


مقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم ىلع خاتم انلبيني، 
س�يدنا حمم�د ملسو هيلع هللا ىلص وىلع آهل وصحب�ه ومن تبعه بإحس�ان إىل يوم 

ادلين.
وبعد..

فمن رمح�ة اهلل تعاىل أن َكتَ�ب علينا ِعباَدته، واالس�تقامَة 
ىلع س�بيله، ترشيًفا يف صورة اتللكي�ف، وإِْنَعاًما يف هيئة اإللزام، 
وتربيًة وترِقيًَة وعطاًء، فله احلمد وهل الشكر، ومن ذلك: أن كتب 
 ِ قَْصَد بيته احلرام ىلع من اس�تطاع إيله سبيال، فقال : }َوهلِلهَّ
ۚ َوَمن َكَفَر فَإِنهَّ  َعَ ٱنلهَّاِس ِحجُّ ٱۡلَۡيِت َمِن ٱۡس��َتَطاَع إَِلۡهِ َسبِيلاٗ

َ َغِنٌّ َعِن ٱۡلَعٰلَِمنَي{ ]آل عمران: 97[.  ٱهللهَّ
ره: 

ْ
وأحل�ق باحلج العم�رَة، وأمر بإتمامهم�ا، فقال تع�اىل ِذك

ِۚ{ ]البقرة: 196[. واْ ٱۡلَجهَّ َوٱۡلُعۡمَرةَ هلِلهَّ تِمُّ
َ
}َوأ

نهما  وإزاء ه�ذه املاكن�ة الس�امية للح�ج والعمرة فق�د ضمَّ
ربُّن�ا  أطرافً�ا من س�ائر العب�ادات، وحباهما بمع�اٍن وأرسار، 
وِع�َ�ٍ وآيات، جدي�رة باتلأمل فيها، واتلع�رُّض نلفحاتها؛ عىس 

اهلل تعاىل أن يكتب نلا الفوز بها علًما وعمال. 
فيف احلج والعمرة صالة وإنفاق وصوم وذبح وسفر، اكهلجرة 
ٌر رشيف  قلبًا وقابًلا، وس�ي وط�واف وذكر وداعء وجه�اد، وتذكُّ
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ملوك�ب العابدين من دلن أيب األنبياء إىل خاتمهم ملسو هيلع هللا ىلص، فهو ِعبَاَدٌة 
جامعة، ومنهاج س�لوك إىل اهلل تعاىل، واحلج كذلك مقام جتديد 
عهد وتوبة، يغتس�ل فيه املس�لم من لك أدرانه، وينسلخ فيه عن 
ًرا، كما قال انليب  س�يئات أعماهل وأحواهل؛ يلعود من�ه طاهًرا ُمَطهَّ
ملسو هيلع هللا ىلص: »َم�ْن َح�جَّ ابَليَْت فَلَْم يَْرفُْث))) َولَْم َيْفُس�ْق َخ�َرَج ِمْن ُذنُوبِه 

ُه«))). مُّ
ُ
تُْه أ َ َكيَْوِم َودلَ

واحل�ج ترشيع تلحقي�ق اتلوحي�د والعبودي�ة احلقة هلل رب 
العامل�ني، وهو تدري�ب ىلع االلزتام واالس�تقامة ىلع األمر، ومن 
ۡم  ث�م اش�تملت رحلته ىلع ش�عائَر وحرماٍت: }َذٰلِ��َكۖ َوَمن ُيَعّظِ
{ ]احلج: 30[، }َذٰلَِكۖ َوَمن  ۦۗ ُۥ ِعنَد َرّبِهِ ِ َفُهَو َخۡيٞ لهَّ ُحُرَمٰ��ِت ٱهللهَّ

ِ فَإِنهََّها ِمن َتۡقَوى ٱۡلُقلُوِب{ ]احلج: 32[. ۡم َشَعٰٓئَِر ٱهللهَّ ُيَعّظِ
وهو تربي�ة ىلع اتلعظيم ألوامر اهلل تع�اىل ونواهيه، وتربية 
ىلع اجلدي�ة واإلتقان، وتربية ىلع الوح�دة واتلعاون، وتربية ىلع 
م اهلل تعاىل، وحس�ن االنقياد لرسوهل ملسو هيلع هللا ىلص بال إذالل  تعظيم ما عظَّ

وال حرج.
واملس�لمون -وهلل احلم�د- ال يزالون ىلع احل�ج واالعتمار 
ة إىل زي�ارة ابليت  مقبل�ني حريص�ني، يُب�دون أش�واقهم احل�ارَّ

))) املراد بالرفث هنا: اجلماع. 
))) أخرجه ابلخاري )448)، )63))، ومسلم )350)). 



قمدقة

5

العتيق، والق� الرشيف، وما بينهما من معالم اإليمان واتلوحيد، 
فه�م بذلك أم�ة إجابة، وه�م داعة لس�ائر األمم لالس�تجابة هلل 

ورسوهل ملسو هيلع هللا ىلص.
ويف لك اعم يُظِه�ر املس�لمون حرًص�ا كب�ًرا ىلع الق�راءة 
�الع، واتلعرُّف ىلع متعلَّقات احل�ج والعمرة: من األحاكم  واالطِّ
والشعائر، ومن القضايا واملسائل، ومن احِلَكم واملعاين واألرسار 
الروحي�ة، وم�ن املعالم، وخطوط الس�ر، إىل آخر م�ا هنالك من 

مسائَل ومعلومات تهم احلاج واملعتمر. 
وبيانً�ا هل�ذه األم�ور تَص�ُدر العدي�ُد م�ن أدوات اتلعلي�م 
واإلع�الم للتعريف بأجزاء من ذلك، بأش�اكل وطرائق متنوعة، 

لع عليها. لكها -بال شك- عظيمة انلفع ملن اطَّ
م�ن هن�ا، أردنا هل�ذا الكت�اب أن يكون جامًع�ا ملا تكرث 
احلاج�ة إيل�ه من أح�اكم املناس�ك، وما يتعل�ق بها م�ن اآلداب 
والفضائ�ل، فجعلنا هذا الكتاب ديلال ملناس�ك احل�ج والعمرة، 
راعينا فيه وضوح املناس�ك وترتيبها وف�ق أعماهلا، وبيان ما هو 
األكمل من صفتها، كما صح عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص، ويف ضوء فقه األئمة 

املتبوعني، ريض اهلل عنهم.
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وقدمن�ا ىلع أعم�ال املناس�ك بمقدم�ة، ذكرن�ا فيها بعض 
املعلوم�ات الرضورية، ال�ي رأينا من املفيد أن تكون بني يدي 

القارئ الكريم. 
ثم ذكرنا أعمال احلج والعمرة ىلع وجه اإلمجال، ثم أتبعناها 
بذك�ر املناس�ك ىلع وجه اتلفصي�ل؛ قاصدين بذل�ك أن تكون 
املناسك خمترصة يف بعض صفحات قليلة، يسهل مراجعتها عند 
احلاج�ة، وتكون تذك�رة للقارئ، بعد أن يك�ون قد أتقن فهم 

املناسك ىلع وجه اتلفصيل برشوطها، وأراكنها، ومستحباتها.
ثم حتدثنا بعد ذلك عن آداب زيارة س�يدنا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

ومدينته املنورة، واجللوس يف الروضة الرشيفة.
ث�م أردفن�ا الكت�اب بملح�ٍق من الفت�اوى املهم�ة املتعلقة 
بأحاكم احلج والعمرة؛ ليس�هل الرج�وع إيلها عند احلاجة؛ إذ قد 
يس�تفاد من الس�ؤال واجلواب ما ال يستفاد من تقرير الكالم، أو 

رسد األحاكم.
وختمن�ا ه�ذه الفت�اوى بفتوى ص�درت م�ن فضيلة مفي 
مجهورية مرص العربية بش�أن من يتخلف -بعد العمرة- إلدراك 
احلج؛ تلكون نصيحة ملن يقومون بهذا العمل اذلي ترتتب عليه 

الكثُر من املفاسد الي تُلِحق الرضر حبجاج بيت اهلل احلرام.
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مًعا نلتنس�م عبَر اإليمان يف حديثنا عن رحلة العمر، الي 
م�ا إن ينت�ي منها اإلنس�ان إال ويبدأ عمًرا جدي�ًدا، حميت منه 
خطاي�اه القبيحة والس�يئات، نس�أل اهلل عز وج�ل أن يوفقنا إىل 

الصواب يف القول والعمل، وأن يعصمنا من اخللل والزلل.





الحج أشهر معلومات
م. ٍء ُمَعظَّ احلج يف اللغة: القصد إىل َشْ

واحلـج يف الرشع: قَْص�ُد مكَة ألداء عبادة الطواف، وس�ائر 
املناسك، يف أشهر احلج؛ استجابة ألمر اهلل تعاىل، وابتغاء مرضاته. 

ومن أرسار اتلوجه إىل بيت اهلل احلرام: 
�ه يف احلج والعمرة إىل بي�ت اهلل احلرام، اذلي هو  أنن�ا نتوجَّ
لِف َصالٍة، وفيه 

َ
حَمَلُّ َنَظِر اهللِ تعاىل، وفيه تكون الصالُة بمائِة أ

اعُء، فهو بَيٌت انلََّظُر إيله ِعبادة))). يُستَجاُب ادلُّ

))) ُرِوَي ذل�ك عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص من حديث ثالثة من الصحابة، وُرِوي ُمرَس�ال عن 
انليب ملسو هيلع هللا ىلص من ثالثة طرق، وهو مروي من قول الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم، 

وهو مرويٌّ -أيًضا- من قول مجاعة من سادات اتلابعني ومن بعدهم.
- واستحباب اتلعبد بانلظر إىل الكعبة املرشفة: لم خيتلف فيه أحد من الفقهاء، 
ولم يُنَقل إنكارُه عن أحد من سلف األمة أو خلفها، وىلع ذلك َعَمُل املسلمني 
جيال بعد جيل من غر نكر، واألحاديث املرفوعة، وإن اكن يف بعض أسانيدها 
ضع�ٌف، إال أن ورود اآلث�ار بذلك عن الصحابة واتلابع�ني يدل ىلع أن هل أصال 

ثابتًا. 
- وعىل ذلك فإنكار البعض هلذه العبادة الرشيفة -عبادة النظر إىل الكعبة- وجعلها 
بدعًة )بدعوى ضعف بعض أسـانيدها( قوٌل ُقبتَدع، ال سـلف لمائله فيه؛ فال جيوز 

التعويل عليه، وال االلتفات إليه. 
وملزيد من اتلفاصيل انظر: ملحق رقم ))) يف آخر الكتاب.
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وعن احلس�ِن ابَلرِصيِّ  قال: "إنَّ َصَدقَة ِدرَهٍم فيها بمائِة 
قَت وأنَت يف مكة فإنَّه ُيَسُب لك بمائِة ألٍف،  لٍف"، أي: لو تََصدَّ

َ
أ

وُيقاُل: إنَّ السيئاِت َتتَضاَعُف بها كما َتتَضاَعُف احلسناُت.
وأشُهر احلج تدخل برؤية هالل شوال، وتستمر بذي الَقعدة 

إىل نهاية عرٍش من ذي احلجة. 
ومعىن هذا: أن املس�لم جي�وز هل أن ُيرم باحلج يف أي وقت 

من األوقات الي تقع يف هذه املدة.
فاحلج أشهر معلومات، فرض اهلل احلجَّ فيها، وجعلها ميقاتًا 
زمنيًّ�ا للح�ج، حي�ث تتن��زل الرمح�ات، وتُس�تجاب ادلعوات، 

وتتحد األمة، وتظهر وحدتها أمام العاملني. 





ُحْكم الحج
احل�جُّ أحد أراكن اإلس�الم، وه�و فَْرُض َعنْيٍ ىلع لُكِّ ُمْس�ِلٍم 
وُمْسِلَمٍة برشوطه، ويه: )العقل، وابللوغ، واحلرية، واالستطاعة). 

وقد دلَّ ىلع فرضية احلج: الكتاب والسنة واإلمجاع: 
ِ َعَ ٱنلهَّاِس ِحجُّ  فأما الق�رآن الكريم فيقول تع�اىل: }َوهلِلهَّ
َ َغِنٌّ َعِن  ۚ َوَمن َكَفَر فَإِنهَّ ٱهللهَّ ٱۡلَۡيِت َمِن ٱۡس��َتَطاَع إَِلۡهِ َس��بِيلاٗ

ٱۡلَعٰلَِمنَي{ ]آل عمران: 97[. 
ومن الس�نة انلبوية أحاديث كثرة؛ منها ما رواه أبو هريرة 
 ق�ال: »خطبن�ا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فق�ال: أيها انل�اس، قد فرض 
اهلل عليك�م احل�ج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ اعم يا رس�ول اهلل؟ 
فس�كت ح�ى قاهلا ثالثً�ا، فقال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لو قل�ُت: نعم، 

لوجبت، وملا استطعتم« رواه مسلم))).
وقد أمجعت األمة ىلع فرضية احلج، وأنه أحد أراكن اإلسالم، 

وأنه من املعلوم من ادلين بالرضورة، وأن منكره يكفر.
وق�د اختلف�وا يف وج�وب احلج: ه�ل هو ىلع الف�ور، أو ىلع 
ال�رتايخ؟ فذه�ب اجلمه�ور إىل أن احلج جيب ىلع الف�ور )بمعىن 
فور االس�تطاعة) وهو األوىل، وذهب الش�افعية واإلمام حممد بن 

احلسن )من احلنفية) إىل أنه جيب ىلع الرتايخ.

))) صحيح مسلم )))33).





متى ُفِرَض الحج؟
اختل�ف العلم�اء -رمحه�م اهلل- مى فرض احل�ج؟ والرأي 

املشهور أنه فرض بعد اهلجرة، وأنه فرض يف السنة السادسة.
ة واحدة؛ ألنه ملسو هيلع هللا ىلص لم  وال جيب احلج -بأصل الرشع- إال َمرَّ

يج بعد فرض احلج إال مرة واحدة، ويه: حجة الوداع.







الحكمة من مشروعية الحج 
والعمرة

ال وص�ول إىل اهلل   إال باتلَّ�زُّهِ ع�ن طغي�ان الش�هوات، 
 يف احل�راكت  هلل  واخل�روج ع�ن غفل�ة ال�ذات، واتلَج�رُّد 
�َكنَات؛ وألج�ل ه�ذا انف�رد الرهباني�ون يف امللل الس�الفة  والسَّ
نْ�ِس باهلل عز 

ُ
ع�ن اخلل�ق، وآث�روا اتلوحش عنه�م؛ لطل�ب األ

ات احل�ارضة، وألزموا أنفس�هم  وج�ل، فرتك�وا هلل عز وج�ل الذَّ
�اقَّة؛ َطَمًع�ا يف اآلخ�رة، وأث�ىن اهلل  عليه�م  باملجاه�دات الشَّ
ُهۡم َل  نهَّ

َ
يِس��نَي َورُۡهَباناٗا َوأ نهَّ ِمۡنُهۡم قِّسِ

َ
يف كتاب�ه فقال: }َذٰلَِك بِ��أ

وَن{ ]املائدة: 82[، فلّما ان�درس ذلك، وأقبل اخللق ىلع  يَۡس��َتۡكِبُ
اتباع الش�هوات، وهج�روا اتلجرد لعب�ادة اهلل  وفرتوا عنه - 
بعَث اهلل عز وجل نبيَّه حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص إلحياء طريق اآلخرة، وجتديد 
ع احلجَّ للناس؛ سياحًة هلم؛ جترًُّدا  س�نة املرسلني يف سلوكها، ورَشَ
هلل تع�اىل، وتهذيبً�ا وتربي�ًة نلفوس�هم يف طريقهم إيل�ه ؛ فقد 
يَاَحِة، فَقاَل انلَّيِبُّ  ِ ائَْذْن ِل يِف السِّ نَّ رَُجال قَاَل: يَا رَُسوَل اهللهَّ

َ
ُرِوي أ

«)))، واحلجُّ نوع 
َ

َهاُد يِف َسِبيِل اهللِ َتَعاىل ِ
ْ
ِي: اجل مَّ

ُ
ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ ِس�يَاَحَة أ

ِعيِف  ِغ�ِر َوالضَّ َكِبِر َوالصَّ
ْ
م�ن أنواع اجلهاد؛ ق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: »ِجَهاُد ال

جُّ ِجَهاٌد، 
ُعْمَرُة«)))، وُرِوَي عن�هملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »احلَْ

ْ
َجُّ َوال

ْ
ِة: احل

َ
َم�ْرأ

ْ
َوال

))) أخرجه أبو داود يف سننه )486)).
))) أخرجه النسايئ يف سننه )6)6))، وأمحد ))969).



كتاب احلج والعمرة  - دار اإلفتاء املرصية 1432هـ

(6

ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: إِينِّ  ٌع«)))، كما ُرِوي أن رَُجال جاء إِىَل انلَّيِبِّ ُعْمَرُة َتَطوُّ
ْ
َوال

 ِجَهاٍد 
َ

َُّك ىلَع ُدل
َ
ال أ

َ
َهاَد يِف َس�ِبيِل اهللِ، َفَقاَل انليب ملسو هيلع هللا ىلص : »أ ِ

ْ
ِريُد اجل

ُ
أ

َيْ�ِت«)))، فأنعم اهلل عزَّ 
ْ

ُت: بَ�َل، قَاَل: »َحجُّ ابل
ْ
ال َش�ْوَكَة ِفي�ِه؟« قُل

وجلَّ ىلع هذه األمة بأن جعل احلج رهبانية هلم.
ورشَّف ابلي�ت العتي�ق بإضافت�ه إىل نفس�ه تع�اىل، ونصبه 
مقِصًدا لعباده، وجعل ما حوايله حرًما بليته؛ تفخيًما ألمره، وجعل 
عرف�ات اكملزياب ىلع فناء حوضه، وأك�د حرمة املوضع بتحريم 
صي�ده وش�جره، ووضعه ىلع مث�ال حرضة امللوك يقص�ده الزوار 
من لك فج عميق، ومن لك أوب س�حيق، ُش�ْعثًا ُغْ�ًا، متواضعني 
لرب ابليت، ومستكينني هل؛ خضواع جلالهل، واستاكنة لعزته، مع 
االع�رتاف بتزيهه عن أن يويه بي�ت، أو يكتنفه بدل، يلكون 
ف  ذلك أبلغ يف عبوديتهم، وأتم يف إذاعنهم وانقيادهم؛ وذللك وظَّ
عليه�م فيها أعماال ال تهت�دي إىل معانيها العقول؛ كريم اجلمار 
باألحجار، والرتدد بني الصفا واملروة ىلع س�بيل اتلكرار، وبمثل 
ه�ذه األعمال يظهر كم�ال العبودية؛ فإن ترددات الس�ي، وريم 

))) رواه اإلمام الشافي يف مسنده )ص 39)، وابن ماجه )989)).
))) أخرجه الط�اين يف املعجم الكبر )4)  / 4)3).
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اجلم�ار، وأمث�ال هذه األعم�ال - ال باعث يف اإلق�دام عليها إال 
قصُد االمتثال لألمر؛ من حيث إنه أمر واجب االتباع فقط ))).

وللحج والعمرة ِحَكٌم أخرى جليلٌة، قنها: 
1- صـالح الملـب: ف�يف رحلة احل�ج والعمرة ما يرس�خ يف 
قل�ب اإلنس�ان مع�ايَن الف�رار إىل اهلل تع�اىل، واللُّ�واذ باجلناب 
ِۖ{ ]الذاري�ات: 50[، وهذا  ٓواْ إَِل ٱهللهَّ اإلل�ي، ق�ال تع�اىل: }فَفِ��رُّ
الف�رار، وإن اكن قلبيًّا معنويًّا، إال أنه يرتس�خ باألفعال احلس�ية، 
فاحلاج يرتك دياره وأهله وزينته وشهواته وما يملكه وراء ظهره، 
ويبذل من ماهل وجهده متحمِّال مشقة السفر واالغرتاب، قاصًدا 
اۗ{  بي�ت اهلل احلرام اذلي قال اهلل عنه: }َوَمن َدَخلَُهۥ َكَن َءاِمناٗ
]آل عم�ران: 97[. وهذا احلاج قَصد الفراَر إىل اهلل تعاىل؛ يلؤمنه يف 

ادلنيا واآلخرة من اعقبة ذنوبه وتقصره، ويمنحه فرصة جديدة؛ 
يلب�دأ صفحة بيضاء م�ن عمره، عىس أن يكتبه اهلل مع أوئلك 
السعداء املقبولني اذلين ريض عنهم }فََل َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَل ُهۡم 

َيَۡزنُوَن{ ]األحقاف: 13[.
2- تاريـخ وحضـارة: إذ يف زي�ارة بي�ت اهلل احل�رام تأكيد 
ىلع ارتب�اط املس�لم حبضارت�ه وتارخيه، وس�ره ىلع نه�ج أنبياء 

))) ينظر: إحياء علوم ادلين ))  / 6)))، ط دار املعرفة، بروت.
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ۖ فَبُِهَدىُٰه��ُم ٱۡقَتِدۡهۗ{  ُ ِي��َن َه��َدى ٱهللهَّ ْوَلٰٓئِ��َك ٱلهَّ
ُ
اهلل ورس�له }أ

]األنع�ام: 90[. فالكعب�ة املرشفة يه أول بي�ت وضع هلداية انلاس 

وهَّفُواْ  إىل اتلوحي�د وعب�ادة اهلل، وَصَف�ه عزَّ وج�لَّ بق�وهل: }َوۡلَطهَّ
بِٱۡلَۡيِت ٱۡلَعتِيِق{ ]احل�ج: 29[، وقد اكن األنبياء هم أوئلك اهلداة 
ها اهلل  إىل توحيد اهلل وعبادته وش�د الرحال إىل املواضع الي خصَّ
تع�اىل بالطه�ارة واتلقديس؛ قال تع�اىل: }وََعِهۡدنَ��آ إَِلٰٓ إِبَۡرِٰه َۧم 
ُجودِ{  ِع ٱلسُّ كهَّ آئِفِنَي َوٱۡلَعِٰكفِنَي َوٱلرُّ ن َطّهَِرا بَۡيِتَ لِلطهَّ

َ
ِإَوۡسَمٰعِيَل أ

]البقرة: 125[، فش�د الرحال إىل هذا ابليت احلرام هو توثيق لعرى 

الرابطة بني اإلنس�ان واألنبياء، ال سيما خاتمهم األعظم، عليهم 
نَّ رَُسوَل 

َ
مجيًعا الصالة والسالم، ويف احلديث انلبوي الرشيف: »أ

يُّ َواٍد َهَذا؟ َفَقالُوا: َهَذا َواِدي 
َ
ْزَرِق َفَقاَل: أ

َ ْ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص َمرَّ بَِواِدي األ اهللهَّ

�اَلم- َهابًِطا ِمَن   ُموَس -َعلَيِْه السَّ
َ

ْنُظُر إِىل
َ
ينِّ أ

َ
ْزَرِق، قَ�اَل: َك�أ

َ ْ
األ

يُّ 
َ
 ثَنِيَِّة َهرَْش، َفَقاَل: أ

َ
َت ىلَع

َ
ِبيَِة، ُثمَّ أ

ْ
ِ بِاتلَّل َ اهللهَّ

ُ ُجَؤاٌر إِىل
َ

اثلَّنِيَِّة َوهل
ْنُظُر إِىَل يُونَُس بِْن َمىَّ 

َ
ينِّ أ

َ
ثَنِيٍَّة َهِذهِ؟ قَالُوا: ثَنِيَُّة َهرْش)))، قَاَل: َكأ

 نَاقٍَة مَحَْراَء َجْعَدٍة)))، َعلَيِْه ُجبٌَّة ِمْن ُصوٍف، 
َ

�الم- ىلَع -َعلَيِْه السَّ

))) جبل ىلع طريق الشام واملدينة، قريب من اجلحفة.
))) مكتزة اللحم.
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«)3)، وروي عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال:  بٌَة))) َوُهَو يُليَبِّ
ْ
ِخَطاُم))) نَاقَِتِه ُخل

َعبَاُء، 
ْ
وَْحاِء)4) َسبُْعوَن نَِبيًّا ُحَفاًة َعلَيِْهُم ال ْخَرِة ِمَن الرَّ »لََقْد َمرَّ بِالصَّ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص«)5). َعِتيَق، ِمنُْهْم ُموَس نيَِبُّ اهللهَّ
ْ
ِ ال وَن َبيَْت اهللهَّ يَُؤمُّ

3- إخاء وسالم: فيف هذه الرحلة املباركة تأكيد ىلع وحدة 
املس�لمني وترابطهم؛ باجتماعهم يف م�اكن واحد، وزمان واحد، 
متوجه�ني إىل رب واحد، وقبلة واحدة، وق�د صار ابليت احلرام 
وطنً�ا أك�� للجميع، ومثاب�ة للناس وأمنًا، وص�ارت مكة يه أم 
الق�رى، كما س�ماها اهلل تع�اىل، فال اتلفات هن�اك إىل اختالف 
األع�راق وابل�دلان واللغات واألل�وان واثلقاف�ات، وال فرق بني 
غ�ي وفقر، فاللك س�واء يف الفق�ر واحلاج�ة إىل اهلل ، ويظل 
هذا املش�هد احلض�اري مصداقًا لق�ول اهلل تع�اىل: }إِنهَّ َهِٰذهِۦٓ 
نَا۠ َربُُّكۡم فَٱۡعُبُدوِن{ ]األنبياء: 92[، وهناك 

َ
ةاٗ َوِٰحَدةاٗ َوأ مهَّ

ُ
ُتُكۡم أ مهَّ

ُ
أ

ال يعم الس�الم ىلع اإلنسان فحس�ب، بل يتسع ليشمل احليوان 
َم  َ َحرَّ وانلبات واجلماد، فعن ابن عباس أن انليب ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إِنَّ اهللهَّ

))) اخلطام: احلبل اذلي يقاد به ابلعر.
)))  حبل من يلف.

)3)  رواه مسلم )438).
)4)  الروحاء: موضع بني احلرمني، ىلع بعد ثالثني أو أربعني ميال من املدينة.

)5)  أخرج�ه أب�و يعل )3)  /)0) ، رقم )3)7) ، والعقي�ي يف الضعفاء ))  /36)، وأبو 
نعيم يف احللية ))  /60))، وابن عساكر ))6  /66)).
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ِحلَّْت ِل 
ُ
َما أ َحٍد َبْعِدي، َوإِنَّ

َ
لُّ أِل ِ

َ
 حت

َ
َح�ٍد َقبِْي َوال

َ
لَّ أِل ِ

َ
�َة فَلَْم حت َمكَّ

ُر   ُينَفَّ
َ

 خُيْتََل َخاَلَها))) َواَل ُيْعَضُد))) َشَجُرَها، َوال
َ

َساَعًة ِمْن َنَهاٍر، ال
َعبَّاُس: يَا رَُس�وَل 

ْ
 لُِمَعرٍِّف، َوقَاَل ال

َّ
تََقُط لَُقَطتَُها إِال

ْ
 تُل

َ
َصيُْدَها، َوال

ْذِخَر« )4). ِ
ْ
 اإل

َّ
ِْذِخَر)3) لَِصاَغِتنَا َوُقبُوِرنَا، َفَقاَل: إِال

ْ
 اإل

َّ
ِ إِال اهللهَّ

4- إعـار لـأرض: إن يف حث الرشيع�ة ىلع احلج والعمرة 
عوًة رصيًة إىل ابتغاء الرزق الطيِّب، وذلك باملشاركة يف العمل 

َ
دل

واإلنت�اج، واتلنمية االقتصادية، وخدمة املجتمعات اإلنس�انية، 
فم�ن املعل�وم أن تكايلف هذه الرحلة ليس�ت باليشء القليل، 
وكما يتاج املس�لم إىل زاد يكفيه يف س�فره للحج يتاج أيًضا 
تلوف�ر زاد آخ�ر يكيف أهله وعي�اهل حى يع�ود، فأوئلك اذلين 
أرادوا ص�الح آخرتهم وطمعوا فيما يرتتب ىلع احلج والعمرة من 
ثواب عظيم -تدعوهم رشيعة اإلسالم -أوال- إىل العمل الطيب، 
وإعمار ابلالد، والس�ي يف األرض بما ينف�ع انلاس، وليس هذا 
فحسب، بل وحتثهم ىلع اإلخالص واإلتقان واإلبداع يف العمل، 
وبهذا السبيل يتمكن املسلم من حتصيل نفقات احلج والعمرة، 
فيصلح يف دنياه من حيث يطلب صالح آخرته، باإلضافة إىل ما 

)))  أي: ال يقطع احلشيش من حرم مكة.
)))  أي: ال يقطع.

)3)  نبات طيب الراحئة تسقف به ابليوت.
)4)  رواه ابلخاري )349)، 833)، 090)) ومسلم )3368).
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ينتفع به الفقراء واملساكني من األضحيات الي تقدم هلم يف نهاية 
موس�م احلج، وإىل هذه املعاين يش�ر قول اهلل تعاىل: }ّلَِيۡش��َهُدواْ 
ٰ َما َرزََقُهم ّمِۢن  ۡعلُوَمٍٰت َعَ يهَّاٖم مهَّ

َ
ِ ِفٓ أ َمَنٰفَِع لَُهۡم َوَيۡذُكُرواْ ٱۡسَم ٱهللهَّ

ۡطعُِمواْ ٱۡلَآئَِس ٱۡلَفقَِي{ ]احلج: 28[. 
َ
نَۡعِٰمۖ فَُكُواْ ِمۡنَها َوأ

َ
بَِهيَمةِ ٱۡل

ِف  ّذِن 
َ
}َوأ  : اهلل ع�زَّ وج�لَّ 5- شـجاعة وتضحيـة: ق�ال 

ِ فَّجٍ 
تِ��نَي ِمن ُكّ

ۡ
ِ َضاِمرٖ يَأ

ٰ ُكّ تُوَك رَِج��الاٗ َوَعَ
ۡ
ٱنلهَّ��اِس بِٱۡلَ��ّجِ يَأ

َعِميٖق{ ]احلج: 27[. إن املس�لم اذلي ف�ارق وطنه وبالده وقصد 
ن نفس�ه ىلع الش�جاعة، وبرهن ىلع  ابليت احلرام هلو إنس�ان وطَّ
اس�تعداده للتضحية حبياته يف سبيل تلبيته نداء مواله سبحانه، 
فق�د اكنت رحلة احلج والعمرة قديًما حماطة بالكثر من املش�قة 
واملخاط�رة ال�ي قد تودي حبياة اإلنس�ان، ورغم ه�ذا لم ينقطع 
املس�لمون عن زيارة ابليت العتيق، فتعلُّ�ُق قلوبهم بهذه ابلقعة 
املبارك�ة وحبهم لطاع�ة اهلل وعبادته اكنا س�ببني اكفيني تلوكيد 
ُخلُق الشجاعة واتلضحية يف نفوس املسلمني، وإن نفوًسا لم تأبه 
للخطر واس�تعدت للتضحية يف سبيل هدف أسىم - لي نفوس 
ق�ادرة ىلع اختاذ القرارات املصري�ة، وإقامة احلضارات العريقة 

إذا ما تهيأت هلا األسباب واتضحت هلا األهداف. 
6- عبادة العمر: ملا اكنت هناك عبادة فردية بني العبد وربه 
)الصوم)، وعبادة مجاعية ىلع مس�توى حملة الس�كن )الصالة)، 
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((

وأخرى ىلع مس�توى ابل�دلة والقرية )ال�زاكة)، اكن )احلج) عبادة 
مجاعية ىلع مس�توى العالم أمجع، وألج�ل هذا اكنت يه العبادة 
املتممة واملش�تملة ىلع معاين العبادات الي تمثل أراكن اإلسالم، 
ففيه�ا اتللبي�ة بتوحي�د اهلل تعاىل، اذلي هو أحد ركي الش�هادة، 
وفيها أخذ املناس�ك عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص مما يعي اإلقرار برس�اتله، وهو 
الرك�ن اثلاين من الش�هادة، وفيها الطواف وادلاعء اذلي هو روح 
الص�الة، وفيها ب�ذل املال وإطع�ام الفقراء اذلي هو ل�ب الزاكة، 
وفيه�ا ضبط انلفس وإمس�اكها عن الرفث والفس�وق واجلدال 
بم�ا يمثل جوهر عبادة الصوم، مع ما يف تلك العبادة من مش�قة 
الس�فر واتلع�رض ملخاطره؛ ألج�ل تمجيد اهلل تع�اىل وتوحيده، 
فأش�به الغزو واجلهاد يف سبيل اهلل. وعبادٌة هذا شأنها لي عبادة 

عظيمة جليلة.
ولس�ماحة اإلس�الم وتم�زيه برفع احل�رج ع�ن امللكفني لم 
تُف�رض ه�ذه العبادة إال م�رة واحدة يف العمر ىلع املس�تطيعني، 
فاحلج يمثل األنموذج الاكمل للتعبد والتس�ليم والفناء يف طاعة 
اهلل تع�اىل، واتلقرب إيله بكل س�بيل، ذلا اكن ثوابه هو اثلواب 
 

َّ
ُ َجَزاٌء إِال

َ
وُر لَيَْس هل َمْ�ُ

ْ
َجُّ ال

ْ
الاكمل، كما قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »احل

َنَُّة«))).
ْ
اجل

)))  رواه ابلخاري )773))، ومسلم )3355).



فضائل الحج والعمرة
ج�اء يف فضائل احل�ج والعمرة كثر م�ن األحاديث انلبوية 

الرشيفة، خنتار منها ما ندرجه حتت العناوين اتلايلة: 
1- أفضـل اجلهـاد: فعن اعئش�ة ريض اهلل عنه�ا قالت: »يَا 
فاَل ُنَاِهُد؟ قَاَل: ال، لَِكنَّ 

َ
َعَمِل، أ

ْ
فَْضَل ال

َ
َهاَد أ ِ

ْ
ِ نََرى اجل رَُسوَل اهللهَّ

وٌر« ))). َهاِد َحجٌّ َمْ�ُ ِ
ْ
فَْضَل اجل

َ
أ

2- جهاد قل عجز عل اجلهاد: عن أيب هريرة ريض اهلل عنه 
َجُّ 

ْ
ِة: احل

َ
َمْرأ

ْ
ِعيِف َوال َكِبِر َوالضَّ

ْ
عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ِجَهاُد ال

ُعْمَرُة« ))).
ْ
َوال

3- قولـد إياين جديد: فعن أيب هريرة- ريض اهلل عنه- أنه 
ِ فَلَْم يَْرفُْث َولَْم  قال: س�معت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »َمْن َحجَّ هلِلهَّ

ُه« )3). مُّ
ُ
تُْه أ َ َيْفُسْق رََجَع َكيَْوِم َودلَ

4- حمو قا كان قل السـيئات: فيف حديث عمرو بن العاص 
نَّ 

َ
َم�ا َعِلْم�َت أ

َ
-ريض اهلل عن�ه- أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: »... أ

نَّ 
َ
ِهْجَرَة َتْهِدُم َما اَكَن َقبْلََها، َوأ

ْ
نَّ ال

َ
ِْس�اَلَم َيْهِدُم َما اَكَن َقبْلَُه، َوأ

ْ
اإل

َجَّ َيْهِدُم َما اَكَن َقبْلَُه« )4).
ْ
احل

)))  رواه ابلخاري )0)5)، 784)).
)))  رواه أمحد ))969)، والنسايئ )6)6)).

)3)  رواه ابلخاري )))5)، 9)8)، 0)8))، ومسلم )3357، 3358).
)4)  رواه مسلم )336).
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5- اجلنـة هي اجلـزاء: فعن أيب هري�رة -ريض اهلل عنه- أن 
َجُّ 

ْ
اَرٌة لَِما بَيْنَُهَما، َواحل ُعْم�َرِة َكفَّ

ْ
 ال

َ
ُعْمَرُة إِىل

ْ
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال

َنَُّة« ))).
ْ
 اجل

َّ
ُ َجَزاٌء إِال

َ
وُر لَيَْس هل َمْ�ُ

ْ
ال

6- قل أسـباب العتق قل النار: فعن اعئش�ة ريض اهلل عنها 
ُ ِفيِه  ْن ُيْعِتَق اهللهَّ

َ
رَثَ ِم�ْن أ

ْ
ك

َ
أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: »َما ِمْن يَ�ْوٍم أ

َعبًْدا ِمْن انلَّاِر ِمْن يَْوِم َعَرفََة« ))).
7- سـبب لتنزل الرمحات: وذلك حني خيزي اهلل الشيطان؛ 
فيتج�ل اهلل تع�اىل ىلع عب�اده جبلي�ل الرمحات: فع�ن طلحة بن 
�يَْطاُن يَْوًما ُهَو ِفيِه  عبيد اهلل أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َما ُرِئَ الشَّ
ْغيَُظ ِمنُْه يِف يَْوِم َعَرفََة، َوَما َذاَك 

َ
 أ

َ
ْحَقُر َوال

َ
 أ

َ
ْدَحُر َوال

َ
 أ

َ
ْصَغ�ُر َوال

َ
أ

 
َّ

ِعَظاِم إِال
ْ
نُوِب ال ِ َعْن اذلُّ َاُوِز اهللهَّ

َ
ِل الرَّمْحَِة، َوجت ى ِمْن َتَزُّ

َ
 لَِم�ا َرأ

َّ
إِال

َما 
َ
ِ؟ قَاَل: أ ى يَْوَم بَْدٍر يَا رَُس�وَل اهللهَّ

َ
ِرَي يَ�ْوَم بَْدٍر، ِقيَل: َوَما َرأ

ُ
َم�ا أ

َماَلئَِكَة«)4).
ْ
يَل يََزُع)3) ال ى ِجْ�ِ

َ
إِنَُّه قَْد َرأ

8- يباهـي اخلالق -سـبحانه- بحجـاج بيته قالئكة السـاء: 
 َ فع�ن أيب هري�رة ريض اهلل عنه عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إِنَّ اهللهَّ

)))  رواه ابلخاري )773))، ومسلم )3355).
)))  رواه مسلم )3354).

)3)  أي: يعبئهم، ويرتبهم للقتال.
)4)  رواه مالك يف املوطأ )947).
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ْهِل َعَرفََة َفيَُقوُل: 
َ
َعزَّ وََجلَّ ُيبَايِه َماَلئَِكتَُه -َعِش�يََّة َعَرفَ�َة- بِأ

ا« ))). تَْوِن ُشْعثًا ُغْ�ً
َ
 ِعبَاِدي أ

َ
اْنُظُروا إِىل

9- استجابة الدعاء: عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال 
َجاَبُهْم، 

َ
ِ: إِْن َدَع�وُْه أ اُر َوفُْد اهللهَّ ُعمَّ

ْ
�اُج َوال ُجَّ

ْ
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »احل

َوإِِن اْستَْغَفُروُه َغَفَر لَُهْم« ))).
10- اخلطـوات هلـا أجـر عظيـم: ع�ن ابن عم�ر ريض اهلل 
ْس�بُواًع 

ُ
َيِْت أ

ْ
عنهما أنه س�مع انليب ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »َمْن َطاَف بَِهَذا ابل

 يََضُع 
َ

ْحَصاُه اَكَن َكِعتِْق َرَقبٍَة« وس�معته يقول: »ال
َ
-أي س�بًعا- فَأ

ُ بَِها 
َ

ُ َعنُْه َخِطيئَ�ًة، َوَكتََب هل  َح�طَّ اهللهَّ
َّ

ْخَرى إِال
ُ
 يَْرَف�ُع أ

َ
قََدًم�ا َوال
َحَسنًَة«)3).

11- الصالة هنالك تعدل آالف الصلوات: فعن جابر-ريض 
فَْضُل ِمْن 

َ
اهلل عنه- أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َصاَلٌة يِف َمْسِجِدي أ

َمْسِجِد 
ْ
ََراَم، وََصاَلٌة يِف ال

ْ
َمْس�ِجَد احل

ْ
 ال

َّ
ِف َصاَلٍة ِفيَما ِس�َواُه، إِال

ْ
ل
َ
أ

ِف َصاَلٍة ِفيَما ِسَواُه« )4).
ْ
ل
َ
فَْضُل ِمْن ِمائَِة أ

َ
ََراِم أ

ْ
احل

)))  رواه أمحد )88)7)، والط�اين يف الصغر ))  /345) ، ويف األوسط )8  /)4)).
)))  رواه ابن ماجه ))89)، 893)).

)3)  رواه الرتمذي )974)، وأمحد )5834)، واحلاكم ))  /664).
)4)  رواه أمحد ))507))، وابن ماجه )406)).
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12- قـل العمـرة قا يعدل حجة: ع�ن ابن عباس ريض اهلل 
ًة  ْو َحجَّ

َ
ًة أ عنهما أن انليب ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ُعْمَرٌة يِف َرَمَضاَن َتْقِض َحجَّ

َمِي« ))).
13- قل قات وهو حمرم يبعث قلبيا: عن ابن عباس -ريض 
اهلل عنهم�ا- أن رجال أوقصته))) راحلته وهو حمرم، فمات، فقال 
َنُِّطوُه 

ُ
 حت

َ
نُوُه يِف ثَْوَبنْيِ َوال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اْغِسلُوُه بَِماٍء وَِسْدٍر َوَكفِّ

ِقيَاَمِة ُملَبِّيًا«)5).
ْ
 َيبَْعثُُه يَْوَم ال

َ إِنَّ اهللهَّ
َسُه؛ فَ

ْ
ُروا )4) َرأ مِّ

َ
)3) َواَل خُت



)))  رواه ابلخاري ))78)، 863))، ومسلم )3098) واللفظ ملسلم.
)))  الوقص: كرس العنق.

نوط: نوع من الطيب، وهو أخالط من الطيب 
َ
نوط، واحل

َ
)3)  أي: ال تطيبوه باحل

جتمع للميت.
)4)  أي: ال تغطوا.

)5)  رواه ابلخاري )56))، 66))، 850))، ومسلم )949)، )95)).



آداب عامة ينبغي للحاج 
والمعتمر التحلي بها

بالصدقة ) ) يبذل  أن  العمرة  أو  للحج  للمسافر  ينبيغ 
واإلحسان يديه، ويكف أذاه عن انلاس.

وأن يطلب رفيًقا صاحلًا، موافًقا، راغبًا يف اخلرات، وقد ) )
قالوا: "الرفيُق قبَل الطريِق". 

وأعظ�ُم رفيٍق وأَجلُّ صاحٍب يف الس�فِر ه�و اهلل تعاىل؛ فإن 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اكن إذا اس�توى ىلع راحلته -خارًجا إىل س�فر- 
َر نل�ا هذا وم�ا ُكنَّا هل  َك��َّ ثالثً�ا، ث�م قال: »س�بحان اذلي َس�خَّ
لُك يف َس�َفِرنا هذا 

َ
ُمقِرِن�ني وإنَّا إىل ربنا لُمنَقِلبُون، امهلل إنا نَس�أ

ال�ِ�َّ واتلَّق�وى، وِم�َن الَعَمِل ما تَ�رىض، امهلل َهوِّن علينا َس�َفَرنا 
َفِر، واخلَِليفُة يف  اِحُب يف السَّ هذا، َواْطِو َعنَّا بُعَده، امهلل أنَت الصَّ
فِر))) وكآبِة الَمنَظِر، وُسوِء  ُعوُذ بَك ِمن وَعثاِء السَّ

َ
هِل، امهلل إين أ

َ
األ

«، وإذا رََجَع قاهلنَّ وزاد فيِهَن:  هِل وال�َودَلِ
َ

الُمنَقلَ�ِب))) يف املاِل واأل
»آيِبُون تائبُون اعبُِدون لَربِّنا حاِمُدون«)3)، ثم إن ربك  يرافقك 
بِذكره، ويفظك إذا حفظتَه يف نفس�ك وفكرك وقولك وفعلك؛ 
ۡذُكرُۡكۡم{ ]البقرة: 152[، وقال: }َوقَاَل 

َ
قال تعاىل: }فَٱۡذُكُروِنٓ أ

َك��ٰوةَ َوَءاَمنُتم  لَ��ٰوةَ َوَءاتَۡيُتُم ٱلزهَّ َقۡمُتُم ٱلصهَّ
َ
ُ إِّنِ َمَعُك��ۡمۖ لَئِ��ۡن أ ٱهللهَّ
)))  أي: شدة السفر ومشقته. 

)))  أي: أن يرجع اإلنسان من سفره فيجد ما ال يرسه: يف أهله أو ماهل أو ودله. 
)3)  أخرجه مسلم ))34)). 
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َكّفَِرنهَّ َعنُكۡم 
ُ ا لهَّ َ قَۡرًضا َحَسناٗ ۡقَرۡضُتُم ٱهللهَّ

َ
ۡرُتُموُهۡم َوأ بِرُُسِل وََعزهَّ

نَۡهُٰرۚ{ 
َ
ٰ��ٖت َتۡرِي ِمن َتۡتَِه��ا ٱۡل ۡدِخلَنهَُّكۡم َجنهَّ

ُ
اتُِكۡم َوَل َس��ّيِ َٔ

]املائدة: 12[.

ثم رفق�ة الصاحلني الصادقني: من ش�يخ معلم يمنحك من 
ُرك باهلل ورسوهل، ويأمرك بمعروف،  مراث انليبملسو هيلع هللا ىلص أو من أٍخ يَُذكِّ
ِيَن  َها ٱلهَّ يُّ

َ
أ وينه�اك عن منكر، ول�ن تعدم يف انلاس خ�ًرا: }َيٰٓ

ِٰدقنَِي{ ]التوب�ة: 119[، وقال:  َ َوُكونُواْ َم��َع ٱلصهَّ َءاَمُنواْ ٱتهَُّق��واْ ٱهللهَّ
ۡمرِي{ ]طه: 32-31[.

َ
ۡشِۡكُه ِفٓ أ

َ
ۡزرِي ٣١ َوأ

َ
}ٱۡشُدۡد بِهِۦٓ أ

وإن تيرس أن يكون الرفيق من العلماء العاملني؛ يلعينك 
ىلع أفعال احلج وماكرم األخالق، ويمنعك من س�وء ما يطرأ ىلع 
املس�افر من مساوئ األخالق - فهو أوىل؛ لقوهل ملسو هيلع هللا ىلص: »الرجل ىلع 

دين خليله، فلينظر أحدكم من خيالل«))).
وأن يسن إىل رفيقه ما استطاع، حى يسن إىل ادلواب ) 3

الي حتمله، فال يمل عليها أكرث مما تتحمل، فإن انليب ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: »إن اهلل كتب اإلحسان ىلع لك شء«))).

فإن مزح فال يقولن إال احلق، فإن اهلل حرم من ابلاطل ) 4

)))  أخرج�ه أب�و داود )4835)، والرتم�ذي ))55)) عن أيب هري�رة ريض اهلل عنه 
نه. وحسَّ

)))  أخرجه مسلم )67)5).
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ه. َهزهل وِجدَّ
يف ) 5 أبلغ  يلكون  ؛ 

ً
حالال نفقته  تكون  أن  ويتحرى 

ظاهر  يف  حجه  صح  حرام  بمال  حج  فإن  داعئه،  استجابة 
ا م�وًرا. احلكم، لكنه ليس حجًّ

ويكون أكرث كالمه بما يعود عليه بانلفع يف العاجل أو ) 6
اآلجل، وما عدا ذلك فال خر فيه. 

فابدأ ) 7 كيفيته؛  يتعلم  أن  فعليه  احلج  الشخص  أراد  وإذا 
بالويع قبل السي. 

وأن يتخل عن اهلوى وحظوظ انلفس.) 8
للناس، فال يسافر قبل أن يقض اكفة ) 9 ويُرد ما يف ذمته 

الودائع  ويرد  غره،  بها  ظلم  الي  وغرها  املايلة  احلقوق 
واألمانات ألهلها. 

وُيْريِض َمن خاصمهم، ويستسمح لك من اكن بينه وبينه ) 0)
شحناء فظلمه بشتم أو غيبة. 

وأن يتوب من مجيع املعايص واملكروهات.) ))
وأن يَُويفِّ َدْينَه اذلي أت وقت سداده، وإن لم يمكنه ذلك ) ))

فليولك َمْن يوفيه. 
وأن يكتب وصية، َويُْشِهَد عليها.) 3)
مطالعته، ) 4) ويديم  املناسك،  يف  كتابًا  يستصحب  وأن 

ويكرره يف مجيع طريقه.
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انلاس، ) 5) به سؤال  وانلََّفَقِة؛ يلتيق  اِد  الزَّ وأن يستكرث من 
وُيَواِس منه املحتاجني.

وإذا أراد اخل�روج ☺من مزهل، فليصل ركعتني هلل تعاىل يقرأ 
َه��ا ٱۡلَكٰفُِروَن{ ويف اثلانية:  يُّ

َ
أ يف األوىل بع�د الفاحت�ة: }قُۡل َيٰٓ

َحٌد{، وأن يقرأ بعد س�المه آية الكرس وس�ورة 
َ
ُ أ }قُۡل ُهَو ٱهللهَّ

يَلِٰف قَُريٍۡش{. }ِلِ
يِْه. ) 6) وأن يُْريِض وادِلَ
ْهلَُه وجرانه وأصدقاءه. ) 7)

َ
َع أ وُيودِّ

وأن يتصدق بيشء عند خروجه. ) 8)
وأن يكرث من األدعية نلفسه ولغره. ) 9)
وأن يداوم ىلع الطهارة. ) 0)
وأن جيتنب اإلكثار يف املأكل واملرشب. ) ))
وأن يرص ىلع فعل املعروف بكل ما يمكنه، فيحمل ) ))

املنقطع عن رفقته إذا تيرس هل، ويَْسيِق املاء عند احلاجة إيله 
إذا أمكنه؛ ألن أفضل الصدقات: ما وافق رضورة أو حاجة.

وأن جيتنب الشح واملماطلة يف ابليع والرشاء. ) 3)
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ويس�تحب هل أن يتف�رغ للنس�ك: ف�ال يش�تغل بتجارة يف 
طريق�ه، وإن اكن ذل�ك جائًزا؛ لق�وهل تعاىل: }لَۡي��َس َعلَۡيُكۡم 

{ ]البقرة: 198[. ّبُِكۡمۚ ن تَۡبَتُغواْ فَۡضلاٗ ّمِن رهَّ
َ
ُجَناٌح أ
املشاتمة ) 4) من  ال  ُهَّ

ْ
اجل يفعله  ما  جيتنب  أن  وينبيغ 

واملخاصمة، خصوًصا عند املياه واملواضع الضيقة والزحام.
وينبيغ أن يستعمل الرفق يف األمور لكها.) 5)
اهلل تعاىل يف لك جملس جلس فيه، ويف لك ) 6) وأن يذكر 

ماكن نََزَل فيه.
انليب ملسو هيلع هللا ىلص ) 7) والصالة ىلع  الشهادة  يُْكرِثَ من  أن  وينبيغ 

أوقات  غر  يف  هل  تيرس  ما  فيه  ويصي  هل،  َيْزِ ماكن  لك  يف 
الكراهة.

ُيَافَِظ ىلع الصلوات اخلمس يف أول وقتها ) 8) وينبيغ أن 
مع اجلماعة إن أمكنه، فرتك صالة واحدة منها ُيَفوِّت عليه 

اخلَر الكثر. 







شرائط وجوب الحج
)) اإلسالم.
)) وابللوغ.
3) والعقل.
4) واحلرية.

5) ووج�ود ال�زاد )اكلغذاء، وادلواء، ومس�تلزمات الس�فر) 
والراحل�ة )وس�يلة املواصالت ونفقته�ا)، وهو ما يُس�ىمَّ برشط 

االستطاعة. 
ويُْشرَتَط أن يكون زاده وراحلته زائًدا عن نفقة من تلزمه 
نفقت�ه م�ن أهله وعياهل، ومن اكن هل رأس م�ال يتجر فيه وينفق 
من رحبه ىلع نفس�ه وعياهل، ولو نق�ص رأس ماهل بطلت جتارته، 
فهو غر مس�تطيع، فال يُلَزم باحل�ج ِمن رأس ماهل اذلي لو نقص 
من�ه لَقلَّ ِرحْبُه إىل ادلرجة الي ال يس�تطيع معها القيام بما عليه 

من نفقات واجبة. 
�ا إذا اكن رأس م�اهل أزيد من هذا فهو مس�تطيع، ويأخذ  مَّ

َ
أ

من رأس ماهل ما يقوم بنفقات حجه. 
وم�ن اكن معه م�ال وهو غر مزتوج وهو حمت�اج إىل زواج 
يلعصم نفس�ه، فالزواج يف حقه مقدم ىلع احلج، وعليه أن يُِعفَّ 

.
ً

نفسه أوال
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ومن اكن معه نفقة الس�فر ونفقة عي�اهل أيام احلج، ولكن 
لي�س معه ما ينفق منه أيام احل�ج، وهو قادر ىلع العمل يف بعض 
األعم�ال املصاحب�ة ملناس�ك احل�ج -كقي�ادة الس�يارات مث�ال 
للحجي�ج- فمن اكن�ت هذه حاهل فه�و غر مس�تطيع أيًضا، وال 

جيب عليه احلج، فإن فعل جاز هل، وأدى ما عليه من الفرض.
6) ويش�رتط لوجوب احلج: قوة ابل�دن، حبيث يكون قادًرا 

ىلع حتمل مشاقِّ السفر.
7) ويشرتط خلو الطريق من املهلاكت، حبيث يأمن فيه ىلع 

نفسه وِعرضه وماهل. 
9) ويش�رتط إم�اكن املس�ر إىل مك�ة، حبي�ث ي�درك وقت 
املناس�ك بها، وخاصة وقوف عرف�ة، دون أن يتاج إىل اإلرساع 

يف السر فوق العادة.





حج المرأة
عن اعئشة -ريض اهلل عنها- قالت: »خرجنا مع رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص ال نذكر إال احلج«))).
يف هذا احلديث وغره ما يدل ىلع جواز حج الرجل بامرأته، 
وه�و مرشوع باإلمجاع، وأمجع�وا ىلع أن احلج جيب ىلع املرأة إذا 

استطاعته.
َمْح�َرم هل�ا م�ن رشوط 

ْ
واختل�ف العلم�اء ه�ل وج�ود ال

االستطاعة؟ 
والراجح جواز سفرها دون حمرم يف رفقة آمنة.

والـذي عليه الفتـوى يف هذا الزمان: أن س�فر املرأة وحَدها 
ع� وس�ائل الس�فر املأمون�ة وطرق�ه املأهولة ومناف�ذه العامرة؛ 
من موانئ ومطارات ووس�ائل مواصالت اعمة، جائز رشاًع، وال 
ح�رج عليها فيه؛ س�واء أكان س�فًرا واجبًا أم مندوًب�ا أم مباًحا، 
وأن األحاديث الي تنىه املرأة عن الس�فر من غر حَمَرم حممولة 
ىلع حالة انعدام األمن الي اكنت مالِزمة لسفر املرأة وحدها يف 
الس�ابق، فإذا توفر األمن لم يشملها انلي عن السفر بدون حمرم 

أصاًل. 

)))  أخرجه ابلخاري )306، 799))، ومسلم )977)).
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وأمجعوا ىلع أن لزوجها أن يمنعها من حج اتلطوع، وأما حج 
الفرض فقال مجهور العلماء: ليس هل منعها منه. 

كيفية حج املرأة احلائض والنفساء: 
ع�ن عبد اهلل ب�ن عمر بن اخلط�اب أنه اكن يق�ول: "املرأة 
احلائض الي تُِهلُّ باحلج أو العمرة: إنها تهل حبجها أو عمرتها إذا 
أرادت، ولك�ن ال تطوف بابليت، وال ب�ني الصفا واملروة، ويه 
تش�هد املناس�ك لكها مع انلاس، غر أنها ال تطوف بابليت، وال 

بني الصفا واملروة، وال تقرب املسجد حى تطهر"))).
وعن اعئشة -ريض اهلل عنها- قالت: »خرجنا مع انليب ملسو هيلع هللا ىلص 
))) بعمرة، ومنا من أهل حبج، فقدمنا  يف حجة الوداع، فمنا من أهلَّ
مك�ة فقال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: من أح�رم بعمرة ولم ُيْه�ِد فليُْحِلْل، 
ومن أحرم بعمرة وأهدى فال َيِلُّ حى َيِلَّ حنُر هديه، ومن أهل 
حب�ج فليتم حجه، قالت: فحضُت، فلم أزل حائًضا حى اكن يوُم 
عرف�ة، ولم أهل�ل إال بعمرة، فأمرن انل�يب ملسو هيلع هللا ىلص أن أنُقَض رأس، 
ِهلَّ حبج، وأتُرَك العم�رة، ففعلت ذلك حى قضيُت 

ُ
وأمتش�ط، وأ

)))  أخرجه مالك )760).
)))  أي: أحرم.
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ح�ي، فبعث مي عب�د الرمحن بن أيب بكر، فأم�رن أن أعتمر 
-ماكن عمريت- من اتلنعيم«))). 

ويف رواي�ة أخ�رى قالت: »قدم�ُت مكة وأن�ا حائض، فلم 
أطف بابليت، وال بني الصفا واملروة، فش�كوُت ذلك إىل رس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فق�ال: افع�ي ما يفعل احلاج، غ�ر أن ال تطويف بابليت، 

حى تطهري«))). 
وعن اعئش�ة -ريض اهلل عنها- قالت: »نُِفَسْت أسماء بنت 
عميس بمحمد بن أيب بكر بالش�جرة، فأمر رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أبا 

بكر يأمرها أن تغتسل وتُِهل«)3).
يَُك�ن آخر عهده 

ْ
وع�ن ابن عم�ر قال: »َمْن َح�جَّ ابليَت فَل

بابليت، إال احلُيَّض، رخص هلن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«)4).
واحلائ�ض وانلفس�اء واملح�دث واجلنب يص�ح منهم مجيُع 
أفعال احلج  إال الطواف وركعتيه؛ فيصح إحرام انلفساء واحلائض، 
ويس�تحب اغتس�اهلما لإلحرام، وكذلك األغس�ال املرشوعة يف 

)))  أخرجه ابلخاري )0)3)، ومسلم )969)).
)))  أخرجه ابلخاري )676))، ومسلم )977)).

)3)  أخرجه مسلم )966)).
)4)  أخرجه الرتمذي )958)، وقال: حسن صحيح.



كتاب احلج والعمرة  - دار اإلفتاء املرصية 1432هـ

38

احل�ج ت�رشع للحائض وغره�ا، ويصح الوقوف بعرف�ات وغره؛ 
لقوهل ملسو هيلع هللا ىلص: »اصني ما يصنع احلاج غر أال تطويف«. 

فاملرأة تس�تمر يف أداء املناسك وإن اكنت حائًضا أو نفساء، 
غ�ر أنه�ا ال تطوف بابليت ح�ى تطهر، فإن خش�يت أن تفوتها 
رفقته�ا، ول�م يمكن تأخرهم ح�ى يذهب حيضه�ا، فقد أجاز 
بع�ض العلماء إذا خش�يت فوات رفقتها أو س�فرهم: أن تطوف 

بابليت بعد أن تشد نفسها بما يمنع تلوُّث احلرم.
أما طواف الوداع فهو مرفوع عنها.





النيابة عن الغير في الحج
ع�ن عب�د اهلل ب�ن عب�اس -ريض اهلل عنهما- ق�ال: »اكن 
الفض�ل ب�ن عباس ردي�ف))) رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فجاءت�ه امرأة من 
)خثعم) تس�تفتيه، فجعل الفضل ينظر إيله�ا وتنظر إيله، فجعل 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ي�رصف وجه الفضل إىل الش�ق اآلخ�ر. قالت: يا 
رس�ول اهلل، إن فريضة اهلل ىلع عباده يف احلج أدركت أيب ش�يًخا 
كبًرا ال يس�تطيع أن يثبت ىلع الراحل�ة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. 

وذلك يف حجة الوداع«))).
وع�ن عب�د اهلل ب�ن عب�اس -ريض اهلل عنهما- ق�ال: »إن 
مة، قال: وَمْن  رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص س�مع رجال يقول: بليك عن ُش�ْ�ُ
ُش��مة؟ قال: أخ ل، أو قريب ل، فقال: أحججت عن نفس�ك؟ 

مة«)3). قال: ال، قال: فحج عن نفسك، ثم حج عن ُشْ�ُ
ويؤخذ من هذين احلديثني: أنه جيوز أن ينوب اإلنسان عن 
غ�ره يف احلج فيحج عنه، س�واء اكن ذلك تط�واًع منه، أو مقابل 

.
ً

األجر وانلفقة، برشط أن يكون قد حج عن نفسه أوال

)))  رديف: راكب وراءه ىلع ادلابة.
)))  أخرجه ابلخاري )538))، ومسلم )5)33).

)3)  أخرج�ه أب�و داود )3)8))، وابن ماجه )5)30)، وصححه ابن خزيمة )3039)، 
وابن حبان )3988).
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وبرشط أن يكون املنيب اعجًزا عن اخلروج للحج بنفسه: 
بموت، أو كرس، أو عجز بدين، أو اعهة، أو مرض ال يرىج شفاؤه، 
أو اكن حمبوًس�ا آيًس�ا من اخل�الص، وُيلَحق به األع�ىم يف رواية 

عند احلنفية.
ومن به مرض يُْرىَج زواهل وشفاؤه منه لم جيز هل أن يستنيب 

غره.





بيان مناسك الحج والعمرة على 
سبيل اإلجمال

)- أول أعم�ال احل�ج والعمرة: اإلحراُم م�ن ميقاته الزماين 
وامل�اكين، وبالكيفي�ة املرشوع�ة اآليت بيانه�ا عن�د احلديث عن 

اإلحرام.
)- ث�م دخول مكة، ويقوم املعتمر بط�واف الركن، فيطوف 
سبعة أش�واط بدًءا من احلجر األس�ود، أو حماذاته تماًما، وحبيث 
يكون ابليت عن يساره، ولكما وصل إىل احلجر األسود َقبَّله )إن 

ًا. استطاع) أو أشار إيله مك�ِّ
3- ثم يسىع بني الصفا واملروة سبعة أشواط.

4- فإذا س�ىع حلَق املعتمر ش�عره )إذا اكن رجال، وال حتلق 
، وحتلل من إحرامه. املرأة)، أو قَرصَّ

هذه يه أعمال العمرة.
وإحرام احلج عىل ثالثة أنواع: 

1- اإلفراد: ويَُس�ىمَّ الُمحِرم به ُمْف�رًِدا، وهو أن يرم باحلج 
مفرًدا عن العمرة. واحلاج املفرِد ليس عليه هدي واجب، لكن 

يسن هل أن يتطوع به.
2- الِمـران: ويَُس�ىمَّ املحرم ب�ه قاِرنًا، وه�و أن يرم باحلج 
والعم�رة مًعا، أو ي�رم باحلج قبل ابلدء يف ط�واف العمرة، واكن 
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ذل�ك يف أش�هر احل�ج، فتن�درج أعمال العم�رة يف أعم�ال احلج، 
ويتحد امليقات والفعل، وعليه هدي إن اكن من غر أهل مكة. 
ولو أحرم باحلج ثم أحرم بالعمرة فال يصح إحرامه بالعمرة.
3- التمتع: ويَُس�ىمَّ املحرم به ُمتََمتًِّعا، وهو أن يرم بالعمرة 
-يف أش�هر احل�ج- م�ن ميقات ب�دله، ويدخل مك�ة، ويفرغ من 
أفع�ال العم�رة، ثم يتحلل بع�د الفراغ من العم�رة، ويل هل لك 
ما اكن حمظوًرا عليه بس�بب اإلحرام، ثم يعيد اإلحرام باحلج من 
مكة، وعليه هدي؛ تلمتعه إن اكن من غر أهل مكة، برشط أال 

يعود إىل بدله بعد عمرته وقبل حجه.
ف�إذا اكن احل�اجُّ متمتًع�ا قَرصَّ ش�عره، وحتلل م�ن إحرامه، 

وانتظر قدوم يوم الرتوية )اثلامن من ذي احلجة). 
أم�ا القارن واملف�رد فهما ىلع إحرامهم�ا إن قدما مكة قبل 
ي�وم الرتوية، ويطوف القارن واملفرد طواف القدوم؛ حتية للبيت 
احلرام، وهلما أن يس�عيا بني الصفا واملروة، وهذا السي من أراكن 
احلج، وهلما أن يؤخرا السي إىل ما بعد طواف اإلفاضة، ويبقيان 

ىلع إحرامهما.
وأما عن األفضل من هذه األنواع اثلالثة، فهو حمل خالف 

بني العلماء:
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فأفضلها عند املالكية والشافعية: اإلفراد، ولكن املالكية 
قالوا بأنه يليه يف األفضلية الِقران فاتلمتع، بينما يرى الش�افعية 

أن اذلي يليه يف األفضلية هو اتلمتع، فالِقران. 
وعن�د احلنفية األفض�ل من األنس�اك اثلالثة ه�و الِقران، 

فاتلمتع، فاإلفراد. 
ويرى احلنابلة أن اتلمتع أفضل، فاإلفراد، فالِقران. 

ويف مثل هذه األمور املختلف فيها بني العلماء فإن امللكَّف 
هل أن يقدل أيًّا منها، وإذا أخذ بأيرسها ىلع نفس�ه فإنه يوفر بذلك 

طاقته ابلدنية وانلفسية ألداء املناسك ىلع أفضل ما يمكنه.

أعال يوم الرتوية )الثاقل قل ذي احلجة(:
)- فإذا اكن يوم الرتوية، أحرم املتمتع مرة أخرى ناوًيا احلج. 
)- ث�م خيرج احلاج )املتمتع والقارن واملفرد) يف يوم الرتوية 
إىل مىن، فيصي الظهر بها، ويبيت بها يللته، حى يصي الفجر.

أعال يوم عرفة )التاسع قل ذي احلجة(:
)- ث�م خي�رج مع رشوق ي�وم عرفة إىل نِم�رة، فيبىق بها إىل 

صالة الظهر، فيصليها يه والعرص مجع تقديم.
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)- ثم خيرج إىل جبل الرمحة بعرفة، أو أي ماكن بها، فيقف 
بها حى غروب الشمس.

3- ثم يتحرك من عرفة بعد الغروب حى يصل إىل املزدلفة، 
فيصي باملزدلفة املغرب والعشاء مجع تأخر. 

4- ث�م يبي�ت باملزدلفة ح�ى يصي الفجر به�ا، صباح يوم 
انلحر )يوم العارش من ذي احلجة).

أعال يوم النحر )يوم العارش قل ذي احلجة(:
)- يظ�ل احل�اج باملزدلفة حى يصي به�ا الفجر، أي: فجر 

ايلوم العارش من ذي احلجة. 
)- ثم يقف باملش�عر احلرام، وه�و باملزدلفة، من بعد صالة 

ا. الفجر حى يسفر ضوء الفجر ويظهر ِجدًّ
ا يوم  3- ثم يتحرك -بعد إس�فار الفجر وظه�ور ضوئه ِجدًّ
الع�ارش- قبل طلوع الش�مس، فيتجه إىل مىن م�رة أخرى، فإذا 

وصل إىل مىن قام بريم مجرة العقبة الك�ى بسبع حصيات. 
4- ثم يذبح هديه، ويلق ش�عره أو يقرص، ويتحلل اتلحلل 
: اتلحل�ل األصغ�ر، أو: اتلحل�ل األول، فيحل هل لك  اذلي يَُس�ىمَّ

شء إال النساء.
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5- ثم يعود احلاج إىل مكة املكرمة، فيطوف طواف اإلفاضة.
6- ويس�ىع املتمتع السي اذلي هو ركن من أراكن احلج، أما 
سعيه األول فهو معدود من مناسك العمرة الي قدمها ىلع احلج. 
7- وأم�ا املف�رد والقارن فال يس�عيان إن اكنا قد س�عيا مع 
ط�واف القدوم، حيث يُْكتَ�َ� يف حالة اإلفراد والِقران بس�ي 

واحد.
8- وب�أداء ط�واف اإلفاض�ة يتحلل احلاج -س�واء املتمتع 
والق�ارن واملفرِد- اتلحلَل األك� )اتلحل�ل اثلاين)، فيحل هل لك 

شء اكن حمظوًرا عليه بسبب اإلحرام.
9- ث�م يع�ود احلاج من يوم�ه )وهو ايلوم الع�ارش) إىل مىن 

ويبيت بها. 

أيـام الترشيق )قل اليـوم احلادي عرش قـل ذي احلجة إىل اليوم 
الثالث عرش(:

)- يب�ىق احل�اج بمىن ح�ى إذا زالت الش�مس عن وس�ط 
الس�ماء ظه�ًرا م�ن أول أيام الترشي�ق )ايلوم احل�ادي عرش من 
ذي احلج�ة) ذه�ب إىل ريم اجلم�رات، ف�ريم لك مج�رة بس�بع 
حصي�ات، وتكون احلص�اة بقدر حبة الف�ول أو انلواة، ويرايع 
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الرتتيب بني اجلمرات، فيبدأ باجلمرة األوىل، ثم الوسطى، ثم مجرة 
العقب�ة الك�ى، فيكون جمموع ما يرميه يف ايلوم الواحد إحدى 

وعرشين )))) حصاة. 
)- ثم يبيت بمىن، حى إذا زالت الش�مس من ايلوم اثلاين 
م�ن أيام الترشيق )ايل�وم اثلاين عرش من ذي احلجة) ذهب لريم 

اجلمرات أيًضا.
3- ف�إن تعجل واكت� بيومني نزل مك�ة بعد يومني فقط 
م�ن ريم اجلم�رات يلطوف ط�واف ال�وداع، وال يب�ىق إىل ايلوم 
اثلالث، وىلع من أراد اتلعجل أن يغادر ِمىن قبل غروب الشمس 

من ثاين أيام الترشيق )اثلاين عرش من ذي احلجة).
4- وإن ل�م يتعجل بات بم�ىن الليلة اثلاثلة، حى إذا زالت 
الش�مس من ايلوم اثلالث من أيام الترشيق )ايلوم اثلالث عرش 

من ذي احلجة) ذهب لريم اجلمرات.
5- وبع�د ريم اجلم�رات ي�زل احلاج مكة لط�واف الوداع 

وصالة ركعي الطواف بعده. 
6- ويستحب بعد طواف الوداع وركعتيه أن يدخل الكعبة 
-إن اس�تطاع- ويص�ي فيها، ويدع�و يف أراكنها، ث�م يدعو عند 

امللزَتم.
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7- وبهذا يكون قد أدى نس�كه ىلع صفة الكمال، وعليه 
ا  أن يغ�ادر مك�ة إىل وطن�ه أو أي ماكن ش�اء، نس�أل اهلل هل حجًّ

م�وًرا، وذنبًا مغفوًرا.







بيان مناسك الحج على سبيل 
التفصيل

أركان احلج:
ركن احلج يف االصطالح: ما ال بُدَّ من فعله، وال جيزئ عنه 

دٌم وال غُره. 
وأراكن احلج أربعة:

)- اإلحرام.
)- السي بني الصفا واملروة.

3- الوقوف بعرفة.
4- طواف اإلفاضة.

الركل األول: اإلحرام:
اإلحرام هو: ِنيَّة أحد النُُّس�َكنْيِ -احل�ج أو العمرة- أو هما 
مًعا، مفرًِدا، أو قارنًا، أو متمتًعا، وهو ركٌن من أراكن احلج والعمرة، 

ال يصحان بدونه.
واإلحرام باحلج هل ميقاٌت زماين وميقات ماكين:

فامليمات الزقاين: من أول يللة عيد الفطر يف شوال إىل فجر 
ي�وم انلحر، أي: جيوز لك أن حترم باحلج من هذا الوقت، ويفوت 

اإلحرام باحلج بعد فوات فجر يوم انلحر. 
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وأما العمرة فيصح اإلحرام بها يف أي وقت.
أقـا امليمات املكاين: فيختلف بالنس�بة مل�ن يقيم يف مكة أو 

داخل حدود احلرم، ومن يقيم خارجه: 
أوال: املقي�م يف مكة: خيتلف ميق�ات امليك باختالف نوع 
النُّسك؛ فبالنسبة للُمْفرِد واملتمتِّع: ُيرم من مكة، سواٌء اكن من 

أهلها أم ال. 
وبالنس�بة للمعتم�ر والق�اِرن: خيرج املقيم يف مك�ة للِحلِّ 
-وهو ما اكن خارج دائرة احلرم-؛ يلجمع -يف إحرامه- بني احلل 

نَُّة أن خيرج إىل منطقة اتلنعيم فيحرَم منها. واحلرم، والسُّ
ثانيًا: املقيم خارج مكة )بعد املواقيت): 

أ- ذو احلُليفة: ميقات أهل املدينة ومن وراءها ممن يأيت ىلع 
املدينة، كأهل الش�ام اآلن، ويه أبعُد املواقيت من مكة، وأقربها 

"، واكن ملسو هيلع هللا ىلص يرم من مسجدها. إىل املدينة، وبها "آبار عيٍّ
ب- اجلُْحفة: ميقات أهل الشام قديًما، ومن جاء من قِبَِلها 
كأهل مرص واملغرب، ويه قرية َخِربة بني مكة واملدينة ىلع بعد 
87) ك�م من مك�ة، ويرم احلجاج اآلن م�ن "رابغ" -ىلع بعد 
 منها، وتق�ع قبل اجلحفة إىل 

ً
04) كم ش�مال غ�رب مكة- بدال
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جهة ابلحر، فاملح�رم من "رابغ" حمرم قبل امليقات. وقد قيل: إن 
اإلحرام منها أحوُط؛ لعدم اتليقن بماكن اجلحفة. 

ج- يَلَْملَ�م: جبل من جبال تِهامة، ىلع مرحلتني من مكة: 
54 ك�م جن�وب مك�ة، ويه ميقات أه�ل ايلمن وَم�ن جاء ِمن 

قِبَِلها. 
د- قَ�ْرن املن�ازل: ىلع مرحلت�ني من مك�ة: 94 كم رشق 

مكة، ويه ميقات أهل ند.
ه- ذات ِع�ْرق: ويه قري�ة َخِرب�ة اآلن ىلع مرحلت�ني من 
مكة أيًضا: 94 كم شمال رشق مكة، ويه ميقات أهل العراق، 

وُخراسان، وفارس، ومن وراءهم.
ثاثلًا: امليقات املاكين للساكن بني مكة واملواقيت: 

ميقات�ه هو ابل�دلة الي يس�كن فيه�ا؛ فَمن اكن مس�كنه 
بني مك�ة وامليقات فميقاته هو مس�كنُه، وال يلزمه اذلهاب إىل 

امليقات، وال جيوز هل جماوزة مسكنه بغر إحرام. 
ة، في واقعٌة بني مكة وأقرب املواقيت ىلع  ومثاهل: أهل ُجدَّ
بعد )7 كم تقريبًا من مكة إىل جهة الغرب، فميقات أهل جدة 

هو مساكنهم.
- م�ن ح�اذى واحًدا من ه�ذه املواقيت -ول�و ببحر- فإنه 

يُندب هل اإلحراُم منه. 
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- من تعدى امليقاَت بال إحرام فعليه أن يرجع إىل امليقات، 
م�ا لم يمنع�ه عذٌر من الع�ودة إىل امليقات، ويس�قط عنه الَهْدي 
إذا رج�ع إىل امليق�ات وأحرم من�ه، برشط أال يك�ون قد بدأ يف 
املناس�ك، أم�ا لو جتاوز امليقات من غر إح�رام ثم أحرم وبدأ يف 

املناسك فيلزمه اهلْدي، وال يسقط عنه بالعودة إىل امليقات.
لِباس امُلْحِرم:

ع�ن ابن عم�ر -ريض اهلل عنهم�ا- أن انليب ملسو هيلع هللا ىلص ُس�ئِل: ما 
يلب�س املحرم؟ فق�ال: »ال تلبس�وا الُقُم�ص)))، وال العمائم، وال 
الرساوي�الت)))، وال ال�ان�س)3)، وال اخِلف�اف)4)، إال أحٌد ال جيد 
انلعل�ني، فليلبس اخلفني، ويلقطْعهما أس�فَل م�ن الكعبني، وال 

ه الزعفران وال الَورْس)5)«)6). تلبسوا من اثلياب شيئًا مسَّ

)))  مجع قميص.
)))  الرسوال: ثوب يغطي الرسة والركبتني وما بينهما.

)3)  مج�ع برن�س، وال�نس: غط�اء للرأس طويل، اكن يلبس�ه الزه�اد يف الزمن 
األول.

)4)  مجع خف: وهو اكحلذاء.
)5)  ال�ورس: ن�وع من أوراق الش�جر ذات الراحئة العطري�ة، يطحن وختضب به 
الع�روس جس�مها؛ لفائدته يف صحة اجلدل. وقيل يف حكم�ة حتريمه ىلع املحرم: 
إن اثل�وب املصبوغ بالورس يقوي ابلاه )الرغبة اجلنس�ية)، واملحرم حمظور عليه 

اجلماع ودواعيه.
)6)  أخرجه ابلخاري )5863)، ومسلم )848)) عن ابن عمر ريض اهلل عنهما.
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ق�ال العلماء: ه�ذا من بديع الكالم وجزهل، فإنه ملسو هيلع هللا ىلص ُس�ئل 
عما يلبسه املحِرم، فقال: ال يلبس كذا وكذا، فحصل يف اجلواب 
أن�ه ال يلبس املذكورات، ويلبس ما س�وى ذلك، واكن اتلرصيح 
بم�ا ال يلبس أوىل؛ ألن�ه منحرص، وأما امللب�وس اجلائز للمحرم 
فغ�ُر منح�رص، فضبط اجلميع بق�وهل ملسو هيلع هللا ىلص: ال يلبس ك�ذا وكذا. 

يعي: ويلبس ما سواه.
وأمج�ع العلم�اء ىلع أن�ه ال جي�وز للُمحرم لُبْ�س شء من 
ه�ذه املذك�ورات، وأنه نبَّه بالقمي�ص والرساويل ىلع مجيع ما يف 
معناهم�ا، وهو ما اكن حُمِيًطا، خَمِيًط�ا، معموال ىلع قدر ابلدن، أو 

ىلع قدر عضو منه.
ونبَّه ملسو هيلع هللا ىلص بالعمائم وال�انس ىلع لك ساتر للرأس، خميًطا اكن 

 

أو غ�ره، حى العصابة، فإنها حراٌم ىلع املحرم، فإن احتاج إيلها 
ة أو صداع أو غرهما جاز لبس�ها، ولزمته الفدية، وسيأيت  لَش�جَّ

بيانها.
ونبَّ�ه ملسو هيلع هللا ىلص باخِلف�اف ىلع لك س�اتر للرِّْج�ل: م�ن م�داس، 

وجورب، وغرهما.
وق�وهل ملسو هيلع هللا ىلص : »إال أح�ٌد ال جي�د انلعل�ني فليلب�س اخلفني، 

ويلقطعهما أسفل من الكعبني«. 
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قال مجهور العلماء: ال جيوز لبس�هما إال بعد قطعهما أسفل 
من الكعبني، وعند احلنابلة أنه إن لم جيد نعلني فله لبس اخلفني 
م�ن غر قطع، وال فدية عليه. واجلمهور ىلع أنه إن لبس اخلفني 
من غر قطع فعليه الفدية، وإن لبس�هما بعد قطعهما أس�فل من 

الكعبني فال فدية عليه؛ ألنه لو وجبت فدية بليَّنها ملسو هيلع هللا ىلص. 
وه�ذا لكه حك�م الرجال. وأم�ا املرأة فيباح هلا س�رُت مجيع 
بدنها بكل ساتر: من خميط وغره، إال سرت وجهها بانلقاب؛ فإنه 
نت من تغطية وجهها بيشء ال يالمس برشتها  حراٌم، أما لو تمكَّ

فال يرم عليها، وال تلزمها الفدية.
واألصح حتريم سرت يديها بالقفازين، ويف احلديث الصحيح: 

اَزيِْن«.  ُقفَّ
ْ
بَُس ال

ْ
 تَل

َ
ُمْحِرَمُة َوال

ْ
ُة ال

َ
َمْرأ

ْ
 تَنْتَِقُب ال

َ
»َوال

يب  ونبَّه ملسو هيلع هللا ىلص بالورس والزعفران ىلع ما يف معناهما، وهو الطِّ
-العط�ور- فيحرم ىلع الرجل واملرأة -بعد اإلحرام- مجيُع أنواع 
الطي�ب. واملراد: ما يقصد ب�ه الطيب، وأما الفواكه ذات الراحئة 
�يح، وحنو ذلك- فليست  الطيِّبة -اكتلفاح، وأزهار ال�اري اكلشِّ
حب�رام؛ ألنها ال تُقَصد للطي�ب، ويف حكم ذلك أيًضا املنظفات 
ا 

ُ
رة اكلصابون؛ فإنها ال تَُسىمَّ طيبًا، فيجوز للمحرم استعماهل املعطَّ
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ىلع املختار للفتوى، وإن اكن األحوط أن يستعمل املنظفات غر 
املعطرة، خروًجا من اخلالف.

ه الزعفران وال  وقوهل ملسو هيلع هللا ىلص: »وال تلبسوا من اثلياب شيئًا مسَّ
الورس«.

أمجع�ت األمة ىلع حتريم لبس اثلياب املَطيَّبة بأي نوع من 
أنواع الطيب أثناء اإلحرام، أما اتلطيُّب لإلحرام يف ابلدن فجائٌز 
يف ابل�دن اتفاقً�ا، واجلمه�ور ىلع منع�ه يف اثلوب عن�د اإلحرام، 
وأج�ازه الش�افعية عن�د اإلح�رام حى لو ظ�ل في�ه الطيب بعد 
يُب ما زال فيه،  اإلح�رام، ف�إن نزعه أثناء اإلحرام ثم لبس�ه والطِّ
فله�م قوالن يف الفدية: قوٌل بوجوبه�ا، وقوٌل بعدم الوجوب؛ ألن 

ا عنه. األصل يف اثلوب الزُع واللُّبس، فصار معفوًّ
واحلكمـة يف حتريـم الطيـب والنسـاء: أن يبعده ع�ن الرتفُّه 
الزائ�د، واالنهماك يف زينة ادلني�ا ومذاتها، وجيتمع همه ملقاصد 

اآلخرة.
ويس�توي يف حتريم الطيب: الرجُل واملرأُة، وكذا يستويان يف 
مجيع حمرمات اإلحرام س�وى اللباس كما س�بق بيانه؛ فإنه جيوز 

للمرأة فيه ما ال جيوز للرجل. 
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وأما من لم جيد بلاًسا لإلحرام بالرشوط املتقدمة، فثبت عنه 
ملسو هيلع هللا ىلص من حدي�ث ابن عباس ريض اهلل عنهما أنه قال: »الرساويل 

ملن لم جيد اإلزار، واخلفان ملن لم جيد انلعلني«))).
وه�ذا رصيٌح يف ج�واز لُبْس الرساويل للمح�رم إذا لم جيد 
إزاًرا، فالص�واب إباحتُه حبديث اب�ن عباس -ريض اهلل عنهما- 
ة فيه ىلع املنع؛ ألنه  وغره، أما حديث ابن عمر الس�ابُق فال حجَّ
ُذك�ر يف حالة وج�ود اإلزار، ويف حديث اب�ن عباس -ريض اهلل 

عنهما- يف حالة عدمه، فال منافاة بينهما. 
وإذا لم جي�د إزاًرا فلبس الرساويل فال فديَة عليه، كما هو 

قول الشافعية واحلنابلة))).

احِلْكمة قل لباس اإلحرام:
قال العلماء: واحلكمة يف حتريم اللباس املذكور ىلع املحرم 
ورضورة بلاس�ه اإلزار وال�رداء- أن يبع�د ع�ن الرتفه، ويتصف 
بصفة اخلاش�ع اذليل�ل لربه العزيز ، ويلتذك�ر أنه حمرم يف لك 
وقت، فيكون أقرَب إىل كرثة ذكره هلل، وأبلَغ يف مراقبِته هلل تعاىل 

)))  أخرجه مسلم ))85)).
)))  ينظر فيما سبق: رشح انلووي ىلع مسلم )8  / 73).
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وامتناِعه من ارتك�اب املحظورات، ويلتذكر به املوت، وبلاس 
األكفان، ويتذكر ابلعث يوم القيامة.

حمظورات اإلحرام:
ل ىلع قدر اجلسم أو  )- لبس الَمِخيط الُمِحيط، وهو ما فُصِّ
بَُس 

ْ
 يَل

َ
العضو باخلياطة؛ لقوهل ملسو هيلع هللا ىلص ملا سئل عما يلبس املحرم: »ال

 ثَْوًبا 
َ

نَُس، َوال ْ�ُ
ْ
 ال

َ
اِوي�اَلِت، َوال َ  الرسَّ

َ
َعَمائِ�َم، َوال

ْ
 ال

َ
َقِمي�َص، َوال

ْ
ال

 َورٌْس«.
َ

ُه َزْعَفَراٌن، َوال َمسَّ
)- تغطي�ة الرأس أو جزء منه بالنس�بة للرجل، فيجب ىلع 
الرجل كش�ف رأسه، لكن جيوز هل أن يس�تظل باملظلة وحنوها؛ 

تلجنب أشعة الشمس.
3- تغطي�ة الوجه أو جزء منه بالنس�بة للمرأة، إال ما يتاج 

إيله لسرت الرأس فال يرم تغطيته.
واملمن�وع عليها ه�و تغطية الوجه بما يالم�س البرشة، أما 
ل�و تمكنت من تغطية وجهها بيشء ال يالمس برشتها فال يرم 

عليها، وال تلزمها الفدية.
ق الشعر أو دهنه.

ْ
4- َحل

يب يف اثلوب وابلدن. 5- استعمال الطِّ
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6- تقليم األظافر.
7- قتل الصيد.

8- عقد انلاكح نلفس�ه أو لغره بوالية أو واكلة؛ لقوهل ملسو هيلع هللا ىلص: 
 خَيْطُب«. أما اخِلْطبة فتُكره.

َ
 ُينَْكُح، َوال

َ
ُمْحِرُم، َوال

ْ
 َينِْكُح ال

َ
»ال

9- مقدمات الوطء: من اللمس واتلقبيل بشهوة... إلخ. 
ل اإلح�رام وإىل اتلحلل األول،  فتح�رم هذه األش�ياء من أوَّ
ويب�ىق اجلم�اع ودواعيه حمرًما إىل اتلحلل اثل�اين، ومن فعل أيَّ 
م منها وجبت عليه الفديُة إن اكن اَعِمًدا باإلمجاع، وإن اكن  حمرَّ

نَاِسيًا فال فدية ىلع الصحيح. 

سنل اإلحرام: 
)- يَُسنُّ للُمحِرم تلبيٌة موصولٌة باإلحرام. 

فيُلَ�يبِّ اتبااًع لس�نة انل�يب ملسو هيلع هللا ىلص فإن اقترص ىلع تلبية رس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ويه: »بلي�ك امهلل بلي�ك، بلي�ك ال رشي�ك ل�ك بليك، 
إن احلم�د وانلعم�ة لك وامللك، ال رشيك لك« فحس�ن، وإن زاد 
عليه�ا فحس�ن. قال أه�ل العلم: هل أن يزيد عليها ما ش�اء؛ فقد 
روى اإلم�ام مالك عن نافع عن ابن عمر-ريض اهلل عنهما- أنه 
اكن يزيد فيها: "بليك وس�عديك، واخل�ر بيديك، والرغباء إيلك 
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والعمل". وعمر ☺ اكن يقول بعد اتللبية: "بليك ذا انلعماء والفضل 
واثلناء احلس�ن، بلي�ك مرهوًبا منك ومرغوًب�ا إيلك"، واكن أنس 
ا، َتَعبُّ�ًدا وِرقًّا")))؛ وذلك ألن أمر  ا حقًّ يق�ول ىف تلبيته: "بليك حقًّ
اذلك�ر وادلاعء مب�ي ىلع الس�عة، والع�ة فيه حيث جيد املس�لُم 

قلبَه.
ويب�دأ احلاج واملعتم�ر باتللبية بعد اإلح�رام إىل أن يدخل 
مكة ويرى ابليت احلرام، وإال فيف األمر سعة، وال بأس باتللبية 

يف الطواف والسي عند بعض العلماء. 
ويس�ن للح�اج أن ي�رشع يف اتللبي�ة ثاني�ًة بع�د الطواف 

والسي، وإن اكنت باملسجد احلرام.
ويس�ن للمعتم�ر أن يس�تمر يف اتللبي�ة إىل أن يتحل�ل م�ن 

عمرته باحللق أو اتلقصر.
ويس�ن للحاج أن يستمر يف اتللبية إىل أن يريَم مجرة العقبة 
ي�وم انلح�ر، أو يطوف ط�واف اإلفاضة، وي�رشع يف اتلحلل يوم 
انلحر -يوم العارش- فيقطع اتللبية عند ذلك، ويشتغل باتلكبر. 

)))  رشح صحي�ح ابلخاري أليب احلس�ن ب�ن بطال املال�يك )4  / 4))، ط. مكتبة 
الرشد).
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ويَُس�نُّ أن يتوس�ط املليب يف علوِّ صوت�ه باتللبية، حبيث ال 
يشق عليه.

ويَُسنُّ تكرار اتللبية لك مرة ثالث مرات ىلع األقل.
ويَُس�نُّ م�واالة اتللبية، فال يقطعها بك�الم وال غره حى 

يفرغ من املرات اثلالثة.
ويَُس�نُّ اإلكث�ار من اتللبية، ال س�يما عند تغاي�ر األحوال، 
كإقب�ال الليل، وانله�ار، والصع�ود، واهلبوط، واجتم�اع الرفاق، 
والقي�ام، والقع�ود، والركوب، وانل��زول، وأدب�ار الصلوات، ويف 
املس�اجد لكها. ويستحب ادلاعء بعدها، فيليب ىلع لك حال قائًما 
 وصاعًدا، سواٌء اكن 

ً
وقاعًدا، وماش�يًا وراكبًا، ومضطجًعا، ونازال

متوضئًا، أو غَر متوضئ، وسواء اكنت املرأة حائًضا أو نفساء. 
)- ويسن للمحرم إزالة شَعثه قبل الُغسل؛ بأن يقص أظفاره 
ح- شعر  ل –يرسِّ وشاربه، ويلق اعنته، وينتف شعر إبطه، ويرجِّ

رأسه. 
3- ويسن لإلحرام غسل متصل به، متقدم عليه، اكجلمعة.
4- ويس�ن لبس إزار بوس�طه، ورداء ىلع كتفيه، ونعلني يف 

رجليه.
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5- ويسن ركعتان بعد الغسل وقبل اإلحرام، وجيزئ عنهما 
الفرض. 

الركل الثاين: السعي بني الصفا واملروة: 
الس�ي ب�ني الصفا واملروة س�بعة أش�واط، تبدأ م�ن الصفا 
وختتم باملروة، ويش�رتط يف الس�ي أن يكون بعد طواف، س�واٌء 

اكن ركنًا أو واجبًا أو نفال.

الصفة املستحبة للسعي بني الصفا واملروة:
اصع�د ىلع الصفا ح�ى ترى الكعب�ة املرشفة م�ن ابلاب، 
واس�تقبل الكعبة، وقل: نويت أن أس�ىع بني الصفا واملروة س�ي 
احلج أو العمرة، س�بعة أش�واط، هلل تعاىل. مك�ً�ا مهلاًل حامًدا، 
داعيًا بما ش�ئت، فإن ادلاعء مس�تجاٌب يف هذا املوضع، ثم انزل 
متوجًه�ا حنو املروة ماش�يًا -بت�ؤدة واطمئنان- قائ�ال: رب اغفر 

وارحم، وجتاوز عما تعلم، إنك أنت األعز األكرم. 
واشتغل باذلكر والصالة ىلع انليب ملسو هيلع هللا ىلص حى يبىق بينك وبني 
امليل األخرض قدُر س�تة أذرع، فه�رول -أرسع يف امليش- حبيث 
يلتوي إزارك بس�اقيك دون عنت أو مبالغة، ناوًيا بذلك العبادة، 
ال املس�ابقة، ح�ى تتج�اوز امليل�ني األخرضين، ثم ام�ِش بتؤدة 
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-مشيًا مطمئنًّا- حى تصل إىل املروة، فاصعد عليها، وافعل كما 
فعلت ىلع الصفا من تكبر وتهليل وحتميد وداعء؛ فهذا ش�وٌط 
واحٌد، ثم ُعْد قاصًدا الصفا، وامِش يف موضع مشيك يف جميئك، 
وه�رول يف موضع هروتلك بني العلمني األخرضين، فإذا وصلت 
إىل الصف�ا فافعل كما فعلَت أوال، وه�ذه مرٌة ثانيٌة، وهكذا حى 

تكمل سبع مرات مبتدئًا يف لك مرة بالصفا خمتتًما باملروة.

سنل السعي:
)- يس�ن املواالة بني أش�واط الس�ي بال تفري�ق كثر، وال 

فصل طويل بينهما، بل يأيت بأشواط السي متتايلة. 
)- كم�ا يُس�تحب امل�واالة بني الس�ي والطواف، ف�إذا أتمَّ 

احلاج الطواف مع سننه استُِحبَّ هل السُي بني الصفا واملروة. 
3- يس�ن السي مشيًا للقادر ىلع امليش، فمن لم يقدر جاز 

هل أن يملَه غُره، أو يركَب. 
4- يس�ن اإلرساُع يف السي بني العلمني األخرضين -بطن 
َمل، ودون اجلري، ويفعل  الوادي سابًقا- وتكون رسعتُه فوق الرَّ

ذلك يف أشواط السي السبعة.
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5- يسن للسايع أن يرىق ىلع جبَي الصفا واملروة؛ حى ينظر 
إىل الكعبة؛ تأسيًا بانليب ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك؛ ألن انلظَر إيلها عبادٌة.

6- يسن طول القيام ىلع الصفا، وهو ناظٌر للكعبة مستقبل 
القبل�ة بوجه�ه، فإذا رأى الكعب�ة ك�َّ وهلَّل ثالثً�ا، ثم قال: اهلل 

أك� ىلع ما هدانا، ويدعو، كما يسن ذلك ىلع املروة أيًضا. 
وجيوز تقديُم السي ىلع الوقوف بعرفة إن ُطِلَب منه طواف 
الق�دوم؛ ب�أن اكن قد أحرم من خارج احلرم وقدم مكة، واتس�ع 
وقتُه لطواف القدوم والس�ي بني الصف�ا واملروة دون أن خيىش 

-لضيق الوقت- أن يفوتَه الوقوُف بعرفة. 
وجي�وز تأخ�ُر الس�ي ملا بع�د ط�واف اإلفاض�ة إن لم يقم 
بط�واف القدوم، بأن أح�رم من احلرم، أو خيش ف�واَت الوقوف 
بعرف�ة؛ لضي�ق الوقت مث�ال، أو أردف احل�ج ىلع العمرة دون أن 

خيرج من احلرم. 
واحلاصـل: أنه جيب ىلع القارِن س�ٌي واحٌد، هل أن يقوم به 

بعد طواف القدوم، أو بعد طواف اإلفاضة. 
أما املتمتِّع فيجب عليه سعيان: أوهلما يف العمرة الي يرم 
ا من مكة،  به�ا من ميقات بدله، وبعد أن يفرغ منها ينش�ئ حجًّ
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فيح�رم وي�أيت باملناس�ك حى يطوف ط�واف اإلفاضة، ويس�ىع 
السي اثلاين.

واملف�رِد جيب عليه س�ٌي واح�ٌد يؤدِّيه أثناء مناس�ك احلج، 
سواء بعد طواف القدوم أو اإلفاضة. 

الركل الثالث: الوقوف بعرفة:
الوقوف بعرفة هو ركُن احلجِّ األك�، والوقوف بعرفة يكون 

يوم اتلاسع، ولو حلظة، يف أي جزء من عرفة، ولو مارًّا بها. 
ويب�دأ وق�ت الوقوف بعرفة م�ن طلوع فجر ايلوم اتلاس�ع 
عند احلنابلة، ومن زوال ش�مس يوم اتلاسع -قبيل الظهر- عند 
األئمة اثلالثة، ويستمر وقت الوقوف إىل طلوع فجر يوم انلحر؛ 

يوم العارش من ذي احلجة. 
وأقل الوقوف اذلي يك�ون به مدِراًك للوقوف بعرفة هو أن 

يدرك فيها حلظًة.
واملسـتحب يف قـدر الوقـوف وصفتـه: الوقوف أس�فل جبل 
الرمحة -إن اس�تطاع، وإال فيف أي ماكن من عرفة- متوضئًا بعد 
أن يك�ون ق�د أدَّى صالة الظه�ر والعرص مجًعا وق�رًصا بنِمرة، 
مستمًعا للخطبتني، واالجتاه مع اإلمام إىل عرفة، ملزتًما بادلاعء 
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ع إىل اهلل تعاىل، حى غروب الشمس من يوم اتلاسع من  واتلرضُّ
ذي احلجة. 

الركل الرابع: طواف اإلفاضة:
الطواف الواقع يف احلج إما أن يكون ركنًا كطواف اإلفاضة، 
أو واجبًا كطواف الوداع -ىلع اخلالف يف وجوبه واستحبابه- أو 

نفال كطواف القدوم. 
وصفة الطواف كالتايل:

- ابتداء الطواف من احلجر األس�ود املركوز يف الركن اذلي 
قبل باب ابليت العتيق.

فيبت�دئ الطواف مطلًقا -س�واء اكن طواف�ه ركنًا، أو نفال، 
أو واجبًا- من ركن احلَجر األس�ود، فيستحب أن ياذيه الطائف 
يف م�روره جبمي�ع بدنه إن اس�تطاع من أول ش�وط إىل آخره، بأن 
يبت�دئ حركة الطواف من اجله�ة الي فيها الركن ايلماين، حبيث 
يص�ر مجيع احلجر األس�ود عن يمينه لو اكن احلاج مس�تقبال هل 
بوجهه، وبذلك يك�ون مارًّا جبميع بدنه ىلع مجيع أجزاء احلجر 
األسود، والواجب حماذاة احلجر، ولو ببعض بدنه بلعض احلجر. 
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ف�إن ابت�دأ من الركن ايلماين مثال ألىغ م�ا قبل ركن احلََجر 
واحتس�ب الط�واف بدًءا من ركن احلَج�ر، وإن بدأ الطواف من 
بعد ركن احلَجر -كأن بدأ من عند امللزَتم، أو باب الكعبة مثال- 

ألىغ هذا الشوط، وأاعد طوافه.
فإذا رشع يف طواف القدوم قال: نويُت طواف القدوم سبعة 
أشواط، إن اكن حمرًما باحلج فقط، أو: نويُت طواف العمرة سبعة 
أش�واط، إن اكن حمرًم�ا بالعم�رة، وإن اكن حمرًم�ا باحلج والعمرة 

قال: نويُت طواف القدوم سبعة أشواط. 
ويس�تحب االضطب�اع يف بداي�ة الط�واف، أو قبي�ل ابلدء 
فيه، واالضطباع: أن جيعل وس�ط ردائ�ه حتت كتفه األيمن عند 
إبطه، ويطرح طرفي�ه ىلع كتفه األيرس، ويكون منكبُه األيمن 

مكشوفًا. 
وال يسن االضطباع يف غر الطواف من أفعال احلج والعمرة.
ويس�تحب قبل ال�رشوع يف الطواف: تقبيُل احلجر األس�ود 
أول الطواف، كما يس�تحب هل تقبيله يف أول لك شوط، وليس هل 
أن يزاحم عليه، ويكون اتلقبيل بال صوت، وأكمل اتلقبيل أن 
يُقبِّل�ه ثالثًا يس�جد عليه جببهته بعد لك تقبيل�ة، فإن لم يمكنه 
يَْس�تَِلْمُه، واالستالم: أن يلمَسه بيده ثم يُقبِّلها، فإن لم 

ْ
تقبيله فَل
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يرُِشْ إيله من بعيٍد بيده أو بعود وحنوه، وال بأَس بتقبيل 
ْ
يَْستَِلْمُه فل

ما أشار به.
ث�م علي�ه أن يمرَّ جبمي�ع بدنه ىلع مجيع احلج�ر؛ وذلك بأن 
يس�تقبل ابليت ويق�َف ىلع جانب احلج�ر اذلي إىل جهة الركن 
ايلم�اين، حبي�ث يصر مجي�ع احلجر ع�ن يمينه، ويص�ر منكبُه 
األيم�ن عند طرف احلجر، ثم ينوي الطواف هلل تعاىل، ثم يميش 
مس�تقبل احلج�ر م�ارًّا إىل جهة يمين�ه حى جياوز احلج�ر، فإذا 

جاوزه استدار وجعل يسارَه إىل ابليت ويمينَه إىل خارج. 
ول�و فعل هذا من األول وترك اس�تقبال احلج�ر جاز، لكنه 

فاتته الفضيلة. 
ث�م يميش هكذا تلقاء وجهه طائًفا ح�ول ابليت لكه، فيمر 
ىلع املل�زَتم، وه�و ما بني الركن اذلي فيه احلجر األس�ود وابلاب، 
وس�ي بذلك ألن انلاس يلزتمونه عند ادلاعء، ثم يمر إىل الركن 
اثل�اين بع�د ركن احلجر األس�ود، ثم يم�ر وراء ِحجر إس�ماعيل، 
فيم�يش حوهل حى ينت�ي إىل الركن اثلالث، ويق�ال هلذا الركن 
مع اذلي قبله: الركنان الشاميان، وربما قيل: املغربيان، ثم يدور 
حول الكعبة حى ينتي إىل الركن الرابع املس�ىمَّ بالركن ايلماين، 
ث�م يمر منه إىل احلجر األس�ود، فيص�ل إىل املوضع اذلي بدأ منه، 
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فيكُمل هل حينئذ شوٌط واحٌد، ثم يطوف كذلك ثانية وثاثلة حى 
يكم�ل س�بعة أش�واط، فلك مرة م�ن احلجر األس�ود إىل احلجر 

األسود شوط، واألشواط السبعة طواف اكمل))).
- والواجب يف عدد أشواط الطواف أن يطوف سبعَة أشواط 
من احلََجر إىل احلََجر، ويس�تحب أن يكون الطواف متوايلًا بال 

فصل كثر بني األشواط السبعة، ويستحب امليش للقادر. 
- وكذلك يستحب استالم الركن ايلماين من ابليت إن قدر 
ث�م يقبل ي�ده، والركن ايلماين هو الركن اذلي يس�بق الركن اذلي 
به احلجر األس�ود، فإن قبَّله مبارشًة فال ب�أس به كما قال اإلمام 

الشافي ☺ يف "األم"))).
- أما الركنان ابلاقيان فال يستحب استالُمهما وال تقبيلُهما 
عند األئمة األربعة، لكنه إن مس�حهما فحسٌن؛ حيث ورد ذلك 
ع�ن بع�ض الصحاب�ة واتلابع�ني ريض اهلل عنه�م، ق�ال اإلم�ام 
الش�افي يف "األم": "فإن مس�حهما رجٌل كما يمسح سائر ابليت 
فحس�ٌن" )3)، بل إن قبَّلهما أيًضا فَحَس�ٌن. قال اإلمام الش�افي يف 

"األم": "وأيَّ ابليِت قبَّل فَحَسٌن" )4).
)))  ينظر فيما سبق: املجموع رشح املهذب )8  /3)).

)))  كتاب األم لإلمام الشافي ))  /70)).
)3)  كتاب األم ))  / )7)).
)4)  كتاب األم ))  / )7)).
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- وىلع ذل�ك فدع�وى أن اس�تالَمهما أو تقبيلَهما أو تقبيَل 
مٌة يه جمازفٌة غُر س�ديدة. قال اخلطيب  الركن ايلماين بدعٌة حُمَرَّ
الرشبي�ي: "واملراُد بعدِم َتْقِبيِل األراكن اثلالثِة إنما هو نيُف كونِه 
ُس�نًَّة، فل�و قبَّلَُهنَّ أو غرَه�ن ِمن ابليِت لم يك�ْن مكروًها، وال 
ْن هل؛ فإنَّه  ْوىل، بل يكون َحَسنًا.. قال اإلسنوي: فتََفطَّ

َ
ِخالَف األ

 .(((" أمٌر ُمِهمٌّ
- ويستحب للحاج اتلكبُر لكما قام بتقبيل احلجر األسود، 
أو وضع يده عليه، أو ملس�ه بعود وقبله بفمه، أو أش�ار إيله، كما 
يس�تحب هل أن يدع�و اهلل، ويصي ىلع انليب ملسو هيلع هللا ىلص. ويس�تحب أن 
يرم�ل الرج�ل -يرسع يف امليش- يف األش�واط اثلالثة األوىل من 
َمل هو اهلرولة، بأن  الط�واف، إال الزدحام يمنعه من ذل�ك. والرَّ
ترسع بمش�يك مقارًبا خطاك حى يلتفَّ ثوُبك ىلع س�اقك من 

الرسعة. 
- والرَمل مس�تحب يف حقِّ اذلك�ر فقط، وأما األنىث فيكره 
نَه فال يرمل؛ ألن 

ْ
َمل، فمن اكن معه نساء خياف أن ال يُْدِرك هلا الرَّ

الضعيف أمُر الركب.

)))  مغي املحتاج للخطيب الرشبيي ))  / 487).
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- وجيب ىلع الطائف أن جيعل ابليت -حني الطواف- عن 
يساره، فمن لم جيعل ابليت عن يساره لم ُيْعتَدَّ بطوافه، كما جيب 
خروُج لك ابلدن عن شاَذروان ابليت احلرام، وجيب اخلروج عن 
ِحجر إسماعيل عليه السالم، وال تضع يديك أثناء الطواف ىلع 
حائط احلجر األس�ود وال ىلع الش�اَذروان اذلي يف جدار ابليت، 
وال تدخ�ل يف إح�دى فتح�ي حج�ر إس�ماعيل، وإال ل�م ُيْعتَدَّ 
بطوافك؛ ألن ِحجر إسماعيل جزٌء من ابليت، فينبيغ أن يكون 
الطواف من ورائه، حبيث يكون الس�ور -نصف ادلائري- ىلع 

يسار الطائف. 
- وجي�ب الطه�ارة م�ن احل�دث، واخلب�ث، وس�رت العورة، 

اكلصالة. 
- ويستحب ادلاعء أثناء الطواف بما يب من: طلب علم، 

واعفية، وتوفيق، وسعة رزق. 
- ويس�تحب أن يقطع الط�واف لصالة الفريضة مجاعًة مع 
اإلم�ام الراتب، ثم يب�ي ىلع ما فعله من طوافه بعد س�المه من 

الصالة، فيكمل ما بيق هل من أشواط الطواف السبعة. 
- ويس�تحب -بعد الف�راغ من الط�واف- ادلاعُء بامللزَتم، 
وه�و جدار الكعبة اذلي بني احلََجر األس�ود وب�اب الكعبة؛ فإن 
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ادلاعء عنده مستجاب؛ فإما أن يدعو عنده بعد الطواف مبارشًة 
أو بع�د الركعتني، أو جيم�ع بينهما، أي يدعو م�رًة بعد الطواف، 

ومرًة أخرى بعد صالة الركعتني. 
- ويستحب صالة ركعتني بعد الفراغ من الطواف، وينوي 
بهما ركعي الطواف اللتني بعده، ويستحب أن تكون الركعتان 
خلف مقام إبراهيم عليه الس�الم، حبي�ث يكون مقام إبراهيم 
ه إىل مق�ام س�يدنا إبراهيم عليه  ب�ني احل�اج والكعبة، ف�إذا توجَّ
َقاِم إِبَۡرِٰه َۧم ُمَصل{ ]البقرة: 125[،  ُِذواْ ِمن مهَّ الس�الم ق�رأ: }َوٱتهَّ
ويق�رأ يف الركع�ة األوىل بع�د الفاحت�ة "الاكف�رون" ويف اثلاني�ة 
"اإلخالص"، وإن لم يتيرس فَليَُصلِّ يف حجر إس�ماعيل، وإال فيف 

بقية املسجد. 
ويس�تحب أن يدعَو عقب صالته بما يبُّ من أمور ادلنيا 

واآلخرة؛ ألنه يستجاب ادلاعء يف هذا املاكن. 
- ويستحب تقبيُل احلجر األسود بعد صالة ركعي الطواف 
وقب�ل اخل�روج من املس�جد إىل الس�ي، ف�إذا فرغ م�ن الصالة 
وادلاعء رجع إىل احلجر األس�ود فاْس�تَلََمُه وَقبَّلَ�ه، ويضع جبهته 
عليه، ثم يك� ثالثًا، ثم ينتقل إىل امللزتم -وهو بني باب الكعبة 

وركن احلجر األسود- ويضع صدره عليه، ويدعو بما شاء. 
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- ث�م يرجع إىل زم�زم، ويرشب من مائه�ا متضلًعا -يرشب 
امل�اء حى تمتل�ئ أضالعه- مس�تقباًل الكعبة، ذاكًرا اس�َم اهلل 

تعاىل، داعيًا عند رشبه، ناوًيا به دفَع العطش يوم القيامة. 
- ث�م خي�رج من ب�اب الصف�ا، ويق�دم الرج�ل اليرسى يف 

اخلروج، فإذا انتىه إىل الصفا بدأ بالسي.
- وطواف اإلفاضة ركٌن من أراكن احلج ال يصح احلج بدونه، 

وهو كطواف القدوم يف واجباته وسننه.
- وإذا ف�رغ احل�اج م�ن ريم مج�رة العقبة واذلب�ح واحللق 
استُِحبَّ هل أن يزل من مىن إىل مكة يوم انلحر لطواف اإلفاضة، 

عقب احللق، بال تأخر، إال لقضاء حاجة. 
- ويش�رتط أن يكون ط�واف اإلفاضة مس�بوقًا باإلحرام 
والوق�وف بعرف�ة، وأن يك�ون بع�د منتصف يلل�ة انلحر عند 
الش�افعية واحلنابل�ة، أم�ا احلنفي�ة واملالكي�ة فاش�رتطوا فيه أن 
يكون بعد طلوع فجر يوم انلحر -يوم العارش- واألمر يف ذلك 

واسع. 
- ويس�ن أن يكون ط�واف اإلفاضة عق�ب اذلبح واحللق 

بال تأخر. 
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- ف�إذا طاف احلاج طواف اإلفاضة حتلَّ�ل اتلحلُّل األك�، 
فيحل هل لكُّ ما اكن حمظوًرا عليه من حمظورات اإلحرام، ثم يعود 
احل�اج بعد ط�واف اإلفاضة م�ن يومه -وهو ايل�وم العارش- إىل 

مىن، فيصي الظهر بها إن استطاع، ويبيت بها أيام الترشيق.
- ويس�تحب أن يك�ون طواف اإلفاضة قبل حلول ش�هر 
م، ويكره للحاج تأخر طواف اإلفاضة بعد أيام الترشيق. الُمَحرَّ
�ُرك بعب�ادِة  - وم�ن أرسار الط�واف: أنَّ في�ه َحَرك�ًة تَُذكِّ

املالئكِة ويه َتُطوُف بابَليِت الَمْعُموِر.
 جع�َل ربُّنا  لكَّ شٍء يُس�بُِّح يف جَماهِل، فَجَع�َل الَكواِكَب 
ة،  �مَس َتُطوُف ح�وَل الَمَجرَّ �مِس، وَجَعَل الشَّ َتُط�وُف ح�وَل الشَّ
وهكذا؛ فأنَت َتُطوُف كما طافت الاكئناُت ويه تُسبُِّح ربَّها، وىلع 
ذلك فأنت تسُر يف حركِة الَكوِن، وألنَّ الكعبَة يف شماِل األرِض، 
فتَِج�ُد نَفَس�ك تط�وُف كط�واِف حركِة امل�اِء، فاملاُء يَ�ُدوُر بهذه 
، فإذ بَك تفَعل ِمثلَما تفعُل الاكئناُت  ماِلِّ الَكيِفية يف انلِّصِف الشَّ

ٞ ِف فَلَٖك يَۡسَبُحوَن{ ]يس: 40[. يف لكِّ شٍء، }َوُكّ
إذن أن�ت م�ع الكوِن، وم�ع عب�اِد اهللِ الصاحل�ني، وهكذا 
واُف باحلََركة، فهل تَْس�ُكُن أم َتتََح�رَُّك يف عبادتِك  �ُرَك الطَّ يَُذكِّ

هلل؟ ال، بل َتتََحرَُّك، فهو اذلي أَمَرَك باحلََركة.





واجبات الحج
يقص�د بالواجب هن�ا: ما يرم ترُكه اختي�اًرا لغر رضورة، 

وال يفسد النسُك برتكه، وينج� بادلم. 

1- اإلحرام قل امليمات:
فيج�ب ىلع من يريد اإلحرام باحل�ج أو العمرة أن يرم من 
ر أله�ل لكِّ جهة، ومعىن هذا أال يتج�اوَز امليقات  امليق�ات املقرَّ
وهو ال يزال حالال، فيجوز هل أن يرم من بدله، أو من املطار، أو 
م�ن امليناء، أو يف الطائرة، أو يف الس�فينة، أو من امليقات نفس�ه، 
ى امليقات وهو ما زال حالال، وجب عليه دٌم، فإن اعد  فإذا تع�دَّ

إىل امليقات -قبل اتللبس بنسك- سقط عنه ادلم. 

2- رقي اجلمرة الكربى:
بع�د ارحتال احلاج من املش�عر احلرام يتَّج�ه إىل مىن لريم 
مج�رة العقب�ة الك�ى بعد أن تُس�ِفر الش�مس، وه�و واجٌب من 

واجبات احلج. 
ويبدأ وقت الريم -ملن وقف بعرفة قبله- من منتصف يللة 
انلحر عند الشافعية واحلنابلة، ومن طلوع فجر يوم انلحر عند 
احلنفي�ة واملالكية، ويمت�د عند مجاعة من العلم�اء إىل آخر يوم 
م�ن أيام الترشيق؛ بناًء ىلع أن أيام م�ىًن اكلوقت الواحد، ومنهم 
م�ن جيع�ل هلا وقتني: وق�ت أداء؛ إىل غروب ش�مس يوم انلحر، 
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ووقت قضاء؛ من غروب شمس يوم انلحر إىل آخر أيام الترشيق، 
والوقت املستحب لرميها يبدأ من طلوع الشمس إىل زواهلا ظهَر 

يوم انلحر؛ العارش من ذي احلجة.
ويك�ون ريم اجلم�رة حبََجر صغر، كح�ى اخلْذف، وهو 

ا، وال كبًرا.  قدر حبة الفول، أو انلواة، وال يكون صغًرا ِجدًّ
ويس�تحب أن جيعل مكة عن يس�اره ومىن عن يمينه، أثناء 
ريم مجرة العقبة، خبالف الريم أيام الترشيق، فيس�ن أن يستقبل 

القبلة. 
وجي�ب أن يك�ون الريم بس�بع حصيات، س�بع مرات ىلع 

اجلمرة، لك مرة حبصاة واحدة. 
وحمل الرقي هو: ابلناء وما حوهل، أي ال بد من وقوع احلصاة 
يف احلوض، وال يتس�ب ما رماه من احلى فجاوز اجلمرة واقًعا 

بعيًدا عنها، كما ال يعت� ما وقع قبل أن يصل إيلها. 
وال ينب�يغ أن يريم احلاجُّ اجلمرَة بغ�ر احلى الصغر، وما 
يق�ع م�ن بعض انلاس م�ن ريم اجلمرة بانلع�ال وحنوها مما ينبيغ 

جتنبه.
ويستحب رميه حني وصوهل هلا بسبع حصيات يلتقطها من 
املزدلفة، وال مانع من اتلقاطها من أي ماكن، ويس�تحب اتلكبُر 
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م�ع لك حصاة عن�د ريم مجرة العقبة وغرها من بايق األيام، كما 
يس�تحب تتاب�ُع احلصيات بالريم، حبيث ال يفصل بينها بش�اغل 

من كالم أو غره. 

3- الذبح )اهلْدي(:
إذا رىم احل�اج مج�رة العقب�ة فعلي�ه أن يقوم بذب�ح هديه: 

للمتمتع والقارن وجوًبا، وللمفرِد استحبابًا. 

4- احللق أو التمصري: 
إذا ق�ام احلاج باذلبح، فعليه أن يقوم باحللق أو اتلقصر إذا 

اكن رجال، واحللق أفضُل. 
ها هو اتلقص�ر، وأما احللق في  أم�ا امل�رأة فالواجب يف حقِّ

منهيٌة عنه؛ ألنه يف حقها ُمثلة.
ر اذلبح  ويستحب كون اذلبح واحللق قبل الزوال، وهل أن يؤخِّ
إىل آخر أيام الترشيق كما هو األصح عند الش�افعية وغرهم، أما 
احللق فال خيتص بزمان وال ماكن، كما يستحب تقديم ريم مجرة 
العقبة ىلع اذلبح واحللق وطواف اإلفاضة، ويستحب أيًضا تقديُم 
انلح�ر ىلع احللق، كما يس�تحب تقديم اذلبح واحللق ىلع طواف 

ر بعضها صحَّ وال حرَج.  م بعضها وأخَّ اإلفاضة، فإن قدَّ
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5- رقي اجلمرات يف أيام الترشيق: 
بع�د أن ينتي احلاج من أعم�ال يوم انلحر جيب عليه ريُم 
اجلم�رات يف أي�ام الترشيق، وعلي�ه أن يريَم اجلم�رات اثلالث: 

األوىل، والوسطى، ومجرة العقبة. 
ووقـت الرقي: من زوال الش�مس إىل الغ�روب، وجيوز قبل 
ال�زوال للزح�ام، ب�ل جي�وز ريُم مجرات أي�ام الترشيق ب�دًءا من 
منتصف الليل من يوم احلادي عرش من ذي احلجة وهو أول أيام 
رها ملا بعد  الترشيق، وجيوز تأخر لك األيام إىل آخر يوم، فإن أخَّ
غروب ايلوم اثلال�ث من أيام الترشيق -وهو ايلوم اثلالث عرش 
من ذي احلجة- فعليه دٌم، وجيوز أيًضا عند مجاعة من الشافعية 

تقديم ريم يوم إىل يوم. 
ويك�ون الريم بس�بع حصي�ات -للك مجرة م�ن اجلمرات 
اثل�الث- يلتقطه�ا من أي حمل، ويس�تحب أن يس�تقبل القبلة 

أثناء الريم يف أيام الترشيق، ويف ترك الريم هْدي.
ويش�رتط عند اجلمهور ترتيب اجلمرات: ب�أن يبدأ باألوىل 
الي تي مس�جد م�ىن، ثم الوس�طى، ثم العقبة، ولي�س الرتتيب 
رشًط�ا عند احلنفي�ة؛ فم�ن رىم دون ترتيب صحَّ رميُ�ه، وال دَم 

عليه؛ أخًذا بهذا القول. 
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ويس�تحب وقوفه -عقب ريم اجلمرت�ني األويلني- لدلاعء 
واثلناء ىلع اهلل تعاىل مستقبال للبيت. 

ويستحب اذلهاب إىل اجلمار والعودة منها َمْشيًا ىلع األقدام، 
وجيوز الركوب، وينبيغ ترُك الزتاحم واتلدافع عند ريم اجلمار.

ويس�تحب رميُها عقب زوال الش�مس قبل ص�الة الظهر، 
بدون تأخر. 

ويس�تحب نزول غر املتعجل بعد ريم مج�ار ايلوم اثلالث 
ب)))؛ يلصي به الظهر  -يوم اثلالث عرش من ذي احلجة- باملحصَّ

والعرص واملغرب والعشاء، ثم يذهب إىل مكة لطواف الوداع. 
ْمِن الزتاُحم وسالمة احلجيج، 

َ
ولك ذلك إنما يس�تحب عند أ

فإن اكن ذلك سيؤدِّي إىل رضر فال يستحب. 
ل من احلى تس�ًعا  ويكون جمموع ما يرميه احلاج املتعجِّ
وأربع�ني )49) حصاًة: س�بًعا )7) يلوم انلح�ر، وإحدى وعرشين 
)))) يل�وم ريم اجلمرات األول، وإح�دى وعرشين )))) يلوم ريم 

اجلمرات اثلاين. وهو احلد األقل يف الريم.

َى 
ْطَح�اِء َويِهَ احلَْ

ْبَطَح، ِم�َن ابلَْ
َ

يًْض�ا األ
َ
َم�ِة، يُْس�ىَم أ ُمَكرَّ

ْ
�َة ال )))  َموِْض�ٌع بَِمكَّ

ْصبََح 
َ
ََى، َوقَْد أ

ْ
َماَل َواحل يُوُل الرِّ ِْه السُّ

َ
ُْرُف إِيل

َ
َة جت َغاُر، َواَكَن َمِسيال لَِواِدي َمكَّ الصِّ

، يِف ِمنَْطَقِتِه  ُمَع�لَّ
ْ
َملَ�يِكِّ وََجبَّانَِة ال

ْ
َقرْصِ ال

ْ
بْنِيَِة، َيَق�ُع َبنْيَ ال

َ
اآلَن َماَكنً�ا اَعِم�ًرا بِاأل

ْبَطَح. املوسوعة الفقهية )36  / 6))).
َ
َشاِرٌع َواِسٌع َيِْمُل اْسَم األ
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ل من احلى س�بعون  وجمموع م�ا يرميه احلاج غر املتعجِّ
)70) حص�اًة: س�بٌع )7) يل�وم مج�رة العقب�ة الك��ى، وإح�دى 
وع�رشون )))) يل�وم ريم اجلم�رات األول، وإح�دى وع�رشون 
)))) يل�وم ريم اجلمرات اثل�اين، وإحدى وعرشون )))) يلوم ريم 

اجلمرات اثلالث. وهو احلد األكرث يف الريم.
وجيوز ملن عجز عن الريم بنفسه -لك�، أو مرض، أو خوف 
 منه، وال يشرتط 

ً
مشقة زحام وحنوه- أن ينيَب عنه َمن يريم بدال

 ،
ً

فيمن ينيب�ه أن يكون مؤديًا للحج، بل جيوز أن يكون حالال
كم�ا جيوز أن يكون ذلك يف مقابل أجر، فإذا اكن انلائب يؤدِّي 
 ثم يريَم عمن ينوب عنه، 

ً
املناسك فيجب أن يريَم عن نفسه أوال

وعند الش�افعية أنه إذا رىم اجلمرة عن نفسه جاز هل رميها عمن 
أنابه قبل أن يريم الي بعدها.

وجيوز أن ينيب اإلنس�ان غره يف اجلمرات اثلالث لكها أو 
بعضها.

6- طواف الوداع: 
جي�ب ط�واف الوداع مل�ن خيرج م�ن مك�ة إىل ميقات من 
املواقيت، أو ملا حاذاه، أو ألبعد من ذلك، ويف ترك طواف الوداع 

هْدي. 



واجبات احلج

8(

بينما يرى مجاعٌة من الفقهاء أن طواف الوداع ُس�نٌَّة، ال دَم 
يف تركه. 

وط�واف الوداع ال جيب ىلع احلائض، وال يلزمها الصُ� إىل 
طهره�ا تل�أيت به؛ بل جيوز هل�ا ترُكه، وال دَم عليه�ا يف ذلك، وهو 

مذهب العلماء اكفة. 
وبهذا يكون احلاج قد انتىه من مناسك احلج.







سنن الحج

1، 2- االغتسال والتطيب قبل اإلحرام:
يس�تحب ملريد احلج أو العمرة أن يق�وم عند إرادة اإلحرام 
بتقليم أظفاره، وقص شاربه، وتمشيط شعره، ونتف إبطه، وحلق 
اعنت�ه، وحن�و ذلك مم�ا قد يت�أذَّى الُمْح�ِرم ببقائه بع�د اإلحرام، 
ويس�تحب أن يغتسل املحرم -رجال اكن أو امرأة، حى لو اكنت 
امل�رأة حائًض�ا أو نفس�اء- قبل اإلحرام مب�ارشة، وال يفصل بني 
ر  االغتس�ال واإلحرام بفاصل طويل، وحتديد ذلك الفاصل ُيَقدَّ
بالعرف، فيقدر اآلن باثني عرشة ساعة، وينوي باالغتسال ُسنَّة 

اإلحرام. 

3- التلبية:
�ه وعمرتُه، وال شَء عليه،  اتللبية ُس�نٌَّة لو تركها صحَّ حجُّ

لكن فاتته فضيلة عظيمة.

4- طواف المدوم: 
طواف القدوم مس�نوٌن للكِّ َمن قدم مكة سواء اكن معتمًرا 
ا أو غر ذلك، وسواء اكن حالال، أو أحرم من احلل -يعي  أو حاجًّ
خارج حدود احلرم امليك- ولم خيَش بفعله فواَت الوقوف بعرفة؛ 
لضيق الوقت بأن اكن دخوهل مكة قبيل فجر انلحر مثاًل، كما أن 
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اس�تحباب طواف القدوم إنما هو لَِمْن لَْم يردف احلج ىلع العمرة 
وه�و باحلرم، فإن أردف احلج ىلع العمرة -وقد خرج بعد العمرة 

من حدود احلرم- استُِحبَّ هل طواف القدوم مرة أخرى. 

5- املبيت بمنى ليلة عرفة: 
بع�د أن يصل احلاج إىل مىن ظهر ي�وم الرتوية -اثلامن من 
ذي احلجة- يقيم بمىن يوَمه، ويس�ن هل ابليات بمىن يللة اتلاس�ع 
إىل أن يصي الصبح بمىن، ثم يس�ر احلاج من مىن إىل عرفة بعد 

طلوع شمس يوم اتلاسع.

6- املبيت بمزدلفة: 
إذا ق�ام احل�اج بالوق�وف بعرفة ىلع الصفة املس�تحبة حى 
غروب ش�مس ي�وم عرفة -اتلاس�ع من ذي احلج�ة- أفاض من 
عرف�ة، وذه�ب إىل املزدلفة مع غروب الش�مس، ويس�تحب أن 
يزهل�ا بقدر ما يط الرح�ال، ويصي املغرب والعش�اء باملزدلفة 
مج�ع تأخ�ر يف وقت صالة العش�اء، ويتناول ش�يئًا م�ن أكل أو 
رشب، وأن يبيت بها يللة اعرش ذي احلجة، ويستحب أن يلتقط 
من مزدلفة س�بع حصيات يريم بها مجرة العقبة الك�ى بعد أن 

يرحل إىل مىن.
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7- الدعاء باملشعر احلرام:
يس�تحب للحاج أن يتم املبي�ت باملزدلفة بقيََّة يللة العارش 
من ذي احلجة، ثم يرحتل من املزدلفة إىل املش�عر احلرام؛ لدلاعء 
ا، أي يظهر انلور،  واذلكر بعد صالة الصبح حى يسفر الفجر جدًّ

حبيث يستطيع انلاظُر تميزَي الشخص القادم عليه. 

املبيت بمنى ليايل الترشيق:
إذا ف�رغ احل�اجُّ من ط�واف اإلفاضة بمكة رج�ع من يومه 

-يوم انلحر- للمبيت بمىن. 
ويسن للحاج أن يبىق بِمىن إىل أن يفرغ من ريم اجلمرات يف 
آخر أيام الترشيق -اثلالث عرش من ذي احلجة- فإن أراد احلاج 
اتلعجَل بات يللتني بمىن، ون�زل مكة قبل غروب الش�مس من 
ايل�وم اثلاين من أيام الترشيق -اثلاين عرش من ذي احلجة- وإن 

لم يتعجل استُِحبَّ هل أن يبيت بمىن ثالث يلاٍل.
والق�ول بأن املبيت يف مىن يلال الترشيق س�نٌة هو مذهب 

احلنفية، وهو املختار للفتوى. 







ما يفسد به الحج
احل�ج ال َيْفَس�د إال باجلم�اع قب�ل اتلحلل األول، س�واء يف 
القبل أو ادلبر، لقوهل تعاىل: }فََل َرفََث َوَل فُُسوَق َوَل ِجَداَل ِف 
{ ]البقرة: 197[، والرفث اجلماع، لكن ال خَيُْرج الش�خص  ّجِ ٱۡلَ
من أعمال احلج إذا فعل ذلك، بل عليه إكمال املناس�ك، وقضاء 

احلج، واهلْدي يف العام املقبل. 
أم�ا لو جامع بع�د اتلحلل األول وقبل اتلحل�ل اثلاين، فال 

ه، بل يصحُّ وعليه الكفارة. يفسد حجُّ
واملض يف العبادة الفاسدة خاصٌّ باحلج والعمرة، أما غرهما 

من العبادات فال.
َجُّ 

ْ
أما َمْن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته احلج؛ لقوهل ملسو هيلع هللا ىلص: »احل

َعَرفَ�ُة«. وعليه أن يتحلل بعمل عمرة، وعليه القضاء واهلْدي يف 
العام املقبل.







ارات الكفَّ
امل�راد بالكفارات: ما يرتتب ىلع فعل حمظور من حمظورات 
احلج، أو اإلخالل بيشء من أراكنه وواجباته، وتفصيل الكفارات 

كما يي: 
1- الكفارة الواجبة برتك ُنُسـك: ونعي بالنُُّس�ك: واجبات 

احلج، وذلك كرتك ريم اجلمار، وترك اإلحرام من ميقات بدله. 
والواج�ب فيم�ن تََرك ما ُذكر َذبُْح ش�اة أو م�ا يقوم مقامها، 
كُس�بْع بدنة أو ُس�بْع بقرة، فإن لم جيد صام عرشة أيام: ثالثة يف 
احلج -أي: بعد اإلحرام به- وسبعة إذا رجع إىل وطنه، قال تعاىل: 
هَّۡم  }َفَمن َتَمتهََّع بِٱۡلُعۡمَرةِ إَِل ٱۡلَّجِ َفَما ٱۡس��َتۡيَسَ ِمَن ٱلَۡهۡدِيۚ َفَمن ل
ةٞ  يهَّ��اٖم ِف ٱۡلَّجِ وََس��ۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ تِۡلَك َعَشَ

َ
َيِ��ۡد فَِصَياُم ثََلَٰثةِ أ

ۡهلُُهۥ َحاِضِي ٱلَۡمۡس��ِجِد ٱۡلََراِم{ 
َ
هَّۡم يَُكۡن أ َكِملَةۗٞ َذٰلِ��َك لَِمن ل

]البقرة: 196[.

ويس�تحب للثالثة الي يف احل�ج أن تكون قبل يوم عرفة، 
رها عن أيام الترشيق من غر عذر عى بذلك، وصارت  فإن أخَّ

قضاًء. 
واحلك�م فيما س�بق ىلع الرتتي�ب، فال جي�وز العدول عن 
اهل�ْدي إىل غ�ره إال إذا عجز عن�ه، كأن َيْعدم�ه أو َيْعدم ثمنه، 

فينتقل حينئٍذ إىل الصوم.
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2- كفـارة اإلحصار: وهو ح�دوث مانع يمن�ع الُمْحِرَم من 
إتمام نسكه بعد الرشوع فيه، وذلك اكحلبس ظلًما، أو اكن عليه 
دي�ن حالٌّ لم يؤدِّه وهو م�ورس يس�تطيع األداء، فمنعه ادلائن من 
إتمام نس�كه؛ ليس�تويف دين�ه، أو حدوث مرض يزي�د باالنتقال 

واحلركة، أو ضياع انلفقة، وحنو ذلك.
؛  ْحرِص َذبْح شاة أو ما يقوم مقامها كما مرَّ

ُ
والواجب ىلع من أ

ُتۡم َفَما ٱۡس��َتۡيَسَ ِمَن ٱلَۡهۡدِي{ ]البقرة:  ۡحِصۡ
ُ
لق�وهل تعاىل: }فَإِۡن أ

196[، فإن عجز عن اذلبح أخرج طعاًما بقيمة الش�اة، فإن عجز 

عن اإلطعام صام عن لك ُمدٍّ يوًما، وهذه الكفارة كس�ابقتها ىلع 
الرتتيب، فال َيْعِدل عن اهلْدي إىل غره إال إذا عجز عن اهلْدي.
3- كفـارة ارتـكاب حمظـورات الرتفـه: ويه ادلم الواج�ب 
بارتك�اب حمظ�ور من حمظ�ورات اإلحرام -غر ال�وطء وعقد 
�ق، ولبس املخيط، واتلطيُّب -وضع 

ْ
انلاكح وقتل الصيد- اكحلَل

العطور- وتقليم األظافر، فالواجب فيها ىلع اتلخير: َذبُْح ش�اة، 
أو اتلص�دُق بثالثة آُصٍع )7.5 كجم تقريبًا) ىلع س�تة مس�اكني، 
رِيًضا  أو ص�وُم ثالثة أي�ام؛ لقوهل تع�اىل: }َفَم��ن َكَن ِمنُكم مهَّ
ۡو نُُس��ٖك{ 

َ
ۡو َصَدقٍَة أ

َ
ِس��هِۦ فَفِۡديَةٞ ّمِن ِصَياٍم أ

ۡ
أ ى ّمِن رهَّ ذاٗ

َ
ۡو بِهِۦٓ أ

َ
أ

]البق�رة:  96[، ولق�وهل ملسو هيلع هللا ىلص لكع�ب ب�ن عج�رة ح�ني رأى القمل 



الكّفارات

9(

ُت: َنَعْم، قَاَل: فَاْحِلْق، 
ْ
َك)))؟ قُل يُؤِْذيَك َهَوامُّ

َ
يتساقط ىلع وجهه: »أ

ِو انُْسْك نَِسيَكًة«))).
َ
ْطِعْم ِستًَّة أ

َ
ْو أ

َ
يَّاٍم أ

َ
وَُصْم ثاََلثََة أ

4- كفـارة قتـل الصيد الربي: وليس املقص�ود قتله بالفعل 
فحس�ب؛ بل َيُْصل ذلك باإلاعنة ىلع قتله بإش�ارة أو مناولة أو 
ما أش�به ذلك، فإن اكن الصيد املقتول مما هل ِمثْل من انلََّعم -أي: 
األنعام، ويه: اإلبل وابلقر والغنم- فيجب ِمثْله، يذحبه ويوزعه 
ا  َتَعّمِداٗ ىلع فق�راء احلرم؛ لق�وهل تع�اىل: }َوَمن َقَتلَُهۥ ِمنُك��م مُّ
فََجَزآءٞ ّمِۡثُل َما َقَتَل ِمَن ٱنلهََّعِم َيُۡكُم بِهِۦ َذَوا َعۡدٖل ّمِنُكۡم َهۡديَۢا 
م الِمثْل ويش�رتي بقيمته  َبٰلِ��َغ ٱۡلَكۡعَبةِ{ ]املائدة: 95[. وهل أن ُيَقوِّ
ق ىلع مس�اكني احلرم وفقرائ�ه، أو يصوم عن لك ُمدٍّ  طعاًم�ا يفرَّ
ٰ��َرةٞ َطَعاُم َمَسِٰكنَي  ۡو َكفهَّ

َ
 يوًما؛ لقوهل تعاىل يف اآلية الس�ابقة: }أ

ا{ ]املائدة: 95[، فالواجب فيه إًذا ىلع اتلخير.  ۡو َعۡدُل َذٰلَِك ِصَياماٗ
َ
أ

ْخَرج 
َ
وإن اكن الصي�د مم�ا ال ِمثْل هل م�ن انلََّعم، اكجل�راد، أ

بقيمته طعاًما، أو صام عن لك ُمدٍّ يوًما.
5- كفـارة الوطء: وه�و ادلم الواجب باجلم�اع، فإذا جامع 
ه، وجيب عليه ترتيبًا:  الرجل زوجته قبل اتلحلل األول فسد حجُّ
بدن�ة، ويه: الواح�دة م�ن اإلبل، فإن لم جيد فبق�رة، فإن لم جيد 

ة، واملراد بها: حرشات الرأس.  ع َهامَّ ِميم-: مَجْ
ْ
َهَوامُّ -بِتَْشِديِد ال

ْ
))) ال

)))  رواه ابلخاري )7)8)، 59)4، 5703، 6708)، ومسلم )936)، 937)، 938)).



كتاب احلج والعمرة  - دار اإلفتاء املرصية 1432هـ

9(

م ابلدنة واشرتى بقيمتها طعاًما،  فَس�بٌْع من الغنم، فإن لم جيد قَوَّ
ف�إن لم جي�د صام عن لك ُم�دٍّ يوًم�ا، وعليه إتمام أعم�ال احلج، 

والقضاُء من العام اتلال. 
أما لو حصل اجلماع بعد اتلحلل األول وقبل اتلحلل اثلاين، 
فال يفسد نُسكه، وال يلزمه القضاء من العام اتلال، لكن عليه 

أن يذبح شاة عند مجهور الفقهاء.
وأما املرأة الي جامعها زوجها فال فدية عليها ىلع الصحيح، 
لكنها -إن اكنت حُمرمة- ومكنت زوجها من نفسها، ويه مطيعة 
اعملة باتلحريم، فس�د حجها، ولزمه�ا اإلتماُم والقضاء من العام 

اتلال.
واحلاص�ل أن الِفْدية أو الكفارة قد تكون صوًما أو صدقًة 
و☺ نُُس�ك☺☺{ 

َ
و☺ َصَدقٍَة أ

َ
ن ِصيَ�اٍم أ أو نُُس�اًك، قال تع�اىل: }فَِفد☺يَة☺ مِّ

]البقرة: 196[. وإنما جتب الِفْدية حلاتلني:

أوالمهـا: أن يفع�ل املحظ�ور بال حاج�ة وال ع�ذر، فعليه 
الفدية مع املؤاخذة واإلثم.

والثانيـة: أن يفعله حلاجة، فعليه الفدية بال إثم، قال تعاىل: 
ِسهِۦ{ اآلية.

ۡ
أ ى ّمِن رهَّ ذاٗ

َ
ۡو بِهِۦٓ أ

َ
رِيًضا أ }َفَمن َكَن ِمنُكم مهَّ
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واملراد بالنُُّسك يف اآلية السابقة: الَهْدي، وهو اسم ملا يُساق 
ًبا إىل اهلل تعاىل، وإنما جيب كما ذكرنا بفعل حمظور،  إىل احلرم َتَقرُّ
أو تَ�ْرِك واجب، وهو كأضحية العيد، يش�رتط فيها أن ال يكون 

 . بها عيٌب، أو مرٌض، أو عوٌر، أو عَرٌج بنيِّ
واتفق الفقهاء ىلع ج�واز األكل من هْدي اتلطوع، كهْدي 
احل�اج املف�رِد، واختلف�وا يف حكم األكل من اهل�ْدي الواجب: 
كه�ْدي اتلَّمتُّ�ع، والِق�ران، واهلدي املن�ذور، واملخت�ار للفتوى: 
ۡطعُِمواْ 

َ
أن�ه جيوز األكل من�ه؛ لعموم قوهل تعاىل: }فَُكُ��واْ ِمۡنَها َوأ

ٱۡلَآئَِس ٱۡلَفقَِي{ ]احلج 28[.
أما عن حم�ل ذبح الَهْدي فالُمْحرَص يَْذبح يف ماكن إحصاره، 

وما عداه فاحلرم لكه حمل لذبح. 







الُعْمَرة

أوال: تعريف العمرة: 
العمرة: يه زيارُة بيت اهلل احلرام زيارًة مشتملًة ىلع طواٍف 

وسٍي وبايق أراكن وواجبات العمرة، مع اإلحرام.

ثانًيا: حكم العمرة:
اختلف الفقهاء يف حكم العمرة، فمنهم من قال بوجوبها، 
ق بني  ومنهم من قال بندبها –باس�تحبابها- فقط، ومنهم من فرَّ
امل�يك وغ�ره، فأوجبها ىلع غ�ره، ولم يوجبه�ا ىلع امليك، فذهب 
الش�افعية واحلنابل�ة إىل أنه�ا واجبٌة ىلع امليك وغ�ِره بديلل قوهل 
ُتۡم َفَما ٱۡس��َتۡيَسَ  ۡحِصۡ

ُ
ِۚ فَإِۡن أ واْ ٱۡلَجهَّ َوٱۡلُعۡم��َرةَ هلِلهَّ تِمُّ

َ
تع�اىل: }َوأ

ِمَن ٱلَۡهۡدِي{ ]البق�رة: 196[ فاألمر باإلتمام معناه األداء واإلتيان 
ِۡل{ ]البقرة:  َي��اَم إَِل ٱلهَّ واْ ٱلّصِ تِمُّ

َ
بهم�ا، كما يف ق�وهل تعاىل: }ُثمهَّ أ

187[ أي: ائتوا بالصيام.

أم�ا من لم يوج�ب العمرة ففهم من اإلتم�ام ظاهره، وقالوا: 
ه�ذا األمر باإلتم�ام إنما هو إذا بدأ املس�لم يف مناس�ك احلج أو 
العمرة، مما يرتتب عليه حرمة فسخ تلك العبادات بعد الرشوع 

-ابلدء- فيها.
ويشرتط لوجوب العمرة عند من أوجبها: العقل، واإلسالم، 
وابلل�وغ، واحلري�ة، واالس�تطاعة، واالس�تطاعُة رشط لوج�وب 
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العمرة ال لصحتها، فلو اعتمر من لم تتوفر فيه رشوط االستطاعة 
ت عمرتُه، وسقط الفرُض عنه. صحَّ

ثالثا- فضل العمرة:
للعمرة فضائل عديدة، وخصال محيدة، وآثار عظيمة، ومن 
أب�رز فضائل العمرة: تكفر اذلنوب، واس�تجابة ادلعوات، فقد 
ورد يف ذلك املعىن أحاديث كثرة منها: ما رواه أبو هريرة -ريض 
اهلل عنه- عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »العمرة إىل العمرة كفارة 

ملا بينهما، واحلج امل�ور ليس هل جزاء إال اجلنة«))).

رابًعا- أركان العمرة: 
تتك�ون العم�رة م�ن أراكن وواجبات وس�ن، فأم�ا األراكن 

فخمسة أشياء يه: 
1- النية -أو اإلحرام بالعمرة-: واإلحرام عند اجلمهور هو: 
ر أو اخلصوصية، 

ْ
ك ني�ة العمرة، وعند احلنفية: نية العمرة م�ع اذلِّ

ر: اتللبية وحنوها مما فيه تعظيم اهلل تعاىل، واملراد 
ْ
ك ومرادهم باذلِّ

باخلصوصي�ة: ما يق�وم مقام اتللبية من: َس�ْوق اهلدي، أو تقليد 
ابُلْدن))). 

)))  رواه ابلخاري )773))، ومسلم )3355).
)))  تقليد ابلدن: أن جيعل يف أعناقها ما يدل ىلع أنها من اهلدي؛ حى ال يتعرض 

هلا أحد؛ تعظيما لكونها من اهلدايا إىل بيت اهلل احلرام.
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2- الطـواف: وفرضه س�بعة أش�واط عند اجلمه�ور، وقال 
احلنفية: األربعة فرض، واثلالثة ابلاقية واجبة. 

ويش�رتط يف هذا الطواف: س�بق اإلحرام بالعمرة، ثم سائر 
رشوط الطواف العامة، ويه أصل نية الطواف، ووقوع الطواف 
حول الكعبة، وأن يشمل حجر إسماعيل –أي: احلطيم- واتليامن 
-أي: س�ر الطائف عن يمني الكعب�ة-، والطهارة من األحداث 

واألناس، وسرت العورة. 
وه�ذه لكه�ا رشوط لصحة الط�واف عند اجلمه�ور، وجعل 
احلنفية ش�مول الطواف حِلجر إس�ماعيل وما ُذِكَر بعده واجباٍت 

يف الطواف، يصح الطواف مع تركها، ويلزم تارَكها ادلم. 
واش�رتط املالكيُة واحلنابل�ُة مواالَة أش�واط الطواف، ويه 

عند احلنفية والشافعية سنة. 
3- السـعي بني الصفا واملروة: رك�ن يف العمرة عند املالكية 
والش�افعية ورواي�ة عند اإلمام أمحد، وهو واج�ب عند احلنفية، 

وهو الراجح عند احلنابلة. 
وركن الس�ي س�بعة أش�واط عن�د اجلمه�ور، وأربعة عند 

احلنفية وابلايق واجب عندهم. 
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4- احللـق أو التمصـري: وهو واجب عن�د احلنفية واملالكية 
واحلنابل�ة، وقال الش�افعية يف الراجح عنده�م: إنه ركن، والقدر 
الواج�ب ه�و حلق ش�عر مجيع ال�رأس أو تقصره عن�د املالكية 
واحلنابلة، وربع الرأس ىلع األقل عند احلنفية، وثالث ش�عرات 
ىلع األق�ل عند الش�افعية، واحللق للرجال أفض�ل يف العمرة، إال 
للمتمت�ع، فاتلقص�ر هل أفضل؛ ليك ُيبيِْقَ ش�عًرا يأخ�ذه يف احلج، 
والس�نة للنس�اء اتلقصر فق�ط، ويكره احلل�ق يف حقهن؛ ألنه 

ُمثْلَة. وقيل: يرم احللق يف حقهن.
5- الرتتيـب بني األركان: وهو لي�س ركنًا منفصاًل، بل هو 
هيئ�ة وكيفية ألداء تلك األراكن األربع�ة، ولكنه يعد ركنًا؛ ألن 

اتلفريط فيه اكتلفريط يف أي ركن.
وواجب العمرة: اإلحرام من امليقات.

ويسـل يف العمـرة ما يس�ن يف األفعال املش�رتكة بينها وبني 
احلج: يف اإلحرام، والطواف، والسي، واحللق.





آداب زيارة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص والوقوف 
أمام قبره الشريف

زي�ارة ق�� انل�يب ملسو هيلع هللا ىلص يه م�ن أعظ�م القرب�ات، وأفض�ل 
الط�ااعت، وأكرثه�ا قب�وال عن�د رب ال�يات، ويه من أس�باب 
اس�تحقاق شفاعة احلبيب األعظم ملسو هيلع هللا ىلص وبعض الوفاء حلقه علينا 

ملسو هيلع هللا ىلص.
- ويس�تحب للزائر أن ينوي زيارة املصط� ملسو هيلع هللا ىلص والس�الم 
علي�ه، واتلق�رب إىل اهلل تع�اىل بالص�الة يف مس�جده الرشيف؛ 

لعظم ثواب ذلك لكه عند اهلل تعاىل.
- ويُستحب أن يُكرث يف طريقه إىل َطيبة -املدينة املنورة- 
م�ن الصالة ىلع احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص وال س�يما إذا بدت هل معالم املدينة 
وأش�جارها وأبنيتها، وأن يس�أل اهلل تعاىل أن ينفعه بزيارة انليب 

ملسو هيلع هللا ىلص ويتقبلها منه.
- ويس�تحب للمس�لم قب�ل أن يدخ�ل مس�جده الرشيف 
للسالم عليه ومناجاته ملسو هيلع هللا ىلص أن يغتسل ويتنظف ويلبس أحسن 

ثيابه ويتطيَّب.
- ىلع املرء وهو يف املدينة املنورة أن يستشعر يف قلبه أنه يف 
أرشف بقاع األرض بعد مكة املكرمة؛ حيث جعلها اهلل ُمهاَجَر 
حبيب�ه ملسو هيلع هللا ىلص ومث�واه، وأن ابلقعة الي تضم جس�ده الرشيف ملسو هيلع هللا ىلص 
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يه أفضل بقعة يف الكون؛ في أفضل من الكعبة، بل ومن اجلنة 
والع�رش والكرس بإمجاع املس�لمني؛ ألنها تض�م أعظم خملوق 

وهو املصط� ملسو هيلع هللا ىلص.
- يس�ن للزائر عقب دخوهل املدين�ة- أو عنده وقبل دخوهل 
مس�جده ملسو هيلع هللا ىلص أن يتصدق بيشء وإن قل؛ مس�تحرًضا قوهل تعاىل: 
ُم��واْ َبنۡيَ يََدۡي  ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا َنَٰجۡيُتُم ٱلرهَُّس��وَل َفَقّدِ َه��ا ٱلهَّ يُّ

َ
أ }َيٰٓ

 َ هَّۡم َتُِدواْ فَإِنهَّ ٱهللهَّ ۡطَهُرۚ فَإِن ل
َ
ۚ َذٰلَِك َخۡيٞ لهَُّكۡم َوأ َنَۡوىُٰكۡم َصَدقَ��ةاٗ

َغُف��ورٞ رهَِّحي��ٌم{ ]املجادل�ة: 12[؛ حيث إن حرمت�ه ملسو هيلع هللا ىلص يف حياته 
كحرمته بعد مماته.

- يُس�تحب أن يقول عند دخول املس�جد انلبوي الرشيف 
كم�ا عند دخول املس�جد احلرام: »أع�وذ باهلل العظي�م وبوجهه 
الكريم وس�لطانه القديم من الش�يطان الرجيم، بس�م اهلل، امهلل 
صلِّ ىلع س�يدنا حممد وىلع آل سيدنا حممد، امهلل اغفر ل ذنويب 

وافتح ل أبواب رمحتك«))).
- ويصي يف الروضة ُس�نَّة حتية املس�جد، ويشكر اهلل تعاىل 
ىلع ه�ذه انلعمة ويس�أهل القبول، ث�م يأيت الق�� الرشيف حيث 
س�يدنا وحبيبنا سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص فيقف مس�تقباًل الق� والقبلُة 
)))  أخرج�ه أب�و داود )466) ع�ن عب�د اهلل بن عم�رو، قال الس�يويط يف اجلامع 

الصغر )ج)  /87)): حديث حسن.
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خلفه، ناظًرا إىل أس�فل املواجه�ة الرشيفة، اغضَّ الطرف، ممتلَئ 
 وتعظيًم�ا وتوقًرا ملزلة َمن ه�و يف حرضته ملسو هيلع هللا ىلص 

ً
القل�ب إج�الال

مستحرًضا أنه ملسو هيلع هللا ىلص يح يف ق�ه يسمعه ويرد ملسو هيلع هللا ىلص، ثم يسلِّم بصوت 
معت�دل قائاًل: "الس�الم عليك يا رس�وَل اهلل، الس�الم عليك يا 
نيبَّ اهلل، السالم عليك يا ِخرَة اهلل، السالم عليك يا َخَر َخلِق 
اهلل، السالم عليك يا حبيَب اهلل، السالم عليك يا نذير، السالم 
عليك يا بش�ر، الس�الم عليك يا طاهر، الس�الم عليك يا نيبَّ 
الرمحة، الس�الم عليك يا نيبَّ األمة، السالم عليك يا أبا القاسم، 
الس�الم عليك ي�ا رس�وَل ربِّ العاملني، الس�الم علي�ك يا خَر 
ِلني، السالم  اخلالئق أمجعني، الس�الم عليك يا قائَد الُغرِّ الُمَحجَّ
علي�ك وىلع آِل بيِت�ك وأزواِجك وذريِت�ك وأصحابِك أمجعني، 
الس�الم عليك وىلع س�ائر األنبياء ومجيع عب�اد اهلل الصاحلني، 
جزاك اهلل يا رسوَل اهلل عنا أفضل ما جزى نبيًّا عن أمته، وصلَّ 
اهلل عليك وس�لم لكما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك اغفل أفضَل 
وأطيَب وأكمَل ما صلَّ ىلع أحد من اخللق أمجعني، وأشهد أن ال 
هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل، وأش�هد أنك عبده ورسوهل وِخرته 
ي�َت األمانَة،  ِم�ن خلق�ه، وأش�هد أنك ق�د بلَّغ�َت الرس�الَة، وأدَّ
ونََصحَت األمَة، وجاهدَت يف اهلل حق جهاده، امهلل آته الوس�يلة 
والفضيلة، وابعثه مقاًما حمموًدا اذلي وََعدتَه، وآتِه نهايَة ما ينبيغ 
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أن يس�أهل الس�ائلون، امهلل صلِّ ىلع س�يدنا حممد عبِدك ونبيِّك 
ورس�ولِك انليبِّ األيمِّ وىلع آل س�يدنا حممد وأزواجه وذريته كما 
صلي�ت ىلع س�يدنا إبراهيم وىلع آل س�يدنا إبراهيم، وبارك ىلع 
س�يدنا حممد وىلع آل س�يدنا حممد وأزواجه وذريته كما باركت 
ىلع س�يدنا إبراهيم وىلع آل سيدنا إبراهيم يف العاملني إنك محيد 

جميد". 
وهذه الصيغة مستحبة، وهل االقتصار ىلع بعضها مما يفظه، 
وحبَّ�ذا لو حف�ظ ما يقدر ىلع حفظه دون أن يقرأ من الورق كما 

يفعل بعض انلاس. 
ويبلِّغ س�الَم َمن أوصاه بالسالم ىلع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيقول: 

السالم عليك يا رسوَل اهللِ ِمن فالن بن فالن... 
وبعد الس�الم يتأخر إىل ايلمني قدر نصف مرت، فيسلم ىلع 
يق  ويثي عليه بما هو أهله، ثم يتأخر  س�يدنا أيب بكر الصدِّ
إىل ايلمني قدر ذراع فيس�لِّم ىلع سيدنا عمر بن اخلطاب -ريض 

اهلل عنه- ويثي عليه بما هو أهله. 
ويَُس�نُّ إذا فرغ من السالم ىلع الشيخني -ريض اهلل عنهما 
وأرضاهما- أن يرجع إىل موقفه األول قبالة وجه رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ويتوسل به يف حق نفسه، ويستشفع به ملسو هيلع هللا ىلص إىل ربه سبحانه وتعاىل 
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هل وألحبابه وللمس�لمني، واالستش�فاع: هو طلب الشفاعة منه 
ملسو هيلع هللا ىلص وه�و م�رشوع عند زيارته يف ق�ه الرشي�ف بإمجاع الفقهاء 
م�ن أصحاب املذاه�ب الفقهية املتبوعة، حي�ث ذكروا مجيًعا يف 
أبواب املناس�ك عند الكالم ىلع زيارة احلبيب املصط� ملسو هيلع هللا ىلص: أن 
أحس�ن ما يق�ول يف زيارته الرشيف�ة ملسو هيلع هللا ىلص: ما جاء ع�ن العتيب))) 
قال: كنت جالًس�ا عند ق� رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فج�اءه أعرايب فقال: 
ُهۡم  نهَّ

َ
السالم عليك يا رسول اهلل، سمعت اهلل تعاىل يقول: }َولَۡو أ

َ َوٱۡسَتۡغَفَر لَُهُم ٱلرهَُّسوُل  نُفَسُهۡم َجآُءوَك فَٱۡس��َتۡغَفُرواْ ٱهللهَّ
َ
لَُمٓواْ أ إِذ ظهَّ

ا{ ]النس�اء: 64[، وقد جئتك مستغفًرا من  اباٗا رهَِّحيماٗ َ تَوهَّ لَوََجُدواْ ٱهللهَّ
ذنيب، مستشفًعا بك يا رسول اهلل إىل ريب، ثم بكى وأنشأ يقول:

فطاب ِمن ِطيِبهنَّ القاُع واألَكُميا خر من ُدفِنَْت بالقاع أعُظُمه

فيه العفاُف وفيه اجلوُد والكرُمنفيس الِفداُء لقٍ� أنَت ساكنُه
قال: ثم اس�تغفر وانرصف، فحملت�ي عيناي، فرأيت انليب 
، احلق األع�رايب فبرشه أن اهلل تعاىل  ملسو هيلع هللا ىلص يف انل�وم فق�ال: يا ُعتيبُّ

قد غفر هل.

)))  ذك�ر الفقهاء من خمتلف املذاهب الفقهية هذه القصة مستش�هدين بها ىلع 
االستش�فاع بانل�يب املصط�� ملسو هيلع هللا ىلص، أي: طلب الش�فاعة منه يف املغف�رة من اهلل 
تعاىل-يف ق�ه الرشيف. وملزيد من اتلفاصيل راجع: ملحق ))) يف آخر الكتاب.
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ويؤخ�ذ من ذلك أن�ه يتأكد جتديد اتلوب�ة يف ذلك املوقف 
الرشيف، ويسأل اهلل سبحانه أن جيعلها توبة نصوًحا، ويستشفع 
ب�ه ملسو هيلع هللا ىلص إىل ربه عز وجل يف قبوهلا، ويكرث الزائر من االس�تغفار 
واتل�رضع بعد تالوة هذه اآلية الكريم�ة، ويقول: "حنن وفدك يا 
ارُك، جئن�اك لقضاء حقك، واتل��ك بزيارتك،  رس�ول اهلل، وُزوَّ
واالستش�فاع ب�ك مما أثقل ظهورن�ا وأظلم قلوبن�ا؛ فليس نلا يا 
رس�ول اهلل ش�فيٌع غرك نؤمل�ه، وال رج�اء غر باب�ك نقصده؛ 
ُ أن يمن علينا بقضاء 

ْ
هل

َ
فاس�تَْغِفْر نلا، واش�فع نلا عند ربك، واسأ

سائر حواجئنا، ويرشنا يف زمرة عباده الصاحلني".
وىلع الزائ�ر أن يس�تحرض أن املصط�� ملسو هيلع هللا ىلص يحٌّ يف ق��ه؛ 
يس�مع س�المه والكمه ويرد عليه؛ فإن األنبياء أحياء يف قبورهم 
يَُصلُّ�ون، كما ج�اء احلديث بذلك عن انل�يب ملسو هيلع هللا ىلص)))، قال احلافظ 

)))  وق�د صح بذلك احلديُث عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص، وصنف يف ذلك مجاعة من العلماء؛ 
اكحلافظ ابليهيق يف كتابه "حياة األنبياء يف قبورهم"، واحلافظ السيويط يف رساتله 
"إنباء األذكياء حبياة األنبياء"، ويه مطبوعة ضمن كتابه "احلاوي للفتاوي" وقال 
يف أوهل�ا ))  /39)، ط. دار الكت�ب العلمي�ة): "حي�اة انليب ملسو هيلع هللا ىلص يف ق�ه هو وس�ائر 
األنبي�اء معلومة عندنا علًما قطعيًّا؛ لَِما ق�ام عندنا من األدلة يف ذلك، وتواترت 
به�ا األخبار ادلالة ىلع ذلك، وقد ألف اإلمام ابليهيق- رمحه اهلل تعاىل- جزًءا يف 

حياة األنبياء عليهم الصالة والسالم يف قبورهم" اه . 
ونق�ل احلافظ الس�خاوي اإلمجاع ىلع أن انليب ملسو هيلع هللا ىلص يحٌّ يف ق��ه، فقال يف "القول 
ابلديع، يف الصالة ىلع احلبيب الش�فيع، ملسو هيلع هللا ىلص" )ص: 335، ط. مؤسس�ة الريان): = 
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ابن حجر))): "حياته ملسو هيلع هللا ىلص يف الق� ال يعقبها موت، بل يستمر حيًّا، 
واألنبياء أحياء يف قبورهم". اه، ويلعلم أن اهلل تعاىل يطلع حبيبه 
املصط� ىلع أحوال ُزوَّاره وأحوال املؤمنني، وجيعل ذلك سببًا يف 
ص�الح أحواهلم باس�تغفار انليب ملسو هيلع هللا ىلص وداعئ�ه الرشيف هلم، كما 
ج�اء يف حدي�ث عرض األعم�ال حيث يق�ول ملسو هيلع هللا ىلص: »حيايت خر 
دث�ون ويدث لكم، ومم�ايت خر لك�م، تُعرض عيَّ 

ُ
لك�م حت

أعمالك�م؛ فم�ا رأيُت م�ن خر محدت اهلل، وم�ا رأيُت من رش 
استغفرت اهلل لكم«))).

= "وحنن نؤمن ونصدق بأنه ملسو هيلع هللا ىلص يحٌّ يُرَزق يف ق�ه، وأن جسده الرشيف ال تأكله 
األرض، واإلمجاع ىلع هذا" اه.

- وكونه ملسو هيلع هللا ىلص يصي ال يتناىف مع رده للسالم؛ ألن أحاكم الروح ختتلف عن أحاكم 
ابلدن، فإنه ال خيلو زمان من سالم ىلع املصط� ملسو هيلع هللا ىلص ، ويف ذلك يقول ابن القيم 
-رمح�ه اهلل- يف كت�اب "الروح" )ص: )0)، ط. دار الكت�ب العلمية): "وال يضيق 
عقلك عن كون الروح يف املأل األىلع ترسح يف اجلنة حيث شاءت وتسمع سالم 
املس�لم عليها عند ق�ها وتدنو حى ترد عليه الس�الم، وللروح ش�أن آخر غر 
ش�أن ابل�دن؛ وهذا ج�يل -صل�وات اهلل وس�المه عليه- رآه ملسو هيلع هللا ىلص وهل س�تمائة 
جن�اح منه�ا جناحان قد س�د بهما ما بني امل�رشق واملغ�رب واكن من انليب ملسو هيلع هللا ىلص 
حى وضع ركبتيه بني ركبتيه ويديه ىلع فخذيه، وما أظنك يتسع بظنك أنه اكن 
حينئذ يف املأل األىلع فوق السموات حيث هو مستقره وقد دنا من انليب ملسو هيلع هللا ىلص هذا 

لَْت ملعرفته" اه. هِّ
ُ
ادلنو؛ فإن اتلصديق بهذا هل قلوب ُخِلَقْت هل وأ

)))  فتح ابلاري للحافظ ابن حجر العسقالين )7  /9)، ط. دار املعرفة). 
)))  أخرجه الزبار يف "مس�نده"، واحلارث بن أيب أس�امة يف "مسنده"، وادليلي يف 
"مس�ند الفردوس"، وصححه مجع غفر من احلفاظ؛ اكإلمام انلووي، وابن اتلني 
والقرطيب والقايض عياض واحلافظ ابن حجر واحلافظ السيويط يف "اخلصائص = 
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قال احلافظ ابن الصالح ))): "كرامات األويلاء من أمته ملسو هيلع هللا ىلص، 
وإجابات املتوس�لني به يف حواجئهم ومغوثاتهم عقيب توسلهم به 
يف ش�دائدهم: براه�ني هل ملسو هيلع هللا ىلص قواطع، ومعجزات هل س�واطع، وال 

يعدها عد وال يرصها حد" اه.
وليستحرض الزائُر املقاَم املحمود للنيب ملسو هيلع هللا ىلص وشفاعته للخلق 
يوم القيامة، وأن انلاس يستشفعون ويستغيثون به ملسو هيلع هللا ىلص كما جاء 
يف حديث الش�فاعة يف الصحيحني -واللف�ظ للبخاري- »َفبَيْنَا 

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص«.  ُهْم َكَذلَِك اْستََغاثُوا بِآَدَم، ُثمَّ بُِموَس، ُثمَّ بُِمَحمَّ
ق�ال احلافظ ابن حجر يف "فتح ابل�اري"))): "وفيه أن انلاس 
يوم القيامة يس�تصحبون حاهلم يف ادلنيا من اتلوس�ل إىل اهلل يف 

حواجئهم بأنبيائهم" اه. 
ع  وقال احلافظ الس�خاوي يف "القول ابلديع")3): "وَمن تش�فَّ
جباهه ملسو هيلع هللا ىلص وتوس�ل بالصالة عليه: بلغ مراده، وأنح قصده، وقد 

= الك��ى" واملن�اوي يف "فيض القدي�ر" واملال عي الق�اري واخلفايج يف "رشح 
الش�فا" والزرق�اين يف "رشح املواهب"، وق�ال احلافظ الع�رايق يف طرح اتلرثيب: 

"إسناده جيد"، وقال اهليثي يف جممع الزوائد: "ورجاهل رجال الصحيح". 
)))  أدب املفي واملستفي، للحافظ ابن الصالح )ص:0))). 

)))  فتح ابلاري للحافظ ابن حجر العسقالين )))  /)44).
)3)  الق�ول ابلدي�ع، يف الصالة ىلع احلبيب الش�فيع، صل اهلل عليه وآهل وس�لم 

)ص: )44).
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أف�ردوا ذل�ك باتلصني�ف.. وهذا م�ن املعج�زات ابلاقية ىلع مر 
ادلهور واألعوام، وتعاقب العصور واأليام" اه))).

�ر فوق�ف مس�تقِباًل القبلة، حيث  ف�إذا انت�ىه الزائر، تأخَّ
- بني الق� والس�ارية،  أمكن�ه م�ن الروضة، واألفضل -إن تيرسَّ
فيحمد اهلل تعاىل ويمجده، ويصي ىلع رسوهل ملسو هيلع هللا ىلص ويدعو نلفسه 

ولوادليه وإلخوانه ولسائر املسلمني.
ويلح�رص ىلع الصالة يف الروضة؛ فق�د روى أبو هريرة أن 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما بني بيي ومن�ي روضة من رياض اجلنة، 

ومن�ي ىلع حويض«))). 
وينب�يغ أن ي�رص ىلع أن يصي الصلوات لكَّها يف مس�جد 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وأن ين�وي االعت�اكف فيه؛ فإن ني�ة االعتاكف 

تصلح يف اللبث يف املسجد ولو يسًرا.
ويَُسنُّ اخلروج إىل ابلقيع لك يوم؛ لزيارة آل بيت رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص والصحاب�ة واتلابع�ني، والعلم�اء والصاحلني، وال س�يما يوم 
اجلمعة، وذلك بعد أن يسلم ىلع انليب ملسو هيلع هللا ىلص ويقول عندما يصل إىل 

)))  واالستش�فاع واالس�تغاثة بانليب ملسو هيلع هللا ىلص يف ق�ه الرشيف- هو اذلي مىض عليه 
دأب العلماء وعمل األئمة س�لًفا وخلًفا، وملزيد م�ن اتلفاصيل: انظر ملحق ))) 

يف آخر ابلحث.
)))  أخرجه ابلخاري )38)))، ومسلم )3436) كالهما عن أيب هريرة.
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ابلقيع: »السالم عليكم داَر قوٍم مؤمنني، وإنا إن شاء اهلل بكم 
الحقون، امهلل اغفر ألهل بقيِع الَغْرقَِد، امهلل اغفر نلا وهلم«))).

ُحد، ويبدأ حبمزة عم رسول 
ُ
ويس�تحب زيارة قبور ش�هداء أ

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص سيد الشهداء.
ًدا أن يأيت مس�جَد قُباء، واألوىل  ويس�تحب اس�تحبابًا مؤكَّ
أن يأتيَ�ه يوَم الس�بت؛ مِلا َصحَّ أنَّ رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »صالٌة يف 

َمسِجِد قُباء كُعمرٍة«))).
وينب�يغ أن يك�ون وه�و يف مدين�ة انليب ملسو هيلع هللا ىلص مس�تحرًضا 
رشف ه�ذه املدينة، وأن يتحلَّ فيها باألدب واخلُلُق املطلوَبني يف 
ِق ىلع فقرائها، وينبيغ  ذل�ك املقام، ويس�ن أن يكرث من اتلص�دُّ
ع�دُم رفِع الصوِت وترُك املش�احنات يف ح�رضة انليب ملسو هيلع هللا ىلص فلقد 
َها  يُّ

َ
أ أدَّب اهلُل تعاىل املس�لمني يف كتابه العزيز بقوهل تعاىل: }َيٰٓ

ِ َوَل َتَۡهُرواْ  ۡصَوٰتَُك��ۡم فَۡوَق َصۡوِت ٱنلهَِّبّ
َ
ِي��َن َءاَمُنواْ َل تَۡرَفُعٓواْ أ ٱلهَّ

نُتۡم َل 
َ
ۡعَمٰلُُكۡم َوأ

َ
ن َتَۡبَط أ

َ
َلُۥ بِٱۡلَقۡوِل َكَجۡهرِ َبۡعِضُكۡم ِلَۡعٍض أ

ْوَلٰٓئَِك 
ُ
ِ أ ۡصَوَٰتُهۡم ِعنَد رَُسوِل ٱهللهَّ

َ
وَن أ ِيَن َيُغضُّ تَۡش��ُعُروَن ٢ إِنهَّ ٱلهَّ

)))  أخرج�ه مس�لم )974) ع�ن اعئش�ة، وزاد في�ه: "وأتاكم ما توع�دون، غدا 
مؤجلون".

)))  أخرج�ه الط�اين يف املعجم الكبر برق�م )570) ، وابن ماجه )))4))، كالهما 
عن أسيد بن ظهر األنصاري، قال العرايق: رجاهل لكهم ثقات.
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ۡجٌر َعِظيٌم{ 
َ
ۡغفِ��َرةٞ َوأ ُ قُلُوَبُهۡم لِلتهَّۡقَوٰىۚ لَُهم مهَّ ِي��َن ٱۡمَتَح��َن ٱهللهَّ ٱلهَّ

]احلجرات: 2، 3[.

وق�د ُرِوَي أن أب�ا بكر الصديق ☺ اكن يق�ول: "ال ينبيغ َرفُع 
صوٍت ىلع نيب حيًّا وال ميتًا"))). 

واكنت اعئش�ة -ريض اهلل عنها- إذا س�معت صوت وتد أو 
مسمار يَُدقُّ يف ابليوت املجاورة ترسل إىل أهلها: "ال تؤذوا رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص". 
واكن ع�ي بن أيب طالب -ريض اهلل عنه- إذا أراد أن يصنع 
ِمرصايَع باِب بيِته خرج إىل املناصع))) حى ال يؤذي رس�ول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص بما يدث من صوت أو ضجيج)3).
إًذا، جي�ب ىلع الزائر واجلالس يف الروض�ة الرشيفة اتلأدُب 
ب�آداب الق�رآن، واتلخلق بما ندب إيله؛ حى يَس�لَم من إحباط 
العمل؛ فإنَّ رفْع الصوت واملشاحنات يف هذا املاكن منافية لكمال 

اتلأدب يف احلرضة انلبوية الرشيفة، أاعذنا اهلل تعاىل من ذلك.

)))  رواه اآلجري يف كتاب الرشيعة برقم ))79)).
)))  يه أرض متسعة خارج املدينة.

)3)  املواه�ب الدلنية للقس�طالين، م�ع رشح العالمة الزرق�اين، ط. دار الكتب 
العلمية )))  / 93)).





فتاوى مختارة ألسئلة وردت لدار 
اإلفتاء

فتاوى حول رشوط احلج
حكم حج الصبي

ه؟ وهل  أخ�ذُت اب�ي الصيب م�ي يف احلج، فهل يص�ح حجُّ
يُغِي عن حج الفريضة؟

اإلجابة
ع�ن ابن عب�اس -ريض اهلل تعاىل عنهم�ا- عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص: 
وحاء فقال: َمِن الَقوُم؟ قالوا: املس�لمون. فقالوا:  »أنه ليق َركبًا بالرَّ
َمن أنت؟ قال: رس�وُل اهللِ. فَرَفَعت إيله امرأٌة َصِبيًّا فقالت: أهلذا 

جٌر«. )))
َ
؟ قال: نعم، ولِك أ حجٌّ

وىلع ذل�ك يصح ح�جُّ ابِنك الصيب ما دمَت ستس�تكمل هل 
ه وواجباتِه، وُيَس�ب هل حس�ناته كحج نافلة؛ وذلا ال  أراكَن حجِّ
يُغ�ِي عن حج الفريضة؛ ألن رشط العبادة املفروضة: اتللكيف، 

والصيب غر ملكَّف.



)))  رواه مسلم.
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احلج لذوي االحتياجات اخلاصة
ما حكم الرشع بالنسبة لفريضة احلج ذلوي االحتياجات 

اخلاصة واإلاعقات اذلهنية واجلسدية؟
اجلــــواب

 املس�لمون م�ن ذوي اإلاعقات اجلس�دية فقط هلم حكم 
األصحاء رشاع: ِمن وجوب احلج ىلع املس�تطيع منهم: إما بنفسه 
ِ َعَ ٱنلهَّاِس ِحجُّ ٱۡلَۡيِت َمِن ٱۡسَتَطاَع  أو بغره؛ لقوهل تعاىل: }َوهلِلهَّ
ۚ{ ]آل عم�ران:97[، وكذلك احل�ال مع ذوي اإلاعقات 

إَِلۡهِ َس��بِيلاٗ
رجهم إاعقتُه�م عن َحدِّ اتللكي�ف الرشيع؛ 

ُ
اذلهني�ة ال�ي ل�م خت

بأن اكن س�نه العقي -ال العمري- هو س�ن ابلالغني املدركني ملا 
حوهلم؛ بأن يكون مخسة عرش اعما فما فوق، أو أقل من مخسة 
ع�رش اعم�ا ولكنه يك�ون -ب�رأي املختصني- م�دراك لألمور 
�يَّة املتعلقة باجلنس اآلخر، -كما يش�عر بها َمن احتلم من  احلسِّ
مَجَُعوا بني 

َ
اذلك�ور أو احتلم�ت أو حاضت م�ن اإلناث- س�واء أ

اإلاعق�ة اجلس�دية وه�ذا انلوع م�ن اإلاعقة اذلهني�ة، أم اقترص 
األم�ر ىلع إاعقته�م اذلهني�ة فق�ط. واحل�ج يقع صحيح�ا منهم 

ُمسِقًطا للفريضة سواء أحجوا بماهلم أو بمال غرهم.
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رجه عن حدِّ 
ُ

 وأما َمن اكن من املس�لمني إاعقتُه اذلهنية خت
اتللكيف الس�ابِق حتديُده، فإن احلج -ومثله العمرة- تصح منهم 
إذا تم نقلهم إىل األماكن املقدس�ة وقاموا بأداء احلج أو العمرة 
بأراكنهما ورشوطهما عن طريق مساعدة الغر هلم. ومعىن ذلك: 
أن�ه يوضع ذلك يف مزيان حس�ناتهم، وإن اكن ذل�ك ال يُغِي عن 
حج الفريضة أو عمرة الفريضة -عند َمن يقول بوجوب العمرة، 
رِجه عن اتللكيف 

ُ
اكلش�افعية-، بمعىن أن املعاق ذهنيًّا إاعق�ًة خت

إذا ُع�ويِف م�ن مرض�ه وإاعقته وص�ار ملكفا وجب�ت عليه حجُة 
الفريضة وعمرة الفريضة، عند َمن يقول بفرضيتها.


حكم احلج والعمرة بالتمسيط

حن�ن رشكة تقوم بعمل العمرة باتلقس�يط عن طريق ابلنك 
بضمان�ات منه، ىلع أن يس�دد ابلنك للرشكة نقدا ويقس�ط ىلع 
العميل، ويكون اتفاق الرشكة مع العميل بمبلغ يزيد قليال عن 

اتفاقها مع ابلنك. فهل هذا جائز؟
اجلـواب

من املقرر رشاع أن ملكية نفقة احلج أو العمرة -ويه املع� 
عنه�ا يف الفق�ه بالزاد والراحلة- إنم�ا يه رشط وجوب ال رشط 
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صحة، بمعىن أن عدم ملكية الشخص هلا يف وقت احلج ال يعي 
ع�دم صح�ة احلج بل يعي ع�دم وجوبه عليه، حبي�ث إنه إذا لم 
ي�ج حينئذ فال إثم عليه، أما إذا أح�رم باحلج فقد لزمه إتمامه، 
وحجه صحيح، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك احلال يف 

العمرة. 
وبن�اء ىلع ما س�بق، فإن احل�ج والعمرة باتلقس�يط ال بأس 
بهم�ا رشاع، وال يرض وجود فرق بني م�ا يدفعه ابلنك فعال وبني 

ما يتم االتفاق عليه بني الرشكة وبني العمالء. 


برناقج العمرة الدائمة

نرجو إفتاءنا يف حلِّيَّة املرشوع اتلال: "برنامج عمرة دائمة"
سيتم طرح برنامج "عمرة دائمة" مفاده: إماكنية إتمام عرش 

عمرات يف العرش سنوات القادمة للك معتمر.
هدف املرشوع: 

اتليسر ىلع املسلمني بتخفيض أسعار احلج والعمرة ألقى 
حد ممكن.

انلظام املال للمرشوع: 
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 سعوديًّا 
ً

يدفع الطرف اثلاين دفعة ش�هرية فقط سبعني رياال
–أو ما يعادل مائة جنيه مرصي ش�هريًّا- ىلع أن يتم عمل عمرة 

سنوية.
اتلعاقد يف اعم 0)0)م، ويتم دفع ادلفعات من اعم 0)0)م حى 

اعم 0)0)، والسفر لالعتمار من بداية اعم 3)0)حى اعم 3)0)م.
يمك�ن االنس�حاب من ال�نام�ج يف أي وق�ت، ويف حالة 
االنس�حاب يت�م رد مجي�ع ادلفعات الس�ابقة –حى آخ�ر عمرة 

تمت- مع خصم 0)% مصاريف إدارية.
املستفيدون من املرشوع: 

للعميل احلق يف أن يُمي أي اسم سيعتمر.
للعمي�ل أن يؤج�ل االعتمار اعًما؛ يلت�م مضاعفته يف العام 

اتلال يلصطحب معه آخر.
للعمي�ل أن يؤجل االعتم�ار أكرث من اعم يلتم مضاعفته يف 

األعوام اتلايلة؛ يلصطحب معه آخرين.
اجلـواب

رحالت احلج والعمرة املنظمة بالشلك القائم حايلًّا -واذلي 
تك�ون فيه تكايلفها حمددًة س�لفا ويتم االتف�اق فيها بوضوح 
بني الطرفني- ال تعدو أن تكون نواًع من اخلدمات الي يكون 
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اتلعاق�د عليها م�ن قبيل اتلعاقد ىلع املناف�ع أو املنافع واألعيان 
مًعا، وهذا جائز رشاًع.

وتأخ�ذ هذه اخلدم�ات حكم الس�لعة يف إم�اكن اتلعاقد 
م، وبزيادة يف  م أو بغر مق�دَّ �ط، بُمَقدَّ عليه�ا بثمن حالٍّ أو ُمَقسَّ
الس�عر مع اتلقس�يط أو بغر زي�ادة، وجيوز عندئ�ذ دخول جهة 
ثاثل�ة للتمويل أو الواكلة أو الس�مرسة، ودف�ع اجلهة املمولة للمال 
 وحتصيله من املس�تفيد م�ن الرحلة -احل�اج أو املعتمر- 

ًّ
ح�اال

بزيادة يف اثلمن مقابل األجل -ال مانع منه رشاًع.
وعند فس�خ العقد يرج�ع املال إىل صاحبه، وتَُردُّ األقس�اط 
ال�ي دفعه�ا صاحبها والي لم يس�تفد بها من ه�ذه اخلدمة، وال 
مانع من اتفاق الطرفني ىلع احتفاظ اجلهة املقدمة للخدمة جبزء 
متف�ق عليه معل�وم من املال نظ�ر ما تكبدته ه�ذه اجلهة من 

مرصوفات إدارية وخالفه.
وبناًء عىل ذلك: فهذا املرشوع بهذا الوصف املذكور حالل، 

وال مانع من املشاركة فيه رشاًع.
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التربع بنفمة احلج أو العمرة ألحد الوالديل
زوج�ي تعم�ل وهلا دخل مس�تقل ووادلها رج�ل طاعن يف 
الس�ن وغر ق�ادر ماديًّا ىلع أداء مناس�ك احلج والعم�رة، وودلاه 
اذلَكران ال يقدران ىلع مس�اعدته يف ذل�ك، وتريد زوجي -وأنا 
أتف�ق معها- ختصيص املال الاكيف من ذمته�ا املايلة ألبيها؛ حى 
يتمك�ن م�ن أداء مناس�ك احل�ج والعم�رة. وأنا وزوج�ي أدينا 
فريض�ة احل�ج واحلمد هلل، هل جيوز رشاًع أن ي�ج أو يعتمر وادل 

زوجي ىلع نفقتها؟
اجلــواب

ال مان�ع رشاع من أن ي�ج أو يعتمر وادل الزوجة ىلع نفقتها 
اخلاصة، فهذا من ال� واإلحسان وصلة الرحم، وإنه بمجرد ت�ع 
امل�ال للح�ج من املت��ع -أيًّا اكن- يصب�ح املال مل�اًك للمت�ع 
إيل�ه، وب�ه تتحق�ق االس�تطاعة املطلوب�ة يف احلج حتقيًق�ا لقوهل 
 }ۚ

ِ َعَ ٱنلهَّاِس ِحجُّ ٱۡلَۡيِت َمِن ٱۡسَتَطاَع إَِلۡهِ َسبِيلاٗ تع�اىل: }َوهلِلهَّ
]آل عمران: 97[.
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حكم احلج يف صورة قنحة أو هدية
درجت بع�ض ال�وزارات واهليئات واجلمعي�ات والرشاكت 
املختلف�ة ىلع معاون�ة العاملني بها بتقديم بع�ض أو لك نفقات 

احلج -وفًقا نلُُظمها وقراراتها- وقد يكون ذلك ىلع سبيل:
- املنحة أو اهلبة أو اتل�ع.

- أو عند قيامهم بتنظيم هذه الرحالت واإلرشاف عليها.
- أو تقديًرا وماكفأة هلم ىلع إنازاتهم امللموس�ة املشهود هلا 

رسميًّا.
- أو وفاًء هلم ونظر سنوات خدمتهم الطويلة.

فهل جيوز ذلك رشاًع؟
اجلــواب

م�ن املق�رر رشاع أن امت�الك نفق�ة احل�ج أو العمرة -ويه 
املع�� عنها يف الفق�ه بالزاد والراحلة- إنم�ا هو رشط وجوب ال 
رشط صحة، بمعىن أن عدم ملكية الش�خص هلا ابتداًء يف وقت 
احل�ج ال يعي ع�دم صحة احلج، بل يعي عدم وجوبه عليه، فإذا 
توف�رت هل نفق�ة احل�ج عن طريق هب�ة أو منحة أو ت��ع أو غر 
ذلك مما جاء يف الس�ؤال، ثم أحرم باحلج فقد لزمه إتمامه، وحجه 

صحيح، وتسقط عنه حجة الفريضة، وكذلك احلال يف العمرة.
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حكم االستعانة بالغري يف أداء املناسك
حجج�ت هذا العام، ويف طواف اإلفاضة تعبت يف الش�وط 
اثل�اين؛ ألين أش�تيك من آالم ح�ادة يف الركب، وت�م الطواف من 
الطاب�ق اثلاين، املهم أين اس�تعنت بصيب يق�ود الكرس املتحرك 
وركب�ت عليه، ومن ش�دة األلم لم أتيقن ه�ل أكمل ما تبىق من 
األشواط ستة أم سبعة أشواط؟ علًما بأن ذلك الصيب أقر بأنه أتم 
س�بعة أشواط، وأنا أش�ك يف ذلك. ويطلب السائل بيان احلكم 

الرشيع. 
اجلــواب

إذا اكن احل�ال كما ورد بالس�ؤال، وأن الس�ائل قد اس�تعان 
بص�يب؛ يلقوده بالكرس املتحرك، وأن الص�يب قد أقر بأنه أكمل 
ما تبىق من األش�واط -فاحلج صحيح، وال ع�ة بالش�ك يف هذه 

احلالة. 


حكم التوكيل يف احلج

 يكيف للح�ج، ولكن صحي ال تمكني من 
ً

أمتل�ك ماال
أدائه بنفيس، فهل ل أن أولك َمن يج عي؟
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اإلجـابة
ع�ن عب�د اهلل ب�ن عب�اس -ريض اهلل عنهما- ق�ال: »اكن 
الَفضُل بُن عباس رَِديَف رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فجاءت امرأٌة ِمن َخثَعَم 
دَرَكت 

َ
فقالت: يا رس�ول اهلل، إن فريضَة اهللِ ىلع عباده يف احلج أ

أيب شيًخا كبًرا ال يَثبُُت ىلع الراحلة، أفأحجُّ عنه؟ قال: نعم«))).
وهذا اذلي ال يستطيع أن يثبت ىلع الراحلة يُعَرف يف الفقه 

ب�"املعضوب"، وعليه فلِك أن تويلك َمن يج عنِك.
ويشرتط جلواز اتلوكيل باحلج أن تكون نفقة املأمور باحلج 
م�ن م�ال اآلمر العاج�ز عن احل�ج، أو يف مال املي�ت إذا اكن قد 
أوىص باحل�ج، ويف مال املت��ع إذا لم يكن قد أوىص، وأن ينوي 
انلائ�ُب احلجَّ عن العاجز أو املي�ت، وأن يكون انلائب قد أدى 

أوال حجة اإلسالم عن نفسه.


استئجار قل حيج عل الغري

حن�ن رشكة تعم�ل يف جماالت الوس�اطة وخدم�ات الفنادق 
واخلدمات الس�ياحية والتس�ويقية واإلاعش�ة، ونترشف بتقديم 

سؤانلا:
)))  رواه ابلخاري ومسلم.
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رغب�ة منَّا يف تقديم مس�اعدة الراغب�ني يف احلج عن ذويهم 
أو امل�رىض ببع�ض ادلول العربي�ة فإننا نقوم بدور الوس�اطة بني 
م�ن يرغ�ب يف احلج ع�ن ذويه وب�ني من يق�وم ب�أداء احلج من 
ا تصل  املقيمني بالس�عودية؛ حي�ث إننا نرى اتللكف�ة باهظة جدًّ
إىل ثالث�ني أو أربعني أو مخس�ني ألف جنيه، وبمناس�بة وجودنا 
باململكة العربية السعودية واستطاعتنا تقديم هذه اخلدمة؛ فإننا 
نرغب يف اتلوس�ط بني راغب احلج عن ذويه وبني بعض األفراد 
املقيم�ني بالس�عودية ألدائه احل�ج؛ وذلك من خ�الل عقد ملزم 
بأدائه بالقيام باحلج وأداء القسم وبثمن أقل من ستة آالف جنيه 
تقريبًا -تكلفة فعلية- حنن نولكه ونتوىل تسهيل القيام هل بأداء 
املناسك من خالل احلج ادلاخي ومساعدته بالسيارات واتلنقل 
واإلاعش�ة خالل فرتة احلج، فنكون بذلك وسطاء بني من يرغب 
احل�ج عن ذوي�ه وبني من يق�وم بذلك من خ�الل احلج ادلاخي 

ضمن محالت داخلية؛ ذللك نرجو اإلفتاء رشاًع يف سؤانلا.
اجلــواب

إذا اكن املس�لم غ�ر ق�ادر ىلع أداء احلج بنفس�ه فيجوز هل 
أن يس�تأجر من يج عنه، كما جيوز للمس�لم القادر أن يج عن 
أقاربه املتوفني أو املرىض العاجزين عن احلج بأنفسهم -ويسميه 
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الفقهاء باملعضوب- إذا اكن قد حج عن نفس�ه، أو يولك غره يف 
احل�ج عنهم؛ بأج�رة اكن ذلك أو ت�اًع من القائ�م به، وذلك عند 
مجهور الفقهاء؛ ملا رواه ابلخاري ومس�لم من حديث ابن عباٍس 
ِة  ٌة ِم�ْن َخثَْع�َم اَعَم َحجَّ

َ
-ريض اهلل عنهم�ا- ق�ال: »َج�اَءِت اْمَرأ

َجِّ 
ْ
 ِعبَاِدهِ يِف احل

َ
�وََداِع قَالَت: يَا رَُس�وَل اهللِ، إِنَّ فَِريَض�َة اهللِ ىلَع

ْ
ال

اِحلَِة، َفَهل   الرَّ
َ

ْن يَْستَِوَي ىلَع
َ
يِب َش�يًْخا َكِبًرا ال يَْستَِطيُع أ

َ
ْدَرَكْت أ

َ
أ

ُحجَّ َعنُْه؟ قَاَل: َنَعْم«. 
َ
ْن أ

َ
َيْقِض َعنُْه أ

وس�واء يف ذلك أن يكون القائم باحل�ج عن املعضوب -أو 
- مقيًما يف بدله -فيُنش�ئ س�فر احل�ج خصيًصا من أجل  املت�وفَّ
ذل�ك- أو مقيًم�ا يف أماكن املناس�ك مما يقل�ل تكايلف احلج 

بالنسبة هل.
وبناًء عىل ذلك: فما تقومون به من الوس�اطة بني من يرغب 
يف اإلنابة عن نفس�ه يف احلج أو ع�ن ذويه، وبني من يقوم بذلك 
من خالل احلج ادلاخي بالسعودية: هو أمر جائز رشاًع، وال مانع 
م�ن أن تأخ�ذوا ىلع ذل�ك أجًرا، ب�رشط أن يكون ه�ذا األجر 

معلوًما ال جهالة فيه. 
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حكم تكرار احلج عل الغري
الس�ؤال: حججت مرة واحدة عن نفيس، ثم حججت مرة 

واحدة عن جديت املتوفاة، فهل جيوز أن أحج عنها مرة أخرى؟ 
اجلـواب

ال مانع رشاًع من تكرار احلج عن جدتك املتوفاة. 


حكم احلج قل قال فيه شبهة

عج�وز ثري يف الس�تني م�ن عمره مج�ع أمواهل م�ن العمل 
يف الس�ياحة والفنادق، ثم تاب إىل اهلل، وأصبح مس�لًما ملزتًما، 
وأودع أمواهل يف ابلنوك ويتصدق بس�خاء ويزيك عن ماهل، ويريد 
اآلن أن يج، ولكن هذا املال اذلي مجعه به شبهة، فماذا يفعل؟

اجلـــواب
ال ب�أس بأن حتج من ه�ذا املال، وال يلزمك أن تتصدق به؛ 

ُبُّ ما قبلها. ألن اتلوبة جتَ
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حكم احلج ملل يعمل بعمد عمل
هل يصح احلج ملن يعمل بعقد عمل يف الس�عودية يف موس�م 

احلج؟
اإلجابة

ف�رق بني صح�ة احلج وج�وازه، ف�إذا اكتمل�ت أراكن احلج 
وواجباته فاحلج صحيح يس�قط الفرض إن اكن حجة اإلس�الم، 
وُيَس�ب نف�ال إن لم يكن حجة اإلس�الم، وأما ج�وازه فيشء 
آخر؛ فإذا اكن -مثال- عقد العمل ال يَسَمح لك باحلج، فخالفَت 
وحجج�َت فهذا إثم؛ ملخالفة رشط العق�د، وما يرتتب ىلع ذلك 
م�ن الرضر اذلي يلحق بَِك وباآلخري�ن، مع كون احلج صحيًحا 

إذا استوف أراكنه ورشوطه.


حكم الكذب يف البيانات الرسمية ألجل احلج

يق�وم بعض انل�اس بالكذب بش�أن ابليان�ات الي تطلب 
منه�م م�ن اجله�ات الرس�مية فيخ�ون بغ�ر احلقيق�ة من أجل 
السفر إىل احلج، كأن خي�وا بأنه لم يسبق هل احلج قبل ذلك. فهل 
الك�ذب يف مث�ل هذه احلاالت جائز؟ وهل جيوز لس�ائق مثال أن 
ي�ديع كذبا أنه س�بق هل الس�فر إىل احلج من أج�ل احلصول ىلع 
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عقد للعمل كس�ائق خالل موسم احلج؟ وهل جيوز اتلخلف عن 
املدة املس�موح بها ألداء الش�عائر وابلقاء باألرايض املقدسة من 

أجل العمل أو العبادة؟
اجلــــواب

من املقرر رشاع وجوب طاعة أويل األمر وااللزتام بما يصدر 
عنهم من قوانني ما لم تكن حراما جممعا ىلع حرمته.

وقد أخرج الس�تة عن ابن عم�ر -ريض اهلل تعاىل عنهما- 
عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الس�مع والطاعة ىلع املرء املسلم فيما أحب 
وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فال سمع وال طاعة«.
وللحاكم أن يس�ن من الترشيعات ما ي�راه حمققا ملصالح 

العباد.
وم�ن دخ�ل إىل بدل فعليه االل�زتام بقوانينه�ا، وحترم عليه 

املخالفة. 
وم�ن جهة أخ�رى فالكذب لك�ه حرام، إال م�ا ورد الرشع 
باس�تثنائه، وه�ذه الصور املس�تثناة يف بع�ض األحاديث، ال تعد 
من الكذب إال ىلع س�بيل املجاز، منها ما أخرجه ابن أيب ش�يبة 
والرتمذي وغرهما عن أسماء بنت يزيد عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
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»ال يصلح الكذب إال يف ثالث: كذب الرجل امرأته لرضيها، أو 
إصالح بني انلاس، أو كذب يف احلرب«. 

وىلع ه�ذا فالصور املذكورة يف الس�ؤال من الكذب املحرم، 
وليست من جنس ما استثناه الشارع ورخص يف الكذب ألجله.
وبن�اء ىلع ما تقدم فيحرم اتلحاي�ل واإلدالء ببيانات اكذبة 
غر مطابقة للواقع إىل اجلهات الرسمية، سواء أكان للسفر للحج 
أم لقضاء أي مصلحة أخرى، وسواء أكان يف بدله أم يف ابلدل الي 

سيسافر إيلها. 
وكذلك ال جيوز اتلخلف بعد أداء الشعائر إذا منع احلاكم 

ذلك.





فتاوى عل اإلحرام
أنواع اإلحرام

ما معىن اإلفراد والِقران واتلمتع يف احلج؟ وما أفضلها؟
اجلــواب

للحج أنساك ثالثة، أي: ثالثة طرق تلأدية منسكه: اإلفراد 
والِقران واتلمتع.

فاإلف�راد عند بعض العلماء -اكلش�افعية- هو تقديم احلج 
ىلع العم�رة؛ ب�أن ُي�ِرم أوال باحلج م�ن ميقاته، وَيف�َرغ منه، ثم 
خيرج من مكة إىل أدىن احِللِّ فيحرم بالعمرة، ويأيت بعملها، ومن 
العلم�اء َمن ال يش�رتط العمرة بعد احلج، وجيع�ل القيام بأعمال 

احلج وحده دون العمرة هو اإلفراد.
وأم�ا الِق�ران فهو أن ُي�ِرم بهما مًع�ا، أو ي�رم بالعمرة ثم 
يُدِخ�ل عليها احلج قبل رشوع�ه يف أعماهلا، ثم يعمل عمل احلج 

يف الصورتني، فيحصالن.
وأم�ا اتلمتع فهو أن يق�دم العمرة ىلع احلج ويتحلل بينهما، 
ويس�ىم اآليت به�ذا النس�ك متمتًعا؛ نظ�ًرا تلمتع�ه بمحظورات 

اإلحرام بني النُّسَكني.
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وليس ىلع املفرِد دم واجب، بل إن شاء ذبح تطواًع منه، وإن 
شاء لم يذبح، ولكن املتمتع والقارن عليهما دم واجب؛ وسبب 

الوجوب هو ترك اإلحرام من ميقات بدله.
وأم�ا عن أفضلها فه�و حمل خالف بني العلم�اء: فأفضلها 
عن�د املالكي�ة والش�افعية: اإلفراد، ولك�ن املالكية قال�وا بأنه 
يلي�ه يف األفضلية الِقران فاتلمتع، بينما يرى الش�افعية أن اذلي 
يلي�ه يف األفضلية هو اتلمتع فالِقران، وعند احلنفية األفضل من 
األنس�اك اثلالثة هو الِقران فاتلمت�ع فاإلفراد، ويرى احلنابلة أن 

اتلمتع أفضل، فاإلفراد، فالِقران.
وانلصيحة يف مثل هذا املوقف أن تأخذ األيرَس عليك.


فتاوى عل حمظورات اإلحرام وقباحاته

حكم لبس العباءة ناسًيا
لب�س العباءة يف احلج ناس�يًا قبل احللق وبع�د أن قام بريم 
مج�رة العقبة الك�ى ث�م حلق بعد ذلك ش�عره وطاف لإلفاضة 

وسىع وحتلل اتلحلل األك�، فماذا جيب عليه إزاء هذا الفعل؟
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اجلــواب
من املقرر عند الش�افعية أن ما اكن من حمظورات اإلحرام 
ىلع س�بيل الرتف�ه -اكلطي�ب، واجلم�اع، ولبس املخيط، وس�رت 
الوجه والرأس- فإنه ال جتب الفدية فيها ىلع انلاس وال اجلاهل، 

وإنما جتب ىلع من تلبس بيشء منها اعمًدا اعلًما.
وبن�اء ىلع ذلك: فإن لب�س العباءة حال اإلح�رام بعد ريم 
مجرة العقبة إذا اكن ىلع س�بيل النس�يان أو اجلهل فال حرج ىلع 

فاعله، وال يفسد بذلك حجه، وليس عليه شء.


لبس الساتر للحاج واملعتمر

 هل الس�رتة الي يلبس�ها الُمحِرم يف حجه وعمرته -والي 
تكون قطعة من قماش يتم عمل ِكنار هلا ويتم إدخال مطاط هلا 
-أس�تك- يف هذا الكنار وتلبس أسفل اإلزار- مرشوعة؛ حيث 
إنن�ا نق�وم بتصنيعها وتوريده�ا للمحالت اتلجاري�ة، ورأيكم 

سيكون فيصال يف االستمرار يف هذا النشاط من عدمه؟
اجلــــواب

 املمن�وع ىلع الُمحِرم ه�و لبس املِخي�ط الُمحيط؛ ملا روى 
اب�ُن ُعَم�َر -ريض اهلل عنهم�ا- أنَّ رَُج�ال قال: يا رس�ول اهللِ، ما 
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يَلبَ�ُس الُمحِرُم ِمن اثلِّياِب؟ فقال انل�يبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يَلبَُس الُمحِرُم 
َد   أن ال جَيِ

َّ
�نِي، إال اِوي�َل وال الُ�نُ�َس وال اخلُفَّ الَقِمي�َص وال الرسَّ

س�َفُل ِم�ن الَكعبَ�نِي«.))) فأخذ العلماء 
َ
انلَّعلَ�نِي فَليَلبَس ما هو أ

م�ن ذلك وغره من األحادي�ث أن الرجل إذا أح�رم يمتنع عليه 
لُب�ُس املِخي�ط املحي�ط، واملقصود بذل�ك: أن يك�ون امللبوس 
ال ىلع الُعضو، اكملذك�ور يف احلديث: من الرساويل  حُمِيًط�ا ُمَفصَّ
والقمي�ص واخلف�ني وال�ن�س، وما ل�م يكن كذل�ك فال بأس 
بلُبس املحِرم هل، اكلس�اعة وانلظارة والرداء واإلزار مما يُلَفُّ ىلع 

ل الُعضو. اجلسم وال ُيَفصِّ
 وعلي�ه فنفيد بأن "الس�رتة" املس�ؤول عنها به�ذا الوصف 
ا اكن أو  ال�وارد يف الس�ؤال جائز لُبُس�ها ِم�ن قِبَل الُمح�ِرم: حاجًّ

معتمًرا، وجيوز اتلعامل فيها صناعيا وجتاريا.


حكم التغطية بيشء يتدفأ به

ه�ل جيوز للمحرم أو املحرمة أن يغطي نفس�ه بيشء يتدفأ 
به؟

)))  رواه ابلخاري ومسلم.
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اجلــواب
املحرم بعمرة أو حبج ممنوع من لبس املخيط واملحيط، وهو 
املفصل ىلع قدر العضو من أعضاء اجلسم، اكلقميص والرساويل 
واتلُّبَّان واخلُفني غر املقطوعني أسفل الكعبني وحنو ذلك، أما ما 
يُلَ�فُّ ىلع عضو من األعضاء من غ�ر أن يكون مفصال عليه 
ها ىلع جس�مه؛  ، فلو أخ�ذ قميًصا أو مالءة أو حلافا فلفَّ ف�ال يرضُّ
ل  دلفع ال�د أو لس�رت الع�ورة أو غر ذلك فال ي�رضه ذلك، فاملعوَّ
علي�ه يف وج�وب الفدي�ة يف املخي�ط هو حص�ول اللبس به ىلع 

املعتاد يف لك ملبوس، ال جمرد وضعه ىلع اجلسم.
وهو أيًضا ممنوع من تغطية رأسه أو بعضه -ولو اكن ابلياض 
ذن- بيشء يلتصق به، س�واء أك�ان خَمِيًطا حُمِيًطا 

ُ
اذلي خلف األ

اكلقلنس�وة أو الطاقي�ة، أم ال، اكلعمام�ة أو اإلزار، ولك م�ا ُيَعدُّ 
�د وِس�ادة، أو يض�ع يده ىلع رأس�ه، أو  س�اتًرا، وال ب�أس أن يتوسَّ
يس�تظل بمظلة ولو مست رأس�ه، وأما محل شء ىلع رأسه ففيه 
خالف، فاألفضل ترك ذلك حى ال تكون عليه فدية ىلع رأي 

املانعني.
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والُمحِرم�ة حبج أو بعمرة إحرامها يف وجهها وكفيها؛ فيجب 
عليها أال تغطي ذلك منها، وهلا بعد ذلك لبس ما تشاء، وتغطية 

رأسها بما تشاء.
وىلع ذل�ك فال بأس للُمحِرم حبج أو عمرة أن يغطي نفس�ه 
ل  ب�يشء يتدف�أ به، ب�رشط أال يلبس�ه ىلع جس�مه حبي�ث ُيَفصِّ

أعضاءه، وبرشط أال يغطي بذلك رأسه.


لبس احلذاء الطبي أثناء اإلحرام

معاق وساقه اليرسى أقرص من ايلمىن، ويقوم بتعويض ذلك 
حبذاء طيب، فهل جيوز هل لبس احلذاء الطيب وهو يؤدي املناس�ك 
داخل املسجد احلرام: من طواف وسي؟ وهل عليه فدية يف ذلك 

أم ال؟ وهل رباط احلذاء يعت� خميطا أم ال؟
اجلـــواب

جي�وز لبس احلذاء الط�يب، وربطه برباط�ه املعد هل يف مثل 
حالة السائل؛ ألن هذه رضورة، و"الرضورات تبيح املحظورات". 
وىلع صاح�ب الس�ؤال أن خي�رج فدي�ة: من صي�ام ثالثة 
أيام، أو إطعام س�تة مس�اكني، وهل إخراج القيمة للك مس�كني، 
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أو بذبح ش�اة، وذلك قياًس�ا ىلع من غطى رأسه ملرض بها، أو أي 
رِيًضا  أذى يلحقه؛ لقوهل س�بحانه وتع�اىل: }َفَمن َكَن ِمنُكم مهَّ
 } ۡو نُُس��ٖكۚ

َ
ۡو َصَدقٍَة أ

َ
ِس��هِۦ فَفِۡديَةٞ ّمِن ِصَياٍم أ

ۡ
أ ى ّمِن رهَّ ذاٗ

َ
ۡو بِهِۦٓ أ

َ
أ

]البقرة: 196[.


حكم استعال الصابون املعطر

هل استخدام الصابون املعطر أثناء اإلحرام ممنوع؟
اإلجــابة

ي�رم اس�تخدام العطر يف ابل�دن أو اثلي�اب أو الطعام ملن 
تلبَّس باإلحرام، فهو من حمظوراته.

وأم�ا الصابون املعطر فاملختار يف الفتوى: أنه جيوز للمحرم 
اس�تعماهل؛ ألنه ليس من العطر اذلي يقص�د للتطيب، وإن اكن 

األحوط عدم استعماهل؛ خروجا من اخلالف.
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حكم خروج الدم أثناء اإلحرام
ه�ل جيوز اإلح�رام وأداء العم�رة مع وجود ج�رح يف باطن 
الق�دم ي�دىم عن�د امل�يش وال جي�ف بس�بب اإلصابة بالس�كر 

والسيولة يف ادلم؟
اجلـــواب

خ�روج ادلم من غ�ر الس�بيلني: القبل وادلب�ر، ال ينقض 
الوضوء، وهذا مذهب اإلمام مالك والشافي وفقهاء أهل املدينة 
الس�بعة وغرهم، واستدلوا حبديث جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل 
عنهم�ا- »أن رجلني من أصحاب انليب ملسو هيلع هللا ىلص حرس�ا املس�لمني يف 
غ�زوة ذات الرقاع، فقام أحدهم�ا يصي، فرماه رجل من الكفار 
بسهم فزعه، وصل ودمه جيري، وعلم به انليب ملسو هيلع هللا ىلص فلم ينكره«.))) 
وبناء ىلع ذلك ويف واقعة الس�ؤال: فع�ل املصاب بذلك أن 
يتوضأ ويعصب جرحه، وال حرج عليه يف إحرامه، وال يف طوافه، 

وال يتوضأ بسبب ذلك إال إذا أحدث.



)))  أخرجه أمحد وأبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان واحلاكم.
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فتاوى الوقوف بعرفة
حكم زيادة قساحة الرقعة املخّصصة لوقوف احلجيج عىل 

عرفة
هل جتوز زيادة مس�احة الرقع�ة املخصصة لوقوف احلجيج 
ىلع عرفة بما يُعَرف بامتداد عرفة؛ الستيعاب العدد املزتايد من 

احلجاج؟
اجلــــواب

أمج�ع املس�لمون ىلع صحة الوق�وف بأي جزء م�ن عرفة؛ 
لقول انليب ملسو هيلع هللا ىلص: »َوَقْفُت َها ُهنَا، وََعَرفَُة لُكَُّها َمْوقٌِف«. )))

ه باطل،  وأمجع�وا ىلع أن من وقف خارج حدودها فإن َحجَّ
ووجب عليه القضاء.

وىلع ذل�ك فإنه ال جيوز توس�يع رقعة عرفة خارج حدودها 
الي أمجع عليها املسلمون.


حكم التوجه لعرفة يوم الرتوية

ه�ل جيوز للحاج أن يتوج�ه إىل عرفات يوم اثلامن من ذي 
احلجة بدال من اتلوجه ملىن؟

)))  رواه مسلم.
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اجلــواب
جيوز، واغيته أنه ترك مستحبًّا وهو: املبيت بمىن.


وقت الوقوف بعرفة

ه�ل جيوز رشاًع أن تك�ون نفرة احلجيج م�ن عرفات ىلع 
مراح�ل؛ تلت�م انلف�رة يف س�هولة وي�رس هل�ذه األع�داد الغفرة 

املزتايدة؟ وهل هذا يعت� تغيًرا ملناسك احلج؟
اجلــــــواب

أمج�ع العلماء ىلع أن ما بعد الزوال وق�ٌت صحيٌح للوقوف 
بعرفة، وأن وقت الوقوف ينتي بطلوع فجر يوم انلحر، وأن َمن 
مج�ع يف وقوفه بعرفة بني الليل وانله�ار من بعد الزوال -فوقوفه 

تام وال شء عليه. 
واختلفوا يف مسأتلني:

األوىل: حكم الوقوف بعرف�ة وادلفع منها قبل الزوال، هل 
جي�زئ عن الوقوف بعد ال�زوال؟ فاجلمهور ىلع أن ذلك ال جيزئ، 
وأن َم�ن فع�ل ذلك فعليه أن يرجع فيقف بعرف�ة بعد الزوال، أو 

يقف من يللته تلك قبل طلوع الفجر، وإال فقد فاته احلج.
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واحلنابل�ة يف املذهب عندهم يرون أن ذلك جيزئ، وأن َمن 
فعل ذلك فحجه صحيح.

واملس�ألة اثلانية: هل جي�زئ الوقوف بعرفة م�ع ادلفع منها 
قب�ل غروب الش�مس؟ فاحلنفية وَم�ن وافقهم يوجب�ون الوقوف 
بعرفة حى غروب الشمس، واألصح عند الشافعية وَمن وافقهم 
أن ذلك مس�تحب ولي�س واجبًا، فيجوز عنده�م للحاج اذلي 

وقف قبل الزوال أن يُفيض ِمن عرفة قبل املغرب. 
وأصحاب القول اثلاين يف كال املس�أتلني يستدلون حبديث 
تَيُت رس�وَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص 

َ
ع�روة بن املرَضِّس -ريض اهلل عنه- قال: »أ

الِة، فقلُت: يا رسوَل اهللِ، إينِّ ِجئُت  بالُمزَدِلفِة حنَي َخَرَج إىل الصَّ
تَعبُت نَفيِس، واهللِ ما تََركُت 

َ
كلَلُت راِحلَ�ِي وأ

َ
ِم�ن َجبََي َطيٍِّئ؛ أ

ِمن جبٍل إال َوقَفُت عليه، فهل ل ِمن َحجٍّ فقاَل رس�وُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: 
َمن َشِهَد َصالتَنا هذه وَوَقَف معنا حى نَدَفَع -وقد َوَقَف بَعَرفَة 
ه وقَ�ىض َتَفثَه«.))) قال أبو  َتمَّ َحجَّ

َ
ال أو نَه�اًرا- فقد أ

َ
قب�َل ذلَك يل

ال��اكت اب�ن تيمية احلنب�ي يف "منت�ىق األخبار" بع�د ذكره هلذا 
احلديث: "وهو حجة يف أن نهار عرفة لكه وقت للوقوف".

)))  رواه اإلمام أمحد وأصحاب السن، وصححه الرتمذي وابن حبان وادلارقطي 
واحلاكم
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وىلع ذل�ك فيمك�ن للجه�ات املس�ؤولة أن تنظ�م انلَّفرة 
واإلفاض�ة م�ن عرف�ات بما يت�الءم مع أع�داد احلجي�ج ويمنع 

سهم. تكدُّ
وجيوز هلم أن جيعلوا انلفرة من عرفات ىلع مرتني أو أكرث، 

حسبما تقتضيه املصلحة العامة للحجيج.
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فتاوى الوقوف بمزدلفة
قمدار الوقوف باملزدلفة

هل جيوز املكوث بمزدلفة قدر حطِّ الرحال، وصالة املغرب 
والعش�اء مج�ع تأخر، واالكتف�اء باملرور بها، طبًق�ا لفقه اإلمام 

مالك؟
اجلــواب:

املعتمد يف الفتوى- يف هذه األزمان الي كرثت فيها أعداد 
احلجي�ج كرثًة هائلًة- هو األخذ بس�نية املبي�ت يف مزدلفة، وهو 
ق�ول اإلم�ام الش�افي يف "األم" و"اإلمالء"، وق�ول لإلمام أمحد، 
بينم�ا يكتيف املالكية بإجياب املكث فيه�ا بقدر ما يط احلاجُّ 
رحله وجيمع املغرب والعشاء، وحى ىلع رأي اجلمهور- القائلني 
بوجوب املبيت- فإنهم يسقطونه عند وجود العذر، ومن األعذار: 
حفظ انلفس من اخلطر أو توقعه، فيكون الزحام الش�ديد اذلي 
عليه احلجُّ يف زماننا مرخًصا رشعيًّا يف ترك املبيت عند املوجبني 

هل.
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فتاوى املبيت بمنى
حكم ترك املبيت بِمنى ألهل األعذار

م�ا حكم ترك املبيت بِمىن للَضَعفة واملرىض والنس�اء من 
احلجاج؟

اجلــواب
املبي�ت بم�ىن يل�ال الترشي�ق خمتل�ف في�ه ب�ني العلماء: 

فاجلمهور ىلع أنه واجب، واحلنفية ىلع أنه سنة.
�نِّيَّة ما رواه الش�يخان عن ابن عمر  وي�دل ىلع القول بالسُّ
-ريض اهلل عنهما- »أن العباس -ريض اهلل عنه- اس�تأذن انليبَّ 
ملسو هيلع هللا ىلص يلبيت بمكة يلال مىن؛ من أجل س�قايته، فأذن هل«. ولو اكن 

املبيت واجبًا ملا رُخِّص يف تركه ألجل السقاية، فعلم أنه ُسنَّة. 
وإذا أضفنا إىل ما س�بق اعتب�ار ما يَعرَتِي احلجيَج ِمن تعب 
شديد وضيق ماكن وَخوف مرض، اكن القول بسنية املبيت بمىن 

هو املختار للفتوى. 
وإذا قلنا بالسنية: فَمن ترك مبيت األيام اثلالثة مجيًعا فِمن 
العلماء َمن قال: إنه يسن هل أن جي�ه بدم وال جيب، ومن ترك 

مبيت يللة واحدة ج�ها باتلصدق بُمدٍّ من طعام.
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وق�ال احلنفية واإلم�ام أمحد يف رواية: إن�ه ال يلزم من ترك 
املبيت بمىن شء. 

وح�ى ىلع ق�ول اجلمه�ور إن املبي�ت بمىن واج�ب، فإنهم 
يرخص�ون لَِم�ن اكن ذا ع�ذر رشيع برتك املبي�ت، وال إثم عليه 
حينئذ وال كراهة، وال يلزمه شء أيًضا، وال شك أن اخلوف من 

املرض من مجلة األعذار الرشعية املرعية. 
وقد وردت الرخصة من الش�ارع ألهل الراعء والس�قاية يف 
ترك املبي�ت يف مىن، فروى اإلمام مالك يف موطئه عن اعِصِم بِن 
رَخَص لراِعِء اإلبِِل 

َ
َع�ِديٍّ -ريض اهلل عنه- »أنَّ رس�وَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص أ

يف ابَليتُوت�ِة خارِِجنَي عن ِمىًن يَرُمون ي�وَم انلَّحِر ثُم يَرُمون الَغَد 
وِمن بعِد الَغِد يلَوَمني ثُم يَرُمون يوَم انلَّفِر«.

وال ينب�يغ الوقوف ىلع انلص ال�وارد، بل ينبيغ اعتبار مراد 
الشارع منه، وإال اكن مجوًدا حمًضا.

ومعلوم أن االلزتام باملبيت وإلزام احلاج به مع أعمال احلج 
األخ�رى يزي�د من إجهاده وضعف�ه، فإذا انض�م إىل ذلك ما نزل 
بانل�اس يف ه�ذه األيام من انتش�ار لألوبئة الي يس�هل انتقاهلا، 
فإن جسم اإلنس�ان يكون أكرث عرضة التلقاط األمراض، وال 
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شك أن أش�د انلاس ترضًرا بذلك هم النساء واألطفال واملرىض 
والضعفاء، فناسب أن يأخذ هؤالء حكم َمن رُخِّص هلم.





فتاوى اهلدي
حمل ذبح اهلدي

ه�ل جيب أن يذبح احل�اج دمه يف أرض احل�رم، أم جيوز أن 
يذحبه خارج احلرم؟

وه�ل جي�وز ذب�ح ادلم يف مالزيي�ا، وتوزيع حلومه�ا للفقراء 
واملساكني من أبناء مالزييا أو خارج مالزييا؟

اجلــــواب
: ال جيوز للمتمتع اذلي نوى حج اتلمتع أن يدفع دمه يف 

ً
أوال

بدله قبل س�فره إىل مكة املكرم�ة ألداء فريضة احلج؛ ألن املحل 
املاكين لسوق اهلدي ودماء احلج هو ابليت العتيق.

ِ فَإِنهََّها ِمن َتۡقَوى  ۡم َش��َعٰٓئَِر ٱهللهَّ قال تعاىل: }َذٰلَِكۖ َوَمن ُيَعّظِ
َسّماٗ ُثمهَّ َمِلَُّهآ إَِل ٱۡلَۡيِت  َجٖل مُّ

َ
ٱۡلُقلُوِب ٣٢ لَُكۡم فِيَها َمَنٰفُِع إَِلٰٓ أ

ٱۡلَعتِيِق{ ]احلج: 32- 33[.
وبناًء ىلع ما سبق: فال بد أن يكون ذبح دماء احلج بمكة، 
أم�ا توزي�ع حلوم تل�ك اذلبائح فاألصل أن يكون ىلع مس�اكني 
احل�رم وفقرائ�ه، وال بأس ب�أن يدخر ذلك هلم ىلع م�دار العام، 
ف�إذا فاض عن حاجتهم ط�وال العام وحى احلج يف العام اتلال- 

فيجوز أن يوزع ىلع فقراء غر احلرم.
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وقت الذبح
ه�ل جيب ذبح ادلم يف أيام الترشي�ق، أم جيوز ذبح ادلم بعد 

أيام الترشيق؟
اجلــواب

مذه�ب الس�ادة احلنفي�ة واملالكي�ة واحلنابلة أن�ه ال جيوز 
ذب�ح هدي اتلمتع والقران إال يف أي�ام انلحر اثلالثة: )يوم العيد 

ويومني بعده).
أما عند الش�افعية فادلماء الواجب�ة يف اإلحرام الرتكاب 
حمظ�ور أو ت�رك مأم�ور - ال ختتص بزمان، وجت�وز يف يوم انلحر 

وغره.
وعليه فال بد أن يكون ذبح دماء احلج يف أيام احلج.


حكم التضحية للحاج

س�وف أق�وم ب�أداء فريض�ة احلج ه�ذا العام -إن ش�اء اهلل 
تع�اىل- فهل أكتيف باذلبح هن�اك، أم ىلع أهل بيي املوجودين هنا 

أن يذحبوا أيًضا؟
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اجلــواب
إن كن�ت س�تحج متمتًعا أو قارنًا فعلي�ك دم واجب تذحبه 
هناك يف احلرم الرشيف )مكة، أو مىن، أو مزدلفة، أو لك ما يسىم 
حرًما) وهذا من ناحية ما جيب عليك، أما ما يَُسنُّ وال جيب، فهو 
أن تُهِدي لفقراء احلرم الرشيف وجماوريه؛ بأن تذبح ما تشاء من 

انلََّعم هديًة لفقراء احلرم.
كم�ا أن�ه يَُس�نُّ اتلضحية يف ح�ق احلاج وغ�ره، وهذا عند 
مجه�ور الفقهاء، ولكنها غر مرتبط�ة باحلرم، فيمكنك أن تذبح 
يف احل�رم، أو يف م�رص، أو يف أي م�اكن فيه جمااعت للمس�لمني؛ 

كفلسطني والصومال وغرهما.





فتاوى التحلل
حكم حلق املحِرم لنفسه أو لغريه قل املحرقني بعد انتهاء 

املناسك
هل جي�وز للمعتم�ر واحلاج بع�د انتهاء املناس�ك أن يلقا 

ألنفسهما أو لغرهما من املعتمرين واحلجيج؟
اجلـــواب

ال يوج�د ما يمنع من قيام املعتمر بعد انتهاء س�عيه واحلاج 
بع�د دفع�ه من مزدلف�ة إىل م�ىن -أن يقوم لك منهم�ا باحللق أو 
اتلقصر ألنفس�هما أو لغرهما ممن ه�و مثلهما؛ لعدم وجود نص 

يمنع من ذلك. 


حكم التحلل ألجل املرض

م�ا احلك�م فيما لو أحرم�ُت من املدينة متمتًع�ا ثم جاءين 
املرض فخلعُت مالبس اإلحرام قبل أداء العمرة؟

اإلجابة
إن كن�ت ختىش أن يفج�أَك املرض بعد تلبس�ك باإلحرام 
)حبيث يصعب عليك إكماُل مناسك احلج) فننصحك بأن تنوي 
االس�تثناء عند ني�ة اإلحرام؛ ب�أن تعقد قلبك وتقول بلس�انك 
أيًضا: نويت العمرة أو احلج -حبسب حالك- فإن حبسي حابس 



فتاوى اتارة ألسئلة وردت لدار اإلفتاء : فتاوى التحلل

(47

فمِح�يِّ حيث حبس�ي، فإن�ك إن فعلَت ه�ذا ثم فج�أك العذُر 
يمكن�ك اتلحل�ُل حيث أنت، ب�دون احلاج�ة أن تذهب للحرم 
إلكمال النس�ك، وال للتحلل فيه، بل يكيف حتللك يف ماكنك، 
وذل�ك ب�أن تذب�ح َهديًا م�ن انلََّعم تفرق�ه ىلع الفق�راء يف ماكن 
اإلحص�ار، وجيوز إرس�اهل إىل احلرم إن أمكن، ثم حتلق رأس�ك 
أو تق�رص. فقد جاء يف الصحيحني عن اعئش�َة -ريض اهلل تعاىل 
َبِر، فقال  عنها- قَالت: »دخل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ىلع ُضباعَة بنِت الزُّ
ِجُديِن إال وَِجعًة. فقال هلا: ُحيِّ 

َ
؟ قالت: واهللِ ما أ رَدِت احلَجَّ

َ
هلا: أ

يِط وقُويل: امهلل حَمِيِّ حيُث َحبَستَِي«. واشرَتِ
وال ب�د من نية اتلحلل عند اذلب�ح، وال بد من كون احللق 
 ٰ أو اتلقصر بعد اذلبح؛ لقوهل تعاىل: }َوَل َتۡلُِقواْ رُُءوَسُكۡم َحتهَّ

{]البقرة: 196[. ۥۚ َيۡبلَُغ ٱلَۡهۡدُي َمِلهَُّه
أما إن كنت تقص�د أنك إذا مرضَت خلعت بلاس اإلحرام 
مع بقائك حُمِرًما وإكمالك للمناسك فذلك جائز، ولكن عليك 
ه�دي ُج��ان مم�ا جُي�زِئ يف األضحية، أو صي�ام ثالثة أي�ام، أو 
اتلص�دق بثالث�ة آُصع من طعام جُي�زِئ يف زاكة الفطر، وذلك ىلع 
س�تة مس�اكني أو فقراء، فيكون للك واحد منه�م نصف صاع. 
فقد روى الش�يخان ع�ن َكعِب بِن ُعج�رَة -ريض اهلل عنه- أن 
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َك)))! احِلق َرأَس�َك  انل�يب ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال هل يف احلج: »لعلَك آذاَك َهوامُّ
خًذا 

َ
طِعم ستَة مساكنَي أو انُسك شاًة«. وذلك أ

َ
وُصم ثالثَة أياٍم أو أ

ِسهِۦ 
ۡ
أ ى ّمِن رهَّ ذاٗ

َ
ۡو بِهِۦٓ أ

َ
رِيًضا أ من قوهل تعاىل: }َفَمن َكَن ِمنُكم مهَّ

{ ]البقرة: 196[ . ۡو نُُسٖكۚ
َ
ۡو َصَدقٍَة أ

َ
فَفِۡديَةٞ ّمِن ِصَياٍم أ



َ يِف  ة، واملراد بها: حرشات الرأس، َوقَْد ُعنيِّ ع َهامَّ ِميم: مَجْ
ْ
َهَواّم " بِتَْشِديِد ال

ْ
)))  "ال

َقْمل. 
ْ
َها ال نَّ

َ
َوايَات أ َكِثر ِمَن الرِّ



فتاوى رقي اجلمرات
حكم الرقي قبل الزوال

هل جي�وز ريم اجلم�رات بعد منتص�ف الليل، وم�ا كيفية 
احتساب منتصف الليل؟

اجلــواب
أما ريم مجرة العقبة الك�ى يوم انلحر فإن كثًرا من العلماء 
-اكلش�افعية واحلنابلة وغرهم- أج�ازوا رميها بعد نصف يللة 
انلحر للقادر والعاجز ىلع الس�واء؛ استدالال حبديث أم املؤمنني 
اعئش�ة -ريض اهلل عنها- قالت: »أرسل انليب ملسو هيلع هللا ىلص بأم سلمة يللة 
انلح�ر، فرمت اجلمرة قبل الفجر، ث�م مضت فأفاضت« رواه أبو 

داود. "وإسناده ىلع رشط مسلم". اه.
وأما ريم اجلمرات يف أيام الترشيق: 

فاملعتم�د يف الفت�وى: أنه جيوز للحاج أن ي�ريم قبل الزوال 
يف س�ائر أيام الترشي�ق، وهو مذهب مجااعت من العلماء س�لًفا 

وخلًفا.
وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: ما رواه ابلخاري 
ومس�لم يف صحيحيهم�ا -واللف�ظ للبخاري- م�ن حديث ابن 
عب�اس ق�ال: »اكن انليب ملسو هيلع هللا ىلص يُس�أل ي�وم انلحر بم�ىن فيقول: ال 
َح�َرَج، فس�أهل رجل فقال: حلقت قبل أن أذب�ح، فقال: اْذبَْح وال 
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َح�َرَج، وقال آخر: رميت بعدما أمس�يت، فق�ال: ال َحَرَج، وأنه 
خ�ر إال قال: اْفَعْل 

ُ
م أو أ ملسو هيلع هللا ىلص م�ا ُس�ئِل يف ذلك ايلوم عن شء قُدِّ

َوال َحَرَج«. وهذا يقتض رفع احلرج يف وقت الريم.
وبنـاء عىل ذلك: فإنه جيوز ريُم اجلمرات أيام الترشيق بدًءا 
م�ن نصف الليل، وانلفر بعده لَِمن أراد انلفر يف الليلة اثلانية أو 
ا اكن اللي�ل يبدأ من غروب الش�مس وينتي  اثلاثل�ة منه�ا، ولَمَّ
بطلوع الفجر الصادق، فإن نصفه ُيَس�ب بقسمة ما بني هذين 

الوقتني ىلع اثنني وإضافة انلاتج بلداية املغرب.


حكم التوكيل يف الرقي

ما حكم توكيل الضَعفة واملرىض والنس�اء َغْرَهم يف الريم 
عنهم؟

اجلــواب
انلياب�ة يف ريم اجلم�ار للضعف�ة واملرىض والنس�اء جائزة، 
وديلل ذلك أنه جتوز االستنابة يف احلج، فاالستنابة يف الريم جائزة 
م�ن باب أوىل؛ ألن احلج ريم وزيادة، ويه رخصة ألهل األعذار، 
وذلا فق�د ذك�ر كثر من الفقه�اء أموًرا غر ال�ي ورد بها انلص 
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إحلاقًا بهذه الفروع ىلع األصل، كمن خاف ىلع نفسه أو ماهل، أو 
اكن يتعاهد مريًضا. 

وذللك لكه فإنه جيوز للضعفاء واملرىض والنساء اتلوكيُل يف 
ريم اجلمرات، وال حرج عليهم، وال يلزمهم بذلك ج�ان.





فتاوى الطواف
تمديم طواف اإلفاضة

تعزتم بعثة احلج هذا العام أن يكون خط س�رها يف احلج: 
م�ن القاهرة، إىل مطار جدة، ثم إىل مك�ة، ثم إىل عرفات، ثم إىل 
املزدلف�ة، ثم إىل مكة، ثم إىل مىن، ثم إىل مكة؛ حبيث يتم اتلوجه 
م�ن املزدلفة إىل مكة مبارشة وأداء طواف اإلفاضة وس�ي احلج 
ثم اتلحلل األك�، ثم اتلوجه بعد ذلك إىل مىن وريم مجرة العقبة 
الك��ى، فه�ل هذا جائ�ز يف حج اتلمت�ع، أم يتع�ني اتلوجه من 

مزدلفة إىل مىن لريم مجرة العقبة الك�ى قبل اتلحلل األك�؟
اجلــواب

تقدي�م ط�واف اإلفاض�ة ىلع ريم مجرة العقب�ة جائز رشاًع 
عند اجلمهور، وصححه املالكية مع إلزامه بدم. 

واس�تدل اجلمه�ور بما روى مس�لم يف صحيح�ه عن عبد 
اهلل ب�ن عمرو -ريض اهلل عنهما- قال: س�ِمْعُت رس�وَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
وأتاه رُجٌل يوَم انلَّحِر وهو واقف عند اجلمرة فقال: يا رسول اهلل، 
تاه آخر، فقال: إين 

َ
حلقُت قبل أْن أريَم؟ قال: »ارِم، وال َحَرَج«، وأ

ذحَب�ُت قبَل أن أْريَم؟ ق�ال: »ارِم وال حرج«، وأتاه آخر، فقال: إين 
ْن أريَم؟ ق�ال: »اْرِم وال َحَرَج«، قال: فما 

َ
أفْض�ُت إىل ابلي�ِت قبل أ

رأيتُه ُسئَِل يومئذ عن شء إال قال: »افعلُوا وال َحَرَج«.
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أما اتلحلل فهو قسمان:
اتلحل�ل األول، أو األصغر: وحتل ب�ه حمظورات اإلحرام ما 
عدا النس�اء، ويصل باحللق عند احلنفية، وبالريم عند املالكية 
واحلنابلة، وبفعل ش�يئني م�ن ثالثٍة ِمن أعمال ي�وم انلحر عند 

الشافعية )واستُثِْيَ منها اذلبُح حيث ال دخل هل يف اتلحلل).
واتلحلل اثلاين، وحت�ل به لك املحظورات، ويصل بطواف 
اإلفاض�ة فقط برشط احللق عن�د احلنفية، وبطواف اإلفاضة مع 
السي عند املالكية واحلنابلة، وباستكمال األعمال اثلالثة عند 

الشافعية.
وبن�اًء ىلع ذلك: فال مانع رشاًع م�ن اتلوجه من مزدلفة إىل 
مك�ة لط�واف اإلفاضة، قبل ريم مج�رة العقب�ة، وال يلزم فاعَل 

ذلك ج�اٌن.


االكتفاء بطواف اإلفاضة عل طواف الوداع

هل جيوز اجلمع بني طوايف اإلفاضة والوداع يف طواف واحد 
بنيتني؟
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اجلــواب
اجلمهور ىلع أن ط�واف الوداع واجٌب، وقال املالكية وداود 
واب�ن املن�ذر، وهو قوٌل للش�افي وقول لإلم�ام أمحد -ريض اهلل 

َف عن احلائض. عنهما-: إنه سنة؛ ألنه ُخفِّ
وق�د أج�از املالكي�ة واحلنابلة اجلم�َع بني ط�وايف اإلفاضة 
وال�وداع يف ط�واف واحد؛ بن�اًء ىلع أن املقصود ه�و أن يكون 
آخر عهِد احلاج هو الطواف بابليت احلرام، وهذا حاصل بطواف 

اإلفاضة. 
وبنـاء عىل ذلك: فإن تأخر ط�واف اإلفاضة إىل آخر مكث 
احل�اج بمكة يِلُغِيَ عن طواف الوداع جائز رشاًع، وال يرض ذلك 

أداُء السي بعده.





فتاوى السعي
حكم توسعة املسَعى

�ي يف الَمس�ىع اجلديد اذلي أنشأته احلكومة  ما حكم السَّ
الس�عودية بغرض توس�عة ماكن الس�ي بني الصفا وامل�روة؟ وما 
حك�م اإلق�دام ىلع هذه اتلوس�عة ابت�داء؟ حي�ث يذكر بعض 
ٌد معروف ال جتوز الزيادة عليه، وأن  انلاس أن َعرض املسىع حُمَدَّ

الزيادة عليه افتئات ىلع ادلين واستدراك ىلع الرشع.
اجلـــواب

الس�ي يف املس�ىع اجلديد س�ٌي صحيٌح تَ�أ به اذلمة، فقد 
ِۖ َفَمۡن َحجهَّ ٱۡلَۡيَت  َفا َوٱلَۡمۡرَوةَ ِمن َش��َعآئِرِ ٱهللهَّ قال تعاىل: }إِنهَّ ٱلصهَّ
ا فَإِنهَّ  َع َخۡياٗ وهََّف بِِهَماۚ َوَمن َتَطوهَّ ن َيطهَّ

َ
وِ ٱۡعَتَمَر فََل ُجَناَح َعلَۡيهِ أ

َ
أ

َمر اهلل 
َ
َ َشاكٌِر َعلِيٌم{ ]البقرة: 158[. فيف هذه اآلية الكريمة أ ٱهللهَّ

تعاىل بالس�ي بني الصفا واملروة، فَدلَّ هذا ىلع أن لك ما اكن بني 
اجلبلني فهو ماكن للسي؛ ألن اآلية أطلقت ولم ختصَّ حمال دون 

حمل مما هو بني اجلبلني، واملسىع اجلديد واقع بني اجلبلني. 
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قسافة السعي
أشلك علينا حد الصفا واملروة، فاكن بعضنا يسب السياج 
امل�رضوب ملجرى عربات املقعدين واملمتد بني الصفا واملروة هو 
احلد فاكن إذا وصل آلخر السياج ظنه القدر الواجب من الشوط 
فيستدير مس�تأنًفا الش�وط اتلال، علًما بأن السياج ينتي عند 
بداي�ة اإلصعاد مع املرتفع قبل الوصول حلجارة اجلبل، فهل ذلك 
اجل�زء املرتف�ع املبلط بالرخام والس�ابق للجبل ه�و بداية اجلبل 
حبيث إن من بلغ يف لك ش�وط ما يبلغه الس�ياج املذكور يكون 
قد استوف ما بني الصفا واملروة سعيا، أم أن األمر ليس كذلك؟

اجلــواب
حصول ركن الس�ي إنم�ا يكون بقطع اكمل املس�افة بني 
الصفا واملروة، وذلك حاصل بنهاية الس�ياج عند بداية اإلصعاد 
م�ع املرتف�ع، وه�ذه يه بداية اجلبل�ني، ىلع أنه قد حق�ق اإلمام 
الس�ندي احلنيف أن قطع تمام املس�افة واجب عند احلنفية، فال 

يبطل السي برتكه، بل عليه دم.


حكم تمديم السعي للمتمتع

هل جيوز تقديم السي للمتمتع؟
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اجلــــواب
من رشوط الس�ي أن يكون بعد طواف صحيح، ولو نفال 

عند احلنفية، وكذا املالكية ىلع تفصيل عندهم.
ومذهب الش�افعية واحلنابلة أنه يش�رتط أن يكون السي 
بعد طواف رك�ن أو قدوم، وال خُيل الفصل بينهما، لكن حبيث 
ال يتخلل-بني طواف القدوم والسي- الوقوُف بعرفة، فإن ختلل 

بينهما الوقوُف بعرفة لم جيزه السي إال بعد طواف اإلفاضة. 
وديللهم يف ذلك فعله ملسو هيلع هللا ىلص فإنه قد س�ىع بعد الطواف، وورد 

ُخُذوا َمنَاِسَكُكْم« رواه مسلم. 
ْ
عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »تِلَأ

وروي عن عطاء وداود الظاهري وبعض أهل احلديث عدم 
اشرتاط تقدم الطواف، ويف رواية عن أمحد: لو سىع قبل الطواف 
َساَمَة 

ُ
ناسيًا أجزأه. واستدلوا بما رواه أبو داود بإسناد صحيح َعْن أ

ا،  ي�ٍك -ريض اهلل عنه- قَال: »َخرَْجُت َمَع انليب ملسو هيلع هللا ىلص َحاجًّ بِْن رَشِ
ُطوَف 

َ
ْن أ

َ
تُونَُه َفَمْن قَاَل: يَا رَُسوَل اهلل َسَعيُْت َقبَْل أ

ْ
فَاَكَن انلَّاُس يَأ

ْرُت َش�يْئًا، فَاَكَن َيُق�وُل: ال َحَرَج ال َحَرَج،  خَّ
َ
ْو أ

َ
ْمُت َش�يْئًا أ ْو قَدَّ

َ
أ

 رَُج�ٍل اْقرَتََض ِعْرَض رَُجٍل ُمْس�ِلٍم َوُهَو َظالٌِم، فََذلَِك اذلي 
َ

 ىلَع
َّ

إِال
َحِرَج َوَهلََك«. 
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ْن 
َ
واجلمهور محلوا هذا احلديث ىلع أن قوهل: »َس�َعيُْت َقبَْل أ
ُطوَف«، أي سعيت بعد طواف القدوم وقبل طواف اإلفاضة. 

َ
أ

وبنـاًء عـىل قا سـبق: فإنه جي�وز للمتمتع تقديم الس�ي بعد 
ط�واف القدوم، بل لو حصل منه الس�ي قبل الطواف أصال، ثم 
س�افر إىل بدله فإنا نرى أن ذل�ك جيزئه؛ عمال بظاهر حديث أيب 

داود السابق؛ أخًذا برخصة من رخص يف ذلك من العلماء.





حج املرأة
حكم سفر املرأة بدون حمرم

تريد ابني ابلكر الي تبلغ من العمر ثالثني اعًما أن تسافر 
م�ع وادلته�ا ألداء فريضة احلج، علًما بأن الس�فر آمن والصحبة 

آمنة.
اجلــــواب

جي�وز للم�رأة أن تس�افر بدون حَم�َرم ب�رشط اطمئنانها ىلع 
األمان يف س�فرها وإقامتها وعودتها، وعدم تعرضها ملضايقات يف 
ش�خصها أو ِدينها؛ فقد ورد عنه ملسو هيلع هللا ىلص فيما رواه ابلخاري وغره- 
ع�ن َعِديِّ ب�ن حاتم -ريض اهلل عن�ه- أنه ق�ال هل: »فإن طالَت 
ُل ِمَن احِلرِة حى  ِ

َ
ِعينَة -أي املس�افرة- تَرحت َينَّ الظَّ بَك َحي�اٌة لرََتَ

َّ اهلَل«.
َحًدا إال

َ
اُف أ

َ
َتُطوَف بالَكعبِة ال خت

فِم�ن ه�ذا احلدي�ث برواياته أخ�ذ مجاعة م�ن املجتهدين 
جواَز س�فر املرأة وحدها إذا اكنت آمنة، وخصصوا بهذا احلديث 
م س�فر املرأة وحدها بغر حَمَرم؛ في  َرِّ األحاديَث األخرى الي حتُ
حممول�ة ىلع حال�ة انعدام األمن الي اكنت من لوازم س�فر املرأة 

وحدها يف العصور املتقدمة.
وقد أجاز مجهور الفقهاء للمرأة يف حج الفريضة أن تس�افر 
بدون حمرم إذا اكنت مع نس�اء ثقات أو رفقة مأمونة، واس�تدلوا 
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ىلع ذل�ك خبروج أمهات املؤمنني للح�ج يف عهد عمر ريض اهلل 
عنه، وقد أرسل معهن عثمان بن عفان؛ يلحافظ عليهن.

وبناًء عىل ذلك: فيجوز البنتك السفر ألداء احلج مع وادلتها، 
وال حرج يف ذلك رشاًع.





فتاوى الزيارة النبوية املباركة
حكم السفر لزيارة النبي و

ما حكم السفر إىل زيارة ق� سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص ؟
اجلــــواب

الس�فر لزيارة انليب ملسو هيلع هللا ىلص من أفضل األعمال، وأجل القربات 
املوصل�ة إىل ذي اجل�الل، ومرشوعيته�ا حمل إمج�اع بني علماء 
األم�ة، وقد حىك اإلمجاع ىلع ذلك القايض عياض واحلافظ ابن 

حجر العسقالين وغرهم. 
ومم�ا ي�دل ىلع مرشوعي�ة الزي�ارة انلبوي�ة -بم�ا يف ذل�ك 
نُفَس��ُهۡم َجآُءوَك 

َ
لَُمٓواْ أ ُهۡم إِذ ظهَّ نهَّ

َ
 تعاىل: }َولَۡو أ

ُ
الس�فر إيلها- قوهل

ا{  اباٗا رهَِّحيماٗ َ تَوهَّ َ َوٱۡسَتۡغَفَر لَُهُم ٱلرهَُّسوُل لَوََجُدواْ ٱهللهَّ فَٱۡس��َتۡغَفُرواْ ٱهللهَّ
]النساء: 64[. 

فه�ذه اآلية اعمة تش�مل حالة احلياة وحالة الوفاة، وتش�مل 
كذلك الس�فر وعدم�ه، وختصيصها حبال�ة دون غرها ختصيص 

بال خمصص، فال يُقبل.
وق�د ورد يف الزي�ارة انلبوي�ة وإفراده�ا بالقص�د أحادي�ث 
كثرة: منها حديث ابن عمر-ريض اهلل عنهما- قال: قال رس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »م�ن زار ق��ي وجب�ت هل ش�فاعي« رواه ابن خزيمة 
يف صحيح�ه، وال�زبار وادلارقطي، ويف رواية: »م�ن جاءين زائًرا 
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ا عيَّ أن أكون ش�فيًعا هل  ال حتمل�ه حاج�ٌة إال زي�اريت- اكن حقًّ
ي�وم القيام�ة« رواه الط��اين وادلارقط�ي، ويف رواي�ة: »من زار 
ق��ي بعد مويت اكن كمن زارن يف حي�ايت«، رواه الط�اين، ويه 
أحادي�ث هلا طرق كثرة يقوي بعضها بعًضا، وصححها كثر من 
احلف�اظ، اكبن خزيمة، وابن الس�كن، والقايض عياض، واتليق 

السبيك، والعرايق، وغرهم.
وأما قوهل ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري: 
ََراِم، َوَمْسِجِدي 

ْ
 ثاَلثَِة َمَساِجَد: َمْسِجِد احل

َ
»ال تَُشدُّ الرَِّحاُل إِال إِىل

َمْس�ِجِد األقَْى« فإنما معناه: ال تشد الرحال إىل مسجد 
ْ
َهَذا، َوال

-ألجل تعظيمه واتلقرب بالصالة فيه- إال إىل املس�اجد اثلالثة؛ 
تلعظيمها بالصالة فيها. 

ق�ال العالمة ابن حج�ر اهليتي: "وه�ذا اتلقدير ال بد منه 
عن�د لك أحد؛ يلكون االس�تثناء متصال، وألن ش�د الرحال إىل 
عرفة لقضاء النسك واجب إمجااًع، وكذا اجلهاد واهلجرة من دار 
الكف�ر برشطها، وهو لطلب العلم س�نة أو واجب، وقد أمجعوا 
ىلع جواز شدها للتجارة وحوائج ادلنيا، فحوائج اآلخرة -ال سيما 

ْوىل." اه.
َ
ما هو آكدها، وهو الزيارة للق� الرشيف- أ
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ح به�ذا املع�ىن عند أمحد يف املس�ند حي�ث رواه  وق�د رُصِّ
عن أيب س�عيد اخلدري مرفواًع بلفظ: »ال ينبيغ للمطيِّ أن تَُش�دَّ 
رحاهل إىل مسجد يبتىغ فيه الصالة غر املسجد احلرام واملسجد 
األقى ومسجدي هذا« وإسناده حسن، ويف حديث أم املؤمنني 
اعئش�ة -ريض اهلل عنه�ا- يف مس�ند ال�زبار مرفواًع بلف�ظ: »أنا 
خاتم األنبياء ومس�جدي خاتم مساجد األنبياء، أحق املساجد 
أن يزار وتش�د إيله الرواحل: املسجد احلرام، ومسجدي، صالة 
يف مس�جدي أفضل من ألف صالة فيما س�واه من املساجد، إال 

املسجد احلرام«.
وبن�اء ىلع ذلك: ف�إن الس�فر للزيارة انلبوي�ة أمر مرشوع 
بالكتاب والس�نة وإمجاع األمة، والقول بمنع ذلك قول باطل، ال 

تََفُت إيله.
ْ
ُل عليه، وال يُل ُيَعوَّ

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم







فتوى فضيلة مفتي الديار 
المصرية في حكم التخلف عن 

العمرة إلدراك الحج
بسم اهلل الرمحن الرحيم.

احلم�د هلل، والصالة والس�الم ىلع س�يدنا رس�ول اهلل، وآهل 
وصحبه ومن وااله، وبعد..

اره؛  أيه�ا احلج�اج واملعتم�رون.. أنت�م وف�د اهلل تع�اىل وُزوَّ
 ، َاجُّ

ْ
َغاِزي، َواحل

ْ
ِ ثاََلثٌَة: ال ففيك�م يقول املصط� ملسو هيلع هللا ىلص: »َوفْ�ُد اهللهَّ

ُمْعتَِم�ُر« رواه النس�ايئ وصحح�ه اب�ن خزيم�ة واب�ن حب�ان 
ْ
َوال

واحلاك�م، وح�قٌّ ىلع الَم�ُزوِر أن يُكرم زائ�ره، فهنيئًا لكم ما 
س�ة  أكرمك�م اهلل تع�اىل به من اتلوفيق للس�فر إىل ابلالد املقدَّ
والف�وز به�ذه انلعم�ة العظيمة ال�ي ُحِرَمها كثٌر مم�ن يتوق إىل 
من�ازل الويح ومش�اعر ادلين ويش�تاق إىل ديار س�يد املرس�لني 

وَمثَوى خاتم انلبيني سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص.
أيه�ا احلاجُّ واملعتمر.. جي�ب عليك -وقد أكرمك اهلل تعاىل 
بهذه انلعمة- أن تش�كره عليها، وأن تعلم أن من ِش�يَم الش�كر 
وعالم�ات القب�ول: أن يوفق�ك اهلل تع�اىل حلس�ن أداء العب�ادة 
واتلحي باآلداب اإلس�المية فيها؛ حى ترجع بعمل م�ور وسي 
مش�كور وجتارة لن تبور، وترجع من ذنوبك كيوم ودلتك أمك، 
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اَرٌة لَِما بَيْنَُهَما،  ُعْمَرِة َكفَّ
ْ
 ال

َ
ُعْمَرُة إِىل

ْ
ويتحقق فيك قول انليب ملسو هيلع هللا ىلص: »ال

َنَُّة« رواه ابلخاري ومس�لم، 
ْ
 اجل

َّ
ُ َجَزاٌء إِال

َ
وُر لَيَْس هل َم�ْ�ُ

ْ
َ�جُّ ال

ْ
َواحل

واحذر الوقوع يف املخالفات الرشعية واملمارس�ات اخلاطئة الي 
يتهاون بها كثر من انلاس حى يسلم حجك من املغرم واملأثم. 
لع ىلع أحوال  أيخ احلاج واملعتم�ر.. إنَّ من الواضح للك مطَّ
ها رضًرا  احلجاج واملعتمرين أن من أكرث املمارس�ات إساءًة وأشدِّ
َد  ىلع س�المة ضيوف الرمحن هو اتلخلُّف ع�ن املوعد اذلي ُحدِّ
ل�لك معتِمٍر فيه وق�ُت رجوعه إىل بدله، أو اتلخلُّ�ف بعد العمرة 
إلدراك احل�ج، وه�ذا اتلخلُّ�ف ح�راٌم رشاًع وصاحبُ�ه واق�ع يف 
املعصي�ة واإلث�م اذلي قد يُضيِّ�ع هل ثواب حج�ه وعمرته؛ وذلك 

لألسباب اآلتية:
)- أن مواعي�د الع�ودة ه�ذه ولوائح حتديد أع�داد احلجيج 
إنم�ا ُجِعلَ�ت للمصلح�ة العام�ة واحلفاظ ىلع س�المة احلجاج 
واملعتمرين وتيس�ر أدائهم ملناسكهم يف سهولة ويرس، وخمالفتُها 
تُس�بب املضارَّ الكثرة ال�ي تَلحق بك وباآلخري�ن والي تصل 
َر  أحيانً�ا إىل الوفاة، وقد تقرر يف قواعد الرشع وأصوهل أنه ال رَضَ
وال رِضاَر؛ فال جيوز لك أن ترض نفس�ك وال أن تس�ىع يف إيصال 
ال�رضر إىل غرك، ولك متخل�ٍف عن هذه املواعي�د لزيادة وقت 
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إقامته أو إلدراك احلجٍّ فإنه ُيَعدُّ س�اعيًا يف إيصال الرضر لضيوف 
الرمح�ن وُمش�اِراًك يف إيذائهم، بل هو متس�بٌِّب بتخلُّفه هذا -مع 
غ�ره م�ن بقي�ة املتخلف�ني- يف ح�دوث األرضار واالختناقات 
اء تدافع األعداد الضخمة للحجيج  ُدث من جرَّ

َ
والوفيات الي حت

واملعتمري�ن يف املناس�ك وغرها، فاحذر أيها احل�اج واملعتمر أن 
ار اهلل  يطابلك انلاس يوم القيامة بمظالم تسببت يف حصوهلا لُزوَّ

.
ً

تعاىل وأنت مستهني بها ال تليق هلا باال
)- الزتام�ك به�ذه املواعي�د واج�ب رشيع جي�ب علي�ك 
ۡوفُواْ بِٱۡلَعۡهِدۖ إِنهَّ ٱۡلَعۡهَد َكَن 

َ
الوفاء به رشاًع؛ لق�ول اهلل تعاىل: }َوأ

َمۡس ُٔ��ول{ ]اإلرساء: 34[، وإخالف�ك بوعدك هذا إث�ٌم ومعصيٌة، 
وق�د جع�ل انليب ملسو هيلع هللا ىلص ُخل�َف الوعد عالمًة وخصل�ًة من خصال 
َث َكَذَب،  ُمنَافِِق ثَ�اَلٌث: إَِذا َحدَّ

ْ
انلف�اق يف حنو قوهل ملسو هيلع هللا ىلص: »آيَ�ُة ال

ْخلََف، َوإَِذا اْؤتُِمَن َخاَن« رواه ابلخاري ومس�لم، وإذا 
َ
َوإَِذا وََعَد أ

اكن ُخل�ف الوعد معصيًة يف نفس�ه فإنه يكون أش�د ُجرًما إذا 
اكن سببًا لرضر اآلخرين وإيذائهم بل ووفاتهم أيًضا!

3-باإلضاف�ة إىل ما يف ذلك من خمالفة ويل األمر، وخمالفتُه 
م؛ ألن اهلل تعاىل ق�د أوجب طاعته يف  ال جت�وز ما ل�م يأمر بمحرَّ
ِطيُعواْ ٱلرهَُّسوَل 

َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱهللهَّ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱلهَّ يُّ

َ
أ قوهل سبحانه: }َيٰٓ
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ۡمرِ ِمنُكۡمۖ{ ]النس�اء: 59[، وأخرج الس�تة عن ابن عمر 
َ
ْوِل ٱۡل

ُ
َوأ

اعُة ىلع الَمرِء  �مُع والطَّ ريض اهلل عنهم�ا عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص قال: »السَّ
ِمَر بَمعِصيٍة 

ُ
َحبَّ وَكِرَه ما لم يُؤَمر بَمعِصي�ٍة، فإذا أ

َ
الُمس�ِلِم فيما أ

فال َس�مَع وال طاعَة«، وطاعة أويل األمر س�بب الجتماع اللكمة 
وانتظ�ام املعاش؛ فال ب�د للناس ِمن َمرِجع يأتم�رون بأمره رفًعا 
اع والش�قاق، وإال لََعمَّت الفوىض ودخل ىلع انلاس فس�اٌد  لل�زِّ

عظيم يف دينهم ودنياهم، واإلمجاع منعقد ىلع ذلك. 
وق�د تقرر يف القواعد الفقهية أن ل�ويل األمر تقييَد املباح، 
وهل أن يَُسنَّ ِمن اتلنظيمات واللوائح ما يراه حمقًقا ملصالح العباد، 
ف�ه ىلع الرعي�ة َمنُ�وٌط باملصلح�ة، وَم�ن دخ�ل إىل ابلالد  وترََصُّ
املقدس�ة فعليه االل�زتاُم بقوانينه�ا، وحترم علي�ه املخالفُة، وقد 
أمر ويل األمر هنا بمغادرة ابلالد بعد العمرة، فتجب طاعته ىلع 
الف�ور، وال جيوز اتلخلُّف للحج وال لغره؛ ألن الواجب ال يرَُتك 
ُلِّف ألجله  إال لواج�ب كما تقرر يف قواعد الفقه، واحلج اذلي ختُ
ليس بواجب يف هذه احلال؛ لعدم اس�تطاعة فعله إال بمخالفات 

جسيمة. 
مة  4- كما أن من املقرر يف الرشع أن املصلحة العامة مقدَّ
ه مصلحًة لك  ىلع املصلحة اخلاصة؛ فال جيوز أن تسىع فيما َتُعدُّ
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ىلع حس�اب مصالح إخوانك وس�المتهم، واملصالح العامة الي 
تف�وت بتخلُّف املتخلفني مصالح عظيم�ة، فوجب تقديمها ىلع 
املصلح�ة اخلاص�ة عند اتلع�ارض، وال تغرت بدع�وى أن أعداد 
احلجي�ج واملعتمرين لن تتأث�ر بك ألنك جمرد فرد واحد؛ فإن لك 
متخلف يدث نفس�ه بذلك، وال يلبث األم�ر بذلك أن يصبح 
ف�وىض اعرمة ال ِزَمام هلا وال ِخَطام، واإلس�الم دين يب انلظام 
ويك�ره الفوىض ولك ما يؤدي إيله�ا، فاعبد اهلل تعاىل كما يريد 

ال كما تريد. 
5- واحلج عبادة أناطها اهلل تعاىل باالستطاعة فقال سبحانه: 
 }ۚ

ِ َعَ ٱنلهَّ��اِس ِح��جُّ ٱۡلَۡي��ِت َمِن ٱۡس��َتَطاَع إَِلۡهِ َس��بِيلاٗ }َوهلِلهَّ
]آل عم�ران: 97[، ومن االس�تطاعة املعت�ة رشاًع قدرتُك ىلع احلج 

َدت أعداُد احلجيج  من غر أن تؤذي نفسك أو اآلخرين، فإذا ُحدِّ
الي تتناس�ب مع حجم اخلدمات واملناس�ك اكنت الزيادة عليها 
خروًجا عن حد االس�تطاعة، واكن اتلحايل إلدراكها مع تفويت 
ًم�ا رشاًع، ولقد  مصلح�ة احلفاظ ىلع س�المة اآلخرين أمًرا حمرَّ
راىع الفقه�اء م�ن املصال�ح ما هو أقل من ذل�ك؛ فقد نصوا ىلع 
َم احلفاُظ  أن�ه إذا أفرطت الغرامات املايلة يف الطريق إىل احلج قُدِّ
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ىلع األم�وال ىلع أداء فريض�ة احلج، كما ذكره اإلم�ام الَقرايِف يف 
الُفُروق.

6- ناهيك عما يصل للمتخلف ِمن ُذلٍّ يف حال اكتشاف 
أم�ره؛ حيث يتم ترحيله، بعد أن يدفع غرامة عن لك يوم ختلف 
فيه بعد موعد عودته املقرر هل، وانلاس ال ينظرون إىل اذلين يتم 
ترحيلهم إال نظرة ازِدراء، واملسلم ال ينبيغ هل أن يُِذلَّ نفسه؛ فقد 
ن يُِذلَّ نَفَسه« رواه اإلمام أمحد 

َ
قال انليب ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يَنبَيِغ للمؤمن أ

والرتم�ذي وابن ماجه. وإذا اكن املس�لم ال يَلَزمه قبوُل هبِة ثمِن 
امل�اء اذلي يتاجه لوُضوئه لَِم�ا يلحقه من الِمنَّة يف ذلك فألن ال 
وىل، بل 

َ
جي�ب عليه حتصيُل احلج بهذه الطرق املحرمة ِمن باب أ

َيتََغلَّظ األمر يف هذه احلال؛ إذ األمر ال يقترص ىلع هذا املتخلف 
وح�ده، بل يتعداه فيَتََعرَّ أهل ب�دله بذلك، وربما اكن ذلك داعيًا 
إىل س�ن تنظيم�ات ولوائ�ح زائدة خبص�وص أهل تل�ك ابلدل إذا 
تكرر من أبنائها مثل هذه األعمال، فيكون اإلنسان بذلك سببًا 
يف اتلضييق ىلع أهل بدله بسوء فعله، فهل يليق بنا أن يصدر منا 
ذلك وحنن سفراء بلدلاننا أمام شعوب األمة اإلسالمية بل وأمام 

العالم لكه؟! 
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7- وكذلك ما يصل بس�بب كث�ر من املتخلفني ِمن أمور 
تُ�يِسء إيلهم وإىل بالدهم؛ اكلتس�ول، واف�رتاش الطرقات، وهذا 
اء  االفرتاش حتصل عنه أرضاٌر كبرة تُشاَهد يف لك موسم من َجرَّ
تعرث احلجاج باملفرتش�ني وس�قوطهم فوق بعضهم، وفيهم َمن هو 
�ن، ويش�تد اخلطُر مع ما يملونه  ضعيف أو مريض أو كبر السِّ
ِم�ن أمتعة ثقيلة، ومع ش�دة الزحام فإن األم�ر يؤدي إىل حدوث 

إصابات بالغة قد تصل إىل املوت.
8- وكذلك اتلكدس واتلدافع اذلي ُيَعدُّ اتلخلُف من أك� 
أس�بابه، واذلي هو أس�اس حدوث اإلصاب�ات والوفيات يف احلج 
والعم�رة؛ فإن املس�اعدة ىلع مثل هذا اتل�رصف جريمة يف نظر 
ال�رشع، وجيب ىلع املس�لم أن يعلم أن اهلل تع�اىل لم يطلب منه 
عبادًة يؤذي فيها خلقه ويضيِّق عليهم؛ فيحرم عليك أيها احلاج 
واملعتمر أن تس�اعد ىلع حصول اتلدافع يف أي ماكن، سواء أكان 
يِْقْن أنَّ 

َ
ذلك عند املناس�ك أم اكن يف ركوب وس�يلة الس�فر، بل أ

ِرْزقََك واصٌل إيلك ال حمالة، وأن من ج� خبواطر انلاس وخاصة 
هل  الضعفة من كبار الس�ن والنس�اء فإن اهلل تعاىل يُكرمه وُيْزِ
 مب�اراًك، ويرجعه إىل أهل�ه جمبور اخلاطر، ميم�ون الطالع، 

ً
ُم�ْزال

حممود الَعوْد.
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ويف اخلت�ام... أس�أل اهلل تعاىل لكم حس�ن القب�ول، ونيل 
املأمول، وسالمة الوصول.

وص�ل اهلل ىلع س�يدنا حمم�د املخت�ار، وىلع آهل األطه�ار، 
وصحبه األبرار، وسلََّم تسليًما كثًرا.





المالحق
 قلحق )1(

 حول استحباب النظر إىل الكعبة املرشفة
انلظ�ر إىل الكعب�ة املرشفة من العبادات املس�تحبة، وبهذا 

جاءت األخبار:

ُرِوَي ذلك عل النبي و قل حديث ثالثة قل الصحابة: 
فأخرج�ه مرفواًع: ابُن أيب داود يف "املصاحف"، وأبو الش�يخ 
يف "اثل�واب"، وادليلي يف "الفردوس" 6864، من حديث اعئش�ة 
ريض اهلل عنه�ا. وأخرج�ه اخلطيب ابلغ�دادي يف "تال تلخيص 
املتش�ابه" ))  /365) م�ن حدي�ث عبد اهلل بن مس�عود ريض اهلل 
عن�ه. وأخرجه ابن اجلوزي يف "العل�ل املتناهية" ))  /8)9-8)8) 

من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.

- وُرِوي ُقرَساًل عل النبي و قل ثالثة طرق:
فأخرج�ه الفاك�ي يف "أخبار مك�ة" ))  /00)) عن مكحول، 
وهو يف "رس�الة احلسن ابلرصي" يف فضائل مكة )ص 3))، وذكره 
ابن اجلوزي يف "مثر الغرام الساكن" )ص: 76)) عن جعفر بن 

حممد عن أبيه عن جده – ثالثتهم عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص مرساًل.
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- وهل شاهد من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهما مرفواًع 
ي�َن َوِمائََة  ْلَ�ٍة ِعرْشِ

َ
ُل يِف لُكِّ يَ�ْوٍم َويل  ُي�ْزِ

َ
بلف�ظ: »إِنَّ اهلَل َتَع�اىل

ُمَصلِّنَي، 
ْ
ْرَبُعوَن لِل

َ
ائِِفنَي، َوأ َيِْت ِس�تُّوَن لِلطَّ

ْ
 َهَذا ابل

َ
ُل ىلَع رمَْحٍَة؛ َيْزِ

وَن لِلنَّاِظِري�َن« أخرج�ه الط��اين يف معجميه "األوس�ط"  وَِع�رْشُ
و"الكب�ر"، واألزريق يف "أخب�ار مكة"، وابن ع�دي يف "الاكمل"، 
�نه املن�ذري يف "الرتغي�ب  وابليه�يق يف "ش�عب اإليم�ان". وحسَّ

والرتهيب"، والعرايق يف: "ختريج أحاديث اإلحياء".
- وهل شاهد آخر من حديث أيب أمامة ابلاهي ☺ مرفواًع بلفظ: 
عاُء يف أْرَبَعِة َقَواطَِل ِعنَْد اْلتِماِء  »ُتْفَتُح أْبواُب الّسـاِء َوُيْسَتجاُب الدُّ
ُفوِف يف َسبيِل اهلل َوِعنَْد ُنُزوِل الَغْيِث َوِعنَْد إقاَقِة الّصالِة َوِعنَْد  الصُّ
ُرؤَيِة الَكْعَبِة« أخرجه أبو يعل يف "مس�نده"، والط�اين يف "املعجم 
الكبر"، وابليهيق يف "الس�ن الك�ى" و"معرفة الس�ن واآلثار". 
وجوَّد إس�ناَده اإلماُم ابن اجلزري يف "عدة احلصن احلصني" -كما 
�نه الس�فاريي  يف "حتف�ة اذلاكرين" للش�واكين )ص: 67)- وحسَّ

احلنبي يف "غذاء األبلاب" ))  /3)5).

- وهو قروي قل قول الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم:
فأخرجه األزريق يف "أخبار مكة" ))  /9) من قول ابن عباس 

ريض اهلل عنهما بلفظ: "انلظر إىل الكعبة حمض اإليمان".
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وأخرجه ابليهيق يف "ش�عب اإليمان" )0)  /67))، والرافي يف 
"اتلدوين يف أخبار قزوين" )3  /97)، ط. دار الكتب العلمية) من 

قول عبد اهلل بن مسعود ☺. 

- وهـو قرويٌّ أيًضـا قل قول ااعة قل سـادات التابعني وقل 
بعدهم:

فأخرجه ابن أيب ش�يبة يف "املصن�ف" )3  /807) واألزريق يف 
"أخبار مكة" ))  /8-9) من قول جماهد، وعطاء. 

وأخرج�ه ابن أيب ش�يبة م�ن قول طاوس، وعب�د الرمحن بن 
األسود. 

وأخرجه األزريق من قول س�عيد بن املس�يب، وحس�ان بن 
عطية، وإبراهيم انلخي أو محاد بن أيب سلمة )هكذا ىلع الشك)، 

وزهر بن حممد، وأيب السائب املدين، ويونس بن خباب. 
- وج�زم بنس�بته إىل انل�يب ملسو هيلع هللا ىلص مجاعٌة من أه�ل العلم من 
املتقدم�ني واملتأخرين؛ اكإلمام الكالباذي )ت384ه) يف "معاين 
األخب�ار" ))  /07))، وامل�اوردي )ت450ه) يف "احلاوي" )5)  /479)، 
اب يف "مواهب اجلليل"  وابن احلاج يف "املدخل" )4  /7)))، واحلطَّ

 .(539/  ((
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- واستحباب التعبد بالنظر إىل الكعبة املرشفة: لم خيتلف فيه 
أح�د من الفقهاء، ول�م يُنَقل إنكارُه عن أحد من س�لف األمة 
أو خلفه�ا، وىلع ذل�ك عمُل املس�لمني جيال بع�د جيل من غر 
نكر، واألحاديث املرفوعة، وإن اكن يف بعض أسانيدها ضعٌف، 
إال أن ورود اآلث�ار بذل�ك ع�ن الصحابة واتلابع�ني يدل ىلع أن 
هل أص�اًل ثابتً�ا؛ ألن مثل هذا ال يُقال بال�رأي، فله حكم الرفع؛ 
ث�ون واملصنفون أبوابً�ا يف إثبات فضل انلظر  وذلل�ك عقد املحدِّ
إىل الكعب�ة، وأنه عبادة: اكبن أيب ش�يبة يف "املصنَّف" )3  /807)، 
واألزريق يف "أخب�ار مكة" ))  /8)، وابن اجل�وزي يف "مثر الغرام 
الس�اكن" )ص: 76))، واملح�ب الط�ي يف "الِق�َرى لقاصد أم 
الُق�َرى" )ص: )34)، والع�ز ب�ن مجاع�ة يف "هداي�ة الس�الك إىل 
املذاه�ب األربع�ة يف املناس�ك" ))  /08))، والصال�ي يف "س�بل 

اهلدى والرشاد" ))  /74)). 
- وممـل نـص عـىل أن النظـر للكعبة عبـادة قسـتحبة: اإلمام 
أمحد بن حنبل كما يف "اإلنصاف" للمرداوي )4  /)5)، والشيخ أبو 
إسحاق الشرازي يف "اتلنبيه" )ص: 08))، وحجة اإلسالم الغزال 
يف "إحياء علوم ادلين" ))  /43))، واإلمام العز بن عبد السالم يف 
"قواعد األحاكم" ))  /)3))، واإلمام العارف ابن أيب مجرة يف "بهجة 



املالحق : قلحق )1( حول استحباب النظر إىل الكعبة املرشفة

(77

ا  انلف�وس" ))  /9)، وحاكه احلافظ ابن حجر العس�قالين عنه مقرًّ
هل يف "فت�ح ابلاري" )))  /355)، وابن احلاج يف "املدخل" )4  /7)))، 
واحلط�اب يف "مواه�ب اجللي�ل" ))  /539)، واخلطي�ب الرشبيي 
يف "مغ�ي املحت�اج" ))  /)8))، وأبو ال�اكت اب�ن تيمية احلنبي يف 
"املح�رر" ))  /48))، وتيق ادلين ابن تيمي�ة يف "الفتاوى الك�ى" 
))  /468)، واب�ن القي�م يف "إعالم املوقع�ني" )3  /)))، ومريع بن 
يوس�ف الكريم يف "اغي�ة املنت�ىه" والرحيب�اين يف "مطالب أويل 
انلُّىه" ))  /439)، وأبو س�عيد اخل�اديم احلنيف يف "بريقة حممودية" 
))  /90))، والش�يخ عبد الرمحن الس�عدي يف "إرشاد أويل ابلصائر 
واألبلاب" )ص: 43)، وعبد الرمحن بن قاس�م يف "حاشية الروض 
املرب�ع" )4  /4))). واتفقت املذاهب الفقهية اإلس�المية املتبوعة 

ىلع القول بذلك من غر خمالف.
- وأصـل النظـر إىل الكعبـة يف ذاته والدعاء حـال النظر إليها 
مها سـنة نبويـة رشيفة واردة يف األحادي�ث الصحيحة اثلابتة الي 
ال خ�الف يف صحتها؛ فقد اكن انليب ملسو هيلع هللا ىلص يرىق إىل الصفا واملروة 
بمق�دار ما يتس�ىن هل انلظ�ر إىل الكعبة املرشفة، ف�إذا رآها محد 
اهلل تعاىل وك�ه وداع، كما جاء يف صحيح مس�لم وس�ن أيب داود 

وغرهما.
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- وعىل ذلك فإنكار البعض هلذه العبادة الرشيفة -عبادة النظر 
إىل الكعبة- وجعلها بدعًة )بدعوى ضعف بعض أسـانيدها( قوٌل 
ُقبتَدع، ال سـلف لمائله فيه؛ فال جيـوز التعويل عليه، وال االلتفات 

إليه.





 قلحق )2( 
حول االستشفاع واالستغاثة بسيدنا رسول اهلل و

االستشفاع واالستغاثة بانليب ملسو هيلع هللا ىلص يف ق�ه الرشيف هو اذلي 
م�ىض عليه دأب العلماء وعمُل األئمة س�لًفا وخلًفا، ومن أمثلة 

ذلك:
- م�ا رواه ابن أيب ش�يبة يف "املصن�ف" )7  /)48)، وابليهيق 
يف "دالئل انلبوة" )7  /47)، واخلليي يف "اإلرش�اد" ))  /3)4-3)3)، 
من رواية أيب صالح الس�مان عن مالك ادلار -واكن خازن عمر- 
قال: أصاب انلاس قحط يف زمن عمر ☺، فجاء رجل إىل ق� انليب 
ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا رس�ول اهلل استس�ق ألمتك؛ فإنهم قد هلكوا، فأتاه 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف املن�ام فق�ال: ائ�ت عم�ر فأقرئه مي الس�الم 
وأخ�ه أنكم مسقون، وقل هل: عليك الكيس، قال: فأت الرجل 
عم�ر فأخ��ه فبىك عمر ملسو هيلع هللا ىلص وق�ال: يا رب ما آل�و إال ما عجزت 
عنه. وهذا حديث صحيح؛ صححه احلافظ ابن كثر يف "ابلداية 
وانلهاي�ة" )7  /)0))، وقال يف "جامع املس�انيد والس�ن" ))  /3))): 
إس�ناده جيد قوي، وصححه احلافظ ابن حج�ر يف "فتح ابلاري" 

.(495/  ((
�يِّ يف "عمل  - وروى ابلخاري يف "األدب املفرد"، وابُن السُّ
ايل�وم والليلة" كالهم�ا يف "باب: ما يقول إذا َخ�ِدرَْت رجلُه" أن 
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اب�ن عم�ر ريض اهلل عنهما َخ�ِدرَْت رِْجلُه، فق�ال هل رجل: اذكر 
أحب انلاس إيلك، فقال: "يا حممد!"، فقام فمىش.

- وذك�ر الط�ي يف "تارخي�ه" يف الكالم ىلع أحداث معركة 
ايلمامة: أن خادل بن الويلد ☺ وقف بني الصفني وداع للِ�َاز وقال: 
أنا ابن الويلد العود، أنا ابن اعمر وزيد، ثم نادى بشعار املسلمني 
واكن شعارهم يومئذ: يا حممداه، وجعل ال ي�ز هل أحد إال قتله. 

- وروى ابن أيب ادلنيا يف كتاب "جمايب ادلاعء" عن كثر بن 
حممد بن كثر بن رفاعة قال: جاء رجل إىل عبد امللك بن سعيد 
ب�ن أجب�ر فجس بطن�ه فقال: ب�ك داء ال ي�أ، قال: م�ا هو؟ قال: 
اج ودمل كبر تظهر يف اجلوف فتقتل صاحبها  َبيْلَ�ة )ويه خرَّ ادلُّ
اغبًل�ا)، قال: فتح�ول الرجل فق�ال: اهلل اهلل اهلل ريب ال أرشك به 
ش�يئًا، اللهم إين أتوجه إليك بنبيـك حممد نيبِّ الرمحة ملسو هيلع هللا ىلص، يا حممد 
ا يب. ق�ال: فجس بطنه  إين أتوج�ه بك إىل رب�ك وريبِّ يرمحي ممَّ

فقال: قد بَِرئَْت؛ ما بك علة.
- وروى احلاف�ظ اب�ن اجل�وزي احلنب�ي يف كت�اب "الوف�ا 
بتعري�ف فضائ�ل املصط��" يف ب�اب "االستس�قاء بق��ه ملسو هيلع هللا ىلص 
-وأورده�ا احلافظ اذلهيب يف "س�ر أعالم انلب�الء" )6)  /)40، ط. 
مؤسسة الرس�الة)، وكذلك احلافظ الس�خاوي يف "القول ابلديع" 
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)ص: 5)3) ىلع جه�ة اجل�زم بها- عن اإلمام أيب بكر بن املقرئ 
َ�اين وأبو الشيخ يف َحَرم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وكنا  قال: كنت أنا والطَّ
نا ذلك ايلوم، فلما اكن وقت 

ْ
ىلع حال�ة، فأثَّر فينا اجل�وع، فواَصل

العش�اء حرضُت قَ� رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقلت: يا رسول ال! اجلوَع، 
اجلـوَع، وانرصفت. فقال ل أبو الش�يخ: اجلس؛ فإما أن يكون 
ال�رزق أو املوت. قال أبو بكر: فنمت أنا وأبو الش�يخ، والط�اينُّ 
جالٌس ينظر يف شء. فحرض بابلاب َعلَِويٌّ فدقَّ ابلاب، فإذا معه 
غالمان مع لك واحد منهما زنبيل كبر فيه شء كثر. فجلسنا 
 وترك عندنا ابلايق، 

َّ
وأكلن�ا، وظننا أن ابلايق يأخذه الغ�الم، فوىل

فلم�ا فرغنا من الطعام قال العلوي: يا قوم، أش�كوتم إىل رس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ؟ فإين رأيت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف انلوم فأمرن حبمل شء 

إيلكم.
- ومن املس�تغيثني بانليب ملسو هيلع هللا ىلص: اإلمام احلجة أبو الفرج بن 
أيب حات�م األنصاري القزويي )ت)50ه) فيم�ا ذكره عنه احلافظ 
اذله�يب يف "تاريخ اإلس�الم" )35  /)5، ط. دار الكتاب العريب) يف 
وفيات س�نة إحدى ومخس�مائة ق�ال: وَضاع اب�ٌن هل قبل وصوهل 
املدين�ة. ق�ال بعضه�م: فرأين�اه يف مس�جد انل�يب ملسو هيلع هللا ىلص يتمـرغ يف 
الرتاب ويتشفع بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف ليُِقِّ ودله، واخللق حوهل، فبينا هو يف 
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تل�ك احلال إذ دخل ابنه من باب املس�جد، فاعتنقا زمانا. رواها 
الس�معاين ع�ن أيب بكر ب�ن أيب العباس امل�روزي أنه حج تلك 
السنة، ورآه يتمرغ يف الرتاب واخللق جمتمعون عليه، وهو يقول: 
ي�ا رس�ول اهلل، جئتكم من بدل بعي�د زائًرا وقد ض�اع ابي! ال 
أرجع حى ترد عي ودلي، وردد هذا القول، إذ دخل ابنه، فرصخ 

احلارضون.

- وقل أشعار أهل العلم يف ذلك يف خالل قدائحهم النبوية:
- اإلم�ام الش�اعر مادح رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : مجال ادلين يىي 
ال�رصرصي احلنبي، املتوف ش�هيًدا ىلع أيدي اتلتار س�نة 656ه، 
اذلي اتف�ق العلماء ىلع قبول ش�عره، وفيه يق�ول ابن القيم رمحه 
اهلل يف "اجتم�اع اجليوش اإلس�المية" )ص: 47)، ط. مكتبة ابن 
نَّة يف وقته، املتفق ىلع قبوهل، اذلي سار شعُره  ان السُّ تيمية): "َحسَّ
مس�رة الش�مس يف اآلف�اق، واتفق ىلع قبوهل اخل�اص والعام أي 
اتفاق، ولم يزل ينشد يف املجامع العظام، وال ينكر عليه أحد من 
أهل اإلس�الم: يىي بن يوس�ف بن يىي ب�ن منصور الرصرصي 
األنصاري اإلمام يف اللغة والفقه والسنة والزهد واتلصوف". اه، 
وق�د امتألت مداحئه انلبوية -يف ديوانه- باالس�تغاثة واتلوس�ل 
بانليب ملسو هيلع هللا ىلص، وتلىقَّ العلماء ش�عَره بالقب�ول، ولم يطعن يف مداحئه 
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انلبوي�ة أح�ٌد من العلماء م�ن أهل عرصه فمن بعده�م. وديوانه 
خمطوط باملكتب�ة األزهرية برقم )5487)3)، ومما قاهل فيه خماطبًا 

انليب املصط� ملسو هيلع هللا ىلص:

يت ونصري وعم�ادي يف ش�ديت ورخ�ايئأنت ج�اري وُعدَّ
���ب يف أهله ش�ديد الوجاءفأع�ي ىلع زماٍن فظيع اخلط�
ِل اهلَل ح�ني تُع�َرض أع�

َ
مال عليك الغفران ل يا رجايئاْس�أ

وقال أيًضا:

يف حالَيْ جدب الزمان وخصِبِهيا س�يد البرش اذلي هو عونُنا

نلنال ِمن فضٍل َخَصْصتَهُمو بِِهُزْرنا صحابتك الكراَم َتَعرًُّضا

فِ�ْض علينا نِعم�ًة َمن ذاقها
َ
بهفأ أض�ى ُمع�اىًف آِمنً�ا يف رِسْ

تِ�مَّ ُعْقباها خباتم�ة الرِّىض
َ
واألم�ِن يف ي�وم يَُصول برُْعِبِهوأ

وقال أيًضا:
�ا ه�و بع�َد امل�وِت بانلف�ع اكفِ�ٌل أمَّ

ت�ه يف عرض َكْس�ٍب ومكتََس�ْب ألمَّ
َش�َفا ىلع  حن�ُن  اهلل  رس�وَل  ي�ا   

َ
أال

َغْب ِمَن اخلوف واتلهديد باهلرج والسَّ
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ولي�س نل�ا إال ىلع ُحس�ِن وع�ِدك 
ال�كريم اعتماد فهو أصدُق ُمرَتَقْب

�نا َمسَّ  ُّ ال�رضُّ �نا  َمسَّ أِغثْن�ا  أِغثْن�ا 
فأن�ت نل�ا غ�وث ىلع ن�ازل انل�وب

ويقول أيًضا:
اِرقُْل يا َشفيَع الَوَرى إْذ ال َشفيَع هلم ِسَواَك يف موقٍف للخلِق رَضّ
اِرعطًفا ىلع ُعصبٍة قَلَّْت فليس هلا َك ُمس�تَنِْقٌذ ِمن َكيِْد ُكفَّ

َّ
إال

- واإلمام املجتهد شيخ اإلسالم تيق ادلين ابن دقيق العيد؛ 
حي�ث يق�ول يف قصيدته الي م�دح بها انليب ملسو هيلع هللا ىلص كم�ا يف "رفع 
اإلرص عن قضاة مرص"، للحافظ ابن حجر العسقالين )ص: 400، 

ط. مكتبة اخلاني): 
وِداُدهْيَ�ا رس�وَل امللي�ك دع�وُة َمن وص�حَّ  ش�وقُه  ب�ه  زاد 
�ي�ا ش�ديٌد غل�وه واقتص�ادهْلََك أشكو حاال ِمن ادلين وادلن�

- واإلم�ام احلاف�ظ اب�ن حجر العس�قالين، وق�د أفاض يف 
أش�عاره ومداحئه انلبوية باالس�تغاثة واالستنجاد واتلوسل بانليب 
ملسو هيلع هللا ىلص، فمن ذلك قوهل -كما يف ديوانه )ص: 6)-7)، ط. حيدر آباد 

ادلكن باهلند):
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ال�اي�ا خ�َر  ي�ا  اهلل  جباه�ك أتَّ�يق فص�َل القضاءن�يبَّ 
جنَتْ�ه ي�داَي ي�ا ربَّ احِلبَ�اءوأرج�و ي�ا كري�ُم العف�َو عما
ش�قاِءفقل يا أمح�ُد بَن ع�يٍّ اْذَهْب ب�ال  انلعي�م  دار  إىل 

ومن ذلك قوهل مادًحا للنيب ملسو هيلع هللا ىلص يف ختم سن أيب داود )ص: 0)): 
ًس�ا س�َما لكَّ الوُج�وِد وَُجودايا سيَد الرُّْسل اذلي فاق الورى

ْ
بأ

ٍك بوالئكم ِم�ن يوِم اكن ويلداهذي رضاعُة ُمذنٍِب ُمتمسِّ
بعد املمات إىل انلعيم ش�هودايرجو بك املحيا السعيد وبعثه
أحي�ا بك اإليم�ان واتلوحيداص�لَّ عليك وس�لَّم اهلُل اذلي

وقال خماطبًا املصط� ملسو هيلع هللا ىلص ومادًحا هل )ص: 9)):
ََداوكم ُمذنٍب َوافَاه يطلب ندًة خرى فأنَج وأنْ

ُ
يه يف األ ُتنَجِّ

َوََّف ِمن ن�ار اجلحيم تََوقُّداأيا خَر خلِق اهللِ دعوُة مذنٍب ختَ
ٌ َن�رِّ بمدِح�ك  اعٍل  س�نٌد  ْسنداهل 

َ
وبابُك أمىس منه أْسىَن وأ

ْفتَنا طرق الُهَدىوأنت اذلي جنَّبْتَنا طارَق الرََّدى وأنت اذلي عرَّ
- وقد صنف يف مرشوعية اتلوس�ل بانليب ملسو هيلع هللا ىلص واس�تحبابه 
-حيًّا ومنتِقال- أعداٌد غفرة من العلماء سلًفا وخلًفا، كما ألف 
مجاعة يف خصوص االستغاثة برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعد وفاته، ومنهم: 
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- اإلم�ام احلاف�ظ املن�ذري )ت656ه) صاح�ب "الرتغيب 
والرتهيب" يف رس�اتله "زوال الظما، يف ذكر من اس�تغاث برس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من الش�دة والعىم" ذكره�ا صاحب "إيضاح املكنون يف 
اذليل ىلع كشف الظنون" ))  /4)6، ط. دار إحياء الرتاث العريب).
- واإلمام أبو عبد اهلل حممد بن موس بن انلعمان املراكيش 
)ت683ه) يف كتابه "مصباح الظالم، يف املستغيثني خبر األنام، 

يف ايلقظة واملنام"، وهو مطبوع.
- والعالم�ة ن�ور ادلين ع�ي ب�ن إبراهيم احلليب الش�افي 
َج كرُبه  )ت044)ه) يف كتابه "بغي�ة ذوي األحالم، بأخبار َمن فُرِّ
برؤية املصط� عليه الصالة والس�الم يف املنام" خمطوطة يف دار 

الكتب املرصية حتت رقم: 3  /36 )3335)، )63 جماميع).
- والعالم�ة أب�و الس�يادة عفيف ادلين املرغي احلس�يي 
احلنيف امليك )ت07))ه) يف رساتله "حتريض األنبياء، ىلع االستغاثة 
باألنبي�اء واألويلاء"، ويه خمطوطة بمكتبة رضا، برامبور باهلند، 

حمفوظة برقم: )  /5)4 )737).
- والشيخ العالمة حممد اعبد السندي )ت57))ه) هل رسالة 
يف "جواز االس�تغاثة واتلوس�ل"، ويه خمطوط�ة يف خزانة الرباط، 

أول املجموعة 43)) كتاين.
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- والعالَّمة يوسف انلبهاين الشافي األزهري )ت350)ه) يف 
كتابه املاتع اجلامع "شواهد احلق، يف االستغاثة بسيد اخللق ملسو هيلع هللا ىلص"، 
وق�د عق�د ذلل�ك فص�ال يف كتاب�ه "حج�ة اهلل ىلع العاملني، يف 
معج�زات س�يد املرس�لني، ملسو هيلع هللا ىلص". والكهما مطبوع. وق�د تم طبع 
"ش�واهد احل�ق" باملطبعة امليمنية س�نة 3)3)ه، وقرَّظه وامتدحه 
كبار علماء األزهر يف ذلك الوقت: اكلش�يخ العالمة السيد عي 
ابلبالوي املاليك، نقيب األرشاف، وشيخ األزهر األسبق، والشيخ 
العالمة عبد القادر الرافي احلنيف، مفي ادليار املرصية األسبق، 
والش�يخ العالم�ة عبد الرمح�ن الرشبيي، ش�يخ األزه�ر وقتَها، 
والش�يخ العالمة بك�ري الصديف احلنيف، مف�ي ادليار املرصية 
ث املغرب: حممد عبد الي الكتاين  وقتَها، والش�يخ العالمة حمدِّ
احلس�ي، والعالمة الس�يد أمحد بك احلسيي الش�افي، والشيخ 
العالم�ة س�ليمان العب�د، عضو هيئة كب�ار العلم�اء، والعالمة 
أمحد حس�نني ابلواليق الشافي، والشيخ العالمة أمحد البسيون 
ش�يخ الس�ادة احلنابلة باألزهر الرشيف، وغرهم من أهل العلم 

باألزهر الرشيف.
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وأقا قصة العتبي: 
فق�د ذكر الفقهاء من خمتلف املذاهب الفقهية هذه القصة 
مستش�هدين بها ىلع االستشفاع بانليب املصط� ملسو هيلع هللا ىلص، أي طلب 

الشفاعة منه يف املغفرة من اهلل تعاىل- يف ق�ه الرشيف.
- فممـل ذكرها قـل احلنفيـة: اإلمام النس�يف، والكمال بن 

اهلمام يف "فتح القدير"، والرشنبالل يف "نور اإليضاح".
- وممـل ذكرهـا قـل املالكية: اإلم�ام القرطيب يف "تفس�ره"، 
والق�ايض عي�اض يف "الش�فا بتعري�ف حق�وق املصط�� ملسو هيلع هللا ىلص"، 
والعالم�ة الش�هاب الق�رايف يف "اذلخ�رة"، واإلم�ام اثلعاليب يف 
"تفس�ره"، واإلمام العالمة الزرقاين، والشيخ العدوي احلمزاوي 

يف "كز املطالب".
- وممـل ذكرهـا قـل الشـافعية: احلاف�ظ ابليهيق يف "ش�عب 
اإليمان" ونقله عن القاضيني الشافعيني: املاوردي وأيب الطيب، 
وشيخ الش�افعية يف زمنه أبو منصور الصباغ يف كتابه "الشامل"، 
واإلم�ام انلووي يف "اإليضاح يف املناس�ك" و"املجموع"، واإلمام 
اتليق الس�بيك يف "ش�فاء الس�قام"، واب�ن كثر يف "تفس�ره" ويف 
"ابلداية وانلهاية"، واتليق احلصي يف "دفع ُش�بَِه َمن َشبَّه وتمرَّد"، 
وابن امللقن يف "اغية السول يف خصائص الرسول ملسو هيلع هللا ىلص"، والسيويط 
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يف "ادلر املنث�ور"، والقس�طالين يف "املواهب الدلنية"، وابن حجر 
اهليتي يف "اجلوهر املنظم"، واجلاوي يف "نهاية الزين".

- وممـل ذكرهـا قل احلنابلة: اإلمام عب�د القادر اجليالين يف 
كتاب "الُغنْيَة"، واحلافظ ابن اجلوزي يف "املنتظم"، واإلمام املوفق 
ابن قدامة املقدس يف "املغي"، وأبو الفرج بن قدامة يف "الرشح 
الكبر"، وأبو عبد اهلل الس�مري يف "املس�توعب"، وابن مفلح يف 

اف القناع".  "املبدع"، والعالمة ابلهويت يف "كشَّ
- وقـل ذكرها قـل املؤرخني: ابن األث�ر يف "الاكمل"، وابن 

خلاكن يف "وفيات األعيان". وغرهم كثر وكثر. 

- بـل أاـع العلاء عىل ذلـك، وجرى عىل هذا فعل املسـلمني 
-سلًفا وخلًفا- يف كل عرص، ِقل غري نكري: 

- قال ش�يخ الشافعية يف زمنه اإلمام املجتهد بقية السلف: 
تيق ادلين الس�بيك يف كتابه "ش�فاء الس�قام" )ص: 357، حتقيق: 
حس�ني ش�كري): "اْعلَْم أنه جيوز وَيُس�ُن اتلوس�ُل واالستغاثُة 
والتش�فُع بانليب ملسو هيلع هللا ىلص إىل ربه سبحانه وتعاىل، وجواُز ذلك وحسنُه 
م�ن األم�ور املعلومة ل�لكِّ ذي ِدي�ن، املعروفِة ِمن فع�ل األنبياء 
واملرس�لني، وِس�َر الس�لف الصاحل�ني، والعلم�اء والع�وامِّ م�ن 



كتاب احلج والعمرة  - دار اإلفتاء املرصية 1432هـ

(90

املس�لمني، ولم يُنِكر أحٌد ذلك ِمن أهل األديان، وال ُس�ِمع به يف 
زمٍن ِمن األزمان". اه.

- وق�ال اإلمام العالم�ة املحقق نم ادلي�ن الطويف احلنبي 
يف "اإلش�ارات اإلهلية يف املباح�ث األصويلة" )3  /)9، ط. املكتبة 
املكية بمكة املكرمة) - فيما نقله عن العالمة األصويل ش�مس 
ا  ادلين اجلزري الشافي )ت))7ه) شارح "منهاج ابليضاوي" ُمِقرًّ
ًرا هل وزائًدا عليه-: "وق�د صنف أبو عبد اهلل بن انلعمان  وُمَق�رِّ
اه "مصباح الظالم، يف املستغيثني خبر األنام"، واشتهر  كتابًا س�مَّ
هذا الكتاب، وأمج�ع أهل عرصه ىلع تلقيه منه بالقبول، وإمجاُع 

أهِل لك عرٍص حجٌة". اه.
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