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لبيك اللهم لبيك

ال وسه ً
أه ً
ال بضيوف الرحمن
ي�صل �إىل الأرا�ضي املقد�سة خالل الأيام القليلة القادمة �أكرث من مليون وربع املليون
حاج ...تفرقهم اللغة  ...واللون  ...والعادات  ...ولكنهم اجتمعوا حتت راية التوحيد ال
�إله �إال اهلل حممد ًا ر�سول اهلل...
يلبون نداء اهلل باحلج �إىل بيته العتيق  ...يرددون بلغة واحدة ( لبيك اللهم لبيك لبيك
ال �شريك لك لبيك �إن احلمد والنعمة لك وامللك ال �شريك ).
وقد فر�ض اهلل احلج على النا�س جميع ًا وهو ركن من �أركان الإ�سالم وهو عبادة عظيمة
ولكنها �شاقة و ُمكلفة ومن نعمة اهلل علينا �أنه فر�ض احلج مرة واحدة ولذلك ينبغي ملن
�أراد احلج �أن يخل�ص نيته هلل عز وجل ب�أن ال يخلط معها رياء وال �سمعة لأن اهلل تعاىل
قال يف احلديث القد�سي ( �أنا �أغنى ال�شركاء عن ال�شرك من عمل عمر ًا �أ�شرك فيه
معي غريي تركته و�شركه ) وهكذا يجب �أن تكون جميع العبادات خال�صة هلل عز وجل
مطابقة ملا ورد عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ومنها احلج الذي فر�ضه رب العاملني على
كل من ا�ستطاع �إليه �سبي ًال .

قال تعالى:
( و�إذ بو�أنا لإبراهيم مكان البيت �أال ت�شرك بي �شيئ ًا وطهر بيتي للطائفني
والقائمني والركع ال�سجود و�أذن يف النا�س باحلج ي�أتوك رجا ًال وعلى كل �ضامر ي�أتني
من كل فج عميق ).

ومكة املكرمة هي �أم القرى فيها بيت اهلل العتيق � ،أعظم بيت على وجه الأر�ض مهوى
�أفئدة امل�سلمني �أينما كانوا يف �أنحاء املعمورة �إليه تتجه اجلباه والقلوب خا�شعة متذللة
هلل رب العاملني خم�س مرات يف اليوم والليلة.
ي�أتي �إليه امل�سلمون من كل فج عميق لي�ؤدوا منا�سكهم وليطوفوا حول الكعبة امل�شرفة
مذ بناها خليل اهلل �إبراهيم عليه ال�سالم امتثا ًال لأمر ربه لكي يلبوا نداء اهلل ولتكون
الكعبة هي �أول بيت و�ضع للنا�س  ،ليعبدوا اهلل فيه على هدى وب�صرية وبعقيدة خالية من
املعتقدات الباطلة واملفاهيم اخلاطئة .قال تعاىل:
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( �إن �أول بيت و�ضع للنا�س للذي ببكة مبارك ًا وهدى للعاملني فيه �آيات بينات
مقام �إبراهيم ومن دخله كان �آمن ًا وهلل على النا�س حج البيت من ا�ستطاع �إليه �سبي ًال
ومن كفر ف�إن اهلل غني عن العاملني ).

�أيها القارئ الكرمي هاهي طالئع احلجاج قد �أقبلت وتوافدت من كل حدب و�صوب لأداء
املنا�سك.
وهاهم �أبناءنا قد �شمروا ال�سواعد وعقدوا العزم و�أخل�صوا النية ووحدوا الهدف ونظموا
الربامج خلدمة �ضيوف الرحمن م�ستفيدين من التوجيهات ال�سديدة حلكومتنا الر�شيدة
 ،وهاهي امل�شاريع العمالقة واملباين احلديثة واجل�سور والأنفاق والطاقات والتجهيزات
كلها بف�ضل اهلل عز وجل قد �سخرتها الدولة خلدمة �ضيوف الرحمن فجزى اهلل والة
�أمورنا خري ًا على خدمتهم لدين اهلل ول�ضيوف بيت اهلل احلرام.
هذه ر�سالة نوجهها �إىل العاملني يف خدمة احلجاج ونقول لهم � ..أمدكم اهلل بعونه
وتوفيقه وكونوا مثا ًال طيب ًا لنا ف�أنتم منوذج لأبناء هذا الوطن الكبري.
ولكل م�س�ؤول يف هذا الوطن العزيز نقول مع التقدير �سدد اهلل اخلطى متمنني لكم
التوفيق للعناية بحجاج بيت اهلل العتيق.
�أما �ضيوف الرحمن فال منلك �إال �أن نقول لهم �أه ًال و�سه ًال بكم يف بالد احلرمني
ال�شريفني اململكة العربية ال�سعودية.

الركن الخامس
من كرمه وعدله �سبحانه وتعاىل و�إح�سانه علينا �أنه �شرع ال�شرائع و�أر�سل الر�سل و�أنزل
الكتب لكي يعرفه العباد وليعلموا ما يجب عليهم جتاه ربهم وخالقهم وموالهم من
الإميان به وتوحيده وما يقربهم �إليه �سبحانه وتعاىل من العبادات امل�شروعة … وقبل
�أن يبعث اهلل خامت �أنبيائه حممد ًا �صلى اهلل عليه و�سلم ومعه ر�سالة الإ�سالم كان النا�س
يعبدون الأ�صنام وي�سجدون لها ويذبحون لغري اهلل وكان لكل واحد ًا من النا�س �آلهة
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يعبدونها من دون اهلل و�أراد اهلل �سبحانه وتعاىل ل�شم�س الإ�سالم �أن ت�شرق بعث حممد ًا
�صلى اهلل علية و�سالم بدين احلق دين الإ�سالم دين العدل وال�سالم ليظهره على كافة
الأديان وليبني للنا�س ما كانوا عليه من اجلهل وال�ضالل ولت�ستقيم بهذا الدين العظيم
�أحوال العباد وليو�ضح لهم حقيقة العبادة التي خلق �سبحانه وتعاىل الأن�س واجلن لأجلها
�أمل يقل �سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز.
( ما كان حممد ًا �أبا �أحد من رجالكم ولكن ر�سول اهلل وخامت النبيني ) الأحزاب �آية
()40
فن�شهد �أنه �صلى اهلل عليه و�سلم قد بلغ الر�سالة و�أدى الأمانة ون�صح الأمة وجاهد يف
اهلل حق جهاده حتى �أتاه اليقني �صلوات ربي و�سالمه عليه ال�صادق الأمني �أر�سله اهلل
�سبحانه وتعاىل رحمة للعاملني ف�أخرج النا�س من الظلمات �إىل النور و�أنارلهم الطريق
وبني لهم ب�أنهم ما خلقوا عبث ًا ومل ُيخلقوا �إال لعبادة اهلل وحده ال �شريك له  ،وقد ثبت
عنه �صلى اهلل عليه و�سلم �أن قال ( :بنى الإ�سالم على خم�س �شهادة �أن ال اله �إال
اهلل و�أن حممد ًا ر�سول اهلل و�إقام ال�صالة و�إيتاء الزكاة و�صوم رم�ضان وحج بيت اهلل
احلرام ).

ومن هذا احلديث يت�ضح لنا �أيها القارئ الكرمي ب�أن احلج هو الركن اخلام�س من �أركان
الإ�سالم ال يتم �إ�سالم من ا�ستطاع �إليه �سبي ًال حتى يحج واملق�صود هنا باال�ستطاعة هو
توفر القدرة املادية والبدنية وتوفر املحرم للن�ساء.
قال تعاىل مبين ًا �أهمية احلج ومكانته العظيمة فقال �سبحانه وتعاىل:
�أعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم

( احلج �أ�شهر معلومات فمن فر�ض فيهن احلج فال رفث وال ف�سوق وال جدال يف احلج وما
تفعلوا من خري يعلمه اهلل وتزودا ف�إن خري الزاد التقوى و�أتقون يا �أويل الألباب).
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خاتمة

�سئل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أي العمل �أف�ضل ؟ قال:

�إميان باهلل ور�سوله قيل ثم ماذا ؟ قال  :جهاد يف �سبيل قيل  :ثم ماذا ؟ قال حج
مربور  .متفق عليه.

أنواع النسك
ي�س�أل كثري ًا من النا�س عن �أنوع الن�سك ويحتارون ويبالغون يف ال�س�ؤال عن ذلك  ،وهذا
دليل املحبة هلل ور�سوله ورغبة من ال�سائلني يف معرفة ما هو مطلوب منهم لكي يتقبل
اهلل منهم العمل ويكون مطابق ًا ملا جاء عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
وقد بني العلماء ذلك فقالوا �أن للحج ثالثة �أوجه تعرف بالأن�ساك ولكل ن�سك من هذه
الأن�ساك الثالثة �صفة وواجبات يجب على كل من �أراد احلج �أن ي�أتي بها ويختار �أحد
هذه الأن�ساك الثالثة حتى يكون حجه �صحيح ًا وهذه الأن�ساك التمتع  -والقران –
والإفراد.

وف�صل العلماء واجبات كل ن�سك من هذه الأن�ساك فقالوا.

التمتع:
هو الإحرام بالعمرة يف �أ�شهر احلج وهي �شوال وذو القعدة والع�شر الأول من ذو احلجة
ثم يتحلل من عمرته بطواف و�سعي وتق�صري ويحل له كل �شيء.
ويف اليوم الثامن من ذي احلجة يحرم باحلج من مكانة ويخرج �إىل امل�شاعر ويتم احلج
وعلية بعد ذلك هدى �شاه �أو �سبع بدنه فان مل يجد فعليه �صيام ثالثة �أيام يف احلج
و�سبعة �أيام �إذا رجع �إىل �أهله .

القران:

هو الإحرام بالعمرة واحلج جميع ًا فيقول لبيك عمرة وحجا  ،ف�إذا و�صل �إيل مكة املكرمة
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يطوف طواف القدوم وي�سعى للحج والعمرة ويبقي على �إحرامه ال يتحلل ثم يخرج �إيل
امل�شاعر يف اليوم الثامن ويتم بقية الن�سك املكون من ن�سكني عمرة وحج �إال �أنه ال ي�سعى
لأنه قد �سعى بعد طواف القدوم وعلى القارن هدي �شاه �أو �سبع بدنه ف�إن مل يجد ف�صيام
ثالثة �أيام يف احلج و�سبعة �إذا رجع �إيل �أهله.

اإلفراد:

هو الإحرام باحلج وحده  ،ف�إذا و�صل �إىل امليقات يقول لبيك حج ًَا و�إذا و�صل مكة
املكرمة يطوف وي�سعى ويبقي على �إحرامه �إىل �أن يكمل الن�سك ولي�س على املفرد هدي
لأنه مل يجمع بني العمرة واحلج.
و�أف�ضل الأن�ساك هو التمتع ملن مل ي�سق معه الهدي وهو الن�سك الذي �أمر به النبي �صلى
اهلل علية و�سلم �أ�صحابه.

خاتمة
عن �أبي م�سعود ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل و�سلم كان يقول  ( :اللهم �إين �أ�س�ألك
الهدى والتقى والعفاف والغنى ) رواه م�سلم.

اإلحرام

يظن كثري ًا من النا�س ب�أن الإحرام ُيق�صد به املالب�س التي يرتديها كل من �أراد �أن يحج
�أو يعتمر وال�صحيح �أن الإحرام يعني النية يف دخول الن�سك  ...ف�إذا و�صل من نوى احلج
�أو العمرة �إىل امليقات بر ًا بال�سيارة ونحوها ،عليه �أو ًال �أن يغت�سل ويتطيب �إن تي�سر له
ذلك وال حرج عليه �إذا مل يغت�سل  ،ثم يلب�س ثياب الإحرام �إزار ًا ورداء ًا �أبي�ضني نظيفني
 ،واملر�أة لي�س لها لبا�س م�سنون للإحرام بل تلب�س ما ي�سرت تفا�صيل بدنها من الثياب
احلمراء �أو اخل�ضراء �أو الزرقاء وغريها .غري متربجة بزينة .ثم ينو الإحرام بالعمرة
قائ ًال ( :لبيك عمرة وي�ضيف �إليها متمتع ًا بها باحلج �إذا كان متمتع ًا ) �أو بالعمرة
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واحلج قائ ًال  ( :لبيك عمر ًة وحج ًا ) �إذا كان قارن ًا �أو يقول ( لبيك حج ًا ) �إذا كان
قد اختار �أن يحج مفرد ًا  ،وعندما يلبي بالإحرام من امليقات يكون بذلك قد دخل يف
الن�سك.
�أما �إذا كان قدومه بحر ًا �أو عن طريق اجلو ،فقد جرت العادة �أن يعلن قائدو الطائرات
وربان ال�سفن للركاب عن قرب حماذاتهم للميقات  ،لي�ستعد احلجاج واملعتمرون للب�س
�إحرامهم ف�إذا �أ�صبحوا مبحاذات امليقات �أهلوا باحلج �أو العمرة ويكرثوا من التلبية
�سوا ًء يف احلج �أو العمرة �أي�ض ًا.
وال ب�أ�س يف هذه احلالة �إذا خرج احلاج �أو املعتمر من بيته يف بلده بلبا�س الإحرام ،
ثم ي�شرع يف التلبية �إيذان ًا بدخوله يف الن�سك عندما يعلم مبرور ال�سفينة �أو الطائرة
مبحاذاة امليقات.
ويجهر بالتلبية الرجال دون الن�ساء و�صفتها (لبيك اللهم لبيك لبيك ال �شريك لك
لبيك �إن احلمد والنعمة لك وامللك ال �شريك لك).

وقد ي�س�أل البع�ض فيقول ما هو الوقت املحدد للتلبية فنذكر هنا ب�أن العلماء قالوا �أنه
ينبغي على احلاج واملعتمر �أن يكرث من التلبية يف وقتها املحدد  ،وهو يف العمرة من
الإحرام �إىل �أن يبتد�أ الطواف ويف احلج من الإحرام �إىل �أن يرمي جمرة العقبة �صباح
العيد.

خاتمة:

عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم  .قال:

( �إن اهلل تعاىل يغار وغرية اهلل تعاىل �أن ي�أتي املرء ما حرم هلل عليه ) متفق عليه.
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المواقيت
النبي �صلى اهلل عليه هو ُمعلم الب�شرية وهو ال�صادق امل�صدوق الذي ال ينطق عن الهوى
 ،منه نتعلم ون�ستفيد وبه نقتدي �صلى اهلل عليه و�سلم وقد حدد لنا �صوات ربي و�سالمه
عليه خم�س مواقيت يجب على كل من �أراد �أن يحج �أو يعتمر �أن يحرم منها وهذه املواقيت
هي:
ذو الحليفة  :وهو ميقات �أهل املدينة وي�سمى اليوم �أبيار علي.
الجحفة  :وهو ميقات �أهل ال�شام يقع بالقرب من مدينة رابغ والنا�س يحرمون اليوم
من رابغ.
قرن المنازل :وهو ميقات �أهل جند وي�سمى اليوم ال�سيل الكبري.
يلملم  :وهو ميقات �أهل اليمن ويحرم النا�س حالي ًا من ال�سعدية.
ذات عرق  :وهو ميقات �أهل العراق.
فالواجب على كل من مر على هذه املواقيت ممن �أراد احلج �أو العمرة �أن يحرم منها..
ومن جتاوزها متعمد ًا دون �أن يحرم ،يلزمه الرجوع �إليها والإحرام منها ،و�إال فعليه د ٌم
�شا ًة يذبحها يف مكة ويوزعها على فقرائها.
و�أهل مكة يحرمون منها للحج � ،أما للعمرة فيحرمون من التنعيم �أو من �أي مكان خارج
حدود احلرم ،وهكذا �أهل جدة يحرمون من جدة �سوا ًء �أكان ذلك للحج �أو العمرة.
فالواجب على امل�سلمني االلتزام بالإحرام من هذه املواقيت تنفيذ ًا لأمره �صلى اهلل عليه
و�سلم.
وعدم جتاوز ذلك اتباع ًا لتوجيه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم الذي قال خذوا عني
منا�سككم.
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خاتمة

عن �أبي �أمامة ُ�صدي بن عجالن الباهلي ر�ضي اهلل عنه قال � :سمعت ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم يخطب يف حجة الوداع فقال  ( :اتقوا اهلل و�صلوا خم�سكم  ،و�صوموا
�شهركم  ،و�أدوا زكاة �أموالكم  ،و�أطيعوا �أُ
ُ
مراءكم  ،تدخلوا جنة ربكم ) رواه الرتمذي.

محظورات اإلحرام
عندما يحرم احلاج �أو املعتمر من امليقات يكون بذلك قد دخل يف الن�سك ويحرم عليه
بعد ذلك فعل �أي من حمظورات الإحرام التالية:
* ال يجوز له �إزالة �شيء من ال�شعر �أو الأظافر  ،ولكن �إن �سقط �شيء منها بدون ق�صد �أو
�إن �أخذ �شيئ ًا من �شعره �أو ق َلم �أظافره نا�سي ًا �أو جاه ًال احلكم  ،فال �شيء عليه.
* وال يجوز له التطيب يف البدن �أو الثوب  ،لكن ال ب�أ�س مبا بقي من �أثر الطيب الذي فعله
قبل �إحرامه .
ومن حمظورات الإحرام التعر�ض لل�صيد الربي بالقتل �أو التنفري �أو الإعانة عليه .
ومن حمظورات الإحرام قطع �شجر احلرم ونباته الأخ�ضر الذي نبت بغري فعل الإن�سان
وهذا املحظور للمحرم وغري املحرم.
وال يجوز للمحرم �أن يلتقط اللقطة من نقود وذهب وف�ضة وغريها يف البلد احلرام �إال
لتعريفها .
وال يجوز للمحرم �أن يخطب الن�ساء وال �أن يعقد النكاح عليهن �سواء لنف�سه �أو لغريه  ،وال
�أن يجامعهن مادام حمرم ًا  ،وال �أن يبا�شرهن ب�شهوة.
ويحرم على املر�أة وقت الإحرام �أن تلب�س القفازين يف يديها و�أن ت�سرت وجهها بالنقاب �أو
الربقع �إال �إذا كانت بح�ضرة رجال �أجانب فيجب عليها �سرت وجهها باخلمار ونحوه كما
لو مل تكن حمرمه.
ويحرم على احلاج تغطية الر�أ�س بالإحرام وخالفه مما يل�صق على الر�أ�س مثل الكوفية
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�أو ال�شماغ � ،أما اال�ستظالل بال�شم�سية �أو �سقف ال�سيارة �أو حمل املتاع على الر�أ�س فال
ب�أ�س فيه  .و�إن غطى املحرم ر�أ�سه نا�سي ًا �أو جاه ًال احلكم  ،فيجب عليه �إزالة الغطاء
متى تذكر �أو علم باحلكم وال �شيء عليه.
ومن حمظورات الإحرام لب�س القمي�ص �أو املخيط بعامة على اجل�سم كله �أو بع�ضه
كالربان�س وال�سراويل و العمائم واخلفني �إال �إذا مل يجد �إزار ًا فيلب�س ال�سراويل � ،أو �إذا
مل يجد نعلني فيلب�س اخلفني وال حرج يف ذلك.
* ويجوز للمحرم لب�س النعلني واخلامت ونظارة العني وال�ساعة و�سماعة الأذن واحلزام
والكمر الذي يحفظ فيه املال والأوراق
ويجوز للمحرم تغري ثياب الإحرام وتنظيفها  ،وغ�سل الر�أ�س والبدن  .و�إن �سقط مع ذلك
�شعر بدون ق�صد فال �شيء عليه  ،كما �أنه ال �شيء يف اجلرح ي�صيبه  ،ولي�س للإحرام
�صالة خم�صو�صة كما يظن كثري من النا�س  ،ويجب على احلاج واملعتمر �أن يلتزم ما
�أوجبه اهلل عليه من الفرائ�ض كال�صالة يف �أوقاتها جماعة وجتنب ارتكاب الذنوب
واملعا�صي والرفث والف�سوق كغريه من امل�سلمني.
خاتمة
عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال ( :من دعا �إىل
هدى كان له من الأجر مثل �أجور من تبعه ال ينق�ص ذلك من �أجورهم �شيئ ًا ومن دعاء
�إىل �ضالله كان عليه من الإثم مثل �أثام من تبعه ال ينق�ص من �آثامهم �شيئ ًا ) رواه

م�سلم.

طواف العمرة
عندما ي�صل احلاج املتمتع �أو القارن �إىل مكة املكرمة ي�ستحب له �أن يغت�سل فور و�صوله
ثم يذهب بعد ذلك �إىل امل�سجد احلرام حيث بيت اهلل العتيق لي�ؤدي منا�سك العمرة و�إذا
ذهب �إىل احلرم مبا�شرة فال حرج.
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وعند دخوله �إىل امل�سجد احلرام يقدم رجله اليمنى قائ ً
ال ( �أعوذ باهلل العظيم ووجهه
الكرمي و�سلطانه القدمي من ال�شيطان الرجيم _ اللهم افتح يل �أبواب رحمتك )

و ُي�شرع هذا الدعاء عند دخول �سائر امل�ساجد.
ثم يتجه �إىل الكعبة امل�شرفة لي�شرع يف الطواف ومن ال�سنة الإ�ضطباع يف طواف القدوم
فقط و�صفته �أن يك�شف الرجل املحرم عن كتفه الأمين جاع ًال و�سط ردائه حتت �إبطه
الأمين وطرفيه على كتفه الأي�سر.
ثم ي�شرع يف الطواف �سبعة �أ�شواط  ،بادئ ًا من احلجر الأ�سود  ،ف�إذا ت�سنى له الو�صول
�إليه قبله �إن ا�ستطاع  ،دون �أن ي�ؤذي النا�س باملزاحمة واملدافعة وال بامل�شامتة وامل�ضاربة
 ،ف�إن ذلك خط�أ  ،ملا فيه من �أذي ٍة للم�سلمني  ،ويكفي �أن ي�شري �إىل احلجر الأ�سود من
بعيد قائ ًال ( :اهلل �أكرب) دون �أن يتوقف عند مروره من �أمام احلجر الأ�سود وال يجوز
له �أن يزاحم الآخرين �أو ي�ؤذيهم ثم ي�ستمر يف طوافه ذاكر ًا وم�ستغفر ًا وداعي ًا اهلل مبا
�شاء من الدعاء �أو قراءة القر�آن ،دون �أن يرفع �صوته ب�أدعية خم�صو�صة كما يفعل بع�ض
احلجاج واملعتمرين  ،لأن ذلك ي�شو�ش على غريه من الطائفني.
ف�إذا و�صل �إىل الركن اليماين  ،ي�ستلمه بيده �إن تي�سر له ذلك  ،وال يقبله �أو يتم�سح به كما
يفعل البع�ض  ،خمالفني بذلك �سنة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم  ،وان مل يتي�سر له ا�ستالم
الركن اليماين فليم�ض دون �أن ي�شري �إليه �أو يكرب.
ومن ال�سنة �أن يقول �أثناء الطواف بني الركن اليماين واحلجر الأ�سود ( ربنا �آتنا يف
الدنيا ح�سنة ويف الآخرة ح�سنة وقنا عذاب النار ) وهكذا يكمل طوافه بهذه ال�صفة
�سبعة �أ�شواط  ،بادئا باحلجر الأ�سود مع كل �شوط ومنتهي ًا �إليه .
وي�سن الرمل ( وهو الإ�سراع يف امل�شي مع تقارب اخلطى يف الأ�شواط الثالثة الأوىل من
طواف القدوم.
ويالحظ �أن هناك �أخطاء ت�صدر من بع�ض احلجاج واملعتمرين �أثناء طوافهم بالكعبة
ومنها الدخول يف احلجر �أثناء الطواف معتقدين �أن هذا من الطواف  ،والواقع �أن
الطواف من داخل احلجر يبطله لأن احلجر من الكعبة وهو بذلك يكون قد �أنق�ص من
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طوافه  ،ويكون حينئذ قد طاف ببع�ض الكعبة.
ومن املخالفات كذلك  ،ا�ستالم جميع �أركان الكعبة ورمبا جميع جدرانها والتم�سح بها
وب�أ�ستارها وبابها ومبقام �إبراهيم  ..فكل ذلك ال يجوز  ،لأنه من البدع التي ال �أ�صل
لها يف ال�شرع ومل يفعلها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم  ،ومن الأخطاء مزاحمة الن�ساء
للرجال �أثناء الطواف  ،خا�صة عند احلجر الأ�سود وعند مقام �إبراهيم  ،فيجب االبتعاد
عن ذلك.
وعندما ينتهي احلاج واملعتمر من الطواف يبادر بتغطية كتفه الأمين.
ومن ال�سنة امل�ؤكدة بعد االنتهاء من الطواف �صالة ركعتني خلف مقام �إبراهيم �إن تي�سر
له ذلك و�إال فلي�صلي الركعتني يف �أي مكان من امل�سجد احلرام يقر�أ يف الأوىل بعد
الفاحتة قل يا �أيها الكافرون – ويقر�أ يف الثانية بعد الفاحتة قل هو اهلل �أحد.
و�أن قر�أ بغريهما فال با�س يف ذلك.

نسخة مجانية تهدى وال تباع

www.rasoulallah.net

11

لبيك اللهم لبيك

سعي العمرة
بعد �أن يكمل احلاج املتمتع طواف العمرة وي�صلي ركعتني يخرج �إىل ال�صفا لل�سعي 7
�أ�شواط ف�إذا اقرتب من ال�صفا يبد�أ مبا بدء به اهلل عز وجل قائ ًال:
( �إن ال�صفا واملروة من �شعائر اهلل فمن حج البيت �أو اعتمر فال جناح عليه �أن يطوف
بهما ومن تطوع خري ًا ف�إن اهلل �شاكر ًا عليم ).

ثم ي�صعد ال�صفا ويقف عليه م�ستقب ًال الكعبة ويحمد اهلل تعاىل ويكربه ثالث ًا ويدع ويكرر
الدعاء.

( ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له  .له امللك وله احلمد .وهو على كل �شئ قدير .ال
�إله �إال اهلل وحده �أجنز وعده .ون�صر عبده وهزم الأحزاب وحده ).

ويكرر هذا الذكر ثالث ًا ويدعو بني ذلك مبا �شاء وان اقت�صر على �أقل من ذلك فال
حرج .وال يرفع يديه �إال �إذا كان داعي ًا ،وال ي�شري بهما عند التكبري ف�إن ذلك من الأخطاء
ال�شائعة عند كثري من احلجاج واملعتمرين.
ثم ينزل املحرم من ال�صفا متجه ًا �إىل املروة ما�شي ًا يدعو مبا يتي�سر له من الدعاء
لنف�سه و �أهله وللم�سلمني .ف�إذا بلغ العلم الأخ�ضر ( رك�ض رك�ض ًا �شديد ًا وذلك للرجال
دون الن�ساء ) �إىل �أن يبلغ العلم الثاين فيم�شي كعادته حتى ي�صل �إىل املروة.
وعندما ي�صل �إىل املروة ي�ستقبل الكعبة ويقول ما قاله من الذكر عند �صعود ال�صفا ،
ويدع مبا ي�شاء ثم ينزل ومي�شي حتى ي�صل �إىل العلم الأخ�ضر ويرك�ض حتى ي�صل �إىل
العلم الثاين ثم يكمل م�شيه كاملعتاد �إىل �أن يرقى ال�صفا وهكذا يكمل �سعيه على هذه
ال�صفة �سبعة �أ�شواط فيكون ذهابه من ال�صفا �إىل املروة �شوط ًا ،ورجوعه من املروة �إىل
ال�صفا �شوط ًا �آخر.
وال حرج عليه �إذا بد�أ ال�سعي ما�شي ًا ثم �شعر بالإرهاق �أو �أمل به عار�ض �صحي -ال قدر
اهلل� -أن يكمل �سعيه راكب ًا العربة.
ويجوز للمر�أة احلائ�ض والنف�ساء �أداء ال�سعي دون الطواف لأن امل�سعى لي�س من امل�سجد
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احلرام ،ومن الأخطاء �إ�سراع الن�ساء �أثناء ال�سعي بني العلمني الأخ�ضرين
بعد �إمتام ال�سعي يق�صر املحرم �شعر ر�أ�سه �إن كان متمتع ًا  ،وال بد من تعميم جميع
الر�أ�س يف التق�صري  ،واملر�أة تق�صر من �شعرها قدر �أمنله وهو ما يعادل ر�أ�س الإ�صبع .
وبهذا يكون احلاج املتمتع قد �أمت عمرته  ،ومن ثم يحل له كل �شيء حرم عليه بالإحرام .
ويف �صباح اليوم الثامن من ذي احلجة يرتدي مالب�س الإحرام من مكانه ويتجه �إىل
منى لق�ضاء يوم الرتوية �سوا ًء كان متمتع ًا �أو قارن ًا �أو مفرد ًا اقتدا ًء بامل�صطفى �صلى اهلل
عليه و�سلم.
وي�ستحب التوجه �إىل منى قبل الزوال � -أي قبل الظهر  -في�صلى بها احلجاج الظهر
والع�صر واملغرب والع�شاء والفجر ق�صر ًا لل�صالة الرباعية وبدون جمع  ،وال فرق يف
ذلك بني �أهل مكة املكرمة وغريهم.
وال�سنة �أن يبيت احلاج يف منى يوم الرتوية  ،حتى �إذا �صلى فجر التا�سع من ذي احلجة
�أنتظر حتى تطلع ال�شم�س  ،في�سري �إىل عرفات بهدوء و�سكينه ملبيا ومكرب ًا .

التاسع من ذي الحجة  ..يوم عرفة
و�صف النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يوم عرفة ب�أنه �أف�ضل الأيام فيه تتوافد جموع احلجيج
�إىل �صعيد عرفات  ،ويقف امل�سلمون يف هذا اليوم العظيم يف عرفات منذ طلوع ال�شم�س
حتى غروبها.،
ومن ال�سنة �أن ينزل احلاج بنمرة �إن تي�سر له ذلك و�إال فليت�أكد من نزوله داخل حدود
عرفة  ،وهناك الكثري من العالمات واللوحات الإر�شادية التي تبني ذلك  ...وعرفة كلها
موقف.
ويف هذا اليوم العظيم يجب �أن يحر�ص احلاج على �إ�شغال نف�سه بالتلبية والذكر ،والإكثار
من اال�ستغفار والتكبري والتهليل  ،ويتجه �إىل اهلل عز وجل خا�شع ًا مت�ضرع ًا  ،جمتهد ًا يف
الدعاء لنف�سه و�أهله و�أوالده ولإخوانه امل�سلمني.
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ف�إذا دخل وقت الظهر يخطب الإمام يف النا�س خطبة تذكري ووعظ و�إر�شاد  ،ثم ي�صلى
باحلجاج الظهر والع�صر جمع ًا وق�صر ًا  ،كما فعل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  ،وال
ي�صلى قبلهما وال بينهما وال بعدهما �شيئ ًا.
وعلى احلجاج يف هذا اليوم املبارك �أن يتجنبوا الوقوع يف �أخطاء ت�ضيع عليك الأجر
والثواب يف هذا اليوم العظيم واملوقف الكرمي .
ومن األخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج :

النزول خارج حدود عرفه وبقا�ؤهم يف �أماكن نزولهم حتى تغرب ال�شم�س ثم
ين�صرفون �إىل مزدلفه.
الإن�صراف من عرفة قبل غروب ال�شم�س  ،وهذا غري جائز لأنه خمالف لفعل النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم .
يتزاحمم البع�ض ويتدافعون من �أجل ال�صعود �إىل جبل عرفه والو�صول �إىل قمته
والتم�سح به وال�صالة فيه وهذا من البدع التي ال �أ�صل لها يف ال�شرع � .إ�ضافة ملا
يرتتب على ذلك من �أ�ضرار �صحية وبدنية.
ا�ستقبال جبل عرفات يف الدعاء  ،وال�سنة هي �إ�ستقبال القبله عند الدعاء.

™

™

™

™

™

™

™

™

( اللهم �إين �أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القرب ال �إله �إال �أنت ،اللهم �أنت
ربي ال �إله �إال �أنت خلقتني و�أنا عبدك و�أنا على عهدك ووعدك ما ا�ستطعت �أعوذبك
من �شر ما �صنعت� ،أبوء لك بنعمتك علي و�أبوء بذنبي فاغفر يل �إنه ال يغفر الذنوب
�إال �أنت ).
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المزدلفة
عند غروب �شم�س اليوم التا�سع من ذي احلجة  ،ت�سري قوافل احلجيج على بركة اهلل
�صوب امل�شعر احلرام -املزدلفة -لي�صلوا بها املغرب والع�شاء جمع ًا وق�صر ًا ب�أذان واحد
و�إقامتني فور و�صولهم  ،وليبيتوا ليلتهم هناك ملبني ذاكرين �شاكرين اهلل على ف�ضله
و�إح�سانه �أن كتب لهم �شهود وقفة عرفات .
وعند و�صول احلجاج �إىل مزدلفة يقع البع�ض يف �أخطاء ينبغي التنبيه عليها  ،ومن
ذلك

ان�صرافهم اللتقاط احل�صى قبل �أداء �صالتي املغرب والع�شاء جمع ًا وق�صر ًا ،
وال�صالة �أوىل  ،واعتقادهم �أن ح�صى اجلمار ال بد �أن يلتقط من مزدلفة  ،خطاء
ال ينبغي الوقوع فيه .
وال�سنة كما ذكرنا �أن يبيت احلجاج ليلتهم تلك مبزدلفة حتى ي�صلوا بها الفجر ،و ُرخ�ص
للن�ساء وال�ضعفاء والأطفال االن�صراف �إىل منى �أخر الليل .
ف�إذا �صلى احلاج الفجر  ،ي�ستحب له �أن يقف عند امل�شعر احلرام  -وهو جبل يف مزدلفة
 �أو يف �أي مكان مبزدلفة ،وي�ستقبل القبلة ويكرث من ذكر اهلل والتكبري والدعاء مبايتي�سر له  ،ثم ين�صرف �إىل التقاط ح�صوات الرمي �-سبع ح�صيات �أكرب من حبة
احلم�ص قلي ًال -لرمي جمرة العقبة الكربى والباقي ي�أخذه من منى  ،ومن ثم يتابع
�سريه على بركة اهلل قبل طلوع ال�شم�س �إىل منى  ،ملبي ًا خا�شعا مكرث ًا من ذكر اهلل .
وعندما ي�صل احلاج �إىل منى يبادر بالذهاب �إىل جمرة العقبة وهي القريبة من مكة
ف�إذا و�صل �إىل جمرة العقبة يتوقف عن التلبية ثم يرمي جمرة العقبة ب�سبع ح�صيات
متعاقبات ويكرب مع كل ح�صاة.
ثم يذبح الهدي �إن كان عليه هدي وي�أكل منه ويطعم الفقراء ،ثم يحلق �أو يق�صر �شعر
ر�أ�سه واحللق �أف�ضل ،واملر�أة تق�صر من �شعرها قدر �أمنلة.
وهذا الرتتيب �أف�ضل و�إن قدم بع�ضها على بع�ض فال حرج يف ذلك.
™

™
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خاتمة
عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال ( :كلمتان
خفيفتان على الل�سان ثقيلتان يف امليزان حبيبتان �إىل الرحمن �سبحان اهلل وبحمده
�سبحان اهلل العظيم ) رواه البخاري وم�سلم.

العاشر من ذي الحجة  ..يوم النحر
ي�ستقبل امل�سلمون يف م�شارق الأر�ض ومغاربها واحلجاج على �صعيد منى بوجه خا�ص
 ،يوم عيد الأ�ضحى املبارك  ،فرحني وم�ستب�شرين مبا �أنعم اهلل عليهم  ،وناحرين
�أ�ضحياتهم تقرب ًا �إىل اهلل عز وجل .
ويبد�أ احلجاج يف التكبري للعيد بعد و�صولهم �إىل منى قادمني من املزدلفة �صباح يوم
النحر ويتوقف احلاج عن التلبية بعد و�صوله �إىل جمرة العقبة لريميها ب�سبع ح�صيات
ويكرب مع كل ح�صاه  ،ويبد�أ يف التكبري للعيد بعد رمي جمرة العقبة قائ ًال ( اهلل �أكرب اهلل
�أكرب اهلل �أكرب ال �إله �إال اهلل  ..اهلل �أكرب اهلل �أكرب وهلل احلمد ).
منها :

وهناك الكثري من الأخطاء يقع فيها بع�ض احلجاج عند رمي اجلمرات نذكر

اعتقاد البع�ض �أنهم يرمون ال�شياطني  ،فهم يرمونها بغيظ م�صحوب ًا ب�سب لهذه
ال�شياطني  ..وما �شرع رمي اجلمرات �إال لإقامة ذكر اهلل .
رمى اجلمرات بح�صى كبرية �أو بالأحذية �أو الأخ�شاب  ،وهذا غلو يف الدين نهى عنه
امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم.
ومن الأخطاء التزاحم والتقاتل عند اجلمرات من �أجل الرمي وهو خط�أ ج�سيم،
والواجب على احلاج الرفق ب�إخوانه وحتري الرمي يف املكان ال�صحيح داخل احلو�ض
�سوا ًء �أ�صابت العمود �أم مل ت�صبه.
ومن الأخطاء رمي احل�صى جميع ًا دفعة واحدة  ،ويف هذا احلالة ال حت�سب له �إال ح�صاة
™

™

™

™

™

™
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واحدة وامل�شروع رمي احل�صى واحدة تلو الأخرى  ،والتكبري مع كل ح�صاة .
ف�إذا رمى احلاج جمرة العقبة وحلق �أو ق�صر  ،فقد مت له التحلل الأول  ،وب�إمكانه حينئذ
�أن يلب�س ثيابه  ،وحتل له كل حمظورات الإحرام �إال الن�ساء.

طواف اإلفاضة
ثم ينزل احلاج �إىل مكة ليطوف طواف الإفا�ضة  -وهو ركن ال يتم احلج �إال به  -وي�سعى
بعده �أن كان متمتع ًا � ،أو �إذا مل يكن قد �سعى من قبل مع طواف القدوم ملن كان قارن ًا
�أو مفردا  ،فيلزمه ال�سعي علم ًا ب�أنه يجوز ت�أخري طواف الإفا�ضة �إىل ما بعد �أيام منى
والنزول �إىل مكة بعد الفراغ من رمي اجلمرات  .وعندما ينتهي احلاج من طواف
الإفا�ضة يف يوم النحر يباح له كل حمظورات الإحرام حتى الن�ساء .
خاتمة
عن ابن م�سعود ر�ضي اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال  ( :ان ال�صدق يهدي
�إىل الرب وان الرب يهدي �إىل اجلنة و�أن الرجل لي�صدق حتى يكتب عند اهلل �صديق ًا
وان الكذب يهدي �إىل الفجور وان الفجور يهدي �إىل النار وان الرجل ليكذب حتى
يكتب عند اهلل كذاب ًا ) رواه البخاري وم�سلم.

أيام التشريق
تبد�أ �أيام الت�شريق مع دخول ليلة احلادي ع�شر والثاين ع�شر والثالث
ع�شر من ذي احلجة وبعد طواف الإفا�ضة يعود احلاج �إىل منى للمبيت
بها �أيام الت�شريق الثالثة �أو ليلتني ملن �أراد التعجل م�صداق ًا لقوله تعاىل:
( واذكروا اهلل يف �أيام معدودات فمن تعجل يف يومني فال �إثم عليه ومن ت�أخر فال
�إثم عليه ملن اتقى واتقوا اهلل واعلموا �أنكم �إليه حت�شرون).
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والواجب على احلاج رمي اجلمرات الثالثة بعد الزوال من الأيام التي يق�ضيها يف منى
 ،ويكرب مع كل ح�صاة .
ومن ال�سنة �أن يقف احلاج بعد رمي اجلمرة ال�صغرى والو�سطى م�ستقب ًال القبلة رافع ًا
يديه يدعو مبا �شاء � ،أما اجلمرة الأوىل وهي جمرة العقبة فال يقف وال يدعو بعدها.
ومن �أراد التعجل يف يومني وجب عليه رمي اجلمرات الثالث يف اليوم الثاين ع�شر بعد
الزوال  .ثم يخرج من منى قبل غروب ال�شم�س � ،أما �إذا غربت عليه ال�شم�س وهو ال زال
يف منى فيلزمه البقاء للمبيت بها ليلة الثالث ع�شر والرمي يف اليوم الثالث ع�شر  ،ما مل
يكن قد تهي�أ للتعجل فيم�ضي وال يلزمه املبيت مبنى.

طواف الوداع
بعد اخلروج من منى يتجه احلجاج �إىل مكة املكرمة للطواف حول البيت العتيق ،بعد
�أن تفرغ وفود احلجيج من �أداء منا�سكها ب�أركانها وواجباتها وفرائ�ضها ،وليكون طواف
الوداع �آخر العهد ببيت اهلل احلرام ،امتثا ًال لأمره �صلى اهلل عليه و�سلم الذي قال( :ال

ينفرن �أحدكم حتى يكون �آخر عهده بالبيت).

وطواف الوداع هو �أخر واجبات احلج التي يجب على احلاج �أن ي�ؤديها قبيل �سفره
مبا�شرة عائد ًا �إىل بلده  ،وال يعفى من طواف الوداع �إال احلائ�ض والنف�ساء.
خاتمة
عن النعمان بن الب�شري قال �صلى اهلل عليه و�سلم  ( :الدعاء هو العبادة ثم قر�أ وقال
ربكم �أدعوين ا�ستجب لكم �إن الذين ي�ستكربون عن عبادتي �سيدخلون جهنم داخرين
) رواه الرتمذي و�أبو داود و�صححه الن�سائي وابن ماجه وابن حبان.
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صفة زيارة المسجد النبوي
هاج ْر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ومثواه.
املدينة هي ُم َ
فيها امل�سجد النبوي ال�شريف الذي هو �أحد ثالثة م�ساجد ال ُت�شد الرحال �إال �إليها كما
قال عليه ال�صالة وال�سالم .ال ُت�شد الرحال �إال �إىل ثالثة م�ساجد( :امل�سجد احلرام،
وم�سجدي هذا ،وامل�سجد الأق�صى).

ومع �أن زيارة امل�سجد النبوي لي�ست �شرط ًا �أو واجب ًا يف احلج ،بل لي�س لها باحلج �أي رابط
�أو �صلة  ..ولي�س لها �إحرام� ،إال �أنها م�شروعة وم�ستحبة يف �أي وقت طوال العام .ف�إذا وفق
اهلل املرء وي�سر له الو�صول �إىل بالد احلرمني ال�شريفني ُ ،ي�سن له الذهاب �إىل املدينة
النبوية لل�صالة يف م�سجد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ثم لي�سلم على ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم  ،كما تعد ال�صالة يف امل�سجد النبوي خري ًا من �ألف �صالة فيما �سواه �إال
امل�سجد احلرام ،فال�صالة يف امل�سجد احلرام مبائة �آلف �صالة،
ف�إذا و�صل الزائر �إىل امل�سجد النبوي  ،يقدم رجله اليمنى يف الدخول وي�سم اهلل تعاىل
وي�صل على نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم  ،وي�س�أل اهلل تعاىل �أن يفتح له �أبواب رحمته ،
ويقول � ( :أعوذ باهلل العظيم ووجهه الكرمي و�سلطانه القدمي من ال�شيطان الرجيم ،
اللهم افتح يل �أبواب رحمتك ) ..وهذا الدعاء ُي�شرع عند دخول �سائر امل�ساجد.
وبعد دخوله امل�سجد النبوي  ،يبادر ب�صالة ركعتني حتية امل�سجد  ،وحبذا لو كانت يف
الرو�ضة  ،و�إال ي�صل يف �أي مكان من امل�سجد  ،ثم يذهب �إىل قرب النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ويقف �أمامه م�ستقب ًال له ويبد�أ بال�سالم عليه �صلى اهلل عليه و�سلم ب�أدب و�صوت
منخف�ض قائ ًال :
ٍ
( ال�سالم عليك �أيها النبي ورحمة اهلل وبركاته  ،اللهم �آته الو�سيلة والف�ضيلة
وابعثه املقام املحمود الذي وعدته  ،اللهم اجزه عن �أمته �أف�ضل اجلزاء ).

ثم يتحول �إىل اليمني قلي ًال ليقف �أمام قرب �أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه في�سلم عليه،
ويدعو له بالرحمة واملغفرة والر�ضوان  ،ثم يتحول قلي ًال مرة �أخرى �إىل ميينه ليقف �أمام

نسخة مجانية تهدى وال تباع

www.rasoulallah.net

19

لبيك اللهم لبيك

قرب عمر ر�ضي اهلل عنه في�سلم عليه ،ويدعو له بالرحمة واملغفرة والر�ضوان.
ويالحظ �أن بع�ض زائري امل�سجد النبوي يرتكبون �أخط�أً تعد من قبيل البدع التي ال �أ�صل
لها ومل ترد عن ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم  ،ومن هذه الأخطاء التم�سح ب�شباك
احلجرة وبجنبات امل�سجد  ،وكذلك ا�ستقبال القرب عند الدعاء  ،وال�صواب هو ا�ستقبال
القبلة عند الدعاء.
وي�سن بعد ذلك زيارة قبور �أهل البقيع التي ت�ضم العديد من ال�صحابة ومنهم اخلليفة
الثالث عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه.
وكذلك ُي�سن زيارة قبور �شهداء �أحد ومنهم �سيد ال�شهداء حمزة بن عبداملطلب ي�سلم
عليهم ويدعوا لهم كما علم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أ�صحابه �أن يقولوا عند زيارة
القبور (ال�سالم عليكم �أهل الديار من امل�ؤمنني وامل�سلمني و�إنا �إن �شاء اهلل بكم الحقون
ن�س�أل اهلل لنا ولكم العافية).
كما ي�سن للزائر الكرمي مادام �أنه يف املدينة � ،أن يذهب متطهرا �إىل م�سجد قباء وهو
�أول م�سجد ُبنى يف الإ�سالم ليزوره وي�صلى فيه  ،كما فعل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ورغب يف ذلك.
ولي�س يف املدينة بعد هذا م�ساجد وال �أماكن ت�شرع زيارتها ،فال ي�شقن املرء على نف�سه
ويتحمل االنتقال هنا وهناك ملا ال �أجر فيه .
خاتمة
عن �سهيل بن حنيف ر�ضي اهلل عنه قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  ( :من تطهر يف
بيته ثم �أتى م�سجد قباء ف�صل فيه كان له ك�أجر عمرة ) رواه �أحمد والن�سائي وابن

ماجه واحلاكم وكلها �صحيح اال�سناد.

المصدر لجنة الحج
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