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  االهداء
  

  رمحه اهللا تعاىل  الفقيد الغايل احلاج (أبو بسام) ظاهر سعيد أبو حيطاىل روحِ 
  

 مانك تعلم أنه اَللَّه تإِلَّا أَن أَنْ لَا إِلَه دهشويقر لك بالوحدانية ويشهدَ كَانَ ي ولُكسرو كدبا عدمحويقر له أَنَّ م
  بالنبوة والرسالة وانت أعلم به منا.   

نت غَنِي عن عذَابِه ، وقَد جِئْناك راغبِني إِلَيك اللَّهم انه نزلَ بِك وأَنت خير منزولٍ بِه ، وأَصبح فَقريا إِلَى رحمتك وأَ
 ، اَء لَهفَعفتنة القرب وعذابه .ش هفق مابدل له دارا خريا من داره وأهال خريا من اهله  .اَللَّه ا فَزِدِسنحإِنْ كَانَ م ماللَّه

اوجِسيئًا فَتإِنْ كَانَ مو ، انِهسي إِحف نع سيئاته .ز  رِهي قَبف لَه حافْسو ، هذَابعرِ وةَ الْقَبنتف هقو ، اكرِض كتمحبِر لَقِّهو
  احمنيرحم الر، وجاف الْأَرض عن جنبيه ، ولَقِّه بِرحمتك الْأَمن من عذَابِك حتى تبعثَه إِلَى جنتك يا أَ

ِسلْه بِالْماِء والثَّلْجِ والْبرد، ونقِّه من اَللَّهم اغْفر لَه، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأَكْرِم نزلَه، ووسع مدخلَه، اَللَّهم اغْ
نم ضياَلْأَب بقَّى اَلثَّونا يوبِ واخلطايا كَمسِ، اَلذُّنناَلد مباعد بينه وبني خطاياه كما باعدت بني املشرق واملغرب اَللَّه 

..لَها ولَن راغْفو ،هدعا بنفْتلَا تو ،هرا أَجنرِمحلَا ت ماَللَّه  
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 ةُمدقَاملُ
احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والساألنبياِءد الم على سي واملرسلنيوعلى آله ، وصحبه ومن تبعهم بإحسان  أمجعني
  الدين .أما بعد : يومإىل 

 املستطيع مرة واحدةً فعلى املكلَّ نٍيع وهو فرض، ظام أحد أركان اإلسالم ومبانيه الع الْحجيف  خمتصرةٌ فهذه رسالةٌ
، فيهـا القلـوب   ى فيها العيوب .. وتطمئنر فيها الذنوب .. ومتحغفَ.. ت مباركةٌ كرميةٌإميانيةٌ  رحلةٌل هنإويف العمر، 

.. وتتجلى فيها الرمحات . ويرجع أصحاا إن صدقوا مبغفرة  فيها الدعوات ستجاب.. وت ب فيها العرباتسكَت رحلةٌ
رب ك وعيبٍ موات .. وقد طهروا من كل ذنبٍاألرض والسموم األمهات.  يولد  

حىت صار أمره  الْحج هواخلاصة فقْ للعامة تحضو أفاضلٍ ٍءامالت واملختصرات لعلمن املطو هناك الكثري وال ريب أنَّ
جلياً ال لبس فيه وال غموض، ولكن رأيت أن أساهم متواضع وبأسلوبٍ جبهد حرصيلقى  وبسيطاً أن يكون يسرياً ت

يف بيان هذا املوضوع القيم من مجيع نواحيه  على املضي قدماًتعاىل استعنت باهللا  وقد .ةواخلاصة بول عند العامالقَ
رسالةٌ وجيزةٌ ،  فهي البيان . املنال ، واضح سهلَ ليكونَ،  الفقهية تطويل لآلراء واالختالفاتبال  شديد وبإجيازٍ

، قد أضفْتها من خطيب املنربية  ليناسب  شريفةاعتبارات لطيفة، وحتقيقات ، وخالصةٌ مفيدةٌ مع  عزيزةٌ ودرةٌ مثينةٌ
من األحوال . املقالُ ما استجد 

  اهللا وجزى الكرمي لوجهه خالصةًصدقةً جاريةً  يكون وأن اهللا، عند بالقبول العمل هذا يرزق أن أرجو اخلتام ويف
ا من تسبخريفقد يف طبع هذا الكتاب ب درلُ اهللا إِنَّ:« قال أنهصلى اهللا عليه وسلم  عنه وخدمِ يف يهالس داحالو 

 اِإلنسانُ مات إِذَا: «  قال أنه عنه وورد )١(» ومنبِلَه ، بِه والرامي ، اخلير صنعته يف يحتِسب صانِعه:  اجلَنة نفَرٍ ثالثة
قَطَعان لُهمإِال ع نم ثَالث  :قَةدص ةارِيلْمٍ أو ، جع فَعتني بِه ، أَو لَدحٍ والو صعد٢(» له ي( .  
 سقطاته تعد من والفاضلُ خطّاء، آدم بين فكل وخطَل وهم عن قولـي أعصم وال وزللٍ  خطإٍ عن نفسي أسلِّم وال

 وال سترٍ دونه حيول ال الذي الواسع وكرمه الطُّالّب مطلب غاية هو الذي جبوده تعاىل اَهللا أسألُ وأنا غلطاته وتحصى
 خفَّة عند،  أبو حيط سعيدالغايل احلاج (أبو بسام) ظاهر ميزان الفقيد يف ورجحاناً الدين إصالح يف جيعلَه أن حجاب
  ...مسؤول وأكرم مأمولٍ خري إنه املوازين

  عبد الغينأَحمد الْدكْتور محمد                                                                                  
  /م٤/٢٠١٣/1                           

                                                 
    .)   رواه  أبو دود ١(
 .) ٣/١٦٣١)   أَخرجه  مسلم ىف كتاب الوصية ، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته ( ٢(
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   الْحجأنواع 

  األنساك ثالثة: التمتع، والقران، واإلفراد.

امليقات ويقولُ : لبيك اللهم حبجة .فمن ها هنا يكونُ هذا حاجا إىل أن تنتهي مناسك  املُفرِد يقف عندحج املفرد : -١
  احلج .فهذا هو املفرد ، واملفرد يقوم بأعمالِ احلج كلها ، وليس عليه هدي .

أن  ويشترطم حبجة وعمرة .القارنُ هو الذي يليب حبجٍ وعمرة ، فيقف عند امليقات ويقولُ : لبيك اللهحج القارن : -٢
   العاشر . يوم؛ أي : يكون معه اهلدي الذي سيذحبه يف المن قبل امليقات يسوق اهلدي 

واملتمتع هذا هو الذي يحرِم أوالً بعمرة بعدما يأيت عند امليقات ، فيقول : لبيك اللهم بعمرة ، لكنـه  حج املتمتع : -٣
من الطيب  الْعمرة، مث يتحلل بأن يقَصر شعر رأسه ، مث يفعل ما كان يفعله قبل هذه  الْعمرةنوى احلج .مث يفعل مناسك 

فيقول : لبيك اللـهم   )٣(الثامن يومواملالبس ، ويقرب النساَء ، وينكَح ، وينكح ... ويفعل كلَّ شيٍء ، حىت إذا جاء ال
  . وعليه هدي الْحجحبج مث يشرع يف مناسك 

  
  أي هذه األنواع أفضل ؟

،  الْعمرةو الْحجاهللا  خرج ملبيا ب رسولأفضلُ هذه األنواع هو املتمتع ، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم ؛ ألن 
  الْعمـرة ، ومنهم من لبى بالعمرة فقط ، حىت إذا أَدوا مناسكهم  أي : مناسك  الْحجوكان قارنا ، وكان معه من لبى ب

سـقِ  وجاءوا على جبل املروة يف آخر شوط أمرهم أن يتحللوا ، وقال  : لَو أَني استقْبلْت من أَمرِي ما استدبرت لَم أَ
ـ  )٥(.ويف لفظ : إِني لَبدت رأْسي وقَلَّدت هديِي فَالَ أَحلُّ حتى أَنحر هديِي )٤(الْهدي وجعلْتها عمرة أن  نـى مت  الْنبِي.ف

   .إال عن وحي  منىال يت  الْنبِييكون متمتعا ؛ و
  
  

 

                                                 
ج األكرب " ، واليوم اليوم الثامن من ذي احلجة هو املسمى بـ " يوم التروية " ، واليوم التاسع : " يوم عرفة " ، واليوم العاشر : " يوم احل -٣

  ، والثاين عشر ، والثالث عشر تسمى بـ : " أيام منى " وهي أيام التشريق . احلادي عشر
  ) يف كتاب الْحج ، باب : حجة الْنبِي.٣٠٤٧أخرجه مسلم (  -٤
 الْحاج الْمفْرِد .) يف كتاب الْحج ، باب : بيان أَنَّ الْقَارِنَ الَ يتحلَّلُ إِالَّ في وقْت تحلُّلِ ٣٠٠٩أخرجه مسلم ( -٥
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ة ةُفَصرمالْع  

وبـة  إىل الت ين، وأن يبادرما له وما عليه من الد أن يكتب استحب له الْعمرةأو  إىل احلج فرِعلى الس املسلم مزإذا عف
نوبصوح من مجيع الذُّالن حاللٍ من مالٍ طيبةً حلجه وعمرته نفقةً وأن ينتخب حبجه وعمرته وجـه اهللاِ  وأن يقصد 

وعمرته. وأن يتعلم ويتفقه ما يشرع له يف حجه، اآلخرة ال الرياء والسمعة واملفاخرة  والداروطِّوأن ين ويعوالنفس  د
بـالرفق   يـك بـل عل ،  ازدحـام  طعـام أو كثـرة   لةأو قؤام ز فال يتأثر من حرٍ على حتمل مشقة السفر ووعثائه

   وخري معني لك يف الطريق اختيار أحسن رفيق .والسكينة.
أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما و له االغتسال والتطيب يف البدن فيسنساعة السفر  تفاذا أزفَ

ذكر دعاء السيارة أو القطار أو الطائرة أو السفينة  أوفاذا ركب احلافلة  من سنن الفطرة ،تدعو احلاجة إىل أخذه 
اللَّهم   نِني  وإِنا إِلَى ربنا لَمنقَلبونَ)السفر : (اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب،(سبحانَ الَّذي سخر لَنا هذَا وما كُنا لَه مقْرِ

وِ عنا بعده ، اللَّهم إِنا نسأَلُك يف سفَرِنا هذا الرب والتقوى ، ومن العملِ ما ترضى . اللَّهم هونْ علَينا سفَرنا هذا واطْ
اخلَلفَرِ ، ويف الس باحالص قلَبِ يف أَنتوِء املنساملنظَرِ ، و فَرِ ، وكآبةثَاِء السوع نم وذُ بِكي أَعإِن ملِ. اللَّهيفَةُ يف األه

لدالو٦( ) املالِ واألهلِ و(.  
ثوب يحيط بالنصف اَألسفل من  واإلزار هويلبس الذكر إزاراً ورداًء،  فاذا كان يف قاعة االنتظار يف مطار بريوت

؛   حب أن حيرم يف نعلنيويست أن يكونا أبيضني، ويستحب ثوب حييط بالنصف األعلى من البدن . هوالبدن والرداء 
من  واملرأة تلبس ما تشاء من الثياب. )٧(صلى اهللا عليه وسلم: "وليحرم أحدكم يف إزارٍ ورداٍء ونعلني"لقول النيب 

اىل  تفاذا صعد ،يف اليدين القفازين على الوجه وال تلبس  وليس هلا أن تلبس النقاب أسود أو أخضر أو غريمها
اْءبك الراحلة يف الس الطائرة واستوتم لقول النيب  صلى بقلبك تنوي اإلحرام بالعمرة اىل حدود امليقات  ووصلت

تقول: لبيك اللهم ف، وإمنا لكل امرئ ما نوى". ويشرع لك التلفظ مبا نويتاهللا عليه وسلم: "إمنا األعمال بالنيات، 
ويكون ذلك قبل نزول الطائرة على أرض جدة بعشرين دقيقة تقريبا اذ وجيهر ا الرجال وال جتهر ا النساء..  عمرة

واملراد من هذا التنبيه أن يذكر ، )٨(واملدينة  مكَّةبني اجلحفة اليت منطقة من  قد دنا أو حاذى ينبه قائد الطائرة بأنه

                                                 
  ) .٢/٩٧٨رواه مسلم( -٦
  أخرجه اإلمام أمحد. -٧
اجلحفة، وهو ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم حيرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من امليقات؛ ألن  -٨

  ات أو دنا منه؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم  مل حيرم إال من امليقات . رابغ قبلها بيسري. وال ينوي الدخول يف النسك إال إذا حاذى امليق
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: " التلبيةو. يف الطائرة مث تكثر من التلبية والذكر واالستغفار احلجاج بالتلفظ بالنية حىت ال يقعوا يف حمظور حمرم .
وبعد الوصول اىل جدة  . " ك الَ شرِيك لَكلَبيك اللَّهم لَبيك لَبيك الَ شرِيك لَك لَبيك إِنَّ الْحمد والنعمةَ لَك والْملْ

   . تقريباكلم ٧٥تبعد  يف ساعتني الا مكَّةينطلق بك الباص اىل 
، لبيك اللهم عمرة  :  يف الطائرةقوله الذي لبسه يف مطار بريوت والنية وهي اللباس : فاذا أحرم احلاج بأمرين ومها 

: (أ) ال يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً وإن عليه أمور مل تكن عليه حمرمه من قبل وهي تحرم: دخل يف االحرام أي 
سقط منها شيء بدون قصد فال شيء عليه. (ب) ال يتطيب يف بدنه أو ثوبه أو مأكله أو مشربه وال بأس مبا بقي من 

اشرهن بشهوة. وهذه احملظورات على مادام حمرماً وال يب النساء أثر الطيب الذي فعله قبل إحرامه.  (د) ال جيامع
؛ أما تظليله بالشمسية كالطاقية، والغترة، والعمامة الذكر واألنثى. وخيتص الذكر مبا يلي: (أ) ال يغطي رأسه مبالصق

(ب) وال يلبس القميص   فال بأس به االستظالل باخليمة والشجرةأو  أو سقف السيارة أو محل املتاع عليه فال بأس به
واخلامت ونظارة العني احلفاية وجيوز لبس  . احلذاء املغلق وال أو البنطال ، أو العباءة  كالفانيلة الداخلية أو الثياب

وإن لبس احملرم خميطاً أو غطى رأسه أو  ومساعة األذن وساعة اليد واحلزام واحملفظة اليت حيفظ ا املال واألوراق.
ر ذلك أو اسياً أو جاهالً فال فدية عليه وجتب عليه إزالته مىت ذكتطيب أو أخذ من شعره شيئاً أو قلَّم أظفاره ن

   .سل الرأس والبدن وإن سقط بذلك شعر بدون قصد فال شيء عليهغوجيوز تغيري الثياب وتنظيفها وعلمه.
 كَّةفإذا وصلْتإىل  تفإذا وصل فضع متاعك يف مستراحك الذي تنوي االقامة فيه مث توجه اىل البيت احلرام م

" بسم اهللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وأعوذ باهللا العظيم  وقل: اليمىن،  كتقدمي رجل كسن لياملسجد احلرام 
وبوجهه الكرمي وسلطانه القدمي من الشيطان الرجيم، اللهم افتح يل أبواب رمحتك. فإذا وصلت إىل الكعبة اقطع التلبية 

الذي تتعرف اىل جهته من الضوء   الْحجرالْأَسودسبعة أشواط تبتدئ من  عبةالْكَطف بمث  قبل أن تشرع يف الطواف
تذكر اهللا وتدعوه مبا تشاء من الذكر والدعاء يف طوافك و.  الْكَعبةوأنت يف صحن األخضر املعلق على جهة ميينك 

ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الْآخرة  (: الْحجرالْأَسوداليماين و ركْناملشروع، ويسن أن تقول يف كل شوط بني ال
قول: "اهللا أو ت "بسم اهللا واهللا أكرب "،: "قلاستلمه وقبله، و الْحجرالْأَسودوكلما حاذى  )٩( )حسنةً وقنا عذَاب النارِ

استالمه وتقبيله أشر إليه مل يتيسر وان  الْحجراليت استلمت  كقبله قبل يدته بيدك ومل تستطع أن تاستلمفإن  أكرب"،
ولو بعيداً عنه إن تيسر وإال ففي أي ركعتني سنة  مث تصلي خلف مقام إبراهيم  . كدون تقبيل يد وكرب كلما حاذيت

أي كشف الكتف األمين وتغطية الكتف األيسر  يسن للرجل أن يضطبع بردائه، الْطَّوافويف هذا مكان من املسجد. 

                                                 
 ) وصححه احلاكم ووافقه الذهيب  وهو حديث حسن. ٤٥٥/  ١) واحلاكم (  ١٨٩٤سنن أىب داود( -٩
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يف األشواط الثالثة األوىل فقط، حتت إبطه األمين وطرفيه على كتفه األيسر، ويسن له أن يرمل  الرداء فيجعل وسط ، 
اليقني، وهو األقل، فإذا شك كم طاف وإن شك يف عدد األشواط بىن على والرمل: سرعة املشي مع مقاربة اخلطا. 

وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على  ثالثة أشواط أو أربعة؟ جعلها ثالثة، وهكذا يفعل يف السعي.
كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعيت الطواف. فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتني خلف املقام إن تيسر 

ك لزحام وحنوه صالمها يف أي موضع من املسجد، ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاحتة (قل يا أيها ذلك، وإن مل يتيسر ذل
الكافرون) يف الركعة األوىل و(قل هو اهللا أحد) يف الركعة الثانية، هذا هو األفضل، وإن قرأ بغريمها فال باس، مث يقصد 

  ى اهللا عليه وسلم  يف ذلك. احلجر األسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك؛ اقتداًء بالنيب صل

إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعائرِ اللَّه فَمن حج الْبيت أَوِ اعتمر   (مث اخرج إىل الصفا واصعد عليه واتل قول اهللا تعاىل:  
وامحد اهللا تعاىل وكربه  الْكَعبةمث استقبل  )١٠( ) لَا جناح علَيه أَنْ يطَّوف بِهِما ومن تطَوع خيرا فَإِنَّ اللَّه شاكر عليمفَ

وحده الَ شرِيك لَه،  الَ إِلَه إِالَّ اللَّه( ثالثاً رافعاً يديك على هيئة الداعي وادع وكرر الدعاء ثالثاً هذا هو السنة وقل:
يرٍء قَديلَى كُل شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه.(  )هدحو ابزالْأَح مزهو هدبع رصنو هدعو زجأَن هدحو إِلَّا اللَّه لَا إِلَه (

  ثالثاً، وإن اقتصرت على بعض ذلك فال حرج. 
تسرع يف سعيك بني العلًمني  أربعمائة متر وطول كل مرة ذهابا مرة وايابا مرة  سبع مرات الْعمرةمث انزل فاسع سعي 

أما  األخضرين ومتشي املشي املعتاد قبلهما وبعدمها مث تصعد على املروة وحتمد اهللا وتفعل كما فعلت على الصفا.
  املشي يف السعي كله.وإمنا املشروع هلا  املرأة فال يشرع هلا اإلسراع بني العلمني

فإذا يأيت مبا تيسر من الذكر والدعاء أو قراءة القراَن.  سوى ( رب اغفر وارحم ) وله أنسعي ذكر خمصوص للوليس 
واملرأة ال  واحللق للرجل أفضل، فإن قصر وترك احللق للحج فحسن . أمتمت سعيك فاحلق أو قَصر شعر رأسك

أن تأخذ من كل ضفرية قدر أمنلة فأقل، واألمنلة : هي رأس اإلصبع، فإذا فعل يشرع هلا إال التقصري، واملشروع هلا 
  . ح لك كل شيء من حمظورات اإلحراموبعدها يبا احملرم ما ذكر فقد متت عمرته

قراءة القرآن  حري به أن يغتنمها يف التزود من الطاعات كاملواظبة علىيف مكة املكرمة ويبقى احلاج أياما عديدة 
رضي اهللا  عن عبد اللَّه بنِ الزبيرِاملسجد احلرام ملا ثبت من حديث الصالة يف والذكر واالستغفار وكامال الكرمي 
 الْمسجِد قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه " صالَةٌ فى مسجِدى هذَا أَفْضلُ من أَلْف صالَة فيما سواه من الْمساجِد إِالَّ عنهما

  . )١١( الْحرام وصالَةٌ فى الْمسجِد الْحرامِ أَفْضلُ من مائَة صالَة فى هذَا "
                                                 

  .١٥٩-١٥٨البقرة :  -١٠
  .) صحيح١٦٥٤٦مسند أمحد ( -١١
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وتدل لَهـم   .)١٢(يستحب اْإلكْثَار من الْعمرة ، والَ يكْره تكْرارها في السنة الْواحدة عند الْجمهورِ  : الْعمرةتكرار 
رمالْع اركْرل تاونتطْلَقَةٌ تا مها ، فَإِنهلَيثِّ عالْحو ، ةرمل الْعي فَضةُ فارِديثُ الْواداْألح وة. هلَيثُّ عحت   

هل يشرع تكرار العمرة يف السفرة الواحدة؟،  ولكن  
وذلك  ,على تكرار العمرة عن أنفسهم أو بعض أقارميف شهر رمضان أو غريه حيرص بعض الزائرين إىل مكة 

  نقول : ولتوضيح ذلك  فما حكم ذلك الفعل؟ ,خلوفهم من عدم القدرة على زيارة مكة مرة أخرى
ا مل يرد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما مينع من ذلك، بل ورد ما يدل على جواز ذلك بإذنه لعائشة رضي اهللا عنه

رضي اهللا عنها: قلت: يا رسول اهللا، يرجع الناس بعمرة وحجة،   قالت عائشة بأداء العمرة بعد احلج تطييباً خلاطرها.
مث   ,وأرجع أنا حبجة، قال: "وما طفت ليايل قدمنا مكة؟" قلت: ال، قال: "فاذهيب مع أخيك إىل التنعيم، فأهلي بعمرة

قال و )١٤(ر أَنْ يعتمر في الشهرِ مرتينِ أَو ثَالَثًا أَحببت لَه ذَلك دقإِنْ قَال الشافعي : و .)١٣(موعدك كذا وكذا"
وسئل الشيخ ابن .)١٥( على املعتمد الْطَّوافالواحد، إذ هي أفضل من  يوم، ولو يف الالْعمرةالشافعية: يسن اإلكثار من 

  )١٦( . فأجاب: ( ال حرج يف ذلك) العمرة يف رمضان طلبا لألجر املترتب على ذلك ؟باز ، هل جيوز تكرار 
، ومل حيدد وقتاً بني العمرتني . قال ابن قدامة يف املغين : وال بأْس أَنْ  الْعمرةإىل  الْعمرةيف  الْنبِيفقد رغَّب وعليه ،  

قَالَ : ( الْعمرةُ إلَى الْعمرة كَفَّارةٌ  الْنبِي، ولأَنَّ  الْنبِييعتمر في السنة مرارا وأَنَّ عائشةَ اعتمرت في شهرٍ مرتينِ بِأَمرِ 
ل( امهنيا بيثَوذكر  مادةَ اْألحارِدالْو ةرمل الْعي فَضف )١٧(.   

قال اإلمام أمحد : " ال يعتمر إال إذا حمم رأسه" محم أي : اسود من الشعر . .   ومن العلماء من كره تكرار العمرة
 نال م ةرمالْع نم اِإلكْثَار بحتسال ي هد أَنمكَّةوالذي نص عليه أَحم  هأَن لَوةً ودنِ ميترمالْع نيلُ بعجلْ يا برِهال غَيو

نا يم ارقْد(يعين احللق)م القالْح هنكميو هرعش يهف تبعشرة أيام بأسبوع أو وتقدر مدة ذلك  ب.  
قال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه اهللا: "وهذا الذي ذكرناه مما ومن العلماء من منع تكرار العمرة يف سفرة واحدة ، 

وترك الطواف ليس مبستحب، بل املستحب هو  يدل على أن الطواف أفضل، فهو يدلّ على أن االعتمار من مكة
الطواف دون االعتمار، بل االعتمار حينئذ هو بدعة مل يفعله السلف، ومل يؤمر ا يف الكتاب والسنة، وال قام دليل 

                                                 
  ) . ٢/٥٢٠كشاف القناع , ٧/١٤٩اموع , ٢/٤٧٢رد احملتار  -١٢
  . )١٢١١ ومسلم برقم( )١٥٦١صحيح البخارى برقم ( -١٣
  . ١٣٦/  ٧، واموع  ٤٢١حاشية اهليثمي على اإليضاح ص -١٤
  ).٤٥١/ ص  ٣(ج  -الفقه اإلسالمي وأدلته  -١٥
  ) .١٧/٤٣٢ابن باز يف جمموع الفتاوى ( -١٦
   .)   ٣٣٥٥) ومسلم برقم ( ١٧٧٣صحيح البخارى برقم ( -١٧
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ووافقه الشيخ ابن عثيمني يف  )١٨("شرعي على استحباا، وما كان كذلك فهو من البدع املكروهة باتفاق العلماء
  فتاويه .

وال دليل مينع من ذلك، قال  ، أهل العلم القائل جبواز تكرار العمرة يف سفرة واحدة هو قول مجهوروالراجح 
وال من االزدياد من اخلري يف موضع مل , اللخمي: "ال أرى أن يمنع أحد من أن يتقرب إىل اهللا بشيء من الطاعات

سنة قال أبو عمر ابن عبد الرب: "ال أعلم ملن كره العمرة يف السنة مرارا حجة من كتاب وال و)١٩("يأت باملنع منه نص
فواجب استعمال عموم  ) وافْعلُوا الْخير لَعلَّكُم تفْلحونتعاىل : ( وقد قال اهللا , والعمرة فعل خري, جيب التسليم ملثلها

عن و)٢١( "عن قتادة عن عكرمة قال: "اعتمر ما أمكنكو )٢٠(".  به والندب إليه حىت مينع منه ما جيب التسليم, ذلك
عن حصني و )٢٢("ليث عن طاووس أنه سئل عن العمرة فقال: "إذا مضت أيام التشريق فاعتمر مىت شئت إىل قابل

  )٢٣(". قال: سألت سعيد بن جبري عن العمرة بعد احلج بستة أيام فقال: "اعتمر إن شئت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .  ٢٦/٢٦٤جمموع الفتاوى  -١٨
  . ٢/٤٦٧مواهب اجلليل  -١٩
  .  ٢٠/٢١التمهيد  -٢٠
  .١٢٧٢٦. ابن أيب شيبة -٢١
  .١٢٧٢٤ابن أيب شيبة  -٢٢
  .١٣٠٢٠ابن أيب شيبة -٢٣
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  الْحجصفة 
  

مث . حجا اللهم اغتسل وتطيب والبس ثياب اإلحرام مث قل: لبيك  التروية ، وهو الثامن من ذي احلجة يومفإذا كان 
واملغرب  وصل ا الظهر والعصرتسعة كلم  مكَّةاليت تبتعد عن  منىالثامن من ذي احلجة إىل  يوميف صباح الرج اخ

  تني قصراً يف أوقاا بدون مجع. والعشاء والفجر تصلي الرباعية ركع
بسكينة وصلِّ ا الظهر والعصر مجع تقدمي قصراً بأذان  عرفَاتإىل  رالتاسع من ذي احلجة فَِس يومفإذا طلعت مشس 

" : قال الْنبِيملا روي عن  واحد وإقامتني. وأكثر فيها من الذكر والدعاء مستقبالً القبلة رافعاً يديك تأسياً باملصطفى
و إِالَّ اللَّه ى الَ إِلَهلقَب نونَ مبِيالنا وأَن ا قُلْتم ريخفَةَ ورمِ عواُء يعاِء دعالد ريخ دمالْح لَهو لْكالْم لَه لَه رِيكالَ ش هدح

 يرٍء قَدىلَى كُلِّ شع وهفَاتبقى داخل وت ،)٢٤("ورحىت تغيب الشمس. ع  
 ركعتنيوالعشاء  ثالث ركعات بسكينة ووقار ملبياً، وصلِّ ا املغرب ليلة العيد مزدلَفَةفإذا غربت الشمس فَسر إىل  

من صباح  مث تبقى ا إىل أن تصلي الفجر ويسفر الصبح مث سر قبل طلوع الشمس مزدلَفَةمجعاً وقصراً حني وصولك 
وإذا ، الكربى رة العقبةملبياً. وخذ معك سبع حصيات فقط لترمي مج منىإىل  العاشر من ذي احلجة  يومالعيد ال

  فاعمل ما يأيت:  منىوصلت إىل 
ويستحب  . بسبع حصيات متعاقبات، ترفع يدك عند رمي كل حصاة قائال : اهللا أكرب الكربى ارم مجرة العقبة( أ) 

(ج) احلق أو قصر شعر  بح اهلدي وكلْ منه وأطعم الفقراء(ب) اذ كميين ، ومىن عنكالكعبة عن يسار أن جتعل
رأسك واحللق أفضل واملرأة تقصر منه قدر أمنلة. وهذا الترتيب أفضل، وإن قدمت بعضها على بعض فال حرج.  وإذا 

. مث )٢٥(ساءرميت وحلقت أو قصرت حتللت التحلل األول وبعده تلبس ثيابك وحتل لك حمظورات اإلحرام سوى الن
طَواف اْإلفَاضة ركْن من أَركَان الْحج الْمجمعِ علَيها ، الَ يتحلَّل الْحاج بِدونِه ووطف طواف اإلفاضة  مكَّةانزل إىل 

يفيض من عرفَةَ ، ويبِيت بِالْمزدلفَة ، فَيأْتي منى  التحلُّل اْألكْبر ، والَ ينوب عنه شيٌء أَلْبتةَ ، ويؤديه الْحاج بعد أَنْ
مسيو ، ةاْإلفَاض افطَو تيبِالْب طُوفكَّةَ ، فَيي مأْتيو ، قلحيو رحنيي ومرفَي ، يدالْع موي ، ةاريالز افا طَوضى أَي

  ، والركْنِ ؛ ِألنه فَرض وركْن من أَركَان الْحج . ويسمى طَواف الْفَرضِ

                                                 

  .) صحيح لغريه٣٢٧٤) وصحيح اجلامع ( ٣٩٣٤سنن الترمذي ( -٢٤
 من ثَالَثَة عند عند الْحنفية ، وبِرميِ جمرة الْعقَبة وحده عند الْمالكية والْحنابِلَة ، وبِفعل اثْنينِ ويسمى التحلُّل اْألصغر ،ويحصل بِالْحلْقِ -٢٥

  السعيِ ، وإِالَّ فَالَ يحل حتى يسعى بعد طَواف الزيارة ( االفاضة ) .الشافعية ، وهي الرمي ، والْحلْق ، والطَّواف ، أَي طَواف الزيارة الْمسبوق بِ
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واسبعد ع افطَو ةذا حتل لك مجيع حمظورات اإلحرام حىت النساء. بني الصفا واملروة ،  اْإلفَاض٢٦(و(  
أيام التشريق  - فيها ليايل إحدى عشرة واثنيت عشرة وثالث عشرة  وبت منىارجع إىل والسعي  اْإلفَاضة طَوافمث بعد 
ينِ فَلَا يومواذْكُروا اللَّه في أَيامٍ معدودات فَمن تعجلَ في (لقوله تعاىل : وإن تعجلت يف الثاين عشر فال بأس.  - الثالثة 

 هلَيع فَلَا إِثْم رأَخت نمو هلَيع ونَإِثْمرشحت هإِلَي كُموا أَنلَماعو قُوا اللَّهاتقَى ونِ اتماجلمرات الثالث يف  ارمو )٢٧() ل
والرمي يف اليومني األولني من أيام التشريق  .أي الظهر عند اجلمهور  بعد الزوال نىني أو الثالثة اليت تبقاها مبيومال

  . واجب من واجبات احلج

: يى ثَالَثَةٌ ، همري تالَّت اترمالْجو  
الْجمرةُ اْألولَى : وتسمى الصغرى ، وهي اليت تلي مسجد اخليف فريميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده  - أ 

  والتضرع.  عند كل حصاة ويسن أن يتقدم عنها وجيعلها عن يساره، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه ويكثر من الدعاء
الْجمرةُ الثَّانِيةُ : وتسمى الْوسطَى ، ويسن أن يتقدم قليالً بعد رميها وجيعلها عن ميينه، ويستقبل القبلة، ويرفع  - ب 

  يديه فيدعو كثرياً.
ع في آخرِ منى تجاه مكَّةَ ، ولَيست من منى جمرةُ الْعقَبة : وهي الثَّالثَةُ ، وتسمى أَيضا " الْجمرةُ الْكُبرى " وتقَ -ج 

  واحلاج يرمي اجلمرة الثالثة وال يقف عندها. 
 مث الوسطى مث مجرة العقبة بالصغرىتبدأ و ،يف الليل أو النهار وعليه الفتوى يف هذه األيام يف أي وقت الرمي جيوزو

عنه يف  للمريض والضعيف أن ينيبوجيوز ،  مع كل حصاة رتكب ات متعاقباتواحدة بسبع حصي كلُّ، الكربى
  أوال، مث عن منيبه يف موقف واحد.عن نفسه  ، وجيوز للنائب أن يرميالرمي

وال الوداع طواف  الْكَعبةفطف ب الْحجبعد انتهاء أعمال  أو السفر اىل املدينة املنورة إذا أردت الرجوع إىل بلدك 
وهو واجِب عند الْجمهورِ ( الْحنفية والْحنابِلَة وهو اْألظْهر عند الشافعية )  احلائض والنفساء.يعفي من ذلك إال 

لَ أُمر الناس أَنْ عنِ ابنِ عباسٍ رضى اهللا عنهما  قَا رويومستحب عند الْمالكية واستدل الْجمهور علَى وجوبِه بِما 
  )٢٨(.يكُونَ آخر عهدهم بِالْبيت ، إِالَّ أَنه خفِّف عنِ الْحائضِ 

  
                                                 

أما املرأة احلائض إذا خافت فوات الرفقة أو مواعيد السفر بانتظار الطهر، فإا تطوف طواف االفاضة وهي حائض بعد أن تتحفظ   -٢٦
وشاة عند أمحد ، وال شيء عليها عند ابن تيمية . واألخذ ذا الرأي فيه توسعة وإزالة حرج يف  وتغتسل غسل نظافة وعليها بدنة عند أيب حنيفة ،

  الظروف احلالية  . 
  ٢٠٣البقرة :  -٢٧
  )  ٣٢٨٤) ومسلم ( ١٧٥٥البخارى ( -٢٨
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  )٢٩(بني التيسري والتعسري الْحجفريضة 

أن الكثري من احلجاج يتعرضون للزحام الشديد واملضايقات، واليت قد تؤدي إىل الوفيات، وإىل األضرار، كل ذلك 
ولَن  - اهللا   رسولكما قال  - انَّ الدين يسر «األخذ مببدأ التيسري والتخفيف ورفع احلرج والتسهيالت، فـيسوغ 

معىن احلديث : النهي   :قال احلافظ ابن رجب رمحه اهللا )٣٠(»  يشاد الدين أَحد إِالَّ غَلَبه ، فَسددوا وقَارِبوا وأَبشروا
يف الدين ، بأن حيمل اإلنسان نفسه من العبادة ما ال حيتمله إال بكلفة شديدة ، وهذا هو املراد بقوله  عن التشديد

) يعين : أن الدين ال يؤخذ باملغالبة ، فمن شاد الدين غلبه ولَن يشاد الدين أَحد إِالَّ غَلَبهصلى اهللا عليه وسلم : (
إن «وقال لبعض أصحابه يف سياق اإلنكار عليه:  )٣١(»وال تعسروا، وبشروا وال تنفروا يسروا«وهو القائل:   . وقطعه
اهللا  بني أمرين  رسولما خري «ويف احلديث  )٣٣(» بعثت باحلنيفية السمحة السهلة«القائل: هو و)٣٢( »منفرين فيكم

افعل وال «والقائل: )٣٤(» فإن كان إمثًا كان أبعد الناس منه ،أحدمها أيسر من اآلخر إال اختار أيسرمها ما مل يكن إمثًا
. وقول »املشقة جتلب التيسري« ليس التيسري ورفع احلرج قاعدة فقهية فقط عرب عنها الفقهاء بقوهلم:و)٣٥(»حرج

 ناهيك أننا نستطيعبل رفع احلرج والتيسري مقصد أعلى من مقاصد الشريعة. )٣٦(»األمر إذا ضاق اتسع« الشافعي:
من مل « وذلك معىن كون االختالف رمحة. فقد قال قتادة ،لرفع احلرج واملشقة عن األمة ماْءتوظيف اختالف العل

حىت يكون عاملًا باختالف  ،ال ينبغي ألحد أن يفيت الناس«  وعن عطاء )٣٧(»يعرف االختالف مل يشم أنفه الفقه
أمر تقتضيه قواعد التيسري ، ال سيما  الشرعية حكاماألالتيسري على حجاج بيت اهللا يف  أنلذلك كله نقرر )٣٨( »الناس

  )٣٩(.   قال تعاىل : ( يرِيد اللّه بِكُم الْيسر والَ يرِيد بِكُم الْعسر) وقد .يف عصرنا احلاضر

                                                 
  العودة .هذا املبحث من خطيب املنربية وهو خالصة مستقاة من كتاب ( افعل وال حرج ) للدكتور سلمان بن فهد  -٢٩
  ) .٢٨١٦) ومسلم (٣٩رواه البخاري ( -٣٠
  ).١٧٣٤)، ومسلم (٦٩أخرجه البخاري ( -٣١
  ).٤٦٦)، ومسلم (٧٠٢)، والبخاري (١٦٤٦٠أخرجه أمحد ( -٣٢
  ).٢٣٧١٠، ٢١٢٦٠أخرجه أمحد ( -٣٣
  ) من حديث عائشة٢٣٢٧)، ومسلم (٣٥٦٠كما عند البخاري ( -٣٤
  ).١٣٠٦)، وصحيح مسلم (٨٣صحيح البخاري ( -٣٥
  ).٨٣األشباه والنظائر للسيوطي ( -٣٦
  ).١٥٢٢، ١٥٢٠أخرجه ابن عبدالرب يف جامع بيان العلم (  -٣٧
  ).١٥٢٤أخرجه ابن عبدالرب يف جامع بيان العلم (  -٣٨
  ١٨٥البقرة :  -٣٩



١٣ 
 

  
، بل هو أحد ماْءلبإمجاع العحج الفريضة واجب على كل مسلم قادر توفرت فيه الشروط  : الْحجتكرار -١

األركان اخلمسة اليت عليها مدار اإلسالم باالتفاق، ومن جحد وجوبه كفر إمجاعا. بيد أن مثت نوافل ختص الفرد 
؛ كنوافل الصدقة ، فمهما أكثر منها املرء كان فضلًا له، ونفعا لغريه بذاته، كالصالة والصيام، ومثت نوافل تنفع الناس

ويبقى قسم ثالث من النفل ال يتعلق باملرء ذاته فحسب، بل له تعلق باآلخرين  ».ال إسراف يف اخلري«ولذا يقال: 
من هذا القبيل، فإن املشاعر حمدودة، والزمان موقوت ال يتقدم وال  الْعمرةو الْحجبسبب املزامحة يف املكان.و

لكان عدد  ،)%١ولتكن ( ،أصلًا الْحجيتأخر.ويعلم كل ذي لب أنه لو حج من املسلمني نسبة قليلة ممن مل يؤدوا 
ىل بعض وأساء بعضهم إ ،الْحجمليون حاج) وملا وسعهم املكان، ولفات الكثري منهم  ١٢( عرفَةالواقفني ب

  األلف).ب ) من نسبة السكان (أي: واحد%٠و١(بالضرورة.ولذا فاحلجاج اآلن 
كل عام، أو عاما بعد عام على إخوانه املسلمني  الْحجفكيف يغفل املسلم عن اآلثار الصعبة اليت حيدثها تكرار 

.. وهو ال يبايل م، وال من شيوخ ونساء وضعفاء ومرضى - وليس النافلة  - القادمني من بعيد، املؤدين للفريضة
أفضل يف مثل هذه األوقات اليت  الْحج! والصدقة بقيمة الْحجيكترث ملعانام، املهم أن يداوم على ما اعتاده من 
سئل: أحيج نفلًا أم يصل قرابته؟ قال:   أن اإلمام أمحد» عالفرو«تتعاظم حاجة الناس فيها إىل املال،ذكر ابن مفلح يف 

ونقل ابن هانئ يف هذه املسألة أن اإلمام أمحد قال: يضعها يف أكباد ...ني يصلهم أحب إيلَّإن كانوا حمتاج
تصدق  ،وقد حججت! صلْ رمحا .أحج أحج :لإلمام أمحد عن احلسن قال: يقول أحدهم» الزهد«ويف ..جائعة.

  .  الْحجالبن اجلوزي: أن الصدقة أفضل من » صفة الصفوة«أحسن إىل جار. ويف كتاب  ،على مغموم
٢-جرالَ حلْ وجاهللا يف  جعل : افْعالْح نِ  هعة ال توجد يف غريه من العبادات، ومنسرِو بمنِ عب اللَّه دبيثُ عدح

 ةجى حف قَفو ولَ اللَّهساصِ أَنَّ رالْع حلَ أَنْ أَذْبقَب لَقْتفَح رعأَش لٌ فَقَالَ لَمجر اَءهفَج ، هأَلُونساسِ يلنى لناعِ بِمدالْو
 الْنبِيسئل فما  . حرج. فَقَالَ " اذْبح والَ حرج ". فَجاَء آخر فَقَالَ لَم أَشعر ، فَنحرت قَبلَ أَنْ أَرمى . قَالَ " ارمِ والَ

فلو قدم الركوع على ، الْحجوهذا ال يوجد يف غري . )٤٠( »افعل وال حرج« :ر إال قالخم وال أُدقُ يءعن ش
  السجود، أو القعود على القيام يف الصالة ملا صحت صالته إمجاعا.

الوقوف  ،الْطَّوافو عرفَةالوقوف بني مها: ركْنعلى أن للحج  ماْءالعل اتفق : ركن الوقوف يف عرفةيف  التيسري-٣
بالطائرة  عرفَةمن قال: لو مر بأجواء  ماْءحيصل أداؤه بلحظة، حىت إن من العل ركْنباإلمجاع، وهذا ال ركْنهو  عرفَةب

فَقَالَ رسولُ اللَّه  ،النحر يومجيزئ أية ساعة ليلًا أو ارا، من طلوع الشمس إىل طلوع الفجر  عرفَةأجزأه. الوقوف ب
                                                 

  ).١٣٠٦)، وصحيح مسلم (٨٣صحيح البخاري ( -٤٠
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 ) قَد أَتم حجه وقَضى تفَثَهمن شهِد صالَتنا هذه ووقَف معنا حتى ندفَع وقَد وقَف بِعرفَةَ قَبلَ ذَلك لَيالً أَو نهارا فَ :(
 أي : .» عرنةَكلها موقف، إال بطن  عرفَة« : رسولال قالا، كما واسعة جدّ عرفَة، وعرفَةمنرة داخلة يف حدود .  )٤١(

؛ لئَالَّ يقَع وقَد وضعت اْآلنَ عالَمات حول أَرضِ عرفَةَ تبين حدودها ويجِب علَى الْحاج أَنْ يتنبه لَها ،  وادي عرنةَ
  فَيفُوته الْحج.وقُوفُه خارِج عرفَةَ ، 

والزيارة، وهو ال  الْحجيسمى طواف وطواف اإلفاضة،  :الثاين هو ركْنوالركن طواف االفاضة : يف  التيسري-٤
واألمر فيها ، ماْءقوالن للعل ؟، وهل يبدأ بعد الفجر أو بعد نصف الليلزدلَفَةواملبيت مب عرفَةيكون إال بعد الوقوف ب

  نص يف هذه اجلزئية.واسع لعدم توفر 
ليكون هو وطواف الوداع شيئًا واحدا؛ ليخفف املشقة عليه، والزحام على إخوانه، وميكن  الْطَّوافوميكن تأخري 

وطاف للوداع  ،تأخريه إىل اية ذي احلجة، ولو فعله بعد الشهر أجزأه. وقد نص النووي ومجاعة أنه لو نسى اإلفاضة
  .٤٢(عنهما معا؛ أجزأه طوافه الْطَّوافأو جبهل بوجوب  ،من غري نية اإلفاضة

ذَهب الْمالكيةُ والشافعيةُ فقد اجلمهور يوجبوا من احلدث األصغر واألكرب. وهل تشترط الطهارة للطواف؟-٥
لصحة الطَّواف ، فَإِذَا طَاف فَاقدا أَحدها فَطَوافُه باطلٌ والْحنابِلَةُ إِلَى : أَنَّ الطَّهارةَ من اْألحداث ومن اْألنجاسِ شرطٌ 

ثْناِء الطَّواف يذْهب الَ يعتد بِه . وعلَى ذَلك : فَمن طَاف محدثًا فَطَوافُه باطلٌ عند الْجمهورِ ، ومن أَحدثَ في أَ
ك : أَنه يعيد ْألشواطَ والَ يعيدها عند الْحنفية والشافعية ، وهو رِوايةٌ عن مالك ،والْمشهور عن مالفَيتوضأُ ويتمم ا

ابِقَةالس اطولَى اْألشنِي عبالَ يو ، هلأَو نم افالطَّو  .  
وابن القيم عدم شرطية ة، على غري طهارة، وهو رواية عن اإلمام أمحد، واختار ابن تيمي الْطَّوافة وأجاز أبو حنيف

  .)٤٣(، وهو ما كان يفيت به الشيخ ابن عثيمني الطهارة
وهذا خيفف على الناس يف الزحام، وصعوبة الوصول إىل أماكن الوضوء. وإن كنا نقول: ينبغي له أن يتطهر؛ لكن لو 

فال شيء عليه. وما الشأن يف املرأة احلائض اليت ال  ،ومل جيدد وضوءه الْطَّوافخالل  مل يتطهر وطاف، أو أحدث
ووطء  ،وخفن أن حيرم تزوجيهن ،فلما اشتد األمر ن وقد تذهب رفقتها ويلحقها احلرج؟ ،تطهر إال بعد وقت طويل

كثر منهن  ،وأنفقن األموال ،دةوقاسني املشاق الشدي ،وقد أتني من بالد بعيدة ،ويرجعن بال حج ،املتزوجة منهن
                                                 

ما تركْت من « يعنِى نسكَه. قَولُه ».تفَثَه « حسن صحيح وهو كما قال. قَالَ قَولُه ) و قَالَ أَبو عيسى هذَا حديثٌ  ٩٠٠سنن الترمذي ( -٤١
 هلَيع قَفْتلٍ إِالَّ وبلٌ.». حبج قَالُ لَهي ةارجح نإِذَا كَانَ ملٌ وبح قَالُ لَهلٍ يمر نإِذَا كَانَ م  

  ).٨/١٩٣سلم (شرح النووي على صحيح م -٤٢
)، وحاشية ابن ١٠٥)، واالختيارات للبعلي (ص:٢٦/١٢٣)، (٢٣/١٧١)، وجمموع الفتاوى (٨/١٤٧ينظر: شرح مسلم للنووي ( -٤٣

  ).٧/٣٠٠)، والشرح املمتع (٣/٥٠٥)، وفتح الباري (١/١٤٧)، وعمدة القاري (٣/٣٧١)، والفروع (١/٦٦داود ( القيم على سنن أيب
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فإن يكن ما قلته صوابا  ؟وهل مع الشدة من فرج ،هل من خمرج عن هذا احلرج :وقد قاربت عقوهلن للزوال ،السؤال
  ه بريئان منه.رسولوإن يكن خطأ فمين ومن الشيطان واهللا و ،هرسولفهو من اهللا و

يف تسويغ أن هلا أن تتحفظ وتطوف للضرورة.وهو  النفس وأطاال رمحهما اهللا، وابن القيم فهذه أفىت فيها ابن تيمية
  . )٤٤(ورواية مشهورة عن اإلمام أمحد ،متفق مع قول احلنفية

هو جمتمع احلصى الذي تتكوم فيه اجلمار، سواء احلوض أو ما حييط به  موضع الرمي: التيسري يف موضع الرمي:-٦
وقد اختلف يف وقت بنائه، وهنا يقول ، وال اخللفاء الراشدين ،يكن يف عهد النبوةواحلوض مل ،مما تكون فيه األحجار

ذا هفإن وقعت قريبا منها أجزأه؛ ألن  ،عند اجلمرة صاةفلم تقع احل ،فإن رماها من بعيد«: اإلمام السرخسي احلنفي
وهذا كالم نفيس؛ )٤٥(»هزجي مل وإن وقعت بعيدا منها ،الزحام ا عند كثرةخصوص ،عنه زى التحرتالقدر مما ال يتأ

لّ عام إال ويسقط العشرات، بل املئات كاجلمار فيها إىل مشكلة عويصة، و خصوصا يف هذه األيام اليت حتول رمي
ما « :ويقول الْكَعبةاهللا  يطوف ب رسولرأيت  :يقول بن عمر حتت األقدام صرعى، وينقلون جثثًا هامدة! وعبداهللا

 ؛أطيبك وأطيب رحيك! ما أعظمك وأعظم حرمتك! والذى نفس حممد بيده حلرمة املؤمن أعظم عند اهللا حرمةً منك
  . )٤٧(»من قتل رجل مسلم لزوال الدنيا أهون عند اهللا« :.  وقال)٤٦(»ماله ودمه وأن نظن به إال خريا

ورواية عند  ة،، ومذهب احلنفير وهو مذهب عبداهللا بن عم .للحاج أن يرمي ليلًاالتيسري يف وقت الرمي:-٧
أفىت الس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي برئاسة الشيخ عبدالعزيز ابن به عند الشافعية، وأحد القولني واملالكية، 

  الْنبِيئل س: والدليل على ذلك ما رواه البخاري، عن ابن عباس قال. )٤٨(حينما اشتد الزحام على اجلمرات   باز
وله أن يرمي قبل  )٤٩(.  »ال حرج« :قال ؟حلقت قبل أن أحنر :قال .»ال حرج«فقال:  ؟رميت بعد ما أمسيت :فقال

وهو منقول عن ابن عباس ، وقول طاوس، وعطاء يف إحدى الروايتني عنه،  يف سائر األيام أي : قبل الظهر الزوال
وحممد الباقر، وهو رواية غري مشهورة عن أيب حنيفة، وإليه ذهب ابن عقيل، وابن اجلوزي من احلنابلة، والرافعي من 

ليهي وطائفة من أهل الشافعية، ومن املعاصرين: الشيخ عبداهللا آل حممود، والشيخ مصطفى الزرقاء، والشيخ صاحل الب
                                                 

  ).٣/٢٠)، وإعالم املوقعني (١٧٦/ ٢٦)، وجمموع الفتاوى (٣/٩٥ى (ينظر: الفتاوى الكرب -٤٤
  ).٤/٦٧املبسوط ( -٤٥
  )، وفيه نصر بن حممد بن سليمان ضعف، وذكره ابن حبان يف الثقات، وباقي رجال اإلسناد ثقات.٣٩٣٢أخرجه ابن ماجه ( -٤٦
  ).٣٩٨٧)، والنسائي (١٣٩٥أخرجه الترمذي ( -٤٧
)، والتاج واإلكليل ٢/١٤٥)، وبداية اتهد (٨/١٨٠)، واموع (٧/١٧٦)، واحمللى (٣/١٢٢وبدائع الصنائع ()، ٩٢١ينظر: املوطأ ( -٤٨

  ).١٧/٣٦٨)، وجمموع فتاوى ومقاالت متنوعة (٥/٢٩٩)، وأضواء البيان (٣/١٣٣مع مواهب اجلليل (
  ).١٧٢٣صحيح البخاري ( -٤٩
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، األخري يومالعيد لل يوموله أن يؤخر رمي اجلمرات عدا  ،)٥٠( العلم، وقواه الشيخ عبدالرمحن السعدي رمحهم اهللا
مث  ،النحر يوميرمون  ،منىرخص لرعاء اإلبل ىف البيتوتة خارجني عن أاهللا   رسولأن  ي ،حلديث عاصم بن عد

  .)٥١(النفر يوممث يرمون  ،نييوميرمون الغد ومن بعد الغد ل
 :ففي احلديث عن جابر قال، للضعفة والنساء أن يوكلوا غريهم يف الرمي، وال حرج التيسري يف اإلنابة يف الرمي:-٨
  .)٥٢(»حجاجا، ومعنا النساء والصبيان، فأحرمنا عن الصبيان اهللا  رسولخرجنا مع «
٩-ىومن الرخصة ما يتعلق باملبيت مبوقد فعله  :نبِيوأصحابه ، وكان مجاعة من فقهاء الصحابة يرون وجوب  الْن

ىاملبيت مبا يليق مبثله، وهو قول اجلمهور نن قدر على ذلك، ووجد مكانلكن دلت األدلة  )٥٣(ليايل التشريق على م
أو  زدلَفَةأو املُ مكَّةوله أن يبيت حيث شاء يف  ،على سقوط املبيت عمن مل جيد مكانا يليق به، وليس عليه شيء

ىالعزيزية أو غريها، وال يلزمه املبيت حيث انتهت اخليام مبن.  
الطرقات واملمرات بني اخليام وأمام دورات املياه واألرصفة وشعف اجلبال مكانا صاحلًا ملبيت اآلدميني مبيتا  وليست

اهللا  أن  رسولاستأذن العباس «حديث ابن عمر قال:  ذلك: ىومما يدل عليتناسب مع روح هذه العبادة العظيمة.
ىليايل  كَّةيبيت مبن٥٤(»فأذن له ،من أجل السقاية م( ىوإذا ثبتت الرخصة يف ترك املبيت مبوهم  ،ألهل السقاية ن

ا للمبيت مبىجيدون مكاننى، فمن باب أوىل أنْ تثبت ملن مل جيد مبا يليق به نولأن  :ومن ذلك. مكانساهللا  أرخص  ر
النفر  يومني، مث يرمون يومالنحر، مث يرمون الغد ومن بعد الغد ل يوم، يرمون منىلرعاء اإلبل يف البيتوتة خارجني عن 

)٥٥( ا يصلح للمبيت مبىوالذي ال جيد مكانأوىل بالرخصة من رعاة اإلبل، وهذا ظاهر. ن  
، فال بأس أن يـبيت نىخيشى عليه الضيعة إن بات مب كَّةذا كان للرجل متاع مبإ :عباس يفيت احلجيج بأنهوهذا ابن 

٥٦(كَّةعنده مب(.   
  

                                                 
) مع حاشية املطيعي، وفتح ٨/٢٦٩)، واموع (٥/٣٢٨)، واملغين (١٣٨- ٢/١٣٧()، وبدائع الصنائع ١/٢٥٨ينظر: بداية اتهد ( -٥٠

  ).١/٢٢)، وجمموعة رسائل الشيخ عبداهللا آل حممود (٤/٤٦)، واإلنصاف (٣/٥٨٠الباري (
  ).٣٠٦٩)، والنسائي (٣٠٣٧)، وابن ماجه (٩٥٥)، والترمذي (١٩٧٥)، وأبو داود (٢٣٨٢٦)، وأمحد (٨١٥أخرجه مالك ( -٥١
  رواه سعيد بن منصور يف سننه -٥٢
  ).٣/٥٧٩فتح الباري ( -٥٣
  ).١٣١٥)، ومسلم (١٧٤٥أخرجه البخاري ( -٥٤
  تقدم خترجيه -٥٥
  ).١٧/٢٦٣التمهيد ( -٥٦
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  املشرفة الْكَعبة
  اهللا احلرام ، عظّمها اهللا تعاىل و بين حرمتها و مكانتها فهي : بيت الْكَعبةَفإن 
 إِنَّ أَولَ بيت وضع للناسِ لَلَّذي بِبكَّةَ مباركاً وهدى لِّلْعالَمني )(قال تعاىل: ،يف األرضبيت وضع للناسِ  أَولُ - ١

قَالَ : قُلْت يا رسول اللَّه أَي مسجِد وضع أَولَ؟قَالَ :   رضي اهللا عنهعن أَبِي ذَر ملا يف حديث الصحيحني و.)٥٧(
: أَربعونَ . ثُم   الْمسجِد الْحرام . قُلْت : ثُم أَي ؟  قَالَ : ثُم  الْمسجِد اَألقْصى. قُلْت : كَم كَانَ بينهما ؟  قَالَ

  )٥٨( ).لصالةُ فَصلِّ والْأَرض لَك مسجِدقَالَ : حيثُما أَدركَتك ا
مث بناها إبراهيم عليه  أوالً وأسسها ، فقيل : املالئكة ، و قيل آدم عليه السالم ، الْكَعبةواختلف الناس فيمن بىن 

وإِسماعيلُ ربنا تقَبلْ منا إِنك أَنت السميع رفع قواعدها ، قال تعاىل : ( وإِذْ يرفَع إِبراهيم الْقَواعد من الْبيت السالم و
( يملالْع )دت قريش بناءها و شارك )٥٩و قد جد .بِيديف بنائها و وضع  الْنورالْأَسجمكانه بيده حسماً للخالف  الْح

بني القبائل ، مث هدمها ابن الزبري وبناها ، مث جاء الرشيد وأراد هدمها و بناءها فقال له اإلمام مالك  : ناشدتك اهللا 
يا أمري املؤمنني ، أال جتعل هذا البيت ملعبة للملوك ، ال يشاء أحد منهم إال نقض البيت وبناه ، فتذهب هيبته من 

  . صدور الناس 
وأيب بكر جدار حييط به وذاك  الْنبِيكان أول من بناه عمر بن اخلطاب ومل يكن له يف زمن :  الْكَعبةما حييط ب - ٢

بيت اهللا وال بد للبيت من فناء فاشترى تلك  الْكَعبةوألصقوا دورهم ا فقال عمر : إن  الْكَعبةأن الناس ضيقوا على 
داراً دون القامة فكانت املصابيح توضع عليه ، مث كان عثمان فاشترى دوراً أُخر.. الدور وهدمها واختذ للمسجد ج

ويقال إن عثمان أول من اختذ األروقة حني وسع املسجد .. فلما كان عبد امللك بن مروان زاد يف ارتفاع حائط 
بن عبد امللك زاد يف حليتها املسجد ومحل إليه السواري من مصر وأمر احلجاج بن يوسف فكساها وملا ويل الوليد 

  وصرف يف ميزاا وسقفها .. 
اجلهة من جهات ثالث اال مغطى بأحجار الرخام  الْكَعبةهو البناء احملاط بأسفل جدار و  :شاذروانللكعبة  - ٣

حناسية تربط ا كسوة  ةحلق٤٨املعظمة ويوجد بالشاذروان  الْكَعبةالصوان الذى بنيت به  الْحجرمن فهو الشمالية 
  .من أسفلها الْكَعبة

                                                 
  ٩٦آل عمران :  -٥٧
  رواه البخارِي و مسلم -٥٨
  ١٢٧البقرة :  -٥٩
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عن عائشة رضي اهللا عنها قالت : سألت النيب ف.  الشماىل الْكَعبةهو املكان املالصق جلدار .: حجر إمساعيل -٤ 
صلى اهللا عليه وسلم عن اجلَدر أمن البيت هو ؟ قال نعم . قلت : فما باهلم مل يدخلوه يف البيت ؟ قال إن قومك 

عن عائشة رضى اهللا عنها قالت: سألت و  .واجلَدر : لغة يف اجلدار ، واملراد به احلجر "٦٠(. قصرت م النفقة
عن احلجر أمن البيت؟ قال نعم قلت فما هلم مل يدخلوه ىف البيت؟ قال: إن قومك قصرت م النفقة  قالت  رسولال

فما شأن بابه مرتفعا ؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا وليمنعوا من شاءوا ولوال أن قومك حديثو عهد 
الصق بابه باألرض". وقد أحيط املكان ببناء مستدير  جباهلية فأخاف أن تنكر قلوم أن أدخل احلجر ىف البيت وأن

ومل  .متر وهذا البناء مغلق بالرخام  ١,٥٢مترا وعرض جداره من أعلى  ١,٣١على شكل نصف دائرة ارتفاعه 
يثبت يف حديث مرفوع أن هذا احلجر دفن فيه إمساعيل عليه السالم ، أو دفنت فيه هاجر . لكن وردت آثار موقوفة 

والصواب أن يقال : احلجر ، دون أن ينسب إىل إمساعيل   .بأسانيد واهية تفيد أن قرب إمساعيل عليه السالم يف احلجر
   .عليه السالم

فعن ابن عباس قال : امللتزم ما بني الركن . املشرفة  الْكَعبةوباب  الْأَسود الْحجرني هو املسافة ما ب: امللتزم -٤ 
  .ومعىن التزامه أي : وضع الداعي صدره ووجهه وذراعيه وكفيه عليه ودعاء اهللا تعاىل مبا تيسر له مما يشاء .والباب 

عن حنظلة قال : رأيت ساملا وعطاء وطاوسا و . عن جماهد قال : كانوا يلتزمون ما بني الركن والباب ويدعون ف
اهللا يقول: "امللتزم موضع  رسولوعن ابن عباس رضى اهللا عنه قال: مسعت   .)٦١(يلتزمون ما بني الركن والباب

 طفت : قال أبيه عن شعيب بن عمرو وعن .)٦٢(يستجاب فيه الدعاء وما دعا عبد اهللا تعاىل تعاىل فيه إال استجاب" 
 وأقام ، احلجر استلم حىت مضى مث ، النار من باهللا نعوذ : قال ؟ تتعوذ أال : قلت الكعبة دبر جئنا فلما اهللا عبد مع
 اهللا رسول رأيت هكذا : قال مث ، بسطا وبسطهما هكذا وكفيه وذراعيه ووجهه صدره فوضع ، والباب الركن بني

وهو ما بني احلجر  -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : وإنْ أحب أنْ يأيتَ امللتزم  )٦٣( . يفعله وسلم عليه اهللا صلى
فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل اهللا تعاىل حاجته فعل ذلك ، وله أنْ يفعل  -األسود والباب 

ه ، والصحابة كانوا يفعلون ذلك ذلك قبل طواف الوداع فإنَّ هذا االلتزام ال فرق بني أنْ يكون حالَ الوداع أو غري
حني دخول مكة ، وإنْ شاء قال يف دعائه الدعاء املأثور عن ابن عباس : اللهم إين عبدك وابن عبدك وابن أمتك 
محلتين على ما سخرت يل من خلقك وسريتين يف بالدك حىت بلغتين بنعمتك إىل بيتك وأعنتين على أداء نسكي فإنْ 

                                                 
   .١٣٣٣ومسلم  ١٥٨٤رواه البخاري  -٦٠
  ) .٢٣٦/ ٣" (  رواها ابن أيب شيبة يف " املصنف -٦١
  .٣٦٩/١تقى الدين الفاسى  –شفاء الغرام  -٦٢
   ). ٢١٣٨). و صححه الشيخ األلباين يف" السلسلة الصحيحة "( ٥/٩٣) والبيهقي (٢٩٦٢) وابن ماجه (١٨٩٩رواه أبو داود ( -٦٣
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فازدد عين رضا وإال فمن اآلن فارض عين قبل أنْ تنآى عن بيتك داري فهذا أوان انصرايف إنْ كنت رضيت عين 
أذنت يل غري مستبدلٍ بك وال ببيتك وال راغبٍ عنك وال عن بيتك اللهم فأصحبين العافيةَ يف بدين والصحةَ يف 

امجع يل بني خريي الدنيا واآلخرة إنك على جسمي والعصمة يف ديين وأحسن منقليب وارزقين طاعتك ما أبقيتين و
    .)٦٤(كل شيء قدير .ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غري التزام للبيت كان حسناً 

أن حجر الركن اليماين يرجع عهده إىل بناء عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنه ، وأنه باق إىل يومنا  الركن اليماين :- ٥
هـ يف عهد السلطان مراد الرابع  ١٠٤٠يف عام  وهذا ، وأن كل من جدد بناء الكعبة حافظ على هذا الركن . 

  )٦٥( .الذي جدد بناء الكعبة ، انكسر طرف حجر الركن ، فوضع يف حمل ذلك رصاص مذاب
واملشروع هو استالم هذا الركن دون تقبيل أو تكبري فإن مل يتمكن من استالمه فإنه ال يشري إليه ؛ لعدم ورود ذلك 

قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا : الركن اليماين كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم   .عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
. وقال الشيخ األلباين رمحه اهللا : ويستلم الركن )٦٦(يستلمه ومل يكن يكرب ، وعلى هذا فال يسن التكبري عند استالمه 

أما االستالم فقد  .)٦٧(ع اإلشارة إليه بيده اليماين بيده يف كل طوافة ، وال يقبله ، فإن مل يتمكن من استالمه مل تشر
دل عليه ما رواه احلاكم من حديث ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت استلم احلجر 

وجاء يف فضل استالم الركن اليماين قوله صلى اهللا عليه وسلم : " إن مسح احلجر  " )٦٨(والركن يف كل طواف
  )٦٩( "ليماين حيطان اخلطايا حطااألسود والركن ا

من اجلهة الشمالية، وذلك لتصريف املطر  الْكَعبةوهو "املاسورة" املوضوعة فوق منتصف سطح :  الْكَعبةميزاب - ٦
  ، ويصب ىف حجر سيدنا إمساعيل وقد صنع هذا امليزاب اآلن مصنوع من الذهب اخلالص.الْكَعبةمن فوق سطح 

إذا رأى البيت رفع يديه وقال:"اللهم زد هذا البيت كان النىب فقد روي أن  : الْكَعبةما يقال عند النظر إىل - ٧
   )٧٠(  تشريفًا وتعظيما وتكرميا ومهابةً وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفًا وتعظيما وتكرميا وبرا"

                                                 
  ) .  ١٤٣،  ١٤٢/  ٢٦جمموع الفتاوى " (  " -٦٤
  ) .٣/٢٥٦حممد طاهر الكردي املكي (التاريخ القومي ملكة وبيت اهللا الكرمي ،  -٦٥
  ٧/٢٨٣الشرح املمتع  -٦٦
  ٢٢مناسك احلج والعمرة ص  -٦٧
   .٤٧٥١صحيح اجلامع رقم  -٦٨
  ٢١٩٤رواه أمحد عن ابن عمر وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم  -٦٩
تساهال يف أبواب األدعية واألذكار بالعمل فيها ذهب كثري من العلماء إىل العمل ذا احلديث الضعيف ، واستحباب الدعاء مبا جاء فيه ،  -٧٠

) حيث يقول بعد أن روى ٢/١٨٤ولعل أول من نص على استحبابه اإلمام الشافعي يف "األم" ( . باملراسيل ، إذا مل تكن منكرة أو مكذوبة
كيت ، وما قال من حسنٍ أجزأه إن شاء فأستحب للرجل إذا رأى البيت أن يقول ما ح احلديث عن ابن جريج يف ( باب القول عند رؤية البيت)
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اهللا "يرتل اهللا عز وجل على  رسولعن ابن عباس رضى اهللا عنهما قال: قال ورد   هل النظر اىل الكعبة عبادة ؟- ٨
. وعن )٧١(وليلة عشرين ومائة رمحة ستون منها للطائفني وأربعون للمصلني وعشرون للناظرين" يومهذا البيت كل 

حمض اإلميان "وعن عطاء قال: " النظر إىل البيت عبادة والناظر  الْكَعبةعطاء قال مسعت ابن عباس يقول: " النظر إىل 
عن ابن املسيب قال : من نظر إىل الكعبة إميانا إىل البيت مبرتلة الصائم القائم املخبت ااهد ىف سبيل اهللا سبحانه"

ادة الصائم القائم عن طاوس قال : النظر إىل هذا البيت أفضل من عب .  وتصديقا خرج من اخلطايا كيوم ولدته أمه
  .الدائم ااهد يف سبيل اهللا وعن إبراهيم النخعي قال : الناظر إىل الكعبة كاتهد يف العبادة يف غريها من البالد

فال ختلو من شيء من املبالغة ، وفضائل األعمال ال تثبت مبجرد رأي أو اجتهاد  –إن صحت  –وهذه اآلثار  )٧٢(.. 
قال الشيخ ، بل ال بد من ثبوت ذلك عن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، وهو ما ال يوجد يف هذه املسألة . لكن : 

لبيت ، وما جعل اهللا له من املهابة والتعظيم ، فهذا التفكر عبادة يثاب املرء إذا اقترن النظر بالتفكر يف اابن عثيمني : 
     .عليها
مترا  ١٤ويبلغ ارتفاع التوب  الْأَسود وتصنع الكسوة من احلرير الطبيعى اخلالص املصبوغ باللون :  الْكَعبةكسوة - ٩

سنتمترا مغطى بسلك فضى مطلى بالذهب ويبلغ  ٩٥ويوجد ىف الثلث األعلى من هذا االرتفاع حزام الكسوة بعرض 
مترا وبعرض أربعة أمتار مغطى ٧,٥ويبلغ ارتفاعها  الْكَعبةمل الكسوة على ستارة باب تمترا كما تش ٤٧طول احلزام 

املشرفة حواىل مثانية  الْكَعبةبالذهب وتبطن الكسوة بقماش خام وتبلغ التكلفة اإلمجالية لثوب  بأسالك الفضة املطلية
  .الشريفة ىف التاسع من شهر ذى احلجة من كل عام  الْكَعبةتركب الكسوة على مليون ريال عشر 

  
  
  
  

                                                                                                                                                                                      
فإذا رأى البيت قال ( وذكر احلديث ) . وليس هذا القول من  )٣٦٥وقال ابن عبد الرب يف "الكايف يف فقه أهل املدينة" (ص/ .اهللا تعاىل " انتهى

ومثله ما قاله  .من سلف أهل املدينة " انتهى سنن احلج ، وال من أمره ، ومل يعرفه مالك فيما ذكر عنه بعض أصحابه ، وقد روي ذلك عن مجاعة
وقد ذكر ابن جرير أن النيب كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال : ( وذكر  )٢٦/١٢٠كما يف "جمموع الفتاوى" ( –شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ولو كان بعد دخول املسجد "  احلديث )  فمن رأى البيت قبل دخول املسجد فعل ذلك ، وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ،
  فإذا قال املسلم هذا الدعاء أو غريه ، فال حرج عليه إن شاء اهللا ، لكن عليه أن ال يعتقد ثبوت ذلك عن النيب.  . انتهى
برقم ( . وذكره األلباين يف الضعيفة   ) رواه البيهقي يف شعب اإلميان بإسناد حسن اهـ٣/٢٩قال املنذري يف "الترغيب والترهيب" ( -٧١

٢٥٦ . (  
  ٢٢٧-٢٢٦د/ أمحد السيد دراج ص –الكعبة املشرفة سرة األرض ووسط الدنيا  -٧٢
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  الْحجرالْأَسود ركْن
  

اليماين،  ركْنالغريب، وال ركْنالشمايل، وال ركْن، والاجلنويب  الْحجرالْأَسود ركْناملشرفة هلا أربعة أركان:  الْكَعبةف
  ومسي ميانيا ألنه يف جهة اليمن. 

ضـعه  أفقال إبراهيم إلمساعيل اذهب فالتمس ىل حجراً  الْحجرالْأَسودوبقى موضع ورفع قواعده بىن إبراهيم البيت 
؟ الْحجرفوضعه، فجاء إمساعيل فقال ألبيه: من أين هذا  الْحجرفرتل جربيل بههنا. فذهب إمساهيل يطوف ىف اجلبال 

  .قال: جاء به من مل يتكل على بنائى وال بنائك 
وقطره حوايل ثالثني   الْطَّوافاجلنويب الشرقي  للكعبة الذي يبتدأ منه  ركْنحجر من اجلنة مودع يف ال الْحجرالْأَسودف 

من األرض  الْحجرالْأَسودسنتيمترا، وحييط به إطار من الفضة عرضه عشرة سنتيمترات محاية له من التشقق،وارتفاع 
واما املغروس فلونه  الْأَسود وال يظهر منه اال رأسه الْكَعبةسم تقريبا .وأما مقداره فذراع وهو مغروس يف بناء ١٥٠

يتكون من قطع بيضاء المعة أكربها كحبة التمر وضعت يف معجون أسود يف اطار فضي وهذه  الْأَسودالْحجرابيض و
 القطع يظهر منها للعيان مثانية ويروى أن القطع تبلغ مخس عشرة قطعة إال أن القطع السبع األخرى مغطاة باملعجون

  . الْحجروالعنرب موضوع على رأس الذي يراه كل مستلم للحجر وهو خليط من الشمع واملسك  الْأَسود
حريق صدع بنياا،  الْكَعبةوقبل مبعثه الشريف أصاب  رسولحوادث كثرية ففي حياة ال الْحجرالْأَسودوقد مر على 

وأوهن حجارا، فحارت قريش يف أمرها، وترددوا يف هدمها، حىت تقدم الوليد بن املغرية فاقتلع أول حجر منها، 
يف مكانه وأول  الْحجرالْأَسودوهو شاب يف نقل حجارا مع الناقلني من بين هاشم، وهو الذي وضع  الْنبِيوشارك 

بالفضة عبد اهللا بن الزبري صوناً له وتتابع من بعده اخللفاء واألغنياء  . ولعل أفظع ما مر على  الْحجرالْأَسودمن طوق 
إىل البحرين؛ فبقي إىل عام  الْحجرسنة ،وذهبوا ب ٢٢وغيبوه  الْحجرالذين أخذوا  حادثة القرامطة الْحجرالْأَسود

 الْحجرهـ تقدم بعض الباطنية فطعن ٤١٤هـ، حيث أعاده اخلليفة العباسي املطيع هللا إىل مكانه ويف عام ٣٣٩
  بدبوس؛ فقتلوه يف احلال.

من  الْحجرالْأَسوداهللا: " نزل  رسول. عن ابن عباس قال : قال  اجلنة الْحجرالْأَسود أنزله اهللا تعاىل إىل األرض من- ١
السيول  قطعة من البازلت الذي جرفته الْحجرالْأَسودظنوا  هذا احلديث النبوي قرأ املستشرقون  وحني )٧٣(اجلنة "

التأكد من ذلك وإثباته فاستأجرت  ، ولذلك حاولت اجلمعية امللكية اجلغرافية الربيطانيةمكَّةوألقت به إىل منخفض 
احلجاز يف هيئة حاج أفغاين يف منتصف القرن التاسع عشر  ضابطا امسه ريتشارد فرانسيس بريتون الذي جاء إىل

                                                 
  يف صحيح اجلامع ٦٧٥٦وأنظر : حديث رقم:  .) واحلديث : صححه الترمذي ٢٩٣٥) والنسائي (  ٨٧٧رواه الترمذي (  -٧٣
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وفر به إىل بريطانيا، وبدراسة العينة أعلن املتحف الربيطاين أن  الْحجرالْأَسودمن  وسرق جزءا ١٨٥٣وبالتحديد عام 
رالْأَسجدالْحموعة الشمسية، واْءمن أحجار السبل ليس من امتيزت بتركيب كيميائي ومعدين خاص وكان هذا  م
  ). مكَّة سببا يف إسالمه وسجل قصته يف كتاب من جزأين أمساه (رحلة إىل االكتشاف

اهللا: " نزل  رسولأشد بياضا من اللنب فسودته خطايا بين آدم . عن ابن عباس قال : قال  الْحجروكان  - ٢
  . )٧٤(من اجلنة وهو أشد بياضا من اللنب فسودته خطايا بين آدم ")  الْحجرالْأَسود

:  -  الْحجريف  - اهللا  رسول. عن ابن عباس قال : قال  ويأيت الْحجرالْأَسود يوم القيامة ويشهد ملن استلمه حبق   - ٣
  )٧٥(يبصر ما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه حبق "القيامة له عينان  يوم" واهللا ليبعثنه اهللا 

يقول : إن مسحهما كفارة   اهللا  رسولمما يكفِّر اهللا تعاىل به اخلطايا . فعن ابن عمر قال مسعت  الْحجرومسح - ٤
  )٧٦(للخطايا .  

وال جيوز للمسلم أن يؤذي املسلمني عند .)٧٧(اليماين حيطان اخلطايا حطاً" ركْنوال الْحجرالْأَسودإن مسح وقال : 
  أنه يشهد ملن استلمه حبق وليس ملن استلمه بإيذاء عباد اهللا .  الْحجرأخرب عن  الْنبِيفيضرب ويقاتل فإنّ  الْحجر

إِنَّ الركْن والْمقَام من ياقُوت الْجنة ولَوالَ ما مسهما من خطَايا  قال : قال رسول اهللا:"عن عبد اهللا بن عمرو ،  - ٥
ىفيمٍ إِالَّ شقالَ سو ةاهى عذ نا ممهسا ممرِبِ وغالْمرِقِ وشالْم نيا باَءا مَألض منِى آد٧٨(" ب(  

نور من أنوار اجلنة ، وما من أحد يدعو اهللا عز وجل عنده ،  الْأَسود ركْنلاهللا قال :" ا رسولروى احلسن أن  - ٦
  )٧٩(. إال استجيب له 

سواء كان حاجا  الْطَّواف: هو أول ما يفعله من أراد  أو تقبيله أو اإلشارة إليه   مسحه باليد أي الْحجرواستالم  - ٧
فاستلمه مث مشى على ميينه فرمل  الْحجرأتى  مكَّةاهللا ملا قدم  رسولأو معتمراً أو متطوعاً . عن جابر بن عبد اهللا أن 

  )٨٠(ثالثا ومشى أربعاً . 
                                                 

/  ٣) ، وقواه احلافظ ابن حجر يف " فتح الباري " (  ٢١٩/  ٤) ، وصححه ابن خزمية (  ٢٧٩٢) وأمحد (  ٨٧٧رواه الترمذي ( . -٧٤
  يف صحيح اجلامع ٦٧٥٦حديث رقم: ) . وأنظر : ٤٦٢
)  ٤٦٢/  ٣" فتح الباري " ( ) . واحلديث : حسنه الترمذي ، وقواه احلافظ ابن حجر يف  ٢٩٤٤) وابن ماجه (  ٩٦١رواه الترمذي (  -٧٥

.  
   .) ووافقه الذهيب ٦٦٤/  ١) . واحلديث : حسنه الترمذي وصححه احلاكم (  ٩٥٩رواه الترمذي (  -٧٦
  رواه أمحد يف مسنده عن ابن عمر -٧٧
  .  ٩٤٩٦البيهقي يف الكربى رواه  -٧٨
   .٥/٧٥السنن الكربى للبيهقي  -٧٩
  ١٢١٨رواه مسلم برقم  -٨٠
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فقبله فقال : إين أعلم أنك حجر ال  الْحجرالْأَسود، وتبعه على ذلك أمته . عن عمر أنه جاء إىل  الْنبِيوقد قبله    - ٨
قال احلافظ ابن حجر : قال الطربي : إمنا قال ذلك عمر ،  )٨١( قبلُك ما قبلتك .ي الْنبِيتضر وال تنفع ولوال أين رأيت 

تعظيم بعض األحجار ،  الْحجرألن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة األصنام ، فخشي عمر أن يظن اجلهال أن استالم 
 الْحجراهللا ، ال ألن  رسوللفعل كما كانت العرب تفعل يف اجلاهلية ، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استالمه اتباع 

 الْنبِيفان فمه يقع موقع تقبيل  الْحجرالْأَسودوان املسلم حني يقبل يضر وينفع بذاته ، كما كانت تعتقده يف األوثان .
واالنبياء. وقد كان ثابت البناين اذا رأى أنس بن مالك أخذ  الْنبِييقع موقع ملس  الْأَسودواالنبياء كما أن ملسه للحجر

  )٨٢( .اهللا  رسوليده فقبلها ويقول يد مست يد 
 الْحجرفإن عجز عن تقبيله فيستلمه بيده أو بشيء وله أن يقبل هذا الشيء .عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم  -٩

اهللا يطوف  رسولعن أيب الطفيل قال : رأيت و. )٨٣(يفعله  اهللا رسولبيده مث قبل يده ، وقال ما تركته منذ رأيت 
  .واحملجن : عصا معوجة الطَّرف . )٨٤( مبحجن معه ويقبل احملجن . ركْنبالبيت ويستلم ال

اهللا على بعريه وكان كلما أتى على  رسولفإن عجز : أشار إليه بيده وكبر . عن ابن عباس قال : طاف  -١٠
  )٨٥(أشار إليه وكبر  ركْنال

.وروى الشيخان من حديث ابن عمر الْنبِيالشمايل، وال الغريب، لعدم ورود ذلك عن  ركْنوال يشرع استالم ال -١١
كما ىف قول اهللا عز وجل:  ما على قواعد إبراهيمال الْحجرني: اليماين، والذي فيه ركْنأنه كان يقتصر على مسح ال

.وقد طاف معاوية فجعل يستلم األركان األربعة، فأنكر عليه ابن عباس ، فقال ) يرفَع إِبراهيم الْقَواعد من الْبيتوإِذْ (
اهللا أسوة حسنة، ومل يستلم  رسولمعاوية: إنه ليس شيء من البيت مهجوراً، فقال ابن عباس: "لقد كان لكم يف 

بِيكْنمن البيت إال ال الْناليمانيني، فقال: صدقت"نير   
القيامة ، أعظم من أيب قبيس ، له  يوم ركْناهللا قال :" يأيت ال رسولوعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ، أن  -١٢

  .)٨٦(لسان وشفتان يتكلم عمن استلمه بالنية ، وهو ميني اهللا اليت يصافح ا خلقه "

                                                 
  ) . ١٧٢٠) ومسلم (  ١٥٢٠رواه البخاري (    -٨١
  .٤/٤٣سري أعالم النبالء  -٨٢
  ) .١٢٦٨رواه مسلم (  -٨٣
    ) .١٢٧٥رواه مسلم (  -٨٤
  ) . ٤٩٨٧رواه البخاري (  -٨٥
  ) .١٢٧٥صحيح ابن خزمية ، كتاب املناسك ، ص (  -٨٦
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: "ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب الْحجرالْأَسودواملشروع أن يقول فيما بينه وبني  -١٣
   النار"
بسم اهللا ، واهللا أكرب" وإن زاد : "اللهم إميانا   :السنة عند استالم احلجر األسود أو تقبيله أول الطواف أن يقول -١٤

ودليل  .اهللا عليه وسلم" فال حرج يف ذلك بك ، وتصديقا بكتابك ، ووفاء بعهدك ، واتباعا لسنة نبيك حممد صلى
ى بعريٍ ، ذلك : ما جاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما (أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم طَاف بِالْبيت وهو علَ

 (رّكَبو هدي يٍء فيبِش هإِلَي اركْنِ أَشّلَى الرى عا أَتكُلَّم.  )دوميكن ملقبل .)٨٧ورالْأَسجأن يقول " اللهم إميانا بك  الْح
وكان ابن عمر رضى اهللا عنهما يقول عندما يستلم  )٨٨( .وتصديقًا بكتابك وسنة نبيك مث يصلى على النىب 

"آمنت  الْحجرالْأَسودكان عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه يقول إذا استلم و)٨٩( "بسم اهللا واهللا أكرب" الْحجرالْأَسود
  )٩٠(باهللا وكفرت بالطاغوت " 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ) . ١٦٣٢رواه البخاري ( -٨٧
   .) عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه٥/٧٩(وروى حنوه البيهقي يف "السنن الكربى"  -٨٨
  . (٢/٢٤٧صححه احلافظ ابن حجر يف " التلخيص احلبري " ( -٨٩
) ، "املغين" ٨/٤٩) ، "اموع" للنووي (٨/١٦٣انظر : "األم" للشافعي ( .وقد نص على استحباب هذا الذكر كثري من الفقهاء والعلماء -٩٠

  ) .٢/٤٤٨بن اهلمام () ، "فتح القدير" ال٣/١٨٣البن قدامة (
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  مقام إبراهيم
الذى وقف عليه سيدنا إبراهيم حني شرع ىف  الْحجرواملقام هو والربكات العظيمة مقام إبراهيم البينة ومن اآليات 

ويناوله إمساعيل احلجارة ومها يقوالن " ربنا تقبل منا  الْحجروبعد أن ارتفع بناؤه للبيت فكان يقف فوق  الْكَعبةبناء 
يلني  الْحجراملكرم أثرا لقدميه حيث كان  الْحجرإنك أنت السميع العليم " ولقد ترك وقوف سيدنا إبراهيم على هذا 

إِب قَامم اتنيب اتآي يهحتت قدميه ليكون بعد ذلك آية بينة ظاهرة كما قال تعاىل : (ف(يماهر )ولقد أمرنا اهللا  )٩١.
  .   )٩٢( تعاىل بالصالة خلف هذا املقام لقولة تعاىل: (واتخذُوا من مقَامِ إِبراهيم مصلى)

، وعهد أيب  اهللا رسولاملشرفة ، واستمر كذلك يف عهد اجلاهلية وعهد  الْكَعبةلقد كان مقام إبراهيم مالصقًا جلدار 
اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب. وكان عمر رأى أن إبقاءه يلزم منه  الْكَعبةبكر الصديق ، وإمنا أخره عن جدار 

  التضييق على الطائفني أو على املصلني ، فوضعه يف مكان يرتفع به احلرج . 
انَّ الرّكْن والْمقَام  "  سولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُعن عبد اللَّه بن عمرٍو قال : سمعت روردوىف فضل املقام 

الْم نيا با ماَءتا َألضمهورن سطْمي لَم لَوا ومهورن اللَّه سطَم ةّنالْج اقُوتي نم انتاقُوترِبِيغالْمرِقِ ووىف   )٩٣( " ش
ويذكر عن فضل مقام إبراهيم إنه من املواضع الىت  .)٩٤() وما مسهما من ذي عاهة ولَا سقيم إِلَّا شفيرواية للبيهقى " 

يستجاب فيها الدعاء وذكر هذا اإلمام احلسن البصرى فقال ىف رسالته " يقال: إن اهللا يستجيب الدعاء ىف مخسة 
  .عشر موضعا وذكر منها خلف املقام 

تال على قاعدة رخامية ىف العهد السعودى مت وضع املقام مكانه داخل مقصورة بداخل غالف زجاجى من الكريس
وبلغ ارتفاع املقصورة احمليطة باملقام ثالثة أمتار، وأما مقام إبراهيم فهو حجر لونه ما بني الصفرة واحلمرة وهو إىل 

  البياض أقرب وميكن أن حيمله أضعف الرجال وهو حجر وليس بصوان .
ر كيف وقف نىب اهللا العظيم إبراهيم وابنه وعندما يقف املسلم خلف مقام سيدنا إبراهيم يستشعر عظم املوقف ويتذك

وكيف اجتهدا ىف الطاعة والتجرد هللا رب العاملني كى يكملوا  الْكَعبةإمساعيل امتثالًا واستسالما ألمر اهللا تعاىل ليبنيا 
 البناء كأعظم وأكمل ما أمكنهما حبا وسعادة مبا يقومان به من طاعة هللا رب العاملني .

                                                 
  ٩٧آل عمران:  -٩١
  ١٢٥البقرة:  -٩٢
  )  وأمحد . ٨٠٤رواه الترمذي (   -٩٣
  ) ١١٤٧حسن صحيح ( صحيح الترغيب  ) . واحلديث٩٢٢٩، رقم ١٢٢/ ٥السنن الكربى للبيهقي ( -٩٤
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  زمزم ماْء
ليكون سقيا لسيدنا  املاء مبارك وآية من آيات اهللا و نعمة من نعمه الكربى على البشرية ولقد ظهر ا ماْء زمزم ماْء

إمساعيل بعد أن تركه والده نىب اهللا إبراهيم مع أمه السيدة هاجر ىف واد غري ذى زرع وذلك امتثالًا ألمر اهللا وهكذا 
وجدت السيدة هاجر نفسها وحيدة مع وليدها العظيم إمساعيل بعد أن ودعهما إبراهيم وتركهما ىف كنف اهللا تعاىل 

والزاد الذى كان معها أخذت تبحث لوليدها عن  املاءا ال يضيعنا اهللا "  وبعد أن نفد وكان رد السيدة هاجر " إذً
فعلت ذلك سبع أو من يدهلا عليه وأخذت تسعى بني اجلبلني  الصفا واملروة و املاء بني الصفا واملروة لعلها جتد ا املاء

وىف املرة السابعة من سعيها وبعد أن  )٩٥(ىف حديث ابن عباس " فذلك سعى الناس بينهما  " مرات وكما قال النيب
  زمزمأشرفت على املروة مسعت صوتا فقالت " أغث إن كان عندك خري" فإذا هى بامللك " جربيل " عند موضع 

فناداها جربيل فقال من أنت؟  قالت أنا هاجر أم ولد إبراهيم  قال جربيل فإىل من وكلكما؟ قالت إىل اهللا قال : 
فدهشت أم إمساعيل وىف حديث سيدنا على رضى اهللا عنه قال " فجعلت  املاء. " فانبثق )٩٦("وكلكما إىل كاف 

بسقائها وهو يفور بعد ما  املاءدعيه فإا رواء  أى كثري مرور وجعلت تغرف من  -فقال جربيل :  املاءحتبس 
  تغرف.

 اْءمترا وعمق مستوى املَ ٣٠يكون حواىل  ما يقرب من مخسة آالف سنة  وعلى هذا فعمق البئر زمزم ماْءعمر ظهور 
  مترا باختالف العمق.  ٢,٥مترا إىل  ١,٥من فتحة البئر حواىل أربعة أمتار وقطر البئر يتراوح من 

الغرىب ويتدفق منها القدر األكرب من املياه  الْكَعبة ركْناملشرفة ىف اجتاه  الْكَعبةأن املصدر الرئيس فتحة تتجة جهة 
  .ولقد مت تنظيف البئر من الغواصني املصريني ومعهما غواص باكستاىن 

م اْءومن أمسزمالكثرية منها: بركة  وبرة " ألن اهللا تعاىل برها نبيه إمساعيل بن إبراهيم " و بشرى و الرواء و ساملة و  ز
ها يروى ماْءو سقاية احلاج و سيدة " ألا سيدة مجيع املياه و " شباعة " ألن سقيا اهللا إمساعيل عليه السالم 

وعن عائشةَ: (أَنها كَانت  ويشبع"شراب و األبرار و طاهرة و طعام طعم و عافية " ألا تشفى بإذن اهللا من املرض .
سأَنَّ ر ذْكُرتارِيرِ، وي الْقَوف مزماَء زلُ ممحى تضرلَى الْمع بصكَانَ يو) .(كلَ ذَلفَع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهولَ اِهللا ص

                                                 
   .٣١١٣صحيح البخاري   -٩٥
   179صفحة - اجلزء األول - تفسري ابن كثري -٩٦
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واستشفَيت بِه من  وقَد جربت أَنا وغَيرِي من االستشفَاِء بِماِء زمزم أُمورا عجِيبةً، (وقال ابن القيم: .  )٩٧( ويسقيهِم)
 ةداع فنِص نا م؛ قَرِيبددالْع اتذَو اماَألي ذَّى بِهغتي نم تداهشو ،اللَّه بِإِذْن أْتراضٍ، فَبرأَم جِدال يو أَكْثَر رِ، أَوهلش

ربعني يوما، وكَانَ لَه قُوةً يجامع بِها أَهلَه، ويصوم جوعا، ويطُوف مع الناسِ كَأَحدهم، وأَخبرنِي أَنه ربما بقي علَيه أَ
  . )٩٨() ويطُوف مرارا

خير ماٍء علَى وجه اَألرضِ ماُء زمزم، فيه طَعام من الطُّعمِ، : (اهللا  رسولقال  )٩٩( ."واعلموا أن "ماء زمزم ملا شرب له
 نفَاٌء مشقَمِوا ليست لالرتواء فقط ولكن لسد اجلوع فهى تغىن عن الطعام ولقد ورد أن أبا ذر  )١٠٠() السأى أ

وملا علم النىب منه ذلك قال عليه السالم "إا   زمزم ماْءا وليلة ليس له طعام وال شراب إال يومالغفارى بقى ثالثني 
أي يشبع اإلنسان إذا شرب ماءها كما يشبع من  -:"اهللا رمحه -قال ابن األثري و )١٠١(مباركة  طعام طعم " 

ومن املعروف  "" كنا نسميها شباعة نعم العون على العيالزمزموعن ابن عباس رضى اهللا عنهما قال عن  )١٠٢("الطعام
فكانت عونا هلم  زمزمأن مياه اآلبار مبا فيها من أمالح ال تناسب مرضى الكلى ولكن قابلت أناسا شربوا من مياه 

على التخلص من احلصى ىف الكلى عكس املفهوم العلمى املعتاد وهى أمور تتناىف مع احلقائق العلمية ولكنها حقائق 
  .مشهودة 

   )١٠٣(القيامة" يومدعا بقوله: "اللهم إىن أشربه لظمأ  زمزم ماْءوقد روى عن عمر بن اخلطاب أنه ملا شرب من 
"اللهم إىن أسألك علما نافعا ورزقًا واسعا  زمزم ماْءوكان سيدنا عبد اهللا بن عباس رضى اهللا عنهما يقول عن شراب 

    )١٠٤(وشفاء من كل داء"
يعطى من اخلري على قدر  زمزمللعلم والفقه فكان أفقه أهل زمانه " وشارب  زمزموروى عن أىب حنيفة  أنه شرب 

نيته وصفاء نفسه واستقامة سريرته وصدق توجهه والتجائه إىل اهللا تعاىل وبقدر بعده عن موانع إجابة الدعاء كأكل 
  املال احلرام واستعجاله اإلجابة. 
                                                 

  ) . ٨٨٣). انظر السلسلة (٩٦٣) وهذا لفظه، وحنوه الترمذي (٣٨٣٤)، (٣٢/ ٦شعب اإلميان ( -٩٧
  ) .٣٦١/ ٤زاد املعاد يف هدي خري العباد ( -٩٨
  .) يف صحيح اجلامع٥٥٠٢عن ابن عمرو. ( -٩٩

  ). ١٠٥٦) عن ابن عباس. والصحيحة (١١١٦٧) (٩٨/ ١١املعجم الكبري للطرباين ( -١٠٠
  .(2473)رواه مسلم يف صحيحه  -١٠١
  ). ٣/١٢٥النهاية البن األثري ( -١٠٢
  ). ١٤/٥٤كرت العمال ( -١٠٣
 .يف سنن الدارقطين عن عكرمة -١٠٤
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والتضلّع : اإلكثار من شربه حىت   )١٠٥(براءة من النفاق" زمزم ماْءاهللا "التضلع من  رسولوعن ابن عباس أنه قال قال 

"  زمزم ماْءأثارا جسدية ونفسية ال يعلمها إال خالق  زمزم اْءميتلئ ، ويرتوي منه يشبع رياً .وىف هذا ما يدل على أن مل
نه حىت وقال الشيخ ابن عثيمني حفظه اهللا تعاىل : ينبغي أن تنوي ما حتب أن حيصل ذا املاء ويتضلع منه أي : ميأل بط

ميتلئ ما بني أضالعه ألن هذا املاء خري وقد ورد حديث يف ذلك هو : " أن آية ما بني أهل اإلميان والنفاق التضلع من 
  )١٠٦( ماء زمزم "

صلُّوا في مصلَّى اَألخيارِ ، واشربوا من شرابِ اَألبرارِ " . قيلَ البنِ عباسٍ : ما مصلَّى اَألخيارِ  " : قَالَ،  عباسٍ ابنِ عنِ
مزماُء زارِ ؟ قَالَ : " مراَألب ابرا شميلَ : وابِ " ، قيزالْم تح؟ قَالَ : " ت. "    

ومحله إىل البالد ألنه شفاء ملن استشفى ، وجاء يف حديث عائشة أا  زمزم ماْءلتزود من واستحب بعض الفقهاء ا
  )١٠٧(اهللا منها ، وكان يصب على املرضى ويسقيهم " رسوليف القوارير ، وقالت : محل  زمزم ماْءمحلت من 

؟! مخسني سنة ، مائة  زمزم ماْءغري  اليتإن هذا البئر العظيم مل ينضب أبدا منذ أن ظهر للوجود، كم تستمر اآلبار 
نقي ال لون له وال رائحة، غىن باملعادن  زمزم ماْء ه ؟ماْءدائما ال تنفذ  سنة .. ويغور ماؤها وتنتهي فما بال هذا البئر

الفضالت احلمضية  خالية من اجلراثيم ويزيلمياه طاهرة مل يتم معاجلتها كيميائيا كما حيدث مع باقي املياه ، املفيدة  
  من اجلسم.

أنه حلو الطعم ، رغم زيادة  زمزم ماْءوأنه ال يتعفن وال يتغري طعمه أو لونه أو رائحته، ومن األمور العجيبة يف 
 ماْءكانت يف أي  زمزم ماْءأمالحه الكلية ، فال يشعر من يشربه مبلوحته العالية ، ولو أن نسبة األمالح املوجودة يف 

  ما استطاع أحد أن يشربه .آخر 
  
  
  

                                                 

قال الشيخ األلباين: (موضوع) انظر و  ،باحلسن ٢٨٣/ ٣، ورمز له السيوطي يف اجلامع الصغري : ٢/٥٢انظر: أخبار مكة لالزرقي  -١٠٥
  ) .٢٥١٣حديث رقم (

   .) وقال البوصريي: هذا إسناد صحيح ورجاله موثقون١/٤٧٢) واحلاكم (١٠١٧أخرجه ابن ماجه يف املناسك ( -١٠٦
  ) . ٨٨٣أخرجه البخاري يف ( التاريخ ) والترمذي وحسنه من حديث عائشة رضي اهللا عنها وهو خمرج يف ( األحاديث الصحيحة ) (  -١٠٧
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  ثور  ارحراء وغَ ارغَ
ويقع  .هيتعبد فيه الليايل قبل أن ينبأ ، ونزل عليه الوحي وهو في عليه السالم كان النيب الذي غار هو ال :غار حراء 

غار حراء مشال شرقي املسجد احلرام على جبل حراء بأعلى مكة على يسار الذاهب منها إىل مىن، وبينه وبني مكة 
وتستغرق الرحلة إليه مشيا على األقدام عرب صعود اجلبل حوايل مترا،  ٦٣٤كيلو مترات، ويرتفع قرابة  ٤,٨حنو 

ويف أعاله يقع غار حراء، وهو عبارة عن فجوة باا حنو ويسميه أهل مكة جبل النور، .دقيقة ٤٥ساعة واحدة و
  الشمال تسع حنو تسعة أشخاص جلوسا، وارتفاعه قامة متوسطة .

أن املقيم فيه كان ميكنه رؤية الكعبة، فيجتمع ( اختاذ النيب صلى اهللا عليه وسلم لغار حراء مكان عبادةاحلكمة من و  
 .)١٠٨() عبد، والنظر إىل البيتملن خيلو فيه ثالث عبادات: اخللوة، والت

وغار ثور معلم بارز يف رأس جبل ثور،  هو الذي اختفى فيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف اهلجرة . :غار ثور و 
حيكي قصة ثاين اثنني إذ مها يف الغار، وكان عونا  املسلم. وبقي حصن غار ثور يف ذاكرة يف مكةأحد اجلبال الشمالية 

بعد عناية اهللا يف محاية رسول اهللا  صلى اهللا عليه و سلم  والصحايب اجلليل أيب بكر الصديق من كفار مكة. مكث 
ر النيب وصاحبه اجلليل يف غار ثور ثالثة أيام اختباء من املشركني املطاردين لدعوة احلق، وبعد خروجهما من الغا

إِالَّ تنصروه (باجتاه املدينة املنورة حتول غار ثور لذكرى ليست عابرة، يرويها التاريخ لألجيال من خالل قوله اهللا تعاىل 
نَّ اللّه معنا فَأَنزلَ اللّه تحزنْ إِفَقَد نصره اللّه إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَرواْ ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ إِذْ يقُولُ لصاحبِه الَ 
  . )١٠٩()لْعلْيا واللّه عزِيز حكيمسكينته علَيه وأَيّده بِجنود لَّم تروها وجعلَ كَلمة الَّذين كَفَرواْ السّفْلَى وكَلمة اللّه هي ا

 خيشى اغترار اجلهال هال مانع منه ، إال أن بقصد االطالع واالستكشافثور غار أو الصعود إىل غار حراء ان 
، لكن  ليس من شعائر احلج أو ثور غار حراء الصعود إىل ف  .قربة وعبادةسنة و  ماالصعود إليه فيظنون،  ابصعودمه

ال فلو أن اإلنسان صعد على جبل حراء أو على جبل ثور من أجل أن يطلع فقط دون أن يتقرب إىل اهللا ذا الصعود 
واحلق أنه مل يرد يف شرع اهللا تعاىل .ينكر على اإلنسان الذي يذهب يتعبد هللا ويتقرب إىل اهللا بذلك وامنا ينكر عليه ، 

   ما يدل على مشروعية التقرب اىل اهللا ما . 
  

                                                 
  ).١٢/٣٥٥فتح الباري ( -١٠٨
  ٤٠التوبة : -١٠٩
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  عرفَة يوم

كرمي مبارك فضيل. عظيم جليل ألنَّ اهللا عزّ وجل عظَّم حرمته، وعظَّم  يومعظيم مشهود جليل،  يومكم هذا يومإنَّ 
فيه حرمات املسلمني يف دمائهم ويف أعراضهم ويف أمواهلم، وجعل ثواب العمل الصاحل فيه أعظم أجرا، وجعل الذنب 

    . )١١٠( فيه أخطر وزرا، وهلذا كان الصحابة رضي اهللا عنهم يعدلون صيامه بصيام سنتني
كرمي مبارك فضيل، ألنَّ فيه من الربكات العظام واأليادي اجلسام ما ال نظري له يف سائر أيام  يومكم هذا يوم وإنَّ

  العظيم املبارك من مفاخر اإلسالم. يومالعام، فال جرم أن كان هذا ال
 يومالْ(ففيه أكمل اهللا الدين، وأمتَّ نعمته على املؤمنني، فقال عزّ وجل:   :أنه يوم إكمال الدين وإمتام النعمة-١

روى البخاري ومسلم يف صحيحيهما و )١١١( )أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم اِإلسالم دينا
اهللا عنه فقال: يا أمري املؤمنني، آية يف كتابكم لو علينا معشر اليهود أنَّ رجالً يهوديّا جاء إىل عمر بن اخلطاب رضي 

أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت  يومالْ(عيدا، فقال عمر: أيّ آية؟ قال:  يومنزلت التّخذنا ذلك ال
اهللا قائم  رسولالذي نزلت فيه، واملكان الذي نزلت فيه، نزلت و يومم ال، فقال عمر: إنِّي ألعل) لَكُم اِإلسالم دينا

  )١١٢( .عرفَةب
حافل باهلبات واخلريات،  يومكم هذا يومإنَّ   :أنه يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار واملباهاة بأهل املوقف  -٢

جمّ املنح والربكات؛ فيه يعتق اهللا عزّ وجل من العباد من النار ما ال يعتق فيما سواه، ففي صحيح مسلم من حديث 
 )١١٣( ).عرفَة يومأكثر من أن يعتق اهللا فيه عبدا من النار من  يوماهللا قال: (ما من  رسولعائشة رضي اهللا عنها أنَّ 

، كما يليق جبالله وعلوِّه، ففي عرفَةالدنيا حتّى يدنو من احلجّاج ب ماْءيرتل ربّنا عزّ وجل إىل الس يومشيّة هذا الويف ع
 و،  : (إنَّ اهللا عزّ وجل يدنو ـ يعين من احلجّاج ـ مث يباهي م املالئكة) الْنبِيمتام حديث عائشة املذكور قريبا عن 

، يقول: انظروا إىل عبادي عرفَةبأهل  عرفَةقال: (إنَّ اهللا تعاىل يباهي مالئكته عشّية  الْنبِيعن عبد اهللا بن عمرو عن 
  )١١٤( أتوين شعثا غربا).

                                                 
  رواه الطرباين يف معجمه األوسط بسند حسن. -١١٠
  ٣املائدة: -١١١
  ).٣٠١٧)، ومسلم يف التفسري (٤٥أخرجه البخاري يف اإلميان، باب: زيادة اإلميان ونقصانه ( -١١٢
  ).١٣٤٨أخرجه مسلم يف: احلج، باب: فضل احلج والعمرة ( -١١٣
  وصححه األلباين.  مسند اإلمام أمحد بسند صحيح جموّد عن عبد اهللا بن عمرو -١١٤
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العظيم أنَّ صيامه ملن مل حيجّ يكفّر ذنوب العبد سنتني كاملتني:  يومومن بركة هذا ال  :أن صيامه يكفر سنتني  -٣
؟ فقال: (يكفّر السنة املاضية عرفَة يوماهللا عن صوم  رسولالسنةَ اليت قبله، والسنةَ اليت بعده، فعن أيب قتادة قال: سئل 

  . الْنبِي، اقتداء بيومفاملشروع هلم هو اإلفطار يف هذا الومعلوم أنَّ هذا بالنسبة ملن مل حيجّ، أمّا احلجّاج   )١١٥( والباقية)
صلى فعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال : قال رسول اهللا   :أنه اليوم الذي أخذ اهللا فيه امليثاق على ذرية آدم  -٤

وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها ، فنثرهم  -يعين عرفة  -اهللا عليه وسلم : " إن اهللا أخذ امليثاق من ظهر آدم بنعمان 
هذَا ألَست بِربكُم قَالُوا بلَى شهِدنا أَنْ تقُولُوا يوم الْقيامة إِنا كُنا عن : " تعاىلبني يديه كالذر ، مث كلمهم قبال ، قال 

، فما )١١٧( )١١٦(" فَعلَ الْمبطلُونَغَافلني  أَو تقُولُوا إِنما أَشرك آباؤنا من قَبلُ وكُنا ذُريةً من بعدهم أَفَتهلكُنا بِما 
   .أعظمه من يوم وما أعظمه من ميثاق

ا مشهودا، وذا فسِّر قوله يومأنَّ اهللا جلَّ جالله جعله  يومالإنَّ من شواهد العظمة يف هذا   :أنه يوم أقسم اهللا به -٤
 يوم، ألنَّ املسلمني حيتشدون يف هذا العرفَة يوماجلمعة، واملشهود  يوم، فالشاهد  )١١٨( )وشاهد ومشهود(تعاىل: 

، من كلِّ حدب وصوب، ومن كلِّ فجٍّ عميق، يفدون من شعوب وقبائل شتّى، وبألوان وألسن خمتلفة، عرفَةالعظيم ب
  ا من أيام املسلمني مشهودا.يومموحّدين ربّهم مهلّلني، جميبني نداءه ملبِّني، فكان حقًّا 

لعشر اليت تشتمل عليه بني يديه، فقال عزّ الذي يليه، وبا يومإقسام اهللا عزّ وجل به، وبال يومومن شواهد عظمة هذا ال
: ليال عشر ذي )، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما: (ولَيالٍ عشرٍ  )١١٩()والْفَجرِ ولَيالٍ عشرٍ والشّفْعِ والْوترِ(وجل: 
 يومالنحر، وهو  يومفالشفع الذي أقسم اهللا سبحانه به هو  )١٢٠() عرفَة يوم(: )والْوترِ(النحر،  يوم: )والشّفْعِ(احلجّة، 

كم يومالتاسع، وهو  يومالعاشر من شهر ذي احلجّة، والوتر هو ال يوماحلجِّ األكرب، وذلكم غدا، وهو شفع ألنّه ال
  القرِّ. يومهذا، وهو 

وجل هذه العشر األوائل من شهر ذي احلجّة، مثَّ اختار فأفضل األيّام عند اهللا عزّ  انه من أفضل األيام عند اهللا :-٥
وربّك يخلُق ما يشاُء (ني التاسع والعاشر، وله احلكمة البالغة فيما خيتار، يوماهللا تعاىل من هذه العشر هذين ال

                                                 
  رواه مسلم.  -١١٥
  ١٧٣-١٧٢األعراف :  -١١٦
  رواه أمحد وصححه األلباين  -١١٧
  ٣الربوج:  -١١٨
  ٣- ١الفجر:  -١١٩
  رواه الطرباين والبيهقي بسند صحيح. -١٢٠
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ارتخيمف .)١٢١()وومنا هذا يوفَة يرم، وهو عوم الذي يليهالقرِّ، و يومعيد النحر، وهو  يوماحلجِّ األكرب، هذان ال يوان ي
قال: (إنَّ أعظم األيام عند  الْنبِيمها أفضل األيام وأعظمها حرمة عند اهللا عز وجل، فعن عبد اهللا بن قُرط الثمايل عن 

   . عرفَةيعين  )١٢٢( القر) يومالنحر، مثَّ  يوماهللا 
ني على سائر األيام، وهلذا يومعظيمتني؛ إحدامها: تعظيم الربِّ عزّ وجلَّ هلذين الفاشتمل هذا احلديث على فائدتني 

يف كلٍّ منهما، وأكَّد فيهما على حرمتهما وعظمتهما، وقرن ذلك حبرمة املسلم يف دمه وماله وعرضه،  الْنبِيخطب 
كم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم، ماْء(إنَّ دفقال:  عرفَة يومخطب الناس يف  الْنبِيفروى مسلم يف صحيحه أنَّ 

  ، مثَّ حثَّهم على االعتصام بكتاب اهللا عزّ وجل.)١٢٣( كم هذا، يف شهركم هذا، يف بلدكم هذا)يومكحرمة 
د النحر، قال: (فأيّ بل يومهذا؟) قالوا:  يومعند اجلمرات فقال: (أيّ  نىالنحر مب يوممثَّ خطبهم خطبة أخرى يف 

احلجِّ األكرب، فدماؤكم  يومهذا؟) قالوا: البلد احلرام، قال: (فأيّ شهر هذا؟) قالوا: الشهر احلرام، قال: (هذا 
، مث قال: (هل بلَّغت؟)) قالوا: نعم، فطفق  )يوموأعراضكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة هذا البلد، يف هذا ال

    )١٢٤( اهللا يقول: (اللهمّ فاشهد). رسول
ني وشدّة حرمتهما، وأنَّ حرمة يومعلى تعظيم هذين ال نىالنحر مب يوممثَّ يف خطبة  عرفَةيف خطبة  الْنبِيتأمّلوا تأكيد 

 يومني يف هذا الشهر احلرام، يف هذا البلد احلرام على الدوام إىل يوماملسلم يف دمه وعرضه وماله مثل حرمة هذين ال
  القيامة.

النحر غدا أفضل وأعظم حرمة  يومالذي يليه وهو  يوممع شدّة حرمته وعظمته فإنَّ ال عرفَة يوموالفائدة الثانية: أنَّ 
الْحجِّ  يومه إِلَى النّاسِ رسولوأَذَانٌ من اللَّه و(احلجِّ األكرب، يف قوله تعاىل:  يوم، ولذلك مسّاه اهللا عرفَة يومعند اهللا من 

و نيرِكشالْم نرِيٌء مب رِ أَنَّ اللَّهولاَألكْبسر١٢٥() ه( رهّذا فسو.بِيالْن ) :مفقالوماحلجِّ األكرب  يو١٢٦( النحر) ي(   
يكون  عرفَةمقدّمة بني يدي النحر، ففي  عرفَةالنحر إالَّ كنسبة الطهارة إىل الصالة، فإنَّ  يومإىل  عرفَة يوموما نسبة 

الوقوف والتضرّع واالبتهال واالستغفار والدعاء، وغدا تكون الوفادة والزيارة لبيت اهللا، فكأنَّ العباد قد تطهّروا من 
النحر رمي اجلمار  وميالنحر يف زيارته والدخول عليه يف بيته، وهلذا كان يف  يوم، فأذن هلم ربّهم عرفَة يومذنوم يف 

                                                 
  ٦٨القصص:  -١٢١
  رواه أمحد وأبو داود بسند صحيح.  -١٢٢
  مسلم يف صحيحه رواه  -١٢٣
  هكذا ساقه أبو داود وابن ماجة، وعلَّقه البخاري يف صحيحه، وإسناده صحيح.  -١٢٤
  ٣التوبة:  -١٢٥
  علَّقه البخاري يف صحيحه، ووصله أبو داود وابن ماجة بسند صحيح.  -١٢٦
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 الْحجوحلق الرؤوس وتقصريها، وتقدمي القرابني وطواف الزيارة بالبيت والسعي بني الصفا واملروة، ومعظم أفعال 
كالطهور واالغتسال بني  عرفَة يوماحلرام األعظم. ف يوماألكرب وال الْحج يومالنحر  يومومناسكه، فال جرم أن كان 

  النحر. يوميدي 
: لم ملْ يكن عرفَةعن أيب سليمان الداراين أحد الصاحلني رمحه اهللا تعاىل قال: سئل بعض السلف عن الوقوف بو

بيت اهللا، واحلرم باب اهللا، فلمّا قصدوه وافدين أوقفهم بالباب يتضرّعون. فقيل له: لم  الْكَعبةباحلرم؟ فقال: ألنَّ 
، فلمّا أن مزدلَفَةشعر احلرام؟ قال: ألنّه ملَّا أذن هلم بالدخول عليه أوقفهم باحلجاب الثاين وهو بامل زدلَفَةأوقفهم باملُ

طال تضرّعهم أذن هلم بذبح قربام، فلمّا قضوا تفثهم وقرّبوا قربام فتطهّروا ا من الذنوب اليت كانت هلم أذن هلم 
  )١٢٧( بالزيارة إليه على الطهارة.

كم هذا، يوماحلجِّ األكرب وقد طهرمت من ذنوبكم يف  يومكي تفدوا غدا  عرفَةـ معشر احلجّاج ـ الواقفني ب فتأهّبوا
  فأكثروا فيه من االستغفار والتهليل والدعاء.

 كم هذا مع ما نوّهت به لكم من عظمته وفضله، وما أشدت به لكم من بركته وخريه، فإنَّ السلف الصاحل مليومإنَّ 
مغفرة وعتاق من  يومإالَّ خائفني وجلني يغلب عليهم احلياُء من اهللا وخشيته، مع قوّة يقينهم أنّه  يوميكونوا يف هذا ال

  النار، فكانوا مع حسن ظنِّهم بربِّهم مؤنِّبني موبِّخني ألنفسهم.
: "اللهم ال تردّ أهل املوقف من رفَةعقال مطرِّف بن عبد اهللا بن الشخّري أحد الصاحلني من التابعني وهو واقف ب

: "ما أشرفه من موقف لوال أنّين فيهم"، وقال عبد اهللا بن عرفَةأجلي"، وقال بكر بن عبد اهللا املزين وهو واقف ب
وهو جاث على ركبتيه وعيناه تذرفان، فقلت له: من أسوأ هذا اجلمع  عرفَةاملبارك: جئت إىل سفيان الثوري عشية 

  قال: الذي يظنّ أنَّ اهللا ال يغفر له. حاالً؟
فأيقنوا ـ معشر احلجّاج ـ بعموم مغفرة اهللا لكم يف هذا املوقف العظيم، وأحسنوا ظنّكم بربِّكم الكرمي، وأنّه ذو 

، فحقّقوا رجاءكم يف اهللا، دون أن ماْءقدرة على مغفرة الذنوب مجيعا، وإن كانت كاجلبال وإن بلغت عنان الس
  كم ذلكم عن اخلوف واحلياء منه.يصرف

كم هذا لتجديد ما خلق من إميانكم، ولتجديد العهد بإسالمكم، فألظُّوا بشهادة التوحيد يوممعشر احلجّاج، اغتنموا 
ون بِيالْن، وأفضلُ ما قلت أنا وعرفَة يومقال: (أفضل الدعاء دعاُء  الْنبِيصادقةً ا قلوبكم، فقد روى مالك وغريه عن 

  )١٢٨( : ال إله إالَّ اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كلِّ شيء قدير).عرفَةمن قبلي عشيّة 

                                                 
  رواه البيهقي يف كتابه الفذ "فضائل األوقات"  -١٢٧
  سبق خترجيه  -١٢٨
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  املربور الْحج

  
الْمبرور لَيس  الْعمرةُ إِلَى الْعمرة كَفَّارةٌ لما بينهما ، والْحجاهللا : ( رسولجاء يف الصحيحني عن أيب هريرة قال: قال 

 الْحجليكون موجبا لدخول اجلنة ينبغي على كل من أنشأ سفر  الْحجالقيد الذي قيد به  .هذا)١٢٩( )لَه جزاٌء إِالَّ الْجنةُ
املربور هو الذي ال خيالطه إمث، وهذا  الْحجأن يعرفه ليكون حجه مربورا. واملربور مشتق من الرب، والرب ضد اإلمث، ف

يفتح جماالً واسعا للحجاج ليتنافسوا على هذه الصفة وحيققوها يف حجهم، وإذا رجعنا إىل آيات القرآن الكرمي جند 
  املربور، وهي: الْحجفيها صفات 

ه وماله بسبب فساد ، فأول ما يبدأ به احلاج هو تصحيح النية والقصد، حىت ال يضيع جهداإلخالص هللا تعاىل -١
دينه اخلامس، وإجابة نداء  ركْنإكمال  الْحجالنية، فما املقاصد اليت تكون ا النية صحيحة؟! أوالً: أن يقصد ذا 

، فإذا شهد املسلم الشهادتني وأقام الصلوات وأدى زكاة ماله وصام رمضان فإن الْحجإبراهيم الذي أذن يف الناس ب
ليكون كفارة  الْحج، الثاين: أن يرجو غفران ذنوبه، فإنه يذهب إىل الْحجدينه اخلامس وهو  ركْننفسه تتعلق بإكمال 

 )١٣٠( ولدته أمه)) يوم: (من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع ك الْنبِيلذنوبه، فيعود منه وقد ختفف منها، مصداقًا لقول 
الْعمرةُ إِلَى الْعمرة كَفَّارةٌ لما بينهما ، والْحج الْمبرور لَيس لَه جزاٌء : ( يالْنبِ، الثالث: أن يكتب امسه يف أهل اجلنة، فقد قال 

، وهذا الذي يدفعه إىل إعداد الزاد الْحجهذا الذي يكون يف قلب املسلم عندما ينشئ نية السفر إىل  .)١٣١( )إِالَّ الْجنةُ
والتأهب للسفر، وال خيلط هذه املقاصد مبقاصد أخرى، مثل تغيري اللقب أو التنافس مع اآلخرين على املكانة 
االجتماعية أو الشهرة أو أي مقصد دنيوي عاجل. وال يضره بعد إخالص القصد أن يكون مع حجه جتارة أو قضاء 

                                                                                                                                                                                      
  
  
  
  

  )    ٣٣٥٥) ومسلم برقم ( ١٧٧٣صحيح البخارى برقم ( -١٢٩
). من ١٣٥٠)، واللفظ له، ومسلم يف احلج (١٨٢٠( )وال فسوق وال جدال يف احلج(أخرجه البخاري يف احلج، باب: قول اهللا تعاىل:  -١٣٠

  حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه.
  )    ٣٣٥٥) ومسلم برقم ( ١٧٧٣صحيح البخارى برقم ( -١٣١
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املربور يتطلَّب إخالصاً هللا،  الْحجف .)١٣٢()لَيس علَيكُم جناح أَن تبتغواْ فَضالً من رّبكُم(أغراض ومصاحل، قال تعاىل: 
فمن خرج من بيته متطلّعاً إىل املدح والثناء والسمعة واملباهاة هبط عمله وضلَّ سعيه، قال تعاىل يف احلديث القدسي: 

حيذّر من ضدّ ذلك فيدعو مستعيناً بربِّه اهللا  رسول. وكان )١٣٣( ته وشركَه)(من عمل عمال أشرك فيه معي غريي ترك
  . )١٣٤( قائالً: (اللهم حجةً ال رياء فيها وال مسعة)

، فعنه تؤخذ )١٣٥( قال: (خذوا عين مناسككم) الْنبِي، فإن وأداء مناسكه على الوجه املشروع الْحجإمتام  - ٢
وأعماله، وهذا يقتضي أن يتفقّه احلاج يف املناسك، وحيرص احلرص كله على أن يأيت ا على الوجه  الْحجمناسك 

التاسع، ويرمي ويذبح ويطوف يف  يوميف ال عرفَاتالثامن، ويقف ب يوميف ال منىاملطلوب، فيحرِم ويليب ويذهب إىل 
نوعات اإلحرام ومكروهاته، وإذا وقع منه شيء من ذلك جربه، أيام التشريق، ويتجنب مم نىالعاشر، ويبيت مب يومال

ليس سفرا عاديا، لكنه سفر ديين، وتكلفته من اجلهد  الْحجقدر املستطاع، فإن  الْنبِيواملقصود أن توافق حجته حجة 
فيما قلَّ أو كثر،  بِيالْناالجتهاد يف موافقته هلدي  الْحجمن برِّ ف والوقت واملال تقتضي احلرص على حتقيق هدفه.

وعدم خمالفته لشيء من سنته عليه الصالة والسالم، وقد نقلت سنته ألمته يف كلِّ موقف وقول، والتساهل يف السنن 
قد يؤدّي إىل التساهل يف الواجبات واألركان، وقد تتواىل األخطاُء اليت قد تفِسد احلجّ أحياناً، واخلري كلُّ اخلري يف 

ه، وحسن االتباع فيما مل يكشف عن رسولومن برِّ احلج التسليم للشارع، واالنقياد ألوامر اهللا و . رسولدي التعلُّم ه
علم احلكمة فيه، ها هو الفاروق عمر رضي اهللا عنه يقبِّل احلجردمعانيه ولو مل توويقول: (أما واهللا، إين ألعلم  الْأَس

  اهللا استلمك ما استلمتك) فاستلمه.  رسولأنك حجر ال تضر وال تنفع، ولوال أني رأيت 
ال تستغرق أكثر  الْحج، سواء وهو حمرم أو متحلل، فإن أعمال الْحجاألخالق اليت يتخلق ا احلاج خالل رحلة - ٣

رحلة تستغرق قريبا من شهر، ففي اإلقامة، ويف املسجد، ويف الشارع، ويف من ستة أيام، وال متأل الوقت كله، لكن ال
، وأن صفة الرب قد الْحجاملشاعر، ويف احلافلة، ويف الطائرة، ويف أي مكان، جيب أن يستحضر احلاج أنه يف سفر 

  تسلب من حجه، فال يكون مربورا إذا أساء اخلُلق مع احلجاج أو مع سكان احلرمني.

                                                 
  ١٩٨البقرة: -١٣٢
  ) من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه.٢٩٨٥أخرجه مسلم يف الزهد ( -١٣٣
)، وأيب نعيم ٣/٤٤٢)، وابن أيب شيبة يف املصنف (٣٣٥)، وهو أيضا عند الترمذي يف الشمائل (٢٨٩٠أخرجه ابن ماجه يف املناسك ( -١٣٤

)، ولكن له طرق تقويه، ولذا ٣/٣٨١عف سنده احلافظ يف الفتح ()، وض٢/١١٦)، وأشار إىل ضعفه املنذري يف الترغيب (٦/٣٠٨يف احللية (
  ).٢٦١٧صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة (

  ) من حديث جابر بلفظ : ((لتأخذوا مناسككم ، فإين ال أدري لعلي ال أحج بعد حجيت هذه)).١٢٩٧أخرجه مسلم يف احلج ( -١٣٥
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، فها هنا شرط اإلخالص يف قوله:  )١٣٦()وأَتمّواْ ٱلْحجّ وٱلْعمرةَ للَّه(روط الثالثة مذكورة يف قوله تعاىل: وهذه الش
)لَّهواْ(، وشرط اإلمتام يف قوله: )لّمأَتؤتى احلاج من جهة اإلخالص أو من جهة اإلمتام، أما الشرط الثالث )وفقد ي ،

ـٰت فَمن فَرض فيهِنّ ٱلْحجّ فَالَ رفَثَ والَ فُسوق والَ جِدالَ في ٱلْحجٱلْحجّ (ففي قوله تعاىل:  لُومعّم ره١٣٧()أَش(  ،
  فذكر سبحانه هذه الثالثة ألا دد احلجاج أكثر من غريها، خاصة هذا األخري، وهو اجلدال وما يتبعه.

فليعمد احلاج إىل أطيب )١٣٨(: (إن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا)  يالْنبِفقد قال  وهو أن يكون مبال حالل طيب، - ٤
مال عنده، فليحج به، وإذا أمت إجراءات التسجيل وسافر فليكن قصده وجه اهللا والدار اآلخرة، وليكن متيقظًا منتبها 

اخللق، يألف ويؤلف، وإذا أيام املناسك حىت ال يفوته ما ال ينجرب منها، وأثناء الرحلة كلها يكون حسن العشرة طيب 
فمال احلج املربور جيب  رجع حافظ على حجه وصانه، وثبت على توبته، إذا فعل هذا رجا أن يكون حجه مربورا.

أن يكون حالالً طيباً، ألنَّ النفقةَ احلرام من موانع اإلجابة، ويف الطرباين مرفوعاً: (إذا خرج الرجلُ حاجاً بنفقة طيبة 
: لبيك وسعديك، زادك حالل، وراحلتك ماْءغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السووضع رجله يف ال

: ال لبيك ماْءحالل، وحجّك مربور. وإذا خرج بالنفقة اخلبيثة ووضع رجله يف الغرز فنادى: لبيك، ناداه مناد من الس
  .)١٣٩( وال وسعديك، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحجك غري مربور)

  .واحلج املربور كما قال العلماء رمحهم اهللا : هو احلج الذي ال خيالطه إمثعدم ارتكاب املعاصي : - ٥
   )١٤٠( .قال الشيخ ابن باز رمحه اهللا : " احلج املربور هو الذي ال يرتكب فيه صاحبه معصية هللا 

   

  

  

  

  

                                                 
  ١٩٦البقرة: -١٣٦
  ١٩٧البقرة: -١٣٧
  رواه الترمذي .  -١٣٨
)، وقال اهليثمي يف امع ١١٤- ٢/١١٣) من حديث أيب هريرة ، وأشار إىل ضعفه املنذري يف الترغيب (٥٢٢٨املعجم األوسط ( -١٣٩

  ).٧١١): "فيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف"، وأورده األلباين يف ضعيف الترغيب (١٠/٢٩٢(
  ) . ١٦/٣٣٤جمموع فتاوى ابن باز" ( "-١٤٠



٣٧ 
 

  

  

  

  

  

  الْمدينةُ الْمنورةُ
 بة الطيوهي طَي الَمالسو الَةل الصأَفْض هلَيا عنِهاكارِ سوةٌ بِأَنرونة مرونة الْميندبة مهبطُ الوحي ومترتَّلُ جربيلَ فإنَّ الْم

ر واإلميان، الكرمي ، وهي مأرز اإلميان، وملتقى املهاجرين واألنصار، وموطن الذين تبوؤوا الدا رسوللااألمني على 
وهي العاصمة األوىل للمسلمني، فيها عقدت ألويةُ اجلهاد يف سبيل اهللا، فانطلقت كتائب احلق إلخراج الناس من 
الظلمات إىل النور، ومنها شع النور، فأشرقت األرض بنور اهلداية، وهي دار هجرة املصطفى ، إليها هاجر، وفيها 

رب، ومنها يبعث، املدينة هي حمط موكب النبوة ، وا كان لإلسالم قوة ، منها عاش آخر حياته ، وا مات، وفيها قُ
سطعت مشس السنة ، وفيها متت املنة ، وهي املدينة اليت نصرت املختار ، بسيوف األنصار ، ا حكم الشيخان ، 

ن املدينة خرج لبدر وولد السبطان ، وعاش السعدان ، وترعرع الزيدان ، وأنشد الشاعران ، كعب وحسان . م
جبنوده ، وزحف إىل أحد يف حشوده ، ومن املدينة بعث للملوك رسائله ، وعلم الناس فضائله . هي بيت ضيافته ، 

  ودار خالفته ، يف كل مكان منها له ذكريات ، ويف كل موضع له عالمات .
  ومن فضائلها:

ومعىن ذلك أنَّ )١٤١(لَيأْرِز إىل املدينة كما تأْرِز احلَيةُ إىل جحرِها)  أنَّ اإلميانَ يأْرِز إليها، كما قال: ( إنَّ اإلميانَ- ١
هذه البقعة العدنان و  الْنبِياإلميانَ يتجِه إليها ويكون فيها، واملسلمون يقصدوا؛ يدفعهم إىل ذلك اإلميانُ ومحبةُ 

واملدينة.  مكَّةاهللا : ليس من بلد إال سيطؤه الدجال، إال  رسولقال  حديث آخر.ويف املنان املباركة اليت حرمها اهللا 
ليس له من نقاا نقب،إال عليه املالئكة صافني حيرسوا ، مث ترجف املدينة بأهلها ثالث رجفات ، فيخرج اهللا كل 

   .)١٤٢(كافر ومنافق ) 
فهذه املدينة املباركة شرفها اهللا وفضلها، وجعلها خري البقاع  بعد مكة املكرمة ،  أحب بقاع االرض اىل اهللا- ٢

                                                 
١٤١-  ومسلم.رواه البخاري  
  )عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه.٢٩٤٣) ومسلم (١٨٨١رواه البخاري ( -١٤٢
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بعد مكة، ويدل لتفضيل مكة على املدينة قولُ الرسول الكرمي  ملّا أخرجه الكفار منها واتجه إىل املدينة مهاجراً، قال 
وقال  )١٤٣( .أني أُخرجت منك ما خرجت)خماطباً مكة: ( واهللا إنك لَخير أرضِ اهللا، وأَحب أرضِ اهللا إىل اهللا، ولوال 

وأنَّ أبا سعيد موىل املَهري جاء أبا .)١٤٤( ) .من استطاع أن ميوت باملدينة فليمت ا، فإين أشفع ملن ميوت ا: (
أن ال صرب له سعيد اخلُدري ليايلَ احلرة، فاستشاره يف اجلَالِء من املدينة، وشكا إليه أسعارها وكثرةَ عياله، وأخربه 

على جهد املدينة وألوائها، فقال له: ( ويحك! ال آمرك بذلك، إني مسعت رسول اهللا  يقول: ال يصبِر أَحد على 
قال النووي رمحه اهللا يف "شرح مسلم" : " قَالَ .)١٤٥( ألوائها فيموت إالَّ كنت له شفيعاً يوم القيامة، إذا كان مسلماً)

   ": ( اللَّأْواء ) بِالْمد : الشدة والْجوع ، وأَما الْجهد : فَهو الْمشقَّة أَهل اللُّغة
٣ - لُها الطَّاعونُ وال الدها ال يدخالُ، قال:(أنج(ُالجلُها الطَّاعونُ وال الددخعلى أنقابِ املدينة مالئكةٌ، ال ي )١٤٦(  
٤ -  وِيبجِد النسةُ الْمرونةُ الْميندا اشتملت عليه الْمماٍء ومقُب جِدسم دعالَمِ بي اْإلسف نِيب جِدسثَانِي م وهأَبِى و نع

ومسجِد اَألقْصى  رسولد الْحرامِ ، ومسجِد الهريرةَ عنِ النبِى قَالَ : " الَ تشد الرحالُ إِالَّ إِلَى ثَالَثَة مساجِد الْمسجِ
اللَّه قَالَ:" صالَةٌ فى مسجِدى هذَا خير من أَلْف صالَة فيما سواه إِالَّ الْمسجِد الْحرام  رسولعن أَبِى هريرةَ أَنَّ  )١٤٧("

نافلة. و شاع عند كثريٍ من الناس أنَّ من قَدم إىل املدينة فعليه أن يصلِّي   فالفريضةُ بألف فريضة، والنافلةُ بألف)١٤٨(" 
أنه قال: ( من صلَّى يف مسجدي   الْنبِيحلديث يف مسند اإلمام أمحد عن أنس ، عن  رسولأربعني صالةً يف مسجد ال

أربعني صالةً ال تفوته صالةٌ كُتبت له براءةٌ من النار ونجاةٌ من العذابِ، وبرِئ من النفاق)، وهو حديثٌ ضعيف ال 
  تقوم به احلُجةُ بل كلُّ صالة فيه خري من ألف صالة، دون حتديد أو تقييد بصلوات معينة.

٥ - رِيفَةُ تبلغ مساحتها حنو يف املسجد بةُ الشضوفها  ٢م٣٣٠قعةٌ هي الرصولوتشمل على احملراب واملنرب وساهللا   ر
ةةٌ من رياض اجلَنوضها ربأن (ةوضةٌ من رياض اجلَنري رنبي وميتما بني ب ) : )وهو بيت عائشة الذي  وقوله بييت )١٤٩

العبادة فيه  يف معناه قولني أحدمها أن ذلك املوضع بعينه ينقل إىل اجلنة والثاين أنذكروا قال النووي : ( صار فيه قربه
وذلك يكون بأداء اي على باب من ابواب اجلنة  .  ) وقال : " منربي هذا على ترعة من ترع اجلنة) تؤدى إىل اجلنة

                                                 
١٤٣- .رواه الترمذي، وابن ماجه، وهو حديثٌ صحيح  
  ).١٠٤، ٧٤ص ٢)، وأمحد (ج٢٥٥ص(» املوارد«) . واحلديث أخرجه ابن حبان كما يف ٥/٣٧٧الترمذي (  رواه -١٤٤
  ).١٣٧٤مسلم (رواه   -١٤٥
  رواه البخاري ومسلم. -١٤٦
  رواه البخاري ومسلم -١٤٧
  رواه البخاري ومسلم -١٤٨
  رواه البخاري ومسلم -١٤٩
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واذا استقبلت القبلة يف هذا املوضع   نبِيالْوهذه الروضة هي موضع صالة  النوافلِ فيها، و ذكر اهللا وقراءة القرآن 
و احملراب  على ميينك . رسولتكون حجرة عائشة اليت حتتوي على القبور الثالثة على مشالك ويكون حمراب ومنرب ال

 القصواء  الْنبِيبركت فيه ناقة اهللا شهيداً، واملنرب هو الذي  رسولقد قتل عمر يف حمراب و هو مقام اإلمام يف املسجد،
السيدة عائشة وتقع يف وسط الروضة الشريفة، وكان أفاضل الصحابة والتابعني يفضلون  عمودومن أبرز األعمدة 

"التوبة" ومسي بذلك ألن الصحايب اجلليل  وعمودمالصق لشباك احلجرة الشريفة،  والوفود وه وعموداجللوس عندها، 
مالصق حملراب  و"املُخلَّقة" وه وعموده، حىت تاب اهللا عليه وأُطلق، "أبا لبابة األنصاري" ربط نفسه فيه؛ لذنب أذنب

بِيومسي بذلك ألن  الْنبِيا أما  الْنالسرير" وسبب  وعمودرأى عليها خنامة فساءه ذلك فقام وأزاهلا وطيب مكا"
وكان بعض الصحابة جيلس  "احملرس" وعمودكان إذا اعتكف يف املسجد، وضع له سرير عنده،  الْنبِيتسميته ألن 

كان مكان جده من الليل.كلما طافت عينك على رباعها ، وهام  ذيال والتهجد وه وعمود الْنبِيعنده حلراسة 
قلبك يف بقاعها ، ناداك منادي الذكريات ، يقول لألحياء واألموات : هنا حممد سجد، هنا حممد قعد ، هنا حممد 

  . رقد ، جلس يف هذا املكان
٦ - اتجرلَى الدبِيل إِلَى أَعالسو ، اتى الطَّاعجأَرو اتبظَمِ الْقُرأَع نم رِيفالش رِهةَ قَباروأي مؤمن صادق  أَنَّ زِي .

ه وحبيبه وشفيعه وقائده رسولاإلميان، وأي مسلم صحيح اإلسالم ال يشعر بالشرف والفخار عندما يقف أمام نبيه و
فيسلم عليه وعلى صاحبيه سالما ملؤه اإلجالل واإلكبار، والتعظيم والوقار؟ وأي مؤمن كامل اإلميان، وأي ورائده 

   مسلم حسن اإلسالم، ال حين شوقا لرؤية حجرة ضمت خري مولود، وسيد الوجود.
الصديقِ ، وقَبره إِلَى الْيمنيِ قَدر ذراعٍ ، وعمر يلي قَبر أَنْ يتبِع زِيارته  بِزِيارة صاحبيه شيخيِ الصحابة ، أَبِي بكْرٍ  

والَ تقْبِيلُه ومن مث زيارة الْبقيعِ وفي الْبقيعِ قُبور أَجِلَّة الصحابة  الْنبِيأَبِي بكْرٍ إِلَى الْيمنيِ ، زيارة دون متسح بِحائط قَبرِ 
من الْمهاجِرِين والْباقي  عني ومن بعدهم وتستحب زِيارةُ شهداِء أُحد رضي اللَّه عنهم وعدتهم سبعونَ : أَربعةٌوالتابِ

  من اْألنصارِ
٧ - قُباء، فهو ثاين املسجد ةُ مسجدرونةُ الْميندا اشتملت عليه الْممين اللَّذَين هلما فضلٌ وشأنٌ يف هذه املدينة وقد وم

من فعله وقوله ما يدلُّ على فضلِ الصالة يف مسجد قباء.أما فعلُه   الْنبِي، وقد جاء عن يومأُسسا على التقوى من أولِ 
وأما قولُه )١٥٠( فيصلِّي فيه ركعتني)ماشيا وراكبا  كَانَ النبِى يأْتى مسجِد قُباٍء كُلَّ سبتفعن عبد اهللا بن عمر قال: (

.والصالة  تشملُ )١٥١( (من تطهر يف بيته مثَّ أتى مسجد قُباء فصلَّى فيه صالةً كان له أجر عمرة) انه قالفقد ثبت 

                                                 
  رواه البخاري ومسلم. -١٥٠
  رواه ابن ماجه وغريه. -١٥١
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  الفرض والنفلَ.
ومما اشتملت عليه الْمدينةُ الْمنورةُ مسجد القبلتني: وهو املكان الذي نزل فيه التشريع اإلهلي بتغيري القبلة من  -٨

املسجد األقصى إىل املسجد احلرام. وكان تغري القبلة يف مسجد بين سامل سبباً لتغري امسه اىل مسـجد القبلـتني،   
ركعتني منها اىل جهة املقدس فلما نزلت آية حتويل القبلة اسـتدار مـع    بِيالْنالظهر، وقد صلى  وذلك يف صالة
أول صـالة   يومال هذاوكانت صالة العصر من .وصلى الركعتني الباقيتني اىل املسجد احلرام الْكَعبةاملسلمني جتاه 

 املشرفة. الْكَعبةكاملة صالها جتاه 
جاء يف فضل جبل أحد حديث مشهور عن أنس بن مالـك  ومما اشتملت عليه الْمدينةُ الْمنورةُ جبل أحد :  -٩

هبحنا ونبحلٌ يبذَا جـد     .)١٥٢()  رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عنه : ( هوعنـد جبـل أُح
هجرية، واستشهِد فيها سبعون من الصحابة الكرام، ودفنوا مجيعـا يف أرض   ٣الشهرية يف سنة  موقعة أحد دارت
قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا  : "  ). الَ : (هذه قُبور إِخوانِناوقَد زارهم رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم وقَ .املوقعة

ويستحب أيضا زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد للدعاء هلم واالستغفار ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كـان  
   ")١٥٣(يقصد ذلك مع أن هذا مشروع جلميع موتى املسلمني

في الْجِهة الشرقية للْمسجِد النبوي الشرِيف ، علَى  مقربة البقيع تقَع الْمنورةُ ومما اشتملت عليه الْمدينةُ -١٠
ؤالْم اتهأُمانُ رضي اهللا عنه وثْمع ننِيمؤالْم ريأَم نفا دهيفه ، ويف لَةبقْبِلِ القتسارِ مساُهللاي يضر ننِيم  ، نهنع

وقَد  .هللا عنهموكَثير من آلِ بيت رسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم والصحابة والتابِعني واَألئمة والصالحني رضي ا
لذَلك يسن لَك أَنْ تغتنِم  . الْمغفرةكَانَ رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم يكْثر من زِيارة البقيعِ ويدعو اَهللا َألهله بِ

) : مهرتقُلْ إِذَا زولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم . وساًء بِردهِم ، اقْتتارزِيل ةنيدبِالْم كودجةَ ولِ  فُرصلَى أَهع الَمالس
 ) ويرحم اُهللا الْمستقْدمني منا والْمستأْخرِين ، وإِنا إِنْ شاَء اُهللا بِكُم لَالَحقُونالديارِ من الْمؤمنِني والْمسلمني ، 

)١٥٤(.  
  
  
  

                                                 
  ) .١٣٦٥) ومسلم (٢٨٨٩رواه البخاري ( -١٥٢
  . ١٧/٤٧٠جمموع الفتاوى  -١٥٣
   .٩٧٤رواه مسلم   -١٥٤
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  رسولصفة زيارة مسجد ال
الْنبِي : كما يقول يسن لك أن تذهب إىل املدينة يف أي وقت بنية زيارة املسجد النبوي والصالة فيه ألن الصالة فيه 

)امرالْح جِدسإِلَّا الْم اجِدسالْم نم اهوا سيمف لَاةص أَلْف نلُ مي أَفْضجِدسي ملَاةٌ فبادر بعد دخولك بصالة   )١٥٥()ص
وإال . روضة من رياض اجلنة " ومنربيبني بييت  ما" الْنبِي لقولفحسن الشريفة حتية املسجد وإن كانت يف الروضة 

السالم  " صوت: امه مستقبالً له مث قل بأدب وخفضوقف أم الْنبِيمث اذهب إىل قرب  ففي أي مكان من املسجد
من أحد يسلم علي إال رد اهللا علي روحي حىت أرد عليه  ما" ورد من حديثملا ورمحة اهللا وبركاته  الْنبِيعليك أيها 

الوسيلة والفضيلة وابعثه املقام احملمود  حممدا اللهم َآت "وقل : ، اهللا رسولاللهم صل وسلم على "وقل :  السالم"
 الْنبِيفأنت اآلن تقف أمام حممد، وما أحسن االسم واملسمى ،وهو   الذي وعدته. اللهم أجزه عن أمته أفضل اجلزاء "

 وإذا تذكرته أقبلت الذكريات من كل جانب . املتعبد إذا ذكرته هلت الدموع السواكب ، العظيم يف سورة عم ،
يف غار حراء ، صاحب الشريعة الغراء ، وامللة السمحاء ، واحلنيفية البيضاء ، وصاحب الشفاعة واإلسراء ، من له 

ائمة  يامن املقام احملمود ، واللواء املعقود ، واحلوض املورود ، هذا هو النور املبارك يا من أبصر ، هذا هو احلجة الق
أدبر ، هذا الذي أنذر وأعذر ، وبشر وحذر ، وسهل ويسر ، أنه احلبيب األريب النجيب عليه أزكى صالة وأمت 

  تسليم وترحيب .
فتسلم عليه وتدعو له باملغفرة والرمحة والرضى.  مث تتحول قليالً    مث تتحول قليالً إىل ميينك لتقف أمام قرب أيب بكر 

فتسلم عليه وتدعو له باملغفرة والرمحة والرضى. وال جيوز ألحد أن يتمسح حبديد    قرب عمرإىل ميينك لتقف أمام 
قضاء حاجة، أو تفريج كربة، أو شفاء مريض، ألن ذلك  رسولاحلجرة النبوية أو يقَبّلها وال جيوز ألحد أن يسأل ال

سأل اهللا واذ استعنت فاستعن باهللا .و يسن لك أن تذهب إىل مسجد اكله ال يطلب إال من اهللا تعاىل ، فاذا سألت ف

                                                 
  )  صحيح لغريه ١١٧٥صحيح الترغيب برقم ( -١٥٥
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وعشرة آالف من    وترغيبه فيه.  ويسن لك أن تزور مقربة البقيع وفيها قرب عثمان  الْنبِيقباء فتزوره وتصلي فيه لفعل 
ويدعو هلم، ان يزورهم ك  الْنبِيتسلم عليهم وتدعو هلم؛ ألن    الصحابة الكرام ، وتزور شهداء أحد ومنهم محزة

 السالَم علَيكُم أَهلَ الديارِ من الْمؤمنِني والْمسلمني وإِنا إِنْ شاَء اللَّه  (وعلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: 
واما غري ذلك من األماكن فليس من السنة زيارا وامنا تكون جتوال  )١٥٦(  )لَالَحقُونَ أَسأَلُ اللَّه لَنا ولَكُم الْعافيةَ

 وسياحة كزيارة املساجد السبعة أو زيارة مسجد القبلتني أو زيارة مطبعة القرآن الكرمي يف املدينةالْمنورة . 
عربات هيجها الفؤاد وكتبتها املقـل  والعربة بل  الدمعةوأخريا :ال تنس وأنت يف البقاع املقدسة الطاهرة أن تذرف 

قال املعصوم عليه الصالة والسـالم  ويف ظالل قرب احلبيب املصطفى فقد .  عرفَاتو مزدلَفَةو منىباملداد يف أحضان 
العربات يا عمر فقل يل بربك عمن مل يبك يف هذا املكان..ومن مل تبلل لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : هنا تسكب 

دموعه األدران.هذا هو اخلسران..هذا هو اخلسران.. دمعة تسابق األريج . ومتازح دموع احلجيج . طاملا حبست يف 
نة بـأذن اهللا وفضـله   اجر .. يف هذه الدمعة: استشعار للمنة وعمل بالسنة ليكون املآل للج يوماحملاجر . وهاهي ال

ل بقالتائبني.... وتانثر العربات..واسكب الدمعات يف هذه العرصات عساك أن ترحم مع املرحومني وتقال مع فومنه.
رجع عارياً أي:  .)١٥٧(" من حج للَّه فَلَم يرفُثْ ولَم يفْسق رجع كَيومِ ولَدته أُمه "كما قال الْنبِي األمني  مع املقبولني.

  ليس عليه ذنب وال خطيئة.وقال النووي: "الْحج املربور هو الذي مل خيالطه إمث".من الذنوب ، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
وفيه: استحباب هذَا الْقَول لزائرِ الْقُبور . وفيه : ترجِيح لقَولِ من قَالَ : في قَوله (  )٤٠١/ ص  ٣(ج  -النووي على مسلم ويف شرح  -١٥٦

. نِنيمؤم مار قَول دأَه اهنعأَنَّ م ( نِنيمؤم مار قَود كُملَيلَام عس  
 )  ١٥٢١أخرجه البخاري برقم ( -١٥٧
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  من أحكام احلائض يف احلج والعمرة 
  
  

وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : ( إين ال أُحل املسجد حلائض وال ،  ال جيوز للحائض أن متكث يف املسجد -١
، فالعابرة ال بأس عليها أن متر من باب إىل باب ، أو تدخل تأخذ حاجة من منه ولكن هلا أن تعرب )  جنب

، كوقوفها  وال بأس أن حتضر احلائض عند باب املسجد لسماع الدروس واملواعظ .كحذاء أو متاع  املسجد
خارج املسجد احلرام أو املسجد النبوي أو مسجد قباء .وجيوز أن متكث يف املسعى بني الصفا واملروة لكونه 

 خارج املسجد احلرام . 
املرأة احلائض اليت حاضت قبل أن حترم ميكنها أن حترم وهي حائض ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر أمساء بنت  -٢

 . أن تغتسل بثوب وحترم -حني نفست يف ذي احلليفة  -اهللا عنه وعنها  عميس امرأة أيب بكر رضي
ال تمنع املرأة احلائض من دخول مكة وال املدينة ، وليس يف النصوص ما مينعها من دخوهلما ، فالنساء الاليت يأتني  -٣

ئشة رضي اهللا عنها للحج والعمرة ميكن أن يكن حيضاً وهن ممنوعات من الطواف بالبيت فقط ، وقد كانت عا
مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع ، وحاضت قبل دخول مكة ، ومل مينعها صلى اهللا عليه وسلم من 
دخوهلا حىت تطهر ! بل أمرها أن تفعل مجيع مناسك احلج إال الطواف بالبيت ، فإا تؤجله حىت تطهر ، فقال 

فْعا يي ملرِي).صلى اهللا عليه وسلم : ( افْعطْهى تتح تيي بِالْبطُوفأَنْ ال ت رغَي اجلُ الْح 
أما الغالف املنفصل عن املصحف ، الذي هو عبارة عن كيس يدخل  ، مس القرآن بال حائلللحائض ال جيوز  -٤

س متأن  للحائض وجيوز . فيه املصحف وخيرج منه ، فال حرج يف ملسه بدون طهارة ، ولو كان املصحف بداخله
كتب التفسري ، يف قول مجهور الفقهاء ، إال أن منهم من قيد ذلك بكون ما فيه من التفسري أكثر مما فيه من 

  .القرآن ، ومنهم من مل يشترط ذلك
وذهب بعض أهل العلم إىل جواز قراءة .  مجهور الفقهاء على حرمة قراءة احلائض للقرآن حال احليض حىت تطهر -٥

. مالك ، ورواية عن أمحد اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية ورجحه الشوكايناحلائض للقرآن وهو مذهب 
ولذلك فإذا أرادت احلائض أن تقرأ يف املصحف فإا متسكه بشيء منفصل عنه كخرقة طاهرة أو تلبس قفازا ،  

املصحف أو تقلب أوراق املصحف بعود أو قلم وحنو ذلك ، وجلدة املصحف املخيطة أو امللتصقة به هلا حكم 
.يف املس 
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الكتيبات الدينية اليت ال حرج على احلائض يف قراءة و ال حرج أن تقرأ احلائض األدعية املكتوبة يف مناسك احلج -٦
 توزع يف مكة واملدينة أو غريمها .

ال يشترط الوضوء للسعي وهو مذهب األئمة األربعة أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد ، و جيوز للحائض أن  -٧
رضي اهللا  –بني الصفا واملروة ، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل مينع احلائض إال من الطواف فقال لعائشة تسعى 
  . " : " افعلي ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت -ملا حاضت  –عنها 

احلائض إن كانت هذه الكدرة من مقدمات احليض فهي حيض ، ويعرف ذلك باألوجاع واملغص الذي يأيت  -٨
عادة ، أما الكدرة بعد احليض فهي تنتظر حىت تزول ألن الكدرة املتصلة باحليض حيض ، لقول عائشة رضي اهللا 

 .عنها : ال تعجلن حىت ترين القصة البيضاء
يه الذكر والتكبري والتسبيح والتحميد ، والتسمية على األكل وغريه ، وقراءة احلديث والفقه والدعاء والتأمني عل -٩

شيء ، فقد ثبت يف الصحيحني وغريمها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى احلائض منه اع القرآن فال حيرم علواستم
 .كان يتكيء يف حجر عائشة رضي اهللا عنها وهي حائض فيقرأ القرآن

تمنع الدورة الشهرية أيام احلج حىت تطوف مع الناس وال تتعطل لال حرج أن تأخذ املرأة حبوب منع احلمل  -١٠
 . عمال احلج ، وإن وجد غري احلبوب شيء مينع من الدورة فال بأس إذا مل يكن فيه حمذور شرعاً أو مضرةعن أ
، فال يأخذ حكم احليض ألنه ليس دماً مستمراً نزول الدم بعد انقطاع احليض ال يعترب حيضا وامنا استحاضة  -١١

 .والصالة والوضوء لوقت كل صالة  الطواف ها، وجيب علي
احلائض طواف وداع ، وهذا من ختفيف الشرع وتيسريه على النساء ، فللمرأة احلائض أن تعود ليس على   -١٢

  مع أهلها وإن مل تطف طواف الوداع .
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  عامةأدعية 
  

والثناء اللَّهم لك احلمد كله ، ولك امللك كله ، وبيدك الْخير كله ، وإليك يرجع األمر عالنيته وسره ، أَهل احلمد 
  أَنت ، ال إله إال أَنت سبحانك إنك علَى كُلّ شيء قدير .

  اللَّهم اغفر لنا جميع ما سلف منا من الذُّنوب ، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا ، ووفقنا لعمل صاحل ترضي به عنا 
تبه علَيه األصوات ، يا عظيم الشأن ، يا واضح اللَّهم يا سامع كُلّ صوت ، ويا بارئ النفُوس بعد املوت ، يا من التش

  الربهان ، يا من هو كُلّ يوم في شأن ، اغفر لنا ذنوبنا إنك أَنت الغفور الرحيم .
  ة اللَّهم يا عظيم العفو ، يا واسع املغفرة ، يا قريب الرمحة ، يا ذا اجلالل واإلكرام ، هب لنا العافية في الدنيا واآلخر

اللَّهم يا حي يا قيوم فرغنا ملا خلقتنا لَه ، وال تشغلنا مبا تكفلت لنا به ، واجعلْنا ممن يؤمن بلقائك ، ويرضي بقضائك 
  ، ويقنع بعطائك ، وخيشاك حق خشيتك .

  اللَّهم اجعل رزقنا رغداً ، وال تشمت بنا أحداً .
يفين ، وهب لنا اليقني الَّذي ال تسكن النفُوس إال إليه ، وال يعول في الدين إال اللَّهم رغبنا فيما يبقي ، وزهدنا فيما 

  عليه .
اللَّهم إنا نسألك بعزك الَّذي ال يرام وملكك الَّذي ال يضام وبنورك الَّذي مأل أركَانَ عرشك أن تكفينا شر ما أمهنا 

  ات أعمالنا .وما ال تم به وأن تعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئ
  اللَّهم يا عليم يا حليم يا قوي يا عزيز ياذَا املن والعطا والعز والكربياء يا من تعنوا لَه الوجوه وختشع لَه األصوات .

  وفقنا لصاحل األعمال وأكفنا حباللك عن حرامك وبِفَضلك عمن سواك إنك علَى كُلّ شيء قدير .
ن عندك دي بِها قلوبنا ، وجتمع بِها مشلنا ، وتلَم بِها شعثنا ، وترفع بِها شاهدنا ، وحتفظ اللَّهم إنا نسألك رمحة م

  بِها غائبنا ، وتزكي بِها أعمالنا ، وتلهمنا بِها رشدنا ، وتعصمنا بِها من كُل سوء يا أرحم الرامحني .
لَيارزقنا من فضلك ، واكفنا شر خلقك ، واحفظ ع ما ديننا وصحة أبداننا .اللَّهن  

  اللَّهم يا هادي املضلني ويا راحم املذنبني ، ومقيل عثرات العاثرين ،
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نسألك أن تلحقنا بعبادك الصاحلني الَّذي أنعمت علَيهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني آمني يا رب 
  العاملني .

الدرجات ، يا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذا الطول ال إله إال أَنت اللَّهم يا عاملَ اخلفيات ، ويا رفيع 
  إليك املصري .

  نسألك أن تذيقنا برد عفوك ، وحالوة رمحتك ، يا أَرحم الراحمني وأرأف الرائفني وأكرم األكرمني .
عنا وحشة اإلساءة ، وطهرنا من دنس الذُّنوب ،  اللَّهم اعتقنا من رق الذُّنوب ، وخلصنا من أشر النفُوس ، وأذهب

  وباعد بيننا وبني اخلطايا وأجرنا من الشيطان الرجيم .
  اللَّهم طيبنا للقائك ، وأهلنا لوالئك وأدخلنا مع املرحومني من أوليائك ، وتوفنا مسلمني وأحلقنا بالصاحلني .

تالوة كتابك ، واجعلْنا من حزبك املفلحني ، وأيدنا جبندك اللَّهم أعنا علَى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ، و
  املنصورين ، وارزقنا مرافقة الَّذين أنعمت علَيهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني .

توكلني علَيه ، انقطع اللَّهم يا فالق احلب والنوي ، يا منشيَء األجساد بعد البلي يا مؤوِي املنقطعني إليه ، يا كافي امل
الرجاَء إال منك ، نسألك أن متطر حمل قلوبنا من سحائب برك وإحسانك وأن توفقنا ملوجبات رمحتك وعزائم 

  مغفرتك إنك جواد كرمي رؤوف غفور رحيم .
ياً صادقاً ، وعمالً متقبالً ، ونسألك بركة احلياة وخا نسألك قلباً سليماً ، ولسانإن مر احلياة ، ونعوذ بك من شر اللَّه

  احلياة وشر الوفاة .
اللَّهم إنا نسألك بامسك األعظم األغر األجل األكرم الَّذي إِذَا دعيت به أجبت وإِذَا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا 

شعت لَه وتستر عيوبنا .ونسألك بوجهك الكرمي أكرم الوجوه ، يا من عنت لَه الوجوه ،وخضعت لَه الرقاب ، وخ
  األصوات ، ياذَا اجلالل واإلكرام .

 كتمحبِر ، تء عليم ، ال إله إال أَنيء قدير ، وبكل شيلَى كُلّ شع ويا حي يا قيوم ، يا مالك امللك ، يا من ه
  نستغيث ، ومن عذابك نستجري .

  مبعصيتك . اللَّهم اجعلنا خنشاك حيت كأننا نراك ، واسعدنا بتقواك ، وال تشقنا
اللَّهم إنك تسمع كالمنا ، وتري مكاننا ، وتعلَم سرنا وعالنيتنا ال خيفي علَيك شيء من أمرنا نحن البؤساء الفقراء 

  إليك ، املستغيثون املستجريون الوجلون املشفقون املعترفون بذنوبنا .
  وندعوك دعاء اخلائف الضرير . نسألك مسألة املسكني ، ونبتهل إليك ابتهال املذنب الذليل ،
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اللَّهم يا من خضعت لَه رقابنا ، وفاضت لَه عباراتنا ، وذلت لَه أجسامنا ، ورغمت لَه أنوفنا ال جتعلنا بدعائك 
  أشقياءا ، وكن بنا رؤوفاً يا خير املسؤلني .

بعطائك ، يا أرأف الرائفني ، وأرحم  اللَّهم إنا نسألك نفساً مطمئنة ، تؤمن بلقائك وترضي بقضائك ، وتقنع
  الرامحني .

  اللَّهم إنا نسألك التوفيق ملا حتبه من األعمال ، ونسألك صدق التوكل علَيك ، حسن الظن بك يا رب العاملني .
  اللَّهم اجعلنا من عبادك املخبتني ، الغر احملجلني الوفد املتقبلني يا أرحم الرامحني .

  هم إنا نسألك حياة طيبة ، ونفساً تقية ، وعيشة نقية ، وميتة سوية ، ومرداً غَير خمزٍ وال فاضح .اللَّ
  اللَّهم اجعلنا من أَهل الصالح والنجاح والفالح ، ومن املؤيدين بنصرك وتأييدك ورضاك يا رب العاملني .

ممن تشاء وتعزمن تشاء وتذل من تشاء بيدك الْخير إنك علَى " اللَّهم مالك امللك تؤيت امللك من تشاء وترتع امللك 
  كُلّ شيء قدير" .

يا ودود ياذَا العرش ايد يا مبديء يا معيد يا فعال ملا تريد نسألك بنور وجهك الَّذي مأل أركَانَ عرشك وبقدرتك 
 إله إال أَنت أن تغفر ذنوبنا وسيئاتنا وأن تبدهلا اليت قدرت بِها علَى جميع خلقك وبِرحمتك اليت وسعت كُلّ شيء ال

  لنا حبسنات إنك جواد كرمي رؤوف رحيم .
  امحني .اللَّهم افتح لدعائنا باب القبول واإلجابة واغْفر لَنا ولوالدينا وجميع املُسلمين بِرحمتك يا أرحم الر

  ه أمجعني .وصلي اهللا علَى محمد وآله وصحب
اب اللَّهم عافنا يف أبداننا ويف أمساعنا ويف أبصارنا اللَّهم أَنا نعوذ بك من الفقر والكفر ، اللَّهم أَنا نعوذ بك من عذ

 . تالقرب ال إله إِال أَن  
 . عا نعوذ بك من علم ال ينفع وعمل ال يرفع ودعاء ال يسمأَن ماللَّه  
  اللَّهم أَنا نعوذ بك من زوال نعمتك وحتول عافيتك وفجأة نقمتك ، 

  اللَّهم أغننا بالعلم وزينا باحللم وأكرمنا بالتقوى ومحلنا بالعافية . 
اللَّهم أَنا نسألك صحة يف إميان وإميانا يف حسن خلق وجناحا يتبعه فالح ، ورمحة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا 

.   
اللهم: إين أسألك العفو والعافية يف ديين ودنياي وأهلي ومايل. اللهم استر عورايت، وَآمن روعايت، اللهم احفظين من 

  بني يدي ومن خلفي، وعن مييين وعن مشايل ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أُغتال من حتيت. 
مبصري. ال إله إال أنت. اللهم إين أعوذ بك من الكفر : عافين يف بدين، اللهم عافين يف مسعي، اللهم عافين يف اللَّه
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والفقر ومن عذاب القرب، ال إله إال أنت. اللهم أنت ريب ال إله إال أنت خلقتين وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك 
 ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنيب، فاغفر يل، إنه ال يغفر الذنوب إال
أنت. اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، ومن البخل واجلنب، وأعوذ بك من غلبة 

صالحاً وأوسطه فالحاً، وآخره جناحاً، وأسالك خريي الدنيا  يومالدين، وقهر الرجال. اللهم اجعل أول هذا ال
  واآلخرة يا أرحم الرامحني. 

مالرضى بعد القضاء، وبرد العيش بعد املوت، ولذة النظر إىل وجهك الكرمي، والشوق إىل لقائك، يف : إين أسألك اللَّه
غري ضراء مضرة، وال فتنة مضلّة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلًم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة أو ذنباً 

  ال تغفره. 
ماللَّهإىل أرذل الع مر. اللهم اهدين ألحسن األعمال واألخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت.. : إين أعوذ بك أن أرد

  واصرف عين سيئها ال يصرف عين سيئها إال أنت. 
مأصلح يل ديين، ووسع يل داري، وبارك يل يف رزقي. اللهم إين أعوذ من القسوة والغفلة والذلّة واملسكنة، اللَّه :

  سمعة والرياء. وأعوذ بك من الصمم والبكم واجلذام وسيئ األسقام. وأعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق وال
اللهم: آت نفسي تقواها، وزكها أنت خري من زكاها، أنت وليها وموالها. اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع، 

  وقلب ال خيشع ونفس ال تشبع، ودعوة ال يستجاب هلا. 
مما مل أعمل، وأعوذ بك من شر ما علمت، ومن شر ما مل أعلم.  : إين أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شراللَّه

  اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك، وحتول عافيتك، وفجاءة نقمتك، ومجيع سخطك. 
مإين أعوذ بك من اهلدم والتردي ومن الغرق واحلرق واهلرم، وأعوذ بك من أن يتخبطين الشيطان عند املوت، اللَّه :

  ت لديغا، وأعوذ بك من طمع يهدي إىل طبع. وأعوذ بك من أن أمو
مإين أعوذ بك من منكرات األخالق واألعمال واألهواء واألدواء، وأعوذ بك من غلبة الدين، وقهر الرجال، اللَّه :

  ومشاتة األعداء. 
مليت إليها معادي، : أصلح يل ديين الذي هو عصمة أمري، وأصلح يل دنياي اليت فيها معاشي، وأصلح يل آخريت االلَّه

واجعل احلياة زيادة يل يف كل خري، واجعل املوت راحة يل من كل شر، رب أعين وال تعن علي، وانصرين وال تنصر 
  علي، واهدين ويسر اهلدى يل. 

ماهاً منيباً، رب تقبل توبيت، واغسل حوبيت، واللَّهأجب : اجعلين ذكارا لك، شكارا لك، مطواعاً لك، خمبتاً إليك، أو
  دعويت، وثبت حجيت، واهد قليب وسدد لساين، واسلل سخيمة صدري. 
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مإين أسألك الثبات يف األمر، والعزمية على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلباً سليماً، اللَّه :
  أنت عالّم الغيوب. ولساناً صادقاً، وأسألك من خري ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، و

مأهلمين رشدي، وقين شر نفسي. اللَّه :  
مإين أسألك فعل اخلريات وترك املنكرات، وحب املساكني، وأن تغفر يل وترمحين، وإذا أردت بعبادك فتنة، اللَّه :

  فتوفين إليك غري مفتون. 
ماللهم إين أسألك خري املسألة، وخري : إين أسألك حبك وحب من حيبك، وحب كل عمل يقربين إىل حبك. اللَّه

الدعاء وخري النجاح، وخري الثواب، وثبتين وثقّل موازيين، وحقق إِمياين، وارفع درجيت، وتقبل صاليت وعبادايت، 
  واغفر خطيئايت، وأسألك الدرجات العلى من اجلنة. 

مه وباطنه، والدرجات العلى من اجلنة. : إين أسألك فواتح اخلري وخوامته وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهراللَّه  
  اللهم: إين أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتطهر قليب، وحتصن فرجي، وتغفر يل ذنيب. 

ملُقي، ويف أهلي، ويف حمياي، ويف عملي، وتقبل اللَّهلْقي، ويف خإين أسألك أن تبارك يف مسعي، ويف بصري، ويف خ :
  حسنايت، وأسألك الدرجات العلى من اجلنة. 

مإين أعوذ بك من جهد البالء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، ومشاتة األعداء، اللهم مقلِّب القلوب ثبت قليب اللَّه :
  على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. 

مُنا، واعطنا وال حترمنا، وآثرنا وال تؤثر علينا. اللهم أحسن عاقباللَّه تنا يف األمور : زدنا وال تنقصنا، وأكرمنا وال
  كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة. 

مون به اللَّه اقسم لنا من خشيتك ما حتول به بيننا وبني معصيتك، ومن طاعتك ما تبلّغنا به جنتك، ومن اليقني ما :
ل ثأرنا على من ظلمنا، علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأمساعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا، واجع

وانصرنا على من عادانا، وال جتعل الدنيا أكرب مهِّنا وال مبلغ علمنا، وال جتعل مصيبتنا يف ديننا وال تسلط علينا بذنوبنا 
  من ال خيافك وال يرمحنا. 

مة، : إين أسألك موجبات رمحتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسالمة من كل إمث، والاللَّهفوز باجلن
  والنجاة من النار. 

مال تدع لنا ذنباً إال غفرته، وال عيباً إال سترته، وال مهاً إال فرجته، وال ديناً إال قضيته، وال حاجة من حوائج اللَّه :
  الدنيا واآلخرة هي لك رضا ولنا فيها صالح إال قضيتها يا أرحم الرامحني. 

ما : إين أسألك رمحة من عندكاللَّه ا غائيب وترفع ا شعثي وحتفظ لُما أمري، وت ا قليب، وجتمع دي ،
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  شاهدي، وتبيض ا وجهي، وتزكي ا عملي، وتلهمين ا رشدي، وترد ا الفنت عين، وتعصمين مب من كل سوء. 
مهذا الدعاء ومنك اإلجابة، وهذا اجلهد وعليك التكالن.  اللَّهكبانَ رحبفُونَ سصا يمع ةزالْع بلَى *  رع المسو

نيلسرالْم  *نيالَمالْع بر لَّهل دمالْحو . 
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 اخلامتة
خالل موسـم   االذي أمضيت يف كتابة مباحثه ةاملتواضع الرسالة... ها أنذا ألقي عصا التسيار، فأصل إىل اية هذا 

بعد مجعها، وإين يف ختام هذا البحث أضع  ابعد سربها، ونظمت أطرافه ا/م فخربت جوانبه 2102احلج هلذا العام 
القلم ألجته باحلمد اخلالص للذي بنعمته تتم الصاحلات على ما أمد به من عون، كنت ال أفتأ أحس بـه يف الفكْـر    

  قوة، ويف الروح صفاء وشفافية، ويف البصرية نفاذاً.  
وإنه لقمن بكل واقف على هذا البحث أن يسدد ما به من خلل وأن يستر ما فيه من زلل، فلقد علمت أنه ليس من 
العصمة أمان خصوصاً إذا صدر الكاتب عن وفاض ليس فيه من العلم إال القليل وكتب بقلم كليل. فاللّهم ال تعذب 

، وال روحـاً  حلج بيتك شريعتك، وال قلباً يعتصر  ا منأن يبلغ حكم، وال لساناً أراد بيان شرعككتبت تريد  يداً 
 أرادت أن ترفرف يف ظالل عدلك، وال حترمين بفضلك خري ما عندك بشر ما عندي. واحلمد هللا رب العاملني.  
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  من كُتبِ املؤلف
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  

  ملحوظة   الكتاب 
  الْماجِستريِ  االختالف الفقهي وأثره على وحدة األمة االسالمية       

  الدكْتوراة  مفهوم العدالةاالجتماعية عند بعض املفكرين املسلمني
  /صفحة٢٠٠  مفهوم العدالة يف النظام االجتماعي يف االسالم
  /صفحة٢٠٠  مفهوم العدالة يف النظام االقتصادي يف االسالم

  /صفحة٢٠٠  العدالة يف نظام احلكم يف االسالم .مفهوم 
  /صفحة٢٠٠  .مفهوم العدالة يف نظام العقوبات يف االسالم 

  دار العلوم   .السحر والشعوذة يف ضوء الكتاب والسنة 
  /صفحة ٢٠٠                     (دار العلوم)         .                    الطريق اىل حترير القدس 

  /صفحة١٥٠  الوداع فوائد وفرائد .خطبة 
  /صفحة١٥٠  التبيان يف روض البيان

  /صفحة١٠٠  ليلة القدر نفحات ولفحات .
ةرسالْح موي مهرذأَنصفحة١٠٠  ( طرابلس )   . و/  

  /صفحة١٠٠٠  ( جزآن )            ملسات البيان من روض القرآن            
  / صفحة١٠٠  الْفَاصلَةُ يف اَألحداث الْعاملَية املقْبِلَةاَألخبار النبوِيةُ 

  /صفحة٦٠  األقصى بني العدوان املبني واخلذالن املهني 
  /صفحة٦٠  اخلالصة يف مناسك احلج والعمرة والزيارة 
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  فهرس احملتويات 

  
  

  الصفحة  املوضوع
    املقدمة

    أنواع الْحج

ة ةُفَصرمالْع    

    تكرار الْعمرة

    صفة الْحج

    فريضة الْحج بني التيسري والتعسري

    الْكَعبة املشرفة

    ركْن الْحجرالْأَسود

    مقام إبراهيم

    ماْء زمزم

    غار حراء وغار ثور 

    يوم عرفَة

    الْحج املربور

    الْمدينةُ الْمنورةُ

    زيارة مسجد الرسولصفة 

    من أحكام احلائض يف احلج والعمرة 

    عامةأدعية 

 


