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إذا أردت أن يكون لك األجر يف حياتك وبعد موتك ، فاطبع هاذا الكتاب ، أو ساهم يف طبعه ،  

 منقحةواتصل ابملؤلف ليساعدك على الطبع أبرخص سعر ممكن ويرسل لك نسخة مزيدة و 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
إن احلمد هلل حنمده ، ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ ابهلل ِمن شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، َمن يهده  

 هللا فال ُمضل له ، وَمن ُيضلل فال هادي له .
 وأشهد أن حممداا عبده ورسوله .وأشهد أن ال اله إال هللا وحده ال شريك له ، 

ليتعلموا   -صلى هللا عليه وسلم  -أما بعد فإين أُقدم إىل إخواين املسلمني وصفاا كامالا حلجة النيب 
، اليت  -صلى هللا عليه وسلم  -منها مناسك احلج ، فيكون حجهم مقبوالا ، وموافقاا حلجة النيب 

ودَّع فيها أصحابه الكرام بعد أن بنيَّ هلم  -لم صلى هللا عليه وس  -ُُسيت حجة الوداع ، ألنه 
 مناسك العمرة واحلج بقوله :

 ) لتأخذوا عين مناسككم ، فإين ال أدري لعلي ال أحج بعد حجيت هذه ( . ... » روى مسلم حنوه «
وقد بينت بعض الفوائد العظيمة ِمن هذه احلجة واخلطبة يف عرفات ، ووضعت هلا عناوين مناسبة ِمن 

صلى هللا عليه  -، مث ذكرت أعمال العمرة واحلج ، مع آداهبا ، وآداب زايرة مسجد الرسول  النص
 . -وسلم 

صلى هللا عليه  -وهللَا أسأل أن ينفع هبا املسلمني ، وجيعلها خالصة هلل تعاىل ، موافقة لسنَّة نبّيه 
 . -وسلم 

 
 حممد بن مجيل زينو 

 رمة املدرس يف دار احلديث اخلريية مبكة املك
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 -صلى هللا عليه وسلم  -صفة حجة النيب 
مكث ] ابملدينة [ تسع   -صلى هللا عليه وسلم  -: إن رسول هللا  -رضي هللا عنه  -قال جابر 

 سنني
حاجٌّ ] هذا   -صلى هللا عليه وسلم  -( يف الناس يف العاشرة : أن رسول هللا 1مل حيج ، مث أذَّن )

ويعمل  -صلى هللا عليه وسلم  -َشر كثري ، كلهم يلتمس أن أيمت برسول هللا العام [ ، فقدم املدينة بَ 
( ، فولدت أُساء بنت ُعميس حممد بن أيب بكر ،  2مثل عمله ، فخرجنا معه حىت أتينا ذا احلليفة )



 : كيف أصنع ؟ قال :  -صلى هللا عليه وسلم  -فأرسلْت إىل رسول هللا 
 وَأحرمي ( . ... » رواه مسلم وغريه «  ( بثوٍب ،3) اغتسلي ، واستَـْثِفري)

 يف املسجد . -صلى هللا عليه وسلم  -فصلى رسول هللا 
 ـ اإلحرام من امليقات :1

 مث ركب القصواء حىت إذا استوت به نقته على البيداء :
 ( . 4] أهلَّ ابحلج [ )

ل ذلك ، وعن يساره  قال جابر : نظرت إىل َمدِّ بصري من بني يديه من راكب وماٍش ، وعن ميينه مث
بني أظهرن وعليه ينزل   -صلى هللا عليه وسلم  -مثل ذالك ، ومن خلفه مثل ذلك ، ورسول هللا 

 القرآن ، وهو يعرف أتويله ، وما عِمَل به من شيء َعِملنا به ، فأهلَّ ابلتوحيد : 
_______________ 

 ( معناه : أعلمهم بذلك لِيتأهبوا للحج ويتعلموا املناسك .1)
 ركعتني -صلى هللا عليه وسلم  -( اسم مكان قريب من املدينة وهو ميقاهتم ؛ صلى فيه الرسول 2)
  -( رفع صوته ابلتلبية ، وأهلَّ ابحلج والعمرة ، ... فصلى رسول هللا 4( ضعي خرقة حمل الدم . ) 3)

 بذي احلليفة لربكة الوادي ال ألهنا ُسّنة لإلحرام . -صلى هللا عليه وسلم 
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) لبيَك اللهمَّ لبيَك ، لبيَك ال شريك لك لبيك ، إنَّ احلَمد والنِّعمَة لك واملُلك ، ال شريك لك ( . 
 ... » متفق عليه «

عليهم شيئاا منه ،  -صلى هللا عليه وسلم  -وأهلَّ الناس هبذا الذي يُهلُّون به ، فلم يُردَّ رسول هللا 
 تلبيته . -صلى هللا عليه وسلم  -ولزم رسول هللا  

 قال جابر : لسنا ننوي إال احلج . لسنا نعرف العمرة .
 ـ الطواف للعمرة : 2

 (. 1حىت إذا أتينا البيت معه استلم الركن : )احلجر األسود( )
 فقرأ : -عليه السالم  -( ثالاثا ، ومشى أربعاا ، مث نفذ إىل مقام إبراهيم 2فرَمل)

ذوْا ِمن مََّقاِم ِإبـَْراِهيمَ   « 125ُمَصلًّى { . ... » البقرة :  } َواَّتَّ
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 فجعل املقام بينه و بني البيت : ] فصلى ركعتني [
 فكان يقرأ يف الركعتني :

 } ُقْل اَي أيُـَّها اْلَكاِفُروَن { َو } ُقْل ُهَو هللاُ َأَحٌد { . 
 ] مث ذهب إىل زمزم فشرب منها ، وَصبَّ على رأسه [ . 

 . مث رجع إىل الركن فاستلمه 
 ـ السعي بني الصفا واملروة :3

 مث خرج من الباب إىل الصفا ، فلما دن من الصفا ؛ قرأ : 
 } ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآئِِر هللِا { . ) أبدأُ مبا بدأ هللا به ( .

ال اله إال   فبدأ ابلصفا فَرَقى عليه ، حىت رأى البيت ، فاستقبل القبلة ، فوحَّد هللَا وكربه ، وقال : )
هللا وحده ال شريك له , له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ، ال إله إال هللا وحده ، َأْْنََز  

 وعده ، ونصر عبده , وهزم األحزاب وحده ( .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 رباا ، واستلم الركن اليماين ومل يقبله .( أي مسحه بيده ، وقـَبَّله مك1)
 . -صلى هللا عليه وسلم  - ( الرَمل : إسراع املشي مع تقارب اخُلط2)

 مث دعا بني ذلك . قال مثل هذا ثالث مرات . 
(  1مث نزل إىل املروة ، حىت إذا انصبت ] ِاحندرت [ قدماه يف بطن الوادي سعى ، حىت إذا صِعَدات )

 ، ففعل على املروة كما فعل على الصفا : ) من التهليل والتكبري والدعاء ( .مشى حىت أتى املروة 
 أ ـ األمر ابلتحلل : ) حتويل احلج إىل عمرة (

 حىت إذا كان آخر طوافه على املروة قال :
) لو أين استقبلُت ِمن َأمري ما استدبرُت مل أُسِق اهلَدَي ، وجعلُتها عمرة ، فَمن كان منكم ليس معه  

 فلَيِحل وْليجعلها عمرة ( . َهدي
 ويف رواية : فقال : ) أِحلوا من إحرامكم ، فطوفوا ابلبيت،

روا ، وأقيموا حالالا ، حىت إذا كان يوم الرتوية فأِهلوا ابحلج ، واجعلوا اليت   وبني الصفا واملروة ، وقصِّ
 قدمتم هبا متعة ( .

 » متفق عليه «
 رسول هللا :  فقام سراقة بن مالك بن ُجعشم فقال : اي



 ] أرأيت ُعمرتنا ) ويف لفظ: ُمتعَتنا ( [ أَِلعامنا هذا أم ألبٍد ؟
__________ 

 ( ارتفعت قدماه عن بطن الوادي .1)
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 فشبك رسول هللا أصابعه واحدة يف اأُلخرى ، وقال : 
 ) دخلت العمرة يف احلج ] مرتني [ ، ال بل ألَبٍد أَبد ( . 

 : -صلى هللا عليه وسلم  -نيب ب ـ حتلل فاطمة أبمر ال
، فوجد فاطمة رضي هللا عنها ممن َحلَّ ،  -صلى هللا عليه وسلم  -( النيب 1وقدم علي بُبدن )

 ولبست ثياابا صبيغاا واكتحلت ، فأنكر ذلك عليها ، فقالت : إن أيب أمرين هباذا .
( على 2حُمرِّشاا ) -ليه وسلم صلى هللا ع -قال : فكان علي ابلعراق يقول : فذهبُت إىل رسول هللا 

فيما ذكَرْت عنه ، فأخربتُه أين   -صلى هللا عليه وسلم  -فاطمة للذي صنَعْت، ُمستفتياا لرسول هللا 
 أنكرُت ذلك عليها ، فقال : 

 ) َصَدقْت ! ماذا قلَت حني فرضَت احلج ؟ ( .
 قال علٌي : قلُت : اللهم إين ُأِهلُّ مبا َأَهلَّ به رسولك . 

 : ) فإن معي اهلدي فال حتَِّل ( . -صلى هللا عليه وسلم  -قال 
صلى هللا عليه  -قال جابر : فكان مجاعة اهلدي الذي قدم به علي من اليمن ، والذي أتى به النيب 

 مائة ] بدنة [ . -وسلم 
 ج ـ حتلل الصحابة ابلتقصري : 

 ومن كان معه َهدي . -عليه وسلم صلى هللا  -قال جابر : َفَحلَّ الناس كلهم وقصَّروا إال النيب 
 

 مناسك احلج
 ـ التوجه إىل مىن حُمرمني :1

 ( توجهوا إىل مىن ، فأَهّلوا ابحلج .3فلما كان يوم الرتوية )
على عائشة رضي هللا عنها فوجدها تبكي فقال   -صلى هللا عليه وسلم  -)قال : مث دخل رسول هللا 

ضُت , وقد َحلَّ الناس , ومل َأحِلْل , ومل أطْف ابلبيت ,  : ) ما شأنك ؟ ( . قالت : شأين أين قد حِ 



والناس يذهبون إىل احلج اآلن , فقال : ) إنَّ هذا أمٌر كتبه هللا على بنات آدم , فاغتسلي مث أِهليِّ  
 ابحلج , مث حجي ، واصنعي ما يصنع احلاج ، غري أن ال تطويف ابلبيت ، وال ُتصّلي ( ففعَلْت( .

 رواها اإلمام أمحد وغريه «  » هذه الرواية
، فصلَّى هبا ] يعين مىن [ الظهر والعصر واملغرب  -صلى هللا عليه وسلم  -وركب رسول هللا 

 والعشاء والفجر , مث مكث قليالا حىت طلعت الشمس ، وأمر ِبُقبٍة من شعر ُتضَرب له بنمرة . 
 
 ـ التوجه إىل عرفات : 2

__________ 
 هي اإلبل . ( بُبدن : مجع بدنة ، و 1)
 ( حمرِّشاا : يذكر له ما يقتضي عتاهبا .2)
 ( يوم الثامن من ذي احلجة .3)
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، وال تشك قريش إال أنه واقف عند املشعر احلرام ، كما   -صلى هللا عليه وسلم  -فسار رسول هللا 
 كانت قريش تصنع ابجلاهلية .

عرفة ، فوجد القبة قد ُضربت له بنمرة ،  حىت أتى -صلى هللا عليه وسلم  -( رسول هللا 1فأجاز )
 فنزل هبا .

 ( .3( , فأتى بطن الوادي ) 2حىت إذا زاغت الشمس أمر ابلقصواء فُرِحلْت له )
 ـ الوقوف يف عرفة : 3

 ( , ومل ُيَصلِّ بينهما شيئاا . 4مث أذَّن ) بالل ( ، مث قام فصلَّى الظُهر , مث أقام فصلَّى العصر )
حىت أتى املوقف , فجعل بطن نقته القصواء إىل  -صلى هللا عليه وسلم  -مث ركب رسول هللا 

 ( .5الصخرات )
 ( .6وجعل حبل املشاة ] جمتمعهم [ بني يديه , واستقبل القبلة ) 

 فلم يزل واقفاا حىت غربت الشمس وذهبت الصفرة قليالا حىت غاب القرص ، وأردف أسامة خلفه .
 ـ اإِلفاضة من عرفات : 4

) ويف رواية : أفاض وعليه السكينة ( ، وقد شنق  -صلى هللا عليه وسلم  -ول هللا ودفع رس



( رحله ، ويقول بيده اليمىن : ) أيها الناس ! 8( ، حىت إن رأسها لُيصيب َمْورك )7للقصواء الزمام )
 السكينة السكينة ( .

 ( أرخى قليالا حىت تصعد .9كلما أتى حبالا من احلبال )
 ملزدلفة:ـ املبيت يف ا5

( بينهما شيئاا 10حىت أتى املزدلفة ، فصلَّى هبا املغرب والعشاء ، أبذان واحد وإقامتني , ومل ُيسبِّح )
. 

حىت طلع الفجر , وصلى الفجر حني تبني له  -صلى هللا عليه وسلم  -مث اضطجع رسول هللا 
 الصبح أبذان وإقامة .

 ـ الوقوف عند املشعر احلرام :6
حىت أتى املشعر احلرام )املزدلفة( ، فاستقبل القبلة، فدعاه ، وكربه وهلَّله ووحده ،   مث ركب القصواء

 فلم يزل واقفاا حىت أسفر ... ] الفجر [ جداا , وقال : 
__________ 

 ( جاوز املزدلفة ومل يقف هبا .1)
 ( فُرحلت له : ُوِضع عليها الرحل . 2)
 ( هو وادي عُرنة .3)

 
 .  ( وكانت الصالة قصراا 4)
 ( صخرات مفرتشات يف أسفل جبل الرمحة .5)

 قال النووي : وهو املوقف املستحب , وما اشتهر من صعود اجلبل فغلط .
 أنه وقف يدعو رافعاا يديه . -صلى هللا عليه وسلم  -( وثبت عنه 6)

 
 ( ضمَّ وَضيََّق . 7)
 ( املوضع الذي يثين الراكب رجله عليه .8)
 مل .( احلبل املستطيل من الر 9)
 ( مل ُيصلِّ نفالا .10)
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 ) وقفُت هاهنا، واملزدلفة كلها موقف ( . ... » رواه مسلم وغريه « 
 ـ الدفع من املزدلفة لرمي اجلمرة : 7

فدفع قبل أن تطلع الشمس ، وأردف الفضل بن عباس ، وكان رجالا َحَسن الَشعر أبيَض وسيماا ، 
َمرت به ظُعٌن ] نساء [ جَيرين , فطِفق الفضل ينظر  -عليه وسلم صلى هللا  -فلما دفع رسول هللا 

يده على وجه الفضل , فحول الفضل وجهه إىل  -صلى هللا عليه وسلم  -إليهن , فوضع رسول هللا 
يَده ِمن الِشق اآلخر على وجه  -صلى هللا عليه وسلم  -الِشق اآلخر ينظر , فَحول رسول هللا 

ر ، فَحرك قليالا . الفضل ، َيصرف َوجَهه من  الشق اآلخر ينظر ، حىت أتى بطن حُمسِّ
 ـ َرمُي اجلمرة الكربى :8

مث سلك الطريق الوسطى اليت َّترج على اجلمرة الكربى , حىت أتى اجلمرة اليت عند الشجرة , فرماها  
 ( . 1بسبع حَصيات يَُكرب مع ُكل حصاة منها ِمثل حصى اخلذف )

 ِمن بطن الوادي ] ُضحى [ .  -يه وسلم صلى هللا عل -رمى رسول هللا 
 ـ النْحر واحلَْلق : 9

مث انصَرف إىل املنَحر, فنحَر ثالاثا وستني ]بَدنة[ بيده . مث أعطى علياا فنحَر ما غرَب ]ما بقي[ وأشرََكه  
 يف هديه.

ا ،  مث أمر ِمن كل َبدنة بَبْضعة ] قطعة ِمن اللحم [ ، فُجِعلت يف ِقدر فطبخت ، فأكال ِمن حلمه
 وشراب ِمن َمَرقها .

] فَحلق [ وجلس ] مبىن يوم النحر [ للناس ،  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية : حنر رسول هللا 
 فما ُسئل عن شيء ] ُقدِّم قبل شيء [ إال قال :

 ( ( . 2) ال حَرج ال حَرج )
 ـ اإلفاضة لطواف اإلفاضة :10

فأفاض إىل البيت ] فطافوا [ ، فصلى مبكة الظهر، ،  -صلى هللا عليه وسلم  -مث ركب رسول هللا 
 فأتى بين عبد املطلب َيسُقون على زمزم فقال :

__________ 
( حصى اخلذف : بقدر َحبة احلمص الكبرية . ومن اخلطأ ما يفعله بعض اجلهلة ابلرمي ابألحذية  1)

 : -صلى هللا عليه وسلم  - وغريها خمالفني قول الرسول 
 ناِسَككم (. ... » روى مسلم حنوه «) لِتأخذوا عين مَ 

 ( معناه : افعل ما بقي عليك , وقد أجزأك ما فعلته ، وال حَرج يف التقدمي والتأخري .2)
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( لنزعُت معكم ( فناولوه دلواا 1) انزعوا بين عبد املطلب ، فلوال أن يغلبكم الناس على سقايتكم )
 فشرب منه .

 ت : ـ املبيت مبىن لرمي اجلمرا11
( إذا زالت الشمس ( . ... » رواه مسلم 2) قال : ورمي بعد يوم النحر ] يف سائر أايم التشريق [ )

 وغريه . اُنظر حجة النيب للشيخ األلباين «
 ـ طواف الوداع : 12

قالت عائشة : فآذن يف أصحابه ابلرحيل فخرج ، فمر ابلبيت ، فطاف به قبل صالة الصبح ، مث 
 خرج إىل املدينة .

 » أخرجه البخاري ومسلم «
 

 الرسول خيطب يف حجة الوداع
 الناس يف عرفات وقال :  -صلى هللا عليه وسلم  -خطب رسول هللا 

) إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم ، كحرمة يومكم هذا ، يف شهركم هذا ، يف بلدكم هذا . أال كل  
وضوعة ، وإن أول دم أضع من دمائنا شيء ِمن أمر اجلاهلية حتت قدَميَّ موضوع ، ودماء اجلاهلية م

دم ابن ربيعة بن احلارث ـ كان مسرتضعاا يف بين سعد فقتَلته ُهذيل ـ َوِراب اجلاهلية موضوع ، وأول راب 
أضع ِرابن : ِراب عباس بن عبد املطلب ، فإنه موضوع كله . فاتقوا هللا يف النساء ، فإنكم أخذمتوهن 

بكلمة هللا . ولكم عليهن أن ال يوِطئن ُفرشكم أحداا تكرهونه ، فإن  أبمان هللا ، واستحللتم فروجهن 
 فعلن ذلك فاضربوهن ضرابا غري ُمربِّح ] غري شديد [ ، وهلن عليكم رزقهن ، وِكسوهتن ابملعروف.
وقد تركت فيكم ما ـ لن تضلوا بعده ـ إن اعتصمتم به ، كتاب هللا ، وأنتم ُتسألون عين ، فما أنتم  

 قائلون ؟ (
 قالوا : نشهد أنك قد بلَّغت وأدَّيت ونصحت .

 فقال : أبصبعه السبابة ، يرفعها إىل السماء ، ويَنكُتها ] مييلها [ إىل الناس :
 ) اللهم اشهد ! اللهم اشهد ! ( . ) ثالث مرات (

__________ 
وكم ، ( معناه : لوال خويف أن يعتقد الناس ذلك من مناسك احلج ويزدمحوا عليه، حبيث يغلب1)



 ويدفعوكم عن االستقاء الستقيت معكم ، لكثرة فضيلة هذا االستقاء . ... » ذكره اإلمام النووي « 
 ( وهي األايم الثالثة اليت بعد يوم النحر .2)
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  وقال أيضاا : َوحْيَُكم ـ أو قال : َويـَْلُكم ـ ال تـَْرِجُعوا بَعدي ُكَفاراا ؛ َيْضرُب بعُضُكم رِقاَب بعٍض ( »
 « -رضي هللا عنه  -أخرج اخلطبة مسلم عن جابر 

 عند الرمي يوم النحر : -صلى هللا عليه وسلم  -وقال 
 ) لِتأُخُذوا َعينِّ َمناِسَكُكم ، فإين ال أدري َلعلِّي ال أحجُّ بعد َحجَّيت هذه ( . ... » روى مسلم حنوه «

 
 من فوائد اخلطبة العظيمة 

 وأخذ األموال بغري حق .ـ حترمي سفك الدماء الربيئة ،  1
وهذا أتكيد لصيانة النفوس ، وامِللكية الفردية ، والقضاء على االشرتاكية الفاشلة ، وهي فرع ِمن 

 الشيوعية امللحدة ، وقد عرف الناس بطالهنا ، فثاروا عليها ليتخلصوا منها .
 ـ إبطال أفعال اجلاهلية ودمائها ، وال ِقصاص يف قتلها .2
 لراب ، وهو الزائد من رأس املال ، قلَّ أو كثر .ـ حترمي أخذ ا3

ُتْم فـََلُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكْم اَل َتْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُموَن { . ... »البقرة :   «279قال هللا تعاىل :} َوِإن تـُبـْ
 ـ على اآلِمر ابملعروف والناهي عن املنكر أن يبدأ بنفسه وأهله .4
ق النساء ، والوصية هبن ومعاشرهتن ابملعروف ،وقد جاءت أحاديث ـ فيها احلث على مراعاة ح5

 كثرية صحيحة يف الوصية ابلنساء ، وبيان حقوقهن ، والتحذير ِمن التقصري يف ذلك .
 ـ استحالل فروج النساء ابلزواج الشرعي ، كقوله تعاىل : 6

َن النَِّساء {. ... » النساء :   «  3} فَانِكُحوْا َما طَاَب َلُكم مِّ
ـ ال جيوز للزوجة إدخال أحٍد َيكرهه الزوج يف بيته ، سواء كان رَجالا أجنبياا ، أو امرأة ، أو أحداا ِمن  7

 حمارم الزوجة .
 ( .8/184فالنهي يتناول مجيع ذلك ، كما ذكره النووي يف شرح مسلم )

اق ، ال سيما ـ جيوز للرجل أن يضرب زوجته ـ إذا خالفته فيما تقدم ـ ضرابا ليس بشديد وال ش8



االبتعاد عن ضرب الوجه ، أو تقبيحه ، فإنه جَمَْمُع احلََواسِّ ، وقد ورد النهي عن ذلك . وهذا ِمن 
 َقوامِة الرجال على النساء ، كما قال هللا تعاىل :
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  قـَوَّاُموَن َعَلى النَِّساء مبَا َفضََّل هللاُ بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض َومبَا أَنَفُقوْا ِمْن َأْمَواهلِِْم { اآلية . ... » } الّرَِجالُ 
 « 34سورة النساء :  

ـ فيها احلث على التمسك بكتاب هللا الذي فيه ِعز املسلمني ونصُرهم ، والتمسك بسنة الرسول  9
 املبينة للقرآن . -صلى هللا عليه وسلم  -

صلى هللا عليه وسلم   -وأن سبب ضعف املسلمني اليوم هو تركهم احلكم بكتاب هللا ، وسنةرسوله 
 ، وال نصَر هلم إال ابلرجوع إليهما . -

قد بلَّغ الرسالة ، وأدى األمانة ،  -صلى هللا عليه وسلم  -ـ شهادة الصحابة على أن الرسول 10
 ونصح األُمة .

 -صلى هللا عليه وسلم  -ليل الواضح على ُعُلو هللا على عرشه ، حيث رفع الرسول ـ فيها الد11
 أصبعه إىل السماء لُيشهد هللا على أنه بّلغ الرسالة .

ِمن أقواله ، وأفعاله ،  -صلى هللا عليه وسلم  -ـ فيها األمر أبخذ مناسك احلج ، وغريها عنه 12
 وتقريره .

 ألصحابه . -صلى هللا عليه وسلم  -ه ـ قيها إشارة لطيفة إىل وداع13
ـ التحذير ِمن القتال بني املسلمني ، وهو ِمن الكفر العملي الذي ال خُيرج صاحبه ِمن اإلسالم ، 14

 : -صلى هللا عليه وسلم   -وهو كقوله 
 ) ِسباُب املسلم فسوق ، وقتاله كفر ( . ... » متفق عليه «

األكرب ِمثل الكفر األصغر ، وأخرجوا صاحبه ِمن اإلسالم وقد أخطأ بعض الُكتاب ، فجعلوا الكفَر 
، وهذا خطأ كبري ؛ فالكفر األكرب هو الذي خُيرِج صاحبه ِمن اإلسالم ، وأما الكفر األصغر فهو ِمن 

 الكبائر فقط .
 

 أعمال العمرة
 ـ حلق الشعر أو تقصريه.4ـ السعي.3ـ الطواف.2ـ اإلحرام.1



 ـ اإِلحرام :1
ن تيسَّر لك ، مث الَبس ثياَب اإلحرام ، وهو إزار ورداء ، مع كشف الرأس للرجل ،  ِاغتسل وتطيب إ

واملرأة تبقى بلباسها املشروع ، وتغطي وجهها بشيء غري مشدود عليه عند رؤية الرجال ، وال تلبس 
 القفازين بيديها .

 مث استقبل القبلة قائماا ، وقل: ) لبيك اللهم بعمرة ( :
 ( .1عند امليقات ) 

__________ 
( ميقات أهل الشام )اجلحفة( بعد رابغ , وأهل ْند )قرن املنازل(, وأهل اليمن )يلملم(, وأهل  1)

 املدينة )ذو احلليفة( وتسمى 
 )أييار علي(, وأهل العراق )ذات ِعرق(، وَمن َمرَّ عليها .
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 وملن خاف املرض أن يشرتط فيقول : 
 ) اللهم حِملي حيُث َحَبْستين ( .

 فإن اعرتضه حادث حيلُّ ِمن إحرامه دون أن يُتمَّ وال شيء عليه .
ارفع صوتك ابلتلبية قائالا : ) لبيك اللهم لبيك ، لبيك ال شريك لك لبيك ، إن احلمد والنعمة لك  

 وامللك ، ال شريك لك ( .
يط ، وتغطية حمظورات اإلحرام : اجلماع ودواعيه ، ارتكاب املعاصي، اجلدال ابلباطل ، ) لبس املخ

 الرأس ( للرجل ، التطيب ، إزالة الشعر ، تقليم األظفار ، صيد الرَبِّ ، اخلطبة وعقد النكاح .
يُباح للُمحرم : االغتسال ولو بدلك الرأس ، َحّك البدن والرأس ومتشيطه ، ولو سقط منه بعض  

ظالل مبا شاء ما مل الشعر ، االحتجام ، شم الرحيان ، قص الظفر املكسور ، خلع الضرس ، االست
ميس رأسه ، كاخليمة أو الشجرة أو املظلة ) الشمسية ( ، شد احلزام على اإلزار ، وعقده عند احلاجة 
 ، ولبس النعلني ، ولبس اخلامت وساعة اليد والنظارة ، وغسل لباس اإلحرام وتبديلها ؛ لقول هللا تعاىل: 

 « 185ة : } يُرِيُد هللاُ ِبُكُم اْلُيْسَر {. ... » البقر 
 ـ الطواف :2

 أمسك عن التلبية إذا وصلت مكة ، فإذا دخلت احلرم فَقدم رجلك اليمىن قائالا :



 ) اللهم َصلِّ و سلم على حممد ، اللهم افتح يل أبواَب رمحتك ( .
» « 

 فإذا رأيت الكعبة ، فارفع يديك وادُع مبا تيسر ، أو قل :
 يِّنا رَبنا ابلسالم (.) اللهم أنَت السالم ، ومنَك السالم ، فحَ 

َوُطف حول الكعبة سبَع مرات، كاشفاا كتفك األمين ، رامالا يف الثالث اأُلَول منه يف هذا الطواف 
 فقط ، مبتدائا ابحلجر األسود قائالا : ) بسم هللا وهللا أكرب ( .

 بيمينك كل مرة إن  وقبِّلُه إن استطعت ، أو أِشر إليه ابليمني ، وال تقف عنده ، وامسح الركن اليماين
 استطعت بال تقبيل وال إشارة . 

 وال ترفع صوتك ابلذِّكر والدعاء أثناء الطواف وُقل بني الرُّكنني :
نـَْيا َحَسَنةا َويف اآلِخَرِة َحَسَنةا َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر {.  } رَبَـَّنا آتَِنا يف الدُّ

» « 
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لو بعيداا عنه ، واقرأ : ... } ُقْل اَي أَيُـَّها اْلَكاِفُروَن { يف األوىل ، مث صلِّ ركعتني خلف مقام إبراهيم ، و 
 َو} ُقْل ُهَو هللاُ َأَحٌد { يف الثانية .

ِاذهب إىل زمزم واشرب ، َوُصبَّ على رأسك منها َوُعْد إىل احلَجر األسود , فَقبِّله إن استطعت ، أو  
 أِشر إليه ابليمني ، مكرباا .

 ـ السعي :3
 جه إىل الصفا، فإذا دنوتَ  منه فاقرأ :توَ 

 } ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآئِِر هللا { ، ) أبدأ مبا بدأ هللا به ( .
د هللا وكربه ] ثالاثا [ وقل :  فإذا صعدَت على الصفا فانظر إىل الكعبة ، واستقبل القبلة ، ووحِّ

، وله احلمد وهو على كل شيء قدير ، ال اله إال هللا   ) ال اله إال هللا وحده ال شريك له ، له امللك
 وحده ، أْنَز وعده ، ونصَر عبده ، وهزم األحزاب وحده ( ] ثالث مرات [ . وادُع بني ذالك .

 مث امِش إىل املروة ، وَأسرِْع بني امليلني األخضرين عدا النساء .
، والتكبري ، والتوحيد، والدعاء . وإن افعل على املروة كما فعلت على الصفا ، من استقبال القبلة  

 دعوت يف السعي :



 ) رب اغِفر وارَحم إنك أنَت األعزُّ األكرم ( فهو َحسن . 
 كرِّر السعي سبع أشواط ؛ حُيسب الذهاب مرة , والرجوع مرة ، وينتهي السعي عند املروة . 

لتكسب أَجر عمرة ، ويكون  ( فاحلق شعرك وحتلل ، 1ملحوظة : إذا أحرمت ابحلج مفرداا أو قارنا ) 
 القائل : -صلى هللا عليه وسلم  -حجك متتعاا امتثاالا ألمر النيب  

 ) فَمن كان منكم ليس معه َهدي، فلَيِحل، ولَيجَعلها ُعمرة ( . ... » رواه مسلم «
 احللق أو التقصري : -4

رُه كله ، إن كان وقت احلج قريباا ، و  املرأة تقص ِمن شعرها   ِاحلق شعرك كله وهو األفضل أو قصِّ
 قليالا .

 انتهت أعمال العمرة ؛ ِالبس ثيابك وحيل لك كل شيء .
 

 (2أعمال احلج )
__________ 

 ( مل تسق اهلدي .1)
( حج التمتع هو االعتمار يف أشهر احلج , والتحلل منه مث اإلحرام ابحلج , يف الثامن من ذي 2)

أصحابه بقوله   -صلى هللا عليه وسلم  -به الرسول  احلجة , وهو األسهل واألفضل , وهو الذي أمر
: 

 
 » اي آل حممد : َمن حج منكم , فلُيهل بعمرة يف حجة «.

 ))رواه ابن ِحبان وصححه األلباين (( 
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 الوقوف بعرفة -3املبيت مبىن -2اإلحرام -1
 احللق -7الرمي -6املبيت مبزدلفة -4
 طواف الوداع . -10يد والرمي املبيت مبىن أايم الع -9الطواف والسعي -8
 اإلحرام : -1

ِالبس ثياب اإلحرام يوم الثامن ِمن ذي احلجة مبكة إن كنت هبا وقف مستقبالا القبلة قائالا : ) لبيك  



 اللهم حجة ( .
 : -صلى هللا عليه وسلم  -وقل كما قال النيب 

 قي « ) اللهمَّ حجة ال رايَء فيها وال ُُسعة ( . ... » صحيح رواه البيه
ِارفع صوتك ابلتلبية :) لبيَك اللهمَّ لبيك ، لبيك ال شريَك لَك لبيك ، إنَّ احلمَد والنعمَة لَك وامللك 

 ، ال شريك لك ( .
 املبيت مبىن : -2

ِاذهب إىل )مىن( بعد الشروق ، وَصلِّ مخَس صلوات ، فتصلي الظهر والعصر والعشاء قصراا ركعتني 
 وق الشمس .يف وقتها ، وابق فيها إىل شر 

 الوقوف يف عرفة :  -3
ِاذهب إىل ) عرفة ( يوم التاسع بعد الشروق ، ملبياا ومكرباا ، وَصلِّ الظهر والعصر فيها قصراا ، مجع  

 تقدمي أبذان واحد وإقامتني بدون سنة .
ل وأتكد أنك يف ) عرفة ( داخل حدودها ، ألن الوقوف يف ... ) عرفة ( ركن أساسي ، َمن تـَرََكُه َبط

 َحجُّه .
وِقف مستقبالا القبلة رافعاا يديك ، داعياا هللا وحده ، واحذر دعاء غريه ، وُمَلبياا وُمَهلالا بتهليل  

 القائل :  -صلى هللا عليه وسلم  -الرسول 
) خرُي الدعاء يوم َعرفة ، وخرُي ما قلُت أن والنبيون ِمن قبلي : ال إله إال هللا َوحدُه ، ال شريَك له ، 

 امللُك ، ولُه احلمُد ، وهو علىلُه 
 كلِّ شيٍء قدير ( . ... » حسن رواه الرتمذي «

 وقال أيضاا :
) أَحبُّ الكالم إىل هللا تعاىل أربع : ُسبحان هللا ، واحلمُد هلل ، وال إلَه إال هللا ، وهللاُ أكرب ( . ... »  

 رواه مسلم «
 وابَق على هذا حىت تغرب الشمس . 

 فة :املبيت يف مزدل -4
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ِانزل ِمن )عرفة( بعد الغروب هبدوء إىل )مزدلفة( ، وَصلِّ هبا املغرب والعشاء ، قصراا ، عند وصولك  
، أبذان واحد وإقامتني بدون سنة . وِبت فيها وجوابا لُِتصلي الفجر ، وتذُكَر هللا عند املشعر احلرام ،  

اا ، ُمَهلِّالا ، مَوحداا ؛ ) واملزدلفة كلها مشعر ( .ُمستقبالا القبلة ، رافعاا يديك، داعياا ، حامداا   ، ُمَكربِّ
 ويُرخَّص للضعفاء ومرافقيهم ابالنصراف بعد نصف الليل .

 ـ الرمي :5
اخرج ِمن ) مزدلفة ( قبل الشروق إىل ) مىن ( يوم العيد ُمَلبياا وعليك السكينة ، وارم اجلمرة الكربى 

عن ميينك ـ بسبع حصيات صغرية ، أتخذها من أيِّ مكان ،   ـ جاعالا مكة عن يسارك و ) مىن (
مكرباا مع كل حصاة ، بعد الشروق ، ولو إىل الليل ، عاملاا بوقوعها يف املرمى ، فإذا مل تقع فيه 

 فأعدها . 
 ( إال النساء .1واقطع التلبية بعد الرمي ، والبَس ثيابك ، وتطيب ، وحيل لك كل شيء ) 

 ـ الذبح :6
ة واسلخها يف ) مىن أو مكة ( أايم العيد ، وُكْل منها ، وأطعم الفقراء ، وجيوز التوكيل ،  ِاذبح ذبيح

 فتدفع مثنها إىل من تثق به من األفراد و املؤسسات . 
 فإن مل متلك مثنها فُصم ثالثة أايم يف احلج وسبعة إذا رجعت ألهلك .

 واملرأة يف ذلك كالرجل ، وهذا واجب على املتمتع والقارن . 
 احللق أو التقصري : -7

ره كله ، وال جُيزئ تقصري بعض شعر الرأس .  ِاحلق شعَرك كله ـ وهو األفضل ـ أو قصِّ
 واملرأة تقص من شعرها قليالا . 

 الطواف والسعي : -8
__________ 

 ( حلديث عائشة، قالت :1)
ام، حني أحرم, وحني  بيدي حلجة الوداع, للِحل واإلحر  -صلى هللا عليه وسلم  -»طيبُت رسول هللا 

 رمى مجرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف ابلبيت«.
 ))رواه أمحد بسند صحيح وأصله يف الصحيحني(( 

 وهبذا قال عطاء ومالك وأبو ثور وأبو يوسف, وهو رواية 
 عن أمحد. 

 قال ابن قدامة يف املغين : وهو الصحيح إن شاء هللا.
 



 (( 3/439))ج
 يرمي وحيلق أو يذبح . وقيل : يتحلل احملرم بعد أن
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توجه إىل ) مكة ( فطف حول الكعبة سبعاا ، واْسَع بني الصفا واملروة سبعاا كما تقدم يف أعمال 
العمرة ؛ وهاذا السعي على املتمتع فقط ، وأما املفرد والقارن فيسعيان ما مل يكون قد َسَعيا مع 

زوجتك بعد أن كانت حراماا ، وإذا مل يتيسر لك طواف القدوم ؛ وبعد الطواف والسعي حتل لك 
 الطواف والسعي يف هاذا اليوم ، ففي أايم التشريق ، فإن مل تستطع ، ففي أايم ذي احلجة .

 والسنة ترتيب أعمال يوم العيد :
 رمُي مجرة العقبة ، فالذبح ، فاحللق ، فطواف اإلفاضة ، فالسعي.

 : -صلى هللا عليه وسلم  -ه فإن قدمت شيئاا منها أو أخرت جاز لقول
 ) ال حرج ال حرج ( . ... » رواه مسلم «

 املبيت يف مىن والرمي : -9
 ِارجع إىل ) مىن ( أايم العيد ، َوبت فيها وجوابا .

 الرمي : ووقته بعد الظهر إىل الغروب ، وميتد إىل الليل عند الضرورة . 
) وجتعلها عن يسارك ( ـ بسبع حصيات لكل مجرة   ِارم اجلمرات الثالث ابلرتتيب ، مبتدائا ابلصغرى ـ

، تلتقطها من ) مىن ( ، مكرباا مع كل حصاة ، عاملاا بوقوعها يف املرمى ، فإذا مل تقع فيه فأعدها ،  
 وِقف بعدها مستقبالا القبلة ، رافعاا يديك ، داعياا هللا وحده كثرياا .

 الصغرى ، وِقف بعدها للدعاء . مث ارِم اجلمرة الوسطى ـ ) وجتعلها عن ميينك ( ـ ك
مث ارِم اجلمرة الكربى جاعالا ) مىن ( عن ميينك ) ومكة ( عن يسارك ، وال تقف بعدها للدعاء ،  

 . -صلى هللا عليه وسلم  -لعدم فعله 
 ِارم اجلمرات الثالث يف اليوم الثالث ِمن العيد ، كما فعلت يف اليوم الثاين منه .

غروب ـ إذا َتعجَّْلت ـ وإاّل وجب عليك املبيت يف ) مىن ( , ورمي اجلمرات واخرج ِمن ) مىن ( قبل ال
الثالث يف اليوم الرابع ـ إال أن تكون قد شرعت يف اخلروج ـ ، وهو األفضل , وتكون بذالك ِمن  

 املتأخرين .
 .  وجيوز للمعذور أن يؤخر رمي اليوم الثاين من العيد إىل اليوم الثالث ، والثالث إىل الرابع



وجيوز التوكيل ابلرمي عن الضعفاء ] النساء الضعيفات ، واملرضى ، والصغار ، وكبار السن ، 
 والعاجزين [ .
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 وهبذا تكون قد أهنيت مناسك احلج .
 طواف الوداع :  -10

 وهو واجب على غري احلائض والنفساء ، ويكون السفر بعده .
 ترك املبيت مبىن . وجتب الذبيحة يف تركه ، أو ترك الرمي ، أو 

إذا أحببت أن تقف عند ابب الكعبة ، أو أن أتيت امللتزم ـ وهو ما بني احلجر األسود وابب الكعبة ـ  
فضع عليه صدرك ووجهك وذراعيك وكفيك ، واسأل هللا حاجتك ، واْدُعه وحده دون غريه ، لقوله  

 تعاىل : 
َا َأْدُعو َريبِّ َواَل ُأْشِرُك ِبِه  ا {. ... » اجلن : } ُقْل ِإَّنَّ  «  20َأَحدا

 ( ، أو من أي مسجد ، فقدم رجلك اليسرى قائالا :1إذا خرجت من احلرم )
 ) اللهمَّ صلِّ وسلِّم على حممد ، اللهمَّ إين أسألَك ِمن فضلك (.

 » ... « 
 ( . 43وال تنَس عند املغادرة دعاء السفر الوارد يف ) ص : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( فضل الصالة يف مساجد مكة كفضل الصالة يف املسجد احلرام و ذالك : 1)
 «95ـ لقول هللا تعاىل : } َهْدايا اَبِلَغ اْلَكْعَبِة { . ... » املائدة :  1

 .  قال ابن كثري : واصالا إىل الكعبة ، واملراد وصوله إىل احلرم
حني أقام يف احلديبية وبعضها ِمن احلل وبعضها ِمن احلرم صار  -صلى هللا عليه وسلم  -ـ أن النيب 2

 يف احلرم ] أي : مكة [ . -صلى هللا عليه وسلم  -يصلي 
 

 املنافع العظيمة يف احلج
 قال هللا تعاىل : 

 َضاِمٍر أيَِْتنَي ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق * لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع هَلُْم  } َوَأذِّن يف النَّاِس اِبحْلَجِّ أيَُْتوَك رَِجاالا َوَعَلى ُكلِّ 



َها َوَأْطعِ  ٍم مَّْعُلوَماٍت َعَلى َما َرزَقـَُهم مِّن هَبِيَمِة األَنـَْعاِم َفُكُلوا ِمنـْ ُموا اْلَباِئَس اْلَفِقرَي  َوَيْذُكُروا اْسَم اَّللَِّ يف َأايَّ
 «28-27{. ... »سورة احلج آية 

قال ابن عباس : } لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع هَلُْم { ؛ قال : )منافع الدنيا واآلخرة : أما منافع اآلخرة  -1
 فرضوان هللا تعاىل ، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع الُبدن والذابئح والتجارات . 
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 كقوله تعاىل : وكذا قال جماهد وغري واحد : إهنا منافع الدنيا واآلخرة ،   -2
تَـُغوْا َفْضالا مِّن رَّبُِّكْم {.  } لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن تـَبـْ

 وقوله : 
ٍم مَّْعُلوَماٍت َعَلى َما َرزَقـَُهم مِّن هَبِيَمِة األَنـَْعاِم {. ... »اُنظر تفسري اب ن كثري  } َوَيْذُكُروا اْسَم اَّللَِّ يف َأايَّ

 « 3/216ج
 مني يف تفسريه )أضواء البيان( : وقال العالمة حممد األ -3

) وإيضاح املعىن : وأذن يف الناس ابحلج أيتوك ُمشاةا وركبانا ، ألجل أن يشهدوا منافع هلم ، وألجل 
 أن يتقربوا إليه إبراقة دماء ما رزقهم من هبيمة األنعام ، مع ذكرهم اسم هللا عليها

 « 5/489عند النحر والذبح (. ... »انظر أضواء البيان 
 

 منافع احلج يف الدنيا
التعارف بني املسلمني ، الوافدين من بالدهم ، على اختالف ألسنتهم وألواهنم ؛ يتم يف احلج ،  -1

حيث أتيت الشعوب والقبائل من كل فج عميق ، ومن بالد خمتلفة ، وجتتمع يف مكان واحد ، فيتم 
 التعارف بسهولة .

 َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوابا َوقـََباِئَل لِتَـَعارَُفوا {. ...  قال تعاىل : } اَي أَيُـَّها النَّاُس ِإنَّ 
 «13»احلجرات : 

 :  -صلى هللا عليه وسلم  -وعن طريق التعارف يف العمرة واحلج يتم التآلف ، قال رسول هللا 
 ختلف «. ... »متفق عليه«» األرواح جنود جمندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها ا

فعلى الوافدين إىل احلج أن يتعارفوا ، وُيسّلموا على بعضهم ، حىت حيصل التحابب بينهم ، قال 
 : -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 



» والذي نفسي بيده ال تدخلون اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابوا، أَوال أدلكم على شيء إذا  
 أفشوا السالم بينكم «. ... »رواه مسلم« فعلتموه حتاببتم؟

 الوحدة اإلسالمية : يقول الشيخ حممد األمني : -2
ومن تلك املنافع ... : تيسري اجتماع املسلمني من أقطار الدنيا ، يف أوقات معينة ، يف أماكن معينة 

، من أمور  ، ليشعروا ابلوحدة اإلسالمية ، وليمكن استفادة بعضهم من بعض ، فيما يهم اجلميع 
 الدنيا والدين . 
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وبدون فريضة احلج ؛ ال ميكن أن يتسىن هلم ذلك ، فهو تشريع عظيم من حكيم خبري ، والعلم عند 
 هللا تعاىل . ... »أضواء البيان«

 التعاون بني املسلمني : -3
القتصادية  احلج مؤمتر عظيم للمسلمني ، ليتعارفوا ويتحابُّوا ، ويتعاونوا على حل مشاكلهم ا

 والسياسية واالجتماعية ، وغريها
من املشاكل اليت يعانيها املسلمون يف بالدهم ، وال سيَّما األقليات املسلمة ، وما تعانيه من 

االضطهاد ، والتمييز العنصري يف بعض البالد ، واحلرب الطائفية يف لبنان وما تعانيه من التفرقة 
سطني واملسجد األقصى ، وحماولتهم القضاء على الشعب  واالختالف ، واليهود الذين احتلوا فل

الفلسطيين وإخراجه من أرضه ابلقوة ، وكل ما حيدث من املشاكل اليت يعاهنا العامل اإلسالمي ميكن 
 حبثها يف احلج؛ عمالا بقوله تعاىل : 

 « 28} لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع هَلُم {. ... »احلج : 
 « 2َعَلى اْلربِّ َوالتـَّْقَوى { . ... »املائدة : وقوله تعاىل : } َوتـََعاَونُوْا 

 :  -صلى هللا عليه وسلم  -ولقوله 
 » انُصر أخاك ظاملاا أو مظلوماا « . 

 قيل : كيف أنصره ظاملاا ؟
 قال : » حتجزه عن الظلم ، فإن ذلك نصره « . ... »رواه البخاري« 

 املؤمترات اإلسالمية : -4
م وخالفاهتم وما يهمهم من خالل املؤمترات اإلسالمية اليت يُفضل أن  على املسلمني أن حيّلوا مشاكله



 يعقدوها يف هذا املوسم العظيم وغريه . 
 الذابئح واللحوم :  -5

ومن املنافع الدنيوية ما يستفيده املسلمون من الُبدن والذابئح ، اليت ينحروهنا وأيكلون منها، وال 
 لعظيم .سيما الفقراء ، الذين ينتظرون هذا اليوم ا

وقد أمكن االستفادة من اللحوم عن طريق الثالجات ، مث ترسل إىل فقراء املسلمني يف البالد النائية  
 ، عمالا بقوله تعاىل : 

َها َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقرَي {. ... »احلج :   « 28} َفُكُلوا ِمنـْ
 وقوله تعاىل : 

 « 32ى {. ... »احلج : } َلُكْم ِفيَها َمَناِفُع ِإىَل َأَجٍل مَُّسمًّ 
 التجارة يف احلالل : -6
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ميكن االستفادة من موسم احلج يف تبادل السلع واملنتجات وال سيَّما اإلسالمية ، وبيعها للحجاج 
 لتشجيع االقتصاد يف العامل العريب واإلسالمي .

عية والزراعية يف موسم  وقد اقرتح بعض الدعاة إقامة معرض دويل إسالمي تعرض فيه املنتجات الصنا
 احلج لالستفادة منها وتشجيعها . 

إن اإلسالم يبيح للوافدين إىل احلج التجارة فيما أحل هللا ، كاألطعمة واأللبسة وغريها من املباحات 
. 

وحيُرم التجارة يف األمور احملرمة ، كاملخدرات على اختالف أنواعها ، مما يضر بعقول املسلمني 
 وأجسامهم .

هللا هؤالء الذين يتاجرون ابملخدرات ، وأيخذون املال احلرام ، وسيعاقبون على هذا يوم القيامة فليتق 
. 

 وقد توعدت احلكومة السعودية إبنزال أقصى العقوابت ملثل هؤالء اجملرمني فجزاها هللا خرياا .
يضر اجلسم ، ويؤذي   وقد أفىت العلماء ـ يف السعودية وغريها ـ بتحرمي الدخان ، والتجارة فيه ، وألنه

 اجلار ، و ويتلف املال .
فعلى املسلم أال يشربه ، وال يتاجر فيه ، وال يقدمه لضيوفه ، وال أيخذ منه ألصدقائه ، عمالا بقوله 



 تعاىل : 
 « 2} َواَل تـََعاَونُوْا َعَلى اإِلمثِْ َواْلُعْدَواِن {. ... »املائدة : 

بالدهم ، فيبيعوه إىل إخواهنم ، أو يقدموه هدية هلم ،  حيسن ابلوافدين أن أيخذوا السواك إىل -7
 فإن فيه منافع عظيمة أقرها الطب احلديث ،

 وقد استعمله بعض املدخنني ، ومضغوا قشره ؛ فأغناهم عن الدخان وتركوه .
 والسواك فيه رائحة عطرية تطيب الفم. 

 : -م صلى هللا عليه وسل -وقد وَرد يف فضل السواك أحاديث، منها قوله 
 أ » لوال أن أُشق على أُميت ألمرهُتم ابلسواِك عند ُكل صالة «. ... »متفق عليه«

 ب » الِسَواك َمْطَهَرٌة ِللَفِم، َمْرَضاٌة ِللِربِّ «. 
 »رواه البخاري تعليقاا «

 جيب قطع رأس السواك بعد استعماله مدة لتوسخه . 
 هلدااي .التمر : هو خري ما يتاجر به احلاج ، وأيخذ منه ا -8

 : -صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا 
 » َمن تصبَّح كل يوم بسبع مترات عجوة ؛ مل َيضرُّه يف ذلك اليوم ُسمُّ وال ِسْحر « . 
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 »متفق عليه«
 

 منافع احلج يف اآلخرة
 غفران الذنوب :  -1

 قال هللا تعاىل : 
ٍم مَّْعُدوَداتٍ  َفَمن تـََعجََّل يف يـَْوَمنْيِ َفاَل ِإمْثَ َعَلْيِه َوَمن أتََخََّر َفال ِإمْثَ َعَلْيِه ِلَمِن اتَـَّقى  } َواذُْكُروْا اَّلّلَ يف َأايَّ

 «203َواتَـُّقوْا هللَا َواْعَلُموا أَنَُّكْم ِإلَْيِه حُتَْشُروَن {. ... »البقرة : 
 : -صلى هللا عليه وسلم  -وقال رسول هللا 

 رُفث، ومل يفُسق؛ خرج ِمن ذنوبه كيوم ولدته أمه «. ... »متفق عليه«أ » َمن حج هذا البيت، فلم ي
ب » اتبعوا َبني احلج والُعمرة؛ فإهنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكرُي خَبث احلديد والذهب  



 والفضة، وليس للحجة املربورة جزاء إال اجلنة «. 
 »صحيح رواه أمحد«

أبلف  -صلى هللا عليه وسلم  -لف، ويف مسجد الرسول فضل الصلوات : يف احلَرم مبائة أ -2
 :  -صلى هللا عليه وسلم  -صالة، قال رسول هللا 

 »صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال مسجد الكعبة«. ... »رواه مسلم«
 : -صلى هللا عليه وسلم  -وقال رسول هللا 

 ي هذا مبئة صالة«. »صحيح رواه أمحد«»صالة يف املسجد احلرام أفضل من صالة يف مسجد
 مباهاة هللا مالئكته أبهل عرفة :  -3

 : -صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا 
» إن هللا يباهي أبهل عرفات أهل السماء، فيقول هلم : انظروا إىل عبادي جاؤوين ُشعثاا ُغرباا «. ...  

 »صحيح رواه البيهقي وغريه«
 :  فضل الدعاء يف يوم عرفة -4

 : -صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا 
» أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة, وأفضل ما قلته أن والنبيون من قبلي : " ال إله إال هللا، وحده، ال  

 شريك له" «. 
 »حسن رواه مالك«

بة،  ومعىن »ال إله إال هللا « :ال معبود حبق إال هللا . فعلى املسلم أن يكثر من قول هذه الكلمة الطي
وأن يكثر من الدعاء يف يوم عرفة، وليحذر دعاء غري هللا من األموات والغائبني، ألنه من الشرك 

 الذي يبطل احلج واألعمال كلها. 
 : -صلى هللا عليه وسلم  -يستحب للحاج : رفع الصوت ابلتلبية، وإراقة دم الذابئح، لقوله  -5
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 الرتمذي« )الَعج : رفع الصوت ابلتلبية، والثج : الذابئح(  »أفضل احلج الَعجُّ والثجُّ«.»حسن رواه
صلى هللا عليه  -ال جيوز رفع الصوت ابلدعاء، والذكر، عند الطواف وبقية املشاعر، لقوله  -6

 : -وسلم 
»أيها الناس : إربَعوا على أنفسكم، فإنكم ليس تدعون أصمَّ وال غائباا، إنكم تدعون ُسيعاا قريباا، وهو  



 معكم«.
 )أي يسمعكم ويراكم فاخفضوا أصواتكم( . ... »رواه مسلم«

 
- -  - 

 أنواع الصرب يف احلج
 من منافع احلج الصرب: وهو حبس النفس 

 عن اجلزَع، واللسان عن التشكي، واجلوارح عن املعاصي.
 وهو أنواع :

قوف بعرفة، من إحرام، ومبيت مبىن، وو  -الصرب على طاعة هللا : أبداء مناسك احلج والعمرة :  -1
 على الوجه املشروع واملطلوب .  -ومبيت مبزدلفة، ورمي، وذبح، وحلق، وطواف، وسعي، وحتلل 

الصرب عن معاصي هللا : ابجتناب الرَفث، والفسوق، واجلدال ابلباطل، وغريها من املعاصي، قال  -2
 هللا تعاىل : 

{. ... »البقرة }احْلَجُّ َأْشُهٌر مَّْعُلوَماٌت َفَمن فـََرَض ِفيِهنَّ احلَْ  جَّ َفاَل رََفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل يف احْلَجِّ
197» 

 )الرفث : اجلماع والتقبيل، الفسوق : املعاصي( 
الصرب على مفارقة األهل، واألحباب، واألوطان : وذلك بذكر هللا وشكره، وطلب األجر من هللا  -3

 ، قال تعاىل : 
ُتم مََّناِسَككُ   «200ْم فَاذُْكُروْا اَّلّلَ َكذِْكرُِكْم آاَبءُكْم َأْو َأَشدَّ ِذْكراا{. ... »البقرة }فَِإَذا َقَضيـْ

 الصرب على تكاليف العمرة واحلج: -4
 فأجر النفقة ال يضيع عند الكرمي، بل يضاعفه له، وخيلفه عليه، ويزيده من فضله، قال هللا تعاىل: 

 «39ُه َوُهَو َخرْيُ الرَّازِِقنَي{. ... »سبأ }َوَما أَنَفْقُتم مِّن َشْيٍء فـَُهَو خُيِْلفُ 
 لعائشة إ يف عمرهتا : -صلى هللا عليه وسلم  -وقال 

 »إن لِك ِمن األجر على قدر نَصبك ونفقتك«. 
 )النَصب : التعب( . ... »صحيح رواه احلاكم«

مشعر إىل  الصرب على املتاعب البدنية : يف احلل والرتحال، واالنتقال من بلد إىل بلد، ومن -5
 مشعر، ومن مكان آلخر .
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 : -صلى هللا عليه وسلم  -وليعلم احلاج أن هذا من اجلهاد الذي يؤجر عليه لقوله 
 »احلج جهاد كل ضعيف«. »حسن رواه ابن ماجة«

الصرب على فقد مال أو أصحاب : وعلى املسلم أن يدعو هللا مبا ورد، وأيخذ ابألسباب،   -6
 ضالته :ابلتفتيش عن  

 ) دعاء الضائع :
 ُسئل ابن عمر إل عن الضالة، فقال :

 يتوضأ، وُيصلي ركعتني، مث يتشهد، مث يقول : 
» اللهم رادَّ الضالة، هادي الضاللة، هتدي ِمن الضالل، رُدَّ عليَّ ضاليت بقدرتك وسلطانك، فإهنا ِمن  

 فضلك وعطائك «. 
 »قال البيهقي هذا موقوف وهو حسن«

مجيع املشاكل اليت تصيب احلاج : وذلك اباللتجاء إىل هللا، ودعائه وحده،وال سيما   الصرب على -7
 يف الليل : 

 : -صلى هللا عليه وسلم  - ) الدعاء املستجاب : قال 
» َمن تعارَّ من الليل، فقال : " ال إله إال هللا، وحده، ال شريك له، له امللك، وله احلمد، وهو على  

، واحلمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكرب، وال حول وال قوة إال ابهلل، كل شيء قدير ، سبحان هللا
 اللهم اغفر يل "، أو دعا؛ اسُتجيب له، فإن توضأ وصلَّى؛ قُبلت صالته «.

 )تعارَّ : أي استيقظ( ... »رواه البخاري وغريه« 
 :  -صلى هللا عليه وسلم  -وقال 

 ابوه، وسألوه فأعطاهم «. ... »حسن رواه البزار«» احلُجاج والُعمار وفد هللا، دعاهم فأج
 استعن ابلصرب والصالة على مصائب الدنيا : -8

 قال هللا تعاىل : 
َا َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اخْلَاِشِعنَي{. ... »البقرة   «45}َواْسَتِعيُنوْا اِبلصَّرْبِ َوالصَّاَلِة َوِإهنَّ

 واعلم أن ما يصيبك من مرض، أو تعب، -9
 أذى، أو غري ذلك؛ فهو تكفري عن سيئاتك : أو 

 : -صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا 
» ما ُيصيب املسلَم ِمن نَصب، وال َوَصب، وال َهمَّ، وال حزن، وال أذى، وال َغمَّ، حىت الشوكة 



 يشاكها؛ إال كفَّر هللا هبا ِمن خطاايه «. »متفق عليه«
 )النصب : التعب . الَوَصب : املرض( 

 عليك ابلصرب، حىت تكون ممن قال هللا تعاىل فيهم: -10
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ِر  َن اأَلَمَواِل َواألنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِّ َن اخْلَوْف َواجْلُوِع َونـَْقٍص مِّ ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء مِّ }َولَنَـبـْ
ُهم مُِّصيَبٌة قَاُلوْا ِإنَّ َّلِلِّ َوِإنَّ ِإلَْيِه رَاِجعوَن}155الصَّاِبرِيَن} { ُأولَِئَك َعَلْيِهْم 156{ الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـْ

 «157-155َلَواٌت مِّن رَّهبِِّْم َوَرمْحٌَة َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن{. ... »البقرة صَ 
- -  - 

 شروط االحتفاظ مبنافع احلج
 إذا أردت االحتفاظ مبنافع احلج املتقدمة؛ فاجتنب مايلي : 

 اإلحلاد يف احلرم : قال تعاىل : 
 ُه ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم{.}َوَمن يُرِْد ِفيِه إبِِحْلَاٍد ِبظُْلٍم نُِذقْ 

 «25»احلج 
 قال ابن كثري : }َوَمن يُرِْد ِفيِه إبِِحْلَاٍد{:  -1

 أي يـَُهمُّ فيه أبمر فظيع من املعاصي الكبار . 
وقوله : }ِبظُْلٍم{: أي عامداا قاصداا أنه ظلم، ليس مبتأول، كما قال ابن جريج عن ابن عباس :   -2

 هو التعمد . 
 طلحة، عن ابن عباس :وقال علي بن أيب  -3

 }ِبظُْلٍم{: بشرك .
 وقال جماهد : أن يُعَبد فيه غري هللا. -4

 وكذا قال قتادة، وغري واحد . 
 وقال العويف، عن ابن عباس : -5

 }ِبظُْلٍم{: هو أن تستحل من احلرم ما حرم هللا عليك؛ من إساءة، أو قتل؛ فتظلم من
 فقد وجب له العذاب األليم .  ال يظلمك، وتقتل من ال يقتلك، فإذا فعل ذلك

وقال جماهد : }ِبظُْلٍم{: يعمل فيه عَمالا سيئاا، وهذا ِمن خصوصيات احلرم أنه يعاَقب البادي فيه   -6



 الشر، إذا كان عازماا عليه،
« ) أقول : ومن اإلحلاد يف احلرم ما يفعله 3/214وإن مل يوقعه. ... »انظر تفسري ابن كثري ج 

 األبرايء ، وترويع اآلمنني، وسرقة األموال، والزىن : قال تعاىل : اجملرمون؛ ِمن قتل 
َا َجَزاء الَِّذيَن حُيَارِبُوَن اَّلّلَ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يف اأَلْرِض َفَساداا َأن يـَُقتـَُّلوْا َأْوُيَصلَُّبو   ْا...{اآلية.}ِإَّنَّ

 «33»املائدة 
- -  - 

 فضائل احلج والعمرة
 :  قال هللا تعاىل -1
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{. ... »آل }َوَّلِلِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيالا َوَمن َكَفَر فَِإنَّ هللا َغيِنٌّ َعِن اْلَعاَلِمنيَ 
 «97عمران 

 : -صلى هللا عليه وسلم   -وقال  -2
 له جزاء إال اجلنة «. »متفق عليه«( ليس 1» الُعمرُة إىل العمرة كفارة ملا بينهما، واحلُج املربور )

 : -صلى هللا عليه وسلم  -وقال رسول  -3
 » َمن َحج فَلم يَرُفْث، ومل يـَْفُسْق؛ رجع ِمن ذنوبه كيوم ولدته أمه «. ... »متفق عليه«

 )مل يرفث : مل يفحش يف القول( .
 -صلى هللا عليه وسلم  -ه  جيب أن يكون مال العمرة واحلج ماالا حالالا، حىت يقبلهما هللا، لقول -4
: 

 » إن هللا طَيب ال يقبل إال طيباا«. »رواه مسلم«
 : -صلى هللا عليه وسلم  -ُتشرع العمرة يف أي وقت، لكنها يف شهر رمضان أفضل، لقوله  -5

 » ُعمرٌة يف رمضاَن تعِدُل َحجَّة «. »متفق عليه«
يتعاونوا على حل مشاكلهم، وليشهدوا منافع احلج مؤمتر عظيم للمسلمني ؛ ليتعارفوا ويتحابوا، و  -6

 هلم يف الدين والدنيا .
:  -صلى هللا عليه وسلم   -الصالة يف مسجد الكعبة خري من مئة ألِف صالة يف غريه ، لقوله  -7

» صالٌة يف مسجدي هذا أفضُل ِمن ألِف صالٍة فيما ِسواه ِمن املساجِد ؛ إال مسجَد الكعبة «. ...  



 »رواه مسلم«
 صالة 1000صالة يف املسجد النبوي )أفضل ِمن( ال

 :  -صلى هللا عليه وسلم  -ولقوله 
» وصالٌة يف املسجِد احلراِم أفضُل ِمن صالٍة يف مسجدي هذا مبائة صالة «. ... »صحيح رواه 

 أمحد«
 صالة .  100.000=100×1000الصالة يف املسجد احلرام )أفضل ِمن( 

 
- -  - 

 من آداب احلج والعمرة
 : -صلى هللا عليه وسلم  -أخلص حجك هلل ، وقل كما قال رسول  -1

 » اَللهم َحجة، ال رايء فيها وال ُُسعة «.
 »صحيح رواه البيهقي« 

 : -صلى هللا عليه وسلم   -، لقوله  -صلى هللا عليه وسلم  -لتكن حجتك موافقة حجة النيب  -2
 » خذوا عين مناسككم «. ... »روى مسلم حنوه« 

 الرفث ، واملعاصي ، واجلدال ابلباطل ؛ ِاحذر -3
__________ 

( احلج املربور : هو ما كان على طريقة الرسول , وليس فيه شيء من اإلمث واملعصية ، وأن يكون 1)
 خالصاا هلل تعاىل ، ال ِرايء فيه وال ُُسعة .
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 حىت يكون حجك مقبوالا .
ستعانة أو االستغاثة هبم ؛ فهو من الشرك الذي الذي  ِاحذر دعاء غري هللا من األموات ، أو اال -4

 خُيرج صاحبه من اإلسالم ، ويُبطل احلج والعمل , لقول هللا تعاىل : 
 } لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِيَن {. 

 تلطف مبن حولك أثناء الطواف والسعي والرمي وغريه . -5
صوتك ـ بغري التلبية ـ من الذِّكر والدعاء وال سيما الدعاء اجلماعي , فإهنما الدليل   ال ترفع -6



 عليهما ، ومها ِمن البدع احملدثة .
 ال تزاحم الناس على احلجر ، وال تقف عنده فتعيق الطواف . -7
ماعة  توقف عن الطواف السعي بني الصفا واملروة عند إقامة الصالة ؛ حىت ال تفوتك صالة اجل -8

 ، وأكمل من حيث توقفت .
 حافظ على صالة اجلماعة يف املسجد، وال سيما املسجد احلرام .  -9

 ال تتخط رقاب املصلني فتؤذيهم ، واجلس يف أقرب مكان .  -10
 ِاحذر املرور بني يدي املصلي فهو من عمل الشيطان . -11
 :  -صلى هللا عليه وسلم  -ه َأكثر من الطواف ابلكعبة ، فإن فيه من األجر العظيم لقول -12

 ) من طاف ابلبيت سبعاا، وصلى ركعتني، كان كعتق رقبة (.
 ال تذبح هديك قبل يوم النحر، وال جيوز التصدق بثمنه . -13
 
- -  - 

 وصااي مهمة للحاج
 ـ راِفق أهل الصالح والِعلم ، واستفد منهم يف أمور الدِّين .1
 ال تؤِذ أحداا ِمن إخوانك ، وادفع ابليت هي أحَسن . ـ تعود الصرب ، وحتمل أذى جريانك ، و 2
 ـ ِابتعد عن الكذب ، والغش ، والسرقة ، والغيبة ، والنميمة ، والسخرية .3
 ـ ُكن ُسحاا يف بيعك ، وشرائك ، وأعمالك ، حىت يرمحك هللا . 4
رأة مزامحة  ِاحذر َلمَس النساء ، أو النظر إليهن ، واحجب نساءك عن الرجال ؛ ولَتحذر امل -1

 الرجال أو ِفتنتهم .
 : -صلى هللا عليه وسلم  -ِاستعمل السواك ، لقوله  -2

 ( . 1) الِسَواك َمْطَهَرٌة ِللَفِم، َمْرَضاٌة ِللَربِّ ( )
 : -صلى هللا عليه وسلم  - وخذ هدااي منه ، مع التمر ، وزمزم ، لقوله 

 ( .2) ماء زمزم ملا ُشرَب له ( )
__________ 

 ه البخاري تعليقاا.( روا1)
 ( صحيح رواه أمحد .2)
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 ِاحذر شرب الدخان ، فهو حمرم ، لقوله تعاىل : -3
 } َوحيُِلُّ هَلُُم الطَّيَِّباِت َوحُيَّرُِم َعَلْيِهُم اخْلََبآِئَث { .

 «157»األعراف 
: ... ) ُجزُّوا   - صلى هللا عليه وسلم  -إعفاء اللحية واجب فاحذر حلقها امتثاالا ألمر النيب  -4

 الشوارَب واْرُخوا اللِّحى خالفوا اجملوس ( . 
 »رواه مسلم«

أنه خرج يوماا على  -صلى هللا عليه وسلم  -ـ ِاجتنب لبس احلرير والذهب ، فقد ثبت عن النيب 9
أصحابه ويف إحدى يديه حرير ، ويف األخرى ذهب ، فقال : ) هاذان حراٌم على ذكور أُميت ِحٌل  

 ( . » أخرجه احلاكم وصححه «  إلنثهم
: ) َمن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلِخر ، فال يلَبس حريراا وال   -صلى هللا عليه وسلم  -وقال رسول هللا 

 ذهباا ( . ... » حسنه األلباين«
 ـ َأكِثر من قراءة القرآن، وتدبُّره، والعمل به، والذكر، والدعاء . 10

ي عن املنكر، ولكن ابحلكمة واملوعظة احلسنة، مع الرفق واللني  ال ترتك األمَر ابملعروف والنه -5
 واللطف .

 : -صلى هللا عليه وسلم   -إذا رأيت أن اجلدال غري مفيد؛ فاتركه وإن كنت على حق ، لقوله  -6
رواه أبو » َأَن َزعيٌم بِبَـْيتٍ يف رََبِض اجلنَّة ملْن تـََرَك املَراَء] اجِلدال [ وإن كان حُمقاا « ... »صحيح 

 داود«
صاحل خصومك، وأوف دينك، وأوص أهلك أالَّ يسرفوا يف الزينة، والسيارات، واحللوى،  -7

 والذبيحة، وغريها، لقوله تعاىل :
 «31}وُكُلوْا َواْشَربُوْا َواَل ُتْسرُِفوْا ِإنَُّه اَل حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنَي{. ... »األعراف

مال يكفيك ذهاابا وإايابا، وال عربة للمصاريف بعد  عجل بفريضة احلج؛ عندما يصبح لديك  -8
 احلج، كاهلدااي واحللوى وغريها، حيث ال يقبل هللا هبا عذراا.

فبادر إىل احلج قبل أن مترض، أو تفتقر، أو متوت عاصياا، ألن احلج ركن من أركان اإلسالم، له فوائد 
 عظيمة يف الدنيا واآلخرة .

حل مشاكلك، ابالستعانة ابهلل وحده، ودعائه دون غريه، لقوله تعاىل واملهم جداا أن تتغلب على  -9
: 



َا َأْدُعو َريبِّ َواَل ُأْشِرُك ِبِه َأَحداا{.  }ُقْل ِإَّنَّ
 « 20»اجلن 
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 : -صلى هللا عليه وسلم  -حيرم سفر املرأة إىل احلج وغريه إال مع ذي حمرم، لقوله  -10
 ذو حمرم «. » وال تسافر املرأة، إال ومعها 

 »متفق عليه«
ال جيوز أن يعقد الرجل على املرأة املتزوجة؛ إذا عزمت على احلج، وليس معها حَمرم، يعقد  -11

 عليها ليكون معها كمحرم ! 
 ال تؤاخي املرأُة الرجَل األجنيب ليصري  -12
 حَمرماا هلا !  -بزعمها-

 بدون حمرم. –بزعمهن  –ال تسافر املرأة مع عصبة من النساء الثقات  -13
 ومثله أن يكون مع إحداهن حمرم، فيزعمن أنه حمرم هلُنَّ مجيعاا !

 
- -  - 
 

 ذكرايت مفيدة
 ِاقرأ كتاابا عن مناسك احلج، لتتعلم أحكامه، واسأل العلماء، واُسع احملاضرات . -1
ة، اليت ال تنس أن أتخذ ألهلك بعض اهلدااي النافعة كالكتب املفيدة، وجملة التوعية اإلسالمي -2

 توزعها جمانا مراكز التوعية اإلسالمية، يف مكة واملدينة وغريمها .
عاماا  13بقي يف مكة  -صلى هللا عليه وسلم  -أن الرسول  -وأنت يف مكة أو املدينة  -تذكر  -3

 يدعو إىل كلمة التوحيد؛ فاقتد به، وذكر الناس بكلمة : )ال اله إال هللا( .
 إال هللا.ومعناها : ال معبود حبق 

 : -صلى هللا عليه وسلم  -وذكرهم بقوله 
 » إذا سألت فسأل هللا، وإذا استعنَت فاستِعن ابهلل «. »رواه الرتمذي وقال حسن صحيح«

 ومن التوحيد أن تسأل أهلك وإخوانك : » أين هللا ؟ « 



 وتعطيهم اجلواب : 
 » يف السماء «.

 » أين هللا ؟ «  جارية : -صلى هللا عليه وسلم  -فقد سأل الرسول 
 قالت : يف السماء ! 

 قال هلا : » َمن أن ؟ «
 قالت : رسوُل هللا ! 

 فقال لصاحبها : » أعِتقها فإهنا مؤمنة «. 
 »رواه مسلم«

 
- -  - 
 

 اخلالصة
احلج ركن من أركان اإلسالم له منافع دنيوية وُأخروية، فبادر إليه عند االستطاعة، قبل أن مترض أو  

 اصياا.تفتقر، أو متوت ع
  -يف احلج  -واحذر اإلشراك ابهلل، والرايء، واإلحلاد يف احلرم، والرفث، والفسق، واجلدال ابلباطل

 وغريها من املعاصي .
ومن عالمات احلج املقبول أن تكون أحسن حاالا يف عقيدتك، وعبادتك، ومعامالتك، وأخالقك، و 

 .... 
 وعليك ابلدعاء قائالا :
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 «127ْل ِمنَّا ِإنََّك أَنَت السَِّميُع اْلَعِليُم{. »البقرة }رَبَـَّنا تـََقبَّ 
 
- -  - 

 من آداب املسجد النبوي 
 فقدم رجلك اليمىن قائالا : -أو أي مسجد -إذا دخلت املسجد النبوي  -1



 » اللهم َصلِّ وسلم على حممد، اللهم افتح يل أبواب رمحتك «. 
، وصاحبيه، أبدب   -صلى هللا عليه وسلم  -ول َصلِّ ركعتني حتية املسجد، وسلم على رس -2

 وصوت منخفض، قائالا :
 ) السالم عليك اي رسول هللا! السالم عليك اي أاب بكر! السالم عليك اي عمر! (.

عز   -ال تستقبل القرب عند الدعاء، بل استقبل القبلة، وادُع هللا وحده، دون غريه ، لقول هللا   -3
 : -وجل 

 « 18َد َّلِلَِّ َفاَل َتْدُعوا َمَع اَّللَِّ َأَحداا{. »اجلن }َوَأنَّ اْلَمَساجِ 
قضاء حاجة، أو تفريج كربة، أو شفاء مريض؛ بل   -صلى هللا عليه وسلم  -ال تسأل الرسول  -4

 القائل : -صلى هللا عليه وسلم  -اسأل هللا تعاىل ذلك، امتثاالا ألمر الرسول 
 عن ابهلل «. »رواه الرتمذي وقال حسن صحيح«» إذا سألت فسأل هللا، وإذا استعنت فاست

 وقل :
 ؛ ِاقِض حاجيت، وفـَّرِج ُكربيت(. -صلى هللا عليه وسلم  -)اللهم! إبمياين بك، وحُبيب لنبيك حممد 

 ألن اإلميان واحلب ِمن العمل الصاحل الذي يـُتَـَوسَُّل به إىل هللا .
 احرتاماا له، وأتدابا معه .،  -صلى هللا عليه وسلم  -ال ترفع صوتك عند قربه   -5
!  -صلى هللا عليه وسلم   -ال تِقف كهيئِة املَصلي واضعاا يدك اليمىن على اليسرى عند قربه  -6

 فهي هيئة ذل وخضوع وعبادة، ال تصلح إال هلل تعاىل . 
؛ ألن الشفاعة ملك هلل وحده، لقوله   -صلى هللا عليه وسلم  -ال تطلب الشفاعة ِمن الرسول  -7
 ىل : تعا

يعاا{. ... »الزمر«  }ُقل هلل الشََّفاَعُة مجَِ
 يوم القيامة(. - -صلى هللا عليه وسلم  -بل قل : )اللهم ارزقنا حبه، واتباعه، وشفاعته 

، َودَع جماالا لغريك، وال تكن السبب يف  -صلى هللا عليه وسلم  -ال ُتِطل الوقوف عند قربه   -8
 ن . الزحام واملضايقة واإلضرار ابآلخري

عياذاا   -ِاحذر َلمَس أو تقبيل الشباك أو اجلدار للتربك، فإنَّ ذلك من الذرائع املوصلة للشرك  -9
 . -ابهلل تعاىل 
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 ِاحذر الطواف ابلقرب ألن، الطواف عبادة ال جيوز إال ابلكعبةِ  .  -10
 ، لقوله :  -صلى هللا عليه وسلم  -أكِثر من الصالة على الرسول  -11

 َصلى عَلي صالة واحدة؛ َصلى هللا عليه هبا عشراا «. ... »رواه مسلم« » َمن
 :  -صلى هللا عليه وسلم  -وأفضلها الصالة اإلبراهيمية، لقوله 

 » قولوا : اَللهم َصلِّ على حممد، وعلى آل حممد ...«.»متفق عليه«
 الرجوع إىل الوراء عند مغادرة املسجد بدعة، ال دليل هلا .  -12
والسالم عليه مستحبة، وال يتوقف عليها  -صلى هللا عليه وسلم  -رة مسجد الرسول زاي -13

 صحة احلج، وليس هلا وقت حمدد، وال مدة معينة .
 :  -صلى هللا عليه وسلم  -ال تغرت ابألحاديث املوضوعة، فهي كذب على رسول هللا  -14

 مثال : )من حج ومل يزرين فقد جفاين(.
 »قال بوضعه الذهيب«

 ال : )َمن زارين بعد ممايت فكأَّنا زارين يف حيايت( . ... »ابطل«مث
 -صلى هللا عليه وسلم  -السفر إىل املدينة يكون بنية زايرة املسجد النبوي، مث السالم عليه  -15

صلى هللا  -عند الدخول، ألن الصالة يف مسجده أفضل ِمن ألف صالة يف غريه من املساجد، لقوله 
 : -عليه وسلم 

ال ُتَشد الرحاُل إال إىل ثالثة مساجد : املسجِد احلرام، ومسجدي هذا، واملسجِد األقصى «. ...  » 
 »متفق عليه«

 إذا خرجت من املسجد فِقدم رجلك اليسرى قائالا :  -16
 » اللهم َصل وَسِلم على حممد، اللهم إين أسألك ِمن فِضلك «. 

د ـ للدعاء ألهلها ابلرمحة واملغفرة ] اللهم اغفر هلم ـ ُتستحب زايرة القبور ـ البقيع ، وشهداء ُأحُ 17
 وارمحهم [ وتذكر اآلخرة ، وليس ِلقصد الدعاء عندها ، أو دعاء أهلها ِمن دون هللا . 

ال تذهب لزايرة املساجد السبع يف املدينة، فهي بدعة ! بل اذهب إىل مسجد قُباء وَصلِّ فيه   -17
 : -لى هللا عليه وسلم ص -صالةا لِتكسب أجَر ُعمرة، لقوله 

 » َمن تطهَر يف بيته، مث أتى مسجد قُباء، فَصلَّى فيه؛ كان له كأجر ُعمرة «. 
 »صحيح رواه ابن ماجة«

 
- -  - 

 الدعاء املستجاب



 :  -صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا  -1
 » ما أصاب عبداا َهمٌّ وال حزن فقال :
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، وابُن أَمِتك، نصييت بيدك، ماٍض يفَّ حكُمك، َعدل يفَّ قضاؤك،  " اللهم إين عبدك، وابُن عبدك 
أسألك بكل اسم ُهَو َلك، َُسَّيت به نفَسك، أو أنزلته يف كتابك، أو علَّمته َأحداا من خلقك، أو 

استأثرت به يف ِعلم الغيب عندك؛ أن جتعل القرآن ربيع قليب، ونور بصري، وجالء حزين، وذهاب 
 . مهَِّي وغمِّي "

 إال أذهب هللا مهَّه وحزنه، وأبدله مكانه فرحاا «. ... »صحيح رواه أمحد وابن حبان«
 » دعوُة ذي النون، إذ دعا هبا، وهو يف بطن احلوت :  -2

 " ال إله إال أنت، سبحانك، إين كنُت من الظاملني" . 
 مل يدع هبا رجل مسلم يف شيء؛ إال استجاب هللا له «. »صحيح رواه أمحد وغريه« 

 إذا نزل به َهّم أو َغّم قال : -صلى هللا عليه وسلم  -كان   -3
 » اي َحيُّ اي قـَيُّوم! برمحتك أستغيث! «.

 »حسن رواه الرتمذي«
 رجالا يقول : -صلى هللا عليه وسلم  -ُسع الرسول  -4

ْد، ومل يُولد،  » اللهم إين أسألك أبين أشهُد أنك أنت هللا، ال اله إال أنت، األحُد، الصمُد، الذي مل يل
 ومل َيُكن له ُكُفواا أحد «.

 :  -صلى هللا عليه وسلم  -فقال 
» والذي نفسي بيده ! لقد سأل هللا ابُسه األعظم، الذي إذا ُدعَي به أجاب، وإذا ُسِئَل به أعطى «.  

 ... »صحيح رواه أمحد«
- -  - 

 دعاء السفر
 : -صلى هللا عليه وسلم  -قال  -1

 فْليقل ملن خَيِلف : استودُعكم هللا الذي ال تضيُع ودائعه «.»حسن رواه أمحد« » من أراد أن ُيسافر
 ويقال للمسافر :  -2



 » زوَّدك هللا التقوى، وغفر ذنبك، ويسَّر لك اخلري حيثما كنت «.
 »رواه الرتمذي وحسنه وهو كما قال«

 . إذا ركبت سيارة، أو طائرة، أو غريها؛ فقل : » بسم هللا، واحلمد هلل  -3
 [. }ُسْبحاَن الَِّذي َسخََّر لََنا َهَذا َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقرِِننَي{ ]مطيقني[}َوِإنَّ ِإىَل رَبَِّنا َلُمنَقِلُبوَن{]لراجعون

 احلمد هلل، احلمد هلل، احلمد هلل.
 هللا أكرب، هللا أكرب، هللا أكرب.

 إىل أنت «.ُسبحانك، إين ظلمت نفسي، فاغِفْر يل، فإنه ال يـَْغِفُر الذنوب 
 »رواه الرتمذي وقال حسن صحيح«

 » اللهم إن نسألك يف سفرن هذا الرِبَّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى. -4
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 اللهم َهوِّن علينا سفَرن هذا ، واطِو عنا بـُْعَده.
 اللهم أنت الصاِحُب يف السفر، واخلليفة يف األهل.

 ( , يف املال واألهل.2السفر، وكآِبةِ املنظر، وُسوء املُنَقَلب )( 1اللهم إين أعوذ بك ِمن َوْعثاِء )
 »رواه مسلم«

 وإذا رجع املسافر قاهلن، وزاد عليهن :  -5
 » آيبون، اتئبون، عابدون، لربنا حامدون «. 

 »رواه مسلم«
 
- -  - 

 دعاء الشفاء 
 » َضْع يدك على الذي أَيملَّ من جسدك، وقل: -1

 " بسم هللا " ، ثالاثا.
 قل سبع مرات :و 

 " أعوذ ابهلل وُقدرَتِه ِمن َشِر ما أجُد وُأحاِذر " «. »رواه مسلم«
» اللهم َربَّ الناس ! َأذهب البأس، اشف، أنت الشايف، ال شفاَء إال شفاؤك، شفاءا ال يُغادُر  -2



 َسقماا «. ... »متفق عليه«
 ن كل عنَي المَّة «. »رواه البخاري«» أعوذ بكلماِت هللا التامَّة، ِمن كل شيطان وهامَّة، ومِ  -3
 :  -سبع مرات  -» َمن عاد مريضاا مل حَيُضْر أجُله، فقال  -4

 " أسأُل هللا العظيم، َربَّ العِرش العظيم أن َيشفيك " . 
 إال عافاه هللا «. »صححه احلاكم ووافقه الذهيب «

 » َمن رأى ُمبتلى فقال : -5
 به، وفضَّلين على كثري ممَّن خلق تفضيالا ".  " احلمد هلل الذي عافاين مما ابتالك

 مل ُيصبه ذلك البالء «. ... »حسن رواه الرتمذي«
ِاقرأ الفاحتة، واملعوذتني، واطُلب الشفاء من هللا وحده، وامجع بني الدعاء والدواء، وتصدق  -6

 للفقراء، لُتشفى إبذن هللا . 
 : -صلى هللا عليه وسلم  -عليك مباء زمزم لقوله  -7

 » إهنا طعام طُعم «. ... »رواه مسلم«
 : -صلى هللا عليه وسلم   -وقال  -8

 » خري ما تداويتم به احلجامة «. »رواه البخاري«
 استعمل العسل، لقوله تعاىل :  -9

 «69}ِفيِه ِشَفاء ِللنَّاِس{. ... »النحل 
 :  -صلى هللا عليه وسلم  -وقال رسول هللا  -10

 ن كل داء، إال السام «. )أي املوت( ... »صحيح رواه الطرباين«» احلبة السوداء، ِشفاء م
 
- -  - 

 دعاء االستخارة
 قال : -رضي هللا عنه  -عن جابر 

يُعلِّمنا االستخارة يف األمور كلها، كما يعلمنا السورة من  -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا  
 القرآن، يقول : 

__________ 
 .( َوعثاء السفر : شدته 1)
 ( املنقلب : الرجوع .2)
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 » إذا َهمَّ أحدُكم ابألمر؛ فْلريكع ركعتني، من غري الفريضة، مث ليقْل : 
اللهم إين أستخريك بعلمك، وأستقدُرك بُقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تُقِدر وال أقِدُر، 

 وتعلم وال أعلم،
 وأنَت َعالَّم الغيوب . 

( خرُي يل يف ديين، ومعاشي، وعاقبة أمري، ) أو قال : يف عاجل 1هذا األمر ) اللهم إْن كنَت تعلم أن
ْرُه يل، مث ابرك يل فيه.   أمري وآجله( ؛ فاقُدْرُه يل، وَيسِّ

( َشرٌّ يل يف ديين، ومعاشي، وَعاِقبة أمري، )أو قال : يف عاجل أمري  2وإن كنَت تعَلُم أن هذا األمر ) 
ين به )وآجله( ؛ فاصرْفُه عين، واصرِ   ( " «.3فين عنه، واقُدْر يل اخلرَي حيث كان، مث َرضِّ

 )قال : وُيسمي حاجته(. ... »رواه البخاري«
الذي  -وهذه الصالة والدعاء يفعلهما اإلنسان لنفسه، كما يشرب الدواء بنفسه، موقناا أن ربه 

هه للخري. -استخاره   َسيوجِّ
 وعالمة اخلري تيسُُّر أسبابه. 

رة املُبتدعة، اليت تعتمد على املنامات، وحساب اسم الزوجني، وغريمها مما ال أصل له  واحذر االستخا 
 يف الدين .

 
- - -__________ 
 ( ويسمى حاجته، من زواج، أو شركة، أو غريمها مما يريد .1)
 ( ويسمى حاجته، من زواج، أو شركة، أو غريمها مما يريد .2)
 ( يقرأ دعاء االستخارة بعد الصالة .3)
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 َمشهد احلجيج
 ... أما والذي حج احملبون بيته  -1



 ولَّبوا له عند املَهلِّ وأحرموا 
 ... وقد كشفوا تلك الروؤَس تواضعاا  -2

 ِلعزة َمن تعنو الوجوه وُتسِلمُ 
 ... يُهلون ابلبيداء: لبيك ربنا  -3

 لك امللك واحلمد الذي أنت تعلمُ 
 ... دعاهم فَلبَّوه رضاا وحمبَّة -4

 فلما دعوه كان أقرَب منهمُ 
 ... وراحوا إىل التعريف يرجون رمحة -5

 ومغفرة ممن جيود ويُكرِمُ 
 ... فلله ذاك املوقف األعظم الذي  -6

 كموقف يوم الَعرض بل ذاك أعظمُ 
 
 ... ويدنو به اجلبار جل جالله  -7

 يُباهي هبم أمالكه فهو أكرمُ 
 ... يقول : عبادي قد أتوين حمّبة -8

 م بـَرٌّ أُجوُد، وأرحمُ وإين هب
 ... فاشهدكم أين غفرت ذنوهبم  -9

 وأعطيتهم ما أمَّلوه وأُنِعمُ 
 

 العالمة ابن قيم اجلوزية 
- -  - 
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 مناجاة وتوجع
 ... إليك إهلي قد أتيت ُمَلبياا  -1

 فبارك إهلي حجيت ودعائيا



 ... قصدتك مضطراا وجئتك ابكيا -2
 وحاشاك ريب أن ترد بكائيا 

 ... كفاين فخراا أنين لك عابد -3
 فيا فرحيت إن صرت عبداا مواليا

 ... إهلي فأنت هللا ال شيء مثله  -4
 فأفعم فؤادي حكمة ومعانيا

 ... أتيت بال زاد، وجودك مطعمي -5
 وما خاب من يهفو جلودك ساعيا

 ... إليك إهلي قد حضرت مؤمال -6
 خالص فؤادي من ذنويب ملبيا

 سان يف األرض متعة ... وكيف يرى اإلن -7
 وقد أصبح القدس الشريف مالهيا 

 ... جيوس به األنذال من كل جانب  -8
 وقد كان لألطهار قدساا ونداي

 ... معامل إسراء، ومهبط حكمة -9
 وروضة قرآن تعطر واداي

 
- -  - 
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