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 األولى الطبعة

 جمع وترتيب
 الشيخ/ حسام الدين حسن محمد

 إمام وخطيب مسجد الُهَدى بميدان الجيش
 التابع لوزارة األوقاف المصرية

 ورئيس مجلس إدارة جمعية الترتيل 
 للخدمات الثقافية والدينية 

 إشراف ومراجعة
 ز أبو النجاد/محمد عبد العزي

 الخبير بمجمع فقهاء الشريعة
 وعضو ىيئة المعايير الشرعية بالبحرين

 وعضو ىيئة التدريس ولجنة المناىج والتطوير 
 بالجامعة اإلسالمية بأمريكا الشمالية

 والمشرف على نشاط التوعية الدينية 
 بجمعية الترتيل

 األزىر الشريف-والمحاضر بمدينة البعوث اإلسالمية

 ٌىٍٍاث

 والعمرة الحج
 اىَذٌْت اىَْىرة -ٍنت اىَنرٍت 
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 :يقوؿ النيب 
 ال بَ ي َت، َىَذا أََتى َمن  »

، فَ َلم    َوَلم   يَ ر ُفث 
 َكَما رََجعَ  ؛يَ ف ُسق  

 ٔ«أُمُّوُ  َوَلَدت وُ 
                                        

ٔ
(،  ٗسٗآ اإلٍاً ٍغيٌ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ 1ٔ1ٔسٗآ اإلٍاً اىثخاسٛ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ ) 

 (، ٗاىيفع ىٔ.ٖٓ٘ٔ)
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 :يقوؿ النيب 
َرةُ » َرةِ  ِإَلى الُعم   الُعم 

نَ ُهَما، ِلَما َكفَّارَةٌ   بَ ي  
ُرورُ  َوالَحجُّ   لَي سَ  الَمب  

 ٔ«الَجنَّةُ  ِإّلَّ  َجَزاءٌ  َلوُ 
                                        

ٔ
(،  ٗسٗآ اإلٍاً ٍغيٌ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ 77ٖٔسٗآ اإلٍاً اىثخاسٛ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ ) 

(ٖٔٗ1.) 



4 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ٍقذٍت

إف اغبمد هلل، حنمده، ونستعينو، ونستغفره، ونعوذ  
باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من 
يهده اهلل فال مضل لو، ومن يضلل فال ىادي لو، 
وأشهد أف ال إلو إال اهلل، وحده ال شريك لو، 

ٿ ٿ چ ،ف ؿبمدا عبده ورسولووأشهد أ

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ٱ ٻ ٻ چ، [ٕٓٔآؿ عمراف: ] چڦڦ

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ 

ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
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، [ٔالنساء: ] چٹ  ٹٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ 

﮳﮴   ﮲      ھ  ے   ے  ۓ  ۓ 

﮽   ﮺  ﮻  ﮼     چ﮵ ﮶  ﮷  ﮸   ﮹   

  .[ٔٚ – ٓٚاألحزاب: ]

، تعاذل .. فإف أصدؽ اغبديث كتاب اهللدأما بع
، وشر األمور ؿبدثاهتا، وخَت اؽبدي ىدي ؿبمد 

وكل ؿبدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة 
 يف النار.
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العمرة اغبج و مبسط ؼبناسك  ب شرحٌ ىذا الكتيّ 
، بل وزيارة مسجد اغببيب اؼبصطفى ؿبمد 

 .وللرحلة بأكملها
 ا، أسأؿ اهلل وسوؼ تراه شرحا ـبتصرا مبسط

 خالصا لوجهو الكرمي. جيعلوأف 
الرجاؿ والنساء؛ ألف  يشملكل ما أذكره  تنبيو:

 تُ هْ بػ  ، إال إذا نػَ ٔالنساء شقائق الرجاؿ يف األحكاـ
ت: ىذا خاص بالرجاؿ، أو ىذا خاص لْ قُ فػَ 

 بالنساء.

                                        
ٔ

َخاهِ »( تيفع: ٖٔٔخضء ٍِ حذٝث سٗآ اىرشٍزٛ سحَٔ هللا فٜ عْْٔ )  َُّ اىَِّْغاَء َشقَائُِق اىشِّ ، «إِ

 (.ٖٔٔٗصححٔ اىشٞخ األىثاّٜ سحَٔ هللا فٜ صحٞح اىرشٍزٛ )
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 حنٌ اىحج

اغبج أحد أركاف اإلسالـ اػبمسة، وىو واجب 
 بالغ عاقل حر قادر( )أو مسلمةعلى كل مسلم 

ھ  ھ  ے   ے  چ، قاؿ تعاذل: مستطيع

﮵    [.17: آؿ عمراف] چۓ    ۓ ﮲  ﮳  ﮴ 

ٍس: َشَهاَدِة َأن  ": وقاؿ  اَلُم َعَلى َخم  بُِنَي اإِلس 
َّل ِإَلَو ِإّلَّ اللَُّو َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اللَِّو، َوِإَقاِم 

ِم رََمَضانَ الصَّاَلِة، َوِإيَتاِء الزََّكاِة، َوا  .ٔ"لَحجّْ، َوَصو 

 يَ ع ِني: ال َفرِيَضةَ -تَ َعجَُّلوا ِإَلى ال َحجّْ " :وقاؿ 
ِري َما يَ ع ِرُض َلوُ  -  .2"َفِإنَّ َأَحدَُكم  َّل َيد 

                                        
ٔ

 (.ٙٔ(، ٗسٗآ اإلٍاً ٍغيٌ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ )1سٗآ اإلٍاً اىثخاسٛ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ ) 
ٕ

اىداٍغ  (،  ٗصححٔ األىثاّٜ سحَٔ هللا فٜ صحٞح1ٙ7ٕسٗآ أحَذ سحَٔ هللا فٜ ٍغْذٓ ) 

(ٕ1٘7.) 
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 ،َمن  َأطَاَق ال َحجَّ "أنو قاؿ:   عمروروي عن 
َفَسَواٌء َعَلي ِو يَ ُهوِديِّا َماَت َأو   ؛فَ َلم  َيُحجَّ 

َرانِ  ، ومعٌت ذلك: أف من تيسر لو أمر اغبج ٔ"يِّاَنص 
ودل حيج؛ فقد ارتكب إشبًا كبَتًا، وترؾ ركًنا من أركاف 

 الدين، وارتكب كبَتة من كبائر الذنوب.
 

                                        
ٔ

َش 7ٖ/ٕسٗآ اتِ مثٞش سحَٔ هللا فٜ ذفغٞشٓ )  ََ ََٕزا إِْعَْاٌد َصِحٌٞح إِىَٚ ُػ َٗ  ". (، ٗقاه: " 
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 أّىاع األّساك )أّىاع اىحج(
 األنساؾ ثالثة أنواع:

 قرافال-ٖ  فراداإل-ٕ  التمتع-ٔ
  ميقاتو منالتمتع ىو أف حيـر اإلنساف بالعمرة 

يف أشهر اغبج، مث يفرغ  )اؼبكاف الذي حدده الشرع(
 وبعد ذلك حيـر باغبج وعليو ذبح ىديبالتحلل، منها 

أف شرع لو التمتع من العمرة تعاذل شكرا هلل  )ذبيحة(،
 إذل اغبج.

  أما اإلفراد فإنو حيـر من ميقاتو باغبج وحده، ويبقى
 على إحرامو حىت ينتهي من أعماؿ يـو العيد ويتحلل.

 ما القراف فإنو حيـر بالعمرة واغبج صبيعا، ويفعل كما أ
يفعل اؼبفرد، غَت أنو ُيْكتب لو عمرة وحج، وعليو ذبح 

 ىدي، شكرا هلل أف كتب لو العمرة واغبج مقًتنُت.
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 اىسفراىَرحيت األوىى: قبو 
أف أتاح لك تعاذل فتشكر اهلل  :شكر النعمة 

وأذف لك بدخوؿ بيتو، وأف صالتك  ،اغبج
عف إذل مائة ألف، فكم من ماليُت ستتضا

ؽبم وىم أقدر منك ماال اهلل اؼبسلمُت دل يأذف 
 وبدنا!!

فتستشعر أنك بدوف اهلل  االعتماد على اهلل: 
ال شيء، فتتوكل عليو لييسر لك سبحانو وتعاذل 

 يوفقك ؼبا فيو اػبَت.و أمرؾ كلو 

واإلقباؿ عليو عز وجل االجتهاد يف طاعة اهلل  
إذا قمت هبا يف ف، الطاعة تتعودقبل الرحلة حىت 
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حالوة الصالة،  :رحلتك؛ وجدت حالوهتا، أي
 .وغَت ذلك ،والصياـ، والذكر

 تتأمل حياتك اؼباضية وما فعلتو من معاصٍ  
من ىذه إليو وتتوب  تعاذل اهللوآثاـ، فتستغفر 

وتندـ على ما   ،اؼبعاصي بأف تًتؾ ىذه اؼبعاصي
ؽبذه مضى، وتعـز على أال تعود مرة أخرى 

 اؼبعاصي.

بأف   ؛الناس أما إف كانت ىذه اؼبعاصي يف حق
اغتبت أحدا فتكلمت عنو دبا ال يرضيو، أو  تكن

شتمت أحدا، أو أخذت ماؿ أحد بغَت حق؛ 
فعليك أف تذىب إذل ىؤالء الذين أخطأت يف 
حقهم وتعطيهم حقوقهم بأي طريقة فبكنة، أو 



12 

إف دل تًتتب  ، وىذايساؿبوؾتطلب منهم أف 
ة على ىذه اؼبصارحة، وعند ذلك تكتفي مفسد

بالدعاء واالستغفار ؽبم، وكما قيل: التخلية قبل 
 .التحلية

نفسك من بعض االلتزامات تُػَفرَِّغ رباوؿ أف  
مرتاح الباؿ  اغبجالدنيوية حىت تكوف يف رحلة 

 نسبيا، ولست مضطرا ؼبتابعة تلك االلتزامات.

 عة اهلليبة اليت تعينك على طازبتار الرفقة الط   
مث  اغبج، فكم من أناس يذىبوف إذل رحلة سبحانو

يضيعوف أوقاهتم ىناؾ يف الكالـ الذي ال فائدة 
ؿ يف أسواؽ اؼبدينة ومكة تاركُت و  جَ منو، ويف الت  

 ماليُت اغبسنات يف اغبرمُت الشريفُت!!
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ا لتحمل د  عِ ب نفسك ذىنيا حىت تكوف مستَ رِّ دَ تُ  
يت قد ربدث ال تبعض اؼبشاؽ وبعض اؼبشكال

 متحلًياأثناء الرحلة، وربتسب ذلك عند اهلل تعاذل 
 باغبلم والصرب حىت ال يضيع أجرؾ.

ا أو ترتكب أي معصية وأنت نً خِّ دَ إف كنت مُ  
 تخلص منها قبل الرحلة،ت فحاوؿ أف ؛معتاد عليها

عنها أثناء الرحلة، وادع اهلل تَػَوق ْف أو على األقل 
 .هنائيا هاك منصَ لِّ ىناؾ أف خيَُ تعاذل 

التزود باؼبالبس والطعاـ حىت ال تنشغل كثَتا أثناء  
 الرحلة.
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 اىَرحيت اىثاٍّت: وقج اىسفر

يف تيسَت  سبحانو وتعاذل االعتماد على اهلل 
 األمور كلها.

 أو اؼبكاف الذي ستسافر منو الذىاب إذل اؼبطار 
 إذايف الوقت احملدد حىت ال تشعر باضطراب 

 نة نسبيا.، فتضيع منك السكيتتأخر 

ذىب إذل اؼبدينة أوال، تاغباج س ت أيهاإذا كن 
ـر ربمث  ،نتهي من أياـ اؼبدينةتـ حىت رِ ك ال ربُْ فإن

 ت، أما إذا كن)ميقات أىل اؼبدينة( من أبيار علي
أف تلبس  الطائرة فعليك قبل ركوب ،بدأ دبكةتس

مالبس اإلحراـ إما يف بيتك قبل أف تأيت إذل اؼبطار 
وإف كاف سفرؾ إذل مكة ، ؼبطاريف ا هاأو تلبس
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؛ فال يشًتط أف تلبس مالبس أو السيارة باألتوبيس
، ألنك سوؼ ربـر يف اؼبيقات اإلحراـ من بيتك

 )رابغ(.

مطار ينبع، فإف  متجهة إذلكانت الرحلة   وإذا
بعد سيكوف اإلحراـ ف ؛اؼبدينةاذبهت بعد ذلك إذل 

 ذبهتامن أبيار علي، وأما إذا  انتهاء أياـ اؼبدينة
فسيكوف اإلحراـ بإذف اهلل تعاذل من  ؛إذل مكة

اعبحفة )رابغ( واليت تقع على الطريق بُت ينبع 
 ومكة.

تغتسل كغسلك  ارتداء مالبس اإلحراـوقبل  
للجنابة، وىذا االغتساؿ سنة يف حق الرجاؿ 
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، ٔالعانةق لِ حْ تَ فػَ والنساء حىت النفساء واغبائض، 
ربتاج إذل  وربت اإلبطُت، وتقص الشارب إف كنت

مث تلبس مالبس اإلحراـ؛ اإلزار ر ط  عَ تػَ تػَ ذلك، مث 
، أما بالنسبة للمرأة، فتفعل كما يفعل ٕوالرداء

، وتلبس ما شاءت من رط  عَ تػَ تػَ الرجل غَت أهنا ال 
الثياب، وال تلبس القفازين، أما اؼبنتقبة فتخلع 
نقاهبا إال عند وجود الرجاؿ األجانب، فتسدؿ 

 تربطو عند رأسها. على وجهها إسداال

بسكينة وأنت تلبس مالبس حالك  رْ بػ  دَ تَ  
أف ىذا اؼبوقف أشبو ما  دذبوسوؼ  ،اإلحراـ

وسوؼ يرحل عن أىلو،  نَ فِّ كُ وَ يكوف بالذي مات 
                                        

ٔ
قَٔ.  ْ٘ فَ َٗ  اىؼاّح: اىشؼش ػيٚ اىفشج 
ٕ

ػْذ  التظ اإلحشإً٘ اىْٞح اىَصاحثح ىيثظ ٍ ، ٗىنِ اإلحشاًىثظ ٍالتظ اإلحشاً ال ٝؼْٜ اإلحشاً 

 ٕٗزا ٝنُ٘ فٜ اىَٞقاخ.، )اىؼَشج أٗ اىحح( اىذخ٘ه فٜ اىْغل
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اػبشوع، التوبة، و فيدفعك ىذا اإلحساس إذل 
 .ـ والسكينة، واالستسالـ للقوي العاّل 

قوؿ يسن لك أف تأو غَتىا فإذا ركبت الطائرة  
 ِإَذا َكافَ  ، فالنيب دعاء ركوب الدابة والسفر

 َثاَلثًا، َكب َّرَ » :َسَفرٍ  ِإذَل  َخارًِجا بَِعَتِهِ  َعَلى اْستَػَوى
 َلوُ  ُكنَّا َوَما َىَذا، َلَنا َسخَّرَ  الَِّذي ُسب َحانَ : َقالَ  ثُمَّ 

َقِلُبوَن، رَب َّْنا ِإَلى َوِإنَّا ُمق رِنِيَن،  ِإنَّا اللُهمَّ  َلُمن  
أَُلكَ   ال َعَملِ  َوِمنَ  َوالت َّق َوى، ال ِبرَّ  َىَذا َسَفرِنَا ِفي َنس 

َنا َىوّْن   اللُهمَّ  تَ ر َضى، َما  َواط وِ  َىَذا، َسَفَرنَا َعَلي  
 السََّفِر، ِفي الصَّاِحبُ  َأن تَ  اللُهمَّ  بُ ع َدُه، َعنَّا

ِل، ِفي َوال َخِليَفةُ  َى   ن  مِ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإنّْي اللُهمَّ  األ 
َقَلبِ  َوُسوءِ  ال َمن َظِر، وََكآبَةِ  السََّفِر، َوع ثَاءِ    ِفي ال ُمن  
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لِ  ال َمالِ  َى   .1«َواأل 

اشغل نفسك أثناء السفر بذكر اهلل وطاعتو،  
 وتدبر كونو، وخلقو، وقدرتو.

ركعتُت   لِّ صَ يف طائرة؛ فَ  إذا أتيت اؼبيقات )رابغ( 
كسنة وضوء أو غَت ذلك من النوافل إف تيسرت 

 العمرة نووا، حرجصالة، فإف دل تتيسر؛ فال لك ال
، أما إف كنت ركبت سيارة؛ فتنزؿ إف كنت متمتعا

، مث تغتسل كما سبق، مث تصلي )رابغ(يف اؼبيقات 
ركعتُت  لِّ صَ فَ إف كاف وقت فريضة، وإال  الفريضة

تنوي هبما سنة الوضوء إف تيسرت لك الصالة، 
 .العمرةنو وا، حرجفإف دل تتيسر؛ فال 

                                        
ٔ

   (.ٕٖٗٔسٗآ اإلٍاً ٍغيٌ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ ) 
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تنوي العمرة  ؛ فإنكإف كنت ستحج متمتعا 
لبيك عمرة أو »تتلفظ بلسانك قائال: مث بقلبك 

: ، مث تليب بتلبية الرسوؿ 1«اللهم لبيك عمرة
 َلب َّي َك، َلكَ  َشرِيكَ  ّلَ  َلب َّي كَ  َلب َّي َك، اللَُّهمَّ  َلب َّي كَ »

َد، ِإنَّ   كَ َشرِي ّلَ  َوال ُمل َك، َلكَ  َوالن ّْع َمَة، ال َحم 
يرفع الرجل هبا صوتو، أما اؼبرأة فتخفض  ،2«َلكَ 

من جبانبها، ولك أف  عُ سمِ تُ صوهتا إال بقدر ما 
 تستمر يف التلبية إذل أف تبدأ يف الطواؼ.

 ؛ فعليك إذف أف تنويأما إف كنت ستحج قارنا 
 ا.اغبج والعمرة معا، وقل: لبيك عمرة وحجً 

                                        
ٔ

ْؼُد َسُعَ٘ه هللاِ ( تيفع: قٕٔ٘ٔسٗآ اإلٍاً ٍغيٌ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ )  َِ َٝقُُ٘ه:  اه أّظ: َع

ا» َحّدً َٗ َشجً  َْ َْٞل ُػ  «.ىَثَّ
ٕ

، ٗسٗآ اإلٍاً ٍغيٌ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ (1ٗ٘ٔسٗآ اإلٍاً اىثخاسٛ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ ) 

(ٔٔ1ٗ.) 
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اغبج  وإف كنت ستحج مفردا؛ فعليك أف تنوي 
 وقل: لبيك حجة. ،طفق

 تبدأ التلبية بعد الدخوؿ يف نية النسك. 
والتلبية مشروعة إذل بداية الطواؼ واألفضل رفع  

 :َأف َضُل ال َحجّْ " : الصوت بالتلبية للرجاؿ، لقولو
وأما النساء فقد أصبع العلماء على ، ٔ"الَعجُّ َوالثَّجُّ 

 أف اؼبرأة ال ترفع صوهتا.
و جيوز وينعقد إحرامو، لو أحـر قبل اؼبيقات فإن 

ولكن صبهور أىل العلم على أف اإلحراـ من 
 والصحابة   اؼبيقات أفضل، لفعل الرسوؿ

 ذلك.
                                        

ٔ
(، ٗصححٔ األىثاّٜ سحَٔ هللا فٜ صحٞح اىرشٍزٛ 1ٕ7أخشخٔ اىرشٍزٛ سحَٔ هللا فٜ عْْٔ ) 

(: "اىَؼحُّ ٕ٘: سفغ اىص٘خ تاىريثٞح، ٗاىثَحُّ 1ٕٕ/ ٔ(، ٗفٜ ق٘خ اىَغرزٛ ػيٚ خاٍغ اىرشٍزٛ )1ٕ7)

 اء اىٖذٛ، ٗاألضاحٜ".تفرح اىَثيثح ٗذشذٝذ اىدٌٞ: عٞالُ دٍ
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 ،وأنت مريد النسك إذا ذباوزت اؼبيقات 
ودل  ،ودل تلبس مالبس اإلحراـ ،)العمرة أو اغبج(

ودل تنو  ،تنو العمرة، أو لبست مالبس اإلحراـ
منو؛ فعليك  العمرة من اؼبيقات حىت خرجت

، مث رُبـر وتنوي الرجوع مرة أخرى إذل اؼبيقات
، فإف دل تفعل؛ باإلصباعوال شيء عليك  ،العمرة

فعليك أف تنوي العمرة من مكانك، وتلبس مالبس 
ك ذبح ، ويكوف عليااإلحراـ إف دل تكن قد لبسته
ا قرر م، كدوف إحراـشاة؛ ألنك ذباوزت اؼبيقات 

 .ذلك صبهور أىل العلم

رأة كالرجل إال يف لبس اؼبخيط وغطاء واؼب 
الرأس، فإهنا تلبس كل شيء إال القفازين )اعبوانيت( 
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والنقاب، ىذا بالنسبة للمرأة الفاضلة اليت تكشف 
وجهها إذا كانت تلبس حجابا أو طبارا، أما 

؛ فإهنا اليت ترتدي النقاببالنسبة للمرأة الفاضلة 
ن تسدؿ على وجهها غطاء حبيث يكوف مربوطا م

عند رأسها، وينزؿ مسدال على وجهها يف حاؿ 
 وجود الرجاؿ األجانب.

وغَته،  بٍ ىَ ها من ذَ ي  لِ وجيوز للمرأة أف تلبس حُ  
 ولكن ال تظهره؛ ألف ذلك من الزينة.

خائفا من أي أو اغبج  العمرةإذا كاف من يريد  
 شيء يعوقو )حبيث أنو ال يستطيع إكماؿ العمرة

عدـ دخوؿ مكة، ؛ كمرض، أو خوؼ من أو اغبج
فبعد  ،أو حنو ذلك(؛ فلو أف يشًتط عند اإلحراـ
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 «لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة»أف يقوؿ: 
اللُهمَّ، َمِحلّْي َحي ُث »يقوؿ:  )أو حجا(

َتِني إف دل أستطع ): ومعٌت ذلك، ٔ«َحَبس 
اإلكماؿ؛ فلي أف أربلل من اإلحراـ يف ىذا اؼبكاف 

 ىذه اغبالة إذا ، ويف(الذي دل أستطع أف أكمل منو
ذا ؛ فال شيء عليو، أي إلعذره ربلل من اإلحراـ

 فال يلزمو فدية. خلع مالبس اإلحراـ ولبس ثيابو؛

 إذا أحرمت؛ فعليك أف تتجنب ؿبظورات 
 :اإلحراـ

                                        
ٔ

(، ٗسٗآ اإلٍاً ٍغيٌ سحَٔ هللا فٜ 11ٓ٘اىحذٝث سٗآ اإلٍاً اىثخاسٛ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ ) 

 (.7ٕٓٔصحٞحٔ )
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 ٍحظىراث اإلحراً

 لبس اؼبخيط المحظور األول:

 .وضْ عُ الْ واؼبخيط: ىو كل ما حييط بِ 

  جيد إزارا عند ن دلمَ يرى صبهور أىل العلم أف 
ن دل جيد اإلحراـ فلو أف يلبس السرواؿ، كذلك مَ 

ويقطعهما إذل ما ربت  نعال لو أف يلبس اػبف
 .الكعبُت

  صبح َشب َك اإلزار بدبابيس متقاربة، وأاحملـر إذا
 فعليو الفدية. ؛مثلو مثل اؼبخيط

 .ال جيوز شد خرقة على الفخذين أو الفرج 
 أو  ،ين، أو رداءنال حرج أف يلبس احملـر إزاري

 ليقي نفسو من الربد.  ؛بطانيةيضع على جسمو 



25 

 فعليو  ؛من لبس الشراب الطيب حاؿ إحرامو
إليو حىت  ةأف خيلعو عند عدـ اغباج وعليوالفدية، 
 ال يأمث.

  جيوز للرجاؿ لبس كمامة األنف عبواز سًت وجوه
ل صّ فَ الرجاؿ، أما األنثى فال جيوز ؽبا لبس ما يػُ 

ها، فإف  هتسدؿ شيئا على وج على الوجو، بل
 الفدية. إخراججاز مع  ؛كانت يف حاجة للكمامة

  يباح للمحـر اؼبصاب بسلس البوؿ شد ذكره دبا
 دينع نزوؿ البوؿ، وال فدية عليو.

 .  جيوز لبس اغبزاـ للمحـر

  من كاف ال يستطيع أف يلبس مالبس اإلحراـ
لضرر يصيبو )وقد قاؿ لو الطبيب ذلك، وأخذ 
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لبس مالبس اإلحراـ(؛ ففي ىذه اغبالة فتوى بعدـ 
يكوف عليو فدية، و يلبس ما يناسبو من اللباس، 

وىي أف يصـو ثالثة أياـ، أو يطعم ستة مساكُت، 
 أو يذبح شاة يُِوزُِّعَها على فقراء مكة.

التعطر أو ُمْحرِـ ػحيـر على ال المحظور الثاني:
استعماؿ الصابوف اؼبعطر أو الشامبو اؼبعطر بعد 

َوَّل ":  وقبل التحلل األوؿ، لقولوحراـ اإل
تَ ل َبُسوا ِمَن الث َّْياِب َشي ًئا َمسَُّو الزَّع َفَراُن َأو  

1"َور سٌ 
. 

 فعليو كفارة. ؛إذا شم احملـر طيبا قاصدا التلذذ 
 ومثل  ،)وأبو فاس( ،جيوز استعماؿ احملـر للفكس 

                                        
ٔ

(، ٗأخشخٔ ٍغيٌ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ  ٖٗ٘ٔأخشخٔ اىثخاسٛ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ ) 

ِٔ".(: اى٘سط: "َّْثٌد أَ ٗٓٗ/ ٖ(، ٗفٜ فرح اىثاسٛ التِ حدش )77ٔٔ)  ْصفَُش طٞة اىّشٝح ْٝصثغ تِ
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للعظاـ وحنو ذلك،  عالجكفبا يدىن بو  ذلك، 
 ألنو ليس بطيب.حة نفاذة؛ ويكوف لو رائ

 ؛ ألنو جيوز استعماؿ صابوف أو مناديل الديتوؿ
 .ليس طيبا، وال يتخذه الناس للتطيب

األخذ من شعر الرأس أو أي  المحظور الثالث:
 مكاف يف اعبسد.

  أنو ال بأس للمحـر  إذلصبهور أىل العلم ذىب
من غسل رأسو، ودخوؿ اغبماـ إلزالة الوسخ عن 

 .عليونفسو، وال شيء 

  أنو ال بأس للمحـر من  يروفصبهور أىل العلم
 ا.عرً رؽ، ما دل يقطع شَ وقطع العِ  ،والفصد ،اغبجامة

 قص األظفار.  المحظور الرابع:



28 

 ال مانع من اقتالع احملـر اعبلد من الشفتُت أو 
   األصابع.

  َفال بأس أف يقص  ؛ىذ  أَ لو انكسر ظفر ؿبـر وت
بذلك؛ يقوؿ ابن ى منو فقط، وال شيء عليو اؼبؤذَ 

ُخُل ال َحمَّامَ " : عباس رُِم َيد  َويَ ن زُِع ، ال ُمح 
ُرهُ  ،مُّ الرَّي َحانَ َوَيش ،ِضر َسوُ   ؛َوِإَذا ان َكَسَر ظُف 
 .1"َطَرَحوُ 

 لبس غطاء الرأس. المحظور الخامس:

  جيوز استعماؿ اؼبنشفة لتجفيف الوجو واعبسم
 رقة.إال الشعر ألنو منهي عن تغطية الرأس ولو خب

 .ال جيوز للمحـر أف يغطي رأسو وىو نائم عمدا 

                                        
ٔ

(، ٗصحح إعْادٓ األىثاّٜ سحَٔ هللا فٜ حدح اىْثٜ 1ٕٔ٘أخشخٔ اىثٖٞقٜ سحَٔ هللا فٜ عْْٔ ) 

(ٕ1.) 
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 اعبماع ومقدماتو. المحظور السادس:
 الستمناء بالتفكَت ال يفسد اغبج وال كفارة فيو ا

 عند اعبمهور.

 عقد النكاح. المحظور السابع:

  صباىَت أىل العلم من الصحابة والتابعُت على أنو
وج ال جيوز للمحـر التزوج وال التزويج، وإذا تز 

 .فزواجو باطل

 الصيد. المحظور الثامن:

  ، حيـر قتل اعبراد يف اغبـر على اغبالؿ أو احملـر
فعليو اعبزاء، وىو قيمة ما قتل منها،  ؛ومن فعل

وقيل يتصدؽ وىذا مذىب صباىَت أىل العلم، 
 على كل جرادة قتلها بتمرة.
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 محـر يف قتل ع أىل العلم على أنو ال جزاء للأصب
 ،والعقرب ،كاغبية  شرات؛ىواـ األرض واغب

 .واػبنفساء
  مذىب صبهور أىل العلم أف حـر اؼبدينة ال جيوز

الصيد فيو، ومن فعل من ذلك شيئا، فإنو ال جزاء 
 عليو وإف كاف آشبا.

  النهي عن قطع شجر اغبـر  ثبت عن النيب
سواء يف ذلك احملـر وغَته، ومن أتلف شيئا من 

بَتة بقرة، ذلك ضمن عند اعبمهور عن الشجرة الك
والصغَتة شاة، وعن اغبشيش قيمتو، ويدفع ذلك 

.  لفقراء اغبـر

  لو أف احملـر قتل ذبابا أو حيوانا يؤذيو جاز ذلك 
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 وال شيء عليو.

 حْبٍهاث

ناويا  للحج ـرِ بالنسبة للمفرد أو القارف فإنو حيُ  (ٔ
و يطوؼ اإلفراد أو القراف، مث إذا وصل مكة فإن

مث  بعة أشواط،س طواؼ القدـو وىو كأي طواؼ
ديكنو أف و  يصلي ركعتُت خلف مقاـ إبراىيم،

 سعي اغبج إف أراد.بعد ذلك يسعى 
دوف تعيُت نسك )سبتع أو من أحـر من اؼبيقات  (ٕ

فإحرامو صحيح، مث على احملـر أف  ؛قراف أو إفراد(
يصرؼ نيتو إذل أي نوع من أنواع اغبج ويشرع 

 فيو.)يبدأ( 
 فال  ؛ نيتو إذل سبتعوأراد أف يغَت ،إذا نوى اإلفراد (ٖ
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 إشكاؿ يف ذلك.
فلها أف ذبعل  ؛وحاضت ،اؼبرأة إذا نوت التمتع (ٗ

 حجها قرانا.
والعشر  ،وذو القعدة ،أشهر اغبج ىي: شواؿ (٘
ح بذلك صبهور أىل ؿ من ذي اغبجة، كما صر  وَ األُ 

 .العلم
أو  ،فدية األذى )سواء كانت لبس اؼبخيط (ٙ

طيب( أو وضع ال ،األخذ من الشعر أو األظافر
 ةو إطعاـ ستأياـ، أاالختيار بُت صياـ ثالثة ىي 

أو ذبح  ،ٔمساكُت لكل مسكُت نصف صاع

 وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ چ  :شاة، لقولو تعاذل

                                        
ٔ

ٍٗؼْٚ رىل: فٜ ٗقرْا ٕزا ػيٞٔ أُ ٝطؼٌ عرح ٍغامِٞ مو ٍغنِٞ ٗخثح ٍشثؼح )مأسص ٗىحٌ ّٗح٘  

 رىل(.
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 .[1٩١البقرة: ] چۈئېئ
أو  ،بَ مذىب اعبمهور من العلماء أنو من تطي   (ٚ
 ؛ناسيا أو جاىال بالتحرمي ـبيطًا أو لبس ،ىندّ ا

إزالة ما تعلق بو لزمو  ؛فال فدية عليو، فإف تذكر
 التحرمي.
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أو  َرحيت اىثاىثت: إرا وصيج إىى جذةاى

  ، أو أي بيذةٌْبغ، أو اىَذٌْت اىَْىرة

 يُرِيدُ  قَػْريَةً  يَػرَ  دلَْ   الن يب  تقوؿ ىذا الدعاء، ف 
 َربَّ  اللَُّهمَّ »: يَػَراَىا ِحُتَ  َقاؿَ  ِإال   ُدُخوؽَبَا

ََرِضينَ  َوَربَّ  َن،َأظ َلل   َوَما السَّب عِ  السََّماَواتِ   األ 
َلل َن، َوَما السَّب عِ  َلل َن، َوَما الشََّياِطينِ  َوَربَّ  َأق    َأض 
أَُلكَ  َفِإنَّا َذرَي َن، َوَما الرّْيَاحِ  َوَربَّ  رَ  َنس   َىِذهِ  َخي  

رَ  ال َقر يَِة، ِلَها، َوَخي    َوَشرّْ  َشرَّْىا، ِمن   ِبكَ  َونَ ُعوذُ  َأى 
ِلَها،  .ٔ«ِفيَها َما َوَشرّْ  َأى 

 .مث تتجو بإذف اهلل إذل مكة 

                                        
ٔ

ٌْ 11ٕٗسك )أخشخٔ اإلٍاً اىحامٌ سحَٔ هللا فٜ اىَغرذ  ىَ َٗ ْعَْاِد  (، ٗقاه: ََٕزا َحِذٌٝث َصِحُٞح اإْلِ

َخآُ، ٗصححٔ اىزٕثٜ سحَٔ هللا فٜ ذؼيٞقٔ ػيٚ اىَغرذسك، ٗصححٔ اىشٞخ ٍقثو سحَٔ هللا فٜ  َُٝخشِّ

 (.1ٓ٘اىصحٞح اىَغْذ )
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 : دخىه ٍنتاىرابؼتاىَرحيت 

 َوَما السَّب عِ  السََّماَواتِ  َربَّ  اللَُّهمَّ »تقوؿ:  
ََرِضينَ  َوَربَّ  َأظ َلل َن، َلل َن، َوَما السَّب عِ  األ   َوَربَّ  َأق  

َلل َن، َوَما الشََّياِطينِ   َذرَي َن، َوَما الرّْيَاحِ  َوَربَّ  َأض 
أَُلكَ  ِإنَّافَ  رَ  َنس  رَ  ال َقر يَِة، َىِذهِ  َخي   ِلَها، َوَخي    َأى 

ِلَها، َوَشرّْ  َشرَّْىا، ِمن   ِبكَ  َونَ ُعوذُ   َما َوَشرّْ  َأى 
 .ٔ«ِفيَها

 إف تيسر لك. يسن االغتساؿ قبل دخوؿ مكة 

سًتيح تأف  كفندؽ، ولاليف  كضع حقائبمث ت 
 اؼبناسكبدأ ت، أو كستعيد نشاطتناـ حىت تو 

 مرىقا تنإف ك كمع مالحظة أن ،شرةمبا

                                        
ٔ

 عثق ذخشٝدٔ 
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 لتكوف أكثر ،ت بعض الشيء؛ فهذا أفضلواسًتح
 .عبادتكيف  اوتدبر  اخشوع

ـ، ولكن رِ ؿبُْ  أنتأثناء النـو و  ىغطتتحرج أف وال 
 .ة رأسكغطيدوف ت

عند  كيسن ل ؛إذل اؼبسجد اغبراـ تفإذا وصل 
قوؿ: تاليمٌت، و  كدخوؿ اؼبسجد تقدمي رجل

ِهوِ  الَعِظيِم، بِاللَّوِ  َأُعوذُ  َوُسل طَانِِو  ال َكرِيِم، َوِبَوج 
مِ »، الرَِّجيمِ  الشَّي طَانِ  ِمنَ  ال َقِديِم،  اللَِّو، ِبس 

َتح   اللَُّهمَّ »، ٕ«ُمَحمَّدٍ  َعَلى َصلّْ  اللَُّهمَّ    ِلي اف  

                                        
ٔ

َٔ هللا فٜ صحٞح (، ٗصححٔ اىشٞخ األىثاّٜ سحٙٙٗأخشخٔ اإلٍاً أت٘ داٗد سحَٔ هللا فٜ عْْٔ ) 

 (.ٙٙٗأتٜ داٗد )
ٕ

(، ٗحغْٔ اىشٞخ األىثاّٜ سحَٔ هللا 11أخشخٔ اإلٍاً اتِ اىغْٜ سحَٔ هللا فٜ ػَو اىًٞ٘ ٗاىيٞيح ) 

 (.ٗٙفٜ اىنيٌ اىطٞة )
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َمِتكَ  َأب  َوابَ   .1«رَح 
 قطع التلبية قبل البدء يف الطواؼ.ت 

 

                                        
ٔ

(، ٗصححٔ اىشٞخ األىثاّٜ سحَٔ هللا فٜ صحٞح 77ٕأخشخٔ اإلٍاً اتِ ٍاخٔ سحَٔ هللا فٜ عْْٔ ) 

 (. 77ٕاتِ ٍاخٔ )
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 اىؼَرة : ٍْاسلاىخاٍستاىَرحيت 
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 فَ َلم   ال بَ ي َت، َىَذا َأَتى َمن  » :يقوؿ النيب 
، ، 1«ُأمُّوُ  َوَلَدت وُ  َكَما رََجعَ  ؛يَ ف ُسق   َوَلم   يَ ر ُفث 

وىذا ؼبن أتى البيت حاجا أو معتمرا، ويقوؿ النيب 
َرةُ »:  َرةِ  ِإَلى الُعم  نَ ُهَما، ِلَما َكفَّارَةٌ  الُعم   بَ ي  

ُرورُ  َوالَحجُّ  ، ٕ«الَجنَّةُ  ِإّلَّ  َجَزاءٌ  َلوُ  سَ َلي   الَمب  
َرةً  ِإنَّ »: ويقوؿ  أي – تَ ق ِضي َرَمَضانَ  ِفي ُعم 

 .3«َمِعي َحجَّةً  َأو   َحجَّةً  -تعدل
يف العمر  بأف العمرة واجبةويفيت بعض العلماء 

 .مرة

                                        
ٔ

(،  ٗسٗآ اإلٍاً ٍغيٌ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ 1ٔ1ٔٓ اإلٍاً اىثخاسٛ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ )سٗا 

 (، ٗاىيفع ىٔ.ٖٓ٘ٔ)
ٕ

(،  ٗسٗآ اإلٍاً ٍغيٌ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ 77ٖٔسٗآ اإلٍاً اىثخاسٛ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ ) 

(ٖٔٗ1.) 
ٖ

اً ٍغيٌ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ (،  ٗسٗآ اإل1ٍٖٙٔسٗآ اإلٍاً اىثخاسٛ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ ) 

(ٕٔ٘ٙ.) 
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)سىاء ماُ طىاف  اىطىاف باىبٍج أوال:

ػَرة ىيَخَخغ، أو طىاف قذوً ىيَفرد 

 :واىقارُ (

حضر شكر اهلل سبحانو وتعاذل أنك يف ىذا تست 
 اؼبكاف، وزبشع وتتذلل لو سبحانو.

، فمذىب صبهور قبل الطواؼ تكوف متوضئا 
أىل العلم اشًتاط الطهارة من اغبدث والنجس 

  لصحة الطواؼ.

أي: تكشف كتفك األدين  ،مضطبعاكوف تو  
وتسًت الكتف األيسر، واالضطباع يف حق الرجاؿ 

 فقط.

فتتجو إذل استقباؿ اغبجر األسود،  ،تبدأ الطواؼ 
)أي تضع يدؾ فإف استطعت أف تستلمو بيمينك 
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نك ال و إف تيسر ذلك حبيث إلَ بػِّ قَ وتػُ  ،اليمٌت عليو(
، وىذا اآلف صعب؛ فافعلتؤذي الناس باؼبزاضبة؛ 

للزحاـ الشديد واالختالط الشديد بُت الرجاؿ 
 والنساء، وؽبذا فإنك تبتعد عن اغبجر ورباذيو

، مث تشَت إذل اغبجر األسود، فًتفع يدؾ ٔتكبكلي
 وأثر عن ابن عمر ، ٕ"اهلل أكبر"وتقوؿ: اليمٌت 

 ، وال تُػَقبِّلٖبسم اهلل واهلل أكبر: أنو كاف يقوؿ
 يدؾ بعد ذلك.

ذبعل البيت عن يسارؾ أثناء الطواؼ، وتقوؿ:  
بَ ُر، واللَّوُ  اللَّوِ  ِبسمِ »  ،ِبكَ  اإيَمانً  اللَُّهمَّ  أك 

                                        
ٔ

 أٛ ذر٘خٔ إىٞٔ تدغَل مئ.  
ٕ

 (.ٖٔٙٔأخشخٔ اىثخاسٛ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ ) 
ٖ

(: سخاىٔ ٕٕٗ/ٖ(، ٗقاه اىٖٞثَٜ فٜ ٍدَغ اىضٗائذ )1ٕٙٗأخشخٔ أحَذ سحَٔ هللا فٜ ٍغْذٓ ) 

ٌُ اسخاه اىصحٞح، ٗفٞٔ أُ اتِ ػَش  َْٞد فََْٞغرَيِ ُ أَْمثَُش".: " َٝأْذِٜ اْىثَ هللاَّ َٗ  ،ِ ٌِ هللاَّ َٝقُُ٘ه: تِْغ َٗ  ْىَحَدَش، 
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ِدكَ  َوَوفاءً  ِبِكتاِبَك، اِديقً َوَتص  ِلُسنَّةِ  اَواتّْباعً  ،ِبَعه 
، مث تدعو دبا تشاء، وال تتقيد بدعاء ٔ نَِبيّْكَ 
أدعية  ابتدعتتقرأ من ىذه الكتب اليت  وال ،معُت

 لكل شوط.

ولعل العلة من الطواؼ عكس عقارب الساعة  
كأنك ترجع عكس الزمن إذل   -واهلل أعلم-

 .ؼبعاصي لتستغفر ربك ماضيك اؼبليء با

 الرابعإذا وصلت إذل الركن اليماين )وىو الركن  
، والركن العراقي، والركن بعد ركن اغبجر األسود

، ذلك(؛ تستلمو بيمينك إف سبكنت من الشامي
                                        

ٔ
اًّا تَِل ٖٔٙٔ) أخشخٔ اىثٖٞقٜ سحَٔ هللا فٜ اىغِْ اىصغٞش ٍِ حذٝث ػيٜ   ََ ٌَّ إِٝ ُ ( تيفع: "اىيَّٖ

اذِّثَاًػا ىُِغَِّْح َّثَِِّٞل  َٗ ذَْصِذٝقًا تِِنرَاتَِل،  ( ػِ ٖٓٓ)"، ٗقاه اىغخاٗٛ سحَٔ هللا فٜ اىق٘ه اىثذٝغ َٗ

ِِ ػََش حذٝث اتِ ػَش  ٌَ  : سخاىٔ سخاه اىصحٞح، ٗىفظٔ: "ػِ ات أَّّٔ ماُ إرا أساد أُ ٝغري

 ِّٜ ٌَّ إَٝاًّا تل، ٗذصذٝقًا تنراتِل، ٗاذِّثاَع عَِّْح ّثِّٞل، ُٗٝصيِّٜ ػيٚ اىَّْث َُٔ". اىحدَش قاه : اىيَّٖ  ٗٝغري
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و، )فالتقبيل فقط للحجر األسود إف لْ بػِّ قَ وال تػُ 
ماين؛ تًتكو تيسر(، فإف شق عليك استالـ الركن الي

 عنده.ُتَكربِّ إليو وال  رْ شِ ، وال تُ وتكمل طوافك

تقوؿ بُت الركن اليماين وركن اغبجر األسود:  
ن  َيا ِفي آتَِنا رَب ََّنا ِخَرةِ  َوِفي َحَسَنةً  الدُّ  َحَسَنةً  اْل 
، وتكرر ىذا الدعاء فقط إذل النَّارِ  َعَذابَ  َوِقَنا

 أف تصل إذل ركن اغبجر األسود.

صبيع األشواط  ل يفمُ رْ تطوؼ سبعة أشواط، وتػَ  
، والَرَمل: أي تسارع يف اؼبشي فقط الثالثة األوذل
وسبشي فقط يف  ،، وىو خاص بالرجاؿوهتز كتفيك

 األربعة الباقية، وتبدأ كل شوط باغبجر األسود 

                                        
ٔ

(، ٗحغْٔ اىشٞخ األىثاّٜ سحَٔ هللا فٜ صحٞح 11ٕٔأخشخٔ اإلٍاً أت٘ داٗد سحَٔ هللا فٜ عْْٔ ) 

 (.11ٕٔأتٜ داٗد )
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 وزبتم بو.

وكأنك عندما  -واهلل أعلم-ل مَ وحكمة الرَ  
، وىي أتيت من بلدؾ وقد ارتكبت اؼبعاصي واآلثاـ

منها إذل بيت اهلل اغبراـ، ولكن  تر ، ففر تالحقك
دل تًتكك تلك اؼبعاصي، بل ساَرَعت خلفك 

 منها ايف األشواط الثالثة ىاربلتهلكك، فأسرعت 
وىي تالحقك، حىت أزاحها اهلل عنك، فبدأت يف 

وىدوء إذل هناية  الشوط الرابع سبشي بسكينة
 .الطواؼ

يستحب لك أف تضطبع يف صبيع األشواط  
كتفك األدين وتسًت األيسر   السبعة، أي: تكشف

بأف ذبعل وسط الرداء ربت منكبك األدين، أي 
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ربت إبطك األدين، وطريف الرداء على كتفك 
 األيسر.

 نِ ابْ فَ فإف شككت يف عدد أشواط الطواؼ؛  
وأثناء  ،تَ فْ على اليقُت، ومثاؿ ذلك: لو طُ 

ثالثة أـ أربعة؟  تُ فْ : ىل أنا طُ تَ لْ الطواؼ قػُ 
 .كمل بقية األشواط، مث تعلها ثالثةذب

أثناء األشواط السبعة يشرع لك الدعاء،  
 والذكر، وقراءة القرآف.

 لقوؿ  ؛تستشعر أثناء الطواؼ أنك يف صالة 

 .1«ال َكاَلمَ  ِفيوِ  َفَأِقلُّوا َصاَلٌة، الطََّوافُ »: النيب 

                                        
ٔ 

(، ٗصححٔ األىثاّٜ سحَٔ هللا فٜ صحٞح 7ٖ7ٓأخشخٔ اىطثشاّٜ سحَٔ هللا فٜ اىَؼدٌ األٗعط )

(.1ٖ٘ٙاىداٍغ )
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تكوف حاؿ طوافك خاشعا هلل متدبرا ما  
 تقولو، وال يكوف كل مهك إهناء الطواؼ.

وز لك أف تطوؼ من داخل اغبجر ال جي 
حجر إظباعيل(؛ ألف ما  -أً طَ خَ -)وىو ما يسمى 

الطواؼ حوؿ ؿبل داخل اغبجر من الكعبة، و ب
 الكعبة ال داخلها.

 تغطي كتفيك بالرداءبعد االنتهاء من الطواؼ  
قبل أف تصلي سنة  بعد أف كنت مضطبعا، وذلك

 الطواؼ.

ۉ چوتقوؿ:  تتجو إذل مقاـ إبراىيم  

مث تصلي ركعيت  ،[ٕ٘ٔالبقرة: ] چ ې ېىې ې 
إف  خلف مقاـ إبراىيم خبشوع سنة الطواؼ 
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وتقرأ يف الركعة األوذل سورة الفاربة  ،تيسر لك ذلك
، ويف  چ ٻ ٻ ٻ ٱ چمث سورة: 

 ٻ ٱ چالركعة الثانية تقرأ سورة الفاربة مث سورة: 

 چ ٻ ٻ ٻ

َفَصلِّ ، فإف وجدت زحاما؛ ٔ
، فإف بعض الشيءخلف اؼبقاـ ولو ابتعدت 

يف أي مكاف يف  تَ يْ ل  صَ ؛ أشد وجدت زحاما
 اؼبسجد اغبراـ.

بعد االنتهاء من الركعتُت تذىب إذل اغبجر  
األسود فتستلمو )أي تضع يدؾ عليو( إف تيسر 

بيدؾ  من إليو ر شِ تُ لك ذلك، فإف وجدت زحاما؛ 

                                        
ٔ

 (.1ٕٔٔاىحذٝث سٗآ اإلٍاً ٍغيٌ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ ) 
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األفضل لك أال بعيد كما فعلت يف الطواؼ، و 
فال جيوز ؽبا مزاضبة رأة، ؼبا السيماتزاحم اؼبسلمُت 

 .الرجاؿ

بعد االنتهاء من الشرب من ماء زمـز يستحب  
 وع من، فتتضل  لثبوت ذلك عن النيب  ؛الطواؼ

)أي: تشرب كثَتا جدا(، وتدعو دبا شئت من 
منو على  ش  رُ أف تػَ  كخَتي الدنيا واآلخرة، وديكن

 البدف والثياب؛ لثبوت ذلك عن السلف.

 الطواؼ وجلست لتسًتيح؛  وإذا تعبت أثناء 

، ولك أف ذبلس طويالفال شيء عليك، ولكن ال 
 تكرر ذلك مرات.

 يشًتط صبهور أىل العلم يف صحة الطواؼ  
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 أف جيعل الطائف الكعبة عن يساره يف صبيع أشواط
 ها عن ديينكك أو ذبعلْ ها وجهَ طِ عْ ، فال تػُ الطواؼ

، فإف فعلت ذلك من غَت عذر وحنوه؛ الشوطأثناء 
اليت أخطأت فيها، ليك أف ترجع ىذه اؼبسافة عف

 وتطوؼ حبيث تكوف الكعبة عن يسارؾ.

ال حرج عليك إف التفت بوجهك ديينا، أو  
يسارا، أو خلفا، أو أعلى، ولكن األفضل اػبشوع، 
وأف تنظر إذل األرض أو أمامك حىت ال تؤذي 

 أحدا.

 جيوز لك الشرب أثناء الطواؼ إف احتجت 
 ألكل أثناء الطواؼ إال غباجة.إذل اؼباء، ويكره ا

 اذىب فإذا انتقض وضوءؾ أثناء الطواؼ؛  
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واقض حاجتك، مث توضأ، وبعد ذلك تبدأ الطواؼ 
يشًتط فيو ؛ ألف الطواؼ كالصالة من جديد

 .الوضوء

جيوز لك الكالـ اؼبباح يف الطواؼ والسعي،  
أف سواء كاف يف اؽباتف أو يف غَته، ولكن األفضل 

من الكالـ إال غباجة، يقوؿ  تكثر تغلق اؽباتف وأال
 ِمنَ  فََأِقلُّوا َصاَلٌة، بِال بَ ي تِ  الطََّوافُ » :

 .ٔ«ال َكاَلمِ 
بالطواؼ أو  سَ ب  لَ من تػَ  يروفصباىَت أىل العلم  

السعي مث أقيمت الصالة اؼبكتوبة فإنو يصلي مع 
 يستكمل من  :، أييبٍت على طوافو وسعيواعبماعة مث 

                                        
ٔ

(، ٗصححٔ اىشٞخ األىثاّٜ سحَٔ هللا فٜ صحٞح 1ٕٕٕأخشخٔ اإلٍاً اىْغائٜ سحَٔ هللا فٜ عْْٔ ) 

 (.1ٕٕٕاىْغائٜ )
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 .الطواؼ حيث قطع
ؼ من طاؼ راكبا صحيح ؾبزئ، والطواؼ طوا 

 أفضل.)أي ماشًيا على رجليو( راجال 
إكماؿ الطواؼ يف الطابق الثاين للمشقة،  جيوز 

 يف الطواؼ سنة. ٔأو ما إذل ذلك، ألف اؼبواالة

 مث زبرج من اؼبطاؼ وتتجو إذل اؼبسعى. 

                                        
ٔ

 اىَ٘االج ٕٜ ذراتغ األش٘اط ش٘طًا تؼذ ش٘ط ٍثاششج. 
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)سؼً  ثاٍّا: اىسؼً بٍِ اىصفا واىَروة

فرد اىؼَرة ىيَخَخغ، سؼً اىحج ىيَ

 :واىقارُ(

تجو إذل الصفا تكوف خاشعا، شاكرا ت عندما 
ا نَ مِّ ؽبذه النعمة، معتمدا على اهلل، متذكرا سَتة أُ 

 اليت كانت تسعى يف ىذا اؼبكاف. ىاجر 

ڌ ڌ ڎ چ تقوؿ وأنت متجو إذل اؼبسعى:  

 اللَّوُ  َبَدأَ  َأب َدُأ ِبَما [ٛ٘ٔالبقرة: ] چڎ ڈ ڈ ژژ 
 .ِٔبوِ 

 ال يشًتط أف تصعد فوؽتصعد إذل الصفا ) 
عند  أجزاء اعببل اؼبتبقية، ولكن سوؼ ذبد مطلعا

                                        
ٔ

(، ٗقاه اىشٞخ اىؼثَِٞٞ: فإُ مَو اٟٝح فال حشج 1ٕٔٔسٗآ اإلٍاً ٍغيٌ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ ) 

 ػيٞٔ.
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، هناية حد العربات اليت تنقل اؼبرضى وكبار السن
أف تصعد  كوىذا اؼبطلع من جبل الصفا(، فيجزئ

 على جزء من ىذا اؼبطلع.
إف تيسر أو  -حىت تراىا-مث تستقبل الكعبة  

 تتجو إليها فقط.

و إّل اهلل، واهلل ّل إل»: ترفع يديك وتقوؿ 
َدهُ  اللَّوُ  ِإّلَّ  ِإَلوَ  ّلَ »، «أكبر  َلوُ  َلُو، َشرِيكَ  ّلَ  َوح 

دُ  َوَلوُ  ال ُمل كُ  ءٍ  ُكلّْ  َعَلى َوُىوَ  ،ال َحم   َقِديٌر، َشي 
َدُه، اللَّوُ  ِإّلَّ  ِإَلوَ  ّلَ   َعب َدُه، َوَنَصرَ  َوع َدُه، َأن َجزَ  َوح 

َزابَ  َوَىَزمَ  َح  َدهُ  األ  اهلل دبا تيسر  تدعو مث ،1«َوح 
 ، وتكرر الذكر والدعاء ثالث مرات.رافعا يديك

                                        
ٔ

 (.1ٕٔٔسٗآ اإلٍاً ٍغيٌ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ ) 
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تنزؿ من الصفا وتتجو إذل اؼبروة ماشيا حىت تصل  
إذل العلم األوؿ )عالمة عبارة عن ضوء أخضر(، 
يهروؿ )يسرع( الرجل فقط حىت يصل إذل العلم 
الثاين، أما اؼبرأة فال يشرع ؽبا ذلك، بل سبشي يف 

 اؼبسعى كلو.

وليس شرطا  ،اؼبطلع :ذلك تصعد اؼبروة )أي بعد 
أكملت هبذا قد أف تصعد فوؽ اعببل(، وتكوف 

 الشوط األوؿ.

تقوؿ على اؼبروة وتفعل كما فعلت فوؽ الصفا،  
فتستقبل القبلة، وتقوؿ الذكر، وتدعو اهلل، وتكرر 

 ذلك ثالث مرات.

 تكمل األشواط، حبيث يكوف من الصفا إذل  
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ة إذل الصفا شوط، حىت اؼبروة شوط، ومن اؼبرو 
تكمل سبعة أشواط، وهناية ىذه األشواط عند 

 اؼبروة.

اهلل  رُ كُ ذْ أثناء السعي وأنت بُت الصفا واؼبروة تَ  
تعاذل دبا ربب من الذكر، والدعاء، وقراءة القرآف، 

، وتكوف وال تتقيد بذكر معُت كما يفعل البعض
خاشعا خاضعا، وال يكوف مهك ىو االنتهاء من 

بل مهك ىو تدبر ما تقولو، وأف يرضى اهلل ، السعي
 .عنك، ويتقبل منك

وإذا تعبت أثناء السعي وجلست لتسًتيح؛ فال  
، ولك أف ذبلس طويالشيء عليك، ولكن ال 

 تكرر ذلك مرات.
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إذا انتقض وضوءؾ أثناء السعي؛ فال حرج،  
، فتكمل سعيك، ألف الوضوء ليس شرطا للسعي

 .وال تبدأه من جديد

لكالـ، واألكل، والشرب، م اغبكبالنسبة  
إذا أقيمت  الصالةكذلك أثناء السعي و  وااللتفات

 ؛ فكما مر يف الطواؼ.أثناء السعي

 :وتكرار األشواط ولعل اغبكمة من السعي 

وابنها  ىاجرالسيدة أف تتذكر  أوّل:
سعت سبعا لتبحث عن ماء أو ، وقد إظباعيل 

ولكن  ، وكاف بوسعها أف تسعى مرة،اقافلة لتنقذمه
 .لنتعلم اإلصرار وعدـ اليأس

 ر السعي بالنسبة للسيدة ىاجر اوكذلك تكر  ثانيا:
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د من اهلل يف شوط من ىذه دَ مَ لعلها ذبد الْ  
ؾ بعفو، ورضواف، د  ديُِ  اهلل لعلفأنت أما األشواط، و 

ينظر إليك بعُت الرضبة يف شوط وتوفيق، وىداية، و 
 .من ىذه األشواط، فتفوز بالدنيا واآلخرة
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 حْبٍهاث

  البد أف يكوف السعي داخل اؼبسعى، فال جيوز
 .ولو جزءا يسَتا أف يسعى خارجو

  األحوط أال يوجد فصل طويل بُت الطواؼ
 والسعي.

  جيوز السعي يف أي طابق من الطوابق، لكن مع
العلم أف األصل يف الطواؼ والسعي أف يكونا من 
الطابق األرضي، فاألفضل  الطواؼ والسعي يف 

بق األرضي عند السعة ولو صاحب ذلك الطا
 مشقة، ما دامت دل زبرج عن اغبد اؼبعتاد.

 .ال جيب على الساعي أف يصعد اعببل 
  الرمل )اعبري( للمرأة يف  تشريعاغبكمة من عدـ 
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 على تسًتىا وعدـ تكشفها. ىي اغبرصاؼبسعى 
  وكذلك الرمل يف اؼبسعى سنة للرجاؿ وليس

 واجبا.
 يف التفريق بُت  عتمرواؼب ال حرج على اغباج

ال حرج يف  لكوكذ لالسًتاحة، أشواط الطواؼ
وال حرج يف التفريق بُت  ،التفريق بُت أشواط السعي

ماداـ  للحاجة أو االسًتاحة الطواؼ والسعي
األشواط دوف  أداءواؼبواالة ىي ) ةيتضرر باؼبواال

دوف أداء السعي بعد الطواؼ اسًتاحة، وكذلك 
ه مستحبة وليست واجبة اسًتاحة(، ألف اؼبواال

اغبنفية مذىب  ا، وىذعذر أـ الال ُوجدسواء 
ب اؼبواالة عند ذبوالشافعية، وأما عند العذر فال 
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وأما إذا قصر  ،صباىَت الفقهاء ولو طاؿ الفصل
 فال حرج عند اعبميع. ؛الفصل

 أي: ال جيوز السعي ال يشرع التنفل بالسعي ،
 .بُت الصفا واؼبروة تطوًعا بدوف نسك

 جيوز  ،أثناء السعي وبعد انتهاء أحد األشواط
أو من الدور األرضي إذل الدور العلوي االنتقاؿ 

  مث إكماؿ السعي. للحاجة العكس
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 ثاىثا: اىحيق أو اىخقصٍر:

إذا أسبمت السعي سبعة أشواط؛ تبدأ يف حلق  
شعرؾ أو تقصَته سواء عند اغبالؽ أو يف الفندؽ، 

لك سك، أو تفعل وجيوز لك أف ربلق أو تقصر لنف
ذلك امرأتك، أو أي أحد، وال إشكاؿ إف كاف 

 .ـرِ ا أو غَت ؿبُْ مً رِ ؿبُْ الذي يساعدؾ 

 بالنسبة للرجل، األفضل لو اغبلق )أخذ شعر 
 اغ ِفر   اللُهمَّ »: كلو باؼبوسى(، لقولو   رأسو

 َوِلل ُمَقصّْرِيَن؟ اهلِل، َرُسولَ  يَا: َقاُلوا ِلل ُمَحلِّْقيَن،
 َرُسولَ  يَا: َقاُلوا ،ِلل ُمَحلِّْقينَ  اغ ِفر   مَّ اللهُ : َقالَ 
 ِلل ُمَحلِّْقيَن، اغ ِفر   اللُهمَّ : َقالَ  َوِلل ُمَقصّْرِيَن؟ اهلِل،
: َقالَ  َوِلل ُمَقصّْرِيَن؟ اهلِل، َرُسولَ  يَا: َقاُلوا
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، والتقصَت أف رٌ يػْ خَ فَ  ؛رص  قَ ، وإف ٔ«َوِلل ُمَقصّْرِينَ 
فعل كما يفعل قصر من صبيع رأسك، وال تت

البعض وتأخذ بعض الشعَتات من جوانب رأسك؛ 
 ألف ىذا ال جيزئ.

  التقصَت أفضل بالنسبة للمتمتع حىت جيد شعرا
 حيلقو يـو النحر.

  ديرر  ، فإنوالذي ال شعر لووبالنسبة لألصلع
 كلو.  اؼبوسى على رأسو

  وبالنسبة للمرأة، ذبمع شعرىا كلو وتقص من
اع(، وإف كانت )تضفر( أسفلو قدر أمنلة )عقلة صب

، وال حرج قدر أمنلة ضفَتةشعرىا؛ فتأخذ من كل 
                                        

ٔ
(،  ٗسٗآ اإلٍاً ٍغيٌ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ 7ٕ1ٔآ اإلٍاً اىثخاسٛ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ )سٗ 

(ٖٕٔٓ.) 
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امرأة أخرى، أف تقص اؼبرأة لنفسها، أو تقص ؽبا 
 .أو زوجها، أو أحد ؿبارمها

   پ ڀچ دائما قولو سبحانو وتعاذل:  رْ ك  ذَ تَ  

فال  ،[ٜٚٔالبقرة: ] چ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺٺ
أو مع سائق  ،ذبادؿ مع اغبالؽ لَتخص الثمن

لسيارة اليت تنقلك من مكاف إذل آخر، أو مع أي ا
 أحد عندما زبتلف معو.

ت إذا انتهيت من اغبلق أو التقصَت؛ فقد سَب   
 عمرتك وَحل  لك كل شيء من ؿبظورات اإلحراـ.

اضبد اهلل تعاذل على أف أمت لك ىذه العمرة،  
 فكم من أناس دل يستطيعوا إكماؿ العمرة ؼبرض أو 
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 لعارض!!

، ء العمرةلتقصَتؾ يف أدااهلل ستغفر عليك أف ت 
 و حق العبادة.يَ فػِّ وَ نػُ  نلففمهما عبدنا اهلل؛ 

 أكثر العلماء على أف العمرة واجبة يف العمر مرة. 

 حْبٍهاث

ال جيوز تقدمي السعي على الطواؼ، فالطواؼ  
 أوال، مث السعي، مث اغبلق أو التقصَت.

اإلحراـ، والطواؼ، والسعي،  أركان العمرة ىي: 
أف يكوف اإلحراـ من  واجبات العمرة ىي:و 

اؼبيقات، واغبلق أو التقصَت، وغَت ذلك يف العمرة 
 سنة.

  أو لصق اعبسد عند اؼبلتـزاْلُمْلتَػَزـ الوقوؼ يف  
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)بُت باب الكعبة واغبجر األسود( ليس من سنن 
العمرة وال من مناسكها، ولكن من فعل الصحابة 

ن العاص، وقد فعل ذلك عبد اهلل بن عمرو ب، 
َعُلوُ  َىَكَذا رََأي ُت َرُسوَل اللَِّو "وقاؿ:  ، ٔ"يَ ف 

يف  عند اؼبلتـزأف تفعل ذلك وتدعو اهلل  واألفضل
 .أو اغبج أي وقت غَت وقت منسك العمرة

لو حاضت اؼبرأة قبل اإلحراـ؛ فال حرج، فعليها  
أف ربـر يف اؼبيقات، وال تؤدي مناسك العمرة حىت 

اء الطواؼ؛ فإهنا ر، وكذلك لو حاضت أثنهُ طْ تَ 
مث َتْطُهر زبرج من اؼبسجد اغبراـ، وتنتظر حىت 

أما لو حاضت بعد تؤدي مناسك العمرة من أوؽبا، 

                                        
ٔ

 (، ٗعند ػْٔ.111ٔأخشخٔ أت٘ داٗد سحَٔ هللا فٜ عْْٔ ) 
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لتسع أو أو أثناء السعي؛ فالطواؼ وقبل السعي 
 تكمل سعيها، ألف الطهارة ليست شرطا للسعي.

، فإهنا تكمل عمرهتا السعيأما لو حاضت بعد 
؛ ألف )عقلة أصبع( ةقدار أمنلدبقص من شعرىا فت

الطهارة من اغبدث وال ال يشًتط فيو  تقصَت الشعر
، وكل ىذا يف حالة وجود وقت قبل من اغبيض

فعلى اؼبرأة اؼبتمتعة أف  ؛اغبج، أما لو دل يوجد وقت
 .ربوؿ حجها إذل قراف

يرى بعض أىل العلم وجوب طواؼ الوداع  
للوداع؛  طاؼ، فإذا يف غَت أوقات اغبج للمعتمر

 كث بعد ذلك يف اؼبسجد إال لصالة فريضةدي الف
 الفندؽ تجو إذل ي، مث أو غباجة لو قد حاف وقتها
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 ستعد ؼبغادرة مكة.لي

فهو  ،أما بالنسبة لعمرة اؼبتمتع يف وقت اغبج 
إذا أهنى  يف اؼبناسك، فال يطوؼ للوداع إال مازاؿ

 مناسك اغبج وأوشك على مغادرة مكة.

ما يطوفاف طواؼ بالنسبة للمفرد والقارف فإهن 
، وىو سنة؛ مث يسعياف بعده سعي اغبج  القدـو

فإذا ، اإف أراد)القارف ينوي سعي اغبج والعمرة( 
بعد طواؼ أخرى  مرةسعي ال يكرراف سعيا؛ فال
 اإلفاضة.



 

68 

بؼذ ػَرة اىخَخغ : اىَرحيت اىسادست

 وقبو ٌىً اىخروٌت 

  ُفالصالة فيو دبائة ثِ كْ ت ، ر من الصالة يف اغبـر
ة، وتكثر من الطواؼ إف أمكن، فهذه ألف صال

 العبادة ليست موجودة إال يف اؼبسجد اغبراـ.

  ويف حالة الطواؼ التطوعي فإنك تطوؼ أيضا
ل، مث تصلي ركعتُت سبعا، وال تضطبع وال ترمُ 

 تقرأ فيهما كما سبق. خلف مقاـ إبراىيم 
  تكثر من شرب ماء زمـز طواؿ رحلتك، وتدعو

، 1«َلوُ  ُشِربَ  ِلَما زَم َزمَ  َماءُ »: اهلل؛ لقولو 
 وديكنك أف تنقل من ىذا اؼباء إذل بلدؾ.

                                        
ٔ

(، ٗصححٔ اىشٞخ األىثاّٜ سحَٔ هللا، فٜ صحٞح 1ٗ1ٗٔسٗآ اإلٍاً أحَذ سحَٔ هللا فٜ ٍغْذٓ ) 

 (.ٕٓ٘٘اىداٍغ )
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 .التعلق بأستار الكعبة ليس لو أصل يف الشريعة 

  وأنت يف اغبـر جيب عليك إذا صليت أف تتجو
إذل عُت الكعبة إف كنت تراىا، وإف دل تكن تراىا؛ 
فاستعن باػبط اؼبوجود حىت تستقبل القبلة استقباال 

 صحيحا.

 سَبُّر أماـ اؼبصلي يف اؼبسجد اغبراـ وال يف ال 
اؼبسجد النبوي؛ ألنو ال يوجد دليل خيص ىذين 
اؼبسجدين باؼبرور أماـ اؼبصلي، ولكن عليك أف سبر 

، إال إذا كاف الزحاـ من خلفو أو تبتعد عنو مث سبر
 .شديًدا جًدا ويصعب أال سبر من أماـ اؼبصلي

 فإنك  ؛ثرلو أردت أف تعتمر عمرة أخرى أو أك
 (، ةب إذل التنعيم )مسجد السيدة عائشتذى
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مث تؤدي مناسك العمرة كما  ،وربـر من ىناؾ
 سبق.

  والدعاء أف ييسر اهلل  ،والطاعة ،الذكر منتكثر
 لك اغبج اؼبربور.
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 اىَرحيت اىسابؼت )ٍْاسل اىحج(

)اىٍىً اىثاٍِ ٍِ ري  ٌىً اىخروٌتأوالً: 

 اىحجت(

جة، فبالنسبة للمتمتع ىو اليـو الثامن من ذي اغب
ولبس  ،وربلل ،مث أهنى عمرتو ،)الذي اعتمر

ـر باغبج من مكانو سواء كاف مالبسو العادية( حيْ 
ألف  ؛يف اغبـر أو يف الفندؽ أو أي مكاف يف مكة

أقاموا يف منطقة دبكة اظبها  أصحاب النيب 
رموا منها باغبج يـو الًتوية، وأمرىم أف حيْ  )األبطح(

.ودل يشًتط أ  ف يكونوا يف اغبـر
حرامو إفيستحب أف يغتسل ويتنظف ويتطيب عند 

 (كما فعل ذلك عندما أحـر من اؼبيقات)باغبج 
 مث يتجو إذل مٌت.
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لذاف على إحرامهما منذ أف القارف الو وكذلك اؼبفرد 
وا مكة ودل يتحللوا، ينطلقوف إذل مٌت يـو لدخ

 الًتوية.
 ،غربواؼب ،والعصر ،ويصلي اعبميع دبٌت الظهر

وفجر اليـو التاسع، والسنة أف يصلوا كل  ،والعشاء
أف ب العلمصالة يف وقتها قصرا بال صبع، مع 

 قصراف.تُ صاليت اؼبغرب والفجر ال 
 حْبٍهاث

  الذىاب إذل مٌت يـو الًتوية من سنن اغبج، فمن
فحجو  ؛أو دل يذىب ،أو بعده ،ذىب قبل الظهر

ىذه  ترؾقدار دب غَت أنو ينقص من األجر ،صحيح
 السنة.
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  ،ال فرؽ بُت اغباج من أي بلد وبُت أىل مكة
 صر الصالة يف مٌت.قْ فالكل يػَ 

 وتستمر  ،إحرامو يـو الًتوية وقت يليب اغباج من
 ،التلبية حىت يرمي صبرة العقبة الكربى يـو النحر
 فيقطع التلبية، كما صرح بذلك صبهور أىل العلم.
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)اىٍىً اىخاسغ ٍِ ري  ٌىً ػرفتثاٍّا: 

 اىحجت(

من  عرفة يتوجو اغبجيج بعد طلوع الشمس من يـو
)قبل عرفة  ويسن ؽبم أف ينزلوا بنمرة ،مٌت إذل عرفة

ف تيسر إإذل الزواؿ )وقت صالة الظهر(  مباشرة(
ينزلوف ف ؛ؽبم ذلك، ولو دل يتيسر بسبب الزحاـ

يسن  ؛عرفة مباشرة، فإذا حضر وقت الظهر
دعاة يف أماكن ال غَتمها من أو ،أو نائبو ،لإلماـ

 اة تناسب اغباؿ، ويبينو خطب ذبمع الناس أف خيطبوا
فيها ما يشرع فعلو للحاج يف يـو عرفة وما بعده، 

 وما إذل ذلك. ،واإلخالص ،بالتقوى واويأمر 
 وبعد اػبطبة يصلوف الظهر والعصر قصرا وصبعا يف 
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 .وقت الظهر بأذاف واحد وإقامتُت لفعلو 
 .صاليت الظهر والعصر بعرفاتيسن اإلسرار بالقراءة يف 

طن ويقف الناس صبيعا يف أي مكاف بعرفة إال ب
ف تيسر ذلك، إستقباؿ القبلة ُعَرنَة، ويستحب ا

وجيتهد اغباج يف الدعاء والذكر والتضرع إذل اهلل، 
 وديكنو أف يليب ويقرأ القرآف.

ال ويسن لو أف يكثر من قولو "ال إلو إال اهلل وحده 
، وىو على كل شيء ولو اغبمد شريك لو، لو اؼبلك

ِم َعَرَفَة، ": قدير"، لقولو  َعاِء ُدَعاُء يَ و  ُر الدُّ َخي  
ُر َما قُ ل ُت َأنَا َوالنَِّبيُّوَن ِمن  قَ ب ِلي: َّل ِإَلَو ِإّلَّ  َوَخي  

ُد  َدُه َّل َشرِيَك َلُو، َلُو الُمل ُك َوَلُو الَحم   اللَُّو َوح 
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ٍء َقدِ   .1"يرٌ َوُىَو َعَلى ُكلّْ َشي 
وكذلك ينبغي للحاج أف يكثر من األذكار 

 واألدعية اؼبأثورة خبشوع وحضور قلب.
 إذل اهلل وعلى اغباج يف ىذا اؼبوقف أف يكوف مفتقرا

توبتو، لقولو  اوؾبددً  ،ـببتا منكسرا لوتعاذل، 
ثَ َر ِمن  َأن  يُ ع ِتَق اهلُل ِفيِو َعب ًدا ": ٍم َأك  َما ِمن  يَ و 

نُو، ثُمَّ يُ َباِىي ِمَن النَّاِر،  ِم َعَرَفَة، َوِإنَُّو َلَيد  ِمن  يَ و 
 .2"َما َأرَاَد َىُؤَّلِء؟ ِبِهِم ال َماَلِئَكَة، فَ يَ ُقوُل:

 ؛ال جيوز االنصراؼ من عرفة قبل غروب الشمس
 وقف حىت غربت الشمس، وقاؿ  ألف النيب 

                                        
ٔ

(، ٗحغْٔ األىثاّٜ سحَٔ هللا فٜ صحٞح اىرشٍزٛ 1ٖ٘٘رشٍزٛ سحَٔ هللا فٜ عْْٔ )أخشخٔ اى 

(ٖ٘1٘.) 
ٕ

 (.1ٖٗٔأخشخٔ ٍغيٌ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ ) 
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.1"ِلَتأ ُخُذوا َمَناِسَكُكم  ": 
 حْبٍهاث

 لم يبدأ الوقوؼ بعرفة من عند صبهور أىل الع
زواؿ الشمس )وقت الظهر( يـو التاسع وديتد إذل 
طلوع فجر يـو النحر، فمن وقف يف ىذا الوقت 

 على من، لكن جيب فقد وقف بعرفة ؛زمنا يسَتا
من الليل )بعد  اجزءً أف يقف  قف بالنهارو 

جب عليو و  ؛من وقف يف النهار فقطف، اؼبغرب(
من  الغروب ليقف جزءً أف يرجع وديد الوقوؼ إذل ا

فقد ترؾ  الليل، فإف دل يقف بعد الغروب ولو ثوافٍ 
، وحجو صحيح )ذبيحة(، لًتكو دـواجبا، يلزمو 

                                        
ٔ

 (.17ٕٔأخشخٔ ٍغيٌ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ ) 
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 ،فحجو صحيحفقط؛ من الليل  اأما إف وقف جزءً 
 .وال يلزمو شيء

 حجو و  ،فال شيء عليو ؛من احتلم يـو عرفة
 .، وعليو الغسلصحيح

  َال  ؛ف بعرفةودل يق ،ة قبل عرفةرَ مِ ومن وقف بن
 يصح حجو.

  ،بلال جيب على اغباج أف يسمع خطبة عرفة 
 .يستحب

  من ذىب إذل عرفات مساء الثامن من ذي
ال حرج ف ؛قف مع اغبجيجو و  ،وبات فيها ،اغبجة
وحجو صحيح، حىت لو دل يذىب إذل مٌت  ،عليو

 يـو الًتوية.
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  دل يثبت يف حديث صحيح أو قوؿ معتمد بأف
صبعة تكوف اغبجة فيو تعدؿ  ـويـو عرفة إذا وافق ي

أو أكثر، لكن ال شك أف  ،أو أقل سبع حجج،
اجتماع عرفة مع اعبمعة يف يـو واحد يزيد يف 

.  شرؼ ىذا اليـو
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)ىٍيت اىؼاشر ٍِ ري  ىٍيت ٍسدىفتثاىثا: 

بؼذ غروب اىٍىً اىخاسغ ٍِ  وهًاىحجت 

 ري اىحجت(

 ؛إذا أفاض اغباج من عرفات ووصل إذل مزدلفة 
 ،ؼبغرب ثالث ركعات، والعشاء ركعتُتصلى هبا ا

صبعا بأذاف وإقامتُت من حُت وصولو، سواء وصل 
 وقت اؼبغرب أو بعد دخوؿ العشاء.

 وجيوز  ،يبيت اغباج ىذه الليلة يف مزدلفة
ينصرفوا  أف للضعفة من النساء والصبياف وحنوىم

 يذىبوا إذل مٌت بعد منتصف الليل.و  من مزدلفة
 مزدلفة وبعد ذلك  مث يصلي اغباج الفجر يف

ىو اآلف و  ،كاف جبال)يقف عند اؼبشعر اغبراـ، 
مسجد يف مزدلفة( أو يقف يف أي مكاف يف 
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مزدلفة مستقبل القبلة، ويكثر من ذكر اهلل وتكبَته 
 .حىت يسفر جًدا )قبل الشروؽ( والدعاء رافعا يديو

 حْبٍهاث

  يرخص يف ترؾ اؼببيت يف مزدلفة ؼبن يعملوف يف
كاألطباء، وجنود اإلطفاء،   مصلحة اغبجيج،

 والسائقُت لنقل اغبجاج، وما أشبو ذلك.
 اؼببيت دبزدلفة واجب عند صبهور أىل العلم، 

)أي: جيب على َمْن دل يَِبْت جيرب بدـ وترؾ اؼببيت 
وحيصل اؼببيت دبزدلفة دبزدلفة أف يذبح ذبيحة(، 

هبا ولو غبظات اغباج جد اتو يبأف عند اعبمهور 
 .بعد منتصف الليل

 أو  ،جعاطضأو م ،حيصل اؼببيت سواء كاف نائما 
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 أو على األرض. ،أو يف سيارة ،جالسا
  ال يشًتط التقاط اغبصى من مزدلفة ودل يأمر

أف يلتقط لو اغبصى إال بعد انصرافو من  النيب 
ه أاؼبشعر إذل مٌت، فمن أي موضع لقط اغبصى أجز 

 ذلك من مزدلفة أو مٌت.
 اؼبشعر وال اؼبزاضبة  ال جيب على اغباج القرب من

عٍ ": لقوؿ النيب   على :)أي َوقَ ف ُت َىا ُىَنا ِبَجم 
ِقفٌ  اؼبشعر( ٌع ُكلَُّها َمو  ، أي: يبقى يف أي ٔ"َوَجم 
  .زدلفةدب مكاف

                                        
ٔ

(، ٗصححٔ األىثاّٜ سحَٔ هللا فٜ صحٞح أتٜ داٗد 1ٖٙٔأخشخٔ أت٘ داٗد سحَٔ هللا فٜ عْْٔ ) 

(ٔ1ٖٙ.) 
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اىٍىً اىؼاشر ٍِ ري ) ٌىً اىْحررابؼا: 

 (اىحجت

ينصرؼ اغباج إذل مٌت قبل طلوع الشمس ويكثر 
ر، ر على وادي ؿبسِّ ناء سَته، فإذا ممن التلبية أث

 ،اإلسراع قليال، فإذا وصل اغباج مٌت لو استحب
وبعد  ،يفعلفل ؛إف أراد أف يسًتيح بعض الشيء

عند  ، ويقطع التلبيةارات ملبيعبمذلك يذىب إذل ا
من  الرميلَتميها، ف الكربى ة العقبةصبر وصولو إذل 

واجبات اغبج، ويرميها من حُت وصولو بسبع 
 ةصافع يده عند كل ححصيات متعاقبات، ير 

 مكة عنحبيث تكوف ويكرب، والسنة أف يقف 
  ؛ومٌت عن ديينو، وإف رماىا من أي جهة ،يساره
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 أجزأه ذلك.
 وليس العربة عند رمي اغبصى أف تصيب العمود

 ولكن العربة أف تقع يف اؼبرمى. الذي يف اعبمرة
يكوف اغبصى الذي يرمى بو أكرب من اغبمصة 

 قليال.
نحر اغباج ىديو وجوبا إف كاف متمتعا وبعد الرمي ي

بَ رُ "أو قارنا، ويقوؿ:  ِم اللَِّو َواللَُّو َأك  اللَُّهمَّ  ،ِبس 
ويستحب أف يأكل من ىديو،  ،ٔ"ِمن َك َوِإَلي كَ 

ہ ہ چ  :ويُهدي ويتصدؽ، لقولو تعاذل

 .[ٕٛاغبج: ]  چ ہ ہ ھ ھ

                                        
ٔ

(، ٗقاه: ٕزا حذٝث صحٞح ػيٚ ششط اىشٞخِٞ، 1ٔ1ٕٔأخشخٔ اىحامٌ سحَٔ هللا فٜ اىَغرذسك ) 

 (: سخاىٔ ٍ٘ثقُ٘.ٕٕ/٘ٗٗافقٔ اىزٕثٜ سحَٔ هللا، ٗقاه اىحافع سحَٔ هللا فٜ اىفر٘حاخ اىشتاّٞح )



 

85 

وغالب اغبجاج يدفعوف ماال للمصارؼ اؼبوجودة 
بل يصعب  ،ىناؾ ويوكلوهنم يف الذبح، وىذا جائز

 على اغباج أف يذبح بنفسو.
وبعد ذلك حيلق رأسو أو يقصر وىو من واجبات 
اغبج عند صبهور أىل العلم، واغبلق أفضل ألف 

َدَعا ِلل ُمَحلِّْقيَن َثاَلثًا، َوِلل ُمَقصّْرِيَن ": النيب 
بد أف الوال يكفي تقصَت بعض الشعر، بل  ،1"َمرَّةً 

 يقصر من كل الشعر.
  واألصلع الذي ال شعر لو ديرر اؼبوسى على رأسو

 .كلو
 تقصر من كل ضفَتة، أو ذبمع شعرىا كلو  واؼبرأة

                                        
ٔ

 (.ٖٖٓٔأخشخٔ ٍغيٌ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ ) 
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 (.أصبعوتقصر قدر أمنلو )عقلة 
رة العقبة واغبلق والتقصَت، يباح وبعد رمي صب

للمحـر كل شيء حـر عليو باإلحراـ إال النساء، 
، ويتعطر ،فيلبس مالبسوالتحلل األوؿ، ىو وىذا 

     إال النساء.  ،ظورا عليو عند إحراموويفعل ما كاف ؿب
 حْبٍهاث

 .ال تسن صالة العيد وال اعبمعة يف مٌت 
 ئل جيوز رمي صبرة العقبة ليال، ألنو ؼبا س: 
 .ٔ«"َّل َحَرجَ "رََمي ُت بَ ع َد َما َأم َسي ُت فَ َقاَل: »
 ر الرأس، ال جيزئ التحلل إال حبلق أو تقصَت شع

 فال جيزئ حلق العانة أو ربت اإلبطُت.

                                        
ٔ

 (.7ٕٖٔأخشخٔ اىثخاسٛ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ ) 
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 ودل يذبح وىي أياـ مٌت ،من فاتتو أياـ الذبح ،
مٌت  ولو بعد أياـ  ،فإنو يذبح لعذر عنده؛

 القضاء.ك

 فيجب  ؛اؼبتمتع أو القارف إذا دل جيدا شبن اؽبدي
ثالثة يف اغبج، وسبعة  ؛أياـ عليهما صياـ عشرة

 ىئ ىئ چ :اذلعندما يرجع إذل بلده، لقولو تع

 حب جب يئ ىئ حئمئ جئ  ی ی ی ی ىئ

 يت ىت حتختمت جت يب ىب مب خب

الثالثة  ال يلـز التتابع يف صياـو  ،[ٜٙٔالبقرة: ]چجثمث
 انتهائوصومها بعد  ابتداء ، وجيوزأو السبعة ياـاأل

 من عمرة التمتع.
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األمور اليت حيصل للحاج هبا التحلل  ملحوظة:
أو  واغبلق ،ثالثة: رمي صبرة العقبة )األكرب( التاـ

 وطواؼ اإلفاضة مع السعي. ،التقصَت
لو كل  ل  حَ  ؛األنساؾ الثالثة ىذه فإذا فعل اغباج

، ويسمى ىذا حىت النساء شيء حـر عليو باإلحراـ
بالتحلل الثاين أو التحلل التاـ، وإذا فعل اثنُت 

حل لو كل شيء حـر عليو باإلحراـ إال  ؛منهما
 النساء، ويسمى ىذا بالتحلل األوؿ.

 أجمع أىل العلم على أن : بن اؼبنذر قاؿ ا
إّل  الحج ّل يفسد بإتيان شيء في حال اإلحرام

 .جماعال

 :فاعبماع قبل التحلل األوؿ يًتتب عليو طبسة أمور 
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 اإلمث. (ٔ
 فساد اغبج. (ٕ
 االستمرار يف اغبج الفاسد. (ٖ
 ذبح بدنة يف حجة القضاء. (ٗ
 وجوب قضاء اغبج سواء كاف فرضا أو نفال. (٘
 زوجة قبل التحلل األوؿ والثاين جيوز للزوج أو ال

واألوذل ترؾ  ،)يا حبييب( :التلفظ باأللفاظ العاطفية مثل
 مثل ىذه الكلمات.

  لزمو دـ ؛زوجتو بعد التحلل األوؿ جامعمن، 
وكذلك ىي لو طاوعتو، ويلزمهما الذىاب إذل اغبل 

ألف اإلحراـ قد فسد  ؛ُْت مَ رِ ليحرما من جديد، ويطوفا ؿبُْ 
 باعبماع.

 ا معبة واؼبباشرة قبل التحلل الثاين يأمث فاعلهاؼبدا 
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سواء كاف الزوج أو الزوجة، وإف كانت الزوجة 
وعلى  ،فال إمث عليها وال فدية ؛جاىلة أو مكرىة

التخيَت بُت صياـ ثالثة  :وىي ،فدية أذى اؼبتعمد
أو إطعاـ ستة مساكُت لكل مسكُت نصف  ،أياـ

 صاع، أو ذبح شاة.
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 اىحجطىاف اإلفاضت وسؼً 

مث يتوجو اغباج إذل مكة ليطوؼ طواؼ اإلفاضة 
ؼ اطو  وأوىو طواؼ الركن، ويسمى طواؼ اغبج 

الزيارة، وال يتم اغبج إال هبذا الطواؼ، وىذا 

 ھچ :الطواؼ ىو اؼبقصود يف قولو تعاذل

 ۓ ۓ ے ے ھ

 .[ٜٕاغبج: ] چ﮲﮳ 
، قبل الطواؼ كما كاف يفعل النيب ويتطيب 

ُأطَيُّْب َرُسوَل اللَِّو  ُكن تُ »: غبديث عائشة 
َراِمِو   ح  رِمَ إِلِ  ، َوِلِحلِّْو قَ ب َل َأن  قَ ب َل َأن  ُيح 
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  .ٔ«َيُطوَف بِال بَ ي تِ 
شواط وصالة ركعتُت خلف األمث بعد انتهاء السبعة 

مقاـ إبراىيم، يسعى اؼبتمتع بُت الصفا واؼبروة، 
فعلو اؼبتمتع قبل  والسعي الذيوىذا سعي اغبج، 

 ف سعي العمرة.ذلك كا
يسعى اؼبتمتع سبعة أشواط بُت الصفا واؼبروة كما 

 .ٕفعل يف سعي العمرة
 حْبٍهاث

  ليس بعد السعي نسك اغبلق أو التقصَت، فقد
 ر بعد رمي صبرة العقبة.حلق أو قصّ 

                                        
ٔ

(، ٗأخشخٔ ٍغيٌ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ ٗاىيفع ىٔ 1ٖ٘ٔأخشخٔ اىثخاسٛ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ ) 

(ٔٔ11.) 
ٕ

 (.ٕ٘ٝشاخغ اىغؼٜ ص ) 
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  ،يا يسعأف إما فاؼبفرد والقارف ؽبما سعي واحد
  ياإذل مكة، أو يسع اجمليء بعد طواؼ القدـو عند

 عى اؼبتمتع بعد طواؼ اإلفاضة.كما يس
  األربعة  األعماؿاألفضل للحاج أف يرتب ىذه
مث  ،مث النحر ،برمي صبرة العقبة فيبدأالنحر،  يـو

مث الطواؼ بالبيت والسعي  ،اغبلق أو التقصَت
 ؛على بعض األعماؿـ بعض ىذه د  بعده، فإف قَ 

َفَما » :عبد اهلل بن عمروأجزأه ذلك، لقوؿ 
َم َوَّل ُأخَّْر ِإّلَّ  ِبيُّ ُسِئَل النَّ  ٍء ُقدّْ َعن  َشي 

 .1«"اف  َعل  َوَّل َحَرجَ "َقاَل:
 للحاج تأخَت الطواؼ والسعي لليـو التارل ديكن،  

                                        
ٔ

 (.ٖٙٓٔ(، ٗأخشخٔ ٍغيٌ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ )1ٖأخشخٔ اىثخاسٛ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ ) 
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 إذل مكة. وعو من أياـ مٌت ورج انتهائوأو حىت 
  يستحب للحاج الشرب من ماء زمـز والتضلع

َم، َماُء زَم زَ :"منو، والدعاء دبا تيسر لقوؿ النيب 
ِإن ََّها ُمَبارََكٌة، ِإن ََّها »: وقولو  ،1"ِلَما ُشِرَب َلوُ 

   .2«َطَعاُم طُع ٍم َوِشَفاُء ُسق مٍ 
 وفعل كل مناسك  ،من ترؾ طواؼ اإلفاضة

فقد ترؾ ركنا ال يتم اغبج  ؛ورجع إذل بلده ،اغبج
ا دل يتحلل التحلل إال بو، وؽبذا فهو مازاؿ ؿبرمً 
ؼ و طيو  عيمىت يستطالثاين حىت يرجع إذل مكة 

 ، ويراعى عدـ اؼبعاشرة الزوجية حىت طواؼ اإلفاضة

                                        
ٔ

 فٜ صحٞح اتِ ٍاخٔ (، ٗصححٔ األىثاّٜ سحَٔ هللإٖٙٓأخشخٔ اتِ ٍاخٔ سحَٔ هللا فٜ عْْٔ ) 

(ٖٕٓٙ.) 
ٕ

(، ٗصححٔ األىثاّٜ سحَٔ هللا فٜ صحٞح 1ٕ٘أخشخٔ اىطثشاّٜ سحَٔ هللا فٜ اىَؼدٌ اىصغٞش ) 

 (.ٖٕ٘ٗاىداٍغ )



 

95 

 .يتمكن من طواؼ اإلفاضة

  صبهور أىل العلم على أف السعي ال يصح إال
 بعد طواؼ القدـو أو طواؼ اإلفاضة.

يصح  ؛مفردا أو قارنا كافإف   اغباج ومعٌت ذلك أف
أو اإلفاضة، أما  سعي اغبج بعد طواؼ القدـومنو 

فال يصح سعي اغبج إال بعد  ؛عاتمإف كاف مت
 طواؼ اإلفاضة.

  جيوز أف يطوؼ اغباج طواؼ اإلفاضة دبالبسو
اليت حيدث هبا التحلل  العادية، ذلك ألف األمور

و)طواؼ اإلفاضة  ،و)اغبلق( ،التاـ ثالثة )الرمي(
سعي اغبج(، فإف فعل اثنُت من ثالث )الرمي مع 

وحيل لو  وؿ، فقد ربلل التحلل األ (؛واغبلق مثال



 

96 

حاؿ إحرامو، كالطيب،  كل شيء كاف ؿبرما عليو
إال النساء، فإذا فعل الثالث  إخل، ولبس اؼبخيط ...

التاـ، أو ربلل التحلل األكرب  ؛)الطواؼ والسعي(
 كل شيء حىت إتياف زوجتو.  يحل لوف
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)اىحادي ػشر واىثاًّ  أٌاً ٍْىخاٍسا: 

 ػشر واىثاىث ػشر ٍِ ري اىحجت(

اضة والسعي يرجع اغبجاج إذل مٌت اؼ اإلفو بعد ط
)اغبادي عشر  فيقيموف فيها ثالثة أياـ بلياليها

 ة، ويرموف اعبمار الثالثوالثاين عشر والثالث عشر(
والكربى وىي العقبة(، يف   ،والوسطى ،)الصغرى

بعد زواؿ الشمس  من ةكل يـو من األياـ الثالث
 .)وقت صالة الظهر(

 اىٍىً اىحادي ػشر

من  اليـو اغبادي عشر وىوالتشريق  ففي أوؿ أياـ
يبدأ باعبمرة األوذل )وىي اليت  بعد صالة الظهر

ت بعد مسجد اػبيف( فَتميها بسبع حصيا
، وبعد يرفع يده عند كل حصاة ويكربمتعاقبات، 
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جيعل و  ،أف ينتهي يسن لو أف يتقدـ بعض الشيء
 ،ويستقبل القبلة ،عن يسارهو  خلفواعبمرة الصغرى 

 يكثر من الدعاء والتضرع.ويرفع يديو و 
ويسن أف يتقدـ  ،األوذلكمث يرمي اعبمرة الثانية  

 فعل يف اعبمرة األوذل، ولكن جيعلها اقليال كم
ويستقبل القبلة ويرفع يديو ويدعو   ،عن ديينوو  خلفو
 كثَتا.

وال يقف  ،مث يرمي اعبمرة الثالثة كاألوذل والثانية
 ،صالة بُتوىو ، وديكث ىذا اليـو يف مٌت ٔعندىا

وما يباح لو، وجيب عليو أف يكوف معظم  ،ذكرو 
  .الليل يف مٌت، فال يبيت خارج مٌت

                                        
ٔ

أخشخٔ اىثخاسٛ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ اىزٛ  ٍِ حذٝث اتِ ػَش  جٍغرفاد مٞفٞح سٍٜ اىدَاس 

(ٔ7٘ٔ.) 
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 اىٍىً اىثاًّ ػشر

الثاين عشر( من أياـ )مث يرمي اعبمرات يف اليـو 
بعد الزواؿ )وقت أذاف من التشريق )أياـ مٌت( 

)اليـو اغبادي  كما رماىا يف اليـو األوؿ الظهر(
والثانية كما فعل يف اليـو  ويفعل عند األوذل عشر(

 .األوؿ اقتداء بالنيب 
 االرمي يف اليومُت األولُت من أياـ التشريق )ومه

اغبادي عشر والثاين عشر( واجب من واجبات 
 يف الليلة األوذل واجب اغبج، وكذا اؼببيت دبٌت

)وىي ليلة الثاين والثانية  اغبادي عشر(ليلة )وىي 
 .عشر(

 )اغبادي عشر والثاين عشر( بعد الرمي يف اليومُت 
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جاز  ؛أف يتعجل من مٌت ويذىب إذل مكة أرادمن 
لو ذلك، وخيرج قبل غروب الشمس من ثاين أياـ 

وبات الليلة  ،التشريق )الثاين عشر(، ومن تأخر
ورمى اعبمرات يف  ،)وىي ليلة الثالث عشر( الثالثة

فهو أفضل وأعظم  ؛اليـو الثالث )الثالث عشر(

 ٻ ٻ ٻ ٻ چ :تعاذلأجرا، لقولو 

 ٺ   ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ

 .[ ٖٕٓالبقرة: ] چ ٹٹ ٿ ٿٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ
 اىٍىً اىثاىث ػشر

  بعد الظهر اليـو الثالث عشراعبمرات يف  ييرم
 كما رماىا يف اغبادي عشر والثاين عشر، ويفعل 
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 يف اعبمرة األوذل والثانية كما فعل قبل ذلك.
، ىو  يف التعجل، وتأخر وقد رخص النيب 

وارربل اليـو الثالث )الثالث  ،أياـ ةثالثورمى 
  .ٔعشر( بعد الرمي

 حْبٍهاث

 اؼببيت دبٌت قضاء معظم الليل فيها،  الواجب يف
 الليل أو آخره. أوؿ سواء يف

  يقصر اغباج الصالة يف أياـ مٌت وىذه ىي
 وال يعيد صالتو. ،فال حرج عليو ؛السنة، فإف أمت

 ؛ارل التشريق يف مٌتمن ترؾ اؼببيت ليلة من لي 
 يوزعو على  ،)أقل من كيلو أرز( فعليو ُمد طعاـ

                                        
ٔ

(، ٗعند ػْٔ، ٗقاه األىثاّٜ سحَٔ هللا فٜ صحٞح 17ٖٔأخشخٔ أت٘ داٗد سحَٔ هللا فٜ عْْٔ ) 

 (: صحٞح إال ق٘ىٔ: "حِٞ صيٚ اىظٖش" فٖ٘ ٍْنش.17ٖٔأتٜ داٗد )
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 فعليو دـ. ؛الفقراء، أما من ترؾ اؼببيت يف ليارل مٌت
 ألهنا سنة اؼبصطفى  ؛يستحب البقاء يف مٌت هنارا

. 
 مث أراد أف  ،ورمى قبل الغروب ،من أراد التعجل

فتأخر إذل الغروب أو بعده بسبب  ،خيرج من مٌت
فال  ؛مث غادرىا ،ـ أو االنشغاؿ بأمور السفرالزحا

 شيء عليو.
 حْبٍهاث ػيى اىرًٍ

  )ديتد الرمي من الزواؿ )بعد دخوؿ وقت الظهر
 إذل الليل.

 ال  واحدة؛ رميةاة لو رمى اعبمرة بأكثر من حص
 واحدة. اةذبزئ إال عن حص



 

113 

  ال جيوز التوكيل يف الرمي إال إذا كاف اؼبوكل عنو
 .عن الرمي اعاجزً 
 فقد ترؾ  ؛ولو يوما واحدا ،ن ترؾ رمي اعبمارم

 وعليو دـ، وكذا من ترؾ رمي صبرة العقبة. ،واجبا
 على اليقُت  بٌت ،إذا شك يف عدد اغبصى

جعلها  ؛أربعةأو  ثالثة)األقل( فإف شك رمى 
 .ثالثة
  يرى صبهور أىل العلم أف الوكيل إذا قصر يف

لقيمة با ويرجع ،فالدـ يلـز اؼبوكل ؛الرمي عن موكلو
 على الوكيل.

  اغبكمة من الدعاء عند اعبمرة الصغرى
والوسطى دوف الكربى أف الدعاء فيهما يكوف يف 
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صلب العبادة، أما بعد االنتهاء من رمي اعبمرة 
والدعاء يف صلب  ،الكربى تكوف العبادة قد انتهت

 العبادة أفضل منو بعد الفراغ منها كالصالة.
  مي اعبمرات، التلفظ بالنية غَت مشروع عند ر

 وتنوي بقلبك دوف التلفظ.
 .ال تشًتط الطهارة عند رمي اعبمار 
 بُت  )أي التتابع( من سنن رمي اعبمرات اؼبواالة

 .بشرطليس ، لكنو اغبصيات
 حيب ألف الشرع  ؛األوذل أف يكوف الرمي باليمُت

التيامن يف مثل ىذا، وإف رمى باليسرى أجزأه 
 ذلك.

  لعداوة الشيطاف، و اىيم الرمي اقتداء دبلة أبينا إبر 
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الشَّي طَاُن تَ ر ُجُموَن، َوِملَُّة : " قاؿ ابن عباس
 .1"َأبِيُكم  تَ تَِّبُعونَ 

 النائب بالرمي عن نفسو، مث يرمي عن  يبدأ
مث  ،َتمي اعبمرة األوذل كاملة عن نفسوفمستنيبو، 

)وىو الشخص اؼبعذور الذي  يرمي عن مستنيبو
 الثالثة. ، وكذلك الثانية و يُرَمى عنو(

                                        
ٔ

(، ٗصححٔ األىثاّٜ فٜ صحٞح اىرشغٞة 1ٙ1ٖأخشخٔ اىثٖٞقٜ سحَٔ هللا فٜ عْْٔ اىنثشٙ ) 

(ٔٔ٘ٙ.) 
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اىحج  ٍْاسل اىَرحيت اىثاٍْت )ٍا بؼذ

اإلقاٍت فً ٍنت  وقبو ٍغادرة ٍنت(

 وطىاف اىىداع

فإف كاف  ،وذىب إذل مكة ،إذا أهنى اغباج أياـ مٌت
 ؛سعي اغبجسعى ف طواؼ اإلفاضة وال طُ دل يَ 

، وديكنو أف جيمع طواؼ اإلفاضة مع همافليفعل
الزمن حىت  ، فإف أقاـ يف مكة فًتة منطواؼ الوداع

 ،أف يالـز ذكر اهلللو يستحب إنو ف ،يسافر
والعمل الصاحل مدة إقامتو دبكة، ويكثر  ،وطاعتو

من الصالة والطواؼ بالبيت تطوعا، ألف اغبسنات 
 .ةشديد عظيمةوالسيئات فيو يف اغبـر مضاعفة، 

كما يستحب اإلكثار من الصالة والسالـ على 
 .رسوؿ اهلل 
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وجب عليو أف  ؛وج من مكةفإذا أراد اغباج اػبر 
يطوؼ طواؼ الوداع، ليكوف آخر عهده بالبيت، 

 فال وداع عليهما، غبديث ابن إال اغبائض والنفساء 
ُأِمَر النَّاُس َأن  َيُكوَن آِخُر »قاؿ:   عباس

ِدِىم  بِال بَ ي ِت، ِإّلَّ َأنَُّو ُخفَّْف َعِن الَحاِئضِ     .1«َعه 
 ؛اػبروج من اؼبسجد فإذا فرغ من توديع البيت وأراد

)بأف ينظر إذل البيت  ىال ينبغي لو أف ديشي القهقر 
 عن النيب ينقلذلك دل  ألفوديشي إذل اػبلف(، 

 .وال عن الصحابة  

                                        
ٔ

 فٜ صحٞحٔ (، ٗأخشخٔ ٍغيٌ سحَٔ هللا7٘٘ٔأخشخٔ اىثخاسٛ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ ) 

(ٖٕٔ1.) 
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 حْبٍهاث

 ال يصح إال سبعة  أي طواؼ يطوفو اغباج
 ،طواؼ القدـو أو طواؼ العمرة كاف  سواء أشواط،

واؼ أو ط ،أو طواؼ الوداع ،أو طواؼ اإلفاضة
 بشوطُت أو ثالثة. فال جيوز أف يتطوع ،التطوع

 أف يصلي ركعتُت  بعد أي طواؼ يستحب لو
يقرأ يف األوذل بسورة  ،خلف مقاـ إبراىيم

 .)الكافروف(، والثانية بسورة )اإلخالص(
  جيوز للحاج الذي دل يطف طواؼ اإلفاضة أف

يؤخر طواؼ اإلفاضة وجيمعو مع طواؼ الوداع 
ويغنيو ىذا  ،يو اإلفاضةبطواؼ واحد ينوي ف

 الطواؼ عن طواؼ الوداع.
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 اغباج  عهد طواؼ الوداع البد أف يكوف آخر
بالبيت، فيسبق اػبروج من مكة مباشرة، فإذا طاؼ 

جيب  ؛ومكث يف مكة لغَت مصلحة السفر ،للوداع
 ،عليو أف يعيد طواؼ الوداع، أما إف تأىب للسفر

 فال شيء عليو. ؛بعض الشيء وتأخر السفر
 فقد ترؾ واجبا من  ؛ترؾ طواؼ الوداع من

واجبات اغبج، فيجب عليو دـ )ذبيحة( تذبح يف 
، وجيوز توكيل من  ، وتوزع على فقراء اغبـر اغبـر

مثل  ،يذبح ويوزع سواء كاف شخصا أو ىيئة
)الراجحي(  :مثل ،اؼبصارؼ اؼبوجودة يف مكة

 م عشرة أياـ.ليصف ؛وغَته، فإف دل يستطع
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 رضبو اهلل: ال يضر أف يقوؿ الشيخ العثيمُت 
يشًتي اإلنساف بعد طواؼ الوداع حاجة يف 

 ،أو ىدية إذل أىلو ،طريقو، إما من أغراض السفر
فإنو البد  ؛؛ وأما إذا اشتغل بتجارةأو كتابا حيتاجو

 أف يعيد الطواؼ.
  يستحب للمودع الوقوؼ باؼبلتـز ؼبا روي عن

طُف ُت َمَع »قاؿ:  عن أبيو  بيعمرو بن شع
َنا ُدبُ َر ال َكع َبِة قُ ل ُت: َأَّل َعب   ِد اللَِّو فَ َلمَّا ِجئ  

، ثُمَّ َمَضى "نَ ُعوُذ بِاللَِّو ِمَن النَّارِ "تَ تَ َعوَُّذ؟ َقاَل: 
ِن َوال َباِب،  تَ َلَم ال َحَجَر َوَأَقاَم بَ ي َن الرُّك  َحتَّى اس 

َهُو َوِذرَاَعي ِو وََكفَّي ِو َىَكذَ  رَُه َوَوج  ا فَ َوَضَع َصد 
طًا، ثُمَّ َقاَل:   َىَكَذا رََأي ُت َرُسوَل "َوَبَسَطُهَما َبس 
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َعُلوُ  اللَِّو   .1«"يَ ف 
 

                                        
ٔ

( ٗعند ػْٔ، ٗحغْٔ األىثاّٜ سحَٔ هللا  فٜ صحٞح 111ٔأخشخٔ أت٘ داٗد سحَٔ هللا فٜ عْْٔ ) 

 (.1ٕٕٙاتِ ٍاخٔ )
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 اىٍْابت فً اىحج واىؼَرة

  النيابة يف اغبج وىو أف حيج شخص عن شخص
يشًتط أف يكوف قد حج عن نفسو أوال، و آخر، 

ويشًتط يف الشخص الذي سوؼ ربج عنو إما أف 
 :يكوف
 .ميًتا 
ال يستطيع اغبج إال دبشقة غَت  ايً ح أو يكوف 

، والشيخ كاؼبريض مرضا شديدا  ،معتادة
 الكبَت، ويشًتط أف يأذف لو اغبي.

 .جيوز أخذ األجرة على اغبج عن الغَت 
  ولكن األفضل ج عنوربَُ  نْ مَ ال يشًتط ذكر اسم ،

 ذكره فنقوؿ بعد النية: لبيك عمرة عن فالف.
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 رأة صباىَت العلماء على جواز حج اؼبرأة عن اؼب
 وعن الرجل.

 وكاف عنده ،من مات ودل حيج حج الفريضة 
 وِ تِ كَ ِر تَ  نْ مِ  جوارِ خيُْ أف على الورثة فيجب  ؛استطاعة

 عنو. ج  ، وحيَُ مااًل 
 يناب  ؛إف مات اغباج قبل فعل بعض اؼبناسك

ألف ما جاز أف ينوب عنو يف  ،ما بقيفيعنو 
 جاز يف بعضو. صبيعو؛



 

114 

 حج اىصبً

ًبا ": لنيب أف ا عن ابن عباس  َلِقَي رَك 
ُم؟بِالرَّو َحاِء، فَ َقاَل:  ِلُموَن،  َمِن ال َقو  َقاُلوا: ال ُمس 

فَ َقاُلوا: َمن  َأن َت؟ َقاَل: َرُسوُل اهلِل، فَ َرفَ َعت  ِإَلي ِو 
: َأِلَهَذا َحجّّ؟ َقاَل: نَ َعم ،  َرَأٌة َصِبيِّا، فَ َقاَلت  ام 

رٌ  على أف ، ففي ىذا اغبديث دليل 1"َوَلِك َأج 
الصيب يصح منو اغبج، ونقل عليو اإلصباع غَت 
واحد من أىل العلم، وال ذبزئ ىذه اغبجة عن 
حجة اإلسالـ، حكاه الًتمذي رضبو اهلل إصباًعا، ؼبا 

، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ثبت عن ابن عباس 
 َعَلي ِو َأن   ؛ثُمَّ بَ َلَغ ال ِحن ثَ  ،َأيَُّما َصِبيٍّ َحجَّ ": 

                                        
ٔ

 (.ٖٖٙٔأخشخٔ ٍغيٌ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ ) 
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َرىَيُحجَّ َحجَّ   .ٔ"ًة ُأخ 
 مٍفٍت حج اىصبً

عقد نية اإلحراـ يف  اتفق أىل العلم على وجوب
بداية دخوؿ الصيب يف النسك، فإف كاف فبيًزا )سبع 
سنوات فأكثر(؛ فإنو ينوي بنفسو، فيقوؿ بعد أف 

قلبو: لبيك اللهم عمرة )أو حًجا( لبيك،  يفينوي 
حسب النسك الذي سوؼ يفعلو، وإف كاف غَت 

د اتفق أىل العلم على أال ينعقد إحرامو فبيز؛ فق
 بنفسو، وإمنا حيـر عنو وليو.

مث جيرده وليو من اؼبخيط، ويغسلو، ويلبسو اإلزار، 
والرداء، والنعلُت )إف كاف يستطيع اؼبشي(، ويطيبو 

                                        
ٔ

(، ٗحغْٔ اتِ حدش سحَٔ هللا فٜ ٍ٘افقح ٓٗٔ/ ٖأخشخٔ اىطثشاّٜ سحَٔ هللا فٜ اىَؼدٌ األٗعط ) 

 (.7ٕ1ٕ(، ٗصححٔ األىثاّٜ سحَٔ هللا فٜ صحٞح اىداٍغ )1ٖ/ٕاىخثش تيفع ٍقاسب ) اىخثش
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وينظفو، وىكذا األنثى، غَت أف األنثى ال سبنع من 
 اؼبخيط وال تتطيب.

نسك، وينوي )أي: يدخل يف المث حيـر الصيب 
بإذف الورل إف كاف فبيًزا، وإال ويتلفظ كما سبق( 

ال يستطيع التلبية؛ لىب أحـر عنو وليو، فإف كاف 
، قاؿ: فعن جابر بن عبد اهلل عنو وليو، 

َنا َمَع َرُسوِل اللَِّو " ، َوَمَعَنا النَّْساُء َحَجج 
نَ  َياِن، َورََمي   َنا َعِن الصّْب   َياُن، فَ َلب َّي   ُهم  َوالصّْب    .1"ا َعن  

 حْبٍهاث

  َُالصيب ؿبظورات اإلحراـ  بَ نِّ ويلـز الورل أف جي 

                                        
ٔ

(، ٗقاه اتِ حدش سحَٔ هللا فٜ ذٖزٝة اىرٖزٝة 1ٖٖٓأخشخٔ اتِ ٍاخٔ سحَٔ هللا فٜ عْْٔ ) 

(: "سخاه ٖٖٖ/٘(: ٕ٘اىص٘اب، ٗقاه ٍحَذ األٍِٞ اىشْقٞطٜ سحَٔ هللا فٜ أض٘اء اىثٞاُ )7٘/1)

شفُ٘ إال أشؼث، ٕٗ٘ اتِ ع٘اس اىنْذٛ فقذ ضؼفٔ غٞش ٗاحذ، ٍٗغيٌ إَّا أخشج ىٔ إعْادٓ ثقاخ ٍؼ

 فٜ اىَراتؼاخ، ٕٗ٘ ٍَِ ٝؼرثش تحذٝثٔ".
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ذا ارتكب الصيب ؿبظورًا؛ فالصحيح كما سبق، وإ
 أنو ال شيء عليو.

  وكذلك يف أثناء اغبج، ال يلـز الصيب إكماؿ
 اغبج مع اؼبشقة، وال شيء عليو.

وأما الطواؼ، فإف كاف الصيب يستطيع اؼبشي؛ 
 و وليو وطاؼ بو.مشى، وإال ضبل

  وإف كاف الصيب فبيًزا؛ أمره وليو أف يصلي ركعتُت
وإف كاف غَت فبيز؛ فاعبمهور على بعد الطواؼ، 

 أال يصلي عنو وليو.
  ،وأما بالنسبة للوقوؼ بعرفة واؼببيت يف مزدلفة

، ولكن جيوز للصيب فيلـز الصيب ما يلـز الكبَت
ليلة من مزدلفة قبل الناس  (اػبروج)والورل الدفع 
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ورمي صبرة العقبة دبٌت بعد منتصف الليل،  ،مزدلفة
َم "قاؿ:  فقد ثبت عن ابن عباس  أَنَا ِممَّن  َقدَّ

ِلوِ  النَِّبيُّ  َلَة الُمز َدِلَفِة ِفي َضَعَفِة َأى   .1"َلي  
  ّر رأس الصيب، واغبلق أفضل، وحيلق الورل أو يقص

 وإف كانت أنثى؛ أخذ من شعرىا قدر أمنلة.
 اعبمار، فإف قدر الصيب؛ أمره وليو  وأما رمي

 ورمى الصيب بنفسو، وإال رمى عنو وليو.
  ،وكذلك اؼبكث يف مٌت، يفعل كما يفعل الكبار

 وكذلك طواؼ الوداع، طاؼ بو وليو إف كاف غَت
 اف فبيًزا؛ أمره، فطاؼ معو.فبيز، وإف ك

                                        
ٔ

(، ٗأخشخٔ ٍغيٌ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ 71ٙٔأخشخٔ اىثخاسٛ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ ) 

(ٕٔ1ٖ.) 
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 اىفىاث واإلحصار

مث دل يستطع دخوؿ  ،من نوى اغبج من اؼبيقات
ا، فإف كاف رً صَ يف ىذه اغبالة ؿبْ  ُيسمى فإنو؛ مكة

اشًتط يف إحرامو، أي قاؿ: )فإف حبسٍت حابس 
فيحل من إحرامو وال  ؛ٔفمحلي حيث حبستٍت(
إحرامو  قبللو أف اغباج  :شيء عليو، ومعٌت ذلك

عند فاشًتط  ،خاؼ من مرضو أو عدـ دخوؿ مكة
فمحلي حيث  ؛)فإف حبسٍت حابس :وقاؿإحرامو 

 إكماؿ اغبج ع أو دل يستطعنِ مث مُ ، حبستٍت(
 وال شيء عليو.إحرامو،  ل  حَ  ؛ؼبرضو

  ،رفحينئذ عليو أف حيلق أو يقصّ  ؛أما إذا دل يشًتط

                                        
ٔ

ؼ٘د ٍحظ٘ساخ اإلحشاً أٛ: إُ ىٌ أعرطغ إمَاه اىحح تغثة ػزسٛ، فإّٜ حٌو ٗأىثظ ٍالتغٜ ٗذ 

 ىٜ حالال. 
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 إحرامو. ويكوف بذلك حل  من ،مث يذبح شاة
كل دـ أو إطعاـ يف اغبج فلفقراء اغبـر إال دـ 

، فيكوف اإلحصار )دل يستطع أف يكمل النسك(
 .يف اؼبكاف الذي أحصر فيو للفقراء
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 : زٌارة اىَذٌْت اىَْىرةاىخاسؼتاىَرحيت 

أن يزور المسجد النبوي  حاجالإذا أحب  
زيارة المسجد النبوي  وِ ن  ي َ ل  ف َ  ؛الحج أو بعدهقبل 

 ، وىذا ىو األصوب واألحوط.ّل زيارة القبر

إذل اؼبدينة مدى اؼبشقة  تدبر وأنت يف طريقك 
أثناء اؽبجرة  والصحابة  اليت واجهت الرسوؿ 

 لكي يصل إلينا ىذا الدين العظيم.

إذا وصلت اؼبدينة تقوؿ دعاء دخوؿ القرية:  
 َوَربَّ  َأظ َلل َن، َوَما السَّب عِ  السََّماَواتِ  َربَّ  اللَُّهمَّ »

ََرِضينَ  َلل َن، َوَما السَّب عِ  األ   َوَما الشََّياِطينِ  َوَربَّ  َأق  
َلل َن، أَُلكَ  َفِإنَّا َذرَي َن، َوَما الرّْيَاحِ  َوَربَّ  َأض  رَ  َنس   َخي  

                                        
ٔ

 (.17ٖ/ٍٕٗدَ٘ع فراٗٙ ٗسعائو اىؼثَِٞٞ سحَٔ هللا ) 
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رَ  ال َقر يَِة، َىِذهِ  ِلَها، َوَخي    َشرَّْىا، ِمن   ِبكَ  َونَ ُعوذُ  َأى 
ِلَها، َوَشرّْ  ٔ«ِفيَها َما َوَشرّْ  َأى 

. 

 كغَ ل  بػَ تتدبر وأنت يف اؼبدينة نعمة اهلل عليك أنو  
 .ىذا اؼبكاف اؼببارؾ مثوى سيدنا رسوؿ اهلل 

الزيارة اؼبباركة،  ىنيئا لك يا زائر اؼبدينة ىذه 
فأنت اآلف جار ػبَت خلق اهلل، أنت اآلف جار 

، وكذلك أنت جار ألئمة اؽبدى ومصابيح للنيب 
، وجار ألمهات ، الدجى صحابة النيب 

اؼبؤمنُت رضي اهلل عنهن، وجار للتابعُت وأتباع 
 التابعُت رضبهم اهلل، فعليك أف ربسن اعبَتة.

                                        
ٔ

ٌْ 11ٕٗأخشخٔ اإلٍاً اىحامٌ سحَٔ هللا فٜ اىَغرذسك )  ىَ َٗ ْعَْاِد  (، ٗقاه: ََٕزا َحِذٌٝث َصِحُٞح اإْلِ

َخآُ، ٗصححٔ اىزٕثٜ سحَٔ هللا فٜ ذؼيٞقٔ ػيٚ اىَغرذسك، ٗصححٔ اىشٞخ ٍق ثو سحَٔ هللا فٜ َُٝخشِّ

 (.1ٓ٘اىصحٞح اىَغْذ )
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ب اغبضور تتنظف، وتتطهر، وتتطيب، وتتجن 
إذل اؼبسجد النبوي أو تتواجد يف اؼبدينة بروائح  

 كريهة.

تقوؿ دعاء  إذل مسجد النيب  وٌ جِ ت  مُ وأنت  
َعل   اللَُّهمَّ »الذىاب إذل اؼبسجد:   قَ ل ِبي ِفي اج 

ِعي َوِفي ا،نُورً  ِلَساِني َوِفي ا،نُورً   َوِفي ا،نُورً  َسم 
ِقي َوِمن   ا،نُورً  َبَصِري ِتي ن  َومِ  ا،نُورً  فَ و   ا،نُورً  َتح 

 َأَماِمي َوِمن   ا،نُورً  ِشَماِلي َوَعن   ا،نُورً  َيِميِني َوَعن  
َعل   ا،نُورً  َخل ِفي َوِمن   ا،نُورً   ا،نُورً  نَ ف ِسي ِفي َواج 

َعل   ا،نُورً  ِلي َوَعظّْم ا،نُورً  ِلي َوَأع ِظم    ا،نُورً  ِلي َواج 
َعل ِني َعل   ا،رً نُو  َأع ِطِني اللَُّهمَّ  ا،نُورً  َواج   ِفي َواج 

ِمي َوِفي ا،نُورً  َعَصِبي   ا،نُورً  َدِمي َوِفي ا،نُورً  َلح 
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 .ٔ«انُورً  َبَشِري َوِفي ا،نُورً  َشع ِري َوِفي

رجلك اليمٌت عند دخوؿ اؼبسجد، وتقوؿ: ـ دِّ قَ تػُ  
ِهوِ  الَعِظيِم، بِاللَّوِ  َأُعوذُ  َوُسل طَانِِو  ال َكرِيِم، َوِبَوج 

مِ »، الرَِّجيمِ  لشَّي طَانِ ا ِمنَ  ال َقِديِم،  اللَِّو، ِبس 
َتح   اللَُّهمَّ »، ٖ«ُمَحمَّدٍ  َعَلى َصلّْ  اللَُّهمَّ   ِلي اف  

َمِتكَ  َأب  َوابَ   .4«رَح 

تصلي ركعتُت ربية للمسجد، وإف صليتهما يف  
  بَ ي نَ  َما»: الروضة الشريفة؛ فهو أفضل، لقولو 

                                        
ٔ 

(.7ٖٙ(، ٍٗغيٌ)ٖٙٔٙاّظش خَٞغ ٕزٓ األىفاظ فٜ اىثخاسٛ )
 

ٕ
(، ٗصححٔ اىشٞخ األىثاّٜ سحَٔ هللا فٜ صحٞح ٙٙٗأخشخٔ اإلٍاً أت٘ داٗد سحَٔ هللا فٜ عْْٔ ) 

 (.ٙٙٗأتٜ داٗد )
ٖ

، ٗحغْٔ اىشٞخ األىثاّٜ سحَٔ هللا (11أخشخٔ اإلٍاً اتِ اىغْٜ سحَٔ هللا فٜ ػَو اىًٞ٘ ٗاىيٞيح ) 

 (.ٗٙفٜ اىنيٌ اىطٞة )
ٗ

(، ٗصححٔ اىشٞخ األىثاّٜ سحَٔ هللا فٜ صحٞح 77ٕأخشخٔ اإلٍاً اتِ ٍاخٔ سحَٔ هللا فٜ عْْٔ ) 

 (. 77ٕاتِ ٍاخٔ )
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 .ٔ«الَجنَّةِ  رِيَاضِ  ِمن   َرو َضةٌ  َوِمن َبِري بَ ي ِتي

عن فَػُتَسلِّم عليو،  و إذل قرب الرسوؿ جِ ت  تػَ  
 ِمن   َما»: قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  أيب ىريرة 

 َأرُدَّ  َحتَّى ُروِحي َعَليَّ  اللَّوُ  َردَّ  ِإّلَّ  َعَليَّ  ُيَسلّْمُ  َأَحدٍ 
 .ٕ«السَّاَلمَ  َعَلي وِ 

 يف ىذه الزيارة اؼبباركة،   تتبع ىدي النيب
وُتَسلِّم عليو وقد امتأل قلبك  ربه فتذىب إذل ق

السالم عليكم يا رسول بإجاللو وتوقَته، وتقوؿ: 
اهلل، أشهد أنك أديت األمانة، وبلغت الرسالة، 

 ، أو حنو ذلك، ونصحت األمة، وكشفت الغمة

                                        
ٔ

(،  ٗسٗآ اإلٍاً ٍغيٌ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ 1ٙٔٔسٗآ اإلٍاً اىثخاسٛ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ ) 

(ٖٔ1ٓ.) 
ٕ

(، ٗصححٔ اىشٞخ اتِ تاص سحَٔ هللا فٜ فراٗٙ ٕٔٗٓأخشخٔ اإلٍاً أت٘ داٗد سحَٔ هللا فٜ عْْٔ ) 

 (.1ٖٗ/ّٕ٘س ػيٚ اىذسب )
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 وُتْكِثر من الصالة والسالـ عليو.

مث تسلم  تتحرؾ قلياًل عن ديُت قرب النيب  
)السالم قائاًل:  ر الصديق على سيدنا أيب بك

عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة اهلل وبركاتو، 
وثانيو في  السالم عليك يا خليفة رسول اهلل 

الغار، جزاك اهلل عنا وعن اإلسالم والمسلمين 
 ، أو حنو ذلك.خير الجزاء(

تتحرؾ قلياًل عن ديُت قرب سيدنا أيب بكر  
 مث تسلم على عمر بن اػبطاب  الصديق 

)السالم عليك يا عمر الفاروق ورحمة اهلل قائاًل: 
وبركاتو، السالم عليك يا ثاني الخلفاء 

  الراشدين، جزاك اهلل عنا وعن اإلسالم
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 ، أو حنو ذلك.والمسلمين خير الجزاء(

 تنصرؼ بعد ذلك وال تقف. 

 .وإيذائهماحذر من مزاضبة اؼبسلمُت  

؛ ألنو ؿبًـت ال ترفع صوتك عند قرب النيب  
عند  وال تستقبل قربه  ،حًيا ويف قربه ئًما دا

 الدعاء.

 ڃ چاعلم أنو ال دعاء إال هلل، يقوؿ تعاذل:  

، [ٛٔاعبن: ] چ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ چ :تعاذل وقاؿ

 ىئ ىئ ىئ ېئ  ېئ ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ

 .[٘األحقاؼ: ] چ ی ی
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أو غَته قضاء حاجة أو   ال تسأؿ النيب 
وال تطلْب منو  تفريج كربة، أو شفاء مريض،

الشفاعة؛ ألف كل ىذا ال ُيطَلُب إال من اهلل َعز  
 وَجل  اغبي الذي ال ديوت.

ؾ اغبجرة اليت فيها اشببتتمسح باؼبنرب أو  ال 
 فْ طُ أو تَ  ،أو تُػَقبػِّْلها ،وصاحبيو  قرب النيب 

 هبا.

على اؼبصليات يف الروضة وأحناء اؼبسجد  
الصوت، التحلي باآلداب الطيبة، وعدـ رفع 

 وذبنب )الزغاريد(، وااللتزاـ باغبشمة وعدـ التربج.

 ،وصحابتو   أنت اآلف جار اؼبصطفى 
ومن إحساف اعبَتة أف تزور أىل البقيع، وتًتحم 
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عليهم، وتدعو ؽبم، وتقوؿ دعاء زيارة اؼبقابر: 
مٍ  َدارَ  َعَلي ُكم   السَّاَلمُ » ِمِنيَن، قَ و   َما َوَأتَاُكم   ُمؤ 

  ِبُكم   اهللُ، َشاءَ  ِإن   َوِإنَّا، ُمَؤجَُّلوَن، ًدا،غَ  ُتوَعُدونَ 
لِ  اغ ِفر   اللُهمَّ، َّلِحُقوَن،  .ٔ«ال َغر َقدِ  بَِقيعِ  أِلَى 

وما أصبل أف تزور مسجد قباء الذي قاؿ عنو  
ِجَد  ،َمن  َتَطهََّر ِفي بَ ي ِتوِ »: النيب  ثُمَّ أََتى َمس 

َرةَكاَن   ؛َفَصلَّى ِفيِو َصاَلةً  ،قُ َباءَ  ِر ُعم   .ٕ«َلُو َكَأج 

تذكر ما جرى تأيت جبل ُأحد و تأف  بتوإف أحب 
 ،يف تلك الغزوة من جهاد وأصحابو  للنيب 
سلم على الشهداء تمث  ،وشهادة ،وسبحيص ،وابتالء

                                        
ٔ

 (.17ٗسٗآ اإلٍاً ٍغيٌ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ ) 
ٕ

(، ٗصححٔ األىثاّٜ سحَٔ هللا فٜ صحٞح اتِ ٍاخٔ ٕٔٗٔأخشخٔ اتِ ٍاخٔ سحَٔ هللا فٜ عْْٔ ) 

 .(ٕٔٗٔسحَٔ هللا )
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فال  ؛ىناؾ مثل ضبزة بن عبد اؼبطلب عم النيب 
فإف ىذا قد يكوف من السَت يف  ،بأس بذلك

 . أعلمواهلل ،األرض اؼبأمور بو

وديكنك كذلك أف تزور مسجد القبلتُت حيث  
 ربولت القبلة فيو كما قاؿ اؼبفسروف.

صالًة يف اؼبسجد النبوي إف  تَ وِّ فَ وعليك أال تػُ 
استطعت، فالصالة فيو بألف صالة يف األجر، وأف 

اؽ بالصف األوؿ، وذبلس لسماع حَ لِّ تسعى لِ 
، وأَ  صالة من  رْ ثِ كْ دروس العلم اؼبوجودة طواؿ اليـو

أيضا يف  ة، فصالة النافليف غَت وقت النهي النوافل
بألف صالة فيما سواه غَت  مسجد النيب 

احملرمات، فأنت  واحذر الوقوع يفاؼبسجد اغبراـ، 
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فيو السيئات كما ف اعَ ضَ تُ يف مكاف فاضل 
 فيو اغبسنات.ف اعَ ضَ تُ 
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 اىَرحيت اىؼاشرة: رحيت اىؼىدة

قصَت وقعت تستغفر اهلل وتتوب إليو من كل ت 
و حق العبادة، يَ فػِّ وَ نػُ  لنففيو؛ ألننا مهما عبدناه؛ 

 ألف اهلل كبَت عظيم.

تشكر اهلل على أف أعانك ووفقك يف ىذه  
 الرحلة.

اعلم أف من عالمات قبوؿ العمل أف يُػَوف َق  
 ويستقيم يف حياتو. ،اؼبسلُم ألعماؿ صاغبة

أف تكوف عبدا ذليال خاشعا  د اهلل اىِ عَ تػُ  
 إذل أف تلقاه. خاضعا لو

ال تنس دعاء الركوب فإذا ركبت الطائرة؛  
 ِإَذا َكافَ  العودة، فالنيب وكذلك دعاء  ،السفرو 
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 َثاَلثًا، َكب َّرَ »: َسَفرٍ  ِإذَل  َخارًِجا بَِعَتِهِ  َعَلى اْستَػَوى
 َلوُ  ُكنَّا َوَما َىَذا، َلَنا َسخَّرَ  الَِّذي ُسب َحانَ : َقالَ  ثُمَّ 

َقِلُبوَن، رَب َّْنا ِإَلى اَوِإنَّ  ُمق رِنِيَن،  ِإنَّا اللُهمَّ  َلُمن  
أَُلكَ   ال َعَملِ  َوِمنَ  َوالت َّق َوى، ال ِبرَّ  َىَذا َسَفرِنَا ِفي َنس 

َنا َىوّْن   اللُهمَّ  تَ ر َضى، َما  َواط وِ  َىَذا، َسَفَرنَا َعَلي  
 السََّفِر، ِفي الصَّاِحبُ  َأن تَ  اللُهمَّ  بُ ع َدُه، َعنَّا

ِل، ِفي يَفةُ َوال َخلِ  َى   ِمن   ِبكَ  َأُعوذُ  ِإنّْي اللُهمَّ  األ 
َقَلبِ  َوُسوءِ  ال َمن َظِر، وََكآبَةِ  السََّفِر، َوع ثَاءِ   ِفي ال ُمن  
لِ  ال َمالِ  َى  َدهُ  اللَّوُ  ِإّلَّ  ِإَلوَ  ّلَ »، ويقوؿ: 1«َواأل   َوح 

ُد، َوَلوُ  الُمل كُ  َلوُ  َلُو، َشرِيكَ  ّلَ   َعَلى َوُىوَ  الَحم 
ءٍ  لّْ كُ   َساِجُدونَ  َعاِبُدونَ  تَائُِبونَ  آيُِبونَ  َقِديٌر، َشي 

                                        
ٔ

   (.ٕٖٗٔسٗآ اإلٍاً ٍغيٌ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ ) 
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 َعب َدُه، َوَنَصرَ  َوع َدُه، اللَّوُ  َصَدقَ  َحاِمُدوَن، ِلَرب َّْنا
َزابَ  َوَىَزمَ  َدهُ  اأَلح   .ٔ«َوح 

كلما أخفيت أعمالك الصاغبة عن أعُت الناس؛  
فهذا خَت لك، لتحفظ دينك وقلبك، فالشيطاف 

د حىت حيبب إليو إظهار أعمالو قد يوسوس للعب
للناس، فيقع يف قلب العبد الُعجب والرياء، والعياذ 

 باهلل.

 وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا محمد،
 وعلى آلو وصحبو أجمعين
 والحمد هلل رب العالمين

                                        
ٔ

(،  ٗسٗآ اإلٍاً ٍغيٌ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ 11ٕ٘سٗآ اإلٍاً اىثخاسٛ سحَٔ هللا فٜ صحٞحٔ ) 

(ٖٔٗٗ.) 
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