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افتتاحية

احلم�د هلل رب العامل�ن، والصاة والس�ام عىل س�يدنا 
حممد وعىل آله وصحبه وَمْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..

وبع���د: فيرس » دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري 
م إصداَره�ا اجلدي�د » الحج  بدب��ي - إدارة البح��وث « أن تق�دِّ

مقاصد وآداب « جلمهور القراء من الس�ادة الباحثن واملثقفن 
واملتطلعن إىل املعرفة.

وت�أيت ه�ذه الرس�الة املخت�رة هدي�ة حلج�اج بي�ت اهلل 
احلرام، وقد هتيأوا  لش�د الرحال، تبني هلم بعض مقاصد احلج 
ومستحباته وآدابه، من حني االستعداد إىل ما بعد الرجوع منه، 
واملع�اين والقي�م التي ينبغي أن يس�تصحبها احل�اج ويعيش هبا 

أثناء حجه، وإقامته بمكة املكرمة واملدينة املنورة.

تلك املعاين الدقيقة، واألهداف السامية التي حيققها احلج 
امل�رور، والت�ي كادت أن تغيب عن كثري م�ن حجاج بيت اهلل 
احل�رام، فجاءت هذه الرس�الة تذكريًا هلم، وتنش�يطًا هلممهم، 
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أم�ًا يف الوص�ول إىل ثمرات احل�ج العظيمة، وحتقي�ق أهدافه 
ومراميه، بإذن اهلل تعاىل.

وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء 
ألرسة آل مكت�وم حفظه�ا اهلل تع�اىل الت�ي حتب العل�م وأهله، 
وت�ؤازر قضاي�ا اإلس�ام والعروب�ة ب�كل متي�ز وإق�دام، ويف 
مقدمتها صاحب الس�مو الش�يخ حممد بن راش�د بن سعيد آل 
مكت�وم، نائب رئيس الدولة، رئيس جملس الوزراء، حاكم ديب 
الذي يش�يد جمتمع املعرف�ة، ويرعى البحث العلمي ويش�جع 

أصحابه وُطابه .

راج�ن اهلل الع�ي القدير أن ينفع األمة هب�ذا العمل، وأن 
يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يوفق اجلميع إىل مزيد من العطاء 

عىل درب التميز املنشود.

العامل�ن، وص�ىلىَّ اهلل  وآخ�ر دعوان�ا أن احلم�د هلل رب 
وس�لىَّم ع�ىل النىَّب�ي األم�ي اخلات�م س�ّيدنا حمم�د وع�ىل آل�ه 

وصحب�ه أمجعن.
            مدير إدارة البحوث  

        الدكتور سيف بن راشد اجلابري
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الـمـقـدمــة

احلم�د هلل رب العامل�ن، والص�اة والس�ام عىل 
أرشف املرس�لن، ورمح�ة اهلل للعاملن س�يدنا وموالنا 

حممد وعىل آله وصحبه أمجعن. 

أما بعد:

فهذه رس�الة خمترصة يف بيان بع�ض مقاصد احلج 
وبعض آدابه، من حن االستعداد له إىل ما بعد الرجوع 
منه، واملعاين التي ينبغي أن يستحرضها احلاج ويعيش 

هبا أثناء حجه. 

 وقد ُقِصَد من هذه الرس�الة تنش�يط مهم احلجاج 
والع�ار، ببي�ان املقص�ود باحل�ج، وكيف يمث�ل معنى 
اهلجرة إىل اهلل والتسليم له، وأنه رحلة روحية، وسياحة 
مع اهلل عز وجل، وإعان بذكره وتوحيده تعاىل للدنيا 
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كله�ا، يمأل كل نس�ك في�ه أو حركة أو س�كنة حاوة 
االفتقار إىل اهلل، والتلذذ بطاعة اهلل. 

 وهذه الرس�الة تذكرة للحجاج، تصحبهم خال 
الكث�ر من مناس�كهم وأعاهلم، وقد ُقِص�َد منها أيضًا 
بيان بعض املستحبات من األعال أثناء احلج واإلقامة 
بمكة أو املدينة املنورة، ومل يقصد منها تتبع أحكام احلج 
من األركان والواجبات والس�نن، وإن اش�تملت عىل 

بعضها، فهي ال تغني عن مراجعة كتب األحكام.  

أهي�ا احل�اج الكري�م أمح�ُد اهلل إلي�ك ع�ىل ه�ذه 
العب�ادة العظيمة،والفريضة املتممة ألركان اإلس�ام، 
وأس�أل اهلل يل ولك التيس�ر والقبول واحل�ج املربور، 
وأن يشكر س�عيك وحيقق أملك، وترجع من حجتك 

بأفضل ما أعطى اهلل لعباده الصاحلن. 
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أهيا املقبل عىل اهلل والس�اعي إىل حرم اهلل ُحقىَّ لك 

أن تف�رح، وحتمد رب�ك: ﴿ک  گ    گ  گ   گ  

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ﴾���، وأسأله تعاىل أن 
تكون ممن دخلوا يف قوله تعاىل: ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   ھ  ھ            ھ  ﴾���. 

فامْح�د اهلل أن جعل�ك يف عب�ادة جزاؤه�ا أن تغفر 

الزالت وتبيض الصحائ�ف، وهتدم الذنوب، ويرجع 

منها صاحبها كي�وم ولدته أمه: »َمْن َح�جَّ َهَذا الَبْيَت، 

ُه«���، بل  َفَل�ْم َيْرُفْث، َوَلْ َيْفُس�ْق، َرَجَع َكَي�ْوَم َوَلَدْتُه ُأمُّ

جعل جزاءها أعظم من ذل�ك، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلُعْمَرُة إىَِل 

��� سورة يونس 58.  
��� سورة السجدة �7.

��� متفق عليه، أخرجه البخاري برقم ��449 ،��7�4، ومسلم 
برقم ����50.
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وُر َلْي�َس َلُه َجَزاٌء  �اَرٌة ملَِا َبْينَُه�َ�، َواحَلجُّ امَلْرُ اْلُعْم�َرِة َكفَّ

إاِلَّ اجَلنَُّة«���. 

وامْح�د اهلل أن جعل�ك يف خ�ر الوف�ود وأكرمه�ا 

ر ه�م وف�د اهلل، املهاج�رون  علي�ه، فاحلج�اج والُع�اىَّ

إلي�ه، الواف�دون علي�ه، وقد دع�ا لك رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

باملغف�رة أنت ومن اس�تغفرت له، فإن دعوته س�بحانه 

أجابك، وإن س�ألته خملصًا أعطاك، بل يش�فعك فيمن 

تشفعت فيه.  

وامْح�د اهلل أن جعل�ك يف عبادٍة املتابع�ُة بينها تنفي 

الفق�ر والذن�وب، وأن�ك مه�ا حتركت م�ن حركة أو 

خطوت فيها خطوة كتب اهلل لك هبا حسنة، وحما عنك 

��� متف�ق علي�ه، أخرج�ه البخ�اري ��/6�9، رق�م ���68، 
ومسلم ��/�98، رقم ���49.
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هبا سيئة ورفع لك هبا درجة، وأنك مها أنفقت فيها من 

نفقة جعلها لك بسبعائة ضعف، وأخلفها عليك. 

وامْحد اهلل أنه س�يوردك موارد األنبياء واملرسلن، 

موارد التزود والعطاء ومضاعفة اجلزاء، فتزوره يف بيته 

ك�ا زاره األنبياء، وجتدد العهد كا جددوا، وتس�ر كا 

ساروا، وتلبي كا لبىَّْوا، وتقف كا وقفوا، وتشهد املنافع 

العظيم�ة الت�ي أعدها الكريم كا ش�هدوا: ﴿ڳ   

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ﴾���. 

وامح�د اهلل تع�اىل أن هي�أ ل�ك الكون ليش�هد لك 

ويلب�ي معك كلا َلبىَّْيت، ك�ا جاء عن احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص: »ما 

من ُمَلبٍّ يلبي إال لبَّى ما عن يمينه وعن ش�له من شجر 

��� سورة احل�ج �7.
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وحج�ر حتى تنقطع األرض هاهنا وهاهنا - يعني عن 

يمينه وعن شاله -«���. 

وامح�ده تعاىل أنه س�يدخلك يف مواقف يباهي اهلل 

عز وجل بأهلها مائكته، مواقف الطائفن، والواقفن 

بعرف�ة يطلبون وينتظرون رمح�ة رب العاملن، كا أخرب 

الص�ادق األمن ملسو هيلع هللا ىلص فق�ال: »إن اهلل ع�ز و جل ليباهي 

عب�ادي  إىل  انظ�روا  يق�ول:  بأه�ل عرف�ات  املائك�ة 

شعثًا غرًا«���. 

ماج�ه  واب�ن   ،�8�8 رق�م   ،�89/�� الرتم�ذي  أخرج�ه   ���
��/�974، رق�م �����9، والطرباين يف الكبر ���0/6، 
رقم �5740، وابن خزيمة ��76/4، رقم ��6�4، واحلاكم 

��/6�0، رقم ��656، والضياء يف املختارة.
��� أخرج�ه أمح�د �/�05، واب�ن خزيم�ة �8�9 اب�ن حب�ان 
�6�/9، رق�م ���85، واحلاك�م ��/6�6، رقم ��708، 

وقال اهليثمي: ��/���5 رجاله رجال الصحيح.
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واحلج جهاد، ولكنه جهاد ال شوكة فيه، فهو جهاد 
للنفس، وهو بالنسبة للمرأة والكبر والضعيف بمنزلة 
جهاد الرجال يف سبيل اهلل، ومن مات فيه ُكتب له أجر 

الغازي يف سبيل اهلل، ثم يبعث يوم القيامة ملبِّيًا. 

وقال اإلمام احلليمي: �احلج جيمع معاين العبادات 
كله�ا، فمن ح�ج فكأنا صام وص�ىل واعتكف وزكى 

ورابط يف سبيل اهلل وغزا����. 

فأن�ت يف عب�ادة عظيم�ة فامحد اهلل - ع�زىَّ وجلىَّ - 
عليها، واعِرف آداهبا وحافظ عليها. 

خطة هذه الرسالة: 

قس�مت ه�ذه الرس�الة إىل مقدمة وتوطئ�ة وأربعة 
فصول عىل النحو التايل:

��� نقًا عن مغني املحتاج للخطيب الرشبيني �� / �460. 
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مقدمة يف: الغرض من هذه الرسالة، وفضل احلج 
إمجاالً.

توطئة يف: بيان معنى احلج وفرضيته.

مرشوعي�ة  وحك�م  مقاص�د  يف:  األول  الفص�ل 
احلج.

الفصل الثاين يف: آداب احلاج ومستحبات األعال 
خال رحلة احلج.

الفص�ل الثال�ث يف: آداب زيارة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
وزيارة مسجده ومدينته ملسو هيلع هللا ىلص.

الفصل الرابع يف: آداب احلاج بعد حجه. 

•     •     •
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توطئة يف بيان معنى احلج وفرضيته

معنى احلج لغة ورشعًا: 

ال�َح�جُّ لغة: ه�و القص�د، أو القص�د إىل ُمَعظىٍَّم. 
وقال اخلليل: هو كثرة القصد إىل من تعظمه���. 

واحل�ج رشعًا: هو قصد البيت احل�رام ألداء ركن 
م�ن أركان الدي�ن، أو ه�و قصد بيت اهلل احل�رام ألداء 
عبادة خمصوصة برشوط خمصوصة، وهي النُّسك���.  

ْخ�ي: �هو  َ وأم�ا النُُّس�ُك: فقد قال اإلم�ام الرسىَّ
ُب به إىل اهلل تعاىل، ومنه سمي العابد  اسم لكل ما ُيَتَقرىَّ

��� ينظ�ر القاموس املحيط، واملغني البن قدامة �5 / �5، ومغني 
املحتاج �� / �459.

��� ينظ�ر فتح القدي�ر �� / ���0، واملغني البن قدامة �5 / �5، 
ومغن�ي املحت�اج �� / 459 - �460، والفق�ه املنهج�ي عىل 

املذهب الشافعي �� / ����.
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ناس�كًا، ولكنه يف لسان الرشع عبارة عن أركان احلج، 

ق�ال اهلل تعاىل: ﴿ ں  ں  ڻ  ڻ  

ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ﴾����. 

فرضية احلج: 

واحل�ج أح�د أركان اإلس�ام اخلمس�ة، فق�د قال 

رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُبن�َي اإلس�اُم عىل مخٍس، ش�هادِة أن 

ال إل�ه إال اهلل وأن حمم�دًا رس�ول اهلل، وإق�اِم الص�اة، 

وإيتاء الزكاة، واحلج وصوم رمضان«���. 

وقد ُفِرَض يف الس�نة السادس�ة ع�ىل األصح، قال 

اإلم�ام اب�ن حجر: �اخُتِل�ف يف س�نته، فاجلمهور عىل 

��� ينظر املبسوط 4 / �، سورة البقرة �00.
��� متف�ق علي�ه، أخرج�ه البخ�ارى ��/��، رق�م �8، ومس�لم 

��/45، رقم ��6.
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أهنا سنة ست؛ ألهنا نزل فيها قوله تعاىل: ﴿ۓ  ڭ  
ڭ  ڭ  ﴾����. 

وقد ثبتت فرضيته عىل املس�تطيع بالكتاب والسنة 
واإلمجاع���.  

أم�ا الكت�اب: ففي قول�ه تع�اىل: ﴿ ھ  ھ  ے   
ۆ   ۆ    ۇ      ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ     ے  
ڭ   ﴿ۓ   تع�اىل:  وقول�ه   ���﴾ ٴۇ    ۈ   ۈ   

ڭ   ڭ  ﴾��4. 

 وأما الس�نة فقد روى اإلمام مسلم عن أيب هريرة 
ريض اهلل عن�ه ق�ال: خطبنا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »أهيا 

��� ينظر فتح الباري ��/ ��78. 
��� ينظر املغني البن قدامة �5 / �5.

��� آل عمران 97.
��4 سورة البقرة �96.
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الناس ق�د ُفِرض عليكم احلج فحج�وا«، فقال رجل: 
أُكلىَّ ع�ام ي�ا رس�ول اهلل؟ فس�كت حت�ى قاهل�ا ثاث�ًا، 
فق�ال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل�و قل�ُت نع�م لوجب�ت، وملا 
اس�تطعتم، ث�م قال: ذروين ما تركتك�م، فإن� هلك من 
كان قبلك�م بكثرة س�ؤاهلم واختافهم ع�ىل أنبيائهم، 
ف�إذا أمرتكم بيشء فأتوا منه ما اس�تطعتم، وإذا هنيتكم 

عن يشء فدعوه«���. 

وأم�ا اإلمج�اع فق�د ق�ال اب�ن قدام�ة: �وأمجع�ت 
األم�ة ع�ىل وج�وب احل�ج ع�ىل املس�تطيع يف العم�ر 

مرة واحدة����. 
•     •     •

��� رواه مسلم ��/975، رقم ����7
��� املغني �5 / �6، وينظر رشح النووي عىل مس�لم �9 / �05، 
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الفصـل األول

يف

مقاصد وِحَكِم مشروعية احلج 
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رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج



�� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

مقاصد وحكم مشروعية احلج 

اعل�م أن مقاص�د ه�ذه العب�ادة العظيم�ة كث�رة، 
وأعظمها وأشملها مقصدان: 

األول: اإلع�ان بتوحي�د اهلل عز وج�ل، وتعظيم 
شعائره. 

والثاين: إكرام اهلل عز وجل لعباده احلجاج بمنافع 
كثرة، َأمْجََلها س�بحانه يف قوله تعاىل: ﴿ڳ   ڳ  

ڳ﴾���. 

أما اإلعان بتوحيد اهلل تعاىل، فإن كل ش�عرة من 
ش�عائر احلج مْؤذنٌة بذلك، إذ ه�ي قائمة عىل الظهور، 
لي�س فيه�ا من خفاء إال ني�ة العبد وقص�ده، وهي بينه 
وب�ن اهلل، فالتلبية إعان بالطاع�ة، ومابس اإلحرام 

��� سورة احل�ج �7.



احلج مقاصد وآداب��
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

جتّرٌد له س�بحانه وتعاىل، وَس�ْوق اهلدي وذبح الذبائح 
قربة ظاهرة وإهراُق دٍم يف سبيل اهلل، والطواُف بالبيت 
والس�عي بن الصفا واملروة، والوقوف بعرفة، واملبيت 
باملزدلف�ة وبمن�ى، ورمي اجلار، واحلل�ق أو التقصر، 
كله�ا ش�عائُر ظاه�رٌة، وإع�ان بعب�ادة اهلل س�بحانه 
وتع�اىل للدنيا كلها، فاحل�ج إذن إظهار لعبادة اهلل تعاىل 
وذكره وتوحيده، وللتس�ليم املطلق له سبحانه وتعاىل، 

واهلجرة إليه.    

وأم�ا املناف�ع الت�ي يك�رم اهلل تع�اىل هب�ا عب�اده، فا 
حر هلا:

فمنه�ا: منافع خاصة للف�رد يف الدنيا ويف اآلخرة، 
وأعظمه�ا إمت�ام الدي�ن، ومغف�رة الذنوب، وترس�يخ 
والغنيم�ة  باألج�ر  والرج�وع  القل�وب،  يف  اإلي�ان 

من اخلرات. 



�� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

 ومنها: منافع لألمة بأرسها، وأعظمها مجع الكلمة، 

وائتاف القلوب، وإظهار قوة هذه األمة وتامحِها. 

وهأن�ذا أذكر ل�ك بعض ِحَك�ِم ومقاص�د احلج، 

تعريف�ًا بمكان�ة ه�ذه الفريضة،وإش�ارة إىل عظم هذه 

الرشيعة اإلسامية، والذي يظهر يف كل توجيهاهتا. 

من مقاصد وِحَكِم مرشوعية احلج: 

�- جتديد حياة املس�لم، بغمسه يف عبادة يستغرق 

فيها مع ربه، فيتفرغ فيها أيامًا للدعاء واملناجاة، ويتقلب 

يف أعال ُيْظِهُر فيها احلاجة إىل اهلل، وخيرج فيها عن رتابة 

األعال ومشاغل احلياة، فهي بمثابة املحِضن، وبمثابة 

اهلجرة، وبمثابة اخللوة الت�ي تزيل الران عن القلوب، 

فا غرابة أن يعود صاحبها كأنه مولود جديد. 



احلج مقاصد وآداب��
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

�-  زي�ادة اإلي�ان برؤية آثار التوحي�د من البيت 

احلرام واملواقف واملش�اعر، ومش�اركة أهل اإليان يف 

حمف�ل العب�ادة العظيم، واجت�اع اهلمم ع�ىل طاعة اهلل 

وذكره، والرغبة فيا عنده. 

�- اكتس�اب تق�وى القلوب وصاحه�ا بتعظيم 

﴿ٹ  ٹ  ڤ   تع�اىل:  اهلل  يق�ول  إذ  اهلل،  ش�عائر 

ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ﴾���. 
4- جتدي�د االنت�اء لألنبي�اء واملرس�لن والصل�ة 

بأبيهم إبراهيم عليه السام، وأن هؤالء هم أهلك ومن 

تنتم�ي إليهم، وه�م قدوتك وإخوت�ك، فتذكر صدَق 

إبراهي�م وأهِل�ه وصرَبه�م وتوكَلهم ع�ىل اهلل، وكيف 

أبقى اهلل ذكرهم مرتبطًا بأحب األماكن واألعال إليه، 

��� سورة احل�ج ��.



�� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

وجعل أعاهلم منس�كًا وقربة إليه: ﴿ ڭ  ڭ  ڭڭ  

ه�و  األنبي�اء  م�راث  وأن  ۆ﴾���،  ۇ    ۇ  
أعظم ما تتمسك به.    

5- جتدي�د اإلي�ان بتذكر أحوال اآلخ�رة، فتذكر 

بت�زودك بامل�ال وغره ت�زودك للس�فر البعي�د، وخر 

زاد هن�اك ه�و التق�وى، وتتذك�ر بإحرام�ك وجت�ردك 

م�ن املخيط ح�اَل خروج�ك م�ن الدنيا واالس�تعداَد 

للقدوم عىل اهلل، ويف مجع الناس يف صعيد واحد بعرفة 

واملزدلفة مجعهم للحساب، وتذكر ببكاء الناس ورفع 

حاجاهت�م وإحلاحهم عىل اهلل تع�اىل وارتفاع أصواهتم 

بالتلبي�ة والدع�اء، تذك�ر ُك�َرَب اآلخرِة ورف�َع الناس 

أصواهَتم لربِّ العزة طلبًا للنجاة والعرُق يكاد يغرقهم 

��� سور احلج 78
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والدم�وُع تنهم�ر منهم، فتلك مش�اهد مصغرة لبعض 

مشاهد اآلخرة. 

6- جتديد اإليان بتذكر أن اهلل يفعل ما يشاء، فهو 

املوج�ه لقل�وب العب�اد، وهو الذي دعاهم عىل لس�ان 

نبي�ه إبراهي�م أو حمم�د عليه�ا الصاة الس�ام إذ قال 

تع�اىل: ﴿ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  

﴾��� فجع�ل اهلل ه�ذه  ک  ک    ک  گ             گ  گ  

اجلموع الغفرة هتف�و إىل تلك الفريضة وهذه األماكن 

البعيدة، وخفف عليها حتمل املشاق، وأنزهلم مجيعًا يف 

ضيافته، وجعل امللوك يترشفون بخدمتهم، فس�بحان 

م�ن مج�ع ه�ذه القل�وب واألب�دان، وه�ذه األجناس 

واللغات واأللوان!. 

��� سورة احلج �7 
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رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

7- تعويد املس�لم عىل الطاعِة واملراقبِة والتس�ليم 

َب�ك اهلل فيا عن�ده فرغْبَت،  املطل�ق هلل تع�اىل: فق�د رغىَّ

وأم�رك أن تف�ارق أهل�ك وبلدك ففارقت، وأن تنفق 

فأنفقت، وأن حُترم فأحرمت، وأن تسر إىل أماكن معينة 

وتتحم�ل املش�اق وتأيت بأفع�ال خمصوص�ة يف أوقات 

حمددة َفَفَعْلَت، وحظر عليك بعد اإلحرام أشياء كانت 

مباحة لك قبل حلظات فامتنعت، ورست منتبهًا َحِذرًا 

أن تقع فيها، فتلك من مظاهر التقوى وحقيقتِها، وهي 

تعوي�ٌد لك عىل املراقبة وإس�ام الوج�ه هلل تعاىل الذي 

ُأِم�ْرَت ب�ه يف مجي�ع أحوالك حتقيق�ًا حلقيق�ة العبودية: 

﴿ ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴾���. 

��� سورة لقان ��.
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8- إزالة الفوارق بن املس�لمن وإظهار صورهتم 
احلقيقي�ة، والتي تنعك�س يف املقصد الواح�د، وتظهر 
ِعه�م يف أماك�ن واحدة  يف ملَبِس�هم، ومنطِِقه�م، وجتمُّ
ومواقف مش�رتكة للغني والفقر، للحاكم واملحكوم، 
للع�امل واجلاه�ل، للرج�ال والنس�اء، فال�كل عب�ٌد هلل 
وح�ده مها اختلف�ت ترتيباهت�م ووس�ائل راحتهم يف 
املس�كن واملطعم والتنق�ات، فهذه صورة املس�لمن 

احلقيقي�ة والت�ي ينبغي أن يعيش�ها املس�لمون: ﴿ ۈ  
ٴۇ  ۋ﴾���.  

9- أن يك�ون احلج مؤمترًا س�نويًا عاّم�ًا تظهر فيه 
وح�دة املس�لمن وقوهُت�م، فيتعارف�ون ويتدارس�ون 
أحواهل�م وحيل�ون مش�كاهتم، ويتفق�ون ع�ىل تبادل 

املنافع واخلربات فيا بينهم. 

��� سورة احلجرات �0.
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رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

�0- تدريب للمس�لم عىل السام، وبيان لرسالة 
اإلس�ام، فبي�اض اللب�اس ونق�اؤه إش�ارٌة إىل طهارة 
الباط�ن ونق�اِء القل�ب ومجاِل الرس�الة واملنه�ج، وقد 
ع احل�ج يف األش�هر احل�رم ف�ا قتال فيه�ا، وُطلب  رُشِ
م�ن احلاج أن يكون ِس�ْلًا إلخوانه وملن حوله، بش�دة 
مراعات�ه آلداب اخللط�ة واالجت�اع والت�زام أحس�ن 
اخلُلق وامتناع�ه عن أقل أن�واع اإليذاء،واالمتناع عن 

أس�بابه من املراء واجلدال، فقد ق�ال تعاىل: ﴿ پ  ڀ   
ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ﴾���، وأن يكون املسلم 

م عليه  ِس�ْلًا ملن حوله من النب�ات واحليوان، فق�د ُحرِّ
صيُد الرب حال اإلح�رام وقتل احليوان إال املؤذي منه، 

فقال تع�اىل: ﴿ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  
ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  

��� سورة البقرة �97.
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وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ   ېئ  
ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی﴾��� فهو إذن رحلة 

سام وإسام.  

��- تعويد املس�لم وتدريبه عىل النظام، وبيان أن 
اإلسام دين منهج ونظام، وتعويده عىل اجلََلِد والقناعة 
والتع�اون واملعاين العظيم�ة، من التحك�م يف النفس، 
وترك عاداهتا وإشعاِرها بوجوب التواضع،وتعويِدها 

عىل البذل واحللم وحتمل األذى من اخلَْلِق.    

ه�ذه بع�ض مقاص�د وِحك�م مرشوعي�ة احل�ج، 
واملتأم�ل يظهر ل�ه الكثري غريها، واجلامع هلا ك� س�بق 

ما جاء يف قوله تعاىل: ﴿ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ﴾���.
•     •     •

��� سورة املائدة 95.

��� سورة احل�ج �7.



�� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

 

 

الفصـل الثـاني 
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آداب احلاج ومستحبات األعمال خالل رحلة احلج

أواًل: آداب اإلعداد والسفر والصحبة

اعلم أخي احلاج أن اهلل عز وجل قد دعاك إىل بيته 

ضك لنَفحاته، وينزَلك منازَل تغفُر فيها  ليكرَمك ويعرِّ

الذنوب وُتق�اُل فيها العثرات، وتعتق فيها الرقاب من 

النار، وتستجاب فيها الدعوات. 

واعل�م أن�ك يف عب�ادة عظيم�ة ه�ي مت�ام أس�س 

اإلسام، وأنك يف فرصة قد ال تتكرر، وأنك مقبل عىل 

ربك مهاجر إلي�ه، فأنت يف عبادة اخلواص املختارين، 

فك�م من مش�تاق مل يكتب له احلج، وكم من مس�تطيع 

غاف�ل، فامْح�د اهلل عز وجل عىل ما وفقك، واس�أله أن 

يتم عليك، وييرس لك ويتقبل منك. 



احلج مقاصد وآداب��
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

وينبغ�ي أن تس�تعد أهي�ا املقبل عىل بي�ت ربك با 
م من األس�باب ما ترجو  يرش�حك للقب�ول، وأن تق�دِّ
به نجاَح س�عيك وحتقيَق أملك، فابد إذن من حس�ن 
اإلع�داد، وااللت�زاِم ب�اآلداب، ومعرف�ة فضائ�ل هذه 

العبادة، وَتعلُِّم ما حُيتاج إليه من أحكامها. 

وللمس�لم يف ه�ذه الرحل�ة آداٌب يف اإلع�داد هلا، 
وآداب يف نفسه، وآداب يف سفره،وآداب أثناء حجه. 

أ- آداب اإلعداد للسفر:

مما ينبغي يف هذا اإلعداد:

�- إخ�اص الني�ة هلل تع�اىل، فا تطل�ب بعملك 
إال وجه�ه تعاىل، وات�رك الرياء والس�معة، وماحظَة 
حظ�وظ النفس؛ م�ن الثناء وغره، ف�إن قليًا من هذا 
يعك�ر العمل عىل صاحبه، فقد ق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: »إن� األع�ل 
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بالني�ات، وإن� لكل امرئ ما نوى«���، وعن أبى هريرة 
قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُربَّ صائم ليس له من صيامه 
إال اجلوع، وُربَّ قائٍم ليس له من قيامه إال الس�هر«���، 

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »اللهم حجة ال رياء فيها وال سمعة«���. 

�- تقدي�م التوب�ة الصادق�ة والندم ع�ىل التقصر 

فيا مىض فق�د قال تع�اىل: ﴿ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   
ۋ     ﴾��4. 

ومس�لم   ،�� رق�م   ،�/�� البخ�اري  رواه  علي�ه،  متف�ق   ���
��/��5�5، رقم ���907.

��� أخرجه اب�ن ماجه ��/5�9، رقم ��690، وقال البوصري 
��/��8: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

��� أخرج�ه اب�ن ماج�ه ��/965، رقم ��890 ق�ال البوصري 
��/�6: إس�ناده ضعيف، وضعفه احلاف�ظ ابن حجر يف فتح 
الب�اري ���8/��. وأخرجه ابن أبى ش�يبة ��/�44، رقم 

.��5805
��4 سورة البقرة ���
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�- أن ت�رد احلق�وَق إىل أهلها خاصة الديون التي 
وجب�ت عليك ومل ترده�ا، وما أنكرت�ه أو هتاونت فيه 
م�ن حقوق الناس، ختليصًا لذمتك، وحتى تدخل عىل 
ِعي اهلجرَة  بيت ربك وليس عليك مطالب، فكيف تدىَّ
إىل اهلل ويف رقبتك حقوق ومظامل عباده؟!، فهي الزمة 
عليك ال تس�قط عنك، فق�د قال ملسو هيلع هللا ىلص: »يغفر للش�هيد 

كل ذنب إال الدين«���. 

4- استحال من مل تستطع أداء حقه بطلب عفِوِه 
أو إمهالِِه لك، فقد قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من كانت له 
مظلمة ألح�د من عرض�ه أو يشء فليتحلله منه اليوم، 
قب�ل أن ال يكون دين�ار وال درهم...«��� وال ش�ك أنه 

يتأكد االستحال يف هذا االستعداد. 

��� أخرجه مسلم ��/��50، رقم ��886.
��� أخرجه البخاري ��/ 865، بر قم ����7.
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5- أن ت�رتك نفق�ة من تلزمك نفقته�م من األبناء 
والزوج�ات وغره�م م�ن ح�ن خروج�ك إىل ح�ن 
رجوع�ك، فق�د ق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: »كف�ى باملرء إث�ً� أن يضيع 

من يقوت«���. 

ْد ب�ا يزيد عن حاجتك م�ن املال أو املتاع  6- ت�َزوىَّ
باملع�روف، عون�ًا لآلخري�ن، وبذالً يف س�بيل اهلل، من 
غر إرضار بصاحب حق عليك، فإنه ِمْن بِرِّ احلج، فقد 
س�ئل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما برُّ احلج؟ قال: »إطعام الطعام، 

وطيب الكام«���. 

��� أخرج�ه أمحد ��/�60، رق�م 6495، وأبو داود ��/���، 
رقم ���69، واحلاك�م ��/575، رقم ��5�5 وابن حبان 
ري�اض  الن�ووي يف  رق�م �4�40، وصحح�ه    ،5�/�0�

الصاحلن.
��� أخرج�ه أمح�د ��/���5، واحلاك�م ��/�658 والطرباين يف 
األوسط ��6�/6، رقم �66�8، وقال املنذري ��/��06، 

واهليثمي ��/��07: إسناده حسن.



احلج مقاصد وآداب��
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

7- اجته�د أن تك�ون نفقتك يف احل�ج من احلال 
الطي�ب، بل م�ن أطيبه، فالنفقة احل�رام ترد األعال يف 
وجه صاحبها، فعن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»أهي�ا الن�اس إن اهلل طيب ال يقبل إال طيب�ًا وإن اهلل أمر 

املؤمنني ب� أمر به املرس�لني فق�ال: ﴿ڻ  ڻ   ڻ   
ۀ   ۀ  ہ   ہہ  ہ   ھ     ھ  ھ  ﴾، وقال:  

ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ﴿چ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ﴾. ث�م ذك�ر 
الرجل يطيل الس�فر أش�عث أغر يمد يديه إىل الس�ء: 
يا رب، يا رب، ومطعُمُه حرام ومرشُبُه حراٌم وملبُس�ُه 

حرام وغذي باحلرام فأنَّى يستجاب لذلك«���. 

8- اجته�د أن جت�دد صل�ة رمح�ك خاص�ة الت�ي 
قطعتها أو أمهلتها. 

��� رواه مسلم ��/�70، رقم ��0�5.



�� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

احل�ج  أع�ال  م�ن  ال�رضوريىَّ  تتعل�م  أن   -9
كالواجب�ات واألركان، وحمظورات�ه، أو ع�ىل األق�ل 
أن تلتزم بإرش�ادات مرش�د احلج إن كان لك مرش�ٌد، 
وكان م�ن أهل العلم بتلك الفريض�ة، واصحب كتابًا 

يف أحكام وآداب احلج والعمرة معك. 

�0- أن تنش�ط مهتك بتعل�م فضائل أعال احلج، 
وفضائ�ل البيت احلرام ومواطن اس�تجابة الدعاء فيه، 
وآداب احل�اج، وأدب الصحب�ة وم�ا فيها م�ن األجر، 
وأدب اإلقامة يف مكة واملدينة، وآداب زيارة رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص، وبعض أحكام السفر.  

ب - من اآلداب ُقبيل السفر مبارشة:

 �- أن تكتب وصيتك وتش�هد عليها، وتكتب ما 
لك وما عليك من الديون واألمانات حفظًا حلق نفسك 

وحق ورثتك وحق أصحاب الديون واألمانات. 



احلج مقاصد وآداب�0
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

َع أهلك وأقاربك وإخوانك، وتطلب  �- أن ت�ودِّ

م�ن اهلل تعاىل أن حيفظه�م لك، فعن ابن عمر ريض اهلل 

عنه�ا عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن لق�ن احلكيم كان يقول: 

إن اهلل عز وجل إذا اسُتوِدَع شيئًا حفظه«���. 

�- أن تص�ي ركعت�ن قبي�ل اخل�روج م�ن بيت�ك 

للس�فر وتدعو بعدمه�ا���، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »م�ا َخَلَف عبٌد 

��� أخرجه أمحد ��/�87، والبيهقي يف شعب اإليان ��/����، 
وه�ذا لفظه�ا، ورواه اب�ن حب�ان �4�0/6، رق�م ���69 
والنس�ائي يف الك�ربى �6/���، رق�م ���0�4، وعم�ل 
الي�وم والليلة ��/ �56- ��66،   والطرباين ���/�4�7، 
وذك�ره النووي يف األذكار، وق�ال العراقي يف ختريج أحاديث 
اإلحي�اء: أخرج�ه النس�ائي يف الي�وم والليل�ة ورواه أبو داود 

خمترصا وإسناده جيد.
��� ذكره اإلمام النووي يف األذكار ص ��0، ويف كتاب اإليضاح 
يف مناس�ك احلج والعمرة ص 60، والكرماين يف املس�الك يف 

املناسك ��/ ���7.



�� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

ع�ىل أهل�ه أفضل م�ن ركعت�ني يركعه�� عندهم حني 
يريد سفرًا«���. 

4- أن تدعو بدعاء اخلروج من املنزل: 
- فع�ن أن�س ب�ن مال�ك ريض اهلل عنه ق�ال: قال 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »م�ن قال - يعن�ي إذا خرج من بيته - 
بسم اهلل توكلت عىل اهلل ال حول وال قوة إال باهلل، يقال 

ى عنه الشيطان«���.  له: ُكِفيَت وُوقيَت، وَتنحَّ
- وع�ن أم س�لمة ريض اهلل عنها قال�ت: ما خرج 
النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص من بيتي قط إال رفع طرفه إىل الس�اء فقال: 

��� أخرج�ه اب�ن أب�ى ش�يبة ��/4�4، رقم �4879 ع�ن املقطم 
ابن املقدام مرس�ًا، وأورده النووي يف األذكار ص ��0 عن 

املقطم بن املقدام الصحايب من رواية الطرباين. 
والرتم�ذي   ،�5095 برق�م   ��5  /4� داود  أب�و  أخرج�ه   ���
الرتم�ذي: حس�ن صحي�ح  ق�ال  �490/5، رق�م ��4�6 
غري�ب. وأخرج�ه: الضي�اء ��7�/4 رق�م ��540 وقال: 

إسناده صحيح.



احلج مقاصد وآداب��
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

»اللهم إين أعوذ بك أن َأضل أو ُأضل، أو َأزل أو ُأزل، 
 .���» أو َأظلم أو ُأظلم، أو َأجهل أو ُيهل عيلَّ

ج- من اآلداب أثناء السفر: 

يدخ�ل يف تل�ك اآلداب: آداب احل�اج مع نفس�ه، 
وآداب صحبة اإلخوان، وستأيت إن شاء اهلل قريبا . 

 فمن اآلداب أثناء السفر: 

�رَب والتق�وى،  �- أن جتع�ل زادك يف س�فرك الصىَّ
وتذك�َر بذلك ت�زوَدَك لآلخرة، فقد قال تع�اىل خماطبًا 

��� أخرج�ه أب�و داود �4/ ��5، برق�م �5094 وه�ذا لفظ�ه، 
وأخرج�ه الرتم�ذي �5/ 490 برق�م ��4�7، وأمح�د �6/ 
����، وق�ال الرتم�ذي: ه�ذا حديث حس�ن صحيح.وقال 
اإلم�ام النووي يف رياض الصاحلن: حديث صحيح رواه أبو 
داود، والرتمذي وغرمها بأسانيد صحيحة. وقد أعله احلافظ 

ابن حجر يف نتائج األفكار باالنقطاع.



�� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

ڤ   ڤ   ڤ   ﴿ٹ   وغره�م:  احلجي�ج 
ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ﴾���. 

�- أكثِ�ر في�ه م�ن الدع�اء بالصاحل�ات لنفس�ك 
وألهل�ك وللمس�لمن، فعن أيب هري�رة ريض اهلل عنه 
أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ثاث دعوات مس�تجابات ال شك 
فيهن، دعوة الوالد ودعوة املسافر ودعوة املظلوم«���. 

�- احرص عىل أذكار السفر، من دعاء الركوب، 
والتكب�ر والتس�بيح، ثم التلبي�ة بعد اإلح�رام، فكلها 
اس�تعانٌة ب�اهلل وش�كٌر ل�ه، وتذك�رٌة ل�ك بمقصودك، 
فاس�تحرض معانيه�ا واس�تحرض ج�ال َم�ْن تذُك�ُره 
س�بحانه، من غ�ر مبالغة من�ك يف رف�ع الصوت،فإن 

��� سورة البقرة �97.
��� أب�و داود ��/89، رق�م ��5�6، والرتمذي �50�/5، رقم 

��448 وقال: الرتمذي: هذا حديث حسن.



احلج مقاصد وآداب��
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

كنت مسافرًا بالرب أو البحر فالفرصة عندك أوسع هلذه 
األذكار، وإن كن�ت مس�افرا بالطائرة فاجعل لك حظًا 

من كل ذلك. 

- فع�ن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنها قال: �كنا 
نا، وإذا نزلنا سبىَّحنا����.  إذا صعدنا َكربىَّ

- ومن أدعية الس�فر ما جاء ع�ن عبد اهلل بن عمر 
ريض اهلل عنها أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا اس�توى عىل 
بعره خارجًا إىل سفر كربىَّ ثاثًا ثم قال: »سبحان الذي 
ر لنا هذا وما كنا ل�ه مقرنني وإنا إىل ربنا ملنقلبون،  س�خَّ
اللهم إنا نسألك يف سفرنا هذا الر والتقوى ومن العمل 
ن علينا سفرنا هذا واطِو عنا ُبْعده،  ما ترىض، اللهم هوِّ
الله�م أن�ت الصاح�ب يف الس�فر واخلليف�ة يف األهل، 
اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة املنظر وسوء 

��� أخرجه البخاري برقم �����8.



�� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

املنقلب يف املال واألهل«. وإذا رجع قاهلن، وزاد فيهن: 
»آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون«���. 

4- أن حتس�ن اختي�ار الرفي�ق الصال�ح، الذي إن 
َرك، وإن عجزت أعانك، وما أحسن صحبة  نسيت َذكىَّ
الصاحلن الذين تس�تفيد م�ن حاهلم ومقاهلم، فقد قال 
ذو الن�ون املرصي: �وبصحبة الصاحلن تطيب احلياة، 
َرَك وإن  واخلر جمموع يف القرين الصالح، إن نسيت َذكىَّ
ذكرت أعانك����، وعن أبى هريرة ريض اهلل عنه قال: 
قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الرجل عىل دي�ن خليله، فلينظر 

أحدكم من خيالل«���. 

��� أخرجه مسلم ��/980، رقم ���45.
��� ذكره أبو نعيم يف حلية األولياء �9 / ��59.

والرتم�ذى   ،�48�� رق�م   ،�59/4� داود  أب�و  أخرج�ه   ���
�589/4، رقم ���78 وقال: حس�ن غريب، وقال النووي 

يف رياض الصاحلن: إسناده صحيح.



احلج مقاصد وآداب��
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

د- آداب احلاج يف نفسه:

إن هذه اآلداب التي سنذكرها هي آداب تصحب 

احلاج يف س�فره ويف أداء شعائره، وإقامته، ويف عودته، 

وتنعكس عليه سلوكًا دائًا. 

 فمنها: 

�- أن يك�ون احل�اج دائ�م اس�تحضار الني�ة التي 

خرج من أجلها، وهي طاعة اهلل وطلب مرضاته، وأن 

يك�ون نصب عيني�ه قوله تع�اىل: ﴿ ھ  ھ         ھ  

ے  ﴾���. 

�- أن يس�تحرض نعمة اهلل عز وجل عليه وفضله 

أن أذن له سبحانه أن يكون من الوافدين عليه. 

��� سورة ط�ه 84.



�� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

�- أال ينظر إىل املشقة التي يقع فيها أو املضايقات، 

أو م�ا بذل�ه ويبذله م�ن مال، ولكن حيتس�ب ذلك كله 

عند اهلل تعاىل. 

4- أن حيف�ظ جوارح�ه عن املعايص، ويرد نفس�ه 

عن سيئ األخاق، فإن فرط منه يشء بادر بالتوبة. 

5- أن يراع�ي احل�اج حق الوق�ت وحرمة وأدب 

املكان، فح�ق الوقت: االجتهاد يف الصلوات ومراعاة 

األذكار، وحرم�ة وأدب املكان: املبالغة يف الصيانة عن 

احلرام وعن املكروهات ما استطاع. 

6- أن يمس�ك احلاج لس�انه عن كث�رة الكام إال 

بذك�ر اهلل تع�اىل، ويلزم الصمت ما اس�تطاع - خاصة 

بع�د اإلح�رام - إال بكلمِة ُنصٍح م�ع الرفق، أو بكلمة 



احلج مقاصد وآداب��
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

يؤانس هب�ا إخوانه، فالكلمة الطيب�ة صدقة، وإن كثرة 
ُض للوقوع يف األخطاء، وخُتِْرُج احلاج عن  الكام ُتَعرِّ
ِرِه وحماولة مجع مهته وحضوره مع اهلل عز وجل يف  َتَذكُّ

هذه املواقف واألوقات الرشيفة.    

ه� - آداب الصحبة أثناء احلج: 

ع�ن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم 

بسط الوجه وحسن اخللق«���. 

��� أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف �5/ ���، برقم ����5 ك� 
والب�زار كا يف املجمع �8/��، وأبو يعىل ���/ 4�8، برقم 
�ن احلافظ ابن حجر إس�ناد البزار  �6550، والطرباين، وحسىَّ
يف الفت�ح ��0/ �459. وق�ال العراق�ي يف ختري�ج أحاديث 
اإلحي�اء: أخرج�ه الب�زار وأب�و يع�ىل والط�رباين يف م�كارم 
األخاق م�ن حديث أيب هري�رة وبعض طرق الب�زار رجاله 

ثقات.



�� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

فمن هذه اآلداب:

 �- ينبغي للمسلم أن يكون طلق الوجه، بشوشًا 

�م والُعبوس، فقد  يف وج�وه إخوانه، بعي�دًا عن التجهُّ

ق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال حتق�رنَّ من املعروف ش�يئًا ول�و أن تلقى 

أخاك بوجه طلق«���. 

�- ينبغ�ي أن يع�ن إخوانه بنفس�ه وماله من غر 

َمنٍّ وال ري�اء، فإن خدمة احلجيج رشف، ومن املعلوم 

أن النفقة يف احلج كالنفقة يف س�بيل اهلل، وقد رغب اهلل 

ەئ  وئ  وئ   فق�ال: ﴿  التع�اون  يف مطل�ق ه�ذا 

ۇئ﴾���، وق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: »ُكلُّ َمْع�ُروٍف َصَدَق�ٌة«���، 

��� أخرجه مسلم ��0�6/4، رقم ��6�6.
��� سورة املائدة �.

��� أخرجه البخاري من حديث جابر ���4�/5، رقم �5675، 
ومسلم من حديث حذيفة ��/697، رقم ��005.



احلج مقاصد وآداب�0
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

وقال يف أحد أس�فاره: »من كان معه فضُل ظهر فليعد 

ب�ه عىل من ال ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد 

به عىل من ال زاد له«���. 

�- ال بأس باملزاح يف حدود األدب املناسب هلذه 

العب�ادة العظيمة، مع مراعاة عدم اإلكث�ار منه، إذ ربا 

أدى ذلك إىل غر املباح فتكون املعصية. 

 4- االلت�زام بتعليات وإرش�ادات منظمي رحلة 

احل�ج باملع�روف، وع�دم إدخال احل�اج نفس�ه فيا ال 

خيصه، فقد قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من حسن إسام املرء 

تركه ما ال يعنيه«���. 

��� أخرج�ه مس�لم ع�ن أيب س�عيد اخل�دري: ��/��54، رق�م 
.��7�8

��� أخرج�ه الرتمذي �558/4 رقم ����7 وقال: غريب. وابن 
ماجه ��/��5، رقم ��976، والبيهقي يف شعب اإليان = 



�� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

5- الرفق باإلخوان، والتواضع يف القول والفعل، 

وع�دم التش�ديد عليهم وإلزامهم با يلزم به نفس�ه من 

زيادة الورع، فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص للسيدة عائشة: »إِنَّ اهللَ حُيبُّ 

ْفَق اَل َيُكوُن يف  ِه«���، وق�ال: »إِنَّ الرِّ ْف�َق يف األَْمِر ُكلِّ الرِّ

ٍء إاِلَّ َشاَنُه«���.  يشء إاِلَّ َزاَنُه َوالَ ُينَْزُع ِمْن يَشْ

6- الرفق بمن معه من النساء والعجائز واملرىض 

والصغ�ار، واملس�اعدة هل�م إن احتاج�وا، وب�ذا يكون 

احلاج رشيكًا هلم يف األجر. 

= ��55/4، رق�م �4987. وأخ�رج�ه أيض�ًا: اب�ن ح�ب�ان 
��/466، رق�م ���9 ع��ن أيب ه�ري�رة، وحس�نه اإلم�ام 

النووي يف رياض الصاحلن.
��� متف�ق علي�ه، أخرج�ه البخ�اري ���49/5، رق�م ���60. 

وأخرجه مسلم ��706/4، رقم ���65 وغره. 
��� أخرجه مسلم ��004/4، رقم ��594.



احلج مقاصد وآداب��
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

7- ال ينبغ�ي للح�اج أن يف�رط يف مح�ل الن�اس 

ع�ىل رأيه طامل�ا أن يف األمر س�عة، إال يف األمور املتفق 

عليها بن العلاء، ومرجع ذلك إىل س�ؤال أهل العلم، 

جتنب�ًا للمخاصمة يف غر حملها، وتنبغي مداواة األمور 

ومعاجلتها فيا بن الرفقاء بحكمة.  

 8- ع�ىل احل��اج أن يوطِّ��َن ن�ف�س��ه عىل حتمل 

األذى يف ح��ق نفس�ه، وجتن�ب اجل�دال واملخاصم�ة 

إال باملع�روف، وعدم رد اإلس�اءة بمثلها، ولكن يعفو 

ويصف�ح، واجع�ل مه�ك أهيا احل�اج أن ترج�ع برضا 

رب�ك، ال أن ترج�ع حمم�ًا ب�األوزار خمالف�ًا أمر ربك 

الذي نبهك بقوله: ﴿ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  

ٺ  ٺ﴾���. 

��� سورة البقرة �97. 



�� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

9- ع�ىل احل�اج أن حيس�ن الظ�ن بإخوان�ه، وأن 

حيم�ل أفعاهلم عىل أحس�ن املحامل، فال�كل قد خرج 

يف س�بيل اهلل، وأن حيم�د اهلل أن�ه مل يق�ع في�ا يكره من 

أفع�ال اآلخرين، ف�إن ذلك حيمل عىل حس�ن العرشة 

بن الرفقاء. 

•     •     •



احلج مقاصد وآداب��
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

ثانيًا: من آداب ومستحبات اإلحرام والتلبية 

أ- املقصود باإلحرام وآدابه: 

معن�ى اإلحرام���: هو الدخول يف نية النس�ك من 

احلج أو العمرة.

 واإلح�رام بمنزل�ة تكب�رة اإلح�رام يف الص�اة، 

تدخ�ل ب�ه يف مراس�م التعظي�م لش�عائر اهلل وحرماته، 

وتقب�ل به بقلبك ع�ىل اهلل، وترتك ش�عار الدنيا وترفها 

وعاداهت�ا، وختل�ع الدني�ا بخلع�ك ملابس�ك املعت�ادة 

وتلبس م�ا يذكرك باآلخرة وبرجوع�ك إليها، وتظهر 

التخش�ع والتذل�ل هلل ع�ز وج�ل، وتقبل ع�ىل مضار 

املسابقة ومحى اهلل وحرمه الذي محاه لعباده: ﴿ ڇ  

��� ينظر حجة اهلل البالغة �� / 58 - �59.



�� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ﴾���، ﴿ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ﴾���. 

 واعل�م أن اإلحرام عقٌد رشوطه وواجباته كثرة، 
وثوابه عظيم، تنتقل به من حال السعة إىل حال املراقبة 
واحل�ذر، ومن حال اإلباحة إىل ح�ال احلظر، فلم تعد 
كا كنت قبل، فيحرم عليك التطيب وحلق الش�عر أو 
تقص�ره وتغطية الوج�ه، وحيرم علي�ك �لبس املخيط 
م�ن الثياب وتغطية الرأس إال للنس�اء فإنه من الس�رت 
هل�ن� وحيرم صيد الرب وعقد النكاح واجلاع ومقدماته 
ودواعيه، وحيرم الفس�وق واجلدال، وكل ذلك تعظيم 

﴿ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ   اهلل وحرمات�ه  لش�عائر 
ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ﴾���.  

��� سورة احلج �6.
��� سورة احل�ج �5.
��� سورة احل�ج �0.



احلج مقاصد وآداب��
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

من آداب اإلحرام���: 

�-االغتس�ال، وه�و مس�تحب حت�ى للحائ�ض 
والنفساء والصبي. 

�- تقلي�م األظف�ار وقص الش�ارب وإزالة ش�عر 
اإلب�ط والعانة، وترسي�ح اللحية وال�رأس، والتطيب 
قب�ل اإلحرام، �إال عند املالكي�ة فا يتطيب عندهم با 

يبقى رائحته بعد اإلحرام����. 

�- ص�اة ركعت�ن قبل اإلح�رام، وال يصليها يف 
وقت الكراهة. 

4- التلبية بعد نية اإلحرام. 

��� ينظ�ر يف تل�ك اآلداب: اإليض�اح للن�ووي ���4- ����، 
واحل�ج والعمرة للدكتور نور الدين عرت ��5 - �55، واحلج 

والعمرة للدكتور رفعت فوزي ��9 - ���0.
��� ينظر مناسك ابن مجاعة �9.



�� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

دالل�ة التطه�ر قب�ل اإلح�رام: ه�ذه األع�ال من 

االغتس�ال �والتطي�ب للرج�ال� وإزال�ة ش�عر اإلبط 

والعان�ة وتقلي�م األظفار من س�نن الفط�رة ومن مجال 

غ�ر  م�ن  خاص�ة  والتطي�ب  واالغتس�ال  اإلس�ام، 

مبالغ�ة م�ن امل�روءة وم�ن املس�تحبات عن�د املجامع، 

وكل ذل�ك طرح ل�ألذى، وإش�ارة إىل وجوب تطهر 

وتطييب الباطن. 

األغسال املستحبة للحاج: 

يقول اإلمام النووي: �ويس�تحب للحاج الغس�ل 

يف عرشة مواضع: لإلحرام، ولدخول مكة، وللوقوف 

بعرف�ة، وللوق�وف بمزدلف�ة بع�د الصب�ح، ولطواف 

اإلفاض�ة، وللحل�ق، وثاث�ة أغس�ال لرمي مج�ار أيام 



احلج مقاصد وآداب��
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

الترشي�ق، ولط�واف الوداع، ويس�توي يف اس�تحباهبا 
الرجل واملرأة واحلائض����.  

املواقيت: 

املواقي�ت: ه�ي األماك�ن الت�ي حي�رم ع�ىل قاصد 
أن  دون  يتعداه�ا  أن  عم�رة  أو  حل�ج  احل�رام  البي�ت 

حيرم بالنسك. 

داللته�ا: امليق�ات ه�و املوع�د الذي تنتق�ل به من 
ح�ال إىل حال، فتذكر ب�ه ميقات االنتق�ال إىل اآلخرة 
وهو أجلك، واملواقيت تدل عىل تعظيم احلرم، وش�دة 
حرمة ه�ذه العبادة، بوجوب التهيئة هلا من بعيد، فمن 
هذه املواقيت أماك�ن بعيدة كميقات أهل املدينة، فبينه 

وبن مكة ما يقرب من ��450 كيلو مرتا. 

��� اإليضاح ��5 - ��6.



�� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

ب- التلبي�ة: فضله�ا وصيغه�ا ومعناه�ا وأوقاهتا، 
ومستحباهتا: 

التلبية هي ش�عار احلاج واملعتمر، وهي س�نة عند 

الشافعي وأمحد، واجبة عند أيب حنيفة ومالك���. 

فضل التلبية:

»م�ا  ق�ال:  ملسو هيلع هللا ىلص،  النب�ي  ع�ن  ه�ري�رة،  أيب  ع�ن    

ق�ط  مك�ٌر  ك�رَّ  وال   ، َ ُب�رشِّ إال  ق�طُّ  ُم�ِه�لٌّ   أه�لَّ 
ق�ال:  باجلن�ة؟  اهلل،  رس��ول  ي�ا  قي�ل:  ��ر«.  ُب�شِّ  إال 

: إذا رفع صوته بالتلبية.  » نعم «���. وأهلىَّ

��� املغن�ي البن قدام�ة ���0�/5، ينظر احلج والعمرة د. رفعت 
فوزي��0.

 .�7779 رق�م   ،�79/7� األوس�ط  يف  الط�رباين  أخرج�ه   ���
والبيهقي يف السنن �� / �4�0، والشعب ��/ �474 بلفظ 
قري�ب، وقال املنذري يف الرتغي�ب والرتهيب ��/���0، = 



احلج مقاصد وآداب�0
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

 وعن سهل بن سعد قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما 

من ُمَلبٍّ يلبي إال لبَّى ما عن يمينه وعن ش�له من شجر 

وحج�ر حتى تنقطع األرض هاهنا وهاهنا - يعني عن 

يمينه وعن شاله -«���. 

وعن أيب بكر الصديق: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص سئل أي احلج 

أفضل؟ قال: »الَعجُّ والثَّج«���. 

والعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: سيان دماء 

اهلدي واألضاحي. 

أحدمه�ا  رج�ال  بإس�نادين  رواه   :���4/�� = واهليثم�ي 
رجال الصحيح

��� سبق خترجيه يف املقدمة.
��� أخرج�ه الرتم�ذي ��/�89، رق�م �8�7 وق�ال: غري�ب. 
واب�ن ماج�ه ��/975، رق�م �9�4، والبيهق�ي يف الس�نن 
��/ ��79، واب�ن خزيم�ة: ���6، والضي�اء يف املخت�ارة 

��/��5، رقم �65.



�� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

صيغة التلبية: 

للتلبي�ة صي�غ كث�رة مأث�ورة، وتلبي�ة رس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص ك�ا رواها ابن عم�ر وجابر بن عبد اهلل، والس�يدة 
عائشة ريض اهلل عنهم مجيعًا: »لبيك اللهم لبيك، لبيك 
ال رشي�ك لك لبي�ك، إن احلم�د والنعمة ل�ك وامللك 

ال رشيك لك«���. 

معنى التلبية وداللتها:

 مع�اين التلبي�ة كله�ا ت�دور ح�ول إظه�ار ولزوم 
الطاع�ة، واالنقي�اد واملحب�ة، فأن�ت بالتوحي�د تعلن، 

وبإجاب�ة الدعوة تفرح وترتنم، فتجيب نداء اهلل تعاىل، 

��� أخرجه�ا البخ�اري ومس�لم ع�ن ابن عم�ر �5/����، رقم 
��557، ومس�لم ��/�84، رق�م ���84 والبخ�اري عن 
عائشة ��/�56، رقم ��475، ومسلم عن جابر ��/886، 

رقم ����8 وهذه صيغة جابر وابن عمر.



احلج مقاصد وآداب��
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

وتلب�ي ل�ه وحده ال�ذي ال رشيك له، فتق�ول: طاعتي 
لك، واجتاهي لك، وحمبتي لك .  

 ق�ال ابن قدامة: �والتلبية مأخوذة من َلبىَّ باملكان 
إذا لزمه، فكأنه قال: أنا مقيم عىل طاعتك وأمرك، غر 

خارج عن ذلك، وال شارد عليك����. 

والتلبي�ة إجاب�ة ن�داء إبراهي�م عليه الس�ام، قال 
مجاع�ة من أهل العلم: معنى التلبية إجابة نداء إبراهيم 
علي�ه الس�ام، ح�ن ن�ادى باحل�ج، وروي ع�ن اب�ن 
عب�اس قال: �مل�ا ف�رغ إبراهيم عليه الس�ام م�ن بناء 
ْن يف الناس باحل�ج. فقال: ربِّ وما  البيت، قي�ل له: أذِّ
َيْبُلُغ ص�ويت؟ قال: أذِّن وعيىَّ الب�اغ. فنادى إبراهيم: 
أهي�ا الن�اس، ُكتب عليك�م احلج. قال: فس�معه ما بن 

��� املغني �5 / ���0.



�� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

الس�اء واألرض. أف�ا ترى الناس جييئ�ون من أقطار 

األرض يلبون����. 

بْدُء وقْطُع التلبية: 

يدخل وقت التلبية للحاج واملعتمر من حن حيرم 

- ويقطع احل�اج واملعتم�ر التلبي�ة إذا رشع يف الطواف 

عند األئم�ة الثاثة غر املالكية���- ويس�تمر احلاج يف 

التلبية حتى يرمي مجرة العقبة يوم النحر. 

عن ابن عباس ريض اهلل عنها: أن أسامة ريض اهلل 

عن�ه كان ِرْدَف النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص م�ن عرف�ة إىل املزدلف�ة، ثم 

��� املغن�ي �5 / ���0، واحلدي�ث أخرجه احلاكم يف املس�تدرك، 
وق�ال: ه�ذا حدي�ث صحي�ح اإلس�ناد و مل خيرج�اه، وق�ال 

الذهبي: صحيح.
��� مناسك ابن مجاعة ص 95.



احلج مقاصد وآداب��
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

أردف الفضَل من املزدلفة إىل منى، قال: فكامها قال: 
�مل يزل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يلبي حتى رمى مجرة العقبة����. 

 ق�ال اب�ن مجاع�ة: �ويقط�ع التلبية عند الش�افعية 
ب�أول ال�رشوع يف أس�باب التحلل من رم�ي، أو حلق 
أو تقص�ر، أو ط�واف، وه�و مقت�ىض كام احلنابل�ة، 
ويقطعه�ا عن�د احلنفي�ة ب�أول حص�اة م�ن رم�ي مجرة 
العقب�ة����، وق�ال: �وعن�د املالكي�ة يقط�ع التلبية قبل 

الوقوف بعد الزوال����. 

مستحبات التلبية: 

بالتلبي�ة،  الص�وت  رف�ع  للرج�ال  - ويس�تحب 
ألهن�ا ش�عار احلجاج، واملرأة ُتس�مع نفس�ها، فقد قال 

��� أخرجه البخاري برقم ���469.
��� مناسك ابن مجاعة 79.

��� مناسك ابن مجاعة ص 69.



�� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أتاين جريل فأم�رين أن آمر أصحايب 
أن يرفعوا أصواهتم باإلهال والتلبية«���. 

- عىل امللبي أال يبالغ يف رفع الصوت رفقًا بنفسه، 
قال ابن قدامة: �وال جيهد نفس�ه يف رفع الصوت زيادة 

عىل الطاقة لئا ينقطع صوته وتلبيته����. 

- يس�تحب تكرار التلبية يف كل مرة ثاث مرات، 
ويأيت هبا متوالية ال يقطعها بكام وغره فإن َسلىََّم عليه 

رد عليه السام���. 

- يس�تحب اس�تدامة التلبي�ة واإلكث�ار منه�ا عىل 
كل ح�ال، خاص�ة دبر الصلوات، وعن�د دخول الليل 

��� أخرج�ه مالك ��/��4، رق�م �7�6، وأبو داود ��/��6، 
وق�ال   �8�9 رق�م   ،�9�/�� والرتم�ذي   ،��8�4 رق�م 

الرتمذي: حديث حسن صحيح.
��� املغني �5 / ���0، وينظر اإليضاح �44.

��� ينظر اإليضاح للنووي ��44- ��45.  



احلج مقاصد وآداب��
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

والنه�ار، وباألس�حار، ويف الذه�اب واإلياب، وعند 

اجتاع الناس. 

- يستحب أن يصي عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد الفراغ من 

التلبي�ة، ويدعو اهلل تعاىل، ويس�أله املغفرة والرضوان، 

ويستعيذ به من النار���.  

•     •     •

��� ينظ�ر اإليض�اح للن�ووي ��4، واملغن�ي الب�ن قدام�ة �5 / 
  .��07



�� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

ثالثًا: من آداب اإلقامة مبكة ودخول املسجد 
احلرام وفضائل  األعمال فيه

اعل�م أن مكة هي بل�د اهلل احلرام، وأهنا أم القرى، 

والبل�د األم�ن، والبل�دة التي حرمها اهلل، ق�ال اهلل عز 

ڦ        ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ﴿ڤ   لرس�وله:  وج�ل 

چ     ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  

مك�ة  »إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رس�ول  وق�ال   ،���﴾ چ   چ   

حرمه�ا اهلل ول حيرمه�ا الن�اس، ال حي�ل الم�رئ يؤمن 

ب�اهلل واليوم اآلخر أن يس�فك هب�ا دم�ًا، وال يعضد هبا 

شجرًا... وليبلغ الشاهد الغائب«���. 

��� سورة النمل �9.
��� متف�ق عليه، أخرجه البخاري ��/�5، رقم ��04، ومس�لم 

��/987، رقم ���54.



احلج مقاصد وآداب��
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

 وتذك�ر أخ�ي احل�اج أن مكة هي أح�ب باد اهلل 
إليه، كا قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »واهلل إنك خلري أرض اهلل، 
وأح�ب أرض اهلل إىل اهلل، ول�وال أين أخرج�ت من�ك 

ما خرجت«���. 

ْت مكُة بأحكام وآداب، وُخصىَّ قاصُدها  وقد ُخصىَّ
للحج والعمرة بآداب كثرة. 

أ- من آداب دخول مكة: 

- االغتسال قبل دخوهلا. 

- أن تدخلها حمرمًا ملبيًا داعيًا. 

- تذك�ر آداب الصحب�ة الت�ي ذكرناه�ا م�ن قبل، 
ففيها الكثر من اآلداب التي جتب مراعاهتا بمكة. 

��� أخرجه الرتمذي �7��/5، رقم ��9�5، وقال: هذا حديث 
حسن غريب صحيح.



�� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

- وم�ن اآلداب: أن تدخلها بالتواضع والس�كينة 

الن�ووي:  ق�ال اإلم�ام  والوق�ار، م�ن غ�ر تكل�ف، 

�ويستحرض من اخلشوع واخلضوع يف قلبه وجسده ما 

ْر ما رواه أنس بن مالك ريض اهلل عنه  أمكنه����. وتذكىَّ

قال: �دخل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مكة ي�وم الفتح وذقنه عىل 

رحله متخشعًا����. 

- أن حتم�د اهلل أنه بلىَّغك بلده، وتطلب منه العون 

والقب�ول، ومم�ا ذك�ره العلاء م�ن الدعاء عن�د دخول 

مكة ك�ا قال اإلمام الن�ووي وغره أن يق�ول: �اللهم 

من�ي عىل الن�ار، وآمني  إن ه�ذا حرُم�ك وأْمنك، فحرِّ

��� اإليضاح ��9- �94. 
��� رواه احلاكم ����7/4 والبيهقي يف الدالئل �5/ 68- �69، 
وقال احلاكم هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه.

وقال الذهبي: عىل رشط مسلم.



احلج مقاصد وآداب�0
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

م�ن عذابك يوم تبع�ث عبادك واجعلني م�ن أوليائك 
وأهل طاعتك����. 

- أن تكث�ر فيه�ا م�ن العب�ادات والطاع�ات ف�إن 
احلس�نات فيه�ا مضاعف�ة، فق�د ق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: »ص�اة يف 
مس�جدي ه�ذا أفضل م�ن ألف ص�اة في� س�واه من 
املس�اجد إال املس�جد احلرام، وصاة يف املسجد احلرام 

أفضل من مائة صاة يف مسجدي«���. 

��� اإليضاح ��9. 
��� أخرج�ه أمحد ��/��4، وابن ماجه ��/�45، رقم ��406 
وغرمه�ا، وق�ال احلاف�ظ يف الفت�ح �� / �67 يف رواي�ة اب�ن 
ماج�ه: رج�ال إس�ناده ثق�ات، وق�ال البوص�ري يف مصباح 
الزجاجة ��/���: هذا إس�ناد صحي�ح رجاله ثقات، وقال 
اهليثم�ي ��6/4: رواه الط�رباين يف الكب�ر ورجال�ه رج�ال 
الصحي�ح. قل�ت: واحلدي�ث يف الصحيح�ن ع�ن أيب هريرة 
بلف�ظ: »صاة يف مس�جدي ه�ذا أفضل من أل�ف صاة فيا 

سواه إال املسجد احلرام«.



�� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

- أن تراقب أعالك وأقوالك وخواطرك، فتحفظ 

نفسك عن املعايص ما استطعت، وإياك إياك من تعمد 

املعصي�ة فيه�ا، فق�د ق�ال اهلل تع�اىل: ﴿ ڤ  ڤ  ڦ  

س�ئل  وق�د  ڄ﴾���.  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ  
اإلمام أمحد: �هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ قال: 

ال، إال بمك�ة، لتعظيم البل�د، ولو أن رجا بَِعَدن َوَهمىَّ 

 أن يقت�ل عند البيت، أذاق�ه اهلل من العذاب األليم����. 

وق�ال اإلم�ام الن�ووي: �ف�إن الذن�ب فيه�ا - مكة - 

أقب�ح من�ه يف غره�ا، ك�ا أن احلس�نة فيها أعظ�م منها 

يف غرها����. 

��� سورة احلج �5.
��� ذك�ره اب�ن مفل�ح يف الف�روع �/ �49، ويف اآلداب الرشعية 

.��9/�
��� اإليضاح �40 – �40.
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رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

ب- آداب دخول البيت احلرام واجللوس فيه:

-  إذا وق�ع ب�رصك ع�ىل البي�ت، فارف�ع يدي�ك 
بالدع�اء، فقد قال العلاء إن الدع�اء عند رؤية الكعبة 
مستجاب، فادع اهلل با أحببت من مهام الدنيا واآلخرة 
خاص�ة املغفرة، ومما ُأثر من الدعاء عند رؤية البيت أن 
تق�ول: �اللهم زد ه�ذا البيت ترشيف�ًا وتعظيً� وتكريً� 
م�ه ممن حج�ه أو اعتمره  ف�ه وكرَّ ومهاب�ة، وزد م�ن رشَّ
ا، اللهم أنت السام ومنك  ترشيفًا وتكريً� وتعظيً� وبرًّ

السام فحينا ربنا بالسام����. 

- اس�تعد لدخول البيت، وإياك أن تستويل عليك 
الغفل�ة، واب�دأ عمل�ك باالنتب�اه، فاس�تحرض الني�ة، 

��� ينظ�ر اإليضاح ��0، والكايف يف فق�ه اإلمام أمحد البن قدامة 
املق�ديس � �/ �4�0. وه�و م�روي بعض�ه عن اب�ن جريج، 

وبعضه عن مكحول مرفوعًا، وبعضه عن ابن املسيب.



�� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

وادخل بمنتهى التواضع، قال اإلمام النووي رمحه اهلل: 

�ينبغ�ي أن يس�تحرض عند رؤي�ة الكعبة م�ا أمكنه من 

اخلش�وع والتذلل واخلض�وع، فهذه ع�ادة الصاحلن، 

وعب�اد اهلل العارفن، ألن رؤية البيت تش�وق إىل رؤية 

رب البيت����. 

- كل�ا دخلت املس�جد احل�رام انو يف نفس�ك نية 

االعتكاف فيه، وادخل برجل�ك اليمنى، وتذكر دعاء 

دخول املسجد. 

- اب�دأ بالط�واف ح�ول الكعب�ة قب�ل كل يشء، 

أم  الق�دوم،  أم ط�واف  العم�رة،  س�واء كان ط�واف 

ط�واف التحية إن كن�ت مقي�ًا، إال إذا أقيمت الصاة 

أو خف�ت فوات س�نة راتبة فصلها أوالً، فعن الس�يدة 

��� اإليضاح ��0.



احلج مقاصد وآداب��
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

عائش�ة ريض اهلل عنه�ا قال�ت: �أول يشء ب�دأ به حني 

قدم النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص أنه توضأ ثم طاف����، وطواف العمرة 

يكون للمتمتع، وهو ركن، وأما طواف القدوم فيكون 

للق�ارن واملفرد���، ويف ذلك تفصي�ل: فعند اإلمام أيب 

حنيف�ة بالنس�بة للق�ارن يعت�رب ه�ذا الط�واف ط�واف 

العمرة، والس�عي الذي بعده س�عي العمرة، وأما عند 

األئم�ة مالك والش�افعي وأمحد فيعترب ط�واَف قدوٍم. 

وط�واُف القدوِم س�نٌة عند الش�افعي وأمح�د، واجب 

عند مالك���. 

��� رواه البخاري برقم ��5�6، ��560 ومسلم برقم �����5، 
وينظر اإليضاح ��0.

��� ينظر املغني البن قدامة �5/ ���6.
��� ينظ�ر بداية املجته�د البن رش�د ��/ 850- ��85، واملغني 
الب�ن قدام�ة �5/ ���6، واحل�ج والعمرة للدكت�ور رفعت 

فوزي ��06- ��07.



�� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

- إذا ب�دأت بط�واف العم�رة أو الق�دوم فاقط�ع 

التلبية يف أثنائه، واشتغل بأذكار الطواف وبالدعاء. 

- واحرص ع�ىل اإلكثار من الطواف كلا دخلت 

البيت من غر أن تؤذي الطائفن، فإنه مس�تحب لكل 

داخ�ل للبي�ت، خاصة ملن مل يكن من أه�ل مكة، وهو 

حتي�ة البيت، وهو عبادة ال ت�درك إال يف هذا املكان، إذ 

هي خاصة بالكعبة. 

- احفظ نفس�ك وحواس�ك ع�ن املعصية، داخل 

البيت فغض البرص، وأمسك اللسان. 

- ال تضي�ع وقتك داخل احلرم فتنش�غل بالناس، 

إال أن تنظ�ر إليه�م بقصد التأم�ل واالعتبار، وال تطل 

احلدي�ث معه�م خاص�ة في�ا ال فائ�دة في�ه، فأن�ت يف 

أوقات غالية، قال ابن قدامة رمحه اهلل: �ويس�تحب أن 
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يدع احلديث كله، إال ذكر اهلل أو قراءة القرآن، أو دعاء 

أو أمرًا بمعروف، أو هنيًا عن منكر����. 

- اح�رص ع�ىل أن ت�أيت بأكثر أن�واع العب�ادات، 

م�ن الط�واف والصاة والتهلي�ل والتكبر والتس�بيح 

والدعاء، وقراءة القرآن، وقيام الليل، والصدقات. 

- اح�رص عىل اإلكثار من الرشب من ماء زمزم، 

فإهنا ملا رشبت له، وال يتضلع منها إال مؤمن. 

الكعب�ة عب�ادة���، ك�ا ذك�ره كث�ر  النظ�ر إىل   -

 م�ن العل�اء، فأكث�ر م�ن النظ�ر إليه�ا، إال يف الصاة، 

ال�ذي  البي�ت  رب  وعظم�ة  عظمته�ا،  واس�تحرض 

��� الكايف �/ ��4.
��� ذك�ره الن�ووي يف اإليض�اح ��9، وينظر احل�اوي للاوردي 
القن�اع  �0/ ��، ومواه�ب اجللي�ل للحط�اب، وكش�اف 

للبهويت �� / �507، واآلداب البن مفلح ��/ ��85.
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عظمه�ا وعلىَّ�َق القل�وب هب�ا وجعله�ا مثاب�ة للن�اس 
 وأمنًا، وكثرُة النظر إليها تعينك عىل إزالة الوس�اوس، 

وتزيد من اليقن. 

- يس�تحب دخول ِحْجر إس�اعيل عليه السام، 
بعد االنتهاء من الطواف، فإنه من الكعبة، والدعاء فيه 
حتت امليزاب من مواطن اإلجابة���، فإن دخله يف أثناء 

الطواف بطل هذا الشوط. 

- اح�رص ع�ىل الدع�اء يف األماك�ن واملواط�ن 
الرشيفة بمكة، وكلا كنت خاش�عًا صادقًا كان أحرى 
ل�ك باإلجابة أينا كنت، فا بال�ك باألماكن الفاضلة، 
قال اإلمام النووي: �ذكر احلس�ن البري رمحه اهلل يف 
رس�الته املش�هورة إىل أهل مكة أن الدعاء يستجاب يف 

��� ينظر اإليضاح �97.
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مخس�َة عرَش موضعًا: يف الطواف، وعند امللتزم، وحتت 

املي�زاب، ويف البيت، وعند زمزم، وعىل الصفا واملروة، 

ويف املس�عى، وخلف املقام، ويف عرفات، ويف املزدلفة، 

ويف منى، وعند اجلمرات الثاث����. 

ج- من فضل الطواف بالبيت ومعانيه: 

- م�ن فض�ل الط�واف بالبيت أن�ه حمل اس�تقبال 

رمحات خاصة، ك�ا جاء فيا رواه ابن عباس ريض اهلل 

عنها قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ينزل اهلل كل يوم عىل 

حجاج بيته احلرام عرشين ومائة رمحًة، ستني للطائفني، 

وأربعني للمصلني، وعرشين للناظرين«���. 

��� املجموع �90/8، واإليضاح �40.
��� أخرجه البيهقى يف شعب اإليان ��/454، رقم ��405 وقال 
املنذري يف الرتغيب والرتهيب: رواه البيهقي بإسناد حسن. 
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- وم�ن فضل�ه م�ا رواه اب�ن عم�ر ع�ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

 ق�ال: »ال يض�ع قدمًا وال يرفع أخ�رى إال حطَّ اهلل عنه 

هبا خطيئة، وكتب له هبا حسنة«���. ومن فضله  ما سيأيت 

قريبًا يف فضل مسح احلجر األسود والركن الياين. 

- الطواف بالبيت عبادة، فقد قال تعاىل: ﴿ ڇ  

ڌ﴾���،  ڌ    ڍ   ڍ   ڇ  

وهو صاة بطهارهتا وخش�وعها وس�رت الع�ورة فيها، 

ولك�ن اهلل أح�ل فيه ال�كام، ال ُيْمنَُع من�ه أحد يف ليل 

أو هن�ار، وهو حتية لرب البيت بتعظيم بيته، وتعظيم ما 

ينسب إليه، فهو من التقوى. 

��� أخرج�ه الرتمذي ��/��9، رقم �959، ابن حبان ��0/9، 
رق�م ��697، واحلاك�م ��/�664، وق�ال الرتم�ذي: ه�ذا 

حديث حسن.
��� سورة احل�ج �6.
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- والكعبة بإزاء البيت املعمور يف الساء، والطائف 

بالبيت متش�به باملائكة املقربن احلافَِّن حول العرش، 

وباملائكة الطائفن بالبيت املعمور، فكا أهنم يطوفون 

بحرضة القدس يف الس�اء، فإن اهلل مل حيرمنا فجعل لنا 

بيت�ا نزوره في�ه ونط�وف ب�ه يف األرض، فلنتذكر هذه 

املعاين، ولنستعظم هذه العبادة. 

- للطواف بداي�ة وهناية، وأدعية فاحرص عليها، 

وم�ن أعظ�م وأمجع األدعي�ة فيه: قوله تع�اىل: ﴿ ۈ  

ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ  

ې  ﴾���، وأن تقول عند بداية كل شوط: � باسم اهلل 

واهلل أكر�، فامأل طوافك بالدعاء با أحببت، وبالتكبر 

والتسبيح والتهليل هلل رب العاملن.  

��� سورة البقرة: ��0.
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- ينبغ�ي أن يك�ون الطائ�ف يف طواف�ه خاش�عًا 
متخش�عًا، حارض القلب مازم األدب بظاهره وباطنه 
ويف هيئته وحركته ونظره، فإن الطواف صاة فيتأدب 
بآداهبا ويستشعر بقلبه عظمة من يطوف ببيته، وال يتكلم 

يف طوافه إال بذكر اهلل أو الرضوري من الكام���. 

د- م�ن فضائ�ل احلج�ر األس�ود والرك�ن الي��ين 
وماء زمزم:  

- اعلم أن احلجر األسود آية من آيات اهلل، وأن من 
السنة استامه، وهو التوجه إليه وتقبيله عند التمكن، 
أو التوج�ه واإلش�ارة إلي�ه باليد وتقبيل الي�د بدال من 
تقبي�ل احلجر، فع�ن ابن عمر قال: �ما تركت اس�تام 

هذين الركن�ن، الياين واحلجر، مذ رأيت رس�ول اهلل 

��� ينظر املجموع 50/8، واإليضاح ���4 - ���4.
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ملسو هيلع هللا ىلص يس�تلمها يف ش�دة وال رخاء����. وعن ابن عباس 

قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن هلذا احلجر لسانًا وشفتني، 

يشهد ملن استلمه يوم القيامة بحق«���.  

- ولك�ن ال تنبغ�ي املزامح�ة عن�د اس�تام احلجر 

خاص�ة م�ن النس�اء، فتش�ر امل�رأة بيده�ا فق�ط، فهذا 

ال�ذي يتي�رس هل�ا وألكثر احلج�اج، فعن منب�وذ بن أيب 

س�ليان عن أمه أهنا كانت عند عائش�ة زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

أم املؤمن�ن، فدخلت عليها موالة هلا، فقالت هلا: يا أم 

املؤمنن ُطْفُت بالبيت س�بعًا، واس�تلمت الركن مرتن 

��� متف�ق عليه، أخرج�ه البخاري برقم ���5�9 ومس�لم برقم: 
.���68�

��� أخرجه أمحد ��/��66، وابن حبان ��5/9، رقم ����7، 
واحلاكم ��/�6�7، وابن خزيمة �4/���، رقم ��7�6، 

والضياء ��0�/�0، رقم ��08.



�� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

أو ثاثا، فقالت عائش�ة: �ال آجرك اهلل، ال آجرك اهلل، 

تدافعن الرجال؟ أال كربت ومررت����. 

- ويق�ول الفقي�ه احلنفي فخر الدي�ن الزيلعي فيا 

يتعل�ق بأدب دخ�ول البي�ت، وهو ينس�حب عىل أداء 

الش�عائر داخل�ه: �وياح�ظ جالة البقع�ة، ويتلطف 

بم�ن يزامحه، ويعذره ويرمحه؛ ألن الرمحة ما نزعت إال 

من قلب شقي����. 

- واعلم أن مس�ح الركن الياين واحلجر األس�ود 

حي�طُّ الذن�وب، فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »مس�ح احلج�ر والركن 

الي�ين حَيُطُّ اخلطايا«���، والسنة يف استام الركن الياين 

��� أخرجه البيهقي يف السنن �5 / ��8 
��� تبين احلقائق �� / ��5.

��� أخرجه أمحد ��/�95، وابن حبان �9/ ��، برقم ��698.



احلج مقاصد وآداب��
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

هي املسح عليه فقط من غر تقبيل، واملسح عىل الركن 

الياين أيرس فاحرص عليه، وحاول أال تؤذي الناس. 

ه� - ماء زمزم: فضله وآداب رشبه: 

فضل ماء زمزم: 

- وأم�ا م�اء زمزم فآية من آي�ات اهلل كا قال املوىل 

عز جل: ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀہ  ہ  ہ  ہ   

ھھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ﴾���، ال ي�زال يس�قي 

الن�اس من�ذ فج�ره اهلل تع�اىل إىل اآلن، وال ت�زال ترى 

م�ن بركته العجائب، وال ي�زال يتحف الناس بعضهم 

بعضا به منذ عهد الصحابة إىل اآلن، وقد جاء يف فضله 

��� سورة آل عمران: 97.



�� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

ما رواه مس�لم عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إهن�ا مباركة، إهنا طعام 
طعم«���، ويف روايات أخرى: »وشفاء سقم«���، وقال 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »م�اء زم�زم ملا رشب ل�ه«���. 

��� صحيح مسلم: ����47
���  رواه الط�رباين يف الصغ�ر��/��06، احلاك�م، والبيهق�ي يف 
الك�ربى �5/ ��47، والطيال�ي يف املس�ند �ص �6، رق�م 
الب�زار  املجم�ع ��/ ��60 رواه  اهليثم�ي يف  �457 وق�ال 

والطرباين يف الصغر ورجال البزار رجال الصحيح. 
��� أخرج�ه أمح�د ��/��57، واب�ن ماج�ه ��/�0�8، رق�م 
���06، والبيهق�ى ���48/5 واب�ن أيب ش�يبة �� / �74 
برق�م ��4��7. ق�ال الس�خاوي: »قال ش�يخنا - يعني ابن 
حج�ر العس�قاين -: إنه حس�ن موقوفا. وق�ال: ومرتبة هذا 
احلدي�ث أن�ه باجتاع هذه الط�رق يصلح لاحتج�اج به وقد 
جرب�ه مجاعة م�ن الكب�ار فذكروا أن�ه صح، ب�ل صححه من 
املتقدمن اب�ن عيينة، ومن املتأخري�ن الدمياطي يف جزء مجعه 
في�ه واملن�ذري، وضعفه الن�ووي«. وينظر ترجي�ح ابن حجر 
لوقف�ه ع�ن ابن عب�اس يف فت�ح الب�اري �� / ��49، وينظر 

جتويد السيوطي له يف الدرر املنتثرة. 



احلج مقاصد وآداب��
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

- وهذا املاء هو الذي أغاث اهلل به سيدنا إساعيل 

عليه الس�ام وأمه الس�يدة هاجر، فرشبا منه، وعاش�ا 

ب�ه واجتمع الن�اس عليها بس�ببه، فكان س�ببا للحياة 

والعم�ران يف هذا املكان الرشي�ف، فا عجب أن حتيا 

ب�ه قلوب أه�ل اإلي�ان، فف�ي صحيح البخ�اري عن 

اب�ن عب�اس ريض اهلل عنها يف قصة هاجر وإس�اعيل 

عليها الس�ام: �وجعلت تغرف من املاء يف س�قائها، 

وه�و يفور بعد ما تغ�رف. قال ابن عب�اس: قال النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص: »يرحم اهلل أم إس��عيل ل�و تركت زمزم - أو قال 

ل�و ل تغرف من املاء - لكان�ت زمزم عينًا معينًا«. قال: 

فرشب�ت وأرضع�ت ولدها، فقال هلا املل�ك: ال ختافوا 

الضيع�ة، فإن ها هنا بي�ت اهلل، يْبنِي هذا الغاُم وأبوه، 



�� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

وإن اهلل ال يضي�ع أهل�ه����. ومعن�ى عين�ًا معين�ًا: أي 

عينًا جارية.

آداب رشب ماء زمزم:  

- اإلكث�ار من�ه: ق�ال اإلم�ام الن�ووي رمح�ه اهلل: 

�وُيْس�تحب ال�رشب من م�اء زم�زم واإلكث�ار منه... 

وق�د رشب مجاع�ة م�ن العلاء م�اء زم�زم ملطالب هلم 

جليلة فنالوها����. 

- يستحب أن يرشب منه قبل التوجه إىل السعي بن 

الصفا واملروة، وذلك بعد الفراغ من الطواف، وصاة 

ركعتي سنة الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السام، 

إن تيرس له ذلك، أو يف أي مكان من املسجد. 

��� أخرجه البخاري �رقم ���84.
��� اإليضاح �98 – �40.



احلج مقاصد وآداب��
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

- أن ترشب�ه بنية حس�نة، وترجو م�ن اهلل حتقيقها، 

س�واء لك أو لغرك، كالشفاء، أو املغفرة، أو التقوى، 

أو العلم، أو الربكة يف الرزق أو األهل والولد، أو دفع 

العطش يوم القيام�ة، أو الرشب من حوض املصطفى 

ملسو هيلع هللا ىلص يوم القيامة، وغره مما حتبه من أمور الدنيا واآلخرة، 

و تتذكر حن رشبك حديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ماء زمزم 

ملا رشب له«���، فتمأل بذلك نفس�ك برجاء االستجابة 

من اهلل تعاىل���. 

- ومن اآلداب: كا ذكر اإلمام النووي: التس�مية 

قب�ل رشب�ه، وال�رشب ثاث�ًا، واحلم�د بع�د الف�راغ، 

والدع�اء، واس�تقبال القبلة ح�ال الدع�اء، فعن حممد 

��� سبق خترجيه.
��� ينظر األذكار للنووي 4�5. 



�� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

بن عب�د الرمحن بن أبى بكر قال: كنت عند ابن عباس 

جالس�ًا فج�اءه رجل فق�ال: من أين جئ�ت؟ قال: من 

زم�زم. ق�ال: فرشبت منها ك�ا ينبغي؟ ق�ال: وكيف؟ 

قال: إذا رشبت منها فاستقبل الكعبة، واذكر اسم اهلل، 

وتنف�س ثاثا، وتضلع منه�ا، فإذا فرغت فامحد اهلل عز 

وج�ل، فإن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن آية م�ا بيننا وبني 

املنافقني أهنم ال يتضلعون من زمزم«���. 

- ارشبه قائًا، أو قاعدًا، فا بأس بكل ذلك. 

•     •     •

��� أخرجه ابن ماجه ��/�0�7، رقم ���06، وقال البوصري 
يف مصب�اح الزجاج�ة ��/��08: هذا إس�ناد صحيح رجاله 

موثقون. وينظر اإليضاح �40.



احلج مقاصد وآداب�0
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

رابعًا: فضل يوم عرفة وبعض ما يستحب فيه من 

األعمال

أهيا احلاج اعلم أن يوم عرفة، هو أعظم أيام احلج، 

وأعظ�م جمام�ع الدنيا، وأن�ه يوم مباه�اة اهلل باحلجاج، 

يوٌم يعتق اهلل فيه العباد من النار، وأنه أفضل أيام السنة 

للدعاء، تقال فيه العثرات وترجتى فيه املطالب، فينبغي 

التفرغ فيه للترضع والدعاء، وإياك إياك من التقصر يف 

هذا اليوم، واالنش�غال بالكام مع الناس، أو با ليس 

مطلوبًا منك من األعال. 

أ- من فضائل يوم عرفة: 

- م�ن فضائل�ه: كث�رة العتقاء في�ه من الن�ار،  كا 

روت الس�يدة عائش�ة ريض اهلل عنها أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 



�� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

قال: »ما من يوم أكثر من أن يعتق اهلل فيه عبدًا من النار 

من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي هبم املائكة فيقول: 

ما أراد هؤالء؟«���. 

- وأنه يوم تنزل الرمحة وخزي الشيطان: كا روي 

عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما رئي الشيطان يومًا هو فيه 

أصغ�ر، وال أدح�ر، وال أحق�ر، وال أغي�ظ من�ه يف يوم 

عرف�ة، وما ذاك إال ملا رأى من تن�زل الرمحة وجتاوز اهلل 

عن الذنوب العظام...«���. 

- وه�و ي�وم يباه�ي اهلل به أه�ل الس�اء: فعن أيب 

هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل 

��� أخرجه مسلم ��/�98، رقم ���48.
��� أخرج�ه مال�ك يف املوطأ ��/��4، رق�م �944 والبيهقي يف 

الشعب ��4069 عن طلحة بن عبيد اهلل بن كريز مرسا.



احلج مقاصد وآداب��
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

تع�اىل يباهي بأهل عرفات أهل الس��ء فيقول: انظروا 
إىل عبادي جاءوين ُشْعثًا ُغرًا«���. 

ب- من اآلداب العامة يوم عرفة: 

- ع�ىل احل�اج التوجه إىل عرفة بعد طلوع ش�مس 
ي�وم عرفة - س�واء توجه من من�ى إن كان ممن بات هبا 
ي�وم الرتوية أم من غرها - مش�تغًا بالتلبية والتكبر، 
فإن هناية زمن التلبية س�يكون يف اليوم التايل عند رمي 
مج�رة العقبة بمنى، فعن عب�د اهلل بن عمر قال: �غدونا 
م�ع رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص م�ن ِمن�ى إىل عرف�ات، من�ا امللبي 

ومنا املكرب����. 

واحلاك�م   ،��85� رق�م   ،�6�/9� حب�ان  اب�ن  أخرج�ه   ���
أمح�د  أيًض�ا:  وأخرج�ه   ،�58/5� والبيهق�ي   ،�6�6/��
رج�ال  رجال�ه   :��5�/�� اهليثم�ي  وق�ال   .��05/��

الصحيح.
��� أخرجه مسلم ����84.



�� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

- االغتسال للوقوف بعرفة. 

- ترتيب األمور الرضورية للمعيشة يوم عرفة قبل 
ال�زوال �وهو وقت دخول ص�اة الظهر�، والتخفف 

من األعال الدنيوية، تفرغًا للعبادة.  

- أحس�ن املعامل�ة مع الناس، واح�ذر املخاصمة 
واملشامتة، والكام القبيح. 

-  ينبغي أن متس�ك عن الكام املباح كلا أمكنك 
ذل�ك، فإنه تضيي�ٌع للوقت فيا ليس حمله، وخش�ية أن 

جيرك إىل الكام احلرام.  

- اس�تكثر من أعال اخل�ر والرب،واحذر التقصر 
في�ه، فأنت يف فرصة عظيمة، فقد قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إىل اهلل من هذه 

األيام العرش«���. 

والرتم�ذي   ،��4�8 رق�م   ،��5/�� داود  أب�و  أخرج�ه   ���
الرتم�ذي: =  وق�ال  لفظ�ه،  وه�ذا   �757 رق�م   ،��0/��



احلج مقاصد وآداب��
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

 ج - من أع�ل القلوب يوم عرفة: 

- ح�اول أهي�ا احل�اج أن ختل�و بنفس�ك، وتعيش 

مع رب�ك بقلبك، وال ختف الري�اء فأنت وإخوانك يف 

موطن الرجاء. 

ر أنك جئت هنا ويف نفسك حاجات كثرة،  - تذكىَّ

وآمال كثرة، ترجو قضاءه�ا، وأعظمها أن يقبلك اهلل 

ويغف�ر لك ذنب�ك، ويعتق رقبت�ك من الن�ار، وأهنا ال 

تعظ�م عليه س�بحانه، وأعظم الوس�ائل لقضائها، هي 

الندم والتواضع هلل، وإحسان الظن به تعاىل. 

�ر ذنوبك الت�ي أرسفت هبا عىل  - أهي�ا احلاج تذكىَّ

َضتك للنار ولسخط  نفس�ك، وعصيت هبا ربك، وعرىَّ

= حس�ن صحيح غريب. وأخرجه البخاري ��/��9، رقم 
�9�6 بنحوه.



�� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

اجلبار، وامحد اهلل أن أطال يف عمرك، وأعطاك الفرصة 
للتوب�ة، فاندم عىل ما فرطت، واس�كب الدمع حترسًا، 

د العهد، وأعلن بالتوبة مرارًا وتكرارًا.  وجدِّ
ر بموقف�ك هذا، وهب�ذا اجلمع  - أهي�ا احل�اج تذكىَّ
العظي�م م�ن املس�لمن اجلم�َع األعظ�َم ي�وم القيامة، 
ر حاجتك إىل اهلل،  وموقَف�َك بن يدي اهلل تع�اىل، وتذكىَّ
وأنه ال منجي إال اهلل، وال مهرب لك إال إليه، فهذا مما 
يبن لك حقيق�ة الدنيا ويزهدك فيه�ا، وهذا أدعى إىل 

خشية القلب، واستحضار اهلمة. 
�ر يف موقفك هذا احلبي�َب ملسو هيلع هللا ىلص وهو ُينِْصت  - تذكىَّ
الن�اس ويوصيه�م، ويودعه�م فلعل�ه ال يلقاه�م بعد 
عامهم هذا، فتش�تاق إىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فهذا الشوق 
والتذك�ر مرقق للقلوب، وداٍع هلا إىل الطاعة، وس�بب 

يف استجاب األحوال الطيبة. 



احلج مقاصد وآداب��
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

د - الذكر والدعاء يوم عرفة: 

ق�ال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »خ�ري الدع�اء دع�اء ي�وم 

عرف�ة، وخري ما قلته أنا والنبيون من قبيل: ال إله إال اهلل 

وح�ده ال رشيك له، له امللك ول�ه احلمد وهو عىل كل 

يشء قدير«���. 

- أكث�ر م�ن التلبي�ة رافع�ًا هبا صوت�ك، واخفض 

صوتك بالدعاء. 

- ينبغ�ي ل�ك أن ت�أيت بأن�واع الذكر كله�ا، فتارة 

تدع�و وتارة هتلل، وتارة تك�رب، وتارة ُتصي عىل النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص، وتارة تستغفر، وهكذا. 

��� أخرجه الرتمذي يف س�ننه �57�/5، رقم ��585 وقال: هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه.



�� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

- ابس�ط يديك بالدعاء، وابدأ دع�اءك باحلمد هلل 

والثناء عليه، والصاة والس�ام عىل رس�وله، واختمه 

بذلك أيضًا، وبالتأمن. 

- ادع لنفس�ك ولوالدي�ك وأقاربك، وش�يوخك 

وأصحابك، وأحبابك، وجرانك، وَمْن أحسن إليك، 

وكل من سألك، وسائر املسلمن. 

-  ال تتكل�ف الس�جع يف الدع�اء، وال بأس به إذا 

كنت حتفظه، أو قلته من غر تكلف. 

ه� - االنراف من عرفة،وإحسان الظن باهلل: 

- إذا ِك�دت أن تن�رصف م�ن عرف�ة ف�ادع اهلل كا 

ج�اء بك إىل هن�ا أال يرصفك إال وق�د قىض حاجتك، 

وأال جيعل�ك أه�ون خلقه علي�ه، وقد دعوَت�ه وجئَت 
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إىل رحاب�ه ورجوته ك�ا أمر، وقل: ه�ذا جهدي الذي 
قدرت علي�ه، فا تؤاخذين، وهبن�ي بفضلك ملن قبلته 

من عبادك احلجيج. 

- إذا غربت شمس يوم عرفة وبدأت يف االنرصاف 
منها فأحسن الظن باهلل، وامأل َقْلبَك أنه قد َقبَِلَك، فقد 
ق�ال املعصوم ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل يقول أنا عند ظن عبدي يب، 
وأن�ا معه إذا دعاين«���، وق�ال: »أنا عند ظن عبدي يب، 

فليظنَّ يب ما شاء«���. 

- الت�زم بتعلي�ات املنظم�ن للح�ج، وان�رصف 
م�ن عرف�ة بعد غروب الش�مس، وانرصف بالس�كينة 

��� متف�ق علي�ه، أخرج�ه البخ�اري ��694/6، رق�م �6970، 
ومسلم ��06�/4، رقم ��675 وهذا لفظ مسلم.

��� أخرجه احلاكم ���68/4 وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد 
ومل خيرجاه. وقال الذهبي: صحيح وعىل رشط مسلم.
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والطمأنين�ة، وال ت�رسع الس�ر فت�ؤذ الن�اس، إال إذا 

وجدت فرص�ة فا يشء علي�ك يف اإلرساع، فقد قال 

ملسو هيلع هللا ىلص، عن�د االن�رصاف من عرف�ة: »أهيا الن�اس عليكم 

بالس�كينة، ف�إن ال�ر لي�س باإليض�اع«���. واإليضاع 

هو اإلرساع. 

•     •     •

��� أخرجه البخاري ���587.
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خامسًا: من آداب األعمال باملزدلفة وأيام منى

أ- م�ن اآلداب واملس�تحبات يف املزدلف�ة واملش�عر 
احلرام:

- م�ن الس�نة أن تؤخر ص�اة املغرب والعش�اء، 

وتصليها مجعًا وقرصًا باملزدلفة. 

- يس�تحب أن جتم�ع م�ن املزدلف�ة ح�ى اجلار 

جلمرة العقبة يوم العيد. 

- يستحب أن يكون لك حظ من قيام هذه الليلة، 

يق�ول اإلم�ام الن�ووي رمح�ه اهلل: �وه�ذه الليل�ة ليلة 

عظيمة جامعة ألنواع م�ن الفضل، منها رشف الزمان 

وامل�كان، ف�إن املزدلفة من احلرم كا س�بق، وانضم إىل 

ه�ذا جالة أهل املجمع احلارضين هب�ا، وهم وفد اهلل 
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تع�اىل ومن ال يش�قى هبم جليس�هم، فينبغ�ي أن ُيعنى 

احل�ارض هن�اك بإحيائها بالعب�ادة من ص�اة أو تاوة 

وذك�ر ودع�اء وت�رضع، ويتأه�ب بع�د نص�ف الليل 

لاغتسال أو الوضوء����. 

- يس�تحب أن يغتسل احلاج باملزدلفة - إن أمكنه 

- بع�د نصف الليل للوقوف باملش�عر احل�رام، وللعيد 

وملا فيها من االجتاع، فإن عجز عن املاء تيمم. 

- يس�تحب أن يأخذ ِقْسطًا من النوم للراحة، بعد 

تعب يوم عرفة، واس�تعدادًا لليوم التايل، فهو يوم ميء 

باألعال. ففي حديث جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنها 

يف ح�ج النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: �حتى أتى املزدلف�ة فصىل هبا 

��� املجموع 8/���، واإليضاح �00- ��0.
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املغرب والعش�اء بأذان واحد وإقامتن ومل ُيَسبِّْح بينها 

شيئًا، ثم اضطجع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حتى طلع الفجر����. 

ومعنى مل يسبح بينها: أي مل يصل بينا سنة. 

حت�ى  باملزدلف�ة  احل�اج  يبق�ى  أن  الس�نة  م�ن   -

احل�رام  باملش�عر  يق�ف  ث�م  الفج�ر، ويص�ي،   يطل�ع 

يدع�و اهلل ويذكره، ك�ا جاء يف حديث جابر الس�ابق: 

�وص�ىلىَّ الفجر ح�ن تبن له الصبُح ب�أذان وإقامة، ثم 

ركب القصواء حتى أتى املشعر احلرام، فاستقبل القبلة 

فدعاه وكربه وهلله ووحده، فلم يزل واقفًا حتى أسفر 

ج�ّدًا، فدفع قبل أن تطلع الش�مس�. وق�د قال تعاىل: 

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   ﴿ چ  

ڍ  ڍ     ڌڌ   ڎ  ڎ      ڈ  

��� أخرجه مسلم، كتاب احلج، باب حجة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
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﴾���، واملش�عر  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  

 احل�رام ه�و جب�ل ق�زح باملزدلف�ة، وق�د ُبن�ي هن�اك 
مسجد كبر. 

ب- من آداب األع�ل يف يوم العيد وأيام الترشيق:

ي�وم العيد هو يوم النحر، وأيام الترشيق هي اليوم 

الثاين والثالث والرابع من أيام العيد. 

 وي�وم العيد هو أكث�ر أيام احلج أع�االً ففيه رمي 

مج�رة العقبة بمن�ى، وفيه احللق أو التقص�ر، وغالبًا ما 

يكون فيه ذبح اهلدي واألضاحي، وغالبًا ما يكون فيه 

أيض�ًا طواف اإلفاضة - ويس�مى أيضًا طواف الزيارة 

- وهو طواف الركن، فاملجهود فيه كبر. 

��� سورة البقرة �98.
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وأي�ام الترشيق هي من أيام احلج، وهي أيام راحة 
من املجهود السابق، وأيام عبادة وتكبر وذكر وشكر هلل 

تعاىل، وتعارف بن املسلمن، وفيها رمي اجلار.

آداب رمي اجل�ر:

م�ن األع�ل يف هذه األيام رمي اجل��ر، ومما ُأحب 
أن أنبه عليه أمور، منها: 

- أن يتوج�ه احل�اج إىل من�ى مس�تمّرًا يف التلبي�ة 
والدع�اء، والذك�ر، واحلرص ع�ىل التلبي�ة؛ ألنه أوان 

قرب انتهائها. 

- أن يعل�م احلاج أن رمي اجل�ار إنا هو لذكر اهلل 
تعاىل، فعن عائش�ة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن� جعل رمي 

اجل�ر والسعي بني الصفا واملروة إلقامة ذكر اهلل«���. 

��� رواه الرتم�ذي ���90، وابن خزيم�ة يف صحيحه ���7�8، 
وقال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح.
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- إذا بدأت أهي�ا احلاج يف رمي مجرة العقبة فاقطع 

التلبي�ة: فع�ن ابن عب�اس ريض اهلل عنها: �أن أس�امة 

ريض اهلل عنه كان ِرْدَف النبي ملسو هيلع هللا ىلص من عرفة إىل املزدلفة، 

ث�م أردف الفضل من املزدلفة إىل من�ى. قال: فكامها 

قال: مل يزل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يلبي حتى رمى مجرة العقبة����. 

- من الس�نة التكب�ر عند كل رمي�ة، فعن الفضل 

ب�ن عباس: �أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص... رم�ى مجرة العقبة فرماها 

بسبع حصيات، يكرب مع كل حصاة����. 

- م�ن الس�نة عدم الوق�وف عند مج�رة العقبة بعد 

رميه�ا، ك�ا رواه اب�ن ماجه عن اب�ن عم�ر: �أنه رمى 

��� أخرجه البخاري رقم ���469.
��� رواه أمح�د��/ ����، ومثل�ه أخرج�ه مس�لم ع�ن جاب�ر يف 

حديث احلج، كتاب احلج، باب حجة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
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مج�رة العقبة ومل يقف عندها، وذك�ر أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فعل 

مثل ذلك����. 

- من السنة يف رمي اجلار يف أيام الترشيق التكبُر 

أيض�ًا م�ع كل حص�اة، وأن تقف بعد رم�ي اجلمرتن 

الصغ�رى والوس�طى فتدع�و طوي�ًا، وال تق�ف بعد 

رمي اجلمرة الكربى، فعن سامل عن ابن عمر ريض اهلل 

عنه�ا: �أنه كان يرم�ي اجلمرة الدنيا بس�بع حصيات، 

يك�ربِّ عىل إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى ُيْس�ِهَل فيقوم 

مس�تقبل القبلة، فيقوم طويًا ويدع�و ويرفع يديه، ثم 

يرمي الوس�طى ثم يأخذ ذات الش�ال فُيْس�ِهُل ويقوم 

مس�تقبل القبل�ة، فيق�وم طوي�ًا ويدع�و ويرف�ع يديه 

ويق�وم طوي�ًا، ث�م يرمي مج�رة ذات العقب�ة من بطن 

��� سنن ابن ماجه رقم:�����0.
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ال�وادي وال يقف عنده�ا، ثم ينرصف فيق�ول: هكذا 
رأيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يفعله����. 

مس�تقبًا  الزح�ام  ع�ن  بعي�دًا  للدع�اء  ق�ف   -
القبل�ة،وادع اهلل با أحببت خملصًا حام�دًا فِرحًا بنعمة 
ربك،واس�أله أن جيعله اهلل حّجًا مربورًا وذنبًا مغفورًا، 

كا روي عن ابن مسعود ريض اهلل عنه���. 

- اتب�ع تعليات املنظمن، وجتنب املزامحة، واعلم 
أن وقت الرمي متس�ع يف هذا اليوم، فهو جيوز من بعد 
منتص�ف ليل�ة العيد، وأما بقية الرم�ي يف أيام الترشيق 

فيبدأ من بعد زوال الشمس.  

��� أخرجه البخاري ���664.
املصن�ف  يف  ش�يبة  أيب  واب�ن   ،�4�7  /�� أمح�د  رواه  ك�ا   ���
���40�6، وذك�ره ابن قدامة يف املغن�ي �5/ ���9، ورواه 

ابن أيب شيبة عن ابن عمر ���40�6.
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- تذك�ر برمي�ك رم�َي املصطف�ى ملسو هيلع هللا ىلص وتذُل�َل��ُه 

�َعُه هلل تع�اىل بعد الرمي وكثرَة دعائه؛ استش�عارًا  وخَتَشُّ

بنعمة اهلل عليه، ورجاء القبول منه. 

- تذكر برميك هذا إخزاءك للشيطان، وأنك عىل 

عه�د اهلل مقي�م عىل حماربة النفس واهلوى والش�يطان، 

وتذك�ر ضعف الش�يطان، وأن�ه مع العزيم�ة والتوكل 

عىل اهلل خُيزى، كا رماه أبو األنبياء إبراهيم عليه الصاة 

والسام يف هذه األماكن فساخ يف األرض وانمحق . 

التحلل األصغر: 

أهيا احلاج إذا حتللت من اإلحرام التحلل األصغر 

ي�وم العي�د، فق�د أبيح ل�ك م�ا كان حمظ�ورًا عليك يف 

اإلحرام إال إتيان النس�اء، فاغتس�ل والبس مابس�ك 
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العادي�ة �املخي�ط�، فق�د ق�ال تع�اىل: ﴿ھ  ھ  

ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے  
ڭ﴾���. وتطي�ب، واه�دأ نفس�ًا، وامحد اهلل عىل 

نعمة التوفيق يف هذا اجلهاد.  

التكبري والتسبيح أيام منى: 

أي�ام منى هي أيام راحة،وذكر وش�كر هلل تعاىل كا 

س�بق، فقد قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أيام الترشيق أيام أكل 

ورشب وذكر هلل«���. 

وه�ي األيام املع�دودات التي ق�ال اهلل تعاىل فيها: 

﴿ ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ﴾���. 

��� سورة احل�ج �9.
��� أخرجه مسلم ��/800، رقم ����4.

��� سورة البقرة ��0.
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وأيام منى من األيام التي قال اهلل تعاىل فيها: ﴿ ں  

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے  ے  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ * ۆ  ۆ  ۈ  

ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ  

ې  ې﴾���.  

ويس�تحب التكبر يف يوم العي�د وأيام منى الثاثة 

عقب الصلوات اخلمس، وهو تكبر العيد املعروف. 

•     •     •

��� سورة البقرة �00- ��0. 
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سادسًا: طواف الوداع، وآداب االنصراف من مكة

ُنْدلِ�ُف رسيعًا إىل طواف الوداع، فإذا نفر احلجيج 

م�ن منى س�واء يف ثال�ث أم راب�ع أيام العي�د، وأرادوا 

الرجوع إىل أوطاهنم أو مغادرة مكة، فهذا أوان طواف 

الوداع للبيت، وهو ختام األعال بالبيت احلرام. 

أ- كيفية طواف الوداع والغرض منه: 

وهو ط�واف ال َرَمَل فيه وال اضطباع، وال س�عي 

طه�ارة،  ع�ىل  وأن�ت  س�بعًا  بالبي�ت  فط�ف   بع�ده، 

فه�ذا ه�و ط�واف ال�وداع، ثم ص�لِّ ركعت�ي الطواف 

 خل�ف مق�ام إبراهي�م إن متكنت، وإال فف�ي أي مكان 

من املسجد. 
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 ق�ال اإلمام النووي يف ط�واف الوداع: �وال جيب 

ع�ىل احلائ�ض والنفس�اء، وال دم عليه�ا لرتك�ه ألهنا 

ليس�ت خماطبة به، لكن يس�تحب هلا أن تقف عىل باب 

املسجد وتدعو����. 

وطواف الوداع أدب وتعظيم للبيت، وهو تعظيم 

ل�رب البي�ت، فك�ا دخلته بالط�واف، خت�رج من مكة 

أيض�ًا بالط�واف، كالضي�ف يدخ�ل مس�تأذنًا ويرحل 

مس�تأذنًا، ق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال َينِْف�َرنَّ أحد حت�ى يكون آخر 

عهده بالبيت«���. 

ويف طواف الوداع ُتسكب عربات الفراق ودمعات 

احلنن، وتنطلق فيه املشاعر من حيث ال تدري. 

��� اإليضاح �405 - �406.
��� رواه مسلم �����7.
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ب- الدعاء عند امللتزم: 

 ثم ائت امللتَزم وهو ما بن الركن الذي فيه احلجر 

األسود وهناية باب الكعبة، فأسند إليه صدرك وخدك 

- إن متكن�ت- فهكذا فعل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه، 

وترضع إىل اهلل، وق�ل: �هذا مقام العائذ بك من النار� 

وادع اهلل عز وجل، وألِحىَّ عليه يف الدعاء با يلهمك اهلل، 

وبا أحببت من أمور الدنيا واآلخرة. 

ومم�ا ذك�ره األئمة م�ن مجي�ل الدعاء ما ذك�ره ابن 

قدام�ة وغره ق�ال: � وق�ال بعض أصحابن�ا:  ويقول 

يف دعائ�ه: اللهم ه�ذا بيتك، وأنا عب�دك، وابن عبدك، 

محلتن�ي عىل ما س�خرت يل م�ن خلقك، وس�ريتني يف 

بادك حت�ى بلَّغتن�ي بنعمتك إىل بيت�ك، وأعنتني عىل 

 أداء نس�كي، فإن كنت رضيت عني، فازدد عني رضا، 
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وإال فُمنَّ اآلن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان 

ان�رايف إن أذن�ت يل، غ�ري مس�تبدل ب�ك وال ببيتك، 

وال راغ�ب عن�ك وال ع�ن بيت�ك، الله�م فأصحبن�ي 

العافي�َة يف ب�دين، والصح�َة يف جس�مي، والعصم�َة يف 

دين�ي، وأحس�ن منقلب�ي، وارزقن�ي طاعت�ك أب�دا ما 

أبقيتن�ي، وامجع يل بني خريي الدنيا واآلخرة، إنك عىل 

كل يشء قدير����، فإذا مل تس�تطع أن تقوله فادع با فيه 

من املعاين بلفظك أنت، أو با حتب أن تدعو، ثم تصي 

عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

ف�إذا فرغت من الدع�اء، فارشب من م�اء زمزم، 

واس�تلم احلج�ر األس�ود أو أرش إليه، واعل�م أن هذا 

ال�رشب واالس�تام، والدع�اء عند امللت�زم يكون بعد 

��� املغني 5/ ��4، واإليضاح للنووي 4�0- ��4.



��� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

ط�واف ال�وداع، وهو م�ن اآلداب واملس�تحبات التي 

ذكرها العلاء���. 

ج- االنراف من البيت:

إذا فرغ�ت م�ن ذل�ك فان�رصف، وام�أل قلب�ك 

باليق�ن أن اهلل عز وجل ق�د َقبَِلَك، فهو عند ظن عبده 

به، واسأل اهلل أال جيعله آخر العهد بالبيت، وال تنسني 

- أنا كاتب هذه الرس�الة - ووالَِديىَّ وأهي ومش�اخيي 

من صالح دعائك أهيا امل�ودع للبيت، قال جماهد: �إذا 

ِك�دت خت�رج من ب�اب املس�جد فالتفت، ث�م انظر إىل 

الكعبة، ثم قل: اللهم ال جتعله آخر العهد����. 

��� ينظ�ر املغني البن قدامة 5 / ��4- �45، واإليضاح 409- 
 .4��

��� املغني 5 / �45.



احلج مقاصد وآداب���
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

ال تش�غل نفس�ك بع�د ط�واف ال�وداع ببي�ع أو 

 ش��راء، إال ش��راء أم��ر رضوري، ثم توج�ه ملغادرة 

البلد احلرام. 

•     •     •



��� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

 

 

الفصل الثالث 

يف 

آداب زيارة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 

وزيارة مسجده ملسو هيلع هللا ىلص، 

واإلقامة يف مدينته ملسو هيلع هللا ىلص 

 



احلج مقاصد وآداب���
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج



��� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

أواًل: فضل زيارة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

اعل�م أن احل�اج إذا حتلل بمكة م�ن حجه التحلل 
األك�رب فقد تمىَّ حجه، وأدى ما عليه من الفريضة، وأنه 
مما يس�تحب ويتأكد اس�تحبابه له أن يتوج�ه إىل املدينة 
للترشف بزيارة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص - إن مل يكن زارها قبل 
احلج - ولتحصيل الفضائل التي أعدت لزائري املدينة 
من فضل ش�د الرحال للصاة يف مس�جد رس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص، والص�اة يف روضت�ه، والصاة يف مس�جد قباء، 

والسام عىل أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

وزيارة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أمر تش�تاق إلي�ه القلوب، 
ُل املش�اق لتحصيلها داللة عىل التعلق باملحبوب  مُّ وحَتَ
ملسو هيلع هللا ىلص، وأن فيه�ا الس�ام علي�ه م�ن ُق�ْرٍب، والت�رشُف 
بالوق�وف بن يديه ملسو هيلع هللا ىلص، فقد روى أبو هريرة عن النبي 



احلج مقاصد وآداب��0
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

ملسو هيلع هللا ىلص يف ش�أن الص�اة علي�ه ق�ال: »َمْن صىل ع�يلَّ عند 
قري س�معته، ومن صىل عيل نائيًا بلغته«���. وقال ملسو هيلع هللا ىلص 
»ما من أحد يس�لم عيل إال رد اهلل عيل روحي حتى أرد 

عليه السام«���. 

��� ذك�ره احلاف�ظ اب�ن حج�ر يف فت�ح الب�اري �6/ �488 ق�ال: 
�وأخرجه أبو الش�يخ يف كتاب الثواب بس�ند جيد� اه� بنفس 
اللف�ظ. وذكره العامة ش�مس احل�ق آبادي يف ع�ون املعبود 
�6/ ��0 فق�ال: �وأخرج أبو الش�يخ يف كت�اب الصاة عىل 
النب�ي صىل اهلل عليه آله وس�لم: حدثنا عب�د الرمحن ابن أمحد 
األع�رج حدثنا احلس�ن بن الصباح حدثنا أب�و معاوية حدثنا 
األعم�ش عن أيب صال�ح عن أيب هريرة قال: قال رس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »م�ن صىل ع�ي عند قربي س�معته، ومن ص�ىل عي من 
بعيد أبلغته «. وأخرجه البيهقي يف شعب اإليان حديث رقم 

.��58��
والبيهق�ى   ،��04� رق�م   ،��8/�� داود  أب�و  أخرج�ه   ���
���45/5، وق�ال احلاف�ظ يف الفت�ح �6 / �488 �أخرج�ه 
أب�و داود... وروات�ه ثقات�. وصحح إس�ناده اإلمام النووي 

يف رياض الصاحلن.



��� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

 يقول اإلمام ابن حجر العسقاين: �إهنا من أفضل 

األعال وأجل القرب�ات املوصلة إىل ذي اجلال، وإن 

مرشوعيتها حمل إمجاع با نزاع����.

ويق�ول اإلم�ام الن�ووي رمح�ه اهلل: �إذا ان�رصف 

احلج�اج واملعتم�رون م�ن مك�ة فليتوجه�وا إىل مدينة 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لزيارة تربته ملسو هيلع هللا ىلص، فإهنا من أهم القربات، 

وأنجح املساعي����. 

•     •     •

��� فتح الباري �� / �66 
��� اإليضاح 447.



احلج مقاصد وآداب���
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

ثانيًا: آداب التوجه إىل املدينة واإلقامة فيها���

- يس�تحب للزائر أن ينوي مع زيارته ملسو هيلع هللا ىلص التقرب 
إىل اهلل تعاىل باملسافرة إىل مسجده والصاة فيه. 

- يس�تحب وأنت يف الطريق لزيارته ملسو هيلع هللا ىلص أن تكثر 
من الصاة والسام عليه ملسو هيلع هللا ىلص. 

-   يس�تحب أن تغتس�ل قب�ل دخول�ك املدين�ة، 
وتلبس أنظف ثيابك. 

- علي�ك أن تس�تحرض يف قلب�ك رشف املدين�ة، 
وأهن�ا أفضل بقاع الدني�ا بعد مكة عند بع�ض العلاء، 

وعند بعضهم أفضلها عىل اإلطاق. 

- استش�عر تعظيم�ك لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وأن�ك يف 
بلده من أول ما تأيت املدينة إىل أن تودعها. 

��� أخلصها لك من كتاب اإليضاح لإلمام النووي، واملس�الك يف 
املناسك للكرماين،وهداية السالك البن مجاعة، وأزيد قليا.



��� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

- الت�زم أهيا الزائر باخللق اجلميل،  وبالس�احة يف 
املعاملة مع أهل املدينة ومع الزائرين. 

- يس�تحب للزائ�ر أن ي�أيت البقيع مرارًا، فيس�لم 
ع�ىل أهل�ه، فإن فيه قب�ور أئمة املس�لمن من أصحاب 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ويتأدب بآداب الزيارة. 

- يس�تحب للزائر أن يأيت مس�جد ُقباء فيصي فيه 
ركعت�ن، فعن س�هل بن حني�ف قال: قال رس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »م�ن تطهر يف بيته ثم أتى مس�جد قب�اء فصىل فيه 

صاة كان له كأجر عمرة«���. 

- يستحب له أن يزور شهداء أحد. 

��� أخرجه النسائي��/ �7، برقم �699 وابن ماجه ��/�45، 
رقم ����4، وهذا لفظ ابن ماجه، وأخرجه الرتمذي بمعناه 
��/ �45 برقم ���4، وقال الرتمذي: حديث حسن غريب. 
وق�ال العراقي يف ختري�ج أحاديث اإلحياء: أخرجه النس�ائي 

وابن ماجه من حديث سهل بن حنيف بإسناد صحيح. 



احلج مقاصد وآداب���
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

ثالثًا: آداب دخول مسجده  ملسو هيلع هللا ىلص  وفضل الصالة فيه

-  إذا أتيت مس�جد رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فتذكر آداب 
دخول املس�جد، فادخ�ل برجلك اليمن�ى، وامحد اهلل، 
وقل: »باس�م اهلل، ربِّ اغفر يل ذنويب، وافتح يل أبواب 
رمحت�ك«، وإذا خرج�ت فق�ل: »ربِّ اغف�ر يل ذنويب، 

وافتح يل أبواب فضلك«���. 

- احرص عىل أداء الصلوات املكتوبة كلها مجاعة 
بمسجد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، واستكثر فيه من صاة النوافل 
فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »صاة يف مس�جدي هذا أفضل من ألف 

صاة في� سواه إال املسجد احلرام«���. 

��� ينظ�ر األذكار للن�ووي، ب�اب م�ا يقول�ه عند دخول املس�جد 
واخلروج منه، ص �4.

��� متف�ق علي�ه، أخرج�ه البخ�اري ��/�98، رق�م �����، 
ومسلم ��/���0، رقم ���94.



��� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

- اح�رص ع�ىل دخول الروض�ة الرشيفة م�رارًا، 

والص�اة فيها إن أمكن�ك، من غر إي�ذاء ألحد، فقد 

ق�ال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما بني بيتي ومن�ري روضة من 

رياض اجلنة«���. 

- اح�رص ع�ىل خف�ض الص�وت ول�زوم آداب 

املسجد. 

•     •     •

��� متف�ق علي�ه، أخرج�ه البخ�اري ��67�/6، رق�م �6904، 
ومسلم ��/�0�0، رقم ���90.



احلج مقاصد وآداب���
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

رابعًا: آداب زيارة رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

إذا توجه�ت لزي�ارة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فتطه�ر   -
والبس أحسن ثيابك وتطيب، خاصة يف أول زيارة. 

- توج��ه للزي��ارة بس�كين�ة ووق�ار، وش��وق، 
واس�تحضار جل�ال س�يد األول�ن واآلخري�ن وخر 

خلق اهلل أمجعن. 

- قف أمام قربه الرشيف ملسو هيلع هللا ىلص، وألق السام عليه، 
يف أدب بص�وت منخف�ض وقل�ب خاش�ع، فه�و ملسو هيلع هللا ىلص 
يس�مع س�امك، وق�ل: الس�ام عليك يا رس�ول اهلل 

ورمح�ة اهلل وبركات�ه، وتذك�ر قوله تع�اىل: ﴿ ۇ  ۆ   
ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ  

ۉ  ېې  ې   ې     ى  ى  ﴾��� وأث�ن عليه 

��� سورة احلجرات �.



��� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

ملسو هيلع هللا ىلص ببعض ما هو أهله، واشهد له بتبليغ الرسالة وأداء 
األمان�ة، وادع اهلل أن جيازيه عنك وعن املس�لمن خر 
اجلزاء، وادع اهلل عز وجل با أحببت، وبلِّغ رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص س�ام م�ن محىَّل�ك الس�ام علي�ه، ث�م انرصف يف 

أدب وخشوع. 

- توج�ه للس�ام ع�ىل خليفت�ي رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
وصاحبيه أيب بكر وعمر ريض اهلل عنها، وتذكر ما هلا 
م�ن املنزل�ة، وما هلا من فضل عىل األم�ة، وادع اهلل أن 

جيازهيا عنا وعن اإلسام خر اجلزاء.  

- ال يمر عليك يوم يف املدينة إال ومتر للسام عليه 
ملسو هيلع هللا ىلص م�رة أو أكثر، فهذه فرصة ال تع�وض، فعن قريب 

أنت مغادر.  

•     •     •



احلج مقاصد وآداب���
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

خامسًا: االنصراف من املدينة

إذا ح�ان أوان مغ�ادرة املدين�ة املن�ورة، فاذه�ب 

للمس�جد النب�وي وص�لِّ في�ه ركعت�ن وادع اهلل ع�ز 

وج�ل ب�ا أحببت، ثم اذهب للس�ام عىل رس�ول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبيه، واترك املدينة وأنت يف ش�وق للرجوع 

إليه�ا، متح�رسًا ع�ىل فراقه�ا، حام�دًا ربك ع�ىل هذه 

الرحلة املباركة، واس�أل اهلل عز وج�ل أن يتقبل منك، 

وأال جيعل هذا آخر العهد بزيارة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص.    

•     •     •



��� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

 

 

الفصل الرابع 

يف

آداب احلاج بعد حجه



احلج مقاصد وآداب��0
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج



��� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

أواًل: ما ينبغي فعله عند عودة احلاج إىل الوطن

مما ينبغي فعله أمور، منها أنه: 

- يس�تحب للح�اج أن خي�رب أهله وذوي�ه بموعد 

رجوعه، وأال يفاجئهم. 

- يس�تحب ل�ه أن حيم�ل بعض اهلداي�ا ألهله من 

غر َتَكلٍُّف. 

- يس�تحب ل�ه إذا دخ�ل بل�ده أن يب�دأ باملس�جد 

فيصي ركعتن كا كان يفعل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

- يس�تحب أن ُيس�تقبل احل�اج وهين�أ ع�ىل أداء 

الفريض�ة والعودة، وُيدعى ل�ه بالقبول من غر مبالغة 

يف مظاهر االستقبال. 



احلج مقاصد وآداب���
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

- يستحب أن يسأل الزواُر واملستقبلون للحجاج 
الدع�اء واالس�تغفار من احلاج، فقد ق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: »اللهم 

اغفر للحاج وملن استغفر له احلاج«���. 

- من الس�نة أن يكرم احلاُج أو أهُله  الزائَر بضيافة 
من غر تكلف. 

•     •     •

واب�ن  والبيهق�ي ���6�/5،  احلاك�م ��/�609،  ��� أخرج�ه 
خزيم�ة �4/���، رقم ��5�6، وحس�ن احلافظ ابن حجر 

إسناده يف خمترص زوائد البزار �� / �4�9.



��� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

ثانيًا: سلوك احلاج بعد احلج

أهيا احلاج شاّبًا كنت أو شيخًا، رجًا كنت أو امرأًة، 

أهنئ�ك عىل أداء ه�ذه العبادة العظيمة، وأس�ال اهلل يل 

ولك القب�ول والتثبيت عىل الطاعة، وأن جيعل حجك 

طريقًا إىل اجلنة. 

- أهي�ا احل�اج إن من عام�ات القب�ول للحج أن 

تكون بعد احلج خرًا مما كنت قبله. 

- أهيا احلاج املحمل بأنوار الطاعة حافظ عىل هذه 

األن�وار، وعش هب�ا، واجعل حجك زادًا فيا تس�تقبل 

من احلياة. 

- أهي�ا احلاج ال جتع�ل نصيبك من احل�ج أن يقال 

، ولكن استمر يف برِّ حجك.  لك حاجٌّ



احلج مقاصد وآداب���
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

- أهيا احلاج وقد وقفَت عىل حقيقة الدنيا وحاوة 

العبادة فا تضيع هذه احلاوة، وال تغرك الدنيا فتجرك 

إىل املعصية، ولكن ق�ل هلا: ُغِري غري فقد تصاحلت 

مع ريب، ولس�ت بناقض العهد ما حييُت: ﴿ ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ﴾���. 

- أهيا احلاج اعلم أن طريق الطاعة س�هل، ولكنه 

حيت�اج إىل ق�وة العزيم�ة، وأن اهلل أف�رح بتوبت�ك مم�ن 

وج�د ضالت�ه يف الفاة، وأن�ه كلا اقرتب�َت منه اقرتب 

من�ك وهرول إلي�ك برمحت�ه وتوفيقه، فاطل�ب العون 

من اهلل واعلم أنه معك، وس�يعينك عىل هوى نفس�ك 

��� سورة الفتح �0.
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وتزيينات الش�يطان، وقل: �وأنا ع�ىل عهدك ووعدك 

ما استطعت�.   

- أهي�ا احلاج تذكر تلبيتك وإحرامك وجتردك هلل، 

طواف�ك،  ويف  عرف�ات  يف  يدي�ه  ب�ن   وتذلل��ك 

وع�ش ع�ىل قولك: �لبي�ك الله�م لبيك، حت�ى تلقى 

من لبيت له�. 

- أهيا احلاج ابتعد عن احلرام، من الربا والفواحش 

وغرمها، وال تدخل ماالً حرامًا عىل نفس�ك وأهلك، 

وجتنب الشبهات، واسلك سبيل القناعة والنجاة. 

- أهي�ا احلاج حافظ عىل صاة اجلاعة يف املس�جد 

ما اس�تطعت، واجع�ل لك وردًا من كت�اب اهلل، فهذه 

من سبل السامة التي حتافظ عىل اإلنسان. 
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- ك�ن داعي�ًا إىل اخلر بقولك وفعل�ك خملصًا هلل، 

وابتع�د ع�ن صحب�ة أصح�اب الس�وء، وادع اهلل هلم، 

وادعه�م إىل الطاع�ة، واعلم أن صحب�ة أهل املعايص 

تع�دي غرهم، وأهن�ا من أعظ�م أس�باب االنتكاس، 

فاصحب أهل الطاعة.  

�ْن  - أهي�ا احل�اج برىَّ والديك، وِصْل رمحك، وحسِّ

خلقك، مع أه�ل بيتك وجرانك وزمائك، ومع من 

حول�ك، مع م�ن عرفت ومع من مل تع�رف، فا خيرج 

منك إال طيب، وامأل قلبك رمحة عىل املؤمنن. 

- اجع�ل زادك كث�رة ذك�ر اهلل تع�اىل ق�والً وفعًا 

وحاالً، فقد ق�ال تعاىل: ﴿ں  ں  ڻ  

ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀ  ہ  ہہ ہ  
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ھ   ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   *ۆ   ۇ  ڭ   

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې﴾���. 

ث هبا،  - أهيا احلاج إن وقعت يف مش�قات فا حتدِّ

خوف�ًا أن يكون من باب االعرتاض، أو تزكية النفس، 

ولكن أرش إىل أن احلج جهاد وحيتاج إىل الصرب. 

َف�َرَط من�ك يشء فوقع�َت يف  إذا  - أهي�ا احل�اج 

معصي�ة فب�ادر إىل التوب�ة، وتذكر قوله تع�اىل: ﴿ ڑ       

گ   گ   گ   گ   ک   ک       ک       ک         ڑ    
ڳ  ڳ﴾���. 

��� سورة البقرة �00 – ��0.
��� سورة الشورى �5.
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وبعد.. فهذا بعض ما ينبغي أن يكون عليه سلوك 

احلاج بعد عودته من احلج. 

وأسأل اهلل يل ولك القبول، 

 وأن يعل يل ولك عودات وعودات إىل بيته احلرام، 

وزيارة نبيه عليه الصاة والسام.

وال تنسنا من صالح دعائك.

وسام عىل املرسلني واحلمد هلل رب العاملني.

•     •     •
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فهرس أهم املصادر واملراجع

- اآلداب الرشعي�ة، الب�ن مفل�ح حمم�د ب�ن مفلح بن 
حمم�د املق�ديس الصاحلي املتوىف ت �76ه�، حتقيق ش�عيب 
األرنؤوط وغره، طبعة مؤسس�ة الرس�الة، ط�، �4�7ه� 

- �996م.

- األحادي�ث املختارة، للحافظ ضي�اء الدين حممد بن 
عب�د الواحد املقديس، حتقي�ق د. عبدامللك بن دهيش، ط�، 

�4�0 ه� - �990 م.

- إحياء علوم الدين للغزايل، نرش دار املعرفة، بروت، 
بدون تاريخ. 

- األذكار لإلمام النووي، بعناية حميي الدين الش�امي، 
طبعة مؤسسة الريان- بروت، ط5، �4�4ه� - �994م.

- اإليضاح يف مناس�ك احل�ج والعمرة لإلمام النووي، 
طبعة دار البش�ائر اإلس�امية - ب�روت، ط�، �4�7ه� - 

�996م.
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- بداي�ة املجته�د وهناي�ة املقتصد، البن رش�د احلفيد، 
حتقي�ق د. عب�د اهلل العب�ادي، طبع�ة دار الس�ام - القاهرة، 

ط�، �4�6ه�- �995م. 

- الرتغيب والرتهيب للمن�ذري، حتقيق أيمن صالح، 
طبعة دار احلديث، القاهرة، ط�، �4�5ه� - �994م.

- احلج والعمرة يف الفقه اإلسامي للدكتور نور الدين 
عرت، ط5، �4�6ه� - �995م.

- احل�ج والعمرة للدكتور رفعت ف�وزي عبد املطلب، 
نرش مكتبة اخلانجي - القاهرة، ط�، �4�0ه�- �990م.

- رياض الصاحلن لإلمام النووي.

- سنن أيب داود،   حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، 
طبعة املكتبة العرصية، بروت. 

- س�نن الرتمذي، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، ضمن 
موس�وعة السنة الكتب الستة ورشوحها، نرش دار سحنون، 

تونس  ط�، بدون تاريخ.



��� احلج مقاصد وآداب
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

- س�نن النس�ائي، لإلم�ام أيب عب�د الرمح�ن النس�ائي، 
بعناي�ة الش�يخ عبد الفتاح أبو غدة، ن�رش مكتب املطبوعات 

اإلسامية، حلب، ط�، �4�4ه� - �994م.

- س�نن ابن ماجه، حتقيق حمم�د فؤاد عبد الباقي، طبعة 
دار إحياء الرتاث العريب،  ��95ه� - �975م.

- الس�نن الك�ربى، لإلم�ام أيب بك�ر أمح�د بن احلس�ن 
 - ���4ه��  ب�روت،  املعرف�ة،  دار  مص�ورة  البيهق�ي، 

��99م.

- ش�عب اإلي�ان، لإلم�ام أيب بكر البيهق�ي، حتقيق أيب 
هاج�ر حمم�د الس�عيد بس�يوين، طبع�ة دار الكت�ب العلمية، 

بروت، ط�، �4�0ه� - �990م.

-  صحي�ح البخ�اري، بعناي�ة الدكت�ور مصطفى ديب 
اب�ن كث�ر، دمش�ق، ط5، �4�4ه�� -  البغ�ا، طبع�ة دار 

��99م.



احلج مقاصد وآداب���
رسالة فيما ينبغي أن يكون عليه احلاج

اب�ن حب�ان �اإلحس�ان، حتقي�ق ش�عيب  -  صحي�ح 
األرن�اؤوط، طبع�ة مؤسس�ة الرس�الة، ط�، �4�4ه�� - 

��99م.

- صحي�ح اب�ن خزيم�ة، حتقي�ق د. حمم�د مصطف�ى 
األعظمي، طبعة املكتب اإلسامي، بروت، ط�، ���4ه� 

- ��99م.

ف��ؤاد  حمم��د  حتقي�ق:  مس�لم،   اإلم��ام  صحي�ح   -
عبد الباقي، طبع�ة دار إحياء الرتاث العريب - بروت، دون 

تاريخ. 

- عمل اليوم والليلة للنسائي، حتقيق: د. فاروق محادة، 
طبعة مؤسسة الرسالة - بروت، ط�، �406ه�.

- عون املعبود رشح سنن أيب داود، للعامة أيب الطيب 
حممد ش�مس احلق العظيم آبادي، حتقي�ق عبد الرمحن حممد 

عثان - ط دار الفكر.  
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- فت�ح الب�اري رشح صحي�ح البخ�اري، للحافظ ابن 
حجر العسقاين، ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي، وعناية حمب 
الدي�ن اخلطيب، ن�رش مكتبة دار الفيحاء، دمش�ق عن طبعة 

املكتبة السلفية.

- املبس�وط للرسخ�ي، ن�رش دار املعرف�ة، ب�روت، 
�409ه� - �989م.

- جممع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين عي 
ب�ن أيب بكر اهليثمي، نرش دار الكتاب العريب، بروت، ط�، 

��40ه� - ��98م.

رشف  ب�ن  حيي�ى  لإلم�ام  امله�ذب  رشح  املجم�وع   -
النووي، نرش دار الفكر، بروت. 

- املس�الك يف املناس�ك أليب منص�ور حمم�د ب�ن مكرم 
الكرم�اين، دراس�ة وحتقيق، د. س�عود بن إبراهي�م الرشيم، 
 - �4�4ه��  ط�،  ب�روت،  اإلس�امية،  البش�ائر  دار  ط 

��00م. 
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- املستدرك عىل الصحيحن، لإلمام أيب عبد اهلل احلاكم 
النيس�ابوري، ومعه التلخيص للذهبي، مصورة دار الفكر، 

بروت، ��98ه� - �978م.

- مس�ند اإلمام أمحد بن حنبل، مصور مؤسسة قرطبة، 
القاهرة، عن الطبعة امليمنية، بدون تاريخ.

- مس�ند أيب داود الطيالي، ن�رش دار املعرفة، بروت، 
بدون تاريخ.

- مس�ند أيب يعىل املوصي، حتقيق حس�ن س�ليم أسد، 
 - �406ه��  ط�،  دمش�ق،  لل�رتاث،  املأم�ون  دار  طبع�ة 

�986م.

- مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه، للحافظ شهاب 
الدين أمحد بن أيب بكر البوصري، حتقيق موسى حممد عىل، 
د. عزت عي عطية، طبعة دار الكتب اإلس�امية- القاهرة، 

ط�، �405ه� - �985م .
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- املصنف البن أيب شيبة،  حتقيق: كال يوسف احلوت، 
طبعة مكتبة الرشد - الرياض، ط�، �409ه�.

ب�ن  ط�ارق  حتقي�ق:  للط�رباين،  األوس�ط  العج�م   -
ع�وض اهلل ب�ن حممد،  عبد املحس�ن ب�ن إبراهيم احلس�يني، 

طبعة دار احلرمن - القاهرة، �4�5ه� .

- املعج�م الصغر للطرباين، ن�رش دار الكتب العلمية، 
بروت، بدون تاريخ.

- املعج�م الكب�ر لإلمام أيب القاس�م س�ليان بن أمحد 
الطرباين، حتقيق محدي عبد املجيد الس�لفي، طبعة دار إحياء 

الرتاث، بروت، ط�، بدون تاريخ.

- املوط�أ لإلم�ام مال�ك ب�ن أن�س، حتقي�ق حمم�د فؤاد 
الع�ريب، ب�روت،  ال�رتاث  عبد الباق�ي، طبع�ة دار إحي�اء 

�406ه� - �985م.

- امل�غ�ن��ي،  لإلم��ام اب�ن ق�دام�ة املق�ديس،  حتقي�ق 
د. عبد الفت�اح حمم�د احلل�و، طبع�ة هجر للطباع�ة والنرش، 
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املحت�اج  مغن�ي  ��99م.   - ���4ه��  ط�،  الق�اه�رة، 
للخطيب الرشبيني.

- مناس�ك ابن مجاعة ع�ىل املذاهب األربع�ة، للقايض 
عز الدين عبد العزيز بن حممد بن مجاعة، ط مطبعة الكواكب، 

تونس، ط�، حتقيق د. حسن بن سامل الدمهاين التوني. 

- املنه�اج رشح صحب�ح مس�لم ب�ن احلج�اج، لإلمام 
رشف الدي�ن الن�ووي، حتقيق الش�يخ خليل مأم�ون امليس، 

طبعة دار املعرفة، بروت، ط�، �4�5ه� - �995م.

-  هداية الس�الك إىل املذاهب األربعة يف املناسك البن 
مجاع�ة، ط دار البش�ائر ط�، �4�4ه�� - �994م، حتقي�ق 

د. نور الدين عرت. 

•     •     •
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