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احلمد هللا امللك القدوس السالم، فرض الفرائض 
ّوأحكم األحكام أتم إحكام، وجعل حج بيته احلرام 
له أحد أركان اإلسالم ومبانيه العظام، وأشهد أن ال إ

إال اهللا وحده ال رشيك له ذو الفضل واإلنعام 
ًواجلالل واإلكرام، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
ّالقدوة األسوة اإلمام حق اإلمام، أفضل من صىل 
ّوتصدق وحج واعتمر وصام، اللهم صل وسلم 
وبارك عليه وعىل آله الرشفاء الكرام، وعىل أصحابه 

الذين جاؤوا من هداة األنام ومصابيح الظالم، وعىل 
بعدهم سائرين عىل هنجهم وكانوا هلم نظيفي القلوب 

 طيبي الكالم،                   
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              ]١٠: احلرش.[ 

أما بعد، فإن من املعلوم لدى اخلاص والعام من 
أهل اإلسالم أن أعظم نعمة أنعم اهللا هبا عىل الثقلني 
اجلن واإلنس يف آخر الزمان أن بعث فيهم رسوله 
ًالكريم حممدا عليه أفضل الصالة وأتم التسليم، 
إلخراجهم به من الظلامت إىل النور وهدايتهم إىل 

ّل أمته عىل كل خري، وحذرها الرصاط املستقيم، فد ّ
ّمن كل رش، وبلغ البالغ املبني، وقد بنى اهللا دينه 

شهادة أن ال إله إال اهللا وأن : احلنيف عىل مخسة أركان
ًحممدا رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم 
ًرمضان، وحج بيت اهللا احلرام، كام جاء ذلك مبينا يف  ّ

 فيه عن َّسأل النبي حديث جربيل املشهور الذي 
اإلسالم واإليامن واإلحسان والساعة وأماراهتا، وقال 

، وكان ))هذا جربيل أتاكم يعلمكم دينكم((: يف آخره
أن تشهد ((:  له ملا سأله عن اإلسالمجواب النبي 
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ًأن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وتقيم الصالة، 

يت إن استطعت وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج الب
من حديث عمر بن ) ٩٣( رواه مسلم ))إليه سبيال

 .>اخلطاب 
عن ابن ) ١١٣(ومسلم ) ٨( البخاري يويف صحيح

ُبني اإلسالم عىل ((: قال رسول اهللا :  قال{عمر 
ًشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وإقام : مخس

 .))الصالة، وإيتاء الزكاة، واحلج، وصوم رمضان
وأعظم هذه األركان وأمهها الشهادتان، الشهادة هللا 

 بالرسالة، ومقتىض هاتني باأللوهية ولنبيه حممد 
ًالشهادتني أن ال يعبد إال اهللا، وأن تكون العبادة طبقا ملا  ّ ُ

، وكل عمل ال ينفع صاحبه عند اهللا جاء به رسول اهللا 
ّإال إذا كان خالصا هللا ومطابقا لسنة رسول اهللا  ً ً ّ. 

وأعظم األركان بعد الشهادتني الصالة، وهي عمود 
اإلسالم، وناهية عن الفحشاء واملنكر، وهي آخر ما 
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ُيفقد من الدين يف احلياة الدنيا، وأول ما حياسب عليه 
العبد يوم القيامة، وهي صلة قوية بني العبد وبني ربه 

 .لتكررها يف كل يوم وليلة مخس مرات
رهنا اهللا هبا يف آيات كثرية وبعد الصالة الزكاة التي ق

من القرآن الكريم، ونفعها متعد؛ يستفيد بإخراجها 
ًصاحب املال أجرا عظيام، وينتفع هبا الفقري، وهي يشء  ً
قليل فرضه اهللا يف أموال األغنياء يف كل سنة ال يرض 

ُالغني إخراجه، وفائدته للفقري عظيمة َّ. 
ة هو وبعد الزكاة الصيام، وهو صيام شهر يف السن

 .شهر رمضان
 .ّثم احلج الذي جيب يف العمر مرة واحدة

وقد كثرت املؤلفات يف بيان أحكام احلج والعمرة من 
املتقدمني واملتأخرين، وفيها املطول واملخترص، ومن أنفع 

بن عبد ااملؤلفات املخترصة رسالة شيخنا الشيخ عبد العزيز 
كثري التحقيق واإليضاح ل: ، وهي بعنوان~اهللا بن باز 
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ّمن مسائل احلج والعمرة والزيارة عىل ضوء الكتاب والسنة، 

ُوترمجت إىل عدة وقد طبعت هذه الرسالة عرشات املرات 
ّوعم نفعها وصار هلا قبول عند طلبة العلم وكانت لغات 

هـ عىل نفقة امللك عبد العزيز ١٣٦٣طبعتها األوىل يف عام 
 بعد ذلك يضيف فيها زيادات ~، وكان ~
 .هـ١٤٢٠ سنة ~ات، وكانت وفاته وحتقيق

وقد كنت راغبا منذ زمن يف كتابة رسالة يف احلج 
ّوالعمرة، وقد يرس اهللا حتقق هذه الرغبة يف هذا العام 

تبصري : هـ بتأليف هذه الرسالة املخترصة، وسميتها١٤٢٨
ّالناسك بأحكام املناسك عىل ضوء الكتاب والسنة واملأثور 

 .عن الصحابة
ّ أن يتقبل مني هذا العمل، ويمن عيل وأسأل اهللا 

ّباملثوبة، وأن ينفع به طالب العلم وقاصدي بيت اهللا احلرام، 
وأن يثيب من نرشه، أو سعى يف نرشه وأن يوفق املسلمني 

 .للفقه يف الدين والثبات عىل احلق؛ إنه سميع جميب
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 آداب وأخالق يكون عليها الناسك

 يف حجه وعمرته
ن عليه الناسك يف حجه  أهم ما جيب أن يكوـ١

وعمرته أن خيلص عمله هللا، وأن يسلم من الرياء 
والسمعة؛ ليظفر باألجر والثواب يف حجه وعمرته؛ 

:  قال>عن أيب هريرة ) ٧٤٧٥(ففي صحيح مسلم 
أنا أغنى : قال اهللا تبارك وتعاىل((: قال رسول اهللا 

ًالرشكاء عن الرشك، من عمل عمال أرشك فيه معي 
) ٢٨٩٠(، ويف سنن ابن ماجه )) ورشكهغريي تركته

 قال يف  أن النبي >بإسناد فيه ضعف عن أنس 
، وقد ))اللهم حجة ال رياء فيها وال سمعة((: حجته

 يف السلسلة الصحيحة ~أورد الشيخ األلباين 
 .ًما يعضده ويكون به حسنا لغريه) ٢٦١٧(

أن جيتهد احلاج يف معرفة أحكام احلج والعمرة ـ ٢
ً عىل بصرية، فيقتني منسكا يف ذلك، ومن أنفع ليؤدهيام
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ما يقتنيه منسك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز 

ً الذي تقدم التنويه به قريبا، وأن يسأل أهل ~ ّ
 .العلم عن اليشء قبل فعله حتى ال يقع يف اخلطأ

 أن حيرص يف سفره للحج عىل صحبة األخيار ـ٣
ًالذين يستفيد منهم علام وأدبا؛ ففي ص  البخاري حيحيً

عن أيب موسى األشعري ) ٦٦٩٢(ومسلم ) ٥٥٣٤(
مثل اجلليس الصالح ((:  قال عن النبي >

والسوء كحامل املسك ونافخ الكري؛ فحامل املسك 
ًإما أن حيذيك وإما أن تبتاع منه، وإما أن جتد منه رحيا 
طيبة، ونافخ الكري إما أن حيرق ثيابك، وإما أن جتد 

 .))ًرحيا خبيثة
 ه من املالأن يكون معه يف سفره ما حيتاج إلي ـ٤

ومن ((: حتى ال حيتاج إىل ما عند الناس؛ وقد قال 
رواه  ))ّيستعفف يعفه اهللا، ومن يستغن يغنه اهللا

من حديث أيب ) ٢٤٢٤(ومسلم ) ١٤٦٩(البخاري 
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 .>سعيد اخلدري 

 أن يتحىل باألخالق الكريمة ويعامل غريه ـ٥
اتق اهللا حيثام كنت، (( :معاملة حسنة؛ وقد قال 

وأتبع السيئة احلسنة متحها، وخالق الناس بخلق 
بإسناد حسن من ) ١٩٨٧( رواه الرتمذي ))حسن

من ) ٤٧٧٦(، ويف صحيح مسلم >حديث أيب ذر 
ً مرفوعا، {حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة ((: وفيه
باهللا واليوم اآلخر، وليأت إىل فلتأته منيته وهو يؤمن 

أن يعامل : ، واملعنى))الناس الذي حيب أن يؤتى إليه
 .الناس بمثل ما حيب أن يعاملوه به

 أن يشتغل بالذكر والدعاء واالستغفار وحيفظ ـ٦
ّلسانه إال من الكالم باخلري، ويشغل وقته فيام يعود 
عليه بالعاقبة احلميدة يف الدنيا واآلخرة، وقد قال 

ًمن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ((: 
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من ) ٧٤(ومسلم ) ٦٤٧٥( رواه البخاري ))ليصمت

نعمتان مغبون ((: ، وقال >حديث أيب هريرة 
 رواه البخاري ))ّالصحة والفراغ: فيهام كثري من الناس

 .{من حديث ابن عباس ) ٦٤١٢(
:  أن حيذر إيذاء غريه بقول أو فعل؛ لقوله ـ٧

 رواه البخاري ))املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده((
 ).٦٤(ومسلم ) ١٠(

ًوحيذر أيضا إيذاء غريه برائحة الدخان اخلبيثة إذا كان 
قد ابتيل برشبه، بل جيب عليه أن يرتك رشبه ويتوب إىل اهللا 

للاملً بالصحة وإضاعةًا من ذلك؛ ألن فيه إرضار . 
تيان هبذه األخالق وينبغي للمسلم أن حيرص عىل اإل

ّواآلداب احلسنة يف أحواله كلها، ويتأكد ذلك يف سفره إىل 
 .احلج والعمرة

 فضل احلج والعمرة
 يف فضل احلج والعمرة ثبت عن الرسول 
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 :أحاديث، منها

العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهام، ((:  قوله ـ١
 رواه البخاري ))ّواحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة

 .> من حديث أيب هريرة) ٣٢٨٩(ومسلم ) ١٧٧٣(
تابعوا بني احلج والعمرة؛ فإهنام ((:  وقوله ـ٢

ينفيان الفقر والذنوب كام ينفي الكري خبث احلديد 
والذهب والفضة، وليس للحجة املربورة ثواب إال 

وابن خزيمة يف صحيحه ) ٨١٠( رواه الرتمذي ))اجلنة
بن مسعود من حديث ا) ٢٦٣١(والنسائي ) ٢٥١٢(

) ٢٦٣٠(ورواه النسائي وإسناده عندهم حسن، ، >
، وليس فيه {بإسناد صحيح من حديث ابن عباس 

 . واجلملة األخرية))والذهب والفضة((
يا ((:  أهنا قالت< عن عائشة أم املؤمنني ـ٣

نرى اجلهاد أفضل العمل، أفال نجاهد؟ ! رسول اهللا
ُلُكن أفضل اجلهاد! ال: قال  رواه ))ٌحج مربور: ََّ
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) ٣/٣٨٢ (، وذكر احلافظ يف الفتح)١٥٢٠(البخاري 

َّلُكن((أن األكثر ضبط   بضم الكاف خطاب للنساء، ))َ
ُوأنه روي بكرس الكاف وزيادة ألف قبلها 

واألول أكثر فائدة؛ ألنه يشتمل ((: لالستدراك، وقال
عىل إثبات فضل احلج وعىل جواب سؤاهلا عن 

ُفظ أيضا أنه قد يفهم من ، ويقوي ما قاله احلا))اجلهاد ً
رواية لفظ االستدراك أن احلج أفضل من اجلهاد، 
ًوهو خالف ما جاء مبينا يف حديث أيب هريرة اآليت  َّ

 .بعد هذا احلديث
وابن خزيمة يف صحيحه ) ٢٩٠١(ورواه ابن ماجه 

: قلت((: ، ولفظه عن عائشة أم املؤمنني قالت)٣٠٧٤(
عليهن : هاد؟ قالهل عىل النساء من ج! يا رسول اهللا
 .))احلج والعمرة: جهاد ال قتال فيه

:  سئلأن رسول اهللا (( > عن أيب هريرة ـ٤
ثم : إيامن باهللا ورسوله، قيل: أي العمل أفضل؟ قال
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: ثم ماذا؟ قال: ، قيلاجلهاد يف سبيل اهللا: ماذا؟ قال
 ).٢٤٨(ومسلم ) ٢٦( رواه البخاري ))حج مربور

:  يقولعت النبي سم: قال > عن أيب هريرة ـ٥
 ))من حج هللا فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه((

 ).٣٢٩١(ومسلم ) ١٥٢١(رواه البخاري 
أما علمت ((: > لعمرو بن العاص  قوله ـ٦

ـ أن اإلسالم هيدم ما كان قبله؟ وأن ! ـ يا عمرو
اهلجرة هتدم ما كان قبلها؟ وأن احلج هيدم ما كان 

 ).٣٢١( رواه مسلم ))قبله؟
ّواحلج املربور هو الذي يأيت به املسلم وفقا لسنة  ً

  أن رسول اهللا >، حلديث جابر الرسول 
لتأخذوا مناسككم؛ فإين ال أدري لعيل ال أحج ((: قال

ورواه عنه )٣١٣٧( رواه مسلم ))بعد حجتي هذه
 بإسناد صحيح عىل رشط البخاري) ٣٠٦٢(النسائي 

وا مناسككم فإين خذ! يا أهيا الناس((: ومسلم، ولفظه
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، مع البعد عن ))ال أدري لعيل ال أحج بعد عامي هذا

ُالرفث والفسوق، واالمتناع عام منع املحرم من فعله، 
ًوعالمة كون احلج مربورا أن يتحول املسلم بعد حجه 
من احلسن إىل األحسن، ومن السيئ إىل احلسن، فإذا 
ُكان قبل حجه ابتيل بالوقوع يف يشء من املعايص 

ُليه أن يتوب يف حجه توبة نصوحا يقلع فيها عن فع ً
الذنوب ويندم عىل ما حصل منه ويعقد العزم يف 
املستقبل عىل أال يعود إليها، وإذا كان الذنب يتعلق 
بحقوق لآلدميني فعليه أن يردها إليهم إن كانت مالية 
إذا كانوا مل يعفوه منها، أو يطلب منهم املساحمة إذا 

يده، إال إذا هم بلسانه وم يف إيذائكانت اإلساءة إليه
عالمهم بذلك مفسدة وفرقة علم أنه يرتتب عىل إ

وشحناء فيكتفي بطلب املساحمة منهم بألفاظ عامة، 
فيفتح لنفسه مع الثناء عليهم بام يليق هبم والدعاء هلم 

 معمورة بتقوى اهللا احلج باب خري ويبدأ حياة جديدةب
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ذا كان قبل احلج عىل واالستقامة عىل أمر اهللا، وأما إ

حالة سيئة واستمر عليها بعد احلج فإن ذلك عالمة 
 .عىل عدم ظفره برب احلج

والذنوب التي تكفرها األعامل الصاحلة كالصالة 
  : واحلج وغري ذلك هي الصغائر؛ لقول اهللا 

         
ت اخلمس، واجلمعة الصلوا((: ، وقوله ]٣١: النساء[

إىل اجلمعة، ورمضان إىل رمضان، مكفرات ما بينهن إذا 
عن أيب هريرة ) ٥٥٢( رواه مسلم ))اجتنبت الكبائر

 .، وأما الكبائر فإن الذي يكفرها هو التوبة منها>
فبتوبة احلاج من الذنوب كبريها وصغريها يظفر 

وم ولدته أمه، وأما إذا مل يتب برجوعه من حجه كي
منها وفعلها أو عزم عىل فعلها فإنه مؤاخذ عىل ذلك، 
: قال ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل من سورة األنعام
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         ]األنعام :
 يعملها عىل واعلم أن تارك السيئة الذي ال((: ]١٦٠

ُتارة يرتكها هللا، فهذا تكتب له حسنة عىل : ثالثة أقسام
كفه عنها هللا تعاىل، وهذا عمل ونية، وهلذا جاء أنه 
: ُيكتب له حسنة، كام جاء يف بعض ألفاظ الصحيح

ارة يرتكها ، أي من أجيل، وت))ّفإنه تركها من جرائي((
ًنسيانا وذهوال عنها، فهذا ال له وال عليه؛ ألنه مل ينو 
ًخريا وال فعل رشا، وتارة يرتكها عجزا وكسال عنها  ً ً ً
بعد السعي يف أسباهبا والتلبس بام يقرب منها، فهذا 
بمنزلة فاعلها، كام جاء يف احلديث الصحيح عن النبي 

القاتل إذا التقى املسلامن بسيفيهام ف((:  أنه قال
هذا القاتل، فام ! يا رسول اهللا: واملقتول يف النار، قالوا

، ))ًإنه كان حريصا عىل قتل صاحبه: بال املقتول؟ قال
) ٧٢٥٣(ومسلم ) ٣١(وهذا احلديث رواه البخاري 

 .>عن أيب بكرة 
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 وجوب احلج والعمرة

ّيف العمر مرة عىل الفور احلج والعمرة واجبان 
، وجيبان بالنذر، فإذا نذر واحدة، وما زاد فهو تطوع

ًحجا أو عمرة وجب عليه الوفاء بنذره، وإذا دخل يف 
ًحج أو عمرة تطوعا وجب عليه إمتامهام؛ لقول اهللا 

 :              ]١٩٦: البقرة[. 
ّواحلج واجب بالكتاب والسنة واإلمجاع؛ لقول 

 : اهللا                   
                      ] آل
: ُبني اإلسالم عىل مخس((: ، وقوله ]٩٧: عمران

ًشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وإقام 
 رواه ))الصالة، وإيتاء الزكاة، واحلج، وصوم رمضان

عن عبد اهللا بن عمر ) ١١٣(ومسلم ) ٨(بخاري ال
اإلسالم (( : يف حديث جربيل املشهور، وقوله {

ًأن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وتقيم 
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الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت 

 بن عن عمر) ٩٣( رواه مسلم ))إن استطعت إليه سبيال
خطبنا ((: ريرة قال، وحلديث أيب ه>اخلطاب 

ُقد فرض عليكم ! أهيا الناس:  فقالرسول اهللا 
َّأكل عام يا رسول اهللا؟ : احلج فحجوا، فقال رجل

لو قلت : ًفسكت حتى قاهلا ثالثا، فقال رسول اهللا 
 احلديث، أخرجه مسلم ))َنعم لوجبت، وملا استطعتم

، وقد أمجع املسلمون عىل وجوب احلج عىل )٣٢٥٧(
 .يه رشوطهمن توفرت ف

 :وأما العمرة فيدل لوجوهبا أحاديث
! يا رسول اهللا((: قلت:  قالت< عن عائشة ـ١

 جهاد ال عليهن! نعم: هل عىل النساء من جهاد؟ قال
) ٢٥٣٢٢( رواه اإلمام أمحد ))احلج والعمرة: قتال فيه

، وإسناده )٣٠٧٤(وابن خزيمة ) ٢٩٠١(وابن ماجه 
ط الشيخني، وقال عند اإلمام أمحد وابن ماجه عىل رش
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عليهن : (ابن خزيمة عقب إخراج احلديث يف قوله 

وإعالمه أن اجلهاد الذي عليهن ((): اد ال قتال فيهجه
جبة كاحلج؛ إذ ظاهر احلج والعمرة بيان أن العمرة وا

عىل : (أنه واجب؛ إذ غري جائز أن يقال) عليهن: (قوله
 .))ما هو تطوع غري واجب) املرء

: >يث جربيل عن عمر  يف حد قوله ـ٢
ًاإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، ((

وأن تقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وحتج وتعتمر، وتغتسل 
 رواه ابن ))ّمن اجلنابة، وأن تتم الوضوء، وتصوم رمضان

 ،بإسناد صحيح رجاله ثقات) ٣٠٦٥(خزيمة 
 .)) صحيحإسناد ثابت((: ، وقال)٢/٢٨٢(والدارقطني 

  أنه أتى النبي >ُ عن أيب رزين العقييل ـ٣
إن أيب شيخ كبري ال يستطيع ! يا رسول اهللا((: فقال

َّحج عن أبيك : الظعن، قالاحلج وال العمرة وال 
هذا حديث ((: ، وقال)٩٣٠( رواه الرتمذي ))واعتمر
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 . وهو عىل رشط مسلم))حسن صحيح

ّ عن الصبي بن معبد أنه قال لعمر ـ٤ َ بن اخلطاب ُّ
ًإين كنت رجال أعرابيا نرصانيا ! يا أمري املؤمنني((: > ً ً

وإين أسلمت، وأنا حريص عىل اجلهاد، وإين وجدت احلج 
ًوالعمرة مكتوبني عيل، فأتيت رجال من قومي فقال يل َّ :

ًامجعهام واذبح ما استيرس من اهلدي، وإين أهللت هبام معا، 
ّهديت لسنة نبيك : >فقال يل عمر   رواه أبو داود ))ُ

 .بإسناد صحيح عىل رشط البخاري ومسلم) ١٧٩٩(
 رشوط احلج والعمرة

احلج والعمرة واجبان عىل كل مسلم عاقل بالغ 
ًحر قادر، وتزيد املرأة رشطا سادسا، وهو وجود  ً
املحرم الذي يسافر معها، فالكافر ال يؤمر باحلج 
والعمرة قبل إسالمه وال يصحان منه لو فعلهام، بل 
ًهو مأمور باألصول وهي اإليامن، وبالفروع تبعا 

خطاب مسألة لألصول عىل القول الصحيح يف 
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 : الكفار بفروع الرشيعة لقول اهللا     

                          
     ]وقوله عن الكفار يف ]٧ـ٦: فصلت 
 : م عن أسباب دخوهلم سقرجواهب     

                   
                      

             ]٤٧ ـ ٤٣: املدثر[ ،
 : وقوله              

    ]؛ وفائدة خطاهبم بالفروع ]٣٢ ـ ٣١: القيامة
أهنم يؤاخذون عىل ترك األصول والفروع، وهلذا 
يتفاوت الكفار يف دركات النار كام يتفاوت املسلمون 
يف درجات اجلنة، وهذا التفاوت يف الدركات سببه 

مثل تفاوت كفر املنافقني ّالتفاوت يف شدة الكفر، 
واملجوس وأهل الكتاب، والتفاوت يف األذى والصد 

 : عن سبيل اهللا، كام قال اهللا       
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        ]قال ابن ]٨٨: النحل ،
عىل صدهم ًعىل كفرهم، وعذابا ًأي عذابا ((: كثري

 : ، وقال))الناس عن اتباع احلق          
                          

      ]وقال]٩٠: آل عمران ، :      
                          
                      

 .]١٦٩ـ ١٦٨: النساء[
ّواملجنون ال يؤمر باحلج والعمرة وال يصحان منه لو 

: ُرفع القلم عن ثالثة((: أتى هبام لفقده عقله؛ لقوله 
يقظ، وعن الصبي حتى حيتلم، وعن عن النائم حتى يست
ّعن عيل ) ٤٤٠٣( رواه أبو داود ))املجنون حتى يعقل

ً بإسناد صحيح عىل رشط الشيخني، وصح أيضا >
 .}من حديث عائشة وابن عباس 
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والصبي والعبد ال جيبان عليهام، ولو فعالمها 

ًصحا نفال ؛ حلديث ابن عباس ُ وأجر من حج هبامّ
يا رسول : ًا هلا فقالترفعت امرأة صبي((:  قال{
 رواه مسلم ))ولك أجر! نعم: أهلذا حج؟ قال! اهللا

عن ) ١٨٥٨(، وروى البخاري يف صحيحه )٣٢٥٤(
َّحج يب مع رسول اهللا ((: قال {بن يزيد  السائب ُ

 .)) وأنا ابن سبع سنني
ّوال جيزهيام عن حجة اإلسالم، بل حيجان حجة 

:  قال{س أخرى بعد البلوغ والعتق؛ حلديث ابن عبا
أيام عبد حج به : احفظوا عني وال تقولوا قال ابن عباس((

ًأهله ثم أعتق فعليه احلج، وأيام صبي حج به أهله صبيا ثم  ُ
 احلديث، رواه ابن أيب شيبة ))أدرك فعليه حجة الرجل

وإسناده صحيح، وابن أيب شيبة شيخ ) ١٤٨٧٥(
البخاري ومسلم، وإسناده عىل رشطهام، ورواه البيهقي 

وا احفظ(( :{ ، وقول ابن عباس)٤/٣٢٥(مرفوعا 
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 يدل عىل أنه مرفوع إىل ))قال ابن عباس: عني وال تقولوا

 .رسول اهللا 
: والقادر هو القادر ببدنه وماله؛ لقول اهللا 

         
  ]والعمرة ج، فمن عجز عن احل]٩٧: آل عمران 

ًهلرم أو مرض ال يرجى برؤه أو كان قادرا ببدنه 
وليس عنده مال حيج به أو يعتمر مل جيبا عليه، ومن 
عجز ببدنه وعنده مال لزمه أن ينيب من حيج عنه 
ويعتمر، ولغريه أن حيج عنه ويعتمر حلديث أيب رزين 

! يا رسول اهللا((:  فقال أنه أتى النبي >العقييل 
ري ال يستطيع احلج وال العمرة وال إن أيب شيخ كب

َّحج عن أبيك واعتمر: لظعن، قالا ً وقد تقدم قريبا ))ُ ّ
يف وجوب احلج والعمرة، وحلديث الفضل بن عباس 

جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع ((:  قال{
إن فريضة اهللا عىل عباده يف احلج ! يا رسول اهللا: قالت
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ًأدركت أيب شيخا كبريا ال يستطيع  أن يستوي عىل ً

 ))!نعم: الراحلة، فهل يقيض عنه أن أحج عنه؟ قال
، ويف هذا )٣٢٥٢(ومسلم ) ١٨٥٤(رواه البخاري 

 .ًاحلديث أيضا دليل عىل حج املرأة عن الرجل
ُومن مات وهو مل حيج وله مال أخرج من تركته ما 
ُحيج به عنه، ولغريه أن حيج عنه؛ حلديث بريدة بن 

أة ماتت أمها سألت النبي ، وفيه أن امر>احلصيب 
:  قط، أفأحج عنها؟ قالإهنا مل حتج((:  فقالت
 ).٢٦٩٧( رواه مسلم ))ّحجي عنها

واملرأة القادرة ببدهنا وماهلا ال تكون مستطيعة إال 
ال تسافر املرأة ((: بوجود حمرم هلا حيج معها؛ لقوله 

إال مع ذي حمرم، وال يدخل عليها رجل إال ومعها 
إين أريد أن أخرج يف ! يا رسول اهللا: رجلحمرم، فقال 

اخرج : جيش كذا وكذا، وامرأيت تريد احلج؟ فقال
عن ) ٣٢٧٢(ومسلم ) ١٨٦٢( رواه البخاري ))معها
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 السائل يف هذا ، فقد أرشد النبي {ابن عباس 

احلديث إىل ترك اجلهاد ليسافر مع امرأته للحج، ولو 
ّحجت املرأة بغري حمرم صح حجها وأثمت َّ  لسفرها ّ

بدون حمرم؛ ألن اشرتاط املحرم رشط للوجوب ال 
للصحة، وللمرأة التي يف مكة أن حتج مع رفقة 
مأمونة؛ ألن احلج من مكة ال سفر فيه، فال يشرتط له 
املحرم، وحمرم املرأة زوجها ومن حترم عليه عىل 
التأبيد بنسب أو سبب مباح، فاملحرم من النسب 

 وخاهلا، واملحرم من كأبيها وابنها وأخيها وعمها
السبب إما برضاع كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخاهلا 
من الرضاع، وإما بمصاهرة كأيب زوجها وابنه وزوج 

 .أمها الذي دخل هبا وزوج بنتها
 املالعن؛ فإن ))أو بسبب مباح((وخرج بقيد 

املالعنة حترم عليه عىل التأبيد وال يكون حمرما 
 أو  كأخت زوجتهة إىل أجلُومن حرمت عليه املرأ.هلا
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عمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها ال يكون 

 من رشط املحرم للمرأة أن حترم عليه ًحمرما هلا؛ ألن
 .عىل التأبيد

 أركان احلج والعمرة
أركان احلج والعمرة هي التي جيب اإلتيان هبا، 

 .ًوال يكفي أن يؤتى بيشء بدال عنها
اإلحرام، والطواف، :  هيوللعمرة ثالثة أركان،

والسعي، وهذه األركان أركان للحج مع ركن رابع 
 .وهو الوقوف بعرفة

واإلحرام هو نية الدخول يف النسك، فال ينعقد 
إنام ((: اإلحرام إال بحصول النية يف القلب؛ لقوله 

 رواه ))األعامل بالنيات، وإنام لكل امرئ ما نوى
بن اخلطاب عن عمر ) ٤٩٢٧(ومسلم ) ١(البخاري 

): ٥٥: ص(، وقال ابن املنذر يف اإلمجاع >
َّوأمجعوا عىل أنه إن أراد أن هيل بحج فأهل بعمرة أو ((
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َّأراد أن هيل بعمرة فلبى بحج، أن الالزم له ما ع قد َّ

 .))عليه قلبه ال ما نطق به لسانه
والطواف طواف اإلفاضة للحج بعد اإلفاضة من 

 : عرفة ومزدلفة؛ لقول اهللا           
    ]قالت<، وحلديث عائشة ]٢٩: احلج  :

 فأفضنا يوم النحر، فحاضت حججنا مع النبي ((
 منها ما يريد الرجل من أهله، صفية، فأراد النبي 

حابستنا هي؟ : إهنا حائض، قال! يا رسول اهللا: فقلت
: قالأفاضت يوم النحر، ! يا رسول اهللا: قالوا
 ).٣٢٢٣(ومسلم ) ١٧٣٣( رواه البخاري ))اخرجوا
 أي حابستنا يف مكة حتى ))حابستنا هي؟ ((: فقوله

تطهر وتطوف طواف اإلفاضة؟ قال ابن قدامة يف 
وهو ركن للحج ال يتم إال به، ال ((): ٥/٣١١(املغني 

 :  قالًنعلم فيه خالفا؛ وألن اهللا      
      هو من فرائض : ، قال ابن عبد الرب
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 .))احلج ال خالف يف ذلك بني العلامء

والطواف للعمرة أول طواف يأيت به املعتمر إذا 
أمجعوا ((): ١/٣٤٤(قدم مكة، قال يف بداية املجتهد 

:  أي))عىل أنه ليس عىل املعتمر إال طواف القدوم
) ٣١٢/ ٥(، وقال ابن قدامة يف املغني طواف العمرة

ًيف معرض االستدالل لكون طواف اإلفاضة ركنا يف 
وألن احلج أحد النسكني، فكان ((: احلج، قال

 .))ًالطواف ركنا كالعمرة
والعمرة لغة الزيارة، ويف الرشع زيارة البيت 
العتيق للطواف به والسعي بني الصفا واملروة، وقد 

 بالبيت وسعى بني الصفا واملروة يف طاف النبي 
) ١٧٩٣(ء واجلعرانة، وروى البخاري عمريت القضا

سألنا ابن ((: عن عمرو بن دينار قال) ٢٩٩٩(ومسلم 
 عن رجل طاف بالبيت يف عمرة ومل يطف { عمر

 قدم النبي : أيأيت امرأته؟ فقال: بني الصفا واملروة



   تبصري الناسك بأحكام املناسك  
ّفطاف بالبيت سبعا، وصىل خلف املقام ركعتني،  ً

 يف  كان لكمًوطاف بني الصفا واملروة سبعا، وقد
 .))رسول اهللا أسوة حسنة

ّوالسعي للعمرة بعد الطواف كام تقدم من فعله 
 يف عمريت القضاء واجلعرانة وحديث ابن عمر 

، والسعي للحج يف حق املتمتع بعد طواف {
اإلفاضة، وأما القارن واملفرد فبعد طواف القدوم أو 
بعد طواف اإلفاضة، فإذا مل يفعله بعد القدوم لزم 

 :  بعد اإلفاضة، قال اهللا اإلتيان به    
                            

               ]وقال ]١٥٨: البقرة ،
اسعوا؛ فإن السعي قد ! يا أهيا الناس((: رسول اهللا 

ومن ) ٢/٢٥٥(طني  رواه الدارق))كتب عليكم
، ورجال الدارقطني ثقات، )٥/٩٧(طريقه البيهقي 

إال معروف بن مشكان وقد قال فيه ابن حجر يف 
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ّ، فإسناد احلديث حسن، وحسنه ))صدوق((: التقريب

ّ، وصححه املزي وابن )٨/٨٢(النووي يف املجموع 
 ~عبد اهلادي، انظر إرواء الغليل للشيخ األلباين 

 ذكر طرق أخرى للحديث غري ً، وفيه أيضا)١٠٧٢(
حج اهللا َّما أتم ((: <هذا الطريق، وقالت عائشة 

 رواه ))رته ما مل يطف بني الصفا واملروةامرئ وال عم
، ولفظ األثر )٣٠٨٠(ومسلم ) ١٧٩٠(البخاري 

ما ! لعمري((: عند ابن جرير يف تفسري آية البقرة قالت
َحج من مل يسع بني الصفا واملروة؛ ألن اهللا َْ  تبارك َ

 : وتعاىل يقول                (( ،
 .وإسناده عىل رشط البخاري ومسلم

وهذه األركان الثالثة للحج والعمرة جممع عليها 
 .إال السعي فإنه ركن عند مجهور العلامء

: والركن الرابع يف احلج الوقوف بعرفة؛ قال اهللا 
       فإن ]١٩٨: البقرة[اآلية ،
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اإلفاضة من عرفة إنام تكون بعد الوقوف فيها، وهو 
الركن الذي يفوت احلج بفواته؛ حلديث عبد الرمحن بن 

 وهو واقف شهدت رسول اهللا ((:  قال>يعمر 
! يا رسول اهللا: بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا

 فمن جاء قبل صالة احلج عرفة،: كيف احلج؟ قال
 احلديث رواه أصحاب ))َّالفجر ليلة مجع فقد تم حجه

، وهو )٣٠١٥(السنن األربعة وهذا لفظ ابن ماجه 
حديث صحيح إسناده عىل رشط البخاري ومسلم إال 

: ص(بكري بن عطاء وهو ثقة، وقال ابن املنذر يف اإلمجاع 
وأمجعوا عىل أن الوقوف بعرفة فرض، ال حج ((): ٦٤
 .))فاته الوقوف هباملن 

 واجبات احلج والعمرة
واجبات احلج والعمرة هي التي جيب اإلتيان هبا، 
ب ُوإن مل يؤت هبا جربت بدم؛ ال يأكل منه من وج

: { لفقراء احلرم؛ لقول ابن عباس ُعليه ويطعم
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ً نسكه شيئا أو تركه فليهرق دمامن نيس من((  رواه ))ً

 . صحيحعنه بإسناد) ٤١٩/ ١(مالك يف املوطأ 
 :والواجبات يف العمرة اثنان، ويف احلج سبعة

َّ بني اإلحرام من امليقات؛ ألن الرسول : األول
هن هلن، ولكل آت أتى عليهن من ((: املواقيت، وقال

غريهم ممن أراد احلج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن 
 رواه البخاري ))حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة

، فمن {ن ابن عباس ع) ٢٨٠٤(ومسلم ) ١٨٤٥(
ًمر باملواقيت مريدا  احلج أو العمرة سواء كان من أهل َّ

 . أو من غريهم وجب عليه اإلحرام منهاتلك املواقيت
احللق أو التقصري عند اإلحالل من احلج : الثاين

  :     والعمرة؛ لقول اهللا 
         

      ]٢٧: الفتح[ ،
         : ولقوله
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: اللهم اغفر للمحلقني، قالوا((: ، ولقوله ]١٩٦: البقرة[

اللهم اغفر للمحلقني، : وللمقرصين؟ قال! رسول اهللايا 
اللهم اغفر : وللمقرصين؟ قال! يا رسول اهللا: قالوا

: وللمقرصين؟ قال! يا رسول اهللا: للمحلقني، قالوا
) ٣١٤٨(ومسلم ) ١٧٢٨( رواه البخاري ))وللمقرصين
 .> عن أيب هريرة

واإلحرام من امليقات واحللق أو التقصري واجبان 
 . والعمرةيف احلج

الوقوف بعرفة إىل : من واجبات احلج: الثالث
 >ًغروب الشمس ملن وقف هبا هنارا؛ حلديث جابر 

ًفلم يزل واقفا حتى غربت ((: ، وفيهيف صفة حجه 
 ))ًهبت الصفرة قليال حتى غاب القرصالشمس وذ

لتأخذوا ((: ، وقد قال )٢٩٥٠(رواه مسلم 
بعد حجتي مناسككم؛ فإين ال أدري لعيل ال أحج 

 .> عن جابر) ٣١٣٧( رواه مسلم ))هذه
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 : ؛ لقول اهللا املبيت بمزدلفة: الرابع  
                       
    ]واملشعر احلرام مزدلفة، وألن ]١٩٨: البقرة ،

َّ بات هبا حتى أصبح، ورخص للضعفة من النبي 
لنساء والصبيان باإلفاضة إىل منى يف آخر الليل، رواه ا

عن ابن عمر ) ٣١٣٠(ومسلم ) ١٦٧٦(البخاري 
ومسلم ) ١٦٧٧(ً، ورواه البخاري أيضا {

 ، والرتخيص منه {عن ابن عباس ) ٣١٢٦(
ًهلم يدل عىل وجوب املبيت؛ ألنه لو مل يكن واجبا مل 

ْحيتج فيه إىل الرتخيص َ ُ. 
لعقبة يوم النحر قبل الزوال رمي مجرة ا: اخلامس

وبعده، ورمي اجلمرات الثالث يف أيام الترشيق بعد 
 رمى رسول اهللا ((:  قال>الزوال؛ حلديث جابر 
ر ضحى، وأما بعد فإذا زالت اجلمرة يوم النح

، وحديث ابن عباس )٣١٤١( رواه مسلم ))الشمس
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ُ يسأل يوم النحر بمنى، كان النبي ((:  قال{
حلقت قبل أن : ، فسأله رجل فقالال حرج: فيقول

رميت بعد ما : اذبح وال حرج، قال: أذبح؟ قال
، )١٧٣٥( رواه البخاري ))ال حرج: أمسيت؟ فقال

نا نتحني، فإذا زالت ك((: {ولقول ابن عمر 
، وحلديث )١٧٤٦( رواه البخاري ))الشمس رمينا

 رخص أن رسول اهللا ((: >عاصم بن عدي 
اللذين ون يوم النحر، واليومني للرعاة يف البيتوتة، يرم

) ٣٠٦٩( رواه النسائي ))بعده جيمعوهنام يف أحدمها
وغريه، بإسناد صحيح، وترخيصه للرعاة يف مجع رمي 
ٌّيومني يف أحدمها وعدم إسقاطه عنهم دال عىل 

 .وجوبه
املبيت بمنى ليايل أيام الترشيق الثالث : السادس

:  للمتأخرين، وليلتني للمتعجلني؛ لقول اهللا
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 بات هبا ليايل أيام ، وألن النبي ]٢٠٣: البقرة[
 الترشيق الثالث، ونفر يف اليوم الثالث عرش بعد أن

َّ رخص رمى اجلمرات بعد الزوال، وألن النبي 
للسقاة والرعاة يف ترك املبيت بمنى ليايل أيام 

استأذن ((:  قال{الترشيق؛ حلديث ابن عمر 
 أن يبيت بمكة َاملطلب رسول اهللا عبد ُالعباس بن 

 رواه البخاري ))منى من أجل سقايته، فأذن لهليايل 
 بن ، وحلديث عاصم)٣١٧٧(ومسلم ) ١٦٣٤(

ّعدي املتقدم، والرتخيص للسقاة والرعاة يف ترك 
املبيت بمنى دال عىل وجوبه، ومثل السقاة والرعاة يف 
ذلك من تدعو احلاجة إىل بقائهم يف غري منى كاجلنود 

 .واألطباء ونحوهم
 طاف طواف الوداع؛ ألن النبي : السابع

 > للوداع عند خروجه من مكة، وحلديث ابن عباس
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 بالبيت إال أنه  الناس أن يكون آخر عهدهمُأمر((: قال

ّخفف عن احلائض ومسلم ) ١٧٥٥( رواه البخاري ))ُ
، والرتخيص للحائض يف ترك طواف )٣٢٢٠(

الوداع يدل عىل وجوبه، ومثل احلائض يف ذلك 
كان الناس ((:  قال{ النفساء، وحلديث ابن عباس

رن ال ينف: ينرصفون يف كل وجه، فقال رسول اهللا 
 رواه مسلم ))تى يكون آخر عهده بالبيتأحد ح

 ملا  أن النبي <، وحلديث عائشة )٣٢١٩(
 فلام علم أهنا ))حابستنا هي؟((: حاضت صفية قال

، رواه البخاري ))اخرجوا((: أفاضت يوم النحر قال
ً، وقد تقدم قريبا يف أركان )٣٢٢٣(ومسلم ) ١٧٣٣( ّ

 .احلج والعمرة
 املستحبات يف احلج والعمرة

تحبات هي املندوبات التي ينبغي للحاج املس
واملعتمر اإلتيان هبا ليظفر بثواهبا وأجرها، وال يلزمه 
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برتكها دم وال يلحقه إثم، إال إذا كان تركها رغبة عنها 

ّفمن رغب عن سنتي فليس ((: فإنه يأثم؛ لقوله 
، )١٤٠١(ومسلم ) ٥٠٦٣( رواه البخاري ))ّمني

 ما جاء يف الكتاب ّواملراد بالسنة يف هذا احلديث
ًوالسنة سواء كان فرضا أو واجبا أو مستحبا،  ً ً ّ
واملندوبات يف احلج والعمرة كثرية، منها الرمل 
واالضطباع يف أول طواف يأيت به املحرم بحج أو 
عمرة إذا قدم مكة، وتقبيل احلجر األسود يف الطواف 
أو استالمه أو اإلشارة إليه، والتكبري عند ذلك، 

ركن اليامين، وصالة ركعتني بعد الطواف واستالم ال
ًسواء كان الطواف فرضا أو واجبا أو مستحبا،  ً ً
والرشب من ماء زمزم، والصعود عىل الصفا واملروة، 
والذكر والدعاء عليهام مستقبال القبلة، واإلرساع يف 
السعي بني العلمني، والبقاء يف منى يوم الرتوية وليلة 

بعد رمي اجلمرة األوىل عرفة، والدعاء ورفع اليدين 
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واجلمرة الثانية، والتكبري عند رمي اجلمرات، وغري 

 .ذلك
 املواقيت املكانية والزمانية لإلحرام باحلج والعمرة

املواقيت املكانية هي املواضع التي جيب عىل من 
ًمر هبا مريدا احلج أو العمرة اإلحرام منها، وقد جاء  َّ

فعن ابن عباس ، ّبياهنا يف السنة عن رسول اهللا 
 ألهل املدينة ذا َّوقت رسول اهللا ((:  قال{

احلليفة، وألهل الشام اجلحفة، وألهل نجد قرن 
املنازل، وألهل اليمن يلملم، هن هلم وملن أتى عليهن 
من غريهن، ممن أراد احلج والعمرة، ومن كان دون 

 رواه ))، حتى أهل مكة من مكةذلك فمن حيث أنشأ
، وإحرام أهل )٢٨٠٣(لم ومس) ١٥٢٤(البخاري 

مكة من مكة يف هذا احلديث حممول عىل إحرامهم 
باحلج، فإهنم حيرمون من منازهلم، وأما إحرامهم 

 بالعمرة فيكون من خارج احلرم ألمر النبي 
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 باخلروج إىل التنعيم لإلحرام منه رواه <عائشة 

 عن عائشة) ٢٩١٠(ومسلم ) ١٧٦٢(البخاري 
ْ، ويف هذين احلديثني مج< ع أهل مكة ومن يف َ

ٍّحكمهم يف كل من حجهم وعمرهتم بني احلل 
واحلرم، وجاء ذكر هذه املواقيت األربعة يف احلديث 

ومسلم ) ١٣٣( رواه البخاري {عن ابن عمر 
، وامليقات اخلامس ذات عرق هو ألهل )٢٨٠٥(

العراق، وقد جاء ذكره مع املواقيت األربعة يف حديث 
وإسناده ) ٢٦٥٦(، رواه النسائي <عائشة 

صحيح رجاله ثقات، وجاء ذكره وحده يف حديثها 
ّ وقت ألهل أن رسول اهللا ((): ١٧٣٩(عند أيب داود 

 ورجال إسناده عنده هم إسناد ))العراق ذات عرق
احلديث عند النسائي فوق شيخه، وأما ما جاء يف صحيح 

ُملا فتح ((:  قال{عن ابن عمر ) ١٥٣١(البخاري 
 رسول إن! يا أمري املؤمنني: وا عمر فقالواهذان املرصان أت
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ً حد ألهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، اهللا  ّ

ها من فانظروا حذو: ّوإنا إن أردنا قرنا شق علينا، قال
 فمحمول عىل أنه مل ))َّطريقكم، فحد هلم ذات عرق

َّ احلديث املرفوع يف ذلك، فحد ألهل >يبلغ عمر  ُ
كان من موافقاته التي العراق ذات عرق باجتهاده، ف

 .وافق فيها احلق
ومن مل يمر هبذه املواقيت فإنه حيرم عند حماذاهتا 
ّبرا أو جوا أو بحرا، وإن أحرم قبل املواقيت صح  ً ً ً
إحرامه وخالف األوىل، قال ابن املنذر يف اإلمجاع 

 من أحرم قبل امليقات وأمجعوا عىل أن((): ٥٤: ص(
 .))أنه حمرم

ًواقيت أو حاذاها وهو مل يرد حجا َّومن مر هبذه امل
َّأو عمرة فإنه ال يلزمه اإلحرام منها؛ كام دل عليه 

ممن أراد احلج ((: ِّ يف احلديث املتقدممفهوم قوله 
 .))أو العمرة
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َّومن جتاوز ميقاته غري حمرم كاليمني الذي مر 
ًبيلملم مريدا الذهاب إىل املدينة أوال، وكالذي وصل  ًّ

رة يريد الذهاب منها إىل املدينة لزيارة ّإىل جدة بالطائ
 ثم حيرم من ذي احلليفة ميقات مسجد الرسول 

أهل املدينة، فإنه ال يشء عليه يف هذا التجاوز؛ ألنه مل 
يرد اإلحرام من ميقاته، وإنام جتاوزه يف طريقه إىل 

 .املدينة للزيارة ثم اإلحرام من ميقاهتا
ُ أمر ّ جدة ، وبعد وصوله إىلومن أحرم من ميقاته

 عىل إحرامه؛ ألن من فإنه يبقىبالذهاب إىل املدينة 
؛  نسك مل جيز له تركه ووجب عليه أن يتمهدخل يف
 .]١٩٦ :البقرة[  :     لقول اهللا 

َواملواقيت الزمانية هي الشهور التي حيرم فيها  ُ
ر السنة كلها؛ باحلج والعمرة، وهي يف العمرة شهو

ألنه مل يأت دليل عىل ختصيصها يف أشهر معلومة، 
وأما يف احلج ففي أشهره، وهي شوال وذو القعدة 
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 : والعرش األول من ذي احلجة، قال اهللا    

                      
              ]١٩٧: البقرة[ ،

 {وقد جاء بيان هذه األشهر يف أثر عن ابن عمر 
 قول اهللا تعاىل باب ( يفعلقه  البخاري      

     ( ووصله احلاكم)بإسناد ) ٢/٢٧٦
صحيح عىل رشط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي، 
ّوعزاه أيضا ابن كثري يف تفسريه إىل عمر وعيل وابن  ً

، وقال ابن }مسعود وابن الزبري وابن عباس 
ّال حيرم باحلج إال يف أشهر احلج؛ فإن ((: { عباس 

 رواه ابن ))ّمن سنة احلج أن حترم باحلج يف أشهر احلج
بإسناد صحيح عىل ) ٢٥٩٦(خزيمة يف صحيحه 

 قول اهللا باب(ّرشط البخاري، وعلقه البخاري يف 
  تعاىل      (، قال ابن عباس: فقال 
ّمن السنة أن ال حترم باحلج إال يف((: { ّ  أشهر ّ
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ّمن السنة كذا((: ، وقول الصحايب))احلج  له حكم ))ّ

 شوال فاإلحرام باحلج يبدأ يف أول ليلة منالرفع، 
ر من ليلة النحر، وهي سبعون وينتهي بطلوع الفج

تون وال وذي القعدة، وتسع وسَّ إذا تم شهرا شليلة
ً وستون إذا نقصا مجيعا، ليلة إذا نقص أحدمها، وثامن

وأول هذه الليايل ليلة عيد الفطر، وآخرها ليلة عيد 
ُوال يشكل عىل هذا كون مجلة من أعامل  ،األضحى

قصود احلج تكون يف يوم العيد وأيام الترشيق؛ ألن امل
 : ؛ لقوله تعاىلحصول اإلحرام يف هذه األشهر  

          اآلية، وال جمال لإلحرام باحلج
بعد طلوع الفجر من ليلة النحر النتهاء وقت الوقوف 

 .بعرفة
ًوال يشكل عىل ذلك أيضا إطالق اجلمع عىل أقل  ُ

 :   من ثالثة أشهر؛ لقول اهللا    
 : ، وإنام مها قلبان، وقوله]٤: التحريم[         
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           ]فقد جاء ]٧٨: األنبياء ،
ومن إطالق فيه إطالق ضمري اجلمع عىل االثنني، 

 : لفظ اجلمع عىل االثنني قول اهللا         
           ]ُ؛ ألن األم حتجب ]١١: النساء

ًوأيضا من الثلث إىل السدس باثنني فأكثر من اإلخوة، 
 : فمن إطالق اليشء عىل بعضه قول اهللا   

                 ]وإنام مها ]٢٠٣: البقرة ،
 .يوم ونصف يوم

 إحرامه ّولو أحرم باحلج يف غري أشهره صح
ّوفسخه إىل عمرة، فطاف وسعى وحلق أو قرص 
وحتلل، وال عالقة هلذه العمرة بالتمتع الذي هو أحد 
َأنساك احلج الثالثة؛ ألن هذا املحرم مل يفرض العمرة 

 .يف أشهر احلج
:  يف قولهوأما األشهر احلرم التي ذكرها اهللا 
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، فهي ذو القعدة وذو احلجة واملحرم ]٣٦: التوبة[

ورجب، ثالثة رسد، وواحد فرد، فرجب يف وسط 
العام وهو منفرد عن غريه من بقية األشهر احلرم، 

َّذي يؤدى فيه احلج، والثالثة املتوالية هي الشهر ال
وشهر قبله يذهب الناس فيه إىل احلج، وشهر بعده 
يرجع الناس فيه من احلج، فاملحرم ورجب من 
األشهر احلرم وليسا من أشهر احلج، وشوال من 
أشهر احلج وليس من األشهر احلرم، وذو القعدة من 
األشهر احلرم ومن أشهر احلج، وذو احلجة من 

ول منه من أشهر احلج، وقد األشهر احلرم والعرش األ
ِّكان العرب يف اجلاهلية يعظمون األشهر احلرم 
ويمتنعون من القتال فيها، وهلذا ملا طلب وفد عبد 

َ أن يأمرهم بأمر يبلغونه من القيس من النبي  ِّ
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إنا ! يا رسول اهللا: قالوا((ّوراءهم ويدخلون به اجلنة، 

يننا وبال نستطيع أن نأتيك إال يف الشهر احلرام، 
) ٥٣( رواه البخاري ))وبينك هذا احلي من كفار مرض

 ).١١٥(ومسلم 
وقد جاء بيان هذه األشهر احلرم يف حديث أيب بكرة 

 ).٤٣٨٣(ومسلم ) ٣١٩٧( أخرجه البخاري >
 املحظورات يف اإلحرام

ّتقدم يف أركان احلج والعمرة أن اإلحرام نية 
ًاما الدخول يف النسك، وسميت نية الدخول فيه إحر

ًألنه حيرم به أمور كانت حالال قبل الدخول فيه، 
َوهذا مثل تكبرية اإلحرام يف الصالة؛ فإنه حيرم هبا 
ًأمور كانت حالال قبل ذلك، وهذه األمور التي حترم 
بالدخول يف النسك يطلق عليها حمظورات اإلحرام، 

أخذ الشعر، وتقليم األظفار، والطيب، : وهي تسعة
، ولبسه املخيط، وقتل صيد الرب، وتغطية الذكر رأسه
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 .وعقد النكاح، واجلامع، واملبارشة

أخذ الشعر، سواء كان من الرأس أو : فاألول
الشارب أو العانة أو اإلبط أو غري ذلك؛ يدل لذلك 

 : قول اهللا                 
                        

                  ]١٩٦: البقرة[ ،
ُومثل شعر الرأس غريه من الشعر يف سائر اجلسد؛ 

 .ألن كل ذلك أخذه من الرتفه
وأما اللحية فإن حلقها أو أخذ يشء منها حرام 

ا؛ حلديث يف مجيع األحوال يف حال اإلحرام وغريه
خالفوا ((: قال رسول اهللا :  قال{ابن عمر 

 رواه ))املرشكني، أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى
، ولفظه يف )٦٠٢(ومسلم ) ٥٨٩٢(البخاري 
، وعند البخاري ))ووفروا اللحى((: البخاري

، وحلديث )) وأعفوا((: بلفظ) ٦٠٠(ومسلم ) ٥٨٩٣(
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ا جزو((: قال رسول اهللا :  قال>أيب هريرة 

 رواه ))الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا املجوس
، ويف هذين احلديثني جاء األمر بذلك )٦٠٣(مسلم 

 اإلعفاء واإليفاء واإلرخاء: بألفاظ أربعة وهي
 ~قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والتوفري، 
وقد عظمت املصيبة يف هذا العرص ((: يف منسكه

ّبمخالفة كثري من الناس هذه السنة  ِّوحماربتهم للحى ّ
ورضاهم بمشاهبة الكفار والنساء، والسيام من 
ينتسب إىل العلم والتعليم، فإنا هللا وإنا إليه 

، وذكر شيخنا الشيخ حممد األمني ))!راجعون
يف ) ٤/٦٣٠( يف أضواء البيان ~الشنقيطي 

تفسري سورة طه عند ذكر هارون وموسى داللة 
ت الرسل القرآن عىل إعفاء اللحى وأنه كان سم
وقد كان ((: الكرام صلوات اهللا وسالمه عليهم وقال

 كث اللحية وهو أمجل اخللق وأحسنهم صورة، 
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دانت ووالرجال الذين أخذوا كنوز كرسى وقيرص 
 .))هلم مشارق األرض ومغارهبا ليس فيهم حالق

تقليم األظفار، قال ابن املنذر يف اإلمجاع : الثاين
ملحرم ممنوع من أخذ  أن اوأمجعوا عىل((): ٥٧: ص(

 : ، وقال ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل))أظفاره  
          ]ّقال عيل بن أيب طلحة ((: ]٢٩: احلج

هو وضع اإلحرام من حلق الرأس : { عن ابن عباس
ولبس الثياب وقص األظفار ونحو ذلك، وهكذا روى 

بن كعب ا قال عكرمة وحممد عطاء وجماهد عنه، وكذ
عن أم سلمة ) ٥١١٩(، ويف صحيح مسلم ))القرظي

إذا رأيتم هالل ذي احلجة وأراد ((:  قال أن النبي <
، واملحرم ))أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره

 .أوىل هبذا املنع من املضحي
الطيب، فيمتنع املحرم من استعامل : الثالث

  فيام{الطيب يف بدنه أو ثوبه؛ حلديث ابن عمر 
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 وال تلبسوا من((: ُيمنع منه املحرم من اللباس، وفيه
 رواه البخاري ))ًالثياب شيئا مسه زعفران أو ورس

، وحلديث يعىل بن أمية )٢٧٩١(ومسلم ) ١٥٤٢(
 باجلعرانة وعليه جبة ًأن أعرابيا جاء النبي  >

كيف ترى ! يا رسول اهللا: وهو متضمخ بطيب، فقال
دما تضمخ بالطيب؟ يف رجل أحرم بعمرة يف جبة بع

أما الطيب الذي بك فاغسله ثالث مرات، وأما : فقال
م اصنع يف عمرتك كام تصنع يف اجلبة فانزعها، ث

، )٢٧٩٨(ومسلم ) ٤٣٢٩( رواه البخاري ))حجك
ًأن رجال كان مع النبي ((: {وحديث ابن عباس 

 فوقصته ناقته وهو حمرم فامت، فقال رسول اهللا 
ُوكفنوه يف ثوبيه، وال متسوه اغسلوه بامء وسدر، : 

بطيب، وال ختمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة 
 ).٢٨٩٢(ومسلم ) ١٨٥١( رواه البخاري ))ًملبيا

وهذه األحاديث تدل عىل أن املحرم ال يستعمل 
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الطيب يف حال إحرامه؛ ألنه من الرتفه، وله قبل 
اإلحرام أن يستعمل الطيب يف بدنه دون لباسه وال 

اء ذلك بعد إحرامه؛ وهذا مما يدخل حتت يرضه بق
جيوز يف االستدامة ما ال جيوز يف االبتداء، : قاعدة

كنت أطيب ((:  قالت<ويدل لذلك حديث عائشة 
ّ إلحرامه حني حيرم، وحلله قبل أن رسول اهللا 

ومسلم ) ١٥٣٩( رواه البخاري ))يطوف بالبيت
ّكأين أنظر إىل وبيص ((: ، وحديثها قالت)٢٨٤١(
 رواه البخاري )) وهو حمرمطيب يف مفرق النبي ال
 ).٢٨٣٢(ومسلم ) ٢٧١(

تغطية املحرم رأسه ووجهه بمالصق؛ : الرابع
ُ فيام يمنع منه املحرم من {حلديث ابن عمر 
 ))ال يلبس القمص وال العامئم((: اللباس، وفيه

، )٢٧٩١(ومسلم ) ١٥٤٢(احلديث رواه البخاري 
 حمرم وقصته ناقته وهويف الذي أ {وحديث ابن عباس 
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اغسلوه بامء وسدر، وكفنوه يف ثوبيه، وال ((: قال

ًختمروا رأسه وال وجهه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ُ(( 
، وأما االستظالل بغري مالصق )٢٨٩٦(رواه مسلم 

كالشمسية وسقف السيارة والثوب واخليمة فال بأس 
ِّ ظلل عليه بثوب حني رمى مجرة به؛ ألن النبي  ُ

، <عن أم احلصني ) ٣١٣٨(العقبة رواه مسلم 
، وفيه أنه  يف صفة حج النبي >وحلديث جابر 

ُ نزل يف القبة التي رضبت له بنمرة حتى زاغت 
 ).٢٩٥٠(الشمس رواه مسلم 

لبس الذكر املخيط عىل كله كالقميص : اخلامس
أو بعضه كالرساويل واخلفاف واجلوارب والفنايل 

: ًأن رجال قال((: {مر وغري ذلك؛ حلديث ابن ع
ما يلبس املحرم من الثياب؟ قال رسول ! يا رسول اهللا

ال يلبس القمص وال العامئم وال الرساويالت : اهللا 
وال الربانس وال اخلفاف، إال أحد ال جيد نعلني فليلبس 
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 الكعبني، وال تلبسوا من خفني وليقطعهام أسفل من

البخاري  رواه ))ًياب شيئا مسه زعفران أو ورسالث
 اخلفاف ، ويف معنى النعلني)٢٧٩١(ومسلم ) ١٥٤٢(

َّالتي دون الكعبني كام دل عليه هذا احلديث، وما جاء 
 يف ًفيه من األمر بالقطع كان متقدما والنبي 

املدينة، وقد جاء األمر بلبس اخلفني دون قطع وهو 
سمعت النبي :  قال{ بعرفة؛ فعن ابن عباس 

 جيد النعلني فليلبس ملمن ((:  خيطب بعرفات
 ))ًاخلفني، ومن مل جيد إزارا فليلبس الرساويل، للمحرم

، وقد سمع )٢٧٩٤(ومسلم ) ١٨٤١ (رواه البخاري
َّخطبته احلجاج من مجيع اآلفاق، فدل ذلك عىل أنه 
ناسخ ملا جاء من قطع اخلفني املذكور يف حديث ابن 

 .{عمر 
ّوللمحرم عقد أطراف اإلزار وشده بخيط أو 

ًزام أو ما حتفظ به النقود ولو كان خميطا، وكذا ح ُ
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النعال إذا كانت خميطة، وكذا لبس اإلزار والرداء إذا 
ًكانا مكفويف احلاشية، أو كان أحدمها مكونا من 
ُقطعتني قد مجع بينهام باخلياطة؛ ألن املنع من لبس 
ِّاملخيط إنام يكون يف لبسه عىل هيئته التي فصل عليها  ُ

ً بامليقات مريدا َّرساويل، ولو مر رجللقميص والكا
احلج أو العمرة وليس معه إزار ورداء جاز له أن يتزر 
بثوبه فيلبسه كام يلبس اإلزار إذا سرت ما بني رسته 

 أو يلبس وركبته، وأن يرتدي بثوب آخر أو رساويل
 . حتى جيد اإلزار والرداءالرساويل ويرتدي بثوبه

اعة ونحومها ًوللمحرم أيضا لبس اخلاتم والس
ًكأن يشد عىل ركبته أو ساقه مثال بقامش أو غريه 

 .للحاجة
وأما املرأة فإهنا تلبس ألبستها املعتادة املباحة هلا 
ُرشعا، وال متنع إال من لبس القفازين عىل يدهيا وما  ً

: خيط عىل قدر الوجه كالنقاب والربقع؛ لقوله 
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ه  روا))وال تنتقب املحرمة وال تلبس القفازين((

، وإذا كانت {عن ابن عمر ) ١٨٣٨(البخاري 
َبحرضة رجال أجانب غطت يدهيا بثوهبا ووجهها  ْ

كان الركبان ((:  قالت<باخلامر؛ حلديث عائشة 
 حمرمات، فإذا يمرون بنا ونحن مع رسول اهللا 

 عىل حاذوا بنا سدلت إحدانا جلباهبا من رأسها
 رواه أبو داود ))وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه

ورواه ، وغريه ويف إسناده ضعف) ١٨٣٣(
عن أم سلمة ويف إسناده ) ٢٧٦٤(الدارقطني يف سننه 

الراوي الضعيف الذي يف إسناد حديث عائشة، 
ًويقوي ذلك ما جاء عن عائشة أيضا بإسناد صحيح  ِّ
عىل رشط البخاري ومسلم يف سنن سعيد بن منصور 

 تسدل املرأة((: قالت) ٣/٤٠٦(كام يف فتح الباري 
، وله شاهد ))جلباهبا من فوق رأسها عىل وجهها

فاطمة عن ) ١/٣٢٨(صحيح أخرجه مالك يف املوطأ 
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ِّكنا نخمر وجوهنا ونحن حمرمات، ((: بنت املنذر قالت ّ

، وأخرجه ))نحن مع أسامء بنت أيب بكر الصديقو
:  قالت<عن أسامء ) ١/٤٥٤(احلاكم يف املستدرك 

ا نمتشط قبل ذلك كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكن((
هذا حديث صحيح عىل رشط ((:  وقال))يف اإلحرام

 ووافقه الذهبي، قال ابن املنذر كام ))الشيخني ومل خيرجاه
أمجعوا عىل أن املرأة تلبس ((): ٣/٤٠٦(يف فتح الباري 

املخيط كله واخلفاف، وأن هلا أن تغطي رأسها وتسرت 
ًا ًشعرها إال وجهها فتسدل عليه الثوب سدال خفيف

، وقد استمرت النساء يف ))تسترت به عن نظر الرجال
خمتلف العصور عىل سرت وجوههن عن الرجال 
األجانب يف اإلحرام ويف غري اإلحرام إىل أن بدأ 
السفور يف أوائل القرن الرابع عرش اهلجري، قال 

ومل تزل عادة ((): ٩/٣٢٤(احلافظ ابن حجر يف الفتح 
ًالنساء قديام وحديثا يسرتن و  .)) عن األجانبجوههنً
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ًوهذه املحظورات اخلمسة من فعل شيئا منها 
َجاهال أو ناسيا فال يشء عليه، وعىل اجلاهل إذا علم  ِ َ ً ً
َوالنايس إذا ذكر إزالة اللباس وغطاء الرأس والطيب، 
ًومن فعلها متعمدا من غري حاجة أثم وعليه الفدية،  ّ
ال أن ومن فعلها حلاجة فعليه الفدية وال إثم عليه إ

الطيب ال حاجة إىل فعله، والفدية يف هذه املحظورات 
ذبح شاة أو إطعام ستة مساكني ـ لكل مسكني نصف 
صاع ـ أو صيام ثالثة أيام، وهي عىل التخيري يف هذه 

: الثالثة؛ لقول اهللا              
                     

ّ، وهذا اإلمجال يف الفدية بينته السنة يف ]١٩٦: البقرة[ َّ
 إذ آذاه هوام رأسه، >حديث كعب بن عجرة 

 بحلقه وذبح شاة أو إطعام ستة فأمره الرسول 
مساكني لكل مسكني نصف صاع أو صيام ثالثة أيام 

 ).٢٨٨٣(ومسلم ) ٤٥١٧(رواه البخاري 
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ّاءت يف الكتاب والسنة يف حلق وهذه الفدية ج

ُالرأس، وتلحق بقية اخلمسة املتقدمة فيه؛ ألهنا 
 .تشاركه يف الرتفه

 : قتل صيد الرب؛ لقول اهللا : السادس    
        ]٩٥ :املائدة[ ،
 : وقوله                    

 : ، وقوله]٩٦: املائدة[            
 : ، وقوله]١: املائدة[          ]املائدة :
، وهذه اآليات تدل عىل أن املحرم من حني دخوله ]٢

ه جيب عليه يف اإلحرام باحلج أو العمرة إىل حتلل
االمتناع من قتل صيد الرب، بل ال جيوز له املساعدة يف 

 >قتله وال داللة غري املحرم عليه؛ حلديث أيب قتادة 
أنه كان مع بعض الصحابة يف سفر وهم حمرمون وهو 
غري حمرم، فرأوا محر وحش، فحمل أبو قتادة عىل أتان 

م أنأكل حل: ثم قلنا((: منها فعقرها وأكلوا منها، وفيه
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صيد ونحن حمرمون؟ فحملنا ما بقي من حلمها، قال 

أمنكم أحد أمره أن حيمل عليها أو : أي النبي 
 ))فكلوا ما بقي من حلمها:  ال، قال:أشار إليها؟ قالوا

 ).٢٨٥٥(ومسلم ) ١٨٢٤(رواه البخاري 
ّوقد بني اهللا يف كتابه جزاء من قتل صيد الرب 

ًمتعمدا يف قوله تعاىل ّ :               
                        

                           
               ]٩٥: املائدة[، 

ِّصيدا وله مثل من هبيمة األنعام خري بني فمن قتل  ُ ٌ ًِ
ًذبح مثله يف احلرم يتصدق به وال يأكل منه شيئا، أو  ّ ِ
ُتقويمه بطعام يدفع منه لكل مسكني نصف صاع، أو 
ِّصيام أيام بعدد املساكني، وإذا مل يكن له مثل خري بني  ُ ِ

 .ُاإلطعام والصيام عىل نحو ما ذكر
دون النايس واملخطئ تعمد وإجياب اجلزاء عىل امل



   تبصري الناسك بأحكام املناسك  
اآلية الكريمة، ورجحه شيخنا ظاهر دل عليه هو ما ي

الشيخ عبد العزيز بن باز كام يف جمموع فتاواه 
وشيخنا الشيخ حممد األمني الشنقيطي ) ١٧/٢٠٣(

والشيخ عبد الرمحن ) ٢/١٦٩(يف أضواء البيان 
 .السعدي يف كالمهام عىل آية املائدة
 املحرم  املحرم وغريوأما صيد احلرم فهو حرام عىل

مل وبل حيرم تنفريه، وكذلك قطع شجره الذي أنبته اهللا 
  عن النبي {يغرسه الناس؛ حلديث ابن عباس 

ّإن اهللا حرم مكة فلم حتل ألحد قبيل وال حتل ((: قال
ُألحد بعدي، وإنام أحلت يل ساعة من هنار، ال خيتىل  ً َّ ُ

َّخالها، وال يعضد شجرها، وال ينفر صيدها ، وال ُ
ِّتلتقط لقطتها إال ملعرف ّ َ  احلديث، رواه البخاري ))ُ

 .، واخلال العشب الرطب)٣٣٠٢(ومسلم ) ١٨٣٣(
َوكذا حر قال :  قال>م املدينة؛ حلديث جابر َ

َّإن إبراهيم حرم مكة، وإين حرمت املدينة ((: النبي  َّّ
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 ))ُال يقطع عضاهها، وال يصاد صيدها: َما بني البتيها

وكذا ال تلتقط لقطتها إال ملن ، )٣٣١٧(رواه مسلم 
) ٢٠٣٥(، رواه أبو داود >ّأشاد هبا؛ حلديث عيل 

بإسناد صحيح، وإنام اختص هذان احلرمان بعدم 
التقاط لقطتهام إال ملنشد؛ ألن الناس يرتددون عليهام 
ًفيجد من فقد شيئا فيهام ما فقده ولو بعد سنني، وينبغي أن جيعل 

نة جهة مأمونة تستقبل األشياء املفقودة ٍّيف كل من مكة واملدي
م َّ ألصحاهبا متى جاءوا يسألون عنها، وملا حرحلفظها وتسليمها

ًاهللا قتل الصيد يف احلرم وجعله فيه آمنا منع من إتالف ما يكون 
 الشجر والعشب الرطب ليتغذى َّبه غذاؤه وقوته فحرم قطع

 .بذلك، فيجتمع له يف احلرم األمن والقوت
ً عقد النكاح سواء كان العاقد زوجا أو وليا، :السابع ً

قال :  قال>وكذا اخلطبة؛ حلديث عثامن بن عفان 
ِال ينكح املحرم وال ينكح وال خيطب((: رسول اهللا  ُ(( 

، وإذا وقع العقد من حمرم مل يصح )٣٤٤٦(رواه مسلم 
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 .ُوهو نكاح شبهة، وإذا أريد استمرار النكاح جيدد العقد

:  اجلامع واملبارشة؛ لقول اهللا :الثامن والتاسع
           

       ]ويدخل ]١٩٧: البقرة ،
يف الرفث االستمتاع بالنساء باجلامع يف الفرج أو املبارشة 

ش من القول والفعل، كام يدخل فيه الفحفيام دونه، 
والفسوق مجيع املعايص، واجلدال املمنوع ما كان 
بالباطل واجلدال الذي يرتتب عليه عداوة وبغضاء، 
 وأما اجلدال بالتي هي أحسن إلظهار احلق فال بأس به

 : ، لقول اهللا بل هو مأمور به    
  ]وقوله]١٢٥: النحل ، :      

             
   ]ومل يثبت عن رسول اهللا ، ]٤٦: العنكبوت 

ّسنة فيام يلزم من بارش أو جامع وهو حمرم، وإنام جاء 
فيه آثار عن بعض الصحابة، منها ما رواه عمرو بن 
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ًجال أتى عبد اهللا بن عمرو أن ر((: شعيب عن أبيه

يسأله عن حمرم وقع بامرأة، فأشار إىل عبد اهللا بن عمر، 
فلم يعرفه : اذهب إىل ذلك فسله، قال شعيب: فقال

بطل حجك، : الرجل فذهبت معه، فسأل ابن عمر، فقال
  واصنع مااخرج مع الناس: فام أصنع؟ قال: فقال الرجل

فرجع إىل ًيصنعون، فإذا أدركت قابال فحج وأهد، 
اذهب إىل : عبد اهللا بن عمرو وأنا معه فأخربه، فقال

فذهبت معه إىل ابن : ابن عباس فسله، قال شعيب
عباس فسأله، فقال له كام قال ابن عمر، فرجع إىل 
عبد اهللا بن عمرو وأنا معه فأخربه بام قال ابن عباس، 

 رواه ))قويل مثل ما قاال: قول أنت؟ فقالما ت: ثم قال
هذا حديث ثقات رواته ((: وقال) ٦٥/ ٢(احلاكم 

حفاظ، وهو كاألخذ باليد يف صحة سامع شعيب بن 
 ووافقه الذهبي، ))حممد عن جده عبد اهللا بن عمرو
: ، وقال)٥/١٦٧(ورواه البيهقي من طريق احلاكم 
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هذا إسناد صحيح، وفيه دليل عىل صحة سامع ((

بد اهللا من جده عبد اهللا بن شعيب بن حممد بن ع
 بن ، وهذا األثر الصحيح اتفق فيه قول عبد اهللا))روعم

 }عمرو وعبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن عمر 
عىل فساد حج من جامع وامليض فيه واحلج من قابل 

اخرج مع الناس واصنع ما ((: واهلدي، وقوهلم فيه
يف حال إحرامه قبل وقع  يدل عىل أن ذلك ))يصنعون

 .التحلل األول
ّ احلقيقة فدية ـ بدنة تنحر وتقسم واهلدي ـ وهو يف ُ ُ

عىل فقراء احلرم، وإذا وقع اجلامع بعد التحلل األول 
 .ًفال يفسد به احلج اتفاقا، والفدية فيه شاة

وأما العمرة، فإذا وقع اجلامع فيها قبل السعي أو 
َّالطواف فسدت العمرة، وأمتها فاسدة وأتى بعمرة بدهلا 

وعليه فدية، وهي شاة ىل حيرم هبا من ميقات العمرة األو
َتوزع عىل فقراء احلرم، وإن فعل ذلك بعد السعي وقبل 
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احللق أو التقصري فإن العمرة ال تفسد وعليه الفدية وهي 

وإن بارش فيام دون الفرج وأنزل مل يفسد حجه؛ شاة، 
ألن مثل ذلك ال جيب فيه حد، فهو يف احلكم دون 

يه بدنة إذا اجلامع يف الفرج الذي يفسد به احلج، وعل
 .كان قبل التحلل األول، وإذا كان بعده فعليه شاة

ّواملرأة مثل الرجل فيام تقدم إال إذا كانت مكرهة فإنه  ّ
 . يلزمها فديةال

ًإمجاال وتفصيالواحلج العمرة صفة  ً 
ًصفة العمرة إمجاال أن حيرم هبا من امليقات 
ويطوف بالبيت ويسعى بني الصفا واملروة ثم حيلق أو 

 . احلرم، ويكون إحرام أهل مكة للعمرة من خارجِّيقرص
 امليقات، ًوصفة احلج إمجاال أن حيرم اآلفاقي به من

ّوحيرم به أهل مكة واملحلون هبا من اآلفاقيني من مكة،  ُِ
ويطوف القارن واملفرد للقدوم ويسعيان بني الصفا 
واملروة، وهلام أن يؤخرا السعي ليأتيا به بعد طواف 
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كون احلجاج يف اليوم الثامن وليلة التاسع اإلفاضة، وي

 واملبيت بمزدلفة، بمنى، ثم يأيت احلاج بالوقوف بعرفة
ويرمي مجرة العقبة يوم العيد وينحر هديه إن كان 
عليه هدي وحيلق رأسه أو يقرصه ويطوف طواف 
ًاإلفاضة ويسعى بني الصفا واملروة إن كان متمتعا 

القدوم،  مع طواف وكذا القارن واملفرد إذا مل يسعيا
ثم يبيت بمنى ليايل أيام الترشيق، ويرمي اجلمرات 
الثالث أيام الترشيق بعد الزوال، ثم يودع البيت 

 .عندما يريد مغادرة مكة بسبعة أشواط
 :وأما تفصيل أعامل العمرة واحلج ففيام ييل

 االستعداد لإلحرام
ة أو احلج وكان سفره إذا أراد املسلم العمر

 أماكن قريبة من املواقيت كاملدينة فيمكنه بالسيارة من
االستعداد لإلحرام وهو يف منزله، فيأخذ ما حيتاج إىل 
أخذه كتقليم األظفار وقص الشارب وحلق العانة 
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ولبس والطيب ونتف اإلبطني واالغتسال لإلحرام 

وإذا كان اإلحرام ثم حيرم من امليقات اإلزار والرداء، 
يريد أن يضحي فال بعد دخول عرش ذي احلجة وهو 

أم ًيأخذ عند اإلحرام من شعره وأظفاره شيئا؛ حلديث 
 احلجة إذا رأيتم هالل ذي((:  قال أن النبي <سلمة 

وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره 
، وال يدخل يف ذلك )٥١١٩( رواه مسلم ))وأظفاره

تقصري الرأس عند انتهائه من العمرة يف العرش؛ ألن 
 .جبات العمرةذلك واجب من وا

َّوإذا مر بامليقات وقد جاء من مكان بعيد كاليمني 
َّالذي مر بيلملم، فإنه ينزل فيه ويستعد لإلحرام 
ْباالغتسال وأخذ ما حيتاج إىل أخذه ولبس اإلزار  َ

وملن كان سفره بالطائرة أن  ،حرام منهوالرداء ثم اإل
يستعد لإلحرام فيغتسل ويلبس إزاره ورداءه وهو يف 

 .، ثم حيرم إذا حاذى امليقات أو قرب منهبلده
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 اإلحرام

 اإلحرام هو نية الدخول يف النسك، وال يكون ـ١
ّحمرما إال بنية الدخول فيه؛ لقوله  إنام األعامل ((: ً

، وأما )٤٩٢٧(ومسلم ) ١( رواه البخاري ))بالنيات
لبس اإلزار والرداء بدون نية فليس بإحرام، وإنام هو 

 فينوي بقلبه النسك الذي يريده، استعداد لإلحرام،
فإن أراد التمتع نوى عمرة، وإن أراد اإلفراد نوى 
ًحجا، وإن أراد القران نوى حجا وعمرة، وهذا فيام  ً

ً برا أو جوا أو بحراَّإذا مر بامليقات أو حاذاه ً  يف أشهر ً
احلج، وهي شوال وذو القعدة والعرش األول من ذي 

اذاه يف غري أشهر احلج فإنه َّاحلجة، وأما إذا مر به أو ح
 .ينوي اإلحرام بالعمرة، وال عالقة هلذه العمرة باحلج

لبيك : له أن يتلفظ بام نوى، فيقوليستحب  وـ٢
ًعمرة، أو لبيك حجا، أو لبيك عمرة وحجا؛ ألن  ً

ّ حج قارنا ولبى باحلج والعمرة؛ حلديث النبي  ً
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لبيك ((:  يقولسمعت رسول اهللا :  قال>أنس 

لبيك : ، أو يقول)٢٩٩٥( رواه مسلم ))ًوحجاعمرة 
ًاللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم 

قدمنا مع ((: قال >ًعمرة وحجا؛ حلديث جابر 
ّلبيك اللهم لبيك باحلج، :  ونحن نقولرسول اهللا  َّ

 رواه البخاري )) فجعلناها عمرةفأمرنا رسول اهللا 
)١٥٧٠.( 

 احلج والعمرة كالطواف وال يتلفظ بام نوى يف غري
والسعي والصالة والزكاة والصيام وغري ذلك؛ ألنه مل 

ً، ولو كان خريا ّيرد بذلك سنة عن رسول اهللا 
 وغريهم من سلف لسبق إليه أصحاب رسول اهللا 

 .هذه األمة
فإن :  وله أن يشرتط عند اإلحرام فيقولـ٣

حبسني حابس فمحيل حيث حبستني؛ حلديث عائشة 
 عىل ضباعة بنت دخل النبي ((:  قالت<
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إين أريد ! يا رسول اهللا: بن عبد املطلب، فقالت الزبري

ّحجي واشرتطي : احلج وأنا شاكية؟ فقال النبي 
) ٥٠٨٩( رواه البخاري ))أن حميل حيث حبستني

، وفائدة هذا االشرتاط أنه إذا مل )٢٩٠٣(ومسلم 
يتمكن من أداء احلج أو العمرة ملرض أو حادث 

ُة أو منع من امليض فيهام فإنه حيل من إحرامه وال سيار
 .يشء عليه

 وإذا كان إحرامه من ذي احلليفة ميقات أهل ـ٤
املدينة فله أن يصيل فيه قبل اإلحرام فريضة أو نافلة 

 {ثم حيرم بعد ذلك؛ حلديث عبد اهللا بن عباس 
سمعت رسول اهللا :  قال>عن عمر بن اخلطاب 
أتاين الليلة آت من ريب ((:  بوادي العقيق يقول

عمرة يف : ِّصل يف هذا الوادي املبارك، وقل: فقال
 ).١٥٣٤( رواه البخاري ))حجة

 واألوىل أن يكون إحرامه عند استوائه عىل
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َّأهل ((:  قال{مركوبه؛ حلديث عبد اهللا بن عمر 

 رواه )) حني استوت به راحلته قائمةالنبي 
حيح  ويف ص).٢٨٢١(ومسلم ) ١٥٥٢(البخاري 

 التحميد والتسبيح والتكبري قبل باب(البخاري 
وساق حديث أنس ) اإلهالل عند الركوب عىل الدابة

املشتمل عىل ذلك، وقال احلافظ يف ) ١٥٥١ (>
وهذا احلكم ـ وهو استحباب التسبيح وما ((: رشحه

َذكر معه قبل اإلهالل ـ قل من تعرض لذكره مع  َّ َّ ُ
 .))ثبوته
 إحرام؛ ألن النبي  بغري وال يتجاوز امليقاتـ٥

هن هلن وملن أتى عليهن ((: ّ ملا حدد املواقيت قال
 احلديث وقد ))من غري أهلهن ممن أراد احلج أو العمرة

 .ّتقدم يف بيان املواقيت
 ومن كان منزله بني امليقات ومكة فإنه حيرم ـ٦

من منزله وال يتجاوزه من غري إحرام؛ ألنه ميقاته؛ 
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ت املواقيت وأمر باإلحرام منها َّ ملا وقألن النبي 
ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل ((: قال

 .ّ وقد تقدم))مكة من مكة
وأما  وإحرام أهل مكة باحلج يكون من مكة، ـ٧

ِإحرامهم وإحرام من فيها من غريهم  بالعمرة فيكون َ
 بإذن رسول اهللا <من احلل؛ حلديث اعتامر عائشة 
) ١٧٨٥(م رواه البخاري  بعد احلج من التنعي

 ).٢٩١٠(ومسلم 
هم يف رام أهل مكة بالعمرة من احلل مجعويف إح

عمرهتم بني احلل واحلرم، كام أن يف إحرامهم باحلج 
هم بني قوفهم بعرفة ـ وهي من احلل ـ مجعمن مكة وو
 .احلل واحلرم

 والتمتع هو أن حيرم بالعمرة من امليقات يف ـ٨
لق أو يقرص أشهر احلج، فيطوف ويسعى وحي

ويتحلل، ثم حيرم باحلج يف اليوم الثامن من ذي 
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احلجة، فيأيت بأعامل احلج، وعليه هدي وهو شاة أو 
ُسبع بدنة أو سبع بقرة، فمن مل جيد صام ثالثة أيام يف  ُُ ُ

 : احلج وسبعة إذا رجع؛ لقول اهللا       
                             
                       

                        
        ]الواجب ، وهذا الدم ]١٩٦: البقرة

دم شكران ال دم جربان، ثله القارن عىل املتمتع وم
 عىل أداء نسكي احلج والعمرة واملعنى أنه شكر هللا 

ًر واحد، وليس جربا لنقص، قال ابن كثري يف يف سف
 : تفسري قوله تعاىل                 

         :))أي فإذا متكنتم من أداء 
ًاملناسك فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إىل احلج وهو 
ًيشمل من أحرم هبام أو أحرم بالعمرة أوال فلام فرغ  ّ
منها أحرم باحلج، وهذا هو التمتع اخلاص وهو 
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املعروف يف كالم الفقهاء، والتمتع العام يشمل 
ّالقسمني كام دلت عليه األحاديث الصحاح؛ فإن من 

: ، وآخر يقولول اهللا متتع رس:  من يقولالرواة
 .))ًقرن، وال خالف أنه ساق هديا

والقران أن حيرم بالعمرة واحلج من امليقات، فإذا 
وصل طاف طواف القدوم وسعى بني الصفا واملروة 
وبقي عىل إحرامه إىل يوم النحر فيتحلل من اإلحرام 
بعد رمي مجرة العقبة وحلق الرأس أو تقصريه، وعليه 

 .هدي كاملتمتع
فرد أن حيرم من امليقات باحلج، ويعمل كام وامل

ّيعمل القارن، إال أن القارن عليه هدي واملفرد ال 
 .هدي عليه

 وأفضل األنساك التمتع؛ ألن أصحاب رسول ـ٩
 الذين حجوا معه منهم من أحرم بعمرة، اهللا 

ومنهم من أحرم بحج، ومنهم من أحرم بحج 
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كان  كل من وعمرة، وملا وصلوا إىل مكة أمر 

ًقارنا أو مفردا ومل يكن ساق هديا أن يفسخ إحرامه  ً ً
ّ ال يرشد إال إىل ما ًإىل عمرة فيكون متمتعا، وهو  ُ

ً قارنا سائقا هو األكمل واألفضل، وملا كان النبي  ً
 يف }اهلدي بقي عىل إحرامه، فراجعه الصحابة 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما ((: ذلك، فقال
 رواه ))أن معي اهلدي ألحللتأهديت، ولوال 

من حديث ) ٢٩٤٣(ومسلم ) ١٦٥١(البخاري 
 .>جابر 
 وذهب بعض أهل العلم إىل وجوب التمتع، ـ١٠

وذهب اجلمهور إىل عدم الوجوب؛ ألن اخللفاء 
 كانوا هيلون }الراشدين أبا بكر وعمر وعثامن 

 بفسخ احلج باإلفراد، ولو فهموا أن أمر الرسول 
عىل وجوب التمتع ملا عدلوا عنه إىل إىل العمرة يدل 

غريه، ويدل لبقاء حكم القران واإلفراد إخبار 
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 عن إهالل عيسى عليه الصالة والسالم الرسول 

يف آخر الزمان بعد نزوله من السامء بأحد األنساك 
عن حنظلة  ) ٣٠٣٠(الثالثة؛ ففي صحيح مسلم 

حيدث عن  >سمعت أبا هريرة : األسلمي قال
ليهلن ابن مريم ! والذي نفيس بيده((:  قالالنبي 

َّبفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهام َ َ ً ً((. 
ً والقارن واملفرد إذا ساقا معهام هديا أو محاله ـ١١

يف سيارهتام بقيا عىل إحرامهام حتى يبلغ اهلدي حمله وهو 
 يف حجته، يوم النحر؛ وهو الذي فعله رسول اهللا 

اله فاألفضل يف حقهام فسخ وإذا مل يسوقاه أو حيم
 بذلك، واملعتمر ّإحرامهام إىل عمرة ملا تقدم من أمره 

ًإذا ساق هديا أو محله يف غري أشهر احلج أو يف أشهره ومل 
 ساق ًينو حجا نحر هديه إذا أتم عمرته؛ ألن النبي 

ّاهلدي يف عمرة احلديبية وصده املرشكون عن إمتام 
ً، وإذا أحرم بالعمرة متمتعا عمرته فنحر هديه يف احلديبية
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وقد ساق اهلدي أو محله أحرم باحلج مع العمرة فكان 
ًقارنا وبقي عىل إحرامه إىل يوم النحر؛ كام دل عليه 

) ١٥٥٦( يف ذلك، رواه البخاري <حديث عائشة 
 ).٢٩١٠ (ومسلم) ٤٣٩٥(

 وإذا كان مع الرجل أو املرأة صبي مل يبلغ ـ١٢
را به، ومثله اجلارية الصغرية، َّفلهام أن حيجا به ويعتم

ًفإن كان مميزا أحرم بإذهنام، وإن كان غري مميز أحرما 
عنه ونويا عنه، وليس اإلحرام بالصبي واجلارية 
ًواجبا عىل وليهام، فلو مل يفعل فإنه ال يشء عليه، 
واحلج والعمرة من الصغري إذا أتى هبام نفل له ال 

حلج والعمرة جيزي عن حجة اإلسالم، بل جيب عليه ا
ّبعد البلوغ، وقد تقدمت األدلة عىل ذلك يف رشوط 
احلج والعمرة، وإذا مل يقدر الصبي واجلارية عىل رمي 
اجلامر رمى عنهام وليهام، قال ابن املنذر يف اإلمجاع 

ذي ال يطيق وأمجعوا عىل أن الصبي ال((): ٦٦: ص(
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َالرمي أنه يرمى عنه  به  ويأيت الصبي واجلارية بام يأيت))ُ

ُالكبار، ويمنعان مما يمنع منه الكبار، وإذا طاف هبام  ُ
وليهام حممولني أو سعى هبام حممولني فينوي احلامل 
عن نفسه أنه طائف أو ساع، وينوي عن املحمول 

 .ًأيضا أنه طائف أو ساع
ًوال يلزم وليهام أن يطوف هبام طوافا مستقال؛ ألن  ً

ًليه صبيا  مل يأمر به املرأة التي رفعت إالنبي 
 رواه ))ولك أجر! نعم: أهلذا حج؟ قال((: وقالت

 .ّمسلم وقد تقدم يف رشوط احلج والعمرة
 وإذا مرت املرأة احلائض أو النفساء بامليقات ـ١٣

ومها يريدان احلج أو العمرة فإهنام ينويان الدخول يف 
النسك، ويفعالن ما يفعله غريمها إال الطواف 

بعد الطهر واالغتسال؛ بالبيت، فإهنام يأتيان به 
، الطويل يف صفة حج النبي  >حلديث جابر 

فخرجنا معه حتى أتينا ذا احلليفة، فولدت ((: وفيه
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َأسامء بنت عميس حممد بن أيب بكر، فأرسلت إىل  َ ُ

اغتسيل واستثفري : الكيف أصنع؟ ق: رسول اهللا 
، وحلديث )٢٩٥٠( رواه مسلم ))بثوب وأحرمي

 يف عمرة مع النبي  أهنا أحرمت ب<عائشة 
حجة الوداع، فجاءها احليض حتى خرج الناس من 

 أن حترم مكة للحج وهي مل تطهر، فأمرها النبي 
: باحلج مع عمرهتا وتكون بذلك قارنة، وقال 

افعيل ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت حتى ((
 ).٢٩١٩(ومسلم ) ٣٠٥( رواه البخاري ))تطهري
اإلتيان بعمرة  <ن عائشة  وملا مل حيصل مـ١٤

 أن مستقلة عن احلج بسبب احليض طلبت من النبي 
 أخاها عبد الرمحن تأيت بعمرة بعد احلج، فأمر النبي 

بن أيب بكر أن يذهب هبا إىل التنعيمـ  وهو أدنى احلل ـ 
، )٢٩١٠(ومسلم) ١٧٨٥( رواه البخاري فاعتمرت منه

تمر بعد ومن حصل له مثل ما حصل لعائشة فله أن يع
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احلج كعمرة عائشة، وأما ما يفعله بعض احلجاج من 
الرتدد بني مكة واحلل واإلتيان بعمر متعددة فذلك مما ال ينبغي؛ 

 ملا أذن لعائشة بالعمرة وجلس هو وأصحابه يف ألن النبي 
انتظار فراغها من العمرة مل يرشد أصحابه إىل أن يأتوا بعمرة 

تب عىل ذلك من ، والسيام ما يرت<كعمرة عائشة 
كثرة الزحام والتضييق عىل الطائفني والساعني، 

ُ عمره كلها وهو داخل إىل مكة ليس والرسول  َ ُ
 .منها يشء أتى به وهو خارج من مكة

ً يكون اللباس يف اإلحرام إزارا ورداءا؛ لقول ـ١٥ ً
 ))ُوليحرم أحدكم يف إزار ورداء ونعلني((: النبي 

ن حديث عبد اهللا بن م) ٤٨٩٩(رواه اإلمام أمحد 
 وإسناده صحيح عىل رشط البخاري {عمر 

ومسلم، ويستحب أن يكونا أبيضني نظيفني، 
وللمحرم غسلهام إذا اتسخا وإبداهلام عند احلاجة، وله 

 اغتسل عند أن يغتسل أثناء إحرامه؛ ألن النبي 
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) ١٥٥٣(دخوله مكة من بئر ذي طوى رواه البخاري 

ديث أيب أيوب ، وحل{عن عبد اهللا بن عمر 
) ١٨٤٠( يف ذلك رواه البخاري >األنصاري 

 ).٢٨٨٩(ومسلم 
ً يف جترد الناسك من ثيابه املعتادة ولبسه إزارا ـ١٦
 واستواء الناس يف لبس اإلحرام ال فرق يف ًاورداء

ذلك بني الغني والفقري واألمري واملأمور، يف هذا 
  بتساوهيم يفريالتساوي يف اللباس عند اإلحرام تذك

ّلباس األكفان عند املوت، فإذا تذكر املسلم ذلك 
ّاستعد للموت باألعامل الصاحلة التي تقربه إىل اهللا 

 .زلفى
 ومن اعتمر يف أشهر احلج ثم عاد إىل بلده أو ـ١٧

 .ًمكان إقامته مل يكن متمتعا النتهاء سفره
ومن أدى العمرة يف أشهر احلج ثم ذهب إىل 

قاء سفره للحج، وعليه عند ًاملدينة مثال فهو متمتع لب
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ج أو بعمرة أخرى وهو احلاملرور بامليقات أن حيرم ب

وحج، من املواقيت األوىل، ليحصل له بذلك عمرتان 
 .ّوليس عليه إال هدي واحد وهو هدي التمتع

 وملن حج الفرض أو اعتمر عن نفسه أن حيج ـ١٨
ممن جتوز النيابة   من أقربائه وغريهمويعتمر عن غريه

ًرضا ونفال، سواء كان ذلك إحسانا من احلاج فعنه  ًً
إىل املحجوج عنه، أو كان يف مقابل مال، لكن إذا أخذ 
ًشيئا فال جيوز أن يكون الباعث عليه املال، فإن ذلك 
مذموم؛ ألنه من إرادة اإلنسان بعمله الدنيا، وفرق 
بني من حيج ليأخذ، ومن يأخذ ليحج، فإن احلج 

يه وسيلة واألخذ غاية، لألخذ مذموم؛ ألن احلج ف
محمود؛ ألن األخذ فيه وسيلة فوأما األخذ للحج 

واحلج غاية، وهذا كمن حيب أن حيج مع الناس 
وليس له مال حيج به فأراد الوصول إىل احلج بام 
يأخذه من املال، وإذا حج عن غريه نوى بقلبه أن 
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: احلج ملن أراد احلج عنه، وله أن يتلفظ بام نوى فيقول

ًا عن أيب أو أمي أو عن فالن ويسميه؛ لبيك حج
سمع النبي ((:  قال{حلديث عبد اهللا بن عباس 

حججت؟ : لبيك عن شربمة، فقال: ًرجال يقول 
 ))حج عن نفسك ثم حج عن شربمة: ال، فقال: فقال

بإسناد ) ٢٢٦: ص (رواه الطرباين يف املعجم الصغري
نه رجاله ثقات إال عبد الرمحن بن خالد الرقي، قال ع

صدوق، فإسناد احلديث حسن، : احلافظ يف التقريب
 يف إرواء الغليل ~وقد أورد الشيخ األلباين 

ًطرقا يكون هبا صحيحا لغريه، وصححه ) ٩٩٤( ً
األلباين ونقل تصحيحه عن البيهقي وابن امللقن وابن 
ًحجر، وفيه دليل أيضا عىل أن من مل حيج عن نفسه ال 

 .حيج عن غريه
 عن الرجل؛ حلديث الفضل بن وجيوز حج املرأة

عباس يف حج اخلثعمية عن أبيها رواه البخاري 
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 .ّومسلم، وتقدم يف رشوط احلج والعمرة

وجيوز حج الرجل عن املرأة؛ ملا يف صحيح 
أتى ((:  قال{عن ابن عباس ) ٦٦٩٩(البخاري 

وإهنا إن أختي نذرت أن حتج :  فقال لهرجل النبي 
ين أكنت قاضيه؟ َعليها دلو كان : ماتت؟ فقال النبي 

 .))فاقض اهللا فهو أحق بالقضاء: نعم، قال: قال
ُوالذين جيوز أن حيج ويعتمر عنهم ثالثة امليت، : ُ

واهلرم الكبري الذي ال يستطيع الركوب، واملريض 
ُمرضا ال يرجى برؤه، وحديث حج الرجل عن أخته  ً
يدل عىل احلج عن امليت، وحديث حج اخلثعمية عن 

 عىل احلج عن اهلرم الكبري، ومثله يف ذلك أبيها يدل
ُاملريض مرضا ال يرجى برؤه ً. 

 التلبية
: َّ التلبية مصدر لبى، أي قال يف العمرة واحلجـ١

ًلبيك، وقد مر قريبا أن النبي  :  قال عند إحرامهَّ
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جواب حسن جييب ) لبيك(، و))لبيك عمرة وحجة((

ًبه من نودي، وقد جاء يف أحاديث أن عددا من 
:  قال أحدهم إذا ناداهم النبي }الصحابة 

لبيك ((: ، ويف بعضها))!لبيك يا رسول اهللا((
، ومنها يف صحيح البخاري ما جاء يف ))وسعديك
) ٦٢٦٨(و) ٥٣٧٥(و) ٤٥٧(و) ١٢٨ (األحاديث

باب (() ١٦٧: (يف كتاب األدب من سنن أيب داودو
، ويف كتاب األدب ))لبيك : يف الرجل ينادى فيقول

باب من يقول لبيك ((): ٤٢٧(رد لإلمام البخاري املف
 دعا الناس حلج البيت احلرام ، واهللا ))عند اجلواب

 : فقال لنبيه إبراهيم عليه الصالة والسالم   
                 

            ]فإذا وصل ]٢٧: احلج ،
املسلم إىل امليقات ودخل يف النسك أتى بالتلبية، 
َّومعنى ذلك أنك دعوتني يا رب حلج بيتك ويرست 
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 يل السبيل إىل ذلك، فلبيك اللهم لبيك، ومعنى لبيك

 . أي إجابة بعد إجابةاللهم لبيك
لبيك اللهم لبيك، :  وصفة تلبية الرسول ـ٢

نعمة لك لبيك ال رشيك لك لبيك، إن احلمد وال
) ١٥٤٩(وامللك، ال رشيك لك؛ فقد روى البخاري 

 أن تلبية {عن عبد اهللا بن عمر ) ٢٨١١(ومسلم 
لبيك اللهم لبيك، لبيك ال رشيك ((: رسول اهللا 

د والنعمة لك وامللك، ال رشيك لك لبيك، إن احلم
ومسلم ) ٥٩١٥(، ويف رواية عند البخاري ))لك

يد عىل هؤالء ال يز((: عقب ذكر التلبية) ٢٨١٤(
 يف حديث ، وجاءت تلبية رسول اهللا ))الكلامت

بمثل ) ٢٩٥٠(جابر الطويل يف صحيح مسلم 
ًحديث ابن عمر، وأيضا يف صحيح البخاري من 

 ))ال رشيك لك ((دون  }) ١٥٥٠(حديث عائشة 
بإسناد ) ٢٧٥٢(يف آخره، وروى النسائي يف سننه 
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 صحيح عىل رشط البخاري ومسلم عن أيب هريرة

 .))لبيك إله احلق: كان من تلبية النبي ((:  قال>
): ٢٨١٢(ويف صحيح مسلم عقب احلديث 

لبيك لبيك : وكان عبد اهللا بن عمر يزيد فيها((
 وسعديك، واخلري بيديك، لبيك والرغباء إليك

ً، ويف صحيح مسلم أيضا عقب احلديث ))والعمل
كان : وكان عبد اهللا بن عمر يقول((): ٢٨١٤(
 من اخلطاب هيل بإهالل رسول اهللا بن  عمر

لبيك اللهم لبيك، لبيك : هؤالء الكلامت، ويقول
غباء لبيك وسعديك، واخلري يف يديك، لبيك والر

 .))إليك والعمل
 عىل إثبات  وقد اشتملت تلبية رسول اهللا ـ٣

التوحيد والرباءة من الرشك، وهو مقتىض كلمة 
لبيك اللهم (: ؛ فإن قوله)ال إله إال اهللا(اإلخالص 

) ال رشيك لك: (، وقوله)إال اهللا(بمعنى ) لبيك
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، واحلج كغريه من العبادات جيب )ال إله(بمعنى 

ّأداؤه خالصا لوجه اهللا وأن يكون مطابقا لسنة رسول  ً ً
، واإلخالص واملتابعة رشطا قبول العمل، اهللا 

ًواشتملت التلبية أيضا عىل تعظيم اهللا والثناء عليه، 
ه وتعاىل مالك امللك املتفضل بالنعم وأنه سبحان

املستحق للحمد والثناء، وأما تلبية املرشكني فهي 
مشتملة عىل نقض التوحيد بالرشك؛ إذ يقولون يف 

 إال رشيكا هو لك، لبيك ال رشيك لك((: تلبيتهم
عن ) ٢٨١٥(؛ ففي صحيح مسلم ))متلكه وما ملك

لبيك : كان املرشكون يقولون((:  قال{ابن عباس 
: فيقول رسول اهللا :  رشيك لك لبيك، قالال

إال رشيكا هو لك، متلكه : فيقولون! قد قد! ويلكم
، ))ولون هذا وهم يطوفون بالبيتوما ملك، يق

 أي اقترصوا عىل ))!قد قد! ويلكم((: ومعنى قوله 
 .هذا الكالم الذي هو توحيد فال تضيفوا إليه الرشك
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ة؛  ويستحب للرجال رفع الصوت بالتلبيـ٤

  عن رسول اهللا >حلديث السائب بن خالد 
ْمر أصحابك ! يا حممد: جاءين جربيل فقال يل((: قال ُ
) ٢٧٥٣( رواه النسائي ))يرفعوا أصواهتم بالتلبيةأن 

 .وغريه بإسناد صحيح
وأما املرأة فإهنا ختفض صوهتا بالتلبية، قال 

ُويكره هلا رفع ((): ٩٢٧(الرتمذي عقب احلديث 
 .))يةالصوت بالتلب

  ويبدأ يف التلبية من حني اإلحرام باحلج أوـ٥
التلبية بانتهاء رمي مجرة العقبة؛ احلاج العمرة، ويقطع 

يف ذلك، قال احلافظ  {حلديث الفضل بن عباس 
يف رشح حديث ) ٥٣٣/ ٣(ابن حجر يف فتح الباري 

يف صحيح البخاري  {الفضل بن عباس 
  مل يزل يلبي حتى رمىأن النبي ) ١٦٨٥(

واختلفوا هل يقطع التلبية مع رمي ((: اجلمرة، قال
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أول حصاة أو عند متام الرمي؟ فذهب إىل األول 
اجلمهور، وإىل الثاين أمحد وبعض أصحاب الشافعي، 
ويدل هلم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن 
ّحممد عن أبيه عن عيل بن احلسني عن ابن عباس عن 

عرفات، فلم  من أفضت مع النبي (: الفضل قال
صاة، يزل يلبي حتى رمى مجرة العقبة يكرب مع كل ح

هذا : ، قال ابن خزيمة)ثم قطع التلبية مع آخر حصاة
ُحديث صحيح مفرس ملا أهبم يف الروايات األخرى،  ِّ

َّأي أتم ) رمى مجرة العقبةحتى : (وأن املراد بقوله
) ٢٨٨٧(، واحلديث يف صحيح ابن خزيمة ))رميها

ن حفص بن غياث الشيباين عن أبيه عن شيخه عمر ب
فهذا ((: هبذا اإلسناد واملتن، وبعده قال ابن خزيمة

تلبية مع آخر حصاة ال مع اخلرب يرصح أنه قطع ال
شيخه اسم ّ، وقد تصحف يف إسناد ابن خزيمة ))َّأوهلا

) ١٣٧/ ٥(عمر إىل حممد، وقد رواه البيهقي يف سننه 
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 .ابمن طريق ابن خزيمة بإسناده عىل الصو

وأما املعتمر فيقطع التلبية عند بدء الطواف، صح 
، )٥/١٠٤(ذلك عن ابن عباس يف سنن البيهقي 

القول به إىل ) ٩١٩(وعزا الرتمذي عقب احلديث 
سفيان والشافعي وأمحد أكثر أهل العلم، وذكر منهم 

عن يف ذلك وإسحاق، واحلديث الذي أورده الرتمذي 
 .إسناده ضعيفًبن عباس مرفوعا ا

 خول املسجد احلرامد
) أحدمها( املسجد احلرام يطلق إطالقني، ـ١

مكة كلها، ويدل ) الثاين(املسجد الذي فيه الكعبة، و
 : للثاين قوله سبحانه وتعاىل          

                     
            ]٢٨: التوبة[. 
 إذا أراد دخول املسجد احلرام أو غريه من ـ٢

 رواه >َّاملساجد قدم رجله اليمنى؛ حلديث أنس 
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وصححه عىل رشط ) ١/٢١٨(احلاكم يف مستدركه 

بسم اهللا، اللهم صل ((: مسلم ووافقه الذهبي، وقال
وسلم عىل رسول اهللا، أعوذ باهللا العظيم، وبوجهه 

رجيم، اللهم لطانه القديم من الشيطان الالكريم، وس
، وهذا الذكر والدعاء من ))افتح يل أبواب رمحتك

وسنن ) ١٦٥٢(جمموع األحاديث يف صحيح مسلم 
وعمل ) ٣١٤(وجامع الرتمذي ) ٤٦٦(أيب داود 

وفضل الصالة عىل ) ٨٩(اليوم والليلة البن السني 
 ).٨٢( إلسامعيل القايض النبي 
عتمر املسجد احلرام من أي  يدخل احلاج واملـ٣

جهة تيرس له ذلك، فإذا دخل املسجد رأى الكعبة 
املرشفة حقيقة ال صورة، ورأى الناس حوهلا طائفني 
ومصلني، وهي القبلة التي يؤمها املسلمون يف 
صالهتم ودعائهم من كل مكان، وهي ملتقى 
الوجهات، والناس يف صالهتم إليها عىل شكل دوائر، 
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ًها ما كان قريبا منها، وأوسع دائرة ما أصغر دائرة في

 .كانت يف أطراف العامل
 إذا دخل املسجد احلرام يريد الطواف فتحية ـ٤

املسجد الطواف ثم صالة ركعتني خلف املقام، 
وإذا دخل املسجد للصالة أو قراءة القرآن 

إذا ((: ونحومها فتحية املسجد الصالة؛ لقوله 
 )) يصيل ركعتنيدخل أحدكم املسجد فال جيلس حتى

عن أيب ) ١٦٥٤ (ومسلم) ١١٦٣(رواه البخاري 
 .> قتادة

 الطواف
 وجعلها من  الطواف عبادة رشعها اهللا ـ١

خصائص الكعبة املرشفة، فال جيوز أن يطاف بغريها 
ُال بقرب وال بغريه، وإذا وجد الطواف بغري الكعبة فإنه 
ه ليس من رشع اهللا، وإنام هو من إحداث ما مل يأذن ب

ٍّكم من مصل أو : اهللا يف دين اهللا، وهلذا يصح أن يقال
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ٍمتصدق أو صائم أو ذاكر هللا يف كل مكان، وال يصح  ّ

كم من طائف هللا يف كل مكان؛ ألن الطواف : أن يقال
 .ًال وجود له رشعا إال حول الكعبة

 الطواف بالبيت منه ما هو ركن يف احلج وهو ـ٢
طواف للعمرة، طواف اإلفاضة، ويف العمرة وهو ال

ومنه ما هو واجب وهو طواف الوداع، ومنه ما هو 
ّمستحب وهو األطوفة األخرى، وقد تقدم 
االستدالل لركنية طواف اإلفاضة وطواف العمرة يف 
ّأركان احلج والعمرة، وتقدم االستدالل لوجوب 

 .طواف الوداع يف واجبات احلج والعمرة
 ًومما جاء يف فضل الطواف عموما حديث ابن

ًمن طاف هبذا البيت أسبوعا ((وفيه : {عمر 
) ٩٥٩( رواه الرتمذي ))فأحصاه كان كعتق رقبة

ًورواه البغوي أيضا يف . هذا حديث حسن: وقال
ّرشح السنة   .ٌهذا حديث حسن: وقال) ١٩١٦(ّ
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والطائف يف طوافه يستلم الركنني احلجر األسود 
اه والركن اليامين، ومما جاء يف فضل استالمهام ما رو

بن  بإسناد حسن عن عبد اهللا بن عبيد) ٢٩١٩(النسائي 
يا أبا ((: { ًعمري أن رجال قال لعبد اهللا بن عمر

إين : ما أراك تستلم إال هذين الركنني؟ قال! الرمحن عبد
إن مسحهام حيطان :  يقولسمعت رسول اهللا 
ًمن طاف سبعا فهو كعدل : اخلطيئة، وسمعته يقول

 .))رقبة
لبيت يكون سبعة أشواط، يبدأ كل  والطواف باـ٣

واحلجر األسود يف شوط باحلجر األسود وينتهي به، 
ًالطائف متطهرا ويكون الركن الذي بجوار باب الكعبة 

وجيعل الكعبة عن يساره، ويطوف  من احلدث واخلبث،
ِمن وراء احلجر؛ ألنه من الكعبة، ولو طاف من داخله 

ًولو شوطا واحدا مل يصح طوافه؛ ألنه   بالكعبة ما طافً
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 كان يطوف كذلك، ويكون كلها؛ ألن النبي 

ًالطواف جمزئا إذا وقع يف املسجد ال يف خارجه؛ 
وأمجعوا ((): ٦٢: ص(قال ابن املنذر يف اإلمجاع 

 .))  عىل أن الطواف ال جيزئه من خارج املسجد
َّ إذا حاذى الطائف احلجر األسود قبله إن ـ٤

َّو غريها وقبل ما تيرس ذلك، وإال استلمه بيده أ
استلمه به، فإن مل يتمكن من ذلك أشار إليه؛ 

) ١٥٩٧( البخاري يويدل لتقبيله ما يف صحيح
عن عابس بن ربيعة عن عمر ) ٣٠٧٠(ومسلم 

: َّ أنه جاء إىل احلجر األسود فقبله، فقال>
إين أعلم أنك حجر ال ترض وال تنفع، ولوال أين ((

َّ يقبلك ما قبرأيت رسول اهللا   .))لتكِّ
عن ) ١٦١١(ًوأيضا ما يف صحيح البخاري 

 {سأل رجل ابن عمر ((: الزبري بن عريب قال
 رأيت رسول اهللا : استالم احلجر؟ فقال عن
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 . احلديث))ِّيستلمه ويقبله

الستالمه وتقبيل ما استلمه به ما رواه  ويدل 
قال) ٣٠٦٥(مسلم  رأيت ابن عمر ((: عن نافع 

قب ما تركتـه : ل يده، وقالَّيستلم احلجر بيده ثم 
، وحـديث أيب )) يفعلـهمنذ رأيت رسول اهللا 

 يطوف رأيت رسول اهللا ((: قال >الطفيل 
ل بالبيت، ويستلم ـ الـركن بمحجـن معـه ويقب ِّ

 ).٣٠٧٧( رواه مسلم ))املحجن
لإلشارة إليه حديث ابن عبـاس   {ويدل 

، كلـام  بالبيت عـىل بعـريطاف النبي ((: قال
ــركن أ ــى عــىل ال هأت ــ ار إلي اري ))شــ  رواه البخــ

 عىل بعري يستلم ، وطواف الرسول )١٦١٢(
ــركن بمحجــن يف ــاريال ــ) ١٦٠٧ ( البخ  سلموم

)٣٠٧٣.( 
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وإذا كان وصوله إىل احلجر األسود لتقبيله أو 
استالمه ال يتم إال بحصول أذى ألحد من الناس 
تركه ومىض يف طوافه؛ ألن استالمه مستحب وإيذاء 

 .صل إىل املستحب بام هو حرامالناس حرام، فال يتو
سم ب:  استالم احلجر األسود وتقبيلهويقول عند

اهللا أكرب؛ : اهللا واهللا أكرب، ويقول عند اإلشارة إليه
 طاف النبي ((:  قال{حلديث ابن عباس 

 أشار إليه بيشء كان بالبيت عىل بعري، كلام أتى الركن
ن َّ، وصح عن اب)١٦١٣( رواه البخاري ))َّعنده وكرب

 اجلمع بني التسمية والتكبري عند استالم {عمر 
، وقال احلافظ ابن )٥/٧٩(احلجر، أخرجه البيهقي 

وروى ((): ٢٤٧/ ٢(حجر يف التلخيص احلبري 
البيهقي والطرباين يف األوسط والدعاء من حديث 

بسم اهللا واهللا : ابن عمر أنه كان إذا استلم احلجر قال
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 .))أكرب، وسنده صحيح

ى الطائف الركن اليامين استلمه بيده  إذا حاذـ٥
َّإن تيرس له ذلك وال يقبله وال يقبل يده، وإن مل يتيرس  َِّّ ِّ
ُله استالمه مىض يف طوافه ومل يرش إليه؛ حلديث ابن 

 يستلم من البيت إال مل أر النبي ((:  قال{عمر 
ومسلم ) ١٦٠٩( رواه البخاري ))الركنني اليامنيني

يف صحيح  {بن عباس ، ومثله حديث ا)٣٠٦١(
 ).٣٠٦٦(مسلم 

ِواملرشوع يف هذا الركن االستالم دون التقبيل 
ِوالذكر واإلشارة ِ. 

 وال يستلم من جدران الكعبة وأركاهنا إال ـ٦
الركنني اليامنيني؛ حلديثي ابن عمر وابن عباس 

ُطفت مع ((:  قال>املتقدمني، وألثر يعىل بن أمية  ُ
الركن الذي ييل عمر بن اخلطاب، فلام كنت عند 

أما : ِالباب مما ييل احلجر أخذت بيده ليستلم، فقال
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فهل رأيته : بىل، قال: ؟ قلتطفت مع رسول اهللا 

 لك يف  فانفذ عنك؛ فإن:ال، قال: يستلمه؟ قلت
بإسناد ) ٢٥٣( رواه أمحد ))رسول اهللا أسوة حسنة
 .صحيح عىل رشط مسلم

َّ وكام ال تقبل جدران الكعبة وبقية أرـ٧  وال كاهناُ
َتستلم ُ، فال يفعل مثل ذلك يف غريها من احلجارة ُ

والبنيان يف كل مكان، بل الواجب االقتصار عىل ما 
ّجاءت به السنة من تقبيل احلجر األسود واستالمه 

 يف >واستالم الركن اليامين، وهلذا قال عمر 
ولوال أين ((: ِّاحلديث املتقدم يف شأن احلجر األسود

َّ يقبلك ما قبلتك رأيت رسول اهللا  وقد قال ،))ِّ
 يف املجموع رشح املهذب ~اإلمام النووي 

ُ، ويكره ُال جيوز أن يطاف بقربه ((): ٨/٢٠٦(
والبطن بجدار القرب، قاله أبو عبيد اهللا َّإلصاق الظهر 

ُويكره مسحه باليد وتقبيله، بل :  وغريه، قالوااحلليمي ُ
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َاألدب أن يبعد منه كام يبعد منه لو  حرضه يف حياته َ

الصواب الذي قاله العلامء وأطبقوا ، هذا هو 
عليه، وال يغرت بمخالفة كثري من العوام وفعلهم 
َّذلك؛ فإن االقتداء والعمل إنام يكون باألحاديث  َ ََّ
ُالصحيحة وأقوال العلامء، وال يلتفت إىل حمدثات 
العوام وغريهم وجهاالهتم، وقد ثبت يف الصحيحني 

َمن أحدث : ( قالَّأن رسول اهللا  <عن عائشة 
من : (، ويف رواية ملسلم)يف ديننا ما ليس منه فهو رد

، وعن أيب هريرة )ًعمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد
ًال جتعلوا قربي عيدا، : (قال رسول اهللا : قال >

َّوصلوا عيل؛ فإن صالتكم تبلغني حيثام كنتم رواه ) َُّّ
الفضيل بن عياض أبو داود بإسناد صحيح، وقال 

َّاتبع طريق اهلدى وال يرضك قلة : ( ما معناه~
َّالسالكني، وإياك وطرق الضاللة وال تغرت بكثرة 

َ، ومن خطر بباله أن املسح باليد ونحوه أبلغ )اهلالكني َّ َ
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َّيف الربكة، فهو من جهالته وغفلته؛ ألن الربكة فيام 

ُف يبتغى الفضل يف خمالفة وافق الرشع، وكي
 .))بالصوا

واحلديث الذي أشار إليه النووي هو يف 
من ) ٤٤٩٢(ومسلم ) ٢٦٩٧(صحيحي البخاري 

من أحدث يف أمرنا ((: ، ولفظه<حديث عائشة 
، واللفظ اآلخر يف صحيح ))هذا ما ليس منه فهو رد

وهو أعم من األول؛ ألنه يشمل من ) ٤٤٩٣(مسلم 
ًعمل العمل، سواء كان حمدثا له أو متابعا من أحدث ً  .هِ

): ٢٧/٧٩(وقال ابن تيمية يف جمموع الفتاوى 
 أو قرب واتفق العلامء عىل أن من زار قرب النبي ((

غريه من األنبياء والصاحلني ـ الصحابة وأهل البيت 
ِّوغريهم ـ أنه ال يتمسح به وال يقبله، بل ليس يف 
الدنيا من اجلامدات ما يرشع تقبيلها إال احلجر 

:  قال>حيحني أن عمر األسود، وقد ثبت يف الص
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إين ألعلم أنك حجر ال ترض وال تنفع، ولوال ! واهللا

ّيقبلك ما قبلتك، وهلذا ال  أين رأيت رسول اهللا 
ّيسن باتفاق األئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني 

ِ يليان احلجر وال جدران البيت وال مقام البيت اللذين
إبراهيم وال صخرة بيت املقدس وال قرب أحد من 

 .))األنبياء والصاحلني
 ليس للطواف أذكار وأدعية خمصوصة، فيذكر ـ٨

الطائف ربه ويدعوه بام تيرس له من األدعية واألذكار 
ويقرأ القرآن، واألوىل أن يكون ما يأيت به من الذكر 

، ويقول بني والدعاء من املأثور عن الرسول 
ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة : الركنني

وأبو ) ١٥٣٩٨(، رواه اإلمام أمحد قنا عذاب النارو
 .بإسناد حسن) ١٨٩٢(داود 

وأما ما يأيت به بعض الناس من أدعية خمصوصة 
بكل شوط فهذا مما ال دليل عليه، وهو من األمور 
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 .املحدثة
 يكون التقبيل للحجر األسود واستالمه ـ٩

واستالم الركن اليامين يف الطواف خاصة؛ ألنه مل يأت 
 ذلك إال يف الطواف، وجاء استالمه  النبي عن

 احلجر بعد صالة ركعتي الطواف يف حجة الوداع 
جابر الطويل يف صحيح مسلم كام يف حديث 

، وإن ، هذا هو األفضل لثبوته عنه )٢٩٥٠(
استلم احلجر يف غري طواف جاز ألنه ثبت عن ابن 

أنه كان ال خيرج من املسجد حتى يستلم، (( {عمر 
 رواه ابن أيب شيبة يف )) طواف أو غري طوافكان يف

وهو من شيوخ البخاري ومسلم ) ١٣٥٧١(مصنفه 
 .وإسناده عىل رشطهام

 يستحب يف طواف العمرة وطواف القدوم ـ١٠
ُللقارن واملفرد االضطباع، وهو جعل الرداء حتت 
اإلبط األيمن وإلقاء طرفه عىل الكتف األيرس، وذلك 
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أن (( {ابن عباس يف مجيع األشواط؛ حلديث 

 وأصحابه اعتمروا من اجلعرانة، رسول اهللا 
فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم حتت آباطهم، ثم 

 رواه أبو داود ))قذفوها عىل عواتقهم اليرسى
 >بإسناد صحيح، وحديث يعىل بن أمية ) ١٨٨٤(
ُبالبيت مضطبعا وعليه برد طاف أن النبي ((  رواه ))ً

 .ديث حسن صحيحح: وقال) ٨٥٩(الرتمذي 
واالضطباع يكون يف هذا الطواف خاصة، ويف 
 .أحوال اإلحرام األخرى يكون الرداء عىل الكتفني

َ ويستحب يف هذا الطواف أيضا الرمل ـ١١ ً
ول، وهو اإلرساع مع للرجال يف األشواط الثالثة األ

 وأصحابه فعلوه يف ؛ ألن النبي مقاربة اخلطى
ومسلم ) ١٦٠٢(عمرة القضاء رواه البخاري 

أن رسول اهللا (( {، وحلديث ابن عمر )٣٠٥٩(
 كان إذا طاف يف احلج والعمرة ـ أول ما يقدم ـ 
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 رواه ))ثم يميش أربعةفإنه يسعى ثالثة أطواف بالبيت 

، ويف حديث )٣٠٤٩(ومسلم ) ١٦٠٣(البخاري 
حتى ((: قال) ٢٩٥٠(جابر الطويل يف صحيح مسلم 
ًكن فرمل ثالثا ومشى إذا أتينا البيت معه استلم الر

 .))ًأربعا
وأما النساء فال رمل عليهن؛ قال ابن املنذر يف 

وأمجعوا أن ال رمل عىل النساء ((): ٦١: ص(اإلمجاع 
 .)) وال يف السعي بني الصفا واملروةحول البيت
 وأصحابه ملا  وأصل الرمل أن النبي ـ١٢

قدموا لعمرة القضاء يف السنة السابعة قال عنهم 
ّإنه يقدم عليكم قوم وهنتهم محى يثرب، : وناملرشك ُ َ

 أصحابه أن يرملوا يف طوافهم يف فأمر النبي 
ُاألشواط الثالثة األول إلظهار قوهتم أمام الكفار 

، وهذا من )٣٠٥٩(ومسلم ) ١٦٠٢(رواه البخاري 
 رواه البخاري ))احلرب خدعة((: أمثلة قوله 
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رمل َّ، ثم استقر حكم ال)٤٥٣٩(ومسلم ) ٣٠٣٠(

 وأصحابه ذلك يف حجة الوداع كام يف بفعله 
حديثي ابن عمر وجابر املتقدمني، ويف صحيح 

ما ((:  قال>أن عمر بن اخلطاب ) ١٦٠٤(البخاري 
َلنا وللرمل؟ إنام كنا راءينا املرشكني وقد أهلكهم اهللا، 

 .)) فال نحب أن نرتكهيشء صنعه النبي : ثم قال
نى عىل غالب  إذا شك يف عدد األشواط بـ١٣

ًظنه وإال بنى عىل اليقني وهو األقل، فمثال إذا طاف  ّ ّ
هل هو اخلامس أو : مخسة أشواط وشك يف اخلامس

السادس، فإن كان غلب عىل ظنه أنه السادس بنى 
عليه وأتى بعده بشوط، وإن مل يغلب عىل ظنه بنى عىل 
اليقني وهو األقل، وأتى بعده بشوطني، ولو أقيمت 

ّ أثناء شوط صىل وبعد الصالة أكمل الصالة وهو يف
 .ّالطواف من املكان الذي صىل فيه

 يستحب للطائف إذا فرغ من طوافه أن ـ١٤
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 يصيل خلف املقام ركعتني يقرأ فيهام بسوريت   

             و           إن
د؛ َّتيرس له ذلك، وإال صالمها يف أي مكان من املسج

جاء ذلك يف حديث جابر الطويل يف صحيح مسلم 
قدم ((:  قال{، وحلديث عبد اهللا بن عمر )٢٩٥٠(

ً فطاف بالبيت سبعا، وصىل خلف املقام النبي 
 ))ج عليه الصالة والسالم إىل الصفاركعتني، ثم خر

 ).٢٩٩٩(ومسلم ) ١٦٢٧(رواه البخاري 
 الرشب من ماء زمزم

، وهو املاء الذي  يستحب الرشب من ماء زمزمـ١
أجراه اهللا إلسامعيل عليه الصالة والسالم وأمه 
هاجر، واستمر نبعه بمشيئة اهللا وفضله وإحسانه، 

، وقد رشب )٣٣٦٤(والقصة يف صحيح البخاري 
َّ منه وصب عىل رأسه يف حجة الوداع بعد النبي 

طوافه وصالته خلف املقام كام يف مسند اإلمام أمحد 
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يح عىل رشط مسلم، ورشب بإسناد صح) ١٥٢٤٣(

منه بعد طواف اإلفاضة كام جاء يف آخر حديث جابر 
 ).٢٩٥٠(الطويل يف صحيح مسلم 

 ورد يف فضل هذا املاء حديث أيب ذر الطويل ـ٢
إهنا مباركة، إهنا ((: ، وفيه)٦٣٥٩(يف صحيح مسلم 

أبو داود الطياليس يف مسنده ، ورواه ))طعام طعم
 .))وشفاء سقم((: هبإسناد مسلم وزاد في) ٤٥٩(

ماء ((: ً مرفوعا>ًوورد يف فضله أيضا حديث جابر 
وغريه، وقد ) ٣٠٦٢( أخرجه ابن ماجه ))زمزم ملا رشب له

َّحسنه بعض أهل العلم وصححه بعضهم، انظر ذلك يف 
 ).١١٢٣ (~إرواء الغليل لأللباين 

ماء زمزم ((): ٤/٣٩٢(قال ابن القيم يف زاد املعاد 
ّفها وأجلها قدرا، وأحبها إىل النفوس سيد املياه وأرش ً ّ

 .))ًأغالها ثمنا، وأنفسها عند الناسو
 وللحاج واملعتمر وغريمها التزود من ماء زمزم ـ٣
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ومحله إىل بالدهم وغريها لرشبه واالستشفاء به 
وإهدائه، وهو من أنفس اهلدايا؛ ألنه ماء مبارك فيه 

 بإسناد) ٩٦٣(شفاء، وقد روى الرتمذي يف جامعه 
أهنا كانت حتمل من ماء (( <حسن عن عائشة 

 .)) كان حيملهزمزم؛ وخترب أن رسول اهللا 
 السعي بني الصفا واملروة

 للسعي  بعد طواف املعتمر طواف العمرة يذهبـ١
 بعد نبني الصفا واملروة، وكذا القارن واملفرد يسعيا

طواف القدوم، وهلام أن يؤخرا السعي إىل ما بعد 
ً قارنا وسعى بني وقد حج طواف اإلفاضة، 

الصفا واملروة بعد طواف القدوم، كام يف حديث 
ّ، وتقدم يف )٢٩٥٠(جابر الطويل يف صحيح مسلم 

أركان احلج والعمرة بيان حكم السعي بني الصفا 
واملروة، واألوىل املواالة بني الطواف والسعي، ولو 

 .َّأخر السعي عن الطواف حلاجة فال بأس بذلك
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بني الصفا واملروة سبعة أشواط، يبدأ  والسعي ـ٢

، شوطِبالصفا وخيتم باملروة، فمن الصفا إىل املروة 
فالذي من الصفا إىل ، شوطومن املروة إىل الصفا 
األول والثالث واخلامس : املروة أوتار وهي أربعة

والسابع، والذي من املروة إىل الصفا أشفاع، وهي 
 دنا من الصفا وإذاالثاين والرابع والسادس، : ثالثة

 : للبدء يف السعي قرأ              
  فعل نبدأ بام بدأ اهللا به؛ ألن النبي : ، وقال 

ذلك كام يف حديث جابر الطويل، واملعنى أن اهللا ملا 
َّ قدم الصفا عىل املروة، فام بدأ اهللا به ةذكر الصفا واملرو
ًمنهام ذكرا نبدأ  يستوعب ما شوطً به فعال، ويف كل ِ

 شوطبني الصفا واملروة، ويكون السعي يف كل 
َإرساعا فيام بني العلمني األخرضين الذي كان فيام  ًَ
ًمىض بطن واد، ومشيا يف غري ذلك كام جاء يف حديث 

 يقف عىل الصفا وعىل شوطجابر الطويل، ويف كل 
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ِّاملروة مستقبل القبلة فيوحد اهللا ويكربه  ال إله : ويقولِّ

إال اهللا وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد وهو 
عىل كل يشء قدير، ال إله إال اهللا وحده، أنجز وعده، 
ونرص عبده، وهزم األحزاب وحده، ويدعو بني 

ً ثالثا؛ كام جاء ذلك يف حديث جابر ذلك، يفعل ذلك
 .الطويل

وليس للسعي ذكر خمصوص ودعاء خمصوص، 
َّ ربه ويدعوه ويقرأ القرآن، وتقدم بل يذكر الساعي

 .مثل ذلك يف الطواف
 وال تشرتط الطهارة للسعي بني الصفا ـ٣

واملروة؛ ألنه مل يأت دليل يدل عىل ذلك، وقال ابن 
وأمجعوا عىل أنه إن ((): ٦٣: ص(املنذر يف اإلمجاع 

سعى بني الصفا واملروة عىل غري طهر أن ذلك 
 .))جيزئه
جر أم إسامعيل، وقصتها ِ أصل السعي فعل هاـ٤
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، {عن ابن عباس ) ٣٣٦٤(يف صحيح البخاري 
فذلك سعي ((: قال النبي : وفيها قال ابن عباس

 .))الناس بينهام
 والسعي ال يؤتى به إال يف حج أو عمرة، وهو ـ٥
ً تطوعا؛ ألنه مل يأت َّهام كام تقدم، وال يؤتى بهركن في

َّام تقدم يف ُدليل عىل ذلك، وأما الطواف فيتطوع به ك
 : الطواف، وأما قول اهللا           

      فإن املراد به التطوع باحلج أو 
: ومعنى ذلك((: العمرة، قال ابن جرير يف تفسريه

َفمن تطوع باحلج والعمرة بعد قضاء حجته الواجبة 
ع به من عليه فإن اهللا شاكر له عىل تطوعه له بام تطو

ذلك ابتغاء وجهه فمجازيه به، عليم بام قصد وأراد 
، ونقل احلافظ ابن حجر يف فتح ))بتطوعه بام تطوع به

ال حجة ((: عن الطحاوي أنه قال) ٤٩٩/ ٣(الباري 
 : ملن قال إن السعي مستحب بقوله     
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    ألنه راجع إىل أصل احلج والعمرة ال إىل

إلمجاع املسلمني عىل أن التطوع خصوص السعي؛ 
بالسعي لغري احلاج واملعتمر غري مرشوع، واهللا 

وقال النووي يف رشح صحيح مسلم ، ))أعلم
باب بيان أن ((: يف رشح حديث جابر) ٩/٢٤(

 وال مل يطف النبي : (ّالسعي ال يكرر، قوله
ًأصحابه بني الصفا واملروة إال طوافا واحدا ً طوافه ) ّ

يل عىل أن السعي يف احلج أو العمرة ال األول، فيه دل
ّيكرر، بل يقترص منه عىل مرة واحدة، ويكره تكراره  ّ

  : يف معنى ذلك: وقيل، ))ألنه بدعة    
ُأي فعل فعال رشع التطوع به كالصالة والصدقة ً َ 

والصيام واحلج والعمرة وقراءة القرآن وغري ذلك، 
يف تفسريه هذه  ~ السعدي قال الشيخ عبد الرمحن

َّفدل هذا عىل أنه كلام ((: بعد أن ذكر هذا املعنىاآلية 
ازداد العبد من طاعة اهللا ازداد خريه وكامله ودرجته 
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َعند اهللا لزيادة إيامنه، ودل تقييد التطوع باخلري أن من  َّ
تطوع بالبدع التي مل يرشعها اهللا وال رسوله أنه ال 

ًس بخري له، بل قد يكون رشا حيصل له إال العناء ولي
ًله إن كان متعمدا عاملا بعدم مرشوعية العمل ً((. 

 احللق أو التقصري
 احللق أو التقصري واجب من واجبات احلج ـ١

َّوالعمرة، وتقدم ذلك مع ذكر األدلة يف واجبات احلج 
 .والعمرة
 واحللق أفضل من التقصري عند التحلل من ـ٢

لعمرة لغري املتمتع، وأما احلج، وكذا عند التحلل من ا
املتمتع فإن كان حتلله منها قبل احلج بمدة ينبت فيها 
ًالشعر، فاحللق أفضل، وإن كان التحلل منها قريبا من 
احلج فاألوىل التقصري ليبقى شعر حيلقه إذا حتلل من 

 ملا وصلوا احلج؛ ألن الصحابة املتمتعني مع النبي 
 من ذي احلجة  يف الرابعإىل مكة مع رسول اهللا 
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َّقرصوا عند حتللهم من العمرة كام يف حديث جابر 

َّفحل ((: ، وفيه)٢٩٥٠(الطويل يف صحيح مسلم 
َّالناس كلهم وقرصوا إال النبي   ومن كان معه ُ

، وإنام كان احللق يف غري هذه احلالة أفضل من ))هدي
 دعا باملغفرة للمحلقني ثالث التقصري ألن النبي 
) ١٧٢٨(ن مرة، رواه البخاري مرات، وللمقرصي

، وملا يف إزالة شعر الرأس كله من )٣١٤٨(ومسلم 
 .ًتقربا إىل اهللا بالشعر ترك الزينة 

 واحللق أو التقصري للرجال يكون لشعر الرأس كله، ـ٣
فال يكفي أن يقرص بعض شعر الرأس ويرتك بعضه، كام أنه 
ال يكفي أن حيلق بعض الرأس ويرتك بعضه، والتقصري 
يكون باملقص وباآلالت الكهربائية، واحللق باملوسى، وأما 

بقدر األنملة أي بقدر طرف املرأة فتأخذ من أطراف شعرها 
ليس عىل النساء احللق إنام عىل ((: اإلصبع؛ لقوله 
عن ابن عباس ) ١٩٨٥( رواه أبو داود ))النساء التقصري
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 .بإسناد صحيح

 احلج أن  جيوز للمحرم عند حتلله من العمرة أوـ٤
أو حيلقه ّوأن يقرص شعر غريه أو حيلقه ّيقرص شعر رأسه 

ُعند حتلله؛ ألن ذلك فعل واجب من واجبات احلج 
 .والعمرة، وليس من قبيل ارتكاب حمظور يف اإلحرام

 من مكة والذهاب إىل منى اإلحرام باحلج يف اليوم الثامن
ّ حيرم أهل مكة واملحلون فيها من أهل اآلفاق ـ١ ُِ ُ
ج يف اليوم الثامن من شهر ذي احلجة ـ وهو يوم باحل

الرتوية ـ من منازهلم يف مكة، ثم يذهبون إىل منى 
فيصلون هبا الظهر والعرص واملغرب والعشاء والفجر 
ُّقرصا بدون مجع؛ ألن الصحابة الذين حلوا من  ً

 فعلوا ذلك، وكذا غريهم العمرة مع رسول اهللا 
 ساق اهلدي من منو من أهل مكة، وأما الرسول 

 .أصحابه فهم باقون عىل إحرامهم
ُومن كان نازال يف منى قبل اليوم الثامن حيرم يف  ً
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 .منى وال يلزمه الذهاب إىل مكة لإلحرام منها

 ليس ملن أحرم من مكة من أهلها وغريهم أن ـ٢
ُيذهبوا إىل املسجد احلرام ليحرموا منه، وال أن يطوفوا 

ِّحلج، وال أن يقدموا بالبيت لوداعه للذهاب إىل ا
سعي احلج، بل يكون إتياهنم به بعد طواف اإلفاضة؛ 
ألن الصحابة الذين أحرموا باحلج من مكة مل يفعلوا 

 .ًشيئا من ذلك، بل أحرموا وذهبوا إىل منى
 والقرص واجلمع يف احلج يستوي فيه احلجاج ـ٣

 مل يأمر الذين من اآلفاقيني واملكيني؛ ألن النبي 
من أهل مكة باإلمتام؛ وقد روى مالك يف حجوا معه 

عن زيد بن أسلم ) ١/٤٠٣(املوطأ بإسناد صحيح 
ّأن عمر بن اخلطاب صىل للناس بمكة ((عن أبيه 

أمتوا ! يا أهل مكة: ركعتني، فلام انرصف قال
ّصالتكم؛ فإنا قوم سفر، ثم صىل عمر ركعتني بمنى،  ّ

فوع يف أمره ، واحلديث املر))ًومل يبلغنا أنه قال هلم شيئا
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 ـ وهو بمكة ـ أهل مكة باإلمتام رواه أبو داود 

 .بإسناد ضعيف) ١٢٢٩(
وقرص أهل مكة ومجعهم يف احلج من أجل 
النسك، ولو خرج مع احلجاج أحد من أهل مكة غري 

 .حمرم باحلج فليس له أن يقرص وجيمع
َّ من دخل يف اإلحرام باحلج من املتمتعني ثم تبني أنه ـ٤

واف أو السعي للعمرة أو أنه ترك بعض مل يأت بالط
ًاألشواط فيهام فإنه يصري قارنا؛ ألنه بدخوله يف احلج ال 
جمال له يف إكامل عمرته؛ ويدل لذلك ما حصل لعائشة 

 من احليض الذي مل تتمكن معه من اإلتيان بعمرهتا <
ُ أن حترم باحلج وكانت بذلك قبل احلج، فأمرها النبي 

 ).٢٩١٩(ومسلم ) ٣٠٥(قارنة رواه البخاري 
وأما إذا طاف املتمتع وسعى للعمرة وأحرم 
ًباحلج قبل أن حيلق أو يقرص فإنه متمتع ترك واجبا  ِّ
من واجبات العمرة، ويكون عليه يف تركه فدية، وهي 
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ُشاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يطعمها لفقراء احلرم  ُ ُ

 .ًوال يأكل منها شيئا
 الوقوف بعرفة

 من منى إىل عرفة بعد طلوع  يستحب الذهابـ١
الشمس من يوم عرفة؛ كام يف حديث جابر الطويل يف 

، ويكون احلاج يف ذهابه إىل )٢٩٥٠(صحيح مسلم 
ًعرفة مكربا ملبيا؛ حلديث عبد اهللا بن عمر  :  قال{ً

 من منى إىل عرفات، منا غدونا مع رسول اهللا ((
، وحلديث )٣٠٩٥( رواه مسلم ))امللبي، ومنا املكرب

كيف كنتم تصنعون يف هذا ((: ُ وقد سئل>أنس 
ُّكان هيل منا املهل فال : ؟ فقال اليوم مع رسول اهللا ُ ّ ُ

 رواه ))ِّينكر عليه، ويكرب منا املكرب فال ينكر عليه
 ).٣٠٩٧(ومسلم ) ١٦٥٩(البخاري 

 إذا وصل إىل عرفة نزل هبا، وعىل احلاج أن ـ٢
 يكون يف ّيتحقق أن نزوله يف أرض عرفة، وذلك بأن
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ُداخل العالمات التي وضعت حلدود عرفة؛ ألن 

: الوقوف بعرفة ركن ال يتم احلج إال به؛ وقد قال 
 .ّ وتقدم ذلك يف أركان احلج والعمرة))احلج عرفة((

 يبدأ زمان الوقوف من زوال الشمس يوم ـ٣
عرفة ويمتد إىل طلوع الفجر من ليلة يوم النحر؛ ألن 

وال كام يف حديث جابر  وقف هبا بعد الزالنبي 
، وذهب بعض أهل العلم إىل أن الوقوف يبدأ >

ِّبطلوع الفجر يوم عرفة؛ حلديث عروة بن مرضس 
 باملوقف يعني أتيت رسول اهللا ((:  قال>

جئت يا رسول اهللا من جبل طيء، : بجمع، قلت
ما تركت من ! وأتعبت نفيس، واهللاأكللت مطيتي 

حج؟ فقال رسول بل إال وقفت عليه، فهل يل من ح
من أدرك هذه الصالة وأتى عرفات قبل : اهللا 

َّذلك ليال أو هنارا فقد تم حجه وقىض تفثه ً  رواه أبو ))ً
من وقف قبل ووغريه بإسناد صحيح، ) ١٩٥٠(داود 
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ولو مل الزوال ال يكتفي به عن الوقوف بعد الزوال، 

حيصل الوقوف من احلاج إال قبل الزوال من يوم 
 >ِّداللة حديث عروة بن مرضس عرفة أجزأه ل
 .عىل ذلك
ً ومن وقف بعرفة هنارا خرج منها بعد غروب ـ٤

 يف ّالشمس ال قبله كام يف حديث جابر الطويل، وتقدم
 .واجبات احلج والعمرة

 يصيل احلجاج يف عرفة الظهر والعرص يف أول ـ٥
ًوقت الظهر قرصا ومجعا بأذان واحد وإقامتني؛ كام يف  ً

ويستحب لإلمام أو نائبه أن ، >حديث جابر 
ّخيطب الناس قبل صالة الظهر والعرص خطبة يبني 

 اقتداء برسول أحكام احلج وغري ذلكمن ما بقي فيها 
 . كام يف حديث جابراهللا 

 األفضل للحجاج بعرفة أن يكونوا مفطرين؛ ـ٦
ملا يف ذلك من القوة هلم عىل الذكر والدعاء يف ذلك 
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ً وقف بعرفة مفطرا؛ ي اليوم العظيم، وألن النب

) ٢٦٣٢(ومسلم ) ١٩٨٨(ففي صحيحي البخاري 
ًأن ناسا متاروا ((:  < عن أم الفضل بنت احلارث

: ، فقال بعضهمعندها يوم عرفة يف صوم النبي 
 ليس بصائم، فأرسلت إليه :هو صائم، وقال بعضهم

، وأما غري ))بقدح لبن وهو واقف عىل بعريه فرشبه
يصوموه، وهو أفضل يوم يصام احلجاج فاألفضل أن 

ُوسئل عن ((: ، وفيه>ًتطوعا؛ حلديث أيب قتادة 
 ))ِّيكفر السنة املاضية والباقية: صوم يوم عرفة؟ فقال

): ٢٧٤٦( ويف لفظ عنده ،)٢٧٤٧(رواه مسلم 
ِّصيام يوم عرفة أحتسب عىل اهللا أن يكفر السنة التي ((

 .))قبله والسنة التي بعده 
 أي موضع من عرفة  يكون الوقوف يفـ٧

مستقبل القبلة، ويكثر من التلبية والذكر والدعاء يف 
هذا اليوم العظيم، ويبتهل إىل اهللا ويلح يف الدعاء 
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ويسأله من خريي الدنيا واآلخرة، فرييض ربه 
ُسبحانه ويدحر الشيطان وخيزيه ويريه من نفسه ما  َ

 توبة ُيسوؤه وحيزنه، وذلك بأن يتوب إىل اهللا 
خيرج هبا من الذنوب واملعايص، وال يشغل ًنصوحا 

نفسه يف هذا اليوم العظيم بالتجول يف عرفة والذهاب 
إىل اجلبل املسمى جبل الرمحة وصعوده؛ ألنه مل يأت 

 .دليل عىل ذلك
 الوقوف بعرفة أعظم ملتقى للمسلمني يف ـ٨

عباداهتم، فيتذكر املسلم يف هذا الوقوف اجتامع 
املوقف الذي جيتمع فيه اخلالئق يوم القيامة يف 

األولون واآلخرون، فيستعد لذلك املوقف باألعامل 
 .الصاحلة التي فيها فوزه بسعادة الدنيا واآلخرة

: ورد يف فضل يوم عرفة والوقوف هبا قوله  ـ٩
ً فيه عبدا من النار من ما من يوم أكثر من أن يعتق اهللا ((

ما : ، فيقوليوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي هبم املالئكة
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 .<عن عائشة ) ٣٢٨٨( رواه مسلم ))أراد هؤالء؟

خري ((: وورد يف فضل الدعاء بعرفة قوله 
الدعاء دعاء يوم عرفة، وخري ما قلت أنا والنبيون من 

ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له له امللك وله : قبيل
 رواه الرتمذي ))احلمد وهو عىل كل يشء قدير

،وهو حسن لغريه؛ {ن عمر عن عبد اهللا ب) ٣٥٨٥(
 ).١٥٠٣ (~انظر السلسلة الصحيحة لأللباين 

وورد يف رفع اليدين يف الدعاء بعرفة حديث 
 كنت رديف النبي ((:  قال{أسامة بن زيد 

بعرفات، فرفع يديه يدعو، فاملت به ناقته فسقط 
خطامها، فتناول اخلطام بإحدى يديه وهو رافع يده 

 .بإسناد صحيح) ٣٠١١( رواه النسائي ))األخرى
وليس للدعاء بعرفة أدعية خمصوصة، بل يذكر 

ويقرأ القرآن، وينبغي أن ّويلبي احلاج ربه ويدعوه 
يكون ما يأيت به من الذكر والدعاء مما جاء يف كتاب 
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؛ ألن ما جاء فيهام من ّاهللا وثبت يف سنة رسول اهللا 

 .م، وفيه العصمة من الزلل واخلللجوامع الكل
مجلة من األدعية واألذكار  اسب هنا إيرادومن املن

، وهي ّسنة الرسول ثبت يف  يف كتاب اهللا ومما ورد
مزدلفة مسلم أن يدعو به يف وقوفه بعرفة ومما ينبغي لل

ًوطوافه وسعيه وسائر أحواله، ويدعو أيضا بام شاء 
منها يف صالته يف السجود وقبل السالم؛ حلديث ابن 

أال ((: ، وفيه)١٠٧٤( يف صحيح مسلم {عباس 
ًوإين هنيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وأما الركوع  ً ُ

، وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء؛ فعظموا فيه الرب 
 >، وحلديث عبد اهللا بن مسعود ))فقمن أن يستجاب لكم
ثم ليتخري من الدعاء أعجبه إليه ((: يف صفة التشهد، ويف آخره

، قال اإلمام )٨٩٨( ومسلم )٨٣٥( رواه البخاري ))فيدعو
أبو داود يف سننه يف باب الدعاء يف الصالة عقب احلديث 

يعجبني يف الفريضة أن يدعو بام يف : قال أمحد((): ٨٨٤(
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، وليس هذا من قراءة القرآن يف الركوع والسجود ))القرآن

رب ارشح : املنهي عنه، بل هو دعاء؛ فإن من قال يف سجوده
رب إين ظلمت نفيس فاغفر :  أويل صدري ويرس يل أمري،

 .ًيل مثال، من قال ذلك فهو داع وليس بقارئ
ّأدعية وأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة ّ 

 ُ يدعى هبا يف عرفة وغريها
  ـ                    

           . 
 ـ                        

         . 
 ـ                   

   . 
 ـ                    

                       . 
 ـ                    . 
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ّ ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له له امللك وله ـ

 .)١(احلمد وهو عىل كل يشء قدير
 .)٢( ال حول وال قوة إال باهللاـ
 .)٣( حسبنا اهللا ونعم الوكيلـ
 .)٤(اهللا العظيم، سبحان  سبحان اهللا وبحمدهـ
 سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا ـ
 .)٥(أكرب

سبحان اهللا وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، ـ 

                                                   
، وهو حسن لغريه؛ انظر السلسلة {عن ابن عمر ) ٣٥٨٥(رواه الرتمذي  )١(

 ).١٥٠٣ (~الصحيحة لأللباين 
، >عن أيب موسى األشعري ) ٦٨٦٨(ومسلم ) ٤٢٠٢(رواه البخاري  )٢(

 .وفيه وصف هذه الكلمة بأهنا كنز من كنوز اجلنّة
 .{عن ابن عباس ) ٤٥٦٣( رواه البخاري )٣(
كلمتان ((: ، ولفظه>عن أيب هريرة ) ٦٨٤٦(ومسلم ) ٦٦٨٢(رواه البخاري  )٤(

، سبحان اهللا وبحمده: خفيفتان عىل اللسان، ثقيلتان يف امليزان، حبيبتان إىل الرمحن
 .))سبحان اهللا العظيم

، وفيه وصف هذه األربع بأهنا >عن سمرة بن جندب ) ٥٦٠١(رواه مسلم  )٥(
 .أحب الكالم إىل اهللا
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 .)١(وزنة عرشه، ومداد كلامته

 ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، اهللا أكرب كبريا، ـ
واحلمد هللا كثريا، وسبحان اهللا رب العاملني، ال حول 

اهللا العزيز احلكيم، اللهم اغفر يل  إال بوال قوة
 .)٢(وارمحني واهدين وارزقني

ً رضيت باهللا ربا، وباإلسالم دينا، وبمحمد ـ ً ّ 
 .)٣(رسوال
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، وتعاىل  ـ

 .)٤(جدك، وال إله غريك 
                                                   

 .<عن جويرية ) ٦٩١٣(رواه مسلم  )١(
 .>عن سعد بن أيب وقاص ) ٦٨٤٨(رواه مسلم  )٢(
، >بإسناد صحيح عن أيب سعيد اخلدري ) ١٥٢٩(رواه أبو داود  )٣(

ًرضيت باهللا ربا، وباإلسالم دينا، وبمحمد : ن قالم((: ولفظه ً  رسوال ّ
عن ) ١٥١(عنه بمعناه، ورواه مسلم ) ٤٨٧٩( ورواه مسلم ))وجبت له اجلنّة

 . إلخ))ًذاق طعم اإليامن من ريض باهللا ربا((: ، ولفظه>العباس 
بإسناد صحيح، ورواه ) ٨٤٩(رواه النسائي يف عمل اليوم والليلة  )٤(

، وقد وصف )٢٥٩٨ (~ر السلسلة الصحيحة لأللباين غريه، انظ
 . هذه الكلامت بأهنا أحب الكالم إىل اهللالنبي 
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ال إله إال اهللا العظيم احلليم، ال إله إال اهللا رب العرش  ـ

ال اهللا رب الساموات ورب األرض ورب العظيم، ال إله إ
 .)١(العرش الكريم

  ـ                  . 
 ـ                        
       . 

 ـ                           
                      

                            
                             

      . 
 ـ                         

               . 
                                                   

 .{عن ابن عباس ) ٦٩٢١(ومسلم ) ٦٣٤٦(رواه البخاري  )١(
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 ـ                         

 . 
 ـ                   

      . 
 ـ                   

          . 
 ـ                        

                              
                          

                           
     . 
 ـ                         

         . 
  ـ               . 

  ـ                   
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      . 
 ـ                         

       . 
 ـ                   

                           
        . 

 ـ              . 
 ـ                       
   . 
 ـ                  . 
 ـ        . 
  ـ                 

    . 
 ـ                 
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            . 
        ـ    . 
 ـ                 . 
 ـ                   

    . 
 ـ                         

          . 
 ـ                      
                        

            . 
 ـ               . 
 ـ             . 
 ـ                      
                         
                        . 
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 ـ                       

                      
        . 

 ـ                             
                           

            . 
 اللهم أنت ريب ال إله إال أنت خلقتني وأنا ـ

وعدك ما استطعت، أعوذ عبدك، وأنا عىل عهدك و
َّبك من رش ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عيل، وأبوء 

 .)١(ّبذنبي، فاغفر يل إنه ال يغفر الذنوب إال أنت
ًاللهم إين ظلمت نفيس ظلام كثريا، وال يغفر ـ  ً

ّالذنوب إال أنت، فاغفر يل مغفرة من عندك، وارمحني 

                                                   
 ، وقد وصف النبي >ّعن شداد بن أوس ) ٦٣٠٦(رواه البخاري  )١(

 .ّهذا الدعاء بأنه سيد االستغفار
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 .)١(إنك أنت الغفور الرحيم

زن، والعجز والكسل، ن اهلم واحلاللهم إين أعوذ بك م ـ
َّ، وضلع الدين وغلبة الرجالواجلبن والبخل َ َ)٢(. 

 اللهم إين أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من ـ
َاجلبن، وأعوذ بك أن أرد إىل أرذل العمر، وأعوذ بك  ُ

 .)٣(من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القرب
 اللهم إين أعوذ بك من الكسل واهلرم، واملأثم ـ

واملغرم، ومن فتنة القرب وعذاب القرب، ومن فتنة النار 
وعذاب النار، ومن رش فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة 
الفقر، وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال، اللهم اغسل 
ِّعني خطاياي بامء الثلج والربد، ونق قلبي من اخلطايا كام 
نقيت الثوب األبيض من الدنس، وباعد بيني وبني 

                                                   
 .>عن أيب بكر ) ٦٨٦٩(ومسلم ) ٨٣٤(رواه البخاري  )١(
 .>عن أنس ) ٦٣٦٩(رواه البخاري  )٢(
 .>عن سعد بن أيب وقاص ) ٦٣٦٥(رواه البخاري  )٣(
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 .)١(ي كام باعدت بني املرشق واملغربخطايا

رب اغفر يل خطيئتي وجهيل وإرسايف يف أمري ـ 
كله، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر يل خطاياي 
ِوعمدي وجهيل وجدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر 
َّيل ما قدمت وما أخرت، وما أرسرت وما أعلنت؛ أنت  َّ

ّاملقدم وأنت املؤخر وأنت عىل كل يشء ق  .)٢(ديرّ
اللهم رب الساموات ورب األرض ورب العرش  ـ

َالعظيم، ربنا ورب كل يشء، فالق احلب والنوى، ومنزل 
التوراة واإلنجيل والفرقان، أعوذ بك من رش كل يشء 
أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت األول فليس قبلك يشء، 
وأنت اآلخر فليس بعدك يشء، وأنت الظاهر فليس 

طن فليس دونك يشء، اقض عنا فوقك يشء، وأنت البا

                                                   
 .<عن عائشة ) ٦٨٧١(ومسلم ) ٦٣٦٨(رواه البخاري  )١(
 .>عن أيب موسى ) ٦٩٠١(ومسلم ) ٦٣٩٨(رواه البخاري  )٢(



   ام املناسكتبصري الناسك بأحك  
َالدين وأغننا من الفقر َّ)١(. 

 اللهم إين أعوذ بك من رش ما عملت، ومن رش ـ
 .)٢(ما مل أعمل
 اللهم أصلح يل ديني الذي هو عصمة أمري، ـ

وأصلح يل دنياي التي فيها معايش، وأصلح يل آخريت 
التي فيها معادي، واجعل احلياة زيادة يل يف كل خري، 

 .)٣(ملوت راحة يل من كل رشواجعل ا
 اللهم إين أسألك اهلدى والتقى والعفاف ـ
 .)٤(والغنى
 اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل، واجلبن ـ

والبخل، واهلرم وعذاب القرب، اللهم آت نفيس تقواها، 
ّوزكها أنت خري من زكاها، أنت وليها وموالها، اللهم 

                                                   
 .>عن أيب هريرة ) ٦٨٨٩(رواه مسلم  )١(
 .<عن عائشة ) ٦٨٩٥(مسلم رواه  )٢(
 .>عن أيب هريرة ) ٦٩٠٣(رواه مسلم  )٣(
 .>عن ابن مسعود ) ٦٩٠٤(رواه مسلم  )٤(



   تبصري الناسك بأحكام املناسك  
ال خيشع، ومن إين أعوذ بك من علم ال ينفع، ومن قلب 
 .)١(نفس ال تشبع، ومن دعوة ال يستجاب هلا

 اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت ـ
وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إين أعوذ بعزتك ال إله 
إال أنت أن تضلني، أنت احلي الذي ال يموت واجلن 

 .)٢(واإلنس يموتون
ُّ اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك، وحتول ـ
 .)٣(ك، وفجاءة نقمتك، ومجيع سخطكعافيت
ِّ اللهم مرصف القلوب رصف قلوبنا عىل طاعتكـ ِّ)٤(. 
َ اللهم اغفر يل ذنبي كله دقه وجله، وأوله وآخره، ـ ّ َّّ  .)٥(وعالنيته ورسه
 اللهم رب جربائيل وميكائيل وإرسافيل، فاطر ـ

الساموات واألرض، عامل الغيب والشهادة، أنت حتكم 
                                                   

 .>عن زيد بن أرقم ) ٦٩٠٦(رواه مسلم  )١(
 .{عن ابن عباس ) ٦٨٩٩(ومسلم ) ٧٣٨٣(رواه البخاري  )٢(
 .{عن ابن عمر ) ٦٩٤٣(رواه مسلم  )٣(
 .{ بن عمرو عن عبد اهللا) ٦٧٥٠(رواه مسلم  )٤(
 .>عن أيب هريرة ) ١٠٨٤(رواه مسلم  )٥(



   ام املناسكتبصري الناسك بأحك  
ِ كانوا فيه خيتلفون، اهدين ملا اختلف فيه من بني عبادك فيام ُ

 .)١(احلق بإذنك؛ إنك هتدي من تشاء إىل رصاط مستقيم
 وبمعافاتك  اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك،ـ

من عقوبتك، وأعوذ بك منك، ال أحيص ثناء عليك 
 .)٢(أنت كام أثنيت عىل نفسك

 اللهم إين أعوذ بك من جهد البالء، ودرك ـ
 .)٣(وء القضاء، وشامتة األعداءالشقاء، وس

ًاللهم اجعل يف قلبي نورا، ويف لساين نورا، ويف سمعي  ـ ً
ًنورا، ويف برصي نورا، ومن فوقي نورا، ومن حتتي نورا،  ً ً ً
ًوعن يميني نورا، وعن شاميل نورا، ومن بني يدي  ً
ًنورا، ومن خلفي نورا، واجعل يف نفيس نورا، وأعظم  ً ً

 .)٤(ًيل نورا
                                                   

 .<عن عائشة ) ١٨١١(رواه مسلم  )١(
 .<عن عائشة ) ١٠٩٠(رواه مسلم  )٢(
: ، ولفظه>عن أيب هريرة ) ٦٨٧٧(ومسلم ) ٦٣٤٧(رواه البخاري  )٣(

 .{ عن ابن عباس) ١٧٩٧(ومسلم ) ٦٣١٦(رواه البخاري  )٤( .))... يتعوذ منكان رسول اهللا ((



   تبصري الناسك بأحكام املناسك  
صل عىل حممد وعىل آل حممد، كام صليت  اللهم ـ

عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم، إنك محيد جميد، اللهم 
بارك عىل حممد وعىل آل حممد، كام باركت عىل 

 .)١(إبراهيم وعىل آل إبراهيم، إنك محيد جميد
 اللهم إين أسألك من اخلري كله عاجله وآجله ما ـ

له علمت منه وما مل أعلم، وأعوذ بك من الرش ك
عاجله وآجله ما علمت منه وما مل أعلم، اللهم إين 
أسألك من خري ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك 
من رش ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إين أسألك 
ّاجلنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من 
ّالنار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن 

 .)٢(ًجتعل كل قضاء قضيته يل خريا
 اللهم بعلمك الغيب وقدرتك عىل اخللق أحيني ما ـ

ًعلمت احلياة خريا يل، وتوفني إذا علمت الوفاة خريا يل،  ً
                                                   

 .>عن كعب بن عجرة ) ٩٠٨(ومسلم ) ٣٣٧٠(رواه البخاري  )١(
، انظر السلسلة <بإسناد صحيح عن عائشة ) ٣٨٤٦( رواه ابن ماجه )٢(

 ).١٥٤٢(الصحيحة لأللباين 



   ام املناسكتبصري الناسك بأحك  
اللهم وأسألك خشيتك يف الغيب والشهادة، وأسألك 
كلمة احلق يف الرضا والغضب، وأسألك القصد يف الفقر 
ًوالغنى، وأسألك نعيام ال ينفد، وأسألك قرة عني ال 

 وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك برد تنقطع،
العيش بعد املوت، وأسألك لذة النظر إىل وجهك، 
والشوق إىل لقائك، يف غري رضاء مرضة، وال فتنة مضلة، 

 .)١(اللهم زينا بزينة اإليامن، واجعلنا هداة مهتدين
 اللهم إين أسألك العفو والعافية يف الدنيا ـ

 والعافية يف ديني واآلخرة، اللهم إين أسألك العفو
ودنياي وأهيل ومايل، اللهم اسرت عورايت وآمن 
روعايت، واحفظني من بني يدي ومن خلفي وعن 

 أن يني وعن شاميل ومن فوقي، وأعوذ بعظمتكيم
 .)٢(ُأغتال من حتتي

 اللهم عامل الغيب والشهادة فاطر الساموات ـ
                                                   

 .{بإسناد حسن عن عامر بن يارس ) ١٣٠٥(رواه النسائي  )١(
 .{وغريه بإسناد صحيح عن ابن عمر ) ٥٠٧٤(رواه أبو داود  )٢(



   تبصري الناسك بأحكام املناسك  
واألرض رب كل يشء ومليكه، أشهد أن ال إله إال أنت، 

 .)١(ذ بك من رش نفيس ومن رش الشيطان ورشكهأعو
اللهم إين أسألك الثبات يف األمر والعزيمة عىل الرشد،  ـ

وأسألك موجبات رمحتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر 
ًنعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليام ولسانا صادقا،  ً ًً

من رش ما تعلم، بك وأسألك من خري ما تعلم، وأعوذ 
 .)٢(ّتعلم، إنك أنت عالم الغيوبوأستغفرك ملا 

 اللهم اكفني بحاللك عن حرامك، وأغنني بفضلك ـ
 .)٣(عمن سواك

 اللهم عافني يف بدين، اللهم عافني يف سمعي، ـ
اللهم عافني يف برصي، ال إله إال أنت، اللهم إين أعوذ 
بك من الكفر والفقر، اللهم إين أعوذ بك من عذاب 

                                                   
 .>وغريه بإسناد صحيح عن أيب هريرة ) ٣٣٩٢(رواه الرتمذي  )١(
 بإسناد >ّعن شداد بن أوس ) ٧١٣٥: رقم(رواه الطرباين يف الكبري  )٢(

 ).٣٢٢٨(حسن، وانظر السلسلة الصحيحة لأللباين 
، وانظر السلسلة >ّبإسناد حسن عن عيل ) ٣٥٦٣(رواه الرتمذي  )٣(

 ).٢٦٦(الصحيحة لأللباين 



   ام املناسكتبصري الناسك بأحك  
 .)١(القرب، ال إله إال أنت

َّ رب أعني وال تعن عيل، وانرصين وال تنرص عيل، ـ َّ ُ ّ
ِّر عيل، واهدين ويرس اهلدى يل، وانرصين وامكر يل وال متك َّ

ًعىل من بغى عيل، رب اجعلني لك شّكارا، لك ذكارا، لك  ًّ َّ َ
ّرهابا، لك مطواعا، لك خمبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل  ًّ ً ً ً ً ّ

ّ، وثبت حجتي، توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعويت ِّ
ُوسدد لساين، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري ِّ )٢(. 

ّ اللهم لك احلمد كله، اللهم ال قابض ملا بسطت، وال ـ
باسط ملا قبضت، وال هادي ملا أضللت، وال مضل ملن 
هديت، وال معطي ملا منعت، وال مانع ملا أعطيت، وال 

َّمقرب ملا باعدت، وال مباعد ملا قربت، اللهم  ابسط علينا ِّ
ّ وفضلك ورزقك، اللهم إين من بركاتك ورمحتك

أسألك النعيم املقيم الذي ال حيول وال يزول، اللهم 
ّإين أسألك النعيم يوم العيلة، واألمن يوم اخلوف، 

                                                   
 .>بإسناد حسن عن أيب بكرة ) ٥٠٩٠(واه أبو داود ر )١(
 .{وغريه بإسناد صحيح عن ابن عباس ) ٣٥٥١(رواه الرتمذي  )٢(



   تبصري الناسك بأحكام املناسك  
ّاللهم إين عائذ بك من رش ما أعطيتنا ورش ما منعت،  ّ ّ
ِّاللهم حبب إلينا اإليامن وزينه يف قلوبنا، وكره إلي ِّ نا ِّ

الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، 
ّاللهم توفنا مسلمني وأحينا مسلمني، وأحلقنا 
بالصاحلني غري خزايا وال مفتونني، اللهم قاتل الكفرة 
ّالذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل  ّ

 اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا عليهم رجزك وعذابك،
 .)١(الكتاب، إله احلق

 بيت بمزدلفةامل
 احلجاج  بعد غروب الشمس من يوم عرفة يتجهـ١

ًإىل مزدلفة هبدوء وسكينة وبعد عن إيذاء بعضهم بعضا، فإذا  ٍ
وصلوا مزدلفة نزلوا هبا، وعليهم التحقق من وصوهلم إليها؛ 
ألهنم لو نزلوا يف غري أرض مزدلفة حتى الصباح كانوا 

 هذا الزمان ُمفرطني بمبيتهم خارجها، وتعرف مزدلفة يف
                                                   

) ٦٩٩(والبخاري يف األدب املفرد ) ١٥٤٩٢(رواه اإلمامان أمحد  )١(
 .>بإسناد صحيح عن رفاعة الزرقي 



   ام املناسكتبصري الناسك بأحك  
بوجود عالمات كتب عليها مبتدأ مزدلفة، وبوجود األنوار 

 .القوية اإلضاءة يف أرض مزدلفة
 أول عمل يقوم به احلاج بعد نزوله يف مزدلفة صالة ـ٢

ًاملغرب والعشاء مجعا وقرصا للعشاء بأذان واحد وإقامتني؛  ً
، سواء كان وصوله إليها يف وقت صالة املغرب أو لفعله 

 .دخول وقت صالة العشاءبعد 
ومن اخلطأ ما يقوم به بعض احلجاج حني وصوهلم 

ُ يلقط له  ملمزدلفة من لقطهم احلىص؛ ألن الرسول 
 . من مزدلفة إىل منىاحلىص إال بعد انرصافه

 يبيت احلجاج ليلة يوم النحر بمزدلفة حتى الصباح ـ٣
َّ، وتقدم ذلك يف واجبات كام فعل ذلك رسول اهللا 

وال ومن خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم، احلج، 
وليس لتلك ، قبل نصف الليل جيوز طواف اإلفاضة والرمي

َّتؤدى فيها من صالة أو غريها غري خمصوصة الليلة عبادة 
 .صالة الوتر التي يأيت هبا املسلم يف ليايل العام



   تبصري الناسك بأحكام املناسك  
ّ وبعد طلوع الفجر يصيل صالة الصبح يف أول وقتها، ـ٤

 كام يف ًبالذكر والدعاء إىل أن يسفر جدا؛ لفعله ثم يشتغل 
  :   حديث جابر الطويل، وقد قال اهللا 

         
        ]قرةالب :
، واملشعر احلرام مزدلفة؛ ألهنا داخل احلرم، وأما عرفة ]١٩٨

 .فهي مشعر حالل؛ ألهنا خارج احلرم
 وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن ينرصفوا ـ٥

َّ رخص هلم من مزدلفة إىل منى يف آخر الليل؛ ألن النبي 
) ١٦٧٦( رواه البخاري {بذلك؛ حلديث عبد اهللا بن عمر 

  رواه البخاري{، وحديث ابن عباس )٣١٣٠(ومسلم 
 {، وحديث أسامء بنت أيب بكر )٣١٢٧(ومسلم ) ١٦٧٨(

، وحديث عائشة )٣١٢٢(ومسلم ) ١٦٧٩(رواه البخاري 
 ).٣١١٨(ومسلم ) ١٦٨١( رواه البخاري <



   ام املناسكتبصري الناسك بأحك  
 أعامل يوم النحر

 أعامل يوم النحر أربعة، وهي رمي مجرة العقبة، ـ١
 الرأس أو تقصريه، ونحر اهلدي أو ذبحه، وحلق شعر

وطواف اإلفاضة والسعي بعده ملن كان عليه سعي، وقد 
 رمى ثم  عىل هذا الرتتيب؛ فإنه فعلها رسول اهللا 

نحر ثم حلق ثم طاف، وجيمع أوائل حروف هذه األعامل 
، فيضبط احلاج ترتيبها )رنحط(عىل هذا الرتتيب كلمة 

ر، واحلاء برتتيب هذه احلروف، فالراء للرمي، والنون للنح
ُللحلق، والطاء للطواف، واألوىل فعلها عىل هذا الرتتيب 

 .اقتداء برسول اهللا 
ُ فعل } وملا كان حصل من بعض الصحابة ـ٢

 سألوه عن بعض هذه األعامل عىل خالف ترتيبه 
ذلك، فأجاهبم بأنه ال حرج، ومما سألوه عنه احللق قبل 

ي، وطواف الذبح، والذبح قبل الرمي، واحللق قبل الرم
 كان اإلفاضة قبل الرمي، والرمي يف املساء؛ ألن رميه 



   تبصري الناسك بأحكام املناسك  
 يف الصباح ضحى، والسعي قبل الطواف؛ ألن النبي 

سعى بعد طواف القدوم، وألن أصحابه الذين كان عليهم 
سعي سعوا بعد طواف اإلفاضة، فعن عبد اهللا بن عمرو 

 وقف يف حجة أن رسول اهللا ((: {بن العاص ا
مل أشعر فحلقت قبل : لوا يسألونه، فقال رجلالوداع، فجع
مل أشعر : اذبح وال حرج، فجاء آخر فقال: أن أذبح؟ قال

ارم وال حرج، فام سئل النبي : فنحرت قبل أن أرمي؟ قال
ّ يومئذ عن يشء قدم وال أخر إال قال ِّ ُ افعل وال : ِّ

، ويف )٣١٥٦(ومسلم ) ١٧٣٦( رواه البخاري ))حرج
 سمعت رسول اهللا ((:  عنه قال)٣١٦٣(رواية ملسلم 

يا : وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند اجلمرة، فقال
ارم وال حرج، : إين حلقت قبل أن أرمي؟ قال! رسول اهللا

ارم وال : إين ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: وأتاه آخر فقال
أفضت إىل البيت قبل أن أرمي؟ : حرج، وأتاه آخر فقال

: ه سئل يومئذ عن يشء إال قالارم وال حرج، فام رأيت: قال
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نحوه من ) ١٧٢٢(، وروى البخاري ))افعلوا وال حرج

: عنه قال) ١٧٣٥(ً، وروى أيضا {حديث ابن عباس 
ال حرج، : ُ يسأل يوم النحر بمنى، فيقولكان النبي ((

اذبح وال : حلقت قبل أن أذبح؟ قال: فسأله رجل فقال
، وعن ))رجال ح: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: حرج، قال

 خرجت مع النبي ((:  قال>أسامة بن رشيك 
ًحاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قال سعيت ! يا رسول اهللا: ّ

ًقبل أن أطوف؟ أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا؟ فكان  ًَّ َّ
ال حرج، ال حرج إال عىل رجل اقرتض عرض : يقول

 رواه أبو ))ِرجل مسلم وهو ظامل، فذلك الذي حرج وهلك
 . ومسلمبإسناد صحيح عىل رشط البخاري) ٢٠١٥(داود 
 وهذه األعامل األربعة حيصل التحلل بثالثة منها، ـ٣

وهي الرمي واحللق والطواف؛ ألهنا مطلوبة من املتمتعني 
والقارنني واملفردين، وأما النحر فال عالقة له بالتحلل؛ 
ألنه يلزم القارنني واملتمتعني، بخالف املفردين فإنه ال 
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ومن أتى باألعامل الثالثة حصل له التحلل التام يلزمهم، 

الذي حيل معه كل يشء حتى النساء، ومن أتى باثنني من 
الثالثة حصل له التحلل األول الذي حيل معه كل يشء إال 

كنت أطيب رسول ((:  قالت<النساء؛ حلديث عائشة 
 )) إلحرامه حني حيرم، وحلله قبل أن يطوف بالبيتاهللا 

 ، وطوافه )٢٨٤١(ومسلم ) ١٥٣٩(رواه البخاري 
بالبيت كان بعد الرمي واحللق، وإنام قيل بحصول التحلل 
بفعل اثنني من ثالثة ألن التقديم والتأخري يف أعامل يوم 

 .ّالنحر جائز كام تقدم
ً من مزدلفة حني أسفر جدا قبل  دفع النبي ـ٤

َطلوع الشمس، ولقط له يف أثناء سريه الفضل بن عباس 
 ضحى،  مجرة العقبةحصيات رمى هبن النبي  سبع {

ويوم النحر كله وقت لرمي مجرة العقبة، واألوىل أن يكون 
ًذلك بعد طلوع الشمس، وتقدم قريبا من حديث ابن  ّ

 للرجل الذي سأله ))ال حرج((:  قالعباس أن النبي 
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رميت بعد ما أمسيت؟ قال ابن املنذر يف كتاب : وقال

عوا عىل أنه إن رمى مجرة العقبة وأمج((): ٦٥: ص(اإلمجاع 
يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه 

 .))جيزي
ومن مل يتمكن من الرمي قبل الغروب فله أن يرمي 

بإسناد صحيح عن نافع ) ٤٠٩/ ١(بعده؛ ملا يف املوطأ 
أن ابنة أخ لصفية بنت أيب عبيد نفست ((: موىل ابن عمر

 حتى أتتا منى بعد أن غربت باملزدلفة، فتخلفت هي وصفية
الشمس من يوم النحر، فأمرمها عبد اهللا بن عمر أن ترميا 

 .))ًاجلمرة حني أتتا، ومل ير عليهام شيئا
ّوللذين رخ ص هلم يف االنرصاف آخر الليل رمي مجرة ُ

) ١٦٧٩( البخاري يالعقبة إذا وصلوا منى؛ ملا يف صحيح
: أسامء، وفيهعن عبد اهللا موىل أسامء عن ) ٣١٢٢(ومسلم 

َّمضينا حتى رمت اجلمرة، ثم رجعت فصلت ففارحتلنا ((
عن ) ٣١٢٠(، وملا يف صحيح مسلم ))الصبح يف منزهلا
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وددت أين كنت استأذنت رسول اهللا ((:  قالت<عائشة 

 كام استأذنته سودة فأصيل الصبح بمنى، فأرمي اجلمرة 
 .))قبل أن يأيت الناس

ًال، وذبحه إن كان بقرا ُ يكون نحر اهلدي إن كان إبـ٥ ُ ً
ً ليال أو هناراًأو غنام يف يوم النحر وأيام الترشيق الثالثة ً ،

ًسواء كان اهلدي واجبا لتمتع أو قران أو نذر أو كان 
 ً.تطوعا

وأقل اهلدي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة جيزئ فيه ما 
ُّضحية، وهو اجلذع من الضأن والثنيجيزئ يف األ ِ  من َّ

ّذع من الضأن ما تم له ستة أشهر، والثني من  واجل،ريهغ ِ َّ
َّ، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن اإلبل ما املعز ما تم له سنة
 .َّتم له مخس سنني

قال :  قال>ويكون ذبحه بمنى ومكة؛ حلديث جابر 
منى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ((: رسول اهللا 
 .ه بإسناد صحيحوغري) ٣٠٤٨( احلديث، رواه ابن ماجه ))ومنحر
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ًومن كان قارنا أو متمتعا ومل جيد اهلدي صام ثالثة يف  ً

  :  احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله؛ لقول اهللا 
           
         ]البقرة :
، وجيوز صيام هذه األيام الثالثة والسبعة متتابعة أو ]١٩٦

متفرقة، واألوىل تأخري صيام الثالثة إىل قرب احلج قبل يوم 
عرفة، ومن مل يصمها كلها أو بعضها قبل احلج صامها يف 

عن عائشة وابن ) ١٩٩٧(أيام الترشيق؛ ملا يف صحيح البخاري 
ُمل يرخص يف أيام الترشيق أن يصمن إال ملن ((:  قاال}عمر  َّ

 .))مل جيد اهلدي
ّويستحب لصاحب اهلدي أن يأكل من هديه ويتصدق؛ 

: احلج[  :      لقول اهللا 
ً، وله أن هيدي منه ولو كان املهدى له غنيا، وألن النبي ]٢٨ ُ 

أكل من حلم هديه ورشب من مرقه؛ ففي حديث جابر 
ثم انرصف إىل املنحر، فنحر ((: الطويل يف صحيح مسلم قال
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ًثالثا وستني بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غرب وأرشكه يف  ًّ
ُهديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت يف قدر فطبخت، 

 .))فأكال من حلمها ورشبا من مرقها
ًدي من حلم هديه الزما؛ ألن وليس أكل صاحب اهل

 مل يأكل من حلم كل هديه البالغ مئة من اإلبل، النبي 
َّ كان يبعث باهلدي من املدينة لينحر ويوزع وألن النبي  ُ

 البخاري يًحلمه يف مكة وال يأكل منه شيئا؛ ففي صحيح
كان ((:  قالت<عن عائشة ) ٣١٩٤(ومسلم ) ١٦٩٨(

 فأفتل قالئد هديه ثم ال ُ هيدي من املدينة،رسول اهللا 
 .))ًجيتنب شيئا مما جيتنب املحرم

 والثالث من أعامل يوم النحر حلق الرأس أو ـ٦
 .َّتقصريه، وقد تقدم الكالم عىل ذلك يف ختام أعامل العمرة

 والرابع من أعامل يوم النحر طواف اإلفاضة، وهو ـ٧
ّركن من أركان احلج ال يتم احلج إال به، وقد تقدم 

دالل عىل ذلك يف أركان احلج، ويصح فعله يف أيام االست
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ًالترشيق وبعدها، وإذا كان احلاج قارنا أو مفردا ومل يسع  ً
بعد طواف القدوم أو مل يقدم مكة إال بعد وقوفه بعرفة 
سعى بعد طواف اإلفاضة؛ ألن القارن واملفرد عليهام سعي 
واحد وله حمالن، حمل بعد طواف القدوم، وحمل بعد 

اإلفاضة، ومن مل يفعله منهام يف املحل األول لزمه طواف 
 .فعله يف املحل الثاين

ًوأما إذا كان احلاج متمتعا فعليه أن يسعى بعد طواف 
طواف وسعي : اإلفاضة؛ ألن املتمتع عليه طوافان وسعيان

لعمرته، وطواف وسعي حلجه، ويدل عىل وجوب السعي 
عن ابن ) ١٥٧٢(عىل املتمتع حلجه ما يف صحيح البخاري 

َّأهل ((: أنه سئل عن متعة احلج؟ فقال {عباس 
 يف حجة الوداع املهاجرون واألنصار وأزواج النبي 

اجعلوا : وأهللنا، فلام قدمنا مكة قال رسول اهللا 
ّإهاللكم باحلج عمرة إال من قلد اهلدي، طفنا بالبيت 

د ّمن قل: الوبالصفا واملروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وق
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ّ حتى يبلغ اهلدي حمله، ثم أمرنا عشية اهلدي فإنه ال حيل

الرتوية أن هنل باحلج، فإذا فرغنا من املناسك جئنا فطفنا 
: ً رواه معلقا بصيغة اجلزم، فقال))بالبيت وبالصفا واملروة

 ووصله ))...وقال أبو كامل فضيل بن حسني البرصي((
ًوأيضا بإسناد صحيح، ) ٢٣/ ٥(إليه البيهقي يف سننه 

ومسلم ) ١٥٥٦(حديث عائشة يف صحيحي البخاري 
فطاف الذين أهلوا ((: واللفظ ملسلم، وفيه) ٢٩١٠(

ًبالعمرة بالبيت وبالصفا واملروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا 
آخر بعد أن رجعوا من منى حلجهم، وأما الذين كانوا 

ًمجعوا احلج والعمرة فإنام طافوا طوافا واحدا ن هذا ؛ فإ))ً
طواف اآلخر للحج الذي اختص به املتمتعون هو ال

الطواف بني الصفا واملروة، وأما طواف اإلفاضة فهو ركن 
ًيف حق احلجاج مجيعا وقد فعلوه، وأما ما جاء يف حديث 

مل يطف النبي ((): ٢٩٤٢(يف صحيح مسلم  >جابر 
ً وال أصحابه بني الصفا واملروة إال طوافا واحدا  ً
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 بينه وبني حديثي ابن عباس وعائشة  فيجمع))طوافه األول

عىل الصحابة الذين ساقوا  >بحمل حديث جابر  }
 يوم النحر؛ ألهنم اهلدي ومل حيلوا إال مع رسول اهللا 

ًسعوا سعيا واحدا بعد طواف القدوم، وأما املتمتعون  ً
ًسعيا لعمرهتم، وسعيا حلجهم، وأيضا : فسعوا سعيني ً ً

إثبات سعي آخر فحديثا ابن عباس وعائشة فيهام 
ّمقدم عىل للمتمتعني، بخالف حديث جابر، واملثبت 

ًيضاحا تاما شيخنا الشيخ عبد النايف، وقد أوضح ذلك إ ً
 . يف منسكه~العزيز بن باز 

 املبيت بمنى ليايل أيام الترشيق
 يبيت احلجاج مجيعهم يف منى ليلتي احلادي عرش ـ١

نى قبل والثاين عرش، ومن أراد التعجل منهم خرج من م
 بعد الزوال يف اليوم الثاين  بعد رميه اجلامرغروب الشمس

، ومن أراد التأخر بات فيها ليلة الثالث عرش، ونفر منها عرش
  :   بعد رميه اجلامر بعد الزوال؛ لقول اهللا 
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       ]واليومان اللذان ]٢٠٣: البقرة ،
حيصل التعجل فيهام مها احلادي عرش والثاين عرش، وليس 
منهام يوم النحر كام يتومهه بعض العوام، فإن أيام نحر اهلدي 

األول يوم النحر، والثاين يوم احلادي عرش وهو يوم : أربعة
ًقر؛ ألن احلجاج مجيعا مستقرون يف منى، والثالث يوم الثاين ال

عرش وهو يوم النفر األول للمتعجلني، والرابع يوم الثالث 
 .عرش، وهو يوم النفر الثاين للمتأخرين

 يتحقق املبيت بمنى بوجود احلاج فيها أكثر الليل، ـ٢
سواء كانت هذه األكثرية حصلت من أول الليل أو يف آخره، 

ً كان احلاج نائام أو مستيقظاوسواء ً. 
وحتصل األكثرية بوجود احلاج يف منى بام يزيد عىل نصف 
ُالليل، ويعرف مقدار نصف الليل بمعرفة ما بني غروب 
الشمس وطلوع الفجر الثاين الذي يؤذن عنده لصالة الفجر 
ُويقسم عىل اثنني، فيكون احلاج يف منى النصف األول من 
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ه الثاين، أو يكون فيها النصف الثاين الليل ومعه يشء من نصف

ومعه يشء من نصفه األول، واالحتياط للحاج إذا أراد النزول 
إىل مكة للطواف أو غريه أن يكون نزوله بعد ميض نصف 
ّالليل؛ ألنه إذا نزل إليها يف النصف األول قد يعرض نفسه 

 .لفوات املبيت عليه
خر ومل  تأ والتأخر أفضل من التعجل؛ ألن النبي ـ٣

يتعجل، وألن يف التأخر زيادة عمل يؤجر عليه احلاج، وهو 
مبيته ليلة الثالث عرش ورميه اجلامر بعد الزوال يف اليوم الثالث 
 عرش، وألن فيه السالمة من شدة الزحام التي حتصل يف

 .التعجل
 للمتأخرين  املبيت يف منى ليلتني للمتعجلني وثالث ليالـ٤

تقدم االستدالل عىل ذلك يف واجب من واجبات احلج؛ و
 .واجبات احلج

 ومن غربت عليه الشمس يف اليوم الثاين عرش وهو يف ـ٥
منى غري مرحتل وال مشتغل باالرحتال بات يف منى ورمى اجلامر 
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عن نافع أن ) ٤٠٧/ ١(بعد الزوال؛ ملا روى مالك يف املوطأ 

من غربت له الشمس من ((: كان يقول {عبد اهللا بن عمر 
أيام الترشيق وهو بمنى فال ينفرن حتى يرمي اجلامر من أوسط 
 .))الغد

وأما من غربت عليه الشمس وهو يف منى قد ارحتل أو كان 
 .مشتغال باالرحتال فله أن ينفر من منى وال يلزمه البقاء
 رمي اجلمرات يف أيام الترشيق

 رمي مجرة العقبة يوم النحر ورمي اجلمرات الثالث يف ـ١
ّ بعد الزوال من واجبات احلج؛ وقد تقدم أيام الترشيق

 .االستدالل لذلك يف واجبات احلج
ّ ليس للقط حىص اجلمرات مكان يتعني لقطها منه، ـ٢ َ ِ

فيجوز لقطها من مزدلفة أو منى أو مكة، ومقدار احلىص الذي 
ُيرمى به تسع وأربعون حصاة للمتعجلني، وسبعون حصاة 

 يلتقطه له حلاج، وأن اَللمتأخرين، وجيوز أن يلتقط احلىص
 كله يف غريه، وجيوز رشاؤه ممن يبيعه، وله أن يلتقط احلىص
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وقت واحد، وله أن يلتقط يف كل يوم احلىص الذي يرمي به يف 

ُ التقط له سبع حصيات من منى وهو يف ذلك اليوم، والنبي 
طريقه من مزدلفة إىل مجرة العقبة، وجاء يف صحيح مسلم 

ًحتى دخل حمرسا ((وفيه  {اس عن الفضل بن عب) ٣٠٨٩( ِّ ُ
ُعليكم بحىص اخلذف الذي ترمى به : وهو من منى قال

بإسناد حسن عن ابن ) ١٢٧/ ٥(، ويف سنن البيهقي ))اجلمرة
قال يل : قال {حدثني الفضل بن عباس : عباس قال

هات فالقط يل حىص، فلقطت له ((: رسول اهللا غداة يوم النحر
بأمثال :  فقال يف يده،حصيات مثل حىص اخلذف فوضعتهن

هؤالء، بأمثال هؤالء، وإياكم والغلو؛ فإنام أهلك من كان 
بإسناد ) ٣٠٢٩(، ويف سنن ابن ماجه ))قبلكم الغلو يف الدين

َمرفوعا نحوه، وفيه أن امللتقط  {صحيح عن ابن عباس  ًَ
؛ {سبع حصيات، وهو من مراسيل عبد اهللا بن عباس 

، وكان رديف {  عباس الفضل بنِألن امللتقط للنبي 
 من مزدلفة إىل اجلمرة، وأما عبد اهللا بن عباس النبي 
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 مع الضعفة، كام تقدمت اإلشارة َّفقد قدمه النبي  {

 .إىل حديثه يف ذلك يف املبيت بمزدلفة
 مقدار حىص اجلمرات مثل حىص اخلذف كام جاء يف ـ٣

 ًاحلديث، وهو أكرب من احلمص قليال، وال جيوز الزيادة عىل
 .ذلك؛ ألنه من الغلو يف الدين

ُوال يرمى بغري احلىص مثل قطع اخلشب والطني 
ُواحلديد والزجاج والعظام وغري ذلك، وال يغسل احلىص 
لعدم ورود ما يدل عليه، وله عند احلاجة أن يرمي بيشء من 
احلىص الذي حول اجلمرات؛ ألنه إما أن يكون سقط من 

كان بعيد ووقع قبل ُأو رمي به من مبدون رمي احلجاج 
ًمكان الرمي فلم يكن مرميا به رشعا ً. 

ّ عىل ظنه أن حصاه  عىل احلاج أن يتحقق أو يغلبـ٤
، وأن يرمي كل حصاة عىل حدة ويكرب مع كل وقع يف املرمى

ًحصاة، وال جيزئ رميها مجيعا دفعة واحدة، وال وضعها يف 
 .مكان الرمي؛ ألن الوضع ليس برمي
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ُ ترمى فيه وم النحر بيان الوقت الذي تقدم يف أعامل يـ٥

 فيكون رميها أيام الترشيق اجلمرات الثالث مجرة العقبة، وأما
 بعد زوال الشمس من كل يوم وال جيوز قبله؛ ألن النبي 

رمى بعد الزوال يف كل يوم من أيام الترشيق الثالثة، وقد قال 
لتأخذوا مناسككم؛ فإين ال أدري لعيل ال أحج بعد ((: 
عن جابر، ويف صحيح ) ٣١٣٧( رواه مسلم ))تي هذهحج

 رمى رسول اهللا ((:  قال>عن جابر ) ٣١٤١(مسلم 
، ويف ))اجلمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس

كنا ((:  قال{عن ابن عمر ) ١٧٤٦(صحيح البخاري 
َّنتحني، فإذا زالت الشمس رمينا ، وروى مالك يف املوطأ ))َ

ال ((: فع أن عبد اهللا بن عمر كان يقولعن نا) ٢٨٤/ ١(
، وقال ))ُترمى اجلامر يف األيام الثالثة حتى تزول الشمس

والعمل عىل ((): ٨٩٤(الرتمذي بعد إخراجه حديث جابر 
هذا احلديث عند أكثر أهل العلم أنه ال يرمى بعد يوم النحر 

 .))إال بعد الزوال
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ليل؛ ألثر ومن مل يتمكن من الرمي قبل الغروب رمى يف ال

ّ املتقدم يف رمي مجرة العقبة يف إذنه {عبد اهللا بن عمر 
 بعد الغروب، ووقت لزوجته صفية واملرأة التي معها يف الرمي

 يف أيام رمي مجرة العقبة يوم النحر أوسع من وقت الرمي
 الترشيق، فالرمي بالليل فيها من باب أوىل؛ وألن النبي 

) ٥/١٥١( رواه البيهقي )) أن يرموا بالليلّرخص للرعاء((
، وله شواهد ذكرها {بإسناد حسن عن عبد اهللا بن عمر 

 ).٢٤٧٧ ( يف السلسلة الصحيحة~الشيخ األلباين 
والرمي يف اليوم الثالث عرش ينتهي بغروب الشمس، 
فال جيوز فيه الرمي بعد الغروب، ومن غربت عليه الشمس 

 .ُأو سبع بقرةُوهو مل يرم فعليه فدية وهي شاة أو سبع بدنة 
 يرمي احلاج اجلمرات الثالث أيام الترشيق عىل ـ٦

الرتتيب، فيبدأ برمي اجلمرة األوىل وهي أبعدهن من مكة 
وتيل مسجد اخليف، ثم الوسطى، ثم العقبة، وال جيوز خمالفة 

 رماها كذلك يف كل يوم من أيام هذا الرتتيب؛ ألن النبي 
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ًثانية يقف ويدعو رافعا الترشيق، وبعد رمي اجلمرة األوىل وال
عن ابن عمر ) ١٧٥٣(يديه؛ فقد روى البخاري يف صحيحه 

 كان إذا رمى اجلمرة التي تيل أن رسول اهللا ((: {
ِّمسجد منى يرميها بسبع حصيات، يكرب كلام رمى بحصاة، 
ًثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان  َّ

ة الثانية فريميها بسبع حصيات، يطيل الوقوف، ثم يأيت اجلمر
ِّيكرب كلام رمى بحصاة، ثم ينحدر ذات اليسار مما ييل الوادي 
ًفيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأيت اجلمرة التي 
ِّعند العقبة فريميها بسبع حصيات يكرب عند كل حصاة، ثم 

 .))ينرصف وال يقف عندها
 مجيع  وللحاج أن يرمي اجلمرات الثالث منـ٧

اجلهات، ويستحب له عند رمي مجرة العقبة أن تكون منى 
أنه ((: عن يمينه ومكة عن يساره؛ فعن عبد الرمحن بن يزيد

 فرآه يرمي اجلمرة الكربى بسبع >حج مع ابن مسعود 
: حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال
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اري واه البخ ر))ُهذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة

، ولعل ختصيص عبد اهللا بن )٣١٣٤(ومسلم ) ١٧٤٩(
 سورة البقرة بالذكر الشتامهلا عىل بيان كثري من >مسعود 

امر الذي هو من ذكر اهللا أعامل احلج، ومن ذلك رمي اجل
  :       يف قول اهللا املأمور به

             
   ]٢٠٣: البقرة[. 
َّ تقدم يف اإلحرام ذكر نقل ابن املنذر اإلمجاع عىل أن ـ٨

ُالصبي الذي ال يطيق الرمي أنه يرمى عنه، ومثل الصبي يف 
ذلك من عجز عن الرمي ملرض أو كرب سن أو محل؛ لقول 

، وألن الرمي ]١٦: التغابن[  :     اهللا 
زمنه يفوت وال يؤتى به بعد انتهاء زمنه، والرمي وحده هو 
الذي تدخله النيابة من أعامل احلج، بخالف األعامل 
األخرى كالوقوف بعرفة واملبيت يف مزدلفة ويف منى فإهنا 

خالف الطواف حتصل بوجود املريض ونحوه فيها، وب
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والسعي فإنه يؤتى هبام يف أيام النحر وبعدها يف شهر احلج 
وبعده، والنائب يف الرمي يرمي عن نفسه ثم عن غريه عند 
ًكل مجرة من اجلمرات، ويشرتط يف النائب أن يكون حاجا 
ّفال يعتد برمي غريه؛ ألن غري احلاج ال جيوز له الرمي ال عن  ُ

 .نفسه وال عن غريه
رمي أن الشيطان عرض إلبراهيم اخلليل  أصل الـ٩

 عليه الصالة والسالم يف مواضع اجلمرات، فرماه بسبع
ملا أتى إبراهيم خليل ((: عن ابن عباس رفعه قالف حصيات؛

 املناسك عرض له الشيطان عند مجرة العقبة فرماه #اهللا 
بسبع حصيات حتى ساخ يف األرض، ثم عرض له عند 

ع حصيات حتى ساخ يف األرض، ثم اجلمرة الثانية فرماه بسب
عرض له يف اجلمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ يف 

ّالشيطان ترمجون، وملة ((: { قال ابن عباس ))األرض
وصححه ووافقه ) ١/٤٦٦( رواه احلاكم ))أبيكم تتبعون

الذهبي، وانظر صحيح الرتغيب والرتهيب لأللباين 
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اسم حفص بن ، وقد تصحف يف إسناد احلاكم )١١٥٦(

) ٥/١٥٣(عبد اهللا إىل جعفر بن عبد اهللا، وقد رواه البيهقي 
 .عن احلاكم بإسناده عىل الصواب

ّففي هذا احلديث بيان أصل الرمي، وتقدم يف السعي 
بيان أصله وهو فعل أم إسامعيل، ويف الطواف بيان أصل 

َالرمل وهو إظهار النبي   وأصحابه القوة أمام الكفار يف َ
ّقضاء، وقد استقرت هذه األفعال وثبتت يف سنة عمرة ال ّ

َ إياها يف حجته وعمره، واملسلمون  بفعله الرسول  ُ
 لكن ال يطلقون عىل اجلمرات ّيؤدوهنا اقتداء برسول اهللا 

شياطني كام يقوله بعض العوام، ويكتفون بالتعبري عن ذلك 
 .برمي اجلمرات

 طواف الوداع
ي يأيت به احلاج عند  طواف الوداع هو الطواف الذـ١

مغادرته مكة بعد إمتام حجه، وهو واجب من واجبات احلج 
ّمل يرخص برتكه إال للحائض والنفساء، وتقدم يف واجبات  ّ

 .احلج والعمرة االستدالل عىل ذلك
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 يستحب للمعتمر عند مغادرته مكة بعد العمرة أن ـ٢

التي وردت يف يطوف للوداع وال جيب؛ ألن األحاديث 
ِّجاءت يف احلج، ومن خرج بعد العمرة غري مودع وجوبه 

 .للبيت بالطواف فيه ال يلزمه فدية
اضة إىل حني مغادرته مكة َّ إذا أخر احلاج طواف اإلفـ٣

ولو كان ألن آخر عهده البيت وسافر بعده أجزأ عن الوداع 
بعد طواف اإلفاضة سعي؛ ألن السعي تابع للطواف، ويف 

 . اهللا ودعاؤهٍّكل من الطواف والسعي ذكر
 وإذا فرغ من طواف الوداع مىض عىل وجهه وال ـ٤

يميش عند خروجه من املسجد القهقرى كام يفعله بعض 
ّاجلهال؛ ألنه ال دليل من السنة عليه وهو من البدع املحدثة ّ ّ. 

 مسجد الرسول زيارة 
؛ لقوله  مسجد رسول اهللا ستحب للمسلم زيارةي

املسجد احلرام، : الثة مساجدال تشد الرحال إال إىل ث((: 
 رواه البخاري ))، ومسجد األقىصومسجد الرسول 

ـ  ومسلم ) ١١٨٩( : ، وقوله )٣٣٨٤(ـ واللفظ له
صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيام سواه إال ((



   تبصري الناسك بأحكام املناسك  
 ).٣٣٧٥(ومسلم ) ١١٩٠( رواه البخاري ))املسجد احلرام

 هو  بامويأيت املسلم مع الصالة يف مسجد النبي 
مرشوع يف املدينة، وهو الصالة يف مسجد قباء وزيارة قربه 

 وزيارة البقيع وشهداء أحد، وهذه { وصاحبيه 
اخلمسة هي التي ترشع زيارهتا يف املدينة وال يرشع غريها 
لعدم الدليل عىل ذلك، ويف حال الزيارة للقبور تكون الزيارة 

داد له؛ رشعية يستفيد منها الزائر تذكر املوت واالستع
فزوروا القبور؛ فإهنا تذكركم ((: ، وفيه>حلديث أيب هريرة 

، ويستفيد منها أصحاب القبور )٢٢٥٩( رواه مسلم ))املوت
 كان يزور أهل البقيع ويدعو هلم، الدعاء هلم؛ ألن النبي 

ُوحيذر الزائر الزيارة البدعية التي يدعى فيها أصحاب القبور 
دة، والعبادة ال تكون إال هللا ُويستغاث هبم؛ ألن الدعاء عبا

  :      وحده؛ كام قال اهللا 
   ]واهللا ]١٨: اجلن ، ،وحده هو الذي يدعى ُ

ُوغريه يدعى له وال يدعى ُ. 
وال تالزم بني احلج والعمرة والزيارة، فللمسلم أن يأيت 

حج أو سفر واحد، وله أن يأيت للللحج والعمرة والزيارة يف 
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 دون أن يكون مع العمرة دون الزيارة، وله أن يأيت بالزيارة

ّالزيارة حج أو عمرة، وقد أوضحت ما يتعلق بزيارة املدينة 
فضل املدينة وآداب سكناها ((يف رسالة مستقلة بعنوان 

 .))وزيارهتا
 أن يوفق احلجاج ألداء حجهم عىل وأسأل اهللا 
 يرضيه ويقرب إليه، وأن جيعل حجهم الوجه الذي

ًمربورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا، وأن يوفق كل  ً ً
حاج إىل أن تكون حاله بعد احلج أحسن منها قبل احلج، 
فيتحول بذلك من احلسن إىل األحسن، ومن اليسء إىل 
احلسن، وكان الفراغ من حترير هذه الرسالة يف اليوم الثاين 

 هـ، واحلمد هللا ١٤٢٨خرة سنة عرش من شهر مجادى اآل
رب العاملني، وصىل اهللا وسلم وبارك عىل عبده ورسوله 

 .نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
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