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احلمد هللا وكفى والصالة والسالم على النيب املصطفى وعلى آله ومن اقتفى   
  ،،،وبعد

فهذه الورقات تشتمل على آيات يف احلج وأحاديث نبوية يليها صـفة احلـج                
رأيت نشرها بني إخـواين وأخـوايت لتوعيتـهم         ، والعمرة والزيارة ويوميات احلجاج   

وهي مستفادة من علم مـشاخينا      ، حلج حىت يكون حجهم مربورا إن شاء اهللا         بأعمال ا 
 – رمحهمـا اهللا تعـاىل       –حممد بن صاحل العثيمني     / عبد العزيز بن باز والشيخ    / الشيخ

   ، - رمحه اهللا -حممد ناصر الدين األلباين / وتقريرات الشيخ 
/  لفضيلة الـشيخ   )أحكام ختتص باملؤمنات    ( مث بعض أحكام النساء من كتاب         

وفوائد وتوجيهات من بعض طلبة العلم نفـع        ، - وفقه اهللا    -صاحل بن فوزان الفوزان     
بكر بن عبد اهللا    / ختمتها بالذكر والدعاء املشروع يف احلج للعالمة      ، هم مجيعا اهللا بعلم 
  .مث الدعاء من القرآن الكرمي وصحيح السنة، أبو زيد 
ومت زيادة بعض الفوائد وإفرادهـا  ،  اجلنةوقد سبق نشرها يف كتاب الطريق إىل   
  )أعمال احلج ( اخترت له عنوان ا الكتاب الذي يف هذ

أسأل اهللا تعاىل أن جيعله من العلم النافع وأن ينفع به من وقع نظره عليه فأفـاد               
  .وصلى اهللا وسلم على خري العباد، ر اهللا لنا ولكم يوم املعادواستفاد غف

  ،،، رب العاملنيوآخر دعوانا أن احلمد هللا
  

  وآتبُه محبكم في اهللا                   

  عبد اهللا بن أحمد آل عالف الغامدي                                                  

                  غفر اهللا له ولوالديه ولمشائخه وللمسلمين والمسلمات

  النبوية المدينة                                                  

  هـ١٠/١٤٢٦/ ٩:    الجمعة          



ــ ٤ ــ 

Üéu†Ö]<à·†Ö]<]<ÜŠe< <

  آيات يف احلج
 )           الَِمنيِللْع دىهكاً واربكَّةَ ماِس لَلَِّذي ِببِللن ِضعٍت ويلَ ب٩٦(ِإنَّ أَو(   اتِفيِه آي 

 علَى الناِس ِحج الْبيِت مِن استطَاع ِإلَيـِه  بينات مقَام ِإبراِهيم ومن دخلَه كَانَ آِمناً وِللَّهِ      
 الَِمنيِن الْعع غَِني فَِإنَّ اللَّه كَفَر نمِبيالً وآل عمران) )٩٧(س  

)             ِقيما ِلينبِم ررحالْم ِتكيب دٍع ِعنرِر ِذي زاٍد غَيِتي ِبويذُر ِمن تكَني أَسا ِإننبوا ر
الصالةَ فَاجعلْ أَفِْئدةً ِمن الناِس تهِوي ِإلَيِهم وارزقْهم ِمن الثَّمراِت لَعلَّهـم يـشكُرونَ              

  إبراهيم)) ٣٧(
)               ِللطَّـاِئِفني ِتـييب رطَهئاً ويِبي ش ِركشِت أَنْ ال تيكَانَ الْبم اِهيمرا ِلِإبأْنوِإذْ بو

 وأَذِّنْ ِفي الناِس ِبالْحج يأْتوك ِرجاالً وعلَى كُلِّ ضاِمٍر )٢٦(قَاِئِمني والركَِّع السجوِد والْ
 ِليشهدوا مناِفع لَهم ويذْكُروا اسم اللَِّه ِفي أَياٍم معلُوماٍت          )٢٧(يأِْتني ِمن كُلِّ فَج عِميٍق      

  قَهزا رلَى مع          الْفَِقري اِئسوا الْبأَطِْعما وهاِم فَكُلُوا ِمنعِة الْأَنِهيمب ِمن وا    )٢٨(مقْـضلْي ثُم 
 ذَِلك ومن يعظِّم حرماِت اللَّـِه       )٢٩(تفَثَهم ولْيوفُوا نذُورهم ولْيطَّوفُوا ِبالْبيِت الْعِتيِق       

    ر دِعن لَه ريخ وفَه              ِمـن سجوا الـرِنبتفَـاج كُملَيلَى عتا يِإلَّا م امعالْأَن لَكُم أُِحلَّتِه وب
 ِللَِّه غَير مشِرِكني ِبِه ومن يشِرك ِباللَِّه فَكَأَنما          حنفَاءَ )٣٠(الْأَوثَاِن واجتِنبوا قَولَ الزوِر     

 ذَِلك ومـن    )٣١(فُه الطَّير أَو تهِوي ِبِه الريح ِفي مكَاٍن سِحيٍق          خر ِمن السماِء فَتخطَ   
 لَكُم ِفيها مناِفع ِإلَى أَجٍل مسمى ثُـم         )٣٢(يعظِّم شعاِئر اللَِّه فَِإنها ِمن تقْوى الْقُلُوِب        

مٍة جعلْنا منسكاً ِليذْكُروا اسم اللَِّه علَـى مـا           وِلكُلِّ أُ  )٣٣(مِحلُّها ِإلَى الْبيِت الْعِتيِق     
            ِبِتنيخِر الْمشبوا وِلمأَس فَلَه اِحدو ِإلَه كُماِم فَِإلَهعِة الْأَنِهيمب ِمن مقَهزِإذَا   )٣٤(ر الَِّذين 

أَصابهم والْمِقيِمي الصالِة وِمما رزقْنـاهم      ذُِكر اللَّه وِجلَت قُلُوبهم والصاِبِرين علَى ما        
 والْبدنَ جعلْناها لَكُم ِمن شعاِئِر اللَِّه لَكُم ِفيها خير فَاذْكُروا اسم اللَّـِه              )٣٥(ينِفقُونَ  

لْقَاِنع والْمعتر كَذَِلك سخرناها    علَيها صواف فَِإذَا وجبت جنوبها فَكُلُوا ِمنها وأَطِْعموا ا        
 لَن ينالَ اللَّه لُحومها وال ِدماؤها ولَِكن ينالُه التقْوى ِمنكُم           )٣٦(لَكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ    

حِر الْمشبو اكُمدا هلَى مع وا اللَّهركَبِلت ا لَكُمهرخس كَذَِلك احلج) )٣٧(ِسِنني  



ــ ٥ ــ 

ِإنَّ الصفَا والْمروةَ ِمن شعاِئِر اللَِّه فَمن حج الْبيت أَِو اعتمر فَال جناح علَيِه أَنْ               (
 ِليمع اِكرش راً فَِإنَّ اللَّهيخ عطَوت نما وِبِهم فطَّوالبقرة) )١٥٨(ي  

ِة قُلْ ِهي مواِقيت ِللناِس والْحج ولَيس الِْبـر ِبـأَنْ تـأْتوا             يسأَلونك عِن الْأَِهلَّ  (
               لَّكُـملَع قُوا اللَّهاتا واِبهوأَب ِمن وتيوا الْبأْتقَى وِن اتم الِْبر لَِكنا ووِرهظُه ِمن وتيالْب

  البقرة) )١٨٩(تفِْلحونَ 

)   جوا الْحأَِتمو           كُموسؤِلقُوا رحال تِي ودالْه ِمن رسيتا اسفَم متِصرةَ ِللَِّه فَِإنْ أُحرمالْعو
                 اٍم أَوِصي ةٌ ِمنيأِْسِه فَِفدر ِمن ِبِه أَذى ِريضاً أَوم كُمكَانَ ِمن نفَم ِحلَّهم يدلُغَ الْهبى يتح

ا أَِمنتم فَمن تمتع ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج فَما استيسر ِمن الْهدِي فَمن لَم             صدقٍَة أَو نسٍك فَِإذَ   
                كُني لَم نِلم ةٌ كَاِملَةٌ ذَِلكرشع ِتلْك متعجٍة ِإذَا رعبسو جاٍم ِفي الْحثَالثَِة أَي امفَِصي ِجدي

  ساِضِري الْمح لُهالِْعقَـاِب            أَه ـِديدش وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتاِم ور١٩٦(ِجِد الْح( 
جالْح         جالَ ِفي الْحال ِجدو وقال فُسفَثَ وفَال ر جالْح ِفيِهن ضفَر نفَم اتلُومعم رهأَش 

      وزتو اللَّه هلَمعٍر ييخ لُوا ِمنفْعا تماِب         وا أُوِلي الْأَلْبقُوِن ياتى وقْواِد التالز ريوا فَِإنَّ خد
 لَيس علَيكُم جناح أَنْ تبتغوا فَضالً ِمن ربكُم فَِإذَا أَفَضتم ِمن عرفَاٍت فَاذْكُروا              )١٩٧(

      دا هكَم وهاذْكُراِم ورِر الْحعشالْم دِعن اللَّه          الِّنيالـض ِلـِه لَِمـنقَب ِمن متِإنْ كُنو اكُم
)١٩٨(              ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه وا اللَّهِفرغتاسو اسالن ثُ أَفَاضيح وا ِمنأَِفيض ثُم )١٩٩( 

        دأَش أَو اَءكُمآب كَِذكِْركُم وا اللَّهفَاذْكُر اِسكَكُمنم متيفَِإذَا قَض      ـناِس مالن ِذكْراً فَِمن 
 وِمنهم من يقُولُ ربنا آِتنا      )٢٠٠(يقُولُ ربنا آِتنا ِفي الدنيا وما لَه ِفي الْآِخرِة ِمن خالٍق            
ب ِممـا    أُولَِئك لَهم نِصي   )٢٠١(ِفي الدنيا حسنةً وِفي الْآِخرِة حسنةً وِقنا عذَاب الناِر          

 اللَّه ِفي أَياٍم معدوداٍت فَمن تعجلَ ِفي         واذْكُروا )٢٠٢(كَسبوا واللَّه سِريع الِْحساِب     
يوميِن فَال ِإثْم علَيِه ومن تأَخر فَال ِإثْم علَيِه ِلمِن اتقَى واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنكُم ِإلَيـِه                 

   البقرة))٢٠٣(تحشرونَ 
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  أحاديث يف احلج
أي األعمال أفضل؟    :  سئل النيب : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        
قيل مث ماذا؟   ). جهاد يف سبيل اهللا   :(قيل مث ماذا؟ قال   ). إميان باهللا ورسوله  :(قال
  ).حج مربور:( قال

نـرى  ، يا رسول اهللا  : وعن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها أا قالت          
  ).لكن أفضل اجلهاد حج مربور، ال:(أفال جناهد؟ قال، اجلهاد أفضل العمل

، من حج هللا  :(يقول مسعت النيب   : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        
  ).رجع كيوم ولدته أمه، فلم يرفث ومل يفسق

العمرة :( قال أن رسول اهللا    : وكذلك عن أيب هريرة رضي اهللا عنه        
  ).واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة، عمرة كفارة ملا بينهماإىل ال

، من حج هذا البيت   :( قال النيب   : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        
  ).رجع كيوم ولدته أمه، ومل يفسق، فلم يرفث

  
  واألحاديث يف هذا الباب كثرية وللزيادة ارجع إىل صحيح اإلمام البخاري كتاب احلج
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  آداب وأحكام السفر
@ŠÐÛa@Êaìãc@Z@ @

من يسافر للتجارة   : ، مثل   ـ سفر حرام ، وهو أن يسافر لفعل ما حرمه اهللا أو حرمه رسوله               ١
  . يف اخلمر، واحملرمات، وقطع الطريق، أو سفر املرأة بدون حمرم 

  . الواجباد السفر لفريضة احلج، أو السفر للعمرة الواجبة ، أو اجله: ـ سفر واجب، مثل ٢
  . السفر للعمرة غري الواجبة، أو السفر حلج التطوع، أو جهاد التطوع: ـ سفر مستحب، مثل ٣
  . ـ سفر مباح ، مثل السفر للتجارة املباحة، وكل أمر مباح ٤
لـو   : "سفر اإلنسان وحده بدون رفقة إال يف أمر البد منه ؛ لقوله             : ـ سفر مكروه، مثل     ٥

  ) . حدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحدهيعلم الناس ما يف الو
فهذه أنواع السفر اليت ذكرها أهل العلم، فيجب على كل مسلم أن ال يسافر إىل سـفر حمـرم،                   
وينبغي له أن ال يتعمد السفر املكروه، بل يقتصر يف مجيع أسـفاره علـى الـسفر الواجـب،                   

  . واملستحب، واملباح 

@ŠÐÛa@ÝjÓ@bíb•ëë@la…e@Z@ @
راد السفر أن يشاور من يعلم منه النصيحة والشفقة واخلربة ويثق بدينه ومعرفته قال     يستحب ملن أ  

وإذا شاور وظهر أنه مصلحة استخار اهللا سبحانه وتعـاىل يف ذلـك             } وشاورهم يف األمر  {تعاىل  
  ] . أفاده اإلمام النووي يف األذكار[فصلى ركعتني من غري الفريضة ودعا بدعاء االستخارة 

  : ر عزمه على السفر فليجتهد يف حتصيل أمور منها ـ فإذا استق
ـ أن يوصي مبا حيتاج إىل الوصية به وليشهد على وصيته ويرد الودائع اليت عنده أو يوصـي                  ١

  . غريه بردها إذا حدث له يف سفره ما مينه من تأدية هذه الودائع إىل أهلها 
ن كانت له مظلمة ألخيه من عرضه أو        م : "ـ يرد املظامل إىل أهلها ويتحلل منها لقول النيب          ٢

  .رواه البخاري " شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن ال يكون دينار وال درهم احلديث
  . ـ يسترضي والديه وشيوخه ومن يندب إىل بره واستعطافه ٣
ـ يتوب إىل اهللا ويستغفره من مجيع الذنوب واملخالفات وليطلب من اهللا تعاىل املعونـة علـى                 ٤

  .سفره
 جيتهد يف تعلم ما حيتاج إليه يف سفره فإذا كان غازياً تعلم ما حيتاج إليه الغازي مـن أمـور                     ـ٥

القتال، وإن كان حاجاً أو معتمراً تعلم مناسك احلج والعمرة أو استصحب معه كتاباً لذلك، وإن                



ــ ٨ ــ 

ـ                   إىل ... رمكان تاجراً تعلم ما حيتاج إليه من أمور البيوع ما يصح منها وما يبطل وما حيل وما حي
  ] . أفاده النووي يف األذكار. [غري ذلك 

 : ـ وعلى املسافر أن يترك النفقة ألهله ولكل من جيب عليه نفقته عند سفره قـال الـنيب                   ٦
  . أخرج مسلم " كفى باملرء ِإمثاً أن حيبس عمن ميلك قوته"
  . لسفر ـ ويستحب للمسافر أن يقول أذكار املقيم ويزيد عليها األذكار اخلاصة با٧
ـ وعلى املسافر أن يعلم علم القبلة وعلم أوقات الصالة ألنه يف احلضر يكفيه من حمراب متفق                 ٨

عليه يغنيه عن طلب القبلة، ومؤذن يراعي الوقت فيغنيه عن طلب علم الوقت، واملـسافر قـد                 
أفـاده  . [ت  يشتبه عليه علم القبلة وقد يلتبس عليه الوقت فال بد من العلم بأدلة القبلة واملواقي              

  ] . الغزايل يف اإلحياء

@ŠÏbàÜÛ@Éí…ìnÛa@lbjzna@Z@ @
إذا خرج أحدكم   : يستحب للمسافر أن يودع أهله وقرابته وإخوانه، قال ابن عبد الرب              

السنة إذا قدم رجل    : وقال الشعيب : قال  . يف سفر فليودع إخوانه، فإن اهللا جاعل يف دعائهم بركة         
. وا عليه، وإذا خرج إىل سفر أن يأتيهم فيودعهم ويغتنم دعاءهم          من سفر أن يأتيه إخوانه فيسلم     

:  فعن قزعة قال   ويف التوديع سنة مهجورة قل من يعملها، أال وهي توديع املسافر بدعاء النيب              
أستودع اهللا دينـك، وأماناتـك،       : "هلم أودعك كما ودعين رسول اهللا       : قال يل ابن عمر     
  ] . ودرواه أبو دا" . [وخواتيم عملك

يـا  :  فقـال  أراد رجل سفراً، فأتى رسول اهللا       : (وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال          
فلما مـضى،   " أوصيك بتقوى اهللا عز وجل، والتكبري على كل شرف        : "رسول اهللا أوصين، قال   

  ] . رواه البغوي" . [اللهم ازِو له األرض، وهون عليه السفر: "قال 

ëc@îà¨a@âìí@ŠÐÛa@lbjzna@‰bèäÛa@Þ@Z@ @
من هديه يف أسفاره ، أنه كان حيب اخلروج يف يوم اخلميس، وكان خيرج يف أول النهار،                   

 خرج يوم اخلميس يف غزوة تبوك وكان حيب أن          أن النيب   : "فعن كعب بن مالك رضي اهللا عنه      
أراد  خيـرج إذا     قلَّ ما كان رسول اهللا      : "وعند أمحد   ] . رواه البخاري " . [خيرج يوم اخلميس  

اللـهم بـارك ألمـيت يف    : " قال وعن صخر الغامدي ـ عن النيب  " . سفراً إال يوم اخلميس
وكان إذا بعث سرية أو جيشاً بعثهم من أول النهار، وكان صخر رجالً تاجراً، وكـان                " بكورها

  ] . رواه أبوا داود[يبعث جتارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله 
  
  



ــ ٩ ــ 

ŠÐÛa@¿@ßdnÛ@lbjzna@Šr×dÏ@òqýq@aìãb×@a‡g@@Z  
نادى الشرع باالجتماع وعدم التفرق، وحث على ذلك ورغب فيه، فعـن أيب سـعيد                 

رواه " [إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحـدهم : " قال اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا    
لنـاس، اسـتحب   وملا كان السفر من األمور اليت حيصل ا االجتماع واملالزمة بني ا      ] . أبو داود 

للقوم املسافرون ـ الذين يبلغون ثالثة فأكثر ـ أن يؤمروا أحدهم يسوسهم ويأمرهم مبـا فيـه     
مصلحتهم ، وعليهم الطاعة واالتباع ما مل يأمر مبعصية اهللا، فإن فعلوا ذلك حصل هلم من اجتماع                 

ـ              درات الكلمة، وسالمة الصدور، ما جيعلهم يقضون حاجتهم من سفرهم دون منغصات أو مك
 على االجتماع    على تأمري الثالثة يف السفر ألحدهم تنبيه منه          ويف حث النيب    . حتدث بينهم   

  . األعظم، واهللا أعلم 

@ŠÐÛa@¿@ñ†yìÛa@òîçaŠ×@Z@ @
لو يعلم الناس ما يف     : " قال   وفيه حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما، عن النيب              

 أن النيب   : ويف احلديث فوائد  ]. رواه البخاري   " [دهالوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وح       
مل خيرب أمته مبا يعلمه من اآلفات اليت حتدث من جراء سفر الرجل وحده مبالغة منه يف التحذير من                   

أن النهي يعم الليل والنهار، وخص الليل يف احلديث ألن الشرور فيـه             : التفرد يف السفر، وثانيها   
مـا سـار     : "أن النهي يعم الراكب والراجل، ولعل قوله        : الثهاأكثر واألخطار فيه أكرب، وث    

ويف النهي عـن    . أنه خرج خمرج الغالب، وإال فالراجل يف معىن الراكب، واهللا أعلم          " راكب بليل 
قـال  : الوحدة يف السفر ـ أيضاً ـ حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قـال    

  ] . رواه أبو داود" [الراكبان شيطانان، والثالثة ركبالراكب شيطان، و : "رسول اهللا 

@âŠª@æë†i@ñcŠ½a@ŠÐ@åÇ@ïèäÛa@Z@ @
ى الشرع املطهر عن سفر املرأة بدون حمرم ، ملا قد يترتب عليه من الفتنة هلا وملن حوهلا                    

واألحاديث الواردة يف ذلك صرحية صحيحة ال جمال لتوهينها، وال تأويلـها، فقـد              . من الرجال 
ال حيل المرأة تؤمن باهللا      : "قال النيب   : ى الشيخان وغريمها أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال           رو

ال حيل المرأة مـسلمة     : "ولفظ مسلم   " واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يوم وليلة ليس معها حمرم         
س وعن ابن عبـا   ] . رواه البخاري، ومسلم  " [تسافر مسرية ليلة إال ومعها رجل ذو حرمة منها        

ال خيلون رجل بامرأة وال تسافرن امرأة إال ومعهـا          : " يقول   رضي اهللا عنهما ، أنه مسع النيب        
  " . حمرم

: اكتتبت يف غزوة كذا وكذا وخرجت امرأيت حاجةً قال        : فقام رجل فقال يا رسول اهللا         
نع املرأة  وكما ترى فإن النهي صريح يف م      ] . رواه البخاري، ومسلم  " . [اذهب فحج مع امرأتك   



ــ ١٠ ــ 

بل . من السفر مسرية يوم وليلة دون حمرم هلا، زوجها، أبوها، ابنها، أخوها، وحنوهم من حمارمها                
 الرجل الذي اكتتب يف الغزو أن يلحق بأهله الذين خرجوا للحج هلو أبلغ دليـل  إن أمر النيب   

 املتعارضة، ألنـه ملـا      فيه تقدمي األهم من األمور    : قال النووي   . على حترمي سفر املرأة بدون حمرم     
تعارض سفره يف الغزو ويف احلج معها، رجح احلج معها ألن الغزو يقوم غريه يف مقامه عنه خبالف                  

  ] . شرح صحيح مسلم[احلج معها 

@ŠÐÛa@¿@Š¦aë@kÜØÛa@lbzİ•a@åÇ@ïèäÛa@Z@ @
 عن اصطحاب الكلب واجلرس يف األسفار، فقد روى أبو هريرة رضي            ى رسول اهللا      

  ] .رواه مسلم" [ال تصحب املالئكة رفقة فيها كلب وال جرس: " قال  عنه أن رسول اهللا اهللا
وسبب النهي عن اجلرس ألا مزامري الشيطان، جاء ذلك مصرحاً عند مسلم وغريه من                

رواه " . [اجلرس مزامري الـشيطان    : "قال رسول اهللا    : حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        
  ] . مسلم

a@õbÇ…@‰b×‡c@åß@éîÏ@…‰ë@bßë@ŠÐÛ@Z@ @
 بأدعية وأذكار، يقوهلا املسافر ابتداًء من وضع رجله على املركوب           حفلت سنة النيب      

  : فمنها . وحىت عودته حململه
شهدت علياً رضي اهللا عنه وأُيت بدابـة        : عن علي بن ربيعة قال      : دعاء ركوب وسيلة السفر     / أ  

احلمد هللا، مث   : فلما استوى على ظهرها قال    . بسم اهللا : قاللريكبها، فلما وضع رجله يف الركاب       
: الزخـرف [} سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني وإنـا إىل ربنـا ملنقلبـون               {: قال  
سـبحانك إين  : اهللا أكرب ثالث مرات، مث قال   : احلمد هللا ثالث مرات، مث قال     : مث قال ] ١٤ـ١٣

مث ضحك، فقيل له، يا أمري املؤمنني من أي         . وب إال أنت    ظلمت نفسي فاغفر يل فإنه ال يغفر الذن       
مـن أي   :  فعل كما فعلت مث ضحك، فقلت يا رسـول اهللا          رأيت النيب   : شيء ضحكت؟ قال  

إن ربك يعجب من عبده إذا قال افر يل ذنويب، يعلم أنه ال يغفر الـذنوب                "شيء ضحكت؟ قال    
  ] . رواه أبو داود، وصححه األلباين" [غريي
ما رواه ابن عمر رضي اهللا عنهما، أن رسـول اهللا  . دعائه ـ أيضاً عند سفره وعودته  ومن / ب
              سبحان الذي سخر لنا هـذا      {:  كان إذا استوى على بعريه خارجاً إىل سفر كرب ثالثاً مث قال

اللهم إنا نسألك يف سفرنا هذا      ] ١٤ـ١٣: الزخرف[} وما كنا له مقرنني وإنا إىل ربنا ملنقلبون       
لتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللـهم أنـت                 الرب وا 

الصاحب يف السفر، واخلليفة يف األهل، اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة املنظر، وسوء                
  . املنقلب يف املال واألهل 



ــ ١١ ــ 

  ].واه مسلمر" [آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون: "وإذا رجع قاهلن وزاد فيهن  
 كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة، يكرب على            وعنه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا          

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله           : "كل شرف من األرض ثالث تكبريات، مث يقول         
احلمد ، هو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامـدون، صـدق اهللا                 

  ] . رواه البخاري، ومسلم" [عده ، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحدهو
ففي حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما، الـسابق    : الذكر عند علو الثنايا واهلبوط من األودية        / ت

 وجيوشه إذا علوا الثنايا كـربوا، وإذا هبطـوا سـبحوا،            وكان النيب   : "ـ أنه قال يف آخره      
  ] . واه أبو داود، وصححه األلباينر" . [فوضعت الصالة على ذلك

 إذا أشرف على قرية يريـد دخوهلـا         وكان  : قال ابن القيم  : دعاء دخول القرية وحنوها     / ث
اللهم رب السماوات السبع وما أظللن، ورب األرضـني الـسبع ومـا أقللـن، ورب                : "يقول

أهلها، وأعوذ بـك    الشياطني وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خري هذه القرية وخري             
  ] . صححه احلاكم، ووافقه الذهيب" [من شرها وشر أهلها وشر ما فيها

 كان إذا كان    روى أبو هريرة ري اهللا عنه أن النيب         . ما يستحب ذكره للمسافر يف السحر       / ج
مسع سامع حبمد اهللا وحسن بالئه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذاً : "يف سفر وأسحر يقول     

  ] . رواه مسلم" [هللا من الناربا

@ñ†öbÏ@Z@ @
ينبغي للمسافر أن يغتنم سفره، يدعو لنفسه وآبائه وأهله ومن حيب وأن جيتهد يف ذلك، ويتحرى                

روى أبو  . الدعاء اجلامع، مع اإلحلاح واخلضوع فللمسافر دعوة مستجابة فال ينبغي التفريط فيها           
دعوة الوالـد،   : وات مستجابات ال شك فيهن    ثالث دع : " قال   هريرة رضي اهللا عنه أن النيب       
  ] . رواه أبو داود، وحسنه األلباين" [ودعوة املسافر، ودعوة املظلوم

@ÞŒä½a@ÞëŒã@õbÇ…@Z@ @
قد حيتاج املسافر إىل النـزول من مركوبه، للنوم، أو األكل، أو قضاء احلاجة، والربيـة                 

فكان من نعمة اهللا علينا أن شرع لنـا علـى           فيها من اهلوام والسباع والشياطني ما اهللا به عليم،          
فعن خولة بنـت حكـيم   .  ، دعاًء نقوله حيفظنا ـ بإذن اهللا ـ من شر كل خملوق  لسان نبينا 

أعـوذ  : من نزل منـزالً مث قال    : " يقول   مسعت رسول اهللا    : السلمية رضي اهللا عنها ، قالت       
رواه " . [يرحتل مـن منــزله ذلـك      مل يضره شيء حىت     . بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق      

  ] . مسلم
  



ــ ١٢ ــ 

@Ý×þa@†äÇë@ÞëŒäÛa@†äÇ@Êbànuüa@lbjzna@Z@ @
جعل اهللا يف االجتماع القوة والعزة واملنعة والربكة، وجعل يف التفرق الوهن والـضعف                

والقوم إن كانوا يسافرون مجيعاً استحب هلم أن جيتمعوا يف مكان           . وتسلط األعداء ونزع الربكة   
  . ومبيتهم، وكذا جيتمعون على أكلهم لتحصل الربكة هلم نزوهلم 

كان الناس  : فقد روى أبو ثعلبة اخلشين رضي اهللا عنه قال          : أما االجتماع عند النـزول       
إن تفرقكم يف هذه الشعاب      : "إذا نزلوا منـزالً تفرقوا يف الشعاب واألودية، فقال رسول اهللا           

م ينـزل بعد ذلك منـزالً إال انضم بعضهم إىل بعض حـىت            فل. واألودية إمنا ذلكم من الشيطان    
  ] . رواه أبو داود وصححه األلباين" [يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم

واالجتماع على الطعام حتصل به الربكة والزيادة، فعن وحشي بن حرب عن أبيـه عـن            
" فلعلكم تفترقون : "يا رسول اهللا إنا نأكل وال نشبع، قال       :  قالوا أن أصحاب رسول اهللا     : جده

رواه أبـو   " [فاجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم اهللا عليه يبارك لكم فيـه          : "قال  . قالوا نعم 
  ] . داود، وحسنه األلباين

@ŠÐÛa@—‰@Z@ @
 الـسفر   وملا كان السفر قطعة من العذاب؛ لقولـه         ) املشقة جتلب التيسري  (من قواعد الشريعة    

، رتـب   " عامه وشرابه، ونومه، فإذا قضى مته فليجعل إىل أهله        قطعة من العذاب مينع أحدكم ط     
الشارع ما رتب من الرخص، حىت ولو فُِرض خلُّوه عن املشاق؛ ألن األحكام تعلَّق بعللها العامة،                
وإن ختلفت يف بعض الصور واألفراد فاحلكم الفرد يلحق باألعم، وال يفرد باحلكم، وهذا معـىن                

يعين ال ينقص القاعدة وال خيالف حكمه حكمهـا،         " النادر ال حكم له   : "قول الفقهاء رمحهم اهللا   
  : فهذا أصل جيب اعتباره، فأعظم رخص السفر وأكثرها حاجة ما يلي 

غري السفر؛ وهلذا أضيف الـسفر إىل القـصر         : ـ القصر؛ ولذلك ليس للقصر من األسباب        ١
  . الختصاصه به، فتقصر الرباعية من أربع إىل ركعتني 

واجلمع أوسع من القصر،    :  اجلمع بني الظهر والعصر ، واملغرب والعشاء يف وقت إحدامها            ـ٢
كاملرض، واالستحاضة، واملطر، والوحل، والـريح الـشديدة        : وهلذا له أسباب أُخر غري السفر     

الباردة، وحنوها من احلاجات، والقصر أفضل من اإلمتام، بل يكره اإلمتام لغري سبب، وأما اجلمع               
  .لسفر فاألفضل تركه إال عند احلاجة إليه، أو إدراك اجلماعة، فإذا اقترن به مصلحة جازيف ا
  . ـ الفطر يف رمضان من رخص السفر ٣
  .ـ الصالة النافلة على الراحلة وسيلة النقل إىل جهة سريه ٤
  .ـ وكذلك املتنفل املاشي٥



ــ ١٣ ــ 

 بلياليهن حلديث علـي ابـن أيب        ـ املسح على اخلفني، والعمامة، واخلمار، وحنوها، ثالثة أيام        ٦
"  ثالثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوماً وليلة للمقيم        جعل رسول اهللا    : طالب رضي اهللا عنه قال      

وأما التيمم فليس سببه السفر، وإن كان الغالب أن احلاجة إليه يف السفر أكثر منـه يف احلـضر،          
  . يف الغالب وجود الضرورة يف السفروكذلك أكل امليتة للمضطر عام يف السفر واحلضر، ولكن 

ـ ترك الرواتب يف السفر، وال يكره له ذلك، مع أنه يكره تركها يف احلضر، أما راتبة الفجـر                   ٧
  . وصالة الوتر، والصلوات املطلقة فتصلى حضراً وسفراً 

إذا مرض العبد أو سافر كُتبت له مثل ما         : " أنه قال    ـ من رخص السفر ما ثبت عن النيب         ٨
من األعمال القاصرة على نفـسه،      : فاألعمال اليت يعملها يف حضره    " . ان يعمل مقيماً صحيحاً   ك

. واملتعدية جيري له أجرها إذا سافر، وكذلك إذا مرض، فيا هلا من نعمة ما أجلـها وأعظمهـا                   
  .أ،هـ

@ŠÐÛa@¿@ÊìİnÛa@ñý•@Z@ @
من تراه يصلي النافلة أو     من السنن املهجورة، صالة املسافر التطوع على مركوبه ، فقلّ             

 كان يفعل ذلك على راحلته، وال يلزم        ونبينا  . الوتر يف الطائرة أو يف غريها من وسائل السفر        
حتري القبلة يف صالة النافلة للمسافر إن كان راكباً ملشقة ذلك، واألفضل أن يستقبل القبلة عند                

 يـصلي يف الـسفر علـى        هللا  كان رسول ا  : "روى ابن عمر رضي اهللا عنهما، قال        . اإلحرام
رواه " [راحلته حيث توجهت به يومي إمياًء ، صالة الليل إال الفرائض، ويـوتر علـى راحلتـه                

ولذا فإنه يستحب للمسافر ، أن يصلي النافلة والوتر على آلة السفر اقتداء             ] . البخاري، ومسلم 
   . بنبينا 

@bçË@ëc@ñŠöbİÛa@óÜÇ@òšíŠÐÛa@ñý•@áØy@Z@ @
ل جيوز للمسافر أن يصلي الفريضة على الطائرة أو السيارة أو القطار إذا اضطر لذلك؟         ه: مسألة  

  أم يؤخرها حىت يصل إىل املكان الذي يتمكن أن يؤديها فيه؟ وهل يلزم التوجه إىل القبلة؟ 
إذا كان راكب السيارة أو القطـار أو        : أجابت اللجنة الدائمة عن سؤال مماثل فقالت      : اجلواب  
أو ذوات األربع، خيشى على نفسه لو نزل ألداء الفرض، ويعلم أنه لو أخرها حىت يصل                الطائرة  

إىل املكان الذي يتمكن أن يصلي فيه فات وقتها، فإنه يصلي على قدر استطاعته، لعمـوم قولـه                  
} فاتقوا اهللا ما استطعتم   {: ، وقوله تعاىل  ] ٢٨٦: البقرة[} ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها     {: تعاىل

وأما كونـه  ] . ٧٨:احلج[} وما جعل عليكم يف الدين من حرج   {: ، وقوله تعاىل    ] ١٦:تغابنال[
يصلي أين توجهت املذكورات، أم البد من التوجه إىل القبلة دوماً واستمراراً، أو ابتداًء فقـط،                
فهذا يرجع إىل متكنه ، فإذا كان ميكنه استقبال القبلة يف الصالة وجب فعل ذلك، ألنه شـرط يف                



ــ ١٤ ــ 

صحة صالة  الفريضة يف السفر واحلضر، وإذا كان ال ميكنه يف مجيعها، فليتق اهللا ما استطاع، ملـا      
  ] . فتاوى اللجنة الدائمة[سبق من األدلة 

@ŠÐÛa@¿@âìäÛa@Z@ @
قد يضطر املسافر على الطرق الربية على النوم للراحة من عناء السفر، وملا كان الشرع                 

صلحتهم العاجلة واآلجلة؛ كان من مجلة ذلك إرشاد املسافر ملكـان           املطهر يرشد الناس ملا فيه م     
قال رسول اهللا   : فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        . نومه، حىت ال يؤذى من هوام األرض ودواا       

" :                 ـا إذا سافرمت يف اخلصب فأعطوا اإلبل حظها من األرض، وإذا سافرمت يف السنة فبادروا
التعـريس  : الذي يسري اره ويعرس أي ينـزل أول الليل، وقيل        : عرس  امل[نقيها، وإذا عرستم    

رواه " [فاجتنبوا الطريق ، فإا طرق الدواب ومـأوى اهلـوام بالليـل           ] النـزول يف آخر الليل   
  ] .مسلم

 ؛ ألن احلـشرات ودواب      وهذا أدب من آداب السري والنــزول أرد إليـه           : قال النووي   
اع متشي يف الليل على الطرق لسهولتها، وألا تلتقط منها مـا            األرض من ذوات السموم والسب    

يسقط من مأكول وحنوه، وجتد فيها من مرة وحنوها، فإذا عرس اإلنسان يف الطريق رمبا مر منها ما             
  ] . شرح صحيح مسلم[يؤذيه، فينبغي أن يتباعد عن الطريق 

سعه من الوسـائل الـيت تعينـه علـى          مث إنه ينبغي على املسافر إذا أراد نوماً، أن يتخذ ما يف و            
االستيقاظ لصالة الفجر ، ويف زمننا هذا أصبحت تلك الوسائل ـ وهللا احلمد ـ متيسرة وبأخبس   

 حـني   أن رسول اهللا    : " كان حيتاط لذلك، فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه           ورسولنا  . األمثان
: عرس وقال لـبالل   ]  أو النوم  النعاس: أي[قفل من غزوة خيرب سار ليلة حىت إذا أدركه الكرى           

أن : "، وعند النسائي وأمحد من وراية جبري بن مطعم رضي اهللا عنه             ] رواه مسلم " [أكأل لنا الليل  
... أنـا  : من يكلؤنا الليلة ال نرقد عن صالة الصبح؟ قال بـالل :  قال يف سفر له    رسول اهللا   
  " . أحلديث

 إذا كان يف سفر فعرس بليل اضـطجع         ول اهللا   كان رس : "وروى أبو قتادة رضي اهللا عنه قال        
  ] . رواه مسلم" [على ميينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ورأسه على يف كفه

@ýîÛ@éÜçc@óÜÇ@ŠÏb½a@âë†Ó@òîçaŠ×@Z@ @
وعنـد  "  أن يطرق الرجل أهله ليالً     ى النيب   : "عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما ، قال           

وعنـده  "  أحدكم ليالً فال يأتني أهله طروقاً حىت تستحد املغيبة، ومتتشط الشعثة           إذا قدم : "مسلم
رواه " [ أن يطرق الرجل أهله ليالً يتخـوم، أو يلـتمس عثـرام            ى رسول اهللا    : "أيضاً  

  ] . البخاري، ومسلم



ــ ١٥ ــ 

هله من سوء   فينبغي للمسافر إذا رجع إىل أهله أن ال يدخل عليهم ليالً، حىت ال يرى ما يكره يف أ                 
أنه يكره ملن طال سفره أن يقدم على امرأته ليالً، بغتة، فأما من كـان               : ... قال النووي   . املنظر

. إذا أطال الرجل الغيبة   : سفره قريباً تتوقع امرأته إتيانه ليالً فال بأس، كما قال يف إحدى الروايات            
وعلمت امرأته وأهله أنـه     وإذا كان يف قفل عظيم أو عسكر وحنوهم واشتهر قدومهم ووصوهلم            

قادم معهم وأم اآلن داخلون فال بأس بقدومه مىت شاء لزوال املعىن الذي ي بسببه، فإن املراد                 
ومثله إذا علموا بقدومـه عـن       : قلت  ] شرح مسلم [أن يتأهبوا وقد حصل ذلك ومل يقدم بغتة         

  . طريق أجهزة االتصال وحنوها 

šÓ@†Èi@éÜçþ@ŠÏb½a@Êìu‰@lbjzna@òÛb⁄a@â†Çë@énuby@õb@Z@ @
يستحب للمسافر إذا نال مراده من سفره أن يعود سريعاً إىل أهله، وال ميكـث فـوق                   
:  قـال    فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن الـنيب           . وقد أرشد إىل هذا رسول اهللا       . حاجته

" ل إىل أهلـه   فإذا قضى مته فليعج   . مينع أحدكم طعامه وشرابه ونومه    : السفر قطعة من العذاب   "
ويف احلديث كراهة التغرب عن األهل لغري حاجـة،         : قال ابن حجر  ] . رواه البخاري، ومسلم  [

واستحباب استعجال الرجوع وال سيما من خيشى عليهم الضيعة بالغيبة ، وملا يف اإلقامة يف األهل                
ات والقوة علـى    من الراحة املعينة على صالح الدين والدنيا ، وملا يف اإلقامة من حتصيل اجلماع             

  " . فتح الباري"العبادة 

@†ÜjÛa@âë†Ó@†äÇ@†v½a@¿@´nÈ×‰@ñý•@lbjzna@Z@ @
 أنه كان إذا قدم من سفر، فإن أول شيء كان يبادر إليه هـو الـصالة يف                  من هديه     

كان إذا قدم مـن سـفر        : إن النيب   : [ قال كعب بن مالك رضي اهللا عنه        . املسجد ركعتني 
وهذه من الـسنن    ] رواه البخاري، ومسلم  ] [فصلى ركعتني قبل أن جيلس      ضحى دخل املسجد    

   ظاهراً وباطناً، وباهللا التوفيق،، املهجورة، اليت قل من يطبقها، فنسألك اللهم اتباعاً لسنة نبيك 

énäí†ß@óÜÇ@ÒŠ‘c@a‡g@ŠÏb½a@éÛìÔí@bß :   
 علـى   عسفان ورسول اهللا  مقفلة منكنا مع النيب : "عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال     

يـا  : راحلته وقد أردف صفية بنت حيي، فعثرت ناقته فصرعا مجيعاً ، فاقتحم أبو طلحة فقـال               
فقلب ثوباً على وجهه وأتاها فألقـاه عليهـا،         . علينك املرأة : رسول اهللا جعلين اهللا فداءك، قال       

آئبـون،  : لى املدينة قـال     فلما أشرفنا ع   . وأصلح هلما مركبهما فركبا واكتنفنا رسول اهللا        
  " . تائبون، عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حىت دخل املدينة

  



ــ ١٦ ــ 

  صفة الوضوء والغسل 
@õì™ìÛa@œöaŠÏ@Z@ @

  . وهي عزم القلب على فعل الوضوء امتثاالً ألمر اهللا تعاىل وطلباً ملرضاته : ـ النية ١
  .ـ غسل الوجه مرة واحدة ٢
  .فقني ـ غسل اليدين إىل املر٣
  .ـ مسح الرأس ٤
  .ـ غسل الرجلني إىل الكعبني ٥
  . ـ الترتيب بني األعضاء املغسولة ٦
ـ املواالة وهو عمل الوضوء يف وقت و احد بال فاصل زمين ألن قطع العبـادة بعـد                  ٧

  .الشروع فيها منهي عنه 

@õì™ìÛa@åä@Z@ @
  .بسم اهللا : ـ بأن يقول عند الشروع١
  .ـ السواك ٢
  . ثالثاً يف أول الوضوء ـ غسل الكفني٣
  .ـ ختليل اللحية ٤
  .ـ ختليل األصابع يف اليدين والرجلني ٥
  .ـ الغسل ثالثاً ثالثاً ٦
  .ـ التيمن وهو البداية باليمني ٧
أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممد             : ـ أن يقول بعد الوضوء      ٨

  .علين من املتطهرين عبده ورسوله اللهم اجعلين من التوابني واج

@õì™ìÛa@òîÐî×Z@ @
يسمي اهللا تعاىل فيغسل يديه ثالثاً بنية الوضوء مث يتمضمض ويستنشق ثالثـاً مث يغـسل                  

وجهه من منبت شعر رأسه إىل منتهى حليته طوالً مث يغسل يده اليمىن إىل املرفق ثالثاً مث اليسرى مث                   
 يغسل رجله اليمىن إىل الكعب ثالثاً مث اليسرى         ميسح رأسه واحدة مث ميسح أذنيه ظاهراً وباطناً مث        

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله اللهم اجعلين                 : مث يقول 
  .من التوابني واجعلين من املتطهرين 

@ @



ــ ١٧ ــ 

@õì™ìÛa@œÓaìãZ@ @
  ) .القبل والدبر(ـ اخلارج من السبيلني ١
  . يبقى معه إدراك ـ النوم الثقيل املستغرق الذي ال٢
  .ـ مس الذكر بباطن الكف واألصابع ٣
ـ زوال العقل واستتاره وفقد الشعور سواء كان باجلنون أو اإلغمـاء أو الـسكر أو                ٤

  .الدواء 
  .ـ مس املرأة بشهوة ٥
  .ـ الردة عن اإلسالم ٦
  . ـ أكل حلم اإلبل ٧

õì™ìÛa@éÛ@k¯@bß@Z@ @
  :جيب الوضوء ألمور ثالثة 

  .ضاً أو نفالً ـ الصالة فر١
  .ـ الطواف بالبيت ٢
  . ـ مس املصحف ٣

@ÝÌÛa@Z@ @

@ÝÌÛa@pbjuìß@Z@ @
وتشمل اإلنزال وهو خروج املين بشهوة يف النوم أو اليقظة من ذكـر أو              : ـ اجلنابة   ١

  .أنثى وتشمل أيضاً اجلماع وهو التقاء اخلتانني ولو بدون إنزال 
  .ـ انقطاع دم احليض والنفاس ٢
  .ـ املوت ٣
  .إسالم الكافر ـ ٤

@ÝÌÛa@ëŠÏ@Z@ @
  . ـ النية ١
  .ـ تعميم سائر اجلسد باملاء ٢
  . ـ ختليل الشعر ٣

@ @

@ @



ــ ١٨ ــ 

@ÝÌÛa@åä@Z@ @
  .ـ التسمية ١
  .ـ غسل الكفني ابتداء ثالث مرات ٢
  .ـ البدء بغسل الفرج وإزالة األذى ٣
  .ـ الوضوء قبل الغسل ٤

@ÝÌÛa@òîÐî×@Z@ @
 يغسل كفيه ثالثاً مث يستنجي فيغسل ما بفرجه مـن أذى مث   أن يقول بسم اهللا ناوياً رفع احلدث مث       

  . يتوضأ وضوءاً كامالً مث يغسل رأسه مع أذنيه ثالثاً مث يفيض املاء على شقه األمين مث األيسر 
  : ما حيرم على اجلنب

  .ـ الصالة مطلقاً فرضاً أو نفالً ١
  .ـ مس املصحف ٢
  .ـ الطواف بالكعبة ٣
  . ـ قراءة القرآن ٤

  



ــ ١٩ ــ 

  ملواقيتا
@@ïç@oîÓaì½aZ      األمكنة اليت عينها النيب           ليحرم منها مـن أراد احلـج أو العمـرة  .

  :واملواقيت مخسة هي
١. òÐîÜ§a@ë‡Z وبينه وبني مكة ) احلساء(ويسميه بعض الناس ) أبيار علي( ويسمى

 .حنو عشر مراحل وهو ميقات أهل املدينة املنورة ومن مر به من غريهم
٢. @òÐz¦aZ   ة قدمية بينها وبني مكة حنو مخس مراحل وقد خربـت            وهي على قري

 .فصار الناس حيرمون بدهلا من رابغ وهي ميقات أهل الشام ومن مر ا من غريهم
٣. @áÜàÜíZ              وهو جبل أو مكان بتهامة بينه وبني مكة حنو مرحلتني وهو ميقات أهل 

 .اليمن ومن مر به من غريهم
٤. @@Þ‹bä½a@æŠÓ :  حنو مرحلتني وهو ميقات أهل جند      بينه وبني مكة    ) السيل(ويسمى

 .ومن مر به من غريهم
٥. @ÖŠÇ@pa‡Z   بينها وبني مكة مرحلتان وهي ميقات أهل العراق        ) الضريبة( ويسمى

 .ومن مر ا من غريهم
ومن كان أقرب إىل مكة من هذه املواقيت فإن ميقاته مكانه فيحرم منه حـىت               

ن كان طريقه ميينا أو مشـاالً  وم، لكن يف العمرة حيرمون من احلل     ، أهل مكة من مكة   
ومن كان يف طائرة فإنـه      ، من هذه املواقيت فإنه حيرم إذا حاذى أقرب املواقيت إليه         

يلبس ثياب اإلحرام قبل حماذاة امليقـات       ، حيرم إذا حاذى امليقات من فوق فيتأهب      
هذا وبعـض النـاس يكـون يف    ، فإذا حاذه نوى اإلحرام يف احلال وال جيوز تأخريه     

رة وهو يريد احلج أو العمرة فيحاذي امليقات وال حيرم منه بل يؤخر إحرامـه               الطائ
نعم لو مر بامليقات    ، حىت يرتل يف املطار وهذا ال جيوز ألنه من تعدي حدود اهللا تعاىل            

وهو ال يريد احلج وال العمرة ولكنه بعد ذلك نوى احلج والعمرة فإنه حيرم من مكان           
  .نيته وال شيء عليه

  

  



ــ ٢٠ ــ 

  )١(ة احلج والعمرة صف
@Úbãþa@Êaìãc@Z@ @

  . متتع ـ إفراد ـ قران : األنساك ثالثة 
فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق أو        . أن يحرم بالعمرة وحدها يف أشهر احلج      : فالتمتع  

فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي احلجة أحرم باحلج وحده وأتى جبميع أفعاله                . قصر  
 .  
أن يحرم باحلج وحده، فإذا وصل مكة طاف للقدوم وسعى للحج وال حيلق وال يقصر               : فراد  واإل

وال حيل من إحرامه بل يبقى حمرماً حىت حيل بعد رمي مجرة العقبة يوم العيد وإن أخر سعي احلـج                    
  .إىل ما بعد طواف احلج فال بأس 

ة أوالً مث يدخل احلج عليها قبل الشروع        أن يحرم بالعمرة واحلج مجيعاً، أو يحرم بالعمر       : والقران
  . يف طوافها، وعمل القارن كعمل املفرد سواء ، إالَّ أن القارن عليه هدي واملفرد ال هدي عليه 

 أصحابه وحثهم عليه حىت لو أحرم       وأفضل هذه األنواع الثالثة التمتع وهو الذي أمر به النيب           
أن يقلب إحرامه إىل عمره ليصري متمتعاً ولو بعد أن طاف           اإلنسان قارناً أو مفرداً فإنه يتأكد عليه        

 ملا طاف وسعى عام حجة الوداع ومعه أصحابه أمر كل من ليس معه هدي               وسعى؛ ألن النيب    
لوال أين سقت اهلدي لفعلت مثل الذي أمرتكم         : "وقال  . أن يقلب إحرامه عمرة ويقصر وحيل     

  " . به

@ñŠàÈÛa@òÐ•@Z@ @
العمرة، فاملشروع أن يتجرد من ثيابه ويغتسل كما يغتسل للجنابة ويتطيـب            إذا أراد أن يحرم ب    

  .بأطيب ما جيده من دهن عود أو غريه يف رأسه وحليته وال يضره بقاء ذلك بعد اإلحرام 
  .واالغتسال عند اإلحرام سنة يف حق الرجال والنساء حىت احلائض والنفساء 

رام مث يصلي غري احلائض والنفساء الفريضة إن كـان          مث بعد االغتسال والتطيب يلبس ثياب اإلح      
  . يف وقت فريضة وإالَّ صلى ركعتني ينوي ا سنة الوضوء 

لبيك عمرة ـ لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك،  : "فإن فرغ من الصالة أحرم وقال 
ول بقدر مـا    يرفع الرجل صوته بذلك واملرأة تق     " . إن احلمد والنعمة لك وامللك، ال شريك لك       

  .يسمع من جبنبها 

                                                 
  . رمحه اهللا تعاىل . حممد بن صاحل العثيمني / للشيخ     )١(
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وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية خصوصاً عند تغري األحوال واألزمان مثل أن يعلو مرتفعـاً أو                 
ينـزل منخفضاً أو يقبل الليل أو النهار وأن يسأل اهللا بعدها رضوانه واجلنة ويستعيذ برمحته من                

  .النار 
أن يبدأ بالطواف ويف احلج من اإلحرام إىل أن يبتدئ          والتلبية مشروعة يف العمرة من اإلحرام إىل        

  .برمي مجرة العقبة يوم العيد 
بسم اهللا والصالة والسالم على رسـول اهللا        : "فإذا دخل املسجد احلرام قدم رجله اليمىن وقال         

اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك، أعوذ باهللا العظيم وبوجهه الكرمي وبسلطانه القـدمي       
  " . ن الشيطان الرجيمم

مث يتقدم إىل احلجر األسود ليبتدئ الطواف فيستلم احلجر بيده اليمىن ويقبله فإن مل يتيسر استالمه         
  .بيده فإنه يستقبل احلجر ويشري إليه بيده إشارة وال يقبلها 

  .واألفضل أن ال يزاحم فيؤذي الناس ويتأذى م 
 أكرب، اللهم إمياناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاًء بعهدك         بسم اهللا واهللا  : "ويقول عند استالم احلجر     

   ". واتباعاً لسنة نبيك حممد 
مث يأخذ ذات اليمني وجيعل البيت عن يساره، فإذا بلغ الركن اليماين استلمه من غري تقبيل فإن مل                  

 اآلخـرة   ربنا آتنا يف الدنيا حـسنة ويف      : "يتيسر فال يزاحم عليه ويقول بينه وبني احلجر األسود          
  ".حسنة وقنا عذاب النار اللهم إين أسألك العفو العافية يف الدنيا واآلخرة

  .وكلما مر باحلجر األسود كبر 
ويقول يف بقية طوافه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة قرآن، فإمنا جعل الطواف بالبيت وبالـصفا               

  .واملروة ورمي اجلمار إلقامة ذكر اهللا 
  :اف أول ما يقدم ينبغي للرجل أن يفعل شيئني ويف هذا الطواف أعين الطو

  االضطباع من ابتداء الطواف إىل انتهائه، وصفة االضطباع أن جيعل وسط ردائه داخل : أحدمها 
إبطه األمين وطرفيه على كتفه األيسر، فإذا فرغ من الطواف أعاد رداءه إىل حالته قبل الطواف؛                

  .ألن االضطباع حمله الطواف فقط 
 الرمل يف األشواط الثالثة األوىل فقط، والرمل إسراع املشي مع مقاربة اخلطوات، وأمـا               :الثاين  

  .األشواط األربعة الباقية فليس فيها رمل وإمنا ميشي كعادته 
  } واختذوا من مقام إبراهيم مـصلى     {: فإذا أمت الطواف سبعة أشواط تقدم إىل مقام إبراهيم فقراً           

} قُل يأيها الكافرين  {: صلى خلفه ركعتني خفيفتني يقرأ يف األوىل        مث  ] ١٢٥اآلية  : سورة البقرة [
  .بعد الفاحتة ] سورة اإلخالص[} قل هو اهللا أحد{: ويف الثانية ] سورة الكافرون[



ــ ٢٢ ــ 

  .فإذا فرغ من صالة الركعتني رجع إىل احلجر األسود فاستلمه إن تيسر له  
سـورة  [} صفا واملروة من شـعائر اهللا     إنَّ ال {مث خيرج إىل املسعى فإذا دنا من الصفا قرأ            

، مث يرقى على الصفا حىت يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه فيحمـد اهللا              ] ١٨٥: البقرة، اآلية   
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، لـه           : ( هنا   وكان من دعاء النيب     . ويدعو ما شاء أن يدعو    

اهللا وحده أجنز وعده ونصر عبـده وهـزم         ال إله إال    . امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير       
  . ويكرر ذلك ثالثاً مرات ويدعو بني ذلك ) األحزاب وحده

مث يرتل من الصفا إىل املروة ماشياً، فإذا بلغ العلم األخضر ركض ركضاً شديداً بقدر ما يستطيع                 
زاره،  أنه كان يسعى حىت ترى ركبتاه من شدة السعي تدور به إ            وال يؤذي فقد روي عن النيب       

ويف لفظ وإن مأزره ليدور من شدة السعي، فإذ بلغ العلم األخضر الثاين مشى كعادته حىت يصل                 
  .إىل املروة فريقى عليها ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا 

  .مث ينـزل من املروة إىل الصفا ماشياً فيمشي يف موضع مشيه ويسعى يف موضع سعيه 
لصفا فعل كما فعل أول مرة وهكذا املروة حىت يكمل سبعة أشواط ذهابـه مـن                فإذا وصل إىل ا   

  .الصفا إىل املروة شوط ورجوعه من املروة إىل الصفا شوط آخر 
  . ويقول يف سعيه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة قرآن 

  .منلة فإذا أمت سعيه سبعة أشواط حلق رأسه إن كان رجالً وإن كانت امرأة تقَصر من كل قرٍن أُ
  . وكذلك التقصري يعم به مجيع جهات الرأس. وجيب أن يكون احللق شامالً جلميع الرأس

واحللق أفضل من التقصري إال أن يكون وقت احلج قريباً حبيث ال يتسع لنبات شعر الرأس فـإن                  
  . األفضل التقصري ليبقى الرأس للحلق يف احلج 

  .وذه األعمال متت العمرة 
منها إحالالً كامالً ويفعل كما فعله احمللون من اللباس والطيب وإتيـان النـساء              مث بعد ذلك حيل     

  . وغري ذلك 
  : صفة احلج 

إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي احلجة أحرم باحلج ضحى من مكانه الذي أراد احلج                  
  .منه 

  . والصالةويفعل عند إحرامه باحلج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الغسل والطيب
  . مث ينوي اإلحرام باحلج ويليب 

لبيك حجاً، لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لـك لبيـك، إن احلمـد               : "وصفة التلبية باحلج    
  " .والنعمة لك وامللك، ال شريك لك
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وإن حبسين حابس فمحلي حيـث      : "وإن كان خائفاً من عائق مينعه من إمتام حجه اشترط فقال            
  .ائفاً من عائق مل يشترطوإن مل يكن خ" حبستين

  .مث خيرج إىل مىن فيصلي ا الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر قصراً من غري مجع
فإذا طلعت الشمس يوم عرفة سار من مىن إىل عرفة فنـزل بنمرة إىل الزوال إن تيسر لـه، وإالَّ                   

  .فال حرج؛ ألن النـزول بنمرة سنة 
 ر على ركعتني جيمع ما مجع تقدمي كما فعـل الـنيب             فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعص     

  .ليطول وقت الوقوف والدعاء 
مث يتفرغ بعد الصالة للذكر والدعاء والتضرع إىل اهللا عز وجل ويدعو مبا أحـب رافعـاً يديـه                   

  . مستقبل القبلة ولو كان اجلبل خلفه؛ ألن السنة استقبال القبلة ال اجلبل 
ال إله إالَّ اهللا وحده ال شريك له، له امللـك           : " ذلك املوقف العظيم      يف وكان أكثر دعاء النيب     

  " . وله احلمد وهو على كل شيء قدير
فإن حصل له ملل وأراد أن يستجم بالتحدث مع أصحابه باألحاديث النافعة وقراءة ما تيسر من                

يف ذلـك اليـوم   الكتب املفيدة خصوصاً فيما يتعلق بكرم اهللا وجزيل هباته ليقوي جانب الرجاء     
  .كان ذلك حسناً 

مث يعود إىل التضرع إىل اهللا ودعائه وحيرص على اغتنام آخر النهار بالدعاء فإن خري الدعاء دعاء                 
  .يوم عرفة

فإذا وصلها صلى املغرب والعشاء مجعاً إالّ أن يصل مزدلفة          . فإذا غربت الشمس سار إىل مزدلفة       
  .قبل العشاء اآلخرة فيصليها يف وقتها 

كن إن كان حمتاجاً إىل اجلمع إما لتعب أو قلة ماء أو غريمها فال بأس باجلمع وإن مل يدخل وقت                    ل
  .الِعشاء 

وإن كان خيشى أن ال يصل مزدلفة إالَّ بعد نصف الليل فإنه يصلي ولو قبل الوصول إىل مزدلفـة                  
  . وال جيوز أن يؤخر الصالة إىل ما بعد نصف الليل 

مكـان  " الفجر صلى الفجر مبكراً بأذان وإقامة مث قصد املشعر احلـرام             ويبيت مبزدلفة فإذا تبني   
  .إن تيسر، فوحد اهللا وكرب ودعا مبا أحب حىت يسفر جداً " املسجد

وإن مل يتيسر له الذهاب إىل املشعر احلرام دعا يف مكانه ويكون حال الذكر والـدعاء مـستقبالً                  
  .القبلة رافعاً يديه 

  .ل أن تطلع الشمس إىل مىن ويسرع يف وادي حمسر فإذا أسفر جداً دفع قب
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فإذا وصل إىل مىن رمى مجرة العقبة وهي األخرية مما يلي مكة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد                 
  .األخرى كل واحدة بقدر احلمصة تقريباً يكرب مع كل حصاة 

مث ينـزل  . ون احللق   فإذا فرغ ذبح هديه مث حلق رأسه إن كان ذكراً وأما املرأة فحقها التقصر د              
  . ملكة فيطوف ويسعى للحج 

  .والسنة أن يتطيب إذا أراد النـزول إىل مكة للطواف بعد الرمي واحللق 
مث بعد الطواف والسعي يرجع إىل مىن فيبيت ا ليليت احلادي عشر والثاين عشر ويرمي اجلمرات                

  .الثالث إذا زالت الشمس يف اليومني 
  .ماشياً وإن ركب فال بأس واألفضل أن يذهب للرمي 

فريمي اجلمرة األوىل وهي أبعد اجلمرات عن مكة وهي اليت تلي مسجد اخليف بسبع حـصيات                
  .متعاقبات واحدة بعد األخرى ويكرب بعد كل حصاة 

مث يتقدم قليالً ويدعو دعاء طويالً مبا أحب فإن شق عليه طول الوقوف والدعاء مبا يسهل عليـه                  
صحل السنة ولو قليالً لي.  

  .مث يرمي اجلمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكرب مع كل حصاة 
مث يأخذ ذات الشمال فيقف مستقبل القبلة رافعاً يديه ويدعو دعاء طويالً إن تيسر له وإال وقف                 

  .بقدر ما تيسر 
  .مث يرمي مجرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكرب مع كل حصاة مث ينصرف وال يدعو بعدها 

إذا أمت رمي اجلمار يف اليوم الثاين عشر فإن شاء تعجل ونزل من مىن وإن شاء تأخر فبات ا ليلة                    ف
  .الثالث عشر ورمى اجلمار الثالث بعد الزوال كما سبق 

والتأخر أفضل، وال جيب إالّ أن تغرب الشمس يف اليوم الثاين عشر وهو مبىن، فإنه يلزمه التـأخر                  
  .عد الزوال حىت يرمي اجلمار الثالث ب

ال ينفر أحد حىت يكون      : "فإذا أراد اخلروج إىل بلده مل خيرج حىت يطوف للوداع لقول النيب             
  " . آخر عهده بالبيت

  . إالَّ أنه خفف عن احلائض ، فاحلائض والنفساء ليس عليهما 
  : فائدة 

  :جيب على احملرم حبج أو عمرة ما يلي 
  .يه من شرائع دينه كالصالة يف أوقاا مع اجلماعةـ أن يكون ملتزماً مبا أوجب اهللا عل١
فمن فرض فيهن احلج فال رفث      {ـ أن يتجنب ما ى اهللا عنه من الرفث والفسوق والعصيان            ٢

  ] . ١٩٧: سورة البقرة، اآلية [} وال فُسوق وال جدال يف احلج
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  .ـ أن يتجنب أذية املسلمني بالقول أو الفعل عند املشاعر أو غريها ٣
  .ـ أن يتجنب  مجيع حمظورات اإلحرام ٤
  .فال يأخذ شيئاً من شعره أو ظفره فأما نقش الشوكة وحنوه فال باس به وإن خرج دم/ أ 
وال يتطيب بعد إحرامه يف بدنه أو ثوبه أو مأكوله أو مشروبه وال يتنظف بصابون مطيب فأما                 / ب

  .ما بقي من أثر الطيب الذي تطيب به عند إحرامه فال يضر 
  .وال يقتل الصيد وهو احليوان الربي احلالل املتوحش أصالً / ج
  . وال جيامع / د

  . وال يباشر لشهوة بلمس أو تقبيل أو غريمها / هـ
  . وال يعقد النكاح لنفسه وال غريه وال خيطب امرأة لنفسه ولغريه / و
  .به وال يلبس القفازين ومها شراب اليدين فأما لف اليدين خبرقة فال بأس / ز

  . وهذه احملظورات السبعة حمظورات على الذكر واألنثى 
  : وخيتص الرجل مبا يلي 

ـ ال يغطي رأسه مبالصق فأما تظليله بالشمسية وسقف السيارة واخليمة ومحل العفش عليه فال               ١
  . بأس به 

 إزاراً  ـ ال يلبس القميص وال العمائم وال الربانس وال السراويل وال اخلفـاف إالَّ إذا مل جيـد                 ٢
  .فيلبس السراويل أو مل جيد نعلني فليلبس اخلفاف 

  . ـ ال يلبس ما كان مبعىن ما سبق فال يلبس العباءة وال القباء وال الطاقية وال الفنيلة وحنوها ٣
وجيوز أن يلبس النعلني واخلامت ونظارة العني ومساعة األذن وأن يلبس الساعة يف يده أو يتقلدها يف                 

  . يان واملنطقة ومها ما جتعل فيه النفقة عنقه ويلبس اهلم
وجيوز أن يتنظف بغري ما فيه طيب وأن يغسل وحيك رأسه وبدنه وأن سقط بذلك شـعر بـدون                   

  . قصد فال شيء عليه 
واملرأة ال تلبس النقاب وهو ما تستر به وجهها منقوباً لعينيها فيه وال تلبس الربقع أيضاً والـسنة                  

. اها رجال غري حمارم هلا فيجب علهيا ستره يف حال اإلحرام وغريها             أن تكشف وجهها إالَّ أن ير     
  .هـ .ا
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    يوميات احلجاج
  : احلمد هللا وكفى وصالة وسالماً على عباده الذين اصطفى، وبعد   
فهذه وريقات تشتمل على معلومات عن الركن اخلامس من أركان اإلسالم مستمدة من               

 واستنباطات أهل العلم مجعتها ورتبتها لتكون مـن العلـم            ، كتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه حممد       
  .النافع إن شاء اهللا 

  : وجتد أخي القارئ خالل تصفحك هلا ما يلي 
أعمال أيام احلج، كل يوم بالتفصيل واإليضاح زيارة املسجد النبوي، بدع احلج والعمرة والزيارة              

 .  
 مؤلفات الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني        وأهم املراجع اليت اعتمدت عليها بعد الكتاب والسنة ؛        

  .نفع اهللا بعلميهما . والشيخ حممد ناصر الدين األلباين 
ختاماً ، أشكر اهللا تعاىل على ما يسره يل من مجع هذا العلم وأدعوه أن جيعله من أسـباب لفـوز                     

  . جبنات النعيم 
  عبد اهللا بن أمحد العالف : وكتبه 

  

@òíëÛa@âìí@ÞbàÇc@Z@ @
  ) : الثامن من ذي احلجة(ام احلج أول أي

  .وقيل غري ذلك . يسمى اليوم األول يوم التروية؛ ألم كانوا يرتوون املاء 
واملرأة تلبس ما شـاءت     ) اإلزار والرداء األبيضني  (يستحب االغتسال والتنظيف ولبس اإلحرام      

  . وهذا للمتمتع ) النقاب والقفازين(غري 
  . للمتمتع ، أما القارن واملفرد فقد كان ذلك من قبل الدخول يف نية اإلحرام بالنسبة

  " . لبيك حجاً: "ل باحلج وتقول 
  ".وإن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين: "يستحب االشتراط يف حالة توقع عائق فتقول 

  .اجتناب مجيع حمظورات اإلحرام 
مد والنعمة لك وامللك،    لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن احل         : "اإلكثار من التلبية    

  " . ال شريك لك
  . االستمرار يف التلبية حىت رمي مجرة العقبة من اليوم العاشر 

  ) . ملبياً(االنطالق إىل مىن ـ إن مل تكن ا ـ 
  .البقاء يف مىن وأداء صالة الظهر والعصر واملغرب والعشاء ، والفجر من اليوم التاسع 



ــ ٢٧ ــ 

واحملافظة على سنة الفجر والوتر حيث      ) قصراً(رباعية ركعتني   تصلي كل صالة يف وقتها وتصلي ال      
  . حيافظ عليها كان املصطفى 

   .احملافظة على األذكار املشروعة الثابتة عنه 
   .املبيت يف مىن هذه الليلة أسوة باملصطفى 

  .إشغال الوقت بالذكر والقراءة وسؤال أهل العلم عن ما خفي حكمه 
  .فني واالضطباع ال يشرع إالَّ عند طواف القدوم يكون اإلحرام على الكت

  .جيتنب اجلدال والكالم فيما ال طائل منه 
  .البقاء حىت أداء صالة الفجر وعدم الذهاب إىل عرفة قبل ذلك إالَّ للضرورة 

@òÏŠÇ@âìí@ÞbàÇc@Z@ @
  ) : التاسع من ذي احلجة(ثاين أيام احلج 

اهللا أكـرب اهللا    (نطالق إىل عرفة ملبياً ومكـرباً       بعد أداء صالة الفجر وطلوع الشمس، عليك باال       
رافعـاً صـوتك يف التلبيـة       " أكرب اهللا أكرب، ال إله إال اهللا، اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد              

  .والتكبري 
  .الرتول إىل منرة إىل الزوال إن أمكن وإال فعرفة كلها موقف 

  . وقت الظهر البقاء يف عرفة وصالة الظهر والعصر قصراً يف
  .إن مل يتيسر لك الصالة مع اإلمام ، فتصلي كذلك لوحدك أو مع من حولك من أمثالك 

أفضل ما قلت أنا والنبيـون       : "اإلكثار من الدعاء والتهليل فإن خري الدعاء يوم عرفة، لقوله           
  " .  قديرال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل شيء: عشية عرفة

  .التفرغ بعد أداء الصالة للذكر والدعاء مستقبالً القبلة رافعاً يديك 
  .السنة للواقف يف يوم عرفة أالَّ يصوم هذا اليوم 

  :اإلفاضة من عرفات 
التوجه بعد غروب الشمس إىل مزدلفة بسكينة وهدوء، ال تزاحم الناس بـالنفس أو الدابـة أو                 

  . السيارة فإذا وجدت خلوة فأسرع 
  .عند الوصول إىل مزدلفة يؤذن ويقام ويصلى املغرب ثالثاً ويقام ويصلى العشاء قصراً ومجعاً 

  . ال يصلى بينهما وال بعد العشاء شيئاً 
  .يقضي الليل حىت الفجر 

  .إذا تبني الفجر يصلى يف أول وقته بأذان وإقامة 
  .د مغيب القمر إىل مىنجيوز للعجزة والضعفاء والنساء الذهاب بعد منتصف الليل أو بع



ــ ٢٨ ــ 

@†îÈÛa@âìí@ÞbàÇcZ@ @
  ) :العاشر من ذي احلجة(ثالث أيام احلج 

وتستقبل القبلة  )  وهو جبل يف املزدلفة   (بعد أداء صالة الفجر يف مزدلفة تذهب إىل املشعر احلرام           
  .وتدعو وتذكر اهللا وحتمده ولل وتكرب حىت يسفر جداً 

   .ومزدلفة كلها موقف ، فحيثما وقفت جاز
  .االنطالق إىل مىن ملبياً وعليك السكينة واهلدوء 

  .عند الوصول إىل وادي حمسر يسرع احلاج قدر اإلمكان 
  .تلتقط سبع حصيات من الطريق أو من مىن 

وتـستقبل  . إذا مت الوصول إىل مىن توجه إىل مجرة العقبة وهي آخر اجلمرات وأقرن إىل مكـة               
  . ن اليمني اجلمرة وتكون مكة عن اليسار ومىن ع

  .ترمي اجلمرة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد األخرى، تكرب مع كل حصاة 
  .ال ترمى اجلمرة إالّ بعد طلوع الشمس وجيوز بعد الزوال 

  .بانتهاء الرمي تنقطع التلبية 
وأيـام  ) يوم احلج األكـرب   (يوم العيد   : يذبح اهلدي إن كان لك هدي، ووقت الذبح أربعة أيام         

  . الثالثةالتشريق
  .يحلق الرأس أو يقصر، وبذلك تتحلل التحلل األول وحتل مجيع حمظورات اإلحرام عدا النساء 

  : اإلفاضة إىل مكة املكرمة 
  .يتوجه احلاج إىل مكة فيطوف بالبيت طواف اإلفاضة، وهو طواف احلج

  .تصلي ركعيت الطواف عند املقام إن تيسر أو يف أي مكان من احلرم 
 الصفا واملروة سعي احلج إن كنت متمتعاً ، وكذلك إن كنت غري متمتع ومل تسع مـع                  تسعى بني 

  . طواف القدوم 
  .بذلك يكون التحلل الثاين وحتل مجيع حمظورات اإلحرام حىت النساء 

  " . زمزم ملا شرب له"تشرب من ماء زمزم 
  .أداء صالة الظهر والعصر أو ما تيسر يف املسجد احلرام 

  .مىن واملبيت فيها ليلة احلادي عشر الرجوع إىل 
الرمي ـ فالذبح أو النحر ـ فاحللق ـ فطواف اإلفاضة ـ فالسعي     : السنة الترتيب يف املناسك 

  " . ال حرج.. ال حرج  : "لكن إذا قُدم شيء منها أو أُخر جاز له ذلك لقوله . للمتمتع 

@ @



ــ ٢٩ ــ 

@ÕíŠ’nÛa@âbíc@Þëc@ÞbàÇc@Z@ @
  " :دي عشر من ذي احلجةاحلا: "رابع أيام احلج 

  .جيب املبيت يف مىن وإقامة الصالة مع اجلماعة واألفضل يف مسجد اخليف 
أيام التشريق أيام    : "قال  . يسن التكبري املقيد بعد الصالة، واملطلق يف كل حال وزمان ومكان            

  " .أكل وشرب وذكر هللا
  .بعد الزوال يرمي احلاج اجلمرات الثالث 

  .ميها بسبع حصيات متعاقبات يكرب مع كل حصاة يبدأ بالصغرى فري
  .تكون مكة أثناء الرمي عن يسارك ومىن عن ميينك إن استطعت 

  .  مستقبالً القبلة بعد االنتهاء من رمي اجلمرة الصغرى يقف احلاج طويالً للدعاء كما فعل 
  .ينتقل للجمرة الوسطى ويفعل مثل فعله عند اجلمرة الصغرى 

  .ن رمي اجلمرة الوسطى يدعو طويالً مستقبالً القبلة بعد االنتهاء م
  . بعد ذلك ينتقل إىل مجرة العقبة فريميها بسبع حصيات مثل ما فعل سابقاً 

  .ال يبقى للدعاء بعد مجرة العقبة 
  .يكون املبيت يف مىن ليلة الثاين عشر 

  . أالَّ يبيت يف مىن : جيوز للمعذور يف الرمي ثالثة 
  . ني يف يوم أن جيمع رمي يوم
  . أن يرمي يف الليل 

  : أعمـال اليوم الثاين من أيام التشريق 
  ) : الثاين عشر من ذي احلجة(خامس أيام احلج 

بعد املبيت مبىن، يستغل الوقت يف فعل اخلريات وذكر اهللا واإلحـسان إىل اخللـق والتناصـح                 
  .والتواصي باخلري 

والوقوف للدعاء بعـد رمـي      . احلادي عشر متاماً    بعد الظهر ترمى اجلمرات الثالث مثل اليوم        
  .اجلمرة الصغرى والوسطى 

  : فمن تعجل يف يومني 
  .من أراد التعجل يف السفر فهو مشروع وجيب عليه االنصراف قبل غروب الشمس 

} فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه      {: قال تعاىل   . التوجه إىل املسجد احلرام مبكة لطواف الوداع        
 .  

@ @



ــ ٣٠ ــ 

àÇc@ÕíŠ’nÛa@âbíc@åß@sÛbrÛa@âìîÛa@Þb@Z@ @
  ) : الثالث عشر من ذي احلجة(سادس أيام احلج 

  : وهو خاص مبن تأخر 
  . بعد املبيت تعمل أعمال اليومني السابقني متاماً 

  .ترمى اجلمار 
  .يدعى بعد رمي اجلمرة الصغرى والوسطى 

  .يتجه بعد ذلك إىل مكة ألداء طواف الوداع عند السفر 
  " . ال ينفر أحد حىت يكون آخر عهده الطواف بالبيت : " قال 



ــ ٣١ ــ 

  )٢( زيارة املسجد النبوي
  

إذا أحب احلاج أن يزور املسجد النبوي قبل احلج أو بعده فلينو زيارة املسجد النبوي ال زيـارة                  
: القرب فإن شد الرحل على وجه التعبد ال يكون لزيارة القبور وإمنا يكون للمـساجد الـثالث                  

 أنـه   كما يف احلديث الثابت عن النيب       .  احلرام ، واملسجد النبوي ، واملسجد األقصى         املسجد
  " . ال تشد الرحال إالّ إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقصى: "قال 

بسم اهللا والصالة والسالم علـى      : "فإذا وصل املسجد النبوي قدم رجله اليمىن لدخوله  وقال           
 اهللا اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك أعوذ بـاهللا العظـيم وبوجهـه الكـرمي           رسول

واألوىل أن تكون صـالته يف الروضـة   . مث يصلي ما شاء " وبسلطانه القدمي من الشيطان الرجيم    
فـإذا  .  وحجرته اليت فيها قربه؛ ألن ما بينهما روضة من رياض اجلنـة            وهي ما بني منرب النيب      

السالم عليك أيها النيب ورمحة     : " فليقف أمامه بأدب ووقار وليقل       راد زيارة قرب النيب     صلى وأ 
اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم              .. اهللا وبركاته   

اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبـراهيم وعلـى آل               .. إنك محيد جميد    
أشهد أنك رسول اهللا حقاً وأنك قد بلغت الرسالة وأديـت األمانـة             .. نك محيد جميد    إبراهيم إ 

  " . ونصحت األمة وجاهدت يف اهللا حق جهاده، فجزاك اهللا عن أمتك أفضل ما جزى نبياً عن أمته
مث يأخذ ذات اليمني قلـيالً  . مث يأخذ ذات اليمني قليالً فيسلم على أيب بكر الصديق ويترضى عنه          

فيسلم على عمر بن اخلطاب ويترضى عنه وإن دعا له وأليب بكر رضي اهللا عنهما بـدعاء                 أيضاً  
  .مناسب فحسن 

وال جيز ألحد أن يتقرب إىل اهللا مبسح احلجرة النبوية أو الطواف ا وال يستقبلها حال الدعاء بل                  
ـ     ادات مبناهـا علـى   يستقبل القلة؛ ألن التقرب إىل اهللا ال يكون إالَّ مبا شرعه اهللا ورسوله والعب

  .االتباع ال على االبتداع 
 لعن زائرات القبور واملتخـذين عليهـا         وال قرب غريه؛ ألن النيب       واملرأة ال تزور قرب النيب      

 يف أي    وهي يف مكاا فيبلغ ذلك الـنيب         املساجد والسرج، لكن تصلي وتسلم على النيب        
" وا علي فإن صالتكم تبلغين حيث كنـتم       صل: " أنه قال    مكان كانت ففي احلديث عن النيب       

  ". إن هللا مالئكة سياحني يف األرض يبلغوين من أميت السالم: "وقال 

                                                 
  . رمحه اهللا تعاىل . حممد بن صاحل العثيمني / للشيخ  ،املنهج ملريد العمرة واحلج   )٢(



ــ ٣٢ ــ 

السالم عليكم أهل الديار مـن      : "وينبغي للرجل خاصة أن يزور البقيع وهي مقربة املدينة فيقول           
 منا ومنكم واملتـسأخرين     املؤمنني واملسلمني وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون يرحم اهللا املستقدمني          

  . نسأل اهللا لنا ولكم العافية اللهم ال حترمنا أجرهم وال تفتنا بعدهم واغفر لنا وهلم
 وأصحابه يف تلك الغزوة من جهـاد وابـتالء          وإن أحب أن يأيت أُحداً ويتذكر ما جرى للنيب          

 فـال بـأس     نيبومتحيص وشهادة مث يسلم على الشهداء هناك مثل محزة بن عبد املطلب عم ال             
  بذلك 

  . فإن هذا قد يكون من السري يف األرض املأمور به واهللا أعلم 
  

  )٣(بدع احلج والعمرة والزيارة 
  ، }قـل يـا أيهـا الكـافرون       {صالة ركعتني حني اخلروج إىل احلج، يقرأ يف األوىل بعد الفاحتة            

ويقـرأ آيـة    .." جهـت اللهم بك انتشرت، وإليك تو    : "فإذا فرغ قال    ) اإلخالص(ويف الثانية   
الكرسي، وسورة اإلخالص، واملعوذتني وغري ذلك مما جاء يف بعض الكتب الفقهيـة  ـ صـالة    

وآية الكرسي ) آل عمران(أربع ركعات ـ قراءة املريد للحج إذا خرج من منـزله آخر سورة  
  . وأم الكتاب، بزعم أن فيها قضاء حوائج الدنيا واآلخرة ) وإنا أنزلناه(

د توديعهم ـ توديع احلجاج من قبل بعض الدول باملوسيقى ، السفر وحده أنساً بـاهللا   األذان عن
كما يزعم بعض الصوفية ـ السفر من غري زاد لتصحيح دعوى التوكل ـ السفر لزيارة قبـور    
األنبياء والصاحلني ـ عقد الرجل على املرأة املتزوجة إذا عزمت احلج ، وليس معها حمرم، يعقـد   

معها كمحرم ـ اختاذ نعل خاصة بشروط معينة معروفة يف بعض الكتب ـ اإلحرام   عليها ليكون 
قبل امليقات ـ االضطباع عند اإلحرام ـ احلج صامتاً ال يتكلم ـ التلبية مجاعة يف صوت واحد    
ـ التكبري والتهليل بدل التلبية ـ قصد اجلبال والبقاع اليت حول مكة، مثل جرب حراء واجلبـل   

إنه كان فيه الفداء ، وحنو ذلك ـ قصد الصالة يف مسجد عائشة  : والذي يقال الذي عند مىن، 
  ) . التنعيم(بـ 

اخل ـ تقبيل الركن اليماين ـ تقبيـل    ... اللهم أظلين يوم ال ظل إالَّ ظلك : الدعاء حتت امليزاب
 عـشر  الركنني الشاميني واملقام واستالمهما ـ التمسح حبيطان الكعبة واملقام ـ السعي أربعـة   

شوطاً حبيث خيتم على الصفا ـ تكرار السعي يف احلج أو العمرة ـ صالة ركعتني بعد الفراغ من   
السعي ـ السكوت على عرفات وترك الدعاء ـ الصعود إىل جبل الرمحة يف عرفات ـ إفاضـة     

                                                 
  . رمحه اهللا تعاىل  . ناصر الدين األلباينحممد / للشيخ  ،والعمرة خمتصر من مناسك احلج    )٣(



ــ ٣٣ ــ 

البعض قبل غروب الشمس ـ ترك املبادرة لصالة املغرب فور النـزول يف املزدلفة ،واالنشغال  
ذلك بلقط احلصى ـ الغسل لرمي اجلمار ـ غسل احلصيات قبل الرمي ـ التسبيح أو غريه    عن 

  . من الذكر مكان التكبري ـ رمي اجلمرات بالنعال وغريها 
الرغبة عن ذبح الواجب من اهلدي إىل التصدق بثمنه، بزعم أن حلمه يذهب إىل التراب لكثرته،                 

 باملقام واملنرب لقضاء احلاجات ـ كتابة احلجاج أمساءهم  ربط اخلرق. وال يستفيد منها إالَّ القليل 
على عمد وحيان الكعبة وتوصيتهم بعضهم بذلك ـ استباحتهم املرور بـني يـدي املـصلي يف     

ـ اخلروج من " احلاج"املسجد احلرام ومقاومتهم للمصلي الذي يدفعهم ـ منادام ملن حج بـ  
 بعد طواف الوداع على القهقرى ـ تبييض بيت  مكة لعمرة تطوع ـ اخلروج من املسجد احلرام 

  . ونقشه بالصور ، وكتب اسم احلاج وتاريخ حجه عليه ) اجلري(احلجاج بالبياض 

@ñ‰bíŒÛa@Ê†iZ   
اللهم هذا حـرم رسـولك،   :  بالسفر ـ القول إذا وقع بصره على حيطان املدينة قصد قربه 

احلساب ـ قصد استقبال القرب أثناء الـدعاء   فاجعله يل وقاية من النار، وأماناً من العذاب وسوء 
 إىل اهللا يف الدعاء ـ طلب الـشفاعة   ـ قصد القرب للدعاء عنده رجاء اإلجابة ـ التوسل به  

وغريها منه ـ قصد الصالة جتاه قربه ـ اجللوس عند القرب وحوله للتالوة والذكر ـ قصد القرب    
. سجد النبوي على القهقري عنـد الـوداع   النبوي للسالم عليه دبر كل صالة ، اخلروج من امل   

  .أهـ 

@ @

@ @



ــ ٣٤ ــ 

  )٤(من أخطاء احلجاج واملعتمرين 

  
احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على نبيه حممد بن عبد اهللا وعلى آله وصحبه، ومـن                  

  : أما بعد . تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
، أو زيارة مسجد رسـول اهللا     فيا أخي املسلم، يا من وفدت إىل حرم اهللا ألداء العمرة أو احلج              

لقد كان من نعمة اهللا سبحانه عليك أن هيأ لك األسباب، ويسر لك الوصول إىل هذه البقـاع                  
رواه " [خذوا عين مناسككم  : " القائل   املباركة فهنيئاً ملن وفقه اهللا تعاىل التباع سنة نبيه حممد           

  .ة تفسد عليه ثواب عمله وحترمه أجر سعيه ، وهنيئاً ملن أدى نسكه دومنا خطأ أو بدع]البخاري
وحيث أن هناك الكثري من األخطاء اليت يقع فيها احلجاج بقصد أو بغري قصد؛ فإن مـن                 
الواجب علينا مجيعاً نشر التوعية اإلسالمية الصحيحة لبيان هذه األخطاء والتحذير من الوقـوع              

هللا تعاىل ـ سائالً املوىل عز وجـل أن   فيه، حىت يكون العمل مقبوالً، والسعي مشكوراً ـ بإذن ا 
  . يلهمنا مجيعاً اهلداية والرشاد، وأن يوفقنا ملا فيه اخلري والسداد، واحلمد هللا رب العباد 

@âaŠy⁄bi@ÕÜÈnm@õbİc@Z@ @
ـ جتاوز امليقات وعدم اإلحرام منه، وهذا خطأ يقع فيه كثري من احلجاج، فعلى مـن جتـاوز                  ١

 إىل امليقات مرة أخرى ليحرم منه أو ذبح فدية مبكة املكرمة وتفريقهـا              امليقات ومل حيرم أن يعود    
  .على فقراء احلرم وال يأكل منها أو يهدي شيئاً 

ـ اعتقاد أن ركعيت اإلحرام واجبة، وهذا غري صحيح فليس هناك دليل على وجوا، وإمنا هي                ٢
  .مستحبة 

هو أمر منهي عنه، فاملرأة ليس هلا لباس        ـ لبس النساء بعض الثياب اليت فيها تشبه بالرجال، و         ٣
خاص يف اإلحرام ، كما هو احلال عند الرجال، مث ألن التشبه منهي عنه مطلقاً، ملا روى البخاري                  

 املتشبهني من الرجـال  لعن رسول اهللا : "وغريه عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ أنه قال   
  بالنساء، 

  " . واملتشبهات من النساء بالرجال
ـ تعمد البعض اإلحرام للحج من املسجد احلرام يف اليوم الثامن من ذي احلجة، وهـذا غـري                  ٤

 وأصحابه الكرام الذين صحيح فعلى احلاج أن يحرم من املكان الذي هو فيه مبكة اقتداًء بالنيب         
  .أحرم بعضهم من األبطح 

                                                 
  . صاحل أبو عراد الشهري : مجع وإعداد الدكتور     )٤(



ــ ٣٥ ــ 

عن كتفه اليمىن ويبقى كذلك     ـ االضطباع عند اإلحرام ويقْصد به أن يكشف احملرم اإلحرام           ٥
إىل أن حيل من إحرامه، وهذا خطأ شائع عند كثري من احلجاج، والصحيح أن كشف اإلحرام عن                 

مشروع يف حالة طواف القدوم فقط، فإذا فرغ منـه أعـاد            ) االضطباع(الكتف اليمىن للمحرم    
  . ردائه إىل حالته قبل الطواف بأن يغطي كتفيه باإلحرام ويكمل نسكه 

 الرمل يف أشواط الطواف كلها؛ وهذا خطأ فالرمل ـ يقصد به إسراع املشي مـع مقاربـة    ـ٦
اخلطوات يف الطواف ـ ال يكون إالَّ يف األشواط الثالثة األوىل منه؛ أما األشواط األربعة الباقيـة   

  . فليس فيها رمل وإمنا يسري الطائف فيها سرياً عادياً 
صحيح أن على احملرم أن يكثر من التلبية وحيافظ عليها حـىت            ـ إمهال التلبية بعد اإلحرام وال     ٧

  .يرمي احلاج جرة العقبة يوم النحر 
٨                  ـ اعتقاد البعض أنه ال جيوز له تغيري مالبس اإلحرام أو تنظيفها وهذا خطأ ؛ حيث أن للحاج

  . واملعتمر أن يغري لباس اإلحرام وغسله مىت دعت احلاجة إىل ذلك 
 لباس مل يلبسه املُحرم عند اإلحرام ال جيوز له لبسه بعد ذلك، وهذا خطأ               ـ ظن البعض أن أي    ٩

  .فللحاج أن يلبس ما شاء ما مل يكن خميطاً كاحلذاء، واخلامت، والساعة، واحلزام، والنظارة وحنوها 
ـ لبس القفازين يف اليدين، واالنتقاب للمرأة احملرمة، وهذا خطأ يقع فيه كثري من النـساء،                ١٠
نة عدم لبسهما؛ ألن النيب والس    ى عن ذلك، فعن ابن عمر ـ رضي اهللا عنهما ـ أن الـنيب 
   أخرجه أمحد وأبـو داود وابـن ماجـه         " [ال تنتقب املرأة احملرمة وال تلبس القفازين      : " قال

وهنا جتدر اإلشارة إىل أن على املرأة تغطية الوجه عنـدما تكـون حبـضرة الرجـال                 ] والبيهقي
  .عند خمافة الفتنة األجانب، و

يرفع الرجال أصـوام    : "ـ رفع بعض النساء أصوان بالتلبية، وهذا خمالف للسنة حلديث           ١١
وروي عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنـهما   " بالتلبية، أما املرأة فإا تسمع نفسها، وال ترفع صوا

ليس على النساء أن : "هما ـ  وعن ابن عمر ـ رضي اهللا عن " ال ترفع املرأة صوا بالتلبية: "ـ 
  " . يرفعن أصوان بالتلبية

@ÒaìİÛbi@ÕÜÈnm@õbİc@Z@ @
ـ البدء بالطواف قبل حماذاة احلجر األسود، أو بدءاً من على مستوى باب الكعبـة، وهـذا         ١٢

خطأ وغلو ألن السنة بدء الطواف باستالم احلجر األسود، إن متكن املسلم من ذلك أو االكتفاء                
  . إليه باإلشارة
ـ عدم الطواف بالبيت كامالً كأن يطاف بالكعبة وحدها وال يطاف ِحبجر إمساعيل معه وهذا               ١٣

  . خطأ كبري، فاِحلجر جز من الكعبة وال يصح الطواف بدونه، ومن وقع يف ذلك فعليه اإلعادة 



ــ ٣٦ ــ 

 فإن مل يتيـسر     ـ تقبيل الركن اليماين من الكعبة والسنة مسحه باليد اليمىن إن تيسر ذلك،            ١٤
  .فعلى الطائف أن ميضي دون اإلشارة إليه 

ـ املزامحة واملشامتة ورفع الصوت ورمبا إيذاء الغري من أجل تقبيل احلجر األسود، وهذا أمر               ١٥
املسلم من سلم املسلمون من لسانه      : " قوله   خمالف للسنة النبوية وتعاليم الدين؛ فقد صح عنه         

  ] . رواه الشيخان" [ويده
ـ التمسح باحلجر األسود أو التربك به، أو التمسح حبيطان وأركان الكعبة أو كـسوا أو                ١٦

 الذي مل يصح أنه مسح سوى الركن اليمـاين باليـد            وهذا خمالف لسنة النيب     . باملقام وحنوها 
  .اليمىن، واحلجر األسود من الكعبة 

 واالعتماد على ما يتداوله     ـ ختصيص كل شوط من أشواط الطواف أو السعي بدعاٍء معني،          ١٧
 بعض احلجاج واملعتمرين من كتيبات وأدعية مل يرتل اهللا ا من سلطان، ومل تثبت عن الرسول                 

والصحيح أن على احلاج أو املعتمر االشتغال يف طوافه وسعيه بذكر اهللا سبحانه وتالوة القـرآن                
ه خصص دعاًء لكل شوط أو حنـو         أن الكرمي، والدعاء لنفسه وللمسلمني، فلم يثبت عن النيب         

 مسعت رسول اهللا : ذلك سوى ما روي عن عبد اهللا بن السائب ـ رضي اهللا عنه ـ أنه قال   
ربنا آتنا يف الدنيا حسنةً ويف اآلخرة حـسنةً وقنـا           {: يقول بني الركن اليماين واحلجر األسود       

  ] . رواه أمحد وأبو داود وابن حبان وصححه[} عذاب النار
رديد األدعية اجلماعية خلف من يدعو بشكل مزعج، وأصوات مرتفعة، تذهب اخلشوع،            ـ ت ١٨

وتشوش على الطائفني إضافة إىل أن يف ذلك خمالفة للسنة ، فاملشروع أن يدعو كل شخص لنفسه         
  . وملن شاء بدون رفع صوته 

مدعاة حلدوث  ـ الوقوف عند اخلط احملاذي للحجر ألسود والتكبري ثالثاً، وهذا خطأ شائع و            ١٩
الزحام، وتعطيل الطواف، والصحيح أن على الطائف أن يكبر مرة واحدة وهـو سـائر بـدون     

  . وقوف أو تعطيل لآلخرين 
ـ اإلصرار على أداء ركعتني خلف مقام إبراهيم مع اإلطالة يف القراءة والركوع والسجود،              ٢٠

 العلماء قد أفتوا جبواز أداء هـاتني         خيفف هاتني الركعتني، مث إن     وهذا خمالف للسنة فقد كان      
  . الركعتني يف أي مكان من احلرم إذا كان الزحام شديداً 

@ïÈÛbi@ÕÜÈnm@õbİcZ@ @
إن الصفا واملروة من شعائر اهللا فمن حج البيت أو اعتمر فال جنـاح              {: ـ تالوة قوله تعاىل     ٢١

، يف كل شوط من أشـواط       ] قرةالب[} عليه أن يطوف ما ومن تطوع خرياً فإن اهللا شاكرٌ عليم          



ــ ٣٧ ــ 

السعي، وهذا غري صحيح؛ ألن الصواب قراءا مرة واحدة عند االقتراب من الـصفا يف بدايـة     
  .السعي فقط، وبعد متام الطواف وال تقرأ عند املروة 

ـ االستمرار يف السعي عند إقامة الصالة؛ وهذا خطأ، فالواجب على من أدركتـه الـصالة                ٢٢
قطع سعيه، ويؤدي الفريضة حىت ال تفوته صالة اجلماعة مث يكمل السعي من             وهو يف السعي أن ي    
  .حيث قطع الشوط 

ـ اعتقاد أن الوضوء الزم للسعي بني الصفا واملروة، وهذا أمر غري صحيح، فال يلزم للسعي                ٢٣
  .الطهارة وإن كان الساعي على طهارة كان ذلك أحسن إالَّ أنه غري الزم 

رة مواصلة السعي بعد الطواف مباشرة وهذا خطـأ، والـصحيح أن            ـ اعتقاد البعض بضرو   ٢٤
  . للمسلم الراحة بينما ولو بني األشواط، فال يكلف اهللا نفساً إال وسعها 

ـ الركض الشديد بني الصفا واملروة وهذا خطأ، والصحيح أن يكون الـسري بـني الـصفا        ٢٥
سعي الشديد بينهما للرجـال فقـط دون        واملروة عادياً إالّ ما بني العلمني األخضرين فاألفضل ال        
ليس على النساء سـعي بالبيـت ـ أي    : "النساء حلديث ابن عمر ـ رضي اهللا عنهما ـ قال   

  ] . أخرجه البيهقي" [الرمل ـ وال بني الصفا واملروة
ـ رفع الصوت بالدعاء أو ترديد الدعاء اجلماعي بشكل يشوش على اآلخـرين، ويقطـع               ٢٦

ن من آداب الدعاء املناجاة واخلشية واخلشوع واالنكـسار ال الـصراخ          خشوعهم وهذا خطأ فإ   
  . والصياح واإلزعاج

ـ اعتبار الشوط الواحد من الصفا إىل الصفا مرة أُخرى وهذا خطأ؛ ألن عـدد األشـواط                 ٢٧
بذلك يكون أربعة عشر شوطاً والصحيح أن الشوط يف السعي يبدأ بالـصفا وينتـهي بـاملروة،                 

  .السعي عند املروة وهكذا حىت ينتهي 
ـ ختصيص بعض األدعية ألشواط السعي، وهذا غري صحيح فليس هناك دعاٌء حمدد لكـل               ٢٨

شوط وإمنا على احلاج أو املعتمر االنشغال يف سعيه بذكر اهللا جل وعال، أو قراءة القرآن الكرمي                 
  .أو الدعاء لنفسه وإلخوانه املسلمني 

االضطباع ال يكون إالّ يف طواف القدوم فقط، أما يف          ـ االضطباع يف السعي، وهذا خطأ ، ف       ٢٩
بقية املناسك فال يشرع االضطباع وعلى احلاج أو املعتمر تغطية كتفه باإلحرام وعدم  كـشفها                

   .ألن ذلك مل يثبت عن الرسول 
ـ الصعود إىل أعلى الصفا وأعلى املروة وهذا خطأ وفيه تعب ومشقة ، والـسنة أن يرتفـع           ٣٠

  . ليالً ولو مل يبلغ آخرمها الساعي ق

@ @



ــ ٣٨ ــ 

@–ÔnÛaë@ÕÜ§bi@ÕÜÈnm@õbİc@Z@ @
ـ االكتفاء بقص بعض الشعرات من أطراف ووسط الرأس وهذا ال يكفي وال حيـصل بـه                 ٣١

التحلل من اإلحرام والصحيح أن يقَصر من مجيع شعر الرأس حىت يكون ذلك جمزئاً، واألفـضل                
  . ا للمحلِّقني ثالثاً وللمقصرين مرة واحدة  دعاحللق جلميع شعر الرأس؛ ألن النيب 

 الـذي   ـ حلق اللحى عند حلق شعر الرأس وهذا خطأ كبري، وخمالفة صرحية هلدي النيب               ٣٢
  .أمر بإعفاء اللحى وعدم حلقها 

 مـع   ـ املكوث مبكة بعد طواف الوداع لفترة زمنية طويلة، وهذا خمالف ألمر رسول اهللا             ٣٣
 قال أهل العلم ـ باإلقامة اليسرية ألداء الصالة أو انتظار الرفقـة أو   مراعاة أنه ال بأس ـ كما 

إصالح عطل يف السيارة أو شراء ما البد منه، ولكن إذا طال املقام فإن األحوط إعادة طـواف                  
  . الوداع 
ـ زيارة بعض األماكن اليت مل تشرع زيارا على سبيل التعبد، مثل غار حراء يف جبل النور،                 ٣٤

 وغري ذلك من األماكن واآلثار      يف جبل ثور، واملكان الذي يعتقد أنه مكان مولد النيب           والغار  
اليت ال حقيقة ملا يقال عن بعضها وال مزية توجب زيارا أو قصدها للصالة عندها أو الـدعاء أو      

 غري ذلك من أنواع العبادة ؛ مث ألن ذلك كله من مجلة البدع احملدثة فلم يثبت عـن الـنيب                     
صحابه الكرام أم فعلوا ذلك؛ إضافة إىل أن تعظيم اآلثار وتقديس البقاع واألماكن والتقرب              وأ

  . إىل اهللا بذلك وسيلة من وسائل الشرك والعياذ باهللا 
ـ كشف كثري من النساء املعتمرات واحلاجات لوجوههن حبضرة الرجال غري احملارم سـواًء              ٣٥

 أن حمرمات وهذا ال جيوز فاملرأة احملرمة جيب عليهـا           يف الطواف أو السعي أو يف املشاعر حبجة       
تغطية وجهها عندما تكون حبضرة الرجال غري احملارم ملا جاء يف احلديث عن عائشة ـ رضـي اهللا   

 حمرمات؛ فإذا حـاذوا بنـا   كان الركبان ميرون بنا وحنن مع رسول اهللا : "عنها ـ أا قالت  
رواه أبو داود وابن ماجه     " [ وجهها؛ فإذا جاوزونا كشفناه    أسدلت إحدانا جلباا من رأسها على     
  ] .والبيهقي وابن خزمية وصححه احلاكم

ـ اعتقاد البعض من احلجاج واملعتمرين أنه ال جيوز للمحرم تغطية الرأس مثالً بغري مالصـق                ٣٦
ـ                شيء مثل الشمسية وسقف السيارة وحنو ذلك، وهذا خطأ؛ ألن املنهي عنه تغطية احملرم لرأسه ب

  .مالصق كالعمامة وحنوها مما يغطى به الرأس يف العادة 

@ @

@ @



ــ ٣٩ ــ 

@ðìjäÛa@†v½a@ñ‰bíŒi@ÕÜÈnm@õbİcZ@ @
 يف املسجد النبوي باملدينة وهذا خطأ شـائع         ـ اعتقاد أن احلج ال يتم إالَّ بزيارة قرب النيب           ٣٧

لعلماء أن ما ورد يف     وقد بين ا  .  من أركان احلج وال من واجباته وسننه       فليست زيارة قرب النيب     
  . هذا الشأن من أحاديث غري صحيحة أبداً 

 وصاحبيه وهذا غري صـحيح،      ـ اعتقاد أن السفر إىل املدينة املنورة ألجل زيارة قرب النيب            ٣٨
 فشد الرحال يكون إىل املسجد النبوي جائز لفضل الصالة فيه؛ ألا كما ثبت عن الرسـول                 

  .مضاعفة بألف صالة 
له بعض اجلهلة من التمسح باجلدران والقضبان احمليطة بالقرب والتربك بذلك، ومناداة            ـ ما يفع  ٣٩

 ودعائه والطواف بقربه وحنو ذلك من البدع والضالالت اليت قد يقع اإلنسان بسببها              الرسول  
  . يف الشرك والعياذ باهللا 

عي اإلجابة وهذا خطأ؛    ـ استقبال بعض الزائرين القرب عند الدعاء ظناً منهم أن ذلك من دوا            ٤٠
  .فالواجب استقبال القبلة عند الدعاء 

 وأصحابه الكرام   ـ زيارة بعض األماكن اليت يزعم الكثري من الناس أا من آثار الرسول              ٤١
  . على وجه التعبد والتربك ا وهذا غري صحيح 

عن رسول اهللا   ـ زيارة ما يسمى باملساجد السبعة والصالة فيها وهذا خطأ، فلم يثبت ذلك              ٤٢
 وال أحٍد من أصحابه الكرام  .  
ـ االعتقاد بأن من زار املدينة أن يصلي عدداً معيناً من الصلوات يف املسجد النبوي وهذا ٤٣

  .غري صحيح، ومل يثبت فيه شيء 
  
  



ــ ٤٠ ــ 

   )٥(من أحكام النساء يف احلج 
  

  :لم وبعداحلمد هللا وحده والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله و صحبه وس
فهذه بعض األسئلة اليت أجاب عليها فضيلة الشيخ حممد بن صاحل ابن عثيمني يف رسـالة      

الدليل واملنهاج يف   " سؤاالً من احليض وسبق نشرها يف عدة كتيبات ونشرت أيضاً يف كتاب              ٦٠
  . وهاهي مفردة " يوميات احلجاج

 وأخواتـه املـسلمني     نسأل اهللا أن ينفع ا من كتبها ونشرها ووزعهـا بـني إخوانـه             
  .آمني .. واملسلمات

  عبد اهللا بن أمحد العالف / وكتبه 
كيف تصلي احلائض ركعيت اإلحرام وهل جيوز للمرأة احلائض ترديد آي الذكر احلكيم يف              / ١س

  سرها أم ال ؟
 أنه شـرع ألمتـه      ينبغي أن نعلم أن اإلحرام ليس له صالة فإنه مل يرد عن النيب              : أوالً  / ١ج

  . لإلحرام ال بقوله وال بفعله وال بإقراره صالة 
 إن هذه املرأة احلائض اليت حاضت قبل أن حترم ميكنها أن حترم وهي حائض؛ ألن النيب                 : ثانياً  

أمر أمساء بنت عميس امرأة أيب بكر رضي اهللا عنه وعنها، حني نفست يف ذي احلليفة أمرهـا أن                   
ى على إحرامها حىت تطهـر مث تطـوف بالبيـت           تغتسل بثوب وحترم وهكذا احلائض أيضاً وتبق      

  .وتسعى
فنعم احلائض هلا احلق أن تقرأ القرآن عند احلاجة         . هل هلا أن تقرأ القرآن      : وأما قوله يف السؤال     

أو املصلحة أما بدون حاجة وال مصلحة إمنا تريد أن تقرأه تعبداً وتقربـاً إىل اهللا فاألحـسن أالَّ                   
  .رأهتق
ىل احلج وجاءا العادة الشهرية منذ مخسة أيام من تـاريخ سـفرها وبعـد               سافرت امرأة إ  / ٢س

وصوهلا إىل امليقات اغتسلت وعقدت اإلحرام وهي مل تطهر من العادة وحني وصـوهلا إىل مكـة                 
املكرمة ظلت خارج احلرم ومل تفعل شيئاً من شعائر احلج أو العمرة ومكثت يـومني يف مـىن مث                   

اسك العمرة وهي طاهرة مث عاد الدم إليها وهـي يف طـواف             طهرت واغتسلت وأدت مجيع من    

                                                 
  . حممد بن صاحل العثيمني ـ رمحه اهللا تعاىل ـ / للشيخ    )٥(



ــ ٤١ ــ 

اإلفاضة للحج إال أا استحت وأكملت مناسك احلج ومل خترب وليها إالَّ بعد وصوهلا إىل بلدها فما                 
  حكم ذلك؟ 

احلكم يف هذا أن الدم الذي أصاا يف طواف اإلفاضة إذا كان هو دم احليض الذي تعرفـه                  / ٢ج
 طواف اإلفاضة مل يصح ويلزمها أن تعود إىل مكة لتطوف طواف اإلفاضـة              بطبيعته وأوجاعه فإن  

فتحرم بعمرة من امليقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر مث طواف اإلفاضة، أما إذا كـان                
الزحام أو الروعة أو ما شـابه  هذا الدم ليس دم احليض الدم الطبيعي املعروف وإمنا نشأ من شدة             

ذلك؛ فإن طوافها يصح عند من ال يشترط الطهارة للطواف فإن مل ميكنها الرجـوع يف املـسألة                  
  . األوىل حبيث تكون يف بالد بعيدة فحجها صحيح ألا ال  تستطيع أكثر مما صنعت 

ر فـوراً ،    قدمت امرأة حمرمة بعمرة وبعد وصوهلا إىل مكة حاضت وحمرمها مضطر للـسف            / ٣س
  وليس هلا أحد مبكة فما احلكم ؟

تسافر معه وتبقى على إحرامها، مث ترجع إذا طهرت وهـذا إذا كانـت يف اململكـة ألن                  : ٣ج
الرجوع سهال وال حيتاج إىل تعب وال إىل جواز سفر وحنوه، أما إذا كانت أجنبية ويشق عليهـا                  

 نفس السفر؛ ألن طوافها حينئٍذ      الرجوع فإا تتحفض وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرا يف        
  .صار ضرورة والضرورة تبيح احملظور 

  ما حكم املرأة املسلمة اليت حاضت يف أيام حجها أجيزئها ذلك احلج ؟/ ٤س
هذا ال ميكن اإلجابة عنه حىت يعرف مىت حاضت وذلك ألن بعض أفعال احلـج ال مينـع                  : ٤ج

 تطوف إالَّ وهي طاهرة وما سواه من املناسك         احليض منه وبعضها مينع منه، فالطواف ال ميكن أن        
  . ميكن فعله مع احليض 

لقد قمت بأداء فريضة احلج العام املاضي وأديت مجيع شعائر احلج ما عدا             : تقول السائلة   / ٥س
طواف اإلفاضة وطواف الوداع حيث منعين منها عذر شرعي فرجعت إىل بييت يف املدينة املنـورة                

أليام ألطوف طواف اإلفاضة وطواف الوداع وجبهٍل مين بأمور الـدين           على أن أعود يف يوم ن ا      
فقد حتللت من كل شيء وفعلت كل شيء حيرم أثناء اإلحرام، وسألت عن رجوعي ألطوف فقيل                
يل ال يصلح لك أن تطويف فقد أفسدت وعليك اإلعادة أي إعادة احلج مرة أخرى يف العام املقبل                  

يح ؟ وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي؟ وهـل             مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صح       
  .علي إعادته أفيدوين عما جيب فعله بارك اهللا فيكم

وأنت يف هذه احلالة جيب عليك أن       . هذه أيضاً من البالء الذي حيصل من الفتوى بغري علم         / ٥ج
 مـا   ترجعي إىل مكة وتطويف طواف اإلفاضة فقط أما طواف الوداع فليس عليك طـواف وداع              

دمت كنت حائضاً عند اخلروج من مكة؛ وذلك ألن احلائض ال يلزمها طواف الوداع حلـديث                



ــ ٤٢ ــ 

أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيـت إالَّ أنـه خفـف عـن               : "ابن عباس رضي اهللا عنهما      
 ملا أخرب   وألن النيب   " . أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف     : "، ويف رواية أليب داود    "احلائض

ودلَّ هذا أن طواف الـوداع يـسقط عـن          " فلتنفر إذاً : " طافت طواف اإلفاضة قال      أن صفية 
وملَّا كنت حتللت من كل شيء جاهلة فـإن هـذا ال            . احلائض أما طواف اإلفاضة فالبد لك منه        

ربنـا ال  {: يضرك ألن اجلاهل الذي يفعل شيئاً من حمظورات اإلحرام ال شيء عليه لقوله تعـاىل   
وليس عليكم جناح فيمـا     {: وقوله  " . قد فعلت : "قال اهللا تعاىل    } ا أو أخطأنا  تؤاخذنا إن نسين  

فجميع احملظورات اليت منعها اهللا تعاىل على احملرم إذا فعلها          } أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم     
  .جاهالً أو ناسياً أو مكرهاً فال شيء عليه لكن مىت زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به 

املرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان احلج عدا الطواف والـسعي إالَّ               / ٦س
أا الحظت أا طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو                

  طواف احلج ؟
ـ               / ٦ج ني قالـت   ال جيوز هلا أن تغتسل وتطوف حىت تتيقن الطهر والذي يفهم من الـسؤال ح
أا مل تر الطهر كامالً ، فالبد أن ترى الطهر كامالً فمـىت طهـرت اغتـسلت وأدت                  ) مبدئياً(

 سئل يف احلج عمن سعى قبل أن        الطواف والسعي وإن سعت قبل الطواف فال حرج ألن النيب           
  .ال حرج : يطوف فقال 

ت إىل جدة حلاجة هلا     امرأة أحرمت باحلج من السيل وهي حائض وملَّا وصلت إىل مكة ذهب           / ٧س
وطهرت يف جدة واغتسلت ومشطت شعرها مث أمتت حجها فهل حجها صحيح  وهل يلزمهـا                

  شيء؟
  .حجها صحيح وال شيء عليها : ٧ج
أنا ذاهبة للعمرة ومررت بامليقات وأنا حائض فلم أُحرم وبقيـت يف مكـة حـىت                : سائلة  / ٨س

   جيب علي ؟ طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما
هذا العمل ليس جبائز واملرأة اليت تريد العمرة ال جيوز هلا جماوزة امليقات إالَّ بإحرام حىت لو                 / ٨ج

والدليل لـذلك أن أمسـاء بنـت    . كانت حائضاً فإا حترم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح          
 يريد حجة الوداع     نازل من ذي احلليفة    عميس زوجة أيب بكر رضي اهللا عنهما ولدت و النيب           

ودم احليض كدم   " اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي   : " كيف أصنع ؟ قال      فأرسلت إىل النيب    
اغتـسلي  : النفاس فنقول للمرأة احلائض إذا مرت بامليقات وهي تريد العمرة أو احلج نقول هلا               
 حترم سـواء    واستثفري بثوب وأحرمي، واالستثفار معناه أا تشد على فرجها خرقة وتربطها مث           

باحلج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إىل مكة ال تأيت إىل البيت وال تطوف به حىت تطهر                  



ــ ٤٣ ــ 

افعلي ما يفعل احلاج غري أن ال       : " لعائشة حني حاضت يف أثناء العمرة قال هلا          وهلذا قال النيب    
ضاً ذكرت عائشة   هذه رواية البخاري ومسلم ويف صحيح البخاري أي       " تطويف بالبيت حىت تطهري   

أا ملا طهرت طافت بالبيت وبالصفا واملروة فدل هذا على أن املرأة إذا أحرمت باحلج أو العمرة                 
وهي حائض أو أتاها احليض قبل الطواف فإا ال تطوف وال تسعى حىت تطهر وتغتسل أمـا لـو                   

لو كان عليها   طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها احليض فإا تستمر وتسعى و             
  .احليض وتقص من رأسها و تنهي عمرا ألن السعي بني الصفا واملروة ال يشترط له طهارة 

لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حني وصويل إىل جدة أصبحت             : يقول السائل / ٩س
  زوجيت حائضاً، ولكين أكملت العمرة مبفردي دون زوجيت، فما احلكم بالنسبة لزوجيت ؟

 ملا حاضت صفية     احلكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حىت تطهر مث تقضي عمرا؛ ألن النيب              /٩ج
 : فقولـه   " فلتنفـر إذاً  : قـال   . إا قد أفاضت  : أحابستنا هي؟ قالوا    : "رضي اهللا عنها قال     

دليل على أنه جيب على املرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف اإلفاضة حىت تطهر               " أحابستنا هي "
طوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف اإلفاضة ألنه ركن من العمرة، فإذا حاضت املعتمرة              مث ت 

  .قبل الطواف انتظرت حىت تطهر مث تطوف 
هل املسعى من احلرم؟ وهل تقربه  احلائض؟ وهل جيب على من دخل احلرم من املـسعى                 / ١٠س

  أن يصلي حتية املسجد ؟
لذلك جعلوا جداراً فاصالً بينهما ولكنه جـدار     الذي يظهر أن املسعى ليس من املسجد و       / ١٠ج

قصري، وال شك أن هذا خري للناس ألنه لو أُدخل يف املسجد وجِعل منه لكانت املرأة إذا حاضت                  
بني الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى، والذي أفيت به أا إذا حاضت بعد الطواف وقبـل                 

ملسجد وأما حتية املسجد فقد يقـال أن اإلنـسان إذا           السعي فإا تسعى ألن املسعى ال يعترب من ا        
سعى بعد الطواف مث عاد إىل املسجد فإنه يصليها ولو ترك حتية املسجد فال شيء عليه، واألفضل                 

  .أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتني ملا يف الصالة يف هذا املكان من الفضل 
تحييت أن أخرب أحداً ودخلت     قد حججت وجاءتين الدورة الشهرية فاس     : تقول السائلة   / ١١س

  احلرم فصليت وطفت وسعيت، فماذا علي؟ علماً بأا جاءت بعد النفاس؟ 
ال حيل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي سواًء يف مكة أو يف بلـدها أو يف أي                    / ١١ج

مون على أنه   وقد أمجع املسل  ". أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم      : " يف املرأة    مكان لقول النيب    
ال حيل حلائض أن تصوم وال حيل هلا أن تصلي، وعلى هذه املرأة اليت فعلت ذلك عليها أن تتوب                   
إىل اهللا وأن تستغفر مما وقع منها وأما طوافها حال احليض فهو غري صحيح وأما سعيها فصحيح؛                 

 أن تعيـد  ألن القول الراجح جواز تقدمي السعي على الطواف يف احلج وعلى هذا فيجب عليهـا              



ــ ٤٤ ــ 

الطواف ألن طواف اإلفاضة ركن من أركان احلج وال يتم التحلل الثاين إالَّ به وبناًء عليـه فـإن     
هذه املرأة ال يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حىت تطوف وال يعقد عليها النكاح إن كانت غري                 

  . متزوجة حىت تطوف واهللا تعاىل أعلم 
  تصنع؟ إذا حاضت املرأة يوم عرفة فماذا / ١٢س
إذا حاضت املرأة يوم عرفة فإا تستمريف احلج وتفعل ما يفعل الناس، وال تطوف بالبيت               / ١٢ج

  .حىت تطهر 
إذا حاضت املرأة بعد رمي مجرة العقبة وقبل طواف اإلفاضة وهي مرتبة وزوجها مع رفقة               / ١٣س

  فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه ال ميكنها العودة بعد سفرها ؟
ذا مل ميكنها العودة فإا تتحفظ مث تطوف للضرورة وال شيء عليها وتكمل بقية أعمـال                إ/ ١٣ج

  .احلج 
إذا طهرت النفساء قبل األربعني فهل يصح حجها؟ وإذا مل تر الطهر فماذا تـصنع مـع                 / ١٤س

  العلم أا ناوية احلج ؟
فعله الطاهرات حىت   إذا طهرت النفساء قبل األربعني فإا تغتسل وتصلي وتفعل كل ما ت           / ١٤ج

أما إذا مل تر الطهر فإن حجها صحيح أيضاً لكـن ال تطـوف              . الطواف ألن النفاس ال حد ألقله     
  .  منع احلائض من الطواف بالبيت والنفاس مثل احليض يف هذا بالبيت حىت تطهر ألن النيب 

  



ــ ٤٥ ــ 

  )٦(أحكام ختتص باملرأة يف صالتها 
يقـول اهللا   . قاا مستوفيةً لشروطها وأركاا وواجباـا     حافظي أيتها املسلمة على صالتك يف أو      

  ] . ٣٣: األحزاب[} وأقمن الصالة وآتني الزكاة وأطعن اهللا ورسوله{: تعاىل ألمهات املؤمنني 
  . وهذا أمر للمسلمات عموماً 

فالصالة هي الركن الثاين من أركان اإلسالم، وهي عمود اإلسالم وتركها كفر خيرج من              
  .امللة

  .ال دين وال إسالم ملن ال صالة له من الرجال والنساء ف
إضاعة هلا : وتأخري الصالة عن وقتها من غري عذٍر شرعي .  

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا الـشهوات فـسوف           {: قال  اهللا تعاىل     
  ] .٦٠ ،٥٩: مرمي[} إال من تاب* يلقون غياً

 عن مجٍع من أئمة املفسرين أن معىن إضاعة الصالة          وقد ذكر احلافظ ابن كثري يف تفسريه      
وفُسر بأنـه   . إضاعة مواقيتها بأن تصلى بعدما خيرج وقتها، وفسر الغي الذي يلقونه بأنه اخلسار            

  .واٍد يف جهنم 
  : وللمرأة أحكام يف الصالة ختتص ا عن الرجل وإيضاحها كما يلي

 األذان شِرع له يف رفع الصوت واملرأة ال جيوز          ـ ليس على املرأة أذانٌ وال إقامةٌ؛ ألن       ١
  .هلا رفع صوا وال يصحان منها 

  " . ال نعلم فيه خالفاً) : "٢/٦٨" (املغين"قال يف 
٢ـ كلُّ املرأة عورةٌ يف الصالة إال وجهها ويف كفَّيها وقدميها خالف.  

 رجلٌ غري حمرٍم هلا وجـب       وذلك كلّه حيث ال يراها رجلٌ غري حمرٍم هلا، فإن كان يراها           
فالبد يف صالا من تغطية رأسها      . عليها سترها كما جيب عليها سترها خارج الصالة عن الرجال         

  .ورقبتها ومن تغطية بقية بدا حتى ظهور قدميها
رواه " من بلغت احلـيض ـ إال خبمـارٍ   : ال يقبل اهللا صالة حائٍض ـ يعين   : "قال 

  .اخلمسة 
  .ا يغطِّي الرأس والعنق م:  واخلمار 

 أتصلي املـرأة يف درع ومخـاٍر بغـري          وعن أم سلمة رضي اهللا عنها أا سألت النيب          
  .أخرجه أبو داود وصحح األئمة وقفه " إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظُهور قدميها: "إزار؟قال 

                                                 
   . صاحل الفوزان ـ نفع اهللا بعلمه ـ/ للشيخ . تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات     )٦(



ــ ٤٦ ــ 

ديث عائشة،  دل احلديثان على أنه البد يف صالا من تغطية رأسها ورقبتها كما أفاده ح             
  .ومن تغطية بقية بدا حتى ظهور قدميها كما أفاده حديث أُم سلمة 

  .ويباح كشف وجهها حيث ال يراها أجنيب إلمجاع أهل العلم على ذلك
فإنَّ املرأة لـو    ) : ١١٤ـ٢٢/١١٣" (جمموع الفتاوى "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف       
فأخـذ  . يف غري الصالة جيوز هلا كشف رأسها يف بيتـها         صلَّت وحدها كانت مأمورةٌ باالختمار و     

الزينة يف الصالة حق هللا فليس ألحٍد أن يطوف بالبيت عرياناً ولو كان وحده بالليل وال يـصلِّي                  
  ".عرياناً ولو كان وحده

  .انتهى " فليست العورة يف الصالة مرتبطةً بعورة النظر ال طرداً وال عكساً: "إىل أن قال 
وأما سائر بدن املرأة احلرة فيجب ستره يف الـصالة، وإن           ) : "٢/٣٢٨" (املغين"  قال يف 

  " .وذا قال مالك واألوزاعي والشافعي. انكشف منه شيٌء مل تصح صالا إال أن يكون يسرياً 
أنَّ املرأة جتمع نفسها يف الركوع والسجود بدالً مـن          ) : ٢/٢٥٨" (املغين"ـ ذكر يف    ٣

يف، وجتلس متربعةً أو تسدل رجليها وجتعلهما يف جانب ميينها بدالً من التورك واالفتـراش؛               التجا
  .ألنه أستر هلا

وال فـرق   : قال الشافعي رمحه اهللا يف املختصر     ) : "٣/٤٥٥" (اموع"وقال النووي يف    
عضها إىل بعض، وأحـب     بني الرجال والنساء يف عمل الصالة إالّ أنَّ املرأة يستحب هلا أن تضم ب             

  .انتهى " . ذلك هلا يف الركوع ويف مجيع الصالة
ـ صالة النساء مجاعةٌ بإمامة إحداهن فيها خالف بني العلماء بني مانع وجميز، واألكثر              ٤

رواه أبو داود وصححه    .  أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها       على أنه ال مانع من ذلك؛ ألن النيب         
  .ابن خزمية

  .م يرى استحباب ذلك هلذا احلديث ـ وبعضه
ـ وبعضهم يرى أنه غري مستحب، وبعضهم يرى أنه مكروه، وبعضهم يرى جـوازه يف               

  . ولعلَّ الراجح استحبابه. النفل دون الفرض
          ـعراجمـوع للنـووي    ) ٢/٢٠٢" (املغـين "وملزيد من الفائدة يف هذه املـسألة يوا

  ) . ٨٥ـ٤/٨٤(
  .لقراءة إذا مل يسمعها رجالٌ غري حمارموجتهر املرأة با

ـ يباح للنساء اخلروج من البيوت للصالة مع الرجال يف املساجد وصالن يف بيون              ٥
 هلن خري  

  " .ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا: " أنه قال عن النيب " صحيحه"فقد روى مسلم يف 



ــ ٤٧ ــ 

رواه أمحـد وأبـو     " ملساجد وبيون خري هلن   ال متنعوا النساء أن خيرجن إىل ا       : "وقال  
  .داود 

  .فبقاؤهن يف البيوت وصالتهن فيها أفضل هلن من أجل التستر
  :ـ وإذا خرجت إىل املسجد للصالة فال بد من مراعاة اآلداب التالية٦

  :ـ تكون متسترةً بالثياب واحلجاب الكامل 
 مثَّ ينصرفن متلفعاٍت     يصلِّني مع رسول اهللا      كان النساءُ : "قالت عائشة رضي اهللا عنها      

  .متفق عليه " مبروطهن ما يعرفن من الغلس
  :أن خترج غري متطيبة 

ومعىن . رواه أمحد وأبو داود   " ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا وليخرجن تفالتٍ        : "لقوله  
  .أي غري متطيبات " تفالت"

أميا امرأة أصابت بخوراً فـال       : "رسول اهللا   قال  : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        
  . رواه مسلم وأبو داود والنسائي " تشهدنَّ معنا العشاء األخري

إذا شهدت إحداكن املسجد فال متس      :"وروى مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعوٍد         
  ". طيباً

 أنَّ خروج فيه دليلٌ على) : "١٤١ ـ  ٣/١٤٠" (نيل األوطار"قال اإلمام الشوكاين يف 
. النساء إىل املساجد إمنا جيوز إذا مل يصحب ذلك ما فيه فتنةٌ وما هو يف حتريك الفتنة حنو البخور                  

وقد حصل من األحاديث أنَّ اإلذن للنساء مـن الرجـال إىل املـساجد إذا مل يكـن يف                   : وقال  
  .انتهى " . خروجهن ما يدعو إىل الفتنة من طيٍب أو حلي أو أي زينٍة

  :الَّ خترج متزينة بالثياب واحللي أ
 رأى من النساء ما رأينـا       لو أنَّ رسول اهللا     : "قالت أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها        
  . متفق عليه " ملنعهن من املسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها

 لو: "ـ نفس املرجع السابق ـ على قول عائشة  " نيل األوطار"قال اإلمام الشوكاين يف 
  .من حسن املالبس والطِّيب والزينة والتربج : يعين " رأى ما رأينا

  .وإمنا كان النساء خيرجن من املُِرط واألكسيِة والشمالت الغالظ 
ينبغي للمـرأة   : "٣٩صفحة  " أحكام النساء "وقال اإلمام ابن اجلوزي رمحه اهللا يف كتاب         

فإذا اضطرت على   .  مل يسلم الناس منها    أن حتذر من اخلروج مهما أمكنها أن سلمت يف نفسها ما          
اخلروج بإذن زوجها يف هيئة رثة وجعلت طريقها يف املواضع اخلالية دون الشوارع واألسـواق               

  .انتهى" واحترزت من مساع صوا ومشت يف جانب الطريق ال يف وسطه



ــ ٤٨ ــ 

رواه " . فنرى ذلك واهللا أعلم أن ذلك لكي ينفذ من ينصرف من النساء           : "قال الزهري 
  .البخاري 

  ) . ١/٤٢٢" (الشرح الكبري على املقنع: "انظر 
احلديث فيه أنه يـستحب لإلمـام       ) : "٢/٣٢٦" (نيل األوطار "قال اإلمام الشوكاين يف     

مراعاة أحوال املأمومني، واالحتياط يف اجتناب ما قد يفضي إىل احملظور واجتناب مواقع الـتهم               
  . انتهى " الطرقات فضالً عن البيوتوكراهة خمالطة الرجال للنساء يف 

وخيالف النساُء الرجال يف صالة     ) : "٣/٤٥٥" (اموع"قال اإلمام النووي رمحه اهللا يف       
  : اجلماعة يف أشياء 

  .ال تتأكد يف حقهن كتأكدها يف الرجال : أحدها 
  .تقف إمامتهن وسطهن : الثاين 

  .الف الرجل تقف واحدن خلف الرجل ال جبنبه خب: الثالث 
  . انتهى " . إذا صلني صفوفاً مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أوهلا: الرابع 

  .يعلم حترمي االختالط بني الرجال والنساء : ومما سبق 
  : ـ خروج النساء إىل صالة العيد ٧

 أن خنـرجهن يف الفطـر       أمرنـا رسـول اهللا      : "عن أم عطية رضي اهللا عنها قالت        
املصلى : "، ويف لفظ    " فأما احليض فيعتزلن الصالة   . لعواتق واحليض وذوات اخلدور   واألضحى، ا 

  .رواه اجلماعة " ويشهدن اخلري ودعوة املسلمني
واحلديث وما يف معناه من األحاديث قاضية مبشروعية خروج النـساء           : "قال الشوكاين   

لعجوز واحلائض وغريهـا مـا مل   يف العيدين إىل املصلى من غري فرٍق بني البكر والثيب والشابة وا        
٣/٣٠٦(انظر . انتهى " . تكن معتدة أو كان خروجها فتنةً أو كان هلا عذر. (  

فقـد أخـرب    ): "٤٥٩ـ  ٦/٤٥٨" (جمموع الفتاوى "وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف       
                  ن يف البيوت أفضل هلن من شهود اجلمعة واجلماعة إال العيـد فإنـه أمـرهناملؤمنات أنَّ صال

  .باخلروج فيه
  : ولعلَّه واهللا أعلم ألسباٍب 

  .أنه يف السنة مرتني فقُِبل خبالف اجلمعة واجلماعة : أحدها 
  .أنه ليس له بدلٌ خالف اجلمعة واجلماعة فإنَّ صالا يف بيتها الظهر هو مجعتها : الثاين 

ه، وهلذا كان   أنه خروج إىل الصحراء لذكر اهللا فهو شبيه باحلج من بعض الوجو           : الثالث  
  .انتهى" . العيد األكرب يف موسم احلج موافقة للحجيج



ــ ٤٩ ــ 

  .وقيد الشافعية خروج النساء لصالة العيد بغري ذوات اهليئات 
: قال الـشافعي واألصـحاب رمحهـم اهللا       ) : "٥/١٣" (اموع"قال اإلمام النووي يف     

  " .ئات فيكره حضورهنوأما ذوات اهلي. يستحب للنساء غري ذوات اهليئات حضور صالة العيد
وإذا خرجن استحب خروجهن يف ثياٍب بذلٍة ال يلبـسن مـا يـشهرهن              : "إىل أن قال    

هذا كله حكم العجـائز اللـوايت ال يـشتهني          . ويكره هلن  الطيب   . ويستحب أن يتنظفن باملاء   
خوف الفتنـة   وحنوهن، وأما الشابة وذات اجلمال ومن تشتهى فيكره هلن احلضور ملا يف ذلك من               

ثبت يف الصحيحني عن عائشة     : قلنا  . هذا خمالف حديث أم عطية املذكور     : فإن قيل . عليهن ون 
 ما أحدث النساء ملنعهن كما منعت نـساء بـين           لو أدرك رسول اهللا     : "رضي اهللا عنها قالت     

" هللا أعلـم  ؛ وألن الفنت وأسباب الشر يف هذه  األعصار كثريةٌ خبالف العصر األول وا             " إسرائيل
  .انتهى 

  .ويف عصرنا أشد : قلت 
قلت قد بينـا أن خـروج    : "٣٨ص  " أحكام النساء "وقال اإلمام ابن اجلوزي يف كتاب       

لكن إذا خيفت الفتنة ن أو منهن فاالمتناع من اخلروج أفضل؛ ألن نساء الـصدر   . النساء مباح 
  .انتهى " . جالاألول كُن على غري ما نشأ نساء هذا الزمان عليه وكذلك الر

  . كانوا على ورٍع عظيم : يعين 
ويف هذه النقوالت تعلمني أيتها األخت املسلمة أن خروجك لصالة العيد مسموح بـه              
شرعاً بشرط االلتزام واالحتشام وقصد التقرب إىل اهللا ومشاركة املسلمني يف دعوام وإظهـار              

  .شعائر اإلسالم 
  .عرض للفتنة فتنبهي لذلكوليس املراد منه عرض الزينة والت

  م ختتص باملرأة يف احلج والعمرةأحكا
احلج إىل بيت اهللا كُلَّ عام واجب كفائي على أمة اإلسالم، وجيب علـى كُـلِّ مـسلم                  
   توفرت فيه شروط وجوب احلج، أن حيج مرة يف العمر وما زاد عن ذلك فهو تطوع ـ واحلـج

سلمة من اجلهاد حلديث عائشة رضي اهللا عنها أـا  أحد أركان اإلسالم ـ وهو نصيب املرأة امل 
" نعم عليهن جهاد ال قتال فيه؛ احلج والعمرة       : يا رسول اهللا هل على النساء جهاد، قال         : "قالت  

  .رواه أمحد وابن ماجة بإسناد صحيح 
  :ويف احلج أحكام ختص املرأة منها 



ــ ٥٠ ــ 

أة وهي اإلسالم والعقل واحلرية والبلوغ      احلج له شروط عامة للرجل واملر     : ـ املَحرم   ١
وختتص املرأة باشتراط وجود احملرم الذي يسافر معها للحج وهو زوجهـا أو             . واالستطاعة املالية 

من تحرم عليه حترمياً مؤبداً بنسب كأبيها وابنها وأخيها أو بسبٍب مباٍح كأخيها من الرضـاع أو                 
  . زوج أمها أو ابن زوجها 

ال : " خيطـب، يقـول    ما رواه ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه مسع النيب           :  ذلك   والدليل على 
فقام رجلٌ فقـال يـا      . وال تسافر املرأة إالَّ مع ذي حمرٍم        . خيلونَّ رجلٌ بامرأٍة إالّ ومعها ذُو حمرم      

فانطلق فحـج مـع     : قال. رسول اهللا إن امرأيت خرجت حاجةً وِإين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا           
  . متفق عليه" رأتكام

" ال تسافر املرأةُ ثالثةً إال معها ذُو حمرمٍ        : "وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا           
  .متفق عليه 

واألحاديث يف هذا كثريةٌ تنهى عن سفر املرأة للحج وغريه بدون حمرٍم، ألنَّ املرأة ضعيفةٌ يعتريها                
لسفر ال يقوم مبواجهتها إالّ الرجال، ثُـم هـي مطمـع            ما يعتريها من العوارض واملصاعب يف ا      

  .للفُساق، فالبد من حمرٍم يصوا وحيميها من أذاهم 
العقل والبلوغ واإلسالم؛ ألنَّ الكافر ال يـؤمن        : ويشترط يف احملرم الذي تصحبه املرأة يف حجها       

  .عليها
  .ها فإن أيست من وجود احملرم لزمها أن تستنيب من حيج عن

  .ـ وإذا كان احلج نفالً اشترط إذن زوجها هلا باحلج؛ ألنه يفُوت به حقُّه عليها ٢
أمجع كُلُّ من أحفظ    : قال ابن املنذر  . فأما حج التطوع فله منعها منه     ) : "٣/٣٤٠" (املغين"قال يف   

 حق الزوج واجب فليس     وذلك ألنَّ . عنه من أهل العلم أنَّ له منعها من اخلروج إىل احلج التطوع           
  .انتهى " هلا تفويته مبا ليس بواجٍب كالسيد مع عبده

  . ـ يصح أن تنوب املرأة عن الرجل يف احلج والعمرة ٣
جيوز للمرأة أن حتج عن     ) : "٢٦/١٣" (جمموع الفتاوى "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف         

وكذلك جيوز أن حتج املرأة عن الرجل       . ها أو غري بنتها   امرأٍة أخرى باتفاق العلماء سواًء كانت بنت      
يا :  املرأة اخلثعمية أن حتج عن أبيها ملا قالت          كما أمر النيب    . عند األئمة األربعة ومجهور العلماء    

 أن حتج   رسول اهللا إن فريضة اهللا يف احلج على عباده أدركت أيب وهو شيخ كبري فأمرها النيب                 
  . انتهى "  أن إحرام الرجل أكمل من إحرامهاعن أبيها مع
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فإن أصاا  . ـ إذا اعترى املرأةَ وهي يف طريقها إىل احلج حيض أو نفاس فإنها متضي يف طريقها               ٤
ذلك عند اإلحرام، فإا حترم كغريها من النساء الطاهرات؛ ألن عقد اإلحـرام ال تـشترط لـه         

  . الطهارةُ 
ومجلة ذلك أنَّ االغتسال مشروع للنساء عند اإلحرام كما ) : "٢٩٤ ـ  ٣/٢٩٣(قال يف املغين 

حىت : قال جابر. يشرع للرجال؛ ألنه نسك وهو يف حق احلائض والنفساء آكد لورود اخلرب فيهما          
 كيـف   أتينا ذا احلليفة فولدت أمساء بنت عميس حممد بن أيب بكر، فأرسلت إىل رسـول اهللا                 

:  قال   وعن ابن عباٍس عن النيب      . رواه مسلم " استثفري بثوٍب وأحرمي  اغتسلي و : أصنع؟ قال 
رواه " النفساُء واحلائض إذا أتيا على الوقِت حيرمان ويقضيان املناسك كُلّها غري الطواف بالبيت            "

  .انتهى " .  عائشة أن تغتسل إلهالل احلج وهي حائضأمر النيب . أبو داود
 والنفساء لإلحرام التنظيف وقطع الرائحة الكريهة لدفع أذاها عـن           واحلكمة يف اغتسال احلائض   

  .الناس عند اجتماعهم وختفيف النجاسة 
وإن أصاما احليض أو النفاس ومها حمرمتان مل يؤثر على إحرامهما فتبقيـان حمـرمتني وجتتنبـان            

وإن جاء . تسال منهماوال تطوفان بالبيت حىت تطهرا من احليض أو النفاس وتغ        . حمظورات اإلحرام 
يوم عرفة ومل تطهرا وكانتا قد أحرمتا بالعمرة متمتعتني ا إىل احلج فإما حترمان باحلج وتدخالنه                

  .على العمرة وتصبحان قارنتني 
فدخل عليها الـنيب    . أن عائشة رضي اهللا عنها حاضت وكانت أهلَّت بعمرةٍ        : والدليل على ذلك    

     ب : " وهي تبكي قالاُهللا علـى        : نعم قال : كيك لعلك نفست؟ قالت     ما ي هذا شيٌء قد كتبـه
  .أخرجه البخاري ومسلم " افعلي ما يفعلُ احلاج غري أن ال تطويف بالبيت. بنات آدم

فقال مـا شـأنك؟     .  على عائشة فوجدها تبكي    ثُم دخل النيب    "ويف حديث جابر املتفق عليه      
والناس يذهبون إىل احلـج     . ناس ومل أحلُل ومل أطُف بالبيت     شأين أين قد حضت وقد حلَّ ال      : قالت
ففعلت ووقفت املواقف   . إن هذا أمر قد كتبه  اهللا على بنات آدم فاغتسلي ثُم أهلي            : فقال  . اآلن

قد حللت من حجك وعمرتـك      : مث قال . كُلَّها حىت إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا واملروة       
  . انتهى " مجيعاً

واألحاديث الصحيحة صرحيةٌ بأا أهلَّت     ) : "٢/٣٠٣" (ذيب السنن "ة ابن القيم يف     قال العالم 
  ملا حاضت أن تِهلَّ باحلج فصارت قارنةً وهلذا قال هلا النيب             أوالً بعمرٍة مث أمرها رسولُ اهللا       

  .انتهى " يكفيك طوافُِك بالبيت وبني الصفا واملروة حلجك وعمرتك"
تفعل كما يفعل الرجل من حيث االغتسال والتنظيف وبأخـذ          : ملرأة عند اإلحرام    ـ ما تفعله ا   ٥

ما حتتاج إىل أخذه  شعٍر وظفٍر وقطِع رائحٍة كريهٍة لئال حتتاج إىل ذلك يف حال إحرامهـا وهـي                    
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وال بأس  . وإذا مل حتتج إىل شيٍء من ذلك فليس بالزٍم وليس هو من خصائص اإلحرام             . ممنوعةٌ منه 
 ةٌ من األطياب؛ حلديث عائشة             أن تتطيا مبا ليس له رائحةٌ ذكيا خنرج مع رسـول     : "ب يف بدكُن

  فنضمد جباهنا باملسك عند اإلحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فرياها الـنيب     اهللا  
  .رواه أبو داود " فال ينهانا

 على اجلواز؛ ألنَّ ال يسكت علـى         يدلُّ سكوته  ) : "٥/١٢" (نيل األوطار "قال الشوكاين يف    
  . انتهى " باطل
ـ عند نية اإلحرام ختلع البرقع والنقاب ـ إن كانت البسةً هلما ـ قبل اإلحرام، ومها غطـاٌء    ٦

  .رواه البخاري " ال تنتقب احملرمة : "لقوله . للوجه فيه نقبان على العينني تنظر املرأة منهما 
وختلع ما على كفَّيها من القفَّازين ـ إن كانت قـد لبـستهما قبـل      . والربقع أقوى من النقاب

اإلحرام ـ ومها شيٌء يعملُ لليدين يدخالن فيه يسترمها ـ وتغطي وجهها بغري النقاب والربقـع    
وكذا تغطي كفيها عنهم بغـري      . بأن تضع عليه اخلمار أو الثوب عند رؤية الرجال غري احملارم هلا             

ن تضفي عليهما ثوباً؛ ألن الوجه والكفني عورةٌ جيب سترمها عن الرجـال يف حالـة                القفازين بأ 
  .اإلحرام وغريمها 

وأما املرأة فإا عورة فلذلك جاز هلا أن تلبس الثياب اليت           : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا        
زين ـ والقفازان غـالف    أن تنتقب أو تلبس القفالكن اها النيب . تستتر ا وتستظلُّ باحململ

يصنع لليد ـ ولو غطَّت املرأة وجهها بشيٍء ال ميس الوجه جاز باالتفـاق، وإن كـان ميـسه     
وال تكلَّف املرأة أن جتايف سترا عن الوجه ال بعوٍد وال بيٍد وال غـري               . فالصحيح أيضاً أنه جيوز     

 كُن  وأزواجه  . كبدن الرجل ال كرأسه   وكالمها  .  سوى بني وجهها ويديها      فإنَّ النيب . ذلك
:  أنه قال    ومل ينقُل أحد من أهل العلم عن النيب         . يسدلن على وجوههن من غري مراعاِة اافاة      

  . انتهى " وإمنا هذا قول بعض السلف" إحرام املرأة يف وجهها"
 حـرف واحـد يف       وليس عن النيب  ) : "٢/٣٥٠" (ذيب السنن "قال العالمة ابن القيم يف      

وقد ثبت عن أمسـاء  : إىل أن قال . وجوب كشف املرأة وجهها عند اإلحرام إالّ النهي عن النقاب         
كان الركبان ميرون بنا وحنن حمرمات مـع        : "وقالت عائشة   . أا كانت تغطي وجهها وهي حمرمةٌ     

" ذكره أبـو داود   ) زنا كشفنا  فإذا حاذوا ِبنا سدلت إحدانا جلباا على وجهها فإذا جاو          النيب  
  .انتهى 

فاعلمي أيتها املسلمةُ احملرمة أنك ممنوعةٌ من تغطية الوجه والكفني مبا خيط هلما خاصة كالنقـاب                
  .والقفازين، وأنه جيب عليك ستر وجهك وكفيك عن الرجال غري احملارم خبمارك وثوبك وحنومها 

  . وجه ال بوضع عود وال عمامة وال غريمها وأنه ال أصل لوضع شيٍء يرفع الغطاء عن مالمسة ال
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ـ جيوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها ما شاءت من املالبس النسائية اليت ليس فيها زينـةٌ وال                  ٧
مشاةٌ ملالبس الرجال وليست ضيقة تصف حجم أعضائها وال شفافة ال تستر ما وراءها وليست               

  .كثيفةً واسعةً قصرية تنحسر عن رجليها أو يديها بل تكون ضافيةً 
وأمجع أهل العلم على أنَّ للمحرمة لبس القُمص والدروع والسراويالت واخلمر           : "قال ابن املنذر    

وال يتعين عليها أن تلبس لونـاً معينـا مـن الثيـاب     ) ٣/٣٢٨" (املغين"انتهى من  " . واخلفاف
وجيوز هلا أن . خضر أو أسودكاألخضر وإمنا تلبس ما شاءت من األلوان املختصة بالنساء أمحر أو أ      

  .تستبدهلا بغريها إذا أرادت 
  .ـ ويسن هلا أن تلبي بعد اإلحرام بقدر ما تسِمع نفسها ٨

وإمنا عليها أن تسمع    . أمجع العلماء على أنَّ السنة يف املرأة أن ال ترفع صوا          : "قال ابن عبد الرب     
وهلذا ال يسن هلا أذانٌ وال إقامةٌ، واملسنون هلا         . فتنة ا نفسها، وإمنا يكره هلا رفع الصوت خمافة ال       
  ) . ٣٣١ ـ ٣/٣٣٠" (املغين"انتهى من . يف التنبيه يف الصالة التصفيق دون التسبيح 

ـ جيب عليها يف الطواف التستر الكامل وخفض الصوت وغض البصر وأال تزاِحم الرجـال               ٩
  .وخصوصاً عند احلجر أو الركن اليماين 

وطوافها يف أقصى املطاف مع عدم املزامحة أفضل هلا من الطواف يف أدناه قريباً من الكعبـة مـع                   
وأما القرب من الكعبة وتقبيل احلجر فهما سنتان مع         . املزامحة؛ ألن املزامحة حرام ملا فيها من الفتنة       

  .وال ترتكب حمرماً ألجل حتصيل سنٍة . تيسرمها 
ه احلالـة أن تـشري إليـه إذا          سنةً يف حقها؛ ألن السنة يف حقها يف هذ         بل إنه يف هذه احلالة ليس     

  . حاذته
ال يستحب للنساء تقبيل احلجر وال      : قال أصحابنا   ) : "٨/٣٧" (اموع"قال اإلمام النووي يف     

  .انتهى" استالمه إالّ عند خلو املطاف يف الليل أو غريه ملا فيه من ضررهن وضرر غريهن
ويستحب للمرأة الطواف ليالً؛ ألنه أستر هلـا وأقـلُ للزحـام            ) : "٣/٣٣١" (ملغينا"وقال يف   

  .انتهى " فيمكنها أن تدنو من البيت وتستلم احلجر
أمجع أهل  : وطواف النساء وسعيهن مشي كُلُّه قال ابن املنذر       ) : "٣/٣٩٤" (املغين"ـ قال يف    ١٠

. ال بني الصفا واملروة وليس علـيهن اضـطباع        العلم على أنه ال رمل على النساء حول البيت و         
                 فـيهن دقصالنساء، وألنَّ النساء ي وذلك ألنَّ األصل فيهما إظهار اجللد وال يقصد ذلك يف حق

  . انتهى " . الستر ويف الرمل واالضطباع تعرض للكشف
  : ـ ما تفعله املرأة احلائض من مناسك احلج وما ال تفعله حتى تطهر ١١
  . تفعل احلائض كُل مناسك احلج من إحرام ووقوٍف بعرفة ومبيٍت مبزدلفة ورمٍي للجمارـ
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افعلي ما يفعلُ احلـاج غـري أن ال        " لعائشة ملا حاضت     ـ وال تطوف بالبيت حىت تطهر لقوله        
  .متفق عليه " تطويف بالبيت حىت تطهري

  " .ويف بالبيت حىت تغتسليفاقضي ما يقضي احلاج غري أن ال تط: "وملسلم يف رواية 
واحلديث ظاهر يف ي احلائض عن الطواف حتـى         ) : "٥/٤٩" (نيل األوطار "قال الشوكاين يف    

ينقطع دمها وتغتسل والنهي يقتضي الفساد املراد يف البطالن فيكون طواف احلائض باطالً وهـو               
  .انتهى " قول اجلمهور

 مل يسع إالّ    ال يصح إالّ بعد طواف نسٍك؛ ألن النيب         وال تسعى بني الصفا واملروة ؛ ألن السعي         
  . بعد طواٍف 

لو سعى قبل الطواف مل يصح سعيه عندنا وبـه          : فرع) : "٨/٨٢(قال اإلمام النووي يف اموع      
وقدمنا عن املاوردي أنه نقل اإلمجاع فيه وهو مـذهب مالـك وأيب حنيفـة               . قال مجهور العلماء  

ذر عن عطاٍء وبعض أهل احلديث أنه يصح حكاه أصحابنا عن عطاء وداود             وحكى ابن املن  . وأمحد
وأما حديث  " . لتأخذُوا عين مناسككم   : ""وقال  .  سعى بعد الطواف   أنَّ النيب   : ودليلنا  . 

 حاجاً فكان الناس يأتونه فمن      خرجت مع رسول اهللا     : ابن شريك الصحايب رضي اهللا عنه قال        
ال حرج إال   : اهللا سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئاً أو قدمت شيئاً فكان يقول            قائٍل يا رسول    

فرواه أبـو داود    " على رجٍل اقترض من عرض رجٍل مسلٍم وهو ظاملٌ فذلك الذي هلك وحرج            
بإسناٍد صحيٍح كلُّ رجاله رجالُ الصحيحني إال أسامة بن شريك الصحايب، وهذا احلديث حممولٌ              

أي سعيت بعـد  " : "سعيت قبل أن أطوف"طايب وغريه وهو أنَّ قوله هذا ـ أي  على ما محله اخل
  . انتهى " طواف القدوم وقبل طواف اإلفاضة

) : ٥/٢٥٢" (أضواء البيـان  " : "تفسريه"قال شيخنا الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهللا يف          
فلو سعى قبـل الطـواف مل       . طواٍفاعلم أنَّ مجهور أهل العلم على أنَّ السعي ال يصح إال بعد             "

ثُم نقل كالم   . يصح سعيه عند اجلمهور منهم األئمة األربعة، ونقل املاوردي وغريه اإلمجاع عليه           
فقوله قبل أن أطوف يعين طـواف       : النووي الذي مر قريباً وجوابه عن حديث ابن شريٍك ثُم قال          

  .انتهى " عد طواف القدوم الذي هو ليس بركٍناإلفاضة الذي هو ركن وال ينايف ذلك أنه سعى ب
والسعي تبع للطـواف ال يـصح إالَّ أن يتقدمـه    ) : " ـ طبعة هجر ٥/٢٤٠" (املغين"وقال يف 
وأصحاب الرأي          . طواف والشافعي وبذلك قال مالك جيزئه، : وقال عطاء . فإن سعى قبله مل يصح

 ملا سِئلَ عن التقـدمي      مداً مل جيزئه سعيه؛ ألن النيب       وإن كان ع  . وعن أمحد جيزئه إن كان ناسياً       
 إمنا سعى بعد طوافه وقد    ووجه األول أنَّ النيب   . والتأخري يف حال اجلهل والنسيان قال ال حرج         
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فعِلم مما سبق أنَّ احلديث الذي استدلَّ به من قال بصحة           . انتهى" لتأخذُوا عني مناسككُم  : "قال  
  : سعي ال داللة فيه؛ ألنه حممولٌ على أحد أمرين الطواف قبل ال

إما أنه فيمن سعى قبل اإلفاضة وكان قد سعى للقدوم فيكون سعيه واقعاً بعـد طـواٍف أو أنـه         
وإمنا أطلت يف هذه املسألة؛ ألنه قد ظهر اآلن من يفِتي           . حممولٌ على اجلاهل والناسي دون العامد     

  . قاً واهللا املستعان جبواز السعي قبل الطواف مطل
  : تنبيـه 

لو طافت املرأة وبعد أن انتهت من الطواف أصاا احليض فإا يف هذه احلالة تسعى؛ ألن السعي                 
  .ال تشترطُ له الطهارة 

أكثر أهل العلم يرون أن ال تشترط الطهارةُ للسعي بـني الـصفا             ) : "٥/٢٤٦" (املغين"قال يف   
قـال  : "إىل أن قال  " . ومالكٌ والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي     واملروة، وممن قال ذلك عطاء      

مسعت أمحد يقول إذا طافت املرأة بالبيت ثُم حاضت سعت بني الصفا واملروة مث نفرت               : أبو داود 
إذا طافت املرأةُ بالبيت وصلَّت ركعيت الطـواف ثُـم          : "وروي عن عائشة وأُم سلمة أنهما قالتا      

  .انتهى " رواه األترم" صفا واملروةحاضت فلتطُف بال
ـ جيوز للنساء أن ينفرن مع الضعفة من املزدلفة بعد غيبوبة القمر ويرمني مجرة العقبة عنـد                 ١٢

  .الوصول إىل مىن خوفاً عليهن من الزمحة 
وممن كان يقدم ضعفة أهله     . وال بأس بتقدمي الضعفة والنساء    ) : "٥/٢٨٥" (املغين"قال املوفّق يف    

الرمحن بن عوف وعائشة وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الـرأي وال               عبد  
  . انتهى " وألنَّ فيه رفقاً م ودفعاً ملشقَّة الزحام عنهم واقتداًء بفعل نبيهم . نعلم فيه خمالفاً

رمي ملن كان ال    واألدلةُ تدلُّ على أنَّ وقت ال     ) : "٥/٧٠" (نيل األوطار "وقال اإلمام الشوكاين يف     
  .انتهى ". ومن كان له رخصةٌ كالنساء وغريهن من الضعفة جاز قبل ذلك. رخصة له

السنة تقدمي الضعفاء   : قال الشافعي واألصحاب  ) : "٨/١٢٥" (اموع"وقال اإلمام النووي يف     
عقبة قبل  من النساء وغريهم من مزدلفة قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل إىل مىن لريموا مجرة ال               

  .مث ذكر األحاديث الدالة على ذلك .. زمحة الناس 
. ـ املرأة تقصر من رأسها للحج والعمرة من رؤوس شعر رأسها قدر أُنملة وال جيوز هلا احللق                ١٣

  .واُألمنلة رأس األصبع من املفصل األعلى 
قال ابـن   . ف يف ذلك  واملشروع للمرأة التقصر دون احللق ال خال      ) : "٥/٣١٠" (املغين"قال يف   
قال : وقد روى ابن عباس قال    . أمجع على هذا أهل العلم وذلك ألنَّ احللق يف حقهن مثلةٌ            : املنذر

  . رواه أبو داود" ليس على النساء حلق إمنا على النساء التقصري "رسول اهللا



ــ ٥٦ ــ 

تقصر : أمحد يقول رواه الترمذي وكان    .  أن حتلق املرأةُ رأسها    ى رسول اهللا    : وعن علي قال    
مسعت : وقال أبو داود  . من كُلِّ قرٍن قدر اُألمنلَِة وهو قول ابن عمرو والشافعي وإسحاق وأيب ثور            

أمحد سئل عن املرأة تقصر من كُلِّ رأسها قال نعم جتمع شعرها إىل مقْدم رأسها ثُم تأخـذ مـن                    
  .انتهى طبعة هجر " أطراف شعرها قدر أمنلٍة

أمجع العلماء على أنه ال تؤمر املرأة باحللق        ) : "١٥٤ ،   ٨/١٥٠" (اموع"وي يف   قال اإلمام النو  
  " . بل وظيفتها التقصري من شعر رأسها؛ ألنه بدعةٌ يف حقهن ومثلةٌ

ـ املرأة احلائض إذا رمت مجرة العقبة وقَصرت من رأسها فإنها حتلُّ من إحرامها وحيلُّ هلا مـا         ١٤
اإلحرام إال أا ال حتلُّ للزوج فال جيوز هلا أن متكنه من نفسها حـىت تطـوف                 كان حمرماً عليها ب   

وهي ذبح شاٍة يف مكـة      . فإن وطئها يف هذه األثناء وجبت عليها الفدية       . بالبيت طواف اإلفاضة  
  .توزعها على مساكني احلرم؛ ألن ذلك بعد التحلل األول 

ىت أرادت ويـسقط عنـها طـواف        فر م ـ إذا حاضت املرأة بعد طواف اإلفاضة، فإا تسا        ١٥
  . الوداع

حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت فـذكرت         : "حلديث عائشة رضي اهللا عنها قالت       
إا قد أفاضت وطافت بالبيت،     : يا رسول اهللا  : قلت  . أحابستنا هي :  ، فقال  ذلك لرسول اهللا    

  .متفق عليه " فلتنفر إذن: قال. ثُم حاضت بعد اإلفاضة
" أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافاً إال أنه خفِّف عن املرأة احلائض             : " ابن عباس  وعن

  . متفق عليه 
 رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافـت يف               وعنه أيضاً أن النيب     

  .رواه أمحد . اإلفاضة 
وذا قال عوام أهل العلم منـهم       :  املنذر   قال ابن ) : "٨/٢١٨" (اموع"قال اإلمام النووي يف     

  .انتهى" . مالك واألوزاعي والثوري وأمحد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وغريهم
واحلكم يف النفساء كاحلكم    : وقال  . هذا قول عامة فقهاء األمصار    ) : "٣/٤٦١" (املغين"قال يف   

  . انتهى".  جيب ويسقطيف احلائض؛ ألن أحكام النفاس أحكام احليض فيما
ـ املرأة تستحب هلا زيارة املسجد النبوي للصالة فيه والدعاء لكن ال جيوز هلا زيارة قرب النيب                 ١٦
 ا منهيةٌ عن زيارة القبور؛ أل  .  

" جممـوع فتاويـه   "قال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ مفيت الديار السعودية رمحـه اهللا يف               
عمـوم األدلـة،    : أوالً  :  ألمـرين     املسألة منعهن من زيارة قربه       والصحيح يف ) : "٣/٢٣٩(

  . انتهى " مث العلة موجودةٌ هنا. والنهي إذا جاء عاماً فال جيوز ألحٍد ختصيصه إال بدليٍل



ــ ٥٧ ــ 

 ملـن زار    ملا ذكر زيارة قـرب الرسـول        " منسكه"وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا يف          
أما النساء فليس هلـن     . وهذه الزيارة إمنا تشرع يف حق الرجال خاصةً       : "مسجده الشريف قال    

، أنه لعن زائرات القبور من النساء واملتخذين عليها         زيارة شيٍء من القبور، كما ثبت عن النيب         
 والدعاء فيه وحنو ذلـك ممـا        وأما قصد املدينة للصالة يف مسجد الرسول        . املساجد والسرج 
  . انتهى" ر املساجد فهو مشروع يف حق اجلميعيشرع يف سائ

  .صاحل بن فوزان الفوزان / من كتاب تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات ، لفضيلة الشيخ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ــ ٥٨ ــ 

  )٧(الذكر والدعاء املشروع يف احلج 
ن أول مـا    اإلحرام بالنسك من حج أو عمرة، أو ما ، رحلة تعبدية معمورة بالذكر والدعاء م              

يضع رجله يف الغرز مسافراً، إىل إيابه بدخوله قريته اليت سافر منها، وتقع هذه األدعية واألذكار                
  :املختصة بالنسك يف ثالثني نوعاً هي 

اللـهم  : "أو" اللهم لبيك عمـرة   : "أو  " اللهم لبيك حجاً  : "ـ التلبية بالنسك مستقبالً القبلة      ١
" لبيك اللهم حجاً  : "وإن شاء قال    . وهكذا  " لبيك حجاً  ":وإن شاء قال    " . لبيك حجة وعمرة  

  .وهكذا " حبج: "أو 
  " . اللهم هذه حجة ال رياء فيها وال مسعة: "ـ مث يقول ٢
لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك،        : "ـ مث يأخذ بالتلبية رافعاً الرجل صوته، وصفتها       ٣

  " . إن احلمد والنعمة لك وامللك، ال شريك لك
  " .لبيك إله احلق لبيك: " أنه قال وإن شاء زاد ما ثبت عن النيب 

لبيك ذا : " عليه ، مثل وإن شاء زاد ما ثبت عن الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ وأقرهم النيب   
  " . لبيك وسعديك واخلري بيديك والرغباء إليك والعمل" . "لبيك ذا الفواضل"، " املعارج

  .ـ خلط التلبية بالتهليل ٤
هذا إذا كان حمرمـاً     . ـ استمرار التلبية حىت يدخل مكة ويرى بيوا، أو حىت يصل إىل الكعبة            ٥

  بعمرة ، أو متمتعاً ا إىل احلج، وأما إن كان حمرماً ما، أو باحلج وحده، فال يقطع التلبية إال 
  .ذلك اليومحىت يتم رميها : وقيل. إذا شرع يف رمي مجرة العقبة يوم العيد، اليوم العاشر

لكن ثبت عن ابـن     . ـ الدعاء عند دخول املسجد احلرام باملشروع عند دخول سائر املساجد            ٦
عباس رضي اهللا عنهما ـ أنه إذا رأى الكعبة رفع يديه، وكان ابن عمر ـ رضي اهللا عنـهما ـ     

: شيبة يف   وروامها ابن أيب    " . اللهم أنت السالم ومنك السالم فحينا ربنا بالسالم       : "يدعو بقوله   
  " . ٤/٩٧املصنف "
: عند استالم احلجر األسود، وهكذا كلما حاذاه، يقـول          " بسم اهللا واهللا أكرب   : "ـ قول   ٨ـ٧
  " . اهللا أكرب"
اللهم إمياناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاًء بعهدك، واتباعـاً لـسنة      : "ـ يقول يف ابتداء طوافه      ٩

   . نبيك حممد 

                                                 
  . نفع اهللا بعلمه . بكر بن عبد اهللا أبو زيد / لفضيلة الشيخ العالمة     )٧(



ــ ٥٩ ــ 

اء يف الطواف مبا تيسر، وإن شاء قرأ فيه من القـرآن الكـرمي،              ـ اإلكثار من الذكر والدع    ١٠
  " . الطواف بالبيت صالة:"لعموم حديث  

إذا حاذى الركن اليماين، واستلمه بيمينه، وهكذا كلما استلمه         " بسم اهللا واهللا أكرب   : ـ قول   ١١
  .يف كل شوط فإن مل يستلمه فإنه ميضي بدون تكبري وال إشارة 

ربنا آتنا يف : "الركنني ـ أي الركن اليماين واحلجر األسود ـ يف كل شوط   ـ مث يقول بني ١٢
  " . الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

يف كـل   : وقيل  " اللهم قنعين مبا رزقتين وبارك يل فيه      : "ـ قوله بني الركنني األسود واليماين       ١٣
  .الطواف 

  .وريت اإلخالص ـ صالة ركعتني خلف املقام يقرأ فيهما بس١٤
ـ الدعاء عند امللتزم وهو ما بني الركن والباب ، سواء حني دخول مكة أو قبـل طـواف                   ١٥

  . الوداع 
} إن الصفا  واملروة من شـعائر اهللا       {: ـ يقرأ عند رقيه الصفا للسعي، قول اهللا تعاىل          ١٧ـ١٦

  " . نبدأ مبا بدأ اهللا به"اآلية ، ويقول 
صفا مستقبالً القبلة، رافعاً يديه على هيئة الداعي، مستفتحاً دعاءه          ـ مث يدعو مبا تيسر على ال      ١٨

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ،         : "وصيغة التهليل   . باحلمد، والتكبري، والتهليل، مكرراً له ثالثاً     
ال إله إال اهللا وحده ال شريك       "،  " له امللك ، وله احلمد ، حييي ومييت، وهو على كل شيء قدير            

  " . ز وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحدهله، أجن
ـ اإلكثار يف السعي فيما بني الصفا واملروة من الذكر والدعاء مبا تيسر، ومنه املأثور عن ابن                 ١٩

رب اغفر وارحم، وجتاوز عما تعلم ، إنك أنت األعـز           : "مسعود، وابن عمر، وعروة بن الزبري     
  ". األكرم
على الصفا من قراءة اآلية والتحميد، والتهليل، والدعاء مبـا  ـ يقول على املروة مثل ما قال  ٢٠

  .تيسر، رافعاً يديه مستقبالً القبلة 
  .ـ التلبية بعد الزوال باحلج يوم الثامن للمحلني، وملن أراد احلج من أهل مكة ٢١
 أو يف أي مكـان منـها،        ـ الدعاء والذكر يوم عرفة خاصة بعد الزوال يف موقف النيب            ٢٢

 القبلة رافعاً يديه، جمتهداً يف ذلك، مكثراً منه مبا تيسر، ويشوبه بالتهليل، والتلبية، مكثراً               مستقبالً
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له  امللك و له احلمد، حييي ومييت، وهـو                  : "من التهليل بقوله    
  " . على كل شيء قدير

  ".إمنا اخلري خري اآلخرة: "مع يف التلبية ملا رأى كثرة اجلـ وكان من زيادة النيب ٢٣



ــ ٦٠ ــ 

  .ـ اإلكثار من التلبية يف مسريه من عرفة إىل مزدلفة ٢٤
ـ الذكر والدعاء عند املشعر احلرام بعد صالة الصبح يف املزدلفة، فيذكر اهللا ويوحده ويهلله               ٢٥

  .ويكربه ، ويدعوه رافعاً يديه مستقبالً القبلة إىل أن يسفر جداً 
  . يف مسريه من مزدلفة إىل مىن، وال يقطع التلبية إال بعد وصوله مجرة العقبةـ التلبية والتكبري٢٦
  " . اهللا أكرب: "ـ التكبري مع كل حصاة يرميها يف أي يوم من أيام الرمي قائالً ٢٧
بسم اهللا واهللا أكرب، اللهم هذا منك ولك، اللـهم تقبـل          : "ـ يقول عند حنره أو ذحبه هلديه        ٢٨
  " . مين
مى اجلمرة األوىل يف كل يوم من أيام التشريق جعلها عن يساره واسـتقبل القبلـة،                ـ إذا ر  ٢٩

  . ورفع يديه ، ودعا مبا تيسر ، ويكثر من الدعاء والتضرع
ـ وإذا رمى اجلمرة الثانية يف كل يوم من أيام التشريق جعلها عن ميينه، واسـتقبل القبلـة،                  ٣٠

  .لتضرع ورفع يديه، ودعا مبا تيسر ، ويكثر الدعاء وا
  
  



ــ ٦١ ــ 

  الدعاء املستجاب
                وا ِبـيِمنؤلْيوا ِلي وِجيبتساِن فَلْيعاِع ِإذَا دةَ الدوعد أُِجيب ي قَِريبي فَِإنناِدي عِعب أَلَكِإذَا سو

  ] ١٨٦البقرة [     لَعلَّهم يرشدونَ
      ِإنَّ ا لَكُم ِجبتوِني أَسعاد كُمبقَالَ رو      اِخِريند منهلُونَ جخديِتي سادِعب نونَ عكِْبرتسي لَِّذين 
  ]٦غافر[

   :   قال 
  ) .إنَّ ربكُم تبارك وتعالَى حِيي كرمي يستحِيي ِمن عبِدِه ِإذَا رفَع يديِه ِإليِه أَنْ يردهما ِصفْراً(

  :ية نذكُر وقبلَ أن نوِرد هذه األدع

ِبعض آداب الدعاء وأسباب اإلجابة  ِ
َ ُّ

:  
. *  وخيتم بـذلك    أَن يبدأ حبمِد اِهللا والثناِء عليه ثُم بالصالة على النبي .  * اِإلخالص ِهللا* 

حضور القَلْـب يف    . * اإلحلاح يف الدعاء وعدم االستعجال      . * قني باإلجابِة   ياجلزم يف الدعاِء وال   
عدم الدعاء على األهل واملال     . * ال يسأل إال اهللا وحده      . * الدعاُء يف الرخاِء والشدة   . * لدعاءا

االعتراف بالذنب واالستغفار   . * خفض الصوِت بالدعاِء بني املخافتة واجلهر       . * والولد والنفس   
التضرع واخلُشوع  . *دعاء  عدم تكلُّف السجع يف ال    . * منه واالعتراف بالنعمة وشكر اهللا عليها       

رفـع األيـدي يف     . * استقبال القبلة . *الدعاُء ثالثاً . * رد املظامل مع التوبة   . * والرغبة والرهبةُ   
أن يبدأ الداعي بنفسه إذا دعا      . * أن ال يعتدي يف الدعاء    . *الوضوء قبل الدعاِء إن تيسر    .* الدعاء
ائه احلُسىن وصفاته العلى، أو بعمٍل صاٍحل قام به الداعي نفسه، أو            أن يتوسل إىل اهللا بأمس    . * لغريه

     حاضر له ٍل صاحل حيعاِء رجمن حاللٍ      . * ِبد وامللبس واملشرب كُونَ املطعمأن ال يدعو   . * أَنْ ي
  .االبتعاد عن مجيع املعاصي . * أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكِر. * بإٍمث أو قطيعة رحٍم

  

أوقات وأحوال وأماكن يستجاب فيها الدعاء 
ُ ُ

:  
ساعةُ مـن   . * بني األذان واإلقامة  . * دبر الصالِة املكتوبِة    . * جوف الليِل اآلِخر  . * ليلة القدر * 

عند زحِف الصفُوِف يف سبيل     . * ِعند نزوِل الغيثِ  . * ِعند النداِء للصلوات املكتوبة   . * كُلِّ ليلةٍ 
. وأَرجح األقواِل فيها أنها آخر ساعٍة من ساعاِت عصِر يوِم اجلُمعةِ          . ساعةُ من يوِم اجلُمعة   * . اهللا

. يف الـسجوِد    . * عند شرب ماِء زمزم مع النيِة الـصادقةِ       . * وقَد تكُونُ ساعة اخلُطْبِة والصالِة      
إذا نام على طهارٍة مث اسـتيقظ مـن         . *  ذلك عند االستيقاظ من النوِم ليالً، والدعاء باملأثور يف       *

دعاُء النـاس   " . * ال إله إال أنت سبحانك إين كُنت من الظاملني        "عند الدعاِء بـ    . * الليل ودعا 
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عند . *  يف التشهد األخري  الدعاِء بعد الثناء على اهللا والصالة على النيب . * عقب وفاة امليت
دعاُء املُسلم ألخيِه املُـسلم     . *  الّذي إذا دعي به أجاب وإذا سِئلَ به أعطَى         دعاِء اهللا باِمسِه العظيم   

ِعند اجِتماِع املُـسلمني يف     . * الدعاُء يف شهر رمضانَ   . * دعاُء يوم عرفَةَ يف عرفَة    . * بظهِر الغيب 
عند الدعاِء  . *ِمني يف جمالس الذِّكر   عند اجتماِع املُسلِ  . * الدعاُء يف شهر رمضان   . * جمالِس الذِّكْر 

الدعاُء ". * إنا هللا وإنا إليه راجعونَ اللَّهم أْجرِني يف مصيبِتي وأخِلف يل خرياً منها            "يف املُصيبة بـ    
دعاُء الواِلـد   . * دعاُء املظلوم على من ظلمه      . * حالة إقباِل القلب على اهللا واشتداد اإلخالص      

. * دعاُء الصائِم ِعنـد ِفطْـِرِه       . * دعاُء الصائِم حتى يفِْطر     .* دعاُء املساِفر . * على ولِدهِ لولَِدِه و 
 عاُء اإلمام العادل  . *دعاُء املُضطربوالِديهِ   . * د لَِد الباراُء الوعوِء إذا دعا     . * دضالو قَباُء ععالد

. * الدعاُء بعد رمي اجلمـرِة الوسـطى      . * رمي اجلمرِة الصغرى  الدعاُء بعد   . * باملأثُوِر يف ذلك    
الدعاُء على  . * الدعاُء على الصفا  . *الدعاُء داِخل الكعبِة ومن صلَّى داخل اِحلجر فَهو من البيت         

  .الدعاء عند املشعر احلرام . * املروة
ا سأَلَك ِعباِدي عني فَِإني قَِريب أُِجيب دعوةَ الـداِع ِإذَا           وِإذَواملؤمن يدعو ربه دائماً أينما كان       

  . دعاِن
انتهى من كتاب الدعاء من الكتاب      .[ولكن هذه األوقات واألحوال واألماكن تخص مبزيِد عنايٍة         

  ]والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاين
  

ِالدعاء من القرآن ِ
ْ ُ َ ُ ُّ

  
   من الشيطاِن الرجيمأعوذُ باِهللا

      بسم اهللا الرمحن الرحيم  *     الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمِحيِم   * الْحِن الرمحيِن    * الرِم الدواِلِك يم * اكِإي
    ِعنيتسن اكِإيو دبعن *    ِقيمتساطَ الْمرا الصِدناه *   لَيع تمعأَن اطَ الَِّذينوِب     ِصرـضغـِر الْمغَي ِهم
الِّنيال الضو ِهملَيع.   

        ِليمالْع ِميعالس تأَن كا ِإنلْ ِمنقَبا تنبر *          ةً لَـكِلمسةً ما أُمِتنيذُر ِمنو ِن لَكيِلمسا ملْنعاجا ونبر
 كا ِإننلَيع بتا واِسكَننا مأَِرنوِحيمالر ابوالت تأَن] البقرة[  

ِليمالْع ِميعالس وهو اللَّه مكِْفيكَهيفَس] البقرة[  
َوناِجعِه را ِإلَيِإنا ِللَِّه وةٌ قَالُوا ِإنِصيبم مهتابِإذَا أَص الَِّذين] البقرة[  
 ِفيةً ونسا حينا ِفي الدا آِتننباِررالن ذَابا عِقنةً ونسِة حاآلِخر ] البقرة [  
ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبراً وبا صنلَيا أَفِْرغْ عنبر] البقرة[  
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         نلَيِملْ عحال تا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوِسينا ِإنْ ناِخذْنؤا ال تنبـا  رِلنقَب ِمن لَى الَِّذينع هلْتما حراً كَما ِإص
ربنا وال تحملْنا ما ال طَاقَةَ لَنا ِبِه واعف عنا واغِْفر لَنا وارحمنا أَنت موالنا فَانصرنا علَى الْقَـوِم                   

الْكَاِفِرين] البقرة [  
َا فنا آمنا ِإننباِررالن ذَابا عِقنا ونوبا ذُنلَن اغِْفر] آل عمران [  
                 نِذلُّ متاُء وشت نم ِعزتاُء وشت نِمم لْكالْم ِزعنتاُء وشت نم لْكِتي الْمؤلِْك تالْم اِلكم مقُِل اللَّه

  ] آل عمران [  قَِديرتشاُء ِبيِدك الْخير ِإنك علَى كُلِّ شيٍء
اِءعالد ِميعس كةً ِإنبةً طَييذُر كنلَد ِلي ِمن به بر] آل عمران [  
اِهِدينالش عا منبولَ فَاكْتسا الرنعباتو لْتزا أَنا ِبمنا آمنبر] آل عمران [  
      ِْإالَّ أَن ملَها كَانَ قَوملَـى             وا عنرصانا ونامأَقْد تثَبا وِرنا ِفي أَمافَنرِإسا ونوبا ذُنلَن ا اغِْفرنبقَالُوا ر

ِم الْكَاِفِرينالْقَو] آل عمران [  
ُِكيلالْو مِنعو ا اللَّهنبسح] آل عمران [  
      ِفَق كانحباِطالً سذَا به لَقْتا خا منباِر    رالن ذَابا عا        * نمو هتيزأَخ فَقَد ارِخِل الندت نم كا ِإننبر

ربنا ِإننا سِمعنا مناِدياً يناِدي ِلِإلمياِن أَنْ آِمنوا ِبربكُم فَآمنا ربنا فَـاغِْفر لَنـا               * ِللظَّاِلِمني ِمن أَنصاٍر    
ربنا وآِتنا ما وعدتنا علَى رسِلك وال تخِزنـا يـوم           * فِّر عنا سيئَاِتنا وتوفَّنا مع اَألبراِر       ذُنوبنا وكَ 

 ادالِْميع ِلفخال ت كِة ِإنامالِْقي] آل عمران [  
نلَد ا ِمنلْ لَنعاجاً وِليو كنلَد ا ِمنلْ لَنعاجِصرياًون ك] النساء [  
اِهِدينالش عا منبا فَاكْتنا آمنبر ]  املائدة [  
ِكيمالْح ِزيزالْع تأَن كفَِإن ملَه ِفرغِإنْ تو كادِعب مهفَِإن مهذِّبعِإنْ ت] املائدة [  
اومالس ِللَِّذي فَطَر ِهيجو تهجي وِإنِرِكنيشالْم ا ِمنا أَنمِنيفاً وح ضاَألراِت و] األنعام [  
        الَِمنيالْع باِتي ِللَِّه رممو اييحمِكي وسنالِتي وال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول        قُلْ ِإنَّ ص 

  ] األنعام [املرسلني
ِفغت ِإنْ لَما ونفُسا أَننا ظَلَمنبقَاال راِسِرينالْخ ِمن نكُونا لَننمحرتا ولَن ر] األعراف [  
ا اللَّهاندال أَنْ هلَو ِديتها ِلنا كُنمذَا وا ِلهاندِللَِّه الَِّذي ه دمالْح] األعراف [  
ِم الظَّاِلِمنيالْقَو عا ملْنعجا ال تنبر] األعراف [  
َا أنبرِلِمنيسا مفَّنوتراً وبا صنلَيفِْرغْ ع] األعراف [  
اِحِمنيالر محأَر تأَنو ِتكمحا ِفي رِخلْنأَدَألِخي وِلي و اغِْفر بر] األعراف [  
ِظيِش الْعرالْع بر وهو كَّلْتوِه تلَيع وِإالَّ ه ال ِإلَه اللَّه ِبيسِمح] التوبة [  
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                 اِسِرينالْخ ِمن ِني أَكُنمحرتِلي و ِفرغِإالَّ تو ِلي ِبِه ِعلْم سا لَيم أَلَكأَنْ أَس وذُ ِبكي أَعِإن بر ] 
  ]هود 
            ِتهاِصيآِخذٌ ِبن وٍة ِإالَّ هابد ا ِمنم كُمبري وبلَى اللَِّه رع كَّلْتوي تاٍط        ِإنلَـى ِصـرـي عبا ِإنَّ ر

  ] هود [مستِقيٍم
ِه أُِنيبِإلَيو كَّلْتوِه تلَيِفيِقي ِإالَّ ِباللَِّه عوا تمو ] هود [  
اِحِمنيالر محأَر وهاِفظاً وح ريخ فَاللَّه] يوسف[  
ِني ِإلَى اللَِّهزحثِّي وكُو با أَشمِإن] يوسف[  
             اِلِحنيأَلِْحقِْنـي ِبالـصِلماً وسفَِّني موِة تاآلِخرا ويني ِفي الدِليو تِض أَناَألراِت واومالس فَاِطر 
  ]يوسف[
امناَألص دبعأَنْ ن ِنيبِني وبناجآِمناً و لَدذَا الْبلْ هعاج بر اِهيمرِإذْ قَالَ ِإبو] يمإبراه[  
                  ِاءمال ِفي الـسِض وٍء ِفي اَألريش لَى اللَِّه ِمنفَى عخا يمو ِلنعا نمِفي وخا نم لَمعت كا ِإننبر 
  ] إبراهيم[
اِءعلْ دقَبتا ونبِتي ريذُر ِمنالِة والص ِقيملِْني معاج بر] إبراهيم[  
 ا اغِْفرنبرابالِْحس قُومي موي ِمِننيؤِللْمو ياِلدِلوِلي و] إبراهيم[  
ًِغريااِني صيبا را كَممهمحار بر] اإلسراء[  
               ًـِصرياـلْطَاناً نس كنلَـد لْ ِلي ِمنعاجٍق وِصد جرخِني مِرجأَخٍق ولَ ِصدخدِخلِْني مأَد بر 
  ] اإلسراء[
                   هركَبالذُّلِّ و ِمن ِليو لَه كُني لَملِْك وِفي الْم ِريكش لَه كُني لَملَداً وِخذْ وتي ِللَِّه الَِّذي لَم دمالْح

  ] اإلسراء [تكِْبرياً
ًداشا رِرنأَم ا ِمنئْ لَنيهةً ومحر كنلَد ا ِمنا آِتننبر] الكهف [  
ًاِليو كنلَد ِلي ِمن بفَه] مرمي [  
     ِريدِلي ص حراش بِري    * رِلي أَم رسياِني     * وِلس ةً ِمنقْدلُلْ عاحِلي   * ووا قَوفْقَهلْ ِلي  * يعاجو

  ] طه [وِزيراً ِمن أَهِلي
ًِني ِعلْماِزد بر] طه[  
هبى رادِإذْ ن وبأَيواِحِمنيالر محأَر تأَنو رالض ِنيسي مأَن ] األنبياء [  
الظَّاِلِمني ِمن تي كُنِإن كانحبس تِإالَّ أَن ال ِإلَه] األنبياء[  
اِرِثنيالْو ريخ تأَنداً وِني فَرذَرال ت بر] األنبياء [  
رو قِبالْح كُماح بِصفُونَرا تلَى مانُ ععتسالْم نمحا الرنب] األنبياء[  
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ِم الظَّاِلِمنيلِْني ِفي الْقَوعجفَال ت بر] املؤمنون [  
 اِطِنيياِت الشزمه ِمن وذُ ِبكأَع بوِن* ررضحأَنْ ي بر وذُ ِبكأَعو] املؤمنون[  
ا فَاغِْفنا آمنبراِحِمنيالر ريخ تأَنا ونمحارا ولَن ر] املؤمنون[  
اِحِمنيالر ريخ تأَنو محارو اغِْفر بر] املؤمنون [  
ًاماا كَانَ غَرهذَابِإنَّ ع منهج ذَابا عنع ِرفا اصنبقَاماً* رماً وقَرتسم اَءتا سهِإن] قانالفر [  
ًاماِإم ِقنيتا ِللْملْنعاجٍن ويةَ أَعا قُراِتنيذُرا واِجنوأَز ا ِمنلَن با هنبر] الفرقان[  
     ِديِنهي ولَقَِني فَهِقِني     * الَِّذي خسيِني وطِْعمي والَِّذي هِفِني      * وـشي وفَه تِرضِإذَا مالَّـِذي  * وو
رب هب ِلي حكْماً وأَلِْحقِْنـي      * والَِّذي أَطْمع أَنْ يغِفر ِلي خِطيئَِتي يوم الديِن         * يتِني ثُم يحِيِني    يِم

اِلِحنيِبالص * ٍق ِفي اآلِخِرينانَ ِصدلْ ِلي ِلسعاجِعيِم* وِة الننثَِة جرو لِْني ِمنعاجو] الشعراء[  
مالْحِمِننيؤاِدِه الْمِعب لَى كَِثٍري ِمنا علَنِللَِّه الَِّذي فَض د] النمل [  
                 ـاهضرـاِلحاً تـلَ صمأَنْ أَعو ياِلدلَى وعو لَيع تمعالَِّتي أَن كتمِنع كُرِني أَنْ أَشِزعأَو بر

  ] النمل [ِلِحنيوأَدِخلِْني ِبرحمِتك ِفي ِعباِدك الصا
طَفَىاص اِدِه الَِّذينلَى ِعبع المسِللَِّه و دمقُِل الْح] النمل [  
ِلي فِْسي فَاغِْفرن تي ظَلَمِإن بر] القصص [  
ِم الظَّاِلِمنيالْقَو ِني ِمنجن بر] القصص[  
     ِبصت ِحنيونَ وسمت انَ اللَِّه ِحنيحبونَ  فَسح *       ِحنياً وِشيعِض واَألراِت واومِفي الس دمالْح لَهو

يخِرج الْحي ِمن الْميِت ويخِرج الْميت ِمن الْحي ويحِيي اَألرض بعد موِتها وكَـذَِلك              * تظِْهرونَ  
  ]الروم [تخرجونَ
َِّللَِّه ال دمقَالُوا الْحوكُورش فُورا لَغنبنَ ِإنَّ رزا الْحنع بِذي أَذْه] فاطر[  
اِلِحنيالص ِلي ِمن به بر] الصافات[  
       َِصفُونا يمِة عالِْعز بر كبانَ رحبس *    ِلنيسرلَى الْمع المسو *     ـالَِمنيالْع بِللَّـِه ر دمالْحو 
   ]الصافات[
                واا كَـانِفي م اِدكِعب نيب كُمحت تِة أَنادهالشِب ويالْغ اِلمِض عاَألراِت واومالس فَاِطر مقُِل اللَّه

  ]الزمر [ِفيِه يختِلفُونَ
وِإالَّ ه ِل ال ِإلَهِديِد الِْعقَاِب ِذي الطَّوِب شوقَاِبِل التِب وغَاِفِر الذَّنِصريِه الْمِإلَي ] غافر[  
اِدِبالِْعب ِصريب ِري ِإلَى اللَِّه ِإنَّ اللَّهأَم ضأُفَوو] غافر[  
قِْرِننيم ا لَها كُنمذَا وا هلَن رخانَ الَِّذي سحبس] الزخرف[  
ُِصفا يمِش عرالْع بِض راَألراِت واومالس بانَ رحبونَس] الزخرف [  
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               ِلحأَصو اهضراِلحاً تلَ صمأَنْ أَعو ياِلدلَى وعو لَيع تمعالَِّتي أَن كتمِنع كُرِني أَنْ أَشِزعأَو بر
ِلِمنيسالْم ي ِمنِإنو كِإلَي تبي تِتي ِإنيِلي ِفي ذُر] األحقاف [  

ال هأَن لَماِتفَاعِمنؤالْمو ِمِننيؤِللْمو ِبكِلذَن ِفرغتاسو ِإالَّ اللَّه ِإلَه ] حممد [  
        ـكـا ِإننبوا رنآم ا ِغالً ِللَِّذينلْ ِفي قُلُوِبنعجال تاِن وا ِباِألميقُونبس ا الَِّذيناِننوِإلخا ولَن ا اغِْفرنبر

ِحيمر وفؤر] احلشر[  
ِصريالْم كِإلَيا ونبأَن كِإلَيا وكَّلْنوت كلَيا عنبر] املمتحنة [  
ِكيمالْح ِزيزالْع تأَن كا ِإننبا رلَن اغِْفروا وكَفَر ةً ِللَِّذيننا ِفتلْنعجا ال تنبر] املمتحنة[  
انورا نلَن ِمما أَتنبرٍء قَِديريلَى كُلِّ شع كا ِإنلَن اغِْفرو ] التحرمي[  
ِةنتاً ِفي الْجيب كدِن ِلي ِعناب بر] التحرمي[  
               َِّإال ـِزِد الظَّـاِلِمنيال تاِت وِمنؤالْمو ِمِننيؤِللْمِمناً وؤم ِتييلَ بخد نِلمو ياِلدِلوِلي و اغِْفر بر 

  ]نوح [تباراً
  

  الدعاء من السنة
 )                 ِعنـدك يل ِمـن فاغِفر ،إالَّ أنت وبالذن نفسي ظُلماً كثرياً، وال يغفر ِإنِّ ظلمت ماللَّه

  ).مغفرةً، إنك أنت الغفور الرحيم
 ])ي أعوذُ بكإن موء القضاء، ومش] اللَّهقاء، وسالش كرِد البالِء ، ودهاتِة األعداءمن ج.(  
 )هدعفال شيَء ب ،وحده األحزاب وغلب ،عبده رصون هجند زأع هال إله إالَّ اهللا وحد.(  
اللَّهم إني أعوذُ ِبك من الكَسِل واِهلرم واملأَثَم واملغرم، ومن فتنة القَبر، وعذاب القـرب،               ( 

ة الِغنى، وأَعوذُ ِبك من فتنِة الفَقِْر، وأعوذُ بك ِمن          ، ومن شر فتن   ، وعذاب النار  ومن فتنة النار  
فتنِة املسيح الدجاِل، اللَّهم اغِْسلْ عني خطاياي ِبماِء الثَّلِج والبرِد، ونق قَلِْبي من اخلطايا كَما               

عـدت بـني املـشِرِق      نقَّيت الثَّوب األبيض ِمن الدنس، وباِعد بيين وبني خطاياي كَمـا با           
  ).واملغِرِب

 )                 ـنـوراً، وعمييين ن نمِعي نوراً، وعوراً، ويف سِري نصوراً، وِفي بلْ يف قليب نعاج ماللَّه
  ) .يساِري نوراً، وفوِقي نوراً، وحتيت نوراً، وأمامي نوراً، خلِْفي نوراً، واجعل يل نوراً

 )     أنت احلمد لك ماللَّه             مقـي أنـت ،ـداحلَم ولـك ،فيِهن نالسمواِت واألرِض وم ورن
            ولقـاؤك ،حق وقولُك ،حق كووعد ،أنت احلق ولك احلمد ، السموات واألرض ومن فيهن

           ماللَّه ،قح دحموم ،قونَ حِبيوالن ،اعةُ حقوالس ،حق اروالن ،ةُ حقواجلَن ،قح   ،لك أسلمت 
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 يل مـا    روعليك توكَّلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكَمت، فاغفِ          
  ) .قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت املُقدم وأنت املُؤخر، ال إله إالَّ أنت

ك، ولَه احلَمد، وهو على كُلِّ شيٍء قَِدير، اللَّهم         ال إله إالَّ اهللا وحده ال شِريك لَه، لَه املُلْ          ( 
اجلَد كِمن ذَا اجلَد فَعنوالَ ي تعنِلما م ِطيعوال م ،تطَيملا أع اِنعال م. (  

 )                      العـرش العظـيِم، ال إلـه إالَّ اهللا رب ال إلـه إال اهللا رب ،احلليم ال إله إال اهللا العظيم
  ) . ورب األرِض، ورب العرِش الكرميالسموات

  ).اللَّهم أحيين ما كانت احلياةُ خيراً يل، وتوفَِّني إذَا كانت الوفَاةُ خيراً يل( 
اللَّهم ِإني أعوذُ ِبك ِمن اهلَم واحلَزِن، والعجِز والكَسِل، والبخِل، واجلُبِن، وضلِع الـديِن              ( 
الوغَلَبجِة الر. (  
اللَّهم ِإني أعوذُ بك من العجِز والكَسِل، واجلُِنب واهلَرم، وأَعوذُ ِبك ِمن عذاِب القَبـِر،               ( 

  ) .وأعوذُ ِبك من فتنِة احمليا واملَماِت
  ).ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له، لَه امللك وله احلمد، وهو على كلِّ شيٍء قدير( 
 )                ِميـدـك حلى آل إبراهيم، إنع تلَّيا صٍد، كَممحلى آل مٍد، وعحملِّ على مص ماللَّه
ِجيدم .              ِميدح كٍد، كما باركت على آل إبراهيم، إنحمٍد، وعلى آل محمبارك على م ماللَّه
جميد. (  
 )نِن بالِئه علَيسد اهللا وحمِبح اِمعس ِمعارسا عاِئذاً باهللا من الننلَيا وأَفِْضلْ عناِحبا صنبا ر. (  
 )               ِلحا معاِشي، وأصاليت فِيه نياييل د لحِعصمةُ أمري، وأَص ويل ِديين الذي ه أصلح ماللَّه

وت راحةً يل ِمـن     يل آِخرِتي اليت فيها معاِدي، واجعل احلَياةَ زيادةً يل يف كُلِّ خيٍر، واجعِل امل             
كُلِّ شر.(  

اللَّهم احفَظِني باإلسالِم قائماً، واحفظين باإلسالم قاعداً، واحفظين باإلسالم راقـداً، وال            ( 
تشِمت يب عدواً وال حاسداً، اللَّهم إني أسألُك من كُلِّ خيٍر خزائنه بيِدك، وأعوذُ ِبك من كُلِّ                 

بيِدك هخزاِئن شر.(  
  ).اللَّهم أحِييِني ِمسِكيناً، وأَمتين مسكيناً، واحشرين يف زمرِة املساكني( 
  ).اللَّهم استر عوريت، وآِمن روعِتي، واقِض عني ديِني( 
 اللَّهم اغِفر يل خِطيئيت وجهِلي، وإسراِفي يف أمري، وماَ أنت أعلم ِبِه ِمني، اللَّهم اغِفر يل               ( 

خطئي وعمِدي، وهزِلي وِجدي، وكُلُّ ذلك ِعنِدي، اللَّهم اغِْفر يل ما قدمت وما أخرت، وما               
وأنت على كُلِّ شيٍء قدير ،راملؤخ وأنت ماملقد أنت ،توما أعلن أسررت. (  

  ). ِرزقياللَّهم اغِْفر يل ذنِبي، ووسع يل يف داِري، وباِرك يل يف ( 
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اللَّهم اغفر يل ذُنوِبي وخطاياي كُلَّها، اللَّهم أنِعشِني واجبرِني، واهدين لصاحل األعمـاِل             ( 
تئها إالَّ أنسي ِدي لصاِلحها وال يصِرفهال ي هواألخالِق ؛ فإن. (  

 )           ،ا وبني معاِصيكنولُ بينحما ي شيتكلنا من خ اقِْسم مـا ِبـِه       اللَّهنلِّغبما ت ِتكطاع ِمنو
جنتك، وِمن اليقِني ما يهونُ علينا مِصيباِت الدنيا، ومتعنا بأمساِعنا وأبصاِرنا وقُواِتنا ما أحييتنا،              

 جتعلْ مصيبتناً   واجعله الواِرثَ ِمنا، واجعلْ ثَأْرنا على من ظَلَمنا، وانصرنا على من عادانا، وال            
  ).يف ديننا، وال جتعلْ الدنيا أكرب همنا، وال مبلغَ ِعلِْمنا، وال تسلِّطْ علينا من ال يرحمنا

اللَّهم أَمتعِني بسمعي وبصِري حتى جتعلهما الواِرثَ ِمني، وعاِفين يف ديين ويف جـسِدي،              ( 
   تِني حظَلَم نين ِممرصأمـري            وان تضوفَو ،نفسي إليك ي أسلمتِإن مِني فيه ثَأِْري اللَّهِريى ت

               تنآم ،إالّ إليك ى ِمنكجنأ وال ملْجال م ،كِهي ِإلَيجو تلّيوخ ،ِري إليكظَه وألْجأَت ،إليك
الَّذي أنزلْت وبكتاِبك ،لْتسِذي أَرال وِلكسِبر.(  

 )مـا، وِإنْ              اللَّهها فاحفظْهتييا، إن أحا وحمياههممات نفسي، وأنت توفّاها، لَك لَقْتت خأَن 
  ).أمتها فاغِْفر هلا، اللَّهم ِإني أسألُك العافية

ـ              (  ن اللَّهم إين أسألُك الِعفَّة والعافيةَ يف دنياي وِديين وأهلي ومايل، اللَّهم استر عورِتي وآِم
روعِتي، واحفظين من بني يدي ومن خلفي، وعن مييين وعن مشايل، ومن فوِقي، وأعوذُ ِبك أن                

  ) .أُغْتال ِمن تحِتي
  ) .اللَّهم إين أسألك اهلُدى والتقى، والعفَاف والِغنى( 
اللَّهـم إنـي   . نه وما مل أعلَـم اللَّهم إين أسألُك من اخلَيِر كُلِِّه عاِجِلِه وآِجِله ما علْمت مِ      ( 

                  مك، اللَّهونبي كما عاذ به عبد وذُ بك من شرك، وأعونبي كأسألك من خِري ما سألك به عبد
                   ا ِمـنهإلي با قَرماِر والن وذُ ِبك ِمنأعٍل، ومب إليها من قوٍل أو عة وما قراجلن ي أسألُكِإن

  ) . عمٍل، وأسألُك أَنْ أنْ تجعلَ كُلَّ قضاٍء قضيته يل خيراًقَوٍل أو
 )تا ِإالَّ أَنلكُهمال ي ه؛ فَِإنِتكمحرو ِلكفَض ِمن ي أسألُكِإن ماللَّه. (  
 ِبك ِمنك ال أُحِصي     اللَّهم ِإني أَعوذُ ِبرضاك ِمن سخِطك، ومبعافاِتك ِمن عقُوبتك، وأَعوذُ         ( 

فِْسكلَى نع تا أَثْنيكَم تأَن كلَياًء عثَن. (  
  ).اللَّهم ِإني أعوذُ ِبك من البرِص واجلُنوِن واجلُذاِم، وِمن سيِئ اَألسقَاِم( 
وأعوذُ ِبك أنْ يتخبطين الشيطانُ     اللَّهم ِإني أعوذُ ِبك ِمن التردي واهلَدِم والغرِق واحلَرِق،          ( 

  ).ِعند املَوت، وأعوذُ ِبك أَنْ أموت يف سِبيِلك مدِبراً، وأَعوذُ ِبك أنْ أَموت لَِديغاً
ئْسِت اللَّهم ِإني أَعوذُ ِبك من اجلُوع؛ فَِإنه ِبئْس الضِجيع ، وأعود ِبك ِمن اِخليانِة فَِإنها بِ                ( 

  ).الِبطَانةُ
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اللَّهم ِإني أعوذُ ِبك ِمن الِعجِز والكَسل، واجلُبِن والبخِل واهلَرم، وأعوذُ ِبك ِمن عـذَاِب               ( 
  ) .القَبِر، وأَعوذُ ِبك ِمن عذَاِب النار، وأَعوذُ ِبك من فتنِة املَحيا واملمات

 )    ِمن وذُ ِبكي أعِإن مفْلَـِة،          اللَّهِة، والغم، والقـسوِل، واهلَرخل، واجلُِنب والبالعجِز والكَس 
وأعوذُ ِبك من الفقِْر والكُفْر، والفُـسوِق والـشقاِق والنفَـاِق،           . والعيلَِة، والذلَّة، واملسكنة  

، والبـرِص، وسـيِئ     وأعوذُ ِبك من الصمِم، والبكَِم، واجلُنوِن، واجلُـذَامِ       . والسمعة والرياءِ 
  ) .األسقَاِم

اللَّهم إني أعوذُ ِبك من العجِز والكَسِل، واجلُبِن والبخل، واهلَرِم، وعذَاِب القَبِر، وفتنة              ( 
ني الدجال، اللَّهم آِت نفِْسي تقواها، وزكِّها أنت خري من زكَّاها، أنت وليها وموالها، اللَّهم إِ        

                  جابتسومن نفِس ال تشبع، ومن دعوٍة ال ي ،ومن قلٍب ال خيشع ،من ِعلْم ال ينفع أعوذُ ِبك
  ).لَها
  ) .وأعوذُ بك من أن أظِْلم أو أُظْلَم. اللَّهم إني أعوذُ ِبك من الفَقِر والقلة والذِّلِة( 
املأثَِم واملغرِم، ومن ِفتنِة القِرب، وعذاِب القَبِر، من        اللَّهم إني أعوذُ ِبك من الكَسِل واهلَرِم و       ( 

اللَّهـم  . وأَعوذُ بك من ِفتنِة املسيح الـدجال      . ِفتنِة النار، وعذاِب النار، ومن شر ِفتنِة الغىن       
 الثوب األبيض مـن  اغِْسلْ عني خطاياي باملاء والثلِج والبرِد، ونق قَلِْبي من اخلطايا كما ينقَّى      

  ).الدنِس، وباعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني املشرِق واملغرب
اللَّهم إين أعوذُ ِبك من اهلَم واحلَزِن، والعجِز والكَسِل، والبخِل واجلُبِن، وضلَِع الـديِن،              ( 

  ).وغَلَبِة الرجاِل
 )اِر السمن ج وذُ ِبكي أعإن ملُاللَّهِة يتحوالباِدي ارِة، فإنَّ جِء يف داِر املُقَامو.(  
اللَّهم ِإني أعوذُ ِبك من زواِل ِنعمِتك، وحتوِل عافيتـك، وفُجـأَِة ِنقْمِتـك، وجِميـِع                ( 

ِطكخس.(  
ساِني، وِمن شر قَلِْبـي،     اللَّهم إني أعوذُ ِبك من شر مسِعي، وِمن شر بصِري، وِمن شر لِ            ( 

  ).وِمن شر مِنيِتي
  ).اللَّهم ِإنِّ أعوذُ ِبك من شر ما عِملت، وِمن شر ما لَم أعملْ( 
اللَّهم إني أعوذُ ِبك من عذَاِب القَبِر، وأعوذُ ِبك من عذَاِب الناِر، وأَعوذُ ِبك من ِفتنـِة                 ( 

  ).واملماِت، وأعوذُ ِبك من ِفتنِة املَِسيِح الدجالاحملْيا 
 )عمساٍء ال يعود ،فَعرٍل ال يموع ،من ِعلٍْم ال ينفع إين أعوذُ ِبك ماللَّه.(  
  ).اللَّهم إني أعوذُ ِبك ِمن غَلَبِة الديِن، وغَلَبِة العدو وشماتِة األعداِء( 
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 )مفٍْس ال تشبع، ومـن                  اللَّهومن ن ،عمسومن دعاء ال ي ،عمن قَلٍْب ال خيش وذُ ِبكي أعإن 
فَعنمن هؤالِء األربع. ِعلٍْم ال ي وذُ ِبكأع. (  

  ).اللَّهم إني أعوذُ ِبك ِمن منكرات األخالِق واَألعماِل واألهواِء واألدواِء ( 
ك ِمن يوِم السوِء وِمن لَيلَِة السوِء، وِمن ساعة السوِء، وِمن صـاِحِب             اللَّهم ِإني أعوذُ بِ   ( 

  ).السوِء ، وِمن جاِر السوِء، ِفي داِر املُقَامِة
ـ             (  راً ِلي، وتياةَ خاحلَي تِلما عيِني ملَى اخلَلِْق أَحع ِتكروقُد ،بيالغ ِبِعلِْمك مفَِّني إذا  اللَّهو

عِلمت الوفَاةَ خيراً ِلي، اللَّهم وأَسأَلُك خشِيتك يف الغيـِب والـشهادِة، وأسـأَلُك كَِلمـةَ                
                فَـدنِعيمـاً ال ين ى، وأَسـألُكيف الفَقِْر والِغن دالقَص ألُكِب، وأسضا والغضالِص يف الراِإلخ

 تنقِطع، وأسأَلُك الرضا بالقضاء ، وأسألُك برد الِعـيِش بعـد املـوِت،              وأسألُك قُرة عيٍن ال   
. وأَسأَلُك لَذَّةَ النظِر إىل وجِهك، والشوِق إىل ِلقَاِئك، يف غَيِر ضراَء مِضرٍة، وال ِفتنٍة مـِضلَّةٍ               

  ).مهتِديناللَّهم زينا بزينِة اإلميان، واجعلنا هداةَ 
اللَّهم رب الناِس مذِْهب الباِس، اشِف أَنت الشاِفي، وال شاِفي إالَّ أَنت، اشِف ِشـفَاًء ال                ( 

  ).يغاِدر سقَماً
  ). ، نعوذُ ِبك ِمن الناِر  اللَّهم رب جربيلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ ومحمٍد ( 
  ).يلَ وميكائيل ورب إسرافيلَ أَعوذُ ِبك ِمن حر الناِر، وِمن عذَاِب القَبِراللَّهم رب ِجبِر( 
  ) .اللَّهم كَما حسنت خلِْقي فَحسن خلُِقي( 
هـم  اللَّهم لَك أَسلَمت، وِبك آمنت وعلَيك توكَّلْت، وِإلَيك أَنبت، وِبك خاصمت، اللَّ           ( 

ـ                 ن واالنـس   ِإني أعوذُ ِبعزتك، ال إله إال أَنت، أَنْ تِضلَِّني، أَنت احلَي الذي ال يموت ، واِجل
  ) .ميوتون

  ).اللَّهم آِتنا يف الدنيا حسنةً، وِفي اآلِخرِة حسنةً، وِقنا عذَاب النار( 
 ِعصمةُ أمري، وأًصِلح ِلي دنياي اليت فيها معاِشي، وأًصِلح          اللَّهم أصلح يل ديين الَِّذي هو     ( 

يل آِخرِتي الَّيت فيها معادي، واجعل احلَياةَ ِزيادةً يل يف كُلِّ خيٍر، واجعِل املَوت راحةً يل مـن                  
ركُلِّ ش.(  

  ).نىاللَّهم ِإني أسألُك اهلُدى، والتقَى، والعفَاف، والِغ( 
 )لَى طاعِتكا عنف قُلُوبرف القُلُوِب صرصم ماللَّه.(  
 )ت قَلِْبي على ِديِنكقَلِّب القُلُوِب ثَبيا م. (  
اللَّهم اقِْسم لَنا ِمن خشيِتك ما تحولُ ِبِه بيننا وبني معاِصيك، وِمن طاعِتك ما تبلِّغنا بـه                 ( 

 ِمنك، وتناتنا             جا، وأبصارنا، وقوماِعنا بأَسنعتم ما، اللَّهينالد ائبصا منلَينُ به عهواليقِني ما ت 
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ما أحييتنا، واجعلْه الواِرثَ ِمناً، واجعلْ ثأْرنا على من ظَلَمنا، وانصرنا على من عادانـا، وال                
الدنيا أكبر همنا، وال مبلغَ ِعلِْمنا، وال تسلِّطْ علَينا مـن ال            تجعل مصيبتنا يف ديننا، وال جتعِل       

  ).يرحمنا
اللَّهم ِإني أعوذُ ِبك من اجلُبِن، وأعوذُ ِبك من البخِل، وأعوذُ ِبك مـن أَنْ أُرد إىل أَرذَِل                  ( 

  ).اِب القَبِرالعمِر، وأعوذُ ِبك ِمن ِفتنِة الدنيا وعذ
ورب األرِض، ورب العرِش العظيم، ربنا ورب كُلِّ شيٍء،  ] السبِع[اللَّهم رب السمواِت    ( 

فاِلق احلَب والنوى، ومنزلَ التوراِة واإلجنيِل والفُرقَاِن، أَعوذُ ِبك ِمن شر كُلِّ شيٍء أنت آِخذٌ               
ت األولُ فليس قَبلَك شيٌء، و أنت اآلِخر فليس بعدك شيٌء ، وأنت الظاهر          بناصيِتِه، اللَّهم أن  

  ) .فليس فوقَك شيٌء، وأنت الباِطن فليس دونك شيٌء، أقِض عنا الدين وأغننا من الفقر
  ).اللَّهم اغِْفر ِلي ، وارمحِني ، واهِدِني ، وعاِفين، وارزقْين( 
 ) مت مـذْ    اللَّهين، وخِني على من ظَلَمرصي، وانا الواِرثَ ِمنمِني بسمعي وبصِري، واجعلهع

  ).ِمنه بثأِري
اللَّهم أنت ربي، ال إله إالَّ أنت ، خلَقْتِني، وأَنا عبدك، وأَنا علَى عهـِدك ووعـِدك مـا                 ( 

لَك ِبنعمِتك علَي، وأبوُء ِبذَنِبي ، فـاغفر يل ،          استطعت، أعوذُ ِبك من شر ما صنعت، وأُبوُء         
إالَّ أنت الذنوب ال يغِفر فإنه.(  

احلمد هللا عدد ما خلَق، احلَمد ِهللا ِملَْء ما خلَق، احلمد ِهللا عدد ما ِفي السمواِت ومـا يف                    
مد ِهللا علَى ما أَحصى ِكتابه، واحلمد ِهللا عـدد          األرِض، احلَمد ِهللا عدد ما أَحصى ِكتابه، واحلَ       

  ). كُلِّ شيٍء ، واحلمد ِهللا ِملَء كُلِّ شيٍء
 )                    بانَ اِهللا رحـبإالَّ اُهللا س ال إله ،الكَرمي إالَّ اهللا احلَِكيم ال إله ،ِظيمالع ليإالَّ اُهللا الع ال إله

رِع وبواِت السمالعاملنيالس بهللا ر دِش العظَيم، احلَمرالع ب.(  
  . وصلَّى اُهللا وسلَّم علَى محمٍد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحساٍن إىل يوِم الدين 

  Kوآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 
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