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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

 مقدمة الكاتب : 
 

احلمد هلل مستحق احلمد يف كل وقٍت وحني ، والصالة والسالم على نبينا حممٍد 

وعلى التابعني وتابع التابعني ، ومن ه الغر امليامني ، تباوعلى آله الطاهرين وصحاألمني ، 

 أما بعد ؛ تبعهم بإحساٍن إىل يوم الدين ، 

احلرمني الشريفني  القادمني إىل أرضن افأكتب هذه الرسائل الرتبوية لضيوف الرمح

الرتبوية ُمذكًِّرا فيها جبملٍة من النصائح والتوجيهات واإلرشادات من كل مكان ، 

طالع على ما جاء فيها ملعرفتها واالاملسلم حيتاج احلاج و املعتمر والزائر اليت التوعوية و

) بإذن اهلل تعاىل ( ، وليكون نسكه كاماًل ومتوافًقا مع ما ومقبواًل ليكون عمله صحيًحا 

دومنا حتريٍف أو تعديٍل أو صحَّ عن ُمعلم الناس اخلري ) صلى اهلل عليه وسّلم ( يف هذا الشأن 

 . تعطيٍل أو تبديل 

أما هذه الرسائل فقد كتبتها على فرتاٍت متفاوتة ، ويف مناسباٍت خمتلفة ، وكنت 

نها عرب بعض الربامج اإلذاعية اليت كانت تستهدف توعية ضيوف الرمحان قد قّدمت بعًضا م

عند أدائهم ملشاعر احلج والُعمرة والزيارة ، وقد بدى ليَّ أن أمجعها يف كتاٍب واحٍد ميكن 

يف قالٍب تذكريٍي هدفت من خالله إىل  للراغبني من إخواني املسلمني أن يطَّلعوا على حمتواه

اشتملت عليه هذه الرسائل من مضامني تربويٍة ا مباملسلمني  إخواني ُتذكرينفسي و ريذكُت

والسيما أنها ُكتبت لنا مجيًعا على طاعة اهلل تعاىل تكون عوًنا وتوعويٍة ُيمكن أن 

فيجود علينا بدعوٍة جيد فيها نفًعا وفائدة سامًعا قارًئا أو  فلعل، بطريقٍة سهلة التناول 

 اهلل تعاىل منه ، وينفعنا بها يف الدين والدنيا .  صاحلٍة يف ظهر الغيب فيتقبلها

، وأن جيعله يف موازين حسناتي تعاىل أن يتقبل مين هذا العمل وختاًما ؛ أسأل اهلل 

بظهر الغيب من أٍخ صاحٍل  وأن يرزقين دعوًة صاحلًة، ) رمحهما اهلل تعاىل ( وحسنات والدّي 

كان أن يكتب ملن (  ) جل جاللهكما أسأل اهلل خملًصا يف ساعٍة من ليٍل أو نهار . جيود بها 

الثواب ، وصلى جزيل األجر وعظيم نشره وتوزيعه وطباعته و سبًبا يف كتابة هذا الكتاب

 اهلل وسّلم على نبينا حممٍد وعلى آله وصحبه أمجعني .

 

  أخوكم 

 الدكتور / صاحل بن علي أبو عرَّاداألستاذ 

 بكلية الرتبية أستاذ الرتبية اإلسالمية 

 جامعة امللك خالد يف أبها

E.mail:abuarrad@gmail.com 

 هـ1436 مجادى األوىل 24أبها يف 
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  (1 ) 
 وتوجيهات للدعاة يف موسم احلج إرشادات

 

مالن خّصاله اهلل   ، والصالة والسالالم علالى   الذي له العظمة والكمال والدوام احلمد هلل 

  :  بعدأما ، األئمة األعالم ، وعلى آله وصحبه بأكمل قرٍب وأرفع مقام ، 

وطلبة العلم مسؤوليًة عظيمًة يف توجيه احُلجاج وإرشالادهم  الُدعاة الُعلماء ويتحّمل ف

إىل الكيفية الصحيحة ألداء املناسك ، مالن خالالل قيالامهم مبهمالة الالدعوة إىل اهلل علالى علالٍم        

وتتجدد ظروفاله وأحوالاله ،   سيما يف موسم احلج الذي تكُثر مسائله وأحكامه ، وبصرية ، وال

وتكُثر فيه املخالفات والبدع واألخطاء اليت حتتاج إىل تصحيٍح وتوضاليٍح وبيالان . وفيمالا يلالي     

 ها :أبرز منيأتي بعض التوجيهات اليت ال غنى عنها ملن يقوم بهذه املسؤولية العظيمة ، و

داعيالة نصالب عينياله فضالل الالدعوة إىل اهلل تعالاىل وشالرفها وعظاليم          أواًل / أن يضع ال 

َوَمالن  أحح َسالُن    منزلتها فيحتسب يف ذلك األجر عند اهلل تعاىل ، والسيما أن اهلل تعالاىل يقالول :   

  . ( 33 : فصلتسورة  )  َوقحاَل إ نَِّني ِمَن اْلُمس ِلِمنَي اِمَل َصاِلًحقحو اًل ِممَّن  َدَعا إ لحى اللَِّه َوَع

ثانًيا / أن يعرف الداعية طبيعة هذه املسؤولية حتى يتمكن من القيام بها خري قيالام ،   

وأن يعلم أنه سيواجه أصناًفا خمتلفًة ، وطوائف ُمتعددًة من النالاس ، وأن لكالٍل مالنهم مشالرب      

خيتلف عن اآلخر ؛ األمر الذي يوجب عليه مراعالاة ذلالك كلاله يف دعوتاله ،     معني  خاص وتوجه  

العمل على املوازنة بني املصاحل واملفاسد ، وأن حيرص يف دعوتاله علالى مبالدأ التيسالري علالى      و

 . ومفاهيمهم اختالف أحواهلم وظروفهم مبدأ ومراعاة ، الناس 

ثالًثا / أن ُيراجع الداعية قبل موسم احلج جمموعة املسائل واألحكالام اخلاصالة بالاحلج     

بطها ، والساليما أنهالا مسالائل متشالابهة ؛ فوجالب أن      والُعمرة مراجعًة دقيقًة حتى ُيتقنها ويضال 

 فيما يدعو إليه .وبصريٍة يكون على علٍم 

رابًعا / أن حيرص الداعية على التأني يف اإلجابالة علالى أسال لة واستفسالارات النالاس ،       

إيالراد  وعدم التعُجل يف اإلجابة  حتى يفهم السؤال فهًمالا جيالًدا ، ثالم يسالتعني بالاهلل تعالاىل يف       

 . واضحة اليت ال ريب فيها وال شك وال قصور الاإلجابة 

خامًسا / أن يغتنم الداعية هذا املوسم العظيم وهذا االجتمالاع العالاملي يف بيالان احلالق ،      

، واحلال  علالى التحلالي     عمالالً  وقالوالً ملنكالر ، و الالدعوة إىل اخلالري    واألمر باملعروف والنهي عن ا

 باألخالق احلسنة واآلداب الكرمية ، وكشف دعاوى أهالل الباطالل والفسالاد ، والتحالذير مالن     

 .  ني يف كل مكاٍنخمتلف امُلشكالت والتحديات اليت تواجه اإلسالم واملسلم

باألخالق احلسنة والصفات احلميالدة ، الاليت   تعاىل سادًسا / أن يتصف الداعية إىل اهلل  

االجتهاد يف الرفالق بهالم ،   أهمها : اإلخالص ، والصرب على جهل السائلني وعفويتهم ، ويأتي من 

لطيالٍف  خماطبتهم ، والتلطف يف نصحهم وتوجيههم ، وأن تكون دعوته بُأساللوٍب   واحللم عند

 ، واحتساب األجر يف ذلك كله من اهلل تعاىل .أو تعنيف فظاظة  وأِغلظة وحسن ، دومنا 

احلالرص  سؤال أهل العلالم املوثالوق يف ديالنهم وأمالانتهم ، و    ه اآلخرين إىل أن يوجِّسابًعا /  

معرفالالة الكيفيالالة الصالالحيحة ألداء املناسالالك والشالالعائر املختلفالالة ، واالبتعالالاد عالالن البالالدع علالالى 

 والضالالت ، وتصحيح األخطاء اليت يقع فيها كثري  من احلجاج بقصٍد أو بغري قصد .

ملسلمني عامًة ، وحجاج بيت اهلل خاصًة إىل ما ُيحبه وختاًما : أسأل اهلل تعاىل أن يوفق ا 

 ويرضاه من القول والعمل ، وأن يتقبل من اجلميع ، إنه مسيع  جميب .    
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 (2 ) 

 من معاني احلج و أسراره
 

الذي شّرع لعباده من األعمال ما ُيكفِّالر باله سالي اتهم ويرفالُع باله درجالاتهم ،       احلمد هلل 

، وعلالى آلاله   من أرسله ربه رمحًة للعاملني ، وحجًة على اخللالق أمجعالني   والصالة والسالم على 

  بعد :أما ،  والتابعنيوصحبه 

احلج عبادة افرتضها اهلل تعاىل على عباده مرًة واحدًة يف العمر ملالن اسالتطاع مالنهم ،    ف

وهو مدرسٌة عظيمة تربي النفوس على الكثري من املعالاني والالدروس والعالرب ، كمالا أن فياله      

 قد مجع اهلل للحج ُحرمتني هما : ًرا عظيمة ومعاني جليلة ، فأسرا

تالتلخ  فياله   وجعل فياله كالثرًيا مالن األسالرار حيال       ( ،  ُحرمة الزمان وُحرمة املكان) 

معظم العبادات والطاعالات والُقَربالات إىل اهلل عالز وجالل ، ففياله حتقيالق  لتقالوى اهلل وتعظاليم          

اخلالال  هلل تعالاىل عقيالدًة وهالدًفا ، وفياله حتقيالالق        التوحيالد لشالعائره ، وفياله تتجلالى صالورة     

مناجاة الرب جلَّ  الصالالةللعبودية التامة هلل سبحانه ، والطاعة واالستجابة ، كما أن فيه من 

معنالى   الزكالاة وفياله مالن   جالله ، واستشالعار عظمالة الوقالوف بالني يدياله سالبحانه وتعالاىل  ،        

الصالرُب علالى املتاعالب واملشالاق يف      الصاليام من التضحية باملال وبذله يف سبيل اهلل عامة . وفيه 

جماهدة النفس من أجل الوصول إىل متام طاعة اهلل  اجلهادالسفر والتنقل وحنو ذلك . وفيه من 

يف أداء املناسالك   ) صلى اهلل عليه وسلم ( بهدي النيب  وفيه حتقيق  لالتباع واالقتداء، ومرضاته 

 . والشعائر والطاعات 

ذكري  لاله  إىل الالديار املقدسالة ألداء فريضالة احلالج تال      بلده ُمسالافًرا ويف خروج احلاج من 

عنالى التجالرد مالن    داء احلاج مالبالس اإلحالرام استشالعار  مل   بسفره احملتوم إىل الدار  اآلخرة . ويف ارت

مظاهر الدنيا وزيفها ، وحتقيق  لوحدة الشكل واملظهر . ويف التلبيالة تنبياله  للالنفس وإيقالاٌظ     

خالص العبادة هلل وحده ال شريك له ، واالستجابة لنالداء احلالق تبالار     ملقاصد احلج وأعظمها إ

َوأحذِّن  ِفي النَّاس  ِباْلَحجِّ َيْأُتو ح ر َجااًل َوَعلحى ُكلِّ َضاِمٍر َيْأِتنَي ِمن  ُكلِّ  وتعاىل يف قوله تعاىل : 

  . ( 27 : احلجسورة  )   فحجٍّ َعِميٍق

مبوقف اخلالئالق يالوم   كما أن يف الوقوف على صعيد عرفاٍت الطاهر تذكري  للُحجاج 

استشعار  لعظمة رمي اجلمرات وما يف ذلالك مالن احلكالم الاليت ُتالدلُل علالى        القيامة ، ويف احلج

إراقالة  والطاعالات ك ربات الُقكثري  من  ويف احلجعداوة الشيطان وعدم االستجابة لوساوسه . 

العبالاد ،  ملناسالك اهلل تعالاىل ، وتوسالعة علالى      واألضالاحي امتثالااًل وتعظيًمالا   دماء وذبح اهلدي ال

  لسنة أبينا إبراهيم اخلليل عليه وعلى نبينا أفضل الصالة والتسليم . وتذكًرا

التوكل  على اهلل تعاىل حق التوكل ، وتربيالٌة   انيُيضاف إىل ذلك ما يف احلج من مع

على مكارم األخالق ومجيل الطبالاع ، وتعويالدها علالى الرتقالي والرتفالع عالن       املؤمنة النفوس 

مالن شالؤون   يف كالل شالأٍن   ها على مراقبة اهلل تعاىل وتقالواه  ، وحثوالرغبات الشهوات والنزوات 

عصاب ، وكظم الغي  ضبط األواحلرص على ، من خالل االستمرار يف حماسبة الذات احلياة 

 . من املتاعب واملشاق حنو ذلك  وأاملزامحات  وألمضايقات مهما تعرض اإلنسان ل

اإلقبالال علالى اهلل تعالاىل ،    دروس  تربالي النفالوس علالى    وليس هذا فحسب ؛ ففالي احلالج   

والعالزم علالى مراجعالة الالنفس     ، واخلشالوع والُبكالاء   ، التوبة والندم واالستغفار وامُلسارعة إىل 

 وتصحيح املسرية . 

رضاه ، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلالى  وختاًما : وفق اهلل اجلميع ملا ُيحبه وي

 آله وصحبه أمجعني .  
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 (3 ) 
 وخشوع

ٌ
 وسكينة

ٌ
 احلج رفق

 

والصالالة والسالالم علالى    وال عدوان إاّل على الظاملني ، ،  الذي ولي الصاحلنياحلمد هلل 

وصالحبه   وعلالى آلاله  نبينالا حممالٍد بالن عبالد اهلل األمالني ،      إمام املتقني ، وقدوة الناس أمجعالني ،  

 : بعد ، أما  والتابعني

ا ، وحمًبالا ،  أن يكالون رحيًمال  فالرض علالى املساللم    كلنا يعلم أن شالريعة اإلسالالم ت  ف

مع مجيع إخوانه احلجاج ، السيما كبالار السالن والضالعفاء مالنهم ؛ فهالم يف       وشفيًقا ، ومتعاوًنا

أثناء رمي اجلمرات  مناسك احلج ، وخاصةأثناء أداء  يد العون واملساعدة هلم أمس احلاجة إىل مدِّ

، وعند التنقل بني املشاعر ، وعند الطواف بالبيت احلرام والسعي بني الصالفا واملالروة ؛ لالذا فالإن     

على املسلم أن يكون رفيًقا بإخوانه احلجاج ، وأن يكون سهاًل وليًنا يف تعاملاله معهالم ، وأن   

أناله قالال :     عناله (  ) رضي اهللأبي موسى األشعري حيرص على كف أذاه عنهم ؛ فقد صحَّ عن 

البخاري رواه )  " من سلم املسلمون من لسانه ويده " قال :قالوا : يا رسول اهلل ، أي اإلسالم أفضل ؟ 

 ( . 5، ص  11، احلدي  رقم 

بعنٍف شالديٍد   حجهم مناسكوهم يؤدون بعض احلجاج  أن ُيرىومؤمل  هو مؤسف   كمو

، وتعاىل إليها بشكٍل مجاعٍي ال خشوع فيه ، وال سكينة ، وال تذلل هلل سبحانه  ونسري، وي

  -ألناله يالؤدي   ؛ ُخلالق  يرضالاه  وال ، عقل  يقبله وال ، وهذا خطٌأ كبري  وفعل  شائن  ال ُيقره شرع  

العجالزة والنسالاء واألطفالال ،    الساليما  ، واإلضرار بالضعفاء منهم ، وإىل إيذاء اآلخرين  -بال شك 

الذي صحَّ عن سليمان بن عمرو بن األحوص عن  ) صلى اهلل عليه وسّلم (و ما نهى عنه النيب وه

يرمي اجلمالرة مالن بطالن الالوادي ، وهالو       ) صلى اهلل عليه وسّلم (قالت : رأيت رسول اهلل أنها أمه 

راكب  ُيكرب مع كل حصاة ، ورجل  من خلفه يسرته ، فسألت عن الرجل ؟ فقالالوا : الفضالل   

ال يقتالل  أيهالا النالاس ،   يالا ":  ) صاللى اهلل علياله وسالّلم (   باس ، وازدحم الناس ، فقال النيب بن الع

 ( . 301، ص  1966د ، احلدي  رقم رواه أبو داؤ)" ابعضكم بعًض

حيالرص علالى   أن يتقي اهلل تعاىل يف إخواناله احُلجالاج ، وأن   املسلم احلاج فكان على 

) تباٍع واقتداٍء بهدي رسول اهلل امتثاٍل واهدوٍء ، وو، وسكينة ، وخشوٍع ، أداء نسكه بإخالٍص 

ال سبيل إىل ذلك إاّل بأن يهالتم  ، والذي كان ُيحب الرفق يف كل شأنه  صلى اهلل عليه وسّلم (

 هغيظال أن ُيحاول كظم ، ووتصرفاته وانفعاالته  هجوارحالتحكم يف و، ه نفسبضبط احلاج 

، وأاّل يقول إال القول احلسالن  اجلدال مع اآلخرين اخلصام ورص على نجنب ، و أن حيما استطاع 

  . ( 83) البقرة : من اآلية  َوُقوُلوا ِللنَّاس  ُحس نًا  :   عماًل بقوله تعاىلاجلميل 

ألداء ُنسالكه علالى الوجاله األكمالل     املساللم  أن يتفالر   كما أن مما ُيعني على ذلك 

مالن األقالوال واألفعالال    واألمثل ، وأاّل ينشغل عن ذلالك الفضالل مبالا ال فائالدة فياله وال نفالع مناله        

جعالل عبادتاله وطاعتاله    رص على ، وأن حياليت تضيع فيها كثري  من األوقات الدنيوية اأُلخرى 

 ) رضالي اهلل عناله (  أبي هريالرة   صّح عنحتى يفوز باألجر والثواب الذي هلل تعاىل خالًصا وحجه 

 ل :يقو ) صلى اهلل عليه وسّلم (: مسعت النيب فيه أنه قال 

) رواه البخاري ، احلدي  رقم  " من حج هلل فلم يرف  ، ومل يفُسق رجع كيوم ولدته ُأمه " 

 ( . 247، ص  1521

وإكمالال ُنسالكهم   ألداء مشاعرهم  ضيوف الرمحنوختاًما : أسأل اهلل تعاىل أن يوفق 

  واحلمد هلل رب العاملني .، امُلحسنني من مجيًعا يكتبنا وأن ، على الوجه الذي يرضاه هلم 
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 (4  ) 
 ولطف 

ٌ
سر

ُ
 وعنف احلج ي

ٌ
 ال هالك

 

الذي خلق كل شيٍء فقّدره تقديًرا ، وأكرم اإلنسان وفضله علالى كالثرٍي   احلمد هلل 

، وعلى أبلغ اخللق بياًنا وأصدقهم قياًل ، والصالة والسالم على نبينا حممٍد ممن خلق تفضياًل 

 : بعد ، أما هلم بإحسان  والتابعنيبه اصحأآله و

البقالاع وخمتلالف    مالن كالل  البشالر  ماليالني  حدث إسالمي عاملي ، جيتمالع فياله    احلجف

ألذان خليل  ُملبني وُمجيبنيعلى سطح الكرة األرضية الذين جاءوا من كل مكاٍن األجناس 

عفالوه وُغفراناله ،   وثواباله ، ويطمعالون يف   الرمحن عليه السالم ، وهم يرجون رمحة اهلل تعاىل 

 الثواب . جزيل األجر وعظيم هلم من وتعاىل ه ما أعده سبحانويأملون يف 

وألن مثل هذا التجمع العاملي الكبري ال ميكن أن خيلو من بعالض املشالكالت ؛ فالإن    

، وخاصالة   ات وأكثرهالا تكالرارً  كالمن أخطر هذه املشال مشكلة الزحام يف املشاعر املقدسة 

والساليما عنالد   وأشدها خطالورة  ،  يت  ُتعد أكثر مناسك احلج تكراًراأثناء أداء رمي اجلمرات ال

 غياب الوعي الصحيح والتوجيه الالزم . 

ه وإخوانه احُلجاج ، وأن فسنأن يتقي اهلل تعاىل يف فإن على اإلنسان املسلم ، من هنا 

والسيما إذا كان ، أو مدافعتهم ، أو مزامحتهم ، بعدم التضييق عليهم وظروفهم يراعي أحواهلم 

يزدحم فيها قد اليت ماكن األب اجتنعمل على ا، وأن ي وعافيٍة ونشاط صاحب صحٍة وقوٍة

تب على فيها ملا قد يرتالدخول رص على عدم االقرتاب منها أو احُلجاج قدر استطاعته ، وأن حي

 . ( ال مسح اهلل ) احلسرة والندامة  سوى  - يف الغالب -اليت ال ينتج عنها  ذلك من املخاطر واملتاعب

علالم علالم الاليقني أن    هذه األحوال أن يمثل يف احلاج وخرُي توجيٍه ميكن أن ُينصُح به 

يف تعريض النفوس لإليذاء واملخاطر خمالفٌة ملا أمر باله اهلل تعالاىل ، وجمانبالٌة لتوجيهالات الالدين      

سورة  ) َوال ُتْلُقوا ِبأحي ِديُكم  إ لحى التَّه ُلكحِة  فقد قال سبحانه يف كتابه العزيز : ، وتعاليمه 

 . (195 : من اآلية البقرة

عالدم  ب التوجيه اإلهلي العظيم أمر  صالريح  يف ذلك فيا أخي احلاج : ليكن يف علمك أن 

كمالا أن  والعبادات والطاعالات ،  من األعمال أو ما ال ُتطيقه تكليف النفس ما ال جيب عليها 

ذكًيا فطًنا ، وحريًصا على عدم تعريض نفسه للمخاطر يكون أن يف ذلك توجيه  للمسلم ب

 . حمتمل الوقوع أمٍر جمرد ذلك ولو كان أو الضرر أو اإليذاء لتهُلكة أو ا

قناًصا للفرص ،  أن يكونكما أن من أبرز وأهم مسات اإلنسان املسلم الواعي الفطن 

أو أو تعالب أو مشالقة     ودومنالا زحالامٍ  ، ومتحرًيا لألوقات املناسالبة ألداء الشالعائر بسالهولٍة وُيسالر     

 -يف هذا األمر وسعٌة اليم وتوجيهات ديننا احلنيف ُفسحٌة ، والسيما أن يف تعمضايقٍة لآلخرين 

ُير يُد اللَُّه ِبُكالُم اْلُيس الَر َوال ُير يالُد ِبُكالُم      :  جل يف ُعاله هلانطالًقا من معنى قو -وهلل احلمد 

 . ( 185 : من اآلية البقرةسورة  ) اْلُعس َر 

فيا أخي احلاج ، إيا  والزحام ، واحلذر من تعريض نفسك أو غري  للمخالاطر واملشالاق   

، داباله  منافالاٌة آل و، أن يف ذلك نجاوز  وُمخالفٌة لتعاليم الالدين  ) بار  اهلل فيك ( واملتاعب ؛ وأعلم 

العسالر  أن اهلل تعاىل يأمر باليسر وينهالى عالن   السيما أننا نعلم مجيًعا ؛ وتوجيهاته معارضٌة لو

  يف كل شأٍن من شؤون احلياة .

،  اوختاًما : أسأل اهلل تعاىل حُلجاج بيته احلرام العون والقبول ، وأن جيعل حجهم مالربورً 

 . واحلمد هلل رب العاملني . اا ، وذنبهم مغفوًروسعيهم مشكوًر



 7 

 (5  ) 
 للخري 

ٌ
 احلج حمبة

 

، وعلالى   األمني مٍد بن عبد اهللاحلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على نبينا حم

  ، وعلى التابعني وتابع التابعني ، أما بعد :الطاهرين الطيبني ه تباوصحالطاهرين آله 

ين عليها اليت ُب ركان اخلمسةاأل أحدبيت اهلل احلرام يف مكة املكرمة  إىل احلج ُيعدُّف

وعال على عباده مرًة واحدًة يف الُعمر ملن اسالتطاع   جلَّ اهللافرتضها  فريضٌةهو ، ودين اإلسالم 

آل  ) َوِللَِّه َعلحى النَّاس  ِحجُّ اْلَبي ِت َمالن  اس الَتطحاَع إ لحي الِه َسالِبياًل       : تعاىل هلوقل اومالًي ابدنًيمنهم 

  . ( 97 : من اآلية عمران

َيْأُتو ح ر َجااًل َوَعلحى ُكلِّ َضاِمٍر َيْأِتنَي ِمن  َوأحذِّن  ِفي النَّاس  ِباْلَحجِّ   :جل يف ُعاله  هلوقلو

 . ( 27 : احلج )  ُكلِّ فحجٍّ َعِميٍق

) صاللى اهلل علياله    اهللقال : خطبنا رسول أنه  ) رضي اهلل عنه (  هريرةأبي  عنملا صحَّ و

 رقماحلدي  ،  2 ، ج ) مسلم  " فحجوا  ، قد فرض اهلل عليكم احلج ، أيها الناس يا " : فقال وسّلم (

 .  ( 795 ، ص1237

الذين يفالدون إىل بالالد   خوانه املسلمني حيب اخلري إلفإن على كل مسلٍم أن ، من هنا 

عمالل  أن يو، من مبدأ حمبالة املساللم ألخياله املساللم      انطالًقااحلرمني ألداء شعائر احلج والعمرة ، 

املساللمني الالذين مل يسالبق أن تيسالرت هلالم فرصالة أداء       إخوانه آلخرين من لعلى إتاحة الفرصة 

حاجالٍة ماسالٍة إىل   يف وإىل ذلالك ،  مناسك احلج والعمرة والزيالارة ، والالذين هالم يف شالوٍق شالديٍد      

 مساهمة إخوانهم يف حتقيق هذا األمل الذي تنشده أنفسهم ، وتهفوا إليه أف دتهم . 

أن ذلالك  يتمثالل يف   ااجتماعًيال  اًيتربو ابعًدالسلو  الكريم وليعلم امُلسلم أن يف ذلك 

بعالض الصالفات   تخلالي  اإلنسالان املساللم مالن     ب -إن شالاء اهلل تعالاىل    -الشعور الصادق كفيل  

نتمالاء  املعنالى احلقيقالي ال  ق يال تحقصفة األنانية وُحب الذات ، كما أنه كفيالل  ب السي ة ك

تفاعالل مالع   ، ويوينتمالي إلياله   الالذي يعاليف فياله    الكبري الفرد املسلم إىل جمتمعه اإلسالمي 

صالفٌة مالن صالفات     ، وهالي هلم مالا ُيحالب لنفساله     ، وحيُب ، ويتأمل ألملهمفيفرح لفرحهم أعضائه 

اإلميان ، وخصلٌة من خصال اخلري اليت حثنا عليها ديننا اإلسالمي احلنيف ؛ فقالد صالحَّ   كمال 

يالؤمن  " ال قالال :   ) صاللى اهلل علياله وسالّلم (   الالنيب  ، أن  ) رضالي اهلل عناله (  أنالس   يف احلدي  عن

 ( .  5، ص  13البخاري ، احلدي  رقم   ) ألخيه ما ُيحب لنفسه " أحُدكم حتى حيبَّ

بأيالة صالورٍة مالن    كم من إخالوانكم املساللمني   تستطيعون إتاحة الفرصة لغري ن فيا َم

األجر فيه ، واحتسبوا العمل الكريم ، بادروا إىل ذلك وشعائره فريضة احلج  حتى يؤدواالصور 

من عباد ن ُيريد أداء فريضة احلج ملساعدة خلوا مبد يد العون واملتعاىل ، وال تب والثواب عند اهلل

أنه باب  مالن أبالواب اخلالري    والسيما ؛ فإن يف ذلك أجر  عظيم  ، وثواب  كبري  ، مادًيا ومعنوًيا اهلل 

ذلك نبينالا صاللى اهلل علياله    األعمال بالنيات كما أخرب بواإلحسان اليت تنطلق من منطلق أن 

 . أن اهلل تعاىل ال ُيضيع أجر من أحسن عماًل م ، إضافًة إىل أننا نعلم مجيًعا وسل

وقالول اخلالري ،   ، حُلالب اخلالري ، وفعالل اخلالري     نا مجيًعالا  وفقأسأل اهلل تعاىل أن ي وختاًما :

أن يتقبل من اجلميع ما ُيقدمونه ومالا يبذلوناله يف سالبيل تيسالري احلالج      ووالداللة على اخلري ، 

شالعائره علالى النحالو    مناسالكه والقيالام ب  والعون على أداء ، لضيوف الرمحن من كل مكان 

  احلمد هلل رب العاملني .الذي يرضاه اهلل تعاىل ، و
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 (6  ) 
 للطاعات

ٌ
 مناسبة احلج موسم

 

لعمالل  فيهالا  الذي مّن علالى عبالاده مبواسالم اخلالريات ، ووفالق مالن شالاء مالنهم         احلمد هلل 

اخلالئالق  املصطفى على مجيالع  حممٍد نبينا ، والصالة والسالم على الطاعات واغتنام األوقات 

  بعد :، أما الربيات و

يتسابق فيها عبالاده  للخري من عظمة دين اإلسالم أن جعل اهلل تعاىل لعباده مواسم إن ف

اخلالريات واحلالرص علالى القربالات . وألن تلالك       واالسالتكثار مالن  طاعات لالصاحلني إىل عمل ا

احلالج   بالادتي عجرعالات اإلميالان ؛ فالإن    لتالزود مالن   اليت يتم فيها ا املواسم تكون مبثابة احملطات

اهلل تعالاىل بهمالا ذنالوب     يغفالر حيال   ؛  اثواًبو أجًرامن أفضل العبادات وأعظمها تأتيان والُعمرة 

) صاللى  أن رسالول اهلل   ) رضالي اهلل عناله (  عن أبي هريرة  صّح، ملا  ويكفِّر عن خطاياه  ، العبد

 : قال اهلل عليه وسّلم (

البخاري  ) "اجلنة  إالواحلج املربور ليس له جزاء     إىل الُعمرة كفارةٌ ملا بينهما ، الُعمرة"  

 . ( 351 ، ص1773 رقم  ،  احلدي 

ة مجال  وفوائدمنافع عظيمة  -على وجه اخلصوص  -احلج عبادة وليس هذا فحسب ففي       

 مالن أفضالل األعمالال الصالاحلة    هو إىل جانب كونه الركن اخلامس من أركان اإلسالم ُيعد ف  ،

الذنوب  ميحقوأنه   ال قتال فيه ، جهاد أنه  قد وردفاليت يتقرب بها املسلم إىل مواله جل يف ُعاله ؛ 

عبالاداٍت قوليالٍة ، وبدنيالٍة ، وماليالٍة ،     عبادٌة جامعٌة ملا يشتمل علياله مالن   وأنه ، ، وأن ثوابه اجلنة 

 ، وشرف األفعال . وشرف الزمان ، تميز بشرف املكان عبادٌة ت وفكرية . وألنه

من هنا ، فالإن علالى املساللمني الالذين أكالرمهم اهلل تعالاىل بالوصالول إىل هالذه املشالاعر           

بحانه ، والتقالرب  يف طاعة اهلل سال خالل فرتة احلج وأداء املناسك املقدسة ، أن يغتنموا أوقاتهم 

اإلكثالار مالن قالراءة القالرآن الكالريم وتالوتاله       رة العبادات القوليالة والفعليالة ، ك  إليه بكث

) صاللى اهلل  وتدبره ، واحملافظة على ترديد األذكار اليت ثبتت وصّحت عن معلم النالاس اخلالري   

وكثرة الالدعاء الصالاحل للالنفس     ، وامُلحافظة على صالة اجلماعة مع املسلمني ، عليه وسّلم (

ي حممالٍد  الواألهل واإلخوان خاصًة ، وللمسلمني عامًة ، واإلكثار من الصالة والسالم على النب

، واألمر باملعروف والنهالي  من الكسب الطيب ، والتصدق ولو باليسري  ) صلى اهلل عليه وسّلم (

ما حّرم اهلل ، وعالدم إيالذاء    عن املنكر ، والقيام بواجب النصيحة للمسلمني ، وغض البصر عن

 وال فائدة منه . فيما ال نفع فيه  املسلمني بالقول أو العمل ، وحف  اللسان من اخلوض

مناسبة عظيمة ، ويف بقاٍع مقدسة ن على احلاج أن يستشعر أنه يف ُيضاف إىل ذلك أ

بالطاعات وشغلوها  ، و أياٍم مباركٍة ُيضاعف اهلل تعاىل فيها األجر والثواب ملن عمروا  أوقاتهم

عن ابن عباٍس ) رضي اهلل عنهما ( أن جاء  فقد اهلل تعاىل لعباده ، ا شرعهة اليتحلل الصااعمباأل

 قال :  ) صلى اهلل عليه وسّلم (النيب 

. قالوا : يا  ) يعين أياَم العشر ( " ما من أيامٍ العمل الصاحل فيها أحبُّ إىل اهلل من هذه األيام 

وال اجلهاُد يف سبيل اهلل إال رجل  خرج بنفسه وماله  وال اجلهاُد يف سبيل اهلل ؟ قال :رسول اهلل ، 

 ( . 30، ص  324، احلدي  رقم  3) ابن حبان ، ج  "فلم يرجع  من ذلك بشيء 

يوفقنالا  وختاًما : أسأل اهلل تعاىل أن ُيبار  لنا يف األوقات ، وأن يغفالر لنالا الالزالت ، وأن     

 ر  املنكرات ، واحلمد هلل رب العاملني .لعمل الطاعات ، وت
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 (7 ) 
 من خمالفات الزائرين للمسجد النبوي 

 

، والصالالة والسالالم     ا َتد ُعوا َمالَع اللَّالِه أحَحالدً   أحنَّ اْلَمَساِجَد ِللَِّه فحالَو القائل : احلمد هلل 

العظاليم  ورّتالب علالى ذلالك األجالر     ، ه الشالريف  زيالارة مسالجد  الذي شرع لأُلمة على نبينا حممٍد 

  :بعد ، أما العميم والثواب 

ن زيارة املسجد النبوي يف املدينالة املنالورة مالن األعمالال الصالاحلة امُلسالتحبة للمساللم        إف

الذي ورد أن الصالة فيه خري  مالن ألالف صالالة فيمالا سالواه إال      هذا املسجد لعظيم أجر الصالة يف 

) صاللى اهلل  أناله قالال : قالال رسالول اهلل      ) رضي اهلل عنه (ة املسجد احلرام ، ملا صحَّ  عن أبي هرير

مسجد الريُ من ألف صالٍة يف غريه من املساجد ؛ إال الال" صالةٌ يف مسجدي هذا ، خ : عليه وسّلم (

 . (  583، ص  3375) رواه مسلم ، احلدي  رقم  احلرام "

ملا ُيالح  من انتشار بعض األخطاء واملخالفالات الاليت يقالوم بهالا بعالض الزائالرين        انظًرو

رضالي اهلل   -وصالاحبيه   ) صلى اهلل عليه وسالّلم ( زيارة قرب النيب عند  ، وخاصًةللمسجد النبوي 

، والتحذير من الوقوع ه إليها ينبفإن هنا  بعض املخالفات اليت جيب التوالسالم عليهم ،  -عنهما 

 ومنها : فيها ، 

) صلى اهلل احلج ال يتم إال بزيارة قرب النيب أداء فريضة أن بعض احُلجاج = اعتقاد 1

؛ فليست وغري صحيٍح أبًدا يف املسجد النبوي باملدينة املنورة ، وهذا خطأ شائع  عليه وسّلم (

وقد بيَّن  سننه . وال من واجباته و، من أركان احلج  ) صلى اهلل عليه وسّلم (زيارة قرب النيب 

 . الشأن من أحادي  غري صحيحة أبًدا العلماء أن ما ورد يف هذا

) ألجل زيارة قرب النيب يكون إىل املدينة املنورة هم سفرأن احلجاج بعض = اعتقاد 2

إىل إال يكون ال جيوز أن وصاحبيه ، وهذا غري صحيح ؛ فشد الرحال  صلى اهلل عليه وسّلم (

أنه قال : قال  ) رضي اهلل عنه (؛ فقد صحَّ  عن أبي هريرة فيه  املسجد النبوي لفضل الصالة

 : ) صلى اهلل عليه وسّلم (رسول اهلل 

 عليه اهلل صلى الرسول ومسجد،  احلرام املسجد:  مساجد ثالثة إىل إال الرحال تشد ال " 

 ( . 190، ص  1189 احلدي  رقم،  البخاري ) رواه "  األقصى ومسجد،  وسلم

من التمُسح باجلدران والقضبان احمليطة بالقرب والعوام = ما يفعله بعض اجلهلة 3

الطواف بقربه وحنو حماولة ودعائه ، و ) صلى اهلل عليه وسّلم (والترب  بذلك ، ومناداة الرسول

من البدع ، وهنا ُننبه إىل أن كل ذلك خمالف  لتعاليم اإلسالم وهدي النبوة ، وأنه ذلك 

 والعياذ باهلل .، يت ُيخشى على اإلنسان بسببها من الوقوع يف الشر  والضالالت ال

= استقبال بعض الزائرين القرب عند الدعاء ظنًّا منهم أن ذلك من دواعي اإلجابة ؛ وهذا 4

ل على املسلم أن يستقبإذ إن ،  ) صلى اهلل عليه وسّلم (وخمالف  لسنة الرسول خطٌأ شائع  

 ن القرب خلفه أو على جانبه . ولو كاالقبلة عند الدعاء 

ول الار الرسالأنها من آثهاًل الجالناس عوام = زيارة بعض األماكن اليت يزُعم الكثري من 5

 وهذا غري صحيٍح، وأصحابه الكرام على وجه التعبد والترب  بها  ) صلى اهلل عليه وسّلم (

لعدم ثبوت ذلك عن رسول اهلل ) صلى واألوىل عدم القيام به أو احلرص عليه جائٍز شرًعا ، وغري 

 .اهلل عليه وسلم ( وال أحٍد من أصحابه الكرام 

وختاًما : أسأل اهلل تعاىل أن ُيلالهمنا الصالواب ، وأن يوفقنالا مجيًعالا إلتبالاع هالدي نبياله        

 واحلمد هلل رب العاملني . الذي ُيقربنا إىل طاعة اهلل ورضاه ، ،  ) صلى اهلل عليه وسّلم (حممد 
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 (8 ) 
 احلج واحرتام النظام 

 

الالنيب املصالطفى   ، والصالة والسالم علالى  الذي خلق فسوى والذي قّدر فهدى احلمد هلل 

  ، أما بعد :من اقتفى و، وعلى آله وصحبه وامُلعلم اجملتبى 

تدريب النفس البشرية خالل رحلة احلج على االلتزام بالنظالام  إن من أبرز معاني احلج ف

مالن خالالل   إجناح هذا املوسم العظيم يف  أن له أثًرا كبرًيا -ال شك  -الذي واالنضباط السلوكي 

الاليت ُتالنظم مراحالل تنقالل     واإلرشالادات  االلتالزام الفالردي واجلمالاعي بالتعليمالات     احلرص علالى  

احلالرص علالى إتبالاع    ، ووالزحام والعشوائية ، والُبعد عن الفوضى احلجيج بني املشاعر املقدسة 

علالالى التوعيالالة  يالالة واجلماعيالالة يف التنظالاليم ، والعمالاللواملشالالاركة الفرد،  إرشالالادات السالالالمة

شالعائر احلالج    لكالل مالن التالزم بهالا أداء َ     -بالإذن اهلل تعالاىل    -الشاملة الصالحيحة الاليت تكفالل    

  ومناسكه أداًء سليًما.

 وإذا أمعنا النظر يف تعاليم وتوجيهات وإرشادات ديننا اإلسالمي احلنيف ؛ فإننا سالنجد 

امُلحافظالة علياله ، وعملالت مالن خالالل الرتبيالة       دعالت إىل  و، احالرتام النظالام    علالى حثالت  أنها قالد  

  ُتعالد يف اجملتمالع امُلساللم  مبالدأ    الاليت العظيمالة  اإلسالمية على تفعيل هذه القيمة السلوكية 

يف  ميارسونهتربوٍي ه إىل سلوٍ  لويتفهمونه ، ثم يعملون على حتويينادي به اجلميع  اوشعاًر

 .  يتخلقون به يف كل شأٍن من شؤون حياتهم حياتهم اليومية ، و

؛ فالإن علالى   وهالذا املعنالى التالدرييب السالامي     من هذا املضمون الرتبوي العظيم  وانطالًقا

املساللم  مبسؤولياته املختلفة نجاه جمتمعه  مع امُلسلم أن ُيعنى عنايًة خاصًةكل فرٍد يف اجملت

كل شالأٍن مالن شالؤون احليالاة     عليه يف الذي ينتمي إليه ، وأن يستشعر أهمية الواجب امللقى 

 قالال : مسعالتُ  أناله  بن عمر ) رضي اهلل عنهما (  اهلل عبدا ملا صحَّ عن حتقيًقمهما كان يسرًيا 

  : لوقي ) صلى اهلل عليه وسّلم ( اهلل رسول

 ( .   930، ص  5200" ) البخاري ، احلدي  رقم  رعيته عن مسؤول و راٍع كلكم "

ومراعالاة أولوياتاله ، وأن حيالرص    احالرتام النظالام   تهد يف أن جي فإن على احلاج، من هنا 

فالال  ؛ والسيما يف ترتيباله ألعمالال ومشالاعر احلالج     ، على عدم اإلخالل به بأي صورٍة من الصور 

يصح أن يأتي بفعٍل قبل وقته كأن يسعى قبل الطواف ، وال أن يرمي اجلمرات قبل أن يقالف  

ألن ترتيب أعمال احلج جزء  ال يتجزأ من متامه وكماله ، كما أنها مالدعاٌة  بعرفات ، وهكذا 

 . لقبوله بإذن اهلل تعاىل وكسب أجره وثوابه 

إتباع إرشالادات اجلهالات املسالؤولة عالن     على احلاج أن حيرص على وليس هذا فحسب ؛ ف

يف ذهابه سنًة قدوًة ح يكون احلاجأن و ،، وخباصة عند التنقل بني املشاعر املقدسة التنظيم 

 اتحلًيوم ا، وأن يكون ُملتزًموالتعامل ، وأسوًة طيبًة ملن حوله يف القول والعمل واملظهر وإيابه 

 نها خري ما يتصف به املسلم ، بدليل مالا القيم واملبادئ وامُلثل الكرمية ، ألوباألخالق الفاضلة ، 

:  قالوا:  ) صلى اهلل عليه وسّلم ( النيب يسألون األعراب شهدُت:  قال جاء عن أسامة بن شريك أنه

،  3436) رواه ابن ماجة ، احلالدي  رقالم   "  حسن  ق ُلُخ " : قال ؟ العبد عطيُأ ما خري ما!  اهلل رسول يا

  .(  575ص 

وأن يالرزقهم  اجلميع لصاحل القول ، ومجيل العمالل ،  : أسأل اهلل تعاىل أن يوفق  اوختاًم

وصلى اهلل وسّلم على نبينا حممٍد وعلالى آلاله   الرضا والقبول ، وأن يكتب هلم األجر والثواب ، 

 وصحبه أمجعني .
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 (9  ) 

 من خمالفات احلاجات واملعتمرات
 

من الصالة والسالم على و اعة ، ستطائمًة على االقاحلج الذي جعل فريضة احلمد هلل 

  :بعد ، أما يف التمُسك بهديه عبادٌة وطاعة 

ن هنالا  الكالثري مالن األخطالاء والتجالاوزات الاليت يقالع فيهالا احُلجالاج          مما الشك فيه أف

نشالر  العمالل علالى    االواجالب علينالا مجيًعال   ولالذلك فالإن   واملعتمرين بقصٍد منهم أو بغري قصد ؛ 

والساليما ألول الك   التوعية اإلسالمية الصحيحة لبيان هذه األخطاء ، والتحذير من الوقالوع فيهالا   

الذين يعتقدون أنها جزء  من مناسك أو مشاعر احلج ، وأن اإلخالل بها سيؤثر علالى متالام حجهالم    

 وكمال ُنسكهم . 

املعتمرات  وأاحلاجات من  بعض األخواتما تقع فيه الشائعة ويأتي من تلك األخطاء 

من النساء املعتمرات  كشف كثرٍيمن تلك األخطاء حي  ُيالح  ؛ دون قصٍد منهن يف الغالب 

يف عند تنقلهن الطواف ، أو السعي ، أو عند واحلاجات لوجوههن حبضرة الرجال غري احملارم سواًء 

؛ فاملرأة احملرمة جيب عليها تغطية وجهها  رماٍت ، وهذا أمر  ال جيوز أبًدااملشاعر حبجة أنهن حم

عندما تكون حبضرة الرجال غري احملارم ملا يف ذلك من االلتزام بتعاليم الدين احلنيف ، 

عائشة ) رضي  عن أم املؤمنني ملا جاءالتخلق خُبلق احلياء ، وو، لسرت والعفاف افظة على اواحمل

  اهلل عنها ( أنها قالت :

 فإذا،  رماٍتحم ) صلى اهلل عليه وسّلم (اهلل رسول مع وحنن بنا  ونمير الركبان كان" 

البيهقي وابن ) رواه  " كشفنا جاوزونا فإذا،  وجهها على رأسها من جلبابها إحدانا لتسَد حاذونا

 . ( ُخزمية وصححه احلاكم 

لثياب اليت بلبس ا هنبعضقيام  النساء يف احلج ما ُيالح  من خمالفات كما أن من 

فيها تشبه  بالرجال ، وهو أمر  منهي  عنه ؛ فاملرأة ليس هلا لباس  خاص  باإلحرام ، كما هو يكون 

، ملا صحَّ عن ابن عباٍس ال رضي اهلل عنهما ال  ، ثم ألن التشبه منهي  عنه مطلًقااحلال عند الرجال 

 أنه قال :

النساء ، واملتشبهات من من الرجال ب املتشبهني ) صلى اهلل عليه وسّلم (اهلل" لعن رسول  

 ( . 1036، ص  5885) رواه البخاري ، احلدي  رقم  "النساء بالرجال  

يقع  منتشر وهذا خطأ  ؛واالنتقاب  املرأة امُلحرمة للقفازين يف اليدينلبس ويتبع لذلك   

نهى عن ذلك ،  ) صلى اهلل عليه وسّلم (فيه كثري  من النساء ، والُسنَّة عدم لبسهما ، ألن النيب 

" امُلحرمة ال تنتقُب ، وال قال :  ) صلى اهلل عليه وسّلم (فعن ابن عمر ال رضي اهلل عنهما ال أن النيب 

 ( .  280، ص  1825، احلدي  رقم ) رواه أبو داوود تلبسُ الُقّفازين "

تغطيُة ؛ بل إن عليها يف كل األحوال إال أن هذا ال يعين أن تكشف املرأة عن وجهها 

 جهها عندما تكون حبضرة الرجال األجانب ، وعند خمافة الفتنة .و

هذا خمالالف   لتلبية ، وأصواتهن بان رفعفإن من النساء امُلحرمات من ي، وليس هذا فحسب 

ع باله  سمر ما ُتملا أورده بعض أهل العلم الذين استحبوا عدم رفع املرأة صوتها بالتلبية ؛ إال مبقدا

 كرامتها .ل ُمحافظٍة على عفافها ، وصوٍن، و اٍة حُلرمتهامن مراعيف ذلك نفسها ملا 

أسأل اهلل تعاىل لنا وألخواتنا احلاجات التوفيالق والسالّداد ، واهلدايالة والرشالاد ،     وختاًما : 

 واحلمد هلل رب العباد .
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 (10 ) 
 
ُ
    (  1)  خالفات عند أداء املناسكمن األخطاء و امل

 

الصالة والسالم على نبينالا حممالٍد   ُغنيٌة عن احلرام ، والذي جعل يف احلالل احلمد هلل 

   :بعد ، أما األماجد الكرام ، وعلى آله وصحبه علم اإلمام املبن عبد اهلل 

إن مما يؤسف له أن وجدت عند كثرٍي من عوام النالاس بعالض االعتقالادات الباطلالة ،     ف

والعادات امُلخالفة للشرع ، األمر الذي جعلهم حيرصون على القيام بأداء بعض العبادات امُلحدثة 

ويقصدون بها التقُرب إىل اهلل تعاىل ، وهي يف حقيقتها خمالفات  وبدع  وأمالور  باطلالٌة ال تقالوم    

 ليٍل وال مستنٍد شرعي ، ومن صور ذلك ما يلي : على د

زيارة بعض األماكن اليت مل ُتشرع زيارتها على سبيل التعبد ، مثل غار حراء يف أواًل / 

) صلى اهلل جبل النور ، والغار الواقع يف جبل ثور ، واملكان الذي ُيعتقد أنه مكان مولد النيب 

ها ، اع اليت ال حقيقة ملا يقال عن كثرٍي منثار والبق، وغري ذلك من األماكن واآل عليه وسّلم (

أنواع العبادة ، ثم  وال مزية توجُب زيارتها ، أو قصدها للصالة أو الدعاء عندها ، أو غري ذلك من

وأصحابه الكرام  ) صلى اهلل عليه وسّلم (من مجلة البدع احملدثة ، فلم يثبت عن النيب ألن ذلك 

إىل اهلل  تعظيم اآلثار ، وتقديس البقاع واألماكن ، والتقربيف أنهم فعلوا ذلك ؛ إضافًة إىل أن 

 من وسائل الشر  والعياذ باهلل . تعاىل بذلك وسيلٌة

ختصي  كل شوط من أشواط الطواف أو السعي بدعاٍء معني ، واالعتماد ثانًيا / 

ا من سلطان ، عتمرين من كتيباٍت وأدعيٍة مل ُينزل اهلل بهعلى ما يتداوله بعض احلجاج وامل

، والصحيح أن على احلاج أو املعتمر االشتغال يف  ) صلى اهلل عليه وسّلم ( ومل تثبت عن الرسول

طوافه وسعيه بذكر اهلل سبحانه وتعاىل ، أو تالوة القرآن الكريم ، أو الدعاء الصاحل لنفسه 

أنه خص  دعاًء لكل شوط أو  ) صلى اهلل عليه وسّلم (لنيب وللمسلمني ، فلم يثبت عن ا

أنه قال : مسعُت  -رضي اهلل عنهم  -صحَّ عن عبد اهلل بن السائب عن أبيه  حنو ذلك ؛ سوى ما

 يقول ما بني الركن اليماني واحِلج ر : ) صلى اهلل عليه وسّلم (النيب 

،  2) رواه احلاكم ، ج  " وقنا عذاب النار ربنا آتنا يف الدنيا حسنًة ، ويف اآلخرة حسنًة ،"  

 ( . 3042، ص  3098احلدي  رقم 

بشالكٍل  أثناء الطواف أو السالعي  رفع الصوت بالدعاء أو ترديد الدعاء اجلماعي /  ثالًثا 

ُيشوش على اآلخرين ، ويقطُع خشالوعهم ، وهالذا خطالأ كالبري  ؛ فالإن مالن آداب الالدعاء املناجالاة         

 الصراخ والصياح واإلزعاج . واالنكسار وليسواخلشية ، واخلشوع 

مالن  االنشغال بلقط احلصى من مزدلفة ظًنا مالن الالبعض أن اجلمالار ال نجمالع إالَّ     رابًعا/  

، يف منالى  غالري صالحيح ؛ ألن للحالاج مجالع احلصالى مالن أي مكالان         مزدلفة فقالط ، وهالذا فهالم    

 نحر فقط .ويكفي أن يلقط من مزدلفة سبع حصياٍت لرمي مجرة العقبة يف يوم ال

الغفلة عن الوقوف للدعاء بعد رمي اجلمرة الُصغرى ، واجلمرة الوسطى ؛ فقد خامًسا /  

ثبت أن النيب ) صلى اهلل عليه وسّلم ( كان يقف بعد رميهما مستقباًل القبلة ، ويرفالع يدياله   

 ثم يدعو دعاًء طوياًل . 

 -بالإذن اهلل تعالاىل    -وبعد ؛ فليست هذه املخالفات إال جزء  من كٍل ، وسوف نستكمل  

حمٍد التباع هدي حبيبنا مأن يوفقنا مجيًعا إلتعاىل  عنها سائلني اهلليف احللقة التالية حديثنا 

 اهلادي إىل سواء السبيل .القبول ، واهلل الرضا ووان يرزقنا ،  ) صلى اهلل عليه وسّلم (
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 (11 ) 
خالفات عند أداء املناسك

ُ
 ( 2)  من األخطاء و امل

 

  :بعد ، أما ى اهلل وسّلم على رسوله وعبده صلحق محده ، واحلمد هلل 

هنا  بعض األخطاء وامُلخالفات الاليت يرتكبهالا بعالض احُلجالاج بغالري قصالٍد مالنهم يف        ف

رص علالى معرفالة   الغالب ، واليت نتجالت بطبيعالة احلالال عالن اجلهالل ، أو التقليالد ، أو عالدم احلال        

 كيفية أداء الُنسك على الوجه الصحيح ، ومن هذه املخالفات ما يلي : 

مالع اإلطالالة يف    علياله السالالم  اإلصراُر على أداء ركعالتني خلالف مقالام إبالراهيم     أواًل / 

كمالا   ) صلى اهلل عليه وسالّلم ( القراءة والركوع والسجود ، وهذا خمالف  للُسنَّة ؛ فقد كان 

ُيخفُف هاتني الالركعتني خلالف املقالام ، ثالم إن العلمالاء قالد أفتالوا جبالواز أداء هالاتني          عنه ثبت 

 عند الزحام .الركعتني يف أي مكان من احلرم 

 ات من أطراف ووسط شعر الرأس ، وهذا من أبرزاالكتفاء بق  بعض الشعرثانًيا / 

يكفي ، وال األخطاء الشائعة عند الكثريين الذين ال يعلمون أن ق  تلك الشعرات ال 

حيصل به التحلل من اإلحرام ؛ إذ إن الصحيح أن يُعم التقصري مجيع شعر الرأس للرجل امُلحرم ، 

دعا  ) صلى اهلل عليه وسّلم (وأن خريًا من التقصري حالقة شعر الرأس كاماًل ، فإن النيب 

) صلى اهلل نيب أن الالصحيح للمحلِّقني ثالًثا ، وللمقصرين مرًة واحدة ، ملا ثبت يف احلدي  

" ) رواه مسلم ، احلدي   وللمقصرين مرة ادعا للمحلقني ثالًثيف حجة الوداع " ،  عليه وسّلم (

 ( .  548، ص  3150رقم 

، وهذا  (قدر رأس األصبع ) أي أما املرأة فتق  من كل ظفريٍة من ظفائرها قدر أمنلة 

ول اهلل الأنه قال : قال رس -رضي اهلل عنهما  -ما ثبت عن ابن عباٍس الاء اهلل تعاىل لاليكفي إن ش

) رواه أبو داود  " ليس على النساء احللُق ، إمنا على النساُء التقصري ":  ) صلى اهلل عليه وسّلم (

 ( . 303، ص  1985، احلدي  رقم 

، وهذا خطأ كبري ، وخمالفٌة أو التقصري منه حلق اللحى عند حلق شعر الرأس ثالًثا / 

 الذي أمر بإعفاء اللحى وعدم حلقها . ) صلى اهلل عليه وسّلم (دي النيب صرحيٌة هل
بشكٍل يف الطواف والسعي رفع الصوت بالدعاء أو ترديد الدعاء اجلماعي رابًعا / 

ُيشوش على اآلخرين ، ويقطُع خشوعهم ، وهذا خطأ كبري  ؛ فإن من آداب الدعاء املناجاة 

 الصراخ والصياح واإلزعاج .سار وعدم واخلشية ، واخلشوع واالنك

االنشغال بلقط احلصى من مزدلفة ظًنا من البعض أن احلصيات اليت ُتستخدم خامًسا / 

 لرمي اجلمرات ال ُتجمع إاّل من مزدلفة فقط وهذا غري صحيح .

حيسب أن اليومني املسموح ؛ إذ إن من الناس من اخلطأ يف فهم معنى التعجل سادًسا / 

 الذي يكُثر الوقوع فيه واليوم العاشر واليوم احلادي عشر ، وهذا من اخلطأ بالتعجل فيهما هما 

 الصحيح أن اليومان هما : اليوم احلادي عشر واليوم الثاني عشر من شهر ذي احلجة .

املكوث مبكة بعد طواف الوداع لفرتة زمنية طويلة ، وهذا خمالف  ألمر /  سابًعا

باإلقامة  -كما قال أهل العلم  -، مع مراعاة أنه ال بأس  ) صلى اهلل عليه وسّلم (رسول اهلل 

اليسرية ألداء الصالة ، أو انتظار الرفقة ، أو إصالح عطٍل يف السيارة ، أو شراء ماال بد منه ، 

  ولكن إذا طال املقام ؛ فإن األحوط إعادُة طواف الوداع .

، وأن يوفقنالا  عمالل والنيالة   يف القالول وال وختاًما : أسأل اهلل تعالاىل أن ُيلالهمنا الصالواب    

 ، واحلمد هلل رب العاملني . ) صلى اهلل عليه وسّلم (مجيًعا إلتباع هدي نبيه حممد 
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  (12 ) 
 حياة املسلم عبادة

 

الالنيب  الصالة والسالالم علالى   ، و جعل حياة اإلنسان املسلم طاعاٍت وعباداتاحلمد هلل 

  بعد :، أما الذي أشرق الكون بنور رسالته بعد الُظلمات 

تمتاز حياة اإلنسان املسلم بأنها زاخرٌة باألعمال الصاحلة ، والعبالادات املشالروعة الاليت    ف

وعمالٍل صالاحٍل ، وسالعٍي    طيالٍب  نجعل املسلم يف عبادٍة ُمستمرٍة ، وحتوِّل حياته كلَّها إىل قالوٍل  

 يف ُعاله  دومنا كلٍل أو ملٍل أو فتوٍر أو انقطاع . دؤوٍب إىل اهلل جلَّ

من ذلك فإن حياة اإلنسالان املساللم ال تكالاد تنقطالع مالن أداء نالوٍع مالن أنالواع          اوانطالًق

؛ فهالو مكلالف  خبمالس صاللواٍت يف اليالوم والليلالة ، وصالالة        اليت ُتقرُِّبه من اهلل تعالاىل  العبادة 

اجلمعة يف األسبوع مرًة واحدة ، وصيام شهر رمضان املبار  يف كالل عالام ، ومالا أن يفالر  مالن      

يام ستِة أياٍم من شهر شوال ، وهنا  صيام يومي االثنني واخلميس مالن  ذلك حتى ُيستحب له ص

كل أسبوع ، وصيام ثالثة أياٍم من كل شهر ، ثم تأتي األيام العشرة األوىل من شهر ذي احلجة 

 فيكون للعمل الصاحل فيها قبول  عظيم  عند اهلل تعاىل .

فهنا  عبادة احلج وأداء املناسك ، وصيام يوم عرفة لغري احلاج ، ثم ، وليس هذا فحسب 

واإلحسالان ،  والالرب  صيام يالوم عاشالوراء ويالوٍم قبلاله أو بعالده ، إضالافًة إىل احلال ُّ علالى الصالدقة          

، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر بالقول أو العمل أو النية  يةتطوععبادات الواإلكثار من ال

نواع العبادات والطاعات والقربات القوليالة والفعليالة الاليت نجعالل مالن حيالاة       ، إىل غري ذلك من أ

املسلم حياًة طيبًة زاخرًة بالعبادات املستمرة وُمرتبطًة بها بشكٍل ُمتجدٍد دائالٍم يؤكالده قالول    

 . فإذا فرغت فانصب   احلق سبحانه :

العبالادات ،  من هنالا ، فالإن الواجالب علالى احلالاج أن حيالرص علالى اغتنالام وقتاله يف أداء          

واإلكثار من الطاعات سالواًء يف مكالان إقامتاله يف مكالة املكرمالة ، أو يف مشالعر منالى ، أو        

عرفات ، أو مزدلفة ، أو يف احلرم املكي ، وأن جيتنب ضياع األوقات وصرفها فيما ال فائدة مناله  

وال نفالع فياله كاألحاديال  الدنيويالة ، واالنشالغال باألكالل والشالرب ، واإلكثالار مالن النالوم ،           

 والتجول يف األسواق ، وحنو ذلك .

يغتالالنم موسالالم احلالالج يف الالالدعوة إىل اهلل تعالالاىل باحلكمالالة كمالا أن علالالى احلالالاج أن  

واملوعظة احلسنة ، وتعليم اجلاهل من إخوانه املسلمني إذا كالان ممالن ُرزق علًمالا نافًعالا . وأن     

، فُيساعد احملتاج ًيا سواًء أكان ذلك اخلري قولًيا أو فعلللمسلمني عامًة جيتهد يف عمل اخلري 

وميالد يالد العالون ملالن حيتالاج إىل ذلالك ،       ، ويرفق بالضعيف ، وُيطعم اجلائع ، وُيرشالد الضالال ،   

وعليه أاّل يغفل عن الدعاء الصاحل لنفسه ، وألهله ، وألوالده ، ولوالدياله ، وإلخواناله املساللمني    

 يف مشارق األرض ومغاربها . 

أن ُيعلم آيًة للحاج أن يؤديها فيكسب أجرها العبادات اليت ميكن كما أن من أوجه 

أو يع  عاصًيا ، أو ، أو ُيبلغ حديًثا ، أو يأمر مبعروٍف ، أو ينهى عن منكٍر ، أو ُيذكِّر غافاًل ، 

سالرت  ي خمطً ا ، أوأو ُيكرم ضيًفا ، أو يسقي ظامً ا ، أو ينصح يقضي ديًنا ، أو يصل رِحًما ، 

غري  ، إىلا ّقر عامًليو وأا ، جِّل شيًخُيأو  ، أو ُينفق مااًل ، أو يوزِّع مطويًة ، انصر مظلوًميأو ا ، عيًب

 بإذن اهلل تعاىل .ينال بها صاحبها الكثري من األجر متى صُلحت النية  اليت أعمال الربذلك من 

ا ، وختاًما : نسأل اهلل تعاىل حلجاج بيته حًجا مربوًرا ، وسعًيا مشكوًرا ، وذنًبالا مغفالورً  

 واحلمد هلل رب العاملني .  
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 (13 ) 
 من آداب املسلم يف موسم احلج

 

نبياله الطالاهر   ، والصالالة والسالالم علالى    شرع فيسَّر الذي و، الذي خلق فقّدر احلمد هلل 

  أما بعد : ،امُلطهر 

ال ُبد من مراعاتها والتحلي بها يف حياة اإلنسالان   إن من املعلوم بالضرورة أن هنا  آداًباف

لتمسك بتعالاليم الالدين ، ولالزوم    عنى اويف موسم احلج خاصة ملا فيها من حتقيٍق مل، املسلم عامًة 

أن حيرص احلاج على التلطالف مبالن حولاله مالن     ك ، ) صلى اهلل عليه وسّلم (سنة النيب حممٍد 

واف بالبيت احلرام ، أو السالعي بالني الصالفا واملالروة ،     إخوانه احلجاج واملصلني وخباصٍة أثناء الط

من الناس قد يقع يف احملظور ليالأتي بسالنٍة مالن السالنن      اوعند تقبيل احلجر األسود ؛ فإن كثرًي

، واحلالذر  الشالريف  وهذا خمالف  هلدي النبوة وآدابها . وعلى احلاج عدم ختطي الرقاب يف احلالرم  

َوالَّالِذيَن ُيالؤ ُذوَن اْلُمالؤ ِمِننَي     : ول يف كتاباله العزيالز   من إيالذاء املصاللني ، فالإن اهلل تعالاىل يقال     

 ( .  58) األحزاب :  َواْلُمؤ ِمَناِت ِبَغي ر  َما اْكَتَسُبوا فحقحِد اح َتَمُلوا ُبه َتانًا َوإ ث مًا ُمِبينًا 

أو ، كمالالا أن علالالى احلالالاج أن حيالالذر مالالن النظالالر إىل النسالالاء ، أو الصالالالة جبالالوارهن       

، وألن ذلك مما جيب على املسلم احلنيف االحتكا  بهن ملا يف ذلك من املخالفة لتعاليم الدين 

اجتنابه ، وخباصة يف بيت اهلل احلرام واملشاعر املقدسة اليت ُيفرتض أن تكون مواطن لتعظيم 

َمن  ُيَعظِّم  َذِلكح َو :   قال تعاىلواليت هي سبيل  حلصول تقوى القلوب كما ،  شعائر اهلل تعاىل

  . ( 32: احلجسورة  )  َشَعاِئَر اللَِّه فحإ نََّها ِمن  َتْقَوى اْلُقُلوِب

احُلجالاج أو املعتمالرين   بعالض  أن يقالوم  اليت تتنالافى مالع آداب اإلسالالم    صور الويأتي من 

للراحالة .  أو اجللوس ، أو النوم ، لصالة فيها أدائهم لجة بإغالق أبواب احلرم ومداخله وطرقاته حُب

بقايالا  باهلل الكالريم  حالرم    هنا  من ال يتوانى عالن تلويال  مما يؤسف له أن يكون كما أن 

وكفر النعم ، من العب  وهذا كله ؛ ، أو بشيٍء من القاذورات واألوساخ األطعمة أو املشروبات 

    وعدم تعظيم شعائر اهلل .

واناله املساللمني   ن اآلداب الكرمية أن يكون احلالاج حسالن التعامالل مالع إخ    كما أن م

تربطه بهم رابطة األخوة اإلميانية املتمثلالة يف  ُيشاركونه موسم احلج زماًنا ومكاًنا ، والذين 

( . وأن يتخلالق معهالم    10) سالورة احلجالرات : مالن اآليالة      إ نََّمالا اْلُمؤ ِمُنالوَن إ خ الَوٌة     قوله تعاىل : 

، وأن يتحمالل  معهالم   عايفحياول الترفقتهم ، وأن باألخالق احلسنة ، وأن ُيحسن مصاحبتهم و

يف حالدود وضالوابط   كالل موقالٍف   ما قد حيصل منهم من أخطاء أو حنو ذلالك بالأن يتعامالل مالع     

اهلل اآلمن للرمحن يف حرم  اًلايف هذه البقاع الطاهرة ضيوف ااألخوة اإلميانية اليت مجعتهم مجيًع

 غفرانه . يطلبون رمحته ويسألون

رمالي اجلمالرات باحلجالارة    ك أفعال اجُلهالال عن بعض  أن يرتفع احلاجويأتي من اآلداب 

حتالى ُيصالبح   اجلمالاعي  رفع الصوت بالالذكر  ، أو حنو ذلك ، أو  النعال وأالقوارير  وأالكبرية 

أو رفالع الشالعارات   ، أو الدعاء بشكٍل مجاعٍي مزعج ُيشوش علالى اآلخالرين ،   إزعاًجا لآلخرين 

املذهبيالالة أو القوميالالة ، أو تنظالاليم املسالالريات   الدنيويالالة الزائفالالة ، أو ترديالالد النالالداءات احلزبيالالة أو 

تتعارض مالع مبالادئ وقاليم     وأاليت تتنافى مع تعاليم الدين ، من األفعال اجلماهريية ، وحنو ذلك 

 اآلداب اإلسالمية . 

التوفيق للطاعالات  لقول وعمل الصاحلات ، ووتعاىل أن يرزقنا  وختاًما / نسأله سبحانه

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد . ، والُبعد عن املعاصي واخلطي ات . والُقربات 
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 (14 ) 
 من فضائل مكة املكرمة  

 

احلمد هلل الذي جعل مكة املكرمة حرًما آمًنا وبلًدا ُمقدًسا ، والصالة والسالالم علالى   

 ، أما بعد :  (صلى اهلل عليه وسّلم ) من وصفها خبري أرض اهلل وأحبها إىل نفسه 

مالن  فمن املعلوم أن اهلل تعاىل خ َّ بعض األماكن مُبميزاٍت وفضائل مل تكن لغريها 

جعلالها اهلل  على سائر البالد واضًحا ومعلوًمالا حينمالا   ( مكة امُلكرمة ) فكان فضل البالد ، 

تعاىل حًرًما آمًنا وجعل البيالت احلالرام فيهالا مثابالًة للعالاملني وأمًنالا للخالائفني ، ويف ذلالك يقالول          

 ( . 125: من اآلية  البقرة) سورة  َوإ ذ  َجَعْلَنا اْلَبي َت َمَثاَبًة لِّلنَّاس  َوأحم نًا  :  سبحانه

وقد حتدث كثري  من أهل العلم عن فضائل مكة املكرمة وشريف منزلتهالا وعظاليم   

قدرها والنصوص يف ذلك كثريٌة ، ولو مل يكن فيها غالري أنهالا مهالبط الالوحي ، ومنالزل القالرآن       

الكريم ، و أنها البلد اآلمن األمني ، والبلد احلالرام ، وهالي قبلالة املساللمني ، ومهالوى أف الدتهم يف       

ن ، كما أنها أشرف البقاع وأحبها إىل رسول اهلل ) صلى اهلل عليه وسّلم ( كل زماٍن وأي مكا

 -صاللى اهلل علياله وساللم     -قال : رأيت رسول اهلل  أنه  –رضي اهلل عنه   -فعن عدي بن احلمراء 

 وهو يقول : ، على احلزّورة 

، ولالوال أنالي   واهلل إنك خلري أرض اهلل ، وأحب أرض اهلل إىل اهلل ال ويف روايالة :   إلالّي      " 

 ( . 7089: صحيح اجلامع " )  ُأخرجت منك ما َخرجت

إىل غري ذلك مما حتدث فيه أهل العلم يف أكثر من موضع ؛ األمر الالذي جيعالل مكالة    

 املكرمة حتظى مبنزلٍة رفيعٍة ومكانٍة ساميٍة يف نفوس املسلمني يف كل زماٍن ومكان . 

أن ما جاء يف رسالة احلسن البصري عن ومما ختتزنه كُتب تراثنا اإلسالمي يف هذا الش

 فضائل مكة املكرمة أنه قال : 

" ما أعلم على وجه األرض بلدًة ُترفع فيها احلسنات من أنالواع الِبالر كالّل واحالدٍة مبائالة      

ألف إاّل مبكة ، وما أعلم بلدًة على وجه األرض ُيتصّدق بدرهٍم واحٍد ُيكتب مبائة ألف درهٍم 

إاّل مبكة ، وما أعلم بلدًة على وجه األرض أّن مسَّ شيٍء يكون تكفرًيا خلطاياه واحنطاًطا 

ذنوبه كما ينحُط الورق من الشجر إاّل مبكة ) ويقصد بذلك استالم احلجر األسود والركن ل

اليماني من الكعبة امُلشّرفة ( ، وما أعلم بلدًة على وجه األرض إذا دعالا أحالد  بالدعاٍء أمَّنالت لاله      

ه املالئكة فيقولون : آمني .. آمني إاّل مبكة حول بيت اهلل تعاىل ، ومالا أعلالم بلالدًة علالى وجال     

 األرض صدر إليها مجيع النبيني واملرسلني خاصًة إاّل مبكة " .  

أنكالم يف خالري    -بالار  اهلل فاليكم    -فيا عباد اهلل ، ويالا ضاليوف الرمحالان ، تالذّكروا     

البقاع وأشرف األماكن على وجاله األرض ، وأن علاليكم استشالعار شالرف املكالان والزمالان ،       

اًل ونيالًة ، واالجتهالاد يف عمالل الصالاحلات ،     واحلرص على تعظيم شعائر اهلل تعاىل قالواًل وعمال  

واإلكثار من العبادات ، والتقرب إىل اهلل تعاىل بأكرب قدٍر ُممكٍن مالن الطاعالات والقربالات ،    

       واخلطي ات .املعاصي والذنوب واجتناب 

،  قوٍل سديٍد ، وعمٍل رشيدلكل مجيًعا وإياكم ختاًما ، نسأل اهلل تعاىل أن يوفقنا و

املقدسة حقها املشروع  ما فيها من املشاعرة املكرمة ونا تعظيم حرماته بأن نعرف ملكأن يرزقو

من التعامل احلسن الذي نكون به مالن عبالاد اهلل الصالاحلني ، وآخالر دعوانالا أن احلمالد هلل رب       

 العاملني .
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 نورة من فضائل املدينة امل

ها من وصف، والصالة والسالم على اإلميان ب املدينة املنورة ألهل الذي حّباحلمد هلل 

 ، أما بعد :يف آخر الزمان  مبأرز اإلميان

منذ ظهور اإلسالم  بني مدن العامل اإلسالمي جليلٍة كانٍةمب( املدينة املنورة ) فتحظى 

وألهلها فهي مدينٌة مباركة لدعاء الرسول ) صلى اهلل عليه وسلم ( هلا ، وحتى وقتنا احلاضر 

صحَّ عن أنس بن مالك ) رضي اهلل عنه ( أن رسول اهلل ) صلى اهلل عليه وسلم ( بالربكة فقد 

، يعين أهل املدينة . ) رواه  " اللهم بار  هلم يف مكياهلم ، وبار  هلم يف صاعهم ، وُمدِّهم "قال : 

 ( .  342، ص  2130البخاري ، احلدي  رقم 

؛ يف كل زماٍن ومكان  نياملسلم املتميزة عندقدسيتها وخصوصيتها  كما أن هلا

مثوى وهي طيبة الطيبة ، كما أنها ،  ، ومهبط الوحي دار اهلجرةمدينة رسول اهلل ، و: فهي 

الذي ُتعد الصالة فيه خري  (  الشريف النبوي سجدامل) ، وفيها (  صلى اهلل عليه وسلم) رسول اهلل 

هريرة ) رضي اهلل عنه ( أنه قال : قال  إال املسجد احلرام ، ملا صحَّ  عن أبييف غريه ألف صالٍة من 

 رسول اهلل ) صلى اهلل عليه وسّلم ( :

" صالٌة يف مسجدي هذا ، خالرُي من ألف صالٍة يف غريه من املساجد ؛ إال الالمسجد احلرام  

  .(  583، ص  3375) رواه مسلم ، احلدي  رقم  "

، ومركز قيامه  اإلسالمي األول اجملتمعنواة ( ُتعد املدينة املنورة ) ُيضاف إىل ذلك أن 

اليت نشرت دين اإلسالم وبلغته إىل مشارق األرض  ومنطلق اجليوش اإلسالمية الفاحتة

كما أنها املدينة اليت ، وداره ومقره إىل قيام الساعة  عاصمة اإلسالم األوىلهي ، وومغاربها 

يف تاريخ وُتراث  ختلفةامل يعاناملالدالالت وذات تارخيية العامل الكثري من املها تمع فيجي

 . اإلسالم واملسلمني 

 خمتلفة من هذهن جوانب يِّة تبُمتعددأحادي  نبوية املدينة املنورة  يف فضل وقد ورد

بزيادة الربكة يف ها دعا ألهل ) صلى اهلل عليه وسلم (النيب الفضائل اليت يأتي من أبرزها أن 

من ومضاعفة ثواب األعمال الصاحلة فيها من صالٍة وصياٍم وصدقٍة وحنوها . و هم ،اِعم وَصدِهُم

فضائلها منع دخول الكفار إليها كما هو احلال يف مكة املكرمة ، واستحباب اجملاورة فيها 

احل  على العيف فيها حتى ملا يرتتب على تلك اجملاورة من نيل الدرجات ومزيد الكرامات ، و

ن الفضل الذي صحَّ عن ابن عمر ) رضي اهلل عنهما ( أن رسول اهلل ) صلى اهلل املوت ملا يف ذلك م

 عليه وسلم ( قال :

) رواه الرتمذي ،  " من استطاع أن ميوت باملدينة فليمت بها ، فإني أشفع ملن ميوت بها "

 ( .  879، ص  3917احلدي  رقم 
وتتميز تتمتع بها  يًةعامل مكانًةللمدينة املنورة ن ومما سبق ُيمكن أن خنُل  إىل أ

على املقيم ينبغي  اوآداًبخاصًة ،  رمًةُحوهذا يقتضي أن تكون هلا ، عن سائر البلدان واملدن 

تعظيمها واحرتامها والقيام مبا جيب ملا يرتتب عليها من  لتزم بهاأن ُيراعيها وأن يوالزائر هلا بها 

ي عند اإلنسان املسلم من لسلو  االجتماعلعلى املسلم حنوها ، إضافًة إىل أن يف ذلك ترقيٌة 

 كل شأٍن من شوؤن احلياة .اإلسالمية بني أبناء اأُلمة يف نسيج الوحدة لتقويٍة جهة ، و

جيعلنا مجيًعا ممن يعرف للمدينة املنورة عظيم وختاًما : نسأل اهلل تعاىل أن 

مكانتها ، وُيراعي حرمتها ، ويتأدب بآدابها ، ويغتنم فرصة وجوده فيها لعمل الصاحلات 

 واحلمد هلل رب العاملني . ، والتقرب إىل اهلل بالطاعات 
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 من صور إيذاء املصلني يف املساجد

 

( .  18:  اجلالن ) سالورة   ا اْلَمَساِجَد ِللَِّه فحال َتد ُعوا َمَع اللَِّه أحَحالدً َوأحنَّ  القائل : احلمد هلل 

، املعلالم اإلمالام   نبينالا حممالٍد   من صلى وصام وطالاف بالبيالت احلالرام    والصالة والسالم على خري 

 بعد ؛ ، أما  الكراموعلى آله وصحبه 

يف نفالوس   سالاميةٍ  ومكانالةٍ  عظيمالةٍ  ٍةاألرض من منزلال  يفكلنا يعلم ما لبيوت اهلل ف

شالعار  مالن كونهالا    اويعتنون بها عناية كربى انطالًق، املسلمني الذين حيرتمونها وجيلونها 

مكان اجتماع املساللمني لالذكر اهلل سالبحانه وأداء فرائضاله     اإلسالم ، ورمز اجملتمع املسلم ، و

ي اهلل جالل وعالال   ، ولذلك فإن املسلم ال يأتي إليها إال وقد تطهر واستعد للوقوف بني يالد اليومية 

 .يف خشوع وخضوع يسأله من فضله ويستعيذ به من عذابه 

وإذا كان هذا هو حال املسلمني يف مساجدهم فإن هنا  بعض املصلني الذين يأتون 

 منهم ال من فيه من عباد اهلل من املالئكة واملصلني مبا ينبعُ  إىل املساجد فيؤذون ال بغري قصٍد

عن أكل بعض األطعمة ذات الروائح القوية  نانجٍة ومؤذيٍة منهم من روائح كريهٍة

ناسني أو مما يؤذي املصلني اآلخرين وُيضايقهم ؛ وحنوها ، الكراث  وأالثوم  وأكالبصل 

صّح عن متناسني أن يف ذلك األمر نهي  صحيح  وصريح  من النيب ) صلى اهلل عليه وسّلم ( الذي 

 : ، قال ) صلى اهلل عليه وسّلم ( ه، أن ) رضي اهلل عنهما (اهلل  جابر بن عبد

رواه  ) "ليقعد يف بيته  وأفليعتزل مسجدنا   فليعتزلنا ال أو ال ا أو بصاًلمن أكل ثوًم "

  .(  138، ص  855، احلدي  رقم  البخاري

) صلى اهلل عليه كما صحَّ عن جابر بن عبد اهلل ) رضي اهلل عنهما ( أن رسول اهلل 

 : قال  وسّلم (

الكراث  البصل والثوم و" من أكل  : وقال مرًة -الثوم  ( أي ) من هذه البقلة ، من أكل " 

) رواه مسلم ، احلدي  رقم  "مسجدنا ، فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم  فال يقربنَّ -

 .(   227، ص  1254

مالبالس   و، أمن املالبس اليت يرتدونها كاجلوارب املتعفنة  وقد تكون الروائح منبعثًة

، أو بعض املالبس الداخلية ، وحنو ذلالك ممالا حيصالل يف العالادة مالن أصالحاب       العمل املتسخة 

يالا    بعض املهن الذين ُيهملون العناية مبلبسهم وزينتهم وكأنهم مل يسمعوا بقولاله تعالاىل :  

 ( .   31: األعراف ) سورة   بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 

يؤذي من الناس من صور  خمتلفة إليذاء املصلني إذ إن هنا  ف، وليس هذا فحسب 

اليت تنبع  منه ومن مالبسه أو ما يف ُحكمه مما يتعاطاه املؤذية املصلني برائحة ) الُدخان ( 

بيده احلذاء هو حيمل يدخل املسجد ومن  كالشيشة وحنوها ، كما أن هنا بعض الناس 

، وغري مراٍع يف الصفوف املتقدمة غري مباٍل بقدسية املسجد رمبا كان و، حتى يضعها أمامه 

 .اآلخرين شاعر املصلني مل

وهكذا تتعدد الصور املؤسفة اليت يتم من خالهلا إيذاء املصلني يف بيوت اهلل بقصٍد أو 

 تنتشر مثل هذه املظاهر املزعجة اخلاط ة ؟! -يا عباد اهلل  -فلماذا بغري قصد ؛ 

، ونظافتها ، على طهارتها  انعمل مجيًع، فيوت اهلل يف األرض حرتم بُتال وملاذا 

 ؟  ٍم ومستمردائ بشكٍل، والعناية بها وتطييبها 

 نسأل اهلل تعاىل أن يوفقنا لطاعته وُحسن عبادته ، واحلمد هلل رب العاملني . وختامًًا :
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 عاىل وفضله تذكر اهلل 
 

خري من ذكالر رباله يف   والصالة والسالم على الذي أذن للمؤمنني بذكره ، احلمد هلل 

 : بعد ، أما  والتابعني، وعلى آله وصحبه األمني نبينا حممٍد بن عبد اهلل سره وعلنه ، 

يف حيالاة املساللم الدنيويالة     اعظيًمال  لذكر اهلل سالبحانه وتعالاىل تالأثرًيا    من املعلوم أنف

قسالوة  الايا والالذنوب ، وتالزول   تطم ن القلوب ، وُتحط اخلط( جل وعال ) واأُلخروية ، فبذكره 

ومنهالا  ، وُيحصِّن اهلل الذاكر من الشيطان وجنده ، وما ُشالرعت األعمالال الصالاحلة     من النفوس

إال إلقامة ذكر اهلل سالبحانه وتعالاىل ، فهالو خالري األعمالال ، وأزكاهالا عنالد اهلل        احلج والُعمرة 

تعالاىل  واجلهاد يف سبيل اهلل  خري  للعبد من إنفاق الذهب والفضةهو سبحانه ، وأرفعها درجة ، و

ألنه سالبيل الفالالح ،   بكثرة الذكر جل وعال عباده ، وقد أمر اهلل عن ذلك يف احلدي   ملا جاء

 .  ( 10 : من اآلية اجلمعةسورة  )  لحَعلَُّكم  ُتْفِلُحوَن اَواذ ُكُروا اللََّه كحِثرًي  فقال سبحانه : 

) صلى اهلل عليه ، أن النيب  رضي اهلل عنه () وثبت يف احلدي  الصحيح عن أبي موسى 

) رواه البخاري  " مثلُ  الذي ُيذكرُ اهلل ربه و الذي ال يذكر ربه مثل احلي وامليت " ، قال : وسّلم (

 ( . 1112، ص  6407، احلدي  رقم 

من الناس يغفلون أو يتغالافلون عالن هالذا الفضالل العظاليم ،       اا يؤسُف له أن كثرًيممَّو 

وال يعطونه بعض وقالتهم ؛ فمالا أن تنتهالي الصالالة حتالى      ، ويفرِّطون فيه حينما ال يهتمون به 

تراهم يتقافزون من أماكنهم يف صالفوف املصاللني متالوجهني إىل خالارج املسالجد ، وكالأنهم مل       

 : ( ) صلى اهلل عليه وسّلميعلموا ومل يسمعوا بقوله 

ال ُيحاف  عليهما عبد  مسلم  إال دخل اجلنة ، هما يسري  ، ومن  -أو َخلتان  -" خصلتان  

يعمل بهما قليل : ُيسبح يف ُدُبر كل صالة عشرًا ، وحيمد عشرًا ، وُيكبِّر عشرًا ، فالذلك  

، ص  5056) رواه أبو داوود ، احلدي  رقم  "مخسون وم ٌة باللسان ، وألف  ومخس م ٍة يف امليزان 

 يف حديٍ  آخر : ) صلى اهلل عليه وسّلم (( . وقوله  758

" معقبات  ال خييُب قائُلهن ، أو فاعلُهنَّ دبر كالل صالالٍة مكتوبالٍة ، ثالثالًا وثالثالني       

 1349) رواه مسلم  ، احلدي  رقم  وثالثني تكبرية " اوثالثاً وثالثني حتميدة ، وأربًع تسبيحة ،

 ( . 242، ص 

التسالبيح  جمالرد  ن ذكالر اهلل تعالاىل غالري حمصالوٍر يف     ن يعلم اجلميع أومن الضروري أ

العديالد مالن الكيفيالات والصاليغ املختلفالة الاليت بّينتهالا        فلاله  والتحميد والتهليل والتكالبري ؛  

األحادي  النبوية الصحيحة ، وهنا  قراءة بعض السور واآليات القرآنية الكرمية اليت يرتتالب  

 زيل الثالواب للعبالد  الوجال عظاليم األجالر   يف أوقالاٍت معينالٍة   ُمحافظة عليهالا  العلى اإلتيالان بهالا والال   

ا ا َوالالذَّاِكَراِت أحَعالدَّ اللَّالُه لحُهالم مَّغ ِفالَرًة َوأحج الرً      َوالذَّاِكر يَن اللََّه كحِثرًي  ا لقوله تعاىل :الصداًقالم

 .(  35: من اآلية  األحزاب) سورة  ا َعِظيًم

 منافع نفسيٍة عظيمالٍة ملالا ُيدخلاله علالى نفالس     اهلل تعاىل لِذكر ؛ ف وليس هذا فحسب

اإلتيان به من حصول الطمأنينة اليت يقول فيها نة ، وملا يرتتب على الذاكر من اهلدوء والسكي

   ُلوُبالَِّذينَ آَمُنواْ َوَتْطَمِ نُّ ُقُلوُبُهم ِبِذْكر  الّلِه أحالح ِبِذْكر  الّلِه َتْطَمِ نُّ اْلُق احلق جل يف ُعاله : 

 ( .  28الرعد : سورة ) 

كما نسأله جل يف لصاحل القول والعمل ، نسأل اهلل تعاىل أن يوفقنا مجيًعا  : اوختاًم 

  واحلمد هلل رب العاملني .ُعاله أن جيعلنا من الذاكرين اهلل تعاىل كثرًيا والذاكرات ، 

 (18 ) 
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 من منافع احلج
 

الصالة والسالالم  بيت احلرام ، والده حج من عباالذي فرض على املستطيعني احلمد هلل 

 :  بعد، أما   خري معلٍم وإمام ، وعلى آله وصحبه الكرامعلى 

للحج منافع عظيمة ال تكاد ُتحصى كمالا أخالرب اهلل تعالاىل يف كتاباله الكالريم      ف

وجامعة شاملة . وهي منافع  ( 28 : من اآلية احلجسورة  ) ِلَيش َهُدوا َمَناِفَع لحُهم   بقوله سبحانه : 

والسيما خروية ؛ فاحلج من أفضل األعمال عند اهلل تعاىل املنافع اأُل وإذ إن فيها املنافع الدنيوية 

 مالن منالافع  يأتي إال اجلنة ، و كما جاء يف احلدي  النبوي الشريف ليس له جزاء احلج املربور أن 

عفة احلسالنات ، وتكفالري   اأنه فرصٌة لعمل اخلريات والطاعات ، وتقديم الُقربات ، ومض احلج

 . والسي ات الذنوب واخلطايا 

مالن   اماال جيتمع يف غريهمن الفضائل  اجيتمع فيهعبادٌة  همن منافع احلج أنكما أن 

زيارة املسجد البدنية كالعبادات املنافع وشتمل على عبادٌة ت؛ فهو  اأُلخرىالعبادات والطاعات 

، والسعي بني الصفا واملروة ، والوقوف بعرفة ، كعبة املشّرفة الطواف بالاحلرام والصالة فيه ، و

 وغريها .وذبح اهلدي واألضاحي ، واحللق أو التقصري ، واملبيت مبزدلفة ، ورمي اجلمار ، 

، وثالالمن  كاليفاله  وتالعبادات املالية مثل نفقة احلالج  املنافع ويشتمل على كما أنه 

 الصدقات . من النفقات واأُلخرى يف أوجه الِبر ، وما قد ُيقدمه احلاج أو اأُلضحية اهلدي 

وترديد األذكار ، والدعاء ، والتكالبري ،  ، العبادات القولية كالتلبية املنافع ووهنا  

الدعوة إىل اهلل وتالوة القرآن الكريم ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، وإفشاء السالم ، و

 وحنوها .وإسداء النصيحة ، والتوجيه واإلرشاد ، ، 

الصالرب ،  علالى  الالنفس   ةرتبيال العبالادات الساللوكية ك  املنالافع و علالى  احلج يشتمل و

 ولني اجلانب ، والبذل ، والعطاء . واملساواة ، واالحتمال ، والتواضع ، والتسامح ، 

زيادة أواصر اأُلخوة اإلميانية اليت يأتي من أبرزها وهنا  العبادات واملنافع االجتماعية 

واحد ، وترسيخ مبادئ الوالء  يف زمٍناجتماعهم األخوي على صعيد واحٍد و بني املسلمني ،

 ، وحنو ذلك . بينهم والرباء 

لتجديد سنويٌة ُمتكررٌة  مناسبُةمنفعٌة عظيمٌة تتمثل يف كونه يف احلج كما أن 

، وفيه توحيد لألمة حتت  ، وانتشاهلا من التيه والتفكُّكها ومل مشلها واحتاد األمةوحدة معنى 

لبيك  هلا بأن الطريق إىل توحيدها ومجعها ليس له طريق غري طريق " ، وتذكري  راية اإلسالم

 . " اللهم لبيك

هدي القرآن ربط املسلم علمًيا وعملًيا بللحج أنه يعمل على ويأتي من املنافع الدينية 

أم  الكالريم علياله أفضالل الصالالة وأت التسالليم سالواًء أكانالت )  قوليالةً        ُسنة الالنيب  الكريم و

علالى  التفقه فيها للحاج حتى يتمكن مالن أداء ُنسالكه   معرفتها واليت ال غنى عن ( ، وعملية 

 . ) صلى اهلل عليه وسلم (الوجه الصحيح الذي جاءت به آيات الكتاب وأحادي  الرسول 

كالأن   املنالافع الدنيويالة الاليت حتصالل يف احلالج     كثري من الهنا  ليس هذا فحسب ، فو

عمليالات  مالن خالالل    ها النالاس مناليت يستفيد كثري من أنواع التجارة املباحة لل يكون مومسًا

احلالل ، وتبادل اخلربات يف هذا ب والبيع ، والشراء ، والتكُساملختلفة ، التبادل التجاري للسلع 

 ، وحنو ذلك .الشأن 

نفرُح به يف الدنيا و نسعُدنصيًبا هلل تعاىل أن جيعل لنا من منافع احلج أسأل ا وختاًما :

 اآلخرة ، واحلمد هلل رب العاملني .به يف 
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 اإلحرام يف احلج
 

الصالالة  رباب ، منش  السالحاب ، ُمعتالق الرقالاب ، ُمسالبب األسالباب ، و     احلمد هلل رب األ

، وعلى آلاله وصالحبه   سيد األولني واآلخرين ، شفيع املذنبني ، وحبيب رب العاملني والسالم على 

  :بعد ، أما  والتابعني

بعالد  احلالاج أو املعتمالر   لبس أحد شروط صحة أداء احلج ، وُيقصد به أن ياإلحرام  ُيعدُّف

 النصالف ا يسالرت  أحدهما إزاًرحبي  يكون ، الذي ال خميط فيه  القماشقطعتني من االغتسال 

للرجال ؛ أما  أبيضنياألسفل ، والثاني رداءً يسرت النصف األعلى كاماًل ، واألفضل أن يكونا 

أو حنو ذلك أو التربج  بالرجال، وأن حتذر التشبه الساترة  ثيابالاملرأة فلها أن تلبس ما شاءت من 

 . فإن ذلك غري وارد اا معيًن، وأن ال ُتخص  للعمرة لوًن

،  يالة لحالو رأسالال يف  اإلحالرام  تطيب عنُسنة ال ىنسي الأحرام مالبس اإل من لبسوعلى 

 اهلل عنها ( أنها قالت :  رضيعائشة )  املؤمننيمن حدي  أم   الصحيحنيما جاء يف الل

حرم ، وحلله قبل أن الحني ُي إلحرامه ) صلى اهلل عليه وسّلم (ُأطيب رسول اهلل  كنت" 

 ( .  249، ص  1539البخاري ، احلدي  رقم رواه )  " يطوف بالبيت

 اإلحرامنوي وأن يبنية سنة الوضوء ، بعد اإلحرام صلي ركعتني ن ُيأكما أن للُمحرم 

،  " اللهم عمرة لبيك"  أو" ،  لبيك حًجاأو " "   عمرًة لبيكهر بها قائاًل : " أن جيوأو احلج ، بالعمرة 

 .  " حًجااللهم  لبيك"  أو

كمالا أن مالن ُيسالر     التلبية . واإلشارة إىل أن على النساء عدم اجلهر بالنية أوهنا نجدر 

شرتط عنالد  يأن  هيعوق إمتام نسك من عائق فااإلسالم ومساحته أن أباح للمحرم عندما خي

 رماللمحال شرع لالُيال وعنالد ذلالك   ، (( حابس  فمحلي حي  حبستين  حبسين إنقول : )) يف،  هإحرام

ول الأن تلبية رسال  -رضي اهلل عنهما  -فقد ورد عن ابن عمٍر ، الثابتة  مشروعةالالالبدء يف التلبية 

 : ) صلى اهلل عليه وسّلم (اهلل 

 ، لبيك ال شريك لك لبيك ، إن احلمد والنعمة لك وامُللك ، ال شريك  لبيكاللهم   لبيك"  

 ( .  251، ص  1549، احلدي  رقم البخاري رواه )  " لك

بالدأ  ي حتىر منها اكثأن حيرص على اإلو، التلبية ب صوتالرفع أن يكما أن للمسلم 

 لبني بصوٍت منخفض . ُيلهن أن الطواف بالبيت احلرام ، أما النساء ف

 أو همالن شالعر  أخالذ  يمجيالع حمظالورات اإلحالرام ؛ فالال      نالب تجيب على احملرم أن جيوهنا 

 هرأسال  يغطال ُيالصاليد ، وال   قتلي، وال  هأو إحرام هتطيب بعد اإلحرام يف بدنيوال ،  شي ا هأظفار

 لتعريفهالتقط لقطته إال يشجر احلرم ونباته األخضر ، وال شيً ا من قطع يمالصق ، وال غطاٍء ب

املخاليط   لالبس يكان ذلك باللمس أو التقبيل أو حنوهمالا ، وال  أسواًء  بشهوٍة هباشر زوجُي، وال 

 الَّعلالى املالرأة أ  ، و حنوهالا أو ،  اأو خًفال ، أو سروااًل ، أو عمامالًة  ،  اأو ثوًب،  اكان ذلك قميًصأسواًء 

يف يديها لورود النهي عالن ذلالك ؛ إال أن    الُقفازينأالَّ تلبس و. النقاب أو الربقع أو حنوهما تلبس 

 ُتغطي وجهها باخلمار وحنوه .  أنعليها متى كانت حبضرة رجاٍل أجانب من الواجب 

غالري   واخلالات ، بلالبس الالنعلني   للُمحالرم  أنه ال بالأس  كما أن مما ينبغي التنبيه عليه 

بتغيالري له واحلزام ، وال بأس ، والساعة ، الطبية أو الشمسية والنظارة ، ومساعة األذن ، املذهب 

، وحنو ذلك ممالا بّيناله أهالل العلالم يف     اإلحرام وغسلها وتنظيفها ، وغسل الرأس والبدن  مالبس

 . هذا الشأن 

 .  توفيق والسّداد واهلداية والرشاد ، واحلمد هلل رب العبادوختاًما : نسأل اهلل تعاىل ال

 (20  ) 



 22 

 من معاني اإلحرام 
 

 : بعد ، أما أتقى آمٍر وأبر مأمور ، والصالة والسالم على العزيز الغفور احلمد هلل 

 ليس جمرد شعاٍر هكما أن، أثناء أدائه لُنُسكه رداٍء يلبسه امُلحرم  ليس اإلحرام جمردف

فهالو  ها املسلم إتباًعا واقتالداًء ،  ؛ ولكنه عبادٌة يؤديمن الناس عن غريهما املعتمر  مييز احلاج و

من املواقيالت ) وهالي    -يف الغالب  -ويكون اإلحرام ا ، نية الدخول يف احلج أو العمرة أو فيهما مًع

علالى  ولُيحرم منها من أراد احلج أو الُعمرة ،  ) صلى اهلل عليه وسّلم (األماكن ( اليت عينها النيب 

 ما يلي :يأتي من أبرزها الرغم من كونه عبادة إال أن له منافع ُأخرى 

وزينتها من متاع الدنيا يف رحلة احلج أن يف نجرد احملرم من ثيابه داللٌة على نجُرده أواًل ( 

والثياب ، ويتخلصون مالن  س عندما يطرح اجلميع ما عليهم من املالبوهو ما ُيمكن مالحظته 

كل أنواع الزينة املباحة ليكون مظهرهم واحًدا وزيهم متشابًها يف تلك الرحلة اليت ال يبتغالون  

 فيها سوى مرضاة اهلل تعاىل وعفوه وُغفرانه .

لى يكون يف أعداللٌة على أن احملرم م اثانًيا ( أن يف ارتداء احلاج أو املعتمر للباس اإلحر

، وحني الطالواف ببيتاله املعظالم ، وعنالد     بني يدي اهلل تعاىل  هوقوفواخُلضوع حني درجات التذُلل 

 .السعي بني الصفا واملروة ، وعند الوقوف باملشاعر املقّدسة والتنقل بينها 

يف ملبسهم املوحد الذي يؤدون الفريضالة فياله ،   اإلحرام مساواٌة بني احُلجاج أن يف ا ( ثالًث

، زيهم واحد ، وربهالم  وال بني أبيض وال أسود ، وال كبري وال صغري  فال فرق فيه بني غين وفقري ،

 .واحد ، وقبلتهم واحدة ، وشعارهم الذي يرددونه واحد 

 ااإلحالرام تعريًضال  لبس نجريد معظم أعضاء جسم اإلنسان من الثياب عند  يفأن ا ( رابًع

وغريهالا مالن الظالروف     ، الشالمس ، وألشالعة   والساقني ، للهواء الطلالق  ، واليدينللرأس ، والرقبة ، 

يسالرتيح فيهالا    ؛ حيال   من النشاط واحليوية اجلسم شيً ا إكساباليت هلا أثر  واضح  يف اجلوية 

وحنو ذلك مما الطلق عند تعرض مسام اجلسم للهواء  نشاطه، ويستعيد  اجلسم ويسرتجع قواه

 .ال يتحقق يف حياة اإلنسان العادية 

احلاج أو امُلعتمالر عنالدما يعالزم    ن يف اإلحرام مدعاٌة للنظافة الشخصية ؛ إذ إن ا ( أخامًس

عظيمالًة   فع امنال على اإلحرام فإنه ُيسن لاله تنظيالف جسالمه ، واالغتسالال ، والتطيالب ويف ذلالك       

، سواًء يف رأسه أو شاربه الشعر الطويل : مثل سبب له األذى اجلسم مما قد ُي ختلي تتمثل يف 

وشعر اإلبطني ، وحنو ذلك مما قالد يكالون مظنالة اجتمالاع اجلالراثيم       ، العانةواألظفار ، وشعر 

 يف حتمالل قالد تتسالبُب   آثار احلركة الكثرية يف احلج كما أن  . وحنوهوالقذر وامليكروبات 

ألتربة ، وخروج العرق ، وهذا قد يُسد مسام الُغدد العرقية فيالؤدي  لغبار وابعض أعضاء اجلسم ل

؛ األمر الذي يوجب على  داخل اجلسمالسامة  بعض النفايات، وبقاء  اجللدية بعض األمراضإىل 

 من تلك األتربة والغبار والعرق وحنوه . اوختليصه، جسمه أعضاء احلاج أن يعتين بتنظيف 

علالى  لإلنسان ن يف اإلحرام من املواقيت وقبل الوصول إىل حرم اهلل اآلمن تربيٌة ًسا ( أساد

قد أقبل إىل مكاٍن ُمقدٍس ، فعلياله أن يستحضالر ذلالك ، وأن    ه ناستشعار عظمة هذا احلرم ، وأ

يدخل يف معاهدة سالٍم مع هذا املكان مبن فيه من الناس ، وما فيه من املخلوقالات والكائنالات   

َوَمالن  َدَخلحالُه    الذي قال فيه تعالاىل :  ألنه يكون بدخوله ذلك يف حرم اهلل ومحاه اآلمن ؛ اأُلخرى 

 . ( 97 : من اآلية آل عمرانسورة  ) كحاَن آِمنًا 

وأن ُييسر وختاًما / أسأل اهلل تعاىل أن يتقبل من عباده حجهم ودعاءهم واستغفارهم ، 

  واحلمد هلل رب العاملني .هلم إمتام مناسكهم على النحو الذي ُيرضيه سبحانه ، 

 (21 )  
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 ظاهرة االفرتاش يف احلج ومساوئها
 

مالن  علالى  الصالالة والسالالم   والذي أرشد إىل تقوى القلوب بتعظيم املشاعر ، احلمد هلل 

  أما بعد :اهتدى بهديه األكابر و األصاغر ، 

ال شك أن موسم احلج ُيعد اجتماًعا إميانًيا مبارًكالا للماليالني مالن املساللمني الالذين      ف

اًسا من بقالاٍع شالتى ،   اليت نجمع ُأناملباركة يفدون إىل هذه البقاع الطاهرة ألداء هذه الفريضة 

ولغاٍت خمتلفة ، وعاداٍت وتقاليد وثقافاٍت متباينة ؛ األمر الذي ينتج عناله بعالض املشالكالت    

تظهالر   اليتاملشكالت أبرز من ُتعد أخطرها ظاهرة االفرتاش اليت  أبرزها والكربى اليت يأتي من 

تشالار هالذه   حيال  يكثالر ان  ، والساليما يف مشالعر منالى    ، بوضوح يف موسم احلج من كل عالام  

بشالكٍل عشالوائٍي   وبالني املخيمالات    ر ، ويف الشالوارع ، وعلالى األرصالفة ؛   الظاهرة حتت اجلسو

يرتتب على وجوده الكثري من املتاعب وامُلشكالت اليت تكون نتائجها ) يف الغالب ( مؤسفًة 

ومؤملة للجميع ال مسح اهلل ، وعلى الرغم من كونها ظاهرًة سلبيًة إال أنها تتكرُر كل عالاٍم ،  

ر اجلمالالرات وعلالالى وجالاله اخُلصالالوص يف املنطقالالة امُلجالالاورة للجمالالرات ، والُطالالرق املؤديالالة إىل جسالال

تنتج عن هذه الظالاهرة  غالًبا ما اليت والسلبيات من أهم املساوئ وهنا ُنشري إىل أن مبنطقة منى . 

 ما يلي :اخلاط ة 

تتسبب يف إعاقة حركة السري يف املنالاطق الاليت تنتشالر فيهالا سالواًء      أن ظاهرة االفرتاش أواًل / = 

اجلهالات الرمسيالة الاليت ُتقالدِّم     آليالات ومركبالات   للحجاج الذين يؤدون مناسكهم ، أو لالبعض  

؛ األمر اخلدمات للحجاج كاملستشفيات ، والدفاع املدني ، واهلالل األمحر ، واإلسعاف ، وحنوها 

 .الذي حيول دون تقديم الكثري من اخلدمات عند حصول ما يستدعي وجودها 

مالن امُلالتخلفني   تيح الفرصة ألعداٍد كالبريٍة  بشكلها العشوائي ُيثانًيا / أن ظاهرة االفرتاش = 

فيندسُّالون بالني احُلجالاج ومالن ثالم      عن السفر ، والذين ال حيملالون تصالاريح ألداء مناسالك احلالج     

سريهم ، ويف ذلك مالا فياله مالن املخالاطر الكالبرية       مزامحتهم وعرقلةو سهمون يف ُمضايقتهمُي

 .اليت ال ُتحمد عقباها ال مسح اهلل واحتمال وقوع الكوارث املؤسفة 

فقالدان  ظاهرة االفرتاش سبب  رئيس  يف انتشار بعض ألالوان اجلالرائم كالسالرقات و   أن ثالًثا /  = 

عاف األنفالس نتيجالًة   ض اما يقوم بهن املخاصمات واملنازعات اليت عادًة املمتلكات وحنو ذلك م

 للفوضى والعشوائية .

تكالون سالبًبا يف حصالول    رمبا والشديد ، رابًعا / أن ظاهرة االفرتاش تؤدي إىل حصول الزحام = 

بعض سقوط رتتب عليها كما أنه قد يبني املشاعر ، الذين يتنقلون التدافع بني أفواج احلجاج 

، أو تعثالرهم يف املفرتشالني   والسيما مالن النسالاء واألطفالال وكبالار السالن      احلجاج على األرض 

  .األمر الذي تنتج عنه كثري  من احلوادث املؤملة واملناظر املؤسفة وأمتعتهم 

وانتشالار املخلفالات الاليت    إىل انعدام النظافة ، بطبيعة احلال خامًسا / أن ظاهرة االفرتاش تؤدي = 

الكثري من املخالاطر   األمر الذي الُبد وأن ينتج عنه حصولمن كل مكان ،  تُُحيط باملفرتشني

اج ، وغري ذلك مما يؤثر على سالمة احلجال وانتشار العدوى ببعض األمراض ، الصحية والبي ية 

 .واحتمال تعريضهم للخطر ال مسح اهلل 

فيا عباد اهلل : لنحذر من هذه الظالاهرة الساللبية ، ولنحالرص مجيًعالا علالى معاجلتهالا ،        

خماطرهالا ، واهلل تعالاىل    واإلسهام اإلجيابي يف القضاء عليها حتى نسّلم مجيًعا مالن مضالارها و  

       رب العاملني . ، واحلمد هللونسمع ونقرأ مبا نقول  نا مجيًعاسأل أن ينفعن
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 ( 1من األبعاد الرتبوية للحج ) 
 

ذلك أحد جعل افرتض على القادرين من عباده احلج إىل بيته احلرام ، والذي احلمد هلل 

 : بعد أما ، أفضل مرسٍل وأكمل إمام والصالة والسالم على ، أركان اإلسالم 

افرتضها اهلل تعاىل على عباده  وفريضٌةمن أركان اإلسالم اخلمسة ،  احلج ركن إن ف

علالى األمالة   ينبغالي   تعليمالي   وموسم  تربوي  مؤمتر إىل جانب ذلك ملن استطاع إليه سبيال . وهو 

بالأكرب قالدٍر مالن الفوائالد     يف كل عاٍم وأن خترج منه ، بشكٍل دورٍي املسلمة أن تستفيد منه 

ترتتالب علالى خمتلالف األبعالاد الرتبويالة هلالذه الفريضالة العظيمالة الاليت          ميكن أن واملنافع اليت 

وحيالالاة اجملتمالالع خباصالالة ، تالالنعكس آثارهالالا ونتائجهالالا علالالى سالاللو  وتربيالالة اإلنسالالان املسالاللم 

 لفريضة احلج ما يلي :  األبعاد الرتبوية. ولعل من أبرز بعامة اإلسالمي 

: فعلى املسلم الذي يأتي وعال أوالً / تربية اإلنسان املسلم على تعظيم حرمات اهلل جل 

، وأن يعرف هلذه املشالاعر حقهالا   ، حاًجا أو معتمًرا إىل هذه البقاع املقدسة أن يعظم حرمات اهلل 

الديار املقدسة إمنا إىل دخوله جرد فيخل  العبادة فيها هلل وحده ال شريك له ، وأن يعلم أنه مب

،  ااىل أمر عبادة بالأن يكالون حَرُماله أمًنال    ألن اهلل تع، يدخل يف معاهدة سالم مع الوجود كله 

من دخلاله آمًنالا علالى نفساله وعرضاله      يكون أن الذي ُيشري إليه هذا الوصف يقتضي واملعنى 

بل إن احليوان والنبات وما يف حكمهما يشرت  يف هالذه املعاهالدة   ، وماله ؛ وليس هذا فحسب 

 ( . 97) سورة آل عمران : من اآلية  نًا َوَمن  َدَخلحُه كحاَن آِم األمنية اليت يؤكدها قوله تعاىل : 

يفرض على احلاج واملعتمر أن يكون يف رحلته إىل هذه  إنساني  وهذا فيه ُبعد  تربوي 

الديار املقدسة عاقًدا العزم على تعظيم حرمات اهلل تعاىل ، وعدم إيذاء من فيها من الكائنات ، 

وما فيها من املكونات ملا يرتتب على ذلك من الوعيد الشديد بالعذاب األليم الذي جاء يف معنى 

 (.  25) سورة احلج :  بإحلاٍد بُظلٍم ُنِذقه من عذاٍب أليم ومن ُيرد فيه  قوله تعاىل : 

وهالو مالا ميكالن أن     ثانًيا / حتقيق معنى اإلخالص الكامالل هلل وحالده ال شالريك لاله    

من كل األغالراض الدنيويالة    ايتحقق لإلنسان املسلم عندما يقصد هذه الديار املقدسة متجرًد

، والطمالع يف  واالمتثال ألمره  ُمتمثلًة يف طاعة اهللايته والغايات احلياتية ، وعندما تكون غ

 .  مرضاته جل جالله

وهذا فيه ُبعد  تربوي ذاتي يتمثل يف أهمية تربية النفس البشرية على إخالالص النيالة   

 وصالح الطوية يف ُمختلف األقوال واألعمال فرديًة كانت أو مجاعية .

) صلى اهلل عليه تباع هلدي سيدنا حممٍد / تربية اإلنسان املسلم على االمتثال واإل اثالًث

. وال يكالون هالذا اإلتبالاع للسالنة      "خالذوا عالين مناسالككم "   الذي صح عنه أنه قال :  وسّلم (

النبوية إال بسؤال أهل العلم املوثوق يف ديالنهم وأمالانتهم ، ومعرفالة الكيفيالة الصالحيحة ألداء      

املناسك والشعائر املختلفة ، واالبتعاد عن البدع والضالالت ، وتصحيح األخطاء اليت يقالع فيهالا   

  كثري  من احلجاج بقصٍد أو بغري قصد .

كالن أن يتحقالق علالى    روحي  عظيم  يتمثل يف أن متالام العمالل ال مي   وهنا بعد  تربوي 

املسالتمد مالن كتالاب اهلل العظاليم ، وسالنة      الوجه الصحيح إال إذا كان موافًقا للمنهج الربالاني  

المة اإلتبالاع هلالدي   ؛ إضالافًة إىل صالحة وسال   الرسول الكريم عليه أفضل الصالة وأت التسالليم  

 .  ه وال ريبال شك فيا الصحيح الذي النبوة ومنهجه

 واحلمد هلل رب العاملني .وّفق اهلل اجلميع لكل قوٍل سديد ، وفعٍل رشيد ، 

 (23 ) 



 25 

 ( 2من األبعاد الرتبوية للحج ) 
 

  ، أما بعد : من ال نيب بعده، والصالة والسالم على وحده احلمد هلل 

، ُنشالري إىل  لفريضة احلج  األبعاد الرتبويةأبرز ملا سبق احلدي  عنه حول استكمااًل ف

 :ما يلي بعض هذه األبعاد في

/ تدريب النفس البشرية خالل رحلالة احلالج علالى االلتالزام بالنظالام واالنضالباط        ابًعار

العظاليم ، عالن طريالق االلتالزام     اإلميالاني  ملا يرتتب على ذلك من إجناح هالذا املوسالم   السلوكي 

، واحلالرص علالى   والعشوائية ، والُبعد عن الفوضى التنظيمية الفردي واجلماعي بالتعليمات 

إتباع إرشادات السالمة ، واملشاركة الفردية واجلماعية يف التنظيم ، واحلرص على التوعيالة  

لكالل مالن التالزم بهالا أداءَ  شالعائر احلالج        -بالإذن اهلل تعالاىل    -الشاملة الصالحيحة الاليت تكفالل    

الدقالة والنظالام ،    ربالي النفالوس علالى   . ويف هذا ُبعالد  تربالوي  تنظيمالي يُ    اومناسكه أداًء سليًم

 وااللتزام بهما يف خمتلف شؤون احلياة . 

احلجالاج  املساللمني مالن    / تربية املسلم نفسه على حسالن التعامالل مالع إخواناله     خامًسا

إ نََّما اْلُمؤ ِمُنالوَن   الذين تربطه بهم رابطة األخوة اإلميانية املتمثلة يف قوله تعاىل : واملعتمرين 

( .  ويف هالذا ُبعالد  تربالوي أخالقالي يفالرض علالى احلالاج         10) سورة احلجالرات : مالن اآليالة     إ خ َوٌة 

، وأن يتخلق معهم باألخالق احلسنة ، وأن احلجاج واملعتمر والزائر أن حيسن التعامل مع إخوانه 

ُيحسن مصاحبتهم ومعايشتهم ، وأن يتحمل ما قد حيصل منهم مالن أخطالاء أو حنالو ذلالك بالأن      

اع يف هالذه البقال   اوقف يف حدود وضوابط األخالوة اإلميانيالة الاليت مجعالتهم مجيًعال     يتعامل مع امل

 غفرانه . اهلل اآلمن يطلبون رمحته ويرجونللرمحن يف حرم  الطاهرة ضيوًفا

من مبدأ حمبالة املساللم    اًلاانطالق/ تربية اإلنسان املسلم على حب اخلري للجميع  سادًسا

آلخرين من املسلمني الذين مل يسبق أن تيسرت هلالم   والعمل على إتاحة الفرصة، ألخيه املسلم 

فرصة أداء مناسك احلج والعمرة والزيارة ، والذين هم يف شوٍق شديٍد وحاجٍة ماسٍة إىل مساهمة 

إخوانهم يف حتقيق هذا األمل الذي تنشده أنفسهم ، وتهفوا إليه أف دتهم . وهذا فيه بعالد  تربالوي    

الفرد املساللم إىل جمتمعاله اإلسالالمي الالذي يعاليف فياله ،       اجتماعي  يتمثل يف حتقيق انتماء 

 ويتفاعل مع من فيه وما فيه ، فيفرح لفرحهم ويتأمل ألملهم .

، وهالو ُبعالد  تربالوي     االنتمالاء لأُلمالة املساللمة    مبالدأ  سابًعا / تربية اإلنسان املسلم على 

م يف هالذه البقالاع   عندما يلتقي املاليني من أبناء اإلسالال يتجسد يف أبهى صوره وأمجل معانيه 

وُمتحملني يف سبيل ذلك ألواًنا مالن املتاعالب واملشالقات ،    ، ُمستجيبني ألمر اهلل تعاىل ، املقدسة 

الوصول إليها بتضحياٍت كثريٍة تؤكد كلها على وحدة األمة املسلمة ، وُمضحني يف سبيل 

 وقوة الرابطة اإلميانية بينهم .

 وُحسن استثماره فيمالا ُيقرباله إىل اهلل تعالاىل   ثامًنا / تربية املسلم على اغتنام الوقت 

، وأن مالن الضالياع   والسيما أن الوقت هو احلياة ، فكان لزاًما على احلاج أن حيرص على وقتاله  

يكالون  ، وأن يكون دقيًقا و ُمنضبًطا يف كل شأنه حتالى  يف حله وترحاله يلتزم مبواعيده 

    عمله كاماًل وتاًما بإذن اهلل تعاىل .

، وسالعيهم   اأسأل اهلل تعاىل أن يتقبل مالن عبالاده ، وأن جيعالل حجهالم مالربورً     وختاًما / 

  ، وذنوبهم مغفورًة ، إنه مسيع جميب .  امشكوًر
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جاج يف يوم عرفة
ُ
 من أخطاء احل

 

، وأكمل فيه الدين وأتَّ اإلنعام  الذي فضل يوم عرفة على سائر أيام العام ، احلمد هلل 

، وعلالى آلاله   الساليد اإلمالام   نبينا حممٍد بن عبالد اهلل  واألنام ،  لقاخلوالصالة والسالم على خري 

 : بعد ، أما الكرام وصحبه 

خالرُي  جاء يف فضالله أناله   يوم  عظيم هو اليوم التاسع من شهر ذي احلجة ، وهو يوم عرفة ف

فياله  تتوافالد  هالو يالوم   و، باهالاة  يالوم امل وأنه يوم العتق من النار ، وأنه يوٍم طلعت عليه الشمس ، 

على الرغم مالن  مجوع احلجيج إىل صعيد عرفات للوقوف به منذ طلوع الشمس حتى غروبها ، و

األخطالاء وامُلخالفالات الاليت قالد     عظيم منزلة هذا اليوم وكريم أجره وثوابه إاّل أن هنا  عدًدا مالن  

 :سواًء أكانت بقصٍد أو بدون قصد ، ومنها حتصل من بعض احلجاج 

ألن قد ُيبطل احلج ؛ النزول خارج حدود عرفة وعدم تقصي حدودها ، وهذا خطأ اًل / أو

 حي  إن الوقوف بعرفة ركن  ال يصح احلج بدونه.، من وقف خارج حدود عرفة فاته احلج 

يف عرفات عند الدعاء ولو كانت القبلة ( جبل الرمحة ثانًيا / استقبال اجلبل امُلسمى ) 

ميينه أو مشاله ، وهذا كله خمالف للُسنَّة ؛ إذ إن على احلاج أن  خلف ظهر الداعي أو عن

 اجلبل بني يديه نجاه القبلة.وال بأس أن جيعل يستقبل القبلة عند الدعاء ، 

اعتقاد البعض بوجوب صعود اجلبل والصالة يف أعاله ، وهذا أمر  مل يثبت عن  ثالًثا /

فعله ، وما تزاحُم الناس على اجلبل والتعبد بالصعود إليه إال  ) صلى اهلل عليه وسلم (النيب 

 . وتعريض النفس للهال  واخلطر يرتتب على ذلك من املشقة قد ؛ إضافًة إىل ما حمدثٌة بدعٌة 

، وصرُف  سواًء أكان ذلك قولًيا أم عملًيااالنشغال يف يوم عرفة مبا ال فائدة منه رابًعا / 

ب ، واإلكثار من اوالشر طعاملحادي  الدنيوية ، واالنشغال باالوقت فيما ال نفع فيه كاأل

النوم ؛ وهذا كله خمالف  للُسنَّة اليت حت  املسلم على التفر  يف هذا اليوم امُلبار  لإلكثار من 

. ، والصالة النافلة الدعاء ، والذكر ، وتالوة القرآن الكريم والتقرب إىل اهلل تعاىل بالعبادة 

جاء إلتاحة  للُحجاج يف هذا اليومتقديم صالة العصر مع الظهر وهنا نجدر اإلشارة إىل أن 

 حتى تغرب الشمس . هتطاعواالنشغال باهلل بقية النهار ، لعبادة وا تفرغالفرصة هلم حتى ي

خرج من االنصراف من عرفة قبل غروب الشمس ، وهذا خمالف  للُسنَّة ؛ فمن خامًسا / 

 . من واجبات احلج ، وعليه فدية الغروب ومل يرجع ، فقد تر  واجًباحدود عرفة قبل 

االندفاع الشديد واإلسراع باخلروج من عرفة إىل مزدلفة مع ما يصاحب ذلك من  سادًسا /

وانعدام السكينة ، وحصول اخلصام بني الناس ، وهذا والعشوائية ، الفوضى ، واإلزعاج ، 

أنه قال : إنه دفع مع  -رضي اهلل عنهما  -للُسنَّة النبوية اليت ثبت عن ابن عباٍس كله خمالف  

 اشديًد وراءه زجًرا ) صلى اهلل عليه وسلم (يوم عرفة فسمع النيب  ) صلى اهلل عليه وسّلم (النيب 

" أيها الناس ، عليكم بالسكينة ، فإن الِبرَّ ليس لإلبل ، فأشار بسوطه إليهم وقال :  اوضرًب

 ( . 271، ص  1671) أي السرعة ( ) رواه البخاري ، احلدي  رقم  باإليضاع  "

تأخري صالالة املغالرب والعشالاء حتالى يالتم الوصالول إىل مزدلفالة األمالر الالذي قالد           سابًعا / 

ولالو يف الطريالق    مجًعالا غي أن ُتصلى املغرب والعشالاء  يستدعي خروج الوقت ، وهذا خطأ ، فينب

 ولو مل يصل احلاج إىل مزدلفة .، قبل خروج وقتها ولكن 

، مالن القالول والعمالل    وختاًما / أبتهل إىل اهلل تعاىل أن يوفق اجلميع ملا ُيحباله ويرضالاه   

 واحلمد هلل رب العاملني .
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شرفة
ُ
 من أخطاء الطواف بالكعبة امل

 

مالن أمالره   لسالالم علالى   والصالة واالذي جعل بيته احلرام مثابًة للناس وأمًنا ، احلمد هلل 

  :بعد أما ، اهلل بأن يولي وجهه شطر املسجد احلرام ، وعلى آله وصحبه الكرام 

سبعة أشالواٍط ، حبيال  جيعالل الطالائف الكعبالة      الطواف بالكعبة امُلشرفة يكون ف

يقالوم بهالا املساللم سالواًء أكالان حاًجالا أم معتمالًرا أم        وجليلالة  وهو عبادٌة عظيمة ، على يساره 

) صلى اهلل عليه وسّلم عن ابن عباس ) رضي اهلل عنهما ( أن النيب جاء يف فضلها قد و، متطوًعا 

، فمالن تكلَّالم فياله فالال     الصالة ؛ إال أنكم تتكلمون فياله   " الطواف حول البيت مثُل: قال  (

 . (  230، ص  960  رقم احلديالرتمذي ، )  "إال خبري  يتكلمنَّ

 يلي :  بالكعبة ماهم عند طوافناس ليت يقع فيها بعض المن أبرز املخالفات اويأتي 

البدء بالطواف قبل حماذاة احلجر األسود ، أو بدءًا من على مستوى باب الكعبالة ،  أواًل / 

املساللم مالن ذلالك أو    ألن الُسنَّة بدء الطواف باستالم احلجالر األسالود إن متكالن    ، وهذا خطأ وغلو 

 االكتفاء باإلشارة إليه فقط .

جر وال ُيطاف حِب، كأن ُيطاُف بالكعبة وحدها عدم الطواف بالبيت كاماًل ثانًيا / 

، فاحِلجُر جزء  من الكعبة ، وال يصح الطواف بدونه ، ومن  إمساعيل معها ؛ وهذا خطأ كبري 

 وقع يف ذلك فعليه اإلعادة .

اليماني من الكعبة ، والُسنَّة مسُحه باليد اليمنى إن تيسر ذلك تقبيل الركن ثالًثا / 

 ، فإن مل يتيسر فعلى الطائف أن ميضي دون اإلشارة إليه أو الوقوف عنده .

ورمبا إيذاُء الغري من أجل تقبيل ، واملدافعة ، ورفع الصوت ، واملشامتة ، املزامحة رابًعا / 

 . ة النبوية وتعاليم الدين احلنيف احلجر األسود، وهذا أمر  خمالف  للُسنَّ

التمسح باحلجر األسود أو الترب  به ، أو التمسح حبيطان وأركان الكعبة ، خامًسا / 

وهديه  ) صلى اهلل عليه وسّلم (أو كسوتها ، أو باملقام وحنوها . وهذا ُمخالف  لُسنَّة النيب 

اليمنى ، واحلجر األسود من الذي مل يصح أنه َمسَح سوى الركن اليماني باليد الكريم 

 الكعبة عند استالمه .

ختصي  كل شوط من أشواط الطواف أو السعي بدعاٍء معني ، واالعتماد سادًسا / 

على ما يتداوله بعض احلجاج واملعتمرين من كتيباٍت وأدعيٍة مل ُينزل اهلل بها من سلطان ، 

ًء لكل شوط أو حنو ذلك ؛ سوى أنه خص  دعا ) صلى اهلل عليه وسّلم (فلم يثبت عن النيب 

) صلى اهلل أنه قال : مسعُت النيب  -رضي اهلل عنهم  -صحَّ عن عبد اهلل بن السائب عن أبيه   ما

ربنا آتنا يف الدنيا حسنًة ، ويف اآلخرة " يقول ما بني الركن اليماني واحِلج ر :  عليه وسّلم (

 .( 3042، ص 3098احلدي  رقم ، 2) رواه احلاكم ، ج " حسنًة ، وقنا عذاب النار

ترديد األدعية اجلماعية خلف من يدعو بشكٍل ُمزعٍج ، وأصواٍت مرتفعة ، سابًعا / 

اخلشوع ، وُتشوش على الطائفني ؛ إضافًة إىل أن يف ذلك خمالفًة للُسنَّة ، فاملشروع أن  ُتذهُب

 وملن شاء بدون رفع الصوت .، يدعو كل شخ  لنفسه 

ند حماذاة احلجر األسود والتكبري ثالًثا ، وهذا خطٌأ شائع  ، ومدعاٌة الوقوف عثامًنا / 

حلدوث الزحام يف ذلك املكان ، ويرتتب عليه تعطيل حركة الطواف ، والصحيح أن على 

 الطائف أن ُيكرب مرًة واحدًة وهو سائر  بدون وقوٍف أو تعطيٍل لآلخرين .

وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلالى   وفق اهلل اجلميع ملا ُيحبه ويرضاه ، وختاًما :

 آله وصحبه أمجعني .



 28 

 (26 )  
 من أخطاء السعي بني الصفا و املروة 

 

للخطايا والذنوب ، والصالالة والسالالم علالى    ًرا فِّاحلج املربور ُمكالذي جعل احلمد هلل 

  :بعد أما ، وحبيب القلوب كريم السجايا 

أشالواٍط ، حبيال  يبالدأ احلالاج أو املعتمالر مالن       سالبعة  السعي بني الصفا واملروة يكون ف

 الصفاء وينتهي باملروة ، ومن أبرز املخالفات اليت يقع فيها البعض عند أدائهم للسعي ما يلي :

إ نَّ الصَّفحا َواْلَمر َوةح ِمن  َشَعاِئر  اللَِّه فحَمن  َحجَّ اْلَبي َت أحو  اع َتَمَر فحال  تالوة قوله تعاىل : أواًل ( 

. يف  ( 158 : البقرةسورة  )  اَح َعلحي ِه أحن  َيطَّوََّف ِبه َما َوَمن  َتطحوََّع َخي رًا فحإ نَّ اللََّه َشاِكر  َعِليم ُجَن

كل شوط من أشواط السعي وهذا غري صحيح ؛ ألن الصواب قراءُتها مرًة واحدًة عند االقرتاب 

 من الصفا يف بداية السعي فقط .

 السعي عند إقامة الصالة ؛ وهذا خطأ ، فالواجب على من أدركته االستمرار يفثانًيا ( 

، الصالة وهو يف السعي أن يقطع سعيه ، ويؤدي الفريضة حتى ال تفوته صالة اجلماعة 

 ثم ُيكمُل السعي من حي  قطع الشوط . وحتى ال ُيحرم من فضلها وثوابها يف احلرم املكي ، 

ي ، وهذا أمر  غرُي صحيح ، فال يلزم للسعي الطهارة ، اعتقاد أن الوضوء الزم للسعثالًثا ( 

 وإن كان الساعي على طهارة عند سعيه كان ذلك أحسن ، إال أنه غرُي الزم . 

اعتقاد البعض بضرورة مواصلة السعي بعد الطواف مباشرة ، وهذا خطأ ، رابًعا ( 

 إال وسعها .  ا نفًسفالصحيح أن للمسلم الراحة بينهما ولو بني األشواط ، فال يكلف اهلل

الركض الشديد بني الصفا واملروة ، وهذا خطأ ، والصحيح أن يكون السري خامًسا ( 

بني الصفا واملروة عادًيا ، إال ما بني العلمني األخضرين ؛ فاألفضل السعُي الشديد بينهما 

 . للرجال فقط دون النساء 

رفع الصوت بالدعاء أو ترديد الدعاء اجلماعي بشكٍل ُيشوش على اآلخرين ، سادًسا ( 

ويقطع خشوعهم ، وهذا من األخطاء اليت يقع فيها بعض الساعني والسيما أن من آداب الدعاء 

 وال ينبغي فيه الُصراخ والصياح واإلزعاج .املناجاة واخلشية واخلشوع واالنكسار 

من الصفا إىل الصفا مرة أخرى ، وهذا خطأ مبين  على اعتبار الشوط الواحد سابًعا ( 

اجلهل ؛ ألن عدد األشواط بذلك يكون أربعة عشر شوًطا ، والصحيح أن الشوط يف السعي 

 يبدأ بالصفا وينتهي باملروة ، وهكذا حتى ينتهي السعي عند املروة بنهاية الشوط السابع .

ا غرُي صحيح ؛ فليس هنا  دعاء  ختصي  بعض األدعية ألشواط السعي ، وهذا ( ثامًن

حمدد  لكل شوٍط ، وإمنا على احلاج أو املعتمر االنشغال يف سعيه بذكر اهلل جل وعال ، أو 

 قراءة القرآن الكريم ، أو الدعاء لنفسه وإلخوانه املسلمني بصاحل الدعاء .

القدوم  االضطباع يف السعي ، وهذا خطأ ؛ فاالضطباع ال يكون إالَّ يف طوافا ( تاسًع

فقط ، أما يف بقية املناسك فال ُيشرع االضطباع ، وعلى احلاج أو املعتمر تغطيُة كتفيه 

 . ) صلى اهلل عليه وسّلم (باإلحرام وعدم كشفهما ، ألن ذلك مل يثبت عن الرسول 

الصعود إىل أعلى الصفا وأعلى املروة ، وهذا خطأ ، وفيه تعب  ومشقٌة ، ا ( عاشًر

 يرتفع الساعي قلياًل ، ولو مل يبلغ آخرهما .والُسنَّة أن 

وختاًما : أسأل اهلل تعاىل أن ُيلالهمنا الصالواب ، وأن يوفقنالا مجيًعالا إلتبالاع هالدي نبياله        

 ، واحلمد هلل رب العاملني . ) صلى اهلل عليه وسّلم (حممد 
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 (27 ) 
 من الدروس الرتبوية لأليام العشر 

 

الذي جعل لعباده مواسم يتقربون إليه فيها بالقول الطيب والعمل الصالاحل ،  احلمد هلل 

الذي ما من خرٍي إال دل ُأمته عليه وأمرها به ، وال والصالة والسالم على نبينا حممٍد بن عبد اهلل 

 : بعد ، أما  والتابعني، وعلى آله وصحبه شٍر إال حذرها منه ونهاها عنه 

ىل من شهر ذي احلجة من األيام العظيمة الفضل اليت جاء عن ابن عد األيام العشرة األوُتف

 : ) صلى اهلل عليه وسّلم (: يقول رسول اهلل يف شأنها أنه قال  -رضي اهلل عنهما  -عباس 

. قالوا : يا  ) يعين أياَم العشر ( ما من أيامٍ العمل الصاحل فيها أحبُّ إىل اهلل من هذه األيام " 

وال اجلهاُد يف سبيل اهلل إال رجل  خرج بنفسه وماله رسول اهلل ، وال اجلهاُد يف سبيل اهلل ؟ قال : 

 ( .  30، ص  324، احلدي  رقم  3) ابن حبان ، ج  " فلم يرجع  من ذلك بشيء

و ، ومعنى هذا أن هنا  بعض الدروس واملضامني الرتبوية اليت ح  عليها هذا احلالدي   

 نها ما يلي : م

( اسالالتمرارية تواصالالل املسالاللم طيلالالة حياتالاله مالالع خالقالاله العظالاليم لتحقيالالق معنالالى  ) أواًل

العبودية احلقة ، والطاعة الصالادقة ، واالمتثالال اخلالال  . وهالذا فياله تأكيالد  علالى أن حيالاة         

 وال تكاد تنقطع من أداء نوٍع من أنواع العبادة . اإلنسان املسلم كلها طاعٌة هلل تعاىل 

لكل مالا ُيقصالد باله     سبحانه وتعاىل( مشول العمل الصاحل املتقرب به إىل اهلل  نًيا) ثا

) صاللى  سواًء أكان ذلك قواًل أم فعاًل ، وهو ما ُيشري إليه قوله ، وجه اهلل تعاىل وابتغاء مرضاته 

؛ ففي التعريف بأل اجلنسية عموميٌة وعالدم ختصالي  ؛    " العمل الصاحل " : اهلل عليه وسّلم (

ل كل إنسالان  وفتح باب التنافس فيها حتى ُيقب يشمل اإلكثار من األعمال الصاحلة ، حبي 

على ما يستطيعه من عمل اخلري كالعبادات املفروضة ، والطاعات املطلوبة  من حٍج وعمرٍة ، 

 وصالٍة وصياٍم ، وصدقٍة وذكٍر ودعاٍء ...إخل . 

العبادات وتنوعهالا ُيغالذي مجيالع     وهنا ُبعد  تربوي  ال ينبغي إغفاله يتمثل يف أن تعدد

. كما  جوانب النمو اجلسمية والروحية واالجتماعية والنفسية والعقلية عند اإلنسان املسلم

إلطالق استعدادات الفالرد وطاقاتاله لبلالو  غايالة مالا يصالبو إلياله مالن          أن يف ذلك توجيًها تربوًيا

 انه وتعاىل . أعمال العبادات والطاعات على طريق اتصاهلا باخلالق العظيم سبح

وهالالو احلالالج ، ( تكالالريم اإلسالالالم وتعظيمالاله ألحالالد أركالالان اإلسالالالم العظيمالالة  ) ثالًثالالا

سٍك عظيٍم ذي مضموٍن تربوٍي بارٍز ، يتمثل يف نجالرد الفالرد املساللم مالن أهوائاله ودوافعاله       كُن

ا تهي ًة وإعالدادً ذلك املادية ، وختلصه من املظاهر الدنيوية وإشباعه للجانب الروحي .  و يتطلب 

ملا يف هذه  ) صلى اهلل عليه وسّلم (تنهض به األعمال الصاحلات اليت أشاد بها حدي  املصطفى 

 األعمال من حسن التمهيد الستقبال أعمال احلج وأدائها بشكٍل يتواكب ومنالزلة احلج .

الُسالنن والشالعائر الدينيالة     تربية اإلنسان املساللم علالى أهميالة إحيالاء خمتلالف     ) رابًعا ( 

يولالد اإلنسالان    يلة حياته ؛ السيما وأن باب العمل الصاحل مفتالوح  ال ُيغلالق منالذ أن   ة طاملتنوع

  من توجيهات النبوة اليت حثت على ذلك ودعت إليه .  وحتى ميوت انطالقا

؛ فهذه األيام العظيمة زاخرٌة بكثرٍي من الدروس واملضامني الرتبوية  وليس هذا فحسب

اليت علينا أن ُنفيد منها يف كل جزئيٍة من جزئيات حياتنا ، وأن نستلهمها يف كالل شالأن مالن    

 شؤونها ، واهلل اهلادي إىل سواء السبيل . 
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 (28 ) 
ربى

ُ
 من منافع احلج الك

 

من أرسالله رباله   ، والصالة والسالم على الذي خلق كل شيٍء فقّدره تقديًرا احلمد هلل 

سالّلم تسالليًما   ووعلالى آلاله وصالحبه    وداعًيا إىل اهلل بإذنه وسراًجا ُمنرًيا ، ، للناس بشرًيا ونذيًرا 

  ، أما بعد :كثرًيا 

احلج عبادٌة تكاد نجمع فضل أركان اإلسالم ملا فيهالا مالن الشالمولية ، ومالا هلالا مالن       ف

املنافع الكثرية جدًا يف خمتلف جوانب احلياة . وإذا كان الكثري مالن النالاس حيصالرون تلالك     

يف اجلانالب   ااملنافع يف بعض اجلوانالب الدنيويالة غالًبالا ؛ فالإن للحالج منالافع ُأخالرى عظيمالة جالدً         

اأُلخروي الذي هو غاية الغايالات مالن حيالاة اإلنسالان . وفيمالا يلالي عالرض  لالبعض منالافع احلالج           

 تظهر يف ُمختلف اجلوانب الدنيوية واأُلخروية ، ومنها ما يلي :  الُعظمى اليت 

: وكفى بذلك منفعًة متى أكالرم اهلل العبالد بالذلك الفالوز      الفوز بدخول اجلنة ( أواًل) 

" الُعمالرة إىل  قالال :    ) صلى اهلل عليه وسالّلم ( أن النيب  ملا جاء عن أبي هريرة  العظيم مصداًقا

، ص  1773) رواه البخاري ، احلدي  رقم  ، واحلج املربور ليس له جزاء  إال اجلنة " العمرة كفارةٌ ملا بينهما

285   ). 

مسعالت  : أنه قالال  ، ) رضي اهلل عنه ( عن أبي هريرة  فقد صّح ( غفران الذنوب : ثانًيا) 

 " " من حج هلل فلم يرف  ومل يفسق رجع كيوم ولدته ُأمه:   يقول ) صلى اهلل عليه وسّلم (النيب 

 ( . 246، ص  1521) رواه البخاري ، احلدي  رقم 

أداء مناسك احلج وشعائره  من خالل لتحقيق التقوى  ( تعظيم شعائر اهلل تعاىل ثالًثا) 

) صاللى اهلل  وُسنن نبيه ، ؛ ألنها فرائض اهلل تعاىل  التعظيمب كون أداًء مصحوًبااليت جيب أن ي

 مصالداًقا إىل حتقيق وتعميق التقالوى يف النفالوس    ، ومتى ُعظمت كان هذا مؤٍد عليه وسّلم (

 .  (  32: اآلية   ) سورة احلج   ذلك ومن ُيعظم شعائر اهلل فإنها من تقوى القلوب لقوله تعاىل : 

عن طريق تكوين العالقات  ( حتقيق  مبدأ اأُلخوة اإلميانية بني أبناء املسلمني رابًعا) 

اإلجيابية بينهم يف خمتلف اجملاالت وامليادين احلياتية اليت يكون موسم احلج فرصًة عظيمالًة  

ُيمكن للحاج من خالهلا أن يتعَّرف على إخوانه املسلمني القادمني من مشارق األرض ومغاربها 

ني األخوة اإلميانيالة الصالادقة   ، وأن يلتقي بهم ، وجيتمع معهم يف جٍو إميانٍي زاخٍر بأعظم معا

 اليت ال فرق فيها بني عربٍي وال عجمٍي إال بالتقوى . 

: حيال  إن يف قيالام اإلنسالان بالاحلج وأدائاله       تربيالة احلالاج الرتبيالة الِساللمية    (  خامًسا) 

الصحيح لشعائره ومناسكه تربيٌة ساللميٌة مثاليالٌة علالى الكيفيالة الاليت ينبغالي أن يعاليف        

 من حوله . ما حوله اإلنسان بها حياته يف أمٍن وأمان ، وِسلٍم وسالم مع 

اء املساللم  التقال  من خالل ققحوهو ما يت توسيع ُأفق املسلم فكرًيا وثقافًيا :) سادًسا ( 

بإخوانه املسلمني القادمني من كل مكان يف هذه املناسبة حي  يتم بينهم التعارف والتفاهم 

ومساع وجهات النظر املختلفة ، إضافًة إىل تبادل اآلراء وتطالارح األفكالار والالرؤى ؛ األمالر الالذي      

ات وحتقيالق  ُيسهم يف فهم الواقع والقدرة على ُحسن تدبري األمور ، والعمالل علالى تبالادل اخلالرب    

 األهداف والغايات على مستوى األمة بعامة . 

هذه بعض منافع احلج العظمى اليت نجعل من هذه العبادة العظيمة زاخرًة :  وختاًما

وأن نسعى لتأكيد معانيها السامية يف ، أن نستلهمها  ابالكثري من املعاني اليت علينا مجيًع

 حياتنا . واهلل اهلادي إىل سبيل الرشاد .
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 (29 ) 
جاج / 

ُ
 1إرشادات صحية للح

 

مالن بعثاله اهلل   والصالة والسالم على ، الذي شالرع لنا نا ُيقرُبنا إليه وُيدنينااحلمد هلل 

   :بعد أما باهلدى ودين احلق شرعًة وتوحيًدا ودينا ، 

أخي املسلم : أنت يف موسٍم عظيٍم ومناسبٍة جيتمالع فيهالا مجالوع  هائلالٌة مالن النالاس       يا ف

؛ األمر الذي قد يرتتب علياله انتشالار بعالض األمالراض واألوب الة ال      من كل مكان  الذين جاءوا

مسح اهلل ، لذا جيب على كل فالرٍد أن حيالرص علالى سالالمته ، وأن جيتهالد يف وقايالة نفساله        

بعالض  وهو ما ال ميكن أن يتحقالق إال بفضالل اهلل تعالاىل ثالم إتبالاع      من ذلك ، ووقاية اآلخرين 

 ها ما يلي :أبرز منيأتي اإلرشادات الصحية اليت 

اهلل تعالاىل ال  طلوبة باعتداٍل وُيسالٍر وسالهولة ، واعلالم أن    = ليكن أداؤ  للمناسك امل1

عالدم إجهالاد نفسالك أو اإلثقالال     هذا يعين أن عليك أن حترص على ُيكلف نفًسا إال وسعها ، و

 عليها أو حتميلها ما ال ُتطيق .

النظافالة مالن اإلميالان ،    = حاف  على نظافة جسمك وملبسك ومكان إقامتالك ، فالإن   2

بالإذن اهلل   -وهي من مسات اإلنسان املسلم يف كل وقٍت وحني ، كما أنها عنصر  مهم  للوقايالة  

من كثرٍي من األمراض الاليت ال شالك أنهالا تنتشالر ويالزداد خطُرهالا عنالد انعالدام النظافالة           -تعاىل 

 .واألوساخ وانتشار القاذورات وامُلخلفات 

وقات اليت تكون فيها درجة احلرارة مرتفعًة ؛ والساليما إذا  = نجنب أداء الشعائر يف األ3

كانت حتتاج جملهوٍد عضلي ، ألن اجلسم قد يتعرَّض خالل ذلك للكثري من املضالار واملخالاطر   

الصحية جراء ذلك ، وهو ما ال يتفق مع تعاليم ديننا اإلسالمي احلنيف الذي نهى عالن تعالريض   

وسائل الوقاية املختلفة واملناسبة عندما تكون دام النفس للخطر أو التهلكة ، وعليك باستخ

 لذلك . ُمضطًرا

مالن الراحالة قبالل وبعالد أداء كالل شالعريٍة مالن         ا= احرص على منح اجلسم قسًطا وافالرً 4

الشعائر ؛ فإن يف ذلك إعادٌة حليوية اجلسم ، وعدم إرهاقه أو استهال  طاقته ، وعليك أن تلزم 

 ل ال تؤذي نفسك أو تنقل العدوى لغري  . الراحة التامة عند اإلصابة بأي مرٍض

= عليك باستخدام الكّمامات واألقنعة الطبية اليت ُتغطي الفم واألنف ، وخاصًة يف 5 

من دوٍر وقائٍي يف التقليل مالن خطالر    -بإذن اهلل تعاىل  -األماكن اليت يكُثر فيها االزدحام ملا هلا 

 العدوى ببعض األمراض . 

يف طرقات احُلجاج وأماكن إقالامتهم ؛ وعليالك بالاحلرص علالى     = نجنب قضاء احلاجة 6

امُلخلفات يف األماكن امُلخصصة هلا ، وعدم اإللقاء بهالا يف الُطالرق واملمالرات الاليت     البقايا و وضع 

مير بها احلجاج أثناء تنقلالهم بالني املشالاعر ، فالإن يف ذلالك الساللو  إيالذاء  للمساللمني وعرقلالٌة          

 ر الكثري من املخاطر الصحية والبي ية .نه مدعاٌة النتشالسريهم ، كما أ

حالذر مالن السالهر املفالرط ، وإيالا  أن تسالتهلك طاقتالك        واد املنبهالة ، وا نجنب تناول امل= 7

يف الذهاب واإلياب الذي ال فائدة وال نفع منه ، واحرص على منح اجلسم ما حيتالاج  اجلسمانية 

 إليه من الراحة جسمًيا وذهنًيا . 

اىل لنا وجلميع إخواننا احُلجاج السالالمة والعافيالة ، واهلل اهلالادي    وختاًما : أسأل اهلل تع 

 إىل سواء السبيل .

 (30 ) 



 32 

جاج / 
ُ
 2إرشادات صحية للح

 

وعلى آله وحده ، والصالة والسالم التامان األكمالن على من ال نيب بعده ، احلمد هلل 

 أما بعد :وصحبه ، 

أن هلا دوًرا كبرًيا  -ال شك  -نتابع يف هذه احللقة تقديم بعض اإلرشادات الصحية اليت ف

، ومالن هالذه   الصحية احملتملالة  يف وقاية وسالمة احلاج من كثرٍي من املخاطر  -بإذن اهلل تعاىل  -

 اإلرشادات ما يلي :

قبالل البالدء فياله    حلالج  اوسم املطلوبة واخلاصة مبالطبية ( ضرورة االهتمام بأخذ التطعيمات  1) 

 -مالن األمالراض املختلفالة الاليت تنتشالر       -بإذن اهلل تعاىل  -، فهي أمر  الزم  لوقاية احلاج بوقٍت كاٍف 

، واحلمالى الشالوكية ، وبعالض    بأنواعهالا  يف موسم احلج كأمراض الالربد ، واإلنفلالونزا    -غالًبا 

 لتهابات .  االأنواع 

( احلذر عند استخدام احلاج ألمواس احلالقة وحنوهالا ، وعالدم اسالتخدام األمالواس الاليت سالبق        2) 

ميكالن أن  مالن اإلصالابة  بالبعض األمالراض الاليت       -بإذن اهلل تعاىل  -استعماهلا حتى يقي نفسه 

 تنتقل عدواها عن طريق الدم .

، وائل ، والعصالريات ، وامُلرطبالات   وغريه من السال ( احلذر من ُشرب املاء امُلثّلج أو شديد الربودة  3) 

وعدم تعريض اجلسم امُلتعرق ألجهزة التكييف بشكٍل ُمباشر ملا قالد يرتتالب علالى ذلالك مالن      

، ورمبالا  وتالؤثر علالى نشالاطه    اليت قالد تالؤذي احلالاج    املفاج ة التعرض لبعض العوارض املرضية 

 متنعه من إكمال أدائه للمناسك .

بالإذن اهلل    -لشخصية ملا هلا من دوٍر بالارٍز يف وقايالة احلالاج    ( احلرص على االهتمام بالنظافة ا 4) 

من حصول بعض املتاعب الصحية ، والسيما التسُلخات اجللدية اليت كثرًيا مالا تعطالل    -تعاىل 

 . واملتاعب اآلالم واألوجاع أنواًعا خمتلفًة من حركته ، وُتسبب له 

كاملالاء النقالي والعصالريات    ملثّلجة غري اكافيٍة من السوائل  احلرص على ُشرب كمياٍت(  5) 

وحنوها لتجنب اإلصابة باإلنها  احلراري أو اجلفاف الذي قد حيصل للحالاج نتيجالًة ملالا يفقالده     

 جسمه من السوائل والسيما يف اجلو احلار وعند الزحام . 

( عدم اإلسراف يف تناول األطعمة واملأكوالت ، والسيما الدمسالة منهالا ألن كثالرة الطعالام      6) 

 ق حركة اجلسم ومتنع نشاطه .ُتعي

( عدم اصطحاب األطفال والسيما الصغار منهم يف رحلة احلج إال عند الضرورة ، مع مراعالاة   7) 

االهتمام بهم ، والعناية مُبراقبتهم ، وإبعادهم عن أماكن الزحام الشديد والتجمعات الكبرية 

 نظًرا لضعف املناعة لديهم .حتى ال يكونوا عرضًة للعدوى أو اإلصابة باألمراض املختلفة 

مى ال( على احُلجاج الذين ُيعانون من بعض األمراض اخلطرية أو امُلزمنة أن يستخدموا ما ُيس 8) 

ُيربط يف يد احلالاج ، وفياله بيانالات  كاملالٌة عناله ، وعالن       جرت العادة أن ) سوار املعصم ( ، الذي 

 طارئ ما . وعن حالته الصحية لتسهيل عملية إسعافه عند حدوثمحلته ، 

املشروبات اليت ال ُتضمُن سالمتها ونظافتها ، والساليما تلالك    وأاالمتناع عن تناول األطعمة (  9) 

ولعالدم تالوافر شالروط السالالمة يف     ، اليت تكون مع الباعة املتجولني الحتمال تعرضالها للتلالوث   

  .إعدادها 

وأن جيمالع  الصحة والسالمة ، والعفالو والعافيالة ،   لنا وحُلجاج بينه وختاًما : نسأل اهلل 

 وصلى اهلل وسّلم على نبينا حممٍد وعلى آله وصحبه أمجعني .       هلم بني األجر والثواب ، 

 ة ــامتـخ
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احلمد هلل الذي خلق فسوى و الذي قّدر فهدى ، والصالة والسالم على خري 

وصحبه الطيبني الطاهرين ،  من طاف وسعى ، وأكرم من لبى ودعا ، وعلى آله

 والتابعني وتابع التابعني ، ومن تبعهم بإحساٍن إىل يوم الدين ، أما بعد : 
الرسائل من مع عدٍد طواًفا سريًعا يف الصفحات السابقات طفنا فقد 

ن الذين اضيوف الرمحخواننا األفاضل من اليت توجهنا بها إلالتوعوية الرتبوية 

، وامتثااًل ألمره جل يف ُعاله ، وتعاىل سبحانه قصدوا بيت اهلل احلرام طاعًة هلل 

من  حاولتاليت و، عليه أفضل الصالة وأت التسليم واقتداًء بهدي نبيه وُمصطفاه 

يف قالٍب ات والتنبيهات واإلرشاد اتح والتوجيهائالنص جمموعٍة منخالهلا توجيه 

رفع مستوى يف  -ما أمكن  -أن ُتسهم  ؤماًلم، وٍي لطيٍف أدبٍي مجيٍل وخطاٍب دع

جيٍد به  كونوا على إملاٍممبا جيب عليهم أن يوتعريفهم ، القراء الوعي عند اإلخوة 

والعمل ، أن اإلملام بها  -ال شك  -والضوابط الشرعية اليت ، واآلداب ، من األحكام 

بأداء املناسك على الوجه املطلوب الذي جيعل  -إن شاء اهلل تعاىل  -مبوجبها كفيل  

 .تعاىل العمل مقبواًل والسعي مشكوًرا بإذن اهلل 

يف ختام هذه الرسائل أسأل اهلل تعاىل أن يتقبلها مين ، وممن أسهم يف و

ا العلم النافع والعمل ُيلهمنا مجيًعوتوزيعها ، وأن ، ونشرها ، وطباعتها ، إخراجها 

االستماع واالطالع ُباإلتيان بأحسن العمل مصداًقا  الصاحل ، وأن نكون ممن ُيتبُع

 لقوله تعاىل : 

 َوُأو لحِ كح  الَِّذيَن َيس َتِمُعوَن اْلقحو َل فحَيتَِّبُعوَن أحح َسَنُه ُأو لحِ كح الَِّذيَن َهَداُهُم اللَُّه

  ( . 18:  الزمر) سورة  ْلَباِب ُهم  ُأو ُلوا األح

 وصلى اهلل وسلم على سيدنا ونبينا حممٍد وعلى آله وصحبه أمجعني . 
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