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على  بهم  و�لتقيت   ، �ل  يف  �أحببتهم  �لذين  �إخ���و�ين  جميع  �إىل 
يعملون  م��ن  و�إىل جميع   ، �ل�سرعية  و�ل��ع��ل��وم  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن  م��و�ئ��د 
�لقائمني على وز�رة  �إخ��و�ين  ر�أ�سهم  ، وعلى  اِج بيت �ل  يف خدمة حجَّ
اج  �حلجَّ خدمة  يف  م�سكورة  جهود�ً  يبذلون  �لذين  و�لإر���س��اد  �لأوق���اف 
و�ملعتمرين ، و�إىل �إخو�ين �لعاملني يف جميع وكالت �حلج و�لعمرة ، ثم 
�إىل كل م�سلٍم وم�سلمٍة ، عزم على زيارِة بيت �ل �حلر�م ، لأد�ء منا�سك 
�حلجِّ و�لعمرة ، وزيارة �ملدينة �ملنورة و�مل�سجد �لنبوي �ل�سريف و�ل�سالم 

على �حلبيب حممد   . 

. . .  ))  �أُه����دي  ((  . .  . 
ه����ذ� �ل��ك��ت��اب �مل��ت��و����س��ع ، ع���لَّ���ه �أن ي���ك���ون م��ع��ي��ن��اً وم���ر����س���د�ً وم���ذك���ر�ً 
لإخ�����و�ين ب��اأع��م��ال �مل��ن��ا���س��ك ، وذل����ك ع��م��اًل ب��ق��ول��ه ت���ب���ارك وت���ع���اىل :

)) َوَتَعاَوُنو� َعلَى �لِبِّ َو�لتَّْقَوى (( �ملائدة : 2.
ين �لن�سيحة : قلنا ملن يا ر�س�ول �ل  ؟  قال  :   وقول �لنبي   : )) �لدِّ

ة �مل�س�لمني وعامتهم (( رو�ه م�سلم .  لل�ه ولكت�ابه ولر�س�وله ولأئمَّ
ل لهم �أد�ء منا�سكهم على �لوجه �ملر�سي  �سائاًل �ملوىل عز وجل ، �أن ي�سهِّ
�أخرجه  و�ملاأثور عن ر�س�ول �ل   �لقائل : )) خذو� عنِّي منا�سككم (( 

م�سلم و�أبو د�ود .

ٍد وعلى �آله و�سحبه �أجمعني . و�سلَّى �ل و�سلَّم على نبينا حممَّ
                                                                            وكتب��ه 

�أمني حممد علي �لرعيني

اإلهداء
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 ، لعباده ح��رز�ً وح�سناً  �لتوحيد  �ل��ذي جعل كلمة   �حلمد ل 
وجعل �لبيت �لعتيق مثابًة للنا�س و�أمناً ، و�ل�سالة و�ل�سالم على خري 
من طاف و�سعى ولبى ودعا ، �لقائل   : )) يا �أيها �لنَّا�س �إنَّ �ل قد 

و� (( رو�ه م�سلم . فر�س عليكم �حلجَّ فحجُّ
وعلى �آله و�سحبه ومن تبعهم باإح�ساٍن و�قتفى �أثرهم �إىل يوم �لدين  

....  وب�ع�������د
فمرحباً بك �أيها �حلاج �لكرمي يف رحاب بلد �ل �حلر�م ، و�َل �أ�ساأل �أن 
ل لك �أد�ء منا�سك �حلجِّ و�لعمرة على �لوجه �لذي يحب وير�سى،  ي�سهِّ
ل�سنة نبيه �لأمني ،  و�أن يجعل ذلك خال�ساً لوجهه �لكرمي ، ومو�فقاً 

�سلو�ت ربي و�سالمه عليه وعلى �آله و�سحبه �أجمعني .
ببع�س  وتتميز   ، �ملتو��سع  �لكتاب  ه��ذ�  من  �لثالثة  �لطبعة  هي  فهذه 
�لرتتيبات و�لتعديالت يف مادتها �لعلمية ، فقد مت �إ�سافة بع�س �ملو�د 
�ل�سرعية �لتي كثري�ً ما يحتاج �إليها من ي�سافر �إىل �لأر��سي �ملقد�سة، 
�مل�سائل  �أغلب  تكون  �أن  و�جتهدت   ، �ملكرر  وح��ذف   ، �لكتاب  تنقيح  ومت 

�لفقهية على ر�أي جمهور �أهل �لعلم . 
كما مت بف�سل �ل تعاىل �حل�سول على تقريظ ومر�جعة �ثنني من �أكب 
�إ�سم�اعي�ل  بن  حممد   / �لع�الم�ة  �لقا�سي  ف�سيلة  وهما   ، �ليمن  علماء 
/ ح�س�ن  �لدكتور  �لع�الم�ة  ، وف�سيل�ة  �ليمني�ة  �لدي��ار  ، مفت�ي  �لعم�ر�ين 
حمم�د مقب�ويل �لأه�دل ، �أ�ستاذ �أ�سول �لفقه وم�سطلح �حلديث بجامعة 

مقدمة
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بهما  ونفع   ، تعاىل  �ل  حفظهما   ، �ليمن  علماء  هيئة  وع�سو  �سنعاء  
�لإ�س�الم و�مل�سلمني .

�إخو�ين حجاج بيت �ل ، �إن لكل ركٍب قائد�ً ولكل رحلٍة دلياًل ، فاعلمو� 
�أن قائد ركب �حلجيج هو حممٌد   ، ودليلهم هو هديه و�سنته ، لذ� 
يتعلم  �أن   ، �أْو عمرٍة  بحٍج  �لعتيق  �لبيت  ق�سد  كل من  على  لز�ماً  ك��ان 
�لهدَي �لنبوَي يف ذلك عن طريق كتب �ملنا�سك و�سوؤ�ِل �أهِل �لعلم عما 

ي�سكل عليه . 
ط لك �أحكاَم  وبني يديك �أخي �حلاج هذ� �لكتاب �ملخت�سر ، و�لذي ُيب�سِّ
�أن  �آم��اًل   ، بعبار�ٍت و��سحٍة وبطريقٍة مي�سرٍة  و�ل��زي��ارة   �حل��جِّ و�لعمرة 
ك وعمرتك ، و�أن ل تن�ساين من �سالح دعو�تك . جتعله دلياًل لك يف حجِّ

  
                                     �ملوؤلف
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آداب الســفر
 �إليك �أخي �حلاج �لكرمي بع�ساً من �أهم �آد�ب �ل�سفر ، �لتي ينبغي لكل م�سلٍم 

�أن يتحلى بها ، ل �سيما وهو يف �سفره �إىل بيت �ل �حلر�م ، ومنها ما يلي : 
• �أن يق�سد بحجه وعمرته وجه �ل تعاىل ، ويحذر من �لرياء و�ل�سمعة .	
• �أن يبتدئ �سفره بدعاء �لركوب ، ودعاء �ل�سفر . 	
• �أن يبادر بالتوبة من �لذنوب ، ويتحلل من �ملظامل ، ويرد �لود�ئع، 	

ويكتب �لو�سية ، ويق�سي �لديون �أو ي�ستاأذن �أهلها .
• �أن يتحري �لنفقة �لطيبة �حلالل ، لأنَّ �ل تعاىل طيٌب ل يقبل �إلَّ طيباً .	
• �لتفقه يف �أحكام �ملنا�سك ، و�ختيار �لرفيق ، وحبذ� �أن يكون من 	

�أهل �لعلم و�ل�سالح .
• ��الة ، وق�����ر�ءة �ل���ق���ر�آن و�ل���ذك���ر و�ل���دع���اء ، 	 �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �ل�����سَّ

باملعروف  ، و�لأمر  �لفقر�ء  و�لت�سدق على  �لنا�س  �إىل  و�لإح�سان 
و�لنهي عن �ملنكر . 

• �أن يو�سَي �أهله بالتقوى ، و�أن يرتك لهم نفقًة تكفيهم �إىل �أن يعود .	
• �لتهليل و�لتكبري عند كل �سعود ، و�لت�سبيح عند كل هبوط .	
• �أن يكرث من �لدعاء لنف�سه ولو�لديه ولأهله وللم�سلمني . 	
• �بن عمر ر�سي �ل 	 ، فعن  و�أ�سحابه ويودِّعونه  �أهله  َع  ُي��ودِّ �أن 

عنهما قال : كان ر�سوُل �ل    يودعنا : )) ��ستودع �ل دينك، 
و�أمانتك ، وخو�تيم �أعمالك (( �سحيح �جلامع . 
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اج بيت �ل �لعتيق ، نحمد �ل تعاىل على توفيقه لنا  �إخ��و�ين حجَّ  
و�إليكم بع�س   ، �لقبول  �سبحانه  ون�ساأله   ، وزي��ارة حرمه  بيته  ولكم حلجِّ 

�لو�سايا منها :-
• �أنكم يف رحلٍة مباركٍة ، وهجرٍة �إىل �ل تعاىل تقوم على 	 تذكرو� 

توحيده و �لإخال�س له وتلبية دعوته وطاعته وذلك �أجٌر عظيم، 
فاحلجُّ �ملبور لي�س له جز�ٌء �إلَّ �جلنة . 

• �ح������ذرو� �أن ي���وق���ع �ل�����س��ي��ط��اُن ب��ي��ن��ك��م ف���اإن���ه ع�����دٌو م��رتب�����س، 	
ف��ت��ح��اب��و� يف �ل وجت��ن��ب��و� �جل����د�ل ، ف����اإن �ل��ن��ب��يَّ   ق���ال :

    )) ل يوؤمُن �أحُدكم حتى يحَب لأخيه ما يحُب لنف�سه (( 
رو�ه �لبخاري وم�سلم . 

• كم 	 �أ�سكل عليكم من �أمور دينكم ، وحجِّ ��ساألو� �أهل �لعلم فيما 
وعمرتكم ، حتى تعبدو� �ل على علٍم وب�سريٍة ، ق����ال تع��اىل : 

ن ُكنُتْم َل َتْعلَُموَن (( �لنحل : 43 . ْكِر �إِ ُلو� �أَْهَل �لذِّ )) َفا�ْساأَ
• �أنَّ �حل�سنات ت�ساعف يف مكة 	 �إخ��و�ين �سيوف �لرحمن  �علمو� 

ف��اح��ر���س��و� على   ، �ل�سيئات  ، وك��ذل��ك  ك��ث��ريًة  �أ���س��ع��اف��اً  �مل��ك��رم��ة 
�لطاعات ، و�جتنبو� �ملعا�سي و�ملنكر�ت .

• ، ول يقبل �ل �ل�سنن 	 �أنَّ �ل فر�س فر�ئ�س و�سَن �سنناً  �علمو� 
ف��ي��وؤذون  ذل��ك  ع��ن  �لبع�س  ، وق��د يغفل  �ل��ف��ر�ئ�����س  مم��ن �سيع 
�ملوؤمنني و�ملوؤمنات ليقبِّلو� �حَلَجَر �لأ�ْسَوَد �أو يرملو� يف �لطو�ف 

وصايا وإرشادات
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�أو ي�سلُّو� خلف �ملقام �أو ي�سربو� من ماء زمزم وهناك زحاٌم �سديٌد 
مثاًل ، وذلك �سنَّة ، و�إي��ذ�ء �ملوؤمنني ح��ر�ٌم ، فكيف نفعُل حر�ماً 

لناأتي ب�سنه ؟ فتجنبو� �إيذ�ء بع�سكم بع�سا . 
• �أو يف 	 �مل�سجد �حل��ر�م  �م��ر�أٍة يف  �أن ي�سلي بجو�ر  مل�سلٍم  ل ينبغي 

غريه ، مع �لقدرة على �ل�سالمة من ذلك .
• �أبو�ب �حلرم ومد�خله طرق ل ينبغي �إغالقها ، ولو كان لإدر�ك �جلماعة . 	
• ل يجوز تعطيل �لطو�ف باجللو�س حول �لكعبة �أو �ل�سالة قربها 	

ة  �أو �لوقوف عند �حَلَجر �لأ�ْسَود �أو �حِلْجر �أو مقام  �إبر�هيم خا�سَّ
عند �لزحام ملا يف ذلك من �ل�سرر و�لإيذ�ء .

• �لثمينة 	 �لأ�سياء  �أو  �لكثرية  �لنقود  حمل  عدم  �حل��اجِّ  على  ينبغي 
�أماكن �لزحام ، جتنباً لفقد�نها ، و ميكنه حفظها يف �سندوق  يف 
�لأمانات �ملعتمد، حتا�سياً لل�سياع ، نو�سي بارتد�ء �ملع�سم ، وحمل 

�لبطاقة �لتعريفية ، وكروت عنو�ن �ل�سكن با�ستمر�ر . 
• و�أخي�ر�ً : نو�سي �أنف�سنا وجميع �إخو�ننا باللتز�م بكتاب �ل و�سنة 	

ر�سوله  . 
�ُسوَل َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن ((  َ َو�لرَّ �متثاًل لقوله تعاىل : )) َو�أَِطيُعو� �لَّ
�آل عمر�ن :132.
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خصائص البلد الحرام
لقد ميَّز �ل جل وعال بلده �حلر�م ) مكة �ملكرمة ( بخ�سائ�س عظيمة دون 
و�لأخ��الق  و�ملعامالت  للعباد�ت  توؤ�س�س  �أ�سول  وهي   ، �لبلد�ن  من  غريها 

ل�ساكن �لبلد �حلر�م و�لو�فد �إليها ، ومنها ما يلي :

أنَّها بلٌد آمن
قال تعاىل : )) �أَومَلْ َيَرو� �أنَّا َجَعْلَنا َحَرماً ء�آمناً (( �لعنكبوت 67 .

 وهذ� �لأمن : قدرٌي و�سرعي ، فالقدري : قد �سمنه �ل تعاىل بعدم دخول �لدجال �إليها ، 
و�ألَّ ُتغزى �إىل يوم �لقيامة ، و�ل�سرعي : هو �لذي يجب على �ساكني مكة و�لو�فدين �إليها 

حتقيقه ب�سلوكهم �حل�سن ، حتى ياأمن كل من فيها من �إن�س وحيو�ن وطري و �سجر . 

أنَّها بلٌد حرام
َمَها (( �لنمل : 91 .  ا �أُِمْرُت �أَْن �أَْعُبَد َربَّ َهِذِه �ْلَبْلَدِة �لَِّذْي َحرَّ َ قال تعاىل : )) �إنَّ
ر بها  فيحرم فيها فعل ما تنتهك به حرماتها ، فال ي�سفك فيها دٌم ، ول ينفَّ

�سيد ، ول تلتقط لقطتها �إلَّ للتعريف مدى �حلياة .

أنَّها بلٌد طاهر
ْر  �أَنا لإِْبَر�ِْهيَم َمَكاَن �ْلَبْيِت �أَْن َل ُت�ْسِرْك ِبْي �َسْيئاً َوَطهِّ قال تعاىل : )) و�إْذ َبوَّ

ِع �ْل�ُسُجْود (( �حلج : 26 . كَّ اِئِفنْيَ َو�ْلَقاِئمنْيَ َو�ْلرُّ َبْيِتَي ِللطَّ
ما  كل  من  معنوي  وتطهرٌي   ، و�لقذر  �لنجا�سات  من  ح�سي  تطهرٌي  وهو 

يخالف �ل�سرع .
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أنَّ فيها القبلة
َتْر�َساَها  ِقْبلًة  َينََّك  َفلَُنولِّ ماِء  �ْل�سَّ يِف  َوْجِهَك  َتقلَُّب  َنَرى  َقْد   ((  : تعاىل  قال 
ْو� ُوُجْوَهُكْم �َسْطَره ((  َر�ِم َوَحْيُث َما ُكْنُتْم َفَولُّ َفولِّ َوْجَهَك �َسْطَر �مْلَ�ْسِجِد �حْلَ

�لبقرة : 144. 

 فالتوجه للقبلة �سرط ل�سحة �ل�سالة .

أنَّها بلٌد مبارك
َوُهدًى  ُمَباَرَكاً  َة  ِبَبكَّ َللَِذي  ِللنَّا�ِس  َع  ُو�سِ َبْيٍت  َل  �أَوَّ �إنَّ   ((  : تعاىل  قال 
ِلْلَعامَلنِي (( �آل عمر�ن : 96 .     ومن بركة �لبلد �حلر�م ، م�ساعفة �لأجور ، 

وتنوع �لأعمال �ل�ساحلة ، فال�سالة يف �حلرم مبائة �ألف �سالة .

أنَّها مثابة للناس
قال تعاىل : )) و�إْذ َجَعْلَنا �ْلَبْيَت َمَثاَبًة لْلنَّا�ِس َو�أَْمَناً (( �لبقرة : 125 . 

ومعناها �أن �لنا�س يرتددون �إليها ب�سوٍق وبدون ملل ويبذلون يف �سبيل 
ذلك �لغايل و�لنفي�س .

أنَّها هدًى للعالمين
َة ُمَباَرَكاً َوُهدًى ِلْلَعامَلنِْي ((  َع ِللنَّا�ِس َللَِذْي ِبَبكَّ َل َبْيٍت ُو�سِ قال تعاىل : )) �إنَّ �أوَّ

�آل عمر�ن : 96 . فهو هد�ية للنا�س يف معتقدهم وعباد�تهم و�أعمالهم . 

أّنها ِقياٌم للناس
َر�َم ِقَياماً ِللنَّا�س (( �ملائدة :97.  ُ �ْلَكْعَبَة �ْلَبْيَت �حْلَ قال تعاىل : )) َجَعَل �لَّ

فبقاء �لكعبة حفٌظ لدين �لنا�س و�أبد�نهم . 
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التعــاريف

تعريف �حلج :

• م .	 �حلجُّ لغًة : �لق�س��ُد �إىل �ل�سيء �ملعظَّ

• 	 ، �لبيت �لعتيق  ، وهو  : هو ق�سُد مو�سٍع خم�سو�س  و�س��رعاً 
ب�سفٍة خم�سو�سة ، يف وقٍت خم�سو�ٍس ، ب�سروٍط خم�سو�سة . 

• وعرفه بع�سهم : هو ق�سد مكة، لأد�ء عبادة �لطو�ف و�ل�سعي 	
��ستجابة لأمر �ل تعاىل   ، �ملنا�سك  و�لوقوف بعرفة و�سائر 
�أركان �لإ�سالم ، وفر�ٌس من  و�بتغاء مر�ساته ، وهو خام�س 
�لفر�ئ�س �لتي ُعِلمت من �لدين بال�سرورة ، فلو �أنكره منكٌر 

كفر و�رتدَّ عن �لإ�سالم .

• و�ملختار لدى جمهور �لعلماء : �أنَّ �حلجَّ ُفِر�َس �سنة �ست بعد 	
�لهجرة .

�سنة  �أنَّ �فرت��َس �حلجِّ كان   ) �لقيم ) رحمه �ل  �بُن  َح   ورجَّ
ت�سع �أو ع�سر للهجرة . 

• و�تفقو� �أنَّ �لنبيَّ   مل يحج يف حياته �إلَّ حجًة و�حدة ، هي 	
، وعمرة  ، عمرة �حلديبية  ُعَمر  �أربع  ، و�عتمر  حجة �لود�ع 

�لق�ساء ، و�لثالثة من �جلعر�نة ، و�لر�بعة مع حجته .
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تعريف �لعمرة :

• �لعمرة : ماأخوذ من �لعتمار، وهو �لزيارة ، وقيل �لق�سد .	
• و�ملر�د بها هنا : زيارة �لكعبة ، باإحر�ٍم وطو�ٍف و�سعٍي ، وحلٍق 	

�أو تق�سري . 

• 	 ، �ل�سنة  �أيام  جميع  يف  م�سروعة  �أنَّها  �لعلماء  جمهوُر  وذهب 
وي�ستحبُّ تكر�رها ،  و�أن �أف�سل �أوقاتها يف رم�سان ، حلديث �بن 
عبا�س ر�سي �ل عنهما ، �أنَّ �لنبيَّ  قال :)) عمرٌة يف رم�سان 

تعدل حجة (( رو�ه �أحمد و�بن ماجه . 
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حكُم الحجِّ والعمرة

ة ، وهو ركن «« حكم �حل�ج : هو فر�ٌس بالكتاب و�ل�سنة و�إجماع �لأمَّ
�لإ�سالم �خلام�س

ِ َعلَى �لنَّا�ِس ِحجُّ �لَبْيِت َمِن ��ْسَتَطاَع �إَِلْيِه �َسِبياًل ((  قال تعاىل : )) وِلَّ
�آل عمر�ن : 97 .          

وقال   : )) ُبنَي �لإ�سالُم على خم�ٍس ، �سهادة �أن ل �له �إل �ل و�أنَّ 
و�سوم  �لبيت  وحجِّ  �لزكاة  و�إيتاِء  �ل�سالة  و�إقاِم  �ل  ر�سوُل  حممد�ً 

رم�سان (( متفق عليه . 

• فور 	 �إليه  �ملبادرة  و�لأف�سل  �لرت�خي،  على  و�جٌب  و�حلجُّ 
لو�  �ل�ستطاعة، ويكره تاأخريه بال عذر ، لقوله    : ))تعجَّ

�إىل �حلجِّ ، فاإنَّ �أحدكم ل يدري ما يعر�س له (( رو�ه �أحمد .  
• �أن 	 �إلَّ   ، ���ُة على وج��وب �حل��جِّ م��رة يف �لعمر  �أجمعت �لأمَّ وق��د 

ينذره فيجب �لوفاء بالنذر  وما ز�د فهو تطوع لقوله    :
             )) �حلجُّ مرًة ، فمن ز�د فهو تطوع (( رو�ه �أبو د�ود وغريه . 

• 	: �لقد�سي  �حلديث  ففي  �أع���و�م  خم�سة  كل  ت��ك��ر�ره  وي�ستحُب 

عُت عليه يف �ملعي�سة ، مت�سي           )) �إنَّ عبد�ً �سححُت له ج�سمه ، وو�سَّ
       عليه خم�سُة �أعو�ٍم ل َيِفُد �إيلَّ ملحروم ((  رو�ه �بن حبان و�لبيهقي . 
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حكم �لعمرة : هي �سنة و�جبة عند �أكرث �أهل �لعلم . ««
ِ (( �لبقرة : 196.   �و� �حَلجَّ َو�ْلُعْمَرَة ِلَّ          لقوله تعاىل : )) َو�أَمِتُّ

ولقول �لنبيِّ    ملن �ساأله عن �أبيه ، �أنه �سيخ كبري ل ي�ستطيع �حلج 
ول �لعمرة  ول �لظعن ، فقال له   : )) حج عن �أبيك و�عتمر ((

رو�ه �أ�سحاب �ل�سنن .
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الحكمة من الحجِّ والعمرة

�سرع �ل �حلجَّ ليكون رحلة خال�سة لوجهه �لكرمي ويف �سبيله ، تتو�فر 
، و�لإقبال على  �لتو��سع  �لنف�س على  ، وحمل  فيها ريا�سة �حل�س و�لوجد�ن 
�لطاعة، ولذلك فاحلج �نتقال و�رحتال ، و�إعد�د للز�د ، وحتمل مل�ساق �ل�سفر 
وتغري �لأجو�ء، و�إقبال على �ل بالظاهر و�لباطن ، و�لقول و�لعمل ، و�لذكر 

و�لفكر .

وللحج والعمرة حكٌم كثريٌة منها : «
» �إقامة ذكر �ل تعاىل وتعظيم �سعائره .	
» تطهري �لنف�س من �آثار �لذنوب و�ملعا�سي .	
» ة على �ل�سمع و�لطاعة ، وعلى �ملجاهدة و�ل�سب .	 تربية �لأمًّ
» تر�سيخ مبد�أ �لأخوة �لإ�سالمية ، ومبد�أ �مل�ساو�ة و�لعدل .	
» تر�سيخ خلق �لتو��سع و�لتخلي عن مظاهر �لدنيا وزينتها .	
» تعظيم حرمة �مل�سلم دمه وماله وعر�سه .	
» ة و�حدة .	 ة �لإ�سالمية باأنها �أمَّ تذكري �لأمَّ
» �لتزود من �لعلم ، و�كت�ساب �لأخالقيات �حل�سنة .	
» �ل�سياحة يف �أر�س �ل تعاىل .	

 وغري ذلك من �حلكم �لعظيمة ، لي�سبح �مل�سلم �أهاًل لكر�مة �ل يف �لدنيا 
و�لآخرة .       
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شـروط وجوب الحـجِّ والعمـرة

ي�شرتط لوجوب احلجِّ والعمرة ال�شروط الآتية : 
�لإ�سالم : فال يطالب غري �مل�سلم بحج ول عمرة .( 1

�لعقل : �إذ ل تكليف على �ملجنون . ( 2

�لبل���وغ : ف���ال ُيكلف �ل�سب���ي حتى يبلغ لقول���ه   : )) ُرِفَع �لقلُم ( 3
عن ثالثٍة : عن �لنائم حتى ي�ستيقظ ، وعن �ل�سبي حتى يحتلم ، 

وعن �ملجنون حتى يعقل (( رو�ه �أبو د�ود . 

ي���ة : فاحل���جُّ يقت�س���ي وقتاً ، و�لعب���ُد م�سغوٌل بحق���وق �سيده ، ( 4 �حُلرِّ
وغري م�ستطيع . 

�ل�ستطاع���ة : وتتحق���ق بوج���ود �ل���ز�د و�لر�حل���ة ، و�أم���ن �لطريق ، ( 5
و�سحة �لبدن .

وج���ود �ملَْح���َرم للم���ر�أة ، ف���ال يجوُز له���ا �أن ت�سافر ب���دون حمرم ، ل ( 6
حلج ول لغريه ، لعموم قول �لنبيِّ   : )) ل ت�سافر �ملر�أة �إلَّ مع 

ذي حمرم (( �أخرجه �لبخاري . 
ت ب���دون حم���رم ، �سحَّ  وه���ذ� مذه���ُب �جلمه���ور ، فل���و خالف���ت وحجَّ

ها و�أثمت . حجُّ
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• ي�سقط عنهما حجُّ 	 ، ومل  َحُجُهَما  ، �سحَّ  و�لعبُد  �ل�سبيُّ  ولو حجَّ   
�لنبيَّ    �أنَّ   ، �لقرظي   ، فقد ورد عن حممد بن كعب  �لإ���س��الم 
ا �سبيٍّ حجَّ به �أهله فمات �أجز�أت عنه فاإن �أدرَك فعليه  قال : )) �أميَّ
ا رجل مملوٍك حجَّ به �أهله فمات �أجز�أت عنه فاإن �أُعتق  �حلجُّ ، و�أميَّ
فعليه �حَلجُّ ((   .                                 ذكره �لإمام �أحمد يف رو�ية �بنه هكذ� مر�سال  .
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التَّرغيب في الحجِّ والعمرة

• �حل���جُّ و�لعم���رة من �أف�س���ل �لأعمال �ملقرب���ة �إىل ر�سو�ن �ل تعاىل 	
���ب فيهما ، فهم���ا يجمعان ب���ني �لعبادة  ، ولذل���ك ح���ثَّ �ل�س���ارُع ورغَّ
�لبدني���ة و�ملادي���ة ، كما قال �لنبيُّ  َ  : )) �أف�سُل �لأعمال ، �إمياٌن 
ب���ال ور�سول���ه ، ث���م  جه���اٌد يف �سبيل���ه ، ث���م حجٌّ م���بور (( متف���ق عليه . 

• و�حَل���جُّ و�لعم���رة من �لعب���اد�ت �لتي متحق �لذن���وب وتنفي �لفقر ، 	
���ه ق���ال : )) م���ن حجَّ فل���م يرفث  فق���د ج���اء ع���ن ر�س���ول �ل    �أنَّ
���ه (( رو�ه �لبخ���اري وم�سلم .  ومل يف�س���ق ، رج���ع م���ن ذنوبه كيوم ولدت���ه �أمُّ
وقوله َ  : )) �لعمرة �إىل �لعمرة كفارٌة ملا بينهما ، و�حلجُّ �ملبوُر 
: )) تابعو� بني  �إلَّ �جلنَّة ((   متفق عليه .  وقوله َ  لي�س له جز�ٌء 
�لكرُي  ينفي  كما   ، و�لذنوب  �لفقر  ينفيان  فاإنَّهما  و�لعمرة،  �حلجِّ 
�إلَّ  �ملبورة ثو�ٌب  ، ولي�س للحجِة  خبَث �حلديد و�لذهب و�لف�سة 

�جلنَّة (( رو�ه �لرتمذي وغريه .

• و�حل���جُّ و�لعم���رة م���ن �أب���و�ب �جله���اد يف �سبي���ل �ل ، جاء رج���ٌل �إىل 	
�لنب���يِّ     فق���ال : ي���ا ر�س���ول �ل ، �إينِّ جب���اٌن و�إين �سعي���ٌف ، فق���ال  َ 
. �لط���ب�ين  رو�ه   )) �حل���ج   ، في���ه  �سوك���َة  ل  جه���اٍد  �إىل  هل���مَّ   ((  :
وعن �أبي هريرة ر�سي �ل عنه ، �أنَّ ر�س�ول �ل َ  قال : )) جهاُد 

�لكبري و�ل�سعيف و�ملر�أة ، �حلج و�لعمرة (( رو�ه �لن�سائي . 
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• ر م���ن �لتقاع����س ع���ن 	 ���َب �ل�س���ارُع م���ن ت���رك �حل���جِّ ، وح���ذَّ كم���ا رهَّ
�أد�ءه ، فق���د ُرِوَي ع���ن عل���ٍي ر�س���ي �ل عن���ه ، �أنَّ �لنب���يَّ  َ   ق���ال: 
 ، يح���ج  ومل   ، �ل  بي���ت  �إىل  تبلغ���ه  ور�حل���ًة  ز�د�ً  مل���ك  م���ن   ((
�أنَّ �ل تع���اىل  �أو ن�س�ر�ني���اً، وذل���ك  ف���ال علي���ه �أن مي���وَت يهودي���اً 
ِ َعلَ���ى �لنَّا����ِس ِح���جُّ �لَبْيِت َم���ِن ��ْسَتَطاَع �إَِلْي���ِه �َسِبياًل،  يق���ول: )) وِلَّ
َ َغِن���ٌي َع���ِن �ْلَعامَلِ���نْي (( �لآي���ة . رو�ه �لرتم���ذي و�لبيهق���ي .  َوَم���ْن َكَف���َر َف���اإِنَّ �لَّ

وقال عمر ر�سي �ل عنه : ) لقد هممت �أن �أبعث رجاًل �إىل هذه 
�لأم�سار ، فينظرو� كل من كانت له جدة ، ومل يحج ، في�سربو� 

عليهم �جلزية ، ما هم مب�سلمني ، ما هم مب�سلمني ( رو�ه �لبيهقي .

• فحريٌّ بامل�سلم �أن يتعر�س لنفحات �ل ، ويغتنم �لأوقات �لفا�سلة 	
ليف���وز بر�س���و�ن �ل تعاىل وجنته ، وينج���و من غ�سبه وناره ، فاإن 

�ل جو�ٌد كرمٌي ، ول يهلك عليه �إلَّ هالٌك �سقي .
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المواقيت وأنواعها

�ملو�قي���ت : جم���ُع ميق���ات ، و�مليق���ات لغ���ًة : �حل�����ّد ، و�س�رع���اً : هو 
مو�سع �لعبادة وزمنها  وهي نوعان زمانية ومكانية : 

» املواقيــُت الزمانيــة : وه����ي �لأوقات �لت����ي ل ي�سحُّ �س����يٌء من �أعمال 	
ْعُلوَماٌت(( �لبقرة : 197.  جُّ �أَ�ْسُهٌر مَّ �حلجِّ �إلَّ فيها ، وقد بيََّنها �ل تعاىل بقوله : )) �حْلَ
وجمهور �لعلماء : �أنَّ �ملر�د باأ�سهر �حلج ، �سو�ل وذي �لقعدة وع�سر من ذي �حلجة .

o .و�أما �لعمرة فلي�س لها زماٌن حمدٌد ، بل ي�سرع �أد�وؤها يف �أي وقٍت من �ل�سنة

 املواقيــُت املكانية : وه���ي �لأماكن �لتي ُيْحِرُم منها م���ن �أر�د �حلجَّ �أو 
دها �لنبي ُّ  يف عدة  �لعم���رة ، وه���ي خم�سة مو�قيت لالإحر�م ، وقد حدَّ
�أحادي���ث منه���ا حدي���ث �بن عبا����س ر�سي �ل عنهم���ا، �أنَّ ر�س���ول �ل َ   
���َت : )) لأه���ل �ملدينة ذ� �حلليف���ة، ولأهل �ل�سام �جلحفة ، ولأهل جند  وقَّ
قرن �ملنازل ، ولأهل �ليمن يلملم ، وقال :  هنَّ لهنَّ وملن �أتى عليهنَّ من 
���ن �أر�د �حل���جَّ �أو �لعمرة ، وم���ن كان دون ذلك فمن حيث  غ���ري �أهله���نَّ ممَّ

�أن�ساأ حتى �أهل مكة من مكة (( رو�ه �لبخاري وم�سلم .
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وتف�سيلها على �لنَّحو �لآتي:
ذو �حلليف���ة : وه���و ميقات �أهل �ملدينة وم���ن جاء على طريقهم ( 1

ى �ليوم  ) �آبار علي ( ويبعد عن مكة �ملكرمة 450 كم . ، وي�سمَّ
�جلحف���ة : ميق���ات �أه���ل �ل�سام وم���ن جاء على طريقه���م ، ويقع ( 2

بالق���رب م���ن مدين���ة ر�ب���غ  و�لنَّا����س ُيْحِرُم���ون �ليوم م���ن ر�بغ ، 
ويبعد عن مكة �ملكرمة 183كم . 

يلم�ل����م : ميق���ات �أهل �ليمن وم���ن جاء على طريقه���م ، وُيْحِرُم ( 3
�لنَّا�س حالياً من �ل�سعديَّة   ويبعد على مكة �ملكرمة 92 كم .

ى ( 4 قرن �ملنازل : ميقات �أهل جند ومن جاء على طريقهم ، وي�سمَّ
�ليوم �ل�سيل �لكبري  ويبعد على مكة �ملكرمة 75 كم . 

ذ�ت ع���رق : ميقات �أهل �لعر�ق ومن جاء على طريقهم ، ويبعد ( 5
ع���ن مك���ة �ملكرمة  94 كم ، وقد جاء ذكر ه���ذ� �مليقات يف �سحيح 
م�سلم من حديث جابر ر�سي �ل عنه  وعند �لن�سائي و�أبي د�ود 

من حديث عائ�سة ر�سي �ل عنها .

 وقد نظمها بع�سهم فقال :

ِع�رُق �لع��ر�ِق يلم�ل��ُم �ليم��������ِن                     وب�ذي �حُلليف�ِة ُيح�ِرُم �مل�دين
و�ل�س��اُم جحف�ُة �إن مررت به�ا                      ولأه�����ِل جن��ٍد ق���رَن فا�س���تنب

23
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تنبيه : 

o  َّأر�د �حلج� ن  �ملو�قيت ممَّ �لو�جب على كل من مرَّ على هذه 
�أن  دون  متعمد�ً  جتاوزها  ومن   ، منها  ُيْحِرَم  �أن  �لعمرة  �أو 
ُيْحِرَم لزمه �لرجوع �إليها و�إلَّ فعليه دم ، �ساة يذبحها يف مكة 

ويوزعها على فقر�ئها . 

o  ، �أهل مكة ومن كان فيها من غري �أهلها ، ُيْحِرُمون منها للحجِّ
مثل  �حلرم  حدود  خارج  �حلل  من  َفُيْحِرمون  للعمرِة  ا  �أمَّ
ا من كانت م�ساكنهم خارج �حلرم ودون �ملو�قيت  �لتنعيم ، و�أمَّ
نيُة �حلجِّ  �أو من حيث طر�أت عليهم  بيوتهم  َفُيْحِرُمون من 

�أو �لعمرة . 

o  يحاذي ا  ممَّ �أحرم   ، �ملو�قيت  تلك  من  مبيقات  مير  مل  من 
�أقربها ، فقد ورد عن عمر ر�سي �ل عنه قوله : ) فانظرو� 

�إىل حذوها من طريقكم ( �أخرجه �لبخاري . 

o  ،من جاء عن طريق �لبحر �أو �جلو وهو يريد �حلجَّ �أو �لعمرة
فيجب عليه �أن ُيْحِرم يف �ل�سفينة �أو �لطائرة �إذ� حاذى �أحد 
�ملو�قيت ، ول يجوز له تاأخري �لإحر�م �إىل �أن ي�سل �إىل جدة ، 

لأنَّ جدة لي�ست ميقاتاً �إلَّ لأَهلها .
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أنــواع األنســـاك

�أن�ساُك �حلجِّ ثالثة ، فيجب على من �أر�د �حلجَّ �أن يختار و�حد�ً منها، 
وهي كما يلي :- 

�لتمت�ع : وهو �لإحر�م بالعمرة يف �أ�سهر �حلجِّ ، ويقول لبيك ««
عمرة متمتعاً بها �إىل �حلجِّ  فاإذ� و�سل مكة طاف و�سعى للعمرة وحلق 
�أو ق�سر ، ويحلُّ له جميع ما �متنع منه بالإحر�م ، ثم ُيهلُّ من مكانه 
للحجِّ يف �ليوم �لثامن من ذي �حلجة ، ويتمُّ منا�سك �حلجَّ وعليه هدٌي، 
�ساة �أو �ُسبع بدنة �أو �ُسبع بقرة ، فاإن مل يجد �ساَم ثالثَة �أياٍم يف �حلجِّ 

و�سبعًة �إذ� رجَع �إىل �أهله . 

�لق�ر�ن : وهو �لإحر�م باحلجِّ و�لعمرِة جميعاً ، فيقول لبيك عمرًة ««
وحجاً ، �أو يحرم بالعمرة �أوًل ثم يدخل عليها �حلج قبل �ل�سروع يف طو�فها، 
�إىل مكة فاإنه يطوف طو�ف �لقدوم وي�سعى للحجِّ و�لعمرِة �سعياً  فاإذ� و�سل 
و�حد�ً ، ويبقى على �إحر�مه ل يتحلل ، ثم يخرج �إىل �مل�ساعر يف �ليوم �لثامن 
من ذي �حلجة ويتم بقية �لن�سك ، وعلى �لقارن هدٌي ، �ساة �أو �ُسبع بدنه �أو 

�ُسبع بقرة ، فاإن مل يجد �ساَم ثالثَة �أياٍم يف �حلجِّ و�سبعٍة �إذ� رجَع �إىل �أهله . 
»» ، ، فيقول لبيك حجاً  �أن يحرم باحلجِّ فقط  : وهو  �لإف�ر�د 

فاإذ� و�سل �إىل مكة فاإنه يطوف طو�ف �لقدوم وي�سعى للحجِّ ، ويبقى 
، ثم يكمل  �أو يق�سر  �لعقبة ويحلق  �أن يرمي جمرة  �إىل  �إحر�مه  على 

منا�سَك �حلجِّ ، ولي�س على �ملفرد هدي . 
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o  و�أف�سل �لأن�ساك هو �لتمتع ملن مل ي�سق �لهدى ، وهو �لذي
�أمر به �لنبيُّ    �أ�سحابه وحثَّهم عليه ، بقوله َ  : )) لو 
�أينِّ ��ستقبلُت من �أمري ما ��ستدبرُت مل �أ�سق �لهدَي وجعلتها 
وليجعلها  فليحلَّ  هدي  معه  لي�س  منكم  كان  فمن   ، عمرة 

عمرة (( �سحيح م�سلم . 
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أركـان الحـجِّ والعمـرة

�لأركان : هي �لأعمال �لتي يجب �لإتيان بها ، ول يوؤتى ب�سيٍء بدًل 
عنها ، ومن ترك و�حد�ً منها مل ي�سح حجه ول عمرته حتى ياأتَي به ، 

وهي على �لنحو �لآتي : 

o» : أركان �حلجِّ :  للحجِّ �أربعة �أركان�

 �لإحر�م .   1( 
 �لوقوف بعرفة .2( 
 طو�ف �لإفا�سة .3( 
 �ل�سعي بني �ل�سفا و�ملروة .        4( 

o»: أركان �لعمرة :  للعمرة ثالثة �أركان�

 �لإحر�م .1( 
 �لطو�ف .2( 
 �ل�سعي بني �ل�سفا و�ملروة .3( 
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 وتف�شيل ذلك كما يلي :

�سك ، فال ينعقد �لإحر�م •« �لإحر�م : هو نيَُّة �لدخول يف �لنُّ
ا  �إنَّ  (( : �لنبّي ِ    ، لقول  �لقلب  �لنِّيَّة يف  �إلَّ بح�سول 

�لأعمال بالنيات ... �لخ (( متفق عليه .

طو�ف •« ى  وي�سمَّ  ، للحجِّ  �لإفا�سة  طو�ف  هو   : �لطو�ف 
�لزيارة ، وهو ركٌن من �أركان �حلجِّ  ل يتم �حَلجُّ �إلَّ به لقوله 
ُفو� ِباْلَبْيِت �لَعِتيِق (( �حلج : 29 ويكون بعد  وَّ تعاىل : )) َوْلَيطَّ
�سحوة  وقته  و�أف�سل   ، مبزدلفة  و�ملبيت   ، بعرفة  �لوقوف 

يوم �لنَّحر ، بعد رمي جمرة �لعقبة وذبح �لهدي و�حللق . 

• و�أما طو�ف �لعمرة ، فهو �أول طو�ٍف ياأتي به �ملعتمر 	
�إذ� َقِدَم مكة .

  �شـــروط الطواف : 
�سبعة  �أن يطوف   - �مل���و�لة   - �ل��ع��ورة  �سرت   - �ل��ط��ه��ارة   - �لنية   (
�لبيت عن  �أن يكون   - �لأَ�ْسَوِد وينتهي به  باحَلَجِر  �أ�سو�ٍط يبتدئ 
�مل�سجد(. �لكعبة ود�خ��ل  �أن يكون �لطو�ف حول  ي�سار �لطائف - 

بنية •« و�إياباً  ذهاباً  و�ملروة  �ل�سفا  بني  �مل�سي   هو   : �ل�سعي 
�لتعبد ، وهو ركٌن من �أركان �حَلجِّ و�لعمرة .
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 �شـــروط ال�شعي :

) �لنية - �أن يكون بعد طو�ف - �ملو�لة - �أن يكون �سبعة 
�أ�سو�ط - �أن يبتدئ بال�سفا وينتهي باملروة ، من �ل�سفا �إىل 

�ملروة �سوط ، ومن �ملروة �إىل �ل�سفا �سوط ( .

�لوقوف بعرفة : هو ركُن �حَلجِّ �لأكب ، ول ي�س�حُّ �حَلجُّ �إلَّ •«
به ، فمن فاته �لوقوف فقد فاته �حلجُّ ، لقوله    : )) �حلجُّ 

عرف�ة (( �أخرجه �خلم�سة . 

وكيفيته : �أن يتو�جد �حلاج د�خل حدود عرفة من زو�ل �سم�س يوم 
عرفة �إىل �لغروب ، وميتد وقت �لوقوف بعرفة �إىل طلوع فجر يوم 
�لنَّحر ، لقوله    : )) من �أدرك عرفات بليٍل ، فقد �أدرك �حلجَّ (( 
رو�ه �أبو د�ود وغريه .  

 اآداب يوم عرفة :

»  �ملحافظة على �لطهارة .  	
»  ��ستقبال �لقبلة . 	
» �لقر�آن 	 وقر�ءة  و�لذكر  و�ل�ستغفار  �لدعاء  �لإكثار من   

و�ل�سالة على �لنبيِّ    . 
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تنبي�ه : 

• �لنبيُّ      	 ، فقد نهى  �ل�سي�ام للحاج يف يوم عرفة  ل ي�س�رع 
على  �حلاج  ليتقوى  وذلك   ، بع�رف�ة  ع�رفة  ي�وم  �سي�ام  عن 

�لِذْكر و�لدعاء . 

• من فاته �لوقوف بعرفة حتلل من �إحر�مه بعمرة ، فيطوف 	
وي�سعى ويحلق �أو يق�سر . 
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واجبات الحـجِّ والعمـرة

�لو�جبات : هي �لأعمال �لتي يجب على �ملُْحرم �لإتيان بها ، ولو ترك 
�أحَدَها لوجَب عليه دم ، �ساة يذبحها يف مكة ويوزعها على فقر�ئها ول 

ياأكل منها . 

و�لو�جبات يف �حلج �سبعة ويف �لعمرة �ثنان ،  على �لنحو �لآتي : 
o» -: ِّو�جبات �حلج 

 �لإحر�م من �مليقات ، �أو من بيته ملن كان دون �مليقات. 1( 
 �لوقوف بعرفة �إىل �لغروب ملن وقف نهار�ً .  2( 
 �ملبيت مبزدلفة . 3( 
و�جلمار 4(   ، �لعيد  يوم  �لعقبة  ) جمرة  رمي �جلمر�ت   

كلها �أيام �لت�سريق بالرتتيب ( . 
�ملبيت مبنى ليايل �أيام �لت�سريق .  ( 5
�حللق �أو �لتق�سري .( 6
طو�ف �لود�ع . ( 7

o»-: و�جبات �لعمرة 
 �لإحر�م من �مليقات  ، �أو من �حلل ملن كان مبكة .1( 
 �حللق �أو �لتق�سري . 2( 
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سنن الحـجِّ والعمـرة

�ل�س������نن : هي �لأعمال �لتي ُي�ستحب �لإتيان بها ، ول يلزم برتكها
                  فدية، ولكن يفوت برتكها �أجٌر كبرٌي ، ومن �أهمها ما يلي :  

» �لغت�سال عند �لإحر�م ، ولو للحائ�س و�لنف�ساء . 	
» ا �ملر�أة فتحرم يف لبا�سها �ل�سرعي . 	 �إحر�ُم �لرجاِل يف �إز�ٍر ورد�ٍء ، و�أمَّ
» تقليُم �لأظافر وق�سُّ �ل�سارب ونتُف �لإبط  وحلُق �لعانة ، قبل 	

�لدخول يف �لإحر�م .
» وقوع �لإحر�م عقب �سالة نافلٍة �أو فري�سة . 	
» �لتلبية ورفع �ل�سوت بها للرجال . 	
» �ملبيت مبنى ليلة عرفة . 	
» �لإ�سطباع عند �لطو�ف ، وهو �أن يبز كتفه �لأمين ، فيجعل 	

و�سط رد�ئه حتت �إبطه وطرفيه على كتفه �لأي�سر ، ول ُي�سنُّ 
�إلَّ يف طو�ِف �لقدوم فقط . 

» �لَرَمل يف �لأ�سو�ط �لثالثة �لأوىل ، وهو �إ�سر�ع �مل�سي مع تقارب 	
�خلطى ، ول ُي�سنُّ �إلَّ يف طو�ف �لقدوم فقط . 

» ��ستالم �حلجر �لأ�سود وتقبيله ، فاإن مل ي�ستطع �أ�سار �إليه بيده .	
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» ��ستالم �لركن �ليماين ، دون تقبيله ، فاإن مل ي�ستطع م�سى 	
دون �لإ�سارة �إليه .

» �سالة ركعتي �لطو�ف خلف �ملقام .	
» �ل�سرب من ماء زمزم .	
» �لإ�سر�ع بني �لعلمني �لأخ�سرين يف �ل�سعي .	
» �لوقوف للدعاء على كٍل من �ل�سفا و�ملروة .	

محظـورات اإلحـرام

�ملحظور�ت : هي �لأعمال �ملمنوعة ، �لتي لو فعلها �ملُْحِرُم لوجب عليه 
ياٍم �أْو �سدقٍة �أْو ن�سك (( �لبقرة 196. فيها �لفدية ، كما قال تعاىل : )) ففديٌة مْن �سِ

  وهي على النحو الآتي : 
 ل يجوز للرجل �ملحرم لب�س �ملخيط وتغطية �لر�أ�س ، لقول 1( 

�ل��ع��م��ائ��َم ول  �ل��ث��وَب ول  �مل��ح��رُم  �ل��ن��ب��يِّ    : )) ل يلب�ُس 
�إلَّ من مل يجد نعلني   ، �ل�سر�ويَل ول �لب�ن�َس ول �خلفاَف 
فليلب�س خفني وليقطعهما من �أ�سفل �لكعبني (( �أخرجه �لبخاري . 

 ل يجوز للمحرم � ذكر�ً �أو �أنثى � تقليُم �لأظافر ، و�إز�لُة �ل�سعر ( 2
ِلُقو� ُرُءو�َسُكْم  بحلٍق �أو تق�سرٍي �أو نتٍف لقوله تعاىل : )) َوَل حَتْ

لَُّه (( �لبقرة : 196. َحتَّى َيْبُلَغ �لَهْدُي حَمِ
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 ل يجوز للمحرم � ذكر�ً �أو �أنثى � �لتطيب ، �سو�ء يف �لبدن �أو 3( 
�لثوب .

لقوله 4(   ، �لقفازين  �أو  �لنقاب  تلب�س  �أن  �ملُحرمة  للمر�أة   ل يجوز 
  : )) ل تنتقُب �ملر�أُة �ملحرمُة ، ول تلب�س �لقفازين (( متفق عليه . 

من  ثوبها  ت�سدل  فاإنَّها  وجهها  لتغطية  �مل���ر�أة  �حتاجت  و�إذ� 
ر�أ�سها على وجهها فتغطيه  وتدخ�ل كفيه�ا يف جلبابه�ا ، فق�د 
: قالت  �أنه�ا   ، عنه�ا  �ل  ر�سي  عائ�س�ة  �ملوؤمني�ن  �أم  ع�ن  ورد 

 ) ك��ان �لركبان مي��رون بنا ونحن حم��رم��ات م��ع ر���س��ول �ل  
   فاإذ� حاذونا ، �سدلت �إحد�نا جلبابها على وجهها ، فاإذ� 

جاوزونا ك�سفناه ( رو�ه �أحمد و�أبو د�ود . 
• �أو 	 �أي���ام  ثالثة  �سيام   ، بالتخيري  �لفدية  عليها  �مل��ح��ظ��ور�ت  ه��ذه 

�إطعام �ستة م�ساكني �أو ذبح  �ساة . 

�أو �لإعانة 5(  �أو ��سطياده ،   ل يجوز للمحرم قتل �سيد �ل��َبِّ ، 
َها �لَِّذيَن  على قتله ، باإجماع �أهل �لعلم ، لقوله تعاىل : )) َيا �أَيُّ
ْيَد َو�أَْنُتْم ُحُرٌم (( �ملائدة : 95. وقوله تعاىل :  �آَمُنو� َل َتْقُتُلو� �ل�سَّ

ْيُد �لَب���رِّ َما ُدْمُتْم ُحُرماً (( �ملائدة : 96.   َم َعلَْيُكْم �سَ )) َوُحرِّ

وج���ز�وؤه مبثل���ه م���ن �لنَّع���م ، �لإب���ل �أو �لبق���ر �أو �لغنم ، ي���وزع حلمه على 
فق���ر�ء مك���ة ، �أو ُيخرج ما يقابل قيمة �ملثل طعام���اً يفرقه على م�ساكني 

مكة ، لكل م�سكني ن�سف �ساع ، �أو ي�سوم عن طعام كل م�سكني يوماً .  
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 مقدمات �جلماع ، وعليها دم .( 6
 �جلماع ، لقوله تعاىل : )) فَمن َفَر�َس ِفيِهنَّ �حَلجَّ َفاَل َرَفَث ((
 �لبقرة : 197. 

قال �بُن عبا�س : ) هو �جلماع ( �أخرجه �بن �أبي �سيبة و�حلاكم . 
*  فمن جامَع قبل �لتحلل �لأول ترتب عليه ما يلي :

» ه .	  ف�ساد �حلج ، ويلزمه �مل�سي فيه حتى يتمَّ
» وجوب �لق�ساء من عاٍم قابل ، ولو كان نفاًل .	
» نحر بدنة يف حج �لق�ساء ، فاإن مل يجد �ساَم ع�سرَة �أيام .	

ا �إذ� كان �جلماُع بعد �لتحلل �لأول � مل يف�سد َحُجه ،  - و�أمَّ
وعليه ذبح �ساة . 

 )8 ، وخطبته   ، لغريه  �أو  لنف�سه  �لنكاح  عقد  للمحرم  يجوز  ل   
لقوله    : )) ل َينِكُح �ملُحِرُم ، ول ُينِكُح ، ول َيْخِطب (( 

رو�ه �خلم�سة �إل �لبخاري .

ويعتب �لعقد باطاًل ، وهذ� مذهب �جلمهور .

 ل يجوز للمحرم ول لغريه �لتقاط �للقطة يف �لبلد �حلر�م، 9( 
�إلَّ لتعريفها .

ل يجوز للمحرم �لغيبة و�لنميمة ، و�ملخا�سمة و�جلد�ل فيما ( 10
ل فائدة منه ، وقطع �سجر �حلرم ، وكلما يدخل حتت لفظ 

�لف�سوق ، ففيه �لتوبة و�ل�ستغفار . 
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ملحوظة : 
» و�لنعلني 	 و�خلامت  �لأذن  و�سماعة  �ل�ساعة  لب�س  للُمْحِرم  يجوُز 

 ، و�لأور�ق  �ملال  فيه  ُيحفظ  �لذي  و�لكمر  و�حلز�م  �لعني  ونظارة 
ويجوز �ل�ستظالل بال�سم�سية �أو �سقف �ل�سيارة ، �أو حمل �ملتاع على 
�لر�أ�س ، وت�سميد �جلروح ، و�إز�لة �لظفر �ملك�سور ، ونزع �ل�سر�س 

عند �حلاجة .
» يجوز للُمْحرم تغيري مالب�س �لإحر�م �أو تنظيفها ، وغ�سل �لر�أ�س 	

و�لبدن و�إن �سقط مع ذلك �سعر بدون ق�سد فال �سيء عليه . 
» �إذ� فعل �ملح�رم حمظ�ور�ً م�ن �ملحظ�ور�ت جاه�اًل �أو نا�سي�اً �أو مكره�اً 	

ف�ال �إث�م علي�ه ول فدية ، وقيل : �أنَّ ثالثة من �ملحظور�ت ي�ستوي 
فيها �ل��ع��م��د و�ل��ن�����س��ي��ان وه���ي :  �جل��م��اع وق��ت��ل �ل�سيد و�حل��ل��ق .
ذكره �بن قد�مة يف �ملغني .

» �إذ� �رتكب �ل�سبيُّ �ملُْحرم حمظور�ً من حمظور�ت �لإحر�م ، فاإن كان غري 	
�لعلم من  �أهل  فمن  �ل�سبي مميز�ً  كان  �إذ�  �أما   ، عليه  فدية  مميز فال 
�أوجب عليه �لفدية ، وظاهر �أقو�ل �أهل �لعلم �أنه ل فدية عليه ، �إلَّ �إذ� 

كان �إتالفاً كقتل �ل�سيد ، و�حللق ، و�لقلم ، ففيه �لفدية .  
» عائ�س�َة 	 �ملوؤمني�ن  �أم  ع�ن  ورد  مل�ا   ، �لفو��س�ق  قت�ل  للُمْح�ِرم  يج�وز 

ر�سي �ل عنها ، �أنه�ا قالت : ))  �أمَر ر�سوُل �ّلِ     بقتل خم�س 
و�لفاأرة  و�لعقرب  و�حلد�أة  �لغر�ب   ، و�حلرم  �حلل  يف  فو��سق 

و�لكلب �لعقور (( متفق عليه  .
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حكُم النِّيابة في الحجِّ والعمـرة

وفيه ثالث م�سائل : 

o•. مل�ساألة �لأوىل : يف بيان من جتوز عنه �لنيابة يف �حلجِّ و�لعمرة�
 جتوز �لنيابة يف حالتني : 

• �حلالة �لأوىل : يف حق من ل يقدر على �ل�سفر ل�سيخوخٍة �أو ملر�ٍس 	
ل ُيرجى ُبْروؤه ، وله ماٌل ي�ستطيع �أن يدفعه �إىل من يحجُّ عنه �أو 
يعتمر ، وجب عليه ، ل �سيما يف فر�ِس �حَلجِّ ، لأنه يقدر على �أد�ء 
�حَلجِّ بغريه ، كمن يقدر عليه بنف�سه ، وهذ� مذهب جمهور �لفقهاء 
، و��ستدلو� بحديث �بن عبا�س ر�سي �ل عنهما : )) �أنَّ �مر�أًة من 
�إنَّ فري�سة �حَلجِّ   ! ، فقالت : يا ر�سوَل �ل  خثعم جاءت ت�ستفتيه 
�أدركت �أبي �سيخاً كبري�ً ل ي�ستطيع �أن يثبت على �لر�حلة  ،  �أفاأحجُّ 

عنه ؟ قال :  نعم  (( .
         ويف رو�يٍة قال :  )) حجي عنه (( رو�ه �لبخاري وم�سلم .

• ُيْخَرُج عنه من 	 فاإنه   ، َحجٌّ  : يف حق من مات وعليه  �لثانية  �حلالة 
ْين  ماله ما يتمُّ �حلج و�لعمرة به ، �سو�ء �أو�سى به �أْم مل يو�ِس ، كالدَّ
، و��ستدلو� بحديِث بريدة قال : )) �أتت �لنبيَّ     �م�ر�أٌة فق�الت :  

ج  ،  ق�ال : حجي عن �أمك ((  يا ر�س�وَل �ل  !  �إنَّ �أمي م�اتت ومْل حَتُ
         رو�ه م�سلم . 
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- وهذ� هو �لر�أي �لر�جح من �أقو�ل �أهل �لعلم ، وقال بع�س �لفقهاء �أنَّ �حَلجَّ
    ي�سقط عنه باملوت ، ول ُيَحجُّ عنه �إّل �إذ� �أو�سى . 

o•: ِّمل�ساألة �لثانية : يف حكم �ل�ستئجار على �حَلج�
يجوُز �ل�ستئجار على �حَلجِّ و�لعمرة ، وي�سرتط فيها ما ُي�سرتط 
يف �سائر �لإجار�ت ، باأن تكون �لإجارة معلومٌة ، و�أن تكون �أعمال 
�حَلجِّ متفق عليها عند �لعقد ، من �إفر�د �أو قر�ن �أو متتع ، ونحو 

ذلك ، وهذ� هو �لظاهر من �أقو�ل �أهل �لعلم . 
�ل  عند  ما  بذلك  يبتغي  �أن   ، و�لعمرة  �حلج  يف  للنائب  وينبغي 
 ، منا�سكهم  يف  �مل�سلمني  وم�ساركة   ، �مل�سلم  �أخيه  ومنفعة   ، تعاىل 
و�لرغبة يف �لطو�ف و�ل�سلو�ت و�لذكر ، فاإنه يرجى �أن يح�سل له 

من �لأجر مثل من حج عنه �أو �عتمر .

o•مل�ساألة �لثالثة : يف بيان من ت�سحُّ منه �لنيابة يف �حَلجِّ و�لعمرة�
-  ي�سرتط يف من يحجُّ ويعتمر عن �لغري ، �ل�سروط �لآتية : 

ن ي�سح منه �أد�ء �حلج و�لعمرة بنف�سه ، باأن يكون 1(   �أن يكون ممَّ
م�سلماً بالغاً عاقاًل حر�ً ، لأنَّ ما ل يجوز �أن يبا�سره بنف�سه ل 

يجوز �أن يكون نائباً فيه .
�بن ( 2 بحديث  و��ستدلو�   ، نف�سه  عن  و�عتمر  َحجَّ  قد  يكون  �أن   

عبا�س ر�سَي �ل عنهما :  )) �أنَّ �لنبيَّ     ،  �سمَع رجاًل يقوُل 
لبيك عن �سبمة  ،  فقال : �أحججت عن نف�سك  ؟ قال : ل.  

ق�ال : ُح�جَّ عن نف�س�ك  ،  ثم ُح�جَّ عن �سبمة ((  رو�ه �أبو د�ود و�بن ماجه  .
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معروفاً 3(  كان  فاإن   ، دينه  يف  م�ستقيماً   ، به  موثوقاً  يكون  �أن   
بالظلم و�لف�سق ، فال ي�سحُّ ��ستئجاره للحجِّ و�لعمرة ، لأنه ل 

ُيوؤَْمُن منه �لإخالُل باملنا�سك .  

 فائدة : ي�سحُّ �أن تنوب �ملر�أة عن �لرجل ، و�لرجل عن �ملر�أة يف �حلجِّ 
و�لعمرة ، باتفاق �لعلماء . 

صفـة العمـرة تفصيـاًل
• �إذ� و�سل���ت �إىل �مليق���ات ، فق���م بتقلي���م �لأظاف���ر وق����سِّ �ل�سارب 	

وحلق �لعانة ونتف �لإبط ثم �غت�سل وتطيب يف بدنك �إن تي�سر، 
وميك���ن فع���ل ذل���ك يف �لبيت ، و�لب����س ثياب �لإح���ر�م �إز�ر�ً ورد�ًء 
و�لأف�سل �أن يكونا �أبي�سني نظيفني ، و�ملر�أة تلب�س ما ت�ساء من 
�لثياب غري متبجة بزينة ، وتتجنب لب�س �لنقاب و�لقفازين .

• ثم تنوي �لإحر�م وتقول : لبيك عمرة ، فاإن خاف �ملحرم من مر�س 	
�أو عائق مينعه من �إمتام عمرته ، فله �أن ي�سرتط على ربه فيقول : 
ف���اإن حب�سن���ي حاب�س فمحلي حيث حب�ستني ، فاإنه �إن ح�سل له مانٌع 
حال بينه وبني مو��سلة عمرته ، حتلَّل من �إحر�مه ول �سيء عليه .

•  ث���م ي���ردد �لتلبي���ة كم���ا كان   يق���ول : )) لبي���ك �للَّه���م لبي���ك  ،  لبيك ل 	
�سري���ك ل���ك لبي���ك  ،  �إنَّ �حلمد و�لنِّعمَة لك و�ملل���ك ل �سريك لك (( متفق عليه .  

وكان من تلبيته     : )) لبيك �إله �حلق لبيك (( رو�ه �أحمد و�لن�سائي . 
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ويجه���ر به���ا �لرجال دون �لنِّ�س���اء ، وي�ستمر �ملح���رم يف �لتلبية 
�إىل �أن ي�سل �مل�سجد �حلر�م . 

• ف���اإذ� دخل���ت مكة وو�سلت �مل�سجد �حل���ر�م ، فقدم رجلك �ليمنى 	
قائ���اًل : �أع���وذ ب���ال �لعظي���م ووجه���ه �لك���رمي م���ن �ل�سيط���ان 
�لرجي���م �لله���م �فت���ح يل �أب���و�ب رحمت���ك ، و�دخله م���ن باب بني 
�سيب���ة �إن �أمك���ن ، فاإذ� ر�أيت �لكعب���ة �مل�سرفة فارفع يديك وقل : 
�لله���م �أن���ت �ل�سالم ومنك �ل�س���الم فحينا ربنا بال�س���الم ، �للهم 
زد ه���ذ� �لبيت ت�سريفاً وتعظيماً وتكرمياً ومهابًة وبر�ً ، وزد من 
ن حجه �أو �عتمره ت�سريفاً وتعظيماً وتكرمياً  �سرف���ه وكرمه مِمَّ

ومهابًة وبر�ً .
• ث���م ��سطب���ع ، وط���ف بالكعبة �سبع���ة �أ�سو�ط ، و�أن���ت على طهارة 	

، تبت���دُئ باحَلَج���ِر �لأ�س���ود مك���ب�ً وتنتهي �إلي���ه ، وتقبل �حلجر 
�لأ�س���ود ، ف���اإن مل يتي�سر لك ��ستالم���ه وتقبيله فيكفي �أن ت�سري 
�إلي���ه ولو م���ن بعيد ، ويف �لبخاري من حدي���ث �بن عبا�س ر�سي 
�ل عنهم���ا �أنَّ �لنبيَّ   ط���اف بالبيت على بعرٍي كلما �أتى على 

�لركن �أ�سار �إليه ، وتذكر �ل وتدعو مبا ت�ساء . 
• فاإذ� و�سلت �لركن �ليماين ��ستلمته بيدك �إن تي�سر دون تقبيله 	

، ف���اإن مل يتي�س���ر ف���ال ت�س���ري و�لأف�س���ل �أن تدعو ب���ني �لركنني � 
ْنَيا  �لركن �ليماين و�حلجر �لأ�سود � بقولك : )) َربََّنا �آِتَنا يِف �لدُّ
َح�َسَن���ًة َويِف �لآِخَرِة َح�َسَنًة َوِقَنا َع���َذ�َب �لنَّار (( كما �أورد ذلك �لإمام �أحمد 

و�أبي د�ود . 
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• وبع����د �لنته�اء م�ن �لط�و�ف تغطي �لكت�ف �لأمي�ن ، وتتج�ه �إىل 	
مق����ام �إبر�هي����م و�أن���ت تق����ر�أ   : )) َو�تَِّخُذْو� ِم���ْن َمَق���اِم �إِْبَر�ِهْيَم 

ُم�سلَّى (( �لبقرة 125 .
فت�سل���ي ركعتي �لط���و�ف ، بحيث جتعل �ملقام بينك وبني �لكعبة 
�إن تي�سر ، و�إلَّ ففي �أيِّ مكان من �مل�سجد ، وهي �سنٌة موؤكدة تقر�أ 
َها �ْلَكاِفُرون .. ((   يف �لركع���ة �لأوىل بع���د �لفاحتة ب� : )) ُقْل يا �أيُّ

ويف �لركعة �لثانية بعد �لفاحتة ب� : )) ُقْل ُهَو �لَّ �أََحد .. (( .
• ث����م ُي�س�تح����ب �أن ت�س����رب م�ن م�اء زم����زم وتت�سلع من����ه ، فاإن�ه م�اٌء 	

مب����ارٌك ، ق����ال عن�ه    : )) م����اُء زم�زم مل�ا �ُس�ِرَب ل�ه (( رو�ه �أحمد و�بن 
ماجه .  وق�ول�ه    : )) زم�زُم طع�اُم ُطع�ٍم ،  و�سف�اُء �سق�م (( رو�ه �لبز�ر . 

ومن �ملاأثور �أنَّ �بن عبا�س ر�سي �ل عنهما كان يدعو : ) �للهمَّ 
�إينِّ �أ�ساأل���ك علم���اً نافعاً ، ورزقاً و��سع���اً ، وعماًل متقباًل ، و�سفاًء 

من كل د�ء ( . 
ثم ُي�سنُّ �أن ترجع �إىل �حَلَجِر �لأ�ْسَود فت�ستلمه وتقبله �إن تي�سر 

ذلك .
• ث����م �خ����رج �إىل �ل�سف����ا و��سع�د علي�ه م�ستقب����اًل �لكعب�ة و�قر�أ : 	

ِ (( �لبقرة : 158.  َف�ا و�مْلَ�ْروَة م�ْن �َسَع�اِئِر �لَّ )) �إنَّ �ل�سَّ
ه ثالثاً ر�فعاً  وقل �بد�أ مبا بد�أ �ل به ، و�حمد �ل تعاىل ، وكبِّ
يدي���ك ، و�دع وك���رر �لدعاء ثالثاً ، وقل : ل �إله �إلَّ �ل وحده ل 
�سريك له ، له �مللك وله �حلمد وهو على كل �سيٍء قدير ، ل �إله 
�إلَّ �ل وح���ده ، �س���دق وعده ، ون�س���ر عبده ، و�أعز جنده ، وهزم 
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�لأحز�ب وحده ، ثم �دع مبا ت�ساء من َخرْيَي �لدنيا و�لآخرة .
• ثمَّ �نزل فا�ْسَع �سعي �لعمرة �سبعة �أ�سو�ط ، ت�سرع يف �سعيك بني 	

�لعلم���ني �لأخ�سري���ن ، ومت�سي �مل�سي �ملعت���اد قبلهما وبعدهما ، 
ث���م ت�سع���د �إىل �ملروة ، وحتمد �ل وتفعل كما فعلت على �ل�سفا 

من �لذكر و�لدعاء وتكرره �إن تي�سر . 
• ولي����س للط���و�ف و�ل�سع���ي ذك���ٌر و�ج���ٌب خم�سو����س ، ب���ل ياأت���ي 	

�لطائ���ف و�ل�ساع���ي مب���ا تي�سر ل���ه من �لذك���ر و�لدع���اء و قر�ءة 
�لقر�آن . 

• فاإذ� �أمتمت �سعيك فاحلق �أو ق�سر �سعر ر�أ�سك ، و�حللق �أف�سل ، 	
ويجب �أن يكون �حللق �أو �لتق�سري �ساماًل جلميع �لر�أ�س لفعل 
�لنبيِّ   ذلك ، و�أما �لنِّ�ساء فلي�س لهنَّ �إّل �لتق�سري ، فتق�سر 
�مل���ر�أة م���ن �سعره���ا قدر �أنل���ة ، ملا روى �بُن عبا����س مرفوعاً :

)) لي�س على �لّن�ساء �حللق ، �إنا على �لن�ساء �لتق�سري ((
رو�ه �أبو د�ود و�لد�ر قطني . 

م���ن  �س���يٍء  كل  ل���ك  يب���اح  وبعده���ا   ، وبذل���ك مت���ت عمرت���ك 
حمظور�ت �لإحر�م .

• ف���اإذ� كن���ت متمتع���اً بالعم���رة �إىل �حل���جِّ وج���ب عليك ه���دي يوم 	
�لنح���ر ، �س���اة �أو �ُسب���ع بدن���ة �أو �ُسب���ع بقرة ، ف���اإن مل جتد فعليك 
�سي���ام ع�س���رة �أيام ، ثالثٌة يف �حلجِّ و�سبعة �إذ� رجعت �إىل �أهلك ، 

و�لأف�سل �أن ت�سوم �لثالثة �لأيام قبل يوم عرفة .  
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خالصة أعمال العمرة

•  �لغت�سال و�لتطيب ، ولب�س ثياب �لإحر�م . 	

•  �لإهالل بالإحر�م ، ثم �لتلبية و�ل�ستمر�ر فيها �إىل �لطو�ف .	

• باحلجر 	 يبتدئ   ، طهارة  على   ، �أ�سو�ط  �سبعة  بالبيت  �لطو�ف   
�لأ�سود وينتهي به . 

•  �سالة ركعتني خلف �ملقام ، و�ل�سرب من ماء زمزم . 	

•  �ل�سعي بني �ل�سفا و�ملروة ، �سبعة �أ�سو�ط ، يبتدئ بال�سفا وينتهي 	
باملروة . 

•  �حللق �أو �لتق�سري للرجال ، و�لتق�سري للن�ساء . 	
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صـفـة الحـجِّ تفصيـاًل

• �إذ� كن���ت مف���رد�ً للحجِّ ، �أوقارناً له مع �لعم���رة ، فاأحرْم من �مليقات 	
�لذي تاأتي عليه ، و�إذ� كنت دون �ملو�قيت فاأحرْم من مكانك . 

• و�إن كن���ت متمتع���اً فاأح���رْم باحل���جِّ م���ن مكان���ك ي���وم �لرتوي���ة � يوم 	
�لثامن من ذي �حلجة �

• �غت�سل وتطيب يف بدنك �إن تي�سر لك ذلك ، و�لب�س ثياب �لإحر�م 	
�إز�ر�ً ورد�ًء �أبي�سني نظيفني ، وُي�ستحب �أن تلب�س نعلني لقوله  

: )) لُيْحِرم �أحُدكم يف �إز�ٍر ورد�ٍء ونعلني (( رو�ه �أحمد . 
�أم���ا �مل���ر�أة فتحرم فيم���ا �ساءت من �لثياب �لتي لي����س فيها تبج �أو 
ت�سب���ه بالرج���ال ، وتتجن���ب لب����س �لنق���اب و�لقفازين ، ث���م تقول : 

لبيك حجاً .

• و�إذ� كن���ت تري���د �حَلجَّ عن غريك ، وقد حججت عن نف�سك ، فاإنك 	
تق���ول لبيك حج���اً عن فالن   ثم تردد �لتلبية وترفع بها �سوتك ، 

ففي �حلديث : )) �أف�سُل �حلجِّ ، �لعجُّ و�لثجُّ ((�سحيح �جلامع .
 و�لعج : هو رفع �ل�سوت بالتلبية، و�لثج:هو نحر �لهدي.   

وتقول ) لبيك �للهم لبيك ، لبيك ل �سريك لك لبيك ، �إنَّ �حلمد 
و�لنعم���ة ل���ك و�ملل���ك ، ل �سريك لك ( وي�ستح���ب �أن تدعو مبا دعا 
به �لنبيُّ   بقوله : )) �للهمَّ حجًة ل رياَء فيها ول �سمعة(( �سنن 

�بن ماجه .

• ثم �خرج �إىل منى ، و�سلِّ بها �لظهر و�لع�سر و�ملغرب و�لع�ساء و�لفجر 	
، ت�سل���ي �لرباعي���ة ق�س���ر�ً يف �أوقاته���ا م���ن غ���ري جم���ع ، ول ف���رق ب���ني 

�حلجاج من �أهل مكة �أو من غريهم فاجلميع يق�سر �ل�سالة .
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• ف����اإذ� طلع����ت �سم�����س ي����وم �لتا�س����ع م����ن ذي �حلج����ة ، ف�س����ر �إىل عرف����ات 	
ب�سكين����ٍة ، مك����ب�ً �أو ملبياً ، وُي�سنُّ �أن تنزل بنمرة �إىل �لزو�ل �إن تي�سر، 
لفعل����ه   ذل����ك ، وي�س����رع �ل�ستم����اع خلطب����ة ي����وم عرفة ، ث����م ُت�سلي 
�لظه����ر و�لع�س����ر جم����ع تق����دمي بركعت����ني ل جته����ر فيهم����ا بالق����ر�ءة ، 
وتك����ون ب����اأذ�ٍن و�حٍد و�إقامت����ني ، و�إن و�فق يوم عرفة ي����وم جمعة ، فاإن 

�جلمعة ت�سقط عن �حلاج . 

• ثم تاأكد من دخولك حدود عرفات ، وعرفُة كُلها موقف ، لق�وِل �لنبيِّ 	
  : )) وقفُت هاهنا ، وعرفُة كلها موقف (( �سحيح م�سلم .

• وعليك �لبقاء د�خل عرفات حتى تغيب �ل�سم�س ، ووقت �لوقوف يبد�أ 	
م����ن زو�ل ي����وم عرف����ة ،  وميت����د �إىل طل����وع فجر ي����وم �لعا�س����ر ، لالأدلة 

�ل�سابقة . 
وي����وم عرف����ة ي����وم عظيم ُتقال في����ه �لعرث�ت ، وُتغفر في����ه �لزلت ، كما 
ق����ال   : )) م����ا م����ن يوٍم �أكرَث م����ن �أن يعتق �ل فيه عب����د�ً من �لنار 

من يوم عرفة (( رو�ه م�سلم .

• و�أك���رث يف ي���وم عرف���ة من �لذكر و�لدع����اء ، فاإنه خري ي���وم طلعت عليه 	
�ل�سم����س ، وق����د ورد عن���ه    �أن���ه ق���ال : )) خ���رُي �لدع���اء ، دع���اُء يوم 
عرف���ة، وخ���رُي م���ا قل���ت �أنا و�لنبي���ون من قبل���ي ل �إل���ه �إّل �ل وحده ل 
�سريك له ، له �مللك وله �حلمد ، وهو على كل �سيٍء قدير (( رو�ه �لرتمذي . 

• ف����اإذ� غرب����ت �ل�سم�����ُس ف�س����ر �إىل مزدلفة ب�سكين����ٍة ووقار ملبي����اً ، و�أكرث 	
و� ِم����ْن َحْيُث �أََفا�َس �لنَّا�ُس  م����ن �ل�ستغف����ار لقوله تعاىل : )) ُثمَّ �أَِفي�سُ

ِحيٌم (( �لبقرة : 199 .    َ َغُفوٌر رَّ َ �إِنَّ �لَّ َو��ْسَتْغِفُرو� �لَّ
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و�س���لِّ باملزدلف���ة �ملغرب و�لع�س���اء جمعاً مع ق�س���ر �لع�ساء ركعتني 
ب���اأذ�ٍن و�ح���ٍد و�إقامتني ، لق���ول جابر ر�سي �ل عن���ه ، ي�سُف فعَل 
�لنب���يِّ   : ))حت���ى �أت���ى �ملزدلف���ة ، ف�سلى بها �ملغ���رب و�لع�ساء ، 

باأذ�ٍن و�حٍد و�إقامتني(( رو�ه م�سلم .  
و�إن خ�سي���ت �أن ل ت�س���ل �إىل مزدلفة �إلَّ بعد منت�سف �لليل ، فاإنك 
ت�سلي ولو قبل �لو�سول ول توؤخر �ل�سالة ، ثم تبقى مبزدلفة �إىل 
�أن ت�سل���ي �لفج���ر وي�سفر �ل�سبح ، و�أكرث من �لدعاء و�لذكر، ولك 
�أن تق���ف يف �أي م���كاٍن م���ن مزدلف���ة ، لقول���ه    : )) َوَقْفُت هاُهنا 

وَجْمٌع كلُّها َمْوِقٌف (( �سحيح م�سلم .
• ثم �سْر قبل طلوع �ل�سم�س �إىل منى ملبياً ، ول باأ�س للن�ساء �أو �ل�سعفاء 	

�ل�سري �إىل منى بعد منت�سف �لليل ، وخذ معك �سبع ح�سيات لرتمي 
به���ا جم���رة �لعقب���ة ، وباقي �حل�س���ى ل باأ�س باأخذها م���ن منى ، لقوِل 
�ب���ن عبا����س ر�س���ي �ل عنهم���ا : ق���ال يل ر�سول �ل   غ���د�َة �لعقبة 
وه���و عل���ى ر�حلته : )) �ْلَقط يل �حل�سا (( فلقطُت له �سبَع ح�سيات ، 
ه ، ويقول : )) �أمثال هوؤلء  ُهنَّ ح�سا �خلذف ، فجعل ينف�سهن يف كفِّ
ا  فارم���و� (( ث���م ق���ال : )) يا �أيها �لنَّا�س ، �إياكم و�لغلو يف �لدين ، فاإنَّ

�أهلك من كان قبلكم �لغلوُّ يف �لدين (( �أخرجه �لن�سائي و�بن ماجه . 
وي�شرتط يف الرمي الآتي : 

1 �   �أن يكون �لرمي بحجر .  2 �   �أن يقع �حل�سى يف �حلو�س .
3 �   �أن يفرق �لرميات .            4 �   ترتيب رمي �جلمر�ت �ل�سغرى ثم �لو�سطى

      ثم �لكبى .



47

• ف���اإذ� و�سلت �إىل منى ) ي���وم �لنحر ( فاإنك تقطع �لتلبية عند بدء 	
�لرمي ، و�علم �أنَّ �أعمال يوم �لنحر جمموعة يف كلمة : ) رنحط (
) فال���ر�ء  -  رم���ي ( ، ) و�لن���ون  -  نح���ر ( ، ) و�حل���اء  -  حل���ق ( ،

 ) و�لطاء  -  طو�ف ( .
ا �لق���ارن �أو �ملفرد ، فاإن  - و�أم���ا �ل�سع���ي ، ف���اإن كان متمتعاً �سعى للحج ، و�أمَّ
كان ق���د �سع���ى بعد طو�ف �لقدوم كفاه �سعيه �لأول ، و�إلَّ �سعى بعد طو�ف 

�لإفا�سة .
وتف�شيل ذلك كما يلي : 

 �رم جم���رة �لعقب���ة ، وه���ي �لقريب���ة م���ن مك���ة ب�سب���ع ح�سي���ات 1( 
متعاقبات تكب مع كل ح�ساة .

 �ذب���ح �له���دي �إن كان عليك هدي ، وُكل من���ه و�أطعم �لفقر�ء �إن 2( 
لت �أحد�ً بالذبح عنك �أجز�أك . �أمكن ، و�إن وكَّ

 �حلق �أو ق�س�ر �سعر ر�أ�س�ك ، و�حللق �أف�س�ل ، لقوله تعاىل :3( 
ِريَن ((  �لفتح : 27 .   لِِّقنَي ُرُءو�َسُكْم َوُمَق�سِّ  )) حُمَ

وحل�دي���ث �ب����ن عم�����ر ر�س����ي �ل عنهم�����ا : )) �أنَّ ر�س�����وَل �ل     حل���ق 
ر�أ�س��ه يف حج�ة �لود�ع (( متفق عليه .    

ومل���ا روى �أب���و هري���رة ر�س���ي �ل عنه ، �أنَّ ر�س���ول �ل     دعا للمحلقني 
ثالث���اً وللمق�سري���ن و�ح���دة ، ق���ال     : )) �للَّه���م �غف���ر للمحلق���ني ، 
قالو� :  يا ر�سول �ل ! وللمق�س��رين . قال يف �لر�بعة  :  وللمق�سرين ((
رو�ه �لبخاري وم�سلم .

و�أما �لنِّ�ساء فلي�س لهنَّ �إّل �لتق�سري ، فتق�سر �ملر�أة من جمموع �سعرها 
قدر �أنلة ، لالأدلة �ل�سابقة يف �سفة �لعمرة .
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م���ت بع�سها على بع����س فال حرج،  -  ه���ذ� �لرتتي���ب ه���و �لأف�س���ل ، و�إن قدَّ
َ  م���ا �ُسئ���ل يف ه���ذ� �لي���وم ع���ن �لتق���دمي و�لتاأخ���ري �إلَّ قال : لأنَّ �لنب���ّي 

)) �فعل ول حرج (( متفق عليه . 
-  ف���اإذ� رمي���ت وحلق���ت �أو ق�سرت ، حتللت �لتحل���ل �لأول ، فيحل لك كل 
حمظ���ور�ت �لإحر�م �إلَّ �لنِّ�س���اء ، حلديث عائ�سة ر�سي �ل عنها : )) �إذ� 
رميت���م وحلقت���م ، فقد حل لكم �لطيب و�لثياب وكل �س���يٍء �إلَّ �لنِّ�ساء (( 
رو�ه �سعيد بن من�سور يف �سننه ، و�أبو د�ود و�لد�رقطني بنحوه . 

ُفو� ِباْلَبْيِت �لَعِتيِق ( �حلج : 29 .( 4 وَّ �لطو�ف ، لقوله تعاىل:) َوْلَيطَّ
ف���اإذ� متكن���ت من ط���و�ف �لإفا�سة يوم �لنَّحر فح�س���ن ، و�إلَّ جاز تاأخريه 
�إىل ما بعد �أيام منى ، ولي�س عليك �أيها �حلاج �سالة �لعيد ، فاإن �أقيمت 

و�أنت يف �حلرم ف�سلِّها معهم .
• ث���م بعد طو�ف �لإفا�سة ، تك���ون بذلك قد حتللت �لتحلل �لتام، 	

فيح���ل ل���ك كل حمظ���ور�ت �لإح���ر�م حت���ى �لن�س���اء ) �لزوج���ات 
و�لإماء ( . 

• ا �لقارن �أو �ملف���رد ، في�سعى �إذ� مل 	 ث���مَّ ��ْس���َع �إن كن���ت متمتعاً ، و�أمَّ
يكن قد �سعى مع طو�ف �لقدوم ، كما �سبق ذكره .

• ث���م �رج���ع يف نف�س �ليوم ، يوم �لنَّحر ، �إىل منى وبت فيها ليايل 	
) 11 ، 12 ، 13 ( �أيام �لت�سريق ، و�إن بتَّ ليلتني فجائز ، ويتحقق 
�ملبيت مبنى بوجود �حلاج فيها �أكرث �لليل ، وي�سقط �ملبيت عن 
�ملري�س �أو من يقوم على �سوؤونه ، وكذ� عن �ملر�بطني يف �ملهمات 

اج . �لر�سمية �لتي تتعلق مب�سالح �حلجَّ
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• �رِم �جلم���ر�ت �لث���الث يف �ليوم���ني �أو �لثالث���ة �لت���ي �ستبق���ى بها يف 	
من���ى، بع���د �ل���زو�ل ، حلديث جابر ر�س���ي �ل عن���ه : )) رمى ر�سوُل 
�ل    �جلمرة يوم �لنَّحر �سحًى ، و�أما بعُد ، فاإذ� ز�لت �ل�سم�س(( 
رو�ه �جلماعة .

وتب���د�أ �لرم���ي بال�سغ���رى ث���م �لو�سط���ى ث���م جم���رة �لعقب���ة ، كل 
و�ح���دٍة ب�سبع ح�سي���ات متعاقبات ، ُتَكب مع كل ح�ساة ، تدعو بعد 
�ل�سغ���رى و�لو�سط���ى ، ول تق���ف للدعاء بعد رمي جم���رة �لعقبة ، 

ول باأ�س �أن تقول �للهمَّ �جعله حجاً مبور�ً ، وذنباً مغفور�ً . 
• ف���اإن �أردت �لتعج���ل يف يومني ، فاإنك تخرج م���ن منى قبل غروب 	

�سم�س �ليوم �لثاين من �أيام �لت�سريق ، فاإن غربت عليك �ل�سم�س 
و�أن���ت مبنى بقيت لليوم �لثالث ، ورميت فيه كذلك و�لأف�سل �أن 
���َل يِف َيْوَمنْيِ َفاَل  تبي���ت �لي���وم �لثالث ، ق���ال تعاىل : )) َفَمن َتَعجَّ

َر َفاَل �إِْثَم َعلَْيِه مِلَِن �تََّقى (( �لبقرة : 203 .  �إِْثَم َعلَْيِه َوَمن َتاأَخَّ
• ويج���وز للمري����س و�ل�سعي���ف �أن ينيب من يرمي عن���ه ، ول بد 	

للنائب �أن يكون حاجاً تلك �ل�سنة فال يعتد برمي غريه ، ويبد�أ 
�لنائب بالرمي عن نف�سه �أوًل ثم عن غريه ، و�إذ� وكل �أ�سخا�س 
و�حد�ً يف �لرمي عنهم جاز ، ما د�مو� عاجزين عن �لرمي ، كما 

يجوز للرعاة و�أهل �ل�سقاية جمع يومني يف يوم يف �لرمي . 
• �إذ� �أردَت �لرج����وع �إىل بل����دك بع����د �نته����اء �أعم����ال �حَل����جِّ ، فط����ف 	

بالكعب����ة ط��و�ف �ل�ود�ع ، فه�و �آخ���ر و�جب�ات �حَل�جِّ عن�د �جلمه�ور، 
لقول���ه     : )) ل ينف���ُر �أح���ٌد حت���ى يكون �آخر عه���ده بالبيت (( 
رو�ه م�سلم .  
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 ول ُيعف���ى م���ن ذل���ك �إلَّ �حلائ����س و�لنف�س����اء ، فلي����س عليهم���ا 

طو�ف ود�ع ، �إلَّ �إذ� طهرتا قبل �ل�سفر وجب عليهما . 
• وي�ستح���ب بع���د ط���و�ف �ل���ود�ع ، �أن يق���ف يف �مللت���زم ، وه���و ب���ني 	

�لرك���ن و�لباب ، فلي�سق �سدره وبطنه بالبيت ، ويدعو مبا �ساء 
من خري �لدنيا و�لآخرة .

• وي�ستح���ب تعجي���ل �لع���ودة ، لقول���ه    : )) �إذ� ق�س���ى �أحُدكم 	
ل �إىل �أهله ، فاإنَّه �أعظُم لأجره(( �سحيح �جلامع .  حجه فليتعجَّ

خالصة أعمال الحج

•  �لغت�سال و�لتطيب ، ولب�س ثياب �لإحر�م .	

•  �لإهالل بالإحر�م للحج ، و�لتلبية ، و�جتناب �ملحظور�ت .	
•  �لتوجه �إىل منى ) يوم �لثامن ( و�ل�سالة فيها �لظهر و�لع�سر 	

و�ملغرب و�لع�ساء و�لفجر .
•  �لذهاب �إىل عرفة ) يوم �لتا�سع ( بعد طلوع �ل�سم�س ، و�ل�سالة 	

فيه���ا �لظه���ر و�لع�سر جمعاً وق�س���ر�ً ، و�لتف���رغ للذكر و�لدعاء 
حتى �لغروب .

•  �لدفع �إىل مزدلفة بعد �لغروب ، و�ل�سالة فيها �ملغرب و�لع�ساء 	
جمعاً وق�سر�ً فور �لو�سول ، و�ملبيت بها �إىل بعد �سالة �لفجر .

•  �لتوج���ه �إىل من���ى قب���ل �ل�سروق ) يوم �لعا�س���ر ( فريمي جمرة 	
�لعقب���ة ، وينحر �له���دي ، ويحلق �أو يق�سر ، ويطوف �لإفا�سة ، 

ويزيد �ملتمتع �سعي �حلج .
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•  �ملبيت مبنى ليايل �أيام �لت�سريق �ل� ) 11 ، 12 ، 13 ( .	

•  رم���ي �جلم���ار �أيام �لت�سريق بع���د �لزو�ل بالرتتي���ب ، �ل�سغرى 	
ث���م �لو�سط���ى ثم �لكبى ، ومن �أر�د �لتعجل خرج من منى قبل 

غروب يوم �لثاين ع�سر .
•  طو�ف �لود�ع ، وي�سقط عن �حلائ�س و�لنف�ساء .	
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الفـوات واإلحصـار

�لفو�ت : و�ملق�سود به فو�ُت �حلجِّ . 
وه���ذه �مل�ساأل���ة عل���ى ف�سل���ني : متى يف���وت �حلج ؟ وماذ� يج���ب على من 

فاته �حلج ؟ 
 الف�شل الأول : متى يفوت �حلج ؟ 

    ل يكون �لفو�ت �إلَّ بطلوع فجر يوم �لنحر ، فمن �أحرم باحلجِّ و�أدرك 
ا من فاته �لوقوف بعرفة  �لوقوف بعرفة لياًل �أو نهار�ً مل يفته �حلجُّ ، �أمَّ

حتى طلع �لفجر فقد فاته �حلجُّ بالإجماع .
الف�شل الثاين : ماذ� يجب على من فاته �حلجُّ ؟

       يجب على من فاته �حلجُّ �لأمور �لتالية :
 �أن يتحلل بعمرة ، فيطوف ، وي�سعى ، ويحلق .1( 

 علي���ه �لق�س���اء ، �س���و�ء كان �لفائت و�جباً �أو نف���اًل ، وبذلك قال ( 2
�لأئم���ة �لأربع���ة ، وروَي عن عط���اء ومالك و�أحمد ، �أنه ل ق�ساء 
علي���ه ، ف���اإن كان �لفائت و�جباً ، بقَي على وجوبه ، و�إن كان نفاًل 

�سقط عنه .
 يلزم���ه �له���دي ، يخرج���ه يف ع���ام �لق�س���اء ، هذ� مذه���ب بع�س 3( 

�ل�سحابة ، و�لأئمة �لثالثة ، مالك و�ل�سافعي و�أحمد .
وعن���د �أب���ي حنيفة ورو�ية عن �أحمد : ل يلزمه دم ، لأن �إحر�مه 

ينقلب عمرة ، فتجزئه . 
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�لإْح�س�ار : هو �ملنع و�حلب�س . 

ْرمُتْ َفَما ��ْسَتْي�َسَر ِمَن �لَهْدي (( �لبقرة : 196. قال تعاىل : )) َفاإِْن �أُْح�سِ
و�مل���ر�د من���ه : �ملن���ع بع���د �لإحر�م م���ن ��ستكم���ال منا�س���ك �حلج �أو 

�لعمرة . 

• و�أكرُث �أهل �لعلم ، �أنَّ �لإح�سار يكون من كل حاب�ٍس يحب�س �حلاجَّ 	
عن �لبيت ، من عدٍو ، �أو مر�ٍس ، �أو خوٍف ، �أو �سياِع نفقٍة ، �أو موت 

حمرم �ملر�أة يف �لطريق ، �أو غري ذلك من �لأعذ�ر �ملانعة .

• وجمهور �لعلماء ، �أنَّ �ملح�سر �إذ� مل يكن قد ��سرتط عند �إحر�مه، 	
���ه يج���ب علي���ه �أن يذب���ح م���ا ��ستي�سر م���ن �لهدي ، �س���اة �أو بقرة  فاإنَّ
�أو نح���ر بدن���ة ، ث���م يحل���ق �أو يق�سر ويتحلل م���ن �إحر�مه ، فاإن مل 

ي�ستطع �لهدي �ساَم ع�سرة �أيام .
• ولأهل �لعلم �أقو�ٌل يف حمل نحر �لهدي : 	

» فاجلمهور� �أنه يذبح هديه حيث يحل ، يف حرٍم �أو يف حل .	
» و�حلنفية � �أنه ل ينحره �إلَّ يف �حلرم . 	
» ولبن عبا�س وجماعة � �إن كان ي�ستطيع �لبعث به �إىل �حلرم، 	

وجب عليه ، و�إلَّ ذبحه يف حمل �إح�ساره .
• و�تف���ق �لفقه���اء ، �أنَّ �ملح�س���ر �إذ� حتل���ل م���ن �إحر�ِم ح���ٍج و�جٍب ، �أو 	

عمرٍة و�جبٍة ، فعليه �لق�ساء . 



54

فضل المدينة المنورة 

�ملن���ورة ، وت�سم���ى طيب���ة وطاب���ة ود�ر �لهج���رة ود�ر �ل�سن���ة  �ملدين���ة 
ود�ر �ل�سالم���ة وقب���ة �لإ�س���الم ، وغ���ري ذلك م���ن �لأ�سماء ، وه���ي د�ُر هجرة 
�مل�سطفى   ، �إليها هاجر ، وفيها عا�س ، وبها مات ، وهي مهبط �لوحي، 
له���ا ، وجعلها خرَي �لبقاع  فها �ل وف�سَّ وملتق���ى �ملهاجري���ن و�لأن�س���ار ، �سرَّ

بعد مكة �ملكرمة .

o•: وللمدينة ف�سائل عديدة منها ما يلي

 )1 :  �أنَّها حرٌم �آمن ، كما هو �حلال يف مكة �ملكرمة ، قال ر�سول �ل 
ر  )) �ملدين���ة ح���ر�ٌم ما بني عري �إىل ثور ، ل ُيختلى خالها ، ول ُينفَّ
�سيدها ، ول ُتلتقط لقطتها ، �إلَّ ملن �أ�ساد بها ، ول ي�سلح لرجٍل �أن 
يحم���ل فيه���ا �سالح���اً لقتال ، ول ي�سلح �أن يقط���ع منها �سجرة ، �إلَّ 

�أن يعلف رجٌل بعريه (( �سحيح �جلامع .
 �أنَّ فيه���ا �مل�سج���د �لنب���وي �ل�سري���ف ، حيث �أنَّ �ل�س���الة فيه ت�ساعف ، 2( 

فق���د روى جاب���ٌر ر�س���ي �ل عن���ه ، �أنَّ ر�سول �ل   ق���ال : )) �سالٌة 
يف م�سج���دي ، �أف�سُل م���ن �ألف �سالٍة فيما �سو�ه ، �إلَّ �مل�سجد �حلر�م ، 
و�سالٌة يف �مل�سجد �حلر�م ، �أف�سُل من مئة �ألف �سالة فيما �سو�ه (( 
رو�ه �أحمد و�بن ماجه .

 ف�سل �لرو�سة �ل�سريفة بامل�سجد �لنبوي ، قال ر�سول �ل   :3( 
)) ما بني بيتي ومنبي رو�سة من ريا�س �جلنة (( رو�ه �لبخاري وم�سلم . 
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 �سفاع���ة �لنب���يِّ   ملن �سك���ن فيها ، و�سب على لأو�ئه���ا و�سدتها ، فقد 4( 
قال ر�سول �ل    :     )) �ملدينة خرٌي لهم لو كانو� يعلمون ، ل يدُعها 
�أحٌد رغبًة عنها �إلَّ �أبدل �ل فيها من هو خري منه ، ول يثبت �أحٌد على 

لأو�ئها وجهدها �إلَّ كنت له �سفيعاً �أو �سهيد�ً يوم �لقيامة (( رو�ه م�سلم .  
 �أنَّ �لإمي���ان ي���اأرز �إليه���ا ويتجم���ع ، قال ر�س���ول �ل   : )) �إنَّ �لإميان 5( 

لياأرز �إىل �ملدينة ، كما تاأرز �حلية �إىل جحرها (( متفق عليه. 
ا �ملدينة 6(   �أنَّه���ا تنف���ي �خلبيث من �لنا�س ، قال ر�سول �ل   : )) �إنَّ

كالكري ، تنفي خبثها وين�سع طيبها (( متفق عليه . 
 برك���ة �ملدين���ة ، فق���د ق���ال ر�س���ول �ل   : )) �لله���م �جع���ل باملدينة 7( 

�سعفي ما جعلت مبكة من �لبكة (( رو�ه �لبخاري وم�سلم . 
�أنَّ بها و�دي �لعقيق ، وهو �لو�دي �ملبارك ، قال ر�سول �ل  :( 8

)) �أتاين �لليلة �آٍت من ربي ، فقال : �سلِّ يف هذ� �لو�دي �ملبارك  ، وقل 
عمرًة يف حجة (( رو�ه �لبخاري . 

 �أنَّ به���ا جب���ل �أح���د ، وهو جب���ٌل عظيم ، �أخب �لنب���يُّ   عنه ، عندما 9( 
�أ�سرف على �ملدينة فقال : 

)) هذه طابة ، وهذ� �أحد ، وهو جبٌل يحبنا ونحبه (( رو�ه م�سلم .
�أنَّه���ا ل يدخله���ا �لطاع���ون ول �لدج���ال ، كما ق���ال �لنبي  :( 10

)) عل���ى �أنق���اب �ملدينة مالئكة ، ل يدخله���ا �لطاعون ول �لدجال (( 
رو�ه �لبخاري وم�سلم .

�أنَّ فيه���ا مت���ر �لعج���وة ، جع���ل �ل في���ه خا�سي���ة �لوقاية م���ن �ل�سموم ( 11
���ح كل ي���وٍم ب�سب���ع  و�ل�سح���ر ، كم���ا ق���ال ر�س���ول �ل   : )) م���ن ت�سبَّ

متر�ٍت عجوة ، مل ي�سره يف ذلك �ليوم �سٌم ول �سحر (( رو�ه �لبخاري .
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وعيد من �أر�د �أهل �ملدينة ب�سوٍء �أو �أذى ، فقد قال ر�سول �ل   :( 12
 )) ل يريد �أحٌد �أهَل �ملدينة ب�سوٍء �إلَّ �أذ�به �ل يف �لنار ذوب �لر�سا�س 

، �أو ذوب �مللح يف �ملاء (( رو�ه م�سلم .

ما تشرع زيارته في المدينة المنورة

 �إنَّ زيارة �ملدينة �ملنورة لي�ست �سرطاً �أو و�جباً يف �حَلجِّ �أو �لعمرة ، لكنَّها 
م�سروع���ٌة وم�ستحب���ة يف �أي وقٍت ط���و�ل �لعام ، فاإذ� و�س���ل �لز�ئُر �إليها ، 

فاإنه ي�سرع له زيارة �لأماكن �لآتية :
1( زيارة �مل�سجد �لنبوي . 

2( زيارة قب �لنبيِّ   ، و�ساحبيه . 
3( زيارة م�سجد قباء ، و�ل�سالة فيه . 

4( زيارة مقبة �أهل �لبقيع . 
5( زيارة مقبة �سهد�ء �أحد . 

وتف�شيل ذلك كما يلي : 
) 1 ، 2 ( زيارة �مل�سجد �لنبوي ، وزيارة قب �لنبيِّ   ، و�ساحبيه :

�مل�سج���د �لنب���وي ه���و �أعظم مق�س���د من زي���ارة �ملدينة ، فقد ق���ال �لنبيُّ 
ح���ال �إلَّ �إىل ثالث���ِة م�ساج���د  :  �مل�سج���د �حل���ر�م ،    : )) ل ت�س���دُّ �لرِّ

وم�سجدي هذ� ، و�مل�سجد �لأق�سى (( رو�ه �لبخاري وم�سلم .
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 اآداب الزيارة : 
م رجل���ه �ليمن���ى قائ���اًل : ب�س���م �ل 	   �إذ� و�س���ل �لز�ئ���ر �مل�سج���د ق���دَّ

���الم على ر�س���ول �ل ، �أعوذ ب���ال �لعظيم وبوجهه  ���الة و�ل�سَّ و�ل�سَّ
�لك���رمي و�سلطان���ه �لقدمي من �ل�سيطان �لرجيم ، �للهمَّ �غفر يل 
ذنوبي و�فتح يل �أبو�ب رحمتك ، ثم ي�سلِّي ركعتني حتية �مل�سجد، 
ول���و ��ستط���اع �أن ي�سل���ي يف �لرو�س���ة �ل�سريف���ة لكان �أف�س���ل ، و�إلَّ 

فلي�سلِّ يف �أي مكان من �مل�سجد . 

 ثم يذهب �إىل قب �لنبيِّ   ، ويقف �أمامه ويبد�أ بال�سالم باأدٍب 	 
و�س���وٍت منخف����سٍ قائ���اًل : �ل�س���الم عليك يا ر�س���ول �ل ، �ل�سالم 
علي���ك ي���ا خرية خل���ق �ل ، �ل�سالم علي���ك �أيها �لنب���يُّ ورحمة �ل 
وبركات���ه ، �أ�سه���د �أن ل �إله �إلَّ �ل ، و�أ�سه���د �أنَّك عبُد �ل ور�سوله، 
ة ، وجاهدت يف  ق���د بلغت �لر�سال���ة ، و�أدَّيت �لأمانة ، ون�سحت �لأمَّ
�ل ح���ق جه���اده ، فج���ز�ك �ل �أف�س���ل ما ج���زى نبي���اً ور�سوًل عن 
�أمت���ه ، �للهم �آتِه �لو�سيلة و�لف�سيلة و�لدرجة �لعالية �لرفيعة يف 

�جلنة .
�للهم �سلِّ على حممٍد وعلى �آل حممد ، كما �سليت على �إبر�هيم 
وعل���ى �آل �إبر�هي���م ، �إن���ك حمي���ٌد جميد . �للهم ب���ارك على حممٍد 
وعلى �آل حممد ، كما باركت على �إبر�هيم وعلى �آل �إبر�هيم ، �إنك 

حميٌد جميد .
ل �إىل �ليم���ني قلي���اًل ، في�سل���م عل���ى �أبي بك���ر �ل�سديق 	   ث���م يتح���وَّ

ر�سي �ل عنه ، ويدعو له بالرحمة و�ملغفرة و�لر�سو�ن .
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 ثم يتنحى �إىل �ليمني قلياًل ، وي�سلِّم على عمر �لفاروق ر�سي �ل 	 
عنه ، ويدعو له بالرحمة و�ملغفرة و�لر�سو�ن .

 ث���م ين�س���رف ، ف���اإذ� �أر�د �لتو�س���ل �إىل �ل تع���اىل به���ذه �لزي���ارة 	 
ي �لدني���ا  فلي�ستقب���ل �لقبل���ة ، ويدع���و �ل مب���ا ي�س���اء م���ن َخ���رْيَ

و�لآخرة .

َب يف  3( زي���ارة م�سج���د قب���اء و�ل�س���الة في���ه : كما فع���ل �لنب���يُّ   ، ورغَّ
ذل���ك، فق���د ثب���ت عن �سهل بن حني���ف ر�سي �ل عن���ه ، �أنَّ ر�سول �ل     
���َر يف بيته ، ثم �أتى م�سجَد قب���اء ، ف�سلى فيه �سالًة ،  ق���ال : )) م���ن َتَطهَّ

كان له كاأجر عمرة (( رو�ه �بن ماجه وغريه .

ويف �ل�سحيحني ، عن �بن عمر ر�سي �ل عنهما ، �أنَّ �لنبيَّ   كان يزور 
م�سجد قباء ر�كباً وما�سياً وي�سلي فيه ركعتني .

4( زي���ارة مق���بة �أهل �لبقي���ع : �لتي تقع بجو�ر �مل�سج���د �لنبوي ، وفيها 
ُدف���ن كث���رٌي م���ن �ل�سحابة �لكر�م ، و�أُمهات �ملوؤمن���ني ، وكثري من �آل بيت 
ر�س���ول �ل   ، و�لتابع���ني و�لأئم���ة و�ل�ساحل���ني ، ر�س���ي �ل عنه���م 

�أجمعني .

   َ ويدع���و� له���م كم���ا ورد يف حدي���ث عائ�س���ة ر�س���ي �ل عنه���ا �أنَّ �لنب���ّي 
كان يخ���رج م���ن �آخ���ر �للي���ل �إىل �لبقي���ع فيق���ول : )) �ل�س���الم عليكم د�ر 
���ا �إن �ساء �ل بكم  ق���وٍم موؤمن���ني ، و�أتاك���م ما توع���دون ، غد�ً موؤجلون و�إنَّ

لحقون ، �للهمَّ �غفر لأهل بقيع �لغرقد (( رو�ه م�سلم .
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5( زي���ارة مق���بة �سه���د�ء �أح���د : وي�سن زي���ارة �سهد�ء �أح���د ومنهم ، حمزة 
ب���ن عب���د �ملطل���ب ر�سي �ل عن���ه ، وهذه �لزي���ارة للمقابر د�خل���ة يف عموم 
�ل�ستحب���اب ، كم���ا ق���ال    : )) زورو� �لقب���ور فاإنَّها تذكرك���م �لآخرة (( 

رو�ه م�سلم .

ويدع���و له���م جميع���اً ، مبا ورد ع���ن �لنبيِّ  ومن ذلك قول���ه : ))�ل�سالُم 
عليك���م �أهل �لديار من �ملوؤمن���ني و�مل�سلمني ، و�إنَّا �إن �ساء �ل بكم لحقون، 

ن�ساأل �ل لنا ولكم �لعافية (( �أخرجه م�سلم .
تل���ك ه���ي �لأماك���ن �لتي ُت�س���رع زيارته���ا يف �ملدينة �ملن���ورة ، وما �سوى 
ا  ذل���ك فلي����س في���ه دليٌل م���ن �ل�س���رع با�ستحب���اب زيارتها ، ب���ل هو ممَّ
�بتدع���ه �لنَّا����س ، وق���د قال   : )) من �أح���دث يف �أمرنا هذ� ما لي�س 

منه فهو رد (( رو�ه �لبخاري وم�سلم . 
فعل���ى �لز�ئ���ر �أن يحف���ظ �سحت���ه و�أوقات���ه ، ول ي�سيعه���ا يف �لذهاب �إىل 
�أماكن مل يحث �لنبيُّ    على زيارتها ، ومل يق�سدها �ل�سحابة �لكر�م 

ر�سي �ل عنهم �أجمعني .
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أخطــاء يقع فيها بعض الحجَّـاج

 �ل�سطب���اع عن���د لب�س �لإحر�م ، وهو ل ي�سرع �إلَّ يف طو�ف �لقدوم «9
�أو �لعمرة فقط . 

 يظ���ن بع�س �حلج���اج �أنَّ �لإحر�م هو �لإز�ر و�ل���رد�ء ، و�ل�سو�ب �أن «9
ا �لإحر�م فهو نية �لدخول يف �لن�سك .  هذ� هو لبا�س �لإحر�م ، و�أمَّ

 �ل�سالة بالإز�ر دون �لرد�ء ، في�سلي �لبع�س وقد ك�سفو� ظهورهم «9
وعو�تقهم وهذ� خطاأ لأنَّ �لنبيَّ     يقول : )) ل ي�سلي �أحدكم 

يف �لثوب �لو�حد لي�س على عاتقه منه �سيء (( متفق عليه .
 �لدع���اء و�لتلبي���ة ب�س���ورة جماعي���ة ، وه���ذ� ي�سب���ب �لت�سوي�س على «9

�لغري ، ول دليل عليه .

 �جلمع بني �ل�سلو�ت يف منى ، وترك �ملبيت بها ، وهذ� خمالف لل�سنة .«9
اج خارج حدود عرفة ، مع �أنَّها حمددة باأعالٍم «9  وق���وف بع����س �حلجَّ

و��سح���ة ، و�لوق���وف بعرف���ة ركٌن ل يتم �حل���جُّ �إلَّ به ، لقوله   : 
)) �حلجُّ عرفة (( �أخرجه �خلم�سة . 

���اج من عرف���ة قبل �لغروب ، وه���ذ� خمالٌف «9  �ن�س���ر�ف بع����س �حلجَّ
لل�سنَّة ، فقد وقف �لنبيُّ   حتى غربت �ل�سم�س . 

 �لتكل���ف ب�سع���ود جبل �لرحم���ة و�لتم�سح به و�عتق���اد �أنَّ له مزيَّة ، «9
وهذ� مل يرد عن �لنبيِّ   . 
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اج جبل عرفة يف �لدعاء ، و�ل�ُسَنة ��ستقبال �لقبلة .«9  ��ستقبال بع�س �حلجَّ
 �لن�سغ���ال ي���وم عرف���ة بامل���ز�ح و�ل���كالم �لباط���ل ، و�لأوىل �لإكث���ار من «9

�لذكر و�لدعاء . 

 عدم �لتحري يف �ملبيت د�خل مزدلفة . «9

 تاأخ���ري �س���الة �ملغرب و�لع�ساء �إىل بعد منت�سف �لليل ، وهذ� ل ينبغي، «9
فاإن خ�سي �أن ل ي�سل مزدلفة �إلَّ بعد ن�سف �لليل ، فاإنَّه ي�سلي ولو قبل 

�لو�سول . 
 �ن�سر�ف بع�س �حلجاج من مزدلفة قبل ن�سف �لليل ، وتركهم �ملبيت «9

بها ، مع �أنَّه من و�جبات �حلجَّ . 
 خ���روج �لأقوي���اء من مزدلف���ة �إىل منى قبل �ل�سبح ، م���ع �أنَّ �لرخ�سة «9

هي  لل�سعفاء و�لنِّ�ساء ، �أما غريهم فقبيل طلوع �ل�سم�س . 

 رم���ي �حل�س���ى جميع���اً دفعة و�حدة ، وق���ال �أهل �لعل���م : ل يح�سب له «9
حينئٍذ �إلَّ ح�ساة و�حدة . 

 رم���ي �حل�س���ى ب�سدة وعن���ف و�سر�خ و�ست���م لل�سياطني ، وه���ذ� جهل ، «9
و�إنا �سرع رمي �جلمار لإقامة ذكر �ل .

 رم���ي �جلم���ار م���ن بعيد وع���دم �لتاأكد م���ن و�سوله���ا �إىل �ل�ساخ�س �أو «9
�حلو�س . 

 توكي���ل بع����س �لأقوي���اء يف �لرم���ي ، و�لتوكي���ل �إن���ا ورد للمر�س���ى «9
و�ل�سعفاء ونحوهم . 
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 رمي �جلمار بالنعال و�حلجارة �لكبرية ونحوها ، وهذ� خمالٌف لل�سنة . «9

 �لإعتق���اد �أنَّ �ل�سيطان عند �جلم���ر�ت ، وي�سمونه �سيطاناً �أكب و�أ�سغر ، «9
وهذ� ل �سحة له . 

 �لرم���ل و�ل�سطب���اع يف ط���و�ف �لإفا�س���ة و�ل���ود�ع ، وه���و ل ُي�س���رع �إلَّ يف «9
طو�ف �لقدوم فقط . 

 �ملز�حمة �ل�سديدة للو�سول �إىل �حلجر �لأَ�ْسَود لتقبيله ، حتى �أنَّه يوؤدي «9
يف بع�س �لأحيان �إىل �ملقاتلة و�مل�ساحنة و�لأقو�ل �ملنكرة ، وهذ� ل يليق . 

 �لإعتق���اد �أنَّ �حَلج���َر �لأَ�ْس���َود ناف���ع بذ�ت���ه فيتم�سحون ب���ه ، وهذ� جهل ، «9
فالنافع هو �ل وحده .

اج جلمي���ع �أركان �لكعبة ، ورمب���ا ��ستلمو� جدر�نها «9  ��ست���الم بع����س �حلجَّ
���ه مل ي�ستلم م���ن �لبي���ت �إلَّ �لركن  ومت�سح���و� به���ا ، و�ل���و�رد عن���ه   �أنَّ

�ليماين و�حلجر �لأ�ْسَود .
 تقبي���ل �لرك���ن �ليم���اين وه���ذ� خط���اأ ، فالرك���ن ُي�ْستلم بالي���د فقط عند «9

�ل�ستطاعة . 

 ط���و�ف بع����س �حلج���اج جماعات مت�سابك���ني ، ويف ه���ذ� م�سايقة �سديدة «9
لعباد �ل . 

 �لط���و�ف م���ن د�خل ِحْج���ر �إ�سماعيل ، وهذ� �لطو�ف غ���ري �سحيح ، لأن «9
�حِلْجر من �لبيت . 

 �لتم�س���ح بج���در�ن وق�سب���ان �حلديد عند زيارة ق���ب �لنبيِّ    ، وهذ� «9
من �لبدع . 
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أحكـاٌم تخـصُّ النِّســاء

º• ، ي�س���رتط للن�س���اء �لالتي يرغ���نب يف �أد�ِء فري�سة �حَل���جِّ �أو �لعمرة
وج���ود �ملَْح���َرم ، حلديث �بن عبا�س ر�سي �ل عنهما ، �أنَّ �لنبَي   
ق���ال : )) ل يخل���ونَّ رج���ٌل بامر�أٍة �إلَّ ومعها ذو حم���رم ، ول ت�سافر 
�ملر�أُة �إلَّ مع ذي حمرم ، فقاَم رجٌل فقال : يا ر�سول �ل �إنَّ �مر�أتي 
ة و�إينِّ �كتتبت يف غزوة كذ� وكذ� فقال    :  �نطلق  خرجت حاجَّ

فحجَّ مع �مر�أتك (( متفق عليه . 

º• ها ، �لإ�سالم و�لعقل ي�س���رتط يف �مْلَْحَرِم �لذي ت�سحبه �ملر�أة يف حجِّ
و�لبلوغ . 

º• إذ� كان �حل���جُّ نف���اًل في�س���رتط �إذن �ل���زوج ، ف���اإنَّ ل���ه �حل���قُّ يف من���ع�
زوجته من حجِّ �لتطوع . 

º• ملر�أة �ملعتدة من �لوفاة لي�س لها �أن تخرج �إىل �حلجِّ ، ول �إىل غريه�
�س بع�ُس �ل�سلف يف خروج �ملر�أة �ملعتدة من طالٍق �أو وفاة  ، وقد رخَّ

�إىل �حلجِّ و�لعمرة . 

º• تفعل �ملر�أة عند �لإحر�م كما يفعل �لرجل ، من �لغت�سال و�لتنظف
و�أخ���ذ م���ا حتتاج �أخذه من �ل�سع���ر و�لأظفار ، ول باأ�س بالتطيب يف 

بدنها مما لي�س له ر�ئحة وذلك كله قبل �لإحر�م . 

º• عن���د ني���ة �لإحر�م تخلع �مل���ر�أة �لبقع و�لنقاب ، لقوله   : )) ل
تنتقُب �ملر�أُة �ملحرمُة ول تلب�ُس �لقفازين (( رو�ه �لبخاري . 
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º• يجوز للمر�أة �ملحرمة �أن تلب�س ما ت�ساء من �ملالب�س �لنِّ�سائية �لتي
ل زينة فيها ول م�سابهة ملالب�س �لرجال ول تكن �سيقة �أو �سفافة، 
ب���ل ل ب���د �أن تك���ون ف�سفا�س���ة وو��سع���ة ، ول ي�سرتط للن�س���اء لوٌن 

معني . 
º• يجب على �ملر�أة �لت�سرت يف �لطو�ف وخف�س �ل�سوت وغ�س �لب�سر

وعدم مز�حمة �لرجال . 

º• ط���و�ُف �لنِّ�س���اء و�سعيهن م�سٌي ُكُله ، وجمهوُر �أهل �لعلم �أنَّه ل رمل
عل���ى �لنِّ�س���اء حول �لبيت ، ول يف �ل�سعي بني �ل�سفا و�ملروة ، ولي�س 

عليهنَّ ��سطباع . 
º• حلائ����س و�لنف�س���اء تفع���ل كل منا�س���ك �حل���جِّ م���ن �إح���ر�م ووقوف�

بعرفة ومبيت مبزدلفة ، ورمي �جلمار ، غري �أنَّها ل تطوف بالبيت 
حت���ى تطه���ر ، لقول �لنبيِّ    لعائ�سة ر�سي �ل عنها : )) �فعلي 
ما يفعل �حلاجُّ غرَي �أن ل تطويف بالبيت حتى تطهري (( متفق عليه . 

º• لو طافت �ملر�أة وبعد �أن �نتهت من �لطو�ف �أ�سابها �حلي�س ، فاإنَّها
يف هذه �حلالة ت�سعى لأنَّ �ل�سعي ل ُي�سرتط له �لطهارة .

º• لو�ج���ب عل���ى م���ن حا�س���ت قب���ل ط���و�ف �لإفا�س���ة �أن تنتظر حتى�
تطه���ر ث���م تط���وف ، ف���اإن مل تق���در ج���از لها �ل�سف���ر ثم تع���ود لأد�ء 
�لط���و�ف ، ف���اإن كانت ل ت�ستطيع �لعودة وهي من بالٍد بعيدة ، جاز 
له���ا على �ل�سحيح �أن تتحفظ وتط���وف بنية �حلج ، ويجزئها ذلك 
عند جمٍع من �أهل �لعلم ، منهم �سيخ �لإ�سالم �بن تيمية و�لعالمة 

�بن �لقيم رحمهما �ل .
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º• يج���وز للم���ر�أة �حلائ����س �أن تقر�أ كت���ب �لأدعي���ة و�لأذكار ، ولو كان
به���ا �آي���اٌت من �لق���ر�آن ، كما يجوز له���ا قر�ءة �لق���ر�آن دون �أن مت�سَّ 

�مل�سحف . 

º• ي�س�ق���ط ط�و�ف �لود�ع عن �حلائ����س و�لنف�س�اء ، ملا روى �بن عبا�س
ر�سي �ل عنهم�ا �أن �لنبيَّ   )) �أمَر �لنَّا�َس باأن يكون �آخر عهدهم 

بالبيت �إلَّ �أنَّه خفف عن �ملر�أة �حلائ�س و�لنف�ساء (( متفق عليه .

º• يج���وز للنِّ�س���اء �أن ينف���رن م���ع �ل�سعفة م���ن مزدلفة بع���د منت�سف
�لليل ، ويرمني جمرة �لعقبة عند �لو�سول �إىل منى خوفاً عليهنَّ 

من �لزحام .

º• ملر�أُة �إذ� رمت جمرة �لعقبة ، يوم �لنحر ، وق�سرت من �سعر ر�أ�سها�
فاإنَّها حتل من �إحر�مها ، ويحل لها ما كان حمرماً عليها بالإحر�م 
، �إلَّ �أنَّه���ا ل حت���ل لل���زوج �إلَّ بعد ط���و�ف �لإفا�سة ، ف���اإن مكنته من 

نف�سها قبل ذلك وجب عليها دم .

º• ل حرج �أن تاأخذ �ملر�أة حبوب منع �حلي�س لتاأجيل �لدورة �ل�سهرية
�أي���ام �حل���جِّ ، حتى تط���وف مع �لنا�س ول تتعطل ع���ن �أعمال �حلجِّ ، 

ب�سرط �أن ذلك ل ي�سرها . 
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الصالة في السفر

�لأ�سل يف ق�سر �ل�سالة : �لكتاب و�ل�سنة و�لإجماع .
ْر����سِ َفلَْي�َس  «  �أم���ا �لكت���اب فقول���ه تع���اىل : )) و�إَذ� �َسَرْبُت���ْم يِفْ �ْلأَ

اَلة ( �لن�ساء 101 .   ُرْو� ِمَن �ل�سَّ َعلْيُكْم ُجَناٌح �أْن َتْق�سُ
���ه كان يق�س���ُر  «  و�أم���ا �ل�سن���ة فق���د تو�ت���رت �لأخب���ار عن���ه     �أنَّ

�ل�سالة يف �أ�سفاره ، فعن �بن عمر ر�سي �ل عنهما قال :

)) �سحبُت ر�سوَل �ل     فكان ل يزيد يف �ل�سفر على ركعتني، 
و�أبا بكر وعمر وعثمان كذلك (( رو�ه �لبخاري وم�سلم .    

وع���ن عائ�س���ة ر�سي �ل عنه���ا قالت : ) �ل�س���الة �أول ما فر�ست 
ركعتني ، فاأُقرت �سالة �ل�سفر ، و�أمتت �سالة �حل�سر ( رو�ه �لبخاري .

 و�أم���ا �لإجم���اع فق���د قال �بُن �ملنذر : �أجم���ع كل من نحفظ عنه  «
من �أهل �لعلم ، �أن �لذي يريد �ل�سفر �أن يق�سر �ل�سالة �إذ� خرج 

من بيوت �لقرية �لتي يخرج منها .

 م�شائل يف ال�شفر :
يج���وز للم�ساف���ر �أن يجمع بني �لظهر و�لع�سر ، و�ملغرب و�لع�ساء  «

، �س���و�ء جم���ع تق���دمي �أو تاأخ���ري ، ب���اأذ�ٍن و�حد و�إقامت���ني . ودليل 
ذل���ك م���ا رو�ه �بُن عمر ر�سي �ل عنهما قال : )) كان �لنبيُّ    

يجمع بني �ملغرب و�لع�ساء �إذ� جدَّ به �ل�سري ((
                                                                          رو�ه �لبخاري وم�سلم .
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 ق���ال �ب���ُن �لقي���م يف ز�د �ملع���اد : وكان م���ن هدي���ه   يف �سف���ره  «
�لقت�س���ار عل���ى �لفر����س ، ومل ُيحف���ظ عنه   �أن���ه �سلَّى �سنة 
�ل�س���الة قبله���ا ول بعده���ا �إلَّ م���ا كان من �لوتر و�سن���ة �لفجر ، 

فاإنه مل يكن ليدعهما �سفر�ً ول ح�سر�ً . 

�إذ� و�سل �مل�سافر بلد�ً فنوى �لإقامة بها �أكرث من �أربعة �أياٍم �أمتَّ  «
�ل�سالة ، وهذ� قول مالك و�ل�سافعي و�أبي ثور و�أحمد .

ولأه���ل �لعل���م �أق���و�ٌل كث���رية يف ذل���ك ، فمنه���م م���ن ح���دد �ملدة 
خم�س���ة ع�س���ر يوماً ، ومنهم من قال ت�سع���ة ع�سر يوما ً ، وغري 

ذلك من �لأقو�ل ... 

و�لأح���وط : �أن���ه �إذ� ن���وى �لإقام���ة �أكرث من �أربعة �أي���ام �أن يتمَّ 
�ل�سالة . 

ق�سر �ل�سالة يف �ل�سفر �أف�سل من �إمتامها ، ملو�ظبة �لنبيِّ    «
على ذلك يف  جميع �أ�سفاره ، ولالأدلة �ل�سابقة . 

 يبد�أ �لق�سر للم�سافر من مغادرته مل�ساكن �لبلدة �لتي ي�سكنها  «
، فال يجوز له �أن يق�سر وهو ل يز�ل يف د�ر �إقامته .

 يج���وز للم�ساف���ر �أن ي�سل���ي م���ا ي�س���اء م���ن �لنو�ف���ل ، كال�سحى  «
وقيام �لليل وغري ذلك .

 ي�سح �لتطوع على �ملركوب يف �ل�سفر من طائرة �أو �سيارة �أو �سفينة،  «
�سو�ء كان قائماً �أو قاعد�ً ، م�ستقبل �لقبلة �أو غري م�ستقبل . 
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يج���وز للم�ساف���ر �أن ي�سلي خلف �ملقي���م ، وكذلك �لعك�س ، ولكن  «
�إذ� �سلَّى �مل�سافر خلف �ملقيم فاإنه يتمُّ �ل�سالة ول يق�سرها . 

 ت�سق���ط �س���الة �جلمعة و�لعيدين ع���ن �مل�سافر ، وي�سلي �لظهر  «
ب���دًل ع���ن �جلمعة ، ف���اإن �سل���ى �جلمعة وه���و م�ساف���ر ف�سالته 

�سحيحة ، وجتزئه عن �لظهر .

 يجوز للم�سافر �أن مي�سح على �خلفني �أو �جلوربني ثالثة �أياٍم  «
بلياليه���ن بدء�ً من �حلدث ، بع���د لب�سهما على طهارة ، حلديث 
عل���ٍي ر�س���ي �ل عن���ه ق���ال : )) جعَل ر�س���وُل �ل   ثالثة �أياٍم 

ولياليهن للم�سافر ، ويوماً وليلة للمقيم ((
 رو�ه م�سلم . 
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أحكام وفوائد 

ُي�س���ن �لتكب���ري �أي���ام �لع�س���ر م���ن ذي �حلج���ة ، و�لتكب���ري مطلق  	
ومقي���د ، فاملطل���ق : يك���ون يف �أي وق���ت م���ن �أي���ام �لع�س���ر و�أي���ام 
�لت�سري���ق ، و�ملقي���د : يكون عقب �ل�سلو�ت �ملكتوبات ، ويبد�أ من 

فجر يوم عرفة �إىل �آخر �أيام �لت�سريق . 

م���ن ن���ذر بح���ٍج ومل يح���ج حج���ة �لإ�سالم بع���ُد فاإنه يق���دم حجة  	
�لإ�سالم �أوًل ، و�أفتى �بُن عبا�س باأنه ُيجزئ عنهما .

�أجمع �أهل �لعلم على �أنَّ من عليه حجة �لإ�سالم وهو قادٌر على  	
�أن يحجَّ بنف�سه ، ل ُيجزئ �أن يحجَّ عنه غريه .

�حل���جُّ م���ن ماٍل ح���ر�ٍم ُيجزئ ، ولكن م���ع �لإثم عن���د �جلمهور ،  	
وعند �لإمام �أحمد ل ُيجزئ �حلجُّ من �ملال �حلر�م . 

ل يج���ب عل���ى �مل�سل���م �أن يقرت�س لأجل �حل���ج ، لأن �لقاعدة �أن  	
حت�سي���ل �سرط �لو�ج���ب ليجب ل يجب ، ومع ذلك �إن �قرت�س 

وحجَّ �سحَّ حجه . 

�مل�ستح���ب للم�سل���م �أن يحج من ماله �خلا����س ذكر�ً كان �أو �أنثى،  	
ف���اإن وه���ب له �آخ���ر تكلفة �حلج �س���حَّ حجه ، و�سقط���ت به حجة 

�لإ�سالم . 

�إذ� �أح���رم �حلاج بن�سٍك ث���م ن�سيه ، فله �أن يتحرى ويعمل بغالب  	
ظنه ، �أو ي�سرفه �إىل �لقر�ن ، �أو يجعله عمرة .
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ذه���ب �جلمه���ور �أنه �إذ� عويف �ملع�سوب ، وقد مت �حلجُّ عنه ، فاإنه  	
ل ُيجزئه ذلك  لأنه تبني �أنه مل يكن ميئو�ساً منه ، وقال �أحمد 

و�إ�سحاق : ل تلزمه �لإعادة .  

�إذ� مت �حل���جُّ ع���ن �ملجن���ون ، ف���اإن �أفاق لزم���ه �حلجُّ بنف�س���ه ، و�إن  	
مات �أجز�أه . 

ل يل���زم �لنائ���ب يف �حل���جِّ �أن يحجَّ من بلد �ملن���وب عنه ، بل يجوز  	
من �أي مكان حتى من مكة.

يج���وز ملن قدم مك���ة نهار�ً �أن يوؤخر �لط���و�ف و�ل�سعي �إىل �لليل  	
وكذلك �لعك�س .

جمه���ور �لعلماء �أنَّ �لركوب للحاج �أف�سل من �مل�سي ، لأنه �أعون  	
له على �لدعاء و�لذكر ، وقال �إ�سحاق : �مل�سي �أف�سل ملا فيه من 

�لتعب .

ل باأ����س للح���اج �أن ُيتاج���ر ويوؤج���ر ويتك�س���ب وه���و ي���وؤدي �أعمال  	
�حلج و�لعمرة .

�أجم���ع �أه���ل �لعلم �أنَّ من �أحرم قبل �مليقات �سحَّ �إحر�مه وخالف  	
�لأوىل ، وقيل ُيكره له ذلك . 

عل���ى �ملتمت���ع و�لق���ارن ه���دٌي ، فم���ن مل يجد �س���ام ثالثة �أي���اٍم يف �حلجِّ  	
و�سبعٍة �إذ� رجع �إىل �أهله ، ول يجب �لتتابع يف �سيام هذه �لأيام �لع�سر .

من مل يجد �لإز�ر و�لرد�ء �أو �لنعلني لب�س ما وجد ، وذهب 	
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 �جلمه���ور �إىل ��س���رت�ط قط���ع �خلف���ني مل���ن مل يجد �لنعل���ني ، ويرى 
�لأحن���اف �س���ق �ل�سر�ويل ، وقال مال���ك و�ل�سافعي ل يفت���ق �ل�سر�ويل 
ب���ل يلب�سهما على حالهم���ا ول فدية عليه ، فاإذ� وجد �لإز�ر لزمه خلع 

�ل�سر�ويل . 

ذه���ب جمه���ور �لعلم���اء ، �أنَّ ط���و�ف �لق���دوم �سنٌة ل يل���زم برتكه  	
�سيء ، ولي�س على �أهل مكة طو�ف �لقدوم . 

�إذ� �أقيم���ت �ل�س���الة �أثناء �لطو�ف ، ف���اإن �لطائف يقطع �ل�سوط  	
وي�سل���ي م���ع �جلماعة ، ثم ي�ستاأنف ذل���ك �ل�سوط ويبني على ما 

م�سى . 
يج���وز للطائ���ف و�ل�ساع���ي �لرك���وب ، و�إن كان ق���ادر�ً عل���ى �مل�س���ي  	

�إذ� وج���د �سبب���اً يدعو للرك���وب ، وقال بع�س �أهل �لعل���م �أن �مل�سي 
�أف�سل .  

�إذ� ��سرتك جماعٌة يف قتل �سيٍد عامدين فلي�س عليهم �إلَّ جز�ٌء  	
و�حد .

يج���وز دخول مك���ة بغري �إحر�م ملن مل يرد �حل���جَّ و�لعمرة ، �سو�ء  	
كان لعمٍل �أو زيارة . 

ُيجزئ �لوقوف يف �أي مكاٍن من عرفة �إلَّ بطن عرنة فال ُيجزئ  	
�لوقوف به �إجماعاً . 

يف ي���وم عرف���ة ، �أنزل �ل �سبحان���ه : )) �ْليْوَم �أْكَمْل���ُت َلُكْم ِدْيَنُكْم  	
ْيُت َلُكُم �ْلإ�ْساَلَم ِدْيَناً (( �ملائدة 3 .  ْمُت َعلَْيُكْم ِنْعَمِتْي َوَر�سِ َو�أمْتَ



72

ر .  	 ُيجزئ �ملبيت يف �أي مكاٍن من مزدلفة �إلَّ و�دي حم�سِّ

ي�س���رتط يف �له���دي م���ا ي�س���رتط يف �لأ�سحية ، م���ن حيث �ل�سن  	
و�ل�سالمة من �لعيوب .

�ر �لأج���رة من �له���دي ، ويج���وز �لت�سدق  	 ل يج���وز �إعط���اء �جل���زَّ
عليه منه �إن كان فقري�ً . 

�ل�سب���ي دون �لتميي���ز ، ين���وي عن���ه �لإح���ر�م ولي���ه ، فيجرده من  	
�ملخي���ط ويلبي عنه ، وي�سبح �ل�سبي حمرماً بذلك ، ومُينع مما 

مُينع منه �ملُْحرم �لكبري .

�لبنت �لتي دون �لتمييز ، ينوي عنها �لإحر�م وليها ، ويلبي عنها  	
ا مُتنع منه �ملُْحرمة �لكبرية .  وت�سبح حمرمة بذلك ، ومُتنع ممَّ

�إذ� ُوج���د لالأعم���ى ز�ٌد ور�حل���ة وقائ���د يقوده ، و��ستط���اع �لثبوت  	
عل���ى �لر�حلة بال م�سقة ، لزمه �حل���جُّ ، وكذلك مقطوع �ليدين 
و�لرجل���ني ، وذه���ب بع����سُ �أه���ل �لعل���م �أن���ه يجوز ل���ه �ل�ستئجار 

للحجِّ و�لعمرة . 
�أه���ل �حل���رم ل متعة لهم ول قر�ن ، و�إنا يحجون حجاً مفرد�ً ،  	

ويعتمرون عمرًة مفردة ، ولي�س عليهم طو�ف ود�ع . 

يج���وز ملن ط���اف للود�ع �أن ي�سرتي ما يحت���اج �إليه ما د�مت �ملدة  	
ق�سرية ، فاإذ� طالت �ملدة �أعاد �لطو�ف . 

�لر�جح من كالم �أهل �لعلم ، �أنَّ �أهل جدة كغريهم من �حلجاج  	
يجب عليهم طو�ف �لود�ع ، وقال بع�سهم ب�سنيته . 
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يجوز �جلمع بني طو�ف �لإفا�سة وطو�ف �لود�ع بطو�ٍف و�حٍد  	
���ر �حلاج ط���و�ف �لإفا�سة �إىل ح���ني مغادرته مكة  ، وذل���ك �إذ� �أخَّ
و�ساف���ر بع���ده ، �أجز�أه عن �ل���ود�ع ، لأن �آخر عه���ده بالبيت ، ولو 

كان بعد طو�ف �لإفا�سة �سعي . 
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الدعـاء

قال �ل تعاىل : )) وقاَل رُبُكُم �ْدُعوين �أ�ْسَتِجْب َلُكم (( غافر : 60.
�ِع  ِجيُب َدْعَوَة �لدَّ وقال �سبحانه : )) و�إَِذ� �َساأََلَك ِعَباِدي َعنِّي َفاإِينِّ َقِريٌب �أُ

�إَِذ� َدَعاِن (( �لبقرة : 186.

وقال   : )) �لدعاء هو �لعبادة (( �سحيح �جلامع . 

 اآداب الدعاء : 
�لإخال�س يف �لدعاء ل وحده . «
�أن يبد�أ باحلمد و�لثناء على �ل تعاىل ، ثم بال�سالة على �لنبيِّ   «

 ، ويختم بذلك .
�أن يتو�سل باأ�سماء �ل �حل�سنى و�سفاته وتوحيده . «
�لعرت�ف بالذنب و�ل�ستغفار منه ، و�لعرت�ف بالنعمة و�سكر  «

�ل عليها .
ح�سور �لقلب ، و�لطهارة ، و��ستقبال �لقبلة . «
رفع �ليدين ، و�لدعاء ثالثاً ، وعدم �لتكلف . «
�لإحلاح يف �لدعاء ، وعدم �ل�ستعجال . «
�لعزمية يف �لدعاء ، و�ليقني بالإجابة . «
خف�س �ل�سوت بني �ملخافته و�جلهر . «
�أن يدعو لنف�سه �أوًل ، ثم يدعو لغريه . «
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�أن ل يدعو باإثٍم �أو قطيعة رحم . «
�أن يكون �ملطعم و�مل�سرب و�مللب�س من حالل .  «

 اأوقات ي�شتجاب فيها الدعاء :
�لثلث �لأخري من �لليل .     بني �لأذ�ن و�لإقامة . «
عقب �لو�سوء ، وعقب كل �سالة ، و�أثناء �ل�سجود . «
عند قر�ءة �لقر�آن ، وختمه . «
�آخر �ساعة من يوم �جلمعة .    عند نزول �لغيث . «
يف �سهر رم�سان ، وعند �لإفطار ، ويف ليلة �لقدر .  «
دعاء �لو�لدين .      دعاء �مل�سافر ، و�ملري�س . «
دعاء �مل�سطر ، و�ملظلوم .  «
عند زحف �ل�سفوف يف �سبيل �ل . «
دعاء �مل�سلم لأخيه �مل�سلم بظهر �لغيب .       «
�لدعاء عند �ل�سرب من ماء زمزم مع �لنية �ل�سادقة . «
�لدعاء عند �لرتقاء على �ل�سفا و�ملروة . «
�لدعاء يوم عرفة . «
�لدعاء بعد رمي �جلمرة �ل�سغرى ، و�لو�سطى . «
�لدعاء عند �مل�سعر �حلر�م ) �ملزدلفة ( . «
وب���ال �س���ك فاإنَّ �ملوؤم���ن يدعو ربه يف كل وقٍت وح���ني و�أينما كان،  	

ولكن هذه �لأوقات و�لأحو�ل و�لأماكن تخ�سُّ مبزيٍد من �لعناية . 
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أسمـاء اهلل الحسنى

�ْسَنى َفاْدُعْوه ِبَها (( �لأعر�ف : 180. ِ �ْلأَ�ْسَماُء �حْلُ قال تعاىل : )) َوِلّ
وقال ر�س��ول �ل    : )) �إنَّ لل�ه تع�اىل : ت�سع�ًة وت�س�عني ��سم��اً  ،  مائ�ًة 

�إلَّ و�ح�د�ً م�ن �أح�س�اه�ا دخ�ل �جلنَّ�ة (( �صحيح اجلامع.
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أدعيــة مختـــارة

�للَّه���مَّ ل���ك �حلمد حم���د�ً كثري�ً طيباً مب���اركاً فيه كما حتب ربن���ا وتر�سى ، 
حمد�ً ل ينقطع ول يبيد ول يفنى ، ملئ �ل�سماو�ت وملئ �لأر�س وملئ ما 
بينهما وملئ ما  �سئت من �سيء بعد ، عدد ما حمدك �حلامدون ، وعدد ما 
غف���ل عن ذكرك �لغافلون ، و�ل�سالة و�ل�سالم على عبدك ور�سولك حممد 

خامت �أنبيائك ور�سلك وخريتك من خلقك وعلى �آله و�سحبه �أجمعني .

�للَّه���مَّ ل���ك �حلمد �أنت نور �ل�سمو�ت و�لأر�س ومن فيهن ، ولك �حلمد �أنت 
���وم �ل�سم���و�ت و�لأر����س ومن فيهن ، ولك �حلمد �أن���ت �حلق ووعدك حق  قيُّ
ولق���اوؤك ح���ق و�جلنة ح���ق و�لنار ح���ق و�ل�ساعة حق و�لنبي���ون حق وحممٌد 

  حق .

�للَّه���مَّ ل���ك �أ�سلم���ت وبك �آمن���ت وعليك توكل���ت و�إليك �أنبت وب���ك خا�سمت 
و�إليك حاكمت ، فاغفر يل ما قدمت وما �أخرت وما �أ�سررت وما �أعلنت، �أنت 
�ملقدم و�أنت �ملوؤخر ل �إله �إلَّ �أنت ، ول حول ول قوة �إلَّ بال �لعلي �لعظيم .

�للَّه���مَّ �إين �أ�ساأل���ك ب���اأين �أ�سهد �أنك �أنت �ل ل �إل���ه �إلَّ �أنت ، �لأحد �ل�سمد ، 
�لذي مل يلد ومل يولد ، ومل يكن له كفو�ً �أحد .

ها �أنت خري من زكاها �أنت وليها ومولها . �للَّهمَّ �آِت نف�سي تقو�ها وزكِّ

�للَّهمَّ �إين �أعوذ بك من علٍم ل ينفع ومن قلٍب ل يخ�سع ومن نف�ٍس ل ت�سبع 
ومن دعوٍة ل ُي�ستجاب لها .
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�للَّهمَّ �إينِّ �أ�ساألك باأنَّ لك �حلمد ل �إله �إلَّ �أنت �ملنان ، يا بديع �ل�سمو�ت 
و�لأر����س ، ي���ا ذ� �جل���الل و�لإكر�م يا حي يا قيوم �أن تغف���ر يل وترحمني و�إذ� 

�أردت بقوم فتنًة فاقب�سني �إليك غري مفتون .

ربنا �آمنا فاغفر لنا و�رحمنا و�أنت خري �لر�حمني .

ربنا ل تزغ قلوبنا بعد �إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمًة �إنك �أنت �لوهاب .

ربن���ا ل توؤ�خذن���ا �إن ن�سين���ا �أو �أخطاأنا ، ربنا ول حتمل علينا �إ�سر�ً كما حملته 
لنا ما ل طاقة لنا ب���ه ، و�عُف عنا و�غفر  عل���ى �لذي���ن من قبلنا ربن���ا ول حتمِّ

لنا و�رحمنا ، �أنت مولنا فان�سرنا على �لقوم �لكافرين .

ربِّ �جعلن���ي مقي���م �ل�س���الة وم���ن ذريت���ي ربن���ا وتقب���ل دع���اء ، ربن���ا �غفر يل 
ولو�لدي وللموؤمنني يوم يقوم �حل�ساب . 

ربنا هب لنا من �أزو�جنا وذرياتنا قرة �أعني و�جعلنا للمتقني �إماما . 

ربنا �آتنا من لدنك رحمة ، وهيئ لنا من �أمرنا ر�سد� . 

ربنا و�آتنا ما وعدتنا على ر�سلك ول تخزنا يوم �لقيامة �إنك ل تخلف �مليعاد . 

�للَّهمَّ �إينِّ �أ�ساألك �لهدى و�لتقى و�لعفاف و�لغنى . 

�للَّه���مَّ �ق�س���م لن���ا من خ�سيت���ك ما حتول ب���ه بيننا وب���ني مع�سيتك ومن 
طاعت���ك م���ا تبلغن���ا ب���ه جنتك وم���ن �ليقني ما ته���ون به علين���ا م�سائب 
�لدني���ا ومتعنا �للهم باأ�سماعنا و�أب�سارنا وقو�تنا �أبد�ً ما �أبقيتنا و�جعله 
�ل���و�رث من���ا و�جع���ل ثاأرنا على م���ن ظلمنا و�ن�سرنا على م���ن عاد�نا ول 
جتع���ل م�سيبتن���ا يف دينن���ا ول جتع���ل �لدنيا �أك���ب همنا ول مبل���غ علمنا 
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ول غاي���ة رغبتن���ا ول �إىل �لن���ار م�سرين���ا و�جع���ل �جلن���ة ه���ي د�رن���ا ول 
ت�سل���ط علينا بذنوبنا م���ن ل يخافك فينا ول يرحمنا برحمتك يا �أرحم 

�لر�حمني . 

�للَّه���مَّ ع���امل �لغيب و�ل�سه���ادة ، فاطر �ل�سماو�ت و�لأر����س ، رب كل �سيء 
ومليك���ه ، �أ�سه���د �أن ل �إل���ه �إلَّ �أن���ت ، �أع���وذ ب���ك من �سر نف�س���ي ، ومن �سر 

�ل�سيطان و�سركه ، و�أن �أقرتف على نف�سي �سوء�ً �أو �أجره �إىل م�سلم . 

�للَّهمَّ �أ�سلح يل ديني �لذي هو ع�سمة �أمري و�أ�سلح يل دنياي �لتي فيها 
معا�سي و�أ�سلح يل �آخرتي �لتي �إليها معادي و�جعل �حلياة زيادًة يل من 

كل خري و�جعل �ملوت ر�حة يل من كل �سر . 

�للَّه���مَّ �إينِّ �أ�ساأل���ك �لعافي���ة يف �لدنيا و�لآخرة ، �لله���مَّ �إينِّ �أ�ساألك �لعفو 
و�لعافي���ة يف دين���ي ودني���اي و�أهل���ي وم���ايل ، �للَّه���مَّ ��سرت عور�ت���ي و�آمن 
روعات���ي ، �للَّه���مَّ �حفظن���ي م���ن بني ي���ديَّ ومن خلفي وع���ن مييني وعن 

�سمايل ومن فوقي ، و�أعوذ بعظمتك �أن �أغتال من حتتي . 

�للَّه���مَّ �أح�س���ن عاقبت���ي يف �لأمور كلها و�أجرين من خ���زي �لدنيا وعذ�ب 
�لآخرة . 

�للَّهمَّ �أعني على ذكرك و�سكرك وح�سن عبادتك . 

�للَّه���مَّ �إينِّ �أع���وذ بك م���ن زو�ل نعمتك وحتول عافيت���ك وفجاءة نقمتك 
وجميع �سخطك . 

�للَّهمَّ �إنك عفو حتب �لعفو فاعف عني . 
79
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�للَّه���مَّ �إينِّ �أ�ساأل���ك م���ن �خل���ري كله عاجل���ه و�آجله ما علم���ت منه وما مل 
�أعلم و�أعوذ بك من �ل�سر كله عاجله و�آجله ما علمت منه وما مل �أعلم . 

�للَّه���مَّ �إينِّ �أ�ساأل���ك م���ن خ���ري م���ا �ساأل���ك منه عب���دك ونبي���ك حممٌد    
و�أعوذ بك من �سر ما ��ستعاذك منه عبدك ونبيك حممٌد   . 

�للَّهمَّ �إينِّ �أ�ساألك �جلنَّة وما قرب �إليها من قوٍل �أو عمل ، و�أعوذ بك من 
�لنار وما قرب �إليها من قوٍل �أو عمل . 

�للَّه���مَّ �إينِّ �أ�ساأل���ك موجبات رحمتك وعز�ئم مغفرت���ك و�لغنيمة من كل بر 
و�ل�سالمة من كل �إثم و�لفوز باجلنة و�لنجاة من �لنار . 

�للَّهمَّ جنبني منكر�ت �لأخالق و�لأقو�ل و�لأعمال و�لأهو�ء . 
�للَّه���مَّ �غف���ر يل ذنوبي جميعاً و�هدين لأح�س���ن �لأخالق ل يهدي لأح�سنها 

�إلَّ �أنت و��سرف عني �سيئها ل ي�سرف عني �سيئها �إلَّ �أنت .

�للَّه���مَّ �إين �أ�ساأل���ك خ�سيت���ك يف �لغي���ب و�ل�سه���ادة ، و�أ�ساأل���ك كلم���ة �حل���ق يف 
�لغ�سب و�لر�سا ، و�أ�ساألك �لق�سد يف �لفقر و�لغنى ، و�أ�ساألك نعيماً ل ينفد 
وق���رة ع���نٍي ل تنقطع ، و�أ�ساأل���ك �لر�سا بعد �لق�ساء وب���رد �لعي�س بعد �ملوت 
ولذة �لنظر �إىل وجهك �لكرمي و�ل�سوق �إىل لقائك يف غري �سر�ء م�سرة ول 
فتن���ة م�سلة ، �للهم زينَّا بزين���ة �لإميان و�جعلنا هد�ًة مهديني غري �سالني 
ول م�سل���ني �سلم���اً لأوليائ���ك حرب���اً عل���ى �أعد�ئ���ك نحب بحبك م���ن �أحبك 

ونعادي بعد�وتك من عاد�ك .

�للَّهمَّ �نقلني من ذل �ملع�سية �إىل عزِّ �لطاعة و�غنني بحاللك عن حر�مك  
ن �سو�ك ياذ� �جلالل و�لإكر�م . وبطاعتك عن مع�سيتك وبف�سلك عمَّ
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�للَّه���مَّ �إينِّ �أع���وذ ب���ك م���ن �لهم و�حلزن وم���ن �لعجز و�لك�س���ل ومن �جلنب 
و�لبخل ومن �ملاأثم و�ملغرم ومن غلبة �لدين وقهر �لرجال .

�للَّهمَّ �إين �أعوذ بك من �لب�س و�جلنون و�جلذم ومن �سيء �لأ�سقام .
�للَّه���مَّ رب �ل�سم���و�ت و�لأر�س ورب �لعر�س �لعظيم ربنا ورب كل �سيٍء فالق 
�حل���ب و�لن���وى منزل �لتور�ة و�لإجنيل و�لفرقان �أعوذ بك من �سر كل ذي 

�سر �أنت �آخٌذ بنا�سيته .
�للَّه���مَّ �أن���ت �لأول فلي�س قبلك �س���يء و�أنت �لآخر فلي�س بع���دك �سيء و�أنت 
�لظاه���ر فلي����س فوقك �س���يء و�أنت �لباطن فلي�س دون���ك �سيء ، �ق�ِس عني 

�لدين و�غنني من �لفقر . 
�للَّه���مَّ �أن���ت رب���ي ل �إل���ه �إلَّ �أن���ت ، خلقتن���ي و�أن���ا عب���دك ، و�أن���ا عل���ى عهدك 
ووعدك ما ��ستطعت ، �أعوذ  بك من �سر ما �سنعت ،�أبوئ لك بنعمتك عليَّ 

و�أبوئ بذنبي فاغفر يل فاإنَّه ل يغفر �لذنوب �إلَّ �أنت .

�للَّه���مَّ �إينِّ �أع���وذ بك من جهد �لبالء ودرك �ل�سقاء و�سوء �لق�ساء و�سماتة 
�لأعد�ء .

�للَّهمَّ يا مقلب �لقلوب ثبت قلبي على دينك ويا م�سرف �لقلوب و�لأب�سار 
�سرف قلبي على طاعتك .

�للَّه���مَّ ل ت���دع يل ذنباً �إلَّ غفرت���ه ، ول هماً �إلَّ فرجته ، ول ديناً �إلَّ ق�سيته 
، ول حاج���ًة م���ن حو�ئج �لدني���ا و�لآخرة هي لك ر�سا ولن���ا فيها �سالح �إلَّ 

ق�سيتها يا �أرحم �لر�حمني .
���ا �إن���ك �أن���ت �ل�سمي���ع �لعلي���م ، وت���ب علينا �إن���ك �أن���ت �لتو�ب  ربن���ا تقب���ل منَّ

�لرحيم .
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ربنا �غفر لنا ولإخو�ننا �لذين �سبقونا بالإميان ، ول جتعل يف قلوبنا غاًل 
للذين �آمنو� ، ربنا �إنك روؤٌف رحيم .

�للَّه���مَّ �إينِّ عب���دك �ب���ن عب���دك �بن �أمتك نا�سيت���ي بيدك ما����سٍ يفَّ حكمك عدٌل 
يفَّ ق�س���اوؤك ، �أ�ساأل���ك ب���كل ��سٍم ه���و لك ، �سميت به نف�س���ك �أو �أنزلته يف كتابك �أو 
علمت���ه �أح���د�ً من خلق���ك �أو ��ستاأثرت به يف علم �لغيب عن���دك ، �أن جتعل �لقر�آن 
�لعظي���م ربيع قلبي ونور �س���دري وجالء حزين وذهاب همي ، �للَّهمَّ علمني منه 
م���ا جهل���ت وذكرين منه م���ا ن�سيت ، و�رزقن���ي تالوته �آناء �للي���ل و�أطر�ف �لنهار 

على �لوجه �لذي ير�سيك عني ، برحمتك يا �أرحم �لر�حمني .

�للَّه���مَّ �إينِّ �أع���وذ ب���ك م���ن ع���ذ�ب �لق���ب ومن ع���ذ�ب جهنم ومن فتن���ة �ملحيا 
و�ملمات ومن �سر فتنة �مل�سيح �لدجال .

�للَّه���مَّ �غفر يل و�هدين و�رزقن���ي وعافني و�رحمني ، �للهم �إينِّ �أ�ساألك خري 
�مل�ساأل���ة وخ���ري �لدعاء وخري �لنجاح وخري �لعمل وخري �لثو�ب وخري �حلياة 
وخ���ري �ملم���ات وثبتن���ي وثق���ل مو�زين���ي وحقق �إمي���اين و�رفع درجت���ي وتقبل 

�سالتي و�غفر خطيئاتي و�أ�ساألك �لدرجات �لعلى من �جلنة .

�للَّه���مَّ �إينِّ �أ�ساأل���ك ف���و�حت �خلري وخو�مت���ه وجو�معه و�أول���ه و�آخره وظاهره 
وباطنه و�أ�ساألك �لفردو�س �لأعلى من �جلنة .

�للَّهمَّ �إينِّ �أ�ساألك �أن ترفع ذكري وت�سع وزري وت�سلح �أمري وتطهر قلبي 
ن فرجي وتنور قلبي وتغفر يل ذنبي و�أ�ساألك  �لعلى من �جلنة . وحت�سِّ

�للَّه���مَّ �حفظن���ي بالإ�سالم قائماً ، و�حفظني بالإ�س���الم قاعد�ً ، و�حفظني 
بالإ�سالم ر�قد�ً ،  ول ت�سمت بي عدو�ً ول حا�سد�ً .
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�للَّه���مَّ باع���د بيني وبني خطاي���اي كما باعدت بني �مل�س���رق و�ملغرب ، �للهم 
نقن���ي من �خلطايا كما ينقى �لث���وب �لأبي�س من �لدن�س ، �للهم �غ�سلني 

من خطاياي باملاء و�لثلج و�لبد .
�للَّه���مَّ �إين �أع���وذ بك �أن �أُرد �إىل �أرذل �لعمر و�أعوذ بك من �لق�سوة و�لغفلة 
و�لذل���ة و�مل�سكن���ة و�أع���وذ ب���ك م���ن �لكف���ر و�لف�س���وق و�ل�سق���اق و�لنف���اق 

و�ل�سمعة و�لرياء .

�للَّه���مَّ �إينِّ �أ�ساأل���ك �لثبات يف �لأمر ، و�لعزمية على �لر�سد ، و�أ�ساألك �سكر 
نعمت���ك وح�س���ن عبادتك و�أ�ساأل���ك قلباً �سليم���اً ، ول�ساناً �سادق���اً ، و�أ�ساألك 
م���ن خ���ري ما تعلم و�أعوذ بك من �سر ما تعلم ، و�أ�ستغفرك مما تعلم و�أنت 

عالم �لغيوم . 
�للَّه���مَّ �ألهمن���ي ر�س���دي وقن���ي �سر نف�سي ي���ا حي يا قي���وم ، �للهم زدين ول 
تنق�سني و�أكرمني ول تهني و�أعطني ول حترمني و�آثرين ول توؤثر عليَّ 

ياذ� �جلالل و�لإكر�م .

�للَّه���مَّ �إينِّ �أ�ساأل���ك رحم���ًة من عن���دك تهدي بها قلب���ي ، وجتمع بها �أمري 
، وتل���م به���ا �سعث���ي ، وتبي�س به���ا وجهي وتزك���ي بها عمل���ي ، وتلهمني بها 

ر�سدي ، وترد بها �لفنت عني ، وتع�سمني بها من كل �سوء .

�للَّه���مَّ �إينِّ �أ�ساأل���ك �سحًة يف �إميان ، و�إمياناً يف ح�سن خلق ، وجناحاً يتبعه 
فالح ، ورحمًة منك وعافيًة ومغفرًة ور�سو�نا .

�للَّه���مَّ �إن���ك ت�سم���ع كالم���ي وت���رى م���كاين وتعل���م �س���ري وعالنيت���ي ول 
يخف���ى عليك �سيء من �أمري ، و�أنا �لبائ�س �لفقري و�مل�ستغيث �مل�ستجري 
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و�لوج���ل �مل�سف���ق �ملعرتف �إليك بذنب���ه ، �أ�ساألك م�ساأل���ة �مل�ساكني و�أبتهل 
�إلي���ك �بتهال �ملذن���ب �لذليل ، و�أدعوك دعاء �خلائف �ل�سرير ، دعاء من 

خ�سعت لك رقبته وذل لك ج�سمه ورغم لك �أنفه . 

�للَّهمَّ تقبل توبتي و�غ�سل حوبتي و�أجب دعوتي وثبت حجتي و�هِد قلبي 
و�سدد ل�ساين و��سلل �سخيمة �سدري يا �أرحم �لر�حمني .

�للَّهمَّ فارج �لهّم ، كا�سف �لغّم ، جميب دعوِة �مل�سطرين ، رحمان �لدنيا و�لآخرة 
ورحيمهما ، �أنت ترحمنا فارحمنا برحمٍة تغنينا بها عن رحمة من �سو�ك .

�للَّهمَّ �ن�سر �لإ�سالم و�أعز �مل�سلمني ، ومل �سعث �مل�سلمني ، و�أحقن دماء �مل�سلمني، 
د �سفَّ �مل�سلمني ، وردَّ �مل�سلمني �إليك رد�ً جمياًل يا رب �لعاملني .  ووحِّ

�للَّه���مَّ ولِّ على �مل�سلمني خيارهم ، و�دفع عنهم �سر�رهم ، و�جعل وليتهم 
يف من خافك و�تقاك ، و�تبع �سبيلك ور�ساك . 

�للَّهمَّ  �ذن لكتابك و�سنِة نبيك    �أن يحكما وي�سود� يا رب �لعاملني .
ربنا عليك توكلنا و�إليك �أنبنا و�إليك �مل�سري . 

ربنا ل جتعلنا فتنًة للذين كفرو� و�غفر لنا ربنا �إنك �أنت �لعزيز �حلكيم . 
ربنا ء�آتنا يف �لدنيا ح�سنًة ، ويف �لآخرة ح�سنًة ، وقنا عذ�ب �لنار .

ٍد وعلى �آله و�سحبه �أجمعني . و�سلَّى �ل و�سلَّم وبارك على نبينا حممَّ
���ا ي�سف���ون ،  و�س���الٌم عل���ى �ملر�سل���ني ،   �سبح���ان رب���ك رب �لع���زة عمَّ

و�حلمد ل رب �لعاملني.
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الختــام

�حلم���د ل و�ل�س����الة و�ل�س�الم على ر�س����ول �ل ، وعلى �آل�ه و�سحب�ه
 ومن و�آله  ،،،  وبع���د 

ففي ختام هذه �لر�سالة ، �أ�ساأل �ل تبارك وتعاىل باأ�سمائه �حل�سنى و�سفاته 
�لعلى ، �أن يتقبل هذ� �جلهد �ملتو��سع ، و�أن يجعله خال�ساً لوجهه �لكرمي ، و�أن 
ينف���ع ب���ه �لإ�س���الم و�مل�سلم���ني ، ف���اإن �أ�سب���ت فمن �ل وح���ده ، و�حلم���د ل ، و�إن 
�أخطاأت فمن نف�سي و�ل�سيطان ، و�أ�ستغفر �ل، كما �أ�ساأله �سبحانه �أن يوفق جميع 
���اج لأد�ء منا�سكه���م عل���ى �لوج���ه �لذي يح���ب وير�س���ى ، و�أن يجعل حجهم  �حلجَّ
م���بور�ً وذنبه���م مغف���ور�ً و�سعيه���م م�سك���ور�ً ، و�أن يوفقه���م بعد �حل���جِّ �إىل حاٍل 
�أح�س���َن منه���ا قبل �حلجِّ ، و�أن يثبتنا جميعاً عل���ى طاعته ، ويختم لنا باحل�سنى .
اج �أن ل ين�سوين من �سالح دعو�تهم بظهر �لغيب كما �أرجو من �إخو�ين �حلجَّ

و�صبحان اهلل وبحمده �صبحان اهلل العظيم .
وق���د كان �لف����ر�غ من �إع�د�د هذه �لر�س��ال���ة ، بف�س�ل �ل تعاىل ومنته ، يف 
�ليوم �لر�بع ع�سر من �سهر �سو�ل ل�سنة �ألف و�أربعمائة و�أربعة وثالثني 
من �لهجرة �لنبوية �مل�سرفة على �ساحبها �أف�سل �ل�سالة و�أزكى �لت�سليم .

) 14 /  �س��و�ل  /  1434ه�(
ٍد وعلى �آله و�سحبه �أجمعني . و�سلَّى �ل و�سلَّم وبارك على نبينا حممَّ

و�حلمد ل رب �لعاملني  .
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