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á«fÉãdG á©Ñ£dG áeó≤e
احلمد هلل رب العاملني ،والصاة والسلام عىل أرشف األنبياء

واملرسلني ،نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
وبعد:

فإنه ملا كان لرسلائل «جلوال زاد» النفع الكبري ،طلب كثري من

املحبلني واملتابعني هلا إصدارها عىل شلكل كتيبات مصنفة ومرتبة

حسلب األبواب .وكان «جوال زاد احلج» باكورة إصدارات هذه
السلسلة ،فنفع اهلل به نفع ًا عظي ًام.
وبني يديك أخلي القارئ الكريم الطبعلة الثانية هلذا الكتاب،

بحلة جديدة مزيدة ومنقحة.

ونسلأل اهلل أن يكتب األجر للجميع ،وأن جيعلنا ممن أراد هبم

خريا بالفقه يف الدين ،وأن يكتبنا يف عباده الصاحلني.

حممد صالح املنجد
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ΩÉ©dG ±ô°ûŸG áeó≤e
احلملد هلل رب العاملني ،وصلىل اهلل عىل النبي األمني ،وعىل آله

وصحبه أمجعني ،وبعد.

فلإن العللم سلبيل خلشلية العلام ،طلبله هلل عبلادة ومذاكرته

تسلبيح ،والبحث عنه جهاد ،وتعليمه من ال يعلمه صدقة ،وبذله

ألهلله قربة ،وهلو منار طريق أهلل اجلنة ،واألنيس يف الوحشلة،

والصاحلب يف الغربة ،واملحدث يف اخلللوة ،والدليل عىل الرساء
والرضاء ،والساح عىل األعداء ،والزين عند األخاء ،يبلغ العبد

بله منازل األخيار ،والدرجات العىل يف الدنيا واآلخرة .به توصل
األرحام ،وبه يعلرف احلال من احلرام ،هو إمام العمل ،والعمل

تابعه ،يلهمه السعداء وحيرمه األشقياء.

نسلأل اهلل أن جيعلنلا ممن تعلمله وع ّلمه واختلذه صدقة جارية

بنرش علم الوحيني.

بني أيديكم -معرش القراء األفاضل -رسلائل مفيدة وخمترصة

يف احلج -فضله وأحكامه وما حيدث يف ساحاته -كانت تظهر عىل
8

زاد احلج

شاشلات «جوال زاد» ،وتنرش اليوم يف هذه الصفحات؛ استجابة

لرغبلة عدد من اإلخلوة واألخوات ،لعلل اهلل أن يكتبها لنا ذخرا
عنده يف صحائفنا ،وأن ينفعنا هبا مجيعا يوم الدين.
واهلل اهلادي إىل سواء السبيل.
املرشف العام عىل جمموعة زاد
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ÒÑµàdGh á«Ñ∏àdG
(ﭒ ﭓ) [البقرة[203 :

التكبري من سنن العرش العظيمة (ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ) [احللج ،[28:وملن أراد احللج فلا يزال يكلر التكبري

املطللق يف كل حلني وحال يف هلذه العرش حتى حيلرم باحلج ،فإذا
أحلرم يرشع له التلبيلة ،ويلبي حتى يرمي مجلرة العقبة ،ثم يرجع
إىل التكبلري املطلق مرة أخرى ،واملقيد بعد الصلوات بدءا من بعد

صاة الظهر يوم العارش بمنى.
:≥∏£ŸG ÒÑµàdG

مما يسن للمسلم فعله عند دخول عرش ذي احلجة :اإلكثار من

الذكلر ومنه التكبلري املطلق؛ فيقول يف كل حلال وحني با تقييد:

«اهلل أك�رب اهلل أكرب ،ال إل�ه إال اهلل ،واهلل أكرب ،اهلل أكرب وهلل احلمد»
وكذلك اغتنام األوقلات بالطاعات ؛ فإن هلل نفحات ،من أصابته
صار من أهل السعادة وأمن من النار وما فيها من اللفحات.
10
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{:z∂«Ñd º¡∏dG ∂«Ñd
التلبية :إجابة لنداء اهلل عىل لسان إبراهيم عليه السام ،والتزام

بلدوام العبودية ،تضمنت حمبلة وإخاصا ،وذال وخضوعا ،وثناء
بكامل الصفات ومجيل املحامد ،فيها اعرتاف بشمول النعمة ومتام
امللك ،فهي نئداء بالتوحيد الذي هو روح احلج ومقصده ،وشعار

للحج ،كلام تنقل احلاج من منسلك إىل منسلك قال« :لبيك اللهم

لبيك».

فضل التلبية:
احللاج إذا كان قلبله ملع اهلل فللن تشلغله زمحلة السلري ،وال

انسلداد الطريق ،وال كام الناس ،عن التلبية وما ورد يف فضلها،
ِ
ِ
ش�اله،
يمينه ،وعن
ملب يل ّب�ي إالَّ ل ّبى ما عن
كحديلث« :ما م�ن ٍّ
ٍ
ٍ
ُ
األرض من هنا وهنا» رواه ابن ماجه
تنقطع
وحجر ،حتّى
شجر،
من
َ

) ،)2921وصححله األلبلاين .أي :علن يمينله وشلامله .وبخاصة كلام
جربيل عليه الس�ام برف ِع الص ِ
ُ
وت
عا أو هبط .وحديث« :أمرين
ّ
ِ
ِ
احل�ج» رواه احلاكلم ( )1654وصححه ،ومن
ش�عائر
باإله�ال فإ ّن ُه من
ِّ
طريقه رواه البيهقي( ،)9280وصححه األلباين يف الصحيحة (.)830
:è◊G π°†aCG
ُ
ج» رواه الرتمذي ( ،)827وصححه
قال ﷺ:
العج وال ّث ُّ
احلج ُّ
«أفضل ِّ

األلباين يف صحيح الرتمذي.
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الع�ج :رفع الصلوت بالتلبية ،والثج :نحر اهلدي ،فيسلن رفع

الصوت بالتلبية للرجل ،وال ترفع املرأة صوهتا إال بقدر ما تسمع

رفيقتها.

وتتأكلد التلبيلة إذا ركلب السليارة ،أو علا مرتفعلا ،أو نلزل

منحدرا ،ويف دبر الصلوات املكتوبة ،ويقطعها املعتمر إذا رشع يف

الطواف ،واحلاج إذا رمى مجرة العقبة.
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è◊G πFÉ°†a

:êÉ◊G ôLC
o G
َ
خروجك من
«أما
يا من نوى احلج أبرش :قال رسلول اهلل ﷺّ :
ٍ
لك ِّ
وطأة تطؤه�ا راحلت َ
فإن َ
َ
يكتب اهلل
ُك
ب�كل
بيت�ك ت�ؤ ُّم
َ
البيتَّ ،
ُ
لك هبا حسن ًة ،ويمحو َ
َ
عنك هبا س ّيئ ًة» رواه عبدالرزاق ( ،)8830وحسنه
األلباين.

عز ّ
وجل وحفظله ،وتك ّفر ذنوبه ،وينفى
فاحللاج يف ضامن اهلل ّ

عنه الفقر ،واجلنة جزاؤه بحجه املرور ،وهو من وفد اهلل ،دعاهم

فأجابوه ،وسألوه فأعطاهم ،كام صحت بذلك األحاديث.
:QhÈŸG è◊G

ج�زاء إالَّ اجلنّ� َة» رواه البخلاري ()1773
لي�س ل ُه
«احل�ج
امل�ربور َ
ُّ
ُ
ٌ

ومسلم ( ،)1349ومن معاين احلج املرور:

•اخلالص هلل الذي ال يريد به ثناء أو شيئا من الدنيا.
•ما كان موافق ًا للسنة.
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•ما كان من نفقة طيبة؛ ألن اهلل تعاىل طيب ال يقبل إال طيبا.
•ما اجتنب فيه عموم املعايص واآلثام والرفث واجلدال.

قال احلسلن البرصي -رمحه اهلل« :-آية ذلك :أن يرجع زاهد ًا

يف الدنيا ،راغب ًا يف اآلخرة».

وقلال ابن رجلب -رمحه اهلل« :-هو ما اجتملع فيه أعامل الر،

مع اجتناب أعامل اإلثم» .لطائف املعارف (ص .)62 -61

ِمن ِّبر احلج:

غلض البلرص ،وحفلظ العلورة ،وسلرت علورات املسللمني،

وإطعامهم ،وسقيهم :من األدب والر.
:√ôLCG πãe ¬∏a

ملن أحلب أن يكون له أجلر احللج ،فليعن عليله ،أي فليدفع
ماالً إلنسلان حيج به لنفسه ،فإن من جهز غازي ًا فقد غزا ،وكذلك
ملن جهز حاج ًا فقلد حج؛ ألن احلج نوع من اجلهاد يف سلبيل اهلل

عز وجل .جمموع فتاوى ابن عثيمني (.)161 /21
:è◊G ºµM
p øe

احلج إظهار للعبودية وشلكر للنعمة ،وتربية عىل االستسلام

هلل ،واخلضلوع له ،واملسلارعة إليه ،وفتح لبلاب األمل يعود كيوم
ولدته أمه ،تربية عىل ترك املحظورات ،وتعويد عىل النظام ،مؤمتر
14
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عام ،شعار للوحدة ،الناس فيه سواسية ،لباسهم واحد ،وعملهم
واحد ،وشعارهم واحد( :لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال رشيك لك

لبيك ،إن احلمد والنعمة لك وامللك ،ال رشيك لك).
:ˆ ΩÓ°ùà°S’G ‘ »∏ªY ¢SQO

احللج تربية علىل االستسلام هلل يف زمنله ،وحلدوده املكانية،

وشلعائره ،وأوصافها ،وأعدادها ،وأماكنهلا ،وترتيبها ،فلو وقف

خلارج حدود عرفة فليس له حلج ،ولو جتاوز امليقات بغري إحرام
لزمله دم ،ولو رمى عند غري اجلملرة مل جيزئه ،ولو تعمد الزيادة يف
عدد األشلواط ،أو حجم اجلمرات كان معتديا .واملوفق من أفاده

ذلك استسام ًا ألحكام العليم احلكيم ،وامتثاالً هلا ،وفرح ًا هبا.
:è◊G äÉjÉZ RôHCG øe

تربيلة العبلد عىل تعظيلم شلعائر اهلل وحرماتله وإجاهلا ،قال
تعلاىل بعد ِ
ذكر أحكا ٍم عن احللج( :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ) [احللج .[30 :ويعتنلي امللريب بغرسلها يف
نفلس املرتيب ،ويف حجله ﷺ كان يقول» :خذوا عنّي مناس�ككم«

رواه مسلم ( )1297وأبو داود ( )1970والبيهقي ( - )9524واللفظ له.

ويقلول ابلن القيلم -رمحله اهلل« :-روح العبادة هلو اإلجال

واملحبة» .مدارج السالكني (.(464 /2
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:Úcô°ûŸG áØdÉfl
•كانوا يلبون بالرشك فلبى ﷺ بالتوحيد.

•كانت قريش ال جتاوز مزدلفة فجاوزها ﷺ إىل عرفة.

•كانلوا يدفعلون ملن عرفلة قبلل الغلروب فدفلع ﷺ بعلد
الغروب.

•كانلوا يدفعون ملن مزدلفة بعلد طلوع الشلمس فدفع قبل
ذلك.

كل ٍ
يشء م�ن ِ
إن َّ
أم�ر
وقلد أعللن ﷺ هلذا املبلدأ بقولله« :أالَ َّ
موضوع» رواه مسلم (.(3009
قدمي
حتت
اجلاهل ّي ِة َ
ٌ
َّ

وقال ابن القيم« :استقرت الرشيعة -السيام يف املناسك -عىل

قصد خمالفة املرشكني» هتذيب السنن (.)199/ 1
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è◊G ÜƒLh •hô°T

:øjO ¬«∏Y øe tèM
•من حج وعليه دين فحجه صحيح ،ولكن ينبغي له أن يبدأ
بالدين.

•ال جيب احلج عىل من عليه دين ال يسلتطيع وفاءه ،وإن قدر
علىل وفائله ببيع ما زاد علن حاجته وجب عليه السلداد ثم
احلج.

•الديلن يشلمل ملا كان ملن حقلوق اهلل ،كلزكاة أو كفارة مل
خيرجهلا ،أو آلدملي ،كقرض وثملن مبيع أو أجرة ،سلواء
كان الدين لقريب أو ألجنبي أو لرشكة أو للدولة.

•ديون األقساط :إذا سدد األقساط احلالة ،وهو يرجو سداد
ما بقي إذا حل أجله ،أو كان موثق ًا بالرهن فله أن حيج.

•جيلوز للمديلن أن حيلج نيابلة علن غلريه ،ولله أن حيج عىل
نفقلة غريه ،أو مقابل عملل يف احلملة ،ما مل يمنعه ذلك عن
اكتساب ما يمكن أن يسدد به جزء ًا من دينه.
17
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•واعللم أن ريلاال ترصفله يف سلداد دينلك ،خلري من عرشة
رياالت ترصفها يف احلج[ .ابن عثيمني].

:èë∏d ∫Ée òNCG
•من حج بامل غريه أجزأه ولو عن حج الفريضة.

•ال يللزم من عرض عليه مال للحج أن يقبله إذا كان فيه منّة
عليه.

•يكره لغري املسلتطيع بذل ماء وجهله لتحصيل نفقة عبادة مل
جتب عليه.

•من صدق يف شلوقه للحج ومل يكن ذا قدرة :فله من األجر
بقدر إخاصه ونيته.

?è◊G ‘ áHÉ«ædG Öëà°ùJ ≈àe
ال يستحب للرجل أن يأخذ ماال حيج به عن غريه إال ألحد رجلني:
•رجلل حيلب احللج ورؤية املشلاعر وهلو عاجلز ،فيأخذ ما
يؤدي به عن أخيه فريضة احلج.

•أو رجلل حيلب أن يلرىء ذملة امليت علن احلج إملا لصلة
بينهام ،أو لرمحة عامة باملؤمنني ،ونحو ذلك ،فيأخذ ما يأخذ

ليلؤدي بله ذللك .فاملسلتحب :أن يأخذ ليحلج ال أن حيج
ليأخذ[ .فتاوى ابن تيمية (.])19/26
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:è◊G ‘ áHÉ«ædG
•ملن تويف قبلل أن حيج أو يعتمر بعلد أن توفرت فيه رشوط
احلج فيحج عنه من ماله.

•وملن كان مريض ًا مرض ًا ال يرجى شلفاؤه فيجوز احلج عنه
بإذنه فرضا.

•والذي يرجى شفاؤه ال حيج عنه بل ينتظر حتى يشفى.

•ملن كان صحيح البدن وليسلت عنده قلدرة مالية فا جيوز
احلج عنه.

•للمتمتع أن جيعل احلج لنفسه والعمرة عن غريه والعكس،
إذا أدى فرضه فيهام[ .ابن عثيمني].

•وملن أراد احلج عن والديه ،فا يصح ترشيكهام يف نية حج
واحد ،ويبدأ بأمه قبل أبيه لعظم حقها.

•جيوز ملن استنيب للحج أن يعتمر عن نفسه بعد احلج.

رشوط النائب يف احلج:

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

•وللرجل أن ينوب عن املرأة والعكس.

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

•إذا كان أخلذ األجرة يف احلج من أجلل رغبته يف الدنيا فهو
19
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علىل خطلر عظيم ،وخيشلى أال يقبل حجه؛ ألنله آثر بذلك
الدنيلا عىل اآلخلرة ،أما إن كان أخذ األجلرة رغبة فيام عند

اهلل سلبحانه ولينفع أخاه املسلم بأداء احلجة عنه ،وليشارك
املسللمني يف مشاعر احلج ،وفيام حيصل له من أجر الطواف
والصلوات يف املسجد احلرام وحضور حلقات العلم :فهو

عىل خري عظيم ،ويرجى له أن حيصل له من األجر مثل أجر

من حج عنه[ .اللجنة الدائمة].

•ال جيلوز للقلادر علىل احللج أن ينيلب من حيج عنله يف حج
واجلب عليله بإمجلاع العلامء ،كلام ال جيلوز أن ينيبه يف حج
نافللة عىل الصحيح ألن احلج عبادة ،واألصل يف العبادات

التوقيلف ،ومل يلرد يف اللرشع فيلام نعلم ما يلدل عىل ذلك.
[اللجنة الدائمة].

وينبغلي للنائلب أال يقصد العلوض بل ينوي االسلتعانة هبذا

اللذي أخذ عىل احللج ،وقضاء حاجة صاحبه اللذي أنابه؛ لتكون

نيته طيبة[ .ابن عثيمني].
:øjódGƒdG ¿PEG

ليلس للوالديلن منلع ولدمها من احللج الواجب ،وليلس للولد
ِ
معصية اهللِ
ٍ
ملخل�وق يف
ترك احلج بسلبب ذلك ،قلال ﷺ« :ال طاع َة
ع� َّز َّ
وجل» رواه أمحلد ( ،)1095وصححه األلباين .وحيلاول إقناعهام بالتي
20
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هلي أحسلن ،ويبني هلام أنه حيرم عليه ترك احللج وهو قادر .أما حج

التطوع :فلهام منعه ،ويلزمه طاعتهام ،لكن لو أحرم مل يكن هلام حتليله

منه; ألنه جيب عليه إمتامه( .ﮱ ﯓ ﯔ) [ البقرة.[196 :
:»Ñ°üdG èM

•للصبلي أجر عىل حجله ،وال جيزئه عن الفريضلة ،ولوليه
أجر إعانته.

•إن كان الصبلي مميزا فيعلمه وليله ،ويأمره باإلحرام وفعل
سائر املناسك ،ويرمي عنه إن مل يستطع الرمي بنفسه.

•وإن كان غري مميز نوى عنه وليه وطاف وسعى به.

•األفضلل أال حيلج بالصبلي الصغلري اآلن لشلدة الزحلام،
واملشقة ،واالنشغال احلاصل بذلك[ .ابن عثيمني].

:ICGôŸG Qo GòYCG
عىل املسلمة التي مل حتج أن تبادر إىل أداء فرضها؛ امتثاال لقوله

تعلاىل:

(ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) [آل

عمران ،[97 :إال أن يوجد ما تعذر به ،فمن ذلك:
•أال جتد حمرم ًا.

•أال جتد نفقة هلا وملحرمها.

•أن يوجد مانع كمرض أو محل ختشى فيه عىل جنينها.
21
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•أن حيبسها صغارها وال جتد من تأمتنه عىل رعايتهم.

•ليس منلع الزوج بعذر ألن حق اهلل مقدّ م ،إال إذا خشليت
طاق ًا.

•كوهنا يف فرتة اإلحداد عىل زوجها املتوىف.
?¬JOÉYEG É¡d ´ô°ûj π¡a á°†jôØdG èM É¡d ≥Ñ°S
•إن كان حجها السابق قبل البلوغ فيلزمها احلج ثانية.

•إن حجلت قبل اسلتقامتها وكانت مؤديلة للصاة فحجها
صحيح ،ال يرشع هلا إعادته.

•إن كانت يف وقت أدائها له تاركة للصاة فيلزمها إعادته.

•ملن ظنت وجود نقلص يف أعامل حلج الفريضة فا ترشع
إعادته ،ما دام أهنا أتت بأركانه.

•التطوع باحلج وغريه جير النقص يف الفريضة.
:Ióà©ŸG èM

•ال جيوز للمعتدة من ٍ
الذهاب للحج ولو كان فريضة.
وفاة
ُ
•لو مات زوجها أثناء الطريق :رجعت إن كانت قريبة؛ ألهنا
يف حكم اإلقامة ،وإن تباعدت ،مضت وأمتت حجها.

•إن ملات زوجها بعلد إحرامهلا باحلج جاز هللا امليض فيه.
(انظر :املغني  -البن قدامة).
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•املعتلدة من غري الوفلاة :إن كانت رجعيلة :فحكمها حكم
الزوجلة فلا تسلافر إال بلإذن زوجهلا ،وأملا املبانلة :فإن

املرشوع أن تبقى يف بيتها ،ولكن هلا أن حتج إذا وافق الزوج
عىل ذلك( .ابن عثيمني).

:AÉæHC’Gh áLhõdG èM
ال يمنلع اللزوج زوجته من حج الفريضلة إذا أطاقت ومل يرض

ذللك بجنينهلا أو رضيعهلا وكان معهلا حمرم .وال يمنلع الوالدان
ولدمهلا البالغ القادر من حج الفريضلة ،وطاعة اهلل مقدّ مة ،وعىل

تشلجيع أوالدهم علىل أداء فلرض اهلل ،ويلزم
اآلبلاء واألمهلات
ُ

الولد الذي ال مال له احلج إذا بذل أبوه له النفقة.
:ICGôŸG Ωôfi

والزوجلة تسلتأذن من زوجها حللج التطلوع ،وال بد هلا من

حملرم مسللم بالغ عاقلل ،ونفقته عليهلا إال أن يتطلوع ،وينبغي
لألزواج واألولياء احتسلاب األجر يف اإلنفاق ،ومتكني النسلاء

من احلج.

:±hô©ŸÉH Iô°TÉ©ŸG øe
•املخاطلب رشع ًا باحلج هي الزوجة ،فإن اسلتطاعت بامهلا
حجت ،وإال فا يلزمها.
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•ال يللزم اللزوج كلفة حلج زوجته؛ ألن ذللك ال يدخل يف
النفقة الواجبة عليه رشع ًا.

حتمل نفقات
•من جود الرجل وشلهامته وحسلن عرشتلهّ :
حج زوجته ،إن كان ميسور احلال.

•يف هذا تقوية أوارص املودة واأللفة.

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

:¢†FÉ◊G ≈∏Y Öéj Ée
احليض ال يمنع من احلج ،والواجب عىل احلائض:

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

•أن تلأيت بجميلع أفعال احللج من الوقوف بعرفلة ،واملبيت
بمزدلفة ومنى.

•أال تطوف بالبيت وال تسعى حتى تطهر وتغتسل.

•للو حاضت بعد انتهائها من الطواف جاز هلا السلعي؛ ألن
السعي ال يشرتط له الطهارة.

•املتمتعلة إن طهلرت قبل عرفة وأمكنها إمتلام عمرهتا أمتتها
ثم أحرمت باحلج.

•إن مل تطهلر قبل عرفة أحرمت باحلج من مكاهنا ،وصارت
قارنة ،فإذا طهرت طافت طواف ًا واحد ًا وسلعي ًا واحد ًا عن
احلج والعمرة.
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•من اضطرت للسلفر قبل طواف اإلفاضة فإهنا تبقى حمرمة
ويلزمها الرجوع للطواف.

•األوىل للملرأة تعجيلل طلواف اإلفاضة يوم النحر خشلية
احليض.

•يسقط عن احلائض طواف الوداع.
:è◊G ‘ ICGôŸÉH á°UÉÿG ΩÉµMC’G øe
•ليلس إلحرامهلا لباس خاص ،غلري أهنا ال تلبلس النقاب
والقفازين.

•ال ترفع صوهتا بالتلبية عند غري حمارمها.
•ال حتلق رأسها بل تقرصه قيد أنملة.

•ال تستلم احلجر لوجود الزحام بل تشري إليه.

•يسقط عنها طواف القدوم والوداع إذا كانت حائضا.

•ال ترملل يف الطلواف ،وال تلرسع يف السلعي بلني امليللني
األخرضيلن .قال ابلن املنذر« :أمجع أهلل العلم عىل أنه ال

رمل عىل النساء حول البيت ،وال بني الصفا واملروة» املغني

).)355/3
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èë∏d OGó©à°S’G
:á¶Yƒeh ÒcòJ è◊G á∏MQ
•يتذكر احلاج بسفره الرحيل إىل الدار اآلخرة.

•وبفراق أهله يتذكر خروجه من الدنيا ،ومفارقة املحبوبات.
•وبتزوده من املتاع يتذكر زاد التقوى.

•وبتعب السفر يتذكر كربات املوت ،وما يف القر ،واحلرش،
والقيامة ،من األهوال.

‡:√ôØ°S πÑb êÉ◊G Ωõ∏j É
•التوبة من الذنوب ،فهي املانعة من نوال كل خري.
•قضاء ما عليه من ديون ،أو استئذان أصحاهبا.

•التحري يف رد املظامل ،واستسامح من أخطأ يف حقهم.
•كتابة الوصية ،وبيان ما له وما عليه من حقوق.
•تأمني نفقة أهله فرتة غيابه.

•تع ّلم أحكا ِم احلج وآدابه ،بحضور دروس وسلامع أرشطة
وقراءة كتب ونرشات.
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•حتري النفقة احلال؛ فإن اهلل طيب ال يقبل إال طيب ًا.
•إمتام ما قد يشغله ،للتفرغ ألداء النسك.
•االحتفاظ هبواتف العلامء لاستفتاء.

•االجتهلاد يف البحلث عن الرفيلق الصاللح ،واحلملة التي
تتبع السنّة.

•رصلد نفقة للطلوارئ والصدقلة (ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ) [البقرة.[197:

áeòdG AGôHEG
من كامل حرص احلاج عىل سلامة عبادته وقبوهلا :سلؤاله عام

حصلل له من أمور قد تؤثر علىل صحة حجه أو متامه ،ومن فوائد

التعجيل بالسؤال:

 .1املبلادرة إلبلراء الذملة ،وتتميلم احللج ،والسلامة ملن
اإلشكاالت.

 .2القدرة عىل تذكر التفاصيل التي قد تؤثر عىل الفتوى.

 .3إمكانية التدارك لبعض األعامل بإعادهتا أو اإلتيان ببدهلا.

 .4السامة من وسوسة الشيطان له بنقص حجه.
:è◊G ΩÉjCG ‘ ¿BGô≤dG ºàN

قال احلسلن البلرصي -رمحله اهلل« :-كان يعجبهلم إذا قدموا

مكة بحج أو عمرة أال خيرجوا حتى يقرؤوا ما معهم من القرآن».
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وقلال إبراهيلم النخعلي -رمحله اهلل« :-كانلوا يسلتحبون إذا

دخلوا مكة أن ال خيرجوا حتى خيتموا القرآن».

وعلن علقمة :أنه قلرأ القرآن حيث قدم مكة .صنف ابن أيب شليبة

).)9/ 4

فلو ختم يف أيام احلج السلتة يف كل وقت صاة من الصلوات

اخلمس جزءا ،فإنه يكمل هبذا ختم القرآن .فاالستنفار االستنفار

يف اغتنام هذه األيام العظيمة ،فام أرسع مرورها.
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¬eÉµMCGh ΩGôME’G

:Iôª©dGh è◊G ΩÉ“EG
قلال تعلاىل( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) [البقلرة ،[196 :أدومهلا

برشوطهلام وأركاهنلام وواجباهتلام ،وإذا أحرمتلم هبلام فلا بدّ من
إمتامهام ،وال جيوز قطعهام ولو كانا نفاً ،وال جيوز للحاج االستنابة
يف أفعال احلج إال الرمي للعذر ،وكذا الذبح.

لتتم احلج.
•تأكد من موعد حجز العودة َّ

:è◊ÉH ΩôMCG øe
•ملن رشع يف تطلوع صاة أو صوم فلله قطعه إن احتاج إىل
ذلك.

•ومن رشع يف تطوع حج أو عمرة فا جيوز له التحلل منه قبل
إمتامه؛ لقوله تعاىل( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) [البقرة.[196 :

•من حتلل منهام قبل إمتامهام فا يصح حتلله ،ويلزمه الرجوع
إلمتام نسكه؛ ألنه ال يزال حمرم ًا.
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•من اشلرتط عند إحرامه أن يتحلل منه عند وجود عذر من
مرض ونحوه فله ذلك.

:Ωôëª∏d Öëà°ùj Ée
•يستحب للرجل أن حيرم يف إزار ورداء أبيضني نظيفني ولو
كانا مستعملني.

•ال بأس باستبداهلام أو بجعل اإلزار رداء والعكس.

•ال بلأس بلاإلزار ذي األرشطلة الاصقة كاحللزام ،أو وضع
حيلول لباس اإلحرام إىل ما يشلبه
املشلبك ونحلوه ،ولكن ال ّ

املخيط املفصل عىل اجلسلم كالقميص .وعليه أن حيرص عىل
اإلحرام الثقيل الذي يسرت العورة وال يشف ،ويقي من الرد.

:§«îŸG øe OôéàdG oºµM
ملرشوعية التجرد من املخيط يف احلج والعمرة ِحكَم منها:

•تذكلر أحوال الناس يوم البعلث ،فإهنم يبعثون يوم القيامة
حفاة عراة ،ثم يكسون.

•إخضاع النفس ،وإشلعارها بوجوب التواضع ،وتطهريها
من درن الكرياء.

•إشعار النفس بمبدأ التقشف ،والبعد عن الرتف املمقوت.
•مواساة الفقراء واملساكني.
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:ΩGôMEÓd OGó©à°S’G
هتيؤ احلاج يف بيته بأخذ الشعر ،واألظفار ،والغسل ،ولبس اإلزار

واللرداء ،ال حلرج فيله ،وخصوصل ًا للمسلافر بالطائرة اللذي حياذي
امليقات من اجلو ،والواجب يف امليقات عقد النية يف القلب ثم يل ًّبي.

احليض ال يمنع اإلحرام ،فتغتسلل ولو كانلت حائض ًا كام أمر

النبي ﷺ أسامء

بالغسل عند امليقات وهي نفساء.

:ΩGôME’G á«f
حج ًا [أو
•نية اإلحرام تكلون بالقلب ،وقول« :لبيك اللهم ّ
عمرة]» ليس تلفظا هبا ،وإنام هو ذكر مقارن هلا.

•من أخطأ فل ّبى بخاف النسلك اللذي نواه فالعرة بنيته ال
بلفظه.

•من نيس التلبية بالنسك فإحرامه صحيح.

•النائلب عن غريه يقول« :لبيك عن فان» وإن نيس اسلمه
قال« :عمن وكلني».

•الصبي املميز يعلمه ويأمره ول ّيه لينوي ويلبي بنفسه ،وغري
املميز ينوي له وليه.

:ΩGôME’G á«f Ò«¨J
•إن كان تغيري النية قبل اإلحرام فا حرج يف ذلك.
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•وأما بعد اإلحرام :فا جيوز تغيري النية إال للمفرد والقارن
إن مل يسق اهلدي ،فيستحب هلام تغيري النية إىل التمتع فقط.

•املتمتلع إذا مل يتمكن من االعتامر قبل احللج ،فإنه يغري نيته
إىل القران.

•ال جيلوز ملن أحرم باحلج عن نفسله أو عن غريه تغيري النية
إىل شخص آخر.

:ΩGôME’G ÜÉ«K ∫ó°S
أخلي املحرم :إذا صليت فر ّد طرف ردائلك عىل عاتقك :فقد

«هنى ﷺ عن السدل يف الصاة» .حديث حسن ،رواه أبو داود (.)643

والسلدل :أن يطلرح الرداء علىل الكتفني ،وال يلرد طرفه عىل

كتفله اآلخر ،فيكون منفتح الصدر أثناء ًالصاة ،وقد ذكر العلامء
ذللك من مكروهلات الصلاة؛ فاجتناب السلدل يف الصاة من

كلامل أخلذ الزينلة فيهلا (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ)

[األعراف.[31 :

:ΩGôME’G Gòµg
قلال اجلريري :أحرم أنس بن مالك

فام سلمعناه متكل ًام إال

بذكلر اهلل حتلى ّ
حل ،فسلئل عن ذلك فقلال« :يا ابلن أخي هكذا

اإلحرام» البداية والنهاية (.)90/9
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قلال ابلن قدامة

« :يسلتحب للمحلرم أن يشلتغل بالتلبية،

وذكلر اهلل ،أو قلراءة القرآن ،أو أمر بمعلروف ،أو هني عن منكر،

أو تعليم جلاهل ،أو يأمر بحاجته ،أو يسكت» .املغني (.)135/3
:Ö∏≤dG IÉ«M
•يتذكر بتجرده من املخيط الزهد يف متاع احلياة وزينتها.
•وبتلبيته وجوب استجابته لربه يف كل ما أمره وهناه.

•وبرتك حمظورات اإلحرام يتذكلر نعمة اهلل عليه باملباحات
التلي منع منها مؤقتل ًا ،ووجوب ترك املحرملات التي منع
منها دائ ًام.

وباسلتحضار مثلل هلذه املعلاين وامتثاهلا حييا القللب ويطيب

عيشه.

:áæ°ùM Iƒ°SCG

تواضع النبي ﷺ وزهده عند اإلحرام ويف احلج:
عن أنس بن مالك

قال :حج النبي ﷺ عىل رحل [ما يوضع

علىل ظهر الدابلة] ّ
رث [البايل والقديم واملهلرتئ] وقطيفة [قطعة
حج ٌة
قامش] تساوي أربعة دراهم ،أو ال تساوي ،ثم قال:
«اللهم ّ
َّ
رياء فيها وال سمع َة» رواه ابن ماجه ( )2890وصححه األلباين.
ال َ
33

زاد احلج

:è◊G ‘ •GÎ°T’G
•االشلرتاط يف احللج أن يقلول عنلد إحرامه« :إن حبس�ني
حاب�س فمح�ي [أي ملكان حتللي ملن اإلحلرام] حي�ث
حبستني».

•فائدة االشلرتاط أنه لو مل يتمكن من إمتام حجه فإنه يتحلل
من إحرامه وال يشء عليه.

•ال يرشع للحاج االشلرتاط إال عند خشيته من وجود مانع
من إمتام نسكه.

•االشلرتاط يكلون عند عقلد اإلحرام ،ال بعلده ،والبد من
التلفظ به وال تكفي نيته.

:∫Gó÷Gh ¥ƒ°ùØdGh åaôdG
قال تعاىل( :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) [البقرة:

.[197

•والرفث :هو اجلامع ومقدماته القولية والفعلية ،وقيل :كل
كام فاحش بذيء.

•والفسلوق :هو املعايص كلها كالعقوق وأكل الربا والغيبة
والنميمة ،ومنها فعل حمظورات اإلحرام.

•واجللدال :املخاصملة واملنازعلة وامللامراة بغلري حلق ،أما
املجادلة بالتي هي أحسن لبيان احلق فهذا ال حرج فيه.
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:ΩGôME’G äGQƒ¶fi
االمتنلاع عن حمظورات اإلحرام من تعظيم حرمات اهلل ،ومن

املحظورات:

•حلق الشعر.

•قص األظفار.
•التطيب.

•قتل صيد الر.
•اجلامع.

•املبارشة بشهوة.
•عقد النكاح.

•تغطية الرجل رأسه.

•لبلس املخيلط للرجل ،أملا املرأة :فلا تنتقلب ،وال تلبس
القفازين.

•تبلدأ املحظورات من عقلد النية ،وليس ملن لبس مابس
اإلحرام.

:Qƒ¶ëŸG §«îŸG
خيطلئ بعلض الناس حلني يظلن أن املخيلط الذي ينهلى عنه

املحلرم هو« :كل ملا فيه خياطة» وهذا غري صحيلح ،فاملخيط :ما
35
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كان مصنوعل ًا عىل قدر العضو ،كالقميص والرساويل ،فلو كانت
منسلوجة نسلج ًا ومل يكن فيها خياطة فإهنا حترم عليه أيض ًا ،وعىل
هذا فا بأس إن أحرم اإلنسان برداء مرقع قد خيط بعضه ببعض،

وكذا لو لبس ساعة أو حزاما وإن كان فيها خياطة[ .ابن عثيمني].
:áeôëª∏d ÜÉ≤ædG ¢ùÑd

املحرمة ال تلبس النقاب ولو حتت الغطاء ،وال ما يشبهه ،مثل

الغطاء املخفف من جهة العينني فقط[ .الشيخ صالح الفوزان] وتغطي

وجهها باخلامر عند الرجال األجانب ،وتسرت كفيها بأكامم العباءة.

:»FÉbƒdG »Ñ£dG ¢SÉÑ∏dG
أوضحت اللجنة الدائمة لإلفتاء برئاسة مفتي اململكة الشيخ

عبلد العزيز آل الشليخ أن املنتج املوجود يف األسلواق واملسلمى
«اللباس الطبي الوقائي للحاج واملعتمر» ومكتوب عليه أنه جماز

رشعلا ،يعتلر من املخيط الذي ال جيوز لبسله للمحلرم [الذكر]
إال للرضورة مع وجوب الفدية يف حال لبسله ،وهي صيام ثاثة

أيام ،أو إطعام سلتة مساكني لكل مسلكني نصف صاع ،أو ذبح

شاة.

:Qƒ¶ëŸG Ö«£dG
•ال حرج يف الطيب الباقي عىل البدن بعد اإلحرام.
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•ليلس كل ما لله رائحة طيبة ممنوعل ًا عىل املحلرم ،كالنعناع
ورائحلة الليملون ،ولكلن املمنلوع ملا هلو طيلب عرفل ًا،
كاملسك والورد والعود والزعفران ونحوها.

•البخاخات ومزيات العلرق والصابون املمزوجة بالعطر
ال يسلتعملها املحلرم ،وأملا مزيلات العرق غلري املعطرة

والشلامبو برائحلة الفواكله والصابلون العادي :فليسلت
ممنوعة.
’ :êôM
•حي املرأة ليس من حمظورات اإلحرام.

•ال حلرج يف الرباط الطبي أو العصابة عىل اليد أو الركبة أو
الصق الظهر.

•ال بلأس باالمتشلاط برفلق ،واألوىل تركله ،ويف حديلث
عرفلات« :انظ�روا إىل عبادي ،أتوين ش�عث ًا غ�رب ًا» رواه أمحد

) ،)7089وصححه األلباين.

•ال بأس بالبطانية أو وضع مناشف إضافية لشدة الرد.

•ال بأس أن يضع البشت أو الفروة عىل ظهره ويلتحف هبا،
لكن ال يلبسها.

•ال يقلع شجر احلرم ،وال يكرس أغصانه ،وال خييف احلامم،
وال يدهس اجلراد يف منطقة احلرم.
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:Ωô◊G º«¶©J
(ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ)

[احلج .[30:واحلاج يف بلد اهلل وشلهره احلرام أشلد تعظي ًام حلرمات

اهلل ،وحتلرز ًا علن حرمات املسللمني ،فيتحاشلى مزامحة النسلاء،
وإن اضطر إىل الصاة خلف نسلاء لضيق األمكنة وشلدة الزحام
فصاتله صحيحلة ،وليحرص علىل تقلوى اهلل يف رسه وعانيته،

وعىل غض برصه ،واحلذر من اخلواطر السليئة( ،ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) [البقرة.[235 :
:AÉæHCÓd ÒcòJ

حيلرص املريب عىل التذكري بأمهية تعظيم شلعائر اهلل ،من أزمنة

فاضللة وأماكن مقدسلة وخطورة املعصية واالعتلداء فيها ،تقول

األحب البن هلا تعظم عليه حرمة مكة:
سبيعة بنت
ّ
َ
الصغ�ر وال الكب�ر
ال
بمك�ة
َأ ُبنَ�ي ال تظل�م
َ
َ
أط�راف ال�رشور
يل�ق
بمكة
َأ ُبنَ�ي م�ن يظل�م
َ
َ
فوج�دت ظامله�ا يبور
جربته�ا
َأ ُبنَ�ي ق�د
ّ
يغرن�ك الغ�رور
وال ّ

فاحف�ظ حمارمه�ا ُبنَ�ي

:Ék °†jCG π«ª÷G øeh
تربية األبناء عىل حسلن اسلتقبال احلاج واملعتمر ،خاصة أهل

احلرملني؛ يقلول الفهلري واصفل ًا قدومه للحلج« :فوافينلا مكة؛
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فتلقانلا أهل مكة وأطفاهلا متعلقني بالناس؛ ليعلموهم املناسلك،
وهيدوهلم املسلالك؛ قلد درب صبياهنم عىل ذللك؛ وحفظوا من
األدعية واألذكار ما حيسن هنالك» ملء العيبة (ص.)80

:äÉæ«H äÉjBG ¬«a
(ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ

ﮟﮠﮡ ﮢ ﮣ) [آل عمران [97-96 :منها:
•اشتياق األرواح إليه وميل القلوب له.
•أسبق بيت وضع للعبادة يف األرض.
•ليس بيت أكثر بركة منه.
•منار هداية للعاملني.

•يذكر بمقامات إبراهيم -عليه السام.-
•عموم أمنه لإلنسان واحليوان والشجر.

•وملن آياته :ماء زملزم املبارك ،واحلجر األسلود املنزل من
اجلنة.

:Qƒ¶ëŸG π©a ∫GƒMCG
االمتناع عن حمظورات اإلحرام من تعظيم شعائر اهلل وحرماته،

فمن فعل شيئ ًا منها متعمد ًا بغري حاجة فهو آثم وتلزمه الفدية.

وأما من احتاج لفعل يشء من املحظورات ملرض أو برد شديد
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ونحوه ،فيجوز له ذلك ويسقط عنه اإلثم ،وعليه فدية أذى ،وهي
صيام ثاثة أيام ،أو إطعام سلتة من مسلاكني احلرم ،أو ذبح شلاة

لفقراء احلرم.

ومن فعل شيئ ًا منها ناسي ًا أو جاه ً
ا أو مكره ًا أو نائ ًام :فا إثم

عليه ،وال فدية ،ويلزمه ترك املحظور فور تذكره أو علمه.
¢SCGôdG á«£¨J ∫GƒMCG

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

•ال بأس بوضع اليد عىل الرأس أو محل املتاع عليه.

•جيوز أن يستظل املحرم باخليمة أو الشمسية أو السيارة.
ٍ
قصلد أزال الغطاء إذا انتبه
•إذا غطى رأسله أثناء النوم دون
وال فدية عليه.

•من احتاج إىل تغطية رأسله لشدة برد ونحوه غطاه وأخرج
فدية.

¬LƒdG á«£¨J
إذا تلأذى احلاج من الرد ليلة مزدلفة وغطى رأسله ،هل عليه

فديه؟

ال جيلوز للمحلرم أن يغطلي رأسله وال وجهله ،للحديلث
40
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ختمروا رأس� ُه
الصحيلح ،يف احللاج الذي وقصته دابته ،فقال« :ال ّ
وال وجه� ُه» ،لكلن إن احتلاج إىل املحظلور ،فعله وال إثلم عليه،
وعليه فديه ،وإن غطى رأسله وهو ال حيس بذلك أثناء النوم ،فقد

رفع القلم عنه ،وال يشء عليه[ .الشيخ /عبد الكريم اخلضري].
:∂°ùædG ´GƒfCG

•اإلفلراد :أن حيرم بحج فقط ،والقران :إحرام بحج وعمرة
معا.

•أفضلل األنسلاك التمتلع ،وهو :أن حيلرم بعمرة يف أشلهر
احلج ،ثم يتحلل منها ،وحيرم باحلج يف عامه.

•جيلب عىل املتمتع والقارن من غري سلكان مكة ذبح هدي،
ويستحب للمفرد.

•ملن مل يسلتطع اهلدي فا حيرم نفسله أجر التمتلع؛ فإن اهلل
جعلل لله بلدال( :ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍ) [البقرة.[196 :

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

:è◊G ô¡°TCG ‘ Iôª©dG
من أدى عمرة يف شوال أو يف ذي القعدة أو يف العرش األول من

ذي احلجلة وهو يريد احلج هذا العلام ،فإنه إن أحرم باحلج يكون
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متمتعا وجيب عليه هدي التمتع ،قال تعاىل( :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ) [البقرة.[196 :حتى وإن سلافر بعد العمرة إىل
بللدة أخلرى يف أصح قويل العلامء ،لكن إذا رجلع إىل بلده ثم عاد

بحج مفرد فا يشء عليه وال يلزمه هدي[ .ابن باز].
–∏:™àªàŸG π

يشلكل عىل بعض احلجاج كيفية األخذ من الشلعر بعد عمرة

التمتع ،وحتتار بعض النسلاء يف أمرها وخصوصا إذا كان شلعرها

مقصوصلا طبقات ،وليس الواجب األخذ من كل شلعرة ،ولكن

جيلب األخلذ من مجيع جهلات الشلعر [األمام ،اخلللف ،اليمني،
الشامل ،الوسط] فتقبض عىل شعرها من كل ناحية ،وتقص بقدر
أنملة ،وأما املفرد والقارن :فا جيوز له األخذ من شعره قبل بداية

أعامل يوم النحر.
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â«bGƒŸG

:äÉ≤«ŸG óæY ΩGôME’G
اإلحرام أول أركان احلج ،وهو عقد النية بالقلب عىل الدخول

يف النسلك ،وال جياوز امليقات بغري إحرام ،وال بأس يف الطائرة أن

حيلرم قبل امليقلات احتياطا لرسعتها ،أو إذا خيش النوم والسلهو،
وال يعتلر ارتلداء مابس اإلحلرام دخوال يف النسلك حتى ينوي
بقلبه ،واالشلرتاط جائز إذا خيش ما يعيقه عن إمتام النسلك ،وإذا

اشرتط با سبب قوي فا ينفعه االشرتاط.
:¿Éæµ°ùe ¬d øe äÉ≤«e

خمري
•ملن كان له مسلكن قبلل امليقلات ،ومسلكن بعده :فهلو ّ
أي منهام.
باإلحرام من ٍّ
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¬JÉÑLGhh è◊G ¿ÉcQCG
:¬JÉÑLGhh è◊G ¿ÉcQCG
أركان احلج أربعة :اإلحرام ،الوقوف بعرفة ،طواف اإلفاضة،

السعي.

وواجباته سلبعة :كون اإلحرام من امليقات ،البقاء يف عرفة إىل

الغروب ،املبيت بمزدلفلة ،رمي اجلامر ،احللق أو التقصري ،املبيت

بمنى ليايل الترشيق ،طواف الوداع.

وسننه كثرية ،وهي ماعدا األركان والواجبات ،ومنها :التلبية،

طواف القدوم ،ركعتا الطواف ،املبيت بمنى يف اليوم الثامن.
ÖLGƒdGh øcôdG ÚH ¥ôØdG

•من ترك ركن ًا من أركان احلج مل يتم حجه حتى يأيت به.

•من ترك واجب ًا من واجباته فعليه دم يذبح يف احلرم للفقراء،
فإن مل جيد :صام عرشة أيام[ .اللجنة الدائمة].

•من ترك شليئ ًا من السلنن فا يشء عليه ،لكلن فاته الكامل
44
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والفضيللة وعظيم ثواهبلا .واملوفق من حلرص عىل هدي
النبلي ﷺ يف احللج حمبة واتباع ًا ،ومتثل قولله« :خذوا عنّي
مناسككم».
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ájhÎdG Ωƒj

:è◊G ΩÉjCG AÉª°SCG
•اليوم الثامن يوم الرتوية [كان يرتوون فيه باملاء؛ اسلتعداد ًا
لعرفة ،ومل يكن هبا يومئذ ماء].

•اليوم التاسع يوم عرفة.

•اليوم العارش يوم النحر.

القر [ألهنلم اسلتقروا بمنى بعد
•اليلوم احللادي عرش يلوم ّ
تنقلهم يف املشاعر].

•اليوم الثاين عرش :يوم النفر األول.

•اليوم الثالث عرش :يوم النّفر الثاين ،ينفرون فيهام من منى.
q
:∂°ùØf øWh
تنطللق يف اليوم السلابع معظم محات حلج الداخل؛ فليوطن

قاصد بيت اهلل نفسله عىل اغتنام أوقاته وحلظاته يف الذكر والتلبية،
وليتذكلر أن احلج جهاد ،فليعتصم بالصر واالحتسلاب ،وجتنب
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إيذاء املسللمني ،واألجر عىل قدر التعب .ومن اسلتغرق يف النوم

يف احلافللة؛ فإنله يعيد الوضلوء قبل أن يلرشع يف الطواف ،وجمرد
الصفرة والكدرة بعد الطهر ال يمنع املرأة من الطواف.

:øeÉãdG Ωƒ«dG ∫ÉªYCG
•يسل ّن للحلاج أن يصي مخسلة فلروض يف منى ابتلداء من
صاة الظهر ،يقرص وال جيمع.

•املتمتع يغتسل وحيرم باحلج قائا« :لبيك اللهم حج ًا».
•وأما املفرد والقارن فهام باقيان عىل إحرامهام.

السنة املبيت بمنى هذه ،فاحرص عىل أخذ الراحة الكافية؛
• ّ
استعدادا للوقوف بعرفة.

:™°SÉàdG á∏«d â«ÑŸG
املبيت يف منى هذه الليلة مسلتحب للحجاج ،وهو سلنة حممد

ﷺ ،ولكلن إذا دعلت احلاجلة للذهلاب إىل عرفة هلذه الليلة فا

بأس بذلك.

:è◊G äÓaÉM ÜOCG øe
•إحياء سنة التلبية أثناء الذهاب إىل عرفة والعودة منها حتى
رمي مجرة العقبة.

•خدمة ركاب احلافلة وهو رشف عظيم.
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•اإلفساح يف املكان وإيثار الغري به.

•املساعدة يف حسن ترتيبها ونظافتها.

•توزيع ما يقرأ وما يسمع من العلم واملوعظة.

•االسلتيصاء بامللرأة خلري ًا؛ فإهنلا ضعيفة ليسلت كالرجل،
وعليهلا جلباهبا ،وغطاؤها ،فهلي بحاجة إىل إعانة ورعاية
وعناية وصر عليها ،وعدم التضجر.

•أمر سلائقيها باملعلروف ،وهنيهلم عن املنكلر ،وتصبريهم
وهتدئتهم.
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áaôY Ωƒj

:áaôY Ωƒ«d OhõàdG
(ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ) [البقرة.[197:
ومن التزود قبل التوجه إىل عرفة:
•تزود دنيوي:

 .1خذ ما حتتاج من غذاء ودواء.

 .2التهيؤ بام يقي من الرد يف مزدلفة.
 .3معرفة مكان املخيم بعرفة.
•تزود أخروي:

 .1أخلذ كتيب للدعاء ،ملن ال حيسلن االجتهلاد يف الدعاء
يف هذا اليوم.

احللج :إطعا ُم
«بلر
ِّ
 .2أخلذ نفقلة للصدقلة ،ويف احلديث ُّ
وطيلب اللكا ِم» رواه احلاكلم ( ،)8771وحسلنه
ال ّطعلا ِم،
ُ
األلباين.
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:º«¶©dG ∞bƒª∏d Dƒ«¡àdG
بذلت كثري ًا لبلوغ سلويعات عرفة ،وهلا هي قد اقرتبت ،أفا

يستحق ذلك قلي ً
ا من اإلعداد؟ ومن ذلك:
•سؤال اهلل التوفيق حلسن اغتنامه.

•معرفة فضله وأحوال السلف فيه.
•هتيئة القلب ،والبعد عن اهلزل.
•انتقاء الرفقة املعينة عىل اخلري.
•اصطحاب مصحفك.

•مال للصدقة واإلنفاق عىل إخوانك.
للتقوى عىل الطاعة.
•التبكري بالنوم ّ
:áaôY ‘ ábó°üdG
وقلف حكيلم بن حزام

بعرفلة ومعه مئة بدنلة مقلدة ومئة

رقبة ،فيعتق رقيقله ،فيضج الناس بالبكاء والدعاء ويقولون :ربنا
هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا.

وجلرى للنلاس ملرة ملع الرشليد نحلو هلذا .لطائلف املعلارف

(ص.)284

:áaôYh á©ª÷G
يلوم عرفلة هلا مزيلة علىل الوقفة يف سلائر
وقفلة اجلمعلة َ
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األيلام ،فمن ذللك :اجتامع اليومني الذين مهلا أفضل األيام،
واجتامع وقتلي اإلجابة ،وموافقة وقفة النبي ﷺ وكانت يوم
مجعلة ،وكذللك موافقة يوم إكلامل اهلل لدينله ،ويذكّر اجتامع

احلجاج بعرفة يوم القيامة الذي يقوم يوم مجعة[ .انظر :زاد املعاد

).])60/1

:áaôY Ωƒj áæ°ùdG
ِ
َ
إفطار يو ِم
هديله ﷺ
«وكان من
قلال ابلن القيم -رمحله اهلل:-
ُ
ِ
ثبت عن ُه َ
حيحني» زاد املعاد (.)73 /2
الص
عرف َة بعرف َةَ ،
ذلك يف ّ

فعلن ميمونل َة َّ :
ّبلي ﷺ يو َم
أن الن َ
ّلاس شلكّوا يف صيلا ِم الن ِّ
ِ
عرف َة ،فأرسللت ِ
ٍ
فرشب من ُه
املوقف،
واقلف يف
وهو
إليه
ٌ
َ
بحاب َ
َ
ينظرون .رواه البخاري ( )1989ومسلم (.)1124
ّاس
والن ُ

وقال عطاء« :من أفطر يوم عرفة ليتقوى به عىل الدعاء كان له

مثل أجر الصائم»[ .مصنف عبد الرزاق (.])284/4
:Iô‰ óé°ùe

•يسلتحب اخلروج إىل عرفة بعد طلوع الشلمس وجيوز قبل
ذلك.

•السلنة دخول عرفة بعد صايت الظهر والعرص ،وإن دخل
قبل ذلك وصىل هبا فا بأس.
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•االنتبلاه حلدود عرفلة وعندها لوحات صفلراء للتأكد من
دخوهللا فإن احللج عرفلة ،وإذا حبسلهم الزحام وخشلوا

فوات الوقت نزلوا ودخلوا عىل أقدامهم.

•مقدمة مسجد نمرة ليس من عرفة ،وآخره داخل حدود عرفة.
:áaôY ¤EG ¥Ó£f’G QÉcPCG
كان أصحلاب النبي ﷺ وهلم معه منطلقلون إىل عرفة «يلبي

امللبي فا ينكر عليه ،ويكر املكر فا ينكر عليه» متفق عليه.

فالسنة يف أذكار احلج أن يقوهلا كل واحد بمفرده ،وال يتعمدوا

االجتلامع عليها بصوت واحد« .ولو كانوا يلبلون التلبية اجلامعية

مكريلن ،لكن بعضهم يكلر ،وبعضهم
لكانلوا كلهم مهللني أو ّ
هيل ،وكل يذكر ربه عىل حسب حاله» [الرشح املمتع (.])111/7
:º¡d ÉÄ«æg
يعتق اهلل
أكثر م�ن أن َ
هنيئل ًا للحجلاج بقوله ﷺ« :ما م�ن يو ٍم َ
ِ
من الن ِ
هبم املائك َة
في�ه عبد ًا َ
ثم يباهى ُ
ّار من يو ِم عرف� َة ،وإ ّن ُه ليدنو َّ
ِ
ُ
فيقول :ما أرا َد
هؤالء؟» رواه مسلم (.)1348

وهلذا يذكّلر باغتنلام هلذه اخلرييلة بلام يناسلبها ملن األعامل
الصاحلة ،واالبتهلال إىل اهلل والدعاء ،ففي احلديث« :خر الدّ ِ
عاء
ُ
ون من قبي :ال إل َه ّإال اهللُ،
دعاء يو ِم عرف َة،
وخر ما ُ
قلت أنا والنّب ّي َ
ُ
ُ
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ٍ
وهو عىل ِّ
رشيك ل ُه ،ل ُه ُ
َ
قدير»
وحد ُه ال
امللك ول ُه احلمدُ َ ،
كل يشء ٌ
رواه الرتمذي ( ،)3585وحسنه األلباين.

:ájƒÑædG á«YOC’G
حضلور القللب يف الدعاء ،واالنقطلاع عن امللهيات ،واستشلعار

قلرب اهلل وكرمله :ملن أعظم ما يعلني عىل االبتهلال إىل اللرب تعاىل
بصدق وإخبات ،ومن املطلوبات يف األدعية النبوية :املغفرة ،والرمحة،
واإلخاص ،والرزق ،والعتق ،والعفو ،والعافية ،واحلفظ ،والصحة،

واهلدى ،التقى ،والعفاف ،والغنى ،والسرت ،والنرص ،واألمن ،وأعظم

ذلك :الفردوس األعىل ،ولذة النظر إىل وجه الرمحن.
:IÉLÉæeh ´ô°†J

وقف الفضيل بعرفة ،والناس يدعون ،وهو يبكي بكاء الثكىل

املحرتقة ،قد حال البكاء بينه وبني الدعاء ،فلام كادت الشلمس أن

تغرب رفع رأسله إىل السامء وقال« :وا سوأتاه منك وإن عفوت».
التبرصة (.)142/2

:IôØ¨ŸG πgCG
قلال ابن املبارك :جئت إىل سلفيان الثوري عشلية عرفة ،وهو

جاث عىل ركبتيه ،و عيناه تدمعان ،فقلت له :من أسوأ هذا اجلمع

حاالً؟ قال :الذي يظن أن اهلل ال يغفر هلم.
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ونظر الفضيل إىل تسلبيح الناس ،وبكائهم عشلية عرفة فقال:

أرأيتم لو أن هؤالء سلاروا إىل رجل فسلألوا دانق ًا -يعني سلدس
درهلم -أكان يردهلم؟ قاللوا :ال ،قلال« :واهلل للمغفلرة عند اهلل

أهون من إجابة رجل هلم بدانق» .لطائف املعارف (ص.)287 :
:IôNC’G ôcòJ

ملن أعظلم خصائلص عبلاد اهلل األصفياء حضلور اآلخرة يف

قلوهبلم (ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) [ص [46 :واحللاج

قريلب من ذلك :فمفارقته لذويه ووطنه يذكره بالرحيل األعظم،

ونزعله لثيابه وبروزه بإحرامه يذكره بخروجله من الدنيا بأكفانه،
واجتلامع النلاس يف صعيد عرفلة ،وارتفاع أصواهتلم ،واختاف

لغاهتلم يذكره بيوم اجلملع األكلر (ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ) [غافر.[16 :

:áaôY Ωƒj ΩÉµMCG øe
•ال دفع قبل الغروب من عرفة.

•قد ال تدرك هذا املوقف مرة أخرى ،فاحلذر من ضياع هذه
الدقائق الغالية ،فا تشتغل بام ال يفوت.

•اجعل للمستضعفني من املسلمني نصيب ًا من دعائك.

•كلن عىل طهلارة كامللة قبلل الصعلود إىل احلافلة؛ حتسلب ًا
للصاة إذا ضاق الوقت.
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•ال بلأس بجمع املغرب والعشلاء بعرفة ملن حبسله الزحام
وخليش خروج الوقت ،ومن احتبلس يف احلافلة صىل عىل

حاله إن مل يمكنه النلزول ،ومن متكن وجب عليه النزول،

ومن أمكنه الوضوء توضأ ،وإال تيمم.

•ال بأس أن يتعجل ركاب احلافلة بعد منتصف الليل وفيهم
الضعفاء واألقوياء.

:áaôY Ωƒj êÉ◊G ∫ÉM
احلاج بعرفة يظهر االفتقار واحلاجة واالضطرار ،للواحد القهار،

كام قال موسى -عليه السام( :-ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ)

[القصلص ،[24 :وكلام نلادى أيوب ربله( :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ) [األنبياء ،[83 :ونادى يونس ربه يف الظلامت( :ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ) [األنبياء.[87 :

:ó«MƒàdGh IóMƒdG
إفاضلة احلجيلج ملن عرفلات حتلت رايلة التكبلري والتوحيد

والتهليلل باختلاف ألسلنتهم وألواهنم وبلداهنم يفهلم منه أمهية

العقيدة ودورها ،وأهنا الركيزة والراية التي يمكن أن جتتمع األمة
حتتها ،وتبلغ جمدها وعزها.
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áØdOõe á∏«d

:áØdOõe ΩÉµMCG øe
•ملن كان معهم ضعفة ودخلوا مزدلفة بعد منتصف الليل:
فلا بلأس أن يواصلوا طريقهلم إىل منى وهلم يلبون ،وال
يشرتط النزول وال النوم ،وإن كان هو السنّة.

•النلوم والراحة هذه الليلة خري ملن متضية الوقت بالكام؛
تأسيا بالرسول ﷺ ،واستعدادا ألعامل يوم النحر.

•ال يتعني مجع احلىص من مزدلفة ،بل جيوز من منى.

•ال جيوز رمي اجلمرة قبل منتصف ليلة النحر ،وكذا طواف
اإلفاضة.

:áØdOõÃ ±ƒbƒdG ¬JÉa øe
اللذي فاته الوقلوف بمزدلفة حتى طلع الفجلر :إن كان قادر ًا

علىل دخوهلا بالنزول من احلافلة واملليش ،فعليه دم عن فوات هذا
الواجب ،فإن مل يستطع الدم ،صام عرشة أيام[ .الشيخ ابن باز].
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ومن كان عاجزا عن النزول وامليش لدخول مزدلفة حتى طلع

الفجر فليس عليه يشء[ .الشليخ عبد الرمحلن الراك] .ويلحق هبذا من

كان مرافقا لعاجز أو نساء خيشى عليهن ،أو يترضر بفوات الرفقة.
:ÜÉÑ°SC’ÉH òNC’G

قال تعلاىل يف آيات احلج( :ﭩ) [البقلرة [197 :فليأخذ

احلاج ما حيفظ صحته ليعينه عىل إكامل نسكه وعبادته ،وقد تكون

ليللة مزدلفلة بلاردة فليتهيأ لألماكلن املفتوحة ،وليأخلذ بعض ما
فضل ٍ
كان عند ُه ُ
زاد
يلتحلف به ،ويمكنه من العمل بحديث« :من َ
فليع�د ِبه عىل من الَ زا َد ل ُه »...رواه أبو داود ( ،)1663وصححه األلباين.
واجلود واإليثار من ّبر احلج.

:áæ«µ°ùdG áæ«µ°ùdG
•هذه الليللة ليلة تعب ونصب ،فتذكر( :ﯭ ﯮ)

[آل عمران.[200 :

•هلذه الليللة ليللة عنلاء وشلدة ،ولكلن« :أجرك ع�ىل ِ
قدر
نصبك» متفق عليه.

•هلذه ليلة تبتىل فيهلا األخاق ،ولكلن« :ال تغضبَ ،
ولك

اجلنّ� ُة» رواه الطلراين ( ،)2353وصححله األلبلاين .وشلعارها
«السكين َة
...السكين َة» رواه مسلم (.)1218
ّ
النبويّ :
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:ôLC’G ÜÉ°ùàMG
يف غمرة هذا اجلمع من البرش ،واشتداد الزحام ،يتذكر املسلم

زمحة يوم القيامة ،يوم ال يكون لإلنسان إال موطن قدميه ،وزحام
اإلفاضلة من عرفات حيتاج إىل صر وسلكينة ،واحتسلاب األجر

خيفف عىل املسلم ما يلقاه من معاناة.
:º¡d Öàc ’EG

أهيا اإلخوة واألخوات ،يا من احتبسلوا يف احلافات ،ال بنوم

تكتحللون ،وال بطعام هتنئلون ،وال راحة وال بيتل ًا لقضاء احلاجة

ِ
س�بيل اهللِ» رواه أمحد
«احلج م�ن
جتلدون ،تذكلروا أن نبيكلم قلال:
ُّ
) ،)27286وصححه األلباين ،وقد قال ربكم تعاىل( :ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ) [التوبة.[120 :
:ΩGô◊G ô©°ûŸG

(ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ) [البقرة.[198 :

املشعر احلرام :مزدلفة ،وهو مقام لتذكر هدايات اهلل لنا :هدانا

إىل اإلسام ،هدانا إىل السنة ،هدانا إىل حمبة عبادته وشعائره ،هدانا
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إىل أداء نسلكه واالسلتجابة لندائله .فمن قام بحق هلذه اهلدايات

«اللهم أعنّا عىل
هدي إىل رصاط مستقيم.
كان حريا أن يكون ممن َ
َّ
ِ
َ
َ
َ
عبادتك».
وحسن
وشكرك
ذكرك
n áo æq °ùdG
:™ªL á∏«d
q
السلنة أن يصي املغرب والعشاء بمزدلفة ويبقى فيها إىل طلوع
ّ

الفجر ،وجيوز للضعفة ومرافقيهم الدفع منها بعد منتصف الليل،

وقال بعض أهل العلم :بعد مغيب القمر .وهو األحوط.
:∞«©°V πc OÉ¡L

ملن تأمل معانلاة ليلة مزدلفة وشلدّ ة زحام الطلواف ،رأى يف
ٍ
«احلج جهلا ُد ِّ
كل ضعيلف» رواه ابن ماجه
الواقلع انطباق حديلث:
ُّ
احلج»
) ،)2902وحسلنه األلباين ،وقول النبي ﷺ للنسلاء« :جهادك َّن ُّ

رواه البخلاري ( .)2875وتتبلني يف احللج شلهامة الرجلال يف حتملل

نسلائهم :خدمة ،ورعاية ،ومحاية ،وصر ًا عليهن ،حتى لو أدركها
العذر ،واضطر للتأخر ،أو العودة من أجلها؛ تأسي ًا بمواساته ﷺ

لعائشة ملا أتاها العذر.
:áØdOõe øe ™aódG

•السنة صاة الفجر بمزدلفة يف أول الوقت ،لكن بعد التأكد
من دخول وقتها ،ومن جهة القبلة ،وال تقلد اآلخرين.
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•بقلي النبلي ﷺ بمزدلفلة يدعلو بعلد الفجلر حتى أسلفر
الصبح ،فاجتهد يف الدعاء وادفع قبل الرشوق.

:áØdOõe øe á°VÉaE’G
(ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) [البقرة.[199 :

•(ﮐ ﮑ) من مزدلفة إىل منى (ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ) ملن للدن إبراهيلم -عليله السلام -إىل اآلن،

وذللك لرمي اجلامر ،وذبلح اهلدايا ،والطواف ،والسلعي،

واملبيت بمنى.

•(ﮖ ﮗ) مللا قلد يقلع يف العبلادة ملن خللل أو
تقصري ،وشكر ًا هلل عىل إنعامه وتوفيقه هلذه املنة اجلسيمة.
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ôëædG Ωƒj
:π«∏dG ∞°üf
نصف الليل هو :منتصف املسافة الزمنية بني املغرب والفجر،

وليلس السلاعة الثانية علرشة لياً ،ومعرفلة منتصلف الليل مهم
للحلاج؛ كلي ال يؤخر صاة العشلاء بعده ،وال يدفلع من مزدلفة

قبلله ،ويبيت أكثر من نصلف الليل يف كل ليلة ملن ليايل الترشيق

بمنى ،ومجيع أعامل يوم النحر من الرمي والذبح واحللق والطواف

والسعي ال تصح قبل منتصف ليلة العارش.
:ôëædG Ωƒj ∫ÉªYCG

•أع�ال يوم الع�ارش :الرمي ،والذبح ،واحلللق أو التقصري،

والطواف ،والسعي ،جيوز فيها التقديم والتأخري.
•الراجح أن رمي مجرة العقبة ٍ
كاف يف التحلل األصغر ،وإن
أضاف إليه احللق أو الطواف فهو أحسن.

•ال حيصلل التحللل األكلر إال بالرمي واحلللق أو التقصري
والطواف والسعي.
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•يكفي غلبة الظلن يف وقوع احلصاة يف احلوض حتى تكون
جمزئة.

•ال يوكل بالرمي إال من عجز.

•جيوز أن يفصل بني الطواف والسلعي بيوم أو أكثر ،وجيوز
أن يقدّ م السعي عىل الطواف.

•جيلوز أن يؤخر طلواف اإلفاضلة إىل النهاية ،ويقلوم مقام
طواف الوداع ،ولو جعل معه السعي.

:Ò°ü≤àdGh ≥∏◊G
•احلل�ق :إزاللة الشلعر باملوسلى ،والتقصري :قلص أطراف
الشعر من مجيع النواحي ،باملقص أو مكينة احلاقة.

•احلللق أفضلل؛ ألن النبلي ﷺ دعلا للمحلقلني ثاثل ًا،
وللمقرصين مرة واحدة .متفق عليه.

•إذا كان أصللع فا يشء عليه وال فديلة ،أما حملوق الرأس
فيسلتحب له إمرار املوسلى عىل رأسله؛ ألنه لن يعدم شيئ ًا

حيلقه.

•املرأة جتمع شعرها ،وتأخذ منه مقدار أنملة.
:ó«≤ŸG ÒÑµàdG
يبدأ التكبري املقيد بأدبار الصلوات حلجاج بيت اهلل احلرام بعد
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صلاة الظهلر من هذا اليوم العلارش ،وقد ذكر الشليخ عبدالعزيز

ابن باز -رمحه اهلل :-أن املصي يستغفر بعد السام ثاث ًا ،ويقول:
اللهم أنت السام ،ومنك السام ،تباركت يا ذا اجلال واإلكرام،

ثم يكر ما شاء اهلل له أن يكر ،ثم يعود إىل األذكار املعروفة املعتادة
بعد الصاة.

(ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ) [الرمحن[60 :

َ
َ
مدخور َ
َ
رأسلك
حلقك
لك ،وأما
اجلامر فإن ُه
رميك
« ...وأ ّملا
ٌ
َ
ِ
ٍ
لك ِّ
ُ
َّ
فإن َ
خرجت من
بالبيت
طفت
شلعرة
بكل
َ
تسقط حسن ًة ،فإذا َ

ولدتك أ ّم َ
َ
َ
لك » رواه الطراين يف الكبري ( ،)13566وحسلنه
ذنوبلك كيوم
األلباين.

فإذا أحسلن احلاج الظ ّن بر ّبه ،وقلوي رجاؤه وطمعه يف فضل

تقر به
اهلل وثوابله ،آتاه من تلك األفضال ،وأعطلاه من األجور ما ّ

عينه ،وتتزين به صفحاته يوم العرض.
:ÒÑµàdG ºgQÉ©°T
وع�ادوا إىل تلك املن�ازل من منى

ونال�وا مناه�م عنده�ا وتنعم�وا
أقام�وا هب�ا يوم� ًا ويوم� ًا وثالث� ًا
وأذن فيه�م بالرحي�ل وأعلم�وا
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وراح�وا إىل رم�ي اجل�ار عش�ية
ش�عارهم التكب�ر واهلل معهم�و
فل�و أبرصت عين�اك موقفهم هبا
وقد بسطوا تلك األكف لرمحوا
ينادون�ه ي�ا رب ي�ا رب إنن�ا
عبي�دك ال ندع�و س�واك وتعل�م
وها نحن نرجو منك ما أنت أهله
فأن�ت الذي تعطي اجلزيل وتنعم
:è◊G ‘ ±Gƒ£dG ´GƒfCG
•طواف القدوم :حني يصل احلاج إىل مكة ،وهو سنة للمفرد
والقارن ،أما املتمتع :فيلزمه طواف العمرة.

•ط�واف اإلفاضة :ويسلمى طلواف الزيلارة ،ويكلون بعد
اإلفاضلة من مزدلفة يف يوم النحلر أو بعده ،وهو ركن من
أركان احلج.

•ط�واف الوداع :ويكلون بعد انتهاء أعامل احللج والعزم عىل
اخلروج من مكة ،وهو واجب عىل كل حاج ما عدا احلائض.

•كشلف الكتف األيمن (االضطباع) هو لطواف القدوم أو
الرمل.
العمرة خاصة ،وكذلك ّ
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:äÉ©FÉ°ûdGh äÉ¡Ñ°ûdG ádGREG
الرمل يف األشلواط الثاثة األوىل
عندما نتأمل مرشوعية سلنة ّ

ملن الطلواف ،نلدرك مغلزى حرصله ﷺ علىل إزاللة الشلبهات
محى
والشلائعات ،فقد كان سلبب الرمل :ما شلاع وانترش من أن ّ
يثرب أصابت املسللمني وأوهنت قواهم ،فأمر النبي ﷺ أصحابه

بالرملل لتكذيلب هذه اإلشلاعة ،فاإلشلاعات تلؤدي إىل الوهن
الباطني ،واهلزيمة الداخلية النفسية.

:´ÉÑJ’Gh º«∏°ùàdG
كان الفاروق

إذا اسلتلم احلجر األسلود يقلول« :إين أعلم

أنلك حجلر ال تلرض وال تنفلع ،وللوال أين رأيت رسلول اهلل ﷺ

يقبلك ما ق ّبلتك» متفق عليه.

يقول احلافظ ابن حجر« :ويف قول عمر هذا التسلليم للشلارع

يف أملور الدين وحسلن االتباع فيام مل يكشلف علن معانيها ،وهو

قاعلدة عظيملة يف اتباع النبلي ﷺ فيام يفعله ،وللو مل يعلم احلكمة

فيه» .فتح الباري (.)463/3
:±Gƒ£dG ΩÉµMCG øe

•بدايلة الطلواف ملن حملاذاة احلجلر األسلود ،ويكلر مرة
واحدة ،ويشري بيمينه ،وال يقف.
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•حماذاة احلجر األسود أمر تقديري ،ويستعني بالعامات.

•يشلرتط لصحة الطواف أن جيعل الكعبة عن يسلاره يف كل
الطواف.

•يستحب استام الركن اليامين بغري تقبيل ،فإن شق مل يرشع
له إشارة وال تكبري بمحاذاته.

•له أن يصي ركعتي الطواف يف أي مكان من احلرم.

•ال بلأس بالطواف يف األروقة ومجيع األدوار ،ما دام داخل
املسجد احلرام.

•ملن شلق عليه الطلواف مللرض أو تعلب أو شلدة الزحام
فيطاف به حمموال أو عىل عربة ،وال توكيل يف الطواف.

•إذا تناوللت املرأة ما يمنع احليلض أو يوقفه ،فجفت متاما،
صح طوافها بعد االغتسال.

•إذا أقيملت الصلاة صىل ملع الناس ،ثم أكملل من مكان
توقفه[ .ابن عثيمني].

•إذا شلك يف عدد األشلواط بنى عىل اليقني وهو األقل ،إال
إذا كان شلكه بعد االنرصاف من الطواف أو السلعي :فا

عرة به .وهو من الوسوسة.
:á°VÉaE’G ±GƒW ΩÉµMCG øe

•يلأيت احللاج البيت لطلواف اإلفاضة سلبعا ،ال يضطبع فيه
وال يرمل.

66

زاد احلج

•القارن واملفرد يكفيهام السلعي األول إذا سعيا بعد طواف
القدوم.

•ليس بعد طواف اإلفاضة وسلعيه أخذ من الشلعر إذا أخذ
من قبل.

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

•جيوز تأخري طواف اإلفاضة إىل النهاية ،ويقوم مقام الوداع،
ولو ّ
أخر معه السعي.

•األرفق بمن ختشى احليض أن تبادر بطواف اإلفاضة.

•يرشب من زمزم ثم يرجع إىل منى فيمكث هبا أيام الترشيق
بلياليها.

•ال يدخل املسعى ،وال ينزل عىل سقفه أثناء الطواف إال إذا
اضطلر ،وتاصق الطائفون ،ومل جيد جماال إال بالنزول عىل

سقف املسعى ،فالطواف صحيح.
:ΩõeR AÉe ™e ∞∏°ùdG ∞bGƒe øe

علن عبلد اهلل بن املبارك :أنله ملا حج ،أتى زملزم فقال« :اللهم

إن ابلن أيب املوايل حدثنا عن حممد بلن املنكدر ،عن جابر

 ،عن

رشب ل ُه» ،وإين أرشبه لعطش يوم
«ماء زمز َم ملا
َ
نبيك ﷺ أنه قالُ :

القيامة» ثم رشبه .تاريخ بغداد (.)400/11
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:á°VÉaE’G ±GƒW ÒNCÉJ
الصلواب :أنله ال جيوز تأخري طلواف اإلفاضة عن شلهر ذي

احلجة إال من عذر؛ كمرض ال يستطيع معه الطواف ال ماشي ًا وال

حمموالً ،أو امرأة نفسلت قبل أن تطلوف اإلفاضة ،أما إذا كان من

غلري عذر :فإنه ال ّ
حيلل له أن يؤخره ،بل جيلب أن يبادر به قبل أن
ينتهي شهر ذي احلجة[ .الرشح املمتع (.])341/7

:»©°ùdG ΩÉµMCG øe
•ليلس للمتمتلع تقديلم سلعي احلج قبلل عرفة ،أملا املفرد
والقلارن فلهم تقديمه بعد طلواف القدوم[ .ابن عثيمني] .ال

يشرتط للسعي الطهارة.

•يستحب للرجال اهلرولة بني العلمني األخرضين.

•يبتدئ السلعي من الصفا ،ذهابه إىل املروة شلوط ،وعودته
إىل الصفا شوط ،حتى يتم سبعة أشواط.

•ليس للسعي دعاء معني ،سوى ما ورد من التكبري والتهليل
عىل الصفا واملروة.

•الواجلب قطع املسلافة بلني اجلبلني يف السلعي ،أما صعود
اجلبل فليس بواجب ،ويكفي الوصول إىل طرف االستدارة

فوق اجلبلني يف الدور الثاين من املسعى وسطحه ،وال يلزم
الدوران.
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:áµe øe è◊ÉH ΩGôME’G
ملن أحلرم باحلج ملن مكة فإنله يتوجه إىل منلى ،وال يرشع له

طواف والسعي إال بعد عرفة ومزدلفة[ .ابن باز].
:¢SÉæ∏d áHÉãe

سلبحان من جعل بيته (ﯠ ﯡ) [البقلرة ،[125 :كلام

انرصفوا منه اشتاقوا وأرادوا الرجوع إليه ،يرتددون عليه وال

يرون أهنلم قضوا وطرهم منه ،أضافه اهلل إىل نفسله (ﮀ

ﮁ) [احللج ،[26 :فتعلقلت قللوب املحبلني ببيلت حمبوهبم،
فكللام رأوا صورتله عن ٍ
بعلد حنّوا ،وكللام ابتعدوا منله أنّوا،

اللهم س ّلم احلجاج واملعتمرين ،واغفر هلم وللمؤمنني يا رب

العاملني.

:»©°ùdGh ±Gƒ£dG ÊÉ©e øe
وبدخولله بيت اهلل اآلمن يتذكر أمن يوم القيامة ،والسلبيل إىل

حتقيقله وهو التوحيد وترك الرشك ،وبطوافله بالبيت يتذكر عمل
إبراهيم عليه السلام ،وإخاصله ،ونداءه باحللج ،وحج األنبياء

من بعده ،وبرشبه ملاء زمزم يتذكر فضل اهلل ونعمته وخريه الذي

ال ينقطع عىل مر الزمان ،وبسلعيه بلني الصفا واملروة يتذكر ابتاء
هاجر ،وصرها عىل أمر اهلل وجلوءها إليه.
69

زاد احلج

áeÉ«≤dG äÉHôc
حينام ترى كثرة الناس يف الطواف ،وقد صار التنفس صعبا يف

ذلك الزحام ،واشتد الضغط وعظم اخلطب ،وتباطأت احلركة ثم

توقفلت ،يتذكر املسللم كربات القيامة وأهلوال الطامة ،يوم يقوم
النلاس هلل رب العاملني ،وقد دنت الشلمس ملن اخلائق ،وبلغت

القللوب احلناجلر .نسلأل اهلل أن يتقبل من احلجلاج حجهم ،وأن
ينجينا أمجعني من كربات يوم الدين.
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≈æe ‹É«dh ≥jô°ûàdG ΩÉjCG

:äGOhó©e ΩÉjCG
(ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) [البقلرة ،[203 :األيلام

املعدودات هي أيام الترشيق ،ومن الذكر فيها:
•التكبري املطلق سائر هذه األيام.

•التكبلري املقيلد عقب الصلاة املكتوبة من ظهلر يوم النحر
حتى هناية أيام الترشيق.

•ذبلح اهلدي ،ورمي اجلامر ،وما يرشع فيها من الذكر ،وكل
ملا يفعلله احللاج فيها ملن املناسلك والطاعات ،قلال ابن

عثيملني« :الذكلر فيها يشلمل كل ما يتقرب بله إىل اهلل من

قول أو فعل» .تفسري ابن عثيمني (.)438/2

:ˆG øe Üô≤dG
يف القللب وحشلة ال يزيلها إال القرب من اهلل ،وإشلغال النفس

بكثلرة خمالطة النلاس ،والرامج الرتفيهية ،وأنلواع الزينة ،يزيل من
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القلب حاجتله إىل القرب من اهلل ،واخللوة به ،واإلقبال عليه .الس
«أعظم األ ّيا ِم عندَ اهللِ يو ُم الن ِ
القر»
يام وقد قال النبي ﷺ:
ثم يو ُم ِّ
ّحرَّ ،
ُ

رواه أبلو داود ( ،)1767وصححله األلبلاين .ويوم القر :هلو احلادي عرش،
سمي بذلك ألن احلجاج استقروا بمنى بعد تطوافهم باملشاعر.

:≈æe ΩÉjCG ‘ QGòYC’G πgC’ ájƒÑf ¢üNQ
• ّأال يبيت هبا؛ حلديث« :استأذن العباس

رسول اهلل ﷺ

أن يبيلت بمكلة ليايل منى من أجل سلقايته ،فلأذن له» رواه

البخاري ( )1634ومسلم (.)1315

•وأن جيملع الرمي؛ ألنه ﷺ ّ
رخص لرعاء اإلبل أن جيمعوا
رمي يومني يف الثاين منهام.

«الراعى يرمى بال ّل ِ
يل ،ويرعى
•وأن يرمى يف الليل؛ حلديثّ :
بالن ِ
ّهار» رواه البيهقي ( ،)9959وحسنه األلباين[ .ملخصا من مناسك
األلباين (ص.])39-38

:≈æe êQÉN â«ÑŸG
من مل جيد مكان ًا للمبيت بمنى فا حرج عليه أن يبيت يف أقرب

مكان إليها إذا تاصقت اخليلام كخيام مزدلفة ،والرشيعة جاءت

بحفظ كرامة اإلنسلان ،فا تلزم احلجاج أن هييموا عىل وجوههم

يف شلوارع منلى وبردهلا ال جيدون مكانل ًا للجللوس ،وال لقضاء
حاجة اإلنسان ،وال حلفظ نسائهم يف السرت والصيانة.
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:ÖLGƒdG â«ÑŸG QGó≤e
املبيلت الواجب يف منى واخليام املاصقلة هلا هو املكث -ولو

بلا نلوم -أكثر ملن نصف الليلل -والليلل كله :ملن املغرب إىل
الفجر -سلواء كان يف أوله أو آخره أو وسلطه ،متصا أو متفرقا،
وعلىل احلاج أن حيتاط ،فلإذا أراد اخلروج إىل مكلة مثا ،فعليه أن

يبكر ،أو ال خيرج من منى إال بعد نصف الليل ليسلم له املبيت.
?≥jô°ûàdG ΩÉjCG ‘ ƒYóJ GPÉÃ

قلال تعلاىل( :ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ

كثري من السلف
ﯥ ﯦ) [البقرة .[201-200 :وقد اسلتحب ٌ

كثرة الدعاء هبذا يف أيام الترشيق.
:Qò©dG ¬°ùÑM øe

الذيلن حبسلهم الزحلام يف الطريلق ملن مكلة إىل منلى الليلة

املاضية -ليايل الترشيق -فلم يستطيعوا الرجوع للمبيت فا حرج

عليهم ،وإذا أراد احللاج االحتياط للمبيت يف الليلة القادمة فعليه
أن يمكلث يف مكانه بمنى أو ما جاورها أكثر من نصف الليل ،ثم

ينطلق إىل مكة إن شاء.
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:≈≤JG øŸ
التأخلر إىل اليوم الثاللث عرش هو ما ر ّغب فيله اهلل تعاىل بقوله:

(ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ) [البقلرة:

 ،[203فجعلله ملن

عامات التقوى ،وهو سنة حممد ﷺ؛ فإنه بات بمنى ليايل الترشيق
كلهلا ،ورمى يف كل يوم ،وهو أكمل وأفضلل؛ ّ
ألن فيه زيادة عمل،
وهو مبيلت ليلة الثالث عرش والرمي يف يومهلا ،فيزيد عىل املتعجل
برمي إحدى وعرشين حصاة ،باإلضافة للعبادات األخرى.

من تأخر فإنه جيب أن يرمي مجرات اليوم الثالث عرش من بعد

الزوال إىل غروب الشلمس ،وال جيوز أن يؤخر رمي يشء منها ملا

فوت الواجب ولزمه دم.
بعد الغروب ،ومن فعل ذلك ّ
:∂°ùØf ∑QGóJ

بغروب شمس اليوم الثالث عرش تنتهي أيام الترشيق الثاث،

وهبا ينتهي:

•وقت رمي اجلمرات.

•وقت ذبح اهلدي واألضاحي.

•التكبري املطلق واملقيد للحاج وغري احلاج.
•النهي عن صيام التطوع.

•ال جيلوز تأخري ذبح اهلدي عن أيام الترشيق ،ويلزمه الذبح
ويكون قضاء[ .ابن باز].
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äGôª÷G »eQ
:AGóàbGh ájOƒÑY
يتذكلر احللاج برملي اجللامر تنفيلذ األواملر الرشعيلة؛ حتقيق ًا

للعبوديلة واقتلدا ًء بالسلنة ،وعلدم االعلرتاض عىل ملا ال يدركه

العقلل من حكمة الرشع ،وبذبلح اهلدي يتذكر إنفاذ إبراهيم عليه
السام أمر اهلل ،وأن طاعة اهلل تغلب العاطفة املجردة ،وأن عاقبتها
إىل خلري ،وبتحللله من اإلحرام يتذكر حلاوة الطاعة ،وأن عاقبة
االستجابة ألمر اهلل اكتامل الفرح والرسور.

:äGôª÷G »eQ óæY áæ°ùdG
يبلدأ باجلملرة األوىل (الصغرى) ،فلإذا فرغ ملن رميها ،تقدم

ا القبلة قيام ًا طوي ً
ا عن يمينه ،فيقوم مسلتقب ً
قلي ً
ا ويدعو ،ويرفع
يديه .ثم يأيت اجلمرة الثانية (الوسلطى) ،فريميها كذلك ،ثم يأخذ

ذات الشلامل ،فيقلوم مسلتقبل القبلة قيام ًا طويل ً
ا ويدعو ،ويرفع
تيرس وكان أخشلع له .ثم يأيت
يديله ،ويف هلذا الزحام يدعو أينلام ّ

اجلمرة الثالثة (العقبة) ،فريميها وال يقف عندها.
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:áæ°S äGôª÷G óæY AÉYódG ádÉWEG
•من السلنة إطالة الدعاء بعد اجلمرة الصغرى والوسلطى،
علن سلعيد بن جبري قلال« :كانلوا يقومون عنلد اجلمرتني
بقدر قراءة سورة البقرة» .أخبار مكة (.)2667

•التلأدب بآداب الدعلاء ،وشلدة اإلحلاح ،وإظهلار الفقر
والتذللل ،والدعلاء باألدعيلة اجلامعلة خللريي الدنيلا

واآلخرة.

•ملن متام الر الدعاء باخلري لكل من لله فضل عليك من أم
وأب ومعلم وشيخ ،واملائكة تقول« :آمني ولك بمثل».

:»eô∏d Èà©ŸG âbƒdG
علن جابلر

قال« :رأيت رسلول اهلل ﷺ يرمي يلوم النحر

ضحلى ،و أملا بعلد ذللك :فبعلد اللزوال» رواه أبلو داود ()1971

والرتملذي( ،)894وصححله األلبلاين .وعن عائشلة

« :أن رسلول

اهلل ﷺ مكلث بمنلى ليايل أيلام الترشيق يرمي اجلملرة إذا زالت
الشلمس» رواه أبلوداود ( ،)1975وصححله األلباين .وعلن ابن عباس

قال« :رمى رسلول اهلل ﷺ اجلامر حني زالت الشلمس» رواه

أمحد ( )2635بسلند حسلن .وعن ابن عمر

نتحني ،فإذا
قال« :كنا ّ

زالت الشمس رمينا» رواه البخاري ( .)1746والزوال دخول وقت

الظهر.
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:∫GhõdG πÑb »eôdG
قال الشليخ ابن عثيمني -رمحه اهلل« :-وال حيل الرمي يف اليوم

احللادي علرش ،والثلاين علرش ،والثالث علرش قبل اللزوال؛ ألن

الرسلول ﷺ مل يلرم إال بعلد الزوال ،وقلال للناس« :خ�ذوا عنّى

مناس�ككم» ،وكون الرسلول ﷺ يؤخر الرمي إىل هذا الوقت مع

احلر ،ويدع أول النهار مع أنه أبرد وأيرس ،دليل عىل أنه
أنه يف شدة ّ

ال حيل الرمي قبل هذا الوقت» .جمموع فتاوى ابن عثيمني (.)129 /23
:»eôdG Ö«JôJ

•رملي اجلامر بالرتتيب :الصغرى فالوسلطى فالكرى ،فإن
عكلس صحلت الصغرى فقلط ،ووجب عليله إن مل يفت

وقت الرمي رمي الوسطى فالكرى.

•ملن مل يسلتطع أن يرملي كل يوم مجلع رمي األيلام يف آخر
يلوم ،ورماهلا مرتبلة فريمي مجلار اليلوم األول :الصغرى
فالوسلطى فالكرى ،ثم يرجع فريمي مجار اليوم الثاين ،ثم

يرجع فريمي مجار اليوم الثالث[ .ابن باز].

•ال جيوز اعتقاد أن اجلمرات شياطني منصوبة.
:»eôdG ΩÉµMCG øe
•ال جيزئ الرمي إال بحىص ،فا جيزئ اخلشلب واألسمنت
والطني اليابس.
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•ال يرمي أكثر من سبع.

•للحصاة يف الرمي حاالت:

 .1أن يتأكد أهنا وصلت فا جتوز اإلعادة.
 .2أن يتأكد أهنا مل تصل فيعيدها.

 .3أن يغلب عىل ظنه أهنا وصلت فا يعيدها.

 .4أن يغلب عىل ظنه أهنا مل تصل فيعيدها.
 .5أن يشك وال يرجح فيعيد.

•يتسامح يف احلصاة واحلصاتني ،وأما ترك ثاث فيجب فيه
دم[ .ابن عثيمني].

•جيوز الرمي باحلىص الذي سقط من أيدي احلجاج ،والذي
مل يصلل إىل احللوض ،وما اسلتغنوا عنله ،وال يأخذ حىص
غريه بغري إذنه ،وجيوز أن يشرتي احلىص.

•من البدع غسل احلىص ،إال إذا تبينت فيه نجاسة.
:»eôdG ‘ π«cƒàdG
•ال يلوكّل يف الرمي إال من ال يسلتطيع كاملريلض ،والكبري

العاجلز ،واحلاملل التلي ختلاف علىل جنينهلا ،والصغلري،
ونحوهم.

•ال يرمي أحد عن أحلد إال بتوكيل منه باللفظ ،كأن يقول:
ارم عني ،أو بالفعل :مثل أن يعطيه احلىص لريمي عنه.
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•الوكيلل جيب أن يكون حاجا ،فا جيلوز توكيل العامل من
غري احلجاج مثاً.

•الوكيلل يرمي عن نفسله سلبعا أوال ،ثم عمن وكّله سلبعا
يف اجلملرة الصغلرى ،ثم يفعلل مثل ذلك يف الوسلطى ثم
الكرى [ابن باز].

•إذا مل يلرم الوكيلل يف الرملي لغري علذر فإنه يلزمله التوبة،
وإخبلار املوكل بذللك ،ويلزم املوكل دم علن ترك الرمي،

وله مطالبة الوكيل بقيمة الدم لكونه املتسبب [اللجنة الدائمة].

•ملن وكل غلريه يف الرملي ال يبدأ بطلواف اللوداع إال بعد
التأكد من اكتامل الرمي عنه.

:πé©àŸG ΩÉµMCG øe
•الرملي قبل العرص للمتعجل ّ
أقل زحام ًا ،وأيرس من الرمي
بعد الظهر مبارشة.

•املتعجلل يرمي وينفر ملن منى قبل املغلرب ،وأما املتأخر:
فله أن يرمي عن الثاين عرش ولو بعد غروب الشمس.

•املتعجلل ال يلرشع لله أن يرملي عن اليلوم الثاللث عرش،
فمجملوع ملا يرميله عن اليلوم العلارش ،واحللادي عرش،
والثاين عرش ،تسلع وأربعون حصاة ،أما املتأخر فمجموع

رميه سبعون حصاة.
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:πé©àdG á«f
التعجل ،وأخذ بأسباب ذلك من مجع متاعه ،والتهيؤ
من نوى
ّ

صح
للخلروج ،فتأخلرت احلافلات ومل تصلل إال بعد املغلربّ ،
تعجله ،وليس عليه يشء[ .ابن باز].
وعىل فتوى العلامء بجواز الرمي بالليل :فإن من نوى التعجل

وأخذ باألسباب ،وأراد أن يرمي وخيرج ّ
فأخره الزحام ،ومل يصل

اجلمرات إال بعد غروب الشمس ،جاز له رمي اليوم الثاين عرش،

واخلروج من منى وال يشء عليه[ .عبد الرمحن الراك].
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ájóØdGh á«ë°VC’Gh …ó¡dG

:…ó¡dG ΩÉµMCG øe
•ليس عىل أهل مكة هدي متتع ،وال قران.

•وقت الذبح :يوم العيد وثاثة أيام بعده فقط.

•جتوز االستدانة لرشاء اهلدي وال جتب ،وجيزئه الصوم.

•ملن ذبلح هديه خارج احللرم كعرفات وجلدة مل جيزئه ولو
وزعه يف احلرم ،وعليه قضاؤه ولو كان جاها.

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

:á«ë°VC’Gh …ó¡dG
اهللدي للحجاج ،واألضاحي لغريهم ملن أهل البلدان ،فمن

علزم عىل احلج واهلدي فيه ،وترك أضحيلة يف بلده ،فا يأخذ من

شلعره وأظفاره ملن أول ذي احلجة حتى تذبلح أضحيته ،ما عدا
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املتمتع فيجب أن يأخذ من شعره للتحلل من العمرة .أما من عزم
علىل اهلدي فقلط ،فيجوز له أن يأخذ من شلعره وأظفاره ما شلاء

حتى حيرم ،وال ينطبق عليه ما ينطبق عىل املضحي.

وملن كانت له أضحية فسلافر للحج فا حيلق رأسله يف احلج

حتى تذبح أضحيته ،فإن حلق جاه ً
ا فا يشء عليه ،والراجح أن
رمي مجرة العقبة يكفي يف التحلل األصغر.

وذبح اهلدي ليس رشط ًا يف التحلل األصغر وال األكر.

الفرق بني الفدية واهلدي واألضحية:

•دم الفدي�ة :ما وجب علىل احلاج أو املعتملر الرتكابه أحد
حمظورات اإلحرام ،أو ترك واجب؛ ال جيوز له األكل منه،
وال اإلهداء ،وإنام يرصفه للفقراء.

•دم اهلدي :وهو واجب عىل املتمتع والقارن ويسن للمفرد،
جيلب ذبحله يف احللرم ،ولصاحبله األكل منله ،وهيلدي

ويتصدق.

•دم األضحي�ة :ملا يذبلح يف القلرى واألمصلار ملن هبيمة
األنعلام أيام عيلد األضحى؛ تقربل ًا هلل تعاىل ،ويلأكل منها
وهيدي ويتصدق.

n
:á«ë°VC’Gh …ó¡dG ÚH ¥hôØdG øe
•األضحية تذبح يف مجيع الباد ،واهلدي ال يذبح إال بمكة.
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•األضحية سنة ،واهلدي منه سنة ومنه واجب.

•يف األضحية جتزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته ،ويف اهلدي
عن واحد فقط.

•األضحية ال تذبح قبل صاة العيد ،بخاف اهلدي.

•املضحلي يمسلك علن الشلعر والظفر ملن بداية الشلهر،
بخاف من أراد اهلدي.
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´GOƒdG ±GƒW

´GOƒdG ±GƒW ΩÉµMCG øe
•إذا جللس احلاج بعد طواف اللوداع ينتظر مغادرة احلملة،
أو وصول احلافلة ،أو تعشلى ،أو اشرتى شيئا من حاجته:

فا حرج عليه.

•يسقط طواف الوداع عن احلائض والنفساء.
•ال جيوز اخلروج من مكة ملن مل يبق عليه إال طواف الوداع،
فإن خرج مل يفده الرجوع للطواف ،بل يلزمه دم.

•أهل جدة وبحرة ونحوهم جيب عليهم طواف الوداع.
•لو رجع بعد الوداع إىل منى حلاجة فا حرج.
¢†FÉ◊G ±GƒW
•ليلس علىل احلائلض طلواف وداع إذا كانلت قلد طافلت
لإلفاضة.
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•ملن مل تطلف لإلفاضة فا يصلح طوافها ،ويللزم وليها أن
يبقى معها حتى تطهر ولو ذهبت محلتهم.

•إذا شلق عليهلم البقلاء فلهم أن يسلافروا وهلي باقية عىل
إحرامهلا ،وحيلل هللا مجيلع حمظلورات اإلحلرام إال قربان

الزوج.

•إذا طهرت عادت ملكة لتطوف ،وتكمل حجها.
:¬∏gC’ ºcÒN ºcÒN
•يف هلذه املواضلع يظهلر احللج شلهامة الرجلال يف رعايلة
نسلائهم والصر عليهن ،حتى لو أدركهلا العذر ،واضطر

للتأخر ،أو العودة من أجلها؛ تأسيا بمواساته عليه الصاة
والسام لعائشة

َ ملا أتاها العذر.

ُ
خجلل بعض من أتاها احليض من الترصيح لوليها يوقعها
•

يف خمالفات رشعيلة ،وترتتب عليه أحكام معقدة؛ فيحتاج
األمر إىل وضوح ورفق وحكمة.

:ˆG GhôØ¨à°SGh
أملر اهلل عبلاده أن خيتموا عباداهتم باالسلتغفار ،فكان ﷺ إذا

سلم من الصاة يستغفر ثاثا ،وأثنى اهلل عىل عباده الستغفارهم
بعلد قيام الليل (ﭡ ﭢ) [آل عمران ،[17 :ويف

احللج (ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
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ﮗ) [البقلرة ،[199 :ويف ذلك إشلارة إىل قصور العبد عن اإلتيان
بام يليق بجال املعبود ،وإن بذل املجهود.

:∂°SÉæŸG ôNBG ´GOƒdG ±GƒW
•من نوى التعجل هنارا ووكل غريه بالرمي ،وخرج وطاف
اللوداع ،ثم رمى عنه وكيله يف الليلل ،فإنه متعجل ،ولكن

يعيد طواف الوداع ،فإن سافر ومل يفعل فعليه دم.

•ملن طاف اللوداع قبل أن يذبلح هديه فإنه يعيلد الطواف؛
ألن الذبلح من النسلك ،وال جيوز تأخري يشء من النسلك

بعد الوداع ،فإن سلافر ومل يفعل فعليه دم عن ترك الوداع.
[عبدالرمحن الراك].
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äÉYƒæe

:êÉé◊G áeóN
خدملة احلاج واملسلافر إلخوانه ملن العبلادات العظيمة ،قال

جماهلد -رمحله اهلل« :-صحبلت ابن عملر

يف السلفر ألخدمه

فلكان خيدمني» الزهد ألمحد (ص )158وصحب أحد السللف تاجرا

مورسا يف احلج فلام رجعا قال التاجر« :واهلل ما ظننت ّ
أن يف الناس

عي يف النفقلة وهو معرس وأنا مورس،
مثلله ،كان -واهللّ -
يتفضل ّ

عي يف اخلدمة وهو شليخ ضعيف وأنا شاب ،ويطبخ يل
ويتفضل ّ

وهو صائم وأنا مفطر» لطائف املعارف (ص.)232
:ÈdG ≈∏Y GƒfhÉ©Jh

التعلاون ملع رجلال األملن حلفظ أمن احللج ،داخلل يف قوله

تعلاىل( :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) [املائدة .[2 :وبعض أصحاب
األغلراض اخلبيثلة يندسلون بلني احلجلاج يف الزحلام للعبلث

بحريمهلم ،ورسقلة أمواهللم ،ويرتصلدون أول دخوهللم احللرم
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إثبات
احللذر! ال حتمل معلك إال
فاحلذر
للطلواف بمحافظهلم،
َ
َ
َ
احلملة ،وما ال بدّ منه عند تنقاتك.

:∂Ñ∏b ÖbGQ
علىل املسللم يف احللج أن جياهلد نفسله يف اخلشلوع واألذكار

واألدعيلة وروح النسلك رغلم شلدة الزحلام ،والفضلل املتعلق

بحال القلب يف العبادة مقدم عىل الفضل املتعلق بأوصاف العبادة
الظاهلرة عنلد تعارضهام ،ومثال ذللك :إذا كان الطواف قريبا من

الكعبة يشغل عن اخلشوع ،وإذا ابتعد حرض قلبه ،فيختار الطواف
من مسافة أبعد مع احلال األخشع ،وكذلك تأخري الرمي عن أول

وقته.

:ájƒÑf áë«°üf
َ
ش�ىء ف� َ
فعلت ك�ذا وكذا،
ا تقل :ل�و أنّى
أصاب�ك
•«وإن
ُ
ٌ

تفت�ح َ
ش�اء َ
عمل
ف�إن لو
ولك�ن ق�ل :ق�دّ َر اهللُ وما
فع�ل؛ َّ
ُ
َ
ِ
ّ
الش
�يطان» رواه مسللم ( .)2664نصيحة نبويلة غالية حيتاجها

احلجيج يف نفرهتم واختيارهم للطرق واملداخل ،وترتيبهم

ألمور حركتهم.

•من كانت عودته علن طريق الر فليأخذ كفايته من الراحة
وال يكابر ،وال يعرض نفسه وغريه للمخاطر.

ويرس سفرهم ،وتق ّبل منهم.
اللهم س ّلم احلجاجّ ،
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:áYóÑdG ôMOh áæ°ùdG ô°ûf
ملن رأى البلدع الكثرية التي يفعلها بعض احلجاج كالتمسلح

بمقلام إبراهيم ،والطواف بالعامة البيضاء يف أعىل جبل عرفات،

وجعلهلم مسلجد البيعة مزار ًا ،والتزام أدعيلة ال تثبت يف مواضع
معينة ،وغسل حىص اجلامر ،وغري ذلك :علم عظيم نعمة اهلل عليه

بالسلنة ،وأيقن بأمهيلة الدعوة إليها وتعليمهلا ،واحلذر والتحذير
من البدع وخطرها.

(ﮖ ﮗ ﮘ) [احلج[28:

ومن تلك املنافع :أن احلج جمال عظيم للدعوة ،ومن وسائلها:
•النصيحة الفردية لكل مسلم.

•إرشلاد احللاج بكيفيلة املناسلك ،وللذيلن جييلدون لغات
أخرى دور أوسع يف ذلك.

•اإلفادة من خدمة البلوتوث.

•توزيع هواتف العلامء ودور الفتوى.

•التنسيق مع العلامء إللقاء الدروس يف احلمات.
•توزيع الكتب املفيدة.

•إجياد حقيبة إرشادية للحاج بلغته.
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:ÎØj ¬fÉ°ùd OÉµj Ée
قال شلجاع بن الوليد« :كنت أحج مع سلفيان؛ فام يكاد لسانه

يفلرت ملن األمر باملعلروف والنهي عن املنكلر ذاهب ًا وراجع ًا» سلري

أعام النباء ( )640 /6وهو سللوك ينبغلي أن يتمثله املريب تعبد ًا هلل؛

أمس حاج َة احلجيج
فيقتدي به املرتيب ،ويسلتفيد منه احلاج .وملا َّ
ٍ
مصحح.
موج ٍه ،أو منكر
إىل
ّ
ناصح ّ

:√Éeób âeQƒJ ≈àM
يشلكو بعلض احلجلاج ملن انتفلاخ أرجلهلم ،أو تورمها من

كثلرة امليش ،أو طول اجلللوس يف احلافلة ،فلنتذكلر هنا أن انتفاخ
الرجللني يف العبلادة قلد حصل لسليد البلرش ﷺ ،فقد قلام الليل

حتلى تورملت قدملاه .متفق عليه ،وكلذا حصل لبعض السللف
والتابعلني ،كمرسوق وأيب املنذر الواسلطي وغريمها .فأبرش بأجر

ملن اهلل عظيم ،إذا صرت واحتسلبت؛ فلإن اهلل ال يضيع أجر من

أحسن عماً.

›:¢ùØædG IógÉ
احللج فرصلة لرتبية النفلس عىل الطاعلة ،واحلذر ملن مقارفة

املعصيلة ،ومملا يتأكد احلذر منه يف املناسلك :إطلاق النظر فيام ال
حيلل؛ فإنه ضعف يف النفس ،ووقوع يف الرفث الذي هنى اهلل عنه،
فيجتهد املسلم يف ترويض نفسه يف تنقله ومشيه عىل حق الطريق:
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ِ
ِ
باملعروف،
واألملر
السلا ِم،
البلرص،
«غلض
ُّ
ُّ
ُ
وكلف األذى ،ور ُّد ّ
ِ
ّهلي ِ
الض ِّ
لال» رواه
علن
املنكر» متفلق عليه .ويف رواية «وإرشلا ُد ّ
والن ُ
النسائي يف الكرى ( ،)11362وصححه األلباين.

:⁄Dƒe ¢†bÉæJ
طرفة :شلوهد حاج يلبس كامم ًا عىل وجهه ويف يده سليجارة،

فهلو يشلد الكامم إىل األمام ويشلفط شلفطة! فلامذا يلا ترى وضع

الكامم أصاً؟!
:ó«©°S πµdG

مسللم سلويرسي جديد يقلول« :لفت نظري أنله ال يوجد

يف احللج أماكلن ترفيه وألعاب وتسللية ،ولكن ملع ذلك الكل

سعيد».

تعلي�ق( :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ) [يونس.[58 :
:º∏©dG πgCG GƒdCÉ°SG

اجلهلل عدو فاضح ٍ
وخمز ،فهذا ال شلعر له فحلق شلاربه عند

التحلل!!

وهؤالء يتبعون ما يسلمى باملطوف الذي يلقنهم األدعية ،فلام
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سلقطت غرتته يف الزحام قال:هات الغلرتة يا ولد ،فرددوا خلفه:
هات الغرتة ياولد!

وآخلر طاف اللوداع قبل وقته ،فطاف سلبع ًا أخرى بالعكس؛

ليمسلح مفعلول األول كلام أفتاه جاهلل! وآخر خلرج بظهره من
احلرم ،وأشار إىل الكعبة ملوحا بيده بدل طواف الوداع!

:AGO π¡÷G
وملن اجلهلل :لعن اجلمرات وسلبها ،وشلوهد أحدهم يرمي

مجرة العقبة يوم العارش بحلوى العيد!! ووقف اثنان يف آخر احلج

يفاوض أحدمها اآلخر يف رشاء حجته لصالح أبيه امليت!

وآخلر حج عن أمه ،ويظن أنله ال بدّ أن يصي ركعتي الطواف

يف مكان النساء!

قلص شلعرها إال يف بلدهلا ،فأفتاهلا جاهل
واملرأة مل تتذكّلر ّ

بوجوب إرسال الشعر املقصوص ليوضع عند املروة!.
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è◊G ΩÉàN

:êÉM áYƒd
وود ِ
بي�ت إهل�ن�ا
ع�ت
احلج��اج َ
ُ
ّ

وكله�م جتري من احل�زن عين��اه

فلله كم ٍ
باك وص�احب حس��رة

ي�ود ب��أن الل��ه ك���ان توف�اه
فل�و تش�هد التودي�ع يوم��ا لبيته
م�ر وج�دناه
ف��إن ف�راق البي�ت ّ

فم���ا فرق�ة األوالد واهلل إن��ه

أم�ر وأده��ى ذاك يشء خربن��اه
ّ

جيرب لي�س يعرف قدره
فم�ن مل ّ

فجرب جتد تصديق م�ا قد ذكرناه
ّ

[ األمري الصنعاين]
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:¬eCG ¬Jódh Ωƒ«c
أم ُه» متفق
حج هللِ فلم يرفث ،ومل يفسقَ ،
«من َّ
رجع كيو ِم ولدت ُه ّ

عليه .أي :صفحة بيضاء بغري ذنب ،إنام هي ملن كان حجه مرورا،

فلإن كنت من أهلهلا فام أحراك أن حترص علىل املحافظة عىل نقاء
صفحتلك ،وإن مل تكلن منهم فتدارك اهلفوات قبلل الفوات .قال

ابلن أيب رواد« :أدركتهم جيتهدون يف العملل الصالح ،فإذا فعلوه

اهلم :أيقبل منهم أم ال؟» لطائف املعارف (ص.)209
وقع عليهم ّ
:á∏Lh º¡Hƒ∏bh

مضت مواسم عظيمة للطاعات واألعامل الصاحلات ،فاملؤمن

مجع إحسلانا وخشلية من العلذاب ،واملنافق مجع إسلاءة وأمنا من

النبلي ﷺ عن قلول اهلل (ﭑ ﭒ
العلذاب .وسلألت عائشل ُة
َّ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) [املؤمنلون ،[60 :أهلم الذيلن يرشبلون اخلملر

ويرسقلون؟ فقلال هللا« :ال ،ولكنهم الذيلن يصوملون ويصلون

ويتصدقلون ،وهلم خيافلون أال تقبلل منهلم( .ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)» .رواه الرتمذي ( ،)3175وصححه األلباين.
:∂°SÉæŸG ΩÉàN

جعل اهلل ختام املناسلك األمر بذكلره فقال( :ﮞ ﮟ

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

ﮧ) [البقرة ،[200 :وذلك ليظل املسللم عىل عهد االسلتقامة
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والصلاح ،ويواصلل املسلرية يف درب التقلوى والفلاح ،وإن

شلخصا هذا حاله يف هذه األيام جلدير به أن يواصل بعد حجه ما

كان منه يف حجه ،من إقامة لذكر اهلل ،وتذلل بالعبودية له.
:áÁO ¬∏ªY ¿Éc

قبلل اللوداع أكثلرت ملن األدعيلة واألذكار ،فاجعلهلا عادة ال

موسلام منقطعا ،سلألت عن أحكام حجك بشلغف ،فليكن ديدنك
يف أمور حياتك كلها ،احرتزت عن حمظورات اإلحرام ،فلتكن أكثر
احرتازا وبعدا عن احلرام ،أصابتك بعض املشاق ،فا تضيع أجرها
بإكثار الشكاية واللوم ،العجب والرياء حمبطات لألعامل ،والسامة

يف إخفاء ما كان بينك وبني موالك من ترضع وبكاء وافتقار.
?è– ⁄CG

من حج فقد اسلتكمل أركان اإلسام اخلمسة ،فكيف يسعى

احللج بفعل
فهم بعد
ّ
يف هلدم البنيلان؟ حلج أحد الذيلن تقدّ ملوا ّ

حتج؟! فعصمله اهلل هبذه الكلمة
معصيلة فناداه إنسلان :ويللك أمل ّ

واستمر عىل الطاعات.
:è◊G Ö°SÉµe øe

كان احلج فرصلة عظيمة للتعود علىل أداء الواجبات ،كصاة

الفجر مجاعة ،وترك املحرمات ،كسلامع الغناء ،وفسلاد القنوات.
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وكان فرصلة لتعويلد النفلس علىل خمالفلة املأللوف ،بالتجرد من

املابلس املعتلادة ،والنوم يف العلراء ،وفوق احللىص واحلجارة يف

مزدلفلة ،وحتمل إزعاج اآلخرين ،واللرد ،والبعوض ،والوقوف
انتظارا عند دورات املياه .وهذا مكسلب مهم يسلتعان به يف أمور

احلياة.

:áØëàdGh á©«≤ædG
ال بأس أن يعمل أهل احلاج وجريانه وأصدقاؤه مأدبة احتفاء

بام م َّن اهلل عليه من إكامل مناسك احلج ،وال حرج أن يصنع احلاج

ذللك ،ويدعو إليه من شلاء ،وما يصنعه احلاج يسلمى «النقيعة»،
وما يصنع لقدومه يسمى «التحفة».

:É¡cÉ°ûj ácƒ°ûdG ≈àM
يصلاب كثلري ملن احلجلاج بعلد رجوعهلم بأعلراض ملن

االلتهابات والرشلح ،وقد تطول مدهتا ،وهذا إن شاء اهلل مما يتمم
املس�لم من
يصيب
األجلر ،ويسلد اخللل ،ويكفلر الذنب ،فلل «ما
ُ
َ
ٍ
ٍ
ٍ
غم ،حتّى
هم ،وال
نص�ب ،وال
ح�زن ،وال أ ًذى ،وال ٍّ
وصب ،وال ٍّ
ّ
الش�وكة يش�اكها ّإال ك ّف َر اهللُ هبا من خطايا ُه» رواه البخاري (،)5642

فكيف إذا كانت بسبب طاعة هلل تعاىل؟!

وآخر دعوانا :أن احلمد هلل رب العاملني.
96

Zad Al-Hajj Final OL.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

9/18/14

8:54 AM

