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بسم اهلل الرحمن الرحيم
األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  هلل  الحمد 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه على دينه إلى 

يوم لقاه وسلم تسليمًا كثيرًا
أما بعد:

القباع  العزيز  عبد  بن  الرحمن  عبد   : الفاضل  األخ  أطلعنى  فلقد 
النبوية(  المدينة  وفضائل  الحج  يف  )المشاعر  المسمى  كتابة  على 
الطريقة  فيه  استخدم  ألنه  الجذاب  بأسلوبه  وأعجبني  كله  فقرأته 
سأل  كما  أصحابه  يسأل  الذي  ملسو هيلع هللا ىلص  بالمصطفى  اقتداء  الحوارية 
بعد  أجابه  ثم  اهلل  على  العباد  وحق  العباد  على  اهلل  حق  عن  معاذًا 
ذلك وتارة يقول: أتدرون ما الغيبة ثم يجيبهم عليه الصالة والسالم 
ولقد اشتمل كتابه هذا على مجمل أعمال الحج والعمرة وفضائل 
ل على القراء فهمه بأيسر الطرق  المدينة النبوية وهبذا األسلوب سهَّ
م إلخوانه الحجاج والمعتمرين  لذا فإننى أشكره على ما فعل وقدَّ
الكتاب  هذا  قراءة  إلى  وأدعو  الشريف  النبوى  المسجد  وزائري 
وتكراره لإلستفادة منه وأشكر المؤلف على ما بذله من ُجْهد يذكر 
فيشكر له واهلل الموفق والهادى إلى طريق الصواب وصلى اهلل على 

نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين  

             قاله معالى الشيخ 
            إبراهيم بن عبد اهلل بن عبد الرحمن الغيث

                                            حرريف1434/2/27هـ
        الرئيس العام لهيئة األمر بالمعروف والنهى عن المنكر سابقًا
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
ٹ ٹ  المبين:  كتابه  يف  القائل  العالمين  رب  هلل   الحمد 
 ،٩٧  -  ٩٦ عمران:  چاآل  ۋ   ڭڭ        ڭ   ڭ   ۓ   ۓ     ے   ے    ھ   ھ  چ    
والصالة والسالم على النبي األمي الكريم القائل: »الحج مرة فمن 

زاد فهو تطوع«، والقائل: »بل ألبد األبد ...«. 
الموسومه  الرسالة  تعالى  اهلل  بفضل  قرأُت  فقد  بعد:  أما  ثم 
عبدالرحمن  عبدالعزيز  أبي  الحبيب  ألخي  الحج«  يف  بـ«المشاعر 
وأفاد  جمع  فألفيته  وأعانه.  وسدده  اهلل  وفقه  القباع  عبدالعزيز  بن 
منه  ينتفع  ميسرٍة  سهلٍة  بلغٍة  لطيفٌة  رسالٌة  الرسالة  وهذه  وأجاد، 
الحاج، وله بحمد اهلل أثره، وقد تقيد باختياراته بما أفتى به علماؤنا 
بقراءته  أنصح  وإين  أجرهم،  وعظم  خطاهم  اهلل  سدد  األجداد 
ونشره وترجمته. وأسأل اهلل تعالى أن يجعله عمالً صالحًا متقبالً 
وجميع  الحرام  اهلل  بيت  حجاج  وأوصي  حسناته،  ميزان  يف  ثِقالً 
برسول  والتأسي  اهلل عزوجل  بتقوى  أوصيهم  قرأ كالمي هذا  من 
المحافظة  على  والحرص  المشروعة  األعمال  جميع  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 

ٹ  ٹ  الصالة  على  يحافظ  فالمسلم  تعالى،  اهلل  شعائر   على 
چالبقرة:٢٣٨.  پ     پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

جئ  ی   ی   ی   ی   چ  ٹ  ٹ  اهلل  فرائض  ويؤدي 
ٹ  ٹ  اهلل  شرع  من  تعمله  لما  ويستجيب   .١٣٢ عمران:  اآل  چ   حئ   
ې   ېې    ۉ    ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ     ۈ   چ 
چالأنفال:٢٤.         وئ  وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې  
ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  عزوجل  اهلل  شرع  من  علمه  ما  طاقته  بقدر   وُيبلِّغ 
فثمرة  لها،  وُيسابق  الخيرات  يف  وُيسارع  آية«.  ولو  عني  »بلغوا 
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خاللها  من  يظهر  إيمانية  تربوية  مدرسٌة  والحج  والعمل،  العلم 
لبيك  اللهم  لبيك  من  بدءًا  العالمين  رب  هلل  الخالص  التوحيد 
وخير  عرفة،  بالحج  ومرورًا  لبيك...،  لك  شريك  ال  لبيك 
قبلي  من  والنبييون  أنا  قلُت  ما  وخير  عرفة،  يوم  دعاء  الدعاء 
وهو  الحمد  وله  الملك  له  له  شريك  ال  وحده  اهلل  إال  إله  ال 
ملسو هيلع هللا ىلص بالرسول  التأسي  إطار  يف  ذلك  كل  قدير،  شيء  كل   على 
  ٹ ٹ چ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  
چفصلت:30.  ٿ   ٿ    ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ  

يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت     ىت  يت  ٹ ٹ  چ 
الذي  األمي  النبي  الرسول  يتبعون  الذين  فهم   .13 األحقاف:  چ  جث   

يجدونه ملسو هيلع هللا ىلص، وهو القائل: »خذوا عني مناسككم«، والقائل: »الحج 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٹ ٹ چ  عرفة«. فالحرص على تحقيق الثمرة 
ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     
وللمسلمين  لنفسي  وصيتي  وأكرر   .54 النور:  چ  ڤ   ڤ   ٹ    ٹ  
اهلل  صلى  رسوله  وسنة  اهلل  بكتاب  واالعتصام  وطاعته  اهلل  بتقوى 
وهم  إال  يموتوا  وأال  الوثقى،  بالعروة  واالستمساك  وسلم  عليه 
مسلمون. أسأل اهلل جلت قدرته أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا 
وألهلنا وللمسلمين، وأن ينصر دينه وُيعلي كلمته وُيحقق الخيرية 

لألمة ٹ ٹ چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  
ٹ    چ آل عمران: 110، ويسلك بنا صراطه المستقيم ويجعلنا قرة 
عين للمسلمين. وباهلل التوفيق وملسو هيلع هللا ىلص على نبينا محمد وآله وصحبه 

كتبهاأجمعين.
د/ إبراهيم بن صالح الخضيري

المفتش القضائي بالمجلس األعلى للقضاء

وعضو محكمة االستئناف بالرياض

والداعية اإلسالمي المعروف

1434/10/27هـ
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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين وبعد:

،٩٧  -  ٩٦ عمران:  چاآل  ۋ   ڭڭ        ڭ   ڭ   ۓ   ۓ     ے   ے    ھ   ھ  چ   ٹ  ٹ    
الصالة  أفضل  وعليه  نبينا  على  إبراهيم  سيدنا  مخاطًبا  وقال 

ک   ک   ڑ    ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   چ  ٹ  والتسليم:ٹ 
والحّج هو الركن الخامس   چ احلج: ٢٧ - ٢٩،  ک    ک  گ             گ  گ  گ    
من  اإلسالمية، وهو  العبادات  أعظم  اإلسالم وهو  أركان  من 
من  على  أوجَبهاهلل  وقد  اإلسالم،  عليها  ُبني  التي  الدعائم 
استطاعه يف العمر مّرة واحدة، وهي المسّماة بـ حّجة اإلسالم·

ثوابًا عظيمًا، فقد ورد يف  الحّج  وقد وعد اهلل عّز وجّل على 
يفسق  ولم  يفسق  يرفث  ولم  »من حّج  أن  الشريفة  األحاديث 
رجع من ذنوبه الحّج كيوم ولدته أّمه، وورد أن الحّجة المربورة 

جزاؤها الجنّة«· 
المسلمون  فيه  يجتمع  عالمي،  إسالمّي  مؤتمر  الحّج  أن  كما 
من أنحاء العالم على اسم اهلل حيث ينبغي أن يستفيدوا منه بما  

ينفع قضاياهم ·
أو  العمرة،  أو  الحج  يف  الراغبون  المسلمون  ُيظهر  عام  كل  ويف 
والتعرف،  القراءة واالطالع  كبيرًا على  المقبلون عليهما حرصًا 
على ما يتعلق بالحج والعمرة من األحكام والشعائر ومن القضايا 
والمسائل، ومن الحكم والمعاين واألسرار الروحية، ومن المعالم 
ما  آخر  إلى  المناسك،  وأداء  الوقوف،  ومواقع   السير  وخطوط 

هناك من مسائل ومعلومات هتم الحاج والمعتمر.
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حتى  يعرفها  أن  يجب  متعددة،  أحكامًا  للحج  اهلل  شرع  وقد 
وقد  العبادة؛  لبطالن  الموجب  الخطأ  من  عمله  على  يأمن 
وعامة  الحاج  على  الحوارلنسهل  طريقة  على  بياهنا  اعتمدنا 
األخطاء  يف  يقعوا  ال  لكي  العظيمة  العبادة  هذه  معرفة  الناس 
الشائعة بين الناس، وقد اتبعنا طريقة الحوارعلى هنج حديث 
معاذ بن جبل وحديث جربيل عليه السالم ....، فإن كان من 
صواب فالفضل هلل سبحانه وتعالى، وإن كان من خطأ فهو طبٌع 

بشري، فاستغفر اهلل وأتوب إليه.
ثم تحدثنا بعد ذلك عن مسجد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وفضل زيارته.

ودعوات  عالية،  وإرشادات  غالية،  بنصائح  الكتاب  وختمنا 
حاج  لكل  وقربة  إخالص  وسبيل  ومحبة،  ود  دليل  صادقة، 

ومعتمر.
معًا لنتنسم عبير المسك وريحان اإليمان يف حديثنا عن رحلة 
جديدًا  عمرًا  ويبدأ  إال  اإلنسان  منها  ينتهي  إن  ما  التي  العمر 
آله وصحبه  القبيحة والسيئات، وملسو هيلع هللا ىلص على  منه خطاياه  محيت 

وسلم.

محبكم الفقير إلى عفو ربه:
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن إبراهيم بن موسى القباع 
Aa0504460609@gmail.com : للتواصل
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علي:  السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته كيف حالك أخي 
محمد؟ 

أنا  الحمد هلل  وبركاته  اهلل  السالم ورحمة  محمد:وعليكم 
بخير، وكيف حالك أنت؟  

علي:  أنا بخير جئت ألزورك قبل ذهابي إلى الحج.

محمد: ما شاء اهلل ! سوف تذهب للحج إذًا.

علي:  نعم بإذن اهلل.

الـحج  صفـة  فـي  قـرأَت  وهل  حَجـتك،  اهلل  ر  يسَّ محمد: 
وأحكامها؟

علي:  نعم، قرأت بعضًا منها ولكن.

محمد: هل استفدت مما قرأته أم أخربك أنا؟
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علي: إيٍه يا محمد هال بينت أحكام هذه الفريضة؟

واجتماع  الخمسة،  اإلسالم  أركان  أحُد  الحجُّ  محمد: 
فقيٍر  بيَن  فرَق  ال  واحٍد،  وزمٍن  واحٍد،  مكاٍن  يف  للمسلمين 
وغني، وال عربي وأعجمي،  وذلك لبيان عظمة اهلل وتوحيده. 

مرة؛  الُعمر  يف  اهلل  فرضها  عظيمة،  فريضة  إهنا  بالتأكيد 

ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ   ٹ     چ  ھ  لقوله  حسب االستطاعة 
ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ  چاآل عمران: ٩٦ - ٩٧

وأول مناسك الحج اإلحرام؟ 

علي: وما معنى اإلحرام؟

الذي  النسك  يف  الدخول  تنوي  أن  هو  اإلحرام  محمد: 
تريده، فإذا نويت الدخول فيه فقد أحرمت، حتى ولو لم تتلفظ 
اإلحرام  عند  إال يف موضعين  بدعة.  بالنية  التلفظ  بشيء؛ ألن 
وعند ذبح النسك، فله أن يقول اللهم اين نويُت الحج والعمرة.

النبي  عينّها  التي  واألمكنة  المواقيت  اإلحرام  ومكان 
ملسو هيلع هللا ىلصَلُيْحِرَم منها َمْن أراَد الحجَّ أو العمرة.

علي: وما األماكن التي عّينها النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟

محمد: هي خمسة أماكن:

ذو الـحليفـة: ويسمى اآلن )أبيار علي(، وهو ميقات أهل المدينة.
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ومصر  والشام،  المغرب  ألهل  ميقات  وهو  الـُجـحـفة: 
ومن جاء عن طريقهم.

يلملم: ويسمى اآلن بالسعدية، وهو ميقات ألهل اليمن، 
ومن جاء عن طريقهم.

ميقات ألهل  الكبير، وهو  بالسيل  الـمنازل: ويسمى  قرن 
نجد ومن جاء عن طريقهم.

العراق  أهل  ميقات  وهو  الضريبة،  وتسمى  عرق:  ذات 
ومن جاء عن طريقهم.
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فإنه  مكة  يلي  مما  المواقيت  هذه  دون  منزله  كان  ومن 
يحرم بالحج من منزله إال من كان منزله يف مكة؛ فإنه يخرج 
إلى الحل لإلحرام بالعمرة، وأما الحج فيحرم به من مكة،أو 
يف مني وكذلك من َمرَّ هبذه المواقيت وهو ال يريد حجًا وال 
عمرًة، ثم نوى الحج أو العمرة بعد أن جاوزها؛ فإنه يحرم من 
المكان الذي نوى فيه، وال يتجاوزه إلى مكة إال وهو محرم. 
وإذا نوى المكُي العمرة وهو داخل حدود الحرم فيخرج إلى 

الِحل وُيحرم منه. 

علي:ومتى يحرم الحاج يا محمد؟

محمد: يحرم يف أشهر الحج التي ذكرها اهلل ٹ ٹ     چٱ  
ٺ   ٺ   ڀ     ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻٻ   ٻ   

ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ  

البقرة:  197 وهي: شوال وذو القعدة چ   ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  

وعشرة األيام األولى من ذي الحجة، ولو أحرم بالحج قبل 
هذه األشهر لم يصح إحرامه.

أن  عليه  الذي  ما  الميقات،  إلى  الحاج  وصل  علي:إذا 
يفعله هناك؟

محمد: نعم هناك أعمال يف الميقات عند اإلحرام، وهناك 
ما َيْحُرُم على الـُمحِرِم بعد اإلحرام. 
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فأما األعمال التي يفعلها الحاج يف الميقات:

وعقد  اإلحرام  يجب  أوالً: 
المراد  النسك  يف  للدخول  النية 
فيه  الدخول  نويَت  فإذا  فعله، 
النبيملسو هيلع هللا ىلص: قال  أحرمت،   فقد 

 »إنما األعمال بالنيات«)1(.

يحتاج  ما  أخذ  ُيستحب  ثانيًا: 
-قص  األظافر  تقليم  من  أخذه  إلى 
أو  ونتف  الشارب،   وقص  األظافر- 

حلق شعر اإلبط، وحلق شعر العانة. 

وهو  البدن؛  جميع  غسل  ثالثًا: 
ليس بواجب، فهو سنة يف حق الرجال 

والنساء حتى الحائض والنفساء.

رابعًا: يجب على الرجل أن يخلع 
أن  إزارًا ورداًء، ويستحب  الـمخيطة، ويلبس  المالبس  جميع 

يكونا أبيضين نظيفين ويلبس النعلين.

)1(  متفــق عليــه، صحيح البخاري، كتاب كيــف كان بدء الوحي )1(، 
صحيح مسلم، كتاب اإلمارة )1907(. 

 اأعمال يف امليقات عند الإحرام

 تغت�شل

ثم تتطيب

لبا�س الإحرام

رداء

اإزارًا

نعال
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علي: وهل يخصص للمرأة لباس إحرام؟

محمد: المرأة تخلع ما على وجهها من برقع ونقاب مما
مكانه خمارًا  للوجه خاصة، وتجعل  خيط 
غير  الرجال  عند  ووجَهها  رأسها  به  تغطي 
اإلحرام  عند  المرأة  يلزم  وكذلك  المحارم، 
أن تزيل ما على كفيها من القفازين، وما عدا 
من  تمنع  فال  والقفازين  والربقع  النقاب 
لبسه، ولكن  تلبس من الثياب ما اعتادت 
لون  يتعين  وال  زينة،  فيه  يكن  ولم  عليه 

خاص لثياب اإلحرام يف حق المرأة.

خامسًا: ثم بعد االغتسال يتطيب الرجل 
يف بدنه فقط، وال يطيب مالبس اإلحرام. ثم 
والنفساء(  الحائض  )غير  والمرأة  الرجل  يصلي  ذلك  بعد 
ينوي  ركعتين  صلى  وإال  الفريضة،  الوقت  كان  إذا  الفريضة 
هبما سنة الوضوء، وليس هناك ركعتان خاصتان باإلحرام، ثم 

إذا فرغ من الصالة نوى اإلحرام بعد ذلك.

علي:وهل تنوي الحائض والنفساء يف الميقات؟

النية الطهارة، فتنوي يف  نعم تنوي وال يلزم لعقد  محمد: 
بالبيت  تطوف  ال  أهنا  غير  الحاج  يفعل  ما  وتفعل  الميقات، 
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ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قال  كما  نفاسها،  أوتغتسل  حيضها  من  تطهر  حتى 
ال  أن  غير  الحاج  يفعل  ما  »افعلي  حاضت:  لما  لعائشةڤ 

تطويف بالبيت حتى تطهري«)1(.

علي: حسنا، قلت لي يف تعريفك لإلحرام أن ينوي النسك 
الذي يريد، فهل للنسك أنواع؟

محمد: نعم النسك ثالثة أنواع:

أشهر  يف  بالعمرة  اإلحرام  تنوي  أن  وهو  التمتع:  أولها: 
الحج من الميقات، وإذا أديت مناسكها حللت من إحرامك، 

ثم تحرم بعد ذلك من مكة أو من مني بالحج يف اليوم الثامن.

لقوله  الهدي،  َيُسق  لم  لمن  النسك  أنواع  أفضُل  ُتُع  والَتمَّ
الـهدي  سقت  لما  استدبرت  ما  أمري  من  استقبلت  »لو  ملسو هيلع هللا ىلص: 

ولـجعلتها عمرة«.

من  معا  والحج  بالعمرة  تحرم  أن  وهو  الِقراُن:  وثانيها: 
الميقات، أو تحرم بالعمرة ثم تدخل عليها الحج قبل الشروع 
يف طوافها، وتبقى يف إحرامك إلى أن ترمي الجمرة يوم العيد 
ثيابك  فتلبس  األول،  التحّلل  تتحلل  ثم  رأسك،  تحلق  ثم 
لم  إن  وتسعى  اإلفاضة،  طواف  تطوف  ثم  التطيب  ويستحب 

متفــق عليه، صحيــح البخاري، كتــاب الحيــض )305(، صحيح   )1(
مسلم كتاب الحج )1211( مكرر.  
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قارنًا،  أو  مفردًا  كنَت  إن  القدوم  طواف  بعد  سعيت  قد  تكن 
وهتدي كالمتمتع.

وثالثها: اإلفراد: وهو أن تحرم بالحج فقط من الميقات، 
وتحلق  العيد،  يوم  الجمرة  ترمي  أن  إلى  إحرامك  يف  وتبقى 

رأسك وال هدي عليك.

ثم بعد أن ينوي إحدى هذه األنساك يقول عند اإلحرام:

)لبيك عمرة متمتعًا بها إلى  يستحب أن يقول:  الـُمتَّمتِع: 
الحج(.

الَقاِرن: يقول: )لبيك عمرة وحجا(.

الـُمفرِد: يقول: )لبيك حجا(.

فيقول  يشرتط  أن  عدوًا  أو  مرضًا  خاف  لمن  ويستحب 
عند اإلحرام: )فإن حبسني حابس فمحلي 
شيء  أعاقه  لو  فإنه  حبستني(،  حيُث 
فيحل  للحج  إتمامه  منع  ونحوه  كمرض 
يخش  لم  عليه.وإن  شيء  وال  هذا  بقوله 

عائقًا؛ فاألولى عدم االشرتاط. 

المعروفة  بالتلبية  يبدأ  ذلك  وبعد 
بصوت مرتفع، )لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، 
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إن الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك(.

علي:وكيف ُتلبي المرأة؟

محمد: المرأة َتْخِفُض صوهتا بالتلبية وتقول كما يقول الرجل.

علي:وما الذي َيْحُرُم على المحرم فعله بعد اإلحرام؟

محمد: ما يحرم على المحرم ُيسمى بمحظورات اإلحرام؛ وهي:
• يحرم على الذكر واألنثى بعد عقد نية اإلحرام	
•  التطيب بجميع أنواع الطيب ال يف البدن، وال يف الثياب، 	

واألدهان  المطيبة،  واألشربة  كاألطعمة  الطيب،  شم  قصد 
الـُمطيبة، والصابون المطيب.

• الرأس 	 من  الشعر  إزالة  واألنثى  الذكر  على  يحرم 
وجميع البدن بأي وسيلة.

•  تقليم األظافر، إال إذا انكسر ظفره وتأذى به، فال بأس 	
أن ُيزيل المؤذي منه فقط وال شئ عليه كذلك

•  كذلك لو سقطت شعرة يف عينه أزالها، وال شيء عليه.	
• يحرم على المحرم قتل الصيد الربي واإلعانة على قتله، 	

يحرم قطعه  فإنه  الشجر،  أو قطع  أو خارجه،  الحرم  داخل  سواء 
على المحرم وغير المحرم، إذا كان داخل أميال الحرم. أما إذا كان 

خارجها فيجوز قطعه، وكذلك األشجار الميتة ال يحرم قطعها.
• يحرم على المحرم الجماع ودواعيه من ِخطبة، وعقد 	
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النكاح، والتحدث عنه.
• مالصق، 	 بشيء  رأسه  تغطية  خاصة  الذكر  على  يحرم 

يستظل  أن  بأس  والُغرتة ونحو ذلك، وال  والطاقية  كالعمامة، 
يحمل  أن  للمحرم  ويجوز  السيارة  والخيمة،وسقف  بالمظلة 

المتاع على رأسه إذا لم يكن قصده سرت الرأس.
• الثياب 	 من  المخيط  لبس  خاصة  الذكر  على  يحرم 

والقمص، والجوارب ونحوها، وال بأس بعقد النطاق للنفقة، 
ولبس النظارات، والساعة، والنعلين والخفين القصيرين تحت 

الكعبين.
• يحرم على المرأة لبس الربقع والنقاب وما خيط على 	

قدر الوجه
• قدر 	 ينسج على  أو  يخاط،  ما  القفازين، وهما  ولبس   

الكفين ويُدخالن فيهما.

علي:ماذا يفعل الحاج بعد اإلحرام؟

يتحلل  ثم  يعتمر،  إلى مكة،  المتمتع حينما يصل  محمد: 
من إحرامه، ثم يحرم للحج يف اليوم الثامن. 

وأما الَقاِرن والمفرد فإنه إن قدم إلى مكة فإنه يستحب له 
ركعتي  بعدها  يصلي  أشواط،  سبعة  القدوم  طواف  يطوف  أن 

الطواف، ويجوز أن يقدم سعي الحج أو يؤخره. 
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علي:ومتى تبدأ مناسك الحج؟
المسمى  الثامن، وهو  اليوم  الحج يف  أعمال  تبدأ  محمد: 

بيوم الرتوية.
علي:وما أعمال اليوم الثامن؟

محمد: يف هذا اليوم يستحب للمتمتع الذي حل من عمرته 
أن يحرم بالحج ضحى، فيفعل قبل إحرامه بالحج مثلما فعل 
يحرم  ثم  والصالة،  والطيب  الغسل  من  للعمرة  إحرامه  عند 
بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، أما القارن والمفرد فيبقيان 
قبل  منى  إلى  الجميع  ويخرج  الميقات،  من  إحرامهما  على 
الظهر، ويصلون الظهر والعصر، والمغرب والعشاء كل صالة 
المغرب  ركعتين،أما  إلى  الرباعية  الصالة  قصر  مع  وقتها،  يف 
والفجر فال يقصران ويبيتون بمنى ليلة التاسع، ويصلون الفجر 

فيها.
علي:وهل المبيت بمنى ليلة عرفةركن من أركان الحج؟
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ال، المبيت بمنى ليلة عرفة ُسنَّة،  لو تركه الحاج  محمد: 
فال شيء عليه. أما المبيت بمنى ليالي أيام التشريق فواجب. 

علي:ماذا يفعل  يف اليوم التاسع؟

عرفة  إلى  الحجاج  سار  عرفة  يوم  الشمس  طلعت  إذا  محمد: 
بسكينة ووقار وتلبية، فينزل الحاج بنمرة إذا تيسر له، وإال فال حرج.

علي:ولَِم حددت مسجد نمرة؟
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زالت  إذا  ثم  ملسو هيلع هللا ىلص.  الرسول  فعلها  سنة  بنمرة  محمد:النزول 
الشمس صلى الظهر والعصر جمعا وقصرًا ركعتين ركعتين بأذان 
وقت  ليطول  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  فعل  كما  تقديم  جمع  وإقامتين،  واحد 
والدعاء  للذكر  الصالة  بعد  الحاج  يتفرغ  ثم  والدعاء،  الوقوف 

والتضرع هلل وقراءة القرآن.
أذكار معينة  أم هناك  بما شاء  تعالى  اهلل  يدعو  وهل  علي: 

وهل هناك ذكر مخصص لهذا اليوم؟
محمد: يدعو بما شاء، بما أحب ولكن أكثر دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
يف ذلك الموقف العظيم: )ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، له 

الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير()1(.
علي: أين يقف بعرفة؟

محمد: عرفة كلها موقف إال بطن ُعرنة كمـا قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
فيقف يف أي موضع شاء عرفة.

علي:وإن أحس بالملل ماذا عليه أن يفعل؟
مع  يتحدث  أو  النافعة،  الكتب  يقرأ  أن  يستطيع  محمد: 
أصحابه باألحاديث النافعة، فال بأس يف ذلك، ثم يرجع للدعاء 

والتضرع واغتنام بركة ذلك اليوم بعد ذلك.
علي:ومتى ينتهي وقت الوقوف بعرفة؟

)1(  انظــر مســند اإلمــام أحمــد )6961(، وســنن الرتمــذي، أبــواب 
الدعوات )3585(. 
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بعرفه  الوقوف  فينتهي  محمد: 
بغروب الشمس يدعو إلى أن تغرب 
دفع  الشمس  غربت  فإذا  الشمس، 

الحاج إلى مزدلفة.
قبل  الحاج  خرج  علي:وإن 

الغروب ماذا عليه؟
محمد: عليه أن يعود إلى عرفة ويبقى فيه حتى الغروب، 

فإن لم يرجع أثم وعليه فدية دم.
عرفة  من  انصرافهم  أثناء  الحجاج  يتصف  أن  وينبغي 

بالسكينة والوقار، ويشتغلوا بالتلبية والدعاء.
يتجمعون  السابقة  السنوات  يف  الحجاج  رأيُت  علي:لقد 

على جبل عرفة المسمى بجبل الرحمة.ما سر هذا التجمع؟
محمد: إن بعض الحجاج يفعلون بعض البدع منها التربك 
بجبل الرحمة، واعتقادهم أن فيه بركة أو ما شابه ذلك، هناك 
أن  منه  ظنا  نفسه  ويجهد  الشمس،  يف  يقف  من  الحجاج  من 
ذلك يزيد من أجره، ولكن هذه األفعال خطأ، وديننا دين يسر 

وسماحة، وال ينبغى أن يشق الحاج على نفسه.
علي:وما األعمال الواجبة عليه يف مزدلفة؟

والعشاء  المغرب  يصلي  مزدلفة  إلى  وصل  إذا  محمد: 
جمعا بأذان واحد وإقامتين مع قصر صالة العشاء إلى ركعتين، 

ثم ينزلون ويبيتون هبا.
علي:هل يبيتون الليل كله يف مزدلفة؟

والصغار  النساء  من  للضعفة  جاز  الليل  انتصف  إذا  محمد: 
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جاز  لخدمتهم،  األقوياء  من  إليهم  يحتاجون  ومن  والكبار، 
الضعفة؛  مع  الذين  األقوياء  أما  منى،  إلى  مزدلفة  من  الدفع  لهم 
الفجر  تبين  فإذا  الفجر،  إلى  المبيت  إكمال  حقهم  يف  فاألحوط 
إلى  والتضرع  بالدعاء  يشتغلون  ثم  وقتها،  أول  الفجر يف  يصلون 
اهلل إلى قرب طلوع الشمس، وإذا تيسر الوقوف بالمشعر الحرام 
والدعاء عنده فحسن، وإذا لم يتيسر فيدعون يف أي مكان، لقوله 

ملسو هيلع هللا ىلص: »وقفت هاهنا ومزدلفة كلها موقف«)1(.
علي:وإن توّجه إلى منى قبل منتصف اللـيل هـل عليه شيء؟

محمد: ال يجوز الدفع من مزدلفة قبل منتصف الليل، فمن 
انصرف قبله أثم ولزمته فدية؛ ألن المبيت بمزدلفة واجب من 

واجبات الحج.
علي: اليوم العاشر هو يوم العيد ماذا يعمل الـحاج فيه؟

ســنن أبــي داود، كتــاب المناســك )1907(، وهــو عنــد مســلم    )1(
)1218(، بلفظ »وجمٌع كلها موقف«.
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محمد: أربعة أعمال:
فإهنم  منى،  إلى  مزدلفة  من  الحجاج  دفع  إذا  الرمي:  أوال: 
يأخذون سبع حصيات من مزدلفة أو من مني لرمي جمرة العقبة.

علي: هل يلزم جمع الحصيات من مزدلفة؟
أو من طريقهم، وكل حصاة  يجمعها من مزدلفة  محمد: 
أكرب من حبة الحمص بقليل -أو بقدر نواة التمر تقريبا-  فإذا 
وصلوا إلى منى رموا الجمرة الكربى -جمرة العقبة- فرتمى 
بسبع حصيات كل حصاة يف حوض الجمرة، وليس شرطًا أن 

تضرب الشاخص )العمود(ويكرب مع كل حصاة.
علي: أرى الحجاج يرمون الحصاة بقوة ويرمون باألحذية 

هل يجوز فعل هذا فما صفة الرمي؟
بين  للجهل  منتشرة  األفعال  وهذه  يجوز،  ال  ال،  محمد: 
وهذا  الشيطان،  ُتصيب  األحذية  هذه  أن  منهم  ظنا  الناس 
خطأ؛ فيجب أن نتبع الرسول يف كل أفعاله، ونسيُر على هديه. 
فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص لم يسم الجمرات شياطين وإنما قال: »إنما ُجِعَل 
الطواف بالبيت والصفا والمروة، ورمي الجمار إلقامة ِذكر اهلل«)1(.
فرمي الجمار شعيرٌة من شعائر اهلل وهي من شعائر الحج 
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  چ  اهلل تعالى يقول چ 

الحج: 32

علي: ومتى يبدأ وقت رمي جمرة العقبة؟
العاشر، ويستمر  ليلة  العيد  ليلة  منتصف  يبدأ من  محمد: 

)1( مسند أحمد برقم )24351(، وهو حديث حسن.
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إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر، واألفضل لألقوياء أن 
يرموا بعد طلوع الشمس من يوم العيد.

ثانيا: الهدي: وبعد رمي جمرة العقبة يذبح الهدي من كان 
عليه هدي، وهو المتمتع والقارن.

علي:ومتى يذبح المتمتع والقارن هديهما؟
اليوم  من  الشمس  طلوع  بعد  يبدأ  للهدي  الذبح  وقت  محمد: 
العاشر الذي هو يوم العيد، واألولى أن يكون بعد رمى جمرة العقبة، 
الثالث  اليوم  الشمس من  إلى غروب  الهدى  ويستمر مشروعية ذبح 
عشر -أي يوم العيد وثالثة أيام بعده-، ويستحب أن يأكل من هديه، 

ويهدي، ويتصدق.
ثالثا: الحلق أوالتقصير: بعد ذبح الهدي يحلق الحاج رأسه 
أنملة  قدر  تقصر من شعرها  فإهنا  المرأة  أما  يقصر جميعه،  أو 
من كل شعرها، فإذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم العيد، وحلق 
رأسه أو قصره، فبهذين األمرين يكوُن قد تحلل التحلل األول.
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علي:وما معنى التحلل األول؟

جميع  فعل  له  يجوز  أي  األول:  التحلل  معنى  محمد: 
يباشر  أن  له  يجوز  ال  فإنه  النساء،  إال  اإلحرام  محظورات 
زوجته، حتى يطوف بالبيت طواف اإلفاضة ويسعى من عليه 

سعى بعد الرمى والحلق.

علي:وإن باشر الرجل زوجته قبل التحلل األول؟

محمد: حجه فاسد، وعليه أن يكمل الحج بباقي المناسك، 
ثم عليه أن يحج يف السنة القادمة وعليه فدية، وهي ذبح بدنة.

علي:وما العمل الرابع يف يوم العيد؟

رابعا: الطواف والسعي: بعد الرمي والذبح والحلق، يأيت 
طواف  يطوف  أن  وهو  العيد،  يوم  أعمال  من  الرابع  العمل 
للطواف  مكة  إلى  النزول  قبل  يتطيب  أن  والسنة  اإلفاضة، 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أطيب  )كنت  لقول عائشةڤ:  الرمي والحلق  بعد 

إلحرامه قبل أن يحرم ولـحله قبل أن يطوف  بالبيت()1(.

متفــق عليــه، صحيــح البخاري، كتــاب الحــج )1539(، صحيح    )1(
مسلم، كتاب الحج )1189(. 
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ولم  مفردا  أو  قارنا  كان  أو  متمتعا،  كان  إذا  بعده  ويسعى 
يسع بعد طواف القدوم فيسعى.

علي:وهل للحاج أن يؤخر الطواف؟
تأخيره،  وللحاج  أفضل،  اليوم  هذا  يف  الطواف  محمد: 
إلى  العاشر  اليوم  ليلة  من  العيد  ليلة  منتصف  من  يبدأ  ووقته 
آخر ذي الحجة، واألفضل أاّل يؤخره عن أيام التشريق، ثم بعد 

الطواف والسعي يرجع إلى منى ويبيُت فيها.
علي:هل يجب ترتيب األعمال يف يوم العيد؟
محمد: األفضل أن تكون على النحو التالي: 

اإلفاضة  طواف  ثم  التقصير  أو  الحلق  ثم  الذبح  ثم  الرمي 
َم بعضها على بعض فال بأس. والسعي بعده لمن علية سعى ولو قدَّ

علي:وما الشروط يف الهدي؟
األضحية؛بأن  يف  يجزئ  ما  إال  الهدي  يف  يجزئ  ال  محمد: 
لإلبل  سنين  خمس  وهي  شرعا  المحددة  السن  بلغ  قد  يكون 
وسنتان للبقر وستة أشهر للضأن أوللمعز ، وأن تكون سالمة من 
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العيوب المانعة من اإلجزاء.

علي: ومن لم يحصل على هدي ماذا عليه؟

محمد: من لم يقدر على تحصيل الهدي صام عشرة أيام: 
عرفة،  يوم  قبل  تكون  أن  واألفضل  الحج،  يف  منها  أيام  ثالثة 
ويـجوز صيامها يف أيام التشريق: الحادي عشر، والثاين عشر، 
إذا  منها  الباقي  ويصوم  العيد،  يوم  يصوم  وال  عشر،  والثالث 

رجع إلى أهله.

علي: أخي محمد وما يفعل الحاج يف أيام التشريق؟

عشر  والثاين  عشر  الحادي  هي  التشريق  أيام  محمد: 
هذه  يف  الحاج   على  ويجب  الحجة،  ذي  من  عشر  والثالث 

األيام أن يفعل أمرين:

األمر األول: المبيت يف منى ليالي تلك األيام، بأن يمكث 
فيها معظم الليل؛ ألن المبيت هبا واجب من واجبات الحج.

األمر الثاين: رمي الجمار الثالث يف تلك األيام بعد زوال 
قصر  مع  وقتها  يف  صالة  كل  ويصلي  يوم،  كل  من  الشمس 

الرباعية إلى ركعتين وال يجمع.

علي: ما صفة رمي الجمار يا علي؟

-معنى  الشمس  زالت  إذا  عشر  الحادي  اليوم  يف  محمد: 



31

المشاعر يف الحج

زوال الشمس تحركت من كبد السماء إلى جهة الغرب- أخذ 
معه إحدى وعشرين حصاة من المكان الذي هو نازل فيه، أو 
منى،  تلي  التي  وهي  الصغرى،  الجمرة  يأيت  ثم  الطريق،  من 
فيرميها بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد األخرى، ويكرب 
بما أحب،  يتقدم قليال ويدعو دعاء طويال  مع كل حصاة، ثم 
فإن شق عليه طول الوقوف والدعاء دعا بما يسهل عليه، ولو 

قليال ليوافق السنة.

ثم يأيت الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات متعاقبات 
يكرب مع كل حصاة، ثم يأخذ الشمال فيقف مستقبال القبلة رافعا 
يديه، ويدعو دعاء طويال إن تيسر له، وال ينبغي أن يرتك الوقوف 

للدعاء؛ ألنه سنة، وكثير من الناس يهمله إما جهال أو هتاونا.

مع  يكرب  متعاقبات  حصيات  بسبع  العقبة  جمرة  يرمي  ثم 
كل حصاة، ثم ينصرف وال يدعووال يشرع له الوقوف بعدها 

للدعاء.

علي:وهل يفعل يف اليوم الثاين عشر مثل ذلك؟

يف  فعل  ما  مثل  عشر  الثاين  اليوم  يف  يفعل  نعم  محمد: 
اليوم  يف  الحاج  شاء  إن  ثم  الشمس.  زوال  بعد  عشر  الحادي 
قبل  فيرحل من منى  يتعجل،  أن  الجمار  بعد رميه  الثاين عشر 
غروب الشمس فله ذلك، وإن غربت عليه الشمس ليلة الثالث 
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عشر قبل أن يرتحل، فإنه يبيت بمنى تلك الليلة، ويرمي الجمار 
الثالث بعد الزوال يف اليوم الثالث عشر، وهذا يسمى بالتأخير. 

بغير  الشمس  عليه  وإن غربت  علي: 
هل  كالزحام  عشر  الثاين  اليوم  يف  إرادته 

يجب عليه المبيت؟

محمد: إن غربت عليه الشمس بمنى 
فإنه ال  بغير اختياره،  الثاين عشر  اليوم  ىف 
الغروب  إلى  تأخره  ألن  التأخر،  يلزمه 

بغير اختياره.

علي: وما األفضل التعجل أم التأخير؟

محمد: التأخير أفضل من التعجيل.

علي:هل يجوز أن ينوب عن الضعيف يف الرمي؟

محمد: يجوز للعاجز عن الرمي كالمريض والمرأة الحامل 
والطفل، وكبير السن أن ُيوكل من يرمي عنه الجمرات.

علي: ثم ماذا يفعل الحاج؟

محمد: إذا أراد الحاج الخروج من مكة المكرمة إلى بلده 
ملسو هيلع هللا ىلص: »ال ينفر  ال يخرج حتى يطوف طواف الوداع لقول النبي 
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أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت«)1(.

أن  يوم  آلخر  اإلفاضة  طواف  أخر  من  على  علي:وهل 
يطوف مرتين طواف إفاضة وآخر وداع؟

محمد: ال، بل يجزئ عن الطوافين طواف واحد ينوى به 
طواف اإلفاضة ويجزئه عن طواف الوداع. 

علي:وماذا تفعل الحائض إذا أرادت الخروج من مكة قبل 
طواف الوداع؟

محمد: يسقط طواف الوداع عن المرأة الحائض والنفساء، 
ألحد  يجوز  ال  فركن  اإلفاضة  طواف  أما  وداع  بال  فتسافران 

مغادرة مكة إال بعد أدائه. 

لكن  الحج.  أعمال  انتهت  قد  تكون  الوداع  وبطواف 
الحجاج يفعلون بعضًا من البدع والخرافات يف الحج التي ال 

أصل لها يف الدين، بل البعض يشرك باهلل جهال منه؟

علي: مثل ماذا يا محمد؟
اآلونة  يف  كثيرًا  انتشرت  وخرافات  بدع  هناك  محمد: 

األخيرة ومنها ما يلى:  

• الغسل للطواف.	
ســنن أبــي داود، كتــاب المناســك )2002(، صحيــح ابــن حبان    )1(

.)3897(
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• لبس الطائف الُمحرم الجورب أو نحوه؛ لئال يطأ على 	
ذرق الحمام، وتغطية يديه؛ لئال يمس امرأة.

• صالة المحرم إذا دخل المسجد الحرام تحية المسجد، 	
وإنما تحية المسجد الحرام هي الطواف. 

• وقوله نويت بطوايف هذا األسبوع كذا وكذا.	

• رفع اليدين عند استالم الحجر كما يرفع للصالة.	

• التصويت بتقبيل الحجر األسود.	

• يف 	 بالتسليم  اإلمام  ومسابقة  تقبيله  على  المزاحمة 
الصالة لتقبيله.

• الركن 	 أو  األسود   الحجر  استالم  عند  ذيله  تشمير   
اليماين.

• بك 	 إيمانا  )اللهم  األسود:  الحجر  استالم  عند  قولهم 
وتصديقا بكتابك(.

• قولهم عند استالم الحجر األسود: )اللهم إين أعوذ بك 	
من الكرب والفاقة، ومراتب الخزي يف الدنيا واآلخرة(.

• وضع اليمنى على اليسرى حال الطواف.	

• القول قبالة باب الكعبة: )اللهم إن البيت بيتك والحرم 	
حرمك واألمن أمنك، وهذا مقام العائذ بك من النار( - مشيرا 
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إلى مقام إبراهيم عليه السالم.

• من 	 بك  أعوذ  إين  )اللهم  العراقي:  الركن  عند  الدعاء 
وسوء  األخالق  وسوء  والنفاق،  والشقاق  والشرك  الشك 

المنقلب يف األهل والمال والولد(.

•  الدعاء تحت الميزاب: )اللهم أظلني يف ظلك يوم ال 	
ظل إال ظلك واسقني بكأس سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص شربة هنيئة مريئة 

ال أظمأ بعدها أبدا. يا ذا الجالل واإلكرام(. 

• وذنبًا 	 مربورًا  حجًا  اجعله  )اللهم  الرمل:  يف  الدعاء 
مغفورًا وسعيًا مشكورًا، وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور(.

•  يف األشواط األربعة الباقية: )رب اغفر وارحم وتجاوز 	
عما تعلم إنك أنت األعز األكرم(.

• تقبيل الركن اليماين.	

• تقبيل الركنين الشاميين والمقام واستالمهما.	

• التمسح بحيطان الكعبة والمقام أو االنكباب على الكعبة.	
• قصد الطواف تحت المطر بزعم أن من فعل ذلك غفر 	

له ما سلف من ذنبه.
• التربك بالمطر النازل من ميزاب سطح الكعبة.	
• اغتسال البعض من زمزم.	
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النقود  من  معهم  ما  وزمزمة  لحاهم  بزمزمة  اهتمامهم 
الحجاج  بعض  لفعل  وكذلك  الربكة)1(  هبا  لتحل  والثياب 
والمعتمرين بغسل قطع من القماش االبيض بماء زمزم لتكون 

اكفانًا لهم وهذا مخالف للسنة ولهدى الصحابة.
علي: جزاك اهلل خيرا يا محمد، لقد أفدتني كثيرا.

وهناك من يخصص دعاًء معينًا لكل شوط، ولم يرد عن النبي 
فيه -يعني  اهلل: وليس  تيمية رحمه  ابن  ، وقال شيخ اإلسالم  ملسو هيلع هللا ىلص 

وال  بقوله  وال  بأمره،  ال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  محدود  ِذكر  الطواف- 
بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر األدعية الشرعية، وما يذكره كثير من 
الناس من دعاء معين تحت الـميزاب ونحو ذلك؛ فال أصل له)2( .

وجبل  ثور،  وجبل  النور،  جبل  لزيارة  ذاهٌب  أنا  علي: 
الرحمة؟

لزيارهتا  مشروعة  أمكنة  هناك  ليست  علي؛  يا  ال  محمد: 

)1( المرجــع: كتاب )حجة النبــي ملسو هيلع هللا ىلص كما رواها عنه جابر ( لأللباين 
)ص: 119-113(. 

)2( المراجــع: إهبــاج الحاج يف األخطــاء التي يرتكبهــا الحاج. لمؤلفه 
ناصر بن مســفر الزهــراين. وكتاب األخطــاء التــي يرتكبها الحاج 
للشــيخ محمــد بن صالــح العثيمين. كتــاب )حجة النبــي ملسو هيلع هللا ىلص كما 

رواها عنه جابر ( لأللباين )ص: 119-113(. 
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من  غيرها  وأما  الحج،  يف  زرهتا  التي  المشاعر  سوى  مكة  يف 
الرسول  وكان  حراء،  غار  فيه  الذي  النور  جبل  مثل:  األمكنة 
وفيه  ثور،  وجبل  الوحي،  نزل  وفيه  البعثة،  قبل  فيه  يتعبد  ملسو هيلع هللا ىلص 
غار ثور، الذي مكَث فيه النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع صاحبه أبي بكر ثالث 
لياٍل أثناء الهجرة إلى المدينة، وجبل الرحمة الذي يقع يف عرفة 
فإن الحاج يجعله بينه وبين القبلة يوم عرفة ، وليس من السنة 

صعود جبل الرحمة وال جبل غار حراء وال جبل النور.
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بع�س ف�شائل الـمدينة 
واآداب الزيارة
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علي: أنا ذاهب إلى المدينة هل تذكر لي شيئًا عنها؟ 

النبي  النبوية وهي دار هجرة  المدينة  المدينة هي  محمد: 
كما  اإلطالق،  عند  عليها  علمًا  المدينة  اسم  صار  وقد   ملسو هيلع هللا ىلص، 
ٹ ٹ چ چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ    ۓ چالتوبة: 120،وإذا 

ُأريد مدينة غيرها قيدت بما يدل على المراد.
قال الحافظ ابُن حجر: )والمدينة علم على البلدة المعروفة 

ڑ      ڑ   ژ   چژ   ٹ  ٹ  هبا،  وُدفَِن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  إليها  هاجر  التي 
ک    ڱ چ المنافقون: 8، فإذا ُأطلقت تبادر إلى الفهم أهنا المراد، وإذا 

أريد غيرها بلفظ المدينة فالبد من قيد، فهي كالنجم للثريا ...()1(.

)1(  فتح الباري )4/ 81(، أول كتاب فضائل المدينة. 
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ومن أسمائها التي سماها هبا النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )طابة)1(، وطيبة()2(.

علي: يا لها من مدينة فيها فضائل كثيرة؟

محمد: لها فضائل كثيرة عامة وخاصة. أما عن الفضائل 
العامة: 

اهلل  رسول  قال  بالمدينة.  اإلقامة  خيرية  عن  اإلخبار   -1
»والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون«)3(. يعني لما يف ذلك  ملسو هيلع هللا ىلص: 

من حصول الخيرات، والربكات، والفوائد لساكنها.

2- أهنا تنفي الخبيث والفاسد من الناس. قال رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص 
يف المدينة إهنا »تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد«)4(. ويف 

لفظ لمسلم: »أال إن المدينة كالكير تخرج الخبث«)5(.

 )1(  رواه البخــاري يف كتــاب فضائل المدينة، بــاب المدينة طابة برقم 
)1872(، ومسلم يف الحج برقم )1392(. 
)2(  رواه مسلم يف كتاب الفتن برقم )2942(.  

)3(  رواه البخــاري يف كتاب فضائل المدينة، باب من رغب من المدينة 
برقم )1875(، ومسلم يف الحج برقم )1363(. 

)4( رواه البخــاري يف كتــاب فضائل المدينة، باب فضــل المدينة وأهنا 
تنفي الناس برقم )1871(، ومسلم يف كتاب الحج برقم )1382(. 

)5( رواه مسلم يف كتاب الحج برقم )1381(. 
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يف  ويجتمع  ينضم  فاإليمان  إليها.  يأرز  اإليمان  أن   -3
المدينة، كما يف الحديث عن أبي هريرة  قال: قال رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اإليمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها«)1(. 
فكل مؤمن يجد يف نفسه شوقًا إلى المدينة، ومحبة يف الذهاب 
ونيل  الفضائل،  لتحصيل  النبوي  المسجد  يف  والصالة  إليها، 

الدرجات.
أبي هريرة  الطاعون والدجال. عن  المدينة من  4- حفظ 
ال  مالئكة،  المدينة  أنقاب  »على  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال:   
يف  ترغيب  فيه  الخرب  وهذا  الدجال«)2(.  وال  الطاعون  يدخلها 

سكنى المدينة.
»اللهم   عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:  5- بركة المدينة. عن أنس 
فالنبي  البركة«)3(.  من  بمكة  جعلت  ما  ضعفي  بالمدينة  اجعل 
ملسو هيلع هللا ىلصدعا بحصول الربكة ومضاعفتها ألهل المدينة يف مكاييلهم 
وثمارهم، والمقصود أنه يبارك يف المكيالت بحيث يكفي منها 

ما ال يكفي مثله يف غيرها. 

)1( رواه البخــاري يف كتــاب فضائــل المدينــة، باب اإليمــان يأرز إلى 
المدينة رقم )1876(، ومسلم يف كتاب اإليمان رقم )147(. 

)2(  رواه البخــاري يف كتــاب فضائــل المدينة، بــاب ال يدخل الدجال 
المدينة رقم )1880(، ومسلم يف كتاب الحج رقم )1379(. 

)3(  شرح مسلم للنووي )9/ 505(. 
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ابن  عن  شدائدها.  على  والصرب  هبا  اإلقامة  فضيلة   -6
عمر قال سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ال يصبر على ألوائها 

وشدتها أحد إال كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة«)1(. 

7- تحريم المدينة. عن أنس  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »المدينة 
حرم من كذا إلى كذا، ال يقطع شجرها، وال يحدث فيها حدث. من 

أحدث فيها حدثًا فعليه لعنة اهلل والمالئكة والناس أجمعين«)2(. 

 قال  المدينة بسوء. عن سعيد  أراد أهل  8- وعيُد من 
سمعُت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ال يكبد أهل المدينة أحٌد إال انماع، كما 

ينماع الملح يف الماء«)3(.

)1(  رواه مسلم يف كتاب الحج رقم )1377(.
)2(  رواه البخــاري يف كتــاب فضائــل المدينة، باب حــرم المدينة رقم 

)1876(، ومسلم بنحوه يف كتاب الحج رقم )1366(. 
رواه البخاري يف كتاب فضائل المدينة رقم )1877(.   )3(
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علي: وما هي الفضائل الخاصة يا محمد؟

محمد: هي كثيرة ومنها: 

يف  الصالة  فضل   -1
المسجد النبوي. عن ابن عمر 
»صالة  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   عن 
يف مسجدي هذا أفضُل من ألف 
المسجد  إال  سواه  فيما  صالة 

الحرام«)1(.
النبي   عن  أبي هريرة  الشريفة. عن  الروضة  2- فضل 

ومنبري  بيتي  »مابين  ملسو هيلع هللا ىلصقال: 
الجنة،  رياض  من  روضة 

ومنبري على حوضي«)2(.
أبي  عن  ُأحد.  جبُل   -3
حميد  قال: أقبلنا مع النبي 
حتى  تبوك،  غزوة  من  ملسو هيلع هللا ىلص 

رواه البخاري يف كتاب فضل الصالة يف مسجد مكة والمدينة، باب   )1(
فضل الصالة يف مســجد مكة والمدينة، رقم )1190(، ومســلم يف 

كتاب الحج رقم )1395(. 
رواه البخاري يف كتــاب فضائل المدينة باب )12( رقم )1888(،   )2(

ومسلم يف كتاب الحج رقم )1391(. 
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يحبنا  ُأحد جبل  »هذه طابة، وهذا  قال:  المدينة  أشرفنا على  إذا 
ونحبه«)1(.

عن  العقيق.  وادي   -4
عمر  قال سمعُت رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول:»أتاين الليلة آت 
هذا  يف  صل  فقال:  ربي  من 
عمرة  وقل:  المبارك،  الوادي 

يف حجة«)2(.

من  )نوع  العجوة   -5
سعد  عن  المدينة(.  تمر 
سبع  تصبح  »من  يقول:   
لم يضره ذلك  تمرات عجوة، 

اليوم سٌم وال سحٌر«)3(.

يا  فيك  اهلل  بارك  علي: 

رواه البخاري يف كتاب المغازي باب )82( رقم )4422(، ومسلم    )1(
يف كتاب الفضائل )2281(. 

رواه البخــاري يف كتــاب الحج بــاب قول النبــي ملسو هيلع هللا ىلص : »العقيق واد    )2(
مبارك«، رقم )1534(. 

رواه البخــاري يف كتــاب الطب، باب الدواء بالعجوة للســحر رقم    )3(
)5769(، ومسلم يف كتاب األشربة رقم )2047(. 
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محمد لقد علمتني عن فضائل المدينة، ولقد شوقتني ألزورها؛ 
فهل هناك أمكنة ُتشرع زيارتها؟ 

للزائر  ما هو مشروع. ويحصل  بالطبع هناك  نعم  محمد: 
أجٌر يف زيارته، ولكن هناك أماكن ال ُتشرُع زيارهتا، فعليك أن 
تعرفها لكي ال تقع يف بدع وشرك كما يفعل بعض الزوار. فأما 

الذي ُيشرع زيارته: 
أبي هريرة  والسفر ألجل ذلك. عن  النبوي  المسجد   -1
مساجد:  ثالثة  إلى  إال  الرحال  تشد  »ال  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن 
األقصى«)1(.وألن  والمسجد  هذا،  ومسجدي  الحرام،  المسجد 
يف  )صالة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  لقول  مضاعفة  المسجد  هذا  يف  الصالة 
مسجدي خير من ألف صالة فيما سواه إال المسجد الحرام(

)متفق عليه(رواه البخاري مسلم.

رواه البخــاري يف كتــاب جــزاء الصيــد، بــاب حــج النســاء رقــم   )1(
)1864(، ومسلم يف كتاب الحج رقم )1397(.
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األصلي  المقصد  هي  فيه  والصالة  النبوي،  المسجد  فزيارة 
من السفر إلى المدينة، لما يف ذلك من األجر العظيم، بمضاعفة 
ثواب الصالة فيه، حيث إهنا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال 

المسجد الحرام فالصالة فيه بمائة ألف صالة.
علي:هل هناك دعاء خاص نقوله عند دخول المسجد النبوي؟

الذي  الدعاء  نفس  بل  خاص؛  دعاء  هناك  ليس  محمد: 
المساجد، ولكن من األدب  تقوله عند دخول أي مسجد من 
إذا دخلت المسجد فسلم على النبي ملسو هيلع هللا ىلص، كما ورد يف حديث 
»إذا دخَل  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  قال:   ، األنصاري  أبي سعيد 
لي  افتح  اللهم  ليقل:  ثم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  على  فليسلم  المسجد  أحدكم 
أبواب رحمتك، فإذا خرج فليقل: اللهم إين أسألك من فضلك«)1(.
ويضايقون  يزاحمون  المصلين  من  كثيرًا  رأيُت  علي:لقد 

المصلين عند الروضة الشريفة؟
محمد: إذا تيسر لك صالة ركعتين يف الروضة بدون مزاحمة 
فال بأس، وإن لم يتيسر فصل يف أي مكان من المسجد. كما يف 
حديث عن أبي هريرة  عن ملسو هيلع هللا ىلص قال : " ما بين بيتي ومنربي 

روضة من رياض الجنة ومنربي على حوضي " )2 ( . 

رواه أبــو داود يف كتــاب الصــالة، بــاب مــا يقــول الرجل عنــد دخوله    )1(
المسجد رقم )465(، وصححه النووي يف األذكار )ص77 رقم 86(.

رواه البخاري  )2(
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الـمسجد  أحدكم  دخل  »إذا   : قتادة  أبى  ولحديث 
فليـركع ركعتين قبل أن يـجلس«)1(.

علي:بارك اهلل فيك يا محمد لقد أفدتني كثيرًا يف كثير من 
فهل  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  قرب  عند  كثيرًا  خلقًا  رأيُت  ولكني  المسائل، 

أذهب وأسلم عليه، وأطلب الشفاعة والوسيلة منه؟
إال  شفاعة  وال  وسيلة  ال   ! شرٌك  هذا  علي،  يا  ال  محمد: 
بإذن اهلل، بل اذهب وسّلم على النبي ملسو هيلع هللا ىلص متجهًا إلى جهة القرب 
مستدبرًا القبلةوقل: )السالم عليك أيها النبي ورحمة اهلل وبركاته(. 
  الصديق  أبي بكر  أمام  لتكون  يمينك،  أْخُط خطوة عن  ثم 
فتقول: )السالم عليك يا أبا بكر الصديق، السالم عليك يا خليفة 
ثم  خيرًا(  محمد  أمة  عن  وجزاك  عنك،  اهلل  رضي  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول 
)السالم  فتقول:   ،عمر أمام  لتكون  يمينه،  عن  خطوة  أْخُط 
عنك،  اهلل  رضي  المؤمنين  أمير  يا  عليك  السالم  عمر،  يا  عليك 

وجزاك عن أمة محمد خيرًا(.
وعليك أن ُتراعي األدب يف السالم، فال ترفع صوتك، وال 

تطيل الوقوف، ويف الدعاء تستقبل القبلة.
النبوي  المسجد  يف  المكث  بطول  وقتك  اغتنام  وعليك 

رواه البخــاري يف كتــاب الصالة، بــاب إذا دخل المســجد فليركع    )1(
ركعتيــن رقــم )444(، ومســلم يف كتــاب صــالة المســافرين رقم 

.)714(
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القرآن،  وتالوة  والذكر،  واالستغفار،  الدعاء،  بكثرة  وعليك 
والتبكير إلى الصلوات، وأن تحرص على الصفوف األولى.

2- مسجد قباء.عن ابن عمر  قال: »كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يأتي 
مسجد قباء كل سبت ماشيًا 

وراكبًا«)1(.
تعدل  فيه  والصالة 
يف  الحديث  )بذكر  عمرة 

هذا(. 
عن  البقيع.  مقبرة   -3
اهلل  عائشة ڤ أن رسول 
آخر  من  يخرج  كان  ملسو هيلع هللا ىلص 
فيقول:  البقيع  إلى  الليل 
قوم  دار  عليكم  »السالم 
مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، 
شاء  -إن  وإنا  مؤجلون  غدا 
اللهم  الحقون،  بكم  اهلل- 

رواه البخــاري يف كتاب الصالة يف مســجد مكة والمدينة، باب من    )1(
أتى مســجد قباء كل سبت رقم )1193(، ومســلم يف كتاب الحج 

رقم )1399(.
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اغفر ألهل بقيع الغرقد«)1(. فُيسن للزائر السالم على الصحابة، 
والدعاء لهم. 

4- شــهداء ُأحــد. عن 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبــي  »أن   : عقبــة 
خرج يومًا فصلى على أهل 
أحد صالته على الميت«)2(.
والسالم  الزيارة  فيسن 
وأما  لهم،  والدعاء  عليهم، 

زيارة جبل أحد؛ فهي جائزة 
يجوز  وال  واالطالع  والمعرفة  المشاهدة  لمجرد  كانت  إن 

التربك بجبل أحد وال بغيره من الجبال.

علي: وما األمكنة التي ال ُتشرع زيارهتا يف المدينة؛ لكي ال 
أقع يف بدع؟

محمد: ما شاء اهلل لقد سررُت بأنك عرفت كثيرًا من البدع 
ُتشرع  ال  التي  األمكنة  وأما  الزوار،  من  الكثير  فيها  يقع  التي 

زيارهتا. 
ابتغاء األجر بزيارة األماكن والبقاع أن  األصُل يف شرعية 

رواه مسلم يف كتاب الجنائز رقم )974(.    )2(
رواه البخــاري يف كتــاب الجنائــز، بــاب الصــالة على شــهيد رقم    )1(

)1343(، ومسلم يف كتاب الفضائل رقم )2296(. 
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المقصود عن  المكان  الدليل الصحيح على فضيلة ذلك  يدل 
على  المسلم  يحرص  الذي  هو  فهذا  الصحابة،  أو  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي 

التقرب إلى اهلل تعالى بزيارته.
وأما ما لم يدل عليه دليل، مما ابتدعه الناس، واستحسنوا 
زيارته، ورتبوا األجر على المجيء إليه، والتعبد فيه بالصالة، 
والدعاء، وغير ذلك، فهذا كله من االبتداع المذموم، واإلحداث 
المردود، كما يف الحديث الذي روته عائشة ڤ أن رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َمْن أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«)1(.

قرب  زيارة  يف  مسائل  على  أنبهك  أن  أريُد  علي  يا  محمد: 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص لكي ال تقع يف بدع. 

من  الناس  أحدثه  عّما  شيئًا  أعرف  أن  أريد  بالطبع  علي: 
البدع المنتشرة يف وقتنا الحاضر والعياذ باهلل؟

محمد: هناك مسائل مهمة لزيارة قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهي: 

قرب  إلى  الوصول  يمكنه  ال  النبوية  المدينة  زائر  أن   -1
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وزيارته كسائر القبور، ألنه مدفون يف بيته، يف حجرة 
ألحد  يتأتى  فال  جدران،  بعدة  محاطة  وهي  ڤ،  عائشة 

)1(  رواه البخــاري يف كتــاب  الصلــح، باب إذا اصطلحــوا على صلح 
جور، فالصلح مــردود، رقم )2697(، ومســلم يف كتاب األقضية 

.)1718(
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حفظ  من  وهذا  المقبورين.  كسائر  قربه  أمام  الوقوف  مباشرة 
اهلل تعالى لقرب نبيه ملسو هيلع هللا ىلص من أن يفعل عنده ما ال يرضاه من البدع 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  أن رسول    هريرة  أبي  حديث  كما يف  والشركيات. 
قال: »اللهم ال تجعل قبري وثنًا ُيعبد«)1(. فال ُيمكن ألهل البدع 
يتخذه  أن  أحد  يقدر  وال  ملسو هيلع هللا ىلص،  قربه  إلى  الوصول  لغيرهم  وال 

عيدًا، وال وثنًا، وال مسجدًا، وهلل الحمد والمنة.

أن ُيصلوا عليه وُيسّلموا حيثما  أمته  أمر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن   -2
يف  والسالم  بالصالة  له  فيدعى  يبلغه،  ذلك  أن  وأخرب  كانوا، 
كل  ويف  األذان،  كعند  كثيرة؛  أحوال  ويف  األوطان،  جميع 
لعلو  وهذا  منه،  والخروج  مسجد،  كل  دخول  وعند  صالة، 

قدره ملسو هيلع هللا ىلص وفضله.
ويدل عليه ما جاء يف الحديث الذي رواه أبو هريرة  قال: 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تتخذوا قربي عيدًا، وال تجعلوا بيوتكم 

، فإن صالتكم تبلغني«)2(. قبورًا، وحيثما كنتم فصلوا عليَّ
وشهداء  البقيع،  بزيارة  تتعلق  تنبيهات  هناك  وهل  علي: 

)1(  رواه أحمد )2/ 246(، وصححه أحمد شــاكر يف تحقيقه للمسند 
.)86 /13(

)2( رواه أحمــد )1/ 387(، والنســائي يف كتاب الصالة باب التســليم 
علــى النبــي ملسو هيلع هللا ىلصرقــم )1283(، والحاكــم )421/2(، وصححه 

ووافقه الذهبي. 
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أحد يا محمد؟
يستحضر  أن  أحد  البقيع وشهداء  لزائر  ينبغي  نعم؛  محمد: 
معاين الزيارة الشرعية وحكمتها، وأن المقصود هبا تذكر اآلخرة، 
واإلحسان إلى المزور بالدعاء له، والرتحم عليه، واالستغفار له.
الدعاء  تحري  يحرم  كما  مساجد،  القبور  اتخاذ  ويحرم 
والقراءة عندها، أو التمسح هبا، أو التربك برتبتها، أو الطواف 
إيقاد الشموع، ورمي الحبوب عندها،  هبا والنذر لها، ويحرم 
والتوسالت،  الوصايا،  على  المشتملة  الرسائل  ووضع 

والدعوات وغير ذلك.
فعن عائشة ڤ أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأتاها 
إذا  »إن أولئك  للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال:  بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا 
كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا، وصوروا فيه 

تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند اهلل يوم القيامة«)1(.

علي: ما حكم زيارة النساء للقبور ؟
محمد: يحرم زيارهتن وذلك لما يحصل منهن غالبًا من 
االختالط  من  ذلك  يصاحب  قد  ولما  الصرب،  وقلة  الجزع، 
أبو  رواه  الذي  الحديث  واالفتتان هبن. كما جاء يف  بالرجال، 

: هريرة

رواه البخــاري، كتــاب الصــالة، بــاب هــل تنبــش قبور مشــركي    )1(
الجاهلية رقم )427(، ومسلم يف كتاب المساجد رقم )528(. 
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 »أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لعن زوارات القبور«)1(. 

علي: وما حقوق الصحابة رضوان اهلل عليهم؟

محمد: لهم حقوق يجب على كل مسلم مراعاهتا:

أحبهم،  تعالى  اهلل  ألن  عنهم؛  والرتضي  محبتهم،   -1
ورضي عنهم، ووعدهم الجنة.

2- اعتقاد خيريتهم وفضلهم.

3- اعتقاد عدالتهم كلهم.
فيما  الخوض  والكف عن  تجاههم،  الصدور  4- سالمة 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  ٹ  ٹ  كما  الفتن.  من  بينهم  حصل 
ٻ پ پ     پ    پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹچالحشر: 10.

من  هم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بيت  أهل  بأن  علي  يا  وعقيدتنا  محمد: 
المطلب،  عبد  وبنو  هاشم،  بنو  وهم  الصدقة،  عليهم  َتْحُرُم 

ويدخل يف أهل بيته أيضًا أزواجه أمهات المؤمنين. 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    چٺ  ٹ  كماٹ 
ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ 

)2( رواه أحمــد )2/ 337(، وابن ماجه يف كتاب الجنائز، باب ما جاء يف النهي 
عن زيارة النســاء للقبور رقــم )1576(، والرتمذي يف كتاب الجنائز، باب 
ما جاء يف كراهية زيارة القبور للنساء رقم )1056(، وقال: حسن صحيح. 
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چ ڇچ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڎڌ ڎ     ڈ ڈ 
ژ   ژ ڑ    ڑ ک ک   کچ األحزاب: 32 - 33.

ذكرها  والتي  بيته  أهل  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وصية  رعاية  وتجب 
بيتي،  أهل  يف  اهلَل  ُرُكُم  ُأَذكِّ بيتي،  أهل  يف  اهلَل  ُرُكُم  »ُأَذكِّ بقوله: 

ُرُكُم اهلَل يف أهل بيتي«)1(. ُأَذكِّ

ينبغي على الحاج بعد تمام حجه وزيارته  علي: ما الذي 
للمدينة؟

محمد: يجُب عليه أن يتمسك با التوحيد ويعتصم بحبل 
اهلل، وقد اكتمل يف حقه أركان اإلسالم، ويحمد اهلل على آالئه 
قوله  مستشعرًا  عزوجل  اهلل  طاعة  من  يستزيد  وأن  ونَِعِمه، 
ملسو هيلع هللا ىلص:  وقوله    99 الحجر:  چ  ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   سبحانه:چ 
)قل آمنت باهلل ثم استقم( حتى يكون من الذين أنعم اهلل عليهم 

پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    بقوله:چ  ووصفهم 
ٿ   ٿ            ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  

ٿ  چ فصلت: 30


)1(  رواه مسلم يف كتاب فضائل الصحابة رقم )2407(.
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المشاعر يف الحج
ورحلة مناجاة
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إجابة  ومواطن  مناجاة،  مشاعل  ومناسكه  الحج  مشاعر 
يحفز  مما  والعمل،  والمكان  الزمان  يجتمع شرف  للدعاء، حيث 

الحاج على االنقطاع لربه وسؤاله من خير الدنيا واآلخرة.
الكتاب والسنه،  الواردة يف  وهذه جمل من األدعية واألذكار 
جمعت هنا لتكون قريبًا من  متناول العبد يف مشاعر الحج، وكلما 
كان الحاج أكثر عناية بالمأثور من األدعية واألذكار كان ذلك أعظم 
نفعًا له، وأوسع بركة؛ لما يف المأثور من جوامع الدعاء التي تجمع 
للمؤمن خير الدنيا واآلخرة، وال)ريب أن األذكار والدعوات من 
أفضل العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف واالتباع ال على 
يتحراه  ما  أفضل  النبوية هي  واألذكار  فاألدعية  واالبتداع،  الهوى 
الذكر والدعاء، وسالكها على سبيل أمان وسالمة،  المتحري من 
به  يحيط  وال  لسان،  عنه  يعرب  ال  تحصل  التي  والنتائج  والفوائد 

إنسان(
چ ې      ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ    چ  

البقرة: 201 

ېئ      ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ     ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ   چ  
ېئ    چآل عمران: 147

چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ    چاألعراف:23 
چ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ    چ 

اإلسراء: 80

چ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    چ الكهف: 10 
چ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ    چ األنبياء: 78
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چ  ہ   ۀ   ۀ   ڻ     ڻ   ڻ     ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   چ 
المؤمنون: 97 - 98

چ  ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ەئائ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ      چ 
الفرقان: 65

ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ      ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   چ 
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ النمل: 19

• ال إله إال اهلل، وال نعبد إال إياه، له النعمة وله الفضل، وله 	
الثناء الحسن، ال إله إال اهلل مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون)1(

• ال حول وال قوة إال باهلل)2(	
• وأصلح 	 أمري،  عصمة  هو  الذي  ديني  لي  أصلح  اللهم 

فيها معادي،  التي  التي فيها معاشي، وأصلح لي آخريت  لي دنياي 
واجعل الحياة زيادة لي يف كل خير، واجعل الموت راحة لي من 

كل شر)3(
• القضاء، 	 الشقاء، وسوء  البالء، ودرك  باهلل من جهد  أعوذ 

وشماتة األعداء)4(
• والمأثم، 	 والهرم،   ، الكسل  من  بك  أعوذ  إين  اللهم 

وعذاب  النار،  فتنة  ومن  القرب،  وعذاب  القرب،  فتنة  والمغرم،ومن 
النار، وشر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة  
المسيح الدجال، اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والربد، ونق 
قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب األبيض من الدنس،وباعد بيني 

)1(  أخرجه مسلم )594(.
)2(  أخرجه البخاري )6409( ومسلم )2704(.

)3(  أخرجه مسلم )2720(.
)4(  انظر:صحيح البخاري )6616،6347(، ومسلم)2707(.
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وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب )1( 
• )رب اغفر لي خطيئتي، وجهلي، واسرايف يف أمري كله، وما أنت 	

أعلم به مني(.
• اللهم اغفر لي ما قدمت، وما أخرت،ما أسررت، وما أعلنت، أنت 	

المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير)2( 
• اللهم ربَّ السماوات وربَّ األرض وربَّ العرش العظيم، 	

واإلنجيل  التوراة  منزل  والنوى،  الحب  فالق  شئ،  كل  وربَّ  ربَّنا 
والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت 
شيء،وانت  بعدك  فليس  اآلخر  وأنت  شيء،  قبلك   فليس  األول 
الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء اقض 

عنا الدين وأغننا من الفقر)3(
• وإليك 	 توكلت،  آمنت، وعليك  اللهم لك أسلمت، وبك 

أنبت، وبك خاصمت، اللهم إين أعوذ بعزتك - ال إله إال أنت- أن 
تضلني، أنت الحي الذي ال يموت، والجن واإلنس يموتون)4(

• والجبن، 	 والكسل،   ، العجز  من  بك  أعوذ  إين  اللهم 
وزكها  تقواها،  نفسي  آت  اللهم  القرب،  وعذاب  والهرم،  والبخل، 
اللهم إين أعوذ بك من  أنت خير من زكاها، أنت وليها وموالها، 
علم ال ينفع، ومم قلب ال يخشع، ومن نفس ال تشبع، ومن دعوة 

ال يستجاب لها)5(

)1(  أخرجه البخاري )6368(.

)2(  أخرجه البخاري )6398(.
أخرجه مسلم )2713(.  )3(
أخرجه مسلم )2717(.  )4(
أخرجه مسلم )2722(.  )5(
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• اللهم إين أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى)1(	
• الرشد، 	 الثبات يف األمر، والعزيمة على  اللهم إين أسألك 

قلبًا  وأسألك  عبادتك،  حسن  وأسألك  نعمتك،  شكر  وأسألك 
سليمًا، ولسانًا صادقًا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من 

شر ما تعلم، وأستغفر لما تعلم  إنك أنت عالم الغيوب)2(
• اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم رب النبي 	

مضالت  من  وأجرين  قلبي،  غيظ  وأذهب  ذنبي،  لي  اغفر  محمد 
الفتن ما أحييتنا)3(

• اللهم ألهمني رشدي، وأعذين من شر نفسي)4(	
• اللهم اكفني بحاللك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن 	
سواك)5(
• اللهم إين أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمُت 	

منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت 
منه وما لم أعلم.

• اللهم إين أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ 	
بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك.

• 	 ، إليها من قول أوعمل  الجنة وما قرب  اللهم إين أسألك 
وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل .

• وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرَا)6(	

)1( أخرجه مسلم )2717(.

)2( أخرجه أحمد )1714(.
)3( أخرجه أحمد )26576(.

)4( أخرجه الرتمذي )3483(.

)5( أخرجه الرتمذي )3563(.
)6( أخرجه ابن ماجه )3846(.
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 اخلامتة

 أتى هذا الكتاب على هنج الحوار كما ورد يف السنة من حديث 
جربيل عليه السالم ومن سؤال النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث جابر رضي اهلل 
عنه ، وعليه بحمد اهلل تم الكتاب فخرج هبذا الشكل؛ أسأل اهلل أن 

يجعله يف ميزان الحسنات.
وهو عمٌل بشرٌي إن كان من صواب فلله الفضل والمنة، وإن 

كان من خطأ فهو من نفسي و الشيطان.
والعرفان  بالشكر  أتقدم  أن  المقام  هذا  يف  لي  يطيُب  وختامًا 
والتقدير لمعالي الشيخ/إبراهيم بن عبداهلل الغيث والشيخ إبراهيم 
بن صالح الخضيري-حفظهما اهلل- الذين استفدُت من نصائحهما 
وعلمهما وتوجيهاهتما، على الرغم من كثرة أعبائهما ومشاغلهما. 
يف  وسعًا  يدخرا  فلم  حسناهتما،  موازين  يف  يجعلها  أن  اهلل  أسأل 
إنه  ُيبارك  يف عملهما ووقتهما،  توجيهي وإرشادي، فأدعو اهلل أن 

سميع قريب مجيب الدعاء.
لمن  والتقدير  بالشكر  أتقدم  أن  المقام  هذا  لي يف  يطيب  كما 
كان مرشدًا ومساندًا لي بنصيحة أوتوجيه، فجزاهم اهلل عني خير 

الجزاء. 
وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


