr : }       وهو قوله   
عة شاَء  أَحداً طاف بِٰهذا البيت، وصلَّى أَي سا      
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  ٣٧ }من لَيلٍ ونهارٍ
  شروط صحة الطواف

 علـى   ولكى يكون الطواف صحيحاً جيب    
  :احلاج أن يراعى الشروط اآلتية

الطهارة الظاهرة والباطنة ىف الثـوب       .١
 :واجلسد طوال مدة الطواف

أى أنه يبدأ الطواف متوضأ، وإذا انـتقض        
 فعليه أن يقطع طوافه ويـذهب       ؛هوضوءه أثناء 

ويتوضأ مث يعود فيكمل طوافه ويبىن على مـا         
سبق، فإن كان طاف ثالثاً مثالً يكمل األربعة،        

 .ألفضل أن يبدأ من عند احلجر األسودوا
 :أن يستر عورته .٢

----------------------------------------  
 .صحيح ابن حبانعن جبري بنِ مطعم  ٣٧
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الشريعة من الـسرة إىل     وهى كما حددا    
 .الركبتني بالنسبة للرجل

ومجيع أعضاء البدن ما عدا الوجه والكفني       
بالنسبة للمرأة، وهذا ما أمجعت عليه املذاهب        
الفقهية إال مذهب اإلمام مالك، فإنـه جعـل         

 .طعورة الرجل السوءتني فق
يراعى أن تكون بداية كل شـوط       أن   .٣

والشوط الـذي ال     :ابتداء من احلجر األسود   
 .ى إليه ال يحسب من احلجر أو ال ينتهيبدأ
 فإن  :أن يستكمل األشواط إىل سبعة      .٤

 .قل عن ذلك فسد طوافه
 ويطـوف  :أن يكون البيت عن يساره    .٥

 .على ميينه، وال جيوز خالف ذلك
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  ما يباح للطائف
 ال تبطـل     أثناء طوافه أمور   ويباح للطائف 

  : ويكون صحيحاً مع فعلها، منها،الطواف
ــه  .١ ــضةإذا أدركت  ومل يكمــل :الفري

أشواطه، فعليه أن يصلي الفريضة ىف مكانـه مث         
يكمل أشواطه عقب الصالة، وكذا يباح له أن        
يقطع الطواف للصالة على جنازة، أو للخروج       
للوضوء أو بسبب رعاف حصل له، ويكمـل        

 .ل هذه األسباببعد زوا
 وال  إذا كان ضعيفاً أو مسناً أو مريضاً       .٢

 يباح له   :يستطيع أن يؤدى الطواف كله متتالياً     
أن يقعد خارج املطاف ليـستريح مث يكمـل         

 .طوافه، حىت ولو تكرر ذلك
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طواف لقوله  ىف ال يباح للطائف الكالم     .٣
r : }   إِ   إنَّ الطَّواف الةثْلُ الصم تيالبِالْب كُمأَن  

 نكَلَّمونَ، فَمتإِال     ت كَلَّمـتفَال ي كَلَّمـرٍ  تيبِخ {  
 مع أنه أباح الكالم     rوجتدر اإلشارة إىل أنه     ٣٨

عندها، ن األدب الواجب     إال أنه بي   ؛ىف الطواف 
ثـل  إال ىف أمور شرعية م    أثناءه  وهو أال يتكلم    

السالم أو رده، السؤال عن احلال واألهل إذا        
ألمر باملعروف والنهى عـن     ، ا من يعرف قابل  

 .ثلهااملنكر، تعليم اجلاهل أو إجابة سؤال و م
أن مانع  إذا احتاج الطائف إىل املاء فال        .٤

فقد روى   { :خيرج ليشرب مث يرجع إىل مطافه     
 ٣٩  } شرِب وهو يطوفrأن النيب 

----------------------------------------  
 املستدرك للحاكم وسنن البيهقى الكربىعن ابن عباس رضي اهللا عنهما  ٣٨
 .رواه أبو حامت وy روِي عن ابنِ عباسٍ، اإلمالِء سننه و الشافعي فـي٣٩
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ف أن يطـوف راكبـاً إن       يباح للطائ  .٥
طَاف في حجةe  }   تيسر ذلك فقد ورد أنه      

ريٍالْوعلَٰى باعِ عنٍ. دجحبِم كْنالر ملتس٤٠ } ي  
إذا كان اإلنسان يطوف تطوعاً، فليس       .٦

ـ قطع  عليه شيء إن بدا له أمر جعله          ومل  هطواف
 .يكمله، وليس عليه لزاماً أن يعيده مرة ثانية

  الطواف سنن
وهى األمور الىت لو تركها الطائف فطوافه       

  :صحيح وليس عليه شيء مثل
 أو اإلشـارة    واستالمهأيل احلجر   تقب .١
ورد أيضاً أنـه    له، و  قبe  أنه   ٤١وقد ورد : إليه

----------------------------------------  
و عصا معوجة الطرف صحيح البخارى ومسلم، واحملجن هعنِ ابنِ عباسٍ  ٤٠

  . يشري ا إىل احلجرeكان 
   ٥٤-٥٣وقد وردت األحاديث ىف ذلك صفحة  ٤١
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r        يده على   استلمه، أى مسحه بيده مث وضع
 eأنَّ رسولَ اللّه     {: فمه وقبلها، وورد أيضاً   

طاف بالبيت وهو على بعريٍ كلَّما أتـى علـى          
روكب هإليه بشيٍء يف يد كنِ أشار٤٢ } الر.  

 جاز للحاج أن يفعل أى واحـدة        ومن هنا 
 ،)التقبيل أو االستالم أو اإلشـارة     (من الثالث   

  .)أى كفته(  وأى واحدة فعلها أجزأته
وال جيب املزامحة على الركن أو على احلجر        

 يا عمر إِنك    {:  لسيدنا عمر  rلألقوياء لقوله   
       ـتاس تدفَاَء إِذَا أَرعالض ذؤالَ ت ،لٌ قَوِيجر الَم

     و هملتفَاس الَ لَكرِ، فَإِنْ خجالْح   قْبِلْهـتإِالَّ فَاس
كَربهذا بالنسبة للرجال، ٤٣  }و.  

----------------------------------------  
 . صحيح البخارىعن ابنِ عباسٍ رضي اللّه عنهما ٤٢
  .t عن عمر الديلميأمحد ىف مسنده وللشيخني و ٤٣
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    املزامحة علـى    أما بالنسبة للنساء فيكره هلن
  .كراهة شديدةاحلجر 
أنـه  {  فقد ورد    :مسح الركن اليماىن   .٢
r    ومل يثبت أنه     } مسحه بيدهr   ًاستلم شيئا 

 .بيت غري األسود واليماىنمن أركان ال
 وهو نوع من املشي الـسريع       :الرمل .٣

أصحابه ىف الثالثة   و rإلظهار القوة، وقد فعله     
أشواط األوىل من الطواف، وأكمـل األربعـة        
اآلخرة باملشي املعتاد، فإذا كان املطاف خالياً،       

 الزحام  أال يترك هذه السنة، أما ىف     فعلى احلاج   
 .ليه شيءحيث ال يستطيع ذلك فليس ع

وهو أن يعرى احلاج كتفه     : اإلضطباع .٤
األمين عند بدء الطواف بـأن يـضع أوسـط          
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البشكري حتت إبطه، ويضع طرفيه على كتفـه        
األيسر حبيث يتدىل أحد طرفيه على صـدره،        
واآلخر على ظهره فإذا انتهى الطواف رده إىل        

 .هيئته املعتادة
  أنواع الطواف

 فعله،  وللطواف أنواع كثرية حبسب النية ىف     
ومن األمور الىت جيب ان يعلمها احلاج، أن له          

 ما مل يبـدأ     ٤٤)نوع حجه (أن يغري نيته وحيدد     
----------------------------------------  

  :أنواع احلج ثالثة ٤٤
العمرة من  وهو أن ينوى احلج أوالً، فإذا أمت مناسك احلج قضى :اإلفراد

مسجد التنعيم مبكة، وهذا ليس عليه هدى، وهذا يناسب األقوياء والشباب أو 
  .الذين يأتون قبيل يوم عرفة مباشرة

 وهو أن ينوى احلج والعمرة معاً، وتندرج أعمال ىف احلج فتكون عمالً :القران
دى، واحداً، أي يكفيه طوافاً واحداً وسعياً واحداً للحج والعمرة معاً، وعليه ه

وهذا يناسب من عنده ضيق ىف الوقت كاحلكام والرؤساء ورجال األعمال 
 .وغريهم من أصحاب املشاغل أو املسئوليات

 وهو ان ينوى العمرة أوالً، فإذا أمتها، خلع مالبس اإلحرام ومتتع :التمتع
أحرم للحج ) يوم التروية(باملباحات، حىت إذا كان يوم الثامن من ذى احلجة 
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بالطواف، فإذا كان مثالً عند إحرامـه نـوى         
اإلفراد ووجد فيه مشقة، فيستطيع قبل بدايـة        

  .الطواف أن ينوى التمتع وهكذا
  :وأهم أنواع الطواف هى

 :طواف القدوم .١
ج، فإن وصل مكـة     وهو سنة ملن أحرم باحل    

متأخراً، فعليه أن يتوجه إىل عرفة مباشرة مـن         
 .غري طواف القدوم، وليس عليه شيء

 :طواف اإلفاضة .٢
وهو ركن أساسي ىف احلج، ال يصح احلـج         

ويكـون  ،  إال به، ومن تركه كان حجه باطالً      
 .الرتول من عرفه ورمي مجرة العقبةوقته بعد 

                                                                                          
ليه هدى من حلظة إنتهاء عمرته، وهذا هو الذي يالئم حجاج من مكة، وع

  .اآلفاق الذين يأتون من أماكن بعيدة وخاصة املرضى وكبار السن



  يديدوزَوزَد أبد أبممححزى مزى مووفَفَ  EE  ٧٤٧٤  DD  زَاد احلَاج و املُعتَمرزَاد احلَاج و املُعتَمرمخْتَصر مخْتَصر 
------------- --------- --- -------------- -   

 

لـىت  وألمهيته فقد أباحت الشريعة للمرأة ا     
حان ميعاد سفرها وحبسها احليض عن طواف       

 ؛اإلفاضة، وال تستطيع أن تتخلف عن رفقتـها       
ص الدم حىت ال يقع على أرض       أن تضع شيئاً ميت   

وتطـوف طـواف     كالفوط الـصحية،   احلرم
اإلفاضة، وذلك لعذرها، أما ىف غري هذا فـال         

  .جيوز للحائض أن تدخل البيت
 :طواف الوداع .٣

اج من نسكه وعزمه    ويكون بعد انتهاء احل   
 مبكـة أن    على السفر، فيكون آخر شيء يفعله     

،  طواف الـوداع   يودع البيت بالطواف، وهو   
وبعده ال يشترى شيئاً مـن مكـة إال أكـل           

وهـو  ،  ضرورى أو شيء لزمه لسفره كدواء     
 إال  واجب أى أن من تركه بغري عذر فعليه دم،        



  يديدوزَوزَد أبد أبممححزى مزى مووفَفَ  EE  ٧٥٧٥  DD  زَاد احلَاج و املُعتَمرزَاد احلَاج و املُعتَمرمخْتَصر مخْتَصر 
------------- --------- --- -------------- -   

 

 .وداع والنفساء فليس عليهما طواف احلائض
 :عطواف التطو .٤

وهو مستحب للحاج كلما امكنه ذلـك،       
ألنه من خري العبادات الىت يتقرب ـا إىل اهللا          

U   لقوله ،r : }     ًوعابأُس تيبِٰهذَا الْب طَاف نم
       تكُفرةٌ، ونسح ةطْوبِكُل خ لَه تبكُت اهصفَأَح

        ـدكَع كَانَ لَهةٌ، وجرد لَه تعفريئَةٌ، وس هنلِ ع
  ٤٥ } عتقِ رقَبة

فعلى احلاج أن يكثر من هذه العبادة طوال        
مقامه مبكة، رغبة ىف الفوز بالوعد الكرمي الذي        

  :y فيما يرويه ابن عباس r  فيهقال
 }        ـنم جرةً خرم ِسنيمخ تيبِالْب طَاف نم

----------------------------------------  
عن والطرباىن ىف الكبري والبيهقى ىف شعب اإلميان وىف السنن أمحد ىف مسنده  ٤٥

 . ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما
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  .٤٦ }بِه كَيوم ولَدته أُمهذُنو
مخسني : هذا احلديث قال العلماء ىف تأويل     

مرة ىف صحيفته، أى من طاف مخسني مـرة ىف          
  .عمره كله نال هذا الثواب

  أفضل أوقات الطواف
وهناك أوقات يستحب فيها الطواف عـن       
غريها، أشارت إليها بعض األحاديث الشريفة،      
وهى وإن كانت ضعيفة من حيث السند إال أنه         
يعمل باحلديث الضعيف ىف فضائل األعمـال،       

  :هذه األوقات هىوخري 
 :عند طلوع الشمس وعنـد غروـا       .١

طَوافَان ال يوافقُهما عبـدt: }     وذلك لقوله   
----------------------------------------  

  )مع األحاديث واملراسيلجا(.yعن ابنِ عباسٍ أخرجه الترمذى  ٤٦
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         فَرغي هّأُم هتلَدو موكَي وبِهذُن نم جرإال خ ملسم
         الةص دعب افطَو تلَغا بةً مغالا بكُلُّه هوبذُن لَه

   اغُهرِ فَرالْفَج      ـدعب افطَوسِ ومّطُلُوعِ الش عم
 .٤٧ }صالة الْعصرِ فَراغُه مع غُروبِ الشّمسِ

 ألنه من األوقـات     :الطواف ىف املطر   .٢
الت يرتل فيها اخلري ويستجاب فيها الـدعاء،        

طفْت مع رسـولِ    {: ورد عن أنس بن مالك      
نِفُوا الْعملَ فَقَد   ائْت: اللَّه يف مطرٍ فَلَما فَرغْنا قَالَ     

 ٤٨ } غُفر لَكُم ما مضٰى
وذلـك ملـا    : الطواف يف شدة احلر    .٣

يتحمله الطائف من مشقة ىف هـذا الوقـت،         
واألجر دائماً وأبداً ىف أى عمل علـى قـدر          

----------------------------------------  
، كما  حتفة احملتاج يف شرح املنهاجعن انس بن مالك وسعيد بن مالك،  ٤٧

  .أخرجه األزرقى ىف تاريخ مكة
  .y  بن مالكعن أنسىف شعب اإلميان،  ابن ماجة والبيهقى ٤٨
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 :r عنه جاءاملشقة، وقد 
من طاف حول البيت سبعا يف يوم صائف         {
وحسر عن رأسه وقـارب بـني        ، حره شديد 
 كالمـه    وقلَّ ، بصره  وقل التفاته وغض   ،خطاه

 واستلم احلجر يف كل طواف من       ،إال بذكر اهللا  
كتب اهللا له بكـل قـدم       ،غري أن يؤذي أحدا     

 وحما عنـه    ،يرفعها ويضعها سبعني ألف حسنة    
 ، ورفع له سبعني ألف درجة     ،سبعني ألف سيئة  
 رقبة مثن كل رقبـة عـشرة        ويعتق عنه سبعني  

 سبعني شفاعة إن شاء      ويعطيه اهللا  ،آالف درهم 
 ، وإن شاء يف العامـة     ،يف أهل بيته من املسلمني    

  وإن شاء علت له يف الدنيا   ج،   رت  وإن شاء أخ
 ٤٩} له يف اآلخرة

----------------------------------------  
  . عن ابن عباس رواه ابن احلاج ىف منسكه واحلسن البصري ىف رسالته ٤٩
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  ماء زمزم
طـواف،  وبعد أن ينتهى احلاج من ركعىت ال      

  .ها املباركيذهب إىل زمزم ليشرب من مائ
ة طيبة عند شـرابه، كـأن       حضر ني ستيول

 الشفاء من مرض يعـاىن منـه، أو        ة  يشرب بني
 ي يوم الفزع األكـرب، وذلـك    يشرب بنية الر

 فيما ورد ىف فـضل مـاء        rلقول رسول اهللا    
وجيوز  ٥٠ } اُء زمزم لـما شرِب لَه    م{  :زمزم

ء غريه مريضاً   أن يشرب من ماء زمزم بنية شفا      
 عن ماء زمزم    rوقد قال   وحيقق اهللا له ذلك،     

 }اربا مهقْمٍإنفَاُء سمٍ وشطُع ا طعامه٥١  }كَةٌ إِن  
  : أنه قالtاإلمام الشافعى عن وروى 

----------------------------------------  
 د وابن ماجة والبيهقىرواه أمحعن جابرٍ  ٥٠
  . رواه مسلـم فـي الصحيح عن هدابٍ بن خالد٥١
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شربت ماء زمزم لثالثة أشـياء للعلـم        { 
فصرت ىف العلم كما ترون، وللرمى فصرت ال        
أخطئ واحداً من عشرة، ولطول عطش يـوم        

  }القيامة، وأرجو أن حيقق اهللا يل ذلك 
  دعاء الشرب من ماء زمزم

 ونوراً، ، اجعله طهوراًم اهللا، اللهمبس{ 
 ، وقلباً خاشعاً،وارزقىن به علماً نافعاً
  }فعاً وعمالً را

  أخطاء شائعة ىف الطواف
 :ملس احلجراإلصرار على  .١

بعض احلجاج يعتقد أن ملس احلجر األسود       
فريضة ال بد منها ويزاحم أشد املزامحة ىف سبيل         



  يديدوزَوزَد أبد أبممححزى مزى مووفَفَ  EE  ٨١٨١  DD  زَاد احلَاج و املُعتَمرزَاد احلَاج و املُعتَمرمخْتَصر مخْتَصر 
------------- --------- --- -------------- -   

 

ا وهـذ ،  ذلك، فيتعرض لإليذاء ويؤذي غـريه     
 إىل   ويكفي أن يـشري    ،بيت اهللا  األدب ىف    يناىف
 . أن يصل إليه بسهولةستطع باليد إن مل ياحلجر
بعـض  :مزامحة النساء للمس احلجـر     .٢

النساء يذهنب ىف مجوع الرجال ويزامحن أيـضاً        
للوصول إىل احلجر، مما يعرضـهن لكـشف        

ن، العورات، فيفسد طوافهن من حيث ال يشعر      
 تذهب إىل احلجـر إال      واملرأة ال جيب عليها أن    
 .عند خلوه خلواً تاماً

بعض احلجاج   :سوء الكالم والتصرف   .٣
يتكلم بكالم ال يليق بعظمة هـذا املكـان، أو          
يتصرف بيده أو بقدمه مع احلجيج ضـرباً أو         

، وهـذا    أو حىت مدافعة باليد أو باجلسم      ركْالً
يناىف هذه العبادة الىت وصفها سيدنا رسول اهللا        
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rا كالصالة بأ. 
 :الدعاء على الغري .٤

أساءوا إليهم، ىف هذا    من  يدعو البعض على    
املكان رغبـة ىف التـشفّى منـهم، والـدعاء          

 يـزالُ   ال{ :rاملستجاب هو ما قـال فيـه        
          ـةيعقَط بِـإِثْمٍ، أو عدي ا لَمم دبلْعل ابجتسي

   ٥٢ }رحمٍ، ما لَم يستعجِلْ
ـ  ، فر لى احلاج أن يتروى   فع فـسه  رى ن مبا ي

، وخصمه   عند اهللا  مظلوماً وهو ىف احلقيقة ظاملاً    
 فَيرد الدعاء عليه، واألفضل أن يفوض       ؛معذوراً

، إال  أبداً، وال يدعو على أحد      Uأمره إىل اهللا    
، فاسق جماهر بفسقه فال مـانع     على كافر، أو    

  .وإن كان األوىل أن يدعو للفاسق باهلداية
----------------------------------------  

  صحيح مسلم عن أيب هريرة ٥٢
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  ةالسعى بني الصفا واملرو

  التوجه إىل امللتزم
وبعد أن يشرب احلاج من ماء زمزم يتوجه        

 وهو اجلزء الذي بـني      ،إن استطاع إىل امللتزم   
  .باب الكعبة واحلجر األسود

ه، ورفـع   به جـسد  صق  فإن وصل إليه أل   
ذراعيه إىل أعلى، مث يدعو اهللا مبا شـاء فإنـه           

لشدة الوصول إليه موضع إجابة، وإن مل يستطع 
  .مباشرة إىل الصفا ليبدأ السعيالزحام، توجه 
هو املشي بني جبلي الصفا واملروة       والسعي
  .ذهاباً وإياباً
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  مشروعية السعى
وقد شرع السعى ووجـب علـى احلـاج     

ح الوارد عن حبيبـة     واملعتمر للحديث الصحي  
 e رأيت رسـول اهللا      {:قالت بنت أىب جتْراة  

يطوف بني الصفا واملروة، والناس بني يديـه،        
ءهم، وهو يسعى حتى أَرى ركبتيه من       وهو ورا 

اسعوا  :السعي، يدور به إزاره، وهو يقول     شدة  
  ٥٣ . }كَتب علَيكُم السعيU فإنَّ اهللا 

  حكْمه وشروط صحته
والسعى ركن عند معظم املـذاهب، أى أن        
من تركه بطل حجه إال عند اإلمام أىب حنيفـة          

tره ببجدم فهو واجب، أى أن تركه ي.  
----------------------------------------  

  .حبيبة بنت أيب تجراة رواه أمحد والطرباين يف الكبريعن  ٥٣
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 جيـب أن    الـسعى صـحيحاً   ولكى يكون   
  :الشروط اآلتيةيالحظ احلاج 

أن يكون السعى بعد طواف صـحيح        .١
أى يكون بعد طواف القدوم أو طواف       ،  بالبيت

ال جيوز  ، و اإلفاضة، فال يصح بعد طواف نافلة     
 . أبداًقبل الطوافأوالً  بالسعى أن يبدأ
، وإن كان   أن يبدأ السعى على طهارة     .٢

 .ظل على طهارته طوال السعيال يشترط أن ي
 من املروةفال جيوز   يبدأ أوالً بالصفاأن .٣
، وإن  يأتى بالسبع أشواط متتابعـة    أن   .٤

كان جيوز أن يتخللها بالقعود لإلسـتراحة، أو        
الـسبع  تكـون   أداء الصالة املفروضة، ولكن     

 .متتابعةأشواط 
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  كيفيته
يتوجه احلاج إىل الصفا، فإذا اقترب منه قال        

  :U كما قال اهللا
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  }.ه أبدأ مبا بدأ اهللا ب]البقرة[ } ∪∇∋⊆∩
 يلمس أحجـاره    مث يرقى على الصفا، حىت    

  :بقدميه، ويتجه إىل الكعبة وينظر إليها ويقول
ال إله إال اهللا وحده     ) ثالثاً(اهللا أكرب   { 

ال شريك له له امللك وله احلمـد حيـىي          
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ومييت بيده اخلري وهو على كـل شـيء         
قدير، نويت سعي العمـرة أو احلـج أو         

اهللا أكـرب   : "مث يهبط قائالً  " العمرة واحلج 
 كثرياً وسبحان اهللا بكرة     كبرياً واحلمد هللا  

وأصيالً، ال إله إال اهللا وحـده، صـدق         
وعده، ونصر عبده وأعز جنده، وهـزم       
األحزاب وحده، ال إله إال اهللا وال نعبـد         

لصني له الـدين ولـو كـره        إال إياه خم  
  }الكافرون 

  .ويدعو اهللا مبا يفتح اهللا به عليه
وميشي حىت يصل إىل امليل األخضر فيهرول       

مسرعاً حىت يصل إىل امليل األخـضر       أى ميشي   
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اآلخر، فإذا وصل إىل املروة، كان هذا شـوطاً         
رواحداً، فيصعد فوقها، ويتجه إىل الكعبة ويكب:  

  }اهللا أكرب { 
  .ويهبط متجهاً إىل الصفا

يعود ثانية من الـصفا      عندما يصل الصفا     و
حىت ينتـهى    ، وهكذا    مث إىل الصفا   ،إىل املروة 

  . املروةالشوط السابع عند
يتحلل من عمرته إن كـان نـوى        فعندها  

التمتع، وذلك بقص جزء من شعره ال يقل عن         
  .مخس شعرات

ويغتسل ويلبس مالبسه العادية، وحيل لـه       
  .، ألنه انتهى من عمرته كل شيء

ويستحسن أن يذبح هديه فوراً مبكة ليتمكن 
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من اإلنتفاع به وتوزيع حلمه على فقراء احلجيج       
ٰهذَا املَنحر يعنِي املَروةَ    {  :روة عند امل  rلقوله  

  ٥٤  }جِ مكَّةَ وطُرقها منحروكُلُّ فجا
U: } وقوله   yϑ sù yì −G yϑ s? Íο t� ÷Κ ãè ø9 $$ Î/ ’ n< Î) Ædk pt ø: $# 

$ yϑ sù u� y£ øŠ tG ó™ $# z ÏΒ Ä“ ô‰ oλ ù;   ]. البقرة١٩٦ [}  #$
فالفاء هنا فاء الفورية، أي جيب عليه فوراً،        

  .أخره إىل أيام مىن فال شيء عليهوإن كان لو 
أما إن كان احلاج نوى اإلفراد أو القـران         

  :فيبقى حمرماً كما هو وال يتحلل إال
بعد الرمى يوم العيد واحللق أو التقصري وهو  

ف اإلفاضة وهـو    بعد طوا .أو،  التحلل األصغر 
  .التحلل األكرب 

----------------------------------------  
 .t موطأ اإلمام مالك عن مالك ٥٤
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  سنن السعى
 وهو سرعة املشي بني العلمني      :اهلرولة .١
، وهو سـنة    )امليلني األخضرين    ( يناألخضر

 .للرجل القادر دون املرأة أو العاجز واملسن
 للتـهليل   الوقوف على الصفا واملروة    .٢

 .والتكبري والدعاء فوقهما
 . كلها ىف األشواط السبعةتكرار ذلك .٣

  أخطاء شائعة ىف السعى
 :مشاركة النساء للرجال ىف اهلرولة .١

بني  يشارك بعض النساء الرجال ىف اهلرولة     
امليلني األخضرين وهذا خطـأ، ألن اهلرولـة        
للرجال وللقادرين منهم فقط وليـست علـى        

 .املسنني من الرجالال النساء وال العجزة و
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 :اهلرولة ىف الشوط كله .٢
بعض احلجيج يهرول ىف سعيه كله من أوله        
إىل آخره، وهذا خالف السنة الـىت حـددت         

 .اهلرولة فيما بني امليلني األخضرين فقط
 :اج حيلل نفسه بنفسهاحل .٣

كثري من احلجيج يقع ىف خطأ فادح، وهـو         
أنه حيمل مقصاً معه ويقص شعرات من رأسـه         
بنفسه ليحلل نفسه، وهذا خطأ كبري ألنـه ال         
حيلله، وال يقص له شعره إال حملل، فال جيوز له          

 .وال حملرم مل يتحلل أن يقص شعره
 :كشف املرأة شعرها ليحللها أجنىب .٤

كشف شعرها ليحللها بعض    بعض النساء ت  
أن يقوم رجل    والصحيحالرجال، وهذا حرام،    
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بإحالل زوجته  ،   هو نفسه  حتللهمعه زوجته بعد    
شعرها كلـه ىف قبـضتها       جبمعزوجته   قومفت
 فتصري  )طرف اإلصبع (منه قدر أمنلة    هو  قص  في

بـإحالل  مث تقوم هى بعد ذلـك       هى متحللة،   
 . معهانالنسوة مم
 :إليابحساب الشوط بالذهاب وا .٥

خيطئ بعض احلجيج فيحسب الذهاب مـن       
الصفا إىل املروة والرجوع من املروة إىل الصفا        

 .نا وهو ىف احلقيقة شوطشوطاً واحداً،
فيشق على نفسه وعلى من معه، حيث أنه        
عند انتهاء سعيه ذه الكيفية يكون قد سـعى         
سعيني كاملني وهو يعدمها سعياً واحداً، والدين       

  .رفع املشقةبىن على اليسر و
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  احلج عرفة

ه إىل مىنالتوج  
وميكث احلاج ىف مكة حىت يـوم الترويـة،     
وهو اليوم الثامن من ذي احلجة، وىف صـبيحة         

  : املباركهذا اليوم
يغتسل غسل اإلحرام، ويلـبس مالبـس       

 كمـا   ، سنة اإلحـرام   ااإلحرام ويصلى ركعت  
  :فصلنا فيما سبق، مث ينوى احلج قائالً

أحرمت به هللا تعـاىل،     نويت احلج و   {
اللهم يسره ىل وتقبله مىن، لبيك اللـهم        

   }ك، لبيك حبجة حقاً تعبداً ورِقَّـاًلبي
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وذلك إن كان متمتعاً، وأما القارن واملفرد،       
  .فيغتسل فقط وجيدد تلبيته

ويتوجه احلاج إىل مـىن إن كـان مبفـرده          
ليصلى هناك الظهر والعصر واملغرب والعشاء       

  . إىل عرفاتافة، ويتوجه بعدهوفجر يوم عر
أما إن كان مع رفقة يصعب عليه فـراقهم،         
أو مرتبطاً بنظام التسيري الذي تـشرف عليـه         
مكاتب احلج، واقتضى األمر حلرص اجلميـع       
على وقوف احلجيج بعرفات، باعتبارها الركن      
األعظم ىف احلج أن يذهب مباشرة من مكة إىل         

جه مباشرة إىل  فال عليه أن يتو،عرفات ماراً مبىن
عرفات سواء ىف يوم التروية أو يوم عرفة، ألن         

      ة املبيت مبىن ليلة الذهاب إىل عرفة مـن الـسن
  .ومن تركه فليس عليه شيء
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  فضائل يوم عرفة
  :سبب التسمية

وقد مسى هذا اليوم بيـوم عرفـة ألن آدم          
إبراهيم عليـه   سيدنا  وحواء تعارفا فيه، أو ألن      

  يل مناسك احلج قال لـه ن له جرب السالم ملا بي :
  .عرفت، فسمى عرفه

 علـى   يف هذا اليـوم   يتعرف  احلاج  أو ألنه   
  .ذنوبه، أو على رمحة ربه وإجابة دعائه
  :وهلذا اليوم فضائل ال تعد منها

 :يوم املغفرة -١
 فيه للحجاج ذنوم    Uفإنه يوم يغفر اهللا     

  : ىف احلديث الشريفeأخربه ملا وآثامهم 
 }   ع موإذَا كَانَ ي      كـاربت فَةَ، فَإنَّ اللَّـهر
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ٱنظُروا إلَى  : وتعالَى يباهي بِهِم الْمالَئكَةَ فَيقُولُ    
         كُلِّ فَـج نم نياحراً ضثاً غُبعنِي شوي أَتادبع
عميقٍ، أُشهِدكُم أَني قَد غَفَرت لَهم، فَتقُـولُ        

: قَـالَ . ناً مرهقاً وفُالَناً  إنَّ فيهِم فُالَ  : الْمالَئكَةُ
  ٥٥ }»قَد غَفَرت لَهمU :يقُولُ اللَّه 
 :يوم العتق من النار -٢

 يعتق فيه كثريا من عباده مـن        Uفإن اهللا   
  :rالنار لقوله 

وما من يومٍ أَفْضلُ عند اللَّه مـن يـومِ          { 
ى السماِء الدنيا   عرفَةَ ينزِلُ اللَّه تبارك وتعالَى إلَ     

: فَيباهي بِأَهلِ اَألرضِ أَهلَ الـسماِء، فَيقُـولُ       
       نياحراً ضثاً غُبعونِي شاؤي جادبوا إلَى عظُرٱن
         لَـمي وتمحونَ رجريقٍ يمع كُلِّ فَج نوا ماؤج

----------------------------------------  
  .يغشى احملارم: مرهقا،  صحيح ابن خزمية عن جابر ٥٥
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 من النـارِ    يروا عذَابِي، فَلَم ير يوم أَكْثَر عتيقاً      
 نفَةَمرمِ عو٥٦ } ي 

 :يوم استجابة الدعاء -٣
 ينظر إىل عبـاده فيـستجيب       Uفإن اهللا   

الْحجّـاجr:}  دعائهم وحيقق رجائهم، قـال      
والْعمّار وفْد اللَّه عزّ وجلَّ يعطيهِم ما سـأَلُوا،         

م مـا   ويستجِيب لَهم ما دعوا، ويخلف علَيهِ     
أَلْف أَلْف مهرّفَقُوا، الد٥٧} أَن. 

٤- ل التبعاتيوم حتم: 
 من كرمه وجـوده، ال يغفـر   Uفإن اهللا   

  :لعباده ما بينه وبينهم فقط
 يتحمل عنـهم التبعـات أى       Uبل إنه   

----------------------------------------  
 ، وابن خزمية، وابن حبان يف صحيحه رواه أبو يعلى والبزار٥٦
  . رواه ابن حبان وابن ماجه من حديث أىب هريرة ٥٧
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الذنوب الىت هى ىف حق العبـاد، وذلـك ىف          
  :احلديث الذي يقول فيه

 }      د ـتبأَج أَين قَـد كُمهِدأُش  ،مهتـوع
     ،ِسنِهِمحمل مِسيئَهم تبهوو ،مهتغْبر تفَعشو
       لْـتمحتأَلَ، وا سيع ممج مهِسنحم تطَيأَعو

مهنيي بالَّت اتبِعالت مهن٥٨ } ع 
 :يوم دحر الشيطان -٥

  : ىف سر ذلكrفقد قال 
 }    ماً هوطَانُ ييالش ؤِيا رالَ    مو رغأَص يهف و

أَدحر والَ أَغْيظُ والَ أَحقَر منه يوم عرفَةَ، ومـا          
ٰذلك إِالَّ مما يرٰى من تنزلَ الرحمة، وتجـاوزِ         

  ٥٩ } اللَّه عنِ الذُّنوبِ الْعظَامِ
----------------------------------------  

٥٨ عنه اللَّه الْخطيب يف املتفق واملفترق عن أنسٍ رضي 
 عن طلحةَ بن عبد اللَّه) مالك هب ( ٥٩
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  احلضور بعرفة
  :rوهو ركن احلج األعظم، ولذا قال فيه 

  ٦٠} حج عرفَةُ الْ{
قصراً ويبدأ بأن يصلي احلاج الظهر والعصر       

  .ركعتني ركعتني بآذان واحد وإقامتنيومجعاً 
تكـون  ، والىت   عد مساع خطبة عرفة   وذلك ب 

ه ن وقبل الصالة، وذلك مبسجد نمر     بعد األذا 
  .ملن تيسر له أو بأى مكان على أرض عرفه

على أن الذي يصلي مبسجد منرة ال بد أن         
رج منه مباشرة بعد الصالة إىل أرض املوقف،        خي

ـٰهنا { :rوالىت قال فيها     ه قَفْتفَـةُ   و   ورع
وهى  ،٦١}كُلُّها موقف، وٱرتفعوا عن بطْنِ عرنة     

----------------------------------------  
  . عن عبدالرمحن بن يعمررواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي  ٦٠
  . ابن ماجة عن جابر موطأ اإلمام مالك، وسنن ٦١
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  .واد يفصل بني عرفة واملزدلفة
  :رفةاحلضور بعونقول 

ألنه يكفى للقيام ذا الركن أن حيضر احلاج      
كان قائمـاً أو جالـساً أو       بأرض عرفة سواء    

مضجعاً أو نائماً، ما دام ذهب إىل هذا املكـان          
ىف الوقت بني زوال الشمس من يوم التاسـع         

  .)يوم العيد(إىل فجر يوم النحر ) يوم عرفة(
ويكفى إلمتام هذا الركن، أن يقف احلـاج        

حلظة من الليل قبل فجـر   على أرض عرفة ولو     
  .يوم النحر

 بد أن يقف ولـو      أما من وقف بالنهار فال    
حلظة بعد غروب الشمس، وإال لو نزل قبـل         

  .غروب الشمس كان عليه دم
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ضور إىل عرفة حىت فجر أما من تأخر عن احل 
ىف  فال ينفع حجه، وعليه أن يعيـده         يوم العيد 

من أَدركَهr:}  لقوله  ذلكالعام التاىل إن أمكنه   
     ي لَمو ،فَةلداملُز لَةلَي نم رالفَج    فَةَ، فَقَـدربِع فق

         فَـةلداملُز لَةلَي نفَةَ مربِع قَفو نمو ،احلَج هفَات
احلَج كرأَد فَقَد ،رالفَج طْلُعلَ أَنْ ي٦٢ } قَب  
  سنن يوم عرفة

  : املباركومن سنن هذا اليوم
 :أن يغتسل احلاج له قبل الزوال .١

البقاء  ، وإال فليتوضأ وحيرص على    إن أمكن 
 .كلما أحدث توضأف يومه،طوال وضوء على 
 ىف هذا اليـوم     حضور اخلطبة املقررة   .٢

----------------------------------------  
٦٢  أَبِيه نوة ، عرن عام بشه نموطأ اإلمام مالكع 
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 . حيث هو أو  صالة الظهر مبسجد منرةقبل
 الظهر والعصر مجعاً وقصراً   أن يصلى    .٣

بأذان واحد وإقامتني، ومن مل يتمكن من أدائها        
 .مجاعة أداها مبفرده ذه الكيفيةىف 
 :الدعاء .٤

 هذا اليوم بالدعاء أو     فيشغل احلاج نفسه ىف   
الذكر أو اإلستغفار أو تالوة القرآن أو جيمـع         

  :rقد قال فبينهما مجيعاً 
أَفْضلُ الدعاِء دعاُء يومِ عرفَةَ، وأَفْضلُ { 

ال إلَه إال اهللا : ما قلت أنا والنبيونَ من قَبلي
لَه رِيكال ش هدح٦٣ } و  

 :rه  لقوللغري احلاجصيام هذا اليوم  .٥
----------------------------------------  

 سنن البيهقى الكربىعن طَلْحةَ بنِ عبيد اهللا بنِ كَرِيزٍ  ٦٣
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 }        لَى اللَّـهع ِسبتي أَحفَةَ، إِنرمِ عوي اميص
ةَ الَّتنالس كَفِّرأَنْ يهدعي بالَّتو لَه٦٤ } ي قَب  

أما احلاج فيكره له صيام هذا اليوم ليتمكن        
 tولذا روى أبو هريرة     ،  من العبادة والدعاء  

 عن صيام يوم عرفـة      rى رسول اهللا     {:قال
 وإن كان ال جيب على احلاج أن        ،٦٥} بعرفات

يشغل بنهى من صام عن صيامه أو لَومه، فمن         
 .شاء صام ومن شاء أفطر

ما ينىف يوم عرفة ى عنه احلاجه  
 أو جزء منـها مـن       قطع أى شجرة   .١

األشجار املزروعة على عرفات فإن فعل ذلـك      
فعليه أن يكفر عن ذلك بإخراج ما تيسر مـن          

----------------------------------------  
 سنن ابن ماجة عن أَبِي قَتادةَ ٦٤
  . رواه أمحد وابن ماجة عن أىب هريرة ٦٥
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 .الصدقات واإلستغفار
العقـرب   إال   قتل أى حيوان أو صيده     .٢

 .أو الفأر أو السبع إليذائهم
، إذا نـام   ى الرجل احملرم قدميه   ال يغطِّ  .٣

ألما من مواضـع اإلحـرام الـىت أمـر اهللا           
 . إال املظلة فقد أبيحت لهوكذا رأسهبكشفها، 
 :لغو الكالم .٤

وهو الكالم الذي ال فائدة فيه فضالً عـن         
لغيبـة والنميمـة    الكالم الذي يأمث بـسببه كا     

   ...والسب والشتم والقذف وغريها
فإن احلديث مبثل هذه األمور ىف هذا اليوم        

 هلـذا العبـد     Uدليل على القطيعة مـن اهللا       
 . الذى خيوض ىف مثل هذه األموراملتعدى
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  تنبيــــهات
 :املشى ىف الشمس .١

 على احلاج أن حيترس من املشى بدون مظلة       
 املشي باملظلـة    اإلكثار من حىت   ، أو ىف الشمس 
 .حىت ال يصاب بضربة مشسىف الشمس 

عرفة يوم مجعة، فلـيس     إذا وافق يوم     .٢
 ىف ذلك اليوم، وكـذلك إذا       على احلاج مجعة  

وافق يوم العيد يوم مجعة فال صالة مجعة ىف مىن،      
وأيضاً ال صالة عيد على احلجيج سواء مبىن أو         

 .مبكة، وذلك إلشتغاله بأعمال املناسك
التكبري من فجر    ينسى   على احلاج أال   .٣

 يوم عرفة إىل عصر اليوم الرابع من أيام العيـد         
 .عقب الصلوات املكتوبات والنوافل والعبادات
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 :املرأة احلائض .٤
أن تقف بعرفة وتدعو اهللا      احلائض   جيب علي 

U           ـا ال تـصلى وال تقـرأوتستغفر، غري أ 
املصحف وال تدخل املسجدالقرآن وال متس . 

  م عرفةأخطاء شائعة ىف يو
 : صعود جبل الرمحةالتنافس ىف .١

 .rعن النيب الشأن  مل يثبت شيء ىف هذا
 :منرة طوال يوم عرفةالبقاء مبسجد  .٢

خطأ ألن املسجد ليس كله من أرض عرفه،        
فيجب على من صلى به أن خيرج عقب الصالة         

، بعرفـة  هو   حيثإىل أرض املوقف أو يذهب      
 .وهناك عالمات واضحة باملسجد توضح ذلك

 : عرفـات اخلروج منالدفع أو  ل  تعج .٣
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يتعجل بعض احلجيج، فيرتل من عرفات قبـل        
غروب الشمس مما جيعل وقوفه غري تام، ألنـه         

ولو حلظة بعد غروب    بعرفات  يشترط أن يقف    
 . يوم عرفةمشس
 : تعاطى حبوب منع احلمل ملنع الدورة .٤

بعض النسوة يتعاطني حبوب منع احلمـل       
 أداء  حىت ال تأتيها حيـضتها فتـتمكن مـن        

املناسك، وهذا أمر ال بأس به شرعاً ألن سيدنا         
عبداهللا بن عمر أباحه للنساء وكان يصف هلن        
ماء اآلراك لذلك، وقد أباحه األئمـة ىف هـذا       

لـذلك  والىت تنفع   العصر بالوسائل املستحدثة    
 .حىت تتمتع النساء جبمال هذه الشعائر
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  ليلة العيد ويومها

  الرتول إىل املزدلفة
غروب مشس يوم عرفة يتوجه احلجيج      وبعد  

  .إىل املزدلفة أو املشعر احلرام أو جمع
مبعىن واحد، وتدل علـى     وكل هذه األمساء    

مكان واحد، ومسيت بذلك إلجتماع الناس ا       
أو القتــرام مــن مــىن أو لتقــرم إىل اهللا 

   :ه سبحانه بالطاعات فيها، وذلك تنفيذاً لقول    
} !# sŒ Î* sù Ο çF ôÒ sù r& ï∅ ÏiΒ ;M≈ sù t� tã (#ρ ã� à2 øŒ $$ sù ©! $# 
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ويؤخر صالة املغرب ليصليها مجع تأخري مع       
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العشاء باملزدلفة، إال إذا تعذر عليه اخلروج من        
أرض عرفة حىت انتصف الليل، فيصلي املغرب       
  .والعشاء مبكانه من عرفة أو ىف أى مكان شاء

إىل املزدلفة  املشي آداب
  والوقوف ا

وميشي احلاج ملبياً مهلالً مكرباً بالـسكينة       
أَنَّ ملا ورد من     املزامحة، وذلك    والطمأنينة وعدم 

الْتفَت بِعرفَةَ فـي النفْرِ والناسe      رسولَ اهللا   
السكينةَ أَيها الناس، فإنَّ البِر {  :يضرِبونَ، فقالَ

فإذا وصل احلـاج إىل     ،  ٦٦ } لـيس باِإليضاعِ 
املزدلفة فإنه يقف ىف أى موضع منـها لقـول          

  : ىف ذلك rرسول اهللا 
----------------------------------------  

 . املشى السريع:، اإليضاععن ابنِ عباسٍ أخرجه البخاري فـي الصحيح  ٦٦
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}فقوا مكُلُّه عمجعٍ وما بِجنٰهه قَفْت٦٧ }و  
والوقوف باملشعر احلرام واجب، أى أن من       
مل يقف به فعليه دم، وإن كان يكفى لتحقيـق          

 ولـو  ذلك جمرد احلضور به قبل فجر يوم العيد   
  .حلظة أو املرور به كما عليه مجهور العلماء

ويبيت احلاج باملزدلفـة، ويبكـر بـصالة        
الصبح، ويأخذ ىف الـدعاء بعـد أداء صـالة          

  .الصبح حىت مشرق الشمس
مث يتوجه إىل مىن بعد مجع اجلمار إن استطاع    

 وإن كان يتعذر عليه املبيت فيكفيـه أن         ،ذلك
اجلمار مث  املغرب والعشاء وجيمع    يرتل ويصلى   

  :عن عطاء قاليتوجه إىل مىن ملا روى 
----------------------------------------  

  . سنن أىب داوود عن جابر ٦٧
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 eأن رسـول اهللا      yأخربين ابن عباس    { 
اذْهـب بِـضعفائنا    : قال للعباس ليلة املزدلفة   

ونِسائنا، فَلْيصلُّوا الصبح بِمنى، ولْيرموا جمرةَ      
  ٦٨ } العقَبة قَبلَ أَنْ يصيبهم دفَعةُ الناسِ

  :rعن ابن عمر أن النيب كما ورد عن 
  ٦٩} أَذنَ لَضعفَة الناسِ من الْمزدلفَة بِلَيلٍ{

كان tعبدالرمحن بن عوف     {بل روى أن    
  .٧٠} يصلى بأمهات املؤمنني الصبح مبىن

  سنن احلاج باملزدلفة
 بأذان واحد   اجلمع بني املغرب والعشاء    .١

املغرب وإقامتني، وتكون الصالة قصراً فيصلي      
----------------------------------------  

 عن ابن عباس، فتح البارى وشرح املعاىن واآلثار ٦٨
  .رواه أمحد  ٦٩
  . رواه سعيد بن منصور ىف سننه ٧٠
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ثالث ركعات والعشاء ركعـتني، وال يـصلي        
 .بينهما وال بعدمها شيئاً

يقوم احلـاج جبمـع      :ىف مجع اجلمار   .٢
جيوز أن ينيب من اجلمار من هذا املكان بنفسه و  

 .يقوم جبمعها عنه
، ويالحظ أن تكـون     وجيمع سبعني حصاة  

صغرية ىف مثل حجم حبة الفول، وأن تكون من       
قايا األسفلت الـىت    أرض املزدلفة وليست من ب    

على الطريق ويضعها ىف كيس حلني وصوله إىل        
اجلمرات، وإن نسى مجع اجلمرات فليس عليه       

 .شيء وجيمعها من مىن
 بالتلبيـة والـذكر     يحىي ليلة العيـد    .٣

من أَحيا لَيلَةَ الْفطْرِ، ولَيلَةَ     {: rوالطاعة لقوله   
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وتمت موي هقَلْب تمي ٰى لَماَألضح٧١} الْقُلُوب 
 ملـن بـات     التبكري بصالة الـصبح    .٤

 .باملزدلفة واإلكثار من الدعاء بعدها
 عند  اإلسراع عند جواز وادى محسر     .٥

 ألنه املكان الذي هلـك فيـه        التوجه إىل مىن  
 .أصحاب الفيل
  عمال يوم النحرأ

  أول أيام العيد
ألن أفضل عبـادة هـذا       :ومسى يوم النحر  

  :rاقة دمائها فقد قال اليوم هو حنر البدن وإر
ما عملَ آدمي من عملٍ يوم النحـرِ         {

          مـوي يأْتا لَتهمِ، إِناقِ الدرإِه نم إِلَى اللَّه بأَح
----------------------------------------  

  عن عبادةَ رضي اللَّه عنه الطرباىن  ٧١
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       مإِنَّ الـدا، وهأَظْالَفا وارِهعأَشا وونِهبِقُر ةاميالْق
 أَنْ يقَع علَى اَألرضِ،     لَيقَع من اللَّه بِمكَان قَبلَ    

  ٧٢} فَطيبوا بِها نفْساً
واألعمال الىت يقوم ا احلاج ىف هذا اليوم        

  :على الترتيب هى
 .رمى مجرة العقبة .١
 .احللق أو التقصري .٢
 .النحر .٣
 .طواف اإلفاضة ملن استطاع .٤

وإن كان من خالف هذا الترتيب بتقدمي أو        
عنِ  دتأخري يف أي منها ليس عليه شيء، ملا ور        

جاَءه رجلٌ فَقَالَ    eأَنَّ النّبِىy : }   ّ ابنِ عبّاسٍ 
----------------------------------------  

   .عن عائشةَ رضي اللَّه عنها  الترمذى وابن ماجه واحلاكم ىف مستدركه ٧٢
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     رحأَن لَمو لَقْتح ولَ اللَّهسا ري .    جـرقَالَ الَ ح
        ترحن ولَ اللَّهسا رفَقَالَ ي رآخ اَءهجو رحانو

ىملَ أَنْ أَرقَب .جرالَ حمِ و٧٣ } قَالَ فَار  
 rورد ىف الصحيحني عن جابر أنه       أنه  حىت  

  :ما سئل ىف ذلك اليوم عن شيء إال قال
  }افْعلْ وال حرج { 

  :واآلن إىل بعض من التفصيل 
  قبةرمى مجرة الع: رمىال: أوالً

، وهي اجلمرة الىت تلـى مـسجد اخليـف        
 كان بعـد  rووقتها الذي رمى فيه رسول اهللا    

  :شروق الشمس ملا روى عن جابر أنـه قـال         
. رمٰى رسولُ اللّه الْجمرةَ يوم النحرِ ضـحى        {

----------------------------------------  
  .عن ابن عباس ، أخرجه أمحد ٧٣



  يديدوزَوزَد أبد أبممححزى مزى مووفَفَ  EE  ١١٦١١٦  DD  زَاد احلَاج و املُعتَمرزَاد احلَاج و املُعتَمرمخْتَصر مخْتَصر 
------------- --------- --- -------------- -   

 

      سمالـش الَـتفَإِذَا ز ،دعا بأَموهـذا   ٧٤} و
  .لألقوياء

أما الضعفاء والنساء واملسنني فقـد جـوز        
اإلمام مالك وأبو حنيفة وأمحد هلم أن يرموا بعد         

  .الفجر وقبل طلوع الشمس
 الليل  وذهب الشافعى إىل جوازه بعد نصف     

واستند ىف ذلك مبا ورد عن عائـشة حيـث          
بأُم سلَمةَ لَيلَةَ النحـرِ      eأَرسلَ النيب   {: قالت

        ـتفأَفَاض تضم رِ ثُملَ الفَجةَ قَبرمالْج تمفَر
وكَانَ ٰذلك الْيوم الْيوم الَّذي يكُونَ رسولُ اهللا        

e هادننِي عع٧٥}ـ ت.  
 أَنهـا رمـت     { : عن أمساء   ما روى  وأيضاً

----------------------------------------  
  . رواه مسلم ىف الصحيح ٧٤
  . سنن أىب داوود ٧٥
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: قالَـت . إِنا رمينا الْجمرةَ بِلَيلٍ   : قُلْت. الْجمرةَ
  ٧٦}rإِنا كُنا نصنع ٰهذَا علَى عهد رسولِ اهللا 

فإذا تعذر على احلاج الوصول إىل مىن قبل        
غروب الشمس، وهو آخر وقت لرمى مجـرة        

مى ىف أى وقت وصـل إىل       العقبة، فعليه أن ير   
  :مىن، ملا روى أن سائالً قال البن عمر

  }ج رال ح ومِإر: الَ قَ،مِ أرملَ وتيسمى أَنإِ {
  آداب الرمى

وجيب على احلاج أن حيافظ علـى هـذه         
 ىف رمـى    اًاجلملة من اآلداب أثناء الرمى سواء     

  :مجرة العقبة أو األيام التالية وهي أيام التشريق
أن يتوضأ قبـل الرمـى أو        :وءالوض .١

----------------------------------------  
  . سنن أىب داوود ٧٦



  يديدوزَوزَد أبد أبممححزى مزى مووفَفَ  EE  ١١٨١١٨  DD  زَاد احلَاج و املُعتَمرزَاد احلَاج و املُعتَمرمخْتَصر مخْتَصر 
------------- --------- --- -------------- -   

 

 .يغتسل إن تيسر له ذلك
أن يرمى حصاة    : ىف رم احلصى   اإلفراد .٢

 .واحدة ىف كل مرة ويكرب عند رميها
يالحظ أثنـاء الرمـى      :إصابة اهلدف  .٣

إصابة احلصا للهدف، واحلصاة الىت تسقط قبل       
 .اهلدف أو بعيداً عنه، يرمى بدالً منها

ىف يكمل العدد إىل سبع، إال إذا شك         .٤
العدد، هل رمى ست أو سبع، فال شيء عليه،         

 رجعنا فـي    {: ملا روى عن سعد بن مالك قال      
رميت : وبعضنا يقُولُ eالْحجة مع النبِي صلَّى 

        بِـِست ـتيمقُولُ را ينضعبو اتيصعِ حببِس
علَى بع مهضعب بعي لَمو ،اتيص٧٧}ضٍح 

----------------------------------------  
  .رواه أمحد والنسائي  ٧٧
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إذا فقد احلـاج مجراتـه أو بعـضها          .٥
فليجمع غريها من مىن على أن تكـون مـن          
اجلمرات الىت مل يرم ا الناس، ملا روى عن أىب          

قُلْنا يا رسولَ اللَّه هـذه       {: سعيد اخلدرى قال  
        قُصنا تهّأَن ِسبحفَن ةنى كُلَّ سمري تالَّت ارالْجِم

ـ  و: وىف رواية ،  لَ منها رفع  ما تقُبِّ «: قَالَ االم 
رِتالِكثْلَ الْجِبا موهمتأَير كالَ ذللَو٧٨} ، و. 

يتجه للحاج أن   يندب   :التوجه للقبلة  .٦
 كما أمكنه رمى يقدرللكعبة أثناء الرمى، فإن مل 

يكثر احلاج من الدعاء قبـل       :الدعاء .٧
 .rالرمى وبعده تأسياً برسول اهللا 

 فيجوز أن يرمى احلـاج      :ابةجواز اإلن  .٨
 الرمى أو املـسن     عن املريض الذي ال يستطيع    

----------------------------------------  
  . سنن الدار قطىن ٧٨
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وجيـوز أن   ،  الذي ال يطيق الذهاب إىل هنـاك      
 .املرأة عن الرجل، أو يرمى الرجل عن املرأة

 اإلنابة إال ملن ال يستطيع أن يذهب    وال جتوز 
  .الفقهاء للضعفاءأباحها  الىت األوقاتىف 

عن نفـسه   ويشترط فيها، أن يرمى احلاج      
أوالً حىت يتم ما عليه، مث يرمى بعد ذلك عمن          
  .أنابه، وذلك عند رمى مجرة العقبة يوم النحر

أما يف األيام التالية فقد أباح له العلماء نظراً         
لشدة الزحام، أن يرمى كل مجرة عـن نفـسه          
أوالً، مث يرميها عمن ينيبه قبـل أن ينتقـل إىل           

  .غريها وهكذا بقية الرمى
  :كل مجرة مع ويقول
 } عن فالن اهللا أكرب  بسم اهللا{
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  احللق أو التقصري: ثانياً
فإذا انتهى احلاج من رمى مجـرة العقبـة،         
سارع إىل احللق وهو األفضل أو إىل التقصري ملا         

  : قالrروى أن النيب 
}   نيلِّقحالْم اللّه مح؟ : قَالُوا» ررِينقَصالْمو

:  قَالُوا ،حم اللّه الْمحلِّقني  ر: يا رسولَ اللّه قَالَ   
اللّـه  رحـم   : والْمقَصرِين؟ يا رسولَ اللّه قَالَ    

نيلِّقحذلك ثَالَثاً   (الْم ر؟ : قَالُوا) كررِينقَصالْمو
  ٧٩} والْمقَصرِين: يا رسولَ اللّه قَالَ

فلم يذكر املقصرين إال بعد ذكر احمللقـني        
  .لثالثة، دليالً على فضل احللقللمرة ا

  .للرجالاحلالقة   أو مباكينةىويكون باملُوس
----------------------------------------  

  . صحيح البخارى ومسلم عن ابن عمر ٧٩
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أما النساء فليس عليهن حلق لقـول ابـن         
  : صلوات اهللا وسالمه عليه عنهyعباس 
لَيس علَى النساِء الْحلْق إِنما علَى النساِء        {

ريقْصوكيفيته كما رواه ابن عمر عن      ،  ٨٠} الت
 أى طـرف    –جتمع رأسـها     {:  قال rالنيب  
طرف قدر  أى  ،   ٨١} وتأخذ قدر أمنلة   -شعرها
س ىف رأسـه    أما األصلع، أى الذي لي    ،  اإلصبع

  . على رأسهشعر، فإنه ميرر املُوسى
  آداب احللق والتقصري

وجيمعها هذه احلادثة الىت رواهـا اإلمـام        
 فيما رواه وكيع    أبوحنيفة عن نفسه حيث قال    

  : إذ قال tعنه 
----------------------------------------  

  . سنن أىب داوود ٨٠
  . رواه سعيد بن منصور ٨١
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خطَأْت في ستّة أَبوابٍ مـن الْمناسـك        أَ{ 
        قلت أَنْ أَحدأَر نينِي حّأَن كذَلو امّجا حنِيهلَّمع
         ـقلحت بِكَم امٍ فَقُلْت لَهّجلَى حقَفْت عي وأْسر
رأْسي فَقَالَ لي أَعراقيّ أَنت قُلْت نعـم قَـالَ          

  ارشال ي كسّرِفًا   النحنت ملَسفَج سلاج هلَيطُ ع
       لَـةبك إلَـى الْقهجوِّلْ وي حفَقَالَ ل لَةبالْق نع
فَحوّلْته وأَردت أَنْ يحلق رأْسي من الْجانِـبِ        
اَأليسرِ فَقَالَ لي أَدر الشّقّ اَأليمن من رأْسـك         

  قلحلَ يعجته ورفَأَد      ي كَبِّرفَقَالَ ل تاكا سأَنو 
        رِيدت نب فَقَالَ أَيت َألذْهى قُمّتح رلْت أَكْبعفَج
فَقُلْت رحلي قَالَ ادفن شعرك ثُمّ صلِّ ركْعتينِ        
            نِـي بِـهترا أَملَك م نأَي نم ضِ فَقُلْت لَهام ّثُم

  ٨٢}فْعلُ هذَابِي رباحٍ يفَقَالَ رأَيت عطَاَء بن أَ
----------------------------------------  

   لعبداهللا بن أمحد النسفىكرت الدقائق ،أَخرجه أَبو الْفَرجِ في مثريِ الْغرامِ  ٨٢
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  :ومن هنا كانت آداب احللق كما يلى
 .عدم اإلشتراط على أجر .١
 .اجللوس متجهاً إىل القبلة .٢
 .بدء احللق باجلهة اليمىن مث اليسرى .٣
 .التكبري أثناء احللق أو التقصري .٤
 .أن يصلى ركعتني بعده .٥
األخذ من حليته إن كان تاركـاً هلـا          .٦

 أنـه   { :ابن عمر  ملا روى عن     ،وشاربه كذلك 
كان إذا حلق رأسه ىف حج أو عمرة أخذ مـن           

  : قـالَ فمجاهد  ، وروى   ٨٣. } حليته وشاربه 
 رأيت ابن عمر قَبض على حلْيته يوم النّحـرِ،       {

 ٨٤ } خذْ ما تحت القبضة: ثُمّ قالَ للحجّامِ
----------------------------------------  

  رواه مالك وأبو ذر  ٨٣
 بن عبدالرب القرطىب، عن جماهدإلاإلستذكار  ٨٤
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أن يدفن شـعره ىف األرض وخيفيـه،         .٧
 .ها ىف األرضوكذا يقلم أظافره ويدفن
  النحر: ثالثاً

 أما  ،والنحر واجب ملن حج متمتعاً أو قارناً      
  .املفرد باحلج فليس عليه هدى

فإن كان احلاج املتمتع حنر هديه مبكة بعـد         
  ى ما عليه، وإال فعليه أن ينحر       العمرة، فقد أد

  .بعد رمى مجرة العقبة
وميتد وقت النحر إىل آخر أيـام التـشريق    

  :r أى مكان من مىن لقوله الثالثة، ويصح ىف
}حوكُلُّ أيامِ التشريقِ ذَب ،رـحنى من٨٥}  كُلُّ م  

احلاج ال يستطيع أن يذبح بنفسه      وإذا كان   
----------------------------------------  

  . سنن البيهقى الكربى عن جبري بن مطعم ٨٥
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 ويدفع  عنه،أو مؤسسات احلج    فليوكل البنك   
 بالنيابـة   قوم هذه اجلهات  تأو هلم ما عليه، و    له  

  .عنه بأداء هذا النسك
أن يراعى  أما إذا كان سيذبح بنفسه فيجب       

  :، وهى مخسة شروط الشروط اآلتية
  شروط اهلدى

 شاة زادت عن ستة أشـهر     أن تكون    .١
 .اً واحداًفردوهى ال تكفى إال 

بعـري أو   ىف  حججاج   سبعةأو يشترك    .٢
 :حيث قال t ملا روى عن جابر بقرة،
}        نع ريعا الْبنرحفَن ولِ اللّهسر عا منججح
ةعبةَ. سقَرالْبوةعبس ن٨٦}  ع  

----------------------------------------  
  . صحيح مسلم ٨٦
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، أي ال   خالية من العيـوب   أن تكون    .٣
تكون مريـضة وال عرجـاء وال عـوراء وال          

 .مشقوقة األذن وال جرباء
 r، لقوله   أال يعطى اجلزار أجرته منها     .٤

 : كرم اهللا وجههلسيدنا على
} أعطاجلز ارأج رهم نع ند٨٧} ان 
 حىت جلدها، بـل     أال يبيع شيئاً منها    .٥
 . أو يهديه، أو يتصدق به، بهينتفع
 . أو حيضر ذحبها،أن يذحبها بيده .٦
 ويرحيها علـى    ،يستقبل ا القبلة  وأن   .٧

 ويراعى فيهـا شـروط الـذبح        ،جنبها األمين 
 .الشرعية

----------------------------------------  
  . رواه الشيخان ٨٧
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  حكم من عجز عن اهلدى
أما من عجز عـن اهلـدى لقلـة نفقاتـه           

هو من  وتعريف العاجز عن اهلدى      ( الضرورية
  ) :ع أن يكمل حجه ترى هدياً ال يستطيإذا اش

  :وحكمه شرعاً
نه يصوم ثالثة أيام ىف احلج، أى من وقت         أ

أن حيرم باحلج ويباح له خاصة أن يصوم يـوم          
عرفة وأيام التشريق الثالثة، ويصوم سبعة أيام       

  :Uإذا رجع لبلدته لقول اهللا 
}  yϑ sù öΝ ©9 ô‰ Åg s† ãΠ$ u‹ ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ −ƒ r& ’ Îû Ædk pt ø: $# 
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  . من اآلفاق البعيدة وهذا للذي حيج،]البقرة

  .أما أهل مكة فليس عليهم هدى
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  التحلل من اإلحرام: رابعاً
فإذا فعل احلاج ما سبق فقد حلّ لـه كـل           

اجلماع فقط وإن كان    إال أى   ؛شيء إال النساء  
ـ       ع مالبـس   حيل له املقدمات، فيغتـسل وخيل
  .اإلحرام، ويلبس مالبسه املعتادة

 إِذَا رمـى    {: rإىل ذلـك قولـه      ويشري  
أَحدكُم جمرةَ الْعقَبة فَقَد حلَّ لَه كلُّ شيٍء إِالَّ         

  . وهذا ما يسمى بالتحلل األصغر،٨٨} النساَء
فإذا استطاع أن يذهب إىل مكة ويطـوف        
 طواف اإلفاضة، فقد حل له كل شـيء حـىت         

وإن مل  ،  النساء وهذا ما يسمى بالتحلل األكرب     
يستطع، مكث ىف مىن حىت ينتهى من الرمـى         

----------------------------------------  
   .y سنن أىب داوود عن عائشة وابن عباس  ٨٨
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  .ويطوف طواف اإلفاضة بعد رجوعه إىل مكة
  تنبيـــــــه

الالئـى  وة  يستحسن أن تذهب النس    .١
مع  يأتيهن احليض أو الدورة الشهرية    خيشني أن   

رفقة مأمونة بعد رمى مجـرة العقبـة مباشـرة          
أن قبـا   طواف اإلفاضـة    أداء  ليعجلن بسرعة   

رضـى اهللا  ورد عن عائشة   فقد  ،  يأتيهن احليض 
أا كانت تأمر النساء بتعجيل اإلفاضة يوم عنها 

 .النحر خمافة احليض
٢.  ل له نفسه أن جيامع زوجته      الذي تسو

 أفـسد   :قبل التحلل األكرب بطواف اإلفاضـة     
حج زوجته، وحكمه أن يتم حجه مـع        ه وحج 

 يقضى هو وزوجته احلج مـن       فساده وعليه أن  
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 .العام القابل مباشرة وال عذر له
  أخطاء شائعة
  ىف الرمى واهلدى

 :دعاء عدم القدرة على اهلدىإ .١
بعض الناس يدعى أنه غري قادر على اهلدى        

قد محل نفـسه    على الرغم من أنه      ؛ويصوم!! 
 وهذا  !اهلدايا واملشتريات أمثان وتكاليف   بأثقال  

 يشترى اهلدايا مث الجيد مثن ال جيوز شرعاً أى أن    
 ! أو يدعى ذلكاهلدى
 :إنابة ال جتوز .٢

آخر ىف الرمـى    فرداً  ينيب بعض الناس عنه     
 وهـذا ال    ، عنده القدرة واإلستطاعة توفر  مع  
 وال ينيب اإلنسان إال إذا فقد ، ألنه نسك  ؛جيوز



  يديدوزَوزَد أبد أبممححزى مزى مووفَفَ  EE  ١٣٢١٣٢  DD  زَاد احلَاج و املُعتَمرزَاد احلَاج و املُعتَمرمخْتَصر مخْتَصر 
------------- --------- --- -------------- -   

 

 . على أدائهالقدرة واإلستطاعة
٣. غري جائزرجم : 

مـى  خيرج بعض احلجيج عن شـعوره فري      
كبري أو عـصى أو     اجلمرات بشبشب أو حجر     

 .جيوزما شابه ذلك وهذا ال 
٤. ال يصح حصى : 

يلتقط بعض احلجاج اجلمرات الىت سقطت      
من احلجيج ومل تصل إىل اهلدف لريميها عـن          

 .نفسه، وهذا ال يصح شرعاً
٥. خاطىءرمى : 

خيطئ البعض فريمى اجلمرات كلها دفعـة       
 يفردهـا  واحدة، وهذا ال يصح ألنه جيـب أن    
 .واحدة بواحدة ويكرب مع كل حصاة
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 :مبالغة  .٦
يبالغ بعض احلجيج فيغسل اجلمرات، وهذا      

  :rليس من النسك لقوله 
 .٨٩} إمنا احلاج الشعث التفث {
٧. خمالفصيام : 

يبدأ بعض من أراد الصيام لعدم اسـتطاعته        
آليـة   ذى احلجة وهذا خمالف ل     اهلدى من أول  

 :Uالشريفة ىف قوله 
} ãΠ$ u‹ ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ −ƒ r& ’ Îû Ædk pt ø:   ] البقرة١٩٦[ }  #$

ال الثالثة أيام،   وأمجع الفقهاء على أن صيام      
جيوز وال يصح إال بعد لبس احلـاج لإلحـرام          

  .الذي ينوى به احلج
----------------------------------------  

  . رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر ٨٩
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------------- --------- --- -------------- -   

 

  
  عمل احلاج أيام مىن

  أيام التشريق
  :أيام مىن 

هى أيام التشريق الثالثة أى اليـوم الثـاىن         
  .أيام العيدوالثالث والرابع من 

ومسيت أيام التشريق لكثرة     :سبب التسمية 
 يعىن نشر اللحـم     ،قيام احلجيج بتشريق اللحم   

  .)جتفيفه(ىف الشمس فيها بعد تقطيعه وتقديده 
ومسيت مىن ذا اإلسم لكثرة ما ميـىن، أى         

  .يسقط فيها من الدماء بذبح اهلدى
من العقبة إىل وادى محـسر،       مىن   وحدود
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 وإحاطتها باجلبال من اجلانبني، وهى رغم ضيقها
إال أا تسع احلجيج مهما كثر عددهم، وقـد         

إن مىن يتسع    {: سئل ابن عباس عن ذلك فقال     
  .٩٠} بأهله كما يتسع الرحم للولد

  الواجب على احلاج أيام مىن
 :الرمى .١

فيقوم احلاج برمـى اجلمـرات الـثالث،        
  .الصغرى مث الوسطى مث الكربى بترتيبها

حدة بسبع حصيات متفرقات، ويرمى كل وا
ويكرب عند كل حصاة، وذلك ىف اليوم الثـاىن         
والثالث ملن تعجل، على أن ينفر من مىن قبـل          
غروب الشمس، فإن غربت عليه الـشمس ىف        

----------------------------------------  
 .y رواه األزرقى ىف أخبار مكة عن ابن عباس  ٩٠
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اليوم الثالث، بات ىف مـىن ورمـى ىف اليـوم         
U:} الرابع، وذلك ظاهر ىف قـول اهللا         yϑ sù 

Ÿ≅ ¤f yè s? ’ Îû È ÷ tΒ öθ tƒ Iξ sù zΝ øO Î) Ïµ ø‹ n= tã  tΒ uρ t� ¨z r' s? Iξ sù 
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ووقت الرمى لألقوياء عند الـزوال، أمـا        
أصحاب األعذار فيبدأ الرمي هلم من الفجـر،        
وقد روى ذلك عن أىب حنيفة والرافعـى مـن          
الشافعية واإلمام جعفـر الـصادق وعطـاء        

رمى { : قوطاووس، فقال اإلمام جعفر الصاد    
  .٩١ }اجلمار ما بني طلوع الشمس إىل غروا

جيوز الرمـى ىف اليـوم      { : وقال أبو حنيفة  
  . }الثالث قبل الزوال إستحساناً

وذهب عطاء إىل أن من نسى رمى يوم من         
----------------------------------------  

  . رواه سعيد بن منصور٩١
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أيام التشريق فلريمه وقت تذكره ما دام ىف أيام         
من نسى رمى اجلمـار أيـام       { : التشريق، قال 

 أيام التشريق فلريم وال     التشريق فذكر وكان ىف   
شيء عليه، فإن مضت أيام التشريق فقد ذهب        

رمـى  وقت الرمى، فليهرق دماً، ومن فاتـه        
  .}اجلمار يوماً، فليتصدق بدرهم 

  :مجلة ما يرميه احلاج من احلصياتو
إن تعجل ثنتان وأربعون حصاة باإلضافة إىل       
سبع ىف اليوم األول، ويكون مجلته ملن تـأخر         

 حصاة باإلضافة إىل سبع ىف اليوم       ثالث وستون 
  .األول فيكون مجلتها سبعني حصاة

وجيوز ألصحاب األعذار إنابة مـن       :اإلنابة
يرمى عنهم بشرط أن يرمى عن نفسه أوالً، مث         



  يديدوزَوزَد أبد أبممححزى مزى مووفَفَ  EE  ١٣٨١٣٨  DD  زَاد احلَاج و املُعتَمرزَاد احلَاج و املُعتَمرمخْتَصر مخْتَصر 
------------- --------- --- -------------- -   

 

يرمى عمن استنابه وتكون اإلنابة ألصـحاب       
األعذار الشديدة، أما أصحاب األعذار البسيطة 

شـرة، وال   بعد الفجر مبا  فيستطيعون أن يرموا    
  .مشقة عليهم ىف ذلك

  :املبيت ىف مىن -٢
، أى مـن    وهو واجب عند معظم املذاهب    

ترك املبيت جيربه بدم، إالّ على مذهب اإلمـام         
وإن كان وقت املبيت كما     ،  أىب حنيفة فهو سنة   

 حيضر احلاج ولو بعد     حدده األئمة، يكفى يف أن    
  .منتصف الليل

واستثىن من هذا احلكم أصحاب األعمـال       
لىت ال متكنهم من املبيت مبىن وخاصة األعمال        ا

الىت تتعلق خبدمة احلجيج، وهذا استناداً إىل ما        
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أن العباس استأذن رسول {  :روى عن ابن عمر 
 أن يبيت مبكة ليايل مىن من أجل سقايته،         rاهللا  

  :r، وأيضاً ما ورد ىف أنه ٩٢} فأذن له
}     ةوتتيي الباِء اِإلبلِ فرِعل صخأَر  ارِجِنيخ 

عن منى يرمونَ يوم النحرِ، ثُم يرمـونَ الغـد،     
  ٩٣} ومن بعد الغد ليومينِ، ثُم يرمونَ يوم النفْر

وهذا يبيح لذوى األعذار أيضاً أن يرمـوا        
مجرة العقبة، مث يرمون ىف اليوم األول، اليـوم         

 ويرمون اليوم   األول والثاين معاً ىف وقت واحد،     
  .الثالث عند نفرهم من مىن

وقد رخص ابن عباس أيضاً ىف البيات مبكة        
  :ملن معه شيء خياف عليه هناك فقال

----------------------------------------  
  . مسند اإلمام أمحد ٩٢
  . سنن الترمذي والدارمى وأبو داوود ٩٣
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ال بأس إذا كان للرجل متاع مبكة خيشى         {
  .٩٤} عليه أن يبيت ا لياىل مىن

  مباحات مىن
  :ومما يباح للحاج ىف مىن ما يلى

 :قصر الصالة .١
 صلَّيت  { :  حارثة وقد ورد القصر ىف رواية    

 بِمنى والناس أَكْثَر ما كَانوا      eمع رسولِ اهللا    
  .٩٥} فَصلَّى بِنا ركْعتينِ يف حجة الْوداعِ

 أَنَّ  {:وورد اإلمتام عن عائشة وعن عثمان       
    الص مفَّانَ أَتع ثْمانَ بنـلِ      عأَج ـنى منالَةَ بِم

 كَثُروا عامئذ، فَصلَّى بالنـاسِ      عرابِ َألنهم اَأل
----------------------------------------  

  . رواه أبو داوود عن حارثة بن وهب اخلزاعى ٩٤
  . صحيح مسلم ٩٥
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عبالَةَ أَرأَنَّ الص مهلِّمعيبعاً ل٩٦} أَر.  
وعلى هذا فيباح للحاج القـصر ىف مـىن،         
ويصح منه اإلمتام، وال جيوز أن يعيب القاصـر         
على املتم، وال أن يلوم املتم على القاصر، ألن         
األمر هنا على السعة، وأشد من ذلـك كلـه          

الف، فليتأسى احلجـيج بنـهج وهـدى        اخل
  .yاألصحاب 

عن  ورد   فقدوللتدليل على خطورة اخلالف     
صـلَّى عثْمـانُ   {  :عبد الرحٰمنِ بنِ يزِيد، قال  
 eصلَّيت مع النيب    : بِمنى أَربعاً، فقال عبد اهللا    

         ـرمع ـعمنِ، وـيتكْعكْرٍ رأيب ب عمنِ ويتكْعر 
 ،من إمارته ثُم أَمتَّها   ركْعتينِ، ومع عثْمانَ صدراً     

         ـني مأَنَّ ل تددفَلَو ،قالطُّر بِكُم قَتفَرت ثُم
----------------------------------------  

  .، رواه الزهرى عن عثمان. سنن أىب داوود ٩٦
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: قال اَألعمش . أربعِ ركَعات ركْعتينِ متقَبلَتينِ   
       أنَّ ع هاخيةَ عن أشقُر ةُ بناوِيعثَين مداهللا  فح دب

عبت علَى عثْمانَ ثُم    : قال فقيلَ لَه  . صلَّى أربعاً 
تلَّيبعاًصقال.  أر :رش الَف٩٧} الْخ.  

والقصر رخصة واإلمتام عزميـة، واألخـذ       
بالرخصة عند مقتضاها عزميـة، فمـن أخـذ         
بالرخصة وقصر صالته فحسن، ومـن أخـذ        

  .بالعزمية وأمت صالته، فقد أحسن
 :ارةالتج .٢

هى من األمور املباحة ىف أيام مىن، وال شيء         
فيها البتة إال إذا دخل فيها اجلدال فهو مكروه         
ألا أيام حج، وهذا أيضاً ىف عرفات، وىف ذلك         

كانوا ال يتجرون ىف أيام     : yيقول ابن عباس    
----------------------------------------  

  .الرمحن بن زيد سنن أىب داوود عن أىب معاوية عن عبد ٩٧
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  . إىل آخر اآلية] البقرة١٩٨ [}
 :جواز تعجيل النفر .٣

  .والنفر أى الرتول من مىن إىل مكة
فيجوز أن يرتل من مىن بعد رميـه لليـوم          
الثاىن من أيام التشريق الثالث من أيام العيـد،         
وجيوز أن يتأخر حىت اليوم الثالث مـن أيـام          

  .التشريق، الرابع من أيام العيد
 ال يعيب هذا على ذاك، وال حيسب        وأيضاً

أحد أنه أفضل ىف عمله من اآلخر بعد أن أجاز          
 { :اهللا الفعلني وأقر األمـرين     yϑ sù Ÿ≅ ¤f yè s? ’ Îû 
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ـ         ون على أن يالحظ احلاج إن تعجل أن يك

نزوله من مىن قبل غروب الشمس ملا ورد عن         
 من غربت علـيه الـشمس      {: ابن عمر قال  

ـِمنى من أَوسط أيامِ التشريقِ، فال ينفرنَّ  وهو ب
دمن الغ ارالـجِم يمر٩٨} حتـى ي.  

وهذا لألقوياء، أما الـضعفاء وأصـحاب       
ول  حنيفة الرت  األعذار، فقد أجاز هلم اإلمام أبو     

الرابع من أيـام العيـد      ما مل يطلع فجر اليوم      
  :الثالث من أيام التشريق فقال

 له أن ينفر ما مل يطلع الفجر، ولو غربت          {
مل يلزمه احلطّ  رحلهالشمس وقد شد {.  

----------------------------------------  
  . سنن البيهقى الكربى ٩٨
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  ما يندب للحاج مبىن
 لقـول   Uأن يشغل نفسه بذكر اهللا       .١
U :} (#ρاهللا   ã� ä. øŒ $# uρ ©! $# þ’ Îû 5Θ$ −ƒ r& ;N≡ yŠρ ß‰ ÷è ¨Β  { 

 والذكر يشمل التسبيح والتهليل     ،] البقرة ٢٠٣[
والتكبري واإلستغفار وتالوة القرآن والـصالة      

 .، والصالة وغريهاrعلى النىب 
األماكن املباركـة ىف    ال بأس أن يزور      .٢

وهو املسجد الـذي    مسجد اخليف،    : مىن مثل 
يقع قريباً من اجلمرات، وقد ورد ىف الصحيحني 

 rأنه  ن ابن عباس     صلى به كما روى ع     rأنه  
سـبعونَ نبيـاً    صلَّى يف مسجِد اخليف      {: قال

اني أَنظُر إليـه وعلَيـه عباَءتـان         منهم موسى 
  رِمحم ووه انتوَءةَ،      قَطَوانِينريٍ من إبِلِ شععلى ب 
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  .٩٩} من ليف علَيه ضفريتانمخطُوم خبطَامٍ 
   الرمى ىفتنبيهات

 :أباحه العلماء وإن كان خالف األوىل .١
بعض احلجاج الذين يـستنابون ىف رمـى        
اجلمار يرمى عن نفسه ىف اجلمرة الـصغرى مث         
يرمى عمن استنابوه قبل أن يكمل الرمى عـن         

  .نفسه ىف اجلمرتني األخريتني
لشدة   نظراً العلماء واألئمة ذلك  وقد أباح   

 .كثرة الزحام وإن كان خالف األوىلو
بعض العلماء املتشددين يفىت احلجيج      .٢

 ويـأمرهم   بأن من رمى قبل الظهر فرميه باطل      
 :باإلعادة بعد الظهر

----------------------------------------  
 . رواه الطرباىن ىف الكبري ٩٩
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وىف هذا مشقة بالغة للمرضـى واملـسنني        
وذوى األعذار، وكما وضحنا فيما سبق بأنه ال        

 .بأس هلؤالء أن يرموا بعد الفجر
يشدد بعض املتفقهني ىف الدين علـى        .٣

ويصروا على أن    صالةالناس ىف مىن ىف قصر ال     
 :اإلمتام ال جيوز 

وهذا غري مقبول ألن األصـل ىف الـصالة         
والقصر جعل ألصـحاب األعـذار      ... اإلمتام  

أى أن أصحاب األعذار لـو مل       .. وهو رخصة   
يأخذوا به وأمتوا لكان ذلك أفضل هلم، وما دام         
األمر فيه سعة فيجب على العلماء رفع احلرج        

 .والتيسري على املسلمني
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متفرقةأحكام   

  إمتام املناسك
 ونـزل احلـاج إىل      فإذا انتهت أيام الرمى،   

 طاف طواف اإلفاضة إن مل يكن طافه ىف         ،مكة
 وسعى بعده بني الصفا واملروة إن       ،أيام التشريق 
  .كان متمتعاً

 فإن كان سعى    ،أما إذا كان مفرداً أو قارناً     
  .بعد طواف القدوم فليس عليه سعى

طواف القدوم ومل يـسع     أما إن كان طاف     
بعده، أو جاء متأخراً وتوجه إىل عرفة مباشـرة         

 فيجب عليه سعى احلـج      ؛بدون طواف قدوم  
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 وسعى احلج والعمرة معاً للقارن بعـد        ،للمفرد
 وبعد ذلك حيلّ له كل شـيء        ،طواف اإلفاضة 
  .حىت النساء

  عمل احلاج بعد أداء املناسك
وبعد أداء احلاج ملناسك الطواف والـسعى       

  :قى عليه عدة أشياءيب
بالنـسبة   :قرينة احلج الىت هى    العمرة .١

مسجد (للحاج املفرد عليه أن يتوجه إىل التنعيم 
وينوى العمرة بعـد إحرامـه      ) السيدة عائشة 

 .وصالته ركعتني باملسجد
 ، ويسعى ،مث يتوجه إىل البيت احلرام فيطوف     

وحيلق أو يقصر، وبذلك يكون قد انتهى مـن         
ينة للحج، وىف ذلك يقول ر ألن العمرة ق،نسكه
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θ#) {:  إا لقرينته ىف كتاب اهللا     ابن عباس  ‘ϑ Ï? r& uρ 
¢k pt ø: $# nο t� ÷Κ ãè ø9 $# uρ ¬!  {] البقرة١٩٦ [ 
يـستحب للحـاج     :تعجيل الرجوع  .٢
 إىل األهل، ملـا روى عـن         بالرجوع التعجيل

 :rعائشة أا قالت قال رسول اهللا 
}     عفَلْي هجح كُمدٰى أَحإِذَا قَض  وعججلِ الر

رِهَألج ظَمأَع هفَإن هل١٠٠} إِلَى أَه. 
إذا كان عنده وقت     :ىف العمرة أحكام   .٣
 عمـرة   رتباطه بفوج فال بأس عليه أن يؤدى      ال

 أو لغريه بعد أيام التشريق، أما العمـرة         ،لنفسه
ىف أيام احلج وهى شوال وذي القعدة ومخـس         

اج عن عشرة يوماً من ذى احلجة، فإن أداها احل      
ما دام قد نفسه أو غريه ىف هذا الوقت فعليه دم 

----------------------------------------  
  . سنن البيهقى الكربى واملستدرك للحاكم ١٠٠
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أى ( انتظر للحج، أما إذا أداها ورجع إىل أهله         
 .فال شيء عليه) مل يؤد احلج 

يندب للحاج أثناء إقامته مبكة أن يزور       .٤
األماكن الفاضلة إن تيسر له ذلـك، فـإن مل          

 :يتيسر له ذلك فال شيء عليه، ومنها
ن يتعبد فيه    وهو الذي كا   :غار حراء  •

 . وفيه بدأ نزول الوحى عليهrرسول اهللا 
 وهو الذي اختبأ فيه رسول      :غار ثور  •
 . عند اهلجرة إىل املدينةt ر أىب بك معrاهللا 

 وهو مقربة مكة وفيها يقـول       :املعلى •
من قُرب مبكة مسلماً بعث آمناً       {: rرسول اهللا   
من مات   {: r ويقول أيضاً    ١٠١} يوم القيامة 

----------------------------------------  
  . رواه احلافظ أبو الفرج ١٠١
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يف أَحةاميالق موناً يثَ آمعنِ بيماحلَر ١٠٢} د. 
يستحب للحاج أن    : مبكة ختم القرآن  •

خيتم القرآن مبكة مرة على األقل، ألا تعـدل         
 .مائة ألف ختمة بغريها من البالد
  طواف الوداع

 فلـيكن   ؛مكةمغادرة  فإذا عزم احلاج على     
     ع البيت بالطواف   آخر شيء يعمله مبكة أن يود

  : ويكثر ىف دعائه،مالبسه العادية ىفبه 
 أالّ يكون آخر عهده بالبيت، {

 أن يرزقه زيارة هذا البيت Uويسأل اهللا 
   }مرات وكرات

 وصلى ركعـتني    ،فإذا طاف طواف الوداع   
----------------------------------------  

  . رواه الطرباىن ىف الصغري واألوسط ١٠٢
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بعده سنة الطواف فال حيل له أن يشترى شـيئاً        
 أو  ، أو عـالج   ،من مكة إال الطعام أو شراب     

  .شيء أوجبته الضرورة
 فليس عليهما   ،ال احلائض والنفساء  وذلك إ 
  .طواف وداع

  الفوات واإلحصار
ومها شيئان قد يتعرض هلما احلـاج فـال          

  :يستطيع أن يؤدى فريضة احلج وحكمهما
 وهو أن يتأخر احلاج بسبب      :الفوات .١

ــسفر ــرض،ال ــائل ، أو امل ــل لوس  أو تعط
املواصالت، فيصل إىل عرفة وقد فاتـه وقـت       

 :)م العيدأي يصل بعد فجر يو(الوقوف 
فعليه ىف هذا الوقت أن يغري نيتـه بـاحلج          
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 ، ويذهب إىل البيـت ويعتمـر      ،وينوى عمرة 
ويذبح هدياً، فإن تيسر له احلج من عام قابـل          

 . وإال فليس عليه شيء،فبها ونعمت
 وهو أن يحصر احلـاج ىف       :اإلحصار .٢

أو مـانع    فيمنعـه    ، أى يمنع  ،الطريق إىل مكة  
 عـدو أو    ... ، مثل من الوصول حيبسه حابس   

 أو مـرض    ، أو وحش مفتـرس    ،قطاع طريق 
مفاجئ، فيمكث مكانه وال يستطيع أن يكمل        

: ... حىت يفوته أداء احلـج    .. السفر إىل مكة    
 فماذا يفعل عندها؟

 وحيلق  ،عليه ىف هذا املوضع أن يذبح مكانه      
 وليس عليه قـضاء     ،أو يقصر، ويرجع إىل أهله    

  . وهذا بإمجاع املذاهب،حجه
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، فقد أوجب عليـه  t حنيفة ام أبوإال اإلم 
ان يرسل هديه ليذبح مبكة، وال يتحـرك مـن     
مكانه راجعاً إىل أهله حىت يتحقق ويتيقن بـأن         

 .هديه قد ذبح مبكة
  العمرة

  . زيارة البيت ىف أى وقت من العام:وهى
   وإن كـان أفـضل      ،وليس هلا وقت حمدد 

 لقول رسـول اهللا     ،أوقاا شهر رمضان املبارك   
r   أن  الذي قال له عقب حجة الوداع      للرجل 

 فقال لـه   eه  كانت تنوى أن حتج مع    زوجته  
 أَخربها أَنها تعـدلُ     {  :عليه الصالة والسالم  

  .١٠٣} حجةً معي عمرةٌ فـي رمضانَ
----------------------------------------  

  . سنن البيهقى الكربى ١٠٣
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  :أركاا
، الطواف بالبيـت   ،اإلحرام :وأركاا هى 

  .واحللق والتقصري ،السعي بني الصفا واملروة
 وال ذهاب إىل    ،وقوف بعرفة  الوليس فيها   

 وليس أيضاً على فاعلـها هـدى إال إذا          ،مىن
  .فعلها ىف أيام احلج وانتظر حىت حج هذا العام

أما من يؤديها بعد انتهاء أيام التشريق وإن        
  .كان ىف احلج فليس عليه هدى

  :فضلها
الْعمرةُ إِلَى الْعمرة كَفَّارةٌ لمـا       {: rقال  
تابِعوا بـين احلَـج      {:r وقال   ،١٠٤} بينهما

     وبالـذُّن يـانفنـا ينِهِميةً بعابتفَإنَّ م ةرمالعو
----------------------------------------  

  . صحيح مسلم عن أىب هريرة ١٠٤
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  .١٠٥}والفَقْر كَما ينفي الكري اخلَبثَ
تـابِعوا بـين احلَـج       {: وىف رواية أخرى  

ةرمالعـرِ         ،ومـي العف زِيدا تمهنيةً بعتابفَانَّ م 
الرو  الذُّن يانفنتقِ وـزوب،     ـريي الكفنكما ي 

يدثَ احلَدب١٠٦} خ.  
  فضل اهللا على احلاج

وهذا حديث جامع يبني بعض ما يتفضل اهللا        
به على احلاج من حني خيرج من بيته إىل آخـر           

  .طوافه بالبيت
كُنـت  : قَـالَ  y ابن عمر    فقد ورد عن  

    ي مف بِيالن عساً مالج     نلٌ مجر اهى، فَأَتنم جِدس
يـا  : اَألنصارِ، ورجلٌ من ثَقيف، فَسلَّما ثُم قَاالَ      

----------------------------------------  
  .ة عن أبيهبن عامر بن ربيع مسند اإلمام أمحد عن  ١٠٥
  .t مر مسند اإلمام أمحد عن ع ١٠٦
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إنْ شئْتما  { : e رسولَ اللَّه جِئْنا نسأَلُك، فَقَالَ    
أَخبرتكُما بِما جِئْتما تسأَالَنِي عنه فَعلْـت، وإنْ        

  ِسكا أَنْ أُممئْت؟   شلْـتأَالَنِي فَعستفَقَـاالَ »  و :
      ارِيصَألنل يفَقَالَ الثَّقَف ،ولَ اللَّهسا را ينبِرأَخ :

جِئْتنِي : أَخبِرنِي يا رسولَ اللَّه، فَقَالَ: سلْ، فَقَالَ
         ـتيالْب مـؤت كتيب نم جِكرخم نأَلُنِي عست

  ا لَكمو ،امرالْح        ـدعب ـكيتكْعر ـنعو ،يهف 
         نـيب ـكافطَو نعا، ويهِمف ا لَكمو افالطَّو
         ـكقُوفو ـنعو ،يهف ا لَكمو ةورالْمفَا والص
         ـارالْجِم يِكمر نعو ،يهف ا لَكمفَةَ ورةَ عيشع

  و رِكحن نعو ،يهف ا لَكمـ و ك فيـه مـع   ما لَ
ةٰهـذَا      : ، فَقَالَ اإلفَاض نلَع قبِٱلْح ثَكعي بالَّذو

 أَلُكأَس قَالَ. جِئْت :     كتيب نم تجرإذَا خ كفَإن
تؤم الْبيت الْحرام الَ تضع ناقَتـك خفـا، والَ          
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 ومحا عنك   ترفَعه إالَّ كَتب اللَّه لَك بِه حسنةً،      
        ـةقَبقِ رتكَع افالطَّو دعب اكتكْعا رأَميئَةً، وطخ
        افُـكا طَوأَمو ،الَمالس هلَييلَ عاعمنِي إسب نم
 قُوفُكا وأَمةً، وقَبر نيعبقِ ستكَع ةورالْمفَا وبِٱلص

    ي فَةَ، فَإنَّ اللَّهرةَ عيشا     عيناِء الـدمبِطُ إلَى سه
عبادي جـاؤونِي   : فَيباهي بِكُم الْمالَئكَةَ يقُولُ   

          ـي، فَلَـوتنونَ ججريقٍ يمع كُلِّ فَج نثاً معش
كَانت ذُنوبكُم كَعدد الرملِ، أَو كَقَطْرِ الْمطَرِ،       

 أَفيضوا عبادي مغفُوراً    أَو كَزبد الْبحرِ لَغفَرتها،   
        فَلَك ارالْجِم كيما رأَمو ،لَه متفَعش نملو ،لَكُم
       ،وبِقَاتالْم نم ةكَبِري ريكْفا تهتيمر اةصبِكُلِّ ح
وأَما نحرك فَمذْخور لَك عنـد ربـك، وأَمـا      

كُلِّ شعرة حلَقْتها حسنةٌ،    حالَقُك رأْسك فَلَك بِ   
       تيبِٱلْب افُكا طَوأَميئَةٌ، وطا خبِه كنٰى عحميو
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بعد ٰذلك، فَإنك تطُوف والَ ذَنب لَك، يـأْتي         
ٱعملْ : ملَك حتى يضع يديه بين كَتفَيك فَيقُولُ      

  ١٠٧ }  غُفر لَك ما مضٰى فَقَدفيما تستقْبِلُ
فضل من مات حاجاً أو 

  معتمراً
  :rقال رسول اهللا 

 لَم  من مات في ٰهذَا الْوجه حاجاً أَو معتمراً،        {
باسحي لَمو ضرعةَيّنلِ الْجخاد يلَ لَهق١٠٨ } و  
  :r قالtوعن أىب هريرة 

}   اتاً فَماجح جرخ ن؛م بكُت      ـرلـه أَج 
 ومـن خـرج معتمـراً       ِ،احلَاج إىل يومِ القيامة   

----------------------------------------  
 ورواه ابن حبان يف صحيحه رواه الطرباين يف الكبري والبزار ١٠٧

  جامع املسانيد واملراسيل  ، yعن عائشةَ ) ع عق عد حل هب خط( ١٠٨
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ات؛فَم        ـةاميمِ القورٍ إىل يمتعم رأَج لَه بكُت  ،
 اتغازياً فَم جرخ نمـازِي  ؛والغ رأَج لَه بكُت 

ةاميمِ القو١٠٩}إىل ي.  
  حكم من مات حمرماً

  :اإلحرامثياب سه من مات حمرماً حالة لب
أي ، فحكمه أن يدفن على هيئته بعد تغسيله 

  :rلقوله وذلك ، ال يغطى وجهه وال قدميه
  ١١٠} من مات محرِماً حشر ملَبياً {

   :eفقد قال ، ويكفن مبالبس اإلحرام
 } اتم نيالَّذ هيبي ثَوُء فرالْم رشحي

  ١١١ } فيهِما
----------------------------------------  

  . مسند أبو يعلى ١٠٩
  .جامع األحاديث واملراسيل، عن ابنِ عباسٍيب ىف التاريخ طاخل  ١١٠
 احلاوي الكبري يف الفقه الشافعي ، دريأبو سعيد اخلعن  ١١١
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  ملنورةزيارة املدينة ا
  ورةفضل املدينة املن

للمدينة املنورة فضائل عظيمة وكـثرية ال       
  :rيتسع املقام لذكرها نكتفى منها بقوله 

}        نكَّةَ ما بِمم فَيعض ةيندلْ بِالْمعاج ماللَّه
  :r، ويقول أيضاً ١١٢} الْبركَة
}  أْرِزانَ لَيإِلَـى   )ينضم وينجمـع  ( إِنَّ اِإلمي
ينداالْمرِهحةُ إِلَى جيالْح أْرِزا تكَم ١١٣}ة  

 صفاء جوهرهـا ونقـاء معـدا      rويبني  
تنفـي خبثَهـا    .  إِنما الْمدينةُ كَالْكريِ   {: فيقول

----------------------------------------  
  . صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك ١١٢
  . صحيح البخارى ومسلم عن أيب هريرة، ١١٣
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  .)أى ختلص (١١٤} وينصع طَيبها
،  غـزوة تبـوك    عائداً من  e وعندما كان 

ـ الستقباله وتأذّى   الناس  وخرج   بعض مـن   ال
الذي ثار من أقدامهم ووضعوا أرديتهم      التراب  

 rكشف   التراب؛   م حىت ال يشموا   على أنوفه 
والَّذي نفِْسي  {:اللثام عن وجهه الشريف وقال    

  .١١٥} بِيده إنَّ في غُبارِها شفَاًء من كُلِّ داٍء
 ىف  rومما يدل على الغاية ىف فضلها حتبيبه        
  :املوت ا قوله صلوات اهللا وسالمه عليه

}        ـتمفَلْي ةيندبِالْم وتمأَنْ ي طَاعتنِ اسم
  ١١٦} بِها فَإِين أَشفَع لمن يموت بِها

----------------------------------------  
  . صحيح مسلم عن جابر ١١٤
  . الترغيب والترهيب عن سعد ١١٥
  .عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهماابن ماجة والترمذى   ١١٦
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  :ىف فضلهاyوما أمجل قول السيدة عائشة 
بالسيف، وافتتحـت    البالد افتتحت    كلُّ{ 
 rوهى مهاجر رسـول اهللا       ،} بالقرآن   املدينةُ

  .وكل أزواجه ا، وفيها قربه
حني يذكر   t قول مالك بن أنس      وما أى 

  :بعض فضائلها فيقول
املدينة، وعلى أنقاا مالئكة حيرسوا ال       { 

يدخلها الدجال وال الطاعون وهي دار اهلجرة       
 وهجـرة   eوالسنة وا خيار الناس بعد النيب       

وأصحابه، واختارها اهللا بعد وفاتـه       eالنيب  
 فجعل ا قربه وا روضة من رياض اجلنة ومنرب        

e   ومنـها  ، وسلم وليس ذلك يف البالد غريها
  ١١٧  }تبعت أشراف هذه األمة يوم القيامة

----------------------------------------  
 .ضى عياض للقاترتيب املدارك وتقريب املسالك ١١٧
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  rمشروعية زيارته 
 املدينة املنـورة    r لنبيه   Uوقد اختار اهللا    

ليكون التوجه إليه والذهاب إليه خاصاً بذاتـه        
الشريفة، ألنه لو كان مبكة لكان تابعاً للبيـت،    

  :Uومن هنا قال اهللا 
 }  tΒ uρ ólã� øƒs† .ÏΒ ÏµÏF ÷� t/ #·� Å_$yγ ãΒ ’ n< Î) «!$# 
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’ n?tã «!   ] النساء١٠٠ [}  #$

هللا يعىن لزيارة بيـت     فجعل اهلجرة هنا إىل ا    
 rبزيارته  يعىن  إىل رسوله    اهلجرة   واهللا احلرام،   

  .ىف مدينته املنورة
 من أوجب   rماء زيارته   ومن هنا جعل العل   
 وعدوا تركها بدون عذر  ،الواجبات على احلاج  
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من اجلفاء الذي ال يستهان بـه ىف مواجهـة           
  . يوم لقاء اهللاrالشفيع األعظم 

 من eواستنبط العلماء سر وجوب زيارته 
U:  } öθمن قوله أيضاً اآلية السابقة، و s9 uρ öΝ ßγ̄Ρ r& 
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هذا باإلضافة إىل األحاديث الكثرية الـىت       

على سبيل املثـال    منها   و ،رويت ىف هذا املعىن   
من زار قَبرِي،   { : عليه الصالة والسالم    قوله  

 رنِـي كنت لـه شفــيعاً أو      من زا : أو قالَ 
        ثَـهعنِ بيمرالـح دفـي أَح شهيداً، ومن مات

القـيامة يوم ننِـي١١٨} اهللا فـي اآلم.  
----------------------------------------  

  . سنن البيهقى الكربى ١١٨
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استحقاق الـشفاعة   ، أى   ويؤكد هذا املعىن  
من جاَءنِي زائراً الَ يعمدهr :}      بزيارته فيقول   

     لَيقّا عي كَانَ حتارةٌ إِالَّ زِياجح     أَنْ أَكُونَ لَـه 
  ةاميالْق مواً ييعفويقـول    ١١٩} ش ،e  ًأيـضا:  

  .١٢٠} من زار قَبري وجبت لَه شفَاعتي {
 rيعرض بأهل اجلفاء الذين مينعون زيارته       و
 }من حج الْبيت ولَم يزرنِي فَقَد جفَانِي      {: قولب

١٢١   ويرد ،r   ـ  عى موته  على من يد  سب وح
من زار قَبري بعد مويت كَانَ كَمنr :}  فيقول  

، ويقول أيضاً ىف احلديث     ١٢٢ } زارين يف حيايت  
من حج فَزار قَبرِي، بعد موتـي،       {: الصحيح

----------------------------------------  
  . جامع األحاديث واملراسيل الطرباىن عن ابن عمر، ١١٩
  . رواه البزار عن ابن عمر ١٢٠
  . الديلمى عن ابن عمر ومسند اإلمام أىب حنيفة ١٢١
  . رواه الطرباين ىف الكبري واألوسط ١٢٢
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  .١٢٣} كانَ كَمن زارنِـي فـي حياتـي
 يرد السالم على من     rونكفى أن نعلم أنه     
  :rاألرض لقوله سلم عليه ىف كل بقاع 

}           لَـيع اللَّه دإِالَّ ر لَيع لمسي دأَح نا مم
الَمالس هلَيع دى أَرتي حوح١٢٤} ر  

 أن صالتنا عليه تعرض عليه      rوإخباره لنا   
من أَفْضلِ أَيامكُم يوم الْجمعـةr :}       ،فيقول  

      ،قُبِض يهفو ،مآد قلخ يهف    يـهفةُ، وفْخالن يهفو
الصعقَةُ، فَأَكْثروا علَي الـصالَةَ فيـه، فَـإِنَّ         

يا رسـولَ اللَّـه     : صالَتكُم تعرض علَي، قَالُوا   
  تممأَر قَدو كلَيا عنالَتص ضرعت فقُولُ، كَيي :

م عٰلى اَألرضِ   إِنَّ اللَّه تعاٰلى حر   :  قَالَ ،بليت ؟ 
----------------------------------------  

  . سنن البيهقى الكربى عن عبداهللا بن عمر ١٢٣
  .هريرة رواه أبو داوود عن أيب  ١٢٤
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  ١٢٥ } أَنْ تأْكُلَ أَجساد اَألنبِياِء
  :أن أعمالنا تعرض عليه فقال eبل أخرب 

حياتـي خير لَكُم تـحدّثُونَ ويحـدثُ       {
         راً لَكُـميـي خفـاتو تكان ّتفإذا أنا م لَكُم

    دمراً حيخ تأيفإنْ ر مالَكُمأع ّعلـي ضرعت ت
 لَكُم تفَرغتراً اسش تأي١٢٦ }اهللا وإِنْ ر  

   يستحب للزائرما
  عند توجهه للمدينة

 rيستحب للزائر أن ينوى مـع زيارتـه         
 rالتقرب بشد الرحل للـسفر إىل مـسجده       

والصالة واإلعتكاف فيه وأن يكثر من الصالة       
----------------------------------------  

  . عن أوس بن أوس الثقفى، وأَبو نعيمد ىف مسندهمحأ ١٢٥
جلالل الدين السيوطى، الفتح الكبري،  عن بكر بن عبد اهللا مرسالًابن سعد ١٢٦

 وأخرجه البزار والطرباىن باختالف بسيط
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------------- --------- --- -------------- -   

 

والتسليم عليه ىف طريقه، فإذا رأى املدينة أكثر        
 مث يتوجـه إىل     rتسليم عليـه    من الصالة وال  

 rسكنه ويطمئن على حاجته ويستعد لزيارته       
  :بالكيفية اآلتية

  آداب االستعداد للزيارة
 . والوضوءاإلغتسال .١
 وذلك للحديث الذي لبس أنظف ثيابه .٢

رواه قيس بن عاصم أن بىن عبد القـيس ملـا           
وردوا املدينة أسرعوا بالدخول وكـان فـيهم        

 أزال مهنته وآثـار     األشج فثبت ىف مكانه حىت    
 على تؤدة   rسفره ولبس ثيابه وجاء إىل النيب       

  وأثىن عليه بقولـه    rووقار فأعجب به النيب     
e :}     ا اهللامهبحنِ ييلَتصخ يكإِنَّ ف :  لْـمالْح
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  ١٢٧}ُ واَألناة
 .أو العطرالطيب يضع شيئاً من  .٣
 قبل زيارته    بشيء وإن قلَّ   أن يتصدق  .٤

$ {:Uلقول اهللا ليه  صلوات اهللا وسالمه ع    pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 
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 rويستحضر عظمتـه    أن يستشعر    .٥

 .حىت ميتلئ قلبه من هيبته ويصري كأنه يراه
 من سوى الزيارة وجتديد     تفريغ القلب  .٦

 . توجهه إىل املسجد النبوىالتوبة عند
 النبوي حـىت    يعرف مرتلة املسجد  أن   .٧

يتمكن من القيام باآلداب الىت جتب عليه حنوه        
----------------------------------------  

  . صحيح مسلم عن ابن عباس ١٢٧
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 :rويكفى ىف ذلك قوله 
من حني يخرج أَحدكُم مـن منزلـه إىل          {

مسجِدي، فَرِجلٌ تكْتب لَه حسنةً، ورِجلٌ تحطُّ       
  ١٢٨}  يرجِععنه سيئَةً حتى

املسجد وليعلم علم اليقني أن كل ما زيد ىف         
 لقوله  من توسعات وملحقات فهى من املسجد     

r: }          لو بىن هذا املسجد إىل صـنعاء كـان
  .١٢٩ } مسجدى

وليحاول أال يفوته صالة واحدة ىف مجاعـة        
 فيما رواه ابن    rىف هذا املسجد الكرمي لقوله      

ةٌ صالَ {:  يقول r مسعت رسول اهللا     yعباس  
           ـنم اهـوـا سيمف الَةص أَلْف نلُ مأَفْض يهف

----------------------------------------  
  . صحيح ابن حبان عن أيب هريرة ١٢٨
  فردوس من حديث أيب هريرة ابن أيب شيبة والديلمي يف مسند ال  ١٢٩
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   ةبالْكَع جِدسإِالَّ م ،اجِدسوحيـرص   ١٣٠} الْم ،
على أن ينال هذا الثواب العظيم الـذي بينـه          

  :rالنيب الكرمي ىف قوله 
من صلَّٰى في مسجِدي أَربعني صـالَةً الَ         {

  تبالَةٌ، كُتص هفُوتاَءةٌ       تـربارِ، والن ناَءةٌ مرب لَه 
  .١٣١} من الْعذَابِ، وبراَءةٌ من النفَاقِ

  ما يستحب عند زيارة
  rرسول اهللا 

يستحب للزائر إذا توجه لزيـارة سـيدنا        
  : فعل ما يلىrرسول اهللا 

 يقدم رجله الـيمىن عنـد الـدخول        .١
----------------------------------------  

  . صحيح مسلم عن ابن عباس ١٣٠
  رواه أمحد والطرباين يف األوسط ورجاله ثقات  ١٣١
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 :للمسجد ويقول
 أعوذ باهللا العظيم، وبوجهه الكـرمي      {

وسلطانه القدمي من الـشيطان الـرجيم،       
بسم اهللا واحلمد هللا وال حول وال قوة إال         
باهللا، ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا، اللـهم          
صل على سيدنا حممد وعلى آل سـيدنا        

 يل  حممد وصحبه وسلم، اللـهم اغفـر      
 }ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك 

ر لـه    إن تيس  يقصد الروضة املقدسة   .٢
 وإال  ،كعـتني حتيـة املـسجد     ويصلي ر  ،ذلك

صالمها ىف أي مكان باملسجد وذلك إن مل ميـر          
 .r وإال بدأ بزيارته ،أمام الوجه الشريف
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 من جهة   rمث ياتى سيدنا رسول اهللا       .٣
 ملا   ويستقبل الوجه الشريف   ،القبلة فيستدبرها 

مـن الـسنة     {:  قـال  yورد عن ابن عمر     
 .١٣٢} استقبال القرب املكرم وجعل الظهر للقبلة

 tوقد سأل هارون الرشيد اإلمام مالـك        
  :فقال: rعند زيارته لسيدنا رسول اهللا 

، أم أستقبل سيدنا    أأستقبل القبلة وأدعو  { 
: t؟ فقال اإلمام مالك      وأدعو rرسول اهللا   

يلتك ووسيلة  ومل تصرف وجهك عنه، وهو وس     
 .}أبيك آدم إىل اجلنة 

، ومرتلـة  يستحضر بقلبه جاللة موقفه    .٤
 ىف   حـيr  ، ويتيقن أنـه     rمن هو حبضرته    

برزخه الشريف، وأنه ناظرعليه إليه، ومطلع . 
----------------------------------------  

  . رواه أبو حنيفة يف مسنده ١٣٢
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  كما لو كان ىف حياته،     rيقف قبالته    .٥
ويراعى األدب معه ىف ذلك، فيبعد عنه قـدر         
ذراعني، ويقف خاشعاً متواضعاً، وال يقترب من 

  ه بيده، فـذلك أوىل ىف بـاب        احلديد وال ميس
 .eاألدب معه 

طاملـا كـان ىف      و ،خيفض صوته أمامه   .٦
فقد قال اإلمام مالك عندما كان      ،  rمسجده  

يناظر أبا جعفر املنصور اخلليفـة العباسـي ىف         
يا أمري املؤمنني ال ترفع صـوتك ىف        { : املسجد

 : U  أدب قوماً فقالUهذا املكان فإن اهللا 
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  } ميتاً كحرمته وهو حي rوحرمته 
ويكثر مـن   ،  r مث يلقى السالم عليه    .٧

 حبسب ما يلهمه اهللا     ، وتعداد صفاته  ،الثناء عليه 
Uىف تلك الساعة مثل : 

السالم عليك أيها النيب ورمحـة اهللا       { 
وبركاته، أشهد أنك أديـت الرسـالة،       

ته وبلغت األمانة، اللهم اجزه عنا وعن أم      
خري اجلزاء وآته الوسـيلة والفـضيلة،       
والدرجة الرفيعة، وابعثه املقـام احملمـود       

، } الذي وعدته إنك ال ختلـف امليعـاد         
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السالم عليك يا أول، الـسالم      {  :ومثل
عليك يا آخر، السالم عليك يا حاشـر،        

 }...وهكذا... السالم عليك يا عاقب 
  سالم من أوصاه بتبليغـه     rمث يبلغه    . ٨

 :فيقولسول اهللا لرالسالم 
السالم عليك يا رسول اهللا من فالن،       { 
 }  فالن يبلغك السالم يا رسول اهللاأو

 tوقد كان سيدنا عمر بـن عبـدالعزيز         
يرسل الربيد من الشام إىل املدينـة خصيـصاً         

ويقول ،  rإلبالغ سالمه إىل سيدنا رسول اهللا       
  :tىف ذلك اإلمام الرفاعى 

  هاىف حالة البعد روحى كنت أرسل
  تقَبل األرض عنى وهى نائبــىت
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  وهذى دولة األشباح قد حضرت
  فامدد ميينك كى حتظى ا شـفىت

 الدنيا   مبا يهمه من أمور    Uيدعو اهللا    .٩
 ىف اإلجابـة بـسيدنا      واآلخرة ويتوسل إىل اهللا   

 حلديث الـذي رواه    ملا ورد ىف ا    rرسول اهللا   
 : أنه قالtسيدنا عمر 

 }   ع مآد با أَذْني    لَمالَّذ بالذَّن الَمالس هلَي
أَسأَلُك بِحق  : أَذْنبه، رفَع رأْسه إِٰلى الْعرشِ فَقَالَ     

محمد إِالَّ غَفَرت لي، فَأَوٰحى اللَّه إِلَيه، ومـا          
تبارك اسمك، لَما خلَقْتنِي رفَعت   : محمد ؟ قَالَ  

  شري إِٰلى عأْساً   روبكْتم يهف تأَيفَر إِالَّ   : ك الَ إِٰله
         ـدأَح سلَي هأَن تملفَع ،ولُ اللَّهسر دمحم اللَّه
          ـعم هـماس لْـتعج نماً مرقَد كدنع ظَمأَع
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   هإِلَي ٰحى اللَّهفَأَو ،كماس :     بِينيالن رآخ هإِن ما آدي
ريتك، وإِنَّ أُمته آخر اُألممِ من ذُريتـك،        من ذُ 

كلَقْتا خم الَهلَو١٣٣ } و  
فيـسلم  مث ينتقل إىل ميينه قدر ذراع        . ١٠

وينتقـل قـدر ذراع     ،  tعلى سيدنا أىب بكر     
 .tفيسلم على سيدنا عمر آخر 
ذلك أالّ ميـر بـالقرب      من األدب بعد     . ١١

ـ  املكرم ىف أى وقت حىت يقف ويـسلم        ى  عل
 من داخل املسجد    ، وذلك سواء مرr   ساكنه  

 :rأو خارجه وذلك لقوله 
}           لَـيع اللَّه دإِالَّ ر لَيع لمسي دأَح نا مم

الَمالس هلَيع دى أَرتي حوح١٣٤} ر 
----------------------------------------  

  .tعن عمر الطرباىن ىف األوسط والصغري  ١٣٣
  .t  رواه أبو داوود عن أيب هريرة ١٣٤
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 احلاج  لوأن يق  tكره اإلمام مالك     . ١٢
األوىل أن : ، وقالr زرنا قرب النيب   {:أو الزائر   

 . }rزرنا النيب : يقال
  دب للزائرما ين

  أثناء إقامته باملدينة
ويندب للزائر أثناء إقامته باملدينة أن ينتـهز        
هذه الفرصة الطيبة ليفعل ما يلى إن تيسر لـه          
ذلك، وإن مل يتيسر له ذلك أو بدا لـه شـيء         

 فقد روى عن الـشيخ      ،منعه فليس عليه شيء   
ينة  أنه عندما ذهب إىل املدtحممد بن أىب مجرة 

: ..بقى طوال إقامته ا باملسجد ال يربحه وقال       
 - وأشـار إىل رسـول اهللا        -هذا باب اهللا    { 

مفتوح للطالبني، فكيف أتركه وأحتـول عنـه        
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ـ      }!لغريه وهذا حال خاص ي لَّسألهلـه وال    م 
  :اآلتىيقاس عليه، ولكن األوىل للزائر أن يفعل 

 يكثر من التردد على الروضة الشريفة      .١
  ا ملا ورد عن سيدنا رسـول اهللا         للصالةr  : 

 } ِ ما بين بيتي ومنبرِي روضةٌ من رِياضِ الْجنة       {
، على أال يؤذي املصلني بزحام أو غريه، بل         ١٣٥

 .يدخل بالسكينة والوقار
ود الروضة لتشمل   وقد وسع العلماء ىف حد    

 وبعض البيوت حوله استنباطاً من      كل املسجد 
ما بني حجرتي    {: لحديث تقول رواية أخرى ل  

    ةاضِ اجلَنن رِيةٌ مضور الَّيصفقـالوا   ١٣٦} وم 
إن املقصود مبصاله، مصلّى العيد وكان له ـا         
منرب خيطب عليه، وكانت تقع خارج املدينة ىف        

----------------------------------------  
  t صحيح مسلم عن أىب هريرة  ١٣٥
  . رواه الطرباىن ىف األوسط ١٣٦
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ذلك الوقت، هذا مع العلم بأنه من يرى حدود         
املـرور  فالبأس عنه ىف    الروضة كما هى اآلن     

 خالفاً لبقية املسجد وذلـك      ،ى فيها  املصلِّ أمام
 .من أجل الزحام ا

حيـافظ علـى    جيب على الزائـر أن       .٢
 باملـسجد الـشريف     الصلوات كلها ىف مجاعة   

من صلَّٰى في مـسجِدي أَربعـنيr :}        لقوله  
صالَةً الَ تفُوته صالَةٌ، كُتبت لَه براَءةٌ من النارِ،         

 ١٣٧}  من الْعذَابِ، وبراَءةٌ من النفَاقِوبراَءةٌ
وإن كان العلماء قد وسعوا األمر ىف هـذا         

 لفرائض السنن والرواتب،  احلديث ليشمل مع ا   
رغبة منهم ىف إتساع الفضل ليشمل من ضاق        

} y7م الوقت عن اإلقامة ملدة مثانية أيـام          Ï9≡ sŒ 
----------------------------------------  

  رواه أمحد والطرباين يف األوسط ورجاله ثقات  ١٣٧
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 .كاف كلما دخل املسجد أيضاًينوى االعت
 وهو مقربة يكثر الزائر من زيارة البقيع   .٣

 كان يكثر   rأهل املدينة ألن سيدنا رسول اهللا       
بعثْت إِلَـى    {: من التردد عليه ويقول ىف ذلك     

، ويبني فضلهم   ١٣٨} يهِمأَهلِ الْبقيعِ ألصلي علَ   
أَنا أَولُ من تنشق اَألرض عنه، ثُم أَبو         {: فيقول

بكْرٍ ثُم عمر، ثُم آتي أَهلَ الْبقيعِ فَيحـشرونَ         
          نـيب رـشـى أُحتكَّةَ حلَ مأَه رظتأَن ي، ثُمعم

 .١٣٩} الْحرمينِ
كمـا روى    r ألنه   يزور مسجد قباء   .٤
ن كان يأتى مسجد قباء راكباً وماشـياً        االشيخ

----------------------------------------  
  . مسند اإلمام أمحد عن عائشة ١٣٨
  . املستدرك للحاكم عن ابن عمر ١٣٩
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كان  {:فيصلي فيه ركعتني، وىف الرواية األخرى
r   تبكُلَّ س يهأْتوقد جعل   ،  ١٤٠} يr  فضل 

إتيان هذا املسجد والصالة فيه عظيمـاً جـداً         
صالةٌ فـي مـسجِد قُبـاٍء       {: حيث قال فيه  

ةرمكَع{قال رواية، وىف   ١٤١ r :} نـأَ   مضوت 
        يهف كَعاَء فَرقُب جِدساَء مج ثُم وَءهضو نسفَأَح

ةرملَ عدع ككَانَ ذَل اتكَعر عب١٤٢}أَر. 
٥.   دألن سيدنا رسـول     يزور شهداء أُح 
 كان يزورهم كل يوم مخيس وقال فيهم        rاهللا  

أَيها النـاس زوروهـم وأْتـوهم       {: ألصحابه
موا علَيهِم، فَوالَّذي نفِْسي بِيده الَ يـسلم        وسل

          ـهلَيوا عدإِالَّ ر ـةاميمِ الْقوإِلَى ي ملسم هِملَيع
----------------------------------------  

  . رواه البخارى ومسلم ١٤٠
  . سنن البيهقى الكربى عن أسيد بن ظهري األنصارى ١٤١
   مصنف ابن أيب شيبة، أخرجها صاحب مثري الغرام عن سهل بن حنيف ١٤٢
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ـ    داَء أُحدهنِي شعـ ي الَمواستحب ١٤٣}الس ،
بعض العلماء للزائر أن يقف ولو حلظة علـى         

 الذى   ىف احلديث الشريف   rجبل أحد لقوله    
ــه أنَّ    ي ــلوات اهللا علي ــه ص ــرر في   :ق
} بحا وننبحلٌ يبج د١٤٤ } هأُح. 

 وهى املقامة على    يزور املساجد السبعة   .٦
وفيهـا  ،  موقع املسلمني ىف غـزوة األحـزاب      

 العصر يـوم    rمسجد الفتح الذي صلى فيه      
األربعاء مث دعا على األحزاب فاسـتجاب اهللا        

Uله وجاء النصر ىف يوم اخلميس . 
 ألنه ى مسجد القبلتني ويصلى فيهيأت .٧

 موقع املصلى الىت صلى فيها سيدنا رسول اهللا
rمث نزل ، الظهر ركعتني جتاه بيت املقدس 

----------------------------------------  
  . عمري ىف جامع األحاديث واملراسيل ابن سعد عن عبيد بن ١٤٣
  . صحيح البخاري ومسلم ١٤٤
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الصالة بعد قيامه من التشهد األوسط جتاه 
 وصلى الركعتني األخريتني هو ومن معه ،الكعبة

 .جتاه الكعبة املشرفة
يستحب للزائر أن خيتم القرآن الكرمي       .٨
 ألا تعدل ألف مرة فيمـا       املدينة املنورة مرة ب 

 .ن، وكذا يستحب له ذلك مبكةمكاسواها من 
عندما يعزم الزائر على السفر يكـون        .٩

آخر شيء يفعله باملدينة، أن يـودع املـسجد         
 بصالة ركعتني حتية املسجد، مث يتوجه       الشريف
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 U لوداعه ويسأل اهللا     rإىل سيدنا رسول اهللا     
 :بيه، قائالً أال يكون آخر العهد بن

اللهم الجتعل هذا آخر عهدى بزيارة { 
وأعدىن إىل هنا ،  eنبيك حبيبك و 

 .}وكرات بعد كرات   مرات بعد مرات
  آداب احلاج ىف عودته

وهذه مجلة من اآلداب الىت يستحب للحاج       
  : وبعدها، منهاهلهأن يالحظها أثناء عودته إىل أ

أن حيمل ألهله وذويه بعض الطرائف       .١
: r القليلة إن إستطاع لقولـه       ا الرمزية واهلداي

}          ـدهـفَرٍ فَلْيس نم هللَى أَهع كُمدأَح مإِذَا قَد
 .١٤٥}َألهله فَلْيطْرِفْهم ولَو كَانَ حجارةً

----------------------------------------  
  .عن أىب هريرة يف جامع األحاديث واملراسيل) هب ( ١٤٥
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ه الطـائرة أو البـاخرة أو       عند ركوب  .٢
 :ويدعو قائالً له أن يكرب اهللا  يسنالسيارة

}    اُهللا أكْب ـراُهللا أكْبـر   ،ـراُهللا أكْب
          املُلْك لَه لَه رِيكالَ ش هدحإالَّ اهللا و الَ إٰله
    ،يرٍء قَـدـيلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو
آيِبونَ تائبونَ عابِدونَ سـاجِدونَ لربنـا       
       ه ـدبع رصنو هدعاهللا و قدونَ، صدامح

 ١٤٦} ب وحدهوهزم األحزا
، كـيال   خيرب أهله مبيعاد وصوله مقدماً     .٣

يقدم عليهم فجأة ألن ذلك كان هدى سـيدنا         
 ىف مجيع أسفاره، حىت كـان إذا        rرسول اهللا   

قدم من سفر ليالً يأمر أصحابه باملبيت خـارج         
----------------------------------------  

  . سنن أىب داوود عن عبداهللا بن عمر ١٤٦
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 ويرسل إىل أهل املدينة يف      ،املدينة حىت الصباح  
ا الصباح من يعلمهم بنبأ قدومهم، حىت يستعدو      

حتــى تمتـشطَ     {: rالستقباهلم، ويقول   
 .١٤٧} الشعثَةُ، وتستـحد الـمغيبةُ

 :١٤٨ كما ورد يقول إذا دخل بلدته .٤
اللَّهم إِين أَسأَلُك من خيرِها وخيرِ ما { 

 }ا فيها، وأَعوذُ بِك من شرها وشر ما فيه
 :لهأن يقول احلاج إذا دخل على أه .٥

لربنا أَوباً الَ يغادر   توباً توباً{
 .١٤٩ }علَينا حوباً

يسن ألهـل احلـاج أن يـستقبلوه،         .٦
، أو يعانقونه ويقبلون مـا بـني        ويسلموا عليه 

----------------------------------------  
  .تزيل الشعر، املغيبةك من غاب عنها زوجها: عن جابر، تستحد) هق ( ١٤٧
  . جامع األحاديث واملراسيل ١٤٨
  .أى إمثاً : حيح ابن حبان عن ابن عباس، حوباً مسند اإلمام أمحد وص ١٤٩
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 عانق سيدنا جعفر وقبله بني عينيه       rعينيه ألنه   
حني قدم من احلبشة، وأيضاً صنع ذلك مع زيد         

 .ةبن حارثة ملا قدم املدين
  :ويستحب هلم أن يقولوا له

 تقبل اهللا منك، وغفر ذنبك، وأخلف {
   }نفقتك، ويسألونه أن يستغفر هلم

إذا لَقيت احلَاج فَـسلِّمr :}     ورد عنه   ملا  
علَيه وصافحه ومره أَنْ يستغفر لَـك قَبـلَ أَنْ        

لَه رفُوغم هانف هتيلَ بخد١٥٠}ي 
سن كثري من العلماء أن يـصنع       استح .٧

 بعدما يستقر ىف أهله شكراً    احلاج طعاماً للفقراء  
 على هذه النعمة الكربى واملنة العظمى،       Uهللا  

وال بأس أن يطعم أهله ومعارفه من هذا الطعام         
----------------------------------------  

 .yرواه أمحد عن ابن عمر  ١٥٠
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 .على أال ينسى الفقراء
أن يزداد خري احلاج ىف سلوكه      ينبغى   .٨

ن  أل وتصرفاته وأحواله كلها بعد حجه وزيارته     
هذا من العالمات األكيدة الىت اتفـق عليهـا         
العلماء لقبول احلج، فعالمة القبول أن حيـرص        
احلاج على بقاء طهارته ونقاء سـريرته الـىت         
حصل عليها ىف احلج وذلك بالكف عن اآلثام،        
والورع عن احلرام، والبعد عن جمالسة اللئـام،        
ويشغل بقية عمره ىف طاعة امللك العالم رغبـة         

 . اخلتامىف حسن
ى اهللا علـى    واحلمد هللا أوالً وآخراً وصـلَّ     

سبحان حممد وآله وورثته ظاهراً وباطناً،      سيدنا  
ربك رب العزة عما يـصفون وسـالم علـى          

  .املرسلني واحلمد هللا رب العاملني
 مت حبمد اهللا تعاىل وتوفيقه
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  م١٨/١٠/١٩٤٨ :تاريخ وحمل امليالد%
   الغربية - مركز السنطة -جلميزة ا
  .م ١٩٧٠، جامعة القاهرة  دار العلومليسانس :املؤهل%
  .مدير عام مبديرية طنطا التعليمية: العمل%
 يعمل رئيسا للجمعية العامة للدعوة إىل      -١ :النشاط  %

 ومقرهـا   ٢٢٤واملـشهرة بـرقم     ،   جبمهورية مصر العربية   اهللا
وهلـا  ،   ادى بالقـاهرة   حدائق املع  ١٠٥ ارعش ١١٤ى  الرئيس

  .اجلمهوريةفروع ىف مجيع أحناء 
العربيـة  ىف األقطـار    و اجلمهوريـة يتجول ىف مجيـع      -٢

ثـل  وإحيـاء املُ   لنشر الـدعوة اإلسـالمية    اإلسالمية وغريها   و
   .باحلكمة واملوعظة احلسنة واألخالق اإلميانية

   .المسباإلضافة إىل الكتابات اهلادفة إىل إعادة جمد اإل -٣
ــددة   -٤ ــائط املتع ــصوتية و الوس ــسجيالت ال والت

  .للمحاضرات والدروس على الشرائط و األقراص املدجمة
  : وأيضا من خالل موقعه على شبكة اإلنترنت-٥

WWW.Fawzyabuzeid.com  
  : وتهـدع %
والعمل  يدعو إىل نبذ التعصب واخلالفات بني املسلمني       -١

والتخلص من   ، اإلسالمية   اإلخوةوإحياء روح    على مجع الصف  
  .واألثرة واألنانية وغريها من أمراض النفس األحقاد واألحساد

http://www.Fawzyabuzeid.com
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حيرص على تربية أحبابه على التربية الروحية الـصافية          -٢
   .بعد ذيب نفوسهم وتصفية قلوم

 عن  ة مما شابه من مظاهر بعيد     التصوفيعمل على تنقية     -٣
ـ      صوف وإحياء الت   ، روح الدين  رآن  السلوكى املبىن علـى الق
   .وأصحابه الكرام، rل اهللا وعمل رسو
  :هدفه   %

ونشر األخالق  ،  إعادة اد اإلسالمى ببعث الروح اإلميانية       
  .اإلسالمية وترسيخ املبادئ القرآنية

  : ؤلفاتهالكاملة ملقائمة ال  %
  :من أعالم الصوفية : أوال 

 الشيخ حممد على -٢ اإلمام أبو العزائم ادد الصوىف -١
   املرىب الرباىن السيد أمحد البدوى-٣. سرية وسريرةسالمة
   شيخ اٌإلسالم السيد إبراهيم الدسوقى-٤

  :الدين واحلياة : ثانيا 
 نفحات من نور -٦  )ط٢( زاد احلاج و املعتمر -٥

 مائدة -٨ نفحات من نور القرآن ج، -٧، ١القرآن ج
 نور اجلواب على أسئلة -٩املسلم بني الدين و العلم، 

 مفاتح الفرج - ١١ فتاوى جامعة للشباب، -١٠ب، الشبا
 تربية القرآن جليل -١٢، )ترجم لألندونسية) (ط٦(

 إصالح - ١٣ ،)ترجم لإلجنليزية واألندونسية(اإلميان، 
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 كيف حيبــك اهللا -١٤األفراد و اتمعات ىف اإلسالم 
كونوا قرآنا ميشى بني -١٥ ،)حتت الترمجة لألندونيسية( 

 املؤمنات القانتات، -١٦ ، )لترمجة لألندونيسيةحتت ا(الناس 
   قضايا الشباب املعاصر-١٨،  فتاوى جامعة للنساء-١٧

  املناسبات: الد األول : اخلطب اإلهلامية 
  اإلسراء و املعراج، : ٢ ج-٢٠املولد النبوى، : ١ ج-١٩
شهر : ٤ج-٢٢شهر شعبان و ليلة الغفران،  : ٣ ج-٢١

احلج و عيد األضحى،   : ٥ ج- ٢٣رمضان و عيد الفطر، 
  .اهلجرة و يوم عاشوراء : ٦ ج-٢٤

  :احلقيقة احملمدية : ثالثا 
 ).طبعات٣( حديث احلقائق عن قدر سيد اخلالئق -٢٥
 ،)ط٢(١ج-  إشراقات اإلسراء-٢٧ الرمحة املهداة، -٢٦
 الكماالت احملمدية -٢٩، )٢ج( إشراقات اإلسراء -٢٨
ترجم (  rو الرسول  واجب املسلمني املعاصرين حن-٣٠

  ).لإلجنليزية وجارى نشره باملوقع بعد تطويره وحتديثه
  :الطريق إىل اهللا : رابعا 

ترجم (  طريق الصديقني إىل رضوان رب العاملني -٣١
 ااهدة للصفاء -٣٣ أذكار األبرار، -٣٢،)لألندونسية

   عالمات التوفيق ألهل التحقيق،-٣٤واملشاهدة، 
  ،طريق احملبوبني و أذواقهم -٣٦ رسالة الصاحلني،-٣٥
  .كيف تكون داعياً على بصرية-٣٨، مراقى الصاحلني -٣٧
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  :دراسات صوفية معاصرة : خامسا 
   الصفاء واألصفياء-٤٠ الصوفية و احلياة املعاصرة، -٣٩
  الوالية واألولياء-٤٢،أبواب القرب و منازل التقريب -٤١
  ).جنليزيةترجم لإل)(ط٢(الصوفية ىف القرآن والسنة  -٤٣
   موازين الصادقني-٤٥،املنهج الصوىف واحلياة العصرية -٤٤
  . النفس، وصفها وتزكيتها-٤٧ الفتح العرفاىن، -٤٦

  شفاء الصدورسلسلة : سادساً
  أذكار األبرار-٤٩ ،)ط٢( خمتصر مفاتح الفرج -٤٨

 عالج -٥١، )ختريج وشرح( أوراد األخيار -٥٠، )ط٢(
   بشائر املؤمن عند املوت -٥٢ ،الرزاق لعلل األرزاق 

   أسرار العبد الصاحل وموسى عليه السالم، -٥٣
  . خمتصر زاد احلاج واملعتمر-٥٤

  حتت الطبع للمؤلف: اًًًسابع
  .السيد أبو احلسن الشاذىل الشيخ الكامل :من أعالم الصوفية -١
  )٢ط) (ادد الصوىف( اإلمام أبو العزائم :             -٢
  وف النقيـــحقائق التص  :معاصرة ة دراسات صوفي -٣
  ارفنيــياحة العــــس   :     -٤
  لوات اإلهلاميةــــالص  :  احلقيقة احملمدية  -٥
  م اإلهلاميـةــــاحلك  :  الطريق إىل اهللا -٦
  )٢ط(وان رب العاملني ــطريق الصديقني إىل رض:  -٧
  ).ية، إقتصاد٢ط(املناسبات :  الد األول:اخلطب اإلهلامية -٨
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  ٦  ٤  التجهز للحج:الفصل األول   املقدمة، 

    ٦  وجوب احلج واستطاعته
    ١٢  أخطاء شائعة يف اإلستطاعة

  ٢٠  ١٦   تنبيــهات     اإلعداد لرحلة احلج،
  ٢٣  ٢٣  اإلستعداد للسفر ،اإلحرام: الفصل الثاىن

  ٢٤  ٢٤  مواقيت اإلحرام              اإلحرام، 
  ٢٥  ٢٥  دعاء اإلغتسال                الْغسل، 

  ٢٧  ٢٦  دعاء لبس اإلحرام       لبس اإلحرام، 
  ٣١  ٢٩  دعاء السفر             دعاء اإلحرام، 
  ٣٤  ٣٣  آداب الْمحرم            التلبيــة ، 

    ٣٥  حمظورات اإلحرام ومباحاته
    ٣٧  امأخطاء شائعة ىف اإلحر

    ٣٩  دخول مكة وآداب البيت وآياته: الفصل الثالث
  ٤١  ٣٩  دعاء دخول مكة دعاء معاينة معامل مكة، 

    ٤٣  التأهب لدخول البيت احلرام
    ٤٤  دعاء النظر إىل الكعبة

    ٤٦  آداب وخصائص البيت احلرام
  ٥٩  ٥١  آيات جامعة       آيات البيت احلرام، 

  ٦١  ٦١   كيفيته واه معنالطواف: الفصل الرابع
  ٦٤  ٦٢   ركعتا الطواف     دعاء بدء الطواف،

  ٦٧  ٦٥  شروط صحة الطواف، ما يباح للطائف
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  ٧٢  ٦٩   أنواع الطواف          سنن الطواف،
    ٧٦  أفضل أوقات الطواف

  ٨٠  ٧٩   زمزم      دعاء الشرب منماء زمزم، 
    ٨٠  أخطاء شائعة ىف الطواف

    ٨٣   الصفا واملروةالسعى بني: الفصل اخلامس
  ٨٤  ٨٣   مشروعية السعى    التوجه إىل امللتزم،

  ٨٦  ٨٤  كيفيته         حكْمه وشروط صحته، 
  ٩٠  ٩٠   أخطاء شائعة ىف السعى   سنن السعى،

    ٩٣  احلج عرفة: الفصل السادس 
  ٩٥  ٩٣  فضائل يوم عرفة       التوجه إىل مىن، 
  ١٠١  ٩٩  عرفة سنن يوم          احلضور بعرفة،

    ١٠٣  ما ينهى عنه احلاج ىف يوم عرفة
  ١٠٦  ١٠٥  أخطاء شائعة ىف يوم عرفة     تنبيهات، 

    ١٠٨  ليلة العيد ويومها: الفصل السابع 
    ١٠٨  ، الرتول إىل املزدلفة

    ١٠٩  آداب املشي إىل املزدلفة والوقوف ا
    ١١١  سنن احلاج باملزدلفة
  ١١٣  ١١٣  أول أيام العيد       أعمال يوم النحر، 

  ١١٧  ١١٥  آداب الرمى  رمى مجرة العقبة، : الرمى: أوالً
  ١٢٢  ١٢١  آداب احللق والتقصري احللق أو التقصري، : ثانياً
  ١٢٦  ١٢٥   شروط اهلدى             النحر،: ثالثاً

    ١٢٨  حكم من عجز عن اهلدى
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  ١٣٠  ١٢٩  ه،         تنبيالتحلل من اإلحرام: رابعاً
    ١٣١  أخطاء شائعة ىف الرمى واهلدى

    ١٣٤  عمل احلاج أيام مىن: الفصل الثامن 
  ١٣٥  ١٣٤   واجب احلاج أيام مىن    أيام التشريق،

  ١٣٨  ١٣٥  املبيت ىف مىن-           ٢، الرمى-١
  ١٤٥  ١٤٠   ما يندب للحاج مبىن     مباحات مىن،

    ١٤٦  تبيهات ىف الرمى
    ١٤٨   متفرقةأحكام: الفصل التاسع 

  ١٤٩  ١٤٨  إمتام املناسك، عمل احلاج بعد أداء املناسك
  ١٥٣  ١٥٢   الفوات واإلحصار     طواف الوداع،

  ١٥٧  ١٥٥   فضل اهللا على احلاج          العمرة،
  ١٦١  ١٦٠  باحلج، حكم من مات حمرماًفضل من مات 

    ١٦٢  زيارة املدينة املنورة: الفصل العاشر 
    ١٦٢  ملنورةفضل املدينة ا

    ١٦٥ rمشروعية زيارته 
    ١٦٩  ما يستحب للزائر عند توجهه للمدينة

    ١٧٠  آداب االستعداد للزيارة
    ١٧٣  rما يستحب عند زيارة رسول اهللا 
    ١٨١  ما يندب للزائر أثناء إقامته باملدينة

    ١٨٨  آداب احلاج ىف عودته
  ١٩٤  ١٩٣  والقائمة الكاملة ملؤلفاتهاملؤلف تعريف ب

    ٢٠٠  خريطة مناسك احلج
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