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 تعريف الحج
اهللا الحرام؛ لهـذا ال   مه، وليس هناك شيء يقصد إليه لتعظيمه مثل بيتيتعظل الشيءقصد   هو:الحج في اللغة

أريد أن أحج، اتجه ذهن السامع فـورا   إني حججتُ، أو: إالَّ إليه، فإذا قال أحد إذا ُأطِلق ) الحج(يفهم من لفظ 

 .إلى بيت اهللا الحرام

: في الكتـاب والسـنة، مثـل    د  بيت اهللا الحرام لتأدية أفعال مخصوصة منصوص عليهاقص :الحج في الفقه

 . في وقت معين وهو أشهر الحجالطواف بالبيت، والسعي، والوقوف بعرفة، وغيرها من المناسك

 فضـل الـحج
إيمـان  «:  اهللا عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال       صلى رسول اهللا    سئل":  أبي هريرة رضي اهللا عنه قال      عن* 

 البخـاري   رواه "»حج مبرور «: ثم ماذا؟ قال  : قيل. » سبيل اهللا  يالجهاد ف «: قالثم ماذا؟   : قيل. »باهللا ورسوله 

 .ومسلم
 يفسـق،  ولـم   حج، فلم يرفث     من«:  عليه وسلم يقول   اهللاسمعت سول اهللا صلى     :  رضي اهللا عنه قال    وعنه* 

 .يرهما البخاري ومسلم وغرواه »رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه

الحـج  :  والمـرأة والضـعيف  الكبير جهاد«:  قالوسلم رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه  وعنه* 

 وصححه الوادعي في    1100وحسنه األلباني في صحيح الترغيب برقم        النسائي بإسناد حسن     رواه» والعمرة

 .1339الصحيح المسند برقم 

 لما بينهما، والحج    كفارة إلى العمرة    العمرة«:  قال وسلم عليه    رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا        وعنه* 

 . البخاري ومسلم والترمذي وغيرهمرواه »المبرور ليس له جزاء إال الجنة

: المرأة من األنصار يقال لها أم سـنان        قال وسلم   عليه أن النبي صلى اهللا      ا ابن عباس رضي اهللا عنه     وعن* 

.  أحـدهما على حج هو وابنه -  زوجها–  ألبي فالنكاناناضحان : تقال »؟ما منعك أن تكوني حججت معنا   «

  عليه متفق» معيحجة « أو » رمضان تقضي حجةيفعمرة ف«: وكان اآلخر يسقي عليه غالمنا قال

:  الجهاد أفضل األعمال، أفال نجاهـد؟ فقـال        نرى ، يا رسول اهللا   :قلت:  عائشة رضي اهللا عنها قالت     وعن* 

 يا رسول   :قلت:  قالت ولفظه البخاري وغيره وابن خزيمة في صحيحه        رواه »مبرورلكن أفضل الجهاد حج     «

 .»الحج والعمرة... عليهن جهاد ال قتال فيه«:  على النساء من جهاد؟ قالهل ،اهللا

 بـين الحـج     تـابعوا « :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      :  عبد اهللا ابن مسعود رضي اهللا عنه قال        وعن* 

 للحجـة المبـرورة     وليس ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة،            ، فإنهما والعمرة
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 وأورده   ابن حبان وابن خزيمة فـي صـحيحيهما        ورواهحسن صحيح،   :  الترمذي وقال  رواه» ثواب إال الجنة  

 فـي   إسناده صحيح على شرط ومسلم وحسـنه الـوادعي        :  وقال 1200األلباني في السلسلة الصحيحة برقم      

 . 710:الصحيح المسند برقم

 جـزاء إال الجنـة،      له المبرور ليس    الحج«:  قال وسلم جابر رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه           وعن* 

 والطبراني في األوسط بإسناد حسن وابن خزيمة        أحمد رواه» إطعام الطعام وطيب الكالم   : وما بره؟ قال  : قيل

:  وقـال  1104 وأورده األلباني في صحيح الترغيب برقم      اإلسناد صحيحفي صحيحه والبيهقي والحاكم وقال      

 . صحيح لغيره

 اهللا،  وفـد  والعمـار    الحجـاج «:  صلى اهللا عليه وسلم    اهللاقال رسول   :  أبي هريرة رضي اهللا عنه قال      وعن* 

ده  وأور  وابن حبان في صحيحيهما،    خزيمة النسائي، وابن ماجة، وابن      رواه» وسألوه فأعطاهم  دعاهم فأجابوه، 

 .حسن لغيره:  وقال1107األلباني في صحيح الترغيب برقم 

 اجـالق الحـأخ
أي (سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         : "في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه قال         جاء  * 

 :اذا؟ قـال  ثم م :  قال ،))الجهاد في سبيل اهللا   : (( قال ؟ثم ماذا :  قال ،))إيمان باهللا ورسوله  ((: قال) العمل أفضل؟ 

 ."))حج مبرور((

العمرة إلى العمرة كفارة لمـا بينهمـا        : ((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : وفيهما عنه رضي اهللا عنه قال     

 )). والحج المبرور ليس له جزاء إال الجنة

يا رسول اهللا نرى الجهاد أفضل األعمـال أفـال          : وروى البخاري من حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت        * 

 )).لكن أفضل الجهاد حج مبرور: (( قال،نجاهد؟

 على كون الحج مبروراً وإنما يكون مبروراً باجتماع أمرين          انفمغفرة الذنوب بالحج ودخول الجنة به مرتب      * 

 : فيه

) البر والصلة : (بمعنى اإلحسان إلى الناس يقال    :  اإلتيان فيه بأعمال البر، والبر يطلق بمعنيين أحدهما        :امأحده

، وكـان   ))حسن الخلق ((: العقوق، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى اهللا عليه وسلم سئل عن البر فقال             وضده  

  وهذا يحتاج إليه في الحج كثيـراً        "إن البر شيء هين وجه طليق وكالم لين       ": ابن عمر رضي اهللا عنهما يقول     

راً ألنـه يسـفر عـن أخـالق          السفر سف  يإنما سم : عني معاملة الناس باإلحسان بالقول والفعل، قال بعضهم       ن

 جـزاء إال    لـه  المبرور ليس    الحج«:  قال وسلم جابر رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه           عن ف . الرجال

 .سبق تخريجه» إطعام الطعام وطيب الكالم: وما بره؟ قال: الجنة، قيل

 .همن أطعم الطعام وكف لسان: وسئل سعيد بن جبير ـ رحمه اهللا ـ أي الحاج أفضل؟ قال

                ومن أجمع خصال البر التي يحتاج إليها ما وصى به النبي صلى اهللا عليه وسلم أبا جال ((:  الهجيمي فقال  ير

تحقرن من المعروف شيئاً، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي، ولو أن تعطي صـلة الحبـل، ولـو أن                      

 تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق، ولو    من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن      الشيءتعطي شسع النعل، ولو أن تنحي       

 وفـي   ..صحيح لغيره :  قال األلباني  ) )أن تلقى أخاك المسلم فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في األرض           

لَّـِذين  ا: الجملة فخير الناس أنفعهم للناس، وأصبرهم على أذى الناس كما وصف اهللا المتقين بذلك في قولـه                

 نِفقُوني السَّرَّاءِفي و اِفينالْعظَ والْغَي الْكَاِظِمينالضَّرَّاء وعِسِنينحالْم ِحبي اللّهِن النَّاِس و] 134: آل عمران.[ 
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بذل الزاد، وقلة الخالف على األصحاب، وكثرة المزاح في غير سـخط اهللا              -:المروءة في السفر  ": قال ربيعة 

 ."عز وجل

 رضـي  مالك بن أنس  روى البخاري ومسلم عن  العبادة القاصرة، واإلحسان إلى الرفقة في السفر أفضل من 

 رأيـت  إنـي : جريـر  قـال  - أنس من أكبر وهو - يخدمني فكان اهللا، عبد بن جرير صبحت :قال عنه اهللا

  .أكرمته إال منهم أحدا أجد ال شيئا، يصنعون األنصار

 ،عامر بن عبد قيس   (ماً ألجر ذلك منهم     وكان كثير من السلف يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم اغتنا           

 .) بن عتبةووعمر

 . يشترط على أصحابه في السفر الخدمة واألذان- رحمه اهللا -   إبراهيم بن أدهمان وك

 وكان رجل من الصالحين يصحب إخوانه في سفر الجهاد وغيره فيشترط عليهم أن يخـدمهم فكـان إذا رأى                   

هـذا مـن    :  من شرطي فيغسله وإذا رأى من يريد أن يغسل رأسه قال           هذا: رجالً يريد أن يغسل ثوبه قال له      

 .شرطي فيغسله

وكان ابن المبارك ـ رحمه اهللا تعالى ـ يطعم أصحابه في األسفار أطيب الطعام وهو صائم، وكـان إذا أراد    

 عنده،  من يريد منكم الحج؟ فيأخذ منهم نفقاتهم فيضعها في صندوق         : جمع أصحابه وقال  ) مرو(الحج من بلده    

ويقفل عليه ثم يحملهم، وينفق عليهم أوسع النفقة، ويطعمهم أطيب الطعام ثم يشتري لهم من مكة، ما يريـدون                   

من الهدايا والتحف ثم يرجع بهم إلى بلده فإذا وصلوا صنع لهم طعاماً ثم جمعهم عليه ودعا بالصندوق الـذي                    

 .فيه نفقاتهم فرد إلى كل واحد نفقته

لِْبرَّ مـن   الَـِكنَّ  و: فعل الطاعات كلها، وقد فسر اهللا تعالى البر بذلك في قوله          : يراد بالبر المعنى الثاني مما    

نالِْكتَاِب       آمآلِئكَِة والْمِم اآلِخِر ووالْيِباِهللا وى         وتَامالْيى وبِه ذَِوي الْقُربلَى حاَل عآتَى الْمو ينالنَِّبيو نابو اِكينسالْم 

      َأقَامقَاِب وِفي الرو السَّآِئِلينواْ        االسَِّبيِل وداهِإذَا ع ِدِهمهِبع وفُونالْمآتَى الزَّكَاةَ ولصَّالةَ وـاء    وْأسِفي الْب الصَّاِبِرين

 ].177: البقرة [والضَّرَّاء وِحين الْبْأس

 :   البرتتضمن اآلية أنواع البر الستة من استكملها فقد استكمل

   . اإليمان بأصوله: أولها

 . إيتاء المال المحبوب لذوي القربى واليتامى والمساكين الخ: ثانيها

 . إقام الصالة:ثالثها

  . إيتاء الزكاة:رابعها

 . الوفاء بالعهد:خامسها

 .  الصبر على البأساء والضراء وحين البأس:سادسها

   إقام الصالة، وقد كان السلف يواظبون في الحـج علـى نوافـل              ، ومن أهمها للحاج   وكلها يحتاج إليها الحاج 

 .الصالة، وكان النبي صلى اهللا عليه وسلم يواظب على قيام الليل على راحلته في أسفاره كلها

 وكان محمد بن واسع ـ رحمه اهللا ـ يصلي في طريق مكة ليله أجمع في محله يومي إيماء، ويأمر حاديـه    

 . شغل عنه بسماع صوت الحادي فال يتفطن لهأن يرفع صوته خلفه حتى ي

 الحج كثرة ذكر اهللا تعالى فيه وقد أمر اهللا تعالى بكثرة ذكره في إقامة مناسك الحـج    البر في  ومن أعظم أنواع  

أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه        ابن ماجه عن أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه        مرة بعد أخرى، ففي الترمذي و     

 )إراقة الدماء: رفع الصوت بالتكبير والتلبية، والثج:العج ) "العج والثج" :لضل؟ قاأي الحج أف: وسلم سئل
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إذا حججــت بمــال أصــله ســحت   

ــة  ــل طيبــ ــل اهللا إال كــ ال يقبــ
                                   

ــر     ــت العي ــن حج ــت ولك ــا حجج فم

ــرور   ــت اهللا مب ــج بي ــن ح ــل م ــا ك م
 

 الحج فريضة
 وِللِّه: فلقوله تعالى أما الكتاب. فرضيته بالكتاب والسنة واإلجماع والمعقولالحج من فرائض اإلسالم، ثبتت 

وأمـا  ] 97:  آل عمـران   [الْعالَِمين عِن غَِنيٌّ اهللا فَِإنَّ كَفَر ومن سِبيالً ِإلَيِه استَطَاع مِن الْبيِت ِحج النَّاِس علَى

 شهادة أن ال إلـه إال اهللا وأن محمـدا  : بِني اإلسالم على خمس": -اهللا عليه وسلم  صلى-قول النبيلف: السنة

 ومسلم والترمذي عـن ابـن       رواه البخاري " رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان        

 - صلى اهللا عليه وسـلم -اهللا خطبنَا رسوُل:  قال- رضي اهللا عنه -وعن أبي هريرة .عمر رضي اهللا عنهما

 .رواه مسلم إلخ.. أيها الناس قد فرض اهللا عليكم الحج فحجوا": فقال

 . الفقهاء على وجوب الحج على المستطيعوإلجماع

  في العمروجوبه مرة واحدة
خطبنـا رسـول اهللا     :  في العمر مرة واحدة، فقد روى اإلمام مسلم عن أبي هريرة  رضي اهللا عنه قال                ويجب

 عام يا رسـول اهللا؟      أكل: ، فقال رجل  " قد فرض اهللا عليكم الحج فحجوا      أيها الناس : "صلى اهللا عليه وسلم فقال    

لو : "صلى اهللا عليه وسلم   -ثالثًا فقال رسول اهللا     - أي الرجل    - حتى قالها  -صلى اهللا عليه وسلم   -فسكت النبي   

م علـى    ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختالفه          ذرونينعم، لوجبت؛ ولما استطعتم،     : قلت

 ". أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوهفإذاأنبيائهم، 

 صريح في أن الواجب في الحج هو مرة واحدة في العمر، وعلى هذا إجماع الفقهـاء،                 الشريف الحديث   وهذا

 ومشقة شديدة   ،عظيمة الحكمة في جعل فريضة الحج مرة واحدة في العمر أنه عبادة ال تؤدى إال بكلفة                 ووجه

 . منتف شرعاوهوبخالف سائر العبادات، فلو وجب الحج في كل عام ألدى إلى الحرج، 

 شروط وجوب الحج
 : يشترط لوجوب الحج الشروط اآلتية

 فإن الكافر ال يقبل منه حج و ال عمرة، و ال أي عبادة من العبادات في دين اهللا إال إذا                     اإلسالم،: الشرط األول 

 .  دين اهللاأسلم و دخل في

عن النـائم   : رِفع القلم عن ثالث   «: أن النبي  صلى اهللا عليه وسلم قال       : ،  لما في الحديث    العقل: الشرط الثاني 

رواه الترمذي وغيره وصححه األلباني فـي       » حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل         

 3514 وفي صحيح الجامع برقم 1150صحيح الترمذي برقم 

 

 :  و يعرف بظهور أحد عالمته و هيالبلوغ،: الشرط الثالث 

 .)" وعن الصبي حتى يحتلم ": (لقوله صلى اهللا عليه وسلم في حديث رفع القلم.  إنزال المني-1
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عرضنا على النَّبي صلى اهللا عليـه وسـلم         : لحديث عطية القرظي رضي اهللا عنه قال      .  إنبات شعر العانة   -2

 ." أنبت قُتل ومن لم ينبت خُلِّي سبيلُه فكنتُ ممن لم ينبت فخلِّي سبيلي يوم قريظة فكان من

وصححه األلباني في صحيح الترمذي بـرقم  )3826(وأبو داود ) 3430(والنسائي ) 1584(الترمذي  رواه
1288 

عرضت على النبـي    : لقول عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما فيما رواه الجماعة          . تمام خمس عشرة سنة    -3

ولم : (صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشر سنة فلم يجزني  وزاد البيهقي وابن حبان بسند صحيح                   

 ).  يرني بلغت وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني

 عليه أجريت سنة عشرة خمس استكمل من أن على عمر ابن بقصة واستدل ):5/279(قال الحافظ في الفتح     

 حربيـا،  كـان  إن ويقتل الغنيمة، سهم ويستحق الحدود، وإقامة بالعبادات فيكلف يحتلم، لم وإن البالغين حكامأ

 .هـ. أ.األحكام من ذلك وغير رشده أونس إن الحجر عنه ويفك

وهو مجمع عليه فمتى حاضت األنثى فقد بلغت ويجرى عليها قلم           . الحيض:  و تزيد المرأة بأمر رابع وهو      -4

 . وإن لم تبلغ عشر سنينالتكليف

  :فائدة

أنـي ال   : ال يجب الحج على الصغير الذي لم يبلغ، و لكن يصح الحج منه، و له أجر و لوالديه، لقوله تعالى                   

 .]195:آل عمران [أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى

 

ط فيه االستطاعة، بينما     والحرية شرط لوجوب الحج، ألنه عبادة تقتضي وقتاً، ويشتر         .الحرية: الشرط الرابع 

 .العبد مشغول بحقوق سيده وغير مستطيع

آل  [وِللَِّه علَى النَّاِس ِحج الْبيِت مِن استَطَاع ِإلَيـِه سـِبيالً          : ،  فلقول اهللا تعالى    االستطاعة:الشرط الخامس  

 ].97: عمران

 بم تتحقق االستطاعة؟
 :وب بما يأتيتتحقق االستطاعة التي هي شرط من شروط الوج

 أن يكون المكلف صحيح البدن، فإن عجز عن الحج لشيخوخة، أو زمانة، أو مرض ال يرجـى شـفاؤه،                    -1

 .لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال

 . أن تكون الطريق آمنة، بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله-2

سلب منه، فهو ممن لـم يسـتطع   فلو خاف على نفسه من قطاع الطريق، أو وباء، أو خاف على ماله من أن ي    

 .إليه سبيالً

 . أن يكون مالكاً للزاد والراحلة-3

ورغم أن كل األحاديث المروية في الزاد والراحلة ضعيفة إال أن الفقهاء مجمعون على اعتبارهما في تفسـير                  

 السبيل 

سن لغيره وهو فـي     ح:  قال عنه األلباني   1131 في صحيح الترغيب  برقم       – وهللا الحمد    –ولكننا وجدنا نصا    

"  التَِّفـلْ  الشَّـِعثْ  ":قال الحاج؟ من اهللا رسول يا :قال رجال أن: حسن بإسناد ماجه ابن روىحيث  ابن ماجه   

  ".والراحلة الزَّاد " :قال السبيل؟ وما: قال  "والثَّّج العج ":قال أفضل؟ الحج فأي: قال
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نه، ويكفي من يعوله كفاية فاضلة عن حوائجه األصلية؛         أن يملك ما يكفيه مما يصح به بد       : والمعتبر في الزاد  

من ملبس ومسكن، ومركب، وآلة حرفة دون أن يضطر لبيع متاع أو ثياب أو اقتراض حتى يؤدي الفريضـة                   

 .ويعود

 .والمعتبر في الراحلة أن تمكنه من الذهاب واإلياب، سواء أكان ذلك عن طريق البر، أو البحر، أو الجو

 .ن ال يمكنه المشي لبعده عن مكةوهذا بالنسبة لم

 .فأما القريب الذي يمكنه المشي، فال يعتبر وجود الراحلة في حقه، ألنها مسافة قريبة يمكنه المشي إليها

وإن وجد ما يشتري به الزاد والراحلة وهو محتاج إليه لدين عليه حاالً كان الدين أو مؤجالً، فال                  : وفي المهذب 

الحال يكون على الفور، والحج على التراخي، فَقُدم عليه، والدين المؤجل له أجل يحل              يلزمه الحج، ألن الدين     

 .عليه، فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضي به الدين

 .وإن احتاج إليه لمسكن البد من مثله، أو خادم يحتاج إلى خدمته، لم يلزمه: قال

النكاح، ألن الحاجة إلى ذلك على الفور، وإن احتاج إليه في            قدم   – وهو يخاف العنت     –وإن احتاج إلى النكاح     

ال يلزمه الحـج، ألنـه      : بضاعة يتجر فيها، ليحصل منها ما يحتاج إليه للنفقة، فقد قال أبو العباس بن صريح              

 .محتاج إليه، فهو كالمسكن والخادم

وإن كان معسراً، أو تعذر استيفاؤه      إن كان دين على مليٍء باذل له يكفيه للحج لزمه، ألنه قادر،             : وفي المغني 

 .عليه لم يلزمه

ويشبه هذا في زماننا من كانت عليه أقساط تخصم من راتبه بصفة شهرية منتظمة فيمكنه أن يحج ما لم يؤثر                    

 .إنفاق الحج والقسط على قدرته المالية وما يكفي اسرته ومن يعولهم

عوض لم يلزمه قبولها، ألن عليه في قبول ذلك ِمنَّـةٌ،           أنه إذا بذل رجل آلخر راحلة من غير         : وعند الشافعية 

 .وفي تحمل المنة مشقة، إال إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه؛ ألنه أمكنه الحج من غير منة تلزمه

 .ال يلزمه الحج ببذل غيره له، وال يصير مستطيعاً بذلك، سواء كان الباذل قريباً أو أجنبياً: وقالت الحنابلة

 .سواء بذل له الركوب والزاد، أو بذل له ماالًو

 أن ال يوجد ما يمنع الناس من الذهاب إلى الحج، كالحبس والخوف من سلطان جائر يمنع الناس منـه أو                     -5

 .وجود حرب في طريق الناس إلى حجهم أو وباء انتشر، فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط، فال يجب عليه الحج

 حج الصبي
 .بي حج، لكنه إذا حج صح منه، وال يجزئه عن حجة اإلسالمال يجب على الص

فعليه حجة أخـرى،   ثم بلغ  أيما صبي حج«: قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما

رواه الطبراني بسند صحيح وجود النووي إسناده في المجمـوع            » وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى       

 .986 في إرواء الغليل برقم وصححه األلباني

رواه . حج أبي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في حجة الوداع، وأنا ابن سبع سنين               : وقال السائب بن يزيد   

على أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليـه الحـج إذا             : قد أجمع أهل العلم   : ترمذي، وقال الأحمد والبخاري و  

 .ه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيالًأدرك، وكذلك المملوك إذا حج في رقِّ
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ألهـذا  : فقالـت . أن امرأة رفعت إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صبياً: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما     

 .)2(» ولك أجر)1(نعم«: حج؟ قال

يان، فَلَبَّينَـا  حججنا مع رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم ومعنا النساء والصـب : "وعن جابر رضي اهللا عنه قال  

إسناده فيه أشعث بن سوار وقـد       :قال النووي في المجموع   ( ماجه   ابنرواه أحمد و  " عن الصبيان، ورمينا عنهم   

 ).بعضهم ضعفه األكثرون، ووثقه

ثم إن كان الصبي مميزاً أحرم بنفسه وأدى مناسك الحج، وإال أحرم عنه وليه ولبى عنه وطاف بـه وسـعى،                   

 .ووقف بعرفة، ورمى عنه

 .ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة، أو فيها أجزأه عن حجة اإلسالم، كذلك العبد إذا أعتق

 حج المرأة
يجب على المرأة الحج، كما يجب على الرجل، سواء بسواء، إذا استوفت شرائط الوجوب التي تقدم ذكرهـا،                  

 .ويزاد عيها بالنسبة للمرأة أن يصحبها زوج أو محرم

ال يخلون رجل بامرأة    «: سمعت رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم يقول        : ما قال فعن ابن عباس رضي اهللا عنه     

يا رسول اهللا، إن امرأتي خرجت      : ، فقام رجل، فقال   »إال ومعها ذو محرم، وال تسافر المرأة إال مع ذي محرم          

 .للفظ لمسلمرواه البخاري ومسلم، وا» انطلق فحج مع امرأتك«: فقال. حاجَّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا

إني لم أحج حجـة اإلسـالم، وأنـا         : كتبت امرأة من أهل الرَّي إلى إبراهيم النخعي       : وعن يحيى بن عباد قال    

 ".إنك ممن لم يجعل اهللا له سبيالً: "موسرة، ليس لي ذو محرم، فكتب إليها

نخعي والحسن والثوري   وإلى اشتراط هذا الشرط، وجعِله من جملة االستطاعة، ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وال            

 .وأحمد وإسحاق

تكفي امرأة واحدة   : والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات، وفي قول           : قال الحافظ 

 . تسافر وحدها، إذا كان الطريق آمناً– نقلة الكرابيسي وصححه في المذهب –ثقة، وفي قول 

 .وهذا كله في الواجب من حج أو عمرة

 ".يجوز للعجوز السفر من غير محرم: وقال جماعة من األئمة": "سبل السالم"وفي 

 – إذا وجدت رفقة مأمونة، أو كان الطريق آمناً          –وقد استدل المجيزون لسفر المرأة من غير محرم وال زوج           

ل فشكا إليه   بينا أنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ أتاه رج           : "بما رواه البخاري عن عدي بن حاتم قال       

لم أرها، وقد أنبئـت     : قلت: ؟ قال )3(يا عدي هل رأيت الحيرة    : فاقة، ثم أتاه رجل فشكا إليه قطع السبيل، فقال        

 ". ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، ال تخاف إال اهللا)4(فإن طالت بك الحياة لترين الظعينة: قال. عنها

 بن كسرى كنوز وليفتحن أحد جوار غير في بالبيت تطوف حتى الحيرة من الظعينة تخرج حتى: (وفي رواية 

 حاتم بن عدي قال أحد يقبله ال حتى المال وليبذلن هرمز بن كسرى نعم قال هرمز ابن كنوز قلت قال هرمز

                                                 
 . أكثر أهل العلم على أن الصبي يثاب على طاعته وتكتب له حسناته دون سيئاته، وهو مروي عن عمر- 1

 .لحج، وتعليمه إياهأي فيما تتكلفين من أمر با - 2
 .قرية قريبة من الكوفة:  الحيرة- 3

 .القاموس. هـ.أ. أي الهودج فيه امرأة أم ال:  الظعينة- 4
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 بيده نفسي والذي كسرى كنوز فتح فيمن كنت ولقد جوار غير في بالبيت تطوف الحيرة من تأتي الظعينة فهذه

 )قالها قد اهللا رسول نأل الثالثة لتكونن

واستدلوا أيضاً بأن نساء النبي صلى اهللا عليه وسلم  حججن بعد أن أذن لهن عمر في آخر حجة حجها بعد أن                      

 .كان منعهن، وبعث معهن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف رضي اهللا عنهم أجمعين

أال يدنو أحد منهن، وال ينظر إلـيهن،        : ديوكان عثمان ينا  : (قال الحافظ ابن حجر العسقالني في فتح الباري       

 إلـيهن  يصـعد  فلم الشعب بصدر أنزلهن نزلن فإذا اإلبل، على الهوادج في وهنوهن في الهوادج على اإلبل      

 ".الشعب بذنب وعثمان الرحمن عبد ونزل أحد،

 ".خلفهن الرحمن وعبد أمامهن يسير عثمان فكان " سعد البن رواية وفي

 بنسـاء  حجا عمر خالفة في الرحمن وعبد عثمان رأيت " قالت الخزاعية معبد أم حديث من أيضا سعد والبن

 عثمان استأذن أنهن " عائشة حديث من وله " ثمان وهن عليهن فدخلت بقديد، فنزلن وسلم عليه اهللا صلى النبي

 بعـد  بيتهـا  من رجتخ لم فإنها سودة وإال ماتت، كانت زينب إال جميعا بنا فحج بكن، أحج أنا: فقال الحج في

 . "وسلم عليه اهللا صلى النبي

 مـن  ذكـر  من ذلك على وتبعه لهن، فأذن الجواز له ظهر ثم ذلك في متوقفا كان عنه اهللا رضي عمر وكأن

 نكير غير من عصره في ومن الصحابة

 " لعمرةوا الحج وسلم عليه اهللا صلى النبي أزواج عمر منع " قال الباقر جعفر أبي مرسل من سعد ابن وروى

 موافق وهو " لنا فأذن عام آخر كان إذا حتى والعمرة، الحج عمر منعنا " قالت عائشة عن درة أم طريق ومن

 .ذكرناه ما على محمول وهو جعفر، أبي مرسل في ما على زيادة وفيه الباب، لحديث

 .هـ كالم ابن حجر في فتح الباري.أ) محرم بغير المرأة حج جواز على به واستدل

 . خالفت المرأة وحجت، دون أن يكون معها زوج أو محرم، صح حجهاوإذا

 ".إنه يصح الحج من المرأة بغير محرم، ومن غير المستطيع: "قال ابن تيمية: وفي سبل السالم

أن من لم يجب عليه الحج لعدم االستطاعة، مثل المريض، والفقير، والمعضوب، والمقطوع طريقه،              : وحاصله

 . وغير ذلك، إذا تكلفوا شهود المشاهد، أجزأهم الحجوالمرأة بغير محرم،

ثم منهم من هو محسن في ذلك، كالذي يحج ماشياً، ومنهم من هو مسيء في ذلك، كالـذي يحـج بالمسـألة،                      

 .والمرأة تحج بغير محرم عند من يرى عدم جواز حجها بغير محرم

 .ق، ال في نفس المقصودوإنما أجزأهم، ألن األهلية تامة، والمعصية إنما وقعت في الطري

 .لو تجشم غير المستطيع المشقة، وسار بغير زاد وراحلة فحج، كان حجه صحيحاً مجزئاً: وفي المغني

والمرأة كالرجل من حيث أصل وجوب الحج عليها غير أنها قد تخالفه في بعض األحكام نظراً لالختالف بين                  

 .بيه على بعض هذه األحكامالرجل والمرأة في بعض الصفات وهذه وقفات سريعة للتن

 . إذا أرادت المرأة المسلمة الحج  فيستحب لها االستئذان في حج الفريضة ويجب في حج النافلة-1

 المرأة ال تسافر للحج إال مع ذي محرم وهذا شرط استطاعتها وبعض أهل العلم يرى أن شرط االستطاعة                   -2

 .حرم أو النسوة الثقاتهو حصول األمن على نفسها، ويحصل ذلك بالزوج أو الم

 . المعتدة من الوفاة ليس لها أن تخرج إلى الحج، وال إلى غيره-3

 إذا أحرمت المرأة فقد حرم عليها النقاب وكذا البرقع لكن إذا كانت بجوار أجانب أو مـر عليهـا رجـال                 -4

 .سلمصلى اهللا عليه وأجانب جاز لها أن تسدل الخمار من على رأسها كما فعلته نساء النبي 

 . يحرم عليها لبس القفازات في يديها لكن بحضرة أجانب تغطي بعباءتها اليدين تلفها لفاً فهذا جائز-5
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 . يجوز للمرأة أن تلبس من الثياب ما شاءت بشرط أال يكون زينة وال مسَّه طيب-6

ـ                 -7 ة فإنهـا    إذا جاءت مكة وهي حائض وكانت متمتعة بالحج ولديها وقت كاٍف ألن تطهر قبل وقوف عرف

تصبر حتى تطهر فتقوم بالعمرة ثم تحرم بالحج وإذا خافت فوات عرفة تُدخل العمرة على الحج فتصبح قارنة                  

 .وتحتسب لها عمرة وقد كفى عنها طواف الحج وسعيه وعليها هدي مثل المتمتعة

 . يجوز للمرأة استعمال دواء يمنع نزول الحيض بشرط عدم اإلضرار-8

 .ع صوتها بالتلبية وإنما تسمع نفسها ورفيقتها ليس للمرأة أن ترف-9

 . ليس على المرأة اضطباع وال رمل وال سعي شديد إنما السكينة فإنها عورة-10

 المشروع في حق المرأة تقصير شعر رأسها ال حلقه ويكون التقصير أن تأخذ من جميع رأسـها قـدر                    -11

 .أنملة

 الحجر األسود وكذا استالم الركن اليماني وال أن تقف عند            ال يجوز للمرأة أن تزاحم الرجال على تقبيل        -12

 .وإنما تكون بعيدة عن الرجال) إذا كان المحل مزدحماً (الملتزم وال أن تصلي خلف المقام 

 ال يشرع في حق المرأة الصعود على جبل الصفا والمروة ألن في صعودها تعرض للكشـف وإظهـار                   -13

 .المفاتن وإلحاق المشقة عليها

 . ال يشرع في حق المرأة مباشرة ذبح الهدي لكونه يؤدي إلى تكشفها وظهور العورة منها-14

 . المرأة إذا طافت وسعت ولم يبق عليها إال طواف الوداع وجاءها الحيض سقط عنها الطواف-15

 .الً المرأة الحامل يجوز لها  أن توكل من يرمي عنها وكذا إن خافت الزحام الشديد ولو لم تكن حام-16

 المرأة يجوز لها االنصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل واإلسراع لرمي جمرة العقبـة قبـل مجـيء       -17

 .الحجاج وكذا الطواف ألن الرمي والطواف يبدأ من منتصف ليلة النحر

 

 آداب السفر

 
 :أخي المسلم سنبدأ رحلة الحج بذكر آداب السفر على شرح صفة العمرة ألنها حديث الساعة

 : آداباً قبل السفر للحج وهي آداب ألي سفر ولكن نقصد بها هنا آداب السفر للحجهناك

ليه وال يكون قصد الحصول ‘ يجب على الحاج والمعتمر أن يقصد بالحج والعمرة وجه اهللا تعالى والتقرب             -1

: سمعة فقد قال تعالى   على طعام الدنيا الفانية وال حيازة األلقاب كأن يقال الحاج فالن، وال أن يقصد الرياء وال               

داً            فِه َأحبِة رادِبِعب شِْركال ياِلحاً والً صمْل عمعِه فَلْيبر و ِلقَاءجري كَان نم] صلى ، وقال النبي    ]110: الكهف

 .»من سمَّع سمَّع اهللا به ومن يراي يراي اهللا به«: اهللا عليه وسلم

جميع الذنوب والمعاصي وإن كان للناس عنده مظالم ردها إلـيهم وتحلـل              عليه التوبة إلى اهللا تعالى من        -2

 .منها

ال لبيك وال سعديك، مالك :  عليه أن ينتخب المال الحالل لحجه وعمرته حتى ال يقال له إذا حج بمال حرام           -3

 .حرام وكسبك حرام وحجك مأزور غير مأجور؛ ألن اهللا طيب ال يقبل إال طيباً

وما تَدِري نَفْس ماذَا تَكِْسب غَداً      : ب وصيته، ماله وما عليه؛ ألن اآلجال بيد اهللا تعالى          يستحب له أن يكت    -4

 ].34: لقمان [وما تَدِري نَفْس ِبَأي َأرٍض تَموتُ

 . على الحاج والمعتمر أن يتفقه في أحكام الحج والعمرة وأحكام السفر وال يتواني في سؤال أهل العلم-5
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 .رواه مسلم» من يرد اهللا به خيراً يفقهه في الدين«: صلى اهللا عليه وسلم قال -6

 يستحب له أن يجتهد في اختيار الرفيق الصالح السيما إذا كان من أهل العلم ليؤدي نسكه علـى الوجـه                     -7

ـ            .. األكمل، فيا أخي الحاج    ؤال أهـل   قد أنفقت أمواالً وستترك أهالً وأوالداً وأوطاناً، فإياك أن تتكاسل عن س

 .العلم أو تعتمد على معلومات قليلة أو أن تتبع الرخص أو تعتمد على أقوال شاذة ومخالفة

 ".أستودعكم اهللا الذي ال تضيع ودائعه: " عليك أن تقول عند توديع األهل واألوالد-8

ي أعوذ بـك مـن      بسم اهللا توكلت على اهللا وال حول وال قوة إال باهللا، اللهم إن            : " وإذا خرجت من بيتك فقل     -9

 .، وعليك بدعاء السفر"َأضل أو ُأضل أو َأِزل أو ُأزل أو أظِلم أو ُأظلَم أو أجهل أو يجهل عليَّ

إنك لست في رحلة نزهة وسياحة وإنما ذاهب لرحلة حج وعمرة وهو يعتبر جهاد وفيـه                ..  أخي الحاج  -10

صبر واحتمال األذى والعفو عمن أساء إليك       مشقة السفر ومشقة الزحام، فالبد أن تتحلى باألخالق الفاضلة كال         

 .حتى ترجع بحٍج مبرور ومأجور والسفر سمي سفر ألنه يسفر عن أخالق الرجال
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 فضـائل ال حصر لها... العمرة والحج
لرحلة الحج والعمرة فضائل متعددة نذكر منها شيئاً في السطور التالية، وقد استفدنا الكثير منها من الرسـالة                  

 .لمؤلفها حاتم بن حسن الديب نفع اهللا بعلمه" مثير الحنين إلى البلد األمين" مة النافعة القي

 :مكة بلد الفضائل

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : عن عبد اهللا بن عدي قال     .. البلد األمين، بلد الرسالة ومهبط الوحي     إنها

واهللا إنك لخير أرض اهللا، وأحب أرض اهللا إلـى اهللا،           (: ( يقول – موضع بمكة    –على راحلته واقفاً بالحزورة     

هو حـديث حسـن     :  وقال الترمذي   وابن ماجه  رواه الترمذي والنسائي  )). ولوال أنى أخرجت منك ما خرجت     

والحزورة موضع كان به سوق مكة كما جـاءت  .2523، وصححه األلباني في صحيح ابن ماجه برقم         صحيح

 .بذلك الروايات األخرى

 عن ابن عباس رضي اللّه عنه قال، قال رسول اللّه صلى اللّـه عليـه              - واللفظ لمسلم    -صحيحين  وفي ال *  

إن : ((وقال يوم فتح مكـة    )). ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا         : ((وسلم يوم فتح مكة   

يوم القيامة، وإنه لم يحل القتـال       هذا البلد حرمه اللّه يوم خلق السموات واألرض، فهو حرام بحرمة اللّه إلى              

ال يعضد شـوكه،    : فيه ألحد قبلي، ولم يحل لي إال في ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة                 

 )).وال ينفر صيده، وال يلتقط لقطته إال من عرفها، وال يختلى خالها

: ل رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم        قا: وفي مسند أحمد بسند صحيح عن ابن الزبير رضي اهللا عنه قال           *  

صالة في مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه، إال المسجد الحرام، وصالة في المسـجد الحـرام                   ((

 . وهو في الصحيحين بنحوه عن أبي هريرة)) أفضل من صالة في مسجدي هذا بمائة صالة

 صالة في مسجدي هذا أفضل: ((سلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و: وعن جابر رضي اهللا عنه قال* 

 من ألف صالة فيما سواه إال المسجد الحرام وصالة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألـف صـالة فيمـا                     

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم                 .رواه أحمد )) سواه

 . متفق عليه)) ، والحج المبرور ليس له جزاء إال الجنةالعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما: ((قال

قال رسول اهللا صـلى     :  وأخرج اإلمام أحمد والنسائي والترمذي عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال              *

 )). تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد: ((اهللا عليه وسلم

ِجهـاد الْكَِبيـِر    : ((رضي اهللا عنه عن رسوِل اللِّه صلى اهللا عليه وسلم قَـالَ            ائي عن َأِبي هريرةَ     وروى النس 

فأنل لك أن تؤدي العمرة إال في ذلك البلد األمين          ) سبق تخريجه  ())والّصِغيِر والّضِعيِف والْمرَأِة الْحّج والَعمرة    

!! . 

من َأتَى هذَا الْبيتَ    : "قَاَل رسوُل اللِّه صلى اهللا عليه وسلم      : رضي اهللا عنه قَالَ     هِريرةَ وأخرج مسلم عن َأِبي   * 

ُأّمه تْهلَدا وكَم عجقْ، رفْسي لَمفُثْ وري فَلَم ." 

: تُ َأِبي يقُولُ  سِمع:  وعند النسائي عن سهيَل بن َأِبي صاِلٍح قَالَ        7112 برقم   وورد في صحيح الجامع    •

وفْـد اللّـِه ثَالَثَـةٌ      : ((قَاَل رسوُل اللِّه صلى اهللا عليه وسلم      : رضي اهللا عنه يقُول    سِمعتُ َأبا هريرةَ  

تَِمرعالْماّج والْحالْغَاِزي و.(( 
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 الفضائل المتعددةيوم .. عرفةيوم 
 .ـ فمنها أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة

نه عيد ألهل اإلسالم، كما قال عمر بن الخطاب وابن عباس ـ رضي اهللا عنهم ـ وروي عن عمر   ـ ومنها أ

 . وخرجه ابن جرير في تفسيره"وكالهما بحمد اهللا لنا عيد": أنه قال

إنه الشفع الذي أقسم اهللا به في كتابه، وإن الوتر يوم النحر وقد ورد هذا عن النبي صـلى                   : أنه قيل : ـ ومنها 

  وسلم من حديث جابر الذي أخرجه اإلمام أحمد والنسائي في تفسيره اهللا عليه

 ففي المسند عن أبي هريـرة       وشاهد ومشهود : إنه الشاهد الذي أقسم اهللا به في كتابه، فقال تعالى         : ـ وقيل 

وخرجه الترمذي مرفوعاً، وروي ذلك عن علي       )) الشهد يوم عرفة، والشهود يوم الجمعة     : ((مرفوعاً وموقوفاً 

الشاهد يوم الجمعـة، والمشـهود يـوم        : (( حديث أبي مالك األشعري مرفوعاً     نمن قوله، وخرج الطبراني م    

 .، وعلى هذا فإذا وقع يوم عرفة في يوم الجمعة فقد اجتمع في ذلك اليوم شاهد ومشهود))عرفة

: ه وسلم ـ قـال  ـ ومنها أن صيامه كفارة سنتين، ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة عن النبي ـ صلى اهللا علي 

 )) صيام يوم عرفة أحتسب على اهللا أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده((

ومنها أنه يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها، والعتق من النار، والمباهاة بأهل الموقف، كما في صحيح مسـلم                  

أن يعتـق اهللا فيـه    من رما من يوم أكث: ((عن عائشة رضي اهللا عنها، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ـ قال 

وفي زيادة عند ابـن  )) ما أراد هؤالء؟: عبيداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم المالئكة فيقول           

 )).أشهدكم أني قد غفرت لهم: ((منده في كتاب التوحيد

•  

 وللطواف فضـائله
: الحـج  [لسـجودِ اوالْقَاِئِمين والركَِّع    لطَّاِئِفينِل طَهر بيِتي و: لو لم يكن للطواف من فضل إال قول اهللا تعالى         

  -:، لكفاه، كيف وقد جاء في فضله آيات وأحاديث أخر منها]26

 ].29: الحج [وليطوفوا بالبيت العتيق: قوله تعالى

 لسـجودِ ا ِللطَّاِئِفين والْعـاِكِفين والركَّـِع       ِإسماِعيَل َأن طَهرا بيِتي   وعِهدنَا ِإلَى ِإبراِهيم    و: وقوله عز من قائل   

 ].125: البقرة[

الطّوافُ حوَل البيِت ِمثُْل الّصالَِة إالّ      : ((وعن ابِن عّباٍس رضي اهللا عنهما أّن النبّي صلى اهللا عليه وسلم قالَ            * 

رواه الترمذي والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن        )) إالّ ِبخَير أنكُم تَتَكَلّمون فيِه فَمن تَكَلّم ِفيِه فَالَ يتَكَلّمّن         

 .767 وصحيح الترمذي برقم 3955برقم وحسنه السيوطي وأورده األلباني في صحيح الجامع 

:  عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قـال              6379 برقم   وورد في صحيح الجامع   * 

 )). وصلى ركعتين، كان كعتق رقبةمن طاف بالبيت سبعاً((

 عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن النبي صلى اهللا عليه وسلم               6380 وجاء في صحيح الجامع برقم       *

 فأحصاه، كان كعتق رقبة، ال يضع قدماً وال يرفع          – يعني سبعة أشواط     –من طاف بهذا البيت أسبوعاً      ((قال  

 )).وكتب له بها حسنةأخرى، إال حط اهللا عنه بها خطيئة، 

 فضل التلبيـة والملبين
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: جاء في كنز العمال للمتقي الهندي عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليـه وسـلم قـال                     * 

 .1384 صحيح الجامع برقم فيوأورده )) أمرني جبريل برفع الصوت في اإلهالل فإنه من شعار الحج((

إن اهللا  : أتاني جبريـل فقـال لـي      : ((ن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال      وعن زيد بن خالد رضي اهللا عنه أ       * 

رواه أحمد في مسنده وابن ماجة      )) يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعائر الحج           

وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه السيوطي وأورده األلباني في صحيح الجـامع بـرقم                 

67. 

ما من مسلم يلبي إال لبى ما       : ((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : وعن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال       * 

رواه الترمذي وابن ماجة    ) )عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع األرض من ههنا وههنا              

 .5770والحاكم في المستدرك، وحسنه السيوطي وهو في صحيح الجامع برقم

حجمن الجنـةر !!! 
صح عن النبي صلى اهللا عليه وسـلم فـي فضـله            .. إنه من الجنة  … عنده تسكب العبرات    …الحجر األسود 

 -:أحاديث منها

الحجر األسـود مـن     : ((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : ما رواه البزار عن أنس رضي اهللا عنه قال        * 

 .3175صحيح الجامع برقم )) حجارة الجنة

الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسـودته   من الحجر األسود نزل: ( رواية صحيحة السند عند الترمذيوفي* 

صحح األلباني رواية الترمذي في صحيح الترمـذي        ) سودته خطايا أهل الشرك   : (وفي رواية ) خطايا بني آدم  

 659برقم 

 سـودته  كيف: فقال الماضي يثالحد على الملحدين بعض اعترض:  قال ابن حجر العسقالني في فتح الباري      

 وإنمـا  ذلـك،  لكان اهللا شاء لو: قتيبة ابن قال بما وأجيب التوحيد؟ أهل طاعات تبيضه ولم المشركين خطايا

 .البياض من العكس على ينصبغ وال يصبغ، السواد بأن العادة اهللا أجرى

 فتأثيرهـا  الصلد الحجر في أثرت إذا الخطايا فإن بصيرة، له لمن عبرة أسود بقائه في: الطبري المحب وقال

 .أشد القلب في

ما تركته منذ رأيـت      ":رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده، ثم قبل يده، وقال         :  وفي الصحيحين عن نافع قال     *

 ."رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعله

رواه الحـاكم مرفوعـاً     )) يـه أنه كان يقَبُل الْحجر األسود ويسجد عل      : (( وعن ابِن عباس رضي اهللا عنهما      *

 .وحسنه أحمد. والبيهقي موقوفاً

رأيت محمد بن عبـاد بـن       : روى أبو يعلى بسنده عن جعفر بن عثمان المخزومي قال         :  قال في سبل السالم   

: رأيت خالي ابن عباس رضي اهللا عنه يقبل الحجر ويسجد عليه، وقال           ": جعفر قبل الحجر وسجد عليه، وقال     

رأيت رسول اهللا صلى    :  أي عمر رضي اهللا عنه     – عنه يقبل الحجر ويسجد عليه وقال        رأيت عمر رضي اهللا   

 ."اهللا تعالى عليه وآله وسلم يفعله

رأيت رسول اهللا صلّى    ": أنه قبل الحجر والتزمه وقال    : ويؤيد هذا حديث عمر رضي اهللا عنه في صحيح مسلم         

 هـ.لحجر والسجود عليه أ ففيه شرعية تقبيل ا"اهللا علَيِه وسلّم بك حفياً
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إني أعلم أنك حجر،    ": أنه جاء إلى الحجر األسود فقبله، فقال      : وروى البخاري ومسلم عن عمر رضي اهللا عنه       

 . "ال تضر وال تنفع، ولوال أني رأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم يقبلك ما قبلتك

 إن مسـح : صلى اهللا عليه وسلم قالوروى أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي اهللا عنهما  أن رسول اهللا * 

  حسنه السيوكي وصححه األلباني في صحيح الجـامع  الركن اليماني، يحطان الخطايا حطا الحجر األسود، و

 .2194برقم 

 مقام إبراهيم… فيه آيات بينات
فلو لم يكـن    ] 125: البقرة [اِم ِإبراِهيم مصلًّى  َأمناً واتَِّخذُواْ ِمن مَّقَ   ومثَابةً لِّلنَّاِس    ِإذْ جعلْنَا الْبيتَ  و: قال تعالى 

لَلَّـِذي   ِضع ِللنَّاسِ ونَّ َأوََّل بيٍت    ِإ: في المقام من الفضل إال هذا لكفى، فكيف إذا قرأنا قول اهللا تبارك وتعالى             

 ].96: آل عمران […راِهيمبِإِفيِه آياتٌ بيـنَاتٌ مَّقَام * بكَّةَ مباركًا وهدى لِّلْعالَِمين ِب

في مقام إبراهيم، وفي    : وافقت ربي في ثالث   ": قال عمر رضي اهللا عنه    : روى ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      

 .  خرجه مسلم وغيره"الحجاب، وفي أسارى بدر

وافقت اهللا في ثـالث، أو وافقنـي        ": قال عمر رضي اهللا عنه    : وخرجه البخاري عن أنس رضي اهللا عنه قال       

حدثنا حماد بن سلمة حدثنا علي بـن        :  الحديث، وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده فقال        "...ربي في ثالث  

لو صـليت خلـف المقـام؟       : وافقت ربي في أربع، قلت يا رسول اهللا       : قال عمر : زيد عن أنس بن مالك قال     

 رسول اهللا، لو ضربت علـى       يا: ، وقلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى    رضي اهللا عنه    : فنزلت هذه اآلية  

 وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب      : نسائك الحجاب فإنه يدخل عليهن البر والفاجر؟ فأنزل اهللا        

، فلما نزلت قلت    ]12: المؤمنون [ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طين      : ، ونزلت هذه اآلية   ]53: األحزاب[

، ودخلـت علـى أزواج      ]14: المؤمنون [فتبارك اهللا أحسن الخالقين   : لتتبارك اهللا أحسن الخالقين، فنز    : أنا

سـى ربـه إن     ع: لتنتهن أو ليبدلنه اهللا بأزواج خير منكن، فنزلت اآلية        : النبي صلى اهللا عليه وسلم فقلت     85

 ].5: التحريم [طلقكن

يـا  ": بـراهيم فقـال    أخرج ابن مردويه من طريق عمر بن ميمون عن عمر رضي اهللا عنه أنه مر بمقام إ                 و

 )). بلى: ((رسول اهللا أليس نقوم مقام إبراهيم خليل ربنا؟ قال

 .واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أفال نتخذه مصلى؟ فلم يلبث إال يسيرا حتى نزلت: قال

 !!ياقوتتـان من الجنة
)) تتان من يواقيت الجنة   إن الركن والمقام ياقو   : ((عن أنس رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال           *

  3559رواه الحاكم في المستدرك وصححه السيوطي وأورده األلباني في صحيح الجامع برقم

إن الركن والمقام ياقوتتان من  : ((وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال              *

رواه أحمد فـي    )) اءتا ما بين المشرق والمغرب    يواقيت الجنة، طمس اهللا نورهما، ولو لم يطمس نورهما ألض         

مسنده والترمذي وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، وحسنه السيوطي وأورده األلباني في صحيح               

 .1633الجامع برقم 
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لَـم  ": َل فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عبِد اللِّه بِن عمر َأنّه قَا    -:أما عن ما ورد في فضل الركن اليماني       * 

 يعني الحجـر األسـود والـركن    –َأر رسوَل اللِّه صلى اهللا عليه وسلم يمسح ِمن الْبيِت، ِإالّ الّركْنَيِن الْيماِنييِن  

 ."اليماني

 فضل الِحجر

 :أما ما ورد في فضل الِحجر والصالة فيه

 هـو  الْبيِت َأِمن الْجدِر عن وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النَِّبيَّ سَألْتُ قَالَتْ عنْها اللَّه رِضي عاِئشَةَ عنروى البخاري   

 فَعـلَ  قَاَل مرتَِفعا باِبِه شَْأن فَما قُلْتُ النَّفَقَةُ ِبِهم قَصَّرتْ قَومِك ِإنَّ قَاَل الْبيِت ِفي يدِخلُوه لَم لَهم فَما قُلْتُ نَعم قَاَل

ِك ذَِلكمِخلُوا قَودِلي نوا موا شَاءنَعميو نوا ملَا شَاءلَوِك َأنَّ ومِديثٌ قَوح مهدهاِهِليَّـةِ  عفََأخَـافُ  ِبالْج َأن  تُنِْكـر 

مهقُلُوب ِخَل َأنُأد ردِت ِفي الْجيالْب َأنُألِْصقَ و هابض بِبالَْأر 

  "الحجر " األشعث عن شيبان طريق من عوانة كما جاء منصوصا عليه عند أبي والجدر هو الحجر

كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول اهللا صـلى اهللا عليـه               : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت      و

إذا أردت دخول البيت فصلى هاهنا، فإنما هو قطعة مـن البيـت، ولكـن         : ((وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال    

 .رواه أبو داود والترمذي والنسائي)) مك اقتصروا حيث بنوهقو

 فـي  قولـه  وكذا البيت، من كله الحجر أن ظاهره هذا) نعم قال هو؟ البيت أمن: (قوله: قال الحافظ في الفتح   

 عـن  أبيـه  عن الرزاق عبد رواه كما عباس ابن يفتي كان وبذلك) البيت في الجدر أدخل أن (الثانية الطريق

 في كله الحجر ألدخلت الزبير ابن ولي ما البيت من وليت لو: يقول عباس ابن سمعت " قال رحبيلش بن مرثد

 ؟ "البيت من يكن لم إن به يطاف فلم البيت،

 عـن  قزعـة  أبـي  طريـق  من لمسلم منها مقيدة، منها أصح روايات جاءت وقد مطلقة، كلها الروايات وهذه

 الحـارث  عن آخر وجه من وله ،"الحجر من فيه أزيد حتى " ابالب حديث في عائشة عن اهللا عبد بن الحارث

 مـن  ولـه  " أذرع سـبعة  من قريبا فأراها منه، تركوا ما ألريك فهلمي بعدي يبنوه أن لقومك بدا فإن " عنها

  "أذرع ستة الحجر من فيها وزدت " الحديث هذا في عائشة عن الزبير بن اهللا عبد عن ميناء بن سعيد طريق

 يلـي  ممـا  أذرع ستة فيها زاد الزبير ابن أن " مجاهد عن شابور بن داود عن جامعه في عيينة بن ولسفيان

 لقيهم عدد عن الشافعي ذكر وهكذا " وشبر أذرع ستة " الزبير ابن عن يزيد أبي بن اهللا عبيد عن وله " الحجر

 فـوق  أنها على تجتمع كلها الروايات وهذه عنه، " المعرفة " في البيهقي أخرجه كما قريش من العلم أهل من

 .هـ كالم الحافظ. أالسبعة ودون الستة

 !!زمزم وما أدراك ما زمزم
 سيد المياه وأشرفها، وأجلها قدراً وأحبها إلى النفوس عند الناس، إنه ركضة جبريل، حفيرة عبـد المطلـب،                  

حاديث نـذكر مجموعـة     سقيا إسماعيل، به غُسل صدر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد جاء في فضله أ               

 :منها

خير ماء علـى وجـه      : ((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال        *

رواه الترمذي وغيره وحسنه السيوطي في الجامع       )).األرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم، وشفاء من السقم         

 .1056 برقم األلباني في صحيح الجامعحسنهالصغير و
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زمـزم  : ((وروى ابن أبي شيبة والبزار عن أبي ذر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال                  * 

أي ": طعام طعم : "قال السيوطي  ،1162 صححه األلباني في صحيح الترغيب برقم        ))طعام طعم، وشفاء سقم   

.  اهللا عنه فقد كثر لحمه وزاد سمنه       فيها قوة االغتذاء األيام الكثيرة، ولكن مع الصدق كما وقع ألبي ذر رضي            

ولهذا سن لكل أحد شربه أن يقصد به نيـل          . أي حسي ومعنوي، مع قوة اليقين وكمال التصديق       ": وشفاء سقم "

 مطالبه الدنيوية واألخروية

طعم، و شفاء  طعام إنها لمباركة، هي: "كما جاء في الرواية" مباركة "وسماها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 2435صححه األلباني في صحيح الجامع برقم  " قمس

 :ومنها ما رواه أحمد وابن ماجه عن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال                  * 

 1123 وصححه األلباني في إرواء الغليل برقم  ،))له ماء زمزم لما شرب((

شرب له، فإن شربته تستشفي به      ماء زمزم لما    : وجاء عن مجاهد موقوفا عليه بسند صحيح عنه       * 

لشـبعك   شربته مستعيذا أعاذك اهللا، وإن شربته لتقطع ظمأك قطعه اهللا، وإن شـربته  شفاك اهللا، وإن

 اهللا، وهي هزمة جبريل، وسقيا إسماعيل أشبعك

ء اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفا    :  وكان ابن عباس رضي اهللا عنهما إذا شرب ماء زمزم قال          

وهذا موجود فيه إلى يوم القيامة لمن صحت نيته، وسلمت طويته، ولم يكن به              : قال ابن العربي  ".. من كل داء  

  .مكذبا، وال يشربه مجربا، فإن اهللا مع المتوكلين، وهو يفضح المجربين

د جربـه   معناه أن من شربه لحاجة نالها، وق      : قال النووي ) )هـماء زمزم لما شرب ل    ((تعليقاً على حديث    و* 

ألنه سقيا اهللا وغياثه ولد     : العلماء والصالحون لحاجات أخروية ودنيوية فنالوها بحمد اهللا وفضله، قال المناوي          

 .هـ. خليله، بدأ غياثاً فبقي غياثاً لمن بعده فمن شربه بإخالص وجد الغوث  أ

 : وهاك بعض أخبارهم في ذلك

 .لك فصار أحسن أهل عصره تصنيفاًذيف ولغير لحسن التصن)  صاحب كتاب المستدرك(ـ شربه الحاكم 

 .الملقب بإمام األئمة بينة العلم النافع فناله) هابن خزيم(ـ شربه 

 .بنية الوصول لمنزلة الحافظ الذهبي فنالها، ثم شربه بنية الزيادة عليها فكان ما أراد) ابن حجر(ـ شربه 

 . فشفيبنية الشفاء من العمى ) أحمد عبد اهللا الشريفي(ـ شربه 

 .للرمي فكان يصيب من كل عشرة تسعة) الشافعي(ـ شربه 

التي عجـز األطبـاء عـن       )  اهللا فال تنس (المرأة المغربية صاحبة كتاب     ) ليلى الحلو ( وإن نسينا فال ننسى      _ 

 إلى بيت اهللا الحرام وشـربت مـن مـاء زمـزم             تعالجها، وقد شخصوا مرضها سرطان في الصدر، فذهب       

 .ة والذكر والدعاء ثم عادت وقد برئت من مرضهاوعمرت وقتها بالصال

 ..بل أن تحجق
وقد ذكر النبي صلى اهللا عليـه  ( ـ المال الذي تحج به يجب أن يكون حالالً طيباً فإن اهللا ال يقبل إال الطيب  1

ـ  ه اج لرحمة اهللا ـ يمد يدي تغير متجمل وقد تعفر كهيئة المسافر المح وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر 

 رواه).إلى السماء يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب لـذلك               

 .مسلم عن أبي هريرة
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ـ من فَ: ؛ قال تعالى رياء وال سمعةً  بحجكقصدت وجه اهللا تبارك وتعالى وال كنوي بحجت ـ يجب أن  2 ان كَ

 .]110: الكهف[  صاِلحا وال يشِْرك ِبِعبادِة ربِه َأحداربِه فَلْيعمْل عمالً قَاءِليرجو 

 الحجـيج فـإن اهللا   كفعل ما يؤذي إخوانتتكلم إال بخير وال ت فال ك وترحالك في حلت اهللا ما استطعاتِق ـ  3

ال فـال رفـث و    : ؛ قال تعـالى   يختبر الحاج بما أمره به أو نهاه عنه       - سبحانه الذي يعطي األجر على الحج     

 ].197: البقرة [فسوق وال جدال في الحج

رجع من ت، وكسترضي خصومتبادر برد المظالم إلى أهلها، وت، وكتوب إلى اهللا من ذنبت أن ك ـ يجب علي 4

 .سير في طريق اهللا تعالىتالحج بعزم صادق على أن 

لعبادة على بصيرة بها  ـ قبل السفر يجب عليك أن تتعلم ما يستقيم به حجك وتسأل عما تجهله حتى تؤدي ا 5

 .وقبل الشروع في عمل من أعمال الحج راجعه واسأل من تثق تعلمه

 .ة أو استئذان أهلها قضاء ديونك الحالَّ احرص على ـ6

 .ـ اكتب وصيتك وما في ذمتك من أمانات ومالك وما عليك7

 . صدركهشرح لن ـ صِل صالة االستخارة واطلب من ربك أن يختار لك األصلح، وامض لما ي8

 . ـ اختر الرفقة من الصالحين وأهل العلم والدين9

 . ـ استصحب من الكتب العلمية ما تستفيد منه أنت وإخوانك في الحج10

 . ـ أكثر من النفقة والزاد حتى تغني نفسك أو إخوانك عند الحاجة11

 ).أستودعكم اهللا الذي ال تضيع ودائعه: ( ـ ودع أهلك وأصحابك عند السفر فقل12

 . ـ أكثر من النوافل طلية مكثك في حجك واستفد من أهل العلم هناك13

 ـ احرص على إكمال واجبات الحج والعمرة وحافظ على ما تستطيع من السنن واألعمال الصالحة رجاء  14

 .مضاعفة األعمال

 ) ومن مصادر أخرىابن جبرين بتصرف/ مستفاد من وصايا للشيخ (

 
 : بعة هيذكر العلماء أن للحج واجبات س

 .  اإلحرام من الميقات-1

 .  الوقوف بعرفة إلى الغروب-2

 .  المبيت بمزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل-3

 ). جمرة العقبة، و أيام التشريق( رمي الجمار -4

 .  الحلق أو التقصير-5

 .  المبيت بمنى ليالي منى-6

 .  طواف الوداع-7

 .  واجباً جبره بدمعلى خالف بين العلماء في بعضها، و من ترك

 أركان العمرة
 : ذكر العلماء أن للعمرة ثالثة أركان هي

 .  اإلحرام-1
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 .  الطواف حول البيت-2

 .  السعي بين الصفا و المروة-3

 واجبات العمرة
 : ذكر العلماء أن للعمرة واجبين هما

 .  اإلحرام من الميقات-1

 .  الحلق أو التقصير-2

 المواقيت
إذا أقبل الحجاج و المعتمـرون إلـى        :  بن جبرين في كتابه السراج الوهاج للمعتمر والحاج        قال الشيخ عبد اهللا   

 ). المواقيت(مكة قاصدين الحج أو العمرة فإن بينهم و بين مكة أماكن تسمى 
 :و يجب على الحجاج معرفة هذه المواقيت و أحكامها، و المواقيت تنقسم إلى قسمين

  : مواقيت زمانية: القسم األول

 ). 197:البقرة))(الحج أشهر معلومات: ((قال اهللا تعالى

 . إنها شهر شوال، و ذو القعدة، و العشر األول من شهر ذي الحجة::ذكر العلماء هذه األشهر و قالوا

التي يصح اإلحرام بالحج فيها، و إن كـان ال          : و هذه مواقيت الحج و هي التي تسمى بالمواقيت الزمانية أي          

فلو أن إنساناً أحرم و عقد إحرامه بـالحج فـي           . بالوقوف في اليوم التاسع من ذي الحجة بعرفة       يتم الحج إال    

شهر شوال و بقي محرماً بالحج إلى يوم عرفة لصح إحرامه، و أصبح محرماً بالحج في زمانه، لكن لو أحرم                    

 هو ميقات الحـج     بالحج في آخر يوم من رمضان لما صح إحرامه، لكونه وضعه في غير وقته و زمانه، هذا                

 . الزماني

 .أما العمرة فإنها تصح في كل السنة، فيصح أن يحرم بها في أي يوم من أيام السنة

 : مواقيت مكانية: القسم الثاني

أما المواقيت المكانية فإنها التي حددها و قدرها النبي صلى اهللا عليه و سلم، فثبت في الصحيح عن ابن عباس                    

أن النبي صلى اهللا عليه و سلم وقَّت ألهل المدينة ذا الحليفة، و ألهـل الشـام                 : "و ابن عمر رضي اهللا عنهم     

هن لهن و لمن أتى عليهن من غير أهلهـن لمـن أراد             : الجحفة، و ألهل نجد قرناً، و ألهل اليمن يلملم، قال         

 ث متفق عليه والحدي".الحج و العمرة، و من كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة

واختلف في هذا الميقات و هو ميقات أهل العراق، فقيل أن الذي وقَّته النبي              : ذات عرق والميقات الخامس هو    

 .0و الصحيح أن الذي وقَّته عمر رضي اهللا عنه. صلى اهللا عليه و سلم كما روي ذلك في أحاديث

 أنواع األنساك و أفضلها
شوال، و ذو القعدة، و العشـر األول        :  ذكرناها في أشهر الحج و هي      إذا وصل الحاج إلى أحد المواقيت التي      

 : من ذي الحجة، و كان مريداً للحج من عامه فإنه مخير بين ثالثة أنساك

  :التمتع:  األول

 . و هو أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج
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 ). لبيك عمرة (:و صفة التلفظ في هذا النسك عند اإلحرام و عقد النية أن تقول

و يستمر في التلبية حتى يصل مكة فإذا شرع في الطواف قطع التلبية، و بدأ بأعمال العمرة، فـإذا طـاف و                      

 . سعى و حلق أو قصر تمت عمرته، و حلَّ له كل شيء حرم عليه باإلحرام

ظ في هذا النسك عند     أحرم بالحج وحده، و صفة التلف     ) و هو يوم التروية   (فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة        

 ). لبيك حجاً: (اإلحرام و عقد النية أن يقول

يقرن بينهما، و صفة التلفظ فـي       :  و هو أن يحرم بالعمرة و الحج جميعاً في أشهر الحج، أي            :القران:  الثاني

 ). لبيك عمرة و حجاً: (هذا النسك عند اإلحرام و عقد النية أن يقول

و قبل أن يشرع في الطواف يدخل الحـج عليهـا و            ) لبيك عمرة : (ات فيقول من الميق : أو يحرم بالعمرة أوالً   

يلبي، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم، ثم سعى سعي الحج، وله تأخير هـذا السـعي بعـد طـواف                      

 . و ال يحلق أو يقصر، بل يبقى على إحرامه حتى يحّل منه بعد التحلل يوم العيد. اإلفاضة

ن يحرم بالحج وحده من الميقات في أشهر الحج، و صفة التلفظ في هذا النسـك عنـد                   و هو أ   :اإلفراد: الثالث

 . و له تأخير السعي إلى ما بعد طواف اإلفاضة). لبيك حجاً: (اإلحرام و عقد النية أن يقول

 : فائدة

 المحرم  عمل المفرد كعمل القارن سواء بسواء إال أن المفرد بالحج وحده ليس عليه هدي، أما القارن و هو                 * 

 . بالعمرة و الحج معاً فإن عليه هدياً

خرجنا مع رسول اهللا    : "الحاج مخير بين هذه األنساك الثالثة، و الدليل حديث عائشة رضي اهللا عنها، قالت             * 

صلى اهللا عليه و سلم عام حجة الوداع فمنّا من أهلَّ بعمرة، و منَّا من أهلَّ بحج وعمرة، و منَّـا مـن أهـلَّ                         

 . الحديث، و غيره من اَألدلة" …بالحج

لمن لم يكن معه الهدي، ألن النبي صلى اهللا عليه و سلم قال بعد              ) التمتع(و لكن األفضل من هذه اَألنساك هو        

لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي و جعلتها عمرة فمن              … : "أن سعى بين الصفا و المروة     

 . الحديث" …يجعلها عمرةكان منكم ليس معه الهدي فليحل و ل

أما من ساق الهدي معه من بلده فإن القران أفضل في حقه ألنه النسك الذي أحرم به الرسـول صـلى اهللا                      * 

عليه و سلم، و ال شك أن سوق الهدي في هذا الزمان فيه حرج و مشقة، فلذا كان األفضل هو التمتع لما فيـه                        

 . من اليسر و السهولة

ذا المفرد فاألفضل له إذا طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و لم يسـق             أما من كان قارناً و ك      •

الهدي من بلده، أن يجعلها عمرة فيقصر أو يحلق و يكون بهذا متمتعاً، كما فعل أصحاب النبي صلى                  

 .اهللا عليه و سلم بأمره في حجة الوداع

 صفة اإلحرام
يرتدي لباساً خاصاً؛ حيث يقتصر على إزار يستر به عورته،      يتجرد المسلم من لباسه المعتاد إذا كان رجالً، و          

و رداء يلفه على ظهره، يتذكر بذلك تجرده من الدنيا، و من زينتها، و يتذكر بذلك أيضاً لباس الموتى، و هو                     

 . أنهم يكفنون بأكفان كهذه األكسية، فهو بهذه األكسية قد دخل في النسك، و دخل في هذه العبادة العملية
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المرأة فإنها تلبس ما تشاء من الثياب الموافقة للحجاب الشرعي، و ليس لها لباس خـاص عنـد اإلحـرام                    أما  

كالرجال، كما يفعله بعض الجهلة من لبس النساء لثوب أبيض أو أخضر، فإن هذا لـم يشـرع و أن لبسـها                      

 في غيره؛ بل عليها التستر      األبيض فيه تشبه بالرجال، و ال يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل ال في اللباس و ال               

 . و الحشمة حتى ال تكون محل فتنة

و اإلحرام هو أول أعمال الحج، و هو أول ما يتلبس به الحاج أو المعتمر، و هذا اإلحرام هو النية، و لـيس                       

هو اللبس، بل مجرد نية الناسك، و عزمه على الدخول في النسك هو اإلحرام، و لو لم يتجرد مـن لباسـه،                      

 ما يتجرد المحرم من لباسه المعتاد و يلبس مالبس اإلحرام و لم ينو النسك، و العكس كذلك، أن ينـوي                    فكثيراً

إذاً فالنية هي األصل، و هي العزم       . الدخول في النسك و يصبح محرماً و هو باق على لباسه المعتاد لم يخلعه             

 على الدخول في النسك

 : االشتراط في اإلحرام

 من عائق في الطريق كمرض أو عدو أو نحوه، فإنه يستحب له أن يشترط عند إحرامه                 إذا كان المحرم خائفاً   

لبيك اللهم لبيك و محلـي مـن األرض حيـث           : "أو يقول ". فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني     : "فيقول

 ". حبستني

 .أما من ال يخاف و غلب على ظنه أنه ال يعوقه عائق فإنه ال ينبغي له االشتراط

 : ية و مواضعهاصفة التلب

، )لبيك حجاً و عمرة   (، أو   )لبيك حجاً (، أو   )لبيك عمرة : (بعد أن يلبس المسلم لباس اإلحرام، ينوي بقلبه فيقول        

و ينوي بهذه التلبية الدخول في النسك الذي اختاره، كما ينوي أيضاً التقرب إلى اهللا بهذه التلبية التي معناهـا                    

 . التزام الطاعة

لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن الحمد          : "لدخول في النسك فإنه يبدأ بالتلبية فيقول      و بعد أن ينوي ا    

 ". و النعمة لك و الملك، ال شريك لك

أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصـواتهم          : "و قد روي أن النبي صلى اهللا عليه و سلم قال          

 . ) "يريد أحدهما(باإلهالل أو بالتلبية 

و َأذِّن فـي النـاس      : ((التلبية، و التلبية هي إجابة دعوة الخليل عليه السالم كما قال اهللا تعالى            : و اإلهالل هو  

 ). 27:الحج))(بالحج

المالزمة و التمسك   : أنَّا مقيمون على طاعتك إقامة بعد إقامة، فالتلبية هي        : أي) لبيك: (و معنى قوله   •

ه ال يخرج عن طاعته، و أن يستقيم عليها، و أنه مقيم عليها إقامة              بالشيء، فالملبي كأنه يعاهد ربه أن     

مستمرة ال يفارقها قيد شعرة و ليس بعدها تحول؛ سواء كان في تلك الحالة التي هـي اإلحـرام، أو                    

 .فيما بعده
كـان  و يسن للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أما النساء فإنهن يخفضن أصواتهن فال يسمعها أحد إال من                  

 . بجانبها من رفيقاتها

وقد ابتدأ النبي صلى اهللا عليه و سلم بالتلبية من حين أحرم، و لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة في يـوم                       

العيد، فعند ذلك قطع التلبية ألنه شرع في أسباب التحلل، و هكذا الذي يحرم بعمرة يلبي إلى أن يبدأ بالطواف،                    

 . أسباب التحللفإنه يقطع التلبية ألنه بدأ ب

 : و يندب أن يكثر الحاج من التلبية ألنها ذكر و هي شعار الحجاج، و هي تتأكد في عشرة مواضع

 .  إذا عقد اإلحرام و دخل في النسك رفع صوته بالتلبية:الموضع األول* 
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  . إذا ركب دابته أو سيارته أو نحو ذلك، فإنه يكون قد انتقل من حال إلى حال:الموضع الثاني* 

 .  إذا نزل من دابته أو من سيارته على األرض لسبب أو لغرض، فإنه يجدد هذه التلبية:الموضع الثالث* 

 .  إذا صعد نشزاً أي مكاناً مرتفعاً، كأن ترتفع به دابته أو سيارته فإنه يجدد هذه التلبية:الموضع الرابع* 

 . فإنه يلبي إذا هبط منخفضاً أو وادياً، أو نحو ذلك، :الموضع الخامس* 

 إذا أقبل الليل؛ سواء كان في مكة أو منى، أو ليلة عرفة، أو في غيرها، فإن إقبال الليل                   :الموضع السادس * 

 . يكون تجدد حال فلهذا يجدد هذه التلبية

 .  عند إقبال النهار تجدد هذه التلبية أيضاً:الموضع السابع* 

 . ذلك هذه التلبية فيلبي إذا سمع من يلبي، فإنه يتذكر ب:الموضع الثامن* 

 .  إذا فعل محظوراً من محظورات اإلحرام ناسياً، أو لحاجة، أو نحو ذلك، فإنه يجدد التلبية:الموضع التاسع* 

 .  إذا تالقت الرفاق تذكروا إحرامهم فلبى كل منهم:الموضع العاشر* 

فة، و في منى، و غير ذلـك، فكلمـا          يجدد التلبية أيضاً بعد الصالة المكتوبة في عرفة، و في مزدل          .. و هكذا 

 . صلى صالة مكتوبة جدد هذه التلبية

و قد عرفنا أن هذه التلبية هي معاهدة من العبد لربه، فإذا لبى فليستحضر هذه المعاهدة، و ليعقد قلبه عليهـا،                     

 .حتى يكون صادقاً، و يكون حجه مقبوالً مبروراً

 محظورات اإلحرام
 وإياك، أن كل عبادة في الشرع لها محظورات فالصالة مثالً لها محظورات مثـل               اعلم أخي الناسك وفقني اهللا    

األكل فيها، أو الكالم أو االلتفات وتسمى مبطالت، والصوم له محظورات خاصة به مثـل الجمـاع واألكـل                  

والشرب وتسمى مفسدات، والوضوء له محظورات كالبول والغائط وتسمى نواقض الوضوء، أما الحـج فلـه             

 .رات خاصةمحظو

والمقصود بمحظورات اإلحرام هي األمور التي تحرم على المحرم بسبب دخوله في النسـك، فمتـى أحـرم                  

 :الناسك سواء بالعمرة أو بالحج فإنه يحرم عليه أمور هي

 إزالة الشعر من أي مكان من البدن بال عذر )1(

، ويلحـق بـالحلق النتـف والقلـع         ]196:البقـرة  [ مِحلَّه وال تَحِلقُوا رُؤوسكُم حتَّى يبلُغَ الْهدي     : قال تعالى 

 .الشتراكهما مع الحلق في العلة وكذلك سائر شعر البدن ألنها من باب الترفه وقد ذكر هذا إجماعاً ألهل العلم

 :تقليم األظفار من اليدين أو الرجلين )2(

أجمعـوا علـى أنـه      :  الشرح الكبير  ألنه إزالة جزء من البدن تحصل به الرفاهية فأشبه إزالة الشعر، قال في            

 .ممنوع من تقليم األظفار إال من عذْر وأجمعوا على أنه يزيل ظفره إذا انكسر

 :استعمال الطيب على البدن أو الثوب أو المأكول أو المشروب )3(

وكذلك قصد شمه لحديث الذي وقصته راحلته االذي رواه أبوداود والطبراني وهذا نص رواية الطبراني عـن                 

 بمـاء  اغسـلوه  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال راحلته وقصته محرما أن: عباس رضي اهللا عنهما   ابن  

، وقد أجمع أهل العلم على أن       ملبدا قال أو ملبيا القيامة يوم يبعث فإنه طيبا تقربوه وال ثوبيه في وكفنوه وسدر

ف بصـابون معطـر أو يسـتعمل        المحرم ممنوع من الطيب وال يجوز له لبس ثوب مطيب، فليحذر أن يتنظ            

 .منديالً معطراً، فإما ما بقى من أثر الطيب الذي تطيب به على بدنه عند إحرامه فال يضره
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 :لبس القفازين )4(

رواه البخاري وغيره عـن ابـن       )) القفازين تلبس وال المحرمة، المرأة تنتقبال: ((لقوله صلى اهللا عليه وسلم    

أة أما الرجل فإنه يحرم عليه لبس القفازين أيضا ألنـه يـدخل فيمـا               عمر رضي اهللا عنهما، هذا بالنسبة للمر      

يختص به العضو كما سيأتي، والمرأة لها أن تغطي يديها بما لم يفصل على قدر اليد كأن تـدخلها فـي كـم                       

 .درعها

 :المباشرة من الرجل للمرأة )5(

فَـال رفَـثَ وال   : نظر لقوله تعالى  بلمس أو تقبيل أو ضّم أو غيرها، فيحرم على الرجل التلذذ بالمرأة ولو بال             

      جاَل ِفي الْحال ِجدوقَ وفُس] من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع مـن         : ((، وفي الحديث  ]197من اآلية : البقرة

 )).ذنوبه كيوم ولدته أمه

 :ويختص الرجل بـ

 : تغطية الرأس بمالصق) أ(

ال يلبس  : ((ال رسول اهللا صلى اهللا  عليه وسلم       ق: لما في الصحيحين من حديث بن عمر رضي اهللا عنهما قال          

وفيهمـا قصـة    )). المحرم القميص وال العمامة وال البرنس وال السراويل وال ثوباً مسه ورس أو زعفـران              

اغسلوه بماس وسدر وكفِّنوه في ثوبيه وال تخمروا رأسه، وال تمسوه بطيـب،             ((المحرم الذي وقصته راحلته       

 )).بياًفإنه يبعث يوم القيامة مل

فال يجوز لبس الطاقية أو العمامة أو غيرها، أما االستظالل بالشمسية أو سقف السيارة أو الخيمة فال بأس بـه             

 .لما ثبت أن النبي صلى اهللا عليه وسلم  ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة كما في صحيح مسلم

 اللبس أو كثر، في جميع البدن أو بعضه         لبس الثوب على األعضاء على هيئته التي فصل عليها سواء قل          ) ب(

 .)5(كالقميص والعباءة والسراويل والقفاز والجورب والفنيلة

 :وتختص المرأة بـ

تغطية الوجه بالنقاب وبكل ما يستر الوجه وبه نقب للعينين، فالسنة أن تكشف وجهها إال أن يراها رجـال                   ) أ(

 رواه  )6())ال تنتقب المحرمـة وال تلـبس القفـازين        : ((غير محارم لها فيجب عليها ستره بغير النقاب لحديث        

 .البخاري

 :حكم من وقع في واحدة من المحظورات السابق ذكرها

فَمن كَان ِمنْكُم مِريضاً َأو ِبِه َأذى ِمن رْأِسِه فَِفديـةٌ ِمـن             : فدية هذه المحظورات على التخيير كما قال تعالى       

 قٍَة َأودص اٍم َأوٍكِصينُس] وهي] 196: البقرة: 

 . ذبح شاة-3  . إطعام ستة مساكين-2 . صيام ثالثة أيام-1

                                                 
 : ملحوظات- 5

 .ال بأس بلبس الساعة أو النظارة وسماعة األذن والخاتم وحزام النفقة ولو كان شيء منها مخيطاً -1

 .اً ألنه لم يفصل على عضو معين أو هيئة خاصةال بأس بلبس الرداء واإلزار ولو كان مرقعاً مخيط -2

 .ال بأس بلبس الحذاء أو الحزام ولو كان مخيطاً وإن كان يظن كثير من العوام أنه ال يجوز -3

 . في حجة الوداعليه وسلمصلى اهللا عم ال؟ فيه خالف واألقرب ال يجب عليه القطع ألنه لم يذكره النبي /من لم يجد نعلين هل يقطع الخفين حتى يكونا أسفل من الكعبين  -4

 . وفي هذا بيان صريح ورّد واضح على من طعن في النقاب وثبوته فاحذر أخي الفاضل من تلك الدعاوى المسمومة التي يروجها أعداء اإلسالم وإن تسمَّوا بأسماء المسلمين- 6
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ويتم توزيع الطعام أو لحم الشاة على المساكين في مكة أو في مكان فعل المحظور كما في الصـحيحين مـن                     

:  فقـال وقف علّي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالحديبية ورأسـي يتهافـت قمـالً   : حديث كعب بن عجرة 

) اذبح(فاحلق رأسك وصم ثالثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك            : ((نعم، قال : قلت)) يؤذيك هوَّام رأسك؟  ((

كنا مع رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم           : وهذه رواية أخرى أكثر تفصيالً وهي عند البخاري أيضاً        )) شاة

 تساقط علـى  ]القمل [ لي فروة، فجعلت الهوامكانت : محرمون، وقد حصرنا المشركون، قال بالحديبية ونحن

وأنزلـت هـذه   : نعم، قال: قلت .(رأسك هوام أيؤذيك: (بي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال وجهي، فمر

 ).كرأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نس فمن كان منكم مريضا أو به أذى من{: اآلية

: فقـال  ،]برمـة لـي  : عند مسـلم [وسلم وأنا أوقد تحت القدرمر بي النبي صلى اهللا عليه : (وهذه رواية ثالثة

 ).فحلقه، ثم أمرني بالفداء نعم، فدعا الحالق: قلت .))؟هوام رأسك أيؤذيك((

 ولو باإلشارة وكذلك تنفيره داخل الحرم ولو حـالالً،          قتل صيد الحيوان البري المأكول أو اإلعانة عليه        )6(

نُوا ال تَقْتُلُوا الصَّيد وَأنْتُم حرم ومن قَتَلَه ِمنْكُم متَعمداً فَجزاء ِمثُْل ما قَتََل ِمن النَّعِم                يا َأيها الَِّذين آم   : لقوله تعالى 

ِليذُوقَ وباَل َأمِرِه عفَا اللَّه     يحكُم ِبِه ذَوا عدٍل ِمنْكُم هدياً باِلغَ الْكَعبِة َأو كَفَّارةٌ طَعام مساِكين َأو عدُل ذَِلك ِصياماً                 

 ]95:المائدة[ عمَّا سلَفَ ومن عاد فَينْتَِقم اللَّه ِمنْه واللَّه عِزيز ذُو انِْتقَاٍم

كنا مع النبي صلى اهللا عليه وسلم ومنَّا المحرم ومنَّا غير المحرم، فرأيـت    : وفي الصحيح من حديث أبي قتادة     

ال نعينك عليه بشيء إنا محِرمون، فتناولته فأخذتـه،     : ون شيئاً، فنظرت فإذا حمار وحش فقالوا      أصحابي يتراء 

فأتيت النبي صـلى    . ال تأكلوا : كلوا، وقال بعضهم  : ثم أتيت الحمار فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم        

 )).كلوه، حالل: ((قال. ال: قالوا)) ا؟منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليه: ((اهللا عليه وسلم فسألته فقال

فصرف طائفة منهم فيهم  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه،: وهذا تفصيل القصة

البحر، فلما انصرفوا، أحرموا كلهم إال أبا قتادة  فأخذوا ساحل. خذوا ساحل البحر حتى نلتقي: أبو قتادة، فقال

حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من  ون إذ رأوالم يحرم، فبينما هم يسير

اهللا صـلى اهللا   أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم األتان، فلما أتوا رسول: وقالوا لحمها،

ينا حمر وحش فحمل عليها أبو لم يحرم، فرأ يا رسول اهللا، إنا كنا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة: عليه وسلم قالوا

أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقـي مـن   : لحمها، ثم قلنا قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من

 رواه .فكلوا ما بقـي مـن لحمهـا   : قال ال،: قالوا. أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها أحد أمنكم: قال. لحمها

 البخاري

 :عقد النكاح )7(

ال : ((لغيره سواء كان المحرم الزوج أو الزوجة أو الولي أو الوكيل لما واه الجماعـة إال البخـاري                 لنفسه أو   

 .، وهذا ال فدية فيه ولكن النكاح فاسد))ينكح المحرم وال ينكح وال يخطب

 :الجماع وهو كل وطء يوجب الغسل )8(

 أجمعوا على أن الحج ال يفسد بإتيان        : قال ابن عباس الرفث الجماع، قال ابن المنذر        فال رفث : لقوله تعالى 

 .شيء في حال اإلحرام إال الجماع

 :وإذا وقع الجماع قبل التحلل األول ترتب عليه أمور

 .فساد النسك الذي وقع فيه الجماع -1

 .وجوب المضي فيه وإكماله -2

 .وجوب قضائه في العام القادم إن كان النسك واجباً -3
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 .لجماعذبح بدنة تُفَرَّق في مكة أو في مكان ا -4

التفريق بينهما في الحج القادم حتى ال يتكرر مرة أخرى، قال في الشرح عـن الثالثـة                 : وزاد بعض العلماء  

 .ال نعلم فيه خالفاً والرابعة عن ابن عباس وال نعلم له مخالفاً من الصحابة: األولى

 حاالت فاعل المحظورات
 :لفاعل المحظورات السابقة ثالث حاالت

 . المحظور بال حاجة وال عذر فهذا آثم وعليه فدية أن يفعل:األولى* 

 أن يفعله لحاجة فليس بآثم وعليه فدية أيضاً، فلو احتاج لتغطية رأسه أو حلق شعره أو غيـر ذلـك            :الثانية* 

 .جاز له وعليه الفدية، لحديث كعب بن عجرة السابق

ربنا ال  :  إثم عليه وال فدية، لقوله تعالى       أن يفعله وهو معذور، بجهل أو نسيان أو إكراه أو نوم فال            :الثالثة* 

، ))إن اهللا تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه         : ((، وفي الحديث  تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا    

ولكن متى زال العذر فعلم بالمحظور أو ذكره أو زال إكراهه أو استيقظ من نومه وجب عليه التخلـي عنـه                     

 .ه الفديةفوراً وإال وجبت علي

أنـا أفتـدي     : ومن ذلك يتبين خطأ بعض الناس حيث ظن أنه يمكن فعل أي محظور ولو بدون حاجة، ويقول                

وهو ال يدري أن إثم المعصية باٍق وإن الفدية لجبر ما نقص من إحرامه، فيجب أن يعلـم أن الفديـة ليسـت                       

 .يكن مبروراًمبيحة لإلقدام على فعل المحظور، ومن فعل ذلك فقد أخرج حجه عن أن 

 :تنبيهات

 . ال بأس بلبس الساعة أو النظارة وسماعة األذن والخاتم وحزام النفقة ولو كان شيء منها مخيطاً-1

 . ال بأس بلبس الرداء واإلزار ولو كان مرقعاً مخيطاً ألنه لم يفصل على عضو معين أو هيئة خاصة-2
 . كان يظن كثير من العوام أنه ال يجوز ال بأس بلبس الحذاء أو الحزام ولو كان مخيطاً وإن-3
 من لم يجد نعلين هل يقطع الخفين حتى يكونا أسفل من الكعبين أم ال؟ فيه خالف واألقرب ال يجب عليـه                     -4

 .القطع ألنه لم يذكره النبي صلى اهللا عليه وسلم في حجة الوداع

م، كالعقرب، والحدأة، و الغـراب، و       يجوز للمحرم و غير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل و الحر            

 . الفأرة، و الكلب العقور، و الحية، و ما شابهها
كما أنـه يجـوز     . و يجوز للمحرم لبس السراويل إذا لم يجد إزاراً، و يجوز له لبس الخفين، إذا لم يجد نعلين                 

 . للمحرم لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين إن لم يجد النعلين

م أن يغتسل للتبرد و يغسل رأسه و يحكه برفق و سهولة و ال حرج عليه إذا سقط من شـعره                     و يجوز للمحر  

 . شعرة أو شعرتان دون تعمد

 . و يجوز لبس النظارة الشمسية أو الطبية و ربط الساعة على المعصم وكذلك سوار المعصم

 . و ال بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم

 . ة أو سقف السيارة أو الخيمة أو الشمسية و نحوها، مما ال يكون مالصقاً للرأسو ال بأس باالستظالل بالمظل

 . و ال بأس بعقد اإلزار أو ربطه بخيط حتى ال يقع
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لكن ال تلبس النقـاب و البرقـع و ال           و يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب من كل ما أباحه اهللا، و                

فين و الشراب و السراويل، و لها أن تستر وجهها بإسدال الخمار عليه             القفازين، و ال حرج عليها في لبس الخ       

 . أمام الرجال األجانب

 . و ال بأس للمحرم أن يلبس حزاماً على وسطه ليحفظ ماله و يشد به إزاره

و ال حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه، أو يرقعها و الممنوع هو لبس ما فّصل على هيئة                      

 . أو العضوالبدن
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فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول 

 المسجد الحرام من الطواف وصفته 
أن يغتسل قبل دخولها ألن النبي صلى اهللا عليـه          ) إذا أمكنه ذلك    ( إذا وصل الُمحِرم إلى مكة استحب له        * 

وهو باب   (  يدخل المسجد  من باب بني شيبة       نوسلم فعل ذلك ؛ فإذا وصل إلى المسجد الحرام  فإن أمكنه أ            

 كـان كان هذا الباب هو الباب الذي       : مالحظة  ( . فهو األفضل و يجوز أن يدخل من جميع الجهات         )السالم  

إلى دار زوجته أم المؤمنين خديجـة رضـي اهللا   ته صلى اهللا عليه وسلم يخرج ويدخل منه أو من جه    النبي  

  )عنها

بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا أعوذ باهللا العظيم : يمنى ويقولويسن له تقديم رجله ال* 

 رواه أبو داود وصححه م من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك وبوجهه الكريم وسلطانه القدي

 441األلباني في صحيح أبي داود برقم 

النبي صلى اهللا ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن 

 . عليه وسلم فيما أعلم

أما القارن والمفرد    فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا                 * 

 . فإنهما يستمران في التلبية حتى رمي جمرة العقبة يوم العيد عندها تقطع التلبية

مه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك وال يؤذي الناس بالمزاحمة ، ثم يقصد الحجر األسود واستقبله ، ثم يستل*  

فإن شق التقبيل استلمه بيده أو عصا ، وقَبَل ما استلمه به فإن ". بسم اهللا واهللا أكبر: "ويقول عند استالمه

 ". اهللا أكبر: "شق استالمه أشار إليه وقال

اللهم إيماناً ، وإن قال في ابتداء طوافه وال يقبل ما يشير به ، ويجعل البيت عن يساره حال الطواف 

فهو حسن ألن ذلك قد بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى اهللا عليه وسلم 

 – وإن كان فيه ضعف –روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم 

ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثالثة األول من الطواف األول وهو الطواف الذي يأتي به *  

قارنا بينه وبين أول ما يقدم مكة أي طواف القدوم سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو 

العمرة ويمشي في األربعة الباقية يبتدئ كل شوط بالحجر األسود ويختم به ، والرمل هو اإلسراع في 

 ).وليس على النساء رمل . ( المشي مع مقاربة الخطى 

ويستحب له أن يضطبع في جميع هذا الطواف دون غيره واالضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه * 
ه على عاتقه األيسر ، وإن شك في عدد األشواط بنى على اليقين وهو األقل ، فإذا شك هل طاف األيمن وطرفي

 .ثالثة أشواط أو أربعة جعلها ثالثة وهكذا يفعل في السعي 
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ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر اهللا والدعاء وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن وال يجب في  * 

 . وال في السعي ذكر مخصوص وال دعاء مخصوص . األطوفة هذا الطواف وال غيره من 

وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية 

 .مخصوصة فال أصل له ، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى

وال يقبله ، فإن شق عليه استالمه " بسم اهللا واهللا أكبر: "فإذا حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه وقال *  

تركه ومضى في طوافه وال يشير إليه وال يكبر عند محاذاته ألن ذلك لم يثبت عن النبي صلى اهللا عليه 

 .وسلم فيما نعلم 

ربنَا آِتنَا ِفي الدنْيا حسنَةً وِفي الْآِخرِة حسنَةً ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر األسود * 

 ذَابِقنَا عكما أنه في هذه المسافة بين الركنين يمشي مشيه المعتاد وال يرملالنَّاِر و . 

فإن لم يتيسر استالمه وتقبيله أشار إليه كلما ". اهللا أكبر: "وكلما حاذى الحجر األسود استلمه وقبله وقال* 

 . اذاه وكبر ح

وال بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام وال سيما عند الزحام والمسجد كله محل للطواف ولو طاف في * 

وبعد فراغه من هذا الطواف . أروقة المسجد أجزأه ذلك ، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إذا تيسر ذلك 

 .ركعتي الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي 

فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إذا تيسر له ذلك وإن لم يتيسر لـه ذلـك لزحـام                      •

قُْل يا َأيها الْكَاِفُرون    ونحوه صالهما في أي موضع من المسجد ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة              

ثم يقصد الحجر األسود فيستلمه بيمينه إن تيسر له ذلك اقتـداء بـالنبي              حد  قُْل ُهو اللَُّه أَ    و

 .صلى اهللا عليه وسلم في ذلك 

 السعي بين الصفا والمروة
 الصفا و المروة ركن مـن أركـان الحـج و            و بعد أداء ركعتي الطواف يخرج إلى المسعى، فإن السعي بين          

 . العمرة
  ِإنَّ الصَّفَا والْمروةَ ِمن شَـعاِئِر اللَّـهِ  : و قد ذكر اهللا تعالى أن الصفا و المروة من شعائر اهللا، فقال تعالى

 ]. 158:البقرة[

ظِّم شَعاِئر اللَِّه فَِإنَّهـا ِمـن تَقْـوى        ذَِلك ومن يع  : و هكذا بقية األماكن فإنها تسمى شعائر، كما في قوله تعالى          

 ]. 32:الحج [ الْقُلُوِب

و السعي بين الصفا والمروة يسمى طوافاً  ويسمى سعياً أيضا و هو إحياء لسنة النبي صلى اهللا عليه و سـلم                      

 1072صححه األلباني في إرواء الغليل برقم ".  اسعوا فإن اهللا كتب عليكم السعي: "حيث يقول
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ِإنَّ الصَّفَا والْمروةَ ِمن شَعاِئِر اللَّـِه       : و يشرع الخروج إلى المسعى من جهة الصفا، فإذا دنا من الصفا قرأ            * 

                 ِليمع شَاِكر راً فَِإنَّ اللَّهخَي تَطَوَّع نما وطَّوَّفَ ِبِهمي ِه َأنلَيع نَاحفَال ج رتَمتَ َأِو اعيجَّ الْبح نفَم] 158:البقرة .[

 . ويقول أبدأ بما بدأ اهللا به

وليس على المرأة رقي حتـى ال       . ( ثم يرقى الصفا حتى يرى البيت فيستقبله و إن وقف عند الصفا أجزأه            * 

 ) تتكشف 

يك اهللا أكبر، اهللا أكبر، اهللا أكبرال إله إال اهللا وحده ال شر           : "و يرفع يديه فيوحد اهللا و يكبره و يحمده و يقول          * 

له، له الملك و له الحمد يحي و يميت و هو على كل شيء قدير، ال إله إال اهللا وحده ال شـريك لـه، أنجـز                           

 ". وعده، و نصر عبده، و هزم األحزاب وحده

ثم يدعو بعد ذلك بما تيسر من الدعاء فيدعو بما شاء من خيري الدنيا واآلخرة و يكرر هـذا الـذكر و هـذا                        

و ال  . ذا من مواضع الدعاء الثابتة عن النبي صلى اهللا عليه و سلم فـي المناسـك               فإن ه . الدعاء ثالث مرات  

 . بأس أن يدعو بغير هذا الدعاء، و لكن األفضل اتباع السنة و ما ثبت عن النبي صلى اهللا عليه و سلم

ى يشرع للرجـل أن يسـع      بعد ذلك ينزل من الصفا متوجهاً إلى المروة حتى يصل إلى العلم األخضر، و               * 

يركض ركضاً، حتى يصل إلى العلم الثاني، و يحرص المسلم على عـدم إيـذاء إخوانـه                 : سعياً شديداً يعني  

 ). أما المرأة فلم يشرع في حقها إال المشي فقط فإنها عورة .( المسلمين

ـ                       *  د فإذا وصل إلى المروة رقى عليها و يستقبل القبلة فإنها من السنة، و يقول و يفعل كما قـال و فعـل عن

 . و هكذا يمشي في موضع مشيه و يسعى في موضع سعيه… ثم ينزل من المروة إلى الصفا. الصفا

و السعي بين الصفا و المروة سبعة أشواط مبتدئاً بالصفا، و منتهياً بالمروة، فمن الصفا إلى المـروة يعـد                    * 

  .و هكذا حتى يتم سبعة أشواط.. شوطاً، و من المروة إلى الصفا يعد شوطاً آخر

و يشرع أن يشغل سعيه بالذكر والدعاء و القراءة بما تيسر، و ليس للسعي بين الصـفا و المـروة                              

فال بأس لثبوته عن ابـن      " رب اغفر و ارحم إنك أنت األعز األكرم       : "دعاء خاص، و إن دعا في السعي فقال       

إلى صحة وقفه ال     )  120رقم  (بي  مسعود و ابن عمر رضي اهللا عنهم وقد أشار األلباني  في كتاب حجة الن              

 . صح موقوفا وروي مرفوعا ولم يصح : رفعه حيث قال 

و ال تجب الطهارة للسعي، و الطهارة أفضل، و هكذا المرأة لو حاضت أو نفست بعد الطـواف أجزأهـا                    * 

 . السعي على غير طهارة

لعورات، أو إلى الزينة المنهي عنها،      و ليحذر من مزاحمة النساء األجنبيات و نحوهن، أو تعمد النظر إلى ا            * 

و هكذا النساء فعليهن أن يتقين اهللا عز و جل، و أال يزاحمن الرجال، ال في المطـاف، و ال                    . أو ما أشبه ذلك   

 . في السعي، و ال عند الجمرات، و ال في غيره من المشاعر

 

 الحلق أو التقصير
رم بالعمرة أو كان متمتعاً أن يحلـق أو يقصـرمن           و بعد أداء السعي بين الصفا و المروة فيشرع لمن أح           

 -بـالمغفرة : و في لفظ  -دعا للمحلقين بالرحمة    : "عموم رأسه و الحلق أفضل، فإنه صلى اهللا عليه و سلم          

: قـال  رضي اهللا عنه     هريرة أبي عن ماجة وابن ومسلم البخاريفقد روى   ". ثالث مرات، و للمقصرين مرة    

 اغفـر  اللهم: قال والمقصرين اهللا رسول يا قالوا للمحلقين اغفر اللهم: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

 أما إذا كان وقت الحج قريباً بحيث        ".والمقصرين : قال ؟   والمقصرين اهللا رسول يا : قالوا ،   ثالثا للمحلقين
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ى اهللا عليـه  ال يطول فيها الشعر، فإن األفضل في حقه التقصير، ليحلق بقية رأسه في الحج ألن النبي صـل  

وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر ولـم يـأمرهم                      

 بالحلق 

و بالحلق أو التقصير من المعتمر أو المتمتع يكون قد تحلل من عمرته و حلَّ له كل شيء حـرم عليـه                      * 

 . باإلحرام

ا يبقيان على إحرامهما و ال يقصران أو يحلقان حتى رمـي            أما المفرد أو القارن الذي ساق الهدي فإنهم       * 

 . جمرة العقبة يوم العيد

 : الثامن من ذي الحجة–أعمال يوم التروية 
إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة استحب للذين أحلوا بعد العمرة وهـم المتمتعـون أن                    . 1

 أقاموا باألبطح وأحرموا بالحج منه      صلى اهللا عليه وسلم   نبي  يحرموا بالحج ضحى من مساكنهم ألن أصحاب ال       

 ولم يأمرهم أن يذهبوا إلى البيت ليحرموا عنده أو عند الميزاب كما             صلى اهللا عليه وسلم   يوم التروية عن أمره     

. يعتقد البعض، وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان ذلك مشروعاً لعلمهـم إيـاه                  

 .ا يفعل من أراد الحج من أهل مكةوهكذ

 .يستحب االغتسال، والتنظف، والتطيب وأن يفعل ما فعل عند إحرامه من الميقات. 2

 اللهـم   )7(لبيـك : (لبيك اللهم حجا ويلبي وصفة التلبية في الحج أن يقول         :  ثم ينوي االحرام بالحج  فيقول       . 3

 ).والملك ال شريك لكلبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك 

فإن حبسني حـابس فمحلـي حيـث        : (وإذا كان الحاج خائفاً من عائٍق يمنعه من إتمام حجه اشتراط فقال           . 4

وفائدة االشـتراط أن    . صلى اهللا عليه وسلم   وإن لم يكن خائفاً من عائٍق لم يشترط كما هو حال النبي             ) حبستني

 .كه جاز له التحلل وال شيء عليه على الرأي الراجح المحرم إذا اشترط وأصابه ما يمنعه من إتمام نس

 .يستحب التوجه إلى منى قبل الزوال واإلكثار من التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة. 5

يصلي الحاج بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، قصراً للصـالة الرباعيـة بـال جمـع إال                  . 6

 صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم قصراً، فـال          لى اهللا عليه وسلم   صالمغرب والفجر فال يقصران، ألن النبي       

 لم يأمرهم باإلتمام، ولو كان واجباً علـيهم لبينـه           صلى اهللا عليه وسلم   فرق بين أهل مكة وغيرهم، ألن النبي        

 .لهم

 فإذا صلى الفجر مكـث حتـى تطلـع          صلى اهللا عليه وسلم   يستحب للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة لفعله         . 7

 .شمسال

 

 : التاسع من ذي الحجة–  أعمال يوم عرفة -ب
إذا طلعت شمس يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة سار الحاج من منى إلـى عرفـات ملبيـاً أو                      . 1

متفـق  ) كان يهل منا المهل فال ينكر عيه ويكبر منا المكبر فال ينكر عليه            : (رضي اهللا عنه  مكبراً، لقول أنس    

                                                 
 .صلى اهللا عليه وسلمفحسن لثبوت ذلك عن النبي ) لبيك إله الحق لبيك( وإن زاد - 7
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صـلى اهللا عليـه      على ذلك لكن األفضل لزوم التلبية، ألن النبي          صلى اهللا عليه وسلم   نبي  عليه، وقد أقرهم ال   

 . الزمهاوسلم

صلى اهللا عليـه    وإذا وصل الحاج إلى عرفة استحب له أن ينزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له ذلك، لفعله                  . 2

 .، وإن لم يتيسر النزول بها فال حرج عليه أن ينزل بعرفةوسلم

الت الشمس سن لإلمام أو نائبه أن يخطب خطبة يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وما بعـده،                    إذا ز . 3

ويأمرهم فيها بتقوى اهللا وتوحيده واإلخالص له في كل األعمال ويحذرهم من محارمه تعالى، ويوصيهم فيهـا     

ر والعصر قصراً وجمعـاً فـي        وبعد الخطبة يصلون الظه    صلى اهللا عليه وسلم   بالتمسك بكتاب اهللا وسنة نبيه      

 .صلى اهللا عليه وسلموقت األولى بأذان واحد وإقامتين، لفعله 

 .من لم يصل مع اإلمام صلى مع جماعة أخرى إذا زالت الشمس جمعاً وقصراً في وقت األولى كما تقدم. 4

 داخلها واألفضل أن    ثم ينزل الحاج إلى الموقف بعرفة إن لم يكن بها وعليه أن يتأكد من حدودها ثم يكون                . 5

يجعل جبل الرحمة بينه وبين القبلة إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر استقبالها استقبل القبلـة، وإن لـم يسـتقبل                      

 .»وقفت ههنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنَة«:  قالصلى اهللا عليه وسلمالجبل ألن النبي 

 في ذكر اهللا تعالى ودعائه، والتضرع إليه ويرفع يديه حال           يستحب في هذا الموقف العظيم أن يجتهد الحاج       . 6

 فإنه وقف بعد الزوال رافعاً يديه مجتهداً في الدعاء، قال أسامة            صلى اهللا عليه وسلم   الدعاء اقتداء برسول اهللا     

 بعرفات فرفع يديه يدعو، فمالت بـه ناقتـه فسـقط            صلى اهللا عليه وسلم   كنت رديف النبي    : (رضي اهللا عنه  

 .صحيح: رواه النسائي، قال األلباني) مها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده األخرىخطا

 أمته على   صلى اهللا عليه وسلم   وقد حث النبي    ) ولم يزل يدعو واقفاً حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة  قليالً          (

ال إله إال اهللا وحـده ال       : يخير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل           «الدعاء ورغب فيه    

ما من يوم أكثر من أن      «: صلى اهللا عليه وسلم   وقال  » شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير          

رواه » ]ما أراد هـؤالء؟   : [يعتق اهللا فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وأنه ليدنو ثم يباهي بهم المالئكة فيقول               

 .مسلم

    ت هذه الفرصة العظيمة، فعليه أن يكثر من الذكر، والـدعاء والتسـبيح، والتحميـد،               فينبغي للحاج أن ال يفو

 .والتهليل، والتوبة واالستغفار إلى أن تغرب الشمس

فقد أرسلت إليه أم الفضل بقدح لـبٍن وهـو           (صلى اهللا عليه وسلم   ومن األفضل أن يكون مفطراً اقتداء بالنبي        

 .رواه البخاري)واقف على بعيره فشربه

فإذا غربت الشمس وتحقق غروبها انصرف الحجيج إلى مزدلفة بسكينة، ووقـار وأكثـروا مـن التلبيـة                  . 7

وقال حينما سـمع    » أيها الناس السكينة السكينة   «:  وقوله صلى اهللا عليه وسلم   وأسرعوا في المتسع  لفعل النبي       

رواه البخـاري   » بـر لـيس باإليضـاع     أيها الناس عليكم السكينة فإن ال     «زجراً شديداً وضرباً وصوتاً لإلبل      

 .واإليضاع هو السير السريع وتكلف اإلسراع

 من وقف بعرفة نهاراً فليقف شيئا من الليل بعد غروب الشمس ألنه فعل النبي صلى اهللا عليه وسلم وكـي             -8

فـإن  يجمع بين جزء من الليل وجزء من النهار في الوقوف، ويمتد الوقوف بعرفة إلى طلوع فجر يوم العيد                    

طلع الفجر يوم العيد قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج والوقوف بعرفة هو الركن األعظم للحج لقـول النبـي                     

 .رواه أهل السنن» الحج عرفة«: صلى اهللا عليه وسلم

 : ليلة اليوم العاشر– أعمال ليلة مزدلفة -جـ 
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ن جمعاً بأذان واحد وإقامتين مـن        إذا وصل الحاج مزدلفة صلى بها المغرب ثالث ركعات والعشاء ركعتي           -1

 سواء وصل الحاج إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول            صلى اهللا عليه وسلم   حين وصوله، لفعل النبي     

وقت العشاء، لكن إن لم يتمكن من وصول مزدلفة قبل نصف الليل، فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى مزدلفة،                   

 .لليل، بل يصلي في أي مكان كان وال يصلي بينهما نافلةوال يجوز أن يؤخر الصالة إلى بعد نصف ا

 . يبيت الحاج هذه الليلة بمزدلفة ويشرع له أن ينام مبكراً لينشط في أداء مناسك الحج يوم النحر-2

 يجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم ممن يشق عليهم مزاحمة الناس أن ينزلوا من مزدلفـة إلـى                   -3

يـا  :  ومغيب القمر فعن عبد اهللا مولى أسماء أنها نزلت ليلة جمٍع عند المزدلفة ثم قالت               منى بعد منتصف الليل   

فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا حتى رمت جمرة العقبة ثم رجعت فصـلت           : بني هل غاب القمر ؟ قلت نعم قالت       

 صلى اهللا عليه وسلم    اهللا   يا بني إن رسول   : يا هنتاه ، ما أرانا إال قد غلَّسنا، قالت        :الصبح في منزلها فقلت لها      

 .أذن للظعن، رواه البخاري

 .هذه يا) هنتاه يا( 

 .الليل آخر ظلمة في السير وهو غليستال من المشروع، الوقت على تقدمنا) غلسنا (

 الهودج في المرأة: وقيل المرأة، وهي ظعينة جمع) للظعن (

 ليلة المزدلفة في صلى اهللا عليه وسلم أنا ممن قدم رسول اهللا: (ولحديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

 سودةُ استَْأذَنَتْ: قَالَتْ َأنّها عاِئشَةَ عن: رواه البخاري ومسلم، ولحديث عائشة رضي اهللا عنها) ضعفة أهله

 يقُوُل. (ِثبطَةً امرَأةً وكَانَِت النّاِس حطْمِة وقَبَل. قَبلَُه تَدفَُع. الُْمزدِلفَِة لَيلَةَ وسلم عليه اهللا صلى اللِّه رُسوَل

 َأكُون وَألن ِبدفِْعِه فَدفَعنَا َأصبحنَا حتّى وحبسنَا. دفِْعِه قَبَل فَخَرجتْ. لَها فََأِذن: قَاَل) الثِّقيلَةُ والثِّبطَةُ: الْقَاِسُم

 ِبِه مفُْروٍح ِمن ِإلَي َأحب ِبِإذِْنِه، َأدفَُع فََأكُون سودةُ، تَْأذَنَتُْهاس كَما وسلم، عليه اهللا صلى اللِّه رُسوَل استَْأذَنْتُ

 عليه اهللا صلى اللِّه رُسوَل فَاستَْأذَنَتْ. ثَِبطَةً ضخْمةً امرَأةً سودةُ كَانَتْ: قَالَتْ عاِئشَةَ عنومتفق عليه، ) 

.لَها فََأِذن .ِبلَيٍل جمٍع ِمن تُِفيض َأن وسلم  

  سودةُ استَْأذَنَتُْه كَما وسلم، عليه اهللا صلى اللِّه رُسوَل استَْأذَنْتُ كُنْتُ فَلَيتَِني: عاِئشَةُ فقالَتْ

 بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل صلى اهللا عليه وسلمأرسل النبي : (وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت

).الفجر ثم مضت فأفاضت  
 إذا تبين الفجر الثاني صلى الحاج مبكراً ثم يقف عند المشعر الحرام ويستقبل القبلة ويـدعو اهللا، ويكبـره                  -4

ويهلله، ويوحده ويكثر من الدعاء ويرفع يديه، ويستحب له أن يستمر على ذلك حتى يسفر جداً، وحيثما وقف                  

رواه مسلم وجمـع هـي      » ع كلها موقف  وقفت ههنا وجم  «: صلى اهللا عليه وسلم   من مزدلفة أجزأه ذلك لقوله      

 .مزدلفة

 إذا أسفر جداً دفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس، والسنة أن يلتقط هذا اليوم سبع حصيات مثـل                     -5

 لم يأمر أن يلتقط له الحصى إال بعد انصرافه من المشعر الحرام             صلى اهللا عليه وسلم   حصى الخذف ألن النبي     

قال النبي صلى اهللا عليه وسلم غداة العقبة وهـو علـى             : رضي اهللا عنهما قال   إلى منى، لحديث ابن عباس      

بأمثـال هـؤالء،    :يده قال هات القط لي فلقطت له حصيات من حصى الخزف، فلما وضعتهن في: ((راحلته

ع وهو صحيح ، قال النووي  في المجمو) )فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وإياكم والغلو في الدين،

 .2863إسناده صحيح على شرط مسلم وصححه األلباني في صحيح النسائي برقم : 

ومن أي موضع التقط الحصى أجزأه ذلك، وال يتعين لقطه من مزدلفة بل يجوز لقطه من منى، والسنة التقاط                   

 منى كل   سبع حصيات في هذا اليوم مثل حصى الخذف يرمي بها جمرة العقبة، أما في األيام الثالثة فيلتقط من                 
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يوم إحدى وعشرين حصاة يرمي بها الجمار الثالث و وحصى الخذف هي حصى صغار يستطيع اإلنسان أن                 

 .يرمي بها بين أصبعين

 يكثر الحاج من التلبية في سيره إلى منى فإذا وصل إلى محسر وهو وادي بين مزدلفة ومنى استحب لـه                     -6

 .صلى اهللا عليه وسلمفعله اإلسراع قليالً إن استطاع ذلك بدون أذى ألحٍد ل

 : العاشر من ذي الحجة– أعمال يوم النحر -د
 :إذا وصل الحاج إلى منى يوم النحر فاألفضل أن يرتب هذه األعمال األربعة

 لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبـة رواه          صلى اهللا عليه وسلم    يقطع التلبية عند جمرة العقبة ألن النبي         -1

ه أن يجعل منى عن يمينه، والكعبة عن يساره، وجمرة العقبة أمامه ثـم يرميهـا                البخاري ومسلم، ويستحب ل   

بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة، ويكبر مع كل حصاة وهذه الجمرة الوحيدة التـي يسـتحب                   

رضي ر  للحاج أن يرميها ضحى يوم النحر، أما بقية األيام فال ترمى الجمار الثالث إال بعد الزوال لحديث جاب                 

رواه )  يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمسصلى اهللا عليه وسلم  رمى رسول اهللا    : ( قال اهللا عنه 

 .مسلم، وجمرة العقبة هي األخيرة مما يلي مكة

 إذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة ذبح هديه وهذا واجب على المتمتع والقارن، والهدي إما ذبح شاة أو                    -2

فَمن تَمتَّع ِبالْعمرِة ِإلَـى الْحـج فَمـا         :  أو سبع بقرة وهذا واجب على المتمتع والقارن لقوله تعالى          سبع بدنه 

ك ِلمن لَم يكُن    استَيسر ِمن الْهدِي فَمن لَم يِجد فَِصيام ثَالثَِة َأيَّاٍم ِفي الْحج وسبعٍة ِإذَا رجعتُم ِتلْك عشَرةٌ كَاِملَةٌ ذَلِ                 

بسـم اهللا واهللا أكبـر،      : (، ويستحب أن يقول عند ذبحه أو نحره       ]196: البقرة [َأهلُه حاِضِري الْمسِجِد الْحرامِ   

 .رواه مسلم) اللهم منك ولك اللهم تقبل مني

 وسميت. أشبه لباإلب وهي والبقرة، والناقة الجمل على تقع البدنَة: قال في النهاية في غريب األثر       

 وِسمنَها ِلِعظَِمها بدنةً

 ].28: الحج [فَكُلُوا ِمنْها وَأطِْعُموا الْباِئس الْفَِقير: ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق لقوله تعالى

ويمتد وقت الذبح على الصحيح إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق ويجوز له أن يذبح فـي            

كل عرفة موقف وكل منى منحر، وكل المزدلفـة         «: صلى اهللا عليه وسلم   و األفضل أو في مكة لقوله       منى وه 

 .أبو داود ومسلم» موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر

 إذا فرغ الحاج من ذبح هديه أونحره لمن كان له هدي حلق رأسه أو قصره، والحلق أفضل للرجال، ألن                    -3

الرحمة والمغفرة للمحلقين ثالث مرات وللمقصرين مرة واحدة، رواه البخاري           دعا ب  صلى اهللا عليه وسلم   النبي  

 .ومسلم

أما المرأة فليس عليها إال التقصير تأخذ من كل ضفيرة  قدر األنملة أو أقل، وبعد رمي جمرة العقبة والحلـق                     

 .لأو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه باإلحرام إال النساء ويسمى هذا التحلل األو

صلى اهللا  كنت أطيب رسول اهللا     : (استحب له أن يتطيب، لقول عائشة رضي اهللا عنها        : فإذا تحلل التحلل األول   

رواه البخاري ومسلم، ويستحب له أن يتنظـف        )  إلحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف البيت        عليه وسلم 

 .ويلبس أحسن ثيابه
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يطوف بالبيت، ويسمى هذا الطواف طواف اإلفاضة، وطواف        يتوجه الحاج بعد األعمال السابقة إلى مكة، ل        -4

ثُم لْيقُْضوا تَفَثَُهم ولُْيوفُوا نُذُورُهم ولْيطَّوفُوا      : الزيارة، وهو ركن من أركان الحج وهو المراد في قوله تعالى          

 .كن ليس فيه رمل وال اضطباع، ويكون طوافه كالطواف الذي ذكر سابقاً تماماً ل]29:الحج[ ِبالْبيِت الْعِتيِق

، رواه البخـاري    صلى اهللا عليـه وسـلم     ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويستحب أن يشرب من زمزم لفعله            

 .ومسلم

ثم بعد الطواف وصالة الركعتين يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً ألن سعيه األول لعمرته وهذا سعي                  

 فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثـم حلـوا، ثـم         : (...الحج لقول عائشة رضي اهللا عنها     

طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى بحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طـافوا طوافـاً                    

 عـن    ، وأما القارن والمفرد فليس عليه إال سعي واحد، فإن كان قد سعاه بعد طواف القدوم كفاه ذلـك                   )واحداً

واألعمال التي يحصل بها التحلل الثاني ثالثة رمي        . السعي بعد طواف اإلفاضة وإال سعى بعد طواف اإلفاضة        

جمرة العقبة، والحلق أو التقصير وطواف اإلفاضة مع السعي بعده لمن كان عيه سعي فإذا فعل هذه الثالثـة                   

هما حل له كل شيء حرم عليه بـاإلحرام         حل له كل شيء حرم عليه باإلحرام حتى النساء، ومن فعل اثنين من            

 .إال النساء وليس هذا بالتحلل األول

 .واألفضل للحاج أن يرتب هذه األمور األربعة المتقدمة

رمي جمرة العقبة، ثم النحر أو الذبح ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتـع، وكـذلك        

 .القدومالقارن والمفرد إذا لم يسعيا مع طواف 

 صلى اهللا عليه وسلم   فإن قدم بعض هذه األمور على بعض فال حرج وأجزأه ذلك، لثبوت الرخصة عن النبي                

 .في ذلك وقد تتابعت األسئلة عليه في ذلك

 .»اذبح وال حرج«: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: فجاء رجل فقال

 .» وال حرجارِم«: لم أشعر فتحرت قبل أن أرمي، فقال: فجاء آخر فقال

 .»ارِم وال حرج«: حلقت قبل أن أرمي فقال: وجاء آخر فقال

 صلى اهللا عليه وسلم   ، فما سئل النبي     »ارِم وال حرج  «: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال      : وجاء آخر فقال  

افعل وال حرج، أخرج هذه الروايات مسلم، فدل ذلـك كلـه علـى التيسـير                : عن شيء قدم وال أخر إال قال      

 .سهيل والرحمة والرفق في هذه األموروالت

 

 كيف تختار الهدي؟
أن يضـحي   صلى اهللا عليـه وسـلم       نهى  فقد   واستحسانه، وسالمته من العيوب،      يجب أن تهتم بانتقاء الهدي      

بعضباء األذن والقرن، أي مقطوعة األذن، ومكسورة القرن، النصف فما زاد، ذكـره أبـو داود، وأمـر أن                   

هي التـي قطـع مقـدم        (ينظر إلى سالمتها، وأن ال يضحي بعوراء، وال مقابلة        :  أي تستشرف العين واألذن،  

 ، ) التي خرقـت أذنهـا      ( التي شقت أذنها وال خرقاء      (، وال شرقاء   )التي قطع مؤخرتها   (، وال مدابرة  )أذنها

 نالعـي  نستشـرف  أن وسـلم  عليه اللّه صلى اللّه رسول أمرنا: قال عنه اللّه رضي علي عنوهو مروي   

 خرقاء؛ وال شرقاء وال مدابرة، وال بمقابلة نضحي ال وأن واألذن،

Comment: قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي
داود أن هذا الكالم مدرج وهو من آالم عروة راوي 

 يثالحد
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 في تجوز ال أربع((: وروى أصحاب السنن عن البراء رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال               

ـ  ال التـي  والكسير ظلعها، البين والعرجاء مرضها، البين والمريضة عورها البين العوراء: الضحايا  )يتنق
 . بدال عن الكسير)العجفاء  (:الترمذي وقال. هىانت

 جنسـها  أبناء مع بنفسها اللحوق على تقدر ال المشي معهي التـي    ) : عرجها(العرجاء البين ظلعها    

 عرجها بين عرجاء فهي

 .فيها ) نخاع أو مخ ( الضعيفة التي من شدة ضعفها ال ِنقْي : العجفاء التي ال تنقي 

 إلـى  يسبقونها الشاء ألن الرعي، مالتكاس عن وعجزها لضعفها اللحم تنقص ذكرها   التي سبق  العيوب وهذه

 .المرعى

 :  أعمال أيام التشريق-هـ

 : والثالث عشر– والثاني عشر –الحادي عشر 
يرجع الحاج يوم العيد بعد الطواف والسعي إلى منى، فيمكث فيها بقية يوم العيد، وأيام التشريق ولياليهـا،                  . 1

لمبيت لها ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، وليلة الثالث عشر إن تأخر وهذا المبيت واجب مـن                  ويلزمه ا 

 رخص للرعاة   صلى اهللا عليه وسلم   واجبات الحج إال على السقاة والرعاة، ونحوهم فال يجب عليهم، ألن النبي             

 .في البيتوتة خارج منى وأذن للعباس من أجل سقايته

ت الثالث في كل يوم من أيام التشريق، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مـع                يرمي الحاج الجمرا  . 2

 لم يـرِم إال بعـد       صلى اهللا عليه وسلم   كل حصاة، ويكون الرمي بعد الزوال وال يجوز الرمي قبله ألن النبي             

كنـا  : ( عنهما الزوال، ولو كان ذلك جائزاً لرمى قبل الزوال تيسيراً على أمته، ولهذا قال ابن عمر رضي اهللا                

ال ترموا الجمار في األيـام الثالثـة حتـى تـزول            : (وكان ابن عمر يقول   ) نتحين فإذا زالت الشمس رمينا    

 .وإن كان هناك من قال بالرمي قبل الزوال). الشمس

 :ويجب الترتيب في رمي الجمار على النحو التالي

لي مسجد الخيف، فيرميهـا بسـبع حصـيات    يبدأ بالجمرة األولى وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي ت  . أ

متعاقبات، يرفع يده بالرمي مع كل حصاة ويكبر على إثر كل حصاة، والبد أن يقع الحصى في الحوض، فإن                   

لم يقع في الحوض لم يجزئ ثم يتقدم يمينا حتى يصل في مكان ال يصيبه الحصى فيـه وال يـؤذي النـاس،                       

ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى بسكينة ووقار وليحـذر إيـذاء النـاس             فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويالً       

 .بالسرعة والتهور

يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ ذات الشمال ويتقـدم حتـى                  . ب

 .يديهيصل في مكان ال يصيبه الحصى فيه وال يؤذي الناس  ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويالً يدعو ويرفع 

 .ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف وال يقف عندها وال يدعو. ج

ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم األول تماماً، ويفعل عنـد                    

 .األولى والثانية كما فعل في اليوم األول من أيام التشريق

 :تنبيهات 

األفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن ترمي قبل الغروب، ويجوز رميها بعد الغروب إذا اضطر إلـى                  * 

 .ذلك
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من عجز عن الرمي كالكبير، والمريض والصغير، والمرأة الحامل ونحوهم، جاز أن يوكل من يرمي عنه،                * 

 مزاحمة الناس عند الجمـرات، وزمـن الرمـي           وهؤالء ال يستطيعون   فاتقوا اهللا ما استطعتم   : لقوله تعالى 

 .يفوت، وال يشرع قضاؤه فجاز لهم أن يوكلوا بخالف غيره من المناسك

ويجوز للوكيل أن يرمي عن نفسه ثم عن من وكله كل جمرة من الجمار الثالث في موقف واحـد فيرمـي                  * 

 .والثالثةالجمرة األولى بسبع حصيات عن نفسه ثم بسبع عن من وكله وهكذا الثانية 

صـلى اهللا   حججنا مع رسـول اهللا      : (رضي اهللا عنه  وهكذا الصبي يجوز أن يرمي عنه وليه لحديث جابر          * 

 .رواه أحمد وابن ماجه)  ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهمعليه وسلم

سبعة إذا رجع إلـى أهلـه،   إذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثالثة أيام في الحج و       * 

وهو مخير صيام الثالثة إن شاء صامها قبل يوم النحر، وإن شاء صامها في أيام التشـريق الثالثـة لحـديث                    

لم ُيرخص في أيام التشريق أن يصمن إال لمن لـم           : (عائشة رضي اهللا عنها وابن عمر رضي اهللا عنهما قاال         

 .رواه البخاري) يجد الهدي

 :أورد السيوطي في الدر المنثور عدة آثار نوردها كما يلي :  تلك األيام الثالثة ولكن متى يكون صيام*

 طالب أبي بن علي عن والبيهقي حاتم أبي وابن جرير وابن حميد بن وعبد شيبة أبي وابن الرزاق عبد أخرج

.التشريق أيام صامهن فاتته فإن عرفة، ويوم التروية، ويوم يوم، التروية قبل: قال} الحج في أيام ثالثة فصيام{  

 قوله في عمر ابن عن المنذر وابن جرير وابن حميد بن وعبد شيبة أبي وابن الراق وعبد وكيع وأخرج

 أيام صامها صيامها فاته فإن عرفة، ويوم التروية، ويوم يوم، التروية قبل: قال} الحج في أيام ثالثة فصيام{

.الحج من فإنهن منى،  

.مثله. جبير بن وسعيد ومجاهد مةعلق عن شيبة أبي ابن وأخرج  

.عرفة يوم إلى إحرامه بين ما للمتمتع الصيام: قال عباس ابن عن جرير ابن وأخرج  

 في أيام ثالثة صيام فعليه هديا بالعمرة المتمتع يجد لم إذا: قال اآلية في عباس ابن عن جرير ابن وأخرج

.أهله إلى رجع إذا وسبعة مه،صو تم فقد الثالث عرفة يوم كان وإن عرفة، يوم قبل الحج  

 يهل أن بين ما هديا يجد لم لمن الحج إلى بالعمرة يتمتع لمن الصيام: قالت عائشة عن والشافعي مالك وأخرج

.منى أيام صام يصم لم فإن عرفة، يوم إلى بالحج  

 .مثله. عمر ابن عن والشافعي مالك وأخرج

 بـن  وأحمد الشافعي وقال: [ لدعاء  ؛ قال القرطبي      ولكن نستحب له ترك صيام يوم عرفة كي يتقوى على ا          

 مالـك،  عـن  هذا وروي وعائشة، عمر ابن قول وهو عرفة، يوم إلى بالحج يهل أن بين ما يصومهن: حنبل

هــ كـالم    .أ ] العبادة على وأقوى للسنة، أتبع فذلك مفطرا، عرفة يوم ليكون موطئه، في قوله مقتضى وهو

 القرطبي

 متفرقة فيصوم بعضها قبل يوم النحر وبعضها في أيام التشريق؟ ال يوجد ما يمنع ذلك                وهل له أن يصومها   * 

 .وإن كان األولى أن تكون متتابعة لورود اآلثار بذلك

بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق بعد الزوال إن شاء الحاج تعجل وطاف طـواف                   * 

خر فبات بمنى ليلة الثالث عشر ورمى الجمار بعد الزوال فـي اليـوم              الوداع ثم ذهب إلى بالده، وإن شاء تأ       

فمن تعجل في يومين فال إثم عليه ومن تأخر فال إثم عليه لمن             : الثالث عشر وهذا هو األفضل لقوله تعالى      

 أذن ورخص للناس بالتعجل ولم يتعجل هو بـل بقـي            صلى اهللا عليه وسلم   ، وألن النبي    ]203: البقرة [اتقى
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رمى الجمرات الثالث بعد الزوال من اليوم الثالث عشر، ثم نزل باألبطح وصلى بها الظهر، والعصـر                 حتى  

 .والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة، ثم نهض إلى مكة، ليطوف طواف الوداع

 : طواف الوداع
 النّـاسُ  كَان: قَاَل عباٍس ابِن لما رواه الوداع  إذا أراد الحاج الخروج من مكة فال يخرج حتى يطوف طواف            

ِرفُوننْصٍه كُّل ِفي يجُسوُل فَقَاَل. والَ: "وسلم عليه اهللا صلى اللِّه ر ننِْفري دَأح تّىح كُونِدِه آِخُر يهـت  عيِبالْب 

 .رواه مسلم» 

أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إال أنه خُفـف عـن المـرأة               : (ولقول ابن عباس رضي اهللا عنهما     

 .رواه البخاري ومسلم) الحائض

 َأن قَبـلَ  الْحـاِئضُ  تَصُدر َأن تُفِْتي: ثَاِبٍت بُن زيُد قَاَل ِإذْ. عباٍس ابِن مع كُنْتُ: قَاَل طَاُوٍس عنوروى مسلم   

كونا آِخُر يِدههِت؟ عيُن لَُه فَقَاَل ِبالْباٍس اببا: عْل. الَ ِإمةَاَأل فُالَنَةَ فَساِريْل. نْصا ههرَأم ُسـولُ  ِبذَِلكاللّـهِ  ر 

 .صدقْتَ قَد ِإالّ َأراك ما: يقُوُل وُهو. يضحُك عباٍس ابِن ِإلَى ثَاِبٍت بُن زيُد فَرِجع: قَاَل وسلم؟ عليه اهللا صلى

 ُحيي ِبنْتُ صِفيةُ حاضتْ: الَتْقَ فالحائض ليس عليها وداع وكذلك النفساء وفي حديث عائشة رضي اهللا عنها           

 اهللا صـلى  اللّـهِ  رُسوُل فَقَاَل وسلم عليه اهللا صلى اللِّه ِلرُسوِل ِحيضتَها فَذَكَرتُ: عاِئشَةُ قَالَتْ. َأفَاضتْ بعدما

 بعـد  حاضتْ ثُم. ِبالْبيِت وطَافَتْ َأفَاضتْ نَتْكَا قَد ِإنّها اللِّه رُسوَل يا: فَقُلْتُ قَالَتْ" ِهي؟ َأحاِبستُنَا: "وسلم عليه

 .رواه البخاري ومسلم "فَلْتَنِْفر: "وسلم عليه اهللا صلى اللِّه رُسوُل فَقَاَل. اِإلفَاضِة

وصفة طواف الوداع أن يطوف سبعة أشواط بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه الصالة والسالم          

 .لمسجد الحرام ويقول دعاء الخروج من المسجد كما هو في سائر المساجدثم يخرج من ا

 

 زيارة المسجد النبوي الشريف
 :إذا كنت ممن كتب اهللا لهم زيارة المسجد النبوي الشريف فأعلم أنه

سواء قبل الحج أو بعده وأداء الصالة فيه ألن فيه أفضل من ألف صالة فيمـا  ( ـ تسن زيارة مسجد النبي  1

 .إال المسجد الحرام، وأعلم أن الزيارة ال عالقة لها بأداء مناسك الحج والعمرةسواه 

يقدم رجله اليمنى ثم يذكر اسم اهللا ويصلي على رسـول اهللا ـ صـلى اهللا    ( ـ إذا دخل الزائر مسجد النبي  2

الشريفة فهـذا  ثم يسأل اهللا أن يفتح له أبواب رحمته، ثم صلى ركعتين فإن تيسر ذلك في الروضة  ) عليه وسلم 

أفضل ألن ما بين بيته صلى اهللا عليه وسلم وبين منبره روضة من رياض الجنة وإال صالها في أي مكان من                 

 .المسجد

فيقف تجاه القبر بأدب وخفض صوت ( ـ بعد الفراغ من تحية المسجد يزور قبر النبي صلى اهللا عليه وسلم  3

ويصلي عليه ويدعو له ثم يتحول الزائر       )  ورحمة اهللا وبركاته   السالم عليك يا رسول اهللا    : (ثم يسلم عليه قائالً   

السالم عليك يا أبا بكر ورحمـة اهللا        : (قليالً إلى اليمين ليقف أمام قبر أبي بكر رضي اهللا عنه فيسلم عليه قائالً             

 اهللا عنـه    ويدعو له بالمغفرة والرحمة، ثم يتحول الزائر قليالً إلى اليمين ليقف أمام قبر عمر رضي              ) وبركاته

 .ويدعو له بالمغفرة والرحمة) السالم عليك يا عمر ورحمة اهللا وبركاته: (فيسلم عليه قائالً

.  ـ اإلكثار من الصالة في المسجد النبوي سواء كانت صالة الفريضة أو نافلة لحصول مضـاعفة األجـر   4

لشريفة لكن يـدون مزاحمـة      وكذا الذكر والدعاء وقراءة القرآن ويحرص الزائر أن يكون ذلك في الروضة ا            
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عليـه والترغيـب   (إلخوانه المسلمين، ويعتني المصلي بالصف األول لحث الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم  

 .)فيه

 . ـ زيارة مسجد قباء والصالة فيه5

 .بور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي اهللا عنهم جميعاًق ـ زيارة 6

  .مسجد الغمامة وغيره ال يشرع زيارتها بل ذلك من البدع ـ المساجد السبعة ومسجد القبلتين و7

بر النبي واجبة وال شرطاً في الحج كمـا  قليست زيارة ( ـ قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اهللا  8

 .يظنه بعض العامة وأشباههم بل هي مستحبة حق من زار مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم

وكذا عدم التمسح بباب الحجرة أو حيطانها وعدم تقبيلها أو الطواف           (ر الرسول   الحذر من رفع الصوت عند قب     

قضاء الحاجات وتفريج الكربات وهو من الشـرك بـاهللا ألن هـذا ال              (بها كما أنه ال يجوز أن يسأل الرسول         

 .يطلب إال من اهللا

 :فضل زيارة المسجد النبوي
ماع على استحبابها وشد الرحال إليها كيف ال وهـو حـرم            زيارة المسجد النبوي من القربات التي انعقد االجت       

 كما حـرم إبـراهيم مكـة،        صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا، ودار هجرته ومهبط وحيه ، حرمها رسول اهللا           

 : مزايا عظيمة منهاصلى اهللا عليه وسلمولمسجده 

 :مضاعفة الصالة فيها: أوالً

» هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال المسجد الحـرام          صالة في مسجدي    «: صلى اهللا عليه وسلم   كما قال   

صلى اهللا عليـه    متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهذه المضاعفة في الصالة هل هي مختصة بنفس مسجده                

ذهب اإلمام النووي رحمه اهللا إلـى أن الفضـيلة إنمـا            :  الذي كان في زمنه دون ما زيد فيه؟ فالجواب         وسلم

وذهب غيره من   » ومسجدي هذا « لقوله في الحديث     صلى اهللا عليه وسلم   ي في زمنه    مختصة بنفس المسجد الذ   

زاد عمـر بـن     : (أهل العلم إلى أنه لو وسع ثبتت له هذه الفضيلة كما في مسجد مكة إذا وسع لقول ابن عمر                  

الجبانة لو زدنا فيه حتى بلغ  :  أي عمر  – وقال   صلى اهللا عليه وسلم   الخطاب في المسجد، إي مسجد رسول اهللا        

 ).صلى اهللا عليه وسلمكان مسجد رسول اهللا 

 :ما ورد من فضل صالة أربعين صالةً فيه: ثانياً

من صلى في مسجدي هذا أربعين صالة ال تفوته صالة كتبت له بـراءة              «:  مرفوعاً رضي اهللا عنه  فعن أنس   

 .قاترواه أحمد والطبراني ورواته ث» من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق

 :استحباب شد الرحال إليه: ثالثاً

المسجد الحرام ومسـجدي هـذا والمسـجد        : ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد      «: صلى اهللا عليه وسلم   قال  

 .متفق عليه» األقصى

 :الروضة الشريفة: رابعاً

 .ق عليهمتف» ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي«: صلى اهللا عليه وسلمقال 

 

  قرآنية ونبوية ملحق نافع في أدعية

  تقال في الحج وغيره
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 :من أدعية القرآن: أوالً

1- ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم] 127: البقرة.[ 

2- ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار] 201: البقرة.[ 

3- ا وانصرنا على القوم الكافرينربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامن] 250: البقرة.[ 
4-                      البَّنَـا وِلنَا رقَب ِمن لَى الَِّذينع لْتَهما حراً كَمنَا ِإصلَيِمْل عال تَحبَّنَا وَأخْطَْأنَا ر نَِسينَا َأو بَّنَا ال تَُؤاِخذْنَا ِإنر

فُ عاعا ال طَاقَةَ لَنَا ِبِه ولْنَا ممِم الْكَاِفِرينتُحلَى الْقَونَا عرالنَا فَانْصونَا َأنْتَ ممحارلَنَا و اغِْفرنَّا و َ 

 ].286:البقرة[

5- ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب] 8: آل عمران.[ 

6- نَالَنَا ذُنُوب نَّا فَاغِْفربَّنَا ِإنَّنَا آموقنا عذاب النَّارر ] 16: آل عمران.[ 

7- الشَّاِهِدين عنَا موَل فَاكْتُبنَا الرَّسعاتَّبلَتْ وا َأنزنَّا ِبمبَّنَا آمر] 53: آل عمران.[ 

8-                    ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لإليمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنـا

آل         [آتنا ما وعدتنا على رسلك وال تخزنا يوم القيامـة إنـك ال تخلـف الميعـاد                ربنا و *  األبرار مع

 ].194-193: عمران

9- ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين] 83:المائدة.[ 

10- ربنا ال تجعلنا مع القوم الظالمين] 47:األعراف.[ 
11- حمنا لنكونن من الخاسرينربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وتر] 23: األعراف.[ 

12- ِلِمينسفَّنَا متَوراً وبنَا صلَيبَّنَا َأفِْرغْ عر َ]126:ألعرافا.[ 

13- ِم الْكَاِفِرينالْقَو ونجنا برحمتك ِمن ِم الظَّاِلِمينلْنَا ِفتْنَةً لِّلْقَوعبَّنَا الَ تَجر] 86-85: يونس[. 

14-  ا باء       رعتَقَبَّْل دبَّنَا ويَِّتي رِمن ذُرالصَّالَِة و ِقيملِْني معج          قُـومي مـوي ْؤِمِنينِللْميَّ واِلدِلوِلي و بَّنَا اغِْفرر

 ].41-40: إبراهيم [الِْحساب

15- ًةمحر نكبَّنَا آِتنَا ِمن لَّدا رشَدِرنَا رَأم ْئ لَنَا ِمنيهو ]10: الكهف.[ 

16- ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ]87: األنبياء[. 

17- ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين] 109:المؤمنون.[ 

18- إنها ساءت مستقرا ومقاما*ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما]66-65: الفرقان.[ 

19-  أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماربنا هب لنا من] 74:الفرقان.[ 

20-                 مِخلْهَأدبَّنَا وِحيم رالْج ذَابع ِقِهمو ِبيلَكوا سعاتَّبوا وتَاب ِللَِّذين ا فَاغِْفرِعلْمةً ومٍء رَّحتَ كُلَّ شَيِسعبَّنَا ور

   دتَّهعٍن الَِّتي ودنَّاِت عج         ِزيزَأنتَ الْع ِإنَّك يَّاِتِهمذُرو اِجِهموَأزو اِئِهمآب ِمن لَحن صمَئاِت       م والسَّـي ِقِهـمو  ِكيمالْح

 ].9-7: غافر[ ومن تَِق السَّيَئاِت يومِئٍذ فَقَد رِحمتَه وذَِلك هو الْفَوز الْعِظيم

21- مؤمنونربنا اكشف عنا العذاب إنا ] 12: الدخان.[ 

22-     لَنَا و بَّنَا اغِْفرقُونَا ِباإلِ   إل ربس اِننَا الَِّذينْل ِفي قُلُوِبنَا غِ     خْوعال تَجاِن وُؤوفٌ       الًيمر بَّنَا ِإنَّـكنُوا رآم ِللَِّذين 

 ]10:الحشر[ٌ رِحيم

23-     َنَأنَب كِإلَيكَّلْنَا وتَو كلَيبَّنَا     رَّبَّنَا عر ِصيرالْم كِإلَيلَنَا        الا و اغِْفروا وكَفَر لْنَا ِفتْنَةً لِّلَِّذينعَأنـتَ      تَج بَّنَا ِإنَّكر

 ].5-4: الممتحنة [ الْعِزيز الْحِكيم

24-  نك على كل شيء قديرإربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ]8: التحريم.[ 

25-لَد ِلي ِمن به باِءرعالد ِميعس ةً ِإنَّكبيَّةً طَيذُر نْك ]38: آل عمران.[ 
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26-  الْخَاِسـِرين ِمن ِني َأكُنمحتَرِلي و ِإلَّا تَغِْفرو ِلي ِبِه ِعلْم سا لَيم َألَكَأس َأن وذُ ِبكِإنِّي َأع بر]  هـود :

47[. 

27- ا ونْيي ِفي الدِليَأنْتَ وَألِْحقِْني ِبالصَّاِلِحينِلماً وسفَِّني مِة تَوالْآِخر] 101:يوسف[. 

28- نَامالَْأص دبنَع ِنيَّ َأنبِني ونُباجآِمناً و لَدذَا الْبْل هعاج بر] 35: إبراهيم[. 

29- اجٍق وِصد جخْرِني مَأخِْرجٍق وخََل ِصددِخلِْني مَأد بلْطَاناً نَِصيراًرس نْكلَد ْل ِلي ِمنع] 80 اإلسراء[. 

30- ِريدِلي ص حاشْر بر ] 25:طـه.[ 
31-  ًِني ِعلْماِزد بر] 114: طـه[. 

32- اِرِثينالْو رَأنْتَ خَيداً وِني فَرال تَذَر بر] 89 :األنبياء[. 

33- بالً منْزَأنِْزلِْني م بنِْزِلينرالْم رَأنْتَ خَيكاً وار] 29: المؤمنون[. 

34- ِم الظَّاِلِمينلِْني ِفي الْقَوعفَال تَج بر] 94:المؤمنون[. 
35- اِطيِناِت الشَّيزمه ِمن وذُ ِبكَأع بوأعوذ بك أن يحضرونر ] 98-97المؤمنون[. 

36- ََأنْتَ خو محارو اغِْفر برالرَّاِحِمين ري] 118:المؤمنون[. 

37- َألِْحقِْني ِبالصَّاِلِحينكْماً وِلي ح به بر] 83:الشعراء[. 

38-                   ِخلِْنـيَأدو ـاهضـاِلحاً تَرَل صمَأع َأنيَّ واِلدلَى وعلَيَّ وتَ عمالَِّتي َأنْع تَكمِنع َأشْكُر ِني َأنِزعَأو بر

ِبرالصَّاِلِحين اِدكِفي ِعب ِتكمح] 19: النمل.[ 

39- ِلي تُ نَفِْسي فَاغِْفرِإنِّي ظَلَم بر] 16:القصص[. 

40-  ِرِمينجظَِهيراً ِللْم َأكُون لَيَّ فَلَنتَ عما َأنْعِبم بر] 175: القصص.[ 

41- ِم الظَّاِلِمينالْقَو ِني ِمننَج بر ]21من اآلية: القصص.[ 

42- فِْسِدينِم الْملَى الْقَوِني عرانْص بر] 30: العنكبوت.[ 

43- الصَّاِلِحين ِلي ِمن به بر] 100:الصافات.[ 
 44-            َلمَأع َأنيَّ واِلدلَى وعلَيَّ وتَ عمالَِّتي َأنْع تَكمِنع َأشْكُر ِني َأنِزعَأو بِلي ِفي  ر ِلحَأصو اهضاِلحاً تَرص 

ِلِمينسالْم ِإنِّي ِمنو كتُ ِإلَييَِّتي ِإنِّي تُبذُر] 15: حقافألا.[ 
45-                ِإ ال تَـِزِد الظَّـاِلِمينْؤِمنَاِت والْمو ْؤِمِنينِللْمْؤِمناً وم ِتييخََل بد نِلميَّ واِلدِلوِلي و اغِْفر بـاراً  الرتَب  

 .]28:نوح[

 :من أدعية السنة: ثانياً

 . ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير-

 . سبحان اهللا وبحمده، سبحان اهللا العظيم-

إال اهللا مخلصين له الدين ولو       ال إله إال اهللا، وال نعبد إال إياه،له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، ال إله                  -

 .)8(كره الكافرون

 . )9( ال حول وال قوة إال باهللا-

                                                 
 . رواه مسلم عن عبد اهللا بن الزبير رضي اهللا عنهما- 8

   ال حول و ال قوة إال باهللا فإنها من كنوز الجنة  :أكثروا من قول: عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال1214 صحيح الجامع  برقم - 9
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 اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنـك حميـد مجيـد،                     -

 . )10(وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد

 اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التـي                   -

 .)11(فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة من لي من كل شر

 .)12( أعوذ باهللا من جهِد البالء، ودرِك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة األعداء-

إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم اسـتر عـوراتي، وآمـن روعـاتي،                   اللهم   -

واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتـك أن ُأغتـاَل مـن                    

 . )13(تحتي

اغفر لي ِجـدي وهزلـي    اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم       -

وخَطَئي وعمدي وكل ذلك ِعنْدي، اللهم اغفر لي ما قدَّمتُ وما َأخَّرتُ، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم                   

 . )14(به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير

لحب والنَّوى، منـزل     اللهم رب السموات ورب األرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق ا              -

التوراة واإلنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ ِبنَاِصيِته، أنت األول فليس قَبلَك شيء، وأنـت                   

اآلخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الـدَّين                  

 .)15(وأغنني من الفقر

-   مَّ إني أعكِّهـا                 اللَّهزاها، ومَّ آِت نَفِْسي تَقْوِر، اللَّهذَاِب القَبعو مالهخِْل والبِن وبالجِل والكَسِز وجالع ِمن وذُ ِبك

يخْشَع، ومن نَفْـٍس    أنْتَ خَير من زكَّاها، أنْتَ وِليها وموالها، اللَّهمَّ إني أعوذُ ِبك ِمن ِعلٍْم ال ينْفَع، وِمن قَلٍْب ال                   

 .)16("ال تَشْبع، وِمن دعوٍة ال يستَجاب لَها

 اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك تَوكَّلت، وإليك َأنَبت، وِبك خاصمت، أعوذ بعزتك أن تُِضلَّني، ال إلـه                   -

 . )17(إال أنت، أنت الحي الذي ال يموت، والجن واإلنس يموتون

 .)18( بك من ِعلم ال ينفع، ومن قلب ال يخشع، ومن نَفٍْس ال تشبع، ومن دعوٍة ال يستجاب لها اللهم إني أعوذ-

 .)19( اللهم جنّبني منكرات األخالق واألعمال واألهواء واألدواء-

 .)20( اللهم اكفني بحاللك عن حرامك، وَأغْنني بفضلك عمن سواك-

 . )21(ى اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغن- 

                                                 
  عن زيد بن خارجة3783: صحيح الجامع  رقم- 10

  مسلم عن أبي هريرة رضي اهللا عنه رواه- 11

  متفق عليه عن أبي هريرة رضي اهللا عنه- 12

 1247 أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، وهو في صحيح الجامع برقم - 13

  صحيح مسلم عن أبي موسى األشعري- 14

  رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي اهللا عنه- 15

 سلم عن زيد بن أرقم رضي اهللا عنه رواه م- 16

  متفق عليه من رواية ابن عباس رضي اهللا عنهما- 17

  رواه أحمد ومسلم عن زيد بن أرقم رضي اهللا عنه- 18

 1298 رواه الترمذي والطبراني عن قطبة بن مالك رضي اهللا عنه وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم- 19

 2625 اهللا عنه  وحسنه األلباني في صحيح الجامع برقم  رواه أحمد و الترمذي عن علي رضي- 20
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 . )22( اللهم إني أسألك الهدى والسداد-

 اللَّهمَّ إني أسألُك ِمن الخَيِر كُلِِّه عاِجِلِه وآِجِلِه، ما عِلمتُ ِمنْه وما لَم أعلَم، وأعوذُ ِبك ِمن الشَّّر كُلِّـِه عاجلـه                       -

         نَّةَ والج وأسألُك ،لَمأع ا لَممو تُ ِمنْهِلمـا     وآِجلِه، ما عمالنَّـاِر و ِمن وذُ ِبكٍل، وأعمع ٍل أوقَو ها ِمنِإلَي ا قَّربم

                     وذُ ِبكَأع صلى اللّه عليه وسلم، و مَّدحم ولُكسرو كدبِبِه ع ما سألَك رخَي ٍل، وأسألُكمع ٍل أوقَو ها ِمنِإلَي قَرَّب

     دبع ِمنْه تَعاذَكشَّر ما اس َل               ِمنعتَج ٍر أنأم تَ لي ِمنيما قَض صلى اللّه عليه وسلم، وأسألُك مَّدحم ولُكسرو ك

 .)23(عاِقبتَه رشَداً

 ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد هللا، وسبحان اهللا، وال                       -

 . )24(ال قوة إال باهللا، اللهم اغفر ليإله إال اهللا، واهللا أكبر، وال حول و

  .)25(ه لما ال نعلمك إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفراللهم -

 .)26(إني  أعوذ بك أن َأضل أو ُأضل أو َأِزل أو ُأزل أو أظِلم أو ُأظلَم أو أجهل أو يجهل علي اللهم -

-        نّمهذَاِب جع ِمن وذُ ِبكّم إنّا نَعاللّه  وذُ ِبـكَأعِسيِح الّدّجاِل وِفتْنَِة الْم ِمن وذُ ِبكَأعِر وذَاِب الْقَبع ِمن وذُ ِبكَأعو

 . )27(ِمن ِفتْنَِة الْمحيا والْممات

 . )28( إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا، أو نفتن عن ديننااللهم -

 . )29(اللهم إنا نعوذ بك من أن نذل ونخزى -

 إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ                 اللهم -

  .)30(بك أن أموت في سبيلك مدبراً وأعوذ بك أن أموت لديغاً

 . )31(اللهم إني أعوذ بك من البرص و الجنون و الجذام و من سيء األسقام -

 .)32(قاء وشماتة األعداءاللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء ودرك الش -

 .)33(اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيانة فإنها بئست البطانة -

 .)34(اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الهرم وأعوذ بك من البخل -

                                                                                                                                            
  رواه مسلم عن ابن مسعود رضي اهللا عنه- 21

 . رواه مسلم عن علي رضي اهللا عنه- 22

 .4047وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم . رواه أحمد وابن ماجه والبخاري في األدب المفرد عن عائشة رضي اهللا عنها- 23

 .عن عبادة بن الصامت رواه البخاري - 24

وفيه أبو علي رجل من بني كاهل، :  رواه أحمد والطبراني في الكبير واألوسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي ووثقه ابن حبان، و قال المنذري:  قال الهيثمي في المجمع- 25

 .وثقه ابن حبان، ولم أر أحدا جرحه وباقي رواته ثقات

 .سن صحيحح:  رواه الترمذي وقال- 26

 .متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اهللا عنه - 27

 .رواه البخاري عن أسماء رضي اهللا عنها - 28

لـى،  اللهم إنك ترى وال نرى، وأنت بالمنظر األعلى، وإن إليك الرجعى، وإن لك اآلخرة واألو: عن الحسين بن علي أنه كان يقول في قنوت الوتر.  ورد هذا الدعاء في كنز العمال- 29

 اللهم إنا نعوذ بك من أن نذل ونخزى

 . في صحيح الجامع1282  :رقم - 30

 1281: رواه أحمد وأبو داود  عن أنس رضي اهللا عنه وهو في صحيح الجامع برقم- 31

 رواه مسلم عن أبي هريرة رضي اهللا عنه - 32

 1283: يح الجامع برقم رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي اهللا عنه وحسنه األلباني في صح- 33
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 . )35(اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه -

ي أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنـة                     اللهم إن  -

 .)36(الدنيا وعذاب القبر

 ].16:التغابن [ومن يوقَ شُحَّ نَفِْسِه فَُأولَِئك هم الْمفِْلحون:  تتأول قول اهللا تعالى شح نفسي قنياللهم  -

 .)37(من الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة: يعني" بعد الكوراللهم إني أعوذ بك من الحور  -

 .)38(اللهم إني أعوذ بك من جار سوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول -

 اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ                  -

 .)39(ك أن أموت لديغابك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ ب

اللهم إني أعوذ بك من قلب ال يخشع و من دعاء ال يسمع ومن نفس ال تشبع ومن علم ال ينفع أعوذ بك من                         -

  .)40(هؤالء األربع

المشيب، ومن ولد يكون علي ربا، ومـن مـال    اللهم إني أعوذ بك من جار السوء، ومن زوج تشيبني قبل -

. قلبه يرعاني؛ إن رأى حسنة دفنها، وإذا رأى سيئة أذاعهـا           عينه تراني، يكون علي عذاباً، ومن خليل ماكر       

 . )41(وهو من دعاء داود النبي عليه الصالة والسالم

 .)42(اللَّهمَّ ِإني أعوذُ ِبك ِمن ِضيِق الدنْيا وِضيِق يوِم الِقيامة -

 .)43( َأو ُأزلَّ، َأو أظِْلم َأو ُأظْلَم، أو أجهَل َأو يجهَل عليَّاللَّهمَّ إني َأعوذُ ِبك أن أِضلَّ َأو ُأضلَّ، أو أِزلَّ -

والمماِت، وِمن شَر ِفتْنَـة المِسـيِح        اللَّهمَّ ِإني أعوذُ ِبك ِمن عذَاِب جهنَّم، ومن عذَاِب القَبِر، وِمن ِفتْنَِة المحيا             -

 .)44(الدَّجَّاِل

 . )45(الرجال وذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل وضلع الدين وقهراللهم إني أع -

ومنِْزَل . فَاِلقَ الْحّب والنّوى  . رّبنَا ورّب كُّل شَيءٍ   . اللّهّم رّب الّسماواِت ورّب اَألرِض ورّب الْعرِش الْعِظيمِ        -

. اللّهّم َأنْتَ اَألّوُل فَلَيس قَبلَك شَـيء      . وذُ ِبك ِمن شَّر كُّل شَيٍء َأنْتَ آِخذٌ ِبنَاِصيِتهِ        َأع. التّوراِة واِإلنِْجيِل والْفُرقَانِ  

                                                                                                                                            
  رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه- 34
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: إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصـالة : معلم الغلمان ويقول كان سعد يعلم بنيه هؤالء الكلمات كما يعلم ال:دي قالزعمرو بن ميمون األرواه البخاري عن  - 36

 فحدثت بها مصعبا فصدقه. وذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبرعاللهم إني أعوذ بك من البخل، وأ

 )3136(وصحيح ابن ماجه) 5073(وصحيح النسائي) 2735(بن ماجه عن عبد اهللا بن سرجس رضي اهللا  عنه، انظر صحيح الترمذي رواه الترمذي والنسائي وا- 37
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 . عن أبي اليسر رضي اهللا عنه في صحيح الجامع1282  :رقمب داود والنسائي وهو رواه أحمد وأبو - 39
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 )4242: ( انظر صحيح أبي داود رقموذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشراً، ثم يفتتح الصالةاللهم إني أع: القدوس عشراً، واستغفر عشراً، وهلل عشراً، ثم قال

 حسن صحيح) 60: (رواه أحمد والترمذي عن أم سلمة رضي اهللا عنها  وقال األلباني في صحيح الكلم الطيب - 43
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    ءشَي كدعب سفَلَي َأنْتَ االَِخرو .    ءشَي قَكفَو سفَلَي َأنْتَ الظّاِهرو .  ءشَي ونَكد سفَلَي اِطنَأنْتَ الْبنّـا  . واقْـِض ع 

 . )46(الّدين وَأغِْننَا ِمن الْفَقِْر

واألرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بـين   اللهم رب جبريل، و ميكائيل، وإسرافيل، فاطر السماوات -

اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي مـن تشـاء إلـى صـراط                  عبادك فيما كانوا فيه يختلفون،    

 . )47(مستقيم

 . )48( أعوذُ ِبك ِمن زواِل ِنعمِتك وتَحوِل عافيتك وفَجأِة ِنقْمِتك وجِميِع سخِْطكاللَّهمَّ إني -

اللَّهمَّ إني أعوذُ ِبك ِمن العجِز والكَسِل والجبِن والبخِْل والهم وعذَاِب القَبِر، اللَّهمَّ آِت نَفِْسي تَقْواها، وزكِّهـا                   -

 خَير من زكَّاها، أنْتَ وِليها وموالها، اللَّهمَّ إني أعوذُ ِبك ِمن ِعلٍْم ال ينْفَع، وِمن قَلٍْب ال يخْشَع، ومن نَفْـٍس                      أنْتَ

 . )49(ال تَشْبع، وِمن دعوٍة ال يستَجاب لَها

 . )50(اِب النَّاِر، ومن شَّر الِغنَى والفَقِْراللَّهمَّ إني أعوذُ ِبك ِمن ِفتْنَِة النَّاِر وعذَ -

 . )51(اللَّهمَّ إني أعوذُ بك ِمن منْكَراِت األخْالِق واألعماِل، واألهواِء -

 . )52(يياللَّهمَّ إني أعوذُ ِبك ِمن شَّر سمِعي ومن شَّر بصِري، وِمن شَّر ِلساني، وِمن شَّر قَلْبي ومن شَّر مِن -

 . )53("َسيِء األسقاِممن اللَّهمَّ إني أعوذُ ِبك ِمن البرِص والجنُوِن والجذَاِم، و -

اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومـن جـار                     -

 . )54(السوء، في دار المقامة

 . )55(ءن، وغلبة العدو، وشماتة األعدااللهم إني أعوذ بك من غلبة الدي -

 . )56( وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلمو الذلة،اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة  -

 ِبك   اللّهّم إنّي َأعوذُ ِبك ِمن قَلٍْب ال يخْشَع، وِمن دعاٍء ال يسمع، وِمن نَفٍْس ال تَشْبع، وِمن ِعلٍْم ال ينْفَع، َأعوذُ                     -

 . )57(ِمن هُؤالَِء األربع

اللّهّم إنّي أعوذُ ِبك ِمن ِفتْنَِة النّاِر وعذَاِب النّاِر وعذَاِب القَبِر وِفتْنَِة القَبِر وِمن شَّر ِفتْنَِة الِغنَى وِمن شَّر ِفتْنَـِة                      -

خَطَاياي ِبماِء الثّلِْج والبرِد وأنِْق قَلِْبي من الْخَطَايا كَما َأنْقَيـتَ           اللّهّم اغِْسْل   . الفَقِْر وِمن شَّر ِفتْنَِة المِسيِح الّدّجالِ     
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                  ِمن وذُ ِبكغِْرِب اللْهّم إنّي َأعشِْرِق والمالم نيتَ بداعا بكَم ايخَطَاي نيبِني ويب اِعدبالّدنَِس و ِمن ضياَألب بالثّو

 .)58(لمْأثَِم والمغْرِما الكَسِل والهرِم و

  .)59(اللهم إني أعوذ بك من جهد البالء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة األعداء - 

- الٍَة الَ تَنْفَعص ِمن وذُ ِبكّم ِإنّي َأع60(اللّه( . 

 وعـزائم مغفرتـك،   إني أسألك الثبات في األمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتـك، ! اللهم -

وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بـك   وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، ولسانا صادقا،

 . )61(الغيوب من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم؛ إنك أنت عالم

اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وهداه وبركته وأعوذ بك من شر مـا فيـه وشـر مـا                        -

 . )62(بعده

 .)63(اللهم إنا نسألك من فضلك و رحمتك فإنه ال يملكها إال أنت -

بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده اللهم إني أعوذ بك               اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما        -

 . )64(رمن الكسل، وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب القب

ه ما علمت منه و ما لم أعلم و أعوذ بك من الشر كله عاجلـه                 اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله و آجل          -

و آجله ما علمت منه و ما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك و نبيك و أعوذ بك من شر مـا    

عاذ به عبدك و نبيك اللهم إني أسألك الجنة و ما قرب إليها من قول أو عمل و أعوذ بك من النار و ما قرب                         

  .)65(من قول أو عمل و أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراإليها 

  . )66(اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا واآلخرة -

 .)67(وعمالً متقبالًاللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا واسعا،  -

 و تتوب علي و     اللهم إني أسألك فعل الخيرات و ترك المنكرات و حب المساكين و أن تغفر لي و ترحمني                 -

 . )68(إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون

 .)69( عقدة من لسانيواحلل لي أمري ويسرشرح لي صدري االلهم  -

                                                 
 .2777 رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي واللفظ للترمذي وصححه األلباني في صحيح الترمذي برقم - 58

  رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي اهللا عنه- 59

 .1370 رواه أبو داود عن أنس رضي اهللا عنه  وصححه األلباني في صحيح أبي داود برقم - 60

إني أسـألك  ! اللهم: ؛ فأكثر هؤالء الكلمات إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة      ! يا شداد بن أوس   : (( رواه الطبراني عن شداد بن أوس وفيه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              -61

 3228: وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم)) الحديث..الثبات في األمر،
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منعت، و ال مانع  اللهم ال قابض لما بسطت، و ال مقرب لما باعدت، و ال مباعد لما قربت، و ال معطي لما -

اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي ال  و رحمتك و فضلك و رزقك،لما أعطيت أسألك ابسط علينا من بركاتك 

العيلة، و األمن يوم الحرب، اللهم عائذا بك من سوء ما أعطينا،  يحول و ال يزول اللهم إني أسألك النعيم يوم

اللهم قاتل  اللهم حبب إلينا، و أحينا مسلمين و ألحقنا بالصالحين، غير خزايا، و ال مفتونين و شر ما منعت منا

قاتل الكفرة الـذين أوتـوا    الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، و اجعل عليهم رجزك و عذابك

 .)70(الكتاب، إله الحق

وات واألرض، يا ذا    االلهم إني أسألك بأن لك الحمد ال إله إال أنت وحدك، ال شريك لك، المنان، بديع السم                 - 

 . )71(الجالل واإلكرام يا حي يا قيوم

نت الواحد األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد،              أاللهم إني أسألك بأنك أنت اهللا ال إله إال           -

لقد دعا اهللا باسمه األعظم الذي إذا سئل بـه أعطـى وإذا دعـي بـه                 : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

 . )72(أجاب

 العفو و العافية في ديني و دنياي، و أهلي ومـالي،           اآلخرة، اللهم أسألك  اللهم إني أسألك العافية في الدنيا و         -

اللهم احفظني من بين يدي و من خلفي، و عن يميني، وعن شـمالي، و          اللهم استر عوراتي، و آمن روعاتي،     

 . )73(بعظمتك أن اغتال من تحتي من فوقي، و أعوذ

- و ،التّقَىو ىدالْه َألُكّم ِإنّي َأساللّهالِْغنَىفَافَ و74(الْع( . 

 .)75(اللَّهمَّ إني أسألُك ِعلْماً ناِفعاً، وعمالً متَقَبَّالً، وِرزقاً طَيباً -

اللهم احفظني باإلسالم قائما، واحفظني باإلسالم قاعدا، واحفظني باإلسالم راقدا، وال تشمت بي عـدوا وال                 -

 .)76(ه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدكاللهم إني أسألك من كل خير خزائن . حاسدا

اللهم إني  . اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها                -

 )77(أسألك العافية

 . )78( له الملك وله الحمد بيده وهو على كل شيء قدير مائة مرة،اهللا وحده ال شريك لهال إله إال  -

 اللهم اجعل في قلبي نورا و في لساني نورا و في بصري نورا و في سمعي نورا و عن يميني نورا و عن                        -

يساري نورا و من فوقي نورا و من تحتي نورا و من أمامي نورا و من خلفي نورا و اجعل لي فـي نفسـي                   

  .)79(نورا و أعظم لي نورا
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ي فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما          اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولن        -

 )80("قضيت إنك تقضي وال يقضى عليك،وإنه ال يذل من واليت وال يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت

 . )81( مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يااللهم -

ِم، ربَّنا وربَّ كُلِّ شَيٍء، فاِلقَ الحّب والنَّوى، منَـزل           اللَّهمَّ ربَّ السَّمواِت وربَّ األرِض وربََّ العرِش العِظي        -

التَّوراِة واِإلنِجيِل والقُرآِن، أعوذُ ِبك ِمن شَّر كُّل ِذي شَر أنْتَ آِخذٌ ِبنَاِصيِتِه؛ أنْتَ األوَُّل فَلَيس قَبلَك شَيء، وأنْتَ                 

 الـدَّين،   نْتَ الظَّاِهر فَلَيس فَوقَك شَيء، وأنْتَ الباِطن فَلَيس دونَك شَيء، اقِْض عنَّا           اآلِخر فَلَيس بعدك شَيء، وأَ    

 .)82("وأغِْننا ِمن الفَقِْر

                                                 
وال نعرف عن النبّي صلى اللّـه عليـه   : هذا حديث حسن، قال: قال الترمذي عن الحسن بن علي رضي اهللا عنهما وئي والبيهقيالترمذي والنسا أبو داود وويقال في الوتر أخرجه ( - 80

 . في صحيح ابن ماجه967 في صحيح أبي داود و 1263و صححه األلباني برقم )وسلم في القنوت شيئاً أحسن من هذا
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