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الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده

نبينا محمد وعلى آله.
أما بعد:

فقد يسر اهلل لي كتابة هذا المختصر يف حج النبي ﷺ مع

ذكر بعض المسائل التي يحتاجها الحاج والمعتمر ليستفيدا
منه ،وقد سميته (النبي ﷺ يف الحج) واسأل اهلل أن ينفع به
وأن يجعل عملي خالصًا لوجه اهلل تعالى وأن يوفق كل من

قرأه أو طبعه أو قام بتدريسه أو نشره.
واهلل الموفق...

محمد بن شامي بن مطاعن شيبة العدوي القرشي
مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء
بمنطقة جازان وعضو اإلفتاء
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هدي النبي ﷺ يف ال�سفر

* أيها المسافر لحج أو عمرة أو غير ذلك! تأدب بآداب

السفر ومنها:

 -1اذا أردت سفرا ولك زوجات وتريد السفر بإحداهن

فأ قرع بينهن فمن خرج سهمها فاخرج هبا ألنه ﷺ كان إذا

أراد السفر اقرع بين زوجاته فمن أصابتها القرعة سافر هبا
َان َر ُس ُ
ول اهَّلل ِ ﷺ إِ َذا َأ َرا َد
معه لحديث َعائِ َش َة ڤ َقا َل ْت «ك َ
َان
َس َف ًرا َأ ْق َر َع َب ْي َن نِ َسائِ ِه َف َأ َّيت ُُه َّن َخ َر َج َس ْه ُم َها َخ َر َج بِ َها َم َع ُه َوك َ
ْت ز َْم َع َة
َي ْق ِس ُم لِك ُِّل ْام َر َأ ٍة ِمن ُْه َّن َي ْو َم َها َو َل ْي َلت ََها َغ ْي َر َأ َّن َس ْو َد َة بِن َ
ت َي ْو َم َها َو َل ْي َلت ََها لِ َعائِ َش َة ز َْوجِ النَّبِ ِّي ﷺ َت ْبت َِغي بِ َذلِ َ
ك ِر َضا
َو َه َب ْ
رس ِ
ول اهَّلل ِ ﷺ» رواه الشيخان.
َ ُ

 -2ادع بدعاء السفر الذي كان ﷺ يدعو به لحديث ا ْب َن
«أن رس َ ِ
َان إِ َذا ْاست ََوى َع َلى َب ِعيرِ ِه
ول اهَّلل ﷺ ك َ
ُع َم َر َع َّل َم ُه ْم َ َّ َ ُ
َخ ِ
ان ا َّل ِذي َسخَّ َر َلنَا َه َذا
ار ًجا إِ َلى َس َفرٍ َك َّب َر َث اَل ًثا ُث َّم َق َال { ُس ْب َح َ
ِ
ون} ال َّل ُه َّم إِنَّا ن َْس َأ ُل َ
ك
ين َوإِنَّا إِ َلى َر ِّبنَا َل ُمنْ َق ِل ُب َ
َو َما ُكنَّا َل ُه ُم ْقرِن َ
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فِي َس َفرِنَا َه َذا ا ْلبِ َّر َوال َّت ْق َوى َو ِم ْن ا ْل َع َم ِل َما ت َْر َضى ال َّل ُه َّم
ِ
ب
َه ِّو ْن َع َل ْينَا َس َف َرنَا َه َذا َوا ْط ِو َعنَّا ُب ْعدَ ُه ال َّل ُه َّم َأن َ
الصاح ُ
ْت َّ
ك ِمن وع َث ِ
ِ ِ
ِ
اء
الس َفرِ َوا ْلخَ لي َف ُة في أْالَ ْه ِل ال َّل ُه َّم إِنِّي َأ ُعو ُذ بِ َ ْ َ ْ
في َّ
الس َفرِ وكَآب ِة ا ْلم ْن َظرِ وس ِ
ب فِي ا ْلم ِ
وء ا ْل ُم ْن َق َل ِ
ال َو أْالَ ْه ِل َوإِ َذا
َ
َ ُ
َّ َ َ َ
َر َج َع َقا َل ُه َّن َوزَا َد فِ ِ
ون»
ون لِ َر ِّبنَا َح ِامدُ َ
ون َعابِدُ َ
ون تَائِ ُب َ
يه َّن آيِ ُب َ
ول اهَّللِ
رواه مسلم .و يف حديث َع ْب ِد اهَّللِ ْب ِن َس ْر ِج َس َأ َّن َر ُس َ
ِ
َان إِ َذا سا َفر َق َال «ال َّلهم إِنِّي َأعو ُذ بِ َ ِ
الس َفرِ
ﷺك َ
ُ
ك م ْن َو ْع َثاء َّ
ُ َّ
َ َ
ب وا ْلحو ِر بعدَ ا ْلكَو ِر ودعو ِة ا ْلم ْظ ُلو ِم وس ِ
ِ
وء
َوكَآ َبة ا ْل ُم ْن َق َل ِ َ َ ْ َ ْ
َ ُ
ْ َ ََْ َ
ِ
ا ْلمنْ َظرِ فِي أْالَ ْه ِل َوا ْلم ِ
ال َوا ْل َو َلد» رواه النسائي وبعضه يف مسلم.
َ
َ
الحور :النقصان .الكور :الزيادة.

-3اخرت الرفيق الصالح يف سفرك واجتهد أن تكونوا
يف السيارة ثالثة فاكثر من االخيار للحديث َع ْن َع ْم ِرو ْب ِن
ب عن َأبِ ِيه عن جدِّ ِه َأ َّن رس َ ِ
«الراكِ ُب
َ ْ َ
ُش َع ْي ٍ َ ْ
ول اهَّلل ﷺ َق َال َّ
َ ُ
ان َش ْي َطان ِ
الراكِ َب ِ
ْب» رواه ابو داود
َش ْي َط ٌ
َان َوال َّث اَل َث ُة َرك ٌ
ان َو َّ
والرتمذي،ومعنى الراكب شيطان أي أن الشيطان يطمع يف

الواحد كما يطمع فيه اللص والسبع وكذلك الراكبان ومعنى
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الثالثة ركب لزوال الوحشة وحصول االنس وانقطاع االطماع.
 -4إذا كنتم ثالثة فامروا احدكم يف سفركم لحديث نَافِ ٍع
عن َأبِي س َلم َة عن َأبِي هرير َة َأ َّن رس َ ِ
َان
ول اهَّلل ﷺ َق َال «إِ َذا ك َ
َ َ َ ْ
َ ْ
َ ُ
ُ َ َْ
َث اَل َث ٌة فِي َس َفرٍ َف ْل ُي َؤ ِّم ُروا َأ َحدَ ُه ْم َق َال نَافِ ٌع َف ُق ْلنَا أِلَبِي َس َل َم َة
ْت َأ ِم ُيرنَا» رواه أبوداود.
َف َأن َ

 -5قم بتوديع اهلك واصدقائك و يف حديث َأبِي ُه َر ْي َر َة
«و َّد َعنِي َر ُس ُ
ول اهَّلل ِ ﷺ َف َق َال َأ ْست َْو ِد ُع َ
ك اهَّللَ ا َّل ِذي اَل
َق َالَ :
ِ
يع َو َدائِ ُع ُه» رواه ابن ماجه واحمد،
تَض ُ
وعن أبي هريرة ﭬ « :أن رجال قال يا رسول اهلل إين

أريد أن أسافر فأوصني قال عليك بتقوى اهلل والتكبير على
كل شرف فلما أن ولى الرجل قال اللهم اطو له األرض

وهون عليه السفر» رواه الرتمذي.

وعن قزعة قال قال لي ابن عمر هلم أودعك كما ودعني

رسول اهلل ﷺ «أستودع اهلل دينك وأمانتك وخواتيم عملك»
رواه ابوداود
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-6إذا سافرت فصعدت مرتفعًا فكرب وإذا نزلت
منخفضًا فسبح لحديث َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد اهَّللِ ﭭ َق َالُ « :كنَّا إِ َذا
َص ِعدْ نَا َك َّب ْرنَا َوإِ َذا َن َز ْلنَا َس َّب ْحنَا» رواه البخاري.

-7اهتم بالدعاء واكثر منه لحديث َأبِي ُه َر ْي َر َة َأ َّن النَّبِ َّي
ث دعو ٍ
ك فِ ِ
ات اَل َش َّ
يه َّن َد ْع َو ُة
ات ُم ْست ََجا َب ٌ
ﷺ َق َالَ « :ث اَل ُ َ َ َ
ا ْل َوالِ ِد َو َد ْع َو ُة ا ْل ُم َسافِرِ َو َد ْع َو ُة ا ْل َم ْظ ُلومِ» رواه أبو داود.

-8إذا نزلت منز ً
ال فقل أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر
ما خلق لحديث َخ ْو َل َة بِن َْت َحكِ ٍ
الس َل ِم َّي َة َت ُق ُ
ول َس ِم ْع ُت
يم ُّ
رس َ ِ
ات اهَّلل ِ
ول «من َنز ََل من ِْز اًل ُثم َق َال َأعو ُذ بِك َِلم ِ
ُ
ول اهَّلل ﷺ َي ُق ُ َ ْ
َ
َّ
َ
َ ُ
ات ِمن َشر ما َخ َل َق َلم ي ُضره َشيء حتَّى يرت ِ
التَّام ِ
َح َل ِم ْن َمن ِْزلِ ِه
ْ َ َّ ُ ْ ٌ َ َ ْ
ْ ِّ َ
َّ
َذلِ َ
ك» رواه مسلم.

-9إذا اهنيت عملك يف سفرك فعجل إلى أهلك لحديث
الس َف ُر قِ ْط َع ٌة مِ َن
َأبِي ُه َر ْي َر َة ﭬَ ،ع ِن النَّبِ ِّي ﷺَ ،ق َالَّ :
ا ْل َع َذ ِ
ابَ ،ي ْمن َُع َأ َحدَ ك ُْم َط َعا َم ُه َو َش َرا َب ُه َون َْو َم ُهَ ،فإِ َذا َقضى
ن َْه َم َت ُه َف ْل ُي َع ِّج ْل إِ َلى َأ ْهلِ ِه» رواه الشيخان.
 – 10سم اهلل إذا ركبت راحلتك.
8

 -11ومن االداب أنه يسن لك أن تدعو بدعاء الخروج

من المنزل وإذا قدمت فأبدأ بالمسجد وصل فيه ركعتين وال

تطرق أهلك ليال حتى تخربهم واقصر الرباعية يف سفرك
ركعتين وال تصل الراتبة اال ركعتي الفجر والوتر فال تدعهما

وصل متنفالً على راحلتك أينما توجهت بك وصل صالة
الضحى يف السفر لحديث ُأم هانِ ٍ
ىء بِن ِ
ْت َأبِي َطال ِ ِ
بَ ،قا َل ْت:
ِّ َ
َذ َه ْب ُت إِ َلى رس ِ
ول اهللِ ﷺ َعا َم ا ْل َف ْتحِ َف َو َجدْ ُت ُه َي ْغت َِس ُلَ ،و َفاطِ َم ُة
َ ُ
ابنَ ُته َتستُرهَ ،قا َل ْتَ ،فس َّلم ُت َع َلي ِه؛ َف َق َال :من ِ
هذ ِه َف ُق ْل ُتَ :أنَا
َ ْ
ْ
ْ ُ ْ ُُ
َ ْ
ٍ
ُأم هانِ ٍ
ىء بِن ُْت َأبي َطال ِ ٍ
ب؛ َف َق َالَ :م ْر َح ًبا بِ ُأ ِّم َهانِىء َف َل َّما َف َر َغ
ُّ َ
بو ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
اح ٍد،
م ْن ُغ ْسلِهَ ،قا َم َف َص َّلى َث َمان َي َر َك َعاتُ ،م ْلتَح ًفا في َث ْو ٍ َ
ف ُق ْل ُت َيا َر ُس َ
َف َل َّما ان َْص َر َ
ول اهللِ َز َع َم ا ْب ُن ُأ ِّمي َأ َّن ُه َقاتِ ٌل َر ُجالً
َقدْ َأ َج ْر ُت ُهُ ،فالَ َن ْب َن ُه َب ْي َرةَ؛ َف َق َال َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺَ :قدْ َأ َج ْرنَا َم ْن
ىءَ ،قا َل ْت ُأم هانِ ٍ
ت يا ُأم هانِ ٍ
ىءَ :و َذ َ
اك ُض ًحى» رواه الشيخان.
ُّ َ
َأ َج ْر ِ َ َّ َ
 -12اذا كنت جادا يف سيرك فاجمع بين الظهر والعصر

وبين المغرب والعشاء واجتهد وفقك اهلل يف الرفق برفيقك
يف السفر.
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بيانه ﷺ وجوب احلج والعمرة

* الحج ركن من اركان األسالم الخمسة لقوله ﷺ
« ُبنِي إْ ِ
ال ْس اَل ُم َع َلى َخ ْم ٍ
س َش َها َد ِة َأ ْن اَل إِ َل َه إِ اَّل اهَّللُ َو َأ َّن ُم َح َّمدً ا
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص اَلة َوإِيتَاء ال َّزكَاة َو َح ِّج ا ْل َب ْيت َو َص ْو ِم
َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه َوإِ َقا ِم َّ
ان» رواه الشيخان.
َر َم َض َ

* فيجب عليك أيها المسلم أن تحج يف العمر مرة واحدة
ول اهَّللِ ﷺ َف َق َال َ
لحديث أبي هريرة َخ َط َبنَا َر ُس ُ
َّاس َقدْ
«أ ُّي َها الن ُ
َف َر َض اهَّللُ َع َل ْيك ُْم ا ْل َح َّج َف ُح ُّجوا َف َق َال َر ُج ٌل َأك َُّل َعا ٍم َيا َر ُس َ
ول
َت َحتَّى َقا َل َها َث اَل ًثا َف َق َال َر ُس ُ
ت َن َع ْم
ول اهَّلل ِ ﷺ َل ْو ُق ْل ُ
اهَّلل ِ َف َسك َ
ت َو َل َما ْاس َت َط ْعت ُْم» رواه مسلم.
َل َو َج َب ْ

* ويجب الحج على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع
لقوله تعالى :لقوله تعالىِ ِ :
َّاس ِحج ا ْلبي ِ
ت َم ِن
َ
«ول َّله َع َلى الن ِ ُّ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ين»
اع إِ َل ْيه َسبِ اًيل َو َم ْن َك َف َر َفإِ َّن اهَّللَ َغن ٌّي َع ِن ا ْل َعا َلم َ
ْاس َت َط َ
[آل عمران ،]97/وأما الصغير إذا حج،والعبد إذا حج فإن

حجهما يكون نفالً فإذا بلغ الصغير أو عتق العبد وجب
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عليه الحج مرة أخرى لحديث ابن عباس قال :قال رسول

اهلل ﷺ« :أيما صبي حج ثم بلغ الحنث عليه أن يحج حجة
أخرى ،وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة

أخرى ،وأيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى»
صححه االلباين.

* ويجب الحج على الفور ألن األمر للوجوب لقوله
ﷺ يف حديث ا ْب ِن َع َّب ٍ
يض َة
اس « َت َع َّج ُلوا إِ َلى ا ْل َح ِّج َي ْعنِي ا ْل َفرِ َ
َفإِ َّن َأ َحدَ ك ُْم اَل َيدْ ِري َما َي ْعرِ ُض َل ُه» رواه أحمد «حسن» .
* االستطاعة تشمل صحة البدن والثبوت على الدابة

ووجود نفقة السفر والعودة ونفقة من يعولهم حتى يعود

وأن تكون الطريق آمنة ومما يدل على الصحة والثبوت على
الراحلة حديث َع ْب ِد اهللِ ْب ِن َع َّب ٍ
َان ا ْل َف ْض ُل َر ِد َ
يف
اسَ ،ق َال« :ك َ
ول اهلل ِ ﷺ َفجاء ِ
رس ِ
ت ْام َر َأ ٌة ِم ْن َخ ْث َع َمَ ،ف َج َع َل ا ْل َف ْض ُل َينْ ُظ ُر
َ َ
َ ُ
ف َو ْج َه ا ْل َف ْض ِل إِ َلى
إِ َل ْي َها َو َتنْ ُظ ُر إِ َل ْي ِهَ ،و َج َع َل النَّبِ ُّي ﷺ َي ْصرِ ُ
يض َة اهلل ِ ع َلى ِعب ِ
تَ :يا َر ُس َ
ِّ
اد ِه
ول اهلل ِ إِ َّن َفرِ َ
اآلخرِ؛ َف َقا َل ْ
الش ِّق َ
َ
َ
ت ع َلى الر ِ
اح َل ِة،
فِي ا ْل َح ِّج َأ ْد َرك ْ
َت َأبِي َش ْيخً ا َكبِ ًيرا ،الَ َي ْث ُب ُ َ
َّ
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َأ َف َأ ُح ُّج َعنْ ُه َق َالَ :ن َع ْم َو َذلِ َ
ك فِي َح َّج ِة ا ْل َو َداعِ» رواه الشيخان.

* لو حج غير المستطيع فحجه صحيح مجزئ عن حجة

اإلسالم وكذلك العمرة.

* ويشرتط يف وجوب الحج على المرأة إضافة إلى ما

ذكر وجود المحرم يف السفر لحديث ابن عباس ﭭ قال :
قال النبي صلى اهلل عليه و سلم « ال تسافر المرأة إال مع ذي
محرم وال يدخل عليها رجل إال ومعها محرم » رواه البخاري.

* إن سافرت المرأة للحج فحجت يف سفرها بدون

محرم فحجها صحيح وتأثم لسفرها بدون محرم.

* والمحرم من تحرم المرأة عليه بنسب كا ألب واألخ

او تحرم عليه بسبب مباح كاألخ من الرضاع ونحوه كإبن
زوج المرأة واب زوج المرأة وأجداده وزوج ابنة المرأة

وزوج امها ويشرتط يف المحرم البلوغ والعقل.

* من حج عن غيره فيشرتط يف حقه أن يكون قد حج
عن نفسه لحديث ا ْب ِن َع َّب ٍ
اس َأ َّن النَّبِي ﷺ َس ِم َع َر ُجلاً َي ُق ُ
ول
َّ
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ِ
« َل َّب ْي َ
يب لِي َق َال
ك َع ْن ُش ْب ُر َم َة َق َال َم ْن ُش ْب ُر َم ُة َق َال َأخٌ لي َأ ْو َقرِ ٌ
ك َق َال اَل َق َال ُح َّج َع ْن َن ْف ِس َ
ت َع ْن َن ْف ِس َ
ك ُث َّم ُح َّج َع ْن
َح َج ْج َ

ُش ْب ُر َمةَ» رواه أبو داود «صحيح» .

* يصح حج الصبي وحجه له ولمن حج به اجر لحديث
اس َعن النَّبِي ﷺ « َل ِقي ر ْكبا بِالروح ِ
ا ْب ِن َع َّب ٍ
اء َف َق َال َم ْن ا ْل َق ْو ُم
َ َ ً َّ ْ َ
ْ ِّ
ْت َق َال َر ُس ُ
ت إِ َل ْي ِه
ول اهَّلل ِ َف َر َف َع ْ
ون َف َقا ُلوا َم ْن َأن َ
َقا ُلوا ا ْل ُم ْس ِل ُم َ
ت َألِه َذا حج َق َال َنعم و َل ِ
ك َأ ْج ٌر» رواه مسلم.
َْ َ
ْام َر َأ ٌة َصبِ ًّيا َف َقا َل ْ َ َ ٌّ
***
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هديه ﷺ يف من مل يحج
واملتابعة بني احلج والعمرة
* من وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات حج عنه من
تركته لحديث َعب ِد اهَّللِ ب ِن بريدَ َة َعن َأبِ ِ
يه  -رضى اهلل عنه -
ْ
ْ
ْ َُ ْ
َق َال َب ْينَا َأنَا َجال ِ ٌس ِعنْدَ رس ِ
ول اهَّللِ ﷺ إِ ْذ َأ َت ْت ُه ا ْم َر َأ ٌة َف َقا َل ْت إِنِّى
َ ُ
َتصدَّ ْق ُت َع َلى ُأمى بِج ِ ٍ
ب
ار َية َوإِن ََّها َما َت ْت َ -ق َال َ -ف َق َال « َو َج َ
ِّ َ
َ
ِ
َأجر ِك وردها ع َلي ِ
اث » َ .قا َل ْت َيا َر ُس َ
ول اهَّلل إِ َّن ُه ك َ
ك ا ْل ِم َير ُ
َان
ْ ُ َ َ َّ َ َ ْ
ِ
َع َل ْي َها َص ْو ُم َش ْه ٍر َأ َف َأ ُصو ُم َعن َْها َق َال « ُصومى َعن َْها » َ .قا َل ْت
جى َعن َْها »  .رواه مسلم
إِن ََّها َل ْم َت ُح َّج َق ُّط َأ َف َأ ُح ُّج َعن َْها َق َال « ُح ِّ

* العمرة واجبة عليك ايها المسلم يف العمر مرة واحدة
لقوله تعالى :ﭽ َو َأتِ ُّموا ا ْل َح َّج َوا ْل ُع ْم َر َة هللﭼ [البقرة،]196 :
س َع ْن َأبِي َر ِز ٍ
ولحديث َع ْم ِرو ْب ِن َأ ْو ٍ
ين ا ْل ُع َق ْيلِ ِّي َأ َّن ُه َأ َتى
النَّبِي ﷺ َف َق َال يا رس َ ِ
ِ
يع
ول اهَّلل« :إِ َّن َأبِي َش ْي ٌخ َكبِ ٌير اَل َي ْستَط ُ
َ َ ُ
َّ
ِ
َ
ِ
َّ
َ
ا ْل َح َّج َو اَل ا ْل ُع ْم َر َة َو اَل الظ ْع َن َقال ُح َّج َع ْن أب َ
يك َوا ْعتَم ْر»
رواه الرتمذي.
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* ما زاد على مرة واحدة يف الحج والعمرة فهو تطوع
اس َأ َّن الأْ َ ْق َر َع ْب َن َحابِ ٍ
لحديث ا ْب ِن َع َّب ٍ
س َس َأ َل النَّبِ َّي ﷺ َف َق َال
ول اهَّللِ ا ْلحج فِي ك ُِّل سن ٍَة َأو مر ًة و ِ
َيا َر ُس َ
احدَ ًة َق َال َب ْل َم َّر ًة
ْ َ َّ َ
َ ُّ
َ
و ِ
احدَ ًة َف َم ْن َزا َد َف ُه َو َت َط ُّو ٌع» رواه أبو داود.
َ
* يسن لك المتابعة بين الحج والعمرة واالكثار من الحج
والعمرة لحديث َعب ِد اهَّللِ ب ِن مسع ٍ
ود َق َال َق َال َر ُس ُ
ول اهَّللِ ﷺ
ْ َ ْ ُ
ْ
«تَابِ ُعوا َب ْي َن ا ْل َح ِّج َوا ْل ُع ْم َر ِة َفإِن َُّه َما ين ِْف َي ِ
ان ا ْل َف ْق َر َو ُّ
ُوب ك ََما
الذن َ
َ
ث ا ْلح ِد ِ
ِ
ِ
الذ َه ِ
يد َو َّ
ب َوا ْل ِف َّض ِة َو َل ْي َس لِ ْل َح َّج ِة
َينْفي ا ْلك ُير َخ َب َ َ
ا ْلمبر ِ
اب إِ اَّل ا ْل َجنَّةُ» رواه الرتمذي وغيره.
ورة َث َو ٌ
َ ُْ َ
* وحديث َأبِي ُه َر ْي َر َة َق َال َق َال َر ُس ُ
ول اهَّللِ ﷺ «ا ْل ُع ْم َر ُة
ِ
ِ
ور َل ْي َس َل ُه َجزَا ٌء إِ اَّل
إِ َلى ا ْل ُع ْم َرة َك َّف َار ٌة ل َما َب ْين َُه َما َوا ْل َح ُّج ا ْل َم ْب ُر ُ
ا ْل َجنَّةُ» رواه الشيخان.
***
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هديه ﷺ يف احلج املربور

عن ابي هريرة ﭬ ان رسول اهلل ﷺ قال « :والحج
المبرور ليس له جزاء اال الجنة» رواه الشيخان.
قم أيها المسلم بأداء فريضة الحج أو الحج النافلة
وتطلب أن يكون حجك مربور ًا بحيث تحقق فيه ما يلي-:
 -1ليكن حجك بنفقة حالل وتجنب النفقة الحرام.

 -2اإلخالص يف حجك ويكون حجك بال مباهاة وال
ِ ٍ
اسراف وال تبذير لحديث َأن ِ
«ح َّج النَّبِ ُّي
َس ْب ِن َمالك َق َالَ :
اوي َأربع َة در ِ
ِ ٍ
اه َم َأ ْو اَل ت َُس ِ
ﷺ َع َلى َر ْح ٍل َر ٍّ
اوي
ث َو َقطي َفة ت َُس ِ ْ َ َ َ َ
ُث َّم َق َال ال َّل ُه َّم َح َّج ٌة اَل ِر َيا َء فِ َيها َو اَل ُس ْم َعةَ» رواه ابن ماجه.

 -3تابع يف حجك رسول اهلل ﷺ واجتهد يف ذلك حسب
االستطاعة ولقوله ﷺ «:لِت َْأ ُخ ُذوا من ِ
َاس َكك ُْم َفإِنِّي اَل َأ ْد ِري
َ
َلع ِّلي اَل َأحج بعدَ ح ِ ِ ِ
جتي َهذه » رواه مسلم.
ُ ُّ َ ْ َ َّ
َ
 -4تجنب يف حجك الرفث «الجماع ودواعيه من كالم
وغيره» وتجنب الفسوق «جميع الذنوب» لحديث َأبِي
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هرير َة ﭬ َق َال َق َال رس ُ ِ
ت َف َل ْم
«م ْن َح َّج َه َذا ا ْل َب ْي َ
ول اهَّلل ﷺ َ
َ ُ
ُ َ َْ
َي ْر ُف ْ
ث َو َل ْم َي ْف ُس ْق َر َج َع ك ََما َو َلدَ ْت ُه ُأ ُّم ُه» رواه الشيخان.
وتجنب الجدال الذي ال فائدة فيه لقوله تعالى وال جدال

يف الحج واحرص على ان يكون كالمك او فعلك فيما
ينفعك يف دينك ودنياك.

 -5قم بأداء اركان الحج األربعة وهي :االحرام« :أي

نية الدخول يف النسك» والوقوف بعرفة والطواف والسعي.
 -6قم بجميع واجبات الحج وهي سبعة كما يلي:
 -االحرام من الميقات.

الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس لمن وقف هنار ًا-المبيت بمزدلفة الى بعد نصف الليل

-والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق ليلة 13 -12 -11

والمتعجل يبيت ليلة -11و 12وعدم التعجل افضل.
 -رمي الجمار.

 الحلق أوالتقصير والحلق للذكر افضل17

 طواف الوداع ويسقط عن الحائض والنفساء. -7تجنب جميع محظورات االحرام وهي-:
 -حلق الشعر

 -قص االظفار من اليد أو الرجل.

 -تغطية رأس الذكر أو وجهه بمالصق واالذنان من

الرأس.

 -لبس الذكر المخيط على هيئة عضو.

 -الطيب.

 قتل الصيد الربي المأكول أو اصطياده. -عقد النكاح وخطبة المراة.

 -الجماع.

 -المباشرة دون الفرج.

 -لبس النقاب والقفازين للمرأة.

-8اطعم ما تيسر من الطعام وتخير الطيب من الكالم يف

حجك لحديث جابر ﭬ ،قال :سئل رسول اهلل ﷺ ما بر
18

الحج ؟ قال « :إطعام الطعام ،وطيب الكالم » رواه الحاكم.
فهذا اإلطعام يسن وال يجب.

-9إذا كنت مضطر ًا إلى فعل محظور كحلق الشعر أو

احتجت لذلك الذى فلك فعله ويجب عليك الفدية لحديث
ب ْب ِن ُع ْج َر َة ﭬَ :
َك ْع ِ
«أ َّن النَّبِ َّي ﷺ َم َّر بِ ِه َو ُه َو بِا ْل ُحدَ ْيبِ َي ِة
َقب َل َأ ْن يدْ ُخ َل م َّك َة وهو محرِم وهو ي ِ
ت ِقدْ ٍر َوا ْل َق ْم ُل
وقدُ ت َْح َ
ْ
َ َ ُ َ ُ ْ ٌ َ ُ َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
يك َه َو ُّام َ
ت َع َلى َو ْج ِهه َف َق َال َأ ُي ْؤ ِذ َ
ك َهذه َق َال َن َع ْم َق َال
َيت ََها َف ُ
ِ
ِ ِ
ِ
اح ِل ْق َر ْأ َس َ
ين َوا ْل َف َر ُق َث اَل َث ُة
ك َو َأ ْطع ْم َف َر ًقا َب ْي َن ستَّة َم َساك َ
َف ْ
آص ٍع َأ ْو ُص ْم َث اَل َث َة َأ َّيا ٍم َأ ْو ان ُْس ْ
ك ن َِسي َ
كةً» رواه مسلم.
ُ
***
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النبي ﷺ يف امليقات

عن ا ْب َن َع َّب ٍ
ول إِ َّن ُه َس ِم َع ُع َم َر ﭬ َي ُق ُ
اس ﭭ َي ُق ُ
ول
«أتَانِي ال َّلي َل َة ٍ
س ِمع ُت النَّبِي ﷺ بِو ِ
ادي ا ْل َع ِق ِ
ولَ :
يق َي ُق ُ
آت ِم ْن
َ
َ ْ
ْ
َّ
ادي ا ْلمبار ِك و ُق ْل عمر ًة فِي حجة»ٍ
ربي َف َق َال ص ِّل فِي ه َذا ا ْلو ِ
َ َّ
َُ َ َ
َ
َ
َ
َ ِّ
ُ َْ
رواه البخاري.
أيها المسلم الذي يريد الحج!

 -1إذا وصلت الميقات يف أشهر الحج واردت االحرام

بأحد أنواع النسك الثالثة وهي التمتع أو القران أو االفراد
فإن كنت لم تسق معك الهدي فتمتع بالعمرة إلى الحج ألن
ذلك افضل لقوله تعالى ﭽ َف َم ْن َت َمت ََّع بِا ْل ُع ْم َر ِة إِ َلى ا ْل َح ِّج َف َما
اس َت ْي َس َر مِ َن ا ْل َهدْ ِ
يﭼ [البقرة. »]196/
ْ

 -2صفةاالحرام :هي نية الدخول يف النسك فإن كنت

متمتعًا فإنك تنوي الدخول يف العمرة ويسن أن تقول لبيك
اللهم عمرة وإن كنت قارنًا والقران افضل لمن ساق الهدي
20

فإنك تنوي العمرة والحج معًا ويسن أن تقول لبيك اللهم

عمرة يف حجة أو تقول لبيك اللهم عمرة وحجة وإن كنت
مفرد ًا نويت الدخول يف الحج ويسن أن تقول لبيك اللهم

حجًا.

 -3ويسن لك قبل االحرام أن تغتسل وأن تتجرد من

المخيط «الذكر» وأن تتطيب باطيب ما معك من الطيب
ارج َة ب ِن َزي ِد ب ِن َثابِ ٍ
ت َع ْن
يف بدنك ال يف ثيابك لحديث َخ ِ َ ْ ْ ْ
َأبِ ِ
«أ َّن ُه َر َأى النَّبِي ﷺ ت ََج َّر َد إِ ِ
يهَ :
ل ْه اَللِ ِه َوا ْغت ََس َل» رواه الرتمذي،
َّ
ت رس َ ِ
ِ
ي
ول اهَّلل ﷺ بِ َيدَ َّ
ولحديث َعائ َش َة ڤ قالتَ « :ط َّي ْب ُ َ ُ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ت
وف َو َب َس َط ْ
ين َأ َح َّل َق ْب َل َأ ْن َي ُط َ
ين َأ ْح َر َم َولح ِّله ح َ
َها َت ْي ِن ح َ
ب ال ِّط ِ
َيدَ ْي َها» رواه البخاري ،وعند مسلم «بِ َأ ْط َي ِ
يب» ،وعند
البخاري بذريرة «أي طيب مسحوق مركب» وأما المرأة
فتتجرد من القفازين والنقاب ويسن الغسل لكل من أراد
االحرام حتى الحائض والنفساء لحديث َعائِ َش َة ڤ َقا َل ْت:
ْت ُع َم ْي ٍ
س بِ ُم َح َّم ِد ْب ِن َأبِي َب ْكرٍ بِ َّ
الش َج َر ِة َف َأ َم َر
ت َأ ْس َما ُء بِن ُ
«ن ُِف َس ْ
َر ُس ُ
ول اهَّلل ِ ﷺ َأ َبا َب ْكرٍ َي ْأ ُم ُر َها َأ ْن َت ْغت َِس َل َوت ُِه َّل» رواه مسلم.
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 ويكثر الذكر من الطيب يف رأسه ولحيته لحديث َعائِ َش َةب َما َي ِ
ب النَّبِ َّي ﷺ بِ َأ ْط َي ِ
جدُ َحتَّى َأ ِجدَ
َقا َل ْتُ « :كن ُ
ْت ُأ َط ِّي ُ
يص ال ِّط ِ
يب فِي َر ْأ ِس ِه َولِ ْح َيتِ ِه» رواه البخاري،ولمسلمُ «:ث َّم
َوبِ َ
يص الدُّ ْه ِن فِي َر ْأ ِس ِه َولِ ْح َيتِ ِه َب ْعدَ َذلِ َ
ك» رواه مسلم.
َأ َرى َوبِ َ
 يسن لك أيها الرجل «الذكر» أن تحرم يف ازار ورداءابيضين نظيفين ونعلين لحديث ا ْب ِن ُع َم َرَ ،أ َّن َر ُجلاً نَا َدى
َف َق َال :يا رس َ ِ
ِ
ب ا ْل ُم ْح ِر ُم مِ َن ال ِّث َي ِ
اب؟ َف َق َال:
ول اهللَ ،ما َي ْجتَن ُ
َ َ ُ
ِ
الس َر ِاو َ
يصَ ،و اَل ا ْل ُب ْرن َُسَ ،و اَل
اَ
يلَ ،و اَل ا ْل َقم َ
«ل َي ْل َب ُس َّ
انَ ،و اَل َو ْر ٌسَ ،و ْل ُي ْحرِ ْم َأ َحدُ ك ُْم
ا ْل ِع َم َامةََ ،و اَل َث ْو ًبا َم َّس ُه َز ْع َف َر ٌ
َار و ِرد ٍ
ِ
اءَ ،و َن ْع َل ْي ِنَ ،فإِ ْن َل ْم َي ِ
جدْ َن ْع َل ْي ِن َف ْل َي ْل َب ْس ُخ َّف ْي ِن،
في إِز ٍ َ َ
َو ْل َي ْق َط ْع ُه َما َحتَّى َيكُونَا َأ ْس َف َل ِم َن ا ْل َع ِق َب ْي ِن» رواه أحمد .وال
يقطع الخفان ألن القطع منسوخ.

 -4إن وافقت أيها المسلم صالة فريضة فتوضأ ثم
ِّ
وصل ركعتي
صلها قبل االحرام وإن لم توافق ذلك فتوضأ

الوضوء أو ضحى إن وافقت لضحى .لحديث عمر السابق.
 -5فإذا استويت على راحلتك كسيارتك فأهل بالنسك
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«أي احرم» بالنسك الذي تريد لحديث جابِ ِر ب ِن عب ِد اهَّللِ
َ ْ َْ
ِ ِ
«أ َّن إِه اَل َل رس ِ ِ ِ
ين ْاست ََو ْت
ول اهَّلل ﷺ م ْن ِذي ا ْل ُح َل ْي َفة ح َ
ﭭْ َ :
َ ُ
بِ ِه ر ِ
اح َل ُت ُه» رواه البخاري ،ويف حديث ابن عمر ﭭ قال:
َ

«أهل النبي ﷺ حين استوت به راحلته قائمة» رواه البخاري.

 -6إذا اهللت بالنسك الذي تريد فارفع صوتك أيها

الرجل «الذكر» باالهالل لحديث خالد ابن السائب عن أبيه

أن النبي ﷺ قال « :أتاين جبريل فأمرين أن آمر أصحابي أن
يرفعوا أصواتهم باإلهالل» رواه ابن ماجة وابو داود.

-أما المرأة فرتفع صوهتا بقدر ما تسمع رفيقتها التي معها

وال تسمع الرجال األجانب صوهتا.

-7إذا كنت مريضًا وتخشى اشتداد المرض أو تخشى

من بعض العوائق فيسن لك أن تشرتط وتقول يف احرامك
ول اهلل ِ ﷺ ،ع َلى ُضباع َة بِن ِ
لحديث َعائِ َشةََ ،قا َل ْتَ « :د َخ َل َر ُس ُ
ْت
َ َ
َ
ك َأرد ِ
ِ
تَ :واهلل ِ الَ َأ ِجدُ نِي إِالَّ
ت ا ْل َح َّج َقا َل ْ
ال ُّز َب ْيرَِ ،ف َق َال َل َهاَ :ل َع َّل َ ْ
و ِجع ًة َف َق َال َلها :حجى و ْاش َترِطِيُ ،قولِي :ال َّلهم م ِ
ح ِّلى َح ْي ُ
ث
َ ُ ِّ َ
َ َ
ُ َّ َ
ت ا ْل ِم ْقدَ ِ
اد ْب ِن األَ ْس َو ِد» رواه الشيخان،
َت ت َْح َ
َح َب ْستَنِي َوكَان ْ
23

وإذا كنت لست مريضًا وال تخشى ما يمنعك فال تشرتط.

-8المواقيت المكانية التي يحرم منها مريد الحج
والعمرة هي خمسة لحديث ا ْب ِن َع َّب ٍ
اس َق َال« :إِ َّن النَّبِ َّي
ت أِلَ ْه ِل ا ْل َم ِدين َِة َذا ا ْل ُح َل ْي َف ِة َو أِلَ ْه ِل َّ
الش ْأ ِم ا ْل ُج ْح َف َة
ﷺ َو َّق َ
َو أِلَ ْه ِل ن َْج ٍد َق ْر َن ا ْل َمن ِ
َاز ِل َو أِلَ ْه ِل ا ْل َي َم ِن َي َل ْم َل َم ُه َّن َل ُه َّن َولِ َم ْن
َان
َأتَى َع َل ْي ِه َّن ِم ْن َغ ْيرِ ِه َّن ِم َّم ْن َأ َرا َد ا ْل َح َّج َوا ْل ُع ْم َر َة َو َم ْن ك َ
ك َف ِم ْن َح ْي ُ
ون َذلِ َ
ث َأن َْش َأ َحتَّى َأ ْه ُل َم َّك َة ِم ْن َم َّكةَ» رواه
ُد َ
البخاري،ويف حديث َجابِ َر ْب َن َع ْب ِد اهَّللِ ﭭ ُي ْس َأ ُل َع ْن
ا ْل ُم َه ِّل َف َق َال َس ِم ْع ُت َأ ْح َس ُب ُه َر َف َع إِ َلى النَّبِ ِّي ﷺ َف َق َال ُم َه ُّل
ِ
ِ ِ ِ ِ
«و ُم َه ُّل
َأ ْه ِل ا ْل َمدينَة م ْن ذي ا ْل ُح َل ْي َفة َوال َّط ِر ُيق آْال َخ ُر ا ْل ُج ْح َف ُة َ
َأه ِل ا ْل ِعر ِاق ِمن َذ ِ
ات ِع ْر ٍق» َو ُم َه ُّل َأ ْه ِل ن َْج ٍد مِ ْن َق ْر ٍن َو ُم َه ُّل
ْ
ْ
َ
َأ ْه ِل ا ْل َي َم ِن مِ ْن َي َل ْم َل َم» رواه مسلم.
 -9هذه المواقيت الخمسة هي[ َذو ا ْل ُح َل ْي َف ِة  -ا ْل ُج ْح َف َة
 َق ْر َن ا ْل َمن َِاز ِل َ -ي َل ْم َل َم  -ذات عرق]هي ألهل تلك البالد
ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد حجًا أوعمرة.

ومن كان دون المواقيت كمن بين المواقيت ومكة أو من
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«ه َّن
أهل مكة فإنه يحرم من حيث أراد النسك؛ لحديث ُ
َل ُه َّن َولِ َم ْن َأتَى َع َل ْي ِه َّن ِم ْن َغ ْيرِ ِه َّن ِم َّم ْن َأ َرا َد ا ْل َح َّج َوا ْل ُع ْم َر َة
ك َف ِم ْن َح ْي ُ
ون َذلِ َ
ث َأن َْش َأ َحتَّى َأ ْه ُل َم َّك َة ِم ْن َم َّكةَ»
َان ُد َ
َو َم ْن ك َ
رواه البخاري.

-10من أراد الحج من أهل مكة احرم من مكة ومن أراد

العمرة من أهل مكة أو هو يف مكة فيحرم من أدنى الحل
ِ ِ
الر ْح َم ِن ْب َن
لحديث َجابِ ِر ْب ِن َع ْبد اهَّلل ﭭ َق َال « َف َأ َم َر َع ْبدَ َّ
َأبِي َب ْكرٍ َأ ْن َيخْ ُر َج َم َع َها إِ َلى ال َّتن ِْعي ِم َفا ْعت ََم َر ْت َب ْعدَ ا ْل َح ِّج»
رواه الشيخان.

-11من لم يمر بميقات من المواقيت المذكورة فإنه
يحرم إذا حاذى اقرهبا اليه برا أو بحر ًا أو جو ًا لحديث ا ْب ِن
ان ا ْل ِم ْص َر ِ
ُع َم َر ﭭ َق َالَ « :ل َّما ُفتِ َح َه َذ ِ
ان َأت َْوا ُع َم َر َف َقا ُلوا َيا
ِِ
ِ
ين إِ َّن َر ُس َ
ول اهَّلل ِ ﷺ َحدَّ أِلَ ْه ِل ن َْج ٍد َق ْرنًا َو ُه َو َج ْو ٌر
َأم َير ا ْل ُم ْؤمن َ
عن َطرِ ِ
يقنَا َوإِنَّا إِ ْن َأ َر ْدنَا َق ْرنًا َش َّق َع َل ْينَا َق َال َفا ْن ُظ ُروا َح ْذ َو َها
َ ْ
ِ
ِ
ات ع ْر ٍق» رواه البخاري.
ِم ْن َطرِيقك ُْم َف َحدَّ َل ُه ْم َذ َ
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ما نهي النبي ﷺ املحرم

أيها الحاج أو المعتمر! إذا احرمت بالحج أو بالعمرة أو

هبما فيجب عليه أن تتجنب محظورات االحرام وهي-:

-1تجنب أيها الرجل «الذكر» لبس المخيط على هيئة
عضو كالقميص ونحوه ويف حديث ا ْب ِن ُع َم َر َع ْن النَّبِ ِّي ﷺ:
ِ
َ
يص َو اَل
«أ َّن َر ُج اًل َس َأ َل ُه َما َي ْل َب ُس ا ْل ُم ْحرِ ُم َف َق َال اَل َي ْل َب ُس ا ْل َقم َ
ِ
الس َر ِاو َ
يل َو اَل ا ْل ُب ْرن َُس َو اَل َث ْو ًبا َم َّس ُه ا ْل َو ْر ُس َأ ْو
ا ْلع َم َام َة َو اَل َّ
ان » رواه البخاري.
ال َّز ْع َف َر ُ
-إذا لم تجد أيها الرجل الذكر نعلين فلك أن تلبس

الخفين بدون قطع حتى تجد النعلين وإن لم تجد االزار

فلك لبس السراويل حتى تجد االزار لحديث ابن عباس
ﭭ قال :سمعت النبي صلى اهلل عليه و سلم يخطب
بعرفات « من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد
إزارا فليلبس سراويل للمحرم » رواه البخاري.
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-أما المرأة فلها أن تلبس ما شاءت من الثياب من

جوارب لقدميها وغيرها لكن يجب عليها أن تمتنع عن لبس
ِ ِ
«و اَل
النقاب والقفازين لحديث َع ْبد اهَّلل ْب ِن ُع َم َر ﭭ َق َال َ
ِ
ب ا ْل َم ْر َأ ُة ا ْل ُم ْحرِ َم ُة َو اَل َت ْل َب ْس ا ْل ُق َّفاز َْين» رواه البخاري.
َت ْنتَق ْ
-إذا كانت المرأة المحرمة مع نساء أو مع محارمها فإهنا

يجب عليها ان تكشف وجهها ويديها عند أكثر أهل العلم

وإذا مر رجال أجانب غطت وجهها وجوبا بغير النقاب
َان
ويديها بغير القفازين؛ لحديث َعائِ َش َة ڤ َقا َل ْت «ك َ
ون بِنَا َون َْح ُن م َع رس ِ
ات َفإِ َذا
ول اهَّلل ِ ﷺ ُم ْحرِ َم ٌ
ان َي ُم ُّر َ
الر ْك َب ُ
َ َ ُ
ُّ
ِ
ِ
ت إِ ْحدَ انَا ِج ْل َبا َب َها م ْن َر ْأس َها َع َلى َو ْج ِه َها َفإِ َذا
َحا َذ ْوا بِنَا َسدَ َل ْ
اوزُونَا ك ََش ْفنَا ُه» رواه أبو داود.
َج َ

-2من المحظورات عليك أيها المحرم«الرجل والمرأة»

حلق الشعر أو نتفه أوقلعه من الرأس أو بقية البدن لقوله
تعالى «و اَل تَح ِل ُقوا رءوسكُم حتَّى يب ُلغَ ا ْلهدْ ي م ِ
ح َّل ُه» .
ُ ُ َ ْ َ َْ
ْ
َ
َ ُ َ
-3يحظر على المحرم الرجل والمرأة قص اظفاره من

يد أو رجل أو تقليمها قياسًا على حلق الشعر.
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-4يمنع عليك أيها المحرم «الرجل » تغطية رأسك أو
وجهك بمالصق لحديث َقوله ﷺ يف المحرم الذي وقصته
«و اَل تُخَ ِّم ُروا َر ْأ َس ُه وال وجهه » رواه مسلم ‘ واألذنان
راحلته َ

من الرأس فيحرم تغطيتهما.

* فإن جعل الذكر الكمامات على وجهه فعليه الفدية.

-5مما يحرم عليك أيها المحرم «الرجل والمرأة»

الطيب سواء يف الثوب أو البدن وسواء كان المحرم حيًا
مات«ولاَ َت َم ُّسو ُه بِطِ ٍ
يب»
أو ميتًا لقوله ﷺ يف المحرم الذي
َ

رواه الشيخان،وهنى النبي ﷺ المحرم أن يلبس شيئًا من

الثياب مسه الزعفران أو الورس.

-6مما يحرم عليك أيها المحرم «الرجل والمرأة» قتل
الصيد الربي المأكول او اصطياده لقوله تعالى :ﭽ اَل َت ْق ُت ُلوا
الص ْيدَ َو َأ ْنت ُْم ُح ُر ٌمﭼ [المائدة ]95/وقال تعالى :ﭽ َو ُح ِّر َم
َّ
َع َل ْيك ُْم َص ْيدُ ا ْل َب ِّر َما ُد ْمت ُْم ُح ُر ًماﭼ [المائدة.]96/

-7يحرم عليك أيها المحرم «الرجل والمرأة» عقد
«ل َينْكِ ُح ا ْل ُم ْحرِ ُم
النكاح وخطبة المرأة للنكاح لقوله ﷺ :اَ
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َو اَل ُينْك َُح وال يخطب » رواه مسلم.

 -8يحرم عليك أيها المحرم «الرجل والمرأة» الجماع

ودواعيه ومن ذلك المباشرة دون الفرج لقوله تعالى:
ﭽ َف َم ْن َف َر َض فِ ِ
ث َو اَل ُف ُس َ
يه َّن ا ْل َح َّج َف اَل َر َف َ
وق َو اَل ِجدَ َال فِي

ا ْل َح ِّجﭼ [البقرة .]197 :كما يحرم جميع الذنوب والجدال
الذي ال فائدة فيه

-9هذه المحظورات إنما تحرم على من فعل شيئًا منها
مختار ًا عامد ًا ذاكر ًا عالمًا وأما الجاهل والناسي والمكره
فال شيءعليه لحديث«إِ َّن اهَّللَ ت ََج َاو َز َع ْن ُأ َّمتِي ا ْلخَ َط َأ
ِ
ان َو َما ْاس ُت ْ
كرِ ُهوا َع َل ْيه» رواه ابن ماجة-صحيح.
َوالن ِّْس َي َ
***
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هديه ﷺ يف الفدية يف فعل املحظور

إذا حصل منك أيها المحرم أن وقعت يف فعل محظور من
محظورات االحرام عامد ًا ذاكر ًا عالمًا مختار ًا فكما يلي:
-1إن كان المحظور «غير الصيد و غيرعقد النكاح و

وغيرالجماع قبل التحلل األول» مثل لبس المخيط للذكرأو
لبس المرأة للقفازين أو النقاب أو تغطية رأس الرجل

بمالصق أو إزالة شعر اواظفار أو طيب أو تغطية وجه

الرجل فإنه يجب عليك واحد من ثالثةأمور وأنت مخير
ب ْب ِن ُع ْجر َة ﭬَ ،ع ْن رس ِ
لحديث َك ْع ِ
ول اهللِ ﷺَ ،أ َّن ُه َق َال:
َ ُ
َ
ول اهلل ِ
ول اهلل ِ َف َق َال َر ُس ُ
ك َق َالَ :ن َع ْم َيا َر ُس َ
ك َ
آذاك َه َو ُّام َ
« َل َع َّل َ
ِ
ِ ِ
اح ِل ْق َر ْأ َس َ
ين،
ﷺْ :
كَ ،و ُص ْم َثالَ َث َة َأ َّيامٍَ ،أ ْو َأ ْطع ْم س َّت َة َم َساك َ
َأ ِو ان ُْس ْ
ك بِ َش ٍاة» رواه الشيخان .وتسمى فدية اذى واالطعام
لكل مسكين نصف صاع أي كيلو ونصف تقريبا من االرز
ونحوه

-2أما عقدالنكاح والخطبة فاهنما يحرمان وليس فيهما
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فدية ولكن النكاح ال يصح والخطبة للمراة غير معتربة.

-3أما قتل الصيدففيه الجزاء كما قال تعالى :ﭽ َيا َأ ُّي َها
ِ
الص ْيدَ َو َأ ْنت ُْم ُح ُر ٌم َو َم ْن َق َت َل ُه ِمنْك ُْم
ين َآمنُوا اَل َت ْق ُت ُلوا َّ
ا َّلذ َ
ُم َت َع ِّمدً ا َف َجزَا ٌء ِم ْث ُل َما َقت ََل ِم َن النَّ َع ِم َي ْحك ُُم بِ ِه َذ َوا َعدْ ٍل ِمنْك ُْم
ِ
ِ
ِ
ين َأ ْو َعدْ ُل َذلِ َ
ك ِص َي ًاما
َهدْ ًيا َبالغَ ا ْل َك ْع َبة َأ ْو َك َّف َار ٌة َط َعا ُم َم َساك َ
ِ
لِ َي ُذ َ
وق َو َب َال َأ ْمرِ ِه َع َفا اهَّللُ َع َّما َس َل َ
ف َو َم ْن َعا َد َف َينْتَق ُم اهَّللُ
ِمنْ ُه َواهَّللُ َع ِزي ٌز ُذو انْتِ َقا ٍمﭼ [المائدة ]95 :وفديته على التخيير
بين المثل من النعم أو تقويم المثل بالدراهم أو الرياالت

ويشرتي هبا طعاما يعطي كل مسكين نصف صاع منه أو

يصوم عن كل اطعام مسكين يوما وإن لم يكن للصيد مثل

قوم بالدراهم أو بالرياالت ويشرتي طعاما لكل مسكين

نصف صاع أو يصوم عن كل اطعام مسكين يوما.

-4أما الجماع فإن كان قبل التحلل األول فإن الحج

يفسد وعليه أن يمضي فيه وعليه بدنة والقضاء من العام
القادم فان كان الجماع بعد التحلل االول وقبل التحلل

الثاين فان الحج ال يفسد وعليه شاة
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ما يباح للمحرم مما فعله النبي ﷺ

أيها المحرم بحج أو عمرة! يباح لك يف حال االحرام ما

يلي:

ٍ
لحديث« :عن
 -1يباح لك االغتسال وتحريك الشعر
اخ َت َل َفا بِ أْالَبو ِ
َع ْب ِد اهَّلل ِ ْب ِن َع َّب ٍ
اء
اس َوا ْل ِم ْس َو ِر ْب ِن َمخْ َر َم َة َأن َُّه َما ْ
َْ
َف َق َال َع ْبدُ اهَّلل ِ ْب ُن َع َّب ٍ
اس َيغ ِْس ُل ا ْل ُم ْحرِ ُم َر ْأ َس ُه َو َق َال ا ْل ِم ْس َو ُر
اَل َيغ ِْس ُل ا ْل ُم ْحرِ ُم َر ْأ َس ُه َف َأ ْر َس َلنِي ا ْب ُن َع َّب ٍ
وب
اس إِ َلى َأبِي َأ ُّي َ
أْالَن َْص ِ
ي َأ ْس َأ ُل ُه َع ْن َذلِ َ
ك َف َو َجدْ ُت ُه َي ْغت َِس ُل َب ْي َن ا ْل َق ْر َن ْي ِن َو ُه َو
ار ِّ
ت َأنَا عبدُ اهَّلل ِ
َي ْستَتِ ُر بِ َث ْو ٍ
ت َع َل ْي ِه َف َق َال َم ْن َه َذا َف ُق ْل ُ
ب َق َال َف َس َّل ْم ُ
َْ
ك َع ْبدُ اهَّلل ِ ْب ُن َع َّب ٍ
اس َأ ْس َأ ُل َ
ْب ُن ُحنَ ْي ٍن َأ ْر َس َلنِي إِ َل ْي َ
ك َك ْي َ
َان
فك َ
رس ُ ِ
ِ
وب ﭬ
ول اهَّلل ﷺ َيغْس ُل َر ْأ َس ُه َو ُه َو ُم ْحرِ ٌم َف َو َض َع َأ ُبو َأ ُّي َ
َ ُ
إِ
ِ
ب َف َط ْأ َط َأ ُه َحتَّى َبدَ ا لي َر ْأ ُس ُه ُث َّم َق َال ِ
لن َْس ٍ
َيدَ ُه َع َلى ال َّث ْو ِ
ان
ب َع َلى َر ْأ ِس ِه ُث َّم َح َّر َك َر ْأ َس ُه بِ َيدَ ْي ِه َف َأ ْق َب َل
ب َف َص َّ
اص ُب ْ
ب ْ
َي ُص ُّ
بِ ِه َما َو َأ ْد َب َر ُث َّم َق َ
ال َهك ََذا َر َأ ْي ُت ُه ﷺ َي ْف َع ُل» رواه الشيخان.
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-2يباح لك أن تستظل بما ليس بمالصق كالخيمة

والمظلة وسقف السيارة أو ثوب يكون مرفوعًا غير مالصق
ول اهَّلل ِ
ِِ
ت م َع رس ِ
لحديث ُأ ِّم ا ْل ُح َص ْي ِن َجدَّ ته َقا َل ْت َ
«:ح َج ْج ُ َ َ ُ
آخ ٌذ بِ ِ
ت ُأسام َة وبِ اَل اًل و َأحدُ هما ِ
خ َطا ِم
ﷺ َح َّج َة ا ْل َو َدا ِع َف َر َأ ْي ُ َ َ َ
َ َ ُ َ
نَا َق ِة النَّبِ ِّي ﷺ َوالآْ َخ ُر َرافِ ٌع َث ْو َب ُه َي ْست ُُر ُه ِم ْن ا ْل َح ِّر َحتَّى َر َمى
َج ْم َر َة ا ْل َع َق َب ِة» رواه مسلم.
-3يباح لك أن تأكل من الصيد الذي صاده حالل و لم

يصد من أجلك ولم تعن على قتله فإن صيد من أجلك أو

اعنت على قتله حرم عليك األكل منه .اما ما صاده المحرم

فهو ميتة

-4يباح لك قتل الفواسق الخمس لحديث َعائِ َش َة
ول اهَّلل ِ ﷺ َق َال َخمس ِمن الدَّ واب ُك ُّلهن َف ِ
َ
ڤ«أ َّن َر ُس َ
اس ٌق
ْ ٌ ْ َ ِّ ُ َّ
ِ
ِ
ب
اب َوا ْلحدَ َأ ُة َوا ْل َع ْق َر ُب َوا ْل َف ْأ َر ُة َوا ْل َك ْل ُ
َي ْق ُت ُل ُه َّن في ا ْل َح َر ِم ا ْلغ َُر ُ
ور» رواه الشيخان ،وزاد مسلم يف رواية «الحية» ،و لك
ا ْل َع ُق ُ
قتل المتوحش المؤذي مما ال يباح اكله كاألسد والذئب

وغيرها.
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-5يباح لك تأديب ابنك ونحوه كخادمك ممن يستحق

أن تؤدبه ألن أبابكر ﭬ ضرب غالمه لما أضل بعيره
ول اهَّلل ِ
ِ
«خر ْجنَا م َع رس ِ
َ َ ُ
لحديث َأ ْس َما َء بِنْت َأبِي َب ْك ٍر َقا َل ْت َ َ
اجا َحتَّى إِ َذا ُكنَّا بِا ْل َع ْرجِ َنز ََل َر ُس ُ
ول اهَّلل ِ ﷺ َو َن َز ْلنَا
ﷺ ُح َّج ً
َفج َلس ْ ِ
ْب رس ِ
ت إِ َلى
ول اهَّلل ِ ﷺ َو َج َل ْس ُ
ت َعائ َش ُة ڤ إِ َلى َجن ِ َ ُ
َ َ
ِ
ِ
َت ِزما َل ُة َأبِي َب ْكرٍ َو ِزما َل ُة رس ِ
َجن ِ
ول اهَّلل ﷺ َواحدَ ًة
َ َ ُ
ْب َأبِي َوكَان ْ َ
َم َع ُغ اَل ٍم أِلَبِي َب ْكرٍ َف َج َل َس َأ ُبو َب ْكرٍ َينْتَظِ ُر َأ ْن َي ْط ُل َع َع َل ْي ِه َف َط َل َع
َو َل ْي َس َم َع ُه َب ِع ُير ُه َق َال َأ ْي َن َب ِع ُير َك َق َال َأ ْض َل ْل ُت ُه ا ْل َب ِ
ار َح َة َق َال َف َق َال
َأبو ب ْكرٍ ب ِعير و ِ
احدٌ ت ُِض ُّل ُه َق َال َف َط ِف َق َي ْضرِ ُب ُه َو َر ُس ُ
ول اهَّلل ِ ﷺ
ُ َ َ ٌ َ
َي َت َب َّس ُم َو َي ُق ُ
صن َُع» رواه أبو داود
ول ا ْن ُظ ُروا إِ َلى َه َذا ا ْل ُم ْحرِ ِم َما َي ْ
وابن ماجة

-6يباح لك أيها المحرم تبديل الثياب ولبس نظارة العين

والحزام وسماعة االذن والساعة ولك أن تحتجم لوجع
لحديث ا ْب ِن َع َّب ٍ
«احت ََج َم النَّبِ ُّي ﷺ فِي َر ْأ ِس ِه َو ُه َو ُم ْحرِ ٌم
اس ْ
َان بِ ِه بِم ٍ
اء ُي َق ُال َل ُه ُل ْح ُي َج َم ٍل» رواه الشيخان،
ِم ْن َو َج ٍع ك َ
َ
ولك أن تضمد عينيك بالصرب والدواء لحديث لحديث ُن َب ْي ِه
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ْب ِن َو ْه ٍ
ان َحتَّى إِ َذا ُكنَّا بِ َم َل ٍل
ب َق َال َ
ان ْب ِن ُع ْث َم َ
«خ َر ْجنَا َم َع َأ َب َ
ْاش َتكَى عمر بن عبي ِد اهَّلل ِ عينَي ِه َف َلما ُكنَّا بِالروح ِ
اء ْاشتَدَّ َو َج ُع ُه
َّ ْ َ
َ ْ ْ َّ
ُ َ ُ ْ ُ ُ َْ
ان َي ْس َأ ُل ُه َف َأ ْر َس َل إِ َل ْي ِه َأ ْن ْ
اض ِمدْ ُه َما
ان ْب ِن ُع ْث َم َ
َف َأ ْر َس َل إِ َلى َأ َب َ
ِ ِ
ِ
ان ﭬ َحدَّ َ
الر ُج ِل
الصبِرِ َفإِ َّن ُع ْث َم َ
بِ َّ
ث َع ْن َر ُسول اهَّلل ﷺ في َّ
ِ
الصبِرِ» رواه مسلم.
إِ َذا ْاش َتكَى َع ْينَ ْيه َو ُه َو ُم ْحرِ ٌم َض َّمدَ ُه َما بِ َّ
***
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تلبيةر�سول اهلل ﷺ

أيها المحرم بحج أو عمرة او بهما !

-1يسن أن تلبي تلبية رسول اهلل ﷺ لحديث َع ْب ِد اهَّللِ ْب ِن
«أ َّن َت ْلبِي َة رس ِ
ُع َم َر ﭭَ :
ك َل َّب ْي َ
ك ال َّل ُه َّم َل َّب ْي َ
ول اهَّلل ِ ﷺ َل َّب ْي َ
ك
َ َ ُ
ك اَل َشرِ َ
ك َوا ْل ُم ْل َ
ك إِ َّن ا ْل َح ْمدَ َوالنِّ ْع َم َة َل َ
ك َل َّب ْي َ
يك َل َ
اَل َشرِ َ
يك
َل َ
ك» رواه البخاري.
-2يسن لك إذا هللت بالحج أو العمرة أو هبما أن
هتل فتقول عندما تكون يف سيارتك يف الميقات ما جاء يف
ِ ِ
«أن رس َ ِ
َان إِ َذا
ول اهَّلل ﷺ ك َ
حديث َع ْبد اهَّلل ْب ِن ُع َم َر ﭭُ َ َّ َ :
استَو ْت بِ ِه ر ِ
اح َل ُت ُه َقائِ َم ًة ِعنْدَ َم ْس ِ
ج ِد ِذي ا ْل ُح َل ْي َف ِة َأ َه َّل َف َق َال
ْ َ
َ
ك َل َّب ْي َ
يك َل َ
ك اَل َشرِ َ
ك َل َّب ْي َ
ك ال َّل ُه َّم َل َّب ْي َ
َل َّب ْي َ
ك إِ َّن ا ْل َح ْمدَ َوالنِّ ْع َم َة
يك َل َ
ك اَل َشرِ َ
ك َوا ْل ُم ْل َ
َل َ
َان َع ْبدُ اهَّلل ِ ْب ُن ُع َم َر ﭭ
ك َقا ُلوا َوك َ
ول َه ِذ ِه َت ْلبِي ُة رس ِ
َي ُق ُ
ول اهَّلل ِ ﷺ» رواه مسلم.
َ َ ُ
-3ارفع صوتك أيها الرجل«الذكر» بالتلبية لحديث
ب ب ِن َخلاَّ ٍد َعن َأبِ ِ
ِ
ِ
يه َقا َل َق َال َر ُس ُ
ول اهَّللِ ﷺ:
ْ
السائ ِ ْ
َخلاَّ د ْب ِن َّ
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َ
«أتَانِي ِج ْبرِ ُ
يل َف َأ َم َرنِي َأ ْن ُآم َر َأ ْص َحابِي َأ ْن َي ْر َف ُعوا َأ ْص َوات َُه ْم
بِ إْ ِ
ال ْه اَل ِل َوال َّت ْلبِ َي ِة» رواه الرتمذي ،وأما المرأة فرتفع بقدرما
تسمع رفيقتها بحيث ال يسمعها رجال أجانب «غير محارم».
-4أكثر من التلبية واستمر ملبيًا فإن كنت مفرد ًا بالحج

أو قارنًا فيسن لك االستمرار هبا حتى ترمي جمرة العقبة
اس ﭭَ :
لحديث ا ْب ِن َع َّب ٍ
ف النَّبِ ِّي
َان ِر ْد َ
«أ َّن ُأ َس َام َة ﭬ ك َ
ف ا ْل َف ْض َل ِم ْن ا ْلم ْز َدلِ َف ِة إِ َلى
ﷺ ِم ْن َع َر َف َة إِ َلى ا ْل ُم ْز َدلِ َف ِة ُث َّم َأ ْر َد َ
ِمنًى َق َال َفكِ اَل ُه َما َق َال َل ْم َيز َْل النَّبِ ُّي ﷺ ُي َل ِّبي َحتَّى َر َمى َج ْم َر َة
ا ْل َع َق َب ِة» رواه الشيخان وعند النسائي وابن ماجة يف حديث
الفضل انه قال فما زلت اسمعه أي رسول اهلل ﷺ يلبي حتى
رمى جمرة العقبة فلما رماها قطع التلبية وإن كنت محرمًا

بالعمرة متمتعًا أو بعمرة يف غير اشهر الحج ونحو ذلك
فإنك تمسك عن التلبية إذا بدأت يف الطواف لحديث ا ْب ِن
يث َ
َع َّب ٍ
اس َي ْر َف ُع ا ْل َح ِد َ
َان ُي ْم ِس ُ
ك َع ْن ال َّت ْلبِ َي ِة فِي ا ْل ُع ْم َر ِة
«:أ َّن ُه ك َ
إِ َذا ْاس َت َل َم ا ْل َح َج َر» رواه الرتمذي والصحيح انه موقوف على
ابن عباس.
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و�صوله ﷺ �إىل مكة وطوافه

أيها الحاج أو المعتمر!

-1استمر يف التلبية فإذا اردت الدخول الى مكة فإن تيسر

لك أن تدخلها من أعالها فهو افضل،وإذا خرجت أن تخرج
من اسفلها لحديث َعائِ َشةََ :
«أ َّن النَّبِ َّي ﷺ َل َّما َجا َء إِ َلى َم َّك َة
َد َخ َل َها ِم ْن َأ ْع اَل َها َو َخ َر َج ِم ْن َأ ْس َف ِل َها» رواه الشيخان.
-2ان تيسر لك دخول المسجد من باب السالم فهو

أفضل وإن لم يتيسر لك فادخل من أي باب ولكن قبل
أن تطوف توضأ ثم طف بالبيت لحديث جابر ﭬ َ
«:أ َّن
ِ ِ
ٍ
اف» رواه
ين َق ِد َم النَّبِ ُّي ﷺ َأ َّن ُه ت ََو َّض َأ ُث َّم َط َ
َأ َّو َل َش ْيء َبدَ َأ بِه ح َ
الشيخان ،ألن الطواف عبادة يشرتط لها الطهارة من الحدثين
األكرب واألصغر.

-3إن كنت متمتعًا فإنك تقطع التلبية عندما تبدأ يف
الطواف وإن كنت قارنًا أو مفرد ًا فإنك تستمر يف التلبية حتى

ترمي جمرة العقبة كما مر.
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-4أول شيء تبدأ به حين تقدم مكة هو الطواف لحديث

عائشة السابق.

-5إذا كنت أيها الحاج أو المعتمر قادمًا من خارج مكة

فيسن لك أيها الرجل أن ترمل يف األشواط الثالثة األولى

من طواف القدوم وتمشي يف األربعة االشواط الباقية يف
طواف القدوم لحديث ا ْب ِن ُع َم َر ﭭ َق َال:
«ر َم َل َر ُس ُ
ول اهَّلل ِ ﷺ ِم ْن ا ْل َح َجرِ إِ َلى ا ْل َح َجرِ َث اَل ًثا َو َم َشى
َ
َأ ْر َب ًعا» رواه مسلم ،ويف حديث ابن عباس ان النبي ﷺ

امرهم ان يرملوا ثالثة اشواط ويمشوا ما بين الركنين » رواه

الشيخان ،الرمل هو اسراع المشي مع تقارب الخطى،أما
المرأة فيكون طوافها وسعيها كله مشيًا وال ترمل.

 -6ويسن لك ايها الرجل االضطباع يف طواف القدوم

يف كل األشواط السبعة وهو أن يجعل وسط الرداء تحت

ابطه األيمن وطرفيه على عاتقه االيسر فيكون عاتقه
ول اهَّلل ِ
األيمن مكشوفًا لحديث ابن عباس ﭭ «أن َر ُس َ
جعران َِة َفرم ُلوا بِا ْلبي ِ
ِ
ت َو َج َع ُلوا
َْ
ََ
ﷺ َو َأ ْص َحا َب ُه ا ْعت ََم ُروا م ْن ا ْل ِ ْ َ
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ِ
وها َع َلى َع َواتِ ِق ِه ْم ا ْل ُي ْس َرى»
َأ ْر ِد َيت َُه ْم ت َْح َ
ت آ َباط ِه ْم َقدْ َق َذ ُف َ

رواه أبو داود.

 -7أن تبدأ يف الطواف من الحجر األسود واذا قلت يف

بداية الطواف بسم اهلل اهلل أكرب فهذا قد صح عن ابن عمر

وتكون التسمية يف اول الطواف فقط يف اول شوط.

-8وابدأ بالحجر األسود فقبله أن تيسر لحديث ُع َم َر
َ
ﭬ«:،أ َّن ُه َجا َء إِ َلى ا ْل َح َجرِ األَ ْس َو ِد َف َق َّب َل ُهَ ،ف َق َال :إِنِّي َأ ْع َل ُم َأن َ
َّك
َح َج ٌر الَ ت َُض ُّر َوالَ َتنْ َف ُعَ ،و َل ْوالَ َأنِّي َر َأ ْي ُت النَّبِ َّي ﷺُ ،ي َق ِّب َل َك َما
َق َّب ْل َ
تك» رواه الشيخان ،فإن لم يتيسرتقبيله فاستلمه بيدك وقبلها

فان لم يتيسرفاستلمه بشيء يف يدك وقبل ذلك الشيء لقول ابي

الطفيل « رأيت رسول اهلل ﷺ يطوف بالبيت ويستلم الركن

بمحجن معه ويقبل المحجن » رواه مسلم ،فان لم يتيسر فاشر
إليه بشيء يف يدك وال تقبله فإن لم يستير فأشر اليه بيدك وال

تقبلها ويسن التكبير عند الحجر األسود يف كل شوط لحديث
اس ﭭ َق َالَ « :طافَ النَّبِي ﷺ بِا ْلبي ِ
ا ْب ِن َع َّب ٍ
ت َع َلى َب ِعيرٍ ُك َّل َما
َْ
ُّ
َان ِعنْدَ ُه َو َك َّب َر» رواه البخاري.
الرك َْن َأ َش َار إِ َل ْي ِه بِ َش ْي ٍء ك َ
َأتَى ُّ
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-9يسن أن تستلم الركن اليماين بيدك ان تيسر وال تقبلها

فإن لم يتيسر فإنك تمضي وال تكرب وال تشر إليه لحديث
سال ِ ٍم َعن َأبِ ِ
ول اهَّلل ِ ﷺ ي ْست َِل ُم ِم ْن َأ ْرك ِ
يه َق َالَ « :ل ْم َيك ُْن َر ُس ُ
َان
ْ
َ
َ
ِ
ِ
الرك َْن أْالَ ْس َو َد َوا َّل ِذي َي ِل ِيه ِم ْن ن َْح ِو ُد ِ
ين»
ور ا ْل ُج َمح ِّي َ
ا ْل َب ْيت إِ اَّل ُّ
رواه مسلم.

-10يستحب لك أيها الطائف أن تذكر اهلل تعالى وتدعوه

يف طوافك بما تيسر لك من االدعية واالذكار المشروعة وإن
قرأت القرآن سر ًا فالبأس وليس يف الطواف ذكر محدد عن

النبي صلى اهلل وعليه وسلم إال أنه يسن للطائف أن يدعو بين
ِ ِ
السائِ ِ
ت
«س ِم ْع ُ
ب َق َالَ :
الركنين بما جاء يف حديث َع ْبد اهَّلل ْب ِن َّ
ول اهَّلل ِ ﷺ َي ُق ُ
َر ُس َ
الر ْكنَ ْي ِن ﭽ َر َّبنَا آتِنَا فِي الدُّ ْن َيا َح َسنَ ًة
ول َما َب ْي َن ُّ
ِ
ِ ِ
ِ
اب الن ِ
َّارﭼ» رواه أبو داود.
َوفي الآْ خ َرة َح َسنَ ًة َوقنَا َع َذ َ
-11إذا فرغت من الطواف فاذهب إلى مقام إبراهيم
ِ
ِ
ِ
يم ُم َص ًّلىﭼ [البقرة]125 :
واقرأ :ﭽ َواتَّخ ُذوا م ْن َم َقا ِم إِ ْب َراه َ
واجعل المقام بينك وبين البيت فصل ركعتين اقرأ يف األولى
بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون ويف الثانية بفاتحة
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الكتاب وقل هو اهلل أحد لحديث َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد اهَّللَِ :
«أ َّن َر ُس َ
ول
ِ
ِ
َ ِ
ورتَي إْ ِ
ال ْخ اَل ِ
ص ُق ْل َيا َأ ُّي َها
اهَّلل ﷺ َق َرأ في َر ْك َعت َْي ال َّط َواف بِ ُس َ ْ
ون َو ُق ْل ُه َو اهَّللُ َأ َحدٌ » رواه الرتمذي ولمسلم نحوه،وإن
ا ْلكَافِ ُر َ
لم يتسر صالة الركعتين خلف المقام فصلهما يف أي موضع
من المسجد .وهاتان الركعتان سنة بعد كل طواف.

-12يسن بعد أن تصلي الركعتين أن تعود إلى الحجر

االسود فتذهب الى زمزم فتشرب منها وتصب على رأسك

ثم ترجع إلى الحجر فتستلمه ثم تذهب إلى الصفا لحديث
«أ َّن النَّبِي ﷺ رم َل َث اَل َث َة َأ ْطو ٍ
جابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد اهللَِ ،
اف ِم َن ا ْل َح َجرِ
َ
ََ
َّ
ب
إِ َلى ا ْل َح َجرَِ ،و َص َّلى َر ْك َع َت ْي ِنُ ،ث َّم َعا َد إِ َلى ا ْل َح َجرُِ ،ث َّم َذ َه َ
ِ ِ
ِ
اس َت َل َم
إِ َلى ز َْم َز َم َف َشرِ َب من َْهاَ ،و َص َّ
ب َع َلى َر ْأسهُ ،ث َّم َر َج َع َف ْ

الص َفاَ ،ف َق َالَ »:أ ْبدَ ُأ بِ َما َبدَ َأ اهللُ َع َّز َو َج َّل
الرك َْنُ ،ث َّم َر َج َع إِ َلى َّ
ُّ
بِ ِه » رواه أحمد ولمسلم بعضه.
***
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ذهابه ﷺ �إىل ال�صفا و�سعيه

أيها الحاج أو المعتمر!

 -1اخرج إلى الصفامن باب الصفا فإذا اقرتبت من
الص َفا َوا ْل َم ْر َو َة ِم ْن َش َعائِرِ اهَّلل ِ َف َم ْن َح َّج
الصفا فاقرأ آية :ﭽإِ َّن َّ
ف بِ ِه َما َو َم ْن َت َط َّو َع
َاح َع َل ْي ِه َأ ْن َي َّط َّو َ
ا ْل َب ْي َ
ت َأ ِو ا ْعت ََم َر َف اَل ُجن َ
ِ ِ
يمﭼ [البقرة ]158 :وإنما تقرأ مرة واحدة
َخ ْي ًرا َفإِ َّن اهَّللَ َشاك ٌر َعل ٌ
عند بداية السعي فقط ثم تقول ابدأ بما بدأ اهلل به ثم تبدأ
بالصفا فرتقى عليه حتى ترى البيت فاستقبل القبلة فوحد

اهلل وكربه وقل ال اله اال اهلل وحده ال شريك له له الملك وله

الحمد وهو على كل شيء قدير،ال اله اال اهلل وحده انجز
وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده ثم ادع بين ذلك

وقل مثل ذلك ثالث مرات ألن هذا قد فعله النبي ﷺ.

 -2ثم انزل من على الصفا الى المروة ماشيًا حتى إذا

كنت بين الميلين األخضرين فإنك تسعى سعيًا شديدا فإذا
تجاوزت الميلين فإنك تمشي مشيًا معتاد ًا حتى تأيت المروة
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فتفعل على المروة كما فعلت على الصفا ألنه ﷺ فعل ذلك

فتسعى سبعة أشواط ذهابك شوط ورجوعك شوط حتى

تكمل سبعة أشواط وينتهي سعيك إلى المروة.

-3إن كنت متمتعا فتقصر من شعر رأسك كله وتكون

عمرتك قد تمت،أما المرأة فتقصر قدر أنمله فقط ،وإن كنت
قارنًا ولم يكن الهدي معك أو كنت مفرد ًا بالحج فيسن لك

مؤكد ًا أن تفسخ إلى عمرة وتجعل طوافك وسعيك عمرة
وها ُع ْم َرةً»
«اج َع ُل َ
وتقصر من شعرك ألنه ﷺ قال ألصحابه ْ
رواه مسلم فتحل من االحرام فتلبس ثيابك ويحل لك كل

شيء حتى النساء إال من كان معه الهدي فإنه يبقى على
احرامه إلى يوم النحر لحديث ا ْب ِن ُع َم َر َع ْن َح ْف َص َة ڤ
ول اهَّللِ َما َش ْأ ُن الن ِ
َز ْوجِ النَّبِي ﷺ َأن ََّها َقا َل ْت َيا َر ُس َ
َّاس َح ُّلوا
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ِ
َ
بِ ُع ْم َر ٍة َو َل ْم َت ْحل ْل أن َْت م ْن ُع ْم َرت َك َق َال«إنِّي َل َّبدْ ُت َرأسي
َو َق َّلدْ ُت َهدْ يِي َف اَل َأ ِح ُّل َحتَّى َأن َْح َر» رواه الشيخان ويف لفظ
لهما « فال احل حتى احل من الحج » .
-4ان كنت لم تفسخ إلى عمرة بل بقيت على القران
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أو االفراد مع إنك لم تسق الهدي معك فإنك تبقى على

احرامك بعد طوافك وسعيك وال تقصر من شعرك وبقائك
على القران او اإلفراد يف هذه الحالة خالف األولى و األكمل

ألن الفسخ الى عمرة يسن سنة مؤكدة جدا.
***
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النبي ﷺ يف يوم الرتوية «يوم الثامن»

-1إذا كان يوم الرتوية فإن المتمتع يحرم بالحج من مكانه
سواء كان مقيمًا يف مكة أو يف خارج الحرم ويذهب إلى منى
وأما القارن والمفرد اللذان بقيا على احرامهما فإهنما أيضا
يذهبان إلى منى فالجميع يذهب الى منى فيصلون الظهر
والعصر والمغرب والعشاء والفجريصلون الرباعية ركعتين
بال جمع ألنه ﷺ لما كان يوم الرتوية أهل من كانوا معه
بالحج ممن فسخ إلى عمرة وتوجه ﷺ ومن معه إلى منى
َان َي ْو ُم الت َّْر ِو َي ِة ت ََو َّج ُهوا إِ َلى ِمنًى َف َأ َه ُّلوا
ويف الحديثَ « :ف َل َّما ك َ
ِ
ب َر ُس ُ
ول اهَّلل ِ ﷺ َف َص َّلى بِ َها ال ُّظ ْه َر َوا ْل َع ْص َر
بِا ْل َح ِّج َو َرك َ
َوا ْل َم ْغرِ َب َوا ْل ِع َشا َء َوا ْل َف ْج َر» رواه مسلم ،وتصلى الرباعية
ركعتين ،وقصر الرباعية ركعتين لجميع الحجاج من اهل
مكة وغيرهم« ،الحجاج فقط» وهذا هو الراجح واهلل اعلم،
-2تبقى أيها الحاج يف منى يوم الرتوية وهذا سنة فتبقى هبا
إلى أن تصلي الفجر يوم التاسع ثم تمكث قليالً حتى تطلع
الشمس ثم تسير إلى عرفة ألنه ﷺ فعل ذلك .رواه مسلم.
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النبي ﷺ يف يوم عرفة

-1إذا كان يوم التاسع سر إلى عرفة من منى بعد طلوع
الشمس ملبيًا وإن كربت او هللت فال بأس لحديث عب ِد اهَّللِ
َْ
ب ِن ُعمر َعن َأبِ ِ
يه َق َالُ « :كنَّا م َع رس ِ
ول اهَّلل ِ ﷺ فِي َغدَ ِاة َع َر َف َة
ََ ْ
ْ
َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ت َواهَّلل َل َع َج ًبا
َفمنَّا ا ْل ُم َك ِّب ُر َومنَّا ا ْل ُم َه ِّل ُل َف َأ َّما ن َْح ُن َفنُ َك ِّب ُر َق َال ُق ْل ُ
ت رس َ ِ
ِم ْنك ُْم َك ْي َ
صن َُع» رواه
ول اهَّلل ﷺ َي ْ
ف َل ْم َت ُقو ُلوا َل ُه َما َذا َر َأ ْي َ َ ُ

مسلم ،ويف لفظ فمنا الملبي ومنا المكرب ،رواه مسلم.

-2إذا وصلت إلى عرفة «داخل حدود عرفة» فإنك تبقى

حتى يدخل وقت الظهر ويسن لك أن تستمع إلى الخطبة

التي يف عرفة لتستفيد منها ثم بعدها تصلي مع االمام أن
تيسر الظهر والعصر جمعًا وقصر ًا «جمع تقديم» بأذان
واقامتين لجميع الحجاج من اهل مكة او غيرهم ،وإن لم

يتيسر فإنك تصلي يف مكان اقامتك يف عرفة مع رفقتك باذان
واحد وإقامة لكل صالة وال تصل بين الظهر والعصرشيئًا

ألنه ﷺ فعل ذلك ،رواه مسلم.
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وقوفه ﷺ يف عرفة

 -1بعد أن تصلي الظهر والعصر جمعًا يف عرفة قف

بعرفة فإن الوقوف هبا ركن الحج األعظم لحديث
ِ
«ش ِهدْ ُت َر ُس َ
الر ْح َم ِن ْب ِن َي ْع َم َر َق َالَ :
ول اهَّلل ِ ﷺ َف َأتَا ُه
َع ْبد َّ
َاس َف َس َأ ُلو ُه َع ْن ا ْل َح ِّج َف َق َال َر ُس ُ
ول اهَّلل ِ ﷺ ا ْل َح ُّج َع َر َف ُة َف َم ْن
ن ٌ
َأ ْد َر َك َل ْي َل َة َع َر َف َة َق ْب َل ُط ُلو ِع ا ْل َف ْجرِ ِم ْن َل ْي َل ِة َج ْم ٍع َف َقدْ ت ََّم َح ُّج ُه»
رواه النسائي.
-2استمر يف الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس وتذهب

الصفرة قليالً حتى يغيب قرص الشمس.

-3يسن لك أن تكون يف وقوفك بعرفة يف موقف النبي
ﷺ عند الصخرات ان تيسر مفطر ًا ألنه ﷺ بعث اليه بلبن

يوم عرفة فشربه وهو واقف بعرفة » رواه الشيخان ،ويسن
ان تكون راكبًا متطهرا مستقبل القبلة ويف الحديثُ « :ث َّم َأ َّذ َن
ُث َّم َأ َقا َم َف َص َّلى ال ُّظ ْه َر ُث َّم َأ َقا َم َف َص َّلى ا ْل َع ْص َر َو َل ْم ُي َص ِّل َب ْين َُه َما
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ِ
ب َر ُس ُ
ول اهَّلل ِ ﷺ َحتَّى َأتَى ا ْل َم ْو ِق َ
ف َف َج َع َل َب ْط َن
َش ْيئًا ُث َّم َرك َ
اء إِ َلى الصخَ ر ِ
نَا َقتِ ِه ا ْل َقصو ِ
ات َو َج َع َل َح ْب َل ا ْل ُم َش ِاة َب ْي َن َيدَ ْي ِه
ْ َ
َّ َ
ت َّ
ت
الش ْم ُس َو َذ َه َب ْ
َو ْاس َت ْق َب َل ا ْل ِق ْب َل َة َف َل ْم َيز َْل َو ِاق ًفا َحتَّى َغ َر َب ْ
ِ
ص» رواه مسلم.
اب ا ْل ُق ْر ُ
الص ْف َر ُة َقل اًيل َحتَّى َغ َ
ُّ
-4ويسن أن تكون داعيًا رافعًا يديك لحديث َع َط ٍ
اء َق َال

يف النَّبِي ﷺ بِعر َف ٍ
ْت َر ِد َ
ات َف َر َف َع َيدَ ْي ِه
َق َال ُأ َسا َم ُة ْب ُن َز ْي ٍدُ « :كن ُ
ََ
ِّ
ت بِ ِه نَا َق ُته َفس َق َط ِخ َطامها َف َتنَاو َل ا ْل ِ
خ َطا َم بِإِ ْحدَ ى
َيدْ ُعو َف َما َل ْ
َُ
َ
ُ َ
َيدَ ْي ِه َو ُه َو َرافِ ٌع َيدَ ُه أْالُ ْخ َرى» رواه النسائي.
واستغل هذا الوقت من بعد الظهر إلى غروب الشمس

يف الدعاء ومن افضل الدعاء الذي يشرع ان تكثر منه ما جاء
ب َعن َأبِ ِ
يه َع ْن َجدِّ ِهَ :
«أ َّن النَّبِ َّي ﷺ
يف حديث َع ْم ِرو ْب ِن ُش َع ْي ٍ ْ
َق َال َخير الدُّ ع ِ
ون ِم ْن
اء ُد َعا ُء َي ْو ِم َع َر َف َة َو َخ ْي ُر َما ُق ْل ُ
ت َأنَا َوالنَّبِ ُّي َ
َ
ُْ
يك َل ُه َل ُه ا ْل ُم ْل ُ
َق ْب ِلي اَل إِ َل َه إِ اَّل اهَّللُ َو ْحدَ ُه اَل َشرِ َ
ك َو َل ُه ا ْل َح ْمدُ
َو ُه َو َع َلى ك ُِّل َش ْي ٍء َق ِد ٌير» رواه الرتمذي.
 -5وإن لبى الحاج يف عرفة فال بأس وقد قال بعض أهل

العلم أنه من السنة.

49

-6عرفة كلها موقف يف أي مكان منها وتأكد انك يف
عرفة «داخل حدودها» لحديث َجابِ ٍر َأ َّن َر ُس َ
ول اهَّللِ ﷺ
اهنَا َو ِمنًى ُك ُّل َها َمن َْح ٌر َفان َْح ُروا فِي ِر َحالِك ُْم
َق َال«:ن ََح ْر ُت َه ُ
اهنَا َو َع َر َف ُة ُك ُّل َها َم ْو ِق ٌ
اهنَا َو َج ْم ٌع ُك ُّل َها
ف َو َو َق ْف ُ
َو َو َق ْف ُ
ت َه ُ
ت َه ُ
َم ْو ِق ٌ
ف» رواه مسلم.
***
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دفعه ﷺ من عرفة�إىل مزدلفة

 -1ادفع أيها الحاج من عرفة إلى مزدلفة بعد غروب

قرص الشمس وذهاب الصفرة قليالً وليكن دفعك بسكينة
ف ُأ َس َام َة َخ ْل َف ُه َو َد َف َع َر ُس ُ
ول اهَّلل ِ ﷺ َو َقدْ
«و َأ ْر َد َ
ويف الحديثَ :
ِ
ِ
ِ
يب َم ْو ِر َك َر ْح ِل ِه
َشن ََق ل ْل َق ْص َواء الز َِّما َم َحتَّى إِ َّن َر ْأ َس َها َل ُيص ُ
ِ
وي ُق ُ ِ ِ
السكِي َنةَ» رواه مسلم.
ول بِ َيده ا ْل ُي ْمنَى َأ ُّي َها الن ُ
السكي َن َة َّ
َّاس َّ
ََ
-2فإذا وصلت إلى مزدلفة فتوضأ إن لم تكن على

وضوء وصل هبا المغرب والعشاء حال وصولك جمعًا

بين الصالتين بأذان واحد وإقامة لكل صالة وال تصل
«حتَّى َأتَى ا ْل ُم ْز َدلِ َف َة َف َص َّلى بِ َها
بين الصالتين ويف الحديث َ
ان و ِ
ِ
اح ٍد َوإِ َق َام َت ْي ِن َو َل ْم ُي َس ِّب ْح َب ْين َُه َما
ا ْل َم ْغرِ َب َوا ْلع َشا َء بِ َأ َذ ٍ َ
َش ْيئًا» رواه مسلم ،وللبخاري « ولم يسبح بينهما وال على اثر كل

واحدة منهما » وللنسائي «ولم يصل بينهما شيئا » لكن صل
الوتر وركعتي الفجر الن النبي ﷺ حافظ عليها يف الحضر
والسفر.
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-3ثم اضطجع حتى يطلع الفجر وصل سنة الفجر ثم

الفجر يف أول وقتها بأذان وإقامة ثم اركب راحلتك وات

المشعر الحرام فاستقبل القبلة وادع اهلل وكربه وهلله ووحده
واستمر على ذلك حتى يسفر جد ًا ثم ادفع الى منى قبل طلوع
اض َط َج َع َر ُس ُ
الشمس يف الحديثُ « :ث َّم ْ
ول اهَّلل ِ ﷺ َحتَّى َط َل َع
ِ
الص ْب ُح بِ َأ َذ ٍ
ان َوإِ َق َام ٍة ُث َّم
ين َت َب َّي َن َل ُه ُّ
ا ْل َف ْج ُر َو َص َّلى ا ْل َف ْج َر ح َ
ِ
ب ا ْل َق ْص َوره وهللها َء حتى اتى المشعر الحرام فاستقبل
َرك َ
القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى اسفر
جدا فدفع قبل ان تطلع الشمس » رواه مسلم ،وان لم يتيسر

ان تأيت المشعر الحرام ففي أي مكان يف مزدلفة ألهنا كلها
مشعر وهذا كله سنة وأما المبيت بمزدلفة فهو واجب.

-من لم يجد مكانًا يف مزدلفة بعد البحث ا ولم يصل

إليها اال بعد الفجر من الزحام فال شيء عليه.

ت
«و َق ْف ُ
مزدلفة كلها موقف يف أي مكان منها لقوله ﷺ َاهنَا َو َج ْم ٌع ُك ُّل َها َم ْو ِق ٌ
ف» رواه مسلم
َه ُ
-4ال حرج على الضعفة من المرضى والشيوخ والنساء
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ومن تبعهم ممن معهم من محارم وسائقين ومن غيرهم

من األقوياء التابعين لهم يف التوجه من مزدلفة إلى منى يف
النصف االخير من الليل اخذ ًا بالرخصة لحديث ا ْب ِن َع َّب ٍ
اس
ﭭ َق َال « َب َع َثنِى َر ُس ُ
ول اهَّلل ِ ﷺ فِى ال َّث َق ِل َ -أ ْو َق َال فِى
الض َع َف ِة ِ -م ْن َج ْم ٍع بِ َل ْي ٍل ».رواه مسلم ،ويجوز لهؤالء أن
َّ
يرموا جمرة العقبة ليالً لحديث َعائِ َش َة َأن ََّها َقا َل ْتَ :
«أ ْر َس َل
ت ا ْل َج ْم َر َة َق ْب َل ا ْل َف ْجرِ ُث َّم
النَّبِ ُّي ﷺ بِ ُأ ِّم َس َل َم َة َل ْي َل َة الن َّْحرِ َف َر َم ْ
ُون َر ُس ُ
َان َذلِ َ
ت َف َأ َف َ
ول
اض ْ
َم َض ْ
ك ا ْل َي ْو ُم ا ْل َي ْو َم ا َّل ِذي َيك ُ
ت َوك َ
اهَّلل ِ ﷺ َت ْعنِي ِعنْدَ َها» رواه أبو داود ،أما األقوياء فاالفضل لهم
أن يرموا جمرة العقبة بعد طلوع الشمس وهذا هو االحوط
ول اهَّلل ِ ﷺ ا ْل َج ْم َر َة َي ْو َم الن َّْحرِ
«ر َمى َر ُس ُ
لحديث َجابِ ٍر َق َالَ :
ت َّ
س» رواه مسلم.
ُض ًحى َو َأ َّما َب ْعدُ َفإِ َذا زَا َل ْ
الش ْم ُ
***
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دفعه ﷺ من مزدلفة �إىل منى

 -1قد مر أيها الحاج أنك تدفع من مزدلفة الى منى قبل

طلوع الشمس لفعله ﷺ.

-2إذا وصلت إلى بطن وادي محسر« وادي بين مزدلفة

ومنى » فاسرع قليالً فإن ذلك سنة وإال حرك قليالً لفعله ألنه

ﷺ لما اتى بطن محسر حرك قليال » رواه مسلم.

-3اسلك يف طريقك ملبيًا إلى منى الطريق التي تؤدي

بك إلى الجمرة الكربى «جمرة العقبة» فإذا وصلت الجمرة

فارمها بسبع حصيات وكرب مع كل حصاة منها مثل حصى
الخذف وارمها من بطن الوادي

ألنه ﷺ قال «ع َليكُم بِحصى ا ْلخَ ْذ ِ
ف» والسنة أن ترميها
َ ْ ْ َ َ

كما مر بعد طلوع الشمس.

«حصى الخذف»  :أكرب من الحمص قليالً.

-4إذا وصلت عند جمرة العقبة فاقطع التلبية لفعله ﷺ.
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أيها الحاج!

اعماله ﷺ يوم النحر

 -1قد مر أنك عندما تصل إلى منى فإنك ترمي جمرة

العقبة لفعله ﷺ .

-2بعد رمي جمرة العقبة إن كنت متمتعًا أو قارنًا

فانحر أو اذبح هديك وأفضل الهدي االبل ثم البقر ثم الغنم

وكذلك إن معك هدي مسنون ثم اطبخ من هديك وكل
ف إِ َلى
من لحمه واشرب من مرقه ويف الحديثُ « :ث َّم ان َْص َر َ
ِ
ِّين بِ َي ِد ِه ُث َّم َأ ْع َطى َع ِل ًّيا َفن ََح َر َما َغ َب َر
ا ْل َمن َْحرِ َفن ََح َر َث اَل ًثا َوست َ
ت فِي ِقدْ ٍر
َو َأ ْش َر َك ُه فِي َهدْ يِ ِه ُث َّم َأ َم َر ِم ْن ك ُِّل َبدَ ن ٍَة بِ َب ْض َع ٍة َف ُج ِع َل ْ
ت َف َأك اََل ِم ْن َل ْح ِم َها َو َشرِ َبا ِم ْن َم َر ِق َها » رواه مسلم.
َف ُطبِخَ ْ
-3هدي التمتع والقران واجب لقوله تعالى يف المتمتع:
ِ
اس َت ْي َس َر ِم َن ا ْل َهدْ ِيﭼ
ﭽ َف َم ْن ت ََمت ََّع بِا ْل ُع ْم َرة إِ َلى ا ْل َح ِّج َف َما ْ
[البقرة ]196 :وقيس عليه القران أما اهل مكة فال يجب عليهم
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هدي للتمتع والقران لقوله تعالى :ﭽ َذلِ َ
ك لِ َم ْن َل ْم َيك ُْن َأ ْه ُل ُه
ح ِ
اضرِي ا ْل َم ْس ِ
ج ِد ا ْل َح َرا ِمﭼ [البقرة ]196 :والواجب شاة أو
َ
سبع بقرة أو سبع بدنة.

ويجب نحر هدي التمتع والقران والهدي يف الحرم«كل حرم مكة» ومنى كلها منحر لحديث َجابِ ٍر َأ َّن َر ُس َ
ول
ِ
اهنَا َو ِمنًى ُك ُّل َها َمن َْح ٌر َفان َْح ُروا فِي
اهَّلل ﷺ َق َال« :ن ََح ْر ُت َه ُ
ِر َحالِك ُْم» رواه مسلم ويف الحديث «وكل فجاج مكة طريق
ومنحر » روه ابو داود.

ووقت ذبح هدي التمتع والقران المسنون يف الحج هو يومالنحر وكل أيام التشريق الثالثة لحديث ُج َب ْي ِر ْب ِن ُم ْط ِع ٍمَ ،ع ِن
النَّبِي ﷺَ ،ف َذك ََر مِ ْث َل ُهَ ،و َق َال« :ك ُُّل َأ َّيا ِم الت َّْشرِ ِ
يق َذ ْب ٌح» رواه أحمد.
ِّ
 -واالفضل ذبح هدي التمتع والقران والمسنون يف

الحج هويوم النحر ألنه ﷺ نحر هديه يوم النحر.

-وتجزئ البقرة والناقة عن سبعة يف الهدي لقول

جابر«امرنا رسول اهلل ﷺ ان نشترك يف اإلبل والبقر كل سبعة

منا يف بدنة » رواه مسلم،
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 ومن لم يجد الهدي وجب عليه ان يصوم عشرة ايامثالثة ايام يف الحج وسبعة اذا رجع لقوله تعالىَ « :ف َمن َّل ْم
َي ِ
جدْ َف ِص َيا ُم َثال َث ِة َأ َّيا ٍم فِي ا ْل َح ِّج َو َس ْب َع ٍة إِ َذا َر َج ْعت ُْم تِ ْل َ
ك َع َش َر ٌة
ك ِ
َام َل ٌة » .
-4ثم بعد ذبح هديك احلق شعر رأسك أو قصره كله

والحلق افضل وابدأ بشق راسك األيمن ثم االيسر يف الحلق
َس ب ِن مال ِ ٍ
ك َق َالَ «:ل َّما َر َمى النَّبِ ُّي ﷺ ا ْل َج ْم َر َة ن ََح َر
لحديث َأن ِ ْ َ
َاو َل ا ْل َحالِ َق ِش َّق ُه أْالَ ْي َم َن َف َح َل َق ُه َف َأ ْع َطا ُه َأ َبا َط ْل َح َة ُث َّم
ن ُُس َك ُه ُث َّم ن َ
َاو َل ُه ِش َّق ُه أْالَ ْي َس َر َف َح َل َق ُه َف َق َال ا ْق ِس ْم ُه َب ْي َن الن ِ
َّاس» رواه مسلم.
ن َ
-5الحلق للذكر أفضل لحديث َع ْب ِد اهللِ ْب ِن ُع َم َر،
ِ
َأ َّن َر ُس َ
قين َقا ُلوا:
ول اهلل ﷺَ ،ق َال« :ال َّل ُه َّم ْار َح ِم ا ْل ُم َح ِّل َ
وا ْلم َقصرِين ،يا رس َ ِ
ِ
ين َقا ُلوا:
ول اهلل َق َال :ال َّل ُه َّم ْار َح ِم ا ْل ُم َح ِّلق َ
َ ُ ِّ َ َ َ ُ
وا ْلم َقصرِين ،يا رس َ ِ
ين» رواه البخاري
ول اهلل َق َالَ :وا ْل ُم َق ِّصرِ َ
َ ُ ِّ َ َ َ ُ
ولمسلم انه قال« :رحم اهلل المحلقين ثالث مرات».

-وأما المرأة فتقصرفقط من شعرها من كل ضفيرة قدر

أنملة وهي رأس االصبع وال تأخذ زيادة على ذلك.
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-6ثم بعد الحلق إن تيسر لك فاذهب إلى مكة وطف

بالبيت طواف االفاضة ،ثم اشرب من ماء زمزم يف الحديث:
ِ
اض إِ َلى ا ْلبي ِ
ب َر ُس ُ
ول اهَّلل ِ ﷺ َف َأ َف َ
ت َف َص َّلى بِ َم َّك َة
« ُث َّم َرك َ
َْ
ال ُّظ ْه َر َف َأتَى َبنِي َع ْب ِد ا ْل ُم َّط ِل ِ
ون َع َلى ز َْم َز َم َف َق َال ان ِْز ُعوا
ب َي ْس ُق َ
ِ
َبنِي َع ْب ِد ا ْل ُم َّط ِل ِ
َّاس َع َلى ِس َق َايتِك ُْم
ب َف َل ْو اَل َأ ْن َيغْل َبك ُْم الن ُ
ت معكُم َفنَاو ُلوه د ْلوا َف َشرِ ِ
ب منْ ُه» رواه مسلم،
َ
َلنَ َز ْع ُ َ َ ْ َ ُ َ ً

ويسن لك أن تتطيب ثم تذهب إلى مكة لتطوف بالبيتت رس َ ِ
ِ
ِ
ين
ي َها َت ْي ِن ح َ
ول اهَّلل ﷺ بِ َيدَ َّ
لقول َعائ َش َة ڤَ « :ط َّي ْب ُ َ ُ
ِ ِ ِ ِ
ت َيدَ ْي َها» رواه
وف َو َب َس َط ْ
ين َأ َح َّل َق ْب َل َأ ْن َي ُط َ
َأ ْح َر َم َولح ِّله ح َ
الشيخان ،ويسن أن يكون تطيبك بأطيب ما تجد من الطيب
لحديث َعائِ َش َة ڤ بِ َأ ْط َي ِ
ب َماوجدت» رواه مسلم

-7ترتيب اعمال يوم النحر فللمتمتع والقارن رمي جمرة

العقبة -ثم ذبح الهدي ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف

بالبيت ويزيد المتمتع سعيًا بعد طواف االفاضة،أما إن كنت
مفرد ًا فيسن لك أن ترتب اعمال يوم النحر رمي جمرة العقبة

ثم الحلق أو التقصير -ثم الطواف بالبيت والسعي إن لم58

تكن سعيت مع طواف القدوم.

-التحلل األول يكون بفعل اثنين من ثالثة وهي رمي

جمرة العقبة -الحلق أو التقصير -طواف االفاضة فيحل له

كل شيء اال النساء فإن فعل الثالثة مع السعي فهو التحلل

الثاين فيحل له كل شيء حتى النساء.

-8ترتيب اعمال يوم النحر سنة فإذا قدمت شيئًا منها
على شيءفال حرج لحديث ا ْب ِن َع َّب ٍ
اس ﭭ :أن النبي ﷺ

قيل له يف الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال «ال

حرج» رواه البخاري ،وقال ابن عباس «كان النبي ﷺ يسئل
يوم النحر بمنى فيقول ال حرج » رواه البخاري.

-9إن كنت متمتعًا فإنك تطوف طواف االفاضة وتسعى

سعي الحج ألن السعي األول للعمرة.

-10إن كنت قارنًا أو مفرد ًا فإن كنت سعيت مع طواف

القدوم فذلك السعي هو سعي الحج وال يلزمك أن تسعى

مع طواف االفاضة بل تطوف لإلفاضة فقط ،وان كنت لم
تسع مع طواف القدوم او لم تطف اصال للقدوم فانه يجب
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عليك ان تسعى سعي الحج مع طواف اإلفاضة.

المفرد والقارن يجب عليه طواف واحد هو طوافاالفاضة وسعي واحد لحديث َعائِ َش َة ڤ َ
ت
«أن ََّها َأ َه َّل ْ
ف بِا ْلبي ِ
ت َحتَّى َح َ
َت
ت َفن ََسك ْ
اض ْ
بِ ُع ْم َر ٍة َف َق ِد َم ْ
ت َو َل ْم َت ُط ْ َ ْ
ا ْلمن ِ
َاس َ
ت بِا ْل َح ِّج َف َق َال َل َها النَّبِ ُّي ﷺ َي ْو َم
ك ُك َّل َها َو َقدْ َأ َه َّل ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت َف َب َع َ
ث بِ َها َم َع
النَّ ْفرِ َي َس ُعك َط َوا ُفك ل َح ِّجك َو ُع ْم َرتك َف َأ َب ْ
ِ
ِ
ح ِّج» رواه مسلم.
الر ْح َم ِن إِ َلى ال َّتنْعي ِم َفا ْعت ََم َر ْت َب ْعدَ ا ْل َ
َع ْبد َّ
***
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ما بعد النحر
أيها الحاج!

-1يجب عليك المبيت بمنى ليلتي الحادي عشر والثاين

عشر من أيام التشريق ثم تتعجل واألفضل أن تتأخر فتبيت

ليلة الثالث عشر وترمي الجمرات الثالث يوم الثالث عشر
لقوله تعالى :ﭽوا ْذكُروا اهَّلل فِي َأيا ٍم معدُ ود ٍ
ات َف َم ْن َت َع َّج َل فِي
َ َّ َ ْ َ
َ ُ
ِ
ِ
َي ْو َم ْي ِن َف اَل إِ ْث َم َع َل ْي ِه َو َم ْن ت ََأ َّخ َر َف اَل إِ ْث َم َع َل ْيه ل َم ِن ا َّت َقى َوا َّت ُقوا
ونﭼ [البقرة ،]203 :والنبي ﷺ
اهَّللَ َوا ْع َل ُموا َأ َّنك ُْم إِ َل ْي ِه ت ُْح َش ُر َ
تأخر ولم يتعجل.

-والسقاة والرعاة ومن يف حكمهم كمن يقومون على

خدمة الحجاج ال يجب عليهم المبيت يف منى لحديث
اس ْب ُن َع ْب ِد ا ْل ُم َّط ِل ِ
بﭬ
«است َْأ َذ َن ا ْل َع َّب ُ
ا ْب ِن ُع َم َر ﭭ َق َال ْ
َر ُس َ
يت بِ َم َّك َة َل َيالِ َي ِمنًى ِم ْن َأ ْج ِل ِس َق َايتِ ِه َف َأ ِذ َن
ول اهَّلل ِ ﷺ َأ ْن َيبِ َ
َل ُه» رواه الشيخان.
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-من لم يجد مكانا يف مزدلفة بعد البحث الدقيق او لم

يجد مكانا يف مني فإنه ال شيئ عليه وينزل خارجها لقوله
تعالى :ﭽ َفا َّت ُقوا اهَّللَ َما ْاس َت َط ْعت ُْمﭼ.
-2الرمي للجمرات الثالث يف أيام التشريق للمتعجل

يومي الحادي عشر والثاين عشر واجب ويكون رميها بعد
«ر َمى
الزوال وال يصح رميها قبل الزوال لحديث َجابِ ٍر َق َالَ :
َر ُس ُ
ت
ول اهَّلل ِ ﷺ ا ْل َج ْم َر َة َي ْو َم الن َّْحرِ ُض ًحى َو َأ َّما َب ْعدُ َفإِ َذا زَا َل ْ

َّ
س» رواه مسلم.
الش ْم ُ

-3إذا رميت الجمرات الثالث يوم« »11ويوم«»12

للمتعجل ويوم« »13للمتأخر فابدأ بالجمرة الصغرى ثم
الوسطى ثم العقبة واعمل كما يف حديث ا ْب ِن ُع َم َر ﭭ:
َان ير ِمي ا ْلجمر َة الدُّ ْنيا بِسب ِع حصي ٍ
َ
ات ُي َك ِّب ُر َع َلى إِ ْثرِ
َ َ ْ َ َ َ
َ َْ
«أ َّن ُه ك َ َ ْ
ك ُِّل َح َص ٍاة ُث َّم َي َت َقدَّ ُم َحتَّى ُي ْس ِه َل َف َي ُقو َم ُم ْس َت ْقبِ َل ا ْل ِق ْب َل ِة َف َي ُقو ُم
ات
َط ِو اًيل َو َيدْ ُعو َو َي ْر َف ُع َيدَ ْي ِه ُث َّم َي ْر ِمي ا ْل ُو ْس َطى ُث َّم َي ْأ ُخ ُذ َذ َ
الشم ِ
ال َف َي ْست َِه ُل َو َي ُقو ُم ُم ْس َت ْقبِ َل ا ْل ِق ْب َل ِة َف َي ُقو ُم َط ِو اًيل َو َيدْ ُعو
ِّ َ
وير َفع يدَ ي ِه وي ُقوم َط ِو اًيل ُثم ير ِمي جمر َة َذ ِ
ات ا ْل َع َق َب ِة ِم ْن َب ْط ِن
َ َْ
َّ َ ْ
َ َْ ُ َ ْ َ َ ُ
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ا ْلو ِ
ف َف َي ُق ُ
ادي َو اَل َي ِق ُ
ت النَّبِ َّي
ول َهك ََذا َر َأ ْي ُ
ف ِعنْدَ َها ُث َّم َين َْصرِ ُ
َ
ﷺ َي ْف َع ُل ُه» رواه البخاري.
-4إذا لم تتعجل وبت ليلة الثالث عشر بمنى وهو
األفضل وجب عليك أن ترمي الجمرات الثالث يوم الثالث

عشر لفعله ﷺ.

-5الرمي للجمرات يوم الثالث عشر ينتهي قبل غروب

الشمس.

 -6يشرع لك ايها المسلم التكبير المطلق يف عيد

األضحى وتكرب لنفسك منفردا وتجهر به ايها الرجل يف

المسجد والسوق والبيت سواء كنت حاجا او غير حاج
وهذا التكبير المطلق يف جميع األوقات من اول دخول

شهر ذي الحجة الى هناية اخر ايام التشريق لقوله تعالى:
ﭽوي ْذكُروا اسم اهَّلل ِ فِي َأيا ٍم مع ُلوم ٍ
اتﭼ وقال تعالى:
َّ َّ ْ َ
ْ َ
ََ ُ
ٍ
ﭽ َو ْا ْذك ُُروا اهللَ يف َأ َّيا ٍم َم ْعدُ ْو َداتﭼ فاأليام المعلومات هي

ايام العشر والمعدودات هي ايام التشريق قاله ابن عباس
وقال البخاري« :وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى
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السوق يف أيام العشر يكربان ويكرب الناس بتكبيرهما»

ويف البخاري تعليقا« :وكان ابن عمر يكرب بمنى تلك

األيام وخلف الصلوات وعلى فراشه ويف فسطاطه ومجلسه

وممشاه تلك األيام جميعا » .

-يسن لك ايها المسلم ان تكرب التكبير المقيد بأدبار

الصلوات المفروضة من صالة الصبح يوم عرفة الى صالة

العصر آخر ايام التشريق لفعل الصحابة ﭫ .

-وافضل صيغة تكبير ان تقول :اهلل اكرب اهلل اكرب ال اله اال

اهلل واهلل اكرب اهلل اكرب وهلل الحمد او تقول :اهلل اكرب اهلل اكرب

كبيرا والحمد هلل كثيرا وسبحان اهلل بكرة واصيال ،ألن هذه
الصيغ جاءت عن بعض الصحابة ﭫ او تثلث فتقول :اهلل

اكرب اهلل اكرب اهلل اكرب ال اله اال اهلل واهلل اكرب اهلل اكرب اهلل اكرب
وهلل الحمد ،واألمر يف هذا واسع،
***
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نزول املح�صب «االبطح»
أيها الحاج!

-قد اختلف العلماء يف التحصيب هل هو سنة أو ليس

سنة وإنما نزله النبي ﷺ لكونه أسمح لخروجه والصحيح

أن نزوله حسن فإن تيسر لك أيها الحاج فانزله بعد منى
يوم النفر لحديث َأبِي ُه َر ْي َر َة ﭬَ ،ق َالَ :ق َال النَّبِ ُّي ﷺ مِ َن
ون َغدً ا بِخَ ي ِ
ا ْل َغ ِد َي ْو َم الن َّْح ِر َو ُه َو بِ ِمنًى« :ن َْح ُن ن ِ
ف َبنِى
َاز ُل َ
ْ
كِنَا َن َة « المحصب » َح ْي ُ
اس ُموا َع َلى ا ْل ُك ْفرِ َي ْعنِى ذلِ َ
ك
ث َت َق َ
ب» رواه الشيخان ،ولحديث ا ْب ِن ُع َم َرَ :
«أ َّن ال َّنبِ َّي ﷺ
ا ْل ُم َح َّص َ
ون أْالَ ْب َط َح» رواه مسلم،وعن نَافِع َ
ٍ«أ َّن
َو َأ َبا َب ْكرٍ َو ُع َم َر كَانُوا َين ِْز ُل َ
ِ
َان ُي َص ِّلي ال ُّظ ْه َر َي ْو َم
يب ُسنَّ ًة َوك َ
ا ْب َن ُع َم َر ك َ
َان َي َرى الت َّْحص َ
ِ
ِ
ب َر ُس ُ
ول اهَّلل ِ ﷺ َوا ْلخُ َل َفا ُء
النَّ ْفرِ بِا ْل َح ْص َبة َق َال نَاف ٌع َقدْ َح َّص َ
َب ْعدَ ُه» رواه مسلم.

االبطح:مسيل يقع بين مكة ومنى.65

-أيها الحاج ليكن أخر عهدك بالبيت «طواف الوداع »

فهو واجب على كل حاج بعد حجه أراد الخروج من مكة
مكيا أو غير مكي إال الحائض والنفساء فإن طواف الوداع
اس ﭭ َق َالِ ُ :
يسقط عنهما ويف حديث ا ْب ِن َع َّب ٍ
َّاس
«أم َر الن ُ
آخر عه ِد ِهم بِا ْلبي ِ
َأ ْن يك َ ِ
ف َع ْن ا ْل َحائِ ِ
ت إِ اَّل َأ َّن ُه ُخ ِّف َ
ض»
ُون ُ َ ْ ْ َ ْ
َ

رواه الشيخان.

-المرأة اذا احرمت بالعمرة متمتعة فحاضت وخافت

فوات الحج فأننا نقول لها اغتسلي ثم احرمي بالحج لتصبح
قارنة ألن النبي ﷺ قال لعائشة لما حاضت « :اغتسلي ثم

اهلي بالحج» .

وتقف المواقف كلها حتى اذا طهرت طافت وسعت

وتكون قد حلت من حجها وعمرهتا.

-اذا ارادت المرأة التي حاضت واكملت حجها ان تعتمر

بعد حجها يف نفس سفرها فال بأس بذلك وتفعل كما فعلت

عائشة ڤ وتحرم بالعمرة من ادنى الحل ألنه ﷺ «قال

لعبدالرحمن فأذهب بها فأعمرها من التنعيم » رواه مسلم،
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-العمرة ال يجب لها طواف وداع.

-اذا أخرت طواف اإلفاضة فطفت ثم اردت الخروج من

مكة بعده مباشرة فإنه يجزئ عن طواف الوداع.

-إذا وجب عليك طواف الوداع فخرجت من مكة قبل

ان تطوف للوداع وجب عليك الرجوع لتطوف للوداع فإن

لم ترجع وتطوف وجب عليك دم «شاة او سبع بقرة او سبع
بدنة » لفقراء الحرم ألنك تركت واجبا من واجبات الحج.
***
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ما يقوله عند رجوعه من احلج
�أو العمرة والغزو
أيها المسلم!

-1إذارجعت من الحج أو العمرة أو الغزو فافعل كما
ول اهلل ِ
فعل النبي ﷺ يف حديث َع ْب ِد اهللِ ْب ِن ُع َم َرَ :،
«أ َّن َر ُس َ
َان إِ َذا َق َف َل ِم ْن َغز ٍْو َأ ْو َح ٍّج َأ ْو ُع ْم َر ٍة ُي َك ِّب ُر َع َلى ك ُِّل
ﷺ ،ك َ
ض َثال ََث َت ْكبِير ٍ
َشر ٍ
ف ِم َن األَ ْر ِ
اتُ ،ث َّم َي ُق ُ
َ
َ
ول :الَ إِل َه إِالَّ اهللُ
يك َل ُهَ ،ل ُه ا ْل ُم ْل ُ
َو ْحدَ ُه الَ َشرِ َ
ك َو َل ُه ا ْل َح ْمدُ َو ُه َو َع َلى ك ُِّل َش ْي ٍء
ونَ ،صدَ َق اهللُ َو ْعدَ ُه،
ون ،لِ َر ِّبنَا َح ِامدُ َ
ون َعابِدُ َ
ون تَائِ ُب َ
َق ِد ٌير ،آيِ ُب َ
َاب َو ْحدَ ُه» رواه الشيخان.
َون ََص َر َع ْبدَ ُهَ ،و َه َز َم األَ ْحز َ

السنة أن تقول مثل ما ذكر وإن تسير على حديث ابنون ل ِ َر ِّبنَا َحامِدُ َ
ون َعابِدُ َ
ون َتائِ ُب َ
عمر ،وأن تزيد «:آيِ ُب َ
ون » رواه

مسلم .الشرف «المكان المرتفع » .
***
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م�سائل يف احلج و العمرة

أكثر أيها الحاج من ذكر اهلل تعالى لحديث َعائِ َش َة َقا َل ْتِ
َق َال َر ُس ُ
الص َفا
ول اهَّللِ ﷺ« :إِن ََّما ُج ِع َل ال َّط َو ُ
اف بِا ْل َب ْيت َو َب ْي َن َّ
ار إِ ِ
َوا ْل َم ْر َو ِة َو َر ْمي ا ْل ِ
ج َم ِ
ل َق َام ِة ِذ ْكرِ اهَّللِ» رواه أبو داود.
ُ
من ترك واجبًا من واجبات الحج أو من واجباتالعمرة أو نسيه وجب عليه ذبح شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة
لقول ا ْب ِن َع َّب ٍ
اسَ « :م ْن ن َِس َي مِ ْن ن ُُسكِ ِه َش ْي ًئا َأ ْو َت َر َك ُه َف ْل ُي ْه ِر ْق
َد ًما» رواه مالك.

فإن لم يجد شاة أو السبع وجب عليه أن يصوم عشرةأيام.
وهذه الشاة أو السبع هو لفقراء الحرم وال يأكل منه واليجوز نقل هذا اللحم إلى خارج الحرم.

-من ال يقدر على الرمي من الرجال والنساء واألطفال

لضعف فإن له أن ينيب غيره من الحجاج ليرمي عنه وللنائب
أن يرمي عن نفسه ثم يرمي عن موكله كل جمرة وهو يف مكانه.
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-إن كان الحاج يريد أن يضحي فإنه يف يوم النحر يحلق

أو يقصر من رأسه وليس له أن يأخذ من بقية الشعور أو
يقلم اظفاره حتى يضحي لحديث َس ِعيدَ ْب َن ا ْل ُم َس َّي ِ
ب َي ُق ُ
ول
ول َق َال َر ُس ُ
َس ِم ْع ُت ُأ َّم َس َل َم َة َز ْو َج النَّبِي ﷺ َت ُق ُ
ول اهَّللِ ﷺ:
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
َان َل ُه ِذ ْب ٌح َي ْذ َب ُح ُه َفإِ َذا أه َّل ه اَل ُل ِذي ا ْلح َّجة َف اَل َيأ ُخ َذ َّن
«م ْن ك َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِم ْن َش ْعرِه َو اَل م ْن َأ ْظ َف ِ
ح َي» رواه مسلم.
اره َش ْيئًا َحتَّى ُي َض ِّ

من فعل شيئًا من المحظورات ناسيًا فال شيء عليهلحديث ا ْب ِن َع َّب ٍ
ت َه ِذ ِه الآْ َي ُة ﭽ َوإِ ْن ُت ْبدُ وا َما
اس َق َالَ «:ل َّما َن َز َل ْ
فِي َأ ْن ُف ِسكُم َأو تُخْ ُفوه يح ِ
اس ْبك ُْم بِ ِه اهَّللُﭼ َق َال َد َخ َل ُق ُلو َب ُه ْم
ُ ُ َ
ْ ْ
ِمن َْها َش ْي ٌء َل ْم َيدْ ُخ ْل ُق ُلو َب ُه ْم ِم ْن َش ْي ٍء َف َق َال النَّبِ ُّي ﷺ ُقو ُلوا
َس ِم ْعنَا َو َأ َط ْعنَا َو َس َّل ْمنَا َق َال َف َأ ْل َقى اهَّلل إْ ِ
ان فِي ُق ُلوبِ ِه ْم
يم َ
ال َ
ُ
َف َأ ْنز ََل اهَّللُ َت َعا َلى :ﭽ اَل ُي َك ِّل ُ
ت
ف اهَّللُ َن ْف ًسا إِ اَّل ُو ْس َع َها َل َها َما ك ََس َب ْ
ت ربنَا اَل ت َُؤ ِ
اخ ْذنَا إِ ْن ن َِسينَا َأ ْو َأ ْخ َط ْأنَاﭼ َق َال
َو َع َل ْي َها َما ا ْكت ََس َب ْ َ َّ
ِ
ِ
ين
َقدْ َف َع ْل ُ
ت ﭽ َر َّبنَا َو اَل ت َْحم ْل َع َل ْينَا إِ ْص ًرا ك ََما َح َم ْل َت ُه َع َلى ا َّلذ َ
ْت َم ْو اَلنَاﭼ
ت ﭽ َوا ْغ ِف ْر َلنَا َو ْار َح ْمنَا َأن َ
ِم ْن َق ْب ِلنَاﭼ َق َال َقدْ َف َع ْل ُ
َق َال َقدْ

ت» رواه مسلم.
َف َع ْل ُ
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اجلماع يف احلج و العمرة
 الجماع هو اشد محظورات االحرام واغلظها وهو كمايلي:

-1إذا جامع الحاج زوجته قبل التحلل األول فسد
حجهما ووجب عليهما إتمام هذا الحج الفاسد ووجب
على كل واحد منهما بدنة يذبحها يف القضاء ويقسمها على
فقراء الحرم وال يأكل منها ووجب عليهما القضاء من العام
القابل مع االستطاعة حتى لو كان الحج تطوعًا،ووجب
عليهماالتوبة إلى اهلل واالستغفار حتى لو كان الحج تطوعا
ومن عجز منهما عن البدنة وجب عليه صيام عشرة أيام.
-2من جامع بعد التحلل األول وقبل التحلل الثاين
فحجه صحيح وعليه وعلى زوجته إن كانت مطاوعة له
شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة تذبح لفقراء الحرم ومن عجز

منهما فعليه صيام عشرة أيام.

-3إن جامع زوجته بعد التحلل االول وقبل الثاين
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قبل طواف االفاضة فإن حجهما صحيح وال يفسد ولكن
يفسد االحرام وعليهما التوبة إلى اهلل وأن يخرجا إلى الحل
ليحرما من جديد ويطوفا طواف االفاضة وعلى كل واحد
منهما ذبح شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة توزع على فقراء
الحرم فمن عجز منهما عن الشاة والسبع صام عشرة أيام.
-4إذا جامع ناسيًا قبل التحلل األول أو بعده فال شيء
عليه وحجه صحيح.

-5المرأة المكرهة على الجماع ال شيء عليها وحجها
صحيح.

-6إذا جامع زوجته بعد التحلل األول وقبل الثاين وكان
قد طاف طواف االفاضة قبل الجماع فإن عليه شاة أو او
سبع بقرة اوسبع بدنة تذبح وتوزع على فقراء الحرم فإن
عجز صام عشرة أيام.
-7ما وجب على المجامع من الدم فإنه ال يأكل منه

ويكون لفقراء الحرم وال ينقل إلى خارج الحرم.

-8من انزل عامد ًا بعد التحلل األول وقبل التحلل الثاين
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من غير جماع كما لو انزل بماشرة أو استمناء فعليه فدية أذى

«ذبح شاة أو اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو

صيام ثالثة أيام» وقال بعض أهل العلم ال شيء عليه.

-9من جامع زوجته جاهالً قبل التحلل األول أو بعده

كمن جامع بعد عرفة ويظن أنه ال بأس بالجماع فال شيء
عليه لحديث ا ْب ِن َع َّب ٍ
ت َه ِذ ِه الآْ َي ُة ﭽ َوإِ ْن
اس َق َالَ «:ل َّما َن َز َل ْ
ُتبدُ وا ما فِي َأ ْن ُف ِسكُم َأو تُخْ ُفوه يح ِ
اس ْبك ُْم بِ ِه اهَّللُﭼ َق َال َد َخ َل
ُ ُ َ
ْ ْ
ْ َ
ُق ُلو َب ُه ْم ِمن َْها َش ْي ٌء َل ْم َيدْ ُخ ْل ُق ُلو َب ُه ْم ِم ْن َش ْي ٍء َف َق َال النَّبِ ُّي
ﷺ ُقو ُلوا َس ِم ْعنَا َو َأ َط ْعنَا َو َس َّل ْمنَا َق َال َف َأ ْل َقى اهَّلل إْ ِ
ان فِي
يم َ
ال َ
ُ
ُق ُلوبِ ِه ْم َف َأ ْنز ََل اهَّللُ َت َعا َلى :ﭽ اَل ُي َك ِّل ُ
ف اهَّللُ َن ْف ًسا إِ اَّل ُو ْس َع َها
ت ربنَا اَل ت َُؤ ِ
اخ ْذنَا إِ ْن ن َِسينَا
َل َها َما ك ََس َب ْ
ت َو َع َل ْي َها َما ا ْكت ََس َب ْ َ َّ
ت ﭽ َر َّبنَا َو اَل ت َْح ِم ْل َع َل ْينَا إِ ْص ًرا
َأ ْو َأ ْخ َط ْأنَاﭼ َق َال َقدْ َف َع ْل ُ
ِ
ت ﭽ َوا ْغ ِف ْر َلنَا
ين ِم ْن َق ْب ِلنَاﭼ َق َال َقدْ َف َع ْل ُ
ك ََما َح َم ْل َت ُه َع َلى ا َّلذ َ
ت» رواه مسلم.
ْت َم ْو اَلنَاﭼ َق َال َقدْ َف َع ْل ُ
َو ْار َح ْمنَا َأن َ
-10إذا جامع بعد التحلل الثاين فال شيء عليه ألنه يحل

له به كل شيء حتى النساء.
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ملن يكون الهدي واالطعام
والـحكم �إن مل يجده
 -1هدي التمتع والقران إن لم يجده صام عشرة أيام
ثالثة يف الحج وسبعة إذا رجع لقوله تعالى :ﭽ َو َأتِ ُّموا ا ْل َح َّج
َوا ْل ُع ْم َر َة لِ َّل ِه َفإِ ْن ُأ ْح ِص ْرت ُْم َف َما ْاس َت ْي َس َر ِم َن ا ْل َهدْ ِي َو اَل ت َْح ِل ُقوا
رءوسكُم حتَّى يب ُلغَ ا ْلهدْ ي م ِ
يضا َأ ْو
َان ِمنْك ُْم َمرِ ً
ح َّل ُه َف َم ْن ك َ
ُ ُ َ ْ َ َْ
َ ُ َ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
بِ ِه َأ ًذى ِم ْن َر ْأ ِس ِه َففدْ َي ٌة م ْن ص َيا ٍم َأ ْو َصدَ َقة َأ ْو ن ُُسك َفإِ َذا َأمنْت ُْم
َف َم ْن ت ََمت ََّع بِا ْل ُع ْم َر ِة إِ َلى ا ْل َح ِّج َف َما ْاس َت ْي َس َر ِم َن ا ْل َهدْ ِي َف َم ْن َل ْم
َي ِ
جدْ َف ِص َيا ُم َث اَل َث ِة َأ َّيا ٍم فِي ا ْل َح ِّج َو َس ْب َع ٍة إِ َذا َر َج ْعت ُْم تِ ْل َ
ك َع َش َر ٌة
ك لِمن َلم يكُن َأه ُله ح ِ
ِ
ِ
اضرِي ا ْل َم ْس ِ
ج ِد ا ْل َح َرا ِم
كَام َل ٌة َذل َ َ ْ ْ َ ْ ْ ُ َ
َوا َّت ُقوا اهَّللَ َوا ْع َل ُموا َأ َّن اهَّللَ َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
ابﭼ [البقرة.]196 :
-2هدي التمتع والقران والتطوع يسن أن يأكل منه وله

أن يخرج بلحمه إلى خارج الحرم ولكن يجب أن يتصدق
منه على فقراء الحرم ألن حكمه حكم االضحية.
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-3الهدي أو االطعام الواجب لرتك واجب يجب أن

يتصدق به على مساكين الحرم وال يجوز نقله إلى خارج

الحرم ،وال يأكل منه.

-4الهدي الواجب لفعل محظور غير الصيد يجوز أن

يوزع على مساكين الحرم وأن يوزع يف مكان فعل المحظور.
-5إن عجز عن الشاة أو السبع لرتك واجب وجب عليه

صيام عشرة أيام.

-6ويجزيء الصيام بكل مكان ولكن يصوم الثالثة

األيام يف الحج إن لم يجد هديًا يف حق المتمتع والقارن
والسبعة اذا رجع ألهلة.

-7الصيام عن هدي التمتع والقران ثالثة أيام يف الحج

وسبعة إذا رجع وتكون الثالثة أيام يف الحج ورخص للحاج

أن يصوم أيام التشريق ألنه ﷺ لم يرخص يف أيام التشريق
أن يصمن إال لمن لم يجد الهدي لحديث ا ْب ِن ُع َم َر ﭫ
يق َأ ْن ُي َص ْم َن إِ اَّل لِ َم ْن َل ْم َي ِ
َقالاَ َ « :ل ْم ُي َر َّخ ْص فِي َأ َّيا ِم الت َّْشرِ ِ
جدْ
«الص َيا ُم لِ َم ْن ت ََمت ََّع
ي» رواه البخاري ،و َق َال ا ْب ِن ُع َم َر ﭭِّ :
ا ْل َهدْ َ
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بِا ْل ُع ْم َر ِة إِ َلى ا ْل َح ِّج إِ َلى َي ْو ِم َع َر َف َة َفإِ ْن َل ْم َي ِ
جدْ َهدْ ًيا َو َل ْم َي ُص ْم
َصا َم َأ َّيا َم ِمنًى» رواه البخاري.
-8كل دم وجب فيما ذكر فإنه يشرتط فيه ما يشرتط يف

االضحية من السن وأن يكون خاليًا من العيوب.
***
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حكم الفوات
الفوات هو :أن يفوته الحج بان لم يقف بعرفة حتىطلع فجر يوم النحر.
-من فاته الحج أو بعض ما يتعلق بالحج كما يلي:

 -1من فاته الوقوف بعرفة فلم يدركه قبل طلوع الفجر
فإن كان اشرتط عند احرامه «وم ِ
ح ِّلي ِم ْن أْالَ ْر ِ
ض َح ْي ُ
ث
ََ
ت َْحبِ ُسنِي» فإنه يحل بالفوات ويلبس ثيابه وال شيء عليه.
 -2من فاته الوقوف بعرفة فلم يدركه قبل طلوع فجريوم
النحر ولم يشرتط فإن عليه ما يلي-:

أ-أن يتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر أو يحلق
ويحل،وله البقاء على احرامه إلى العام المقبل وإن كان يف
ذلك مشقة شديدة عليه.

ب-يجب عليه القضاء من العام القابل ولو كان الحج تطوعًا.

ج-يجب عليه أن يذبح هديًا مع القضاء.

د-إن كان فاته بغير عذر وجب عليه التوبة إلى اهلل.
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الإح�صار
-االحصار هو :المنع من البيت أو من عرفة وتعذر عليه

إتمام نسكه بأي مانع.

واالحصار كما يلي:

-1إن كان االحصار حصل له قبل أن يحرم فال شيء

عليه.

-2إن كان المحصر قد اشرتط عند االحرام «فإن حبسني

حابس فمحلي حيث حبستني » فإن له أن يتحلل من احرامه

وال شيء عليه.

-3إن كان المحصر لم يشرتط والحصر يمنعه من أداء

النسك كما لو كان يمنعه من أداء الحج ومن البيت فإنه
يجب عليه أن ينحر هديا يف مكانه ويتصدق به على الفقراء
ويحلق رأسه أو يقصر ويتحلل فإن كان ال يستطيع هديا صام

عشرة أيام ثم حلق أو قصر وتحلل والحلق أو التقصير يكون
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بعد الذبح .والهدي هو شاة او سبع بقرة او سبع بدنة.

-المحصرإن امكنه الصرب رجاء أن يزول االحصار فإنه

يصرب ويبقى على احرامه حتى يزول المانع ثم يكمل نسكه.
 -إن أحصر عن عرفة وصد عنها تحلل بعمرة وال شيئ

عليه ان كان قبل فوات وقت الوقوف وإن كان تحلله بعد
فوات وقت الوقوف فإنه يقضي من العام القادم ألنه فاته

الحج .

-الصحيح ان اإلحصار سواء كا ن بعدو او مرض او

ذهاب نفقة او غيرها ان كله احصار لقوله تعالى « :فإن
احصرتم » ولقوله ﷺ « من كسر او عرج فقد حل وعليه
حجة اخرى » رواه النسائي،

-إن حصر عن واجب كما لو منع من الوقوف يف مزدلفة

فإنه ال يتحلل ألنه يمكنه أن يجربه بدم.

-الصحيح أن المحصر ال يجب عليه القضاء إذا كان

نسكه تطوعًا «حجه أو عمرته» ألن اهلل لم يفرض الحج
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والعمرة يف العمر اال مرة واحدة،أما إن كان «حجه أو عمرته»

واجبًا فإنه يجب عليه القضاء عند عامة العلماء.

-المحصر يذبح هديه يف مكان حصره سواء كان يف الحل

أو يف الحرم.

-إذا احرم بالحج أو العمرة أو هبما ثم قطع احرامه

بالحج أو العمرة أو هبما قبل تحلله فإنه ال يزال محرمًا حتى

يتحلل من الحج أو العمرة أو منهما.
***
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العمرة
العمرة واجبة على المسلم المستطيع يف العمر مرةس َع ْن َأبِي َر ِز ٍ
واحدة لحديث َع ْم ِرو ْب ِن َأ ْو ٍ
ص فِي
ين َق َال َح ْف ٌ
َح ِديثِ ِه َر ُج ٌل مِ ْن َبنِي َعامِ ٍر َأن ِْه َقال َيا َر ُس َ
ول اهَّللِ إِ َّن َأبِي َش ْي ٌخ
ِ
«:اح ُج ْج
يع ا ْل َح َّج َولاَ ا ْل ُع ْم َر َة َولاَ ال َّظ ْع َن َق َال ْ
َكبِ ٌير لاَ َي ْستَط ُ
ِ
َع ْن َأبِ َ
يك َوا ْعتَم ْر» رواه أبو داود.
يسن لك أيها المسلم االكثار من العمرة وليس بينالعمرة واألخرى مدة محدودة لقوله ﷺ «ا ْل ُع ْم َر ُة إِ َلى ا ْل ُع ْم َر ِة
ِ
ج َّنةُ» رواه
ور َل ْي َس َل ُه َجزَا ٌء إِ اَّل ا ْل َ
َك َّف َار ٌة ل َما َب ْين َُه َما َوا ْل َح ُّج ا ْل َم ْب ُر ُ
الشيخان.

يسن لك المتابعة بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهماتنفي الفقر والذنوب لحديث َعب ِد اهَّللِ ب ِن مسع ٍ
ود َق َال َق َال
ْ َ ْ ُ
ْ
ول اهَّللِ ﷺ «تَابِ ُعوا َب ْي َن ا ْل َح ِّج َوا ْل ُع ْم َر ِة َفإِن َُّه َما ين ِْف َي ِ
َر ُس ُ
ان ا ْل َف ْق َر
َ
ث ا ْلح ِد ِ
ِ
ِ
الذ َه ِ
يد َو َّ
َو ُّ
ب َوا ْل ِف َّض ِة
ُوب ك ََما َينْفي ا ْلك ُير َخ َب َ َ
الذن َ
و َليس لِ ْلحج ِة ا ْلمبر ِ
اب إِ اَّل ا ْل َجنَّةُ» رواه الرتمذي وغيره.
ورة َث َو ٌ
َ ْ َ
َ َّ َ ْ ُ َ
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احرص أيها المسلم على العمرة يف رمضان أن تيسر لكلحديث ا ْب ِن َع َّب ٍ
اس ﭭ َق َالَ «:ل َّما َر َج َع النَّبِ ُّي ﷺ ِم ْن َح َّجتِ ِه
اري ِة ما منَع ِ
َق َال أِلُ ِّم ِسن ٍ
ت َأ ُبو ُف اَل ٍن
ك ِم ْن ا ْل َح ِّج َقا َل ْ
َان أْالَن َْص ِ َّ َ َ َ
َتعنِي زَوجها كَا َن َله ن ِ
َاض َح ِ
ان َح َّج َع َلى َأ َح ِد ِه َما َوالآْ َخ ُر َي ْس ِقي
ْ َ َ
ْ
ُ
ان َت ْق ِضي َح َّج ًة َأ ْو َح َّج ًة َم ِعي»
َأ ْر ًضا َلنَا َقا َل َفإِ َّن ُع ْم َر ًة فِي َر َم َض َ
رواه البخاري.

ان تيسر لك أن تعتمر يف اشهر الحج ويف شهر ذيالقعدة فافعل لحديث َقتَا َد َة َأ َّن َأن ًَسا ﭬ َأ ْخ َب َر ُه َق َال «ا ْعت ََم َر
َر ُس ُ
َت
ول اهَّلل ِ ﷺ َأ ْر َب َع ُع َمرٍ ُك َّل ُه َّن فِي ِذي ا ْل َق ْعدَ ِة إِ اَّل ا َّلتِي كَان ْ
َم َع َح َّجتِ ِه ُع ْم َر ًة ِم ْن ا ْل ُحدَ ْيبِ َي ِة فِي ِذي ا ْل َق ْعدَ ِة َو ُع ْم َر ًة ِم ْن ا ْل َعا ِم
ا ْل ُم ْقبِ ِل فِي ِذي ا ْل َق ْعدَ ِة َو ُع ْم َر ًة ِم ْن ا ْل ِ
ج ْع َران َِة َح ْي ُ
ث َق َس َم َغنَائِ َم
ُحنَ ْي ٍن فِي ِذي ا ْل َق ْعدَ ِة َو ُع ْم َر ًة َم َع َح َّجتِ ِه» رواه الشيخان.

لما ذكر ابن عمر ان النبي ﷺ اعتمر اربع عمر احداهنِ
الر ْح ِ
منَ ،ما ا ْعت ََم َر
«ي ْر َح ُم اهللُ َأ َبا َع ْبد َّ
يف رجب َقا َل ْت عائشةَ :
عمر ًة إِالَّ وهو َش ِ
اهدُ ُهَ ،و َما ا ْعت ََم َر فِي َر َج ٍ
ب َق ُّ
ط» رواه الشيخان.
َ ُ َ
ُ َْ
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-اركان العمرة ثالثة:

-1االحرام :نية الدخول فيالنسك.

-2الطواف بالبيت.

-3السعي بين الصفا والمروة.

وواجبات العمرة هي-:

-1االحرام من الميقات المعترب له.

-2الحلق أو التقصير.

من جامع يف العمرة بعد االحرام هبا قبل الطواف أو قبلالسعي عامد ًا فإن عمرته تفسد ويجب عليه اتمامها والقضاء
من الميقات الذي احرم منه باالولى فيايت بعمرة اخرى
ويجب عليه ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة تذبح بمكة
لفقراء الحرم.
من جامع زوجته يف العمرة بعد الطواف والسعي قبلالحلق أو التقصير فعمرته صحيحة ويجب عليه عن ذلك

اطعام ستة مساكين لفقراء الحرم أو صيام ثالثة أيام او ذبح

شاة وتوزع على فقراء الحرم على التخيير.
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ف�ضل الطواف وبع�ض ما يتعلق به وال�سعي
الطواف بالبيت صالة فيشرتط له الطهارة من الحدثينِ
ِ
الر ْح َم ِن َذك َْر ُت
«األكرب واالصغر» لحديث ُم َح َّمد ْب ِن َع ْبد َّ
ِ ِ
ٍ
َ
ين
ل ِ ُع ْر َو َة َق َال َف َأ ْخ َب َر ْتنِي َعائِ َش ُة
ڤ«:أ َّن َأ َّو َل َش ْيء َبدَ َأ بِه ح َ
اف» رواه البخاري ،وقال عليه
َق ِد َم النَّبِ ُّي ﷺ َأ َّن ُه ت ََو َّض َأ ُث َّم َط َ
ِ
ِ
ُم» رواه مسلم.
الصالة والسالم «:لت َْأ ُخ ُذوا َمنَاس َكك ْ

وعن طاوس عن رجل أدرك النبي ﷺ قال« :الطواف

بالبيت صالة فأقلوا من الكالم» رواه النسائي

-المرأة إذا حاضت أو نفست وكانت محرمة بالحج

أوبالحج والعمرة فاهنا تفعل ما يفعل الحاج ولكنها ال تطوف
ت
بالبيت حتى تطهر لحديث َعائِ َش َة ڤ َأن ََّها َقا َل ْت« َق ِد ْم ُ
ِ
َم َّك َة َو َأنَا َحائِ ٌض َو َل ْم َأ ُط ْ
الص َفا َوا ْل َم ْر َو ِة
ف بِا ْل َب ْيت َو اَل َب ْي َن َّ
ك إِ َلى رس ِ
ت َف َشك َْو ُت َذلِ َ
ول اهَّلل ِ ﷺ َق َال ا ْف َع ِلي ك ََما َي ْف َع ُل
َقا َل ْ
َ ُ
ا ْلحاج َغير َأ ْن اَل َت ُطوفِي بِا ْلبي ِ
ت َحتَّى َت ْط ُهرِي» رواه الشيخان
َْ
َ ُّ ْ َ
وكذلك اذا كانت محرمة بعمرة فاهنا التطوف حتى تطهر من
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حيضها او نفاسها.

-أما السعي بين الصفا والمروة فال يشرتط له الطهارة بل

تستحب.

أيها المسلم أكثر من الطواف بالبيت واستلم الركنين«الحجر والركن اليماين» لحديث َع ْب ِد اهَّللِ ْب ِن ُع َب ْي ِد ْب ِن ُع َم ْي ٍر:
ِ
َ
الر ْح َم ِن َما َأ َر َ
اك ت َْست َِل ُم إِ اَّل َه َذ ْي ِن
«أ َّن َر ُج اًل َق َال َيا َأ َبا َع ْبد َّ
ول اهَّلل ِ ﷺ َي ُق ُ
ت َر ُس َ
ول إِ َّن َم ْس َح ُه َما
الر ْكنَ ْي ِن َق َال إِنِّي َس ِم ْع ُ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ي ُح َّط ِ
ان ا ْلخَ طي َئ َة َو َسم ْع ُت ُه َي ُق ُ
اف َس ْب ًعا َف ُه َو كَعدْ ِل
ول َم ْن َط َ
َ
ٍ
َر َق َبة» رواه النسائي ،وقال «عبد اهلل بن عمر قال سمعت
رسول اهلل ﷺ يقول من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان

كعتق رقبة » رواه ابن ماجة.

وعن ابن عمر انه ﷺ قال «من طاف بهذا البيت أسبوعا

فأحصاه كان كعتق رقبة وسمعته يقول ال يضع قدما وال
يرفع أخرى إال حط اهلل عنه خطيئة وكتب له بها حسنة » رواه

الرتمذي،
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�صيد احلرم و�شجره وح�شي�شه
-أيها المسلم! إن حرم مكة حرم آمن فليأمن منك الناس

والصيد والشجر والحشيش يف هذا الحرم وال تاخذ اللقطة

فيه اال اذا اردت البحث عن صاحبها بتعريفها ويف حديث
َأبِي ُه َر ْي َر َة ﭬَ ،ق َالَ « :ل َّما َفت ََح اهللُ َع َلى َر ُسولِ ِه ﷺ َم َّكةَ،
َقا َم فِي الن ِ
َّاس َف َح ِمدَ اهللَ َو َأ ْثنَى َع َل ْي ِهُ ،ث َّم َق َال :إِ َّن اهللَ َح َب َس
يل ،وس َّل َط ع َليها رسو َله وا ْلم ْؤ ِمنِين َفإِنَّها الَ ت ِ
ِ
َح ُّل
َ َ
َ َْ َ ُ ُ َ ُ
َع ْن َم َّك َة ا ْلف َ َ َ
ار ،وإِنَّها الَ ت ِ
ِ
َان َقب ِلي ،وإِنَّها ُأ ِح َّل ْ ِ
ٍ
َح ُّل
ت لي َسا َع ًة م ْن ن ََه ٍ َ َ
َ َ
َألحد ك َ ْ
َ
َألح ٍد بع ِديَ ،فالَ ينَ َّفر صيدُ ها ،والَ يخْ َت َلى َشوكُها ،والَ ت ِ
َح ُّل
َ َْ
ْ َ َ
ُ ُ َ ْ َ َ ُ
س ِ
اق َطت َُها إِالَّ لِ ُمن ِْش ٍدَ ،و َم ْن ُقتِ َل َل ُه َقتِ ٌ
يل َف ُه َو بِخَ ْيرِ ال َّن َظ َر ْي ِن:
َ
ِ
اس :إِالَّ ِ
اإل ْذ ِخ َرَ ،فإِنَّا
إِ َّما َأ ْن ُي ْفدَ ى َوإِ َّما َأ ْن ُيقيدَ َف َق َال ا ْل َع َّب ُ
ول اهلل ِ ﷺ :إِالَّ ِ
ن َْج َع ُل ُه لِ ُق ُب ِ
ورنَا َو ُب ُيوتِنَا؛ َف َق َال َر ُس ُ
اإل ْذ ِخ َر َف َقا َم
ول اهلل ِ
َأ ُبو َش ٍاهَ ،ر ُج ٌل ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل َي َم ِن؛ َف َق َال :ا ْك ُت ُبوا لِي َيا َر ُس َ
َف َق َال َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ :ا ْك ُت ُبوا َألبِي َش ٍاه» رواه الشيخان  .ومعنى ال
يختلى :أي ال يقطع .ويستثنى من الشجر والحشيش االذخر
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فقط كما يف الحديث.

-ما نبت أو غرس من الشجر أو الحشيش بفعل ادمي من

مأكول ونحوه فله قطعه.

ال تقتل صيد الحرم وال تنفره وال تؤذه فإن ذلك يحرملقوله ﷺ عن مكةَ «:ف اَل ُينَ َّف ُر َص ْيدُ َها» رواه الشيخان.
-صيد الحرم فيه الجزاء يف قتله كجزاء الصيد ويحرم

قتل صيد الحرم الربي الماكول على المحرم والحالل.

ال تقطع نبات الحرم الرطب الرقيق فإن ذلك يحرممكة«:والَ ُيخْ َت َلى َخال ََها» رواه الشيخان ،الخلى
لقوله ﷺ عن
َ
هو النبات الرطب الرقيق االخضر.

-ذهب الجمهور إلى وجوب الجزاء يف قطع شجر

الحرم :ففي الشجرة الكبيرة بقرة ويف الشجرة الصغيرة شاة
كجزاء الصيد بذبح الشاة أو البقرة ويقسم ذلك لفقراء الحرم

أو يسلمها للفقراء لذبحها فأن لم يذبحوها أخذها وذبحها أو
يقوم البقرة أو الشاة ويشرتي طعاما يوزع على فقراء الحرم
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لكل مسكين نصف صاع أو يصوم عن كل نصف صاع يوما

وهو مخير يف ذلك ـ والضمان يف الشجرة الكبيرة والصغيرة
مروي عن ابن الزبير وعطاء.

 -احذر من مقارفة الذنوب يف الحرم واتق اهلل فقد قال

يه بِإِ ْلح ٍ
تعالى« :ومن ي ِرد فِ ِ
اد بِ ُظ ْل ٍم ن ُِذ ْق ُه مِ ْن َع َذ ٍ
اب َأل ِ ٍيم» [الحج،]25 :
َ
َ َ ْ ُ ْ

وقال عبد اهلل بن مسعود ﭬ :يف قوله تعالى { :و من يرد
فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم } قال :لو أن رجال هم
بخطيئة يعني ما لم يعملها لم يكتب عليه و لو أن رجال هم
بقتل رجل عند البيت و هو بعدن أبين أذاقه اهلل عذابا أليما »
رواه الحاكم.

الصالة يف المسجد الحرام «حرم مكة كله» بمائة الفصالة فاكثر من الصالة يف الحرم المكي لحديث َجابِ ٍر َأ َّن
رس َ ِ
ج ِدي َأ ْف َض ُل ِمن َأ ْل ِ
«ص اَل ٌة فِي َم ْس ِ
ف
ْ
ول اهَّلل ﷺ َق َالَ :
َ ُ
ٍ ِ
جدَ ا ْل َح َرا َم َو َص اَل ٌة فِي ا ْل َم ْس ِ
يما ِس َوا ُه إِ اَّل ا ْل َم ْس ِ
ج ِد
َص اَلة ف َ
ٍ ِ
ِ ِ ِ ِ
يما ِس َوا ُه» رواه ابن ماجه.
ا ْل َح َرا ِم َأ ْف َض ُل م ْن مائَة َأ ْلف َص اَلة ف َ
الحسنات تضاعف يف الزمان الفاضل كرمضان88

والمكان الفاضل كمكة والمدينة واما السيئات فاهنا ال

تضاعف ولكنها تعظم يف الزمان الفاضل والمكان الفاضل
فاكثر ايها المسلم من الحسنات يف ذلك وتجنب الذنوب.
***
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املدينة النبوية
-أيها المسلم! إذا كنت ساكنًا بالمدينة النبوية وطلب

منك الخروج منها لتسكن يف غيرها لغير غرض شرعي فال
تخرج منها رغبة عنها لحديث ُس ْف َي َ
ان ْب ِن َأبِي ُز َه ْي ٍر ﭬ َأ َّن ُه
ول اهَّللِ ﷺ َي ُق ُ
َقا َل َس ِم ْع ُت َر ُس َ
ون
ولُ « :ت ْفت َُح ا ْل َي َم ُن َف َي ْأتِي َق ْو ٌم ُيبِ ُّس َ
ون بِ َأ ْه ِل ِه ْم َو َم ْن َأ َطا َع ُه ْم َوا ْل َم ِدي َن ُة َخ ْي ٌر َل ُه ْم َل ْو كَانُوا
َف َيت ََح َّم ُل َ
ون بِ َأ ْه ِل ِ
ون َو ُت ْفت َُح َّ
يه ْم
ون َف َيت ََح َّم ُل َ
الش ْأ ُم َف َي ْأتِي َق ْو ٌم ُيبِ ُّس َ
َي ْع َل ُم َ
ون َو ُت ْفت َُح
َو َم ْن َأ َطا َع ُه ْم َوا ْل َم ِدينَ ُة َخ ْي ٌر َل ُه ْم َل ْو كَانُوا َي ْع َل ُم َ
ون بِ َأ ْه ِل ِ
يه ْم َو َم ْن َأ َطا َع ُه ْم
ون َف َيت ََح َّم ُل َ
ا ْل ِع َر ُاق َف َي ْأتِي َق ْو ٌم ُيبِ ُّس َ
ون» رواه البخاري ومسلم.
َوا ْل َم ِدي َن ُة َخ ْي ٌر َل ُه ْم َل ْو كَانُوا َي ْع َل ُم َ

واصرب على الشدة وضيق العيش يف المدينة النبويةلحديث َعامِر بن سع ٍد َعن َأبِ ِ
يه َق َال َق َال َر ُس ُ
ول اهَّللِ ﷺ «إِنِّى
ْ
ُ ْ ُ َ ْ
ِ
ِ ِ
اه َها َأ ْو ُي ْقت ََل َص ْيدُ َها
ُأ َح ِّر ُم َما َب ْي َن الَ َبت َِى ا ْل َمدينَة َأ ْن ُي ْق َط َع ع َض ُ
ون الَ َيدَ ُع َها َأ َحدٌ
 َو َق َال  -ا ْل َم ِدينَ ُة َخ ْي ٌر َل ُه ْم َل ْو كَانُوا َي ْع َل ُم َت َأ َحدٌ َع َلى
َر ْغ َب ًة َعن َْها إِالَّ َأ ْبدَ َل اهَّللُ فِ َيها َم ْن ُه َو َخ ْي ٌر ِمنْ ُه َوالَ َي ْث ُب ُ
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ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

امة» رواه
ألْ َوائ َها َو َج ْهد َها إِالَّ ُكن ُ
ْت َل ُه َشفي ًعا َأ ْو َش ِهيدً ا َي ْو َم ا ْلق َي َ

ول اهَّللِ ﷺ َي ُق ُ
مسلم ،وقال ابو سعيد َس ِم ْع ُت َر ُس َ
ول «الَ َي ْصبِ ُر
ْت َل ُه َش ِفي ًعا َأ ْو َش ِهيدً ا َي ْو َم
وت إِالَّ ُكن ُ
َأ َحدٌ َع َلى ألْ َوائِ َها َف َي ُم َ
َان ُم ْس ِل ًما » رواه مسلم.
ا ْل ِق َي َام ِة إِ َذا ك َ
 -ان رسول اهلل ﷺ قد حرم ما بين ال بتي المدينة فال

تقطع شجرها يف حرمها الذي ينبت بغير فعل اآلدمي وال
تقتل صيدها وال تنفر صيدها وال تلتقط لقطتها إال لمن أشاد

هبا « يعرفها حتى يجد صاحبها» لقوله ﷺ يف حديث علي
ﭬ«ل ُيخْ َت َلى َخ اَل َها َو اَل ُينَ َّف ُر َص ْيدُ َها َو اَل ُت ْل َت َق ُط ُل َق َطت َُها إِ اَّل
اَ
ِ
ل َم ْن َأ َشا َد بِ َها » رواه أبو داود.
من فضائل المدينة ما جاء يف حديث جابر أن رسولاهلل ﷺ َق َال «ا ْل َم ِدينَ ُة كَا ْلكِيرِ َتن ِْفي َخ َب َث َها َو َين َْص ُع َط ِّي ُب َها»
رواه الشيخان،

ويف لفظ «تنفي الناس كما ينفي الكير خبث

الحديد» أي تخرج األشرار من بينهم

ومن معاين ذلك:أن هوائها يطيب وينظف لمن رغب بالسكنى
هبا ويف لفظ « َوتُصن ِ ُع َط ِّي َب َها» أي إذا نفت الخبيث تميز الطيب
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واستقر هبا ويف الحديث َأبِي ُه َر ْي َر َة َأ َّن َر ُس َ
ول اهَّللِ ﷺ َق َال«َ :ي ْأتِي
ان يدْ عو الرج ُل ابن عم ِه و َقرِيبه ه ُلم إِ َلى الرخَ ِ
َع َلى النَّا ِ
اء
َّ
س ز ََم ٌ َ ُ َّ ُ ْ َ َ ِّ َ َ ُ َ َّ
ه ُلم إِ َلى الرخَ ِ
ون َوا َّل ِذي َن ْف ِسي
اء َوا ْل َم ِدينَ ُة خَ ْي ٌر َل ُه ْم َل ْو كَانُوا َي ْع َل ُم َ
َّ
َ َّ
بِ َي ِد ِه اَل َيخْ ُر ُج ِمن ُْه ْم َأ َحدٌ َر ْغ َب ًة َعن َْها إِ اَّل َأخْ َلفَ اهَّللُ فِ َيها خَ ْي ًرا ِمنْ ُه
َأ اَل إِ َّن ا ْل َم ِدينَ َة كَا ْلكِيرِ تُخْ رِ ُج ا ْلخَ بِ َ
السا َع ُة َحتَّى َتن ِْف َي
يث اَل َت ُقو ُم َّ
ِ ِ
ا ْل َم ِدينَ ُة ِش َر َار َها ك ََما َين ِْفي ا ْلكِ ُير خَ َب َ
ث ا ْل َحديد» رواه مسلم.
من فضائل المدينة ما جاء يف حديث َع ْب ِد اهللِ ْب ِن َز ْي ٍدازنِي ﭬَ ،أ َّن رس َ ِ
ْ ِ
«ما َب ْي َن َب ْيتِي َو ِمنْ َبرِى
ول اهلل ﷺَ ،ق َالَ :
َ ُ
ال َم ِّ
َر ْو َض ٌة ِم ْن ِر َي ِ
اض ا ْل َجن َِّة» رواه الشيخان ،وعند الشيخين
« ومنربي على حوضي » فإن تيسر لك الصالة يف هذه
البقعة المباركة فصل فيها ماتيسر لك من الصالة والدعاء
قال الحافظ يف الفتح أي كروضة من رياض الجنة يف نزول
الرحمة وحصول السعادة بما يحصل من مالزمة الذكر
السيما يف عهده ﷺ فيكون تشبيها بغير أداة أو المعنى أن
العبادة فيها تؤدي إلى الجنة فيكون مجاز ًا أو هو على ظاهره.
أيها المسلم! أكثر من الصالة وتنفل هبا يف المسجدالنبوي لحديث َأبِي هرير َة َقا َل َق َال رس ُ ِ
«ص اَل ٌة فِي
ول اهَّلل ﷺَ :
َ ُ
ُ َ َْ
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ج ِدي ه َذا َخير ِمن َأ ْل ِ
ف َص اَل ٍة فِي َغ ْيرِ ِه ِم ْن ا ْل َم َس ِ
َم ْس ِ
اج ِد إِ اَّل
ٌْ ْ
َ
ا ْل َم ْس ِ
جدَ ا ْل َح َرا َم» رواه مسلم،وحكم التوسعة حكم المسجد
فتضاعف فيها الصالة.

يجوز أن يهش شجر حمى رسول اهلل ﷺ بالمدينة هشارفيقًا وال يقطع لحديث َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد ال َّل ِه َأ ْن َر ُس َ
ول اهَّللِ ﷺ
«ل يخْ َب ُط َو اَل ي ْع َضدُ ِحمى رس ِ
ول اهَّلل ِ ﷺ َو َلكِ ْن ُي َه ُّش
َ َ ُ
ُ
َق َال :اَ ُ
ِ
َه ًّشا َرفي ًقا» رواه أبو داود.
-حرم المدينة ما بين عير إلى ثور ويجوز الرعي فيهاكما

يجوز الرعي يف مكة ويباح الحشيش للعلف وألة الحرث

ونحوه من حرم المدينة وقال بعض أهل العلم بالجزاء وهو

سلب قاتل الصيد وقاطع الشجر وهذا القول قوي لحديث
ِ
َعامِ ِر ْب ِن َس ْع ٍد َ
ب إِ َلى َق ْصرِ ِه بِا ْل َع ِق ِ
يق َف َو َجدَ َع ْبدً ا
«:أ َّن َس ْعدً ا َرك َ
َي ْق َط ُع َش َج ًرا َأ ْو َيخْ بِ ُط ُه َف َس َل َب ُه َف َل َّما َر َج َع َس ْعدٌ َجا َء ُه َأ ْه ُل ا ْل َع ْب ِد
َف َك َّل ُمو ُه َأ ْن َي ُر َّد َع َلى ُغ اَل ِم ِه ْم َأ ْو َع َل ْي ِه ْم َما َأ َخ َذ ِم ْن ُغ اَل ِم ِه ْم
َف َق َال َم َعا َذ اهَّلل ِ َأ ْن َأ ُر َّد َش ْيئًا َن َّف َلن ِ ِيه َر ُس ُ
ول اهَّلل ِ ﷺ َو َأ َبى َأ ْن َي ُر َّد
َع َل ْي ِه ْم» رواه مسلم.
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 اذا ذهبت الى المدينة ايها المسلم « َّالذكر» فقم بزيارة

قربالنبي ﷺ وصاحبيه وزيارة القبور فإن زيارة القبور من

السنة للرجال وأما النساء فإنه يحرم عليهن زيارة القبور واذا

تيسر لك زيارة البقيع فان النبي ﷺ قد زاره وادع بما دعا به
عليه الصالة والسالم كما يف حديث َعائِ َش َة َأن ََّها َقا َل ْت ك َ
َان
َان َل ْي َلت َُها مِ ْن رس ِ
َر ُس ُ
ول اهَّللِ ﷺ ُ -ك َّل َما ك َ
ول اهَّللِ ﷺ َ -ي ْخ ُر ُج
َ ُ
مِن ِ
آخ ِر ال َّل ْي ِل إِ َلى ا ْل َب ِقي ِع َف َي ُق ُ
«السالَ ُم َع َل ْيك ُْم َد َار َق ْو ٍم
ْ
ول َّ
ِِ
ون َوإِنَّا إِ ْن َشا َء اهَّللُ بِك ُْم
ون َغدً ا ُم َؤ َّج ُل َ
ين َو َأتَاك ُْم َما تُو َعدُ َ
ُم ْؤمن َ
ون ال َّل ُه َّم ا ْغ ِف ْر ألَ ْه ِل َب ِقي ِع ا ْلغ َْر َق ِد » رواه مسلم.
ال َِح ُق َ
 -واحذر أيها المسلم من الذنوب ومن إيواء المجرمين

عمومًا ،وإذا كنت يف حرم المدينة فتن ّبه لذلك؛ ألن اإلثم فيها
أعظم لقوله ﷺ  « :المدين ُة َح َر ٌم  ،ما بين عائرٍ إلى كذا َ ،من
فعليه لعن ُة اهلل ِ والمالئِ ِ
ِ
أحدث فيها حد ًثا  ،أو آوى م ِ
َ
كة
حد ًثا ،
ُ
والن ِ
رف وال َع ٌ
دل» رواه البخاري.
َّاس
أجمعين  ،ال ُي ْق َب ُل من ُه َص ٌ
َ
تم بحمد اهلل
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