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مع حتيات وكالة مهرا�س

뇾跾껾䀆䀆䀆



مقدمة املؤلف

علـى  والسـام  والصـاة  هلل،  الحمـد 
رسـول اهلل، وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن، 

وبعـد: 
صفـة  لمعرفـة  سـهلة  طريقـة  فهـذه 
طريـق  عـن  جعلتهـا  الحـج،  وأحـكام 
السـؤال والجـواب؛ ليسـهل فهمهـا لمـن 
أراد أداء الحـج علـى الكيفيـة الصحيحـة 
جعلتهـا  وقـد  الشـرع،  يف  الـواردة 
مختصـرة ليسـهل قراءتهـا لمريـدي حـج 
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لطلـب  تلبيـة  وهـذا  الحـرام،  اهلل  بيـت 
ب�ن  )اإبراهي�م  المبـارك/  الفاضـل  األخ 
لوكال�ة  العـام  المديـر  مهرا��س(  اأحم�د 

وخدم�ات  وال�س�ياحة  لل�س�فريات  مهرا��س 

احل�ج والعم�رة، حفظـه اهلل وبـارك فيه ويف 

جهـوده التـي يقـوم بهـا يف خدمـة الحجاج 
يف  يبـارك  أن  اهلل  ونسـأل  والمعتمريـن، 
وأن  الوكالـة،  هـذه  المشـرفين جميًعـا يف 

والنجـاح. بالتوفيـق  جهودهـم  يكلِّـل 
كمـا نسـأل اهلل أن ينفـع بهـذه الرسـالة، 
مهـراس  وكالـة  يف  لإلخـوة  يكتـب  وأن 
بطباعـة  قامـوا  حيـث  والثـواب،  األجـر 
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هـذه الرسـالة علـى نفقتهم، وأسـأل اهلل أن 
يكتـب لهـا القبـول بيـن عبـاده، والحمد هلل 

العالميـن. رب 

كتبه: 
دار احلديث للعلوم الرشعية

مسجد ذي النورين - اليمن - ذمار
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س: ما هو تعريف احلج؟
وشــرًعا:  القصــد،  لغــة:  الحــج  ج: 
قصــد مكــة لعمــل مخصــوص يف زمــن 

. ص مخصــو
    

 س: ما حكم احلج؟ 
ج: الحــج واجــب يف العمــر مــرة لمــن 
توفــرت فيــه الشــروط، وهــي: اإلســام، 
والعقــل، والبلــوغ، والحريــة، واالســتطاعة 
بالمــال والبــدن، والَمْحــَرم يف حــقِّ المــرأة، 
 ،)239/5( »الفــروع«  الطريــق.  وأمــن 

»المجمــوع« )4/7(.
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س: مــن توفــرت فيــه رشوط االســتطاعة 
هــل جيــب عليــه احلــج عــى الفــور؟ 

الراجـــح.  القـــول  علــــى  نعم،  ج: 
»الكايف« البن قدامة )467/1(، »المغني« 

.)232/3(
    

احلــج  عــى  قــادر  غــَر  كان  مــن  س: 
ــة املــال، فهــل جيــب عليــه أن  بســبب قلَّ

للحــج؟ يســتدين 
ال  أنــه  الفقهــاء  بيــن  خــاف  ال  ج: 
ــج  ، والح ــجَّ ــتدين ليح ــه أن يس ــب علي يج
يف حقــه غيــر واجــب؛ ألنــه غيــر مســتطيع، 
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ــه  ــن نفس ــرف م ــو يع ــرض وه ــن إن اقت لك
أنــه ســيقضي دينــه؛ فالصحيــح أنــه ال بــأس 
بذلــك، ويعتبــر الحــج إن أتــى بــه بإخاص 
هلل ومتابعــة ســنة رســول اهلل | ُيرجــى لــه 

القبــول. »المجمــوع« )61/7(.
    

احلج،  أم  الدين  قضاء  يقدم  أهيام  س: 
ومن حج وعليه دين فام حكم حجه؟

ج: تقـول اللجنـة الدائمـة برئاسـة ابـن 
بـاز: ومـن كان عليـه دين مطالـب به بحيث 
عـن  الشـخص  يمنعـون  الديـن  أهـل  إن 
الحـج إال بعد وفـاء ديونهم، فإنـه ال يحج؛ 
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ألنـه غيـر مسـتطيع، وإذا لم يطالبـوه ويعلم 
منهـم التسـامح؛ فإنـه يجـوز له، وقـد يكون 
»اللجنـة  ديونـه.  ألداء  خيـرٍ  سـبَب  ـه  حجُّ
الدائمـة، المجموعـة األولـى« )46/11(.

»قضــاء   :& عثيميــن  ابــن  ويقــول 
الديــن أهــم مــن الحــج، والريــال الــذي 
ــرة  ــن عش ــر م ــن خي ــاء الدي ــه يف قض يصرف
ريــاالت يصرفهــا يف الحــج«. »مجمــوع 

.)89/21( فتــاواه« 
ــه  ــن، فحجُّ ــه َدي ولكــن مــن حــجَّ وعلي
مــن  ليــس  الديــن  قضــاء  ألن  صحيــح؛ 

شــروط صحــة الحــج.  
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س: اذكر شيًئا من فضائل احلج؟
َأبِــي  َعــْن  الصحيحيــن:  يف  جــاء  ج: 
َأيُّ   :| النَّبِــيُّ  ُســئَِل  َقــاَل:   ،# ُهَرْيــَرَة 
بِــاهللِ  »إِيَمــاٌن  َقــاَل:  َأْفَضــُل؟  األَْعَمــاِل 
ــاٌد  ــاَل: »ِجَه ــاَذا؟ َق ــمَّ َم ــَل: ُث ــولِِه«، ِقي َوَرُس
َقــاَل:  َمــاَذا؟  ُثــمَّ  ِقيــَل:  فِــي َســبِيِل اهللِ«، 
برقــم  البخــاري  رواه  َمْبــُروٌر«.  »َحــجٌّ 

.)83( برقــم  ومســلم   ،)1519(
ُهَرْيَرَة  َأبِي  َعْن  البخاري:  عند  وجاء 
»َمْن  َيُقوُل:   | النَّبِيَّ  َسِمْعُت  َقاَل:   ،#
ِه َفَلْم َيْرُفْث، َوَلْم َيْفُسْق؛ َرَجَع َكَيْوِم  َحجَّ لِلَّ
ُه«، رواه البخاري برقم )1521(. َوَلَدْتُه ُأمُّ
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ُهَرْيَرَة  َأبِي  َعْن  الصحيحين:  يف  وجاء 
إَِلى  »الُعْمَرُة  َقاَل:   | اهللِ  َرُسوَل  َأنَّ   :#
الَمْبُروُر  َوالَحجُّ  َبْينَُهَما،  لَِما  اَرٌة  َكفَّ الُعْمَرِة 
البخاري  رواه  الَجنَُّة«.  إاِلَّ  َجَزاٌء  َلُه  َلْيَس 

برقم )1773(، ومسلم برقم )1349(.
وجـاء عنـد الترمـذي: َعـْن َعْبـِد اهللِ ْبـِن 
َمْسـُعوٍد َقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل اهللِ |: »َتابُِعـوا 
ُهَمـا َينِْفَيـاِن الَفْقـَر  َبْيـَن الَحـجِّ َوالُعْمـَرِة؛ َفإِنَّ
ُنـوَب َكَمـا َينِْفـي الكِيُر َخَبـَث الَحِديِد،  َوالذُّ
ـِة  لِْلَحجَّ َوَلْيـَس  ـِة،  َوالِفضَّ َهـِب،  َوالذَّ
ُة«. رواه الترمذي  الَمْبـُروَرِة َثـَواٌب إاِلَّ الَجنَـّ

األلبـاين.  وصححـه   ،)810( برقـم 
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يف  والنسـائي  الترمـذي،  عنـد  وجـاء 
»الكبـرى«: َعـْن َأبِي ُهَرْيَرَة #: َأنَّ َرُسـوَل 
ِعيـِف  َوالضَّ اْلَكبِيـرِ  »ِجَهـاُد  َقـاَل:   | اهللِ 
الترمـذي  رواه  َواْلُعْمـَرُة«.  اْلَحـجُّ  َواْلَمـْرَأِة 
»الكبـرى«  يف  والنسـائي   ،)9459( برقـم 

األلبـاين. وحسـنه   ،)3592( برقـم 
وجــاء عنــد أحمد: َعــْن َماِعــٍز #، َعِن 
ــُه ُســئَِل: َأيُّ اأْلَْعَمــاِل َأْفَضــُل؟  النَّبـِـيِّ | َأنَّ
َقــاَل: »إِيَمــاٌن بـِـاهللِ َوْحــَدُه، ُثــمَّ اْلِجَهــاُد، ُثــمَّ 
ــَن  ــا َبْي ٌة َتْفُضــُل َســائَِر اْلَعَمــِل َكَم ــرَّ ــٌة َب َحجَّ
ــْمِس إَِلــى َمْغرِبَِهــا«. رواه أحمــد  َمْطَلــِع الشَّ

برقــم )19010(، وصححــه األلبــاين.
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ــَر،  ــِن ُعَم ــِن اْب ــي: َع ــد البيهق ــاء عن وج
»َمــا  َيُقــوُل:   | النَّبِــيَّ  َســِمْعُت  َقــاَل: 
ــًدا؛  ــُع َي ــًا َواَل َيَض ــاجِّ ِرْج ــُل اْلَح ــُع إِبِ َيْرَف
َمَحــى  َأْو  َحَســنًَة،  بَِهــا  َلــُه  اهللُ  َكَتــَب  إاِلَّ 
ــا َدَرَجــًة«. أخرجــه  ــُه َســيَِّئًة، َأْو َرَفَعــُه بَِه َعنْ
 ،)3821( برقــم  »الشــعب«  يف  البيهقــي 

األلبــاين. وحســنه 
ُعَمَر  اْبِن  َعِن  ماجه:  ابن  عند  وجاء 
#، َعِن النَّبِيِّ | َقاَل: »اْلَغاِزي فِي َسبِيِل 
َدَعاُهْم  اهللِ،  َوْفُد  َواْلُمْعَتِمُر؛  َواْلَحاجُّ  اهللِ، 
ابن  رواه  َفَأْعَطاُهْم«.  َوَسَأُلوُه  َفَأَجاُبوُه، 

ماجه برقم )2893(، وحسنه األلباين.
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ُعَمــَر  اْبــِن  َعــِن  البــزار:  وجــاء عنــد 
ــي  ــيِّ | فِ ــَع النَّبِ ــًدا َم ــُت َقاِع ــاَل: ُكنْ # َق
َمْســِجِد ِمنًــى، َفَأَتــاُه َرُجــٌل ِمــَن األَْنَصــاِر 
َقــااَل:  ُثــمَّ  َما،  َفَســلَّ َثِقيــٍف  ِمــْن  َوَرُجــٌل 
َيــا َرســوَل اهللِ, ِجْئنَــا َنْســَأُلَك. َفَقــاَل: »إِْن 
َتْســَأاَلنِي  ِجْئُتَمــا  بَِمــا  َأْخَبْرُتُكَمــا  ِشــْئُتَما 
ُأْمِســَك  َأْن  ِشــْئُتَما  َوإن  َفَعْلــُت،  َعنْــُه 
َيــا  َأْخبِْرَنــا  َفَقــااَل:  َفَعْلــُت«.  َوَتْســَأاَلنِي 
 : لألَْنَصــاِريِّ الثََّقِفــيُّ  َفَقــاَل  اهللِ.  َرُســوَل 
َســْل. َفَقــاَل: َأْخبِْرنِــي َيــا َرُســوَل اهللِ. َقــاَل: 
»ِجْئَتنـِـي َتْســَأُلنِي َعــْن َمْخَرِجــَك ِمــْن َبْيتـِـَك 
ــْن  ــِه، َوَع ــَك فِي ــا َل ــَراَم، َوَم ــَت اْلَح ــُؤمُّ اْلَبْي َت
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ــَك فِيِهَمــا،  ــا َل ــَواِف، َوَم ــَك َبْعــَد الطَّ َرْكَعَتْي
ــا  ــْرَوِة، َوَم ــا َواْلَم َف ــَن الصَّ ــَك َبْي ــْن َطَوافِ َوَع
َلــَك فِيــِه، َوَوُقوفـِـَك َعِشــيََّة َعَرَفــَة، َوَمــا َلــَك 
فِيــِه، َوَعــْن َرْميِــَك اْلِجَمــاَر، َوَمــا َلــَك فِيــِه، 
ــِه، َوَعــْن َحْلِقــَك  َوَعــْن َنْحــرَِك َوَمــا َلــَك فِي
َطَوافِــَك  َوَعــْن  فِيــِه،  َلــَك  َوَمــا  َرْأَســَك، 
َمــَع  فِيــِه  َلــَك  َوَمــا  َذلِــَك،  َبْعــَد  بِاْلَبْيــِت 
 ، ــَك بِاْلَحــقِّ ــِذي َبَعَث ــاَل: َوالَّ اإِلَفاَضــِة«، َفَق
ــَك إَِذا  َعــْن َهــَذا ِجْئــُت َأْســَأُلَك. َقــاَل: »َفإِنَّ
ــَت اْلَحــَراَم اَل  ــُؤمُّ اْلَبْي ــَك َت َخَرْجــَت ِمــْن َبْيتِ
ــا، َواَل َتْرَفُعــُه إالَّ َكَتــَب  َتَضــُع َناَقُتــَك ُخفًّ
ــًة،  ــَك َخطِيَئ ــا َعنْ ــنًَة، َوَمَح ــِه َحَس ــَك بِ اهللُ َل
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َكِعْتــِق  الطَّــَواِف  َبْعــَد  َرْكَعَتــاَك  ــا  َوَأمَّ
ــَك  ــا َطَواُف ــَماِعيَل، َوَأمَّ ــي إِْس ــْن َبنِ ــٍة ِم َرَقَب
َفــا َواْلَمــْرَوِة َبْعــَد َذلـِـَك َكِعْتــِق َســْبِعيَن  بِالصَّ
ــإِنَّ اهللَ  ــَة َف ــيََّة َعَرَف ــَك َعِش ــا ُوُقوُف ــًة، َوَأمَّ َرَقَب
ْنَيــا  َتَبــاَرَك َوَتَعاَلــى َيْهبِــُط إَِلــى َســَماِء الدُّ
َفُيَباِهــي بُِكــُم اْلَمائَِكــَة، َيُقــوُل: ِعَبــاِدي 
َعِميــٍق،  َفــجٍّ  ُكلِّ  ِمــْن  ُشــْعًثا  َجاُءونِــي 
ُذُنوُبُكــْم  َكاَنــْت  َفَلــْو  َرْحَمتِــي،  َيْرُجــوَن 
ــِد  ْمــِل، َأْو َكَقْطــرِ اْلَمَطــرِ، َأْو َكَزَب َكَعــَدِد الرَّ
َأفِيُضــوا  َلَغَفْرُتَهــا،  َأْو  َلَغَفَرَهــا،  اْلَبْحــرِ؛ 
ــُه.  ــَفْعُتْم َل ــْن َش ــْم َولَِم ــوًرا َلُك ــاِدي َمْغُف ِعَب
ــاٍة  ــُكلِّ َحَص ــَك بِ ــاَر َفَل ــَك اْلِجَم ــا َرْمُي َوَأمَّ
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ــا َنْحــُرَك  َرَمْيَتَهــا َكبِيــَرٌة ِمــَن اْلُموبَِقــاِت، َوَأمَّ
ــَك  ــا ِحَاُق ــَك، َوَأمَّ ــَد َربِّ ــَك ِعنْ ــوٌر َل َفَمْذُخ
ــا َحَســنٌَة  ــُكلِّ َشــْعَرٍة َحَلْقَتَه ــَك بِ َرْأَســَك َفَل
ــا َطَواُفــَك  ــَك بَِهــا َخطِيَئــٌة، َوَأمَّ َوُيْمَحــى َعنْ
ــَك َتُطــوُف َواَل َذْنــَب  بِاْلَبْيــِت َبْعــَد َذلـِـَك َفإِنَّ
َلــَك، َيْأتِــي َمَلــٌك َحتَّــى َيَضــَع َيَدْيــِه َبْيــَن 
َكتَِفْيــَك، َفَيُقــوُل: اْعَمــْل فِيَمــا َتْســَتْقبُِل َفَقــْد 
ُغِفــَر َلــَك َمــا َمَضــى«. أخرجــه البــزار برقــم 

األلبــاين. وحســنه   ،)6177(
وجــاء عنــد الطبــراين يف »األوســط«: 
َعــْن َأبِــي ُهَرْيــَرَة # َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اهللِ 
ــُه  ــَب َل ــاَت؛ ُكتِ ــا َفَم ــْن َخــَرَج َحاجًّ |: »َم



مع حتيات وكالة مهرا�س

18

َأْجــُر اْلَحــاجِّ إَِلــى َيــْوِم اْلِقَياَمــِة، َوَمــْن َخــَرَج 
ــرِ  ــُر اْلُمْعَتِم ــُه َأْج ــَب َل ــاَت؛ ُكتِ ــًرا َفَم ُمْعَتِم
َغاِزًيــا  َخــَرَج  َوَمــْن  اْلِقَياَمــِة،  َيــْوِم  إَِلــى 
ــْوِم  ــى َي ــاِزي إَِل ــُر اْلَغ ــُه َأْج ــَب َل ــاَت؛ ُكتِ َفَم
ــراين يف »األوســط«  ــِة«. أخرجــه الطب اْلِقَياَم

برقــم )5321(، وصححــه األلبــاين.
    

س: نريــد نصيحــة ملــن يريــد الذهــاب ألداء 
احلــج. 

اِريِّ  ج: جــاء يف مســلم: َعــْن َتِميــٍم الــدَّ
يُن النَِّصيَحُة«،  #، َأنَّ النَّبـِـيَّ | َقــاَل: »الدِّ
ــِه َولِكَِتابِــِه َولَِرُســولِِه  ُقْلنَــا: لَِمــْن؟ َقــاَل: »لِلَّ
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رواه  تِِهــْم«،  َوَعامَّ اْلُمْســِلِميَن  ــِة  َوأِلَئِمَّ
ــم )55(. ــلم برق مس

ــا ننصــح بــه مــن أراد الحــج؛ أن  فممَّ
علــى  يحــرص  وأن  هلل،  عمَلــه  ُيخلــص 
متابعــة رســول اهلل - صلــى اهلل عليــه وعلــى 
أعمالــه؛  كل  يف   - وســلم  وصحبــه  آلــه 
فهمــا شــرطان لقبــول العمــل، وال ُيقبــل 

أي عمــل إال بهمــا. 
ال  حتــى  الحــج  أحــكام  يتعلــم  وأن 
مالــه  يكــون  وأن  منهــا،  بشــيء  يخــل 
ــَرَة #،  ــي ُهَرْي ــْن َأبِ ــاء َع ــد ج ــااًل؛ فق ح
ــاُس،  ــا النَّ َه ــوُل اهللِ |: »َأيُّ ــاَل َرُس ــاَل: َق َق
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اهللَ  َوإِنَّ  َطيًِّبــا،  إاِلَّ  َيْقَبــُل  اَل  َطيِّــٌب  اهللَ  إِنَّ 
َأَمــَر اْلُمْؤِمنِيــَن بَِمــا َأَمــَر بِــِه اْلُمْرَســِليَن، 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  َفَقــاَل: 
]المؤمنــون: 51[،  ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ 

َوَقــاَل: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ــَل  ُج ــَر الرَّ ــمَّ َذَك ڌ﴾ ]البقــرة: 172[. ُث

ــَفَر َأْشــَعَث َأْغَبــَر، َيُمــدُّ َيَدْيــِه إَِلــى  ُيطِيــُل السَّ
. َوَمْطَعُمــُه َحــَراٌم،  ، َيــا َربِّ ــَماِء: َيــا َربِّ السَّ
َوَمْشــَرُبُه َحــَراٌم، َوَمْلَبُســُه َحــَراٌم، َوُغــِذَي 
ــَك؟«، رواه  ــى ُيْســَتَجاُب لَِذلِ بِاْلَحــَراِم؛ َفَأنَّ

مســلم برقــم )1015(. 
وأن يكتــب الوصيــة بمــا لــه ومــا عليــه؛ 
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فهــو ال يــدري هــل يعــود إلــى بلــده أم ال؟ 
»الفواكــه الــدواين« )375/1(. 

وأن يحافــظ علــى مــن يعــول مــن أهلــه 
وأوالده، وذلــك بتــرك مــن يقــوم بهــم يف 
ســفره ومــن يرعاهــم يف مغيبــه. »حاشــية 

الهيتمــي« )صـــ26(.
وأن يختــار الرفقــة الطيبــة يف ســفره، 
القنــاع«  »كشــاف  يف   & البهوتــي  قــال 
ــر أن يكــون الرفيــق  )399/2(: وإن تيسَّ

بغــرزه.  فليستمســك  عالًمــا؛ 
وأن يدعـو لمـن يخلفهم، قال الرسـول 
لَِمـْن  َفْلَيُقـْل  ُيَسـافَِر  َأْن  َأَراَد  »َمـْن   :|
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ُيَضيِّـُع  اَل  الَّـِذي  اهللَ  َأْسـَتْوِدُعُكُم  ـُف:  ُيَخلِّ
 ،)823( للطبـراين  »الدعـاء«  َوَدائَِعـُه«. 

ُهَرْيـَرَة.  َأبِـي  َعـْن  األلبـاين،  وحسـنه 
َأبِــي  َعــْن  ماجــه:  ابــن  عنــد  وجــاء 
ــوُل اهللِ |  ــي َرُس َعنِ ــاَل: َودَّ ــَرَة #، َق ُهَرْي
َتِضيــُع  اَل  الَّــِذي  اهللَ  »َأْســَتْوِدُعَك  َفَقــاَل: 
َوَدائُِعــُه«. رواه ابــن ماجــه برقــم )2825(، 

األلبــاين. وصححــه 
وكان الرســول | إذا ودَّع أحــًدا قــال: 
»أســتودع اهلل دينــك وأمانتــك وخواتيــم 

ــك«.  عمل
ــاَل:  ــَة، َق ــْن َقَزَع ــد أبــي داود َع جــاء عن
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ْعــَك َكَمــا  َقــاَل لِــي اْبــُن ُعَمــَر: َهُلــمَّ ُأَودِّ
اهللَ  »َأْســَتْوِدُع   :| اهللِ  َرُســوُل  َعنِــي  َودَّ
ــَك«. رواه  ــَم َعَمِل ــَك َوَخَواتِي ــَك َوَأَماَنَت ِدينَ
أبــو داود برقــم )2600(، والترمــذي برقــم 

األلبــاين. وصححــه   ،)3443(
بدعــاء  يدعــو  أن  بــه  ينصــح  وممــا 
َعــْن  جــاء  فقــد  المنــزل،  مــن  الخــروج 
ــاَل:  ــيَّ | َق ــٍك #، َأنَّ النَّبِ ــِن َمالِ ــِس ْب َأَن
ــِم  ــاَل: بِاْس ــِه َفَق ــْن َبْيتِ ــُل ِم ُج ــَرَج الرَّ »إَِذا َخ
َة  ْلــُت َعَلــى اهللِ، اَل َحــْوَل َواَل ُقــوَّ اهللِ َتَوكَّ
ُهِديــَت،  ِحينَئِــٍذ:  ُيَقــاُل  َقــاَل:  بِــاهللِ.  إاِلَّ 
ــَياطِيُن،  ــى َلــُه الشَّ َوُكِفيــَت، َوُوِقيــَت؛ َفَتَتنَحَّ
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َفَيُقــوُل َلــُه َشــْيَطاٌن آَخــُر: َكْيــَف َلــَك بَِرُجــٍل 
َقــْد ُهــِدَي َوُكِفــَي َوُوِقــَي؟«. رواه أبــو داود 

األلبــاين. وصححــه   ،)5095( برقــم 
علــى  ركــب  إذا  بــه  ينصــح  وممــا 
يأتــي  الطائــرة؛ أن  البــاص أو  ســيارته أو 
بدعــاء الركــوب، وهــو: أن يكبــر ثاًثــا 
ــَذا،  ــا َه َر َلنَ ــخَّ ــِذي َس ــْبَحاَن الَّ ــول: »ُس ويق
َربِّنَــا  إَِلــى  ــا  َوإِنَّ ُمْقرِنِيــَن،  َلــُه  ـا  ُكنَـّ َوَمــا 
َلُمنَْقِلُبــوَن«. ثــم يقــول يف بدايــة الســفر: 
ــرَّ  ــَذا اْلبِ ــَفرَِنا َه ــي َس ــَأُلَك فِ ــا َنْس ــمَّ إِنَّ ُه »اللَّ
َتْرَضــى،  َمــا  اْلَعَمــِل  َوِمــَن  َوالتَّْقــَوى، 
ْن َعَلْينَــا َســَفَرَنا َهــَذا، َواْطــِو َعنَّــا  ُهــمَّ َهــوِّ اللَّ
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ــَفرِ،  ــي السَّ اِحــُب فِ ــَت الصَّ ُبْعــَدُه، اللُهــمَّ َأْن
ــوُذ  ــي َأُع ــمَّ إِنِّ ــِل، اللُه ــي اأْلَْه ــُة فِ َواْلَخِليَف
ــرِ،  ــِة اْلَمنَْظ ــَفرِ، َوَكآَب ــاِء السَّ ــْن َوْعَث ــَك ِم بِ
َواأْلَْهــِل«،  اْلَمــاِل  فِــي  اْلُمنَْقَلــِب  َوُســوِء 
رأى  وإذا  رجوعــه،  بدايــة  يف  ويقولهــن 
ــا  ــُدوَن لَِربِّنَ ــوَن َعابِ ــوَن َتائُِب ــال: »آيُِب ــده ق بل
ــده  ــل بل ــى يدخ ــا حت ــُدوَن«، ويكرره َحاِم
ــم )3086(. ــاري برق ــة البخ ــا يف رواي كم

البخــاري  عنــد  جــاء  وللفائــدة: 
ومســلم: َعــْن َعْبــِد اهللِ ْبــِن ُعَمــَر ^، َأنَّ 
َرُســوَل اهللِ | َكاَن إَِذا َقَفــَل ِمــْن َغــْزٍو َأْو 
َحــجٍّ َأْو ُعْمــَرٍة، ُيَكبِّــُر َعَلــى ُكلِّ َشــَرٍف ِمــَن 
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األَْرِض َثــَاَث َتْكبِيــَراٍت، ُثــمَّ َيُقــوُل: »اَل 
إَِلــَه إاِلَّ اهللُ َوْحــَدُه اَل َشــرِيَك َلــُه، َلــُه الُمْلــُك 
ــُه الَحْمــُد، َوُهــَو َعَلــى ُكلِّ َشــْيٍء َقِديــٌر،  َوَل
لَِربِّنَــا  َتائُِبــوَن َعابِــُدوَن َســاِجُدوَن  آيُِبــوَن 
َحاِمــُدوَن، َصــَدَق اهللُ َوْعــَدُه، َوَنَصــَر َعْبــَدُه، 
ــاري  ــَدُه«. رواه البخ ــَزاَب َوْح ــَزَم األَْح َوَه
ــم )1344(.  ــلم برق ــم )1797(، ومس رق
وممـا ينصـح بـه أن ال يسـافر وحـده با 

رفقـة، بـل يحرص علـى الرفقـة الطيبة. 
ومما ينصح به أن يتعلم شيًئا من أحكام 
السفر، فمن ذلك  المحافظة على استغال 
حيث  سيارته  على  النافلة  بصاة  السفر 
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القبلة،  استقبال  يشترط  فا  به،  توجهت 
»المغني«  والسجود.  بالركوع  ويومئ 

)314/1(، »المجموع« )232/3(.
الصلوات  على  المحافظة  وأيًضا 
الجمع  له  يجوز  أنه  وليعلم  المكتوبة، 
والقصر يف سفره، وال يلزمه صاة الرواتب 
إال  وبعدها  الصلوات  قبل  التي  )السنن( 
الوتر  صاة  على  ويحافظ  الفجر،  سنة 
ذلك.  على   | النبي  لمداومة  سفره؛  يف 

»حاشية ابن القاسم« )213/2(.
ويــؤذن للصــاة المفروضــة يف ســفره، 
الصــاة  كانــت  وإذا  اســتحباًبا،  ويقيــم 
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وصلــى،  وأقــام  لألولــى  أذَّن  جمًعــا 
»المغنــي«  ويصلــي.  للثانيــة  يقيــم  ثــم 
 ،)83/3( »المجمــوع«   ،)304/1(
ابــن  »حاشــية   ،)289/1( »المبــدع« 

.)452/1( القاســم« 
ــل  ــام اللي ــى وقي ــي الضح ــه أن يصل ول
وينصــح  ســكنه،  ويف  راحلتــه،  علــى 
المســافر أن يبتعــد عــن الذنــوب يف ســفره 
ــك البعــد يف الســفر عــن  وحضــره، مــن ذل
ــى  ــب إل ــه ذاه ــم أن ــاين، وليعل ــماع األغ س
البلــد الحــرام، وهكــذا يبتعــد عــن الغيبــة: 
وهــي أن تذكــر أخــاك بمــا يكــره، مثــل 
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أن تقــول: هــو قصيــر أو طويــل أو ســيِّئ 
الخلــق. علــى جهــة الــذم، والنميمــة: وهــي 
نقــل الــكام مــن شــخص إلــى شــخص 
علــى جهــة اإلفســاد، وهمــا مــن كبائــر 
ــيره  ــي يف تفس ــاع. القرطب ــوب باإلجم الذن

.)239/20(  ،)337/16(
وعلــى المســافر أن يبتعــد يف ســفره عــن 

الســباب والكــذب واللعن.
بالرفقــاء،  الرفــق  بــه  ينصــح  وممــا 
علــى  والصبــر  لألخطــاء،  والتحمــل 
الــزالت، وأن يكــون قــدوة لغيــره، وأيًضــا 
ليحــرص علــى تعليــم الجاهــل والصبــر 
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علــى كبيــر الســن، والتحمــل لآلخريــن، 
ــر  ــك تأمي ــآداب الســفر، مــن ذل ــأدُّب ب والت
دام  مــا  يخالفونــه يف ســفره  أحدهــم وال 

اهلل. بطاعــة  يأمرهــم 
    

س: هل من نصيحة للمرأة التي ستحج؟ 
ســتحج  التــي  المــرأة  ننصــح  ج: 
للحــاج،  النصيحــة  مــن  م  تقــدَّ  بمــا 
عليهــا  يجــب  أنــه  ذلــك  علــى   وِزْد 
ويجــب  بمْحــَرم،  إال  تســافر  ال   أنهــا 
الشــرعي  الحجــاب  تلبــس  أن  عليهــا 
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ــع، وال  ــس البرق ــفرها، وأن ال تلب يف س
بــآداب  تتــأدَّب  وأن  تتبخــر،  وال  تتعطــر 
ذلــك  مــن  الســفر،  يف  المســلمة  المــرأة 
عــدم رفــع صوتهــا يف ســفرها أمــام الرجــال 
األجانــب، ومــن ذلــك البعــد عــن مزاحمــة 
الرجــال يف الطلــوع للبــاص والنــزول منــه، 
وممــا تنصــح بــه أن تتعلــم أحــكام الحــج. 

»حاشــية الهيتمــي« )صـــ40(. 
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س: هــل مــن توجيــه للحجــاج مــع املــرشف 
عليهــم يف الرحلــة؟ 

أن  الحجــاج  بــه  نوجــه  الــذي  ج: 
االلتــزام  إلــى  بحاجــة  أنهــم  يعلمــوا 
بمــا يوجههــم بــه المشــرف يف الرحلــة، 
ســواء يف الطريــق أو عنــد الوصــول إلــى 
قــد  أنهــم  وليعلمــوا  الدوليــة،  المنافــذ 
ُكُفــوا بغيرهــم؛ فهــو الــذي يتولــى زمــام 
مــا  حســب  بترتيبهــم  ويقــوم  أمورهــم، 
ــع  ــك م ــم يف ذل ــرة خبراته ــبب كث ــراه بس ي
ممارســتهم، وأيًضــا ليحــرص أن يكــون 
الرحلــة،  يف  معــه  للمشــرف  عــون  خيــر 
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بمــن  المشــرف أن يكــون رفيًقــا  وعلــى 
ــم،  ــًرا عليه ــم وصاب ــا له ــه وموجًه ــم مع ه
يصبــرا  أن  والمشــرف  الحــاج  وننصــح 
ــل  علــى بعضهمــا البعــض؛ فهــو ســفر قلي
ويبقــى األثــر يف القلــوب؛ إمــا أن يذكــر 
بــه  ننصــح  ذلــك، وممــا  بغيــر  أو  بخيــر 
الحــاج والمشــرف أن يصــون كل واحــد 
منهمــا لســانه عــن اآلخــر؛ فهــذا عامــة 
الوفــاء للرفيــق يف ســفره، وحــق الرفيــق قــد 

أمــر اهلل بــه يف قولــه: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڻ   ں   ں    ڱڱ   ڱ   ڱ  
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  
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ہ  ہ  ہ  ھ﴾ ]النســاء: 36[، 
الســفر  رفيــق  هــو  بالجنــب  والصاحــب 
العلــوم  »جامــع  التفاســير.  أحــد  علــى 

.)348/1( والحكــم« 
    

س: ما هي أركان احلج؟
ج: هــي: اإلحــرام، الوقــوف بعرفــة، 
ــل  ــى تفصي ــعي. عل ــة، الس ــواف اإلفاض ط
 ،)596/1( المنتهــى«  »شــرح  ســيأتي. 

 .)239/3( »المبــدع« 
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س: هل للحج واجبات؟
الميقات،  نعم، منها:  اإلحرام من  ج: 

والوقوف بعرفة إلى الغروب.
- المبيت بمزدلفة.

- المبيت بمنًى ليالي أيام التشريق.
- الحلق أو التقصير.

- ترتيب رمي الجمرات.
»المغنـــي«  الــــــوداع.  طـــــــواف   -

)164/3(، »المجموع« )15/7(.
    

س: هل للحج سنن؟
ج: نعم، له سنن، فمنها: 
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- �سنن الإحرام، وهي: 
1- االغتسال عند الميقات.

2- التطيُّب يف البدن.
3- التلبية. 

4- ســنن الفطــرة مــن نتــف اإلبــط، 
ــم  ــارب، وتقلي ــص الش ــة، وق ــق العان وحل

األظافــر إن احتــاج إلــى ذلــك.
5- االشتراط على القول الصحيح.

6- التســبيح والتكبيــر قبــل اإلحــرام 
مــن الميقــات.

ــا  ــرام م ــد اإلح ــن بع ــاة ركعتي 7- ص
ــي. ــت نه ــن وق ــم يك ل
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- ومنها �سنن الطواف، وهي:
مــن  الطــواف  بدايــة  يف  التســمية   -1

األســود. الحجــر 
2- التكبيــر يف كل شــوط عنــد الحجــر 

األســود.
3- الرمــل يف الثاثــة األشــواط األولــى 

يف أول طــواف بعــد ســفر. 
4- االضطباع يف أول طواف بعد سفر.

5- تقبيل الحجر األسود، ووضع جبهته 
عليه، أو استامه بيده أو عًصا ثم يقبِّلها؛ لما 
»َرَأْيُت  قال:   ،# واثلة  بن  عامر  عن  جاء 
َوَيْسَتِلُم  بِاْلَبْيِت،  َيُطوُف   | اهللِ  َرُسوَل 
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اْلِمْحَجَن«.  َوُيَقبُِّل  َمَعُه،  بِِمْحَجٍن  ْكَن  الرُّ
إليه  يشير  أو   .)1275( برقم  مسلم  رواه 

وال يقبِّل يده. »المغني« )346/3(.
بــدون  اليمــاين  الركــن  اســتام   -6
فــا  يســتطع االســتام  لــم  فــإن  تقبيــل، 

إليــه. يشــير 
ۋ    ۋ   ٴۇ   ﴿ۈ   يقــول:  أن   -7
ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  
الحجــر  بيــن   ]201 ]البقــرة:  ې﴾  ې  

اليمــاين. والركــن  األســود 
8- أن يشــغل نفســه بــأي دعــاء أو ذكــر 

أو قــراءة قــرآن عنــد الطــواف.
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9- صاة ركعتين خلف المقام.
بعــد  زمــزم  مــاء  مــن  الشــرب   -10

الطــواف. ركعتــي 
11- استام الحجر األسود إن تيسر، 
يبدأ  أن  قبل  مضى  ما  على  له  اإلشارة  أو 

بالسعي، وبعد صاة ركعتي الطواف.
- ومنها �سنن ال�سعي: 

العلميـن األخضريـن  بيـن  1- السـعي 
بالرجـال  خـاصٌّ  وهـذا  شـوط،  كل   يف 

دون النساء.
صعــود  عنــد  الكعبــة  اســتقبال   -2
بالذكــر  واإلتيــان  والمــروة،  الصفــا 
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والدعــاء يف كل شــوط، إال يف آخــره فــا 
المــروة. عنــد  يقــف 

3- أن يشــغل نفســه بذكــر اهلل والدعــاء 
وقــراءة القــرآن بمــا شــاء.

    
س: متى يكون احلج مربوًرا؟

ج: ســئل الشــيخ العامــة ابــن عثيميــن 
& عــن ذلــك، فقــال: الحــج المبــرور هــو 

الــذي جمــع عــدة أوصــاف:
خالًصا  يكون  أن  األول:   الوصف 
×، بحيث ال يريد اإلنسان بحجه ثناًء  هلل 
معين  وصف  استحقاق  أو  الناس،  من 
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دون  الدنيا  أو شيًئا من  الحاج،  به  ُيوصف 
عمل اآلخرة، أو ما أشبه ذلك.

ــه  ــا في ــون متبًع ــاين: أن يك ــف الث الوص
آلــه  وعلــى  عليــه  اهلل  صلــى  اهلل  رســول 
وســلم، بحيــث يأتــي بالحــج كمــا حــج 
ــول  ــذا ق ــل ه ــه، ودلي ــي |، أو أِذن في النب
ــه  ــس علي ــًا لي ــل عم ــن عم ــي |: »م النب
أمرنــا؛ فهــو رد«. وكان النبــي صلــى اهلل 
عليــه وعلــى آلــه وســلم يقــول: »خــذوا 
يتبيــن  ثــم  ومــن  مناســككم«.  عنــي 
ضــرورة اإلنســان إذا أراد الحــج إلــى أن 
، حتــى  يقــرأ مناســك الحــج قبــل أن يحــجَّ
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ــج علــى بصيــرة وبرهــان، وإذا كان ال  يح
ــه  ــتمع إلي ــا يس ــتر م ــراءة فليش ــتطيع الق يس
مــن أشــرطة علمــاء موثــوق بهــم، وإن لــم 
ــف  ــده كي ــاء بل ــأل علم ــك فليس ــر ذل يتيس
يحــج، وال أظــن العلمــاء يقصــرون يف بيــان 

ــه. ــؤالهم عن ــد س ــك عن ذل
مــن  يكــون  أن  الثالــث:  الوصــف 
طيِّــب؛  كســب  مــن  أي:  طيبــة،  نفقــات 
فليتحــر  خبيــث،  الخبيــث  الكســب  ألن 
اإلنســان أن تكــون نفقاتــه يف الحــج مــن 
ال  طيِّــب  تعالــى  اهلل  ألن  طيــب؛  كســب 

طيًبــا. إال  يقبــل 
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فيــه  يتجنــب  أن  الرابــع:  الوصــف 
المآثــم، ســواًء كانــت هــذه المآثــم مــن 
كمحظــورات  اإلحــرام؛  خصائــص 
اإلحــرام، أو مــن المآثــم العامــة؛ كالغيبــة، 
والنميمــة، والكــذب، ومــا أشــبه ذلــك؛ 

ــى: ﴿ٻ پ پ پ  ــول اهلل تعال لق
ٺ﴾  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

.]197 ]البقــرة: 

النــاس  أذيــة  ـب  يتجنَـّ أن  هــذا  ومــن 
الســعي،  أو  الطــواف،  عنــد  بالمزاحمــة 
أذيــة  ألن  ذلــك؛  غيــر  أو  الجمــرات،  أو 
اهلل  قــال  المحرمــة،  األمــور  مــن  النــاس 
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گ  گ  ک  ﴿ک  تعالــى: 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
أن  يجــوز  فــا  58[؛  ]األحــزاب:  ڱ﴾ 
ــب  ــال وغض ــرات بانفع ــي الجم ــي لرم يأت
الذيــن  آدم  بنــي  وكأن  عضــات،  وشــد 
أمامــه خــراف ال يهتــم بهــم؛ فــإن هــذا ممــا 

ينــايف أن يكــون الحــجُّ مبــروًرا.
ومن ذلك - أي مما يشترط للحج أن 
يكون مبروًرا - أن يتجنب شرب الدخان؛ 
على  دلت  كما  م  محرَّ الدخان  شرب  ألن 
ذلك نصوص الكتاب والسنة العامة، وإذا 
كبيرة من  كان محرًما؛ كان اإلصرار عليه 
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تجنبوا  اج  الحجَّ أن  ولو  الذنوب،  كبائر 
شرب الدخان يف مواسم الحج؛ العتادت 
عليهم  اهلل  منَّ  ثم  تركه،  على  أبدانهم 

ا. باإلقاع عنه إقاًعا تامًّ
 :| النبي  فيه  قال  المبرور  فالحج 
»ليس له جزاء إال الجنة«، وهذا ال يقتضي 
آدم؛  لبني  التي  التبعات  لإلنسان  يغفر  أن 
إيصالها  من  البد  آدم  لبني  التي  فالتبعات 
للناس وحج - وإن  مااًل  إليهم، فمن أخذ 
حج بغير هذا المال الذي أخذه، وإن أتقن 
ه تماًما يف اإلخاص والمتابعة -؛ فإنه  حجَّ
ال يغفر له الذنب حتى يرد الحقَّ إلى أهله، 
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اهلل، وهي من  الشهادة يف سبيل  وإذا كانت 
أفضل األعمال ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
]الحديد: 19[، ﴿گ گ ڳ ڳ  ٺ﴾ 
ڻ﴾  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

]آل عمران: 169[، إذا كانت الشهادة يف سبيل 

أولى،  باب  من  فالحجُّ  ين؛  الدَّ ر  تكفِّ اهلل ال 
ولهذا نقول: إذا كان على اإلنسان َدين فا 
ين، إال إذا كان دينًا  يحجَّ حتى يقضي هذا الدَّ
مؤجًا وهو واثق من قضائه إذا حلَّ األجل؛ 
فهنا ال بأس أن يحج، أما إذا كان الدين حاالًّ 
غير مؤجل، أو كان مؤجًا لكنه ال يثق من 
نفسه أن يوفيه عند أجله؛ فا يحج، وليجعل 
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المال الذي يريد الحج به وفاًء للدين، وبهذا 
حقوق  يسقط  ال  المبرور  الحج  أن  علم 
إما  إليهم؛  إيصالها  من  البد  بل  اآلدميين، 
بوفاء أو إبراء. »مجموع فتاوى ابن عثيمين« 

.)14 -11/24(
    

س: إىل كم تنقسم املواقيت؟
ج: إلى قسمين: القسم األول: مواقيت 
زمانية، وهي يف العمرة شهور السنة كلها، 
ويف الحج هي أشهر: شوال، وذو القعدة، 

والعشر من ذي الحجة.
القســم الثــاين: مواقيــت مكانيــة، وهــي 
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لمــن   | النبــيُّ  َتهــا  وقَّ التــي  األماكــن 
ا،  ــوًّ ــًرا أو ج ا أو بح ــرًّ ــا ب ــا أو حاذاه ــرَّ به م
ُيحــرم  أن  العمــرة  أو  الحــج  يريــد  وهــو 
الحليفــة ميقــات أهــل  منهــا، وهــي: ذو 
المدينــة، والجحفــة ميقــات أهــل الشــام 
أهــل  ميقــات  المنــازل  وقــرن  ومصــر، 
الكبيــر،  بالســيل  المعــروف  وهــو  نجــد 
وميقــات يلملــم وهــو ميقــات أهــل اليمــن، 
وميقــات ذات عــرق وهــو ميقــات أهــل 
َتــه عمــر # وعليــه اإلجمــاع.  العــراق، وقَّ

.)146/2( الفقهيــة«  »الموســوعة 
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ا حلــجٍّ أو عمــرة،  س: مــن كان ســيأيت جــوًّ
مــن أيــن حيــرم؟

عند  وهو  الميقات،  محاذاة  من  ج: 
إعان الطيار أنه محاٍذ للميقات، فإن خاف 
الطيار؛  ينبههم  ال  أو  الميقات  يتجاوز  أن 
بين  الميقات با خاف  قبل  ُيحرم  أن  فله 

العلماء. »المغني« )250/3(.
    

س: ماذا يفعل احلاج إذا وصل إىل امليقات؟
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الميقات  إلى  الحاج  وصل  إذا  ج: 
من  ويتنظف  يغتسل  أن  منها:  أمور،  عليه 
إلى  احتاج  وإن  ورائحته،  ووسخه  عرقه 
العانة  وحلق  اإلبط  ونتف  األظفار  تقليم 
حلق  عليه  ويحرم  َفَعل،  الشارب؛  وجز 
اللحية أو تقصيرها، فإذا انتهى من الغسل 
دون  جسده  يف  يتطيَّب  أن  له  والتنظيف 

ثياب اإلحرام، فا يطيبها.
مابس  لبس  ذلك؛  من  انتهى  فإذا 
أن  ويفضل  والرداء،  اإلزار  وهو  إحرامه، 
مع  نظيفين،  أبيضين  والرداء  اإلزار  يكون 
أنه يجوز أي لباس دون األحمر الخالص. 
العمدة«  »شرح   ،)133/1( المعاد«  »زاد 

لشيخ اإلسام )378/1(.
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ــس  ــل أن يلب ــرم الرج ــوز للمح وال يج
وثيــاب  وفنيلــة  ســروال  مــن  المخيــط 
مــن  ذلــك  وغيــر  وشــراب،  وعمامــة 

العضــو. علــى  المفصــل  المخيــط 
ويلبـس المحـرم النعليـن، وصفتـه أنـه 
ال يغطـي الكعبيـن وال العقبيـن وال ظاهـر 
 ،)251/4( المطلـب«  »نهايـة  القـدم. 
»مطالـب أولـي النهـى« )229/2(، »منـح 

.)260/2( الجليـل« 
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الفريضــة؛  صــاة  وقــت  كان  إن  ثــم 
صلــى، وإن كان وقــت صــاة نافلــة؛ لــه أن 
يصلــي، وإذا لــم يكــن كذلــك لــه أن يصلــي 
ركعتــي  الفقهــاء:  يســميهما  ركعتيــن 
اإلحــرام، نقــل النــووي والقاضــي عيــاض 
اإلجمــاع علــى اســتحباب صاتهمــا، وال 
يصليهمــا يف وقــت نهــي باتفــاق المذاهــب 
عنــد  بالحــرم  أحــرم  مــن  إال  األربعــة، 
عندهــم  نهــي  وقــت  ال  ألنــه  الشــافعية؛ 
المكتوبــة  الصــاة  وتجــزئ  الحــرم،  يف 
اتفاًقــا. »الموســوعة  عــن ســنة اإلحــرام 

.)173/2( الفقهيــة« 
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س: كيفية لباس املرأة املحرمة؟
مــن  تشــاء  مــا  تلبــس  أن  للمــرأة  ج: 
األلبســة، ســواء الداخليــة أو الخارجيــة، 
ولبــاس  الزينــة،  لبــاس  عليهــا  ويحــرم 
ــل  ُفصِّ مــا  وهــو  النقــاب،  أو   البرقــع 
علــى الوجــه، والقفازيــن، أي: ]الكفــوف[ 
أن  المــرأة  علــى  ويحــرم  يديهــا،  علــى 
الذيــن  الرجــال  أمــام  وجههــا  تكشــف 

بمحارمهــا.  ليســوا 
المحرمــة  المــرأة  لبــاس  وخاصــة 
القفازيــن  إال  لبــاس  كلُّ  لهــا  يبــاح  أنــه 
علــى  ــًا  مفصَّ كان  ومــا  )الكفــوف(، 
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ويحــرم  والنقــاب،  كالبرقــع  الوجــه؛ 
»الــكايف«  الزينــة.   لبــاس  المــرأة  علــى 
 .)261/1( »اإلقنــاع«   ،)489/1(

    
س: املــرأة احلائــض أو النفســاء مــاذا تفعــل 

عنــد امليقــات؟
الغسل،  من  النساء  تفعله  ما  تفعل  ج: 
وما تحتاج إليه من سنن الفطرة: من تقليم 
العانة،  وحلق  اإلبط،  ونتف  األظفار، 
وتحرم من الميقات، وإذا وصلت إلى مكة 
إحرامها  على  تبقى  بل  بالبيت  تطوف  ال 
حتى تطهر، فإن كانت معتمرة بقيت حتى 
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تطهر ثم تطوف وتكمل أعمال العمرة، وإن 
تطوف  فا  بالحج؛  مفردة  أو  قارنة  كانت 
من  الثامن  اليوم  جاء  فإذا  القدوم،  طواف 
من  اج  الُحجَّ يفعله  ما  َفَعَلْت  الحجة  ذي 
الذهاب إلى منًى وعرفة ومزدلفة، والرمي 
والحلق والنحر، فإن طهرت طافت طواف 
أو  حائًضا  تزال  ال  كانت  وإن  اإلفاضة، 
إن  ولها  تطهر،  حتى  انتظرت  نفساء؛ 
نية  مع  الوداع  طواف  تطوف  أن  طهرت 
سفرها  وقت  جاء  فإن  اإلفاضة،  طواف 
وهي لم تطهر؛ انتظرت هي وَمْحَرمها حتى 
تطهر، فإن كانت ال تقدر أن تنتظر؛ سافرت 
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طهرها  وبعد  ُمحرِمة،  تزال  وال  بلدها  إلى 
تعود ألداء الطواف، فإن كانت من أماكن 
بعيدة وال تقدر على الرجوع؛ فالذي عليه 
واإلمام  القيم،  ابن  وتلميذه  اإلسام  شيخ 
أنها    وغيرهم  عثيمين،  وابن  باز،  ابن 

تتحفظ وتطوف. 
وقــد صــح عــن عائشــة $: »َأنَّ اْمــَرَأًة 
ــْت بَِهــا  َحاَضــْت َوِهــَي َتُطــوُف َمَعَهــا، َفَأَتمَّ
ْبــُن  َســِعيُد  َرَواُه  َطَوافَِهــا«،  َبِقيَّــَة  َعائَِشــُة 
ــام  ــا يف »إع ــم كم ــن القي ــه اب ــوٍر، قال َمنُْص

.)36/3( الموقعيــن« 
    



57

مع حتيات وكالة مهرا�س

س: كم أنواع احلج؟
ج: أنواعــه ثاثــة: حــج تمتــع أو قــران 
التمتــع  بيــن  إفــراد، والُمحــرِم مخيَّــر  أو 
ــر للحــاج  واإلفــراد والقــران، وهــذا التخيي
»المعالــم«  الخطابــي يف  نقلــه  باالتفــاق. 
»الحــاوي«  يف  والمــاوردي   ،)377/2(

.)260/3( و»المغنــي«   ،)44/4(
    

س: ما هو أفضل األنساك؟
هو  ما  الفقهاء:  بين  خاف  حصل  ج: 
ابن  عليه  والذي  الثاثة؟  األنساك  أفضل 
عمر وابن عباس وعائشة، وجمع غفير: أن 
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التمتع أفضل. »المغني« )260/3(.
    

س: ما هو التمتع والقران واإلفراد؟
بالعمــرة  يحــرم  أن  هــو:  التمتــع 
ــا  ــرغ منه ــم يف ــج، ث ــهر الح ــا يف أش وحده
ويحــل مــن إحرامــه، ثــم يحــرم بالحــج يف 
نفــس الســنة، وال يفصــل بينهمــا بســفر. 

.)413/3( »المغنــي« 
بالعمــرة  يحــرم  أن  هــو:  والقــران 
أواًل  بالعمــرة  يحــرم  أو  مًعــا،  والحــج 
ثــم يدخــل عليهــا الحــج قبــل الشــروع 
يف طوافهــا، ثــم يطــوف طــواف القــدوم 
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الصفــا  بيــن  والحــج  للعمــرة  ويســعى 
ــى  ــتمر عل ــم يس ــًدا، ث ــعًيا واح ــروة س والم
إحرامــه حتــى يحــل منــه يــوم النحــر، ولــه 
القــدوم  طــواف  عــن  الســعي  ــر  يؤخِّ أن 

اإلفاضــة. طــواف  مــع  ويســعى 
واإلفراد هو: أن يحرم بالحج مفرًدا يف 
ة طاف طواف  أشهر الحج، فإذا وصل مكَّ
على  واستمر  للحج،  وسعى  القدوم، 
النحر، ويجوز  يوم  منه  إحرامه حتى يحل 
الحج  طواف  بعد  إلى  السعي  ر  يؤخِّ أن 
يسعى،  ثم  فيطوف  اإلفاضة(،  )طواف 
وطواف القدوم يف حق القارن والمفرد سنَّة 
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وليس بواجب عند الجمهور. »حاشية ابن 
القاسم« )99/4(.

    
س: متى يدخل املحرم يف النسك؟ 

بمــا  لإلحــرام  المحــرم  تهيَّــأ  إذا  ج: 
تقــدم ذكــره، واســتوت بــه ســيارته متجًهــا 
إلــى مكــة؛ يحمــد اهلل ويســبحه ويكبــره. 

 .)1714( برقــم  البخــاري  رواه 
ثــم يهــل بالحــج، ويقــول: لبيــك اللهــم 
ــد  ــا وهــو عن ــا. وإن كان ســيحج تمتًع حجًّ
الميقــات قــال: »لبيــك اللهــم عمــرة«، فــإن 
كان اليــوم الثامــن مــن ذي الحجــة قــال: 
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ــا«، وهكــذا لــو نــوى  »لبيــك اللهــم حجًّ
ــد إحرامــه. ــه عن ــا فيقول نســًكا معينً

قــال:  غيــره،  عــن  ســيحج  كان  وإن 
ــا عــن فــان. ويشــترط،  ــك اللهــم حجًّ لبي
حابــس؛  حبســني  إن  اللهــم  ويقــول: 

حبســتني.  حيــث  فمحلــي 
عليــه  يحــرم  اإلحــرام  يف  دخــل  وإذا 
مــن  اإلحــرام  قبــل  لــه  حــااًل  كان  مــا 

اإلحــرام. محظــورات 
    

س: ما هو االشرتاط، وما هي فائدته؟
يريد  من  يقول  أن  االشتراط  ج: 
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حبسني  إن  »اللهم  النسك:  يف  الدخول 
وفائدته:  حبستني«،  حيث  فمحلي  حابس 
مواصلة  من  يمنعه  ما  للُمحرِم  حصل  إن 
– مثًا - مرض أو عدو؛  النسك بحصول 
فيتحلل من إحرامه بحلٍق أو تقصير، وليس 
شاة  ذبح  للزمه  يقلها  لم  ولو  شيء،  عليه 
يف  كان  إن  عذره،  زال  متى  النسك  وقضاء 
فرض الحج أو العمرة، وأما إذا كانت نافلة؛ 
الفدية  وعليه  القضاء،  يلزمه  ال  فالمحصر 
شيء  فا  اشترط  إذا  أما  يشترط،  لم  إذا 
»المغني«   ،)306/8( »المجموع«  عليه. 

)215/3(، »الكشاف« )524/2(.
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س: هــل االشــرتاط خــاصٌّ بمــن خيشــى 
عــى نفســه أنــه ال يتــم النســك، أم أن 
لــه االشــرتاط ولــو مل يكــن عليــه خوف 

ــك؟ يف ذل
ج: االشــتراط مشــروع ولــو لــم يخــَش 
الحــاج مانًعــا يمنعــه، يقــول الحافــظ يف 
بِااِلْشــتَِراِط  اْلَقــْوُل  »َوَصــحَّ  »الفتــح«: 
ــِن  ــاٍر َواْب ــيٍّ َوَعمَّ ــاَن َوَعِل ــَر َوُعْثَم ــْن ُعَم َع
َمْســُعوٍد، َوَعائَِشــَة، َوُأمِّ َســَلَمَة، َوَغْيرِِهــْم 
إِْنــَكاُرُه  َيِصــحَّ  َوَلــْم  َحاَبــِة،  الصَّ ِمــَن 
اْبــِن  َعــِن  إاِلَّ  َحاَبــِة  الصَّ ِمــَن  َأَحــٍد  َعــْن 
 :& حــزم  ابــن  ذكــر  وللفائــدة  ُعَمــَر«، 
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عمــر«.  ابــن  يعرفــه  لــم  االشــتراط  »أن 
»المحلــى« )110/5(، »الفتــح« )9/4(.

    
س: مــن اغتســل وتنظــف ولبــس اإلحــرام، 

هــل يعتــرب قــد دخــل يف النســك؟
ج: ال يعتبر دخل يف النسك إال إذا نوى 
أن  الخطأ  ومن  به،  ظ  وتلفَّ فيه،  الدخول 
بعضهم إذا لبس اإلحرام ظن أنه قد دخل 
ونقول  شيء،  كل  عن  فتوقف  النسك،  يف 
إذا نويت الدخول  له: ال تكون محرًما إال 
بالنسك.  ظ  التلفُّ له  ويستحب  النسك،  يف 

»شرح المنتهى« )1/ 529(. 
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س: إذا أحــرم امُلحــِرم مــن الرجــال أو النســاء 
]حمظــورات  عليــه؟  حيــرم  مــاذا 

اإلحــرام[
المــرأة؛  أو  الرجــل  أحــرم  إذا  ج: 
وهــي  اإلحــرام،  يف  محظــورات  فهنــاك 

أقســام:  ثاثــة  علــى 
م علــى الذكــور  القســم األول: ُمَحــرَّ

واإلنــاث.
القسم الثاين: محرم على الذكور فقط. 
القسم الثالث: محرم على اإلناث فقط.

أمــا مــا يحــرم علــى الذكــور واإلنــاث؛ 
فهــي: أخــذ الشــعر، ســواء مــن الــرأس أو 
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الشــارب، أو العانــة واإلبــط وبقيــة شــعر 
واســتعمال  األظافــر،  وتقليــم  البــدن، 
ه، ولبــس القفازيــن  ــد شــمِّ الطيــب أو تقصُّ
النــكاح،  وعقــد  والِخطبــة  ]الكفــوف[، 
والمباشــرة بشــهوة؛ كتقبيــل أو لمــس أو 

، والجمــاع، وقتــل الصيــد. ضــمٍّ
ــي:  ــور؛ فه ــى الذك ــُرم عل ــا يح ــا م وأم
كالعمامــة  بماصــق  الــرأس  تغطيــة 
غيــر  المظلــة  أمــا  والقبعــة،  والكوفيــة 

فتجــوز. للــرأس  الماصقــة 
ــي:  ــاث؛ فه ــى اإلن ــرم عل ــا يح ــا م وأم
المخيــط علــى الوجــه؛ كالنقــاب والبرقــع، 
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ويجــب عليهــا ســدل الخمــار أمــام الرجال 
الذيــن ليســوا بمحــارم لهــا. انظــر »منســك 

ابــن جاســر« )صـــ385(.
    

س: من فعل حمظوًرا من هذه املحظورات 
ماذا عليه؟

 :& عثيميــن  ابــن  الشــيخ  يقــول  ج: 
»وإذا فعــل المحرم شــيًئا مــن المحظورات 
ــد أو  ــل الصي ــاع أو قت ــن الجم ــابقة، م الس

ــاالت: ــاث ح ــه ث ــا؛ فل غيرهم
األولــى: أن يكــون ناســًيا أو جاهــًا أو 
مكرًهــا أو نائًمــا؛ فــا شــيء عليــه، ال إثــم 
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ــه تعالــى:  ــة وال فســاد نســك؛ لقول وال فدي
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ﴿ہ 

َوَقْولِــِه:   ،]5 ]األحــزاب:  ۓ﴾  ے  ے 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

.]106 ]النحــل:  گ﴾  گ  گ 
ــره  ــن ُأك ــر عم ــم الكف ــى حك ــإذا انتف ف

ــى. ــوب أول ــن الذن ــه م ــا دون ــه؛ فم علي
ــورات  ــة يف محظ ــوص عامَّ ــذه نص وه
الحكــم  رفــع  تفيــد  وغيرهــا،  اإلحــرام 

عمــن كان معــذوًرا بهــا.
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خصــوص  يف  تعالــى  اهلل  وقــال 
المحظــورات يف الصيــد: ﴿ۉ ې ې 
]المائــدة:  ەئ﴾  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
ــد وجــوَب الجــزاء بكــون القاتــل  95[، فقيَّ

مناســب  وصــٌف  ــد  والتعمُّ متعمــًدا، 
اعتبــاره  فوجــب  والضمــان؛  للعقوبــة 
وتعليــق الحكــم بــه، وإن لــم يكــن متعمــًدا 
ــى زال  ــن مت ــم، لك ــه وال إث ــزاء علي ــا ج ف
الناســي،  الجاهــل، وذكــر  فعلــم  العــذر 
فإنــه  اإلكــراه؛  وزال  النائــم،  واســتيقظ 

فــوًرا. المحظــور  عــن  التخلــي  يجــب 
فــإن اســتمر عليــه مــع زوال العــذر؛ 
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ــب علــى فعلــه  ــه مــا يترت ــا، وعلي كان آثًم
مــن الفديــة وغيرهــا.

رأَسه  المحرم  ُيغطي  أن  ذلك:  مثال 
وهو نائم؛ فا شيء عليه ما دام نائًما، فإذا 
استيقظ لزمه كشف رأسه فوًرا، فإن استمر 
كان  كشفه؛  بوجوب  علمه  مع  تغطيته  يف 

آثًما، وعليه ما يترتب على ذلك.
المحظــور عمــًدا،  يفعــل  أن  الثانيــة: 
لكــن لعــذٍر يبيحــه؛ فعليــه مــا يترتــب علــى 
إثــم عليــه؛ لقولــه  فعــل المحظــور، وال 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  تعالــى: 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
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.]196 ]البقــرة:  ۈئ﴾  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
الثالثــة: أن يفعــل المحظــور عمــًدا بــا 
عــذر يبيحــه؛ فعليــه مــا يترتــب علــى فعلــه 
مــع اإلثــم. »مجمــوع فتــاوى ابــن عثيميــن« 

.)283 - 281/24(
    

ــه وهــو حمــرم، مــاذا  س: مــن جامــع امرأت
عليــه؟

ج: اعلــم أخــي الحــاج أن الجمــاع هــو 
ــع  ــن جام ــرام، فم ــورات اإلح ــد محظ أش

امرأتــه وهــو محــرم؛ فلــه حالتــان: 
الحالــة األولــى: أن يكــون قبــل التحلل 
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األول؛ فيترتــب عليــه أمور: 
1- فساد الحج. 

2- وجوب إتمام الحج.
3- عليه القضاء من العام المقبل. 

4- وجوب الفدية، وهي بدنة )بعير(. 
5- كونه آثًما فيحتاج للتوبة. »الشرح 

الممتع« )158/7(.
الحالــة الثانيــة: أن يكــون الجمــاع بعــد 
الثــاين؛  التحلــل  وقبــل  األول،  التحلــل 
تذبــح  شــاة  وهــي  فديــة،  عليــه  فيجــب 

ع علــى فقــراء الحــرم. ــة وتــوزَّ بمكَّ
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س: هــل املــرأة التــي جامعهــا زوجهــا تدخــل 
يف هــذا احلكــم؟

ج: نعم، يلزمها ما يلزم الرجل. 
    

س: مــا هــو التحلــل األول، ومــا هــو التحلــل 
الثاين؟

النحــر  يــوم  أعمــال  أن  اعلــم  ج: 
يجمعهــا قولــك: )َرْنحــط(؛ رمــي، ونحــر، 
مــن  ترتيبهــا  وحلــق، وطــواف، وهكــذا 

األفضليــة.  جهــة 
قولــك:  يجمعهــا  التحلــل  وأعمــال 
)َرَحــَط( 1- رمــي 2- حلــق أو تقصيــر 
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ــعي إن كان  ــه الس ــل في ــواف، ويدخ 3- ط
فقــد  منهمــا؛  اثنيــن  عمــل  فمــن  عليــه. 
تحلــل التحلــل األول، ومــن عمــل الثاثــة 

فقــد تحلــل التحلــل الثــاين.
    

س:  ماذا يرتتب عى التحلل األول والثاين؟
له كل شيء  ُيباح  األول  بالتحلل  ج:  
كلبس  إحرامه؛  بسبب  منه  ممنوًعا  كان 
وطًئا  النساء:  عدا  ما  والتطيب،  المخيط 
تحلل  فإذا  وِخطبة،  وعقًدا  بشهوة  ولمًسا 
حتى  شيء  كل  له  ُأبيح  الثاين؛  التحلل 

النساء. »كشاف القناع« )503/2(.
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س: هــل ملحظــورات اإلحــرام أقســام باعتبار 
الفدية؟

ج: نعم، لها أربعة أقسام: 
ــو  ــه، وه ــة في ــا ال فدي ــم األول: م القس

ــكاح. ــد الن عق
ــو  ــة، وه ــه بدن ــا فديت ــاين: م ــم الث القس

الجمــاع قبــل التحلــل األول.
القســم الثالــث: مــا فديتــه جــزاؤه أو 
مــا يقــوم مقامــه، وهــو قتــل الصيــد؛ فيخيــر 
بالحــرم  فيذبــح  النعــم  مــن  المثــل  بيــن 
ــن  ويوزعــه علــى مســاكين الحــرم المقيمي
ال  المثــل  م  ُيَقــوَّ أو  والمجتازيــن،  بــه 
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الصيــد، ويشــتري بقيمتــه طعاًمــا يفرقــه 
مســكين  لــكل  الحــرم،  مســاكين  علــى 
ــام كل  ــن إطع ــوم ع ــاع، أو يص ــف ص نص

مســكين يوًمــا.
المحظــورات  بقيــة  الرابــع:  القســم 
ســوى الثاثــة المتقدمــة؛ كلبــس المخيــط 
أو إزالــة الشــعر وغيرهــا، وفديتــه فديــة 
األذى علــى التخييــر: ذبــح شــاة، أو إطعــام 
نصــف  مســكين  لــكل  مســاكين،  ســتة 
صــاع ممــا ُيطعــم، أو يصــوم ثاثــة أيــام 

متواليــة أو متفرقــة.
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من  واجًبا  ترك  من  بني  الفرق  ما  س: 
واجبات احلج وبني من فعل حمظوًرا 

من حمظورات احلج؟
ــاوز  ــن تج ــل م ــا مث ــرك واجًب ــن ت ج: م
الميقــات ولــم يحــرم إال مــن بعــده؛ فعليــه 
دم، وهــو ذبــح شــاة تذبــح يف الحــرم وتوزع 

علــى فقــراء الحــرم.
مــن  محظــوًرا  فعــل  مــن  وأمــا 
ــة  ــل تغطي ــًدا، مث ــرام عم ــورات اإلح محظ
الــرأس للرجــل الُمحــرِم، أو نتــف الشــعر، 
كلبــس  المخيــط  لبــس  أو  التطيُّــب،  أو 
الســراويل؛ فهــو مخيــر بيــن واحــد مــن 
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ثــاث: إمــا ذبــح شــاة ويوزعــه علــى فقــراء 
الحــرم، أو يطعــم ســتة مســاكين يف الحــرم، 

أو يصــوم ثاثــة أيــام أينمــا شــاء.
    

س: هل للُمحِرم من الرجال تغطية وجهه 
بيشء مثل الكاممات وما شاهبها؟

ج: نعــم، وليــس ذلــك مــن محظــورات 
اإلحرام.

    
س: ما هو الصيد الذي حيرم عى املحرم؟

ج: هــو الحيــوان المأكــول الوحشــي 
يف أصلــه ال يف وصفــه؛ كالغــزال والحمــام 
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األهلــي  بالوحشــي  وخــرج  واألرانــب، 
مثــل بهيمــة األنعــام مــن بقــر وغنــم، فليــس 
صيــًدا، فمــن دخــل يف اإلحــرام حــرم عليــه 
خــارج  ولــو  كان،  مــكان  أي  يف  الصيــد 
ــم يدخــل يف النســك فيحــرم  مكــة، ومــن ل
الحــرم  حــدود  داخــل  يف  الصيــد  عليــه 
 ،)431/2( القنــاع«  »كشــاف  فقــط. 

 .)287/3( »المغنــي« 
    

س: ما الفرق بني املسجد احلرام واحلََرم؟ 
المســجد  هــو  الحــرام  المســجد  ج: 
فهــو  الحــرم  وأمــا  الكعبــة،  فيــه  الــذي 
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بعــض  مــن  فهــو  ذلــك؛  مــن  أوســع 
الجهــات يمتــد إلــى قريــب عرفــات، ومــن 
ــم. ــل التنعي ــى قب ــد إل ــات يمت ــض الجه بع

    
س: بعد إحرام املحرم ماذا يفعل؟ 

اللهم  لبيك  بقوله:  بالتلبية  يبدأ  ج: 
لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن الحمد 
لك.  شريك  ال  والملك  لك  والنعمة 
وقت،  كل  يف  التلبية  هذه  على  ويواصل 
التلبية  فعليها  المرأة  إال  بها صوته،  ويرفع 
لكن ال ترفع صوتها عند الرجال األجانب، 

والتلبية مستحبة. »المغني« )270/3(.
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س: إذا وصل احلاج إىل مكة ماذا يفعل؟ 
يــؤدي  حتــى  يســتريح  أن  لــه  ج: 
أو  متمتًعــا  كان  إن  العمــرة  أعمــال 
قارًنــا، أو الحــج إن كان مفــرًدا، فيــؤدي 
العبــادة بنشــاط وقــوة، وإذا وصــل إلــى 
اليمنــى،  رجلــه  م  قــدَّ الحــرام  المســجد 
وبوجهــه  العظيــم  بــاهلل  أعــوذ  ويقــول: 
الكريــم وســلطانه القديــم مــن الشــيطان 
اللهــم  اهلل،  باســم  ويقــول:  الرجيــم، 
يلزمــه  أبــواب رحمتــك. وال  لــي  افتــح 
ــة المســجد؛ ألن الطــواف هــو  صــاة تحي
تحيــة المســجد الحــرام لمــن كان يريــد 
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ــواف  ــد الط ــن كان ال يري ــا م ــواف، أم الط
»الشــرح  المســجد.  تحيــة  فيصلــي 
الممتــع« )106/5(. فــإذا وصــل الحــاج 
ــة قبــل أن يشــرع  ــة؛ قطــع التلبي إلــى الكعب
وهــو  الرجــل،  ويضطبــع  الطــواف،  يف 
إبطــه  تحــت  ردائــه  وســط  يجعــل  أن 
األيســر،  عاتقــه  علــى  وطرفيــه  األيمــن 
يبــدي منكبــه األيمــن ويغطــي األيســر، 
واالضطبــاع ال يكــون إال يف أول طــواف 
بعــد ســفر. »شــرح العمــدة« )354/1(، 

.)361/3(  ،)341/3( »المغنــي« 
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ثم يبدأ بالطواف من الحجر األسود.
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ــا  ــع، كله ــنن أرب ــود س ــر األس وللحج
ــي:  ــي |، وه ــن النب ــت ع ثبت

ويكبِّــر،  ويقبِّلــه  بيــده  يمســحه   -1
ــر  ــه مــن غي وهــذا أكمــل الحــاالت، ويقبِّل
ــن  ــه؛ لفعــل اب ــه علي صــوت، ويضــع جبهت
عمــر وابــن عبــاس، وقــد صــحَّ عنهمــا. 

.)247/2( الحبيــر«  »التلخيــص 
ــحه  ــك؛ مس ــه ذل ــر ل ــم يتيس ــإن ل 2- ف

ــده. ــل ي ــده وقبَّ بي
ــه ذلــك؛ اســتلمه  ــم يتيســر ل ــإن ل 3- ف

ــه. ــل مــا اســتلمه ب بعًصــا وقبَّ
4- فــإن لــم يتيســر لــه ذلــك؛ أشــار 



85

مع حتيات وكالة مهرا�س

ــه،  ــير ب ــا يش ــل م ــر، وال ُيَقبِّ ــده وكبَّ ــه بي إلي
ــر؛  وهــذه ســنن مــن فعــل منهــا مــا تيسَّ
فقــد أصــاب ســنة النبــي |، والحمــد هلل. 

.)486  -  475/3( »الفتــح« 
ويبــدأ بالطــواف، ويســتحب أن يرمــل 
ــو:  ــل ه ــواط األول، والرم ــة األش يف الثاث
اإلســراع يف المشــي مــع مقاربــة الُخَطــا، 
ويكــون الرمــل يف أول طــواف بعــد ســفر. 
الزركشــي  شــرح   ،)1616( البخــاري 

علــى الخرقــي )194/3(.
الباقيــة،  األربعــة  األشــواط  وأمــا 
فيمشــي فيهــا كمــا يمشــي مشــيه المعتــاد، 
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ويفعــل يف كل األشــواط الســبعة أمــوًرا، 
اليمــاين  الركنيــن  بيــن  إذا وصــل  وهــي: 

والحجــر األســود يقــول: ﴿ۈ ٴۇ ۋ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

 .]201 ]البقــرة:  ې﴾  ې 
دعاء  هناك  ليس  الطواف  وقت  ويف 
خاص لكل شوط، بل لمن يطوف أن يدعو 
وأن يقرأ قرآًنا، وأن يستغفر، وغير ذلك من 
الذكر الوارد، وال يلزمه دعاٌء معين، وعليه 
وال  والتضرع،  بالدعاء  طوافه  يستغل  أن 
ينشغل بالكام والجوال يف غير ما ضرورة، 
يقبِّل  السبعة  األشواط  من  شوط  كل  ويف 
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الحجر األسود إن قدر وبدون زحام، فإذا لم 
يقدر أشار إليه إشارة، وقال: باسم اهلل. عند 
ابتداء الطواف، ثم يف كل شوط يقتصر على 
بيده،  واإلشارة  أكبر«،  »اهلل  بقوله:  التكبير 
وقد ثبت هذا عن ابن عمر # أنه كبَّر عند 
كل إشارة إليه، فإذا انتهى من الطواف أعاد 
االضطباع.  وترك  كتفه  على  اإلحرام  رداء 

»شرح العمدة« )423/2(.
    

س: هل هناك رشوط لصحة الطواف؟
يكمــل  وأن  النيــة،  منهــا:  نعــم،  ج: 
الســبعة األشــواط كلهــا، وأن يســتوعب 
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ــن  ــوة م ــص خط ــإذا نق ــا، ف ــواط كله األش
الشــروط  ومــن  الشــوط،  بطــل  الشــوط 
ــًرا مــن  ــه ربمــا تجــد كثي ســتر العــورة؛ ألن
الرجــال يظهــرون شــيًئا مــن تحــت ســرتهم 
عنــد لبســهم لإلحــرام، ومــن أظهــر مــا 
مــن  جــزًءا  أظهــر  فقــد  ســرته  تحــت 
عورتــه. ومــن الشــروط يف صحــة الطــواف 
فــا  البيــت،  األشــواط حــول  تكــون  أن 
الكعبــة  الِحْجــر، وأن يجعــل  يطــوف يف 

.)16/8( »المجمــوع«  يســاره.  علــى 
وهنا تنبيه: بعضهم ربما يجعل الكعبة 
يواصل طوافه  ثم  الماء،  خلفه عند شرب 
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خلف  الكعبة  خطوات  عدة  جعل  وقد 
فربما  الزحام،  من  خروجه  عند  أو  ظهره، 
خلف  الكعبة  جاعل  وهو  خطوات  مشى 
الكعبة  تكون  أن  شرط  ينايف  وهذا  ظهره، 
 ،)281/3( المحتاج«  »نهاية  يساره.  عن 

»الحواشي السابغات« )صـ296(.
    

األشواط  بعض  مثًل  احلاج  طاف  لو  س: 
له  هل  يسرة،  راحة  له  فأخذ  وتعب 

ذلك؟
مواصلة  يقدر  ال  التعب  كان  إن  ج: 
الفاصل  كان  إذا  ذلك  فله  معه؛  الطواف 
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يسيًرا، ويواصل بعده طوافه من الشوط الذي 
وقف فيه، وهكذا لو أقيمت الصاة يف الحرم 
يواصل  ثم  يصلي  أن  فعليه  يطوف؛  وهو 

طوافه بعد الصاة. »المجموع« )73/8(.
    

س: مــا هــو امللتــزم، وهــل يســتحب فعــل 
عنــده؟ يشء 
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ــن  ــذي بي ــع ال ــو الموض ــزم ه ج: الملت
ــاب  ــود، والب ــر األس ــة والحج ــاب الكعب ب
ال يدخــل فيــه، وقــد جــاء عــن ابــن عبــاس 
وابــن عمــر وعــروة بــن الزبيــر وعائشــة، 
وهــو قــول طــاوس ومجاهــد، وهــو مذهب 
الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة، 
وهــو قــول شــيخ اإلســام والشــيخ ابــن 
أنــه  العلمــاء:  مــن  وغيرهــم  عثيميــن، 
ــزم  ــد الملت ــف عن ــلم أن يق ــتحب للمس يس
ــه اســتجابة  ويدعــو، فهــو مــكان يرجــى في
الدعــاء، والصحيــح أنــه ليــس لــه وقــٌت 
ــت،  ــو يف أيِّ وق ــل ه ــه، ب ــى إلي ــدٌد يؤت مح



مع حتيات وكالة مهرا�س

92

وهــذا إذا لــم يحصــل إضــرار باآلخريــن 
ــه.  ــاء في ــد الدع عن

    
س: بعد الطواف ماذا يفعل احلاج؟

ج: يصلــي ركعتيــن تســمى بركعتــي 
ــام. ــف المق ــك خل ــي ذل ــواف، ويصل الط

يجعــل المقــام بينــه وبيــن الكعبــة إن 
تيســر ذلــك، وإذا كان هنــاك زحــام عنــد 
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ــا يف أي  ــه أن يصليهم ــواف؛ فل ــن الط صح
مــكان يف الحــرم. »المغنــي« )349/3(. 

ويقــرأ يف الركعــة األولــى: الفاتحــة، و﴿ٱ 
ٻ  ٻ﴾، ويف الثانيــة: الفاتحــة، 

ٻ﴾. ٻ   ٻ   و﴿ٱ  
الطواف؛  ركعتي  صاة  من  انتهى  فإذا 
اتجه إلى الحجر األسود ليستلمه أو يشير 
إليه، وهذا لورود السنة يف ذلك واإلجماع. 

»المغني« )349/3(.
ويشــرب مــن مــاء زمــزم حتــى يرتــوي، 
أحمــد«  »مســند  رأســه.  علــى  ويصــب 

 .)394/3( »المغنــي«   ،)15243(
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ــي  س: إذا انتهــى احلــاج مــن صــلة ركعت
األســود،  احلجــر  وتقبيــل  الطــواف 

مــاذا يفعــل؟

بســعي  أتــى  متمتًعــا  كان  إن  ج: 

ــر، وإن كان  ــم الحلــق أو التقصي  العمــرة ث

م الســعي ولــه  قارًنــا أو مفــرًدا؛ فلــه أن يقــدِّ

»مطالــب  النحــر.  يــوم  إلــى  ــره  يؤخِّ أن 

»الشــرح   ،)427/2( النهــى«  أولــي 

.)344/7( الممتــع« 

إلــى  يتجــه  يســعى  أن  أراد  وإن 

الصفــا مــن  بســعيه  ويبــدأ  المســعى، 
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ــه تعالــى: ﴿ڌ   ڎ  ڎ   ويقــرأ قول
گ   ک   ک     ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ    ڈ   ڈ  

ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ   گ    گ   گ  

]البقــرة: 158[. ڱ   ں  ں﴾ 

ــم  ــا، ث ــر ثاًث ــة ويكب ــتقبل القبل ــم يس ث
يقــول: )ال إلــه إال اهلل وحــده ال شــريك له، 
ــى كل  ــو عل ــد، وه ــه الحم ــك ول ــه المل ل
ــه إال اهلل وحــده، أنجــز  ــر، ال إل شــيء قدي
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وعــده، ونصــر عبــده، وهــزم األحــزاب 
ــي  ــم يأت ــاء، ث ــا ش ــو بم ــم يدع ــده(. ث وح
ال  وحــده  اهلل  إال  إلــه  )ال  الذكــر:  بهــذا 
الحمــد  ولــه  الملــك  لــه  لــه،   شــريك 
وهــو علــى كل شــيء قديــر، ال إلــه إال 
عبــده  ونصــر  وعــده  أنجــز  وحــده،   اهلل 
يدعــو  ثــم  وحــده(.  األحــزاب   وهــزم 
الذكــر،  بهــذا  يأتــي  ثــم  شــاء،  بمــا 
مــرات  ثــاث  بالذكــر  إتيانــه  فيكــون 
ودعــاؤه مرتيــن. »المغنــي« )349/3(، 
»الشــــــــــرح   ،)64/8( »المجمــــــوع« 

 .)268/7( الممتــــع« 
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ثم ينزل من الصفا متجًها إلى المروة 

وإذا وصل عند العلمين األخضرين 
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الســعي  هــي:  والهرولــة  هــرول، 
ولــه  النــاس،  مــؤاذاة  بشــدة، وهــذا دون 
ــت  ــك أن ــم إن ــر وارح ــول: )رب اغف أن يق
األعــز األكــرم(، وهــذا قــد صــح عــن ابــن 
ــر«  ــص الحبي ــا يف »التلخي ــعود # كم مس
ــن  ــه ع ــر، ونقل ــن حج ــال اب )480/2(، ق
ــك  ــات يف ذل البيهقــي، وهــذا أصــح الرواي
ــعود، ولــم يصــح مرفوًعــا. عــن ابــن مس

وإذا انتهــى مــن العلميــن األخضريــن؛ 
ويحــرص  المعتــاد،  مشــيه   مشــى 
قــرآن  قــراءة  يف  ســعيه  اســتغال  علــى 
أو ذكــر أو دعــاء. »اإلقنــاع« )15/2(، 
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.)546/2( المنتهــى«  »شــرح 
 ، وليــس ألشــواط الســعي دعــاٌء خــاصٌّ
بــل لــه أن يدعــو بمــا شــاء، ثــم إذا وصــل يف 
ــى المــروة صعــد عليهــا، ويفعــل  ســعيه إل
الصفــا،  علــى  صعــوده  عنــد  فعلــه  مــا 
ويفعــل يف كل شــوط مــن أشــواط الســعي 
ــب  ــه إن تع ــوط األول، ول ــه يف الش ــا فعل م
أن يأخــذ راحــة يســيرة ويواصــل ســعيه 

ــر.  ــاع الكثي ــك دون االنقط ــد ذل بع
وليعلــم الحــاج أن الســعي مــن الصفــا 
إلــى المــروة شــوط، ومــن المــروة إلــى 
ــر  ــة. انظ ــاق األئم ــر باتف ــوط آخ ــا ش الصف
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»حاشــية ابــن القاســم« )119/4(. 
الشــوط  مــن  انتهــى  قــد  كان  وإذا 
بالذكــر  يأتــي  فــا  الســعي،  يف  الســابع 

المــروة. عنــد  والدعــاء 
    

س: إذا انتهــى املتمتــع مــن ســعي العمــرة 
مــاذا يفعــل؟

ج: يتجــه إلــى الحــاق، وهــو مخيَّــر 
ــل،  ــو األفض ــق وه ــا الحل ــن: إم ــن أمري بي
إذا كان بقــي وقــت ليعــود شــعره مــن أجــل 
الحلــق يف الحــج، أمــا إذا كان الوقــت قريًبــا 
ومــا ســيعود شــعره؛ فيقصــر مــن أجــل 
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أن يحلــق يف الحــج، والتقصيــر البــد أن 
ــاس  ــن الن ــرأس، فم ــع ال ــن جمي ــون م يك
مــن يأخــذ مــن بعــض رأســه ويظــن أنــه قــد 
ــر، وهــذا خطــأ؛ فــا بــد مــن األخــذ من  قصَّ

جميــع الــرأس. »المغنــي« )355/3(.
وأمــا المــرأة فــا تحلــق رأســها وال 
ــره كلــه، بــل تأخــذ مــن شــعرها قــدر  تقصِّ

»المغنــي« )390/3(. فقــط.  أنملــة 
ويحــرم علــى الحــاج وغيــر الحــاج أن 
ــه أن يقصــر  ــه أو يقصرهــا، ول ــق لحيت يحل

مــن شــاربه إن احتــاج إلــى ذلــك.
أو  الحلــق  مــن  الُمحــرِم  انتهــى  وإذا 



مع حتيات وكالة مهرا�س

102

التقصيــر؛ انتهــى مــن عمــرة التمتــع - تقبــل 
ــا ومنكــم صالــح األعمــال - فيحــل  اهلل من
بســبب  قــد حــرم عليــه  مــا كان  لــه كل 
وأن  المخيــط،  يلبــس  أن  فلــه  اإلحــرام؛ 
ــك  ــر ذل ــه، وغي ــه زوجت ــل ل ــب، وتح يتطيَّ
ــى  ــم يبق ــه، ث ــل إحرام ــااًل قب ــا كان ح مم
حــااًل إلــى اليــوم الثامــن مــن ذي الحجــة، 
وهــو أول أيــام الحــج، وســيأتي تفصيــل 

ألعمــال الحــج يف اليــوم الثامــن.
فــا  مفــرًدا؛  أو  قارًنــا  كان  إن  وأمــا 
يتحلــل مــن إحرامــه إال يف يــوم النحــر يــوم 

العاشــر مــن ذي الحجــة.
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س: مــاذا يفعــل احلــاج يف اليــوم الثامــن مــن 
ذي احلجــة؟

ذي  مــن  الثامــن  اليــوم  كان  إذا  ج: 
الحجــة، وهــو المعــروف بيــوم الترويــة، 
وســمي بيــوم الترويــة؛ ألن الحجــاج كانــوا 
إذا جــاء يــوم الثامــن ارتــووا مــن المــاء، 
إلــى  معهــم  وحملوهــا  الِقــَرب  وملئــوا 

منًــى؛ ألنهــا لــم تكــن فيهــا آبــار.
ــوم؛  ــذا الي ــاج يف ه ــل الح ــا يفع ــا م وأم
فهــو ُيحــرم قبــل الظهــر، وهــذا هــو الســنَّة. 

»الفــروع« )47/6(.
ــأ  ــن الخط ــه، وم ــن مكان ــرم م وكلٌّ ُيح
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أن  البــد  اإلحــرام  أن  يظــن  بعضهــم  أن 
يكــون مــن المســجد الحــرام. »المجمــوع« 

.)196/7(  ،)205/7(
فمــن كان يف مكــة أحــرم مــن مكــة، 
ومــن كان يف منًــى أحــرم يف منًــى، ومــن 
مــن  مثــل  منهــا،  أحــرم  عرفــة  يف  كان 
يجهــزون المخيمــات يف منًــى وعرفــات؛ 
فــكل واحــد يحــرم مــن مكانــه، ويســتحب 
ــتعمان  ــان ويس ــرأة يتنظف ــل والم أن الرج
ســنن الفطــرة إن احتاجــا لذلــك. »كشــاف 

.)490/2( القنــاع« 
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أن  ولــه  إحرامــه،  ثيــاب  يلبــس  ثــم 
يشــترط ويقــول: »اللهم إن حبســني حابس 
فمحلــي حيــث حبســتني«، ثــم يتجــه إلــى 
ــر  ــي الظه ــة، ويصل ــن التلبي ــر م ــى ويكث منً
والفجــر،  والعشــاء  والمغــرب  والعصــر 
وقتهــا  يف  صــاة  كل  يصلــي  أن  والســنَّة 
قصــًرا بــا جمــع، إال المغــرب والفجــر 
منًــى  يف  وقتــه  ويســتغل  ُيقصــران،  فــا 
ــم،  ــرآن الكري ــراءة الق ــة وق ــر والتلبي بالذك
ــا  ــنَّة ب ــة س ــذه الليل ــى يف ه ــت يف منً والمبي

 .)84/8( »المجمــوع«  خــاف. 
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س: مــاذا يفعــل احلــاج يف اليــوم التاســع مــن 

ذي احلجــة؟
ج: اليــوم التاســع هــو يــوم عرفــة، وهــو 
ــجُّ  ــي |: »اْلَح ــه النب ــال في ــذي ق ــوم ال الي
ــد يف الحــج مــن الوقــوف  ــُة«، أي: الب َعَرَف
ــه  ــد فات ــة فق ــف بعرف ــم يق ــن ل ــة، فم بعرف
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الحــج، وليــس المــراد أن مــن وقــف بعرفــة 
لــم يبــَق عليــه شــيء مــن أعمــال الحــج. 

    
س: اذكر شيًئا من فضائل يوم عرفة.

ج: 
األول . 1 الميثــاق  فيــه  وقــع  أنــه 

اهلل. ربوبيــة  علــى  واإلشــهاد 
يف عرفــة نزلــت آية المنَّة باإلســام، . 2

وإكمــال الديــن، وإتمــام النعمــة، 
وهــي قولــه تعالــى: ﴿چ  چ  
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ  

]المائــدة: 3[. ڍ  ڌ  ڌ﴾ 
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فقــال: . 3 بــه،  أقســم  تعالــى  اهلل  أن 
 ،]3 ]البــروج:  ڀ﴾  پ    ﴿پ  

قــال النبــي |: »الَيــْوُم الَمْوُعــوُد 
الَمْشــُهوُد  َوالَيــْوُم  الِقَياَمــِة،  َيــْوُم 
َيــْوُم  ــاِهُد  َوالشَّ َعَرَفــَة،  َيــْوُم 
ــِة...«. رواه الترمــذي برقــم  الُجُمَع
)3339(، وحســنه األلبــاين، َعــْن 

ُهَرْيــَرَة. َأبِــي 
وأقســم بــه يف قولــه تعالــى: ﴿پ    
ابــن  قــال   ،]3 ]الفجــر:  پ﴾  پ      

ــرِ،  ــْوُم النَّْح ــْفُع َي ــاس ^: »الشَّ عب
َواْلَوْتــُر َيــْوُم َعَرَفــَة«.
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أن أفضــل الدعــاء فيــه كمــا قــال . 4
ــاُء  ــاِء ُدَع َع ــُل الدُّ ــي |: »َأْفَض النب
ــْوِل  ــي َوَق ــَة، َوَأْفَضــُل َقْولِ ــْوِم َعَرَف َي
اهللُ  إاِلَّ  إَِلــَه  اَل  َقْبِلــي:  اأْلَْنبَِيــاِء 
ــُك،  ــُه اْلُمْل ــُه، َل ــرِيَك َل ــَدُه اَل َش َوْح
َوُيِميــُت،  ُيْحيِــي  اْلَحْمــُد،  َوَلــُه 
ُكلِّ  َعَلــى  َوُهــَو  اْلَخْيــُر،  بَِيــِدِه 
البيهقــي  أخرجــه  َقِديــٌر«.  َشــْيٍء 
 ،)3778( برقــم  »الشــعب«  يف 
ُهَرْيــَرَة. َأبِــي  َعــنْ  األلبــاين،  وحســنه 

قال: . 5  | النبي  أن  فضائله:  ومن 
النسائي  َعَرَفُة...«. أخرجه  »اْلَحجُّ 



مع حتيات وكالة مهرا�س

110

برقم )3016(، وصححه األلباين، 
ْحَمِن ْبِن َيْعَمَر. َعْن َعْبِد الرَّ

فيــه مــن . 6 يعتــق اهلل  مــا  أنــه أكثــر 
ويباهــي  لعبــاده،  ويغفــر  النــار 
بهــم يف الموقــف مائكتــه، كمــا 
ــْن  ــَر ِم ــْوٍم َأْكَث ــْن َي ــا ِم ــال |: »َم ق
ــاِر،  ــَن النَّ ــًدا ِم ــِه َعْب ــَق اهللُ فِي َأْن ُيْعتِ
ــمَّ  ــو، ُث ــُه َلَيْدُن ــَة، َوإِنَّ ــْوِم َعَرَف ــْن َي ِم
ُيَباِهــي بِِهــُم اْلَمَائَِكــَة، َفَيُقــوُل: َمــا 
َأَراَد َهــُؤاَلِء؟«. رواه مســلم برقــم 

َعائَِشــَة. َعــْن   ،)1348(
عرفات . 7 ألهل  غفر  تعالى  اهلل  أن 
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التبعات،  الموقف  ألهل  وضمن 
تعلَّقت  التي  العباد  حقوق  أي: 
كما  أدائها،  عن  وعجزوا  بذمتهم 
آنًِفا  ِجْبرِيُل  »َأَتانِي   :| قال  جاء: 
َوَقاَل:  َاَم،  السَّ َربَِّي  ِمْن  َفَأْقَرانِي 
َوَأْهِل  َعَرَفاٍت  أِلَْهِل  َغَفَر  اهللَ  إِنَّ 
التَّبَِعاِت«،  َعنُْهُم  َوَضِمَن  اْلَمْشَعرِ، 
َفقال:   # اْلَخطَّاِب  ْبُن  ُعَمُر  َفَقاَم 
ة؟  َخاصَّ َلنَا  َهَذا  اهللِ،  َرُسوَل  َيا 
َفَقاَل: »َهَذا َلُكْم، َولَِمْن َأَتى َبْعَدُكْم 
َكُثَر  ُعَمُر:  َفَقاَل  اْلِقَياَمِة«،   َيْوِم  إَِلى 
األلباين  صححه  َوَطاَب.  اهللِ  َخْيُر 



مع حتيات وكالة مهرا�س

112

والترهيب«  الترغيب  »صحيح  يف 
برقم )1151(، َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك.

    
س: يف يوم عرفة ماذا يفعل احلاج؟

ج: يشرع للحاج أمور، وهي: أنه يسن 
يوم  صبيحة  عرفة  إلى  منًى  من  التبكير  له 
ينكر  ال  لبَّى  فمن  يكبر،  أو  ويلبي  عرفة، 
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عليه، ومن كبَّر ال ينكر عليه. 
ويســن لــه أن ينــزل بنمــرة إلــى الــزوال 
إن قــدر وتيســر لــه ذلــك، وإن كان يف ذلــك 
ــه شــيء، ونمــرة ليســت  مشــقة فليــس علي

مــن عرفــة. »المجمــوع« )85/8(.
فــإذا زالــت الشــمس رحــل إلــى عرنــة 
يتعــذر  األيــام  وهــذه  ذلــك،  تيســر  إن 
فيتجــه  الزحــام،  لشــدة  فيهــا  النــزول 

عرفــة. إلــى  الحجــاج 
يخطــب  أن  نائبــه  أو  لإلمــام  ويســن 
النــاس خطبــة بمــا يــراه مناســًبا للحــال، 
وإذا كان يــوم عرفــة يــوم جمعــة؛ فليــس 
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فيــه خطبــة جمعــة وصــاة جمعــة إجماًعــا. 
.)277/1( للفاســي  »اإلقنــاع«  يف  كمــا 

الظهر  وتصلى  عرفة،  خطبة  فيه  بل 
الظهر،  وقت  يف  وقصًرا  جمًعا  والعصر 
فيؤذن ثم يقيم، ثم يصلي الظهر قصًرا، ثم 
يقيم ويصلي العصر قصًرا، والصحيح أنه 
ال يستحب أن ُيصام هذا اليوم للحاج، بل 
عليه الفطر ليتزود من الطاعات والعبادات 

والدعاء. »المغني« )179/3(. 
ــد أنــه يف حــدود  وعلــى الحــاج أن يتأكَّ
ــزوم إيجــاب أن الحــاج  ــزم ل ــة، وال يل عرف
بجبــل  المعــروف  يقــف يف جبــل عرفــة 
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الرحمــة، بــل عرفــة كلهــا موقــف، وصعود 
باإلجمــاع.  يشــرع  ال  الرحمــة  جبــل 
ــة  ــاوى اللجن ــاوى« )133/26(، »فت »الفت

.)207/11( الدائمــة« 
ويف هــذا اليــوم يســتغل الحــاج وقتــه 
يف الدعــاء، ويتجــه إلــى القبلــة إن تيســر، 
الدعــاء  فأفضــل  ويدعــو،  يديــه  ويرفــع 
ــر الحــاج مــن  ــة، ويكث ــوم عرف هــو دعــاء ي
ال  وحــده  اهلل  إال  إلــه  »ال  بقولــه:  الذكــر 
ــه الحمــد وهــو  ــه الملــك ول ــه، ل شــريك ل
»المجمــوع«  قديــر«.  شــيء  كل  علــى 

 .)49/6( المعــاد«  »زاد   ،)94/8(
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وليحــرص الحــاج يف يــوم عرفــة علــى 
ع بيــن يــدي اهلل بالدعــاء والخضــوع  التضــرُّ
ــر  ــهد كبي ــم ومش ــوم عظي ــو ي ــكاء؛ فه والب
يباهــي اهلل بأهــل عرفــة المائكــة. »الــكايف« 

)519/1(، »المجمــوع« )94/8(.
ويبــدأ الوقــوف مــن بعد زوال الشــمس 
مــن يــوم عرفــة، ويمتــد إلــى طلــوع الفجــر 
مــن ليلــة يــوم النحــر، فمــن وقــف يف عرفــة 
نهــاًرا فــا يخــرج منهــا إال بعــد غــروب 
الشــمس، ومــن وقــف نهــاًرا وانصــرف 
قبــل غــروب الشــمس؛ فعليــه دم إن لــم 
يعــد إلــى عرفــة ليلــة النحــر. »فتــاوى ابــن 
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ــاز« )142/16(، )263/17 - 264(. ب
ر عليــه الوقــوف يف النهــار  ومــن تعــذَّ
ولــو  أجــزأه،  الليــل؛  يف  فوقــف  لعــذر، 
بقــي قليــًا، وال يشــرع الدعــاء الجماعــي. 
.)133/4( المربــع«  الــروض  »حاشــية 

ولــه أن يدعــو بمــا أحــب، ونذكــر نبــذة 
يســيرة مــن األدعيــة تذكيــًرا للحــاج:

* ]أدعية من القرآن الكريم[:
ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ﴿ٺ    -
ڦ   ڦ   ڤڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  

.]128 ]البقــرة:  ڄ﴾  ڄ   ڦ  
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ڱ   ڱ   ڳ   ڳ     ﴿ڳ    -  
ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ﴾ 
]البقرة: 250[.

ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ﴿ۇ    -
ى     ې   ې   ې   ۉې    ۉ   ۅ   ۅ  
ۇئ   ۇئ    وئ    وئ   ەئ   ائەئ   ائ   ى  
ىئ    ىئ   ېئېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ     ۆئ    
يئ    ىئ   مئ   جئحئ   ی   ی   ی     ی   ىئ  
حت   جت   يب   ىب   مب   حبخب    جب  

.]286 ]البقــرة:  مت﴾  خت  
ٺ         ڀٺ   ڀ     ڀ   ڀ   پ   پ   ﴿پ    -

.]38 عمــران:  ]آل  ٿ﴾  ٺ   ٺ  



119

مع حتيات وكالة مهرا�س

- ﴿ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  

ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ﴾ 

]آل عمران: 8[.

پ   پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٻ    -

ڀ﴾  ڀ   ڀ    ڀ   پ  
]األعراف: 23[.

ۇئ   ۇئ   وئ   وئ        ﴿ەئ    -

.]41 ]إبراهيــم:  ۈئ﴾  ۈئ   ۆئ    ۆئ  
- ﴿ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ڻ  ڻ  ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ﴾ 

]المؤمنون: 97، 98[.
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وئ   ەئ   ائەئ   ائ   ى   ى   ﴿ې     -     

.]65 ]الفرقــان:  ۇئ﴾  ۇئ    وئ      
﴿ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    -

ۓ﴾  ے   ے     ھ    ھ  

]الفرقان: 74[.

- ﴿ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴾ ]النمل: 19[.
ڀ   ڀ   پ   پ      پ       ﴿پ    -
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ   ٹ  ٹ  ٹ﴾ ]الحشــر: 10[.
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چ   چ  ڃچ   ڃ       ڃ   ڃ   ڄ   ﴿ڄ     -
.]8 ]التحريــم:  ڇ﴾  ڇ   ڇ   چ 

* ]أدعية وردت يف السنَّة النبوية[:
ــي َظَلْمــُت َنْفِســي ُظْلًمــا  ُهــمَّ إِنِّ - »اللَّ
ُنــوَب إاِلَّ َأْنــَت؛ َفاْغِفــْر  َكثِيــًرا، َواَل َيْغِفــُر الذُّ
ــَك  ــي؛ إِنَّ ــِدَك، َواْرَحْمنِ ــْن ِعنْ ــَرًة ِم ــي َمْغِف لِ

ــُم«. ِحي ــوُر الرَّ ــَت اْلَغُف َأْن
ــي َأُعــوُذ بِــَك ِمــْن َجْهــِد  ُهــمَّ إِنِّ - »اللَّ
ــَقاِء، َوُســوِء الَقَضــاِء،  الَبــَاِء، َوَدَرِك الشَّ

اأْلَْعــَداِء«. َوَشــَماَتِة 
ــَك ِمــَن الَكَســِل  ــي َأُعــوُذ بِ ُهــمَّ إِنِّ - »اللَّ
ــي  ُهــمَّ إِنِّ َوالَهــَرِم، َوالَمْغــَرِم َوالَمْأَثــِم، اللَّ
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ــاِر،  ــِة النَّ ــاِر َوفِْتنَ ــَذاِب النَّ ــْن َع ــَك ِم ــوُذ بِ َأُع
َوفِْتنَــِة الَقْبــرِ َوَعــَذاِب الَقْبــرِ، َوَشــرِّ فِْتنَــِة 
ــِة  ــرِّ فِْتنَ ــْن َش ــرِ، َوِم ــِة الَفْق ــرِّ فِْتنَ ــى، َوَش الِغنَ
ُهــمَّ اْغِســْل َخَطاَيــاَي  ــاِل، اللَّ جَّ الَمِســيِح الدَّ
ِمــَن  َقْلبِــي  َوَنــقِّ  َوالَبــَرِد،  الثَّْلــِج  بَِمــاِء 
ــَن  ــُض ِم ــْوُب األَْبَي ــى الثَّ ــا ُينَقَّ ــا َكَم الَخَطاَي
َنــِس، َوَباِعــْد َبْينـِـي َوَبْيــَن َخَطاَيــاَي َكَمــا  الدَّ

َباَعــْدَت َبْيــَن الَمْشــرِِق َوالَمْغــرِِب«.
إَِلْيــَك،  َنْفِســي  َأْســَلْمُت  ُهــمَّ  »اللَّ  -
ــَك، َوَأْلَجــْأُت َظْهــرِي  ْضــُت َأْمــرِي إَِلْي َوَفوَّ
ــَأ َواَل  ــَك، اَل َمْلَج ــًة إَِلْي ــًة َوَرْغَب ــَك، َرْهَب إَِلْي
بِكَِتابِــَك  آَمنْــُت  إَِلْيــَك،  إاِلَّ  ِمنْــَك  َمنَْجــا 
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ــْلَت«. ــِذي َأْرَس ــَك الَّ ــَت، َوبِنَبِيِّ ــِذي َأْنَزْل الَّ
ُهــمَّ اْجَعــْل فـِـي َقْلبـِـي ُنــوًرا، َوفـِـي  - »اللَّ
ــْن  ــوًرا، َوَع ــْمِعي ُن ــي َس ــوًرا، َوفِ ــرِي ُن َبَص
َيِمينـِـي ُنــوًرا، َوَعــْن َيَســاِري ُنــوًرا، َوَفْوِقــي 
ُنــوًرا،  َوَأَماِمــي  ُنــوًرا،  َوَتْحتِــي  ُنــوًرا، 

ــوًرا«. ــي ُن ــْل لِ ــوًرا، َواْجَع ــي ُن َوَخْلِف
َقيِّــُم  َأْنــَت  الَحْمــُد  َلــَك  ُهــمَّ  »اللَّ  -
َوَلــَك   ، فِيِهــنَّ َوَمــْن  َواأْلَْرِض  ــَمَواِت  السَّ
َواأْلَْرِض  ــَمَواِت  السَّ ُمْلــُك  َلــَك  الَحْمــُد 
ُنــوُر  َأْنــَت  الَحْمــُد  َوَلــَك   ، فِيِهــنَّ َوَمــْن 
َوَلــَك   ، فِيِهــنَّ َوَمــْن  ــَمَواِت َواألَْرِض  السَّ
ــَمَواِت َواألَْرِض،  ــُك السَّ ــَت َمِل ــُد َأْن الَحْم
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َوَوْعــُدَك  الَحــقُّ  َأْنــَت  الَحْمــُد  َوَلــَك 
 ، َحــقٌّ َوَقْوُلــَك   ، َحــقٌّ َولَِقــاُؤَك   ، الَحــقُّ
 ، ، َوالنَّبِيُّــوَن َحــقٌّ ، َوالنَّــاُر َحــقٌّ َوالَجنَّــُة َحــقٌّ
ُهــمَّ َلــَك  ، اللَّ ــاَعُة َحــقٌّ ، َوالسَّ ــٌد | َحــقٌّ َوُمَحمَّ
ْلــُت،  َأْســَلْمُت، َوبِــَك آَمنْــُت، َوَعَلْيــَك َتَوكَّ
ــَك  ــُت، َوإَِلْي ــَك َخاَصْم ــُت، َوبِ ــَك َأَنْب َوإَِلْي
َوَمــا  ْمــُت  َقدَّ َمــا  لِــي  َفاْغِفــْر  َحاَكْمــُت؛ 
ــُت، َأْنــَت  ــْرُت، َوَمــا َأْســَرْرُت َوَمــا َأْعَلنْ َأخَّ
ــُر، اَل إَِلــَه إاِلَّ َأْنــَت«. ُم، َوَأْنــَت الُمَؤخِّ الُمَقــدِّ
َمــا َكاَنــِت الَحَيــاُة  َأْحيِنِــي  ُهــمَّ  - »اللَّ
نـِـي إَِذا َكاَنــِت الَوَفــاُة َخْيــًرا  َخْيــًرا لِــي، َوَتَوفَّ

ــي«. لِ
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ــي َأُعــوُذ بِــَك ِمــَن اْلَهــمِّ  ُهــمَّ إِنِّ - »اللَّ
َواْلُجْبــِن  َواْلَكَســِل،  َواْلَعْجــِز  َواْلَحــَزِن، 
َجــاِل«. ْيــِن َوَغَلَبــِة الرِّ َواْلُبْخــِل، َوَضَلــِع الدَّ

ــي،  ــي َوَجْهِل ــي َخطِيَئتِ ــْر لِ - »َربِّ اْغِف
َأْنــَت  َوَمــا  ــِه،  ُكلِّ َأْمــرِي  فِــي  َوإِْســَرافِي 
ُهــمَّ اْغِفــْر لِــي َخَطاَيــاَي،  َأْعَلــُم بِــِه ِمنِّــي، اللَّ
َذلِــَك  َوُكلُّ  َوَهْزلِــي،  َوَجْهِلــي  َوَعْمــِدي 
ــا  ــُت َوَم ْم ــا َقدَّ ــي َم ــْر لِ ــمَّ اْغِف ُه ــِدي، اللَّ ِعنْ
ــُت، َأْنــَت  ــْرُت، َوَمــا َأْســَرْرُت َوَمــا َأْعَلنْ َأخَّ
ــى ُكلِّ  ــَت َعَل ــُر، َوَأْن ــَت الُمَؤخِّ ُم َوَأْن ــدِّ الُمَق

ــٌر«. ــْيٍء َقِدي َش
ــِذي ُهــَو  ــي ِدينِــي الَّ ــْح لِ ُهــمَّ َأْصِل - »اللَّ
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ــي  ــاَي الَّتِ ــي ُدْنَي ــْح لِ ــرِي، َوَأْصِل ــُة َأْم ِعْصَم
ــي  ــي الَّتِ ــي آِخَرتِ ــْح لِ ــي، َوَأْصِل ــا َمَعاِش فِيَه
ــي  ــاَدًة لِ ــاَة ِزَي ــِل اْلَحَي ــاِدي، َواْجَع ــا َمَع فِيَه
ــي  ــِل اْلَمــْوَت َراَحــًة لِ ــرٍ، َواْجَع ــي ُكلِّ َخْي فِ

.» ــرٍّ ــْن ُكلِّ َش ِم
ــوًرا،  ــي ُن ــي َقْلبِ ــي فِ ــْل لِ ــمَّ اْجَع ُه - »اللَّ
َوفِــي لَِســانِي ُنــوًرا، َوفِــي َســْمِعي ُنــوًرا، 
َوفِــي َبَصــرِي ُنــوًرا، َوِمــْن َفْوِقــي ُنــوًرا، 
ُنــوًرا،  َيِمينِــي  ُنــوًرا، َوَعــْن  َوِمــْن َتْحتِــي 
َوَعــْن ِشــَمالِي ُنــوًرا، َوِمــْن َبْيــِن َيــَديَّ ُنــوًرا، 
َوِمــْن َخْلِفــي ُنــوًرا، َواْجَعــْل فِــي َنْفِســي 

ــوًرا«. ــي ُن ــْم لِ ــوًرا، َوَأْعظِ ُن
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ْســَاِم َقائًِمــا،  ُهــمَّ اْحَفْظنِــي بِاإْلِ - »اللَّ
ــيَّ  ــْع فِ ْســَاِم َقاِعــًدا، َواَل ُتطِ َواْحَفْظنـِـي بِاإْلِ
ــي َأْســَأُلَك ِمــْن  ُهــمَّ إِنِّ ا َواَل َحاِســًدا، اللَّ َعــُدوًّ
ــْن  ــَك ِم ــوُذ بِ ــِدَك، َوَأُع ــُه بَِي ــرٍ َخَزائِنُ ُكلِّ َخْي

ــِدَك«. ــُه بَِي ــرٍّ َخَزائِنُ ُكلِّ َش
َوَجْهِلي  َخطِيَئتِي  لِي  اْغِفْر  ُهمَّ  »اللَّ  -
َوإْسَرافِي فِي َأْمرِي، َوَما َأْنَت َأْعَلُم بِِه ِمنِّي، 
ي  َوِجدِّ َوَعْمِدي  َخَطئِي  لِي  اْغِفْر  ُهمَّ  اللَّ
ُهمَّ اْغِفْر لِي  َوَهْزلِي، َوُكلُّ َذلَِك ِعنِْدي، اللَّ
َوَما  َأْسَرْرُت  َوَما  ْرُت،  َأخَّ َوَما  ْمُت  َقدَّ َما 
ُر،  اْلُمَؤخِّ َوَأْنَت  ُم  اْلُمَقدِّ َأْنَت  إِنََّك  َأْعَلنُْت؛ 

َوَأْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر«.
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ــاَي  ــي َوَخَطاَي ــي ُذُنوبِ ــْر لِ ُهــمَّ اْغِف - »اللَّ
ُهــمَّ َأْنِعْشــنِي، َواْجُبْرنـِـي، َواْهِدنِي  َهــا، اللَّ ُكلَّ
ــُه اَل َيْهِدي  لَِصالـِـِح اأْلَْعَمــاِل َواأْلَْخــَاِق؛ إِنَّ

لَِصالِِحَهــا، َواَل َيْصــرُِف َســيَِّئَها إاِلَّ َأْنــَت«.
َخْشــَيتَِك  ِمــْن  َلنَــا  اْقِســْم  ُهــمَّ  »اللَّ  -
َمــا َيُحــوُل َبْينَنَــا َوَبْيــَن َمَعاِصيــَك، َوِمــْن 
َوِمــَن  َرْحَمَتــَك،  بِــِه  ُغنَــا  ُتَبلِّ َمــا  َطاَعتِــَك 
ْنَيــا،  ُن بـِـِه َعَلْينـَـا ُمِصيَبــاِت الدُّ اْلَيِقيــِن َمــا ُتَهــوِّ
َمــا  تِنَــا  َوُقوَّ َوَأْبَصاِرَنــا  بَِأْســَماِعنَا  َوَمتِّْعنَــا 
ـا، َواْجَعــْل  َأْحَيْيَتنَــا، َواْجَعْلــُه اْلــَواِرَث ِمنَـّ
َثْأَرَنــا َعَلــى َمــْن َظَلَمنـَـا، َواْنُصْرَنــا َعَلــى َمــْن 
َعاَداَنــا، َواَل َتْجَعــْل ُمِصيَبَتنَــا فـِـي ِدينِنَــا، َواَل 
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نـَـا َواَل َمْبَلــَغ ِعْلِمنـَـا،  ْنَيــا َأْكَبــَر َهمِّ َتْجَعــِل الدُّ
ْط َعَلْينَــا َمــْن اَل َيْرَحُمنَــا«. َواَل ُتَســلِّ

ــِه  ــي َأْســَأُلَك ِمــَن اْلَخْيــرِ ُكلِّ ُهــمَّ إِنِّ - »اللَّ
ــْم  ــا َل ــُه َوَم ــُت ِمنْ ــا َعِلْم ــِه، َم ــِه َوآِجِل َعاِجِل
ــِه َعاِجِلــِه  ــرِّ ُكلِّ ــَك ِمــَن الشَّ َأْعَلــْم، َوَأُعــوُذ بِ
ــْم،  ــْم َأْعَل ــا َل ــُه َوَم ــُت ِمنْ ــا َعِلْم ــِه، َم َوآِجِل
ــَأَلَك  ــا َس ــرِ َم ــْن َخْي ــَأُلَك ِم ــي َأْس ــمَّ إِنِّ ُه اللَّ
ــا  ــرِّ َم ــْن َش ــَك ِم ــوُذ بِ ــَك، َوَأُع ــُدَك َوَنبِيُّ َعْب
ــي َأْســَأُلَك  ُهــمَّ إِنِّ َعــاَذ بـِـِه َعْبــُدَك َوَنبِيُّــَك، اللَّ
َب إَِلْيَهــا ِمــْن َقــْوٍل َأْو َعَمــٍل،  اْلَجنَّــَة َوَمــا َقــرَّ
َب إَِلْيَهــا ِمــْن  َوَأُعــوُذ بـِـَك ِمــَن النَّــاِر َوَمــا َقــرَّ
َقــْوٍل َأْو َعَمــٍل، َوَأْســَأُلَك َأْن َتْجَعــَل ُكلَّ 
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ــًرا«. ــي َخْي ــُه لِ ــاٍء َقَضْيَت َقَض
ِمْن  بِرَِضاَك  َأُعوُذ  إِنِّي  ُهمَّ  »اللَّ  -
ُعُقوَبتَِك،  ِمْن  بُِمَعاَفاتَِك  َوَأُعوُذ  َسَخطَِك، 
َعَلْيَك،  َثنَاًء  ُأْحِصي  اَل  ِمنَْك،  بَِك  َوَأُعوُذ 

َأْنَت َكَما َأْثنَْيَت َعَلى َنْفِسَك«.
ــِز  ــَن اْلَعْج ــَك ِم ــوُذ بِ ــي َأُع ــمَّ إِنِّ ُه - »اللَّ
َواْلَهــَرِم،  َواْلُبْخــِل،  َواْلُجْبــِن  َواْلَكَســِل، 
لَّــِة  َوالذِّ َواْلِعيَلــِة  َواْلَغْفَلــِة،  َواْلَقْســَوِة، 
اْلَفْقــرِ  ِمــَن  بِــَك  َوَأُعــوُذ  َواْلَمْســَكنَِة، 
ــاِق،  ــَقاِق، َوالنَِّف ــرِ، َواْلُفُســوِق، َوالشِّ َواْلُكْف
ِمــَن  بِــَك  َوَأُعــوُذ  َيــاِء،  َوالرِّ ــْمَعِة،  َوالسُّ
َواْلُجــَذاِم،  َواْلُجنُــوِن،  َواْلَبَكــِم،  َمــِم  الصَّ
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اأْلَْســَقاِم«. َوَســيِِّئ  َواْلَبــَرِص، 
ــي َأُعــوُذ بِــَك ِمــْن َزَواِل  ُهــمَّ إِنِّ - »اللَّ
َوَفْجــَأِة  َعافَِيتِــَك،  ِل  َوَتَحــوُّ نِْعَمتِــَك، 

َســَخطَِك«. َوَجِميــِع  نِْقَمتِــَك، 
ِمــْن َشــرِّ  بِــَك  َأُعــوُذ  ــي  إِنِّ ُهــمَّ  - »اللَّ

.» َوَمنِــيِّ َولَِســانِي  َوَبَصــرِي  َســْمِعي 
ــي َأُعــوُذ بِــَك ِمــْن َغَلَبــِة  ُهــمَّ إِنِّ - »اللَّ
، َوَشــَماَتِة اأْلَْعــَداِء«. ْيــِن، َوَغَلَبــِة اْلَعــُدوِّ الدَّ

ــٍم اَل  ــْن ِعْل ــَك ِم ــي َأُعــوُذ بِ ــمَّ إِنِّ ُه - »اللَّ
َينَْفــُع، َوِمــْن ُدَعــاٍء اَل ُيْســَمُع، َوِمــْن َقْلــٍب اَل 

َيْخَشــُع، َوِمــْن َنْفــٍس اَل َتْشــَبُع«.
ــي َأُعــوُذ بـِـَك ِمــْن ُمنَْكــَراِت  ُهــمَّ إِنِّ - »اللَّ
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األَْخــَاِق، َواألَْعَمــاِل، َواألَْهَواِء«.
ــَك  ــَب، َوُقْدَرتِ ــَك اْلَغْي ــمَّ بِِعْلِم ُه - »اللَّ
ــاَة  ــَت اْلَحَي ــا َعِلْم ــي َم ِ ــِق، َأْحيِن ــى اْلَخْل َعَل
نـِـي إَِذا َكاَنــِت اْلَوَفــاُة َخْيــًرا  َخْيــًرا لِــي، َوَتَوفَّ
ُهــمَّ َوَأْســَأُلَك َخْشــَيَتَك فِــي اْلَغْيــِب  لِــي، اللَّ
فِــي  اْلَحــقِّ  َكِلَمــَة  َوَأْســَأُلَك  ــَهاَدِة،  َوالشَّ
ــي  ــَد فِ ــَأُلَك اْلَقْص ــا، َوَأْس َض ــِب َوالرِّ اْلَغَض
ــُد،  ــا اَل َينَْف ــَأُلَك َنِعيًم ــى، َوَأْس ــرِ َواْلِغنَ اْلَفْق
َة َعْيــٍن اَل َتنَْقطِــُع، َوَأْســَأُلَك  َوَأْســَأُلَك ُقــرَّ
َبــْرَد  َوَأْســَأُلَك  اْلَقَضــاِء،  َبْعــَد  َضــا  الرِّ
َة النََّظــرِ  اْلَعْيــِش َبْعــَد اْلَمــْوِت، َوَأْســَأُلَك َلــذَّ
ــْوَق  إَِلــى َوْجِهــَك اْلَكرِيــِم، َوَأْســَأُلَك الشَّ
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ٍة، َواَل  ــرَّ اَء ُمِض ــرَّ ــرِ َض ــي َغْي ــَك فِ ــى لَِقائِ إَِل
يَمــاِن  ـا بِِزينَــِة اإْلِ نَـّ ُهــمَّ َزيِّ ــٍة، اللَّ فِْتنَــٍة ُمِضلَّ

َواْجَعْلنَــا ُهــَداًة ُمْهَتِديــَن«.
ــْبِع،  السَّ ــَمَواِت  السَّ َربَّ  ُهــمَّ  »اللَّ  -
ُكلِّ  َوَربَّ  َربَّنَــا  اْلَعظِيــِم،  اْلَعــْرِش  َوَربَّ 
ــْرآِن  ــِل َواْلُق ْنِجي ــْوَراِة َواإْلِ ــِزَل التَّ ــْيٍء، ُمنْ َش
ُل َفَلْيــَس َقْبَلــَك َشــْيٌء،  ــِم، َأْنــَت اأْلَوَّ اْلَعظِي
َوَأْنــَت اآْلِخــُر َفَلْيــَس َبْعــَدَك َشــْيٌء، َوَأْنــَت 
َوَأْنــَت  َشــْيٌء،  َفْوَقــَك  َفَلْيــَس  الظَّاِهــُر 
ــا  ــِض َعنَّ ــْيٌء، اْق ــَك َش ــَس ُدوَن ــُن َفَلْي اْلَباطِ

ْيــَن َوَأْغنِنَــا ِمــَن اْلَفْقــرِ«. الدَّ
ــَت،  ــَه إاِلَّ َأْن ــي اَل إَِل ــَت َربِّ ــمَّ َأْن ُه -  »اللَّ
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ــِدَك  ــى َعْه ــا َعَل ــُدَك، َوَأَن ــا َعْب ــي َوَأَن َخَلْقَتنِ
َوَوْعــِدَك َمــا اْســَتَطْعُت، َأُعــوُذ بـِـَك ِمــْن َشــرِّ 
 ، َمــا َصنَْعــُت،  َأُبــوُء َلــَك بِنِْعَمتِــَك َعَلــيَّ
ــُر  ــُه اَل َيْغِف ــي؛ َفإِنَّ ــْر لِ ــي، َفاْغِف ــوُء بَِذْنبِ َوَأُب

ُنــوَب إاِلَّ َأْنــَت«. الذُّ
ُيْقبِلوا  أن  والمسلمة  المسلم  وننصح 
على اهلل بالدعاء وهم متضرعون إليه، وأن 
فيها استجابة  التي يرجى  يتحروا األوقات 

الدعاء، مثل هذا اليوم يوم عرفة.
    

مــاذا  عرفــة  يــوم  شــمس  غربــت  إذا  س: 
احلــاج؟ يفعــل 

عرفــة  يــوم  شــمس  غربــت  إذا  ج: 
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أفــاض الحــاج إلــى مزدلفــة وعليه الســكينة 
والهــدوء، وال يزاحــم النــاس، وال يخــرج 
ــل غــروب الشــمس،  ــة قب مــن حــدود عرف
ويواصــل مشــيه حتــى يصــل إلــى مزدلفــة، 
ويصلــي فيهــا المغــرب والعشــاء قصــًرا 
لصــاة العشــاء بــأذان وإقامــة للمغــرب، 
ثــم يقيــم لصــاة العشــاء، والبــد أن تكــون 
وينتهــي  وقتهــا،  يف  والعشــاء  المغــرب 
خشــي  فــإن  الليــل؛  نصــف  يف  وقتهمــا 
وال  الطريــق،  يف  صلــى  الوقــت  خــروج 
يجــوز تأخيــر الصــاة إلــى بعــد نصــف 
الليــل، فــإذا انتهــى الحــاج مــن الصــاة 
ليأخــذ  للنــوم  تهيَّــأ  والعشــاء  للمغــرب 
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يــوم  راحــة؛ ألنــه مصبــح علــى أعمــال 
أخــرى.  بعبــادات  يتنفــل  وال  النحــر، 

.)310/7( الممتــع«  »الشــرح 
ويبقــى الحــاج يف مزدلفــة إلــى الفجــر، 
ويصلــي الفجــر ثــم يأتــي المشــعر الحــرام 
ــه ذلــك، والمشــعر الحــرام هــو  إن تيســر ل
المســجد اآلن، ويســتقبل القبلــة ويدعــو 
ا، ثــم  بمــا أحــب، ويبقــى حتــى يســفر جــدًّ

يتجــه إلــى رمــي الجمــرة الكبــرى.
أطفال  معه  أو  ضعيًفا  كان  من  وأما 
ونساء وضعفة؛ فله النزول من مزدلفة بعد 
الشيخ  قيده  القمر،  الليل ومغيب  منتصف 
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تقريًبا.  الليل  ثلثي  بمضي   & عثيمين  ابن 
»فتاوى ابن عثيمين« )94/23(، »المغني« 

)377/3(، »الفتاوى« )135/26(.
دم  فعليه  بمزدلفة؛  المبيت  ترك  ومن 
حبسه  من  لكن  الحرم،  لمساكين  يذبح 
وقت  قبل  إال  مزدلفة  يصل  ولم  حابس 
شيء  فا  هناك؛  الفجر  وصلى  الفجر، 
فلم  الزحام  بسبب  ُحبس  ومن  عليه، 
فا  الشمس،  طلوع  بعد  إال  مزدلفة  يصل 
فتوى  وهذه  مفرط،  غير  ألنه  عليه؛  شيء 
اللجنة  وعليه  باز،  وابن   & عثيمين  ابن 
الدائمة، يقولون: ال شيء عليه. »مجموع 
 ،)65  -  64/23( عثيمين«  ابن  فتاوى 
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»فتاوى   ،)287/17( باز«  ابن  »فتاوى 
اللجنة الدائمة« )215/11(، »الموسوعة 

الفقهية« )94/37 - 95(. 
حدود  خارج  بات  أنه  له  تبيَّن  ومن 
»الموسوعة  لتفريطه.  دم  فعليه  مزدلفة؛ 
الفقهية« )101/37(، »منسك ابن جاسر« 

)صـ676(.
    

س: مــن مل يصــل مزدلفــة إال يف النصــف 
اآلخــر مــن الليــل، وهــو مــن الضعفــة، 

مــاذا عليــه؟
ج: يكفيــه أن يقيــم بهــا بعــض الوقــت، 
ــوع  ــة. »مجم ــًذا بالرخص ــرف أخ ــم ينص ث

الفتــاوى« )280/17(.
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أعـمـــال  مــــن  الحــاج  انتهـى   فـــإذا 
حصيـات  سـبع  يأخـذ  أن  لـه   مزدلفـة؛ 
قـدر  ويكـون  منًـى،  مـن  أو  مزدلفـة  مـن 
»مطالـب  ـص.  الِحمَّ حبـة  مثـل  الحصـى 

.)420/2( النهـى«  أولـي 
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ثــم يتجــه الحــاج إلــى منـًـى، وإذا وصــل 
ومنًــى  مزدلفــة  بيــن  وادي محســر وهــو 
حتــى  ســيره  يف  يســرع  أن  لــه  يســتحب 
 ،)378/3( »المغنــي«  الــوادي.  يجــاوز 

.)135/26( »الفتــاوى« 
    

س: إذا انتهــى احلــاج مــن مزدلفــة واجتــه 
إىل منـًـى عنــد اجلمــرات، مــاذا يفعــل؟ 

ى هــذا اليــوم؟ ومــاذا يســمَّ
ج: هــذا اليــوم يســمى بيــوم النحــر، 
وأكثــر أعمــال الحــج فيــه، فــإذا كان الحــاج 
بهــا،  يقــوم  فلــه أعمــال  النحــر؛  يــوم  يف 
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منهــا: أنــه يســتمر يف التلبيــة حتــى وصولــه 
أول  مــع  التلبيــة  فيقطــع  العقبــة،  جمــرة 
 ،)292/2( »المغنــي«  يرميهــا.  حصــاة 

.)154/8( »المجمــوع« 

حصيات،  بسبع  العقبة  جمرة  ويرمي 
يقول مع كل حصاة استحباًبا: »اهلل أكبر«. 
»المجموع«   ،)383/3( »المغني« 

)154/8(، »الفتاوى« )135/26(.
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ويســتحب أن يرميهــا جاعــًا منًــى عــن 
يمينــه، والبيــت عــن يســاره، وجمــرة العقبة 
الكبــرى هــي أقــرب الجمــرات إلــى مكــة، 
وبعــد رمــي جمــرة العقبــة ال يدعــو بعدهــا، 
وعليــه أن يتأكــد أن الحصــى وقعــت يف 
 ،)173/8( »المجمــوع«  الحــوض. 

ــاز« )77/16(. ــن ب ــاوى اب »فت
وال  بها،  ُرمي  قد  بحصاة  يرمي  وال 
بالنعال  وال  كبيرة  بحصاة  يرمي  أن  يجوز 
والخفاف، وال يجزئه إن رماها دفعة واحدة 
فتكون عن واحدة، والبد من رمي بيده فا 
يضعها دون رمي، واشترط جمهور العلماء 
يف الجمار أن تكون من الحجارة الصغيرة أيًّا 
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كان نوعها، وال يجوز أن تكون من حديد أو 
خشب أو طين أو تراب أو جص أو إسمنت. 
»مجموع فتاوى ابن عثيمين« )125/23(، 
»أسنى المطالب« )498/1(، »الموسوعة 

الفقهية« )277/15(.
النصف  من  العقبة  جمرة  رمي  ووقت 
اآلخر من ليلة النحر، وله رميها بعد زوال 
فمن  الليل،  إلى  ولو  العيد  يوم  الشمس 
أجزأه  فقد  المغرب؛  يدركه  أن  قبل  رمى 
إجماًعا، وإن رمى يف الليل فمحل خاف، 
الشافعي  وعليه  تجزئه،  أنها  والصحيح 
ابن عثيمين،  الشيخ  به  المنذر، وقال  وابن 
يتيسر لإلنسان  إذا كان ال  أنه  وقال: »نرى 
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الليل،  يف  يرمي  أن  فله  النهار؛  يف  الرمي 
ويف  والمشقة،  األذى  مع  لكن  تيسر  وإذا 
فإنه  طمأنينة،  وأكثر  له  أيسر  يكون  الليل 
يرمي يف الليل؛ ألن الفضل المتعلق بذات 
بزمن  المتعلق  من  بالمراعاة  أولى  العبادة 
العبادة، وما دام أنه ليس هناك دليل صحيح 
فاألصل  الرمي؛  وقت  آخر  يحدد  صريح 
 ،)382/3( »المغني«  انظر:  ذلك«.  عدم 
بعدها،  وما   )453/4( البيان«  »أضواء 

»الشرح الممتع« )355/7(.
ونقــول للحــاج: احــرص علــى الرمــي 

يف الوقــت الــذي رمــى فيــه النبــي |.
ثم ينحر هديه إن كان متمتًعا أو قارًنا، 
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األيام  وهذه  عليه،  هدي  فا  المفرد  وأما 
الهدي  قيمة  الوكالة  يعطي  البعض  صار 
أن  قدر  إن  ويستحب  أموره،  تتولى  وهي 
يأكل من هديه ويتصدق ويهدي، وإن قدر 
أن يذبح هديه بنفسه؛ فهو األفضل، ووقت 
وأيام  العيد،  يوم  أيام:  أربعة  الهدي  ذبح 
التشريق الثاثة، ومن لم يقدر على الهدي 
وجب عليه صيام ثاثة أيام يف الحج وسبعة 
إذا رجع، وهو مخير يف صيام الثاثة: إن شاء 
صامها قبل يوم النحر وبعد أن يحرم بعمرة 
عرفة،  يوم  يصوم  ال  أنه  واألفضل  التمتع، 
وإن شاء صامها أيام التشريق الثاثة، ويجوز 
صيامها متتابعة ومتفرقة، وال يجوز أن يؤخر 
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صيامها عن أيام التشريق، بل يعجل بصيام 
رها  أخَّ فإن  التشريق،  أيام  يف  األيام  الثاثة 
عذر،  بغير  كان  إن  ويأثم  قضاؤها،  لزمه 
فتوى  وهذه  فدية،  يلزمه  ال  أنه  والصحيح 
ابن عثيمين.  الشيخ  الدائمة، وعليه  اللجنة 
 ،)410/10( الدائمة«  اللجنة  »فتاوى 

»الشرح الممتع« )108/7(. 
وأمــا صيــام الســبعة الباقيــة فــإذا رجــع 

إلــى أهلــه؛ لعمــوم قولــه تعالــى: ﴿ جت   حت   
ــة  ــا متفرق ــه صيامه ــرة: 196[، ول خت﴾ ]البق
 ،)453/9( »المغنــي«  مجتمعــة.  أو 

.)453/2( القنــاع«  »كشــاف 
ويذبــح  الجمــرة  يرمــي  أن  وبعــد 
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ــره  ــه أو يقص ــاج رأس ــق الح ــدي؛ يحل اله
وأمــا  للرجــال،  أفضــل  والحلــق  كلــه، 
مــن  تأخــذ  وإنمــا  تحلــق،  فــا  المــرأة 

أنملــة. قــدر  شــعرها 
بيميــن  الحالــق  يبــدأ  أن  والســنة 
المحلــوق، كمــا جــاء يف حديــث أنــس. 
انظــر »المجمــوع« )215/8( للمســألة.

، فله أن  ومن كان سيضحي وهو حاجٌّ
يحلق أو يقصر، ولو قبل أن يضحي؛ ألن 

الحلق والتقصير من واجبات الحج.
والهدي  الرمي  من  الحاجُّ  انتهى  فإذا 
والحلق أو التقصير؛ تحلَّل التحلُّل األول، 
بسبب اإلحرام  ما حرم عليه  له كل  ويباح 
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من اللباس والطيب وأعمال الفطرة، لكن 
ولمًسا  ووطًئا  مباشرة  النساء:  عليه  يحرم 
أن  له  استحب  تحلَّل  بشهوة وِخطبة، وإذا 
يتطيب ويلبس أحسن الثياب، ثم يتجه إلى 
مكة ليطوف طواف اإلفاضة، وهو ركن من 
أركان الحج، ويفعل يف الطواف كما سبق 
وصفه، إال أنه ليس فيه رمل وال اضطباع، 

وللمريض والكبير أن يطوفا راكبين.
خلف  ركعتين  الطواف  بعد  ويصلي 
المقام، ويستلم الحجر األسود كما سبق. 
ويستحب أن يشرب من ماء زمزم، ثم يتجه 
إلى المسعى ويسعى بين الصفا والمروة إن 
فليس  والمفرد  القارن  وأما  متمتًعا،  كان 
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سعى  قد  كان  فإذا  واحد،  سعي  إال  عليه 
السعي  عن  ذلك  كفاه  القدوم  طواف  بعد 
بعد طواف اإلفاضة، وإال سعى بعد طواف 
اإلفاضة، فإذا انتهى من السعي فإن كان قد 
قد  بهذا  ويكون  قصر،  أو  حلق  وإال  حلق 
شيء  كل  له  وحلَّ  األكبر  التحلُّل  تحلَّل 

كان قد حرم عليه باإلحرام حتى النساء.
يوم  يرتب أعمال  أن  للحاج  واألفضل 

النحر، يجمعها قولك: »َرْنَحط«، فيبدأ: 
أواًل: برمي جمرة العقبة. 

ثانًيا: النحر أو الذبح.
ثالًثا: الحلق أو التقصير.

رابًعا: الطواف بالبيت.
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بعــض  قــدم  فــإذا  الســعي،  خامًســا: 
فــا حــرج وأجــزأه  بعــض؛  علــى  هــذه 
ذلــك، أمــا الســعي فــا يقــدم علــى الطواف 
عنــد الجمهــور، وُحكــي إجماًعــا. »الســيل 
الجــرار« )326/1(، »الحــاوي الكبيــر« 
 ،)682/2( »المبســوط«   ،)157/4(

.)72/8( »المجمــوع« 
فــإذا انتهــى الحــاج مــن أعمــال يــوم 
النحــر؛ لــه أن يبقــى يف مكــة إلــى الغــروب، 
ــب  ــذا واج ــى، وه ــت بمنً ــه المبي ــم يلزم ث

ــج. ــات الح ــن واجب م
يكون  أن  فيه  المعتبر  بمنًى  والمبيت 
ال  الليل  واستيعاب  منًى،  يف  الليل  معظم 
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يجب باالتفاق لكنه األفضل. »المجموع« 
النهى«  أولي  »مطالب   ،)247/8(
الدائمة،  اللجنة  »فتاوى   ،)430/2(

المجموعة الثانية« )290/10(.
    

س: مــن بقــي يف مكــة يف النهــار، ويف الليــل 
يــأيت ليبيــت يف منـًـى، هــل لــه ذلــك؟

ج: األَْولــى أن يبقــى الحــاج يف نهــاره 
وليلــه يف منًــى، وهــذه هــي ســنَّة رســولنا 
وســلم،  وصحبــه  وآلــه  عليــه  اهلل  صلــى 
أنهــم  ÷؛  الراشــدين  الخلفــاء  وســنة 
ــًا ونهــاًرا، لكــن مــن بقــي  ــى لي بقــوا يف منً
يف منـًـى يف ليلــه فقــط أجــزأه ذلــك. »فتــاوى 
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ابــن  »فتــاوى   ،)365/17( بــاز«  ابــن 
.)241/23( عثيميــن« 

* فائــدة: يقــول اإلمــام األلبــاين رحمــه 
ــة  ــزور الكعب ــه أن ي ــرع ل ــى: »ويش اهلل تعال
ويطــوف بهــا كل ليلــة مــن ليالــي منـًـى؛ ألن 
ــه  ــال &: »علق ــك«، ق ــل ذل ــي | فع النب
يف  ذكرتهــم  جمــع  ووصلــه  البخــاري 
)الصحيحــة( )804(«. »مناســك الحــج 

ــرة« )صـــ 39(. والعم
    

ر طواف اإلفاضة إىل حني سفره،  س: من أخَّ
هل جيزئه ذلك عن طواف الوداع؟

ج: نعم، وينوي طواف اإلفاضة فقط، 
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أو طواف اإلفاضة والوداع؛ فإن نوى الوداع 
فقط لم يجزئه عن طواف اإلفاضة، إال أن 
النساء  عليه  يحرم  يزال  ال  ذلك  فعل  من 
»كشاف  اإلفاضة.  طواف  يطوف  حتى 
ابن  فتاوى  »مجموع   ،)513/2( القناع« 
باز« )232/17 - 233(، »فتاوى اللجنة 

الدائمة« )255/11(.
    

س: ماذا يفعل احلاج يف اليوم احلادي عرش؟
 - عشــر  الحــادي  اليــوم  كان  إذا  ج: 
ــرون يف  ــاس يق ــر؛ ألن الن ــوم الَق ــمى ي ويس
منـًـى - انتظــر حتــى زوال الشــمس، فيرمــي 
الجمــرات الثــاث، وال يجــوز الرمــي قبــل 
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الــزوال؛ ألن النبــي | لــم يــرم إال بعــد 
الــزوال. »المغنــي« )399/3(، »اإلقنــاع« 

البــن القطــان )279/1(.

ــى، وهــي: أبعــد  ــدأ بالجمــرة األول ويب
تلــي  التــي  الجمــرات عــن مكــة، وهــي 
مســجد الخيــف، يرميهــا بســبع حصيــات، 
ــر  يرفــع يــده بالرمــي مــع كل حصــاة، ويكبِّ
تقــع  أن  والبــد  حصــاة،  كل  إثــر  علــى 
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الحصــاة يف الحــوض، فــإذا لــم تقــع فيــه 
لــم يجزئــه ذلــك، فــإذا انتهــى مــن رمــي 
الســبع الحصيــات عنــد الجمــرة األولــى 
م فيســتقبل القبلــة ويرفــع يديــه ويدعــو  تقــدَّ
طويــًا، ثــم يرمــي الجمــرة الوســطى بســبع 
حصيــات يكبِّــر مــع كل حصــاة، ثــم يتقــدم 
ويرفــع يديــه ويدعــو طويــًا، ثــم يتقــدم 
فيرميهــا  الكبــرى،  العقبــة  جمــرة  لرمــي 
بســبع حصيــات ويكبــر مــع كل حصــاة، 
ثــم ينصــرف وال يقــف عندهــا وال يدعــو.

ترمــى  العقبــة  جمــرة  وللفائــدة: 
اســتحباًبا مــن بطــن الــوادي، ويجــوز أن 
ترمــى مــن أي جهــة بــا خــاف. »اإلقنــاع« 
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 .)279/1( القطــان  البــن 
فيستقبل  والوسطى  الصغرى  وأما 
القبلة حال الرمي إذا لم يؤذ، قال ابن قدامة 
&: »وال نعلم فيه خاًفا، ومن حيث رمى 

أجزأه«. »المغني« )474/3(.
ثم يلزم الحاج المبيت بمنًى اليوم الثاين 
عشر، ويسمى يوم النفر، ويفعل بالجمرات 
كما فعل يف اليوم الحادي عشر، ومن عجز 
والمرأة  والمريض  كالكبير  الرمي  عن 
غيرهم  يوكلوا  أن  لهم  جاز  الحامل؛ 
كل  رمي  يف  بنفسه  ويبدأ  عنهم،  فيرمي 
باألولى  فيبدأ  غيره،  عن  يرمي  ثم  جمرة، 
يذهب  ثم  موكله،  ثم عن  نفسه  يرمي عن 
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يرمي الجمرة الوسطى عن نفسه، ثم يرمي 
عن  يرمي  الكبرى  يذهب  ثم  موكله،  عن 
من  يكون  أن  بد  وال  موكله،  عن  ثم  نفسه 
»المغني« )242/3(،  انظر:  ا.  وكله حاجًّ

»منسك ابن جاسر« )صـ781(.
يف  غيــره  يــوكل  بعضهــم  وللتنبيــه: 
ــوداع،  ــواف ال ــوف ط ــب يط ــي ويذه الرم
ولــم يكــن موكلــه قــد رمــى عنــه، فهــذا ال 
ــِه مــن أعمــال الحــج. يجزئــه؛ ألنــه لــم ينت
يف  الجمــرات  الحــاج  رمــي  وبعــد 
التشــريق  أيــام  مــن  عشــر  الثــاين  اليــوم 
تعجــل،  الحــاج  شــاء  إن  الــزوال،  بعــد 
ــث  ــة الثال ــى ليل ــات بمنً ــر فب وإن شــاء تأخَّ
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يف  الــزوال  بعــد  الجمــار  ورمــى  عشــر، 
اليــوم الثالــث عشــر، وهــذا هــو األفضــل؛ 

لعمــوم قولــه تعالــى: ﴿ پ  پ  ڀ   ڀ  
ٿٿ   ٿ      ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ      ڀ  
ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ    ٿ  

 .]203 ]البقــرة:  ڦ﴾  ڤ  
ليلــة  شــمس  غــروب  أدركــه  ومــن 
ــت  ــه المبي ــى؛ لزم ــو بمنً ــر وه ــث عش الثال
عشــر  الثالــث  يــوم  يف  والرمــي  منًــى  يف 
 ،)250/8( »المجمــوع«  الــزوال.  بعــد 

.)401/3( »المغنــي« 
عليــه  وغربــت  رحــل  مــن  تنبيــه: 
الشــمس وهــو مــاٍش يف منًــى قبــل خروجــه 
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وال  الســير،  يف  االســتمرار  فلــه  منهــا؛ 
ــث،  ــوم الثال ــي للي ــت وال الرم ــه المبي يلزم
تجهيــز  يف  وهــو  الشــمس  غربــت  ولــو 
ــه ال  ــافعية أن ــد الش ــح عن ــال فاألص االرتح
يلزمــه الرمــي لليــوم الثالــث، وال المبيــت؛ 

 .)250/8( »المجمــوع«  للمشــقة. 
صيــام  للحــاج  يشــرع  ال  وللفائــدة: 
ــدي،  ــد اله ــم يج ــن ل ــريق إال لم ــام التش أي
ولــم يكــن قــد صــام قبــل يــوم الترويــة. 

.)419/3( »المغنــي« 
فائــدة: لــو نفــر قبــل الغــروب ثــم عــاد 
ــل  ــا قب ــارة ونحوه ــغل أو زي ــى لش ــى منً إل
الغــروب أو بعــده؛ فالصحيــح يف المذهــب 
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عنــد الشــافعية أنــه ال يلزمــه المبيــت وال 
الرمــي، بــل يقــول النــووي: »حتــى وإن 
ــر  ــد نف ــه ق ــا دام أن ــي م ــه الرم ــات ال يلزم ب

ثــم عــاد«. »المجمــوع« )474/3(.
ــن أعمــال  وبهــذا يكــون قــد انتهــى م
هــم،  الحــج، تقبَّــل اهلل مــن الجميــع حجَّ

ــا مبــروًرا. وجعلــه حجًّ
    

س: بالنسبة ملن يقومون بمصالح احلجاج؛ 
كسائقي احلافلت والقائمني بأمور 
احلجاج الذين ال يتمكنون من املبيت 

بمنًى، فهل يعفى عنهم املبيت؟
ليالي  المبيت  عنهم  يعفى  نعم،  ج: 
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َقاَل:   ^ ُعَمَر  اْبِن  لحديث  وهذا  منًى، 
 # الُمطَِّلِب  َعْبِد  ْبُن  الَعبَّاُس  اْسَتْأَذَن 
ِمنًى،  َلَيالَِي  َة  بَِمكَّ َيبِيَت  َأْن   | اهللِ  َرُسوَل 
ِمْن َأْجِل ِسَقاَيتِِه، »َفَأِذَن َلُه«. رواه البخاري 

برقم )1634(، ومسلم برقم )1315(.
    

احلجــاج  بمصالــح  يقــوم  كان  مــن  س: 
هــل هلــم أن جيمعــوا رمــي اجلمــرات 

لليومــني يف يــوم واحــد؟
رمي  روا  يؤخِّ أن  أرادوا  لو  نعم،  ج: 
اليوم  إلى  عشر  الحادي  يوم  الجمرات 
لهم  واحدة؛  مرة  ويرموا  عشر  الثاين 
األول،  اليوم  عن  األولى  فيرمون  ذلك، 
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بقية  وهكذا  الثاين،  اليوم  عن  ويرمونها 
الجمرات، وهذا على قول الحنفية وعطاء 
وهو  المسألة،  يف  الثاين  والقول  والحسن. 
وهو  والمالكية،  والشافعية  الحنابلة  قول 
الجمرات  يرمي  أنه  الدائمة:  اللجنة  قول 
يعود  ثم  األول،  اليوم  عن  ُمَرتَّبة  الثاث 
اليوم  عن  مرتبة  الثاث  الجمرات  ويرمي 
رمي  يقدموا  أن  لهم  يجوز  وال  الثاين، 
الجمرات عن اليوم الثاين عشر يف الحادي 
»المجموع«  »المغني« )427/3(،  عشر. 
المجموعة  الدائمة،  »اللجنة   ،)282/8(

الثانية« )308/10(. 
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س: ما حكم طواف الوداع للحاج؟
ومــن  واجــب،  الــوداع  طــواف  ج: 
تــرك طــواف الــوداع لزمــه الــدم، وهــي 
علــى  وتــوزع  الحــرم  يف  تذبــح  شــاة 
ــح، إال  ــول الصحي ــى الق ــذا عل ــراء، ه الفق
الحائــض والنفســاء فــا يجــب عليهمــا 
ــاس  ــن عب ــن اب ــاء ع ــا ج ــواف وداع؛ لم ط
لِْلَحائِــِض  ــَص  َرخَّ  | النَّبِــيَّ  »َأنَّ   :#
ــْد  ــْت َق ــوَف، إَِذا َكاَن ــَل َأْن َتُط ــُدَر َقْب َأْن َتْص
أحمــد  أخرجــه  َفاَضــِة«.  اإْلِ فِــي  َطاَفــْت 
 ،)393/3( »المغنــي«   ،)3505( برقــم 

.)12/8( »المجمــوع« 
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س: مــن خــرج مــن مكــة مثــًل إىل جــدة 
أو مــن خــرج  ثــم ســيعود إىل مكــة، 
إىل الطائــف وســيعود إىل مكــة، فهــل 
طــواف  أن  أم  الــوداع  طــواف  يلزمــه 
الــوداع ال يكــون إال ملــن ســيخرج مــن 

بلــده؟  مكــة متجًهــا إىل 
ج: من خرج من مكة لمسافة غير قصر؛ 
ما  الوداع،  طواف  يلزمه  ال  أنه  فالصحيح 
إلى مكة، ومن خرج من مكة  دام سيرجع 
مكة  من  مثل  قصر،  مسافة  هو  مكان  إلى 
إلى جدة؛ فعليه طواف الوداع ثم الخروج. 

انظر »الموسوعة الفقهية« )58/17(. 
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ــوداع وبقــي بعــده  س: مــن طــاف طــواف ال
بــاص  ينتظــر  أو  أدواتــه  ــل  حُيَمِّ

يشء؟ عليــه  فهــل  الرحلــة، 
ــرص  ــن يح ــيء، لك ــه ش ــس علي ج: لي
أنــه ال يطــوف طــواف الــوداع إال إذا كان 
خارًجــا، أمــا إن انتظــر لرفقــة أو لبــاص 
لــه؛  أدوات  تحميــل  يكمــل  أو  الرحلــة، 
فليــس عليــه شــيء عنــد الجمهــور. انظــر: 
»مجموع الفتــاوى« )141/26 - 142(، 

.)59/17( الفقهيــة«  »الموســوعة 

    



مع حتيات وكالة مهرا�س

166

للباص  منتظًرا  احلاج  يبقى  أحياًنا  س: 
الوداع،  طواف  طاف  وقد  للرفقة  أو 
فهل  االنتظار،  يف  وهو  نعس  فربام 

عليه يشء؟
أو  للرفقــة  الحــاج  انتظــر  إذا  ج: 
لذلــك،  اســتعداد  علــى  وهــو  للبــاص، 
والتأخيــر جــاء مــن الحملــة فنعــس؛ فليــس 

الموفــق. واهلل  شــيء،  عليــه 
    

س: هــل مــن نصائــح ملــن يــرَّ اهلل لــه زيــارة 
البلــد احلرام؟ 

على  يشكروه  وأن  اهلل  يحمدوا  أن  ج: 
تيسيره لهم هذا الخير، وأن يخلصوا هلل يف 
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البلد  يف  وجودهم  يستغلوا  وأن  أعمالهم، 
الحرام بالمحافظة على الصلوات يف البيت 
الحرام، وليتذكروا فضل الصاة المكتوبة 
اهلل  رسول  قال  فقد  الحرام،  المسجد  يف 
َأْفَضُل  اْلَحَراِم  اْلَمْسِجِد  فِي  »َوَصَاٌة   :|
ِمْن ِماَئِة َأْلِف َصَاٍة فِيَما ِسَواُه«، وقد تكلم 
المسجد  يف  النافلة  صاة  على  العلماء 
مضاعفة  مثل  تضاعف  هل  الحرام: 
النوافل  صاة  أن  والصحيح  الفرض؟ 
قول  وهو  المضاعفة،  تلك  يف  داخلة 
الثوري وابن حجر وابن باز - رحمهم اهلل 
 - العلماء  بعض  َذَكر  وللفائدة   ،- جميًعا 
كاإلمام ابن باز وغيره - أن صاة الجنائز 
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يف الَحَرم كلُّ جنازة لها أجٌر وحده، وليس 
لو صلى على عدة جنائز مرة واحدة يكون 
األجر واحًدا، بل لكل جنازة أجر يخصها.
وننصح لهم أن يبتعدوا عن المخالفات 
النساء  إلى  والنظر  التصوير،  من  الشرعية 
َمات  األجنبيات، والغيبة والنميمة، والمحرَّ
على  العلماء  تكلَّم  وقد  عام،  بشكل 
كما  الحرم  يف  تضاعف  هل  السيئات: 

تضاعف الحسنات؟
وسفيان،  ومجاهد  عباس  ابن  فذهب 
وبعض  وأحمد  حنيفة  أبي  مذهب  وهو 
كما  تضاعف  السيئة  قالوا:  الشافعية، 
تضاعف الحسنات. وذهب بعض الحنفية 
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والشافعية، واختاره شيخ اإلسام وتلميذه 
حيث  من  المضاعفة  قالوا:  القيم،  ابن 
أن  الحاج  فعلى  حال  كل  وعلى  الكيفية، 
عواقب  من  ويحذر  المحرمات  يجتنب 
أوقاتهم  يضيعوا  ال  أن  وننصحهم  فعلها، 
يف مسكنهم، بل يعلموا أن هذه فرصة لهم 

ليتزودوا من صالح األعمال.
أعمــال  علــى  العلمــاء  تكلــم  وقــد 
الصيــام  مثــل  الحــرم،  يف  األخــرى  البــر 
والصدقــة: هــل تضاعــف بمائــة ألــف أم أن 

بالصلــوات؟ خاصــة  المضاعفــة 
فذهــب الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة، 
واختــاره النــووي والطبــري؛ أنهــا تضاعف 
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ــة يف  ــوات. »التحف ــل الصل ــف مث ــة أل بمائ
أحــكام العمرة« )صـــ212(.

    
س: مضاعفــة أجــر الصــلة هــل تعــم كل 
حــدود احلــرم، أم هــو خــاص باملســجد 

احلــرام فقــط؟
ج: ذهب ابن عباس وعطاء ومجاهد، 
وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، 
وقول للحنابلة، وقال به النووي وابن حزم 
وابن القيم وابن باز، قالوا: األجر عام لكل 
هو  وهذا  الحرم،  حدود  داخل  كان  من 
خاص  هو  يقول:  من  وهناك  الصحيح. 
الحرم.  حدود  دون  الحرام  بالمسجد 
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الشيخ  واختاره  الحنابلة،  مذهب  وهذا 
األول.  القول  هو  والصحيح  عثيمين،  ابن 

»التحفة يف أحكام العمرة« )صـ217(.
    

س: مــا هــي األخطــاء التــي يرتكبهــا بعــض 
احلجــاج؟

يبدأ  الحجاج  بعض  أن  منها  ج: 
ال  واالضطباع  اإلحرام،  عند  باالضطباع 
سفر،  من  للقادم  الطواف  عند  إال  يكون 
كتفه  ويغطي  األيمن  كتفه  يظهر  أن  وهو 
األيسر، هذا ال يكون إال عند الطواف فقط.

عنــد  االضطبــاع  األخطــاء:  ومــن 
والمــروة. الصفــا  بيــن  الســعي 
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لتقبيل  المزاحمة  األخطاء:  ومن 
الحجر األسود، وهكذا تقبيل األيدي عند 
اإلشارة إلى الحجر األسود إذا لم يستلمه.

ــق بأســتار البيــت  ومــن األخطــاء: التعلُّ
ــح بهــا.  الحــرام والتمسُّ

ــن  ــى الرك ــير إل ــاء: أن يش ــن األخط وم
ــاين.  اليم

 ومــن األخطــاء: أن يطــوف ويدخــل 
ــماعيل(.  ــر إس ــة )حج ــر الكعب ــن حج م

شوط  لكل  يجعل  أن  األخطاء:  ومن 
دعاًء معينًا، سواء يف الطواف أو يف السعي.
بمقام  يتمسح  أن  األخطاء:  ومن 

إبراهيم +.
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بصــوت  الدعــاء  األخطــاء:  ومــن 
الســعي. أو  الطــواف  عنــد  جماعــي 

ومن األخطاء: التطوع بالسعي.
* تنبيهات:

منــع  حبــوب  تســتعمل  أن  للمــرأة   -1
ــذا  ــا، وه ــي حجته ــى تقض ــدورة حت ال
إذا لــم يكــن عليهــا ضــرر يف ذلــك، 

األمنــاء. األطبــاء  واستشــارت 
إذا  رداءه  أو  إزاره  يغسل  أن  للمحرم   -2
مفسًدا  هذا  وليس  ذلك،  إلى  احتاج 
إلحرامه، وله أن يستبدل لباس اإلحرام.

3- للمحــرم أن يشــد إزاره بشــيء مثــل 
)الكمــر(، أو حــزام، أو نحــو ذلــك.



مع حتيات وكالة مهرا�س

174

4- للمحرم أن يحمل شنطته على رأسه، 
وال يعتبر بهذا قد غطى رأسه، وله لبس 

الساعة والخاتم والنظارة.
5- إن احتاج المحرم إلى المظلة ليستظل 
بها، فا بأس؛ ألنها ال تامس الرأس.

الطهارة  فيه  يستحب  الطواف   -6
أن  له  يجوز  فا  الجنب  أما  الصغرى، 
 ،)17/8( »المجموع«  انظر:  يطوف. 
»مجموع فتاوى« )273/21(، »إعام 
الموقعين« )30/3(، »الشرح الممتع« 

.)261/7(
7- الســعي ال تجــب فيــه الطهــارة، ولكــن 

هــذا أمــر مســتحب.
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8- من العبادات العظيمة طواف التطوع، 
تطوًعا  يطوف  أن  أحبَّ  من  ولكن 

فيستحب أن يصلي ركعتي الطواف.
9- يحرم مؤاذاة الحمام يف الحرم.

نســك،  يف  إال  يكــون  ال  الســعي   -10
بخــاف الطــواف فيجــوز التنفــل بــه 
.)227/3( »المبــدع«  خــاف.  بــا 

يكـون  أن  السـعي  يف  يشـترط   -11 
يكـون  أنـه  والمـراد  طـواف،   بعـد 
بعـد الطـواف وليـس قبلـه، وال يشـترط 
مباشـرة.  الطـواف  بعـد  يكـون  أن 

.)226/3( »المبـدع« 
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زيارة مسجد النبي |

1- تســتحب زيــارة مســجد النبــي |، 
وهــي مشــروعة يف أي وقــت ويف أي زمــان، 
ــن  ــت م ــدود، وليس ــت مح ــا وق ــس له ولي

أعمــال الحــج.
من  والسفر  الرحال  شد  يجوز  وال 
على  الرحال  شد  فإن  القبر؛  زيارة  أجل 
القبور، وإنما  التعبُّد ال يكون  لزيارة  وجه 
يكون للمساجد الثاثة كما قال النبي |: 
َمَساِجَد:  َثَاَثِة  إَِلى  إاِلَّ  َحاُل  الرِّ ُتَشدُّ  »اَل 
 ،| ُسوِل  الرَّ َوَمْسِجِد  الَحَراِم،  الَمْسِجِد 
برقم  البخاري  رواه  األَْقَصى«.  َوَمْسِجِد 

)1189(، ومسلم برقم )1397(.
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فالبعيــد عــن المدينــة ليــس لــه شــد 
الرحــال بقصــد زيــارة القبــر، ولكــن يشــرع 
لــه شــد الرحــال بقصــد زيــارة المســجد 
النبــوي الشــريف، فــإذا وصلــه زار قبــره 
الزيــارة  فدخلــت  أصحابــه،  وقبــور   |
لقبــره تبًعــا لزيــارة مســجده |؛ لمــا يف 

زيــارة المســجد مــن الثــواب العظيــم. 
قال النَّبِيُّ |: »َصَاٌة فِي َمْسِجِدي َهَذا 
َخْيٌر ِمْن َأْلِف َصَاٍة فِيَما ِسَواُه، إاِلَّ الَمْسِجَد 
 ،)1190( برقم  البخاري  رواه  الَحَراَم«. 

ومسلم برقم )1394( َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة.
َمْسِجِدي  فِي  »َصَاٌة   :| النبي  وقال 
َأْفَضُل ِمْن َأْلِف َصَاٍة فِيَما ِسَواُه إاِلَّ اْلَمْسِجَد 
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اْلَحَراَم، َوَصَاٌة فِي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َأْفَضُل 
رواه  ِسَواُه«.  فِيَما  َصَاٍة  َأْلِف  ِماَئِة  ِمْن 
برقم  وأحمد   ،)1406( برقم  ماجه  ابن 
صحيح  يف  األلباين  وصححه   ،)14694(

ابن ماجه، َعْن َجابِرِ ْبِن َعْبِد اهللِ.
2- إذا دخل المسجد النبوي الشريف 
عند  اليمنى  رجله  يقدم  أن  له  استحب 
دخوله، ويقول: أعوذ باهلل العظيم، وبوجهه 
الشيطان  من  القديم  وسلطانه  الكريم، 
على  والسام  والصاة  اهلل  باسم  الرجيم، 
رسول اهلل، اللهم افتح لي أبواب رحمتك.

كمــا يقــول ذلــك عنــد دخــول ســائر 
المســاجد. 
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المسجد،  تحية  ركعتين  يصلي   -3
بما  صاته  يف  ويدعو  شاء،  ما  يصلي  أو 
الروضة  يف  ذلك  يفعل  أن  واألفضل  شاء، 
 | النبي  منبر  بين  ما  وهي  الشريفة، 
وحجرته؛ لقوله |: »َما َبْيَن َبْيتِي َوِمنَْبرِي 
َعَلى  َوِمنَْبرِي  الَجنَِّة،  ِرَياِض  ِمْن  َرْوَضٌة 
رواه البخاري برقم )1196(،  َحْوِضي«. 

ومسلم برقم )1391( َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة.
للزائــر  فينبغــي  الفريضــة  أمــا صــاة 
وغيــره أن يحافــظ عليهــا يف الصــف األول.

قبر  زيارة  أراد  إن  الصاة  بعد  ثم   -4
ووقار،  بأدب  قبره  أمام  وقف   | النبي 
قائًا:   | عليه  يسلم  ثم  صوته،  وخفض 
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اهللِ  َوَرْحَمُة  النَّبِيُّ  َأيَُّها  َعَلْيَك  َاُم  »السَّ
َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َصلِّ  ُهمَّ  اللَّ َوَبَرَكاُتُه، 
ْيَت َعَلى إِْبَراِهيَم، إِنََّك  ٍد، َكَما َصلَّ آِل ُمَحمَّ
ٍد َوَعَلى  ُهمَّ َباِرْك َعَلى ُمَحمَّ َحِميٌد َمِجيٌد، اللَّ
ٍد، َكَما َباَرْكَت َعَلى إِْبَراِهيَم، إِنََّك  آِل ُمَحمَّ

َحِميٌد َمِجيٌد«. 
أو يقــول: الســام عليــك يــا رســول اهلل 

ورحمــة اهلل وبركاتــه. 
ُم َعَلــيَّ  ــْن َأَحــٍد ُيَســلِّ ــا ِم لقولــه |: »َم
َعَلْيــِه  َأُردَّ  َحتَّــى  ُروِحــي  َعَلــيَّ  اهللُ  َردَّ  إاِلَّ 
ــم )2041(،  ــو داود برق ــَاَم«. رواه أب السَّ
وحســنه   ،)10815( برقــم  وأحمــد 

داود. أبــي  األلبــاين يف صحيــح 
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اهلل  رســول  أنــك  أشــهد  قــال:  وإن 
ــا، وأنــك قــد بلغــت الرســالة، وأديــت  حقًّ
حــق  اهلل  ســبيل  يف  وجاهــدت  األمانــة، 
ــة؛ فجــزاك اهلل عــن  جهــاده، ونصحــت األمَّ
أمتــك أفضــل مــا جــزى نبيًّــا عــن أمتــه. فــا 

بــأس؛ ألن هــذا كلــه مــن أوصافــه |.
5-  ثم يأخذ ذات اليمين قليًا فيسلم 
له  ويدعو   ،# الصديق  بكر  أبي  على 
قليًا  اليمين  ذات  يأخذ  ثم  يناسبه،  بما 
 ،# الخطاب  بن  عمر  على  فيسلم  أيًضا 
عمر  ابن  وكان  له،  ويدعو  عنه  ويترضى 
وصحابته   | الرسول  على  سلم  إذا   ^
يا  عليك  السام  قوله:  على  غالًبا  يزيد  ال 
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رسول اهلل، السام عليك يا أبا بكر، السام 
يجوز  وال  ينصرف،  ثم  أبتاه.  يا  عليك 
ب إلى اهلل بمسح الحجرة، أو  ألحٍد أن يتقرَّ
الطواف بها، وال يسأل الرسول | قضاء 
حاجته، أو شفاء مريضه، ونحو ذلك؛ ألن 

ذلك كله ال ُيطلب إال من اهلل وحده.
أثنــاء  المدينــة  لزائــر  يســتحب   -6
وجــوده بهــا أن يــزور مســجد قبــاء ويصلــي 
ُقَبــاٍء  َمْســِجَد  َيْأتِــي   | النَّبِــيُّ  فيــه »َكاَن 
ــي فِيــِه َرْكَعَتْيــِن«. رواه  َراكًِبــا َوَماِشــًيا َفُيَصلِّ

برقــم )1194(. البخــاري 
َقاَل  قال:   # ُحنَْيٍف  ْبِن  َسْهِل  وعن 
َأَتى  ُثمَّ  َبْيتِِه  فِي  َر  َتَطهَّ »َمْن   :| اهللِ  َرُسوُل 
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َمْسِجَد ُقَباَء، َفَصلَّى فِيِه َصَاًة؛ َكاَن َلُه َكَأْجرِ 
 ،)1412( برقم  ماجه  ابن  رواه  ُعْمَرةٍ«. 

وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه.
وقــال أســيد بــن ُظَهْيــر األنصــاري # 
يرفعــه: »َصــَاٌة فـِـي َمْســِجِد ُقَبــاَء َكُعْمــَرٍة«. 
رواه الترمــذي برقــم )324(، وابــن ماجــه 
يف  األلبــاين  وصححــه   ،)1411( برقــم 

ــذي.  ــح الترم صحي
قبــور  زيــارة  للرجــل  ويســن   -7
البقيــع: وهــي مقبــرة المدينــة، وقبورهــا 
الشــهداء وقبــر حمــزة ÷؛ ألن النبــي | 

لهــم.  ويدعــو  يزورهــم  كان 
ُر  ُتَذكِّ َها  َفإِنَّ اْلُقُبوَر؛  »ُزوُروا   :| لقوله 
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اْلَمْوَت«، رواه مسلم برقم )976(.
َاُم َعَلْيُكْم َأْهَل  ويقول إذا زارهم: »السَّ
إِْن  ا  َوإِنَّ َواْلُمْسِلِميَن،  اْلُمْؤِمنِيَن  ِمَن  َياِر  الدِّ
َشاَء اهللُ َلَاِحُقوَن، )َوَيْرَحُم اهللُ اْلُمْسَتْقِدِميَن 
َوَلُكُم  َلنَا  اهللَ  َأْسَأُل  َواْلُمْسَتْأِخرِيَن(،  ِمنَّا 

اْلَعافَِيَة«، رواه مسلم برقم )975(.
القبور  بزيارة  المقصود  أن  شك  وال 
الموتى  إلى  واإلحسان  اآلخرة،  ر  تذكُّ هو 
|، وهذه  النبي  بالدعاء لهم، واتباع سنة 
لقصد  زيارتهم  وأما  الشرعية،  الزيارة  هي 
قضاء  سؤالهم  أو  قبورهم،  عند  الدعاء 
الحاجات أو شفاء المرضى، أو سؤال اهلل 
زيارة  فهذه  ذلك؛  ونحو  بجاههم،  أو  بهم 
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رسوله،  وال  اهلل  يشرعها  لم  منكرة  بدعية 
وال فعلها السلف الصالح. 

المذكــورة  األمــور  هــذه  وبعــض 
بدعــة، وليــس بشــرك: كدعــاء اهلل عنــد 
أو  الميــت  بحــق  اهلل  وســؤال  القبــور، 

ذلــك.  ونحــو  بجاهــه، 
وبعضهــا بدعــة مــن الشــرك األكبــر: 
بهــم،  واالســتعانة  الموتــى،  كدعــاء 

المــدد. أو  النصــر  وســؤالهم 
فتنبَّــه واحــذر واســأل ربــك التوفيــق 
والهدايــة للحــق؛ فهــو ســبحانه الموفــق 

والهــادي، ال إلــه غيــره وال ربَّ ســواه.
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اهلل  وصلى  العالمين،  رب  هلل  والحمد 
وسلم وبارك على عبده األمين نبينا محمد 
ومن  وأصحابه  آله  وعلى  اهلل،  عبد  بن 
»العمرة  الدين.  يوم  إلى  بإحسان  تبعهم 
والحج والزيارة« )صـ94 - 97( بتصرف.

    
س: هــل زيــارة املســجد النبــوي مــن رشوط 
صحــة احلــج أو مــن واجباتــه أو مــن 

ســننه؟
ــوي ليــس لهــا  ــارة المســجد النب ج: زي
تعلــق بالحــج، فمــن حــج ولــم يذهــب 
ــه صحيــح.  لزيــارة المســجد النبــوي؛ فحجُّ
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س: املــرأة إذا زارت املســجد النبــوي هــل هلــا 
أن تــزور قــرب رســول اهلل |، وهكــذا 

هــل هلــا زيــارة القبــور؟
فهــي  ذلــك؛  لهــا  أن  الصحيــح  ج: 
ُكنْــُت  ــي  »إِنِّ  :| النبــي  قــول  داخلــة يف 
َفُزوُروَهــا«،  اْلُقُبــوِر  ِزَيــاَرِة  َعــْن  َنَهْيُتُكــْم 
وقــول  المالكيــة،  بعــض  قــول  وهــذا 
للحنابلــــة،  روايـــــة  وهــــــو  الشــافعية، 
وقــال باســتحبابه اإلمــام األلبــاين، وهــو 
رحمهــم  الوادعــي،  مقبــل  الشــيخ  قــول 
 ،)425/2( »المغنــي«  جميًعــا.  اهلل 
ــة  ــاوى اللجن ــاف« )299/6(، »فت »اإلنص
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الدائمــة« )332/3(، »أحــكام الجنائــز« 
لأللبــاين )صـــ229(، »الجامــع الصحيــح« 

.)320/2( للوادعــي 
ولكن يلزمها أمور، وهي:

1- أن تكون الزيارة نادرة.
2- أن تؤمن الفتنة عليها.

3- أن ال تقول ُهجًرا من نياحة وغيرها.
شرعـــي،  بحجــــاب  تكــــون  أن   -4
وباآلداب الشرعية. »المغني« )425/2(.
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نصيحة ملن يسَّ اهلل له احلج

ــر  أخــي الحــاج، اْحَمــِد اهلل الــذي يسَّ
لــه؛  ووفقــك  الحــج،  عبــادة  أداء  لــك 
فــإن غيــرك يتمنــى الوصــول إلــى تلــك 
وأنــت  المقدســة،  واألماكــن  المشــاعر 
يســر اهلل لــك هــذا الخيــر، فأقــول لــك: 
أواًل: اشــكر اهلل علــى هــذه النعمــة التــي 

أنعــم بهــا عليك.
ثانًيــا: افــرح بهــذه النعمــة الكبيــرة التــي 

گ    گ   گ     ک    ﴿ لــك  اهلل  يســرها 
ڱ﴾  ڱ   ڳ    ڳ   ڳ    ڳ   گ  

.]58 ]يونــس: 
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ثالًثــا: البــد أن تحــرص علــى مواصلــة 
الصلــوات  علــى  بالمحافظــة  الطريــق 
ــاق،  ــن األخ ــة، وحس ــة والنافل المفروض
والكــذب،  واللعــان  الســباب  وتــرك 
ــن أخاقــك  واحــذر ســماع األغــاين، وحسِّ
مــع أهلــك وأوالدك وأقربائــك وجيرانــك، 
احــرص علــى متابعــة هــدي رســولك | 
يف قولــك وفعلــك، وننصحــك أن تحافــظ 
المعاصــي  بتجنيبهــا  جوارحــك  علــى 
المظالــم  رد  علــى  احــرص  واآلثــام، 
ظلــم  واتــرك  أهلهــا،  إلــى  والحقــوق 
ــر  اآلخريــن مــن الرجــال أو النســاء، وتذكَّ
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ــِه َفَلــْم  قــول رســولنا |: »َمــْن َحــجَّ لِلَّ
ــُه  ــْوِم َوَلَدْت ــَع َكَي ــْق؛ َرَج ــْم َيْفُس ــْث، َوَل َيْرُف
 ،)1521( برقــم  البخــاري  رواه  ــُه«.  ُأمُّ

.)1350( برقــم  ومســلم 
فنرجــو اهلل أن يكــون تقبَّــل حجــك؛ 
ــد  ــرعية وق ــات الش ــى المخالف ــد إل ــا تع ف
أكرمــك بــأن عــدت كيــوم ولدتــك أمــك.

ــاج بعــد أن يرجــع مــن  بعــض الُحجَّ
حجــه يســتقيم فتــرة قصيــرة وهــو محافــظ 
ــى  ــود إل ــم يع ــة، ث ــادات والطاع ــى العب عل
والتقصيــر  التســاهل  مــن  عليــه  كان  مــا 
أنفســنا  فنوصــي  وحــده؛  اهلل  عبــادة  يف 
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الخيــر،  علــى  بالمحافظــة  وإخواننــا 
ــر  ــأل اهلل أن ييس ــبيله، نس ــة يف س والمواصل
ــذورات،  ــرك المح ــات وت ــل الطاع ــا فع لن
طاعتــه،  يف  يســتخدمنا  أن  اهلل  ونســأل 

العالميــن... رب  هلل  والحمــد 

كتبه

دار احلديث للعلوم الرشعية
 مسجد ذي النورين 

- اليمن - ذمار 




