




مقدمة

احلمــد هلل رب العاملني، والصاة والســام عىل 

أرشف األنبياء واملرســلني، نبينا حممــد وعىل آله 

وصحبه أمجعني.

وبعد:

الكبري،  النفع  زاد«  »جوال  لرسائل  كان  ملا  فإنه 

طلب كثري من املحبني واملتابعني هلا إصدارها عىل 

شكل كتيبات مصنفة ومرتبة حسب األبواب. وكان 

»جوال زاد احلج« باكورة إصدارات هذه السلسلة، 



فنفع اهلل به نفعا عظيام.

وبني يديك أخي القارئ الكريم الطبعة الثانية 

هلذا الكتاب، بحلة جديدة مزيدة ومنقحة.

وأن  للجميع،  األجر  يكتب  أن  اهلل  ونسأل 

جيعلنا ممن أراد هبم خريا بالفقه يف الدين، وأن 

يكتبنا يف عباده الصاحلني.

حممد صالح املنجد 



مقدمة امل�شرف العام

احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل عىل النبي األمني، 

وعىل آله وصحبه أمجعني، وبعد.

عبادة  هلل  طلبه  العام،  خلشية  سبيل  العلم  فإن 

وتعليمه  جهاد،  عنه  والبحث  تسبيح،  ومذاكرته 

من ال يعلمه صدقة، وبذله ألهله قربة، وهو منار 

طريق أهل اجلنة، واألنيس يف الوحشة، والصاحب 

يف الغربة، واملحدث يف اخللوة، والدليل عىل الرساء 

عند  والزين  األعداء،  عىل  والساح  والرضاء، 



األخاء، يبلغ 

العبد به منازل األخيار، والدرجات العىل يف الدنيا

 واآلخرة. به توصل األرحام، وبه يعرف احلال 

من احلرام، هو إمام العمل، والعمل تابعه، ُيلَهُمه 

السعداء وُيَرُمه األشقياء.

نسأل اهلل أن جيعلنا ممن تعلمه وعّلمه واختذه صدقة 

جارية بنرش علم الوحيني.

بني أيديكم -معرش القراء األفاضل- رسائل مفيدة 

وخمترصة يف احلج -فضله وأحكامه وما يدث يف 



ساحاته- كانت تظهر عىل شاشات »جوال زاد«، 

لرغبة  استجابة  الصفحات؛  اليوم يف هذه  وُتنرش 

يكتبها  أن  اهلل  لعل  اإلخوة واألخوات،  عدد من 

ينفعنا هبا مجيعا  لنا ذخرا عنده يف صحائفنا، وأن 

يوم الدين.

واهلل اهلادي إىل سواء السبيل.

املرشف العام عىل جمموعة زاد



التلبية والتكبري

)ٻ  ٻ( ]البقرة: ٢٠٣[

)ڳ  العظيمة  التكبري من سنن العرش 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں( ]احلج:٢8[، ومن 

أراد احلج فا يزال يكرب التكبري املطلق يف كل حني 

وحال يف هذه العرش حتى ُيرم باحلج، فإذا أحرم 

ُيرشع له التلبية، ويلبي حتى يرمي مجرة العقبة، ثم 

املطلق مرة أخرى، واملقيد بعد  التكبري  يرجع إىل 

العارش  الظهر يوم  الصلوات بدءا من بعد صاة 

بمنى.



التكبري املطلق

ذي  عرش  دخول  عند  فعله  للمسلم  يسن  مما   

املطلق؛  التكبري  ومنه  الذكر  من  اإلكثار  احلجة: 

أكرب  »اهلل  تقييد:  با  وحني  حال  كل  يف  فيقول 

وهلل  أكرب  اهلل  أكرب،  واهلل  اهلل،  إال  إله  ال  أكرب،  اهلل 

احلمد« وكذلك اغتنام األوقات بالطاعات ؛ فإن 

السعادة  أهل  من  صار  أصابته  َمن  نفحات،  هلل 

وأِمن من النار وما فيها من اللفحات.



»لبيك اللهم لبيك« 

إبراهيم عليه  التلبية: إجابة لنداء اهلل عىل لسان 

السام، والتزام بدوام العبودية، تضمنت حمبة 

وإخاصا، وذال وخضوعا، وثناء بكامل الصفات 

ومجيل املحامد، فيها اعرتاف بشمول النعمة ومتام 

الذي هو روح احلج  بالتوحيد  نئداء  امللك، فهي 

من  احلاج  تنقل  كلام  للحج،  وشعار  ومقصده، 

منسك إىل منسك قال: »لبيك اللهم لبيك«. 

ف�شل التلبية

زمحة  تشغله  فلن  اهلل  مع  قلبه  كان  إذا  احلاج 



الناس،  كام  وال  الطريق،  انسداد  وال  السري، 

»َما  كحديث:  فضلها،  يف  ورد  وما  التلبية  عن 

ِمْن ُمَلبٍّ ُيَلبِّى إاِلَّ َلبَّى َما َعْن َيِمينِِه، َوَعْن ِشَملِِه، 

َتنَْقطَِع األَْرُض ِمْن ُهنَا  ِمْن َشَجٍر، َوَحَجٍر، َحتَّى 

األلباين.  ماجه )٢9٢1(، وصححه  ابن  رواه  َوُهنَا« 

أو  عا  كلام  وبخاصة  وشامله.  يمينه  عن  أي: 

اَلُم  السَّ َعَلْيِه  يُل  ِجرْبِ »َأَمَرنِى  وحديث:  هبط. 

 » جِّ احْلَ َشَعائِِر  ِمْن  ُه  َفإِنَّ بِاإِلْهاَلِل  ْوِت  الصَّ بَِرْفِع 

رواه  طريقه  ومن  وصححه،   )1654( احلاكم  رواه 

الصحيحة  يف  األلباين  وصححه  البيهقي)9٢8٠(، 

.)8٣٠(



اأف�شل احلج

« رواه الرتمذي  جِّ اْلَعجُّ َوالثَّجُّ قال ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْفَضُل احْلَ

)8٢7(، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي. 

العج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: نحر اهلدي، 

فيسن رفع الصوت بالتلبية للرجل، وال ترفع املرأة 

صوهتا إال بقدر ما تسمع رفيقتها.

وتتأكد التلبية إذا ركب السيارة، أو عا مرتفعا، 

املكتوبة،  الصلوات  دبر  ويف  منحدرا،  نزل  أو 

ويقطعها املعتمر إذا رشع يف الطواف، واحلاج إذا 

رمى مجرة العقبة. 



ف�شائل احلج 
اأجُر احلاج

ا  يا من نوى احلج أبرش: قال رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: »َأمَّ
ُخُروُجَك ِمْن َبْيتَِك َتُؤمُّ اْلَبْيَت، َفإِنَّ َلَك بُِكلِّ َوْطَأٍة 
ا َحَسنًَة، َوَيْمُحو  َتَطؤَها َراِحَلُتَك َيْكُتُب اهلل َلَك ِبَ
وحسنه   ،)88٣٠( عبدالرزاق  رواه  َسيَِّئًة«  ا  ِبَ َعنَْك 

األلباين. 

ر  وُتكفَّ اهلل عّز وجّل وحفظه،  فاحلاج يف ضامن 

بحجه  جزاؤه  واجلنة  الفقر،  عنه  وُينَفى  ذنوبه، 

املربور، وهو من وفد اهلل، دعاهم فأجابوه، وسألوه 

فأعطاهم، كام صحت بذلك األحاديث.



احلج املربور 

رواه  نََّة«  اْلَ إاِلَّ  َجَزاٌء  َلُه  َلْيَس  وُر  اْلَرْبُ جُّ  »احْلَ  
معاين  ومن   ،)1٣49( ومسلم   )177٣( البخاري 

احلج املربور:

أو شيئا من . 1 ثناء  به  يريد  الذي ال  اخلالص هلل 
الدنيا.

ما كان موافقًا للسنة.. ٢

ما كان من نفقة طيبة؛ ألن اهلل تعاىل طيب ال . ٣
يقبل إال طيبا.

ما اجتنب فيه عموم املعايص واآلثام والرفث . 4
واجلدال.



قال احلسن البرصي -رمحه اهلل-: »آية ذلك: . 5
أن يرجع زاهدا يف الدنيا، راغبا يف اآلخرة«.

وقال ابن رجب رمحه اهلل: »هو ما اجتمع فيه . 6
أعامل الرب، مع اجتناب أعامل اإلثم«. لطائف 

املعارف )ص 61- 6٢(.

من بر احلج 

عورات  وسرت  العورة،  وحفظ  البرص،  غض 
املسلمني، وإطعامهم، وسقيهم: من األدب والرب.

فله مثل اأجره

من أحب أن يكون له أجر احلج، فليعن عليه، 
من  فإن  لنفسه،  به  يج  إلنسان  ماالً  فليدفع  أي 



جهز غازيا فقد غزا، وكذلك من جهز حاجا فقد 

عز  اهلل  سبيل  يف  اجلهاد  من  نوع  احلج  ألن  حج؛ 

وجل. جمموع فتاوى ابن عثيمني )٢1/ 161(.

ِمْن ِحَكِم احلج

احلج إظهار للعبودية وشكر للنعمة، وتربية 

عىل االستسام هلل، واخلضوع له، واملسارعة إليه، 

تربية  أمه،  ولدته  كيوم  يعود  األمل  لباب  وفتح 

عىل ترك املحظورات، وتعويد عىل النظام، مؤمتر 

عام، شعار للوحدة، الناس فيه سواسية، لباسهم 

واحد، وعملهم واحد، وشعارهم واحد: )لبيك 



اللهم لبيك، لبيك ال رشيك لك لبيك، إن احلمد 

والنعمة لك وامللك، ال رشيك لك(.

در�س عملي يف اال�شت�شالم هلل

احلج تربية عىل االستسام هلل يف زمنه، وحدوده 

وأعدادها،  وأوصافها،  وشعائره،  املكانية، 

وأماكنها، وترتيبها، فلو وقف خارج حدود عرفة 

فليس له حج، ولو جتاوز امليقات بغري إحرام لزمه 

دم، ولو رمى عند غري اجلمرة مل جيزئه، ولو تعمد 

الزيادة يف عدد األشواط، أو حجم اجلمرات كان 

معتديا. واملوفق من أفاده ذلك استساما ألحكام 

العليم احلكيم، وامتثاال هلا، وفرحا هبا.



من اأبرز غايات احلج

وحرماته  اهلل  شعائر  تعظيم  عىل  العبد  تربية 
احلج:  عن  أحكاٍم  ِذْكِر  َبعد  تعاىل  قال  وإجاهلا، 

ٴۇ   ۈ       ۈ   ۆ   ۆ   ۇ     ۇ    )ڭ  
ۋ(  ]احلج: ٣٠[. ويعتني املريب بغرسها يف نفس 
املرتيب، ويف حجه عليه الصاة والسام كان يقول: 
وأبو   )1٢97( مسلم  رواه  َمنَاِسَكُكْم«  َعنِّى  »ُخُذوا 

داود )197٠( والبيهقي )95٢4( - واللفظ له.

هو  العبادة  »روح  اهلل:  رمحه  القيم  ابن  ويقول 
اإلجال واملحبة«. مدارج السالكني )٢/ 464(.

خمالفة امل�شركني

كانوا يلبون بالرشك فلبى ملسو هيلع هللا ىلص بالتوحيد.  



كانت قريش ال جتاوز مزدلفة فجاوزها ملسو هيلع هللا ىلص إىل   
عرفة.

كانوا يدفعون من عرفة قبل الغروب فدفع ملسو هيلع هللا ىلص   
بعد الغروب.

الشمس  طلوع  بعد  مزدلفة  من  يدفعون  كانوا   
فدفع قبل ذلك.

وقد أعلن ملسو هيلع هللا ىلص هذا املبدأ بقوله: »َأالَ إِنَّ ُكلَّ َشْىٍء 
رواه مسلم  َقَدَمىَّ َمْوُضوٌع«  َت  َتْ اِهلِيَِّة  اْلَ َأْمِر  ِمْن 

.)3009(

الرشيعة -السيام يف  »استقرت  القيم:  ابن  وقال   
هتذيب  املرشكني«.  خمالفة  قصد  عىل  املناسك- 

السنن )1 /199(.



�شروط وجوب احلج
َحجُّ َمن عليه َدْين

ولكن . 1 صحيح،  فحجه  دين  وعليه  حج  من 
ينبغي له أن يبدأ بالدين.

يستطيع . ٢ ال  دين  عليه  من  عىل  احلج  جيب  ال 
وفاءه، وإن قدر عىل وفائه ببيع ما زاد عن حاجته 

وجب عليه السداد ثم احلج. 

الدين يشمل ما كان من حقوق اهلل، كزكاة أو . ٣
كفارة مل خيرجها، أو آلدمي، كقرض وثمن مبيع 
أو أجرة، سواء كان الدين لقريب أو ألجنبي أو 

لرشكة أو للدولة. 



 ديون األقساط: إذا سدد األقساط احلالة، وهو 4. 

يرجو سداد ما بقي إذا حل أجله، أو كان موثقا 

بالرهن فله أن يج. 

نيابة عن غريه، وله أن 5.  للمدين أن يج   جيوز 

يج عىل نفقة غريه، أو مقابل عمل يف احلملة، ما 

مل يمنعه ذلك عن اكتساب ما يمكن أن يسدد به 

جزءا من دينه. 

 واعلم أن رياال ترصفه يف سداد دينك، خري من 6. 

عرشة رياالت ترصفها يف احلج. ]ابن عثيمني[. 



اأخذ مال للحج

 من حج بامل غريه أجزأه ولو عن حج الفريضة.1. 

يقبله ٢.   ال يلزم من ُعرض عليه مال للحج أن 
إذا كان فيه ِمنّة عليه. 

 يكره لغري املستطيع بذل ماء وجهه لتحصيل ٣. 
نفقة عبادة مل جتب عليه. 

 من صدق يف شوقه للحج ومل يكن ذا قدرة: 4. 
فله من األجر بقدر إخاصه ونيته. 

متى ت�شتحب النيابة يف احلج؟

ال يستحب للرجل أن يأخذ ماال يج به عن غريه 
إال ألحد رجلني: 



املشاعر وهو عاجز،    رجل يب احلج ورؤية 
فيأخذ ما يؤدي به عن أخيه فريضة احلج. 

امليت عن احلج    أو رجل يب أن يربىء ذمة 
باملؤمنني،  عامة  لرمحة  أو  بينهام،  لصلة  إما 
ذلك.  به  ليؤدي  يأخذ  ما  فيأخذ  ذلك،  ونحو 
فاملستحب: أن يأخذ ليحج ال أن يج ليأخذ. 

]فتاوى ابن تيمية )٢6/19([ .

النيابة يف احلج

  من تويف قبل أن يج أو يعتمر بعد أن توفرت فيه 
رشوط احلج فيحج عنه من ماله.

ومن كان مريضا مرضا ال يرجى شفاؤه فيجوز   



احلج عنه بإذنه فرضا.

والذي يرجى شفاؤه ال يج عنه بل ينتظر حتى   

ُيشفى.

  من كان صحيح البدن وليست عنده قدرة مالية 

فا جيوز احلج عنه.

   للمتمتع أن جيعل احلج لنفسه والعمرة عن غريه 

والعكس، إذا أدى فرضه فيهام. ]ابن عثيمني[.

  ومن أراد احلج عن والديه، فا يصح ترشيكهام 

يف نية حج واحد، ويبدأ بأمه قبل أبيه لعظم حقها.

  جيوز ملن استنيب للحج أن يعتمر عن نفسه بعد 

احلج. 



�شروط النائب يف احلج

  يشرتط فيمن أراد احلج عن غريه أن يكون قد 
حج عن نفسه.

  وللرجل أن ينوب عن املرأة والعكس.

  جيوز له أخذ مال ليحج به عن غريه ولو كان 
الزائد  رد  عليه  يشرتط  أن  إال  أنفقه،  مما  أكثر 

فريده.

رغبته  أجل  من  احلج  يف  األجرة  أخذ  كان  إذا    

يف الدنيا فهو عىل خطر عظيم، وخيشى أال يقبل 

أما  اآلخرة،  عىل  الدنيا  بذلك  آثر  ألنه  حجه؛ 

فيام عند اهلل سبحانه  إن كان أخذ األجرة رغبة 



بأداء احلجة عنه، وليشارك  ولينفع أخاه املسلم 

املسلمني يف مشاعر احلج، وفيام يصل له من أجر 

الطواف والصلوات يف املسجد احلرام وحضور 

حلقات العلم: فهو عىل خري عظيم، ويرجى له 

أن يصل له من األجر مثل أجر من حج عنه. 

اللجنة الدائمة.

  ال جيوز للقادر عىل احلج أن ينيب من يج عنه 

يف حج واجب عليه بإمجاع العلامء، كام ال جيوز 

احلج  ألن  الصحيح  عىل  نافلة  حج  يف  ينيبه  أن 

التوقيف، ومل يرد  العبادات  عبادة، واألصل يف 



]اللجنة  ذلك.  عىل  يدل  ما  نعلم  فيام  الرشع  يف 

الدائمة[.

ينوي  بل  العوض  يقصد  أال  للنائب  وينبغي 

وقضاء  احلج،  عىل  أخذ  الذي  هبذا  االستعانة 

حاجة صاحبه الذي أنابه؛ لتكون نيته طيبة. ]ابن 

عثيمني[.



اإذن الوالدين

الواجب،  احلج  من  ولدمها  منع  للوالدين  ليس 

وليس للولد ترك احلج بسبب ذلك، قال  ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل 

« رواه أمحد  َوَجلَّ َعزَّ  َمْعِصَيِة اهللِ  ِف  لَِْخُلوٍق  َطاَعَة 

)1٠95(، وصححه األلباين. وياول إقناعهام بالتي 

احلج  ترك  عليه  يرم  أنه  هلام  ويبني  أحسن،  هي 

ويلزمه  منعه،  فلهام  التطوع:  حج  أما  قادر.  وهو 

طاعتهام، لكن لو أحرم مل يكن هلام حتليله منه; ألنه 

البقرة:   [ )ۓ  ڭ  ڭ(   جيب عليه إمتامه. 

.]196



حج ال�شبي

  للصبي أجر عىل حجه، وال جيزئه عن الفريضة، 

ولوليه أجر إعانته.

ويأمره  وليه،  فيعلمه  مميزا  الصبي  كان  إن    

باإلحرام وفعل سائر املناسك، ويرمي عنه إن مل 

يستطع الرمي بنفسه.

  وإن كان غري مميز نوى عنه وليه وطاف وسعى 

به.

لشدة  اآلن  الصغري  بالصبي  يج  أال  األفضل   

بذلك.  احلاصل  واالنشغال  واملشقة،  الزحام، 

]ابن عثيمني[.



اأعذاُر املراأة

عىل املسلمة التي مل حتج أن تبادر إىل أداء فرضها؛ 

ۓ     ے   ے    ھ   )ھ   تعاىل:  لقوله  امتثاال 

]آل عمران: 97[، إال أن  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ( 

يوجد ما ُتعَذر به، فمن ذلك: 

  أال جتد نفقة هلا وملحرمها.

  أن يوجد مانع كمرض أو محل ختشى فيه عىل 

جنينها.

عىل  تأمتنه  من  جتد  وال  صغارها  يبسها  أن    

رعايتهم.



  ليس منع الزوج بعذر ألن حق اهلل مقّدم، إال إذا 

خشيت طاقا.

  كوهنا يف فرتة اإلحداد عىل زوجها املتوىف.

�شبق لها حج الفري�شة فهل ي�شرع لها اإعادته؟ 

  إن كان حجها السابق قبل البلوغ فيلزمها احلج 

ثانية.

  إن حجت قبل استقامتها وكانت مؤدية للصاة 

فحجها صحيح، ال يرشع هلا إعادته.

  إن كانت يف وقت أدائها له تاركة للصاة فيلزمها 

إعادته.



  من ظنت وجود نقص يف أعامل حج الفريضة 

فا ترشع إعادته، ما دام أهنا أتت بأركانه.

  التطوع باحلج وغريه جيرب النقص  يف الفريضة.

حج املعتدة

للحج ولو  الذهاُب  للمعتدة من وفاٍة    ال جيوز 

كان فريضة. 

  لو مات زوجها أثناء الطريق: رجعت إن كانت 

تباعدت،  وإن  اإلقامة،  حكم  يف  ألهنا  قريبة؛ 

مضت وأمتت حجها. 

هلا  جاز  باحلج  إحرامها  بعد  زوجها  مات  إن    



امليض فيه. )انظر: املغني - البن قدامة(.

  املعتدة من غري الوفاة: إن كانت رجعية: فحكمها 

حكم الزوجة فا تسافر إال بإذن زوجها، وأما 

املبانة: فإن املرشوع أن تبقى يف بيتها، ولكن هلا 

أن حتج إذا وافق الزوج عىل ذلك. )ابن عثيمني (.

حج الزوجة واالأبناء

إذا  الفريضة  حج  من  زوجته  الزوج  َيمنع  ال 

أو رضيعها وكان  بجنينها  أطاقت ومل يرض ذلك 

معها حمرم. وال َيمنع الوالدان ولدمها البالغ القادر 

من حج الفريضة، وطاعة اهلل مقّدمة، وعىل اآلباء 



واألمهات تشجيُع أوالدهم عىل أداء فرض اهلل، 

ويلزم الولد الذي ال مال له احلج إذا بذل أبوه له 

النفقة.

حمرم املراأة

والزوجة تستأذن من زوجها حلج التطوع، وال 

بد هلا من حمرم مسلم بالغ عاقل، ونفقته عليها إال 

احتساب  واألولياء  لألزواج  وينبغي  يتطوع،  أن 

األجر يف اإلنفاق، ومتكني النساء من احلج.

من املعا�شرة باملعروف

فإن  الزوجة،  هي  باحلج  رشعا  املخاطب    



استطاعت بامهلا حجت، وإال فا يلزمها. 

  ال يلزم الزوج كلفة حج زوجته؛ ألن ذلك ال يدخل 
يف النفقة الواجبة عليه رشعا. 

ل  الرجل وشهامته وحسن عرشته: حتمُّ ُجود  ِمن    
نفقات حج زوجته، إن كان ميسور احلال. 

  يف هذا تقوية أوارص املودة واأللفة. 

الكريم يف إكرامه  بالنبي    فيه أجر عند اهلل، وتأس 
لزوجاته باحلج وغريه.

ما يجب على احلائ�س

احليض ال يمنع من احلج، والواجب عىل احلائض: 

•  أن حترم من امليقات، وال جيوز تأخريه حتى تطهر.



الوقوف بعرفة،  أفعال احلج من    أن تأيت بجميع 

واملبيت بمزدلفة ومنى.

  أال تطوف بالبيت وال تسعى حتى تطهر وتغتسل.

هلا  جاز  الطواف  من  انتهائها  بعد  حاضت  لو    

السعي؛ ألن السعي ال يشرتط له الطهارة.

  املتمتعة إن طهرت قبل عرفة وأمكنها إمتام عمرهتا 

أمتتها ثم أحرمت باحلج.

  إن مل تطهر قبل عرفة أحرمت باحلج من مكاهنا، 

وصارت قارنة، فإذا طهرت طافت طوافا واحدا 

وسعيا واحدا عن احلج والعمرة.



  من اضطرت للسفر قبل طواف اإلفاضة فإهنا 

تبقى حمرمة ويلزمها الرجوع للطواف.

  األَْوىل للمرأة تعجيل طواف اإلفاضة يوم النحر 

خشية احليض.

  يسقط عن احلائض طواف الوداع.

من االأحكام اخلا�شة باملراأة يف احلج

  ليس إلحرامها لباس خاص، غري أهنا ال تلبس 

النقاب والقفازين.

  ال ترفع صوهتا بالتلبية عند غري حمارمها.

  ال حتلق رأسها بل تقرصه قيد أنملة.



  ال تستلم احلجر لوجود الزحام بل تشري إليه.

كانت  إذا  والوداع  القدوم  طواف  عنها  يسقط    

حائضا.

بني  السعي  يف  ترسع  وال  الطواف،  يف  ترمل  ال   

أهل  »أمجع  املنذر:  ابن  قال  األخرضين.  امليلني 

البيت،  حول  النساء  عىل  َرَمل  ال  أنه  عىل  العلم 

وال بني الصفا واملروة« املغني )٣/٣55(.



اال�شتعداد للحج

رحلة احلج تذكري وموعظة

  يتذكر احلاج بسفره الرحيل إىل الدار اآلخرة.

  وبفراق أهله يتذكر خروجه من الدنيا، ومفارقة 

املحبوبات.

  وبتزوده من املتاع يتذكر زاد التقوى.

  وبتعب السفر يتذكر كربات املوت، وما يف القرب، 

واحلرش، والقيامة، من األهوال.



مما يلزم احلاج قبل �شفره

  التوبة من الذنوب، فهي املانعة من نوال كل خري.

  قضاء ما عليه من ديون، أو استئذان أصحاهبا.

يف  أخطأ  من  واستسامح  املظامل،  رد  يف  التحري    

حقهم. 

  كتابة الوصية، وبيان ما له وما عليه من حقوق. 

  تأمني نفقة أهله فرتة غيابه. 

  َتَعلُّم أحكاِم احلج وآدابه، بحضور دروس وسامع 

أرشطة وقراءة كتب ونرشات.

  حتري النفقة احلال؛ فإن اهلل طيب ال يقبل إال طيبا. 



  إمتام ما قد يشغله، للتفرغ ألداء النسك.

  االحتفاظ هبواتف العلامء لاستفتاء.

  االجتهاد يف البحث عن الرفيق الصالح، واحلملة 

التي تتبع السنّة.

)ٹ   والصدقة  للطوارئ  نفقة  رصد   

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ(   ]البقرة:197[.

اإبراء الذمة

من كامل حرص احلاج عىل سامة عبادته وقبوهلا: 

أمور قد تؤثر عىل صحة  له من  سؤاله عام حصل 

حجه أو متامه، ومن فوائد التعجيل بالسؤال:



احلج،  وتتميم  الذمة،  إلبراء  املبادرة   .1

والسامة من اإلشكاالت.

تؤثر  قد  التي  التفاصيل  تذكر  القدرة عىل   .٢

عىل الفتوى.

بإعادهتا  األعامل  لبعض  التدارك  إمكانية   .٣

أو اإلتيان ببدهلا.

بنقص  له  الشيطان  وسوسة  من  السامة   .4

حجه. 

ختم القراآن يف اأيام احلج 

قال احلسن البرصي رمحه اهلل: »كان يعجبهم إذا 



قدموا مكة بحج  أو عمرة أال خيرجوا حتى يقرؤوا 

ما معهم من القرآن«.

وقال إبراهيم النخعي رمحه اهلل: »كانوا يستحبون 

إذا دخلوا مكة أن ال خيرجوا حتى خيتموا القرآن«.

مكة.  قدم  حيث  القرآن  قرأ  أنه  علقمة:  وعن 

صنف ابن أيب شيبة )4 /9(.

 فلو ختم يف أيام احلج الستة يف كل وقت صاة 

من الصلوات اخلمس جزءا، فإنه ُيكمل هبذا ختم 

القرآن. فاالستنفار االستنفار يف اغتنام هذه األيام 

العظيمة، فام أرسع مرورها.



االإحرام واأحكامه

اإمتام احلج والعمرة 

قال تعاىل:)ۓ  ڭ  ڭ  ڭ( ]البقرة:196[، 

وإذا  وواجباهتام،  وأركاهنام  برشوطهام  أدومها 

أحرمتم هبام فا بّد من إمتامهام، وال جيوز قطعهام 

ولو كانا نفا، وال جيوز للحاج االستنابة يف أفعال 

احلج إال الرمي للعذر، وكذا الذبح.

تأكد من موعد حجز العودة لُتتِمَّ احلج.



َمن اأحرم باحلج

  من رشع يف تطوع صاة أو صوم فله قطعه إن 

احتاج إىل ذلك. 

  ومن رشع يف تطوع حج أو عمرة فا جيوز له 

التحلل منه قبل إمتامه؛ لقوله تعاىل: )ۓ  

ڭ  ڭ  ڭ(  ]البقرة: 196[.

 من حتلل منهام قبل إمتامهام فا يصح حتلله، ويلزمه 

الرجوع إلمتام نسكه؛ ألنه ال يزال حمرما. 

من اشرتط عند إحرامه أن يتحلل منه عند وجود   

عذر من مرض ونحوه فله ذلك.  



ما ي�شتحب للمحرم  

يستحب للرجل أن يرم يف إزار ورداء أبيضني 

نظيفني ولو كانا مستعملني.

رداء  اإلزار  بجعل  أو  باستبداهلام  بأس  ال 

والعكس.

ال بأس باإلزار ذي األرشطة الاصقة كاحلزام، 

لباس  يّول  ال  ولكن  ونحوه،  املشبك  وضع  أو 

اجلسم  عىل  املفصل  املخيط  يشبه  ما  إىل  اإلحرام 

كالقميص. وعليه أن يرص عىل اإلحرام الثقيل 

الذي يسرت العورة وال يشف، ويقي من الربد.



ِحَكُم التجرد من املَخيط

والعمرة  احلج  يف  املخيط  من  التجرد  ملرشوعية 

حكم منها:

  تذكر أحوال الناس يوم البعث،فإهنم يبعثون 

يوم القيامة حفاة عراة، ثم يكسون.

  إخضاع النفس،وإشعارها بوجوب التواضع، 

وتطهريها من درن الكربياء.

عن  والبعد  التقشف،  بمبدأ  النفس  إشعار    

الرتف املمقوت.

  مواساة الفقراء واملساكني.



اال�شتعداد لالإحرام

واألظفار،  الشعر،  بأخذ  بيته  يف  احلاج  هتيؤ 

فيه،  حرج  ال  والرداء،  اإلزار  ولبس  والغسل، 

وخصوصا للمسافر بالطائرة الذي ياذي امليقات 

من اجلو، والواجب يف امليقات عقد النية يف القلب 

ثم يلبي.

كانت  ولو  فتغتسل  اإلحرام،  يمنع  ال  احليض 

عند  بالغسل  أسامء   ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أمر  كام  حائضا 

امليقات وهي ُنَفَساء.



نية االإحرام

  نية اإلحرام تكون بالقلب، وقول: »لبيك اللهم 
حجا ]أو عمرة[« ليس تلفظا هبا، وإنام هو ذكر 

مقارن هلا.

  َمن أخطأ فلّبى بخاف النسك الذي نواه فالعربة 
بنيته ال بلفظه.

  من نيس التلبية بالنسك فإحرامه صحيح.

  النائب عن غريه يقول: »لبيك عن فان« وإن 
نيس اسمه قال: “عمن وكلني”.

ويلبي  لينوي  َولِيُّه  ويأمره  يعلمه  املميز  الصبي    
بنفسه، وغري املميز ينوي له وليه.



تغيري نية االإحرام

يف  حرج  فا  اإلحرام  قبل  النية  تغيري  كان  إن    

ذلك.

إال  النية  تغيري  جيوز  فا  اإلحرام:  بعد  وأما    

فيستحب  اهلدي،  يسق  مل  إن  والقارن  للمفرد 

هلام تغيري النية إىل التمتع فقط.

  املتمتع إذا مل يتمكن من االعتامر قبل احلج، فإنه 

يغري نيته إىل الِقران.

  ال جيوز ملن أحرم باحلج عن نفسه أو عن غريه 

تغيري النية إىل شخص آخر.



�شدل ثياب االإحرام

أخي املحرم: إذا صليت فُرّد طرف ردائك عىل 

الصالة«.  ف  السدل  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  »هنى  فقد  عاتقك: 

حديث حسن، رواه أبو داود )64٣(.

والسدل: أن يطرح الرداء عىل الكتفني، وال يرد 

طرفه عىل كتفه اآلخر، فيكون منفتح الصدر أثناء 

مكروهات  من  ذلك  العلامء  ذكر  وقد  الصاة، 

كامل  من  الصاة  يف  السدل  فاجتناب  الصاة؛ 

پ      پ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٻ   فيها  الزينة  أخذ 

پ( ]األعراف: ٣1[.



هكذا االإحرام                                                              

قال اجلريري: أحرم أنس بن مالك  فام سمعناه 
ذلك  عن  فسئل  حّل،  حتى  اهلل  بذكر  إال  متكلام 
فقال: »يا ابن أخي هكذا اإلحرام« البداية والنهاية 

.)9٠/9(

: »يستحب للمحرم أن يشتغل   قال ابن قدامة 
أمر  أو  القرآن،  قراءة  أو  اهلل،  وذكر  بالتلبية، 
بمعروف، أو هني عن منكر، أو تعليم جلاهل، أو 

يأمر بحاجته، أو يسكت«. املغني )٣/1٣5(.

حياة القلب

  يتذكر بتجرده من املخيط الزهد يف متاع احلياة 
وزينتها.



أمره  ما  كل  يف  لربه  استجابته  وجوب  وبتلبيته    
وهناه.

  وبرتك حمظورات اإلحرام يتذكر نعمة اهلل عليه 
ترك  ووجوب  مؤقتا،  منها  منع  التي  باملباحات 

املحرمات التي منع منها دائام.
وباستحضار مثل هذه املعاين وامتثاهلا ييا القلب 

ويطيب عيشه.

اأ�شوة ح�شنة

تواضع النبي ملسو هيلع هللا ىلص وزهده عند اإلحرام ويف احلج: 

النبي  ملسو هيلع هللا ىلص عىل  حج  قال:  مالك   بن  أنس  عن 
]البايل  رّث  الدابة[  ظهر  عىل  يوضع  ]ما  َرْحل 
والقديم واملهرتئ[ وقطيفة ]قطعة قامش[ تساوي 



ٌة  أربعة دراهم، أو ال تساوي، ثم قال: »اللهمَّ َحجَّ

 )٢89٠( ماجه  ابن  رواه  ُسْمَعَة«  َواَل  فِيَها  ِرَياَء  اَل 

وصححه األلباين.

اال�شرتاط يف احلج

»إن  إحرامه:  عند  يقول  أن  احلج  يف  االشرتاط    

]أي مكان حتليل من  حبسني حابس فمحيل 

اإلحرام[ حيث حبستني«. 

إمتام حجه  يتمكن من  مل  لو  أنه  فائدة االشرتاط    

فإنه يتحلل من إحرامه وال يشء عليه.

من  خشيته  عند  إال  االشرتاط  للحاج  يرشع  ال    



وجود مانع من إمتام نسكه.

   االشرتاط يكون عند عقد اإلحرام، ال بعده، 

والبد من التلفظ به وال تكفي نيته. 

الرفث والف�شوق واجلدال

قال تعاىل: )پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  

ٺ( ]البقرة: 197[.

  والرفث: هو اجلامع ومقدماته القولية والفعلية، 

وقيل: كل كام فاحش بذيء.

وأكل  كالعقوق  كلها  املعايص  هو  والفسوق:    

حمظورات  فعل  ومنها  والنميمة،  والغيبة  الربا 



اإلحرام.

  واجلدال: املخاصمة واملنازعة واملامراة بغري حق، 

أما املجادلة بالتي هي أحسن لبيان احلق فهذا ال 

حرج فيه.

حمظورات االإحرام  

االمتناع عن حمظورات اإلحرام من تعظيم حرمات 

اهلل، ومن املحظورات:

  حلق الشعر.

  قص األظفار.

  التطيب.



  قتل صيد الرب.

  اجلامع.

  املبارشة بشهوة.

  عقد النكاح.

  تغطية الرجل رأسه.

  لبس املخيط للرجل، أما املرأة: فا تنتقب، وال 

تلبس القفازين.

  تبدأ املحظورات ِمن عقد النية، وليس ِمن لبس 

مابس اإلحرام.



املخيط املحظور

الذي  املخيط  أن  يظن  حني  الناس  بعض  خيطئ 

ينهى عنه املحرم هو: »كل ما فيه خياطة« وهذا غري 

صحيح، فاملخيط: ما كان مصنوعا عىل قدر العضو، 

كالقميص والرساويل، فلو كانت منسوجة نسجا ومل 

يكن فيها خياطة فإهنا حترم عليه أيضا، وعىل هذا فا 

بعضه  خيط  قد  مرقع  برداء  اإلنسان  أحرم  إن  بأس 

ببعض، وكذا لو لبس ساعة أو حزاما وإن كان فيها 

خياطة. ]ابن عثيمني[.



لب�س النقاب للمحرمة

املحرمة ال تلبس النقاب ولو حتت الغطاء، وال ما 

يشبهه، مثل الغطاء املخفف من جهة العينني فقط. 

]الشيخ صالح الفوزان[ وتغطي وجهها باخلامر عند 

الرجال األجانب، وتسرت كفيها بأكامم العباءة.

اللبا�س الطبي الوقائي

مفتي  برئاسة  لإلفتاء  الدائمة  اللجنة  أوضحت 

املنتج  أن  الشيخ  آل  العزيز  عبد  الشيخ  اململكة 

الطبي  »اللباس  واملسمى  األسواق  يف  املوجود 

أنه  عليه  ومكتوب  واملعتمر«  للحاج  الوقائي 



لبسه  الذي ال جيوز  املخيط  من  يعترب  جماز رشعا، 

للمحرم ]الذكر[ إال للرضورة مع وجوب الفدية 

يف حال لبسه، وهي صيام ثاثة أيام، أو إطعام ستة 

مساكني لكل مسكني نصف صاع، أو ذبح شاة. 

الطيب املحظور 

  ال حرج يف الطيب الباقي عىل البدن بعد اإلحرام.

املحرم،  ممنوعا عىل  طيبة  رائحة  له  ما  ليس كل    

الليمون، ولكن املمنوع ما هو  كالنعناع ورائحة 

طيب عرفا، كاملسك والورد والعود والزعفران 

ونحوها.



  البخاخات ومزيات العرق والصابون املمزوجة 

بالعطر ال يستعملها املحرم، وأما مزيات العرق 

الفواكه والصابون  برائحة  املعطرة والشامبو  غري 

العادي: فليست ممنوعة.

ال حرج 

  حيل املرأة ليس من حمظورات اإلحرام.

  ال حرج يف الرباط الطبي أو العصابة عىل اليد 

أو الركبة أو الصق الظهر.

ويف  تركه،  واألوىل  برفق،  باالمتشاط  بأس  ال    

حديث عرفات: »اْنُظروا إَل ِعَباِدي، أَتْوِن ُشْعثًا 



ُغرْبًا« رواه أمحد )7٠89(، وصححه األلباين.

  ال بأس بالبطانية أو وضع مناشف إضافية لشدة 

الربد.

الفروة عىل ظهره  أو  البشت  يضع  أن  بأس    ال 

ويلتحف هبا، لكن ال يلبسها.

أغصانه، وال  يكرس  احلرم، وال  يقلع شجر    ال 

خييف احلامم، وال يدهس اجلراد يف منطقة احلرم. 

تعظيم احلرم

ٴۇ   ۈ       ۈ   ۆ   ۆ   ۇ     ۇ    )ڭ  

اهلل  بلد  يف  واحلاج  ]احلج:٣٠[.  ۋ(  ۋ  



وحترزا  اهلل،  حلرمات  تعظيام  أشد  احلرام  وشهره 

النساء،  عن حرمات املسلمني، فيتحاشى مزامحة 

وإن اضطر إىل الصاة خلف نساء لضيق األمكنة 

الزحام فصاته صحيحة، وليحرص عىل  وشدة 

برصه،  غض  وعىل  وعانيته،  رسه  يف  اهلل  تقوى 

گ   گ   السيئة،)گ   اخلواطر  من  واحلذر 

گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ( ]البقرة: ٢٣5[.

تذكري لالأبناء 

شعائر  تعظيم  بأمهية  التذكري  عىل  املريب  يرص 

وخطورة  مقدسة  وأماكن  فاضلة  أزمنة  من  اهلل، 



املعصية واالعتداء فيها، تقول سبيعة بنت األحّب 

البن هلا تعظم عليه حرمة مكة:

أُبني ال تظلْم بمكَة

ال الصغرَي وال الكبري

أبني َمن يظلْم بمكَة

يلَق أطراَف الرشور

بتها أبني قد َجرَّ

فوجدت ظالها يبور

فاحفظ حمارمها بني

ْنك الغرور وال َيُغرَّ



ومن اجلميل اأي�شا

تربية األبناء عىل حسن استقبال احلاج واملعتمر، 

خاصة أهل احلرمني؛ يقول الفهري واصفًا قدومه 

وأطفاهلا  مكة  أهل  فتلقانا  مكة؛  »فوافينا  للحج: 

وهيدوهم  املناسك،  ليعلموهم  بالناس؛  متعلقني 

وحفظوا  ذلك؛  عىل  صبياهنم  درب  قد  املسالك؛ 

من األدعية واألذكار ما يسن هنالك« ملء العيبة 

)ص8٠(.



فيه اآيات بينات 

ڱڱ   ڱ        ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   )ڳ  
ں  ںڻڻ  ڻ  ڻ(

 ]آل عمران: 96-97[ منها:
  اشتياق األرواح إليه وميل القلوب له.

  أسبق بيت وضع للعبادة يف األرض.
  ليس بيت أكثر بركة منه.

  منار هداية للعاملني.
  يذكر بمقامات إبراهيم عليه السام.

  عموم أمنه لإلنسان واحليوان والشجر.
  ومن آياته: ماء زمزم املبارك، واحلجر األسود 

املنزل من اجلنة.



اأحوال فعل املحظور

تعظيم  من  اإلحرام  حمظورات  عن  االمتناع 

شعائر اهلل وحرماته، فمن فعل شيئا منها متعمدا 

بغري حاجة فهو آثم وتلزمه الفدية. 

وأما من احتاج لفعل يشء من املحظورات ملرض 

أو برد شديد ونحوه، فيجوز له ذلك ويسقط عنه 

اإلثم، وعليه فدية أذى، وهي صيام ثاثة أيام، أو 

إطعام ستة من مساكني احلرم، أو ذبح شاة لفقراء 

احلرم.

ومن فعل شيئا منها ناسيا أو جاها أو مكرها أو 



نائام: فا إثم عليه، وال فدية، ويلزمه ترك املحظور 

َفور تذكره أو علمه.

اأحوال تغطية الراأ�س

  تغطية الرأس بماصق له ]عاممة، طاقية، برنس، 
إحرام..[ من حمظورات اإلحرام عىل الرجال.

املتاع  محل  أو  الرأس  عىل  اليد  بوضع  بأس  ال    
عليه.

  جيوز أن يستظل املحرم باخليمة أو الشمسية أو 
السيارة.

  إذا غطى رأسه أثناء النوم دون قصٍد أزال الغطاء 
إذا انتبه وال فدية عليه.



ونحوه  برد  لشدة  رأسه  تغطية  إىل  احتاج  من    
غطاه وأخرج فدية.

تغطية الوجه
وغطى  مزدلفة  ليلة  الربد  من  احلاج  تأذى  إذا 

رأسه، هل عليه فديه؟

وجهه،  وال  رأسه  يغطي  أن  للمحرم  جيوز  ال 
للحديث الصحيح، يف احلاج الذي وقصته دابته، 
ُروا َرْأَسُه َوال َوْجَهُه«، لكن إن احتاج  مِّ فقال: »ال ُتَ
إىل املحظور، فعله وال إثم عليه، وعليه فديه، وإن 
فقد  النوم،  أثناء  بذلك  يس  ال  وهو  رأسه  غطى 
رفع القلم عنه، وال يشء عليه. ]الشيخ /عبد الكريم 

اخلضري[.



اأنواع الن�شك

إحرام  والقران:  فقط،  بحج  يرم  أن  اإلفراد:    
بحج وعمرة معا.

بعمرة  يرم  أن  وهو:  التمتع،  األنساك  أفضل    
يف أشهر احلج، ثم يتحلل منها، ويرم باحلج يف 

عامه.
املتمتع والقارن من غري سكان مكة    جيب عىل 

ذبح هدي، ويستحب للمفرد.
  من مل يستطع اهلدي فا يرم نفسه أجر التمتع؛ 

فإن اهلل جعل له بدال: )ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   
ىب  يب  جت   حت   خت(      ]البقرة: 196[.

  من رجع إىل أهله بني العمرة واحلج فله حكم 
اإلفراد وال هدي عليه. 



العمرة يف اأ�شهر احلج

من أدى عمرة يف شوال أو يف ذي القعدة أو يف 
العرش األول من ذي احلجة وهو يريد احلج هذا 
وجيب  متمتعا  يكون  باحلج  أحرم  إن  فإنه  العام، 

عليه هدي التمتع، قال تعاىل:)ىئ  ىئ  ىئ  ی        
196[. حتى  ]البقرة:  حئ(  جئ   ی     ی   ی   
أصح  يف  أخرى  بلدة  إىل  العمرة  بعد  سافر  وإن 
قويل العلامء، لكن إذا رجع إىل بلده ثم عاد بحج 

مفرد فا يشء عليه وال يلزمه هدي. ]ابن باز[.

حتلل املتمتع

يشكل عىل بعض احلجاج كيفية األخذ من الشعر 
أمرها  النساء يف  بعض  التمتع، وحتتار  بعد عمرة 



طبقات،  مقصوصا  شعرها  كان  إذا  وخصوصا 

وليس الواجب األخذ من كل شعرة، ولكن جيب 

اخللف،  ]األمام،  الشعر  جهات  مجيع  من  األخذ 

من  شعرها  عىل  فتقبض  الوسط[  الشامل،  اليمني، 

كل ناحية، وتقص بقدر أنملة، وأما املفرد والقارن: 

فا جيوز له األخذ من شعره قبل بداية أعامل يوم 

النحر.



املواقيت

االإحرام عند امليقات 

اإلحرام أول أركان احلج، وهو عقد النية بالقلب 

بغري  امليقات  النسك، وال جياوز  الدخول يف  عىل 

إحرام، وال بأس يف الطائرة أن ُيرم قبل امليقات 

احتياطا لرسعتها، أو إذا خيش النوم والسهو، وال 

النسك  يف  دخوال  اإلحرام  مابس  ارتداء  يعترب 

ما  خيش  إذا  جائز  واالشرتاط  بقلبه،  ينوي  حتى 

سبب  با  اشرتط  وإذا  النسك،  إمتام  عن  ُيعيقه 

قوي فا ينفعه االشرتاط.



ميقات من له م�شكنان

بعده:  امليقات، ومسكن  قبل  له مسكن    من كان 

فهو خمرّي باإلحرام من أيٍّ منهام.



اأركان احلج وواجباته

اأركان احلج وواجباته

بعرفة،  الوقوف  اإلحرام،  أربعة:  احلج  أركان 

طواف اإلفاضة، السعي.

وواجباته سبعة: كون اإلحرام من امليقات، البقاء 

يف عرفة إىل الغروب، املبيت بمزدلفة، رمي اجلامر، 

الترشيق،  ليايل  بمنى  املبيت  التقصري،  أو  احللق 

طواف الوداع.

والواجبات،  األركان  ماعدا  وهي  كثرية،  وسننه 

ومنها: التلبية، طواف القدوم، ركعتا الطواف، املبيت 

بمنى يف اليوم الثامن.



الفرق بني الركن والواجب 

  من ترك ركنا من أركان احلج مل يتم حجه حتى يأيت 

به.

يف  يذبح  دم  فعليه  واجباته  من  واجبا  ترك  من    

احلرم للفقراء، فإن مل جيد: صام عرشة أيام. ]اللجنة 

الدائمة[.

  من ترك شيئا من السنن فا يشء عليه، لكن فاته 

الكامل والفضيلة وعظيم ثواهبا. واملوفق من حرص 

ومتثل  واتباعا،  حمبة  احلج  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  هدي  عىل 

قوله: »ُخُذوا َعنِّى َمنَاِسَكُكْم«.



يوم الرتوية

اأ�شماء اأيام احلج

اليوم الثامن يوم الرتوية ]كان يرتوون فيه باملاء؛   
استعدادا لعرفة، ومل يكن هبا يومئذ ماء[.

اليوم التاسع يوم عرفة.  

اليوم العارش يوم النحر.  

استقروا  ألهنم   [ القّر  يوم  عرش  احلادي  اليوم   
بمنى بعد تنقلهم يف املشاعر[.

اليوم الثاين عرش: يوم النفر األول.  

ينفرون  الثاين،  النّفر  يوم  عرش:  الثالث  اليوم   
فيهام من منى.



وّطن نف�شك

حج  محات  معظم  السابع  اليوم  يف  تنطلق 

الداخل؛ فليوطن قاصد بيت اهلل نفسه عىل اغتنام 

أوقاته وحلظاته يف الذكر والتلبية، وليتذكر أن احلج 

جهاد، فليعتصم بالصرب واالحتساب، وجتنب إيذاء 

املسلمني، واألجر عىل قدر التعب. ومن استغرق 

يف النوم يف احلافلة؛ فإنه يعيد الوضوء قبل أن يرشع 

يف الطواف، وجمرد الصفرة والكدرة بعد الطهر ال 

يمنع املرأة من الطواف. 



اأعمال اليوم الثامن

منى  يف  فروض  مخسة  يصيل  أن  للحاج  ُيسّن    

ابتداء من صاة الظهر، يقرص وال جيمع.

   املتمتع يغتسل ويرم باحلج قائا: »لبيك اللهم 

حجا«.

   وأما املفرد والقارن فهام باقيان عىل إحرامهام.

أخذ  عىل  فاحرص  هذه،  بمنى  املبيت  نة  السُّ   

الراحة الكافية؛ استعدادا للوقوف بعرفة.

املبيت ليلة التا�شع

للحجاج،  مستحب  الليلة  هذه  منى  يف  املبيت 



احلاجة  دعت  إذا  ولكن  ملسو هيلع هللا ىلص،  حممد  سنة  وهو 

للذهاب إىل عرفة هذه الليلة فا بأس بذلك.

من اأدب حافالت احلج

  إحياء سنة التلبية أثناء الذهاب إىل عرفة والعودة 

منها حتى رمي مجرة العقبة.

  خدمة ركاب احلافلة وهو رشف عظيم.

  اإلفساح يف املكان وإيثار الغري به.

  املساعدة يف حسن ترتيبها ونظافتها.

  توزيع ما ُيقرأ وما يسمع من العلم واملوعظة.

ليست  ضعيفة  فإهنا  خريا؛  باملرأة  االستيصاء    



فهي  وغطاؤها،  جلباهبا،  وعليها  كالرجل، 

عليها،  وصرب  وعناية  ورعاية  إعانة  إىل  بحاجة 

وعدم التضجر.

املنكر،  عن  وهنيهم  باملعروف،  سائقيها  أمر    

وتصبريهم وهتدئتهم.



يوم عرفة

التزود ليوم عرفة

ڤ(   ڤ   ڤ   ڤ   )ٹ  

]البقرة:197[. ومن التزود قبل التوجه إىل عرفة: 

  تزود دنيوي:

خذ ما حتتاج من غذاء ودواء.  .1

التهيؤ بام يقي من الربد يف مزدلفة.  .٢

معرفة مكان املخيم بعرفة.  .٣

  تزود ُأخروي:

أخذ كتيب للدعاء، ملن ال يسن االجتهاد   .1
يف الدعاء يف هذا اليوم.



»بِرُّ  احلديث  ويف  للصدقة،  نفقة  أخذ   .٢
رواه  اْلَكَاِم«  َوطِيُب  الطََّعاِم،  إِْطَعاُم   : احْلَجِّ

احلاكم )8771(، وحسنه األلباين.

التهيوؤ للموقف العظيم

بذلت كثريا لبلوغ سويعات عرفة، وها هي قد 
اإلعداد؟  من  قليا  ذلك  يستحق  أفا  اقرتبت، 

ومن ذلك: 

  سؤال اهلل التوفيق حلسن اغتنامه. 

  معرفة فضله وأحوال السلف فيه. 

  هتيئة القلب، والبعد عن اهلزل. 

  انتقاء الرفقة املعينة عىل اخلري. 



  اصطحاب مصحفك.

  مال للصدقة واإلنفاق عىل إخوانك. 

ى عىل الطاعة.   التبكري بالنوم للتقوِّ

ال�شدقة يف عرفة

بدنة  مائة  بعرفة ومعه  وقف حكيم بن حزام  

الناس  فيضج  رقيقه،  فيعتق  رقبة،  ومائة  مقلدة 

بالبكاء والدعاء ويقولون: ربنا هذا عبدك قد أعتق 

عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا. 

وجرى للناس مرة مع الرشيد نحو هذا.  لطائف 

املعارف )ص٢84(.



ال�شنة يوم عرفة                       

َهْدِيِه  ِمْن  »وَكاَن  اهلل-:  -رمحه  القيم  ابن  قال 

َم إِْفَطاُر َيْوِم َعَرَفَة بَِعَرَفَة، َثَبَت  َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ

« زاد املعاد )٢/ 7٣(. ِحيَحنْيِ َعنُْه َذلَِك يِف الصَّ

وا يِف ِصَياِم النَّبِيِّ  : َأنَّ النَّاَس َشكُّ فَعْن َمْيُموَنَة 

ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم َعَرَفَة، َفَأْرَسَلْت إَِلْيِه بِِحَاٍب َوُهَو َواِقٌف 

رواه  َينُْظُروَن.  َوالنَّاُس  ِمنُْه  َب  َفرَشِ امَلْوِقِف،  يِف 

البخاري )1989( ومسلم )11٢4(.

وقال عطاء: »من أفطر يوم عرفة ليتقوى به عىل 

عبد  ]مصنف  الصائم«.  أجر  مثل  له  كان  الدعاء 

الرزاق )٢84/4([.



م�شجد منرة

الشمس  بعد طلوع  إىل عرفة  اخلروج  يستحب    

وجيوز قبل ذلك.

  السنة دخول عرفة بعد صايت الظهر والعرص، 

وإن دخل قبل ذلك وصىل هبا فا بأس.

صفراء  لوحات  وعندها  عرفة  حلدود  االنتباه    

للتأكد من دخوهلا فإن احلج عرفة، وإذا حبسهم 

الزحام وخشوا فوات الوقت نزلوا ودخلوا عىل 

أقدامهم.

وآخره  عرفة،  من  ليس  نمرة  مسجد  مقدمة     

داخل حدود عرفة.



اأذكار االنطالق اإىل عرفة

كان أصحاب النبي  ملسو هيلع هللا ىلص وهم معه منطلقون إىل 

عرفة »يلبي امللبي فا ينكر عليه، ويكرب املكرب فا 

ينكر عليه« متفق عليه. 

فالسنة يف أذكار احلج أن يقوهلا كل واحد بمفرده، 

»ولو  واحد.  بصوت  عليها  االجتامع  يتعمدوا  وال 

أو  مهلني  كلهم  لكانوا  اجلامعية  التلبية  يلبون  كانوا 

وكل  هيل،  وبعضهم  يكرب،  بعضهم  لكن  مكرّبين، 

يذكر ربه عىل حسب حاله« ]الرشح املمتع )111/7([.



هنيئا لهم  

هنيئا للحجاج بقوله عليه الصاة والسام: »َما 

ِمْن َيْوٍم َأْكَثَر ِمْن َأْن ُيْعتَِق اهلل فِيِه َعْبدًا ِمَن النَّاِر ِمْن 

ُه َلَيْدُنو ُثمَّ ُيَباِهى ِبُِم اْلَاَلئَِكَة َفَيُقوُل:  َيْوِم َعَرَفَة، َوإِنَّ

َما َأَراَد َهُؤالَِء؟ « رواه مسلم )1٣48(. 

من  يناسبها  بام  اخلريية  هذه  باغتنام  ر  ُيَذكِّ وهذا 

األعامل الصاحلة، واالبتهال إىل اهلل والدعاء، ففي 

َما  َوَخرْيُ  َعَرَفَة،  َيْوِم  ُدَعاُء  َعاِء  الدُّ احلديث: »َخرْيُ 

ُقْلُت َأَنا َوالنَّبِيُّوَن ِمْن َقْبيِل: اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َوْحَدُه اَل 



ٍء  ْمُد، َوُهَو َعَل ُكلِّ َشْ يَك َلُه، َلُه اْلُْلُك َوَلُه احْلَ َشِ

َقِديٌر« رواه الرتمذي )٣585(، وحسنه األلباين.

االأدعية النبوية

عن  واالنقطاع  الدعاء،  يف  القلب  حضور 

امللهيات، واستشعار قرب اهلل وكرمه: من أعظم 

بصدق  تعاىل  الرب  إىل  االبتهال  عىل  يعني  ما 

النبوية:  األدعية  يف  املطلوبات  ومن  وإخبات، 

املغفرة، والرمحة، واإلخاص، والرزق، والعتق، 

واهلدى،  والصحة،  واحلفظ،  والعافية،  والعفو، 



التقى، والعفاف، والغنى، والسرت، والنرص، واألمن، 

وأعظم ذلك: الفردوس األعىل، ولذة النظر إىل وجه 

الرمحن.

ت�شرع ومناجاة

وقف الفضيل بعرفة، والناس يدعون، وهو يبكي 

وبني  بينه  البكاء  حال  قد  املحرتقة،  الثكىل  بكاء 

رأسه  رفع  تغرب  أن  الشمس  كادت  فلام  الدعاء، 

عفوت«.  وإن  منك  سوأتاه  »وا  وقال:  السامء  إىل 

التبرصة )14٢/٢(.



اأهل املغفرة

قال ابن املبارك: جئت إىل سفيان الثوري عشية 

تدمعان،  عيناه  و  ركبتيه،  عىل  جاث  وهو  عرفة، 

فقلت له:من أسوأ هذا اجلمع حاال؟ قال: الذي 

يظن أن اهلل ال يغفر هلم.

ونظر الفضيل إىل تسبيح الناس، وبكائهم عشية 

رجل  إىل  ساروا  هؤالء  أن  لو  أرأيتم  فقال:  عرفة 

يردهم؟  أكان  درهم-  سدس  دانقا-يعني  فسألوا 

من  أهون  اهلل  عند  للمغفرة  »واهلل  قال:  قالوا: ال، 

إجابة رجل هلم بدانق«. لطائف املعارف )ص: ٢87(.



تذكر االأخرة

حضور  األصفياء  اهلل  عباد  خصائص  أعظم  من 

چ    ڃ   ڃ   زبڃ   قلوهبم  يف  اآلخرة 

ذلك:  من  قريب  واحلاج   ]46 ص:  ]سورة  چرب 

األعظم،  بالرحيل  يذكره  ووطنه  لذويه  فمفارقته 

من  بخروجه  يذكره  بإحرامه  وبروزه  لثيابه  ونزعه 

الدنيا بأكفانه، واجتامع الناس يف صعيد عرفة، وارتفاع 

أصواهتم، واختاف لغاهتم يذكره بيوم اجلمع األكرب 

]غافر:  ېئرب  ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ       ۇئ    وئۇئ   وئ   ەئ   زب 
.]16



من اأحكام يوم عرفة

ال دفع قبل الغروب من عرفة.  

قد ال تدرك هذا املوقف مرة أخرى، فاحلذر من   

ال  بام  تشتغل  فا  الغالية،  الدقائق  هذه  ضياع 

يفوت.

من  نصيبا  املسلمني  من  للمستضعفني  اجعل   

دعائك.

احلافلة؛  إىل  الصعود  قبل  كاملة  طهارة  عىل  كن   

حتسبا للصاة إذا ضاق الوقت.

ال بأس بجمع املغرب والعشاء بعرفة ملن حبسه   



يف  احتبس  ومن  الوقت،  خروج  وخيش  الزحام 

النزول، ومن  إن مل يمكنه  احلافلة صىل عىل حاله 

الوضوء  أمكنه  ومن  النزول،  عليه  وجب  متكن 

توضأ، وإال تيمم.

منتصف  بعد  احلافلة  ركاب  يتعجل  أن  بأس  ال   

الليل وفيهم الضعفاء واألقوياء.

حال احلاج يوم عرفة

احلاج بعرفة يظهر االفتقار واحلاجة واالضطرار، 

للواحد القهار، كام قال موسى عليه السام: )ڍ  

 ،]٢4 ]القصص:  ژ(  ڈ    ڈ    ڎ  ڎ   ڌ      ڌ       



ٹ   ٹ       ٿ   )ٿ   ربه:  أيوب  نادى  وكام 

يونس  ونادى   ،]8٣ ٹ( ]األنبياء:  ٹ  

ربه يف الظلامت: )ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ       

ڻ  ڻ  ۀ( ]األنبياء: 87[.

الوحدة والتوحيد

التكبري  راية  حتت  عرفات  من  احلجيج  إفاضة 

وألواهنم  ألسنتهم  باختاف  والتهليل  والتوحيد 

وأهنا  ودورها،  العقيدة  أمهية  منه  يفهم  وبلداهنم 

التي يمكن أن جتتمع األمة حتتها،  الركيزة والراية 

وتبلغ جمدها وعزها. 



ليلة مزدلفة

من اأحكام مزدلفة

بعد  مزدلفة  ودخلوا  ضعفة  معهم  كان  من    
منتصف الليل: فا بأس أن يواصلوا طريقهم إىل 
منى وهم يلبون، وال ُيشرتط النزول وال النوم، 

وإن كان هو السنّة.
  النوم والراحة هذه الليلة خري من متضية الوقت 
بالكام؛ تأسيا بالرسول  ملسو هيلع هللا ىلص، واستعدادا ألعامل 

يوم النحر.
من  جيوز  بل  مزدلفة،  من  احلىص  مجع  يتعني  ال    

منى.
النحر،  ليلة     ال جيوز رمي اجلمرة قبل منتصف 

وكذا طواف اإلفاضة.



من فاته الوقوف مبزدلفة 

الذي فاته الوقوف بمزدلفة حتى طلع الفجر: إن 

كان قادرا عىل دخوهلا بالنزول من احلافلة وامليش، 

فعليه دم عن فوات هذا الواجب، فإن مل يستطع 

الدم، صام عرشة أيام. ]الشيخ ابن باز[.

لدخول  وامليش  النزول  عن  عاجزا  كان  ومن   

مزدلفة حتى طلع الفجر فليس عليه يشء. ]الشيخ 

مرافقا  كان  من  هبذا  ويلحق  الرباك[.  الرمحن  عبد 

بفوات  يترضر  أو  عليهن،  خيشى  نساء  أو  لعاجز 

الرفقة.



االأخذ باالأ�شباب

]البقرة:  قال تعاىل يف آيات احلج: )ٹ(  

عىل  ليعينه  صحته  يفظ  ما  احلاج  فليأخذ   ]197

مزدلفة  ليلة  تكون  وقد  وعبادته،  نسكه  إكامل 

بعض  وليأخذ  املفتوحة،  لألماكن  فليتهيأ  باردة 

ما يلتحف به، ويمكنه من العمل بحديث: »َمْن 

َكاَن ِعنَْدُه َفْضُل َزاٍد َفْلَيُعْد بِِه َعَل َمْن الَ َزاَد َلُه..« 

واجلود  األلباين.  وصححه   ،)166٣( داود  أبو  رواه 

واإليثار من بّر احلج. 



ال�شكينة ال�شكينة

)ەئ    الليلة ليلة تعب ونصب، فتذكر:  هذه   

وئ(    ]آل عمران: ٢٠٠[.

هذه الليلة ليلة عناء وشدة، ولكن: »َأْجُرك َعَل   

َقْدِر َنَصبِك« متفق عليه.

  هذه ليلة ُتبتىل فيها األخاق، ولكن: »ال َتْغَضْب، 

وصححه   ،)٢٣5٣( الطرباين  رواه  نَُّة«  اْلَ َوَلَك 

كِينََة«  كِينََة...السَّ األلباين. وشعارها النبوي: »السَّ

رواه مسلم )1٢18(.  



احت�شاب االأجر

يف غمرة هذا اجلمع من البرش، واشتداد الزحام، 

يكون  ال  يوم  القيامة،  يوم  زمحة  املسلم  يتذكر 

من  اإلفاضة  وزحام  قدميه،  موطن  إال  لإلنسان 

عرفات يتاج إىل صرب وسكينة، واحتساب األجر 

خيفف عىل املسلم ما يلقاه من معاناة. 

اإال كتب لهم

يف  احتبسوا  من  يا  واألخوات،  اإلخوة  أهيا 

احلافات، ال بنوم تكتحلون، وال بطعام هتنئون، 

وال راحة وال بيتا لقضاء احلاجة جتدون، تذكروا 



أمحد  رواه  اهللِ«  َسبِيِل  ِمْن  »احَلجُّ  قال:  نبيكم  أن 

)٢7٢86(، وصححه األلباين، وقد قال ربكم تعاىل: 

گ   گ    گ   کگ   ک   ک  )ک  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       

ۀ     ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں  

ہ   ہ     ہ  ہ( ]التوبة: 1٢٠[. 

امل�شعر احلرام

ڌڌ    ڍ      ڍ   ڇ   )ڇ  

ڎ  ڎ      ڈ( ]البقرة: 198[.

املشعر احلرام: مزدلفة، وهو مقام لتذكر هدايات 



اهلل لنا: هدانا إىل اإلسام، هدانا إىل السنة، هدانا 

نسكه  أداء  إىل  هدانا  وشعائره،  عبادته  حمبة  إىل 

واالستجابة لندائه. فمن قام بحق هذه اهلدايات 

كان حريا أن يكون ممن ُهِدَي إىل رصاط مستقيم. 

»اللهمَّ َأِعنِّا َعَل ِذْكِرَك َوُشْكِرَك َوُحْسِن ِعَباَدتَِك«.

ُة ليلَة َجْمع نَّ ال�شُّ

نة أن يصيل املغرب والعشاء بمزدلفة ويبقى    السُّ

فيها إىل طلوع الفجر، وجيوز للضعفة ومرافقيهم 

الدفع منها بعد منتصف الليل، وقال بعض أهل 

العلم: بعد مغيب القمر. وهو األحوط.



جهاد كل �شعيف 

من تأمل معاناة ليلة مزدلفة وشّدة زحام الطواف، 

ُكلِّ  ِجَهاُد  جُّ  »احْلَ انطباق حديث:  الواقع  رأى يف 

األلبان،  وحسنه   ،)2902( ماجه  ابن  رواه  َضِعيٍف« 

رواه   » جُّ احْلَ »ِجَهاُدُكنَّ  للنساء:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وقول 

البخاري )٢875(. وتتبني يف احلج شهامة الرجال 

يف حتمل نسائهم: خدمة، ورعاية، ومحاية، وصربا 

عليهن، حتى لو أدركها العذر، واضطر للتأخر، 

أو العودة من أجلها؛ تأسيا بمواساته عليه الصاة 

والسام لعائشة ملا أتاها العذر.



الدفع من مزدلفة  

  السنة صاة الفجر بمزدلفة يف أول الوقت، لكن 
بعد التأكد من دخول وقتها، ومن جهة القبلة، 

وال تقلد اآلخرين.

الفجر حتى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص بمزدلفة يدعو بعد    بقي 
قبل  وادفع  الدعاء  يف  فاجتهد  الصبح،  أسفر 

الرشوق.

االإفا�شة من مزدلفة

گ   گ    گ   گ   ک   )ک  

ڳ  ڳڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ(]البقرة: 
.]199



)گ   منى  إىل  مزدلفة  من  ک(  )ک     

گ  گ   گ( من لدن إبراهيم عليه 

وذبح  اجلامر،  لرمي  وذلك  اآلن،  إىل  السام 

اهلدايا، والطواف، والسعي، واملبيت بمنى.

من  العبادة  يف  يقع  قد  ملِا  ڳ(  )ڳ     

خلل أو تقصري، وشكرا هلل عىل إنعامه وتوفيقه 

هلذه املنة اجلسيمة. 



يوم النحر

ن�شف الليل 

بني  الزمنية  املسافة  منتصف  هو:  الليل  نصف 

املغرب والفجر، وليس الساعة الثانية عرشة ليا، 

ومعرفة منتصف الليل مهم للحاج؛ كي ال يؤخر 

قبله،  يدفع من مزدلفة  بعده، وال  العشاء  صاة 

ويبيت أكثر من نصف الليل يف كل ليلة من ليايل 

الترشيق بمنى، ومجيع أعامل يوم النحر من الرمي 

والذبح واحللق والطواف والسعي ال تصح قبل 

منتصف ليلة العارش.



اأعمال يوم النحر

أو  واحللق  والذبح،  الرمي،  العارش:  يوم  أعامل    

التقديم  فيها  جيوز  والسعي،  والطواف،  التقصري، 

والتأخري.

التحلل  يف  كاٍف  العقبة  مجرة  رمي  أن  الراجح    

فهو  الطواف  أو  احللق  إليه  أضاف  وإن  األصغر، 

أحسن.

أو  واحللق  بالرمي  إال  األكرب  التحلل  يصل  ال    

التقصري والطواف والسعي.

  يكفي غلبة الظن يف وقوع احلصاة يف احلوض حتى 



تكون جمزئة.

  ال يوكل بالرمي إال من عجز.

أو  بيوم  والسعي  الطواف  بني  يفصل  أن  جيوز    

أكثر، وجيوز أن يقّدم السعي عىل الطواف.

  جيوز أن يؤخر طواف اإلفاضة إىل النهاية، ويقوم 

مقام طواف الوداع، ولو جعل معه السعي.

احللق والتق�شري

قص  والتقصري:  باملوسى،  الشعر  إزالة  احللق:    

أو  باملقص  النواحي،  مجيع  من  الشعر  أطراف 

مكينة احلاقة.



للمحلقني  دعا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ألن  أفضل؛  احللق    
ثاثا، وللمقرصين مرة واحدة. متفق عليه.

  إذا كان أصلع فا يشء عليه وال فدية، أما حملوق 
الرأس فيستحب له إمرار املوسى عىل رأسه؛ ألنه 

لن يعدم شيئا يلقه.

  املرأة جتمع شعرها، وتأخذ منه مقدار أنملة.

التكبري املقيد 

يبدأ التكبري املقيد بأدبار الصلوات حلجاج بيت 
اهلل احلرام بعد صاة الظهر من هذا اليوم العارش، 
أن  اهلل:  رمحه  باز  بن  عبدالعزيز  الشيخ  ذكر  وقد 

اللهم  ويقول:  ثاثا،  السام  بعد  يستغفر  املصيل 



يا ذا اجلال  أنت السام، ومنك السام، تباركت 

واإلكرام، ثم يكرب ما شاء اهلل له أن يكرب، ثم يعود 

إىل األذكار املعروفة املعتادة بعد الصاة.

)ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ( 

]الرمحن: 6٠[ 

وَأما  َلَك،  َمْدُخوٌر  فإِنُه  اِلَمَر  َرْمُيَك  ا  »...وأمَّ

َحَسنًَة،  َتْسُقُط  َشْعَرٍة  بُِكلِّ  لَك  فإِنَّ  َرْأَسَك  َحْلُقَك 

فإذا ُطْفَت بالَبْيِت َخَرْجَت ِمْن ُذُنوبَِك َكَيْوم َوَلَدْتَك 

وحسنه   ،)1٣566( الكبري  يف  الطرباين  رواه   » َك  ُأمُّ

األلباين. 



فإذا أحسن احلاج الظّن برّبه، وقوي رجاؤه وطمعه 

يف فضل اهلل وثوابه، آتاه من تلك األفضال، وأعطاه 

من األجور ما تقّر به عينه، وتتزين به صفحاته يوم 

العرض.

�شعارهم التكبري

وعادوا إل تلك النازل من منى

ونالوا ُمناهم عندها وتنعموا

أقاموا با يوما ويوما وثالثا

وأذن فيهم بالرحيل وأعلموا

وراحوا إل رمي المر عشية



شعارهم التكبري واهلل َمْعُهمو

فلو أبرَصت عيناك موقفهم با

وقد بسطوا تلك األكف لرُيمحوا

ينادونه يا رب يا رب إننا

عبيدك ال ندعو سواك وتعلم

وها نحن نرجو منك ما أنت أهله

فأنت الذي ُتعطي الزيل وتنعم    



اأنواع الطواف يف احلج 

  طواف القدوم: حني يصل احلاج إىل مكة، وهو 
سنة للمفرد والقارن، أما املتمتع: فيلزمه طواف 

العمرة.

  طواف اإلفاضة: ويسمى طواف الزيارة، ويكون 
أو بعده،  النحر  بعد اإلفاضة من مزدلفة يف يوم 

وهو ركن من أركان احلج.

احلج  أعامل  انتهاء  بعد  ويكون  الوداع:  طواف    
اخلروج من مكة، وهو واجب عىل  والعزم عىل 

كل حاج ما عدا احلائض.

  كشف الكتف األيمن )االضطباع( هو لطواف 
َمل. القدوم أو العمرة خاصة، وكذلك الرَّ



اإزالة ال�شبهات وال�شائعات

األشواط  يف  َمل  الرَّ سنة  مرشوعية  نتأمل  عندما 

حرصه  مغزى  ندرك  الطواف،  من  األوىل  الثاثة 

ملسو هيلع هللا ىلص عىل إزالة الشبهات والشائعات، فقد كان سبب 

الرمل: ما شاع وانترش من أن مُحَّى يثرب أصابت 

املسلمني وأوهنت قواهم، فأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أصحابه 

بالرمل لتكذيب هذه اإلشاعة، فاإلشاعات تؤدي 

إىل الوهن الباطني، واهلزيمة الداخلية النفسية. 

الت�شليم واالتباع

يقول:  استلم احلجر األسود  إذا  الفاروق   كان 



»إين أعلم أنك حجر ال ترض وال تنفع، ولوال أين 

رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقبلك ما قّبلتك« متفق عليه.

هذا  عمر  قول  »ويف  حجر:  ابن  احلافظ  يقول 

التسليم للشارع يف أمور الدين وحسن االتباع فيام 

مل يكشف عن معانيها، وهو قاعدة عظيمة يف اتباع 

فيه«.  احلكمة  يعلم  مل  ولو  يفعله،  فيام  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  

فتح الباري )46٣/٣(.

من اأحكام الطواف 

  بداية الطواف من حماذاة احلجر األسود، ويكرب 

مرة واحدة، ويشري بيمينه، وال يقف.



ويستعني  تقديري،  أمر  األسود  احلجر  حماذاة    

بالعامات.

عن  الكعبة  جيعل  أن  الطواف  لصحة  يشرتط    

يساره يف كل الطواف.

  يستحب استام الركن اليامين بغري تقبيل، فإن 

شق مل يرشع له إشارة وال تكبري بمحاذاته.

من  مكان  أي  يف  الطواف  ركعتي  يصيل  أن  له    

احلرم.

  ال بأس بالطواف يف األروقة ومجيع األدوار، ما 

دام داخل املسجد احلرام.



الطواف ملرض أو تعب أو شدة    من شق عليه 

وال  عربة،  عىل  أو  حمموال  به  فيطاف  الزحام 

توكيل يف الطواف.

يوقفه،  أو  احليض  يمنع  ما  املرأة  تناولت  إذا    

فجفت متاما، صح طوافها بعد االغتسال.

أكمل  ثم  الناس،  مع  صىل  الصاة  أقيمت  إذا    

من مكان توقفه. ]ابن عثيمني[.

اليقني  عىل  بنى  األشواط  عدد  يف  شك  إذا    

االنرصاف  بعد  شكه  كان  إذا  إال  األقل،  وهو 

من  وهو  به.  عربة  فا  السعي:  أو  الطواف  من 



الوسوسة.

من اأحكام طواف االإفا�شة

ال  سبعا،  اإلفاضة  لطواف  البيت  احلاج  يأيت    
يضطبع فيه وال َيْرُمل.

إذا سعيا  السعي األول  القارن واملفرد يكفيهام    
بعد طواف القدوم.

  ليس بعد طواف اإلفاضة وسعيه أخذ من الشعر 
إذا أخذ من قبل.

أو  بيوم  والسعي  الطواف  بني  يفصل  أن  جيوز    
أكثر، والسنة املواالة بينهام وجيوز أن يقدم السعي 

عىل الطواف.



  جيوز تأخري طواف اإلفاضة إىل النهاية، ويقوم 

ر معه السعي. مقام الوداع، ولو أخَّ

بطواف  تبادر  أن  احليض  ختشى  بمن  األرفق    

اإلفاضة.

  يرشب من زمزم ثم يرجع إىل منى فيمكث هبا 

أيام الترشيق بلياليها.

أثناء  سقفه  عىل  ينزل  وال  املسعى،  يدخل  ال    

الطائفون،  وتاصق  اضطر،  إذا  إال  الطواف 

املسعى،  سقف  عىل  بالنزول  إال  جماال  جيد  ومل 

فالطواف صحيح. 



من مواقف ال�شلف مع ماء زمزم

 عن عبد اهلل بن املبارك: أنه ملا حج، أتى زمزم 

حممد  عن  حدثنا  املوايل  أيب  ابن  إن  »اللهم  فقال: 

قال :   أنه  نبيك ملسو هيلع هللا ىلص  ، عن  املنكدر، عن جابر  بن 

َلُه« ، وإين أرشبه لعطش يوم  َب  لَِا ُشِ َزْمَزَم  »َماُء 

القيامة« ثم رشبه. تاريخ بغداد )11/4٠٠(. 

تاأخري طواف االإفا�شة 

الصواب: أنه ال جيوز تأخري طواف اإلفاضة عن 

شهر ذي احلجة إال من عذر؛ كمرض ال يستطيع 

معه الطواف ال ماشيًا وال حمموالً، أو امرأة ُنِفست 



قبل أن تطوف اإلفاضة، أما إذا كان من غري عذر: 

فإنه ال يّل له أن يؤخره، بل جيب أن يبادر به قبل أن 

ينتهي شهر ذي احلجة. ]الرشح املمتع)٣41/7([.

من اأحكام ال�شعي

  ليس للمتمتع تقديم سعي احلج قبل عرفة، أما 

املفرد والقارن فلهم تقديمه بعد طواف القدوم. 

]ابن عثيمني[. ال يشرتط للسعي الطهارة.

العلمني  بني  اهلرولة  للرجال  يستحب    

األخرضين.

  يبتدئ السعي من الصفا، ذهابه إىل املروة شوط، 



وعودته إىل الصفا شوط، حتى يتم سبعة أشواط.

من  ورد  ما  سوى  معني،  دعاء  للسعي  ليس    

التكبري والتهليل عىل الصفا واملروة.

الواجب قطع املسافة بني اجلبلني يف السعي، أما   

الوصول  بواجب، ويكفي  فليس  اجلبل  صعود 

إىل طرف االستدارة فوق اجلبلني يف الدور الثاين 

من املسعى وسطحه، وال يلزم الدوران.

االإحرام باحلج من مكة

من أحرم باحلج من مكة فإنه يتوجه إىل منى، وال 
يرشع له طواف والسعي إال بعد عرفة ومزدلفة. 

]ابن باز[.



مثابة للنا�س 

)ۅ  ۅ( ]البقرة:  بيته  سبحان من جعل 
1٢5[، كلام انرصفوا منه اشتاقوا وأرادوا الرجوع 

إليه، يرتددون عليه وال يرون أهنم قضوا وطرهم 
منه، أضافه اهلل إىل نفسه )ڇ  ڇ( ]احلج: 
حمبوهبم،  ببيت  املحبني  قلوب  فتعلقت   ،]٢6

فكلام رأوا صورته عن بعٍد حنّوا، وكلام ابتعدوا 

منه أّنوا، اللهم سّلم احلجاج واملعتمرين، واغفر 

هلم وللمؤمنني يا رب العاملني.

من معاين الطواف وال�شعي 

وبدخوله بيت اهلل اآلمن يتذكر أمن يوم القيامة، 



الرشك،  وترك  التوحيد  وهو  حتقيقه  إىل  والسبيل 

وبطوافه بالبيت يتذكر عمل إبراهيم عليه السام، 

وإخاصه، ونداءه باحلج، وحج األنبياء من بعده، 

وبرشبه ماء زمزم يتذكر فضل اهلل ونعمته وخريه 

الذي ال ينقطع عىل مر الزمان، وبسعيه بني الصفا 

واملروة يتذكر ابتاء هاجر، وصربها عىل أمر اهلل 

وجلوءها إليه.

كربات القيامة

صار  وقد  الطواف،  يف  الناس  كثرة  ترى  حينام 

الضغط  واشتد  الزحام،  ذلك  يف  صعبا  التنفس 



وعظم اخلطب، وتباطأت احلركة ثم توقفت، يتذكر 

املسلم كربات القيامة وأهوال الطامة، يوم يقوم الناس 

اخلائق،  من  الشمس  دنت  وقد  العاملني،  رب  هلل 

من  يتقبل  أن  اهلل  نسأل  احلناجر.  القلوب  وبلغت 

احلجاج حجهم، وأن ينجينا أمجعني من كربات يوم 

الدين. 



اأيام الت�شريق وليايل منى

اأيام معدودات

پ( ]البقرة:  ٻ   ٻ   ٻ   )ٻ  

ومن  الترشيق،  أيام  هي  املعدودات  األيام   ،]٢٠٣

الذكر فيها:

  التكبري املطلق سائر هذه األيام.

  التكبري املقيد عقب الصاة املكتوبة من ظهر يوم 

النحر حتى هناية أيام الترشيق.

من  فيها  يرشع  وما  اجلامر،  ورمي  اهلدي،  ذبح    

املناسك  من  فيها  احلاج  يفعله  ما  وكل  الذكر، 



والطاعات، قال ابن عثيمني: »الذكر فيها يشمل 

كل ما يتقرب به إىل اهلل من قول أو فعل«. تفسري 

ابن عثيمني )٢/4٣8(. 

القرب من اهلل

اهلل،  من  القرب  إال  يزيلها  ال  وحشة  القلب  يف 

والربامج  الناس،  خمالطة  بكثرة  النفس  وإشغال 

الرتفيهية، وأنواع الزينة، يزيل من القلب حاجته 

عليه.  واإلقبال  به،  واخللوة  اهلل،  من  القرب  إىل 

ِعنَْد  اِم  األَيَّ »َأْعَظُم  النبي  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  يام وقد  الس 

« رواه أبو داود )1767(،  اهللِ َيْوُم النَّْحِر، ُثمَّ َيْوُم اْلَقرِّ



وصححه األلباين. ويوم القر: هو احلادي عرش، سمي 

تطوافهم  بعد  بمنى  استقروا  احلجاج  ألن  بذلك 

باملشاعر.

رخ�س نبوية الأهل االأعذار يف اأيام منى                   

  أاّل يبيت هبا؛ حلديث: »استأذن العباس  رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن يبيت بمكة ليايل منى من أجل سقايته، 

فأذن له« رواه البخاري )1634( ومسلم )1315(.

  وأن جيمع الرمي؛ ألنه  ملسو هيلع هللا ىلص رّخص لرعاء اإلبل 

أن جيمعوا رمي يومني يف الثاين منهام.

ْيِل،  اِعى َيْرِمى بِاللَّ   وأن يرمى يف الليل؛ حلديث: »الرَّ



َوَيْرَعى بِالنََّهاِر« رواه البيهقي )9959(، وحسنه األلباين. 

]ملخصا من مناسك األلباين )ص٣8-٣9([.

املبيت خارج منى 

عليه  حرج  فا  بمنى  للمبيت  مكانا  جيد  مل  من 

أن يبيت يف أقرب مكان إليها إذا تاصقت اخليام 

كرامة  بحفظ  جاءت  والرشيعة  مزدلفة،  كخيام 

اإلنسان، فا ُتلزم احلجاج أن هييموا عىل وجوههم 

يف شوارع منى وَبْردها ال جيدون مكانا للجلوس، 

يف  نسائهم  حلفظ  وال  اإلنسان،  حاجة  لقضاء  وال 

السرت والصيانة.



مقدار املبيت الواجب

هو  هلا  املاصقة  واخليام  منى  يف  الواجب  املبيت 

املكث -ولو با نوم- أكثر من نصف الليل -والليل 

كله: من املغرب إىل الفجر- سواء كان يف أوله أو آخره 

أو وسطه، متصا أو متفرقا، وعىل احلاج أن يتاط، 

فإذا أراد اخلروج إىل مكة مثا، فعليه أن يبكر، أو ال 

خيرج من منى إال بعد نصف الليل ليْسلم له املبيت.

مباذا تدعو يف اأيام الت�شريق؟

ڻڻ   ں   )ں   تعاىل:  قال 

ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  



ۓ  ڭ  ڭ   ھ   ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ  
من  كثرٌي  استحب  وقد   .]٢٠1-٢٠٠ ې(]البقرة: 

السلف كثرة الدعاء هبذا يف أيام الترشيق.

من حب�شه العذر

إىل  مكة  من  الطريق  يف  الزحام  حبسهم  الذين 
منى الليلة املاضية -ليايل الترشيق- فلم يستطيعوا 
الرجوع للمبيت فا حرج عليهم، وإذا أراد احلاج 
االحتياط للمبيت يف الليلة القادمة فعليه أن يمكث 
يف مكانه بمنى أو ما جاورها أكثر من نصف الليل، 

ثم ينطلق إىل مكة إن شاء.



ملن اتقى

التأخر إىل اليوم الثالث عرش هو ما رّغب فيه اهلل 
)ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹ(  تعاىل بقوله: 
]البقرة: ٢٠٣[، فجعله من عامات التقوى، وهو 
سنة حممد ملسو هيلع هللا ىلص؛ فإنه بات بمنى ليايل الترشيق كلها، 
فيه  ألّن  وأفضل؛  أكمل  وهو  يوم،  كل  يف  ورمى 
زيادة عمل، وهو مبيت ليلة الثالث عرش والرمي 
يف يومها، فيزيد عىل املتعجل برمي إحدى وعرشين 

حصاة، باإلضافة للعبادات األخرى. 
  من تأخر فإنه جيب أن يرمي مجرات اليوم الثالث 
وال  الشمس،  غروب  إىل  الزوال  بعد  من  عرش 
الغروب،  بعد  ملا  منها  أن يؤخر رمي يشء  جيوز 

ومن فعل ذلك فّوت الواجب ولزمه دم. 



تدارك نف�شك

أيام  تنتهي  عرش  الثالث  اليوم  شمس  بغروب 

الترشيق الثاث، وهبا ينتهي:

  وقت رمي اجلمرات.

  وقت ذبح اهلدي واألضاحي.

  التكبري املطلق واملقيد للحاج وغري احلاج.

  النهي عن صيام التطوع.

  ال جيوز تأخري ذبح اهلدي عن أيام الترشيق، 

ويلزمه الذبح ويكون قضاء. ]ابن باز[. 



رمي اجلمرات

عبودية واقتداء 

يتذكر احلاج برمي اجلامر تنفيذ األوامر الرشعية؛ 

حتقيقًا للعبودية واقتداًء بالسنة، وعدم االعرتاض 

عىل ما ال يدركه العقل من حكمة الرشع، وبذبح 

اهلل،  أمر  السام  عليه  إبراهيم  إنفاذ  يتذكر  اهلدي 

وأن طاعة اهلل تغلب العاطفة املجردة، وأن عاقبتها 

حاوة  يتذكر  اإلحرام  من  وبتحلله  خري،  إىل 

اكتامل  اهلل  ألمر  االستجابة  عاقبة  وأن  الطاعة، 

الفرح والرسور.



ال�شنة عند رمي اجلمرات

من  فرغ  فإذا  )الصغرى(،  األوىل  باجلمرة  يبدأ 

رميها، تقدم قليًا عن يمينه، فيقوم مستقبًا القبلة 

قيامًا طويًا ويدعو، ويرفع يديه. ثم يأيت اجلمرة 

الثانية )الوسطى(، فريميها كذلك، ثم يأخذ ذات 

الشامل، فيقوم مستقبل القبلة قيامًا طويًا ويدعو، 

ويرفع يديه، ويف هذا الزحام يدعو أينام تيرّس وكان 

أخشع له. ثم يأيت اجلمرة الثالثة )العقبة(، فريميها 

وال يقف عندها.



اإطالة الدعاء عند اجلمرات �شنة

الصغرى  اجلمرة  بعد  الدعاء  إطالة  السنة  من    

»كانوا  قال:  جبري  بن  سعيد  عن  والوسطى، 

يقومون عند اجلمرتني بقدر قراءة سورة البقرة«. 

أخبار مكة )٢667(.

  التأدب بآداب الدعاء، وشدة اإلحلاح، وإظهار 

الفقر والتذلل، والدعاء باألدعية اجلامعة خلريي 

الدنيا واآلخرة.

فضل  له  من  لكل  باخلري  الدعاء  الرب  متام  من    

واملائكة  وشيخ،  ومعلم  وأب  أم  من  عليك 

تقول: »آمني ولك بمثل«.



الوقت املعترب للرمي 

عن جابر  قال: »رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يرمي يوم 

النحر ضحى، و أما بعد ذلك: فبعد الزوال« رواه أبو 

داود )1971( والرتمذي)894(، وصححه األلباين. وعن 

أيام  ليايل  بمنى  مكث  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  : »أن رسول  عائشة 

الترشيق يرمي المرة إذا زالت الشمس« رواه أبوداود 

)1975(، وصححه األلباين. وعن ابن عباس  قال: 

الشمس«  زالت  حني  المر  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  »رمى 

رواه أمحد )٢6٣5( بسند حسن. وعن ابن عمر  قال: 

»كنا نتحنّي، فإذا زالت الشمس رمينا« رواه البخاري 

)1746(. والزوال دخول وقت الظهر.



الرمي قبل الزوال 

قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل: »وال يل الرمي 

والثالث  عرش،  والثاين  عرش،  احلادي  اليوم  يف 

عرش قبل الزوال؛ ألن الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص مل يرم إال بعد 

َمنَاِسَكُكْم«،  َعنِّى  »ُخُذوا  للناس:  وقال  الزوال، 

وكون الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص يؤخر الرمي إىل هذا الوقت 

أنه  مع  النهار  أول  ويدع  احلّر،  شدة  يف  أنه  مع 

أبرد وأيرس، دليل عىل أنه ال يل الرمي قبل هذا 

الوقت«. جمموع فتاوى ابن عثيمني )٢٣/ 1٢9(.



ترتيب الرمي

فالوسطى  الصغرى  بالرتتيب:  اجلامر  رمي    

فقط،  الصغرى  صحت  عكس  فإن  فالكربى، 

رمي  الرمي  وقت  يفت  مل  إن  عليه  ووجب 

الوسطى فالكربى.

  من مل يستطع أن يرمي كل يوم مجع رمي األيام 

اليوم  مجار  فريمي  مرتبة  ورماها  يوم،  آخر  يف 

األول: الصغرى فالوسطى فالكربى، ثم يرجع 

مجار  فريمي  يرجع  ثم  الثاين،  اليوم  مجار  فريمي 

اليوم الثالث. ]ابن باز[.

  ال جيوز اعتقاد أن اجلمرات شياطني منصوبة.



من اأحكام الرمي

الرمي إال بحىص، فا جيزئ اخلشب    ال جيزئ 

واألسمنت والطني اليابس.

  ال يرمي أكثر من سبع.

  للحصاة يف الرمي حاالت:

أن يتأكد أهنا وصلت فا جتوز اإلعادة.  .1

أن يتأكد أهنا مل تصل فيعيدها.  .٢

أن يغلب عىل ظنه أهنا وصلت فا يعيدها.  .٣

أن يغلب عىل ظنه أهنا مل تصل فيعيدها.  .4

أن يشك وال يرجح فيعيد.  .5



  يتسامح يف احلصاة واحلصاتني، وأما ترك ثاث 

فيجب فيه دم.  ]ابن عثيمني[.

أيدي  من  سقط  الذي  باحلىص  الرمي  جيوز    

وما  احلوض،  إىل  يصل  مل  والذي  احلجاج، 

إذنه،  بغري  غريه  حىص  يأخذ  وال  عنه،  استغنوا 

وجيوز أن يشرتي احلىص.

  من البدع غسل احلىص، إال إذا تبينت فيه نجاسة.



التوكيل يف الرمي

  ال يوّكل يف الرمي إال من ال يستطيع كاملريض، 

والكبري العاجز، واحلامل التي ختاف عىل جنينها، 

والصغري، ونحوهم.

  ال يرمي أحد عن أحد إال بتوكيل منه باللفظ، 

كأن يقول: ارم عني، أو بالفعل: مثل أن يعطيه 

احلىص لريمي عنه.

  الوكيل جيب أن يكون حاجا، فا جيوز توكيل 

العامل من غري احلجاج مثا.  

  الوكيل يرمي عن نفسه سبعا أوال، ثم عمن وّكله 



سبعا يف اجلمرة الصغرى، ثم يفعل مثل ذلك يف 

الوسطى ثم الكربى ]ابن باز[.

  إذا مل يرم الوكيل يف الرمي لغري عذر فإنه يلزمه 

التوبة، وإخبار املوكل بذلك، ويلزم املوكل دم عن 

ترك الرمي، وله مطالبة الوكيل بقيمة الدم لكونه 

املتسبب ]اللجنة الدائمة[. 

  من وكل غريه يف الرمي ال يبدأ بطواف الوداع إال 

بعد التأكد من اكتامل الرمي عنه.

من اأحكام املتعجل

  الرمي قبل العرص للمتعجل أقّل زحاما، وأيرس 



من الرمي بعد الظهر مبارشة.

  املتعجل يرمي وينفر من منى قبل املغرب، وأما 

بعد  ولو  عرش  الثاين  عن  يرمي  أن  فله  املتأخر: 

غروب الشمس.

الثالث  اليوم  يرمي عن  أن  له  املتعجل ال ُيرشع    

العارش،  اليوم  عن  يرميه  ما  فمجموع  عرش، 

وأربعون  تسع  عرش،  والثاين  عرش،  واحلادي 

حصاة، أما املتأخر فمجموع رميه سبعون حصاة.

نية التعجل 

مجع  من  ذلك  بأسباب  وأخذ  التعّجل،  نوى  من 



متاعه، والتهيؤ للخروج، فتأخرت احلافات ومل 

تعجله، وليس عليه  املغرب، صّح  بعد  إال  تصل 

يشء. ]ابن باز[. 

وعىل فتوى العلامء بجواز الرمي بالليل: فإن من 

يرمي  أن  وأراد  باألسباب،  وأخذ  التعجل  نوى 

وخيرج فأّخره الزحام، ومل يصل اجلمرات إال بعد 

الثاين عرش،  اليوم  غروب الشمس، جاز له رمي 

الرمحن  ]عبد  عليه.  يشء  وال  منى  من  واخلروج 

الرباك[.



الهدي واالأ�شحية والفدية
من اأحكام الهدي

  ليس عىل أهل مكة هدي متتع، وال قران.

  وقت الذبح: يوم العيد وثاثة أيام بعده فقط.

وجيزئه  جتب،  وال  اهلدي  لرشاء  االستدانة  جتوز    
الصوم.

مل  وجدة  كعرفات  احلرم  خارج  هديه  ذبح  من    
جيزئه ولو وزعه يف احلرم، وعليه قضاؤه ولو كان 

جاها.

أو تركه يف مكان ال    ال جيوز ذبح اهلدي ورميه، 
يستفاد منه. ]ابن باز[. 



الهدي واالأ�شحية

أهل  من  لغريهم  واألضاحي  للحجاج،  اهلدي 
وترك  فيه،  واهلدي  احلج  عىل  عزم  فمن  البلدان، 
أضحية يف بلده، فا يأخذ من شعره وأظفاره من 
أول ذي احلجة حتى تذبح أضحيته، ما عدا املتمتع 
فيجب أن يأخذ من شعره للتحلل من العمرة. أما 
من  يأخذ  أن  له  فيجوز  فقط،  اهلدي  عىل  عزم  من 
شعره وأظفاره ما شاء حتى ُيرم، وال ينطبق عليه 

ما ينطبق عىل املضحي.

ومن كانت له أضحية فسافر للحج فا يلق رأسه 
يف احلج حتى تذبح أضحيته، فإن حلق جاها فا 
يشء عليه، والراجح أن رمي مجرة العقبة يكفي يف 



التحلل األصغر. 

وال  األصغر  التحلل  يف  رشطا  ليس  اهلدي  وذبح 
األكرب. 

الفرق بني الفدية والهدي واالأ�شحية 

  دم الفدية: ما وجب عىل احلاج أو املعتمر الرتكابه 
أحد حمظورات اإلحرام، أو ترك واجب؛ ال جيوز 

له األكل منه، وال اإلهداء، وإنام يرصفه للفقراء.

  دم اهلدي: وهو واجب عىل املتمتع والقارن ويسن 
للمفرد، جيب ذبحه يف احلرم، ولصاحبه األكل منه، 

وهيدي ويتصدق.

من  واألمصار  القرى  يف  يذبح  ما  األضحية:  دم    



هبيمة األنعام أيام عيد األضحى؛ تقربا هلل تعاىل، 
ويأكل منها وهيدي ويتصدق.

ِمَن الفروق بني الهدي واالأ�شحية

  األضحية تذبح يف مجيع الباد، واهلدي ال يذبح 
إال بمكة. 

  األضحية سنة، واهلدي منه سنة ومنه واجب. 
  يف األضحية جتزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، 

ويف اهلدي عن واحد فقط. 
بخاف  العيد،  صاة  قبل  تذبح  ال  األضحية    

اهلدي. 
بداية  من  والظفر  الشعر  عن  يمسك  املضحي   

الشهر، بخاف من أراد اهلدي.



طواف الوداع

من اأحكام طواف الوداع 

  إذا جلس احلاج بعد طواف الوداع ينتظر مغادرة 
احلملة، أو وصول احلافلة، أو تعشى، أو اشرتى 

شيئا من حاجته: فا حرج عليه.
  يسقط طواف الوداع عن احلائض والنفساء.

  ال جيوز اخلروج من مكة ملن مل يبق عليه إال طواف 
الوداع، فإن خرج مل يفده الرجوع للطواف، بل 

يلزمه دم.
  أهل جدة وبحرة ونحوهم جيب عليهم طواف 

الوداع.
  لو رجع بعد الوداع إىل منى حلاجة فا حرج.



طواف احلائ�س

قد  كانت  إذا  وداع  طواف  احلائض  عىل  ليس    

طافت لإلفاضة.

  من مل تطف لإلفاضة فا يصح طوافها، ويلزم 

ذهبت  ولو  تطهر  حتى  معها  يبقى  أن  وليها 

محلتهم.

  إذا شق عليهم البقاء فلهم أن يسافروا وهي باقية 

عىل إحرامها، ويل هلا مجيع حمظورات اإلحرام 

إال قربان الزوج.

  إذا طهرت عادت ملكة لتطوف، وتكمل حجها.



خريكم خريكم الأهله

  يف هذه املواضع ُيظهر احلج شهامة الرجال يف 

رعاية نسائهم والصرب عليهن، حتى لو أدركها 

أجلها؛  من  العودة  أو  للتأخر،  واضطر  العذر، 

  َ تأسيا بمواساته عليه الصاة والسام لعائشة 

ملا أتاها العذر.

الترصيح  من  احليض  أتاها  من  بعض  خجُل    

لوليها يوقعها يف خمالفات رشعية، وترتتب عليه 

أحكام معقدة؛ فيحتاج األمر إىل وضوح ورفق 

وحكمة.



وا�شتغفروا اهلل

باالستغفار،  عباداهتم  خيتموا  أن  عباده  اهلل  أمر 

فكان عليه الصاة والسام إذا سلم من الصاة 

اهلل عىل عباده الستغفارهم  وأثنى  ثاثا،  يستغفر 

بعد قيام الليل )ٺ  ٿ(   ]آل 

عمران: 17[، ويف احلج )ک  ک  گ  گ  

گ   گ  ڳ  ڳ( ]البقرة: 199[، 

بام  اإلتيان  عن  العبد  قصور  إىل  إشارة  ذلك  ويف 

يليق بجال املعبود، وإْن َبَذل املجهود. 



طواف الوداع اآخر املنا�شك

بالرمي،  غريه  ووكل  هنارا  التعجل  نوى  من    

يف  وكيله  عنه  رمى  ثم  الوداع،  وطاف  وخرج 

الليل، فإنه متعجل، ولكن يعيد طواف الوداع، 

فإن سافر ومل يفعل فعليه دم.

فإنه يعيد  الوداع قبل أن يذبح هديه    من طاف 

الطواف؛ ألن الذبح من النسك، وال جيوز تأخري 

يشء من النسك بعد الوداع، فإن سافر ومل يفعل 

فعليه دم عن ترك الوداع.  ]عبدالرمحن الرباك[.



منوعات

خدمة احلجاج 

العبادات  من  إلخوانه  واملسافر  احلاج  خدمة 
العظيمة، قال جماهد رمحه اهلل: »صحبت ابن عمر 
ألمحد  الزهد  خيدمني«  فكان  ألخدمه  السفر  يف   
مورسا  تاجرا  السلف  أحد  وصحب  )ص158( 

يف احلج فلام رجعا قال التاجر: »واهلل ما ظننت أّن 
يف الناس مثله، كان -واهلل- يتفّضل عيّل يف النفقة 
اخلدمة  يف  عيّل  ويتفضل  مورس،  وأنا  معرس  وهو 
وهو  يل  ويطبخ  شاب،  وأنا  ضعيف  شيخ  وهو 

صائم وأنا مفطر« لطائف املعارف )ص٢٣٢(.



وتعاونوا على الرب 

داخل  احلج،  أمن  حلفظ  األمن  رجال  مع  التعاون 

يف قوله تعاىل: )ەئ  وئ  وئ  ۇئ( ]املائدة: 

يندسون  اخلبيثة  األغراض  أصحاب  وبعض   .]٢

بني احلجاج يف الزحام للعبث بحريمهم، ورسقة 

أمواهلم، ويرتصدون أول دخوهلم احلرم للطواف 

إال  معك  حتمل  ال  احلذَر!  فاحلذَر  بمحافظهم، 

إثباَت احلملة، وما ال بّد منه عند تنقاتك.

راقب قلبك 

عىل املسلم يف احلج أن جياهد نفسه يف اخلشوع 



شدة  رغم  النسك  وروح  واألدعية  واألذكار 

الزحام، والفضل املتعلق بحال القلب يف العبادة 

مقدم عىل الفضل املتعلق بأوصاف العبادة الظاهرة 

عند تعارضهام، ومثال ذلك: إذا كان الطواف قريبا 

من الكعبة يشغل عن اخلشوع، وإذا ابتعد حرض 

احلال  مع  أبعد  مسافة  من  الطواف  فيختار  قلبه، 

األخشع، وكذلك تأخري الرمي عن أول وقته.

ن�شيحة نبوية

  »َوإِْن َأَصاَبَك َشْىٌء َفاَل َتُقْل: َلْو َأنِّى َفَعْلُت َكَذا 

َفإِنَّ  َفَعَل؛  َشاَء  َوَما  اهللُ  َر  َقدَّ ُقْل:  ولكن  َوَكَذا، 



 .)٢664( مسلم  رواه  ْيَطاِن«  الشَّ َعَمَل  َتْفَتُح  َلْو 

نفرهتم  نبوية غالية يتاجها احلجيج يف  نصيحة 

وترتيبهم ألمور  واملداخل،  للطرق  واختيارهم 

حركتهم.

  من كانت عودته عن طريق الرب فليأخذ كفايته 

من الراحة وال يكابر، وال يعرض نفسه وغريه 

للمخاطر.

وتقّبل  سفرهم،  ويرّس  احلجاج،  سّلم  اللهم   

منهم.



ن�شر ال�شنة ودحر البدعة

بعض  يفعلها  التي  الكثرية  البدع  رأى  من   

والطواف  إبراهيم،  بمقام  كالتمسح  احلجاج 

بالعامة البيضاء يف أعىل جبل عرفات، وجعلهم 

يف  تثبت  ال  أدعية  والتزام  مزارا،  البيعة  مسجد 

مواضع معينة، وغسل حىص اجلامر، وغري ذلك: 

بأمهية  وأيقن  بالسنة،  عليه  اهلل  نعمة  عظيم  علم 

من  والتحذير  واحلذر  وتعليمها،  إليها  الدعوة 

البدع وخطرها. 

)ڳ   ڳ  ڳ( ]احلج:٢8[



ومن تلك املنافع: أن احلج جمال عظيم للدعوة، 

ومن وسائلها:

  النصيحة الفردية لكل مسلم.

  إرشاد احلاج بكيفية املناسك، وللذين جييدون 
لغات أخرى دور أوسع يف ذلك.

  اإلفادة من خدمة البلوتوث.

  توزيع هواتف العلامء ودور الفتوى.

يف  الدروس  إللقاء  العلامء  مع  التنسيق    
احلمات.

  توزيع الكتب املفيدة.

  إجياد حقيبة إرشادية للحاج بلغته.



ما يكاد ل�شانه يفرت

قال شجاع بن الوليد: »كنت أحج مع سفيان؛ فام 
يكاد لسانه يفرت من األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
وهو   )64٠  /6( النباء  أعام  سري  وراجعًا«  ذاهبًا 
به  فيقتدي  هلل؛  تعبدًا  املريب  يتمثله  أن  ينبغي  سلوك 
املرتيب، ويستفيد منه احلاج. وما أَمسَّ حاجَة احلجيج 

ح.  ٍه، أو ُمنكر ُمَصحِّ إىل ناصٍح ُمَوجِّ

حتى تورمت قدماه

يشكو بعض احلجاج من انتفاخ أرجلهم، أو تورمها 

من كثرة امليش، أو طول اجللوس يف احلافلة، فلنتذكر 

هنا أن انتفاخ الرجلني يف العبادة قد حصل لسيد البرش  



ملسو هيلع هللا ىلص، فقد قام الليل حتى تورمت قدماه. متفق عليه، 

كمرسوق  والتابعني،  السلف  لبعض  حصل  وكذا 

وأيب املنذر الواسطي وغريمها. فأبرش بأجر من اهلل 

عظيم، إذا صربت واحتسبت؛ فإن اهلل ال يضيع أجر 

من أحسن عما.

جماهدة النف�س

احلج فرصة لرتبية النفس عىل الطاعة، واحلذر من 
مقارفة املعصية، ومما يتأكد احلذر منه يف املناسك: 
النفس،  يف  ضعف  فإنه  يل؛  ال  فيام  النظر  إطاق 
ووقوع يف الرفث الذي هنى اهلل عنه، فيجتهد املسلم 
يف ترويض نفسه يف تنقله ومشيه عىل حق الطريق: 



َاِم، َواألَْمُر  ، َوَكفُّ األََذى، َوَردُّ السَّ »َغضُّ اْلَبرَصِ
ويف  عليه.  متفق  امْلُنَْكِر«  َعِن  َوالنَّْهُي  بِامْلَْعُروِف، 
الكربى  يف  النسائي  رواه   » الِّ الضَّ »َوإِْرَشاُد  رواية 

)11٣6٢(، وصححه األلباين.

 تناق�س موؤمل
طرفة: شوهد حاج يلبس كاممًا عىل وجهه ويف 
الكامم إىل األمام ويشفط  يده سيجارة، فهو يشد 

شفطة! فلامذا يا ترى وضع الكامم أصًا؟!

الكل �شعيد

مسلم سويرسي جديد يقول: »لفت نظري أنه 
وتسلية،  وألعاب  ترفيه  أماكن  احلج  يف  يوجد  ال 

ولكن مع ذلك الكل سعيد«. 



تعليق: )ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   
ڳ  ڳ   ڱ(   ]يونس: 58[.

ا�شاألوا اأهل العلم

اجلهل عدو فاضح وخمٍز، فهذا ال شعر له فحلق 
شاربه عند التحلل!! 

يلقنهم  الذي  باملطوف  يسمى  ما  يتبعون  وهؤالء 
قال:هات  الزحام  يف  غرتته  سقطت  فلام  األدعية، 

الغرتة يا ولد،فرددوا خلفه: هات الغرتة ياولد! 
وآخر طاف الوداع قبل وقته، فطاف سبعا أخرى 
جاهل!  أفتاه  كام  األول  مفعول  ليمسح  بالعكس؛ 
الكعبة  إىل  وأشار  احلرم،  من  بظهره  خرج  وآخر 

ملوحا بيده بدل طواف الوداع!



اجلهل داء
وشوهد  وسبها،  اجلمرات  لعن  اجلهل:  ومن 

بحلوى  العارش  يوم  العقبة  مجرة  يرمي  أحدهم 

العيد!! ووقف اثنان يف آخر احلج يفاوض أحدمها 

اآلخر يف رشاء حجته لصالح أبيه امليت! 

يصيل  أن  بّد  ال  أنه  ويظن  أمه،  عن  حج  وآخر 

ركعتي الطواف يف مكان النساء! 

وامرأة مل تتذّكر قّص شعرها إال يف بلدها، فأفتاها 

ليوضع  املقصوص  الشعر  إرسال  بوجوب  جاهل 

عند املروة!.



ختام احلج

لوعة حاج

ووّدعِت احلجـاُج بيَت إهلـنا

وكلهم جتري من احلزن عينــاه

فلله كم باٍك وصـاحب حسـرة

يود بـأن اللـه كــان توفاه

فلو تشهد التوديع يومـا لِبيتِه

فـإن فراق البيت ُمّر وجـدناه

فمــا ُفرقة األوالد واهلل إنـه



أمّر وأدهـى ذاك شء خربنـاه

فمن مل جيّرب ليس يعرف قدره

فجّرب جتد تصديق مـا قد ذكرناه

 ] األمري الصنعاين[.

كيوم ولدته اأمه

َكَيْوِم  َيْفُسْق، َرَجَع  َومَلْ  َيْرُفْث،  َفَلْم   )َمْن َحجَّ هللِ 

بغري  بيضاء  صفحة  أي:  عليه.  متفق  ُه(  ُأمُّ َوَلَدْتُه 

ذنب، إنام هي ملن كان حجه مربورا، فإن كنت من 

أهلها فام أحراك أن حترص عىل املحافظة عىل نقاء 

صفحتك، وإن مل تكن منهم فتدارك اهلفوات قبل 



الفوات. قال ابن أيب رواد: »أدركتهم جيتهدون يف 

العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم اهلّم: أيقبل 

منهم أم ال؟«  لطائف املعارف )ص٢٠9(.

وقلوبهم وجلة 

واألعامل  للطاعات  عظيمة  مواسم  مضت 

من  وخشية  إحسانا  مجع  فاملؤمن  الصاحلات، 

العذاب.  من  وأمنا  إساءة  مجع  واملنافق  العذاب، 

)ٱ   اهلل  قول  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ  عائشُة  وسألت 

أهم   ،]6٠ ]املؤمنون:  پ(  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  



»ال،  هلا:  فقال  ويرسقون؟  اخلمر  يرشبون  الذين 

ويتصدقون،  ويصلون  يصومون  الذين  ولكنهم 

ُيَساِرُعوَن  }ُأوَلئَِك  منهم.  ُتقبل  أال  خيافون  وهم 

الرتمذي  رواه  َسابُِقوَن{«.  ا  هَلَ َوُهْم  اِت  رْيَ اْلَ ِف 

)٣175(، وصححه األلباين. 

ختام املنا�شك

فقال:  بذكره  األمر  املناسك  ختام  اهلل  جعل 

ڻ   ڻ   ڻ   ں   )ں  

]البقرة:  ہ(  ہ   ۀ   ۀ   ڻ  

االستقامة  عهد  عىل  املسلم  ليظل  وذلك   ،]٢٠٠



التقوى  درب  يف  املسرية  ويواصل  والصاح، 

األيام  هذه  يف  حاله  هذا  شخصا  وإن  والفاح، 

جلدير به أن يواصل بعد حجه ما كان منه يف حجه، 

من إقامة لذكر اهلل، وتذلل بالعبودية له.

كان عمله دمية

واألذكار،  األدعية  من  أكثرت  الوداع  قبل 

فاجعلها عادة ال موسام منقطعا، سألت عن أحكام 

حياتك  أمور  يف  ديدنك  فليكن  بشغف،  حجك 

فلتكن  اإلحرام،  حمظورات  عن  احرتزت  كلها، 

بعض  أصابتك  احلرام،  عن  وبعدا  احرتازا  أكثر 



املشاق، فا تضيع أجرها بإكثار الشكاية واللوم، 

يف  والسامة  لألعامل،  حمبطات  والرياء  الُعجب 

إخفاء ما كان بينك وبني موالك من ترضع وبكاء 

وافتقار. 

اأمل حتج؟ 

من حج فقد استكمل أركان اإلسام اخلمسة، 

الذين  أحد  حج  البنيان؟  هدم  يف  يسعى  فكيف 

تقّدموا فهّم بعد احلّج بفعل معصية فناداه إنسان: 

ويلك أمل حتّج؟! فعصمه اهلل هبذه الكلمة واستمر 

عىل الطاعات.



من مكا�شب احلج

أداء  عىل  للتعود  عظيمة  فرصة  احلج  كان 

الواجبات، كصاة الفجر مجاعة، وترك املحرمات، 

فرصة  وكان  القنوات.  وفساد  الغناء،  كسامع 

من  بالتجرد  املألوف،  خمالفة  عىل  النفس  لتعويد 

املابس املعتادة، والنوم يف العراء، وفوق احلىص 

اآلخرين،  إزعاج  وحتمل  مزدلفة،  يف  واحلجارة 

والربد، والبعوض، والوقوف انتظارا عند دورات 

املياه. وهذا مكسب مهم يستعان به يف أمور احلياة.



النقيعة والتحفة

ال بأس أن يعمل أهل احلاج وجريانه وأصدقاؤه 

مناسك  إكامل  من  عليه  اهلل  َمنَّ  بام  احتفاء  مأدبة 

ويدعو  ذلك،  احلاج  يصنع  أن  حرج  وال  احلج، 

إليه من شاء، وما يصنعه احلاج يسمى »النقيعة«، 

وما ُيصنع لقدومه يسمى »التحفة«. 

حتى ال�شوكة ُي�شاكها

يصاب كثري من احلجاج بعد رجوعهم بأعراض 

من االلتهابات والرشح، وقد تطول مدهتا، وهذا 

إن شاء اهلل مما يتمم األجر، ويسد اخللل، ويكفر 



َواَل  َنَصٍب،   ِمْن  اْلُْسلَِم  ُيِصيُب  »َما  فــ  الذنب، 

 ، َغمٍّ َواَل  َأًذى،  َواَل  ُحْزٍن،  َواَل   ، َهمٍّ َواَل  َوَصٍب،  

ا ِمْن َخَطاَياُه«  َر اهللُ ِبَ ْوَكة ُيَشاُكَها إاِلَّ َكفَّ َحتَّى الشَّ

بسبب  كانت  إذا  فكيف   ،)564٢( البخاري  رواه 

طاعة هلل تعاىل؟!

وآخر دعوانا : أن احلمد هلل رب العاملني.  


