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ـة ـي افتتاح

احلمد هلل رب العاملني، والصاة والس�ام عىل س�يدنا حممد 

وعىل آله وصحبه وَمْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..

وبع���د: فيرس » دائرة الش��ؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي 

م للسادة القراء هذا الكتاب الذي مجع فيه  - إدارة البحوث « أن تقدِّ

مؤلفه أح�كام احلج والعمرة خمترصة، واخت�ار يف غالبها مذهب 

اإلم�ام مال�ك يف أدائها، وعّرج فيه عىل ذك�ر صفة احلج وترتيب 

أعامله، واهلدي ونوعه، ثم نّبه القارىء إىل أحكام العمرة وأعامهلا 

وفضله�ا، وم�ا عىل احلاج فعله قبل الرج�وع إىل بلده، ورّغب يف 

زيارة النبي صىل اهلل عليه وس�لم يف مس�جده، وح�ّث عىل التزام 

اآلداب يف مدينته، وختمه بجملة من الوصايا التي »ينبغي« لكل 

ُه؛ فب�ارك اهلل فيه ويف اجله�د املبذول،  ح�اج التزامها ليص�ّح َحجُّ

ونف�ع األم�ة بام في�ه من فق�ه الرشيعة وه�دي الرس�ول صىل اهلل     

عليه وسلم.
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وه�ذا اإلنجاز العلم�ي جيعلنا نقدم عظيم الش�كر والدعاء 

ألرسة آل مكتوم حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله، وتؤازر 

قضايا اإلسام والعروبة بكل متيز وإقدام، ويف مقدمتها صاحب 

السمو الشيخ حممد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدول�ة، رئي�س جمل�س ال�وزراء، حاك�م ديب الذي يش�يد جمتمع 

املعرفة، ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه وُطابه.

راج�ني من الع�ي القدير أن ينفع هب�ذا العم�ل، وأن يرزقنا 

التوفي�ق والس�داد، وأن يوف�ق إىل مزي�د من العط��اء عىل درب 

التميز املنش�ود.

  وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وَصىلَّ اهلل عىل النَّبيِّ 

��د وعىل آله وصحبه أمجعني. األميِّ اخلاتم سيدنا حممَّ

مدير إدارة البحوث 
الدكتور سيف بن راشد اجلابري
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املقدمـة

احلم�د هلل املنف�رد بالعظمة والكامل، والصاة والس�ام 

عىل حممد وآله وصحبه خري صحب وآل.

أم�ا بعد فقد حاولت يف هذا املنس�ك اجلم�ع بني اإلجياز 

والبي�ان حس�ب ما يرسته ظ�روف الزم�ان وامل�كان، لكنهام 

خصلتان قلام جتتمعان.

فجاء بعون اهلل س�ها واضحا، وسطًا بني التطويل اململ 

والتقصري املخل، وخري األمور أوسطها.

وقب�ل البدء يف البحث ألتمس العذر وأقدم االعتذار عام 

وق�ع فيه من خطأ مل أطلع علي�ه، وأرجو من القارىء الكريم 

إذا اطل�ع عىل خطأ أن حيس�ن الظن ويدق�ق النظر، وينبه عىل 

حمل اخلطأ حت�ى يتم إصاحه، وذلك قبل التهجم، وإفش�اء 

اخلطأ.
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فغري املعصوم ال يس�لم من اخلط�أ، وقلام خيلص مصنف 

م�ن هفوة، أو ينجو مؤل�ف من عثرة، أو ج�واد من كبوة كام 

قيل.

ورح�م اهلل العامد األصفهاين حيث قال: إين رأيت أنه ال 

يكتب إنسان كتابا يف يومه، إال قال يف غده: لو غري هذا لكان 

أحس�ن، ول�و زيد كذا لكان يستحس�ن، ولو ق�دم هذا لكان 

أفضل، ولو ترك هذا لكان أمجل. وهذا من أعظم العرب، وهو 

دليل عىل استياء النقص عىل مجلة البرش(1).

أق�ول: وأنب�ه هن�ا عىل م�ا نقله ابن عس�اكر م�ن حديث 

مع�اذ ريض اهلل عنه: أن النبي صىل اهلل عليه وس�لم قال:»أال 

أخربكم برشاركم؟ من نزل وحده، ومنع رفده، وجلد عبده. 

أال أخربكم برشٍّ من ذلكم؟ من يبغض الناس ويبغضونه. أال 

أخربك�م برشٍّ من ذلكم؟ من ال يقيل عث�رة وال يقبل معذرة. 

)1( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )183(.
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أال أخربك�م ب�رشٍّ م�ن ذلكم؟ م�ن ال يرجى خ�ره وال يؤمن 

ضره«(1).

ث�م إن أحد اإلخوة الراغبني يف املزي�د من العلم والتفقه 

يف الدي�ن طل�ب من�ي أن أخترص له أحكام احلج ومناس�كه، 

وذل�ك الش�تغاله بأعامل احل�ج ع�ن مطالعة كتب املناس�ك 

املتعددة املطولة.

فامتنعت أوال واعتذرت عن إجابة طلبه، وذلك بس�بب 

كثرة أحكام احلج وتنوعها وكثرة ما كتب فيها من املطوالت 

واملخت�رصات؛ وم�ا تضمنته م�ن اختاف األئم�ة األثبات، 

التي تتعذر اإلحاطة هبا من كل النواحي واجلهات.

ثم تبني يل بعد االس�تخارة واستش�ارة نخبة من املشايخ 

أن يف إجاب�ة ه�ذا الطلب نوع�ا من التعاون ع�ىل عمل اخلري 

وتيس�ري معرف�ة أحكام احل�ج وتطبيقها عملي�ا، ولعله يكون 

)1( اجلامع الصغري يف أحاديث البشري النذير )144/1(.
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تذك�رة لعامل، أو إفادة ملتعلم، أو حس�نة للكاتب، ودخوله يف 
م. م وفِهم وفهَّ ثواب من عِلم وعلَّ

فأجب�ت طلب�ه معتمدا ع�ىل توفي�ق اهلل تع�اىل راجيا منه 
العون وُخلوص النية وحصول البغية، ومستعينا بام اخترصه 
الشيخ حممد بن أمحد ميارة املالكي يف رشحه للمرشد املعني، 
من منس�ك احلط�اب، وابن احل�اج، وخليل، واب�ن فرحون 
وغريه�م، ومل ألت�زم بام نقل�ه علامء املالكية يف مناس�كهم، بل 

عزوت لغريهم.
وجتنبت اخلوض يف املس�ائل املختلف فيها إال فيام يتم به 

البي�ان والتوضيح، واخ�رت يف صياغه ه�ذا البحث طريقة 

السؤال واجلواب.

فإن وفقت للحق كام قصدت، فذلك فضل من اهلل تعاىل 

وتوفي�ق من�ه، وإال، فقد بذل�ت جهدي في�ام عملت، واخلري 
أردت، وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وعىل عونه عولت، 

وهو حسبي ونعم الوكيل.
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التمهيد

إن اهلل تبارك وتعاىل خلقنا لعبادته كام يف قوله تعاىل:﴿ڄ   

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾(1).
وبع�ث لن�ا رس�وال باهل�دى والدين احل�ق، أرش�دنا إىل 
فنا أن�واع العب�ادات التي أرادها  طري�ق اخل�ري والفاح، وعرَّ
اهلل من�ا، وأوج�ب اهلل علين�ا اتباع�ه في�ام جاءنا به م�ن عنده، 

ہ   ۀ     ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   تع�اىل:﴿ڻ   ق�ال 
ہ﴾(2).

ومل�ا كان احل�ج أحد أركان اإلس�ام الذي جاء به س�يد 
األن�ام، وكانت عبادة احلج خمصوص�ة بالبلد احلرام، أحببت 
ف ش�يئا ول�و قليا ع�ن اختص�اص ه�ذا البلد هبذه  أن أع�رِّ
العب�ادة العظيم�ة، وعن ه�ذا التحريم الذي امت�ازت به هذه 

البلدة، وهل لذلك تاريخ معني أو سبب خاص، فقلت:

)1( سورة الذاريات )آية56(.
)�( سورة احلرش )آية7(.
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س 1: مت�ى اخت�ذت مك�ة املكرم�ة مكان�ا للعبادة 
وحرما آمنا؟

ج :  ال ش�ك أن مكة املكرمة مكان حتيط به جبال س�ود 

ش�اهقة ال ح�ظَّ فيه ألهل الله�و واللع�ب، إال أن اهلل رشفها 

ورف�ع مكاهنا بأن جعلها مكان بيت�ه العتيق والكعبة املرشفة، 

فكان�ت قبل�ة للص�اة، ومكانا ألداء مناس�ك احل�ج وحرما 

آمن�ا، وذل�ك من قديم الزم�ان الذي ال يمك�ن حتديد تارخيه 

وال معرفة ابتدائه، فقد جعل اهلل ملكة من التعظيم والتقديس 

ال  واملزايا والفضائل ما خصها به دون مجيع الباد، وهو الَفعَّ

ملا يريد، ال معقب حلكمه وال راد لقضائه.

والنصوص الواردة يف ذلك كثرية أقترص عىل بعضها:

فمنه�ا ق�ول اهلل تعاىل عىل لس�ان نبي�ه :﴿ ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ﴾(1).

)1( سورة النمل)آية91(.
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ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ     تع�اىل:﴿  وقول�ه 

ڱ  ں  ں﴾(1) وقول النبي صىل اهلل عليه وس�لم 
ي�وم فتح مكة:»إن ه�ذا البلد حرمه اهلل يوم خلق الس�موات 

واألرض فهو حرام بحرمة اهلل إىل يوم القيامة«(2).

وقوله صىل اهلل عليه وسلم فيام أخرجه مسلم يف صحيحه 

من حديث أيب ذر الغفاري ريض اهلل عنه قال: سألت رسول 

اهلل ص�ىل اهلل عليه وس�لم عن أول مس�جد وضع يف األرض 

قال:»املسجد احلرام«(3).

هذه بعض األدلة عىل أن اختاذ مكة مكانا للعبادة وحرما 

آمنا مل يكن ملناس�بات وقتية وال ألسباب عارضة، وإنام ذلك 

يشء خصه�ا اهلل به يف س�ابق األزل تفض�ا منه وقضاء عدال 

من بداية اخللق إىل هناية املخلوقات، كام يف احلديث السابق.

)1( سورة آل عمران )آية96(.
)�( صحيح مسلم كتاب احلج باب حتريم مكة)�/986(.

)3( صحيح مسلم كتاب املساجد)370/1(.
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  س2: من أشهر بناة الكعبة املرشفة؟

ج: أوال: بن�اة الكعبة إمجااًل كام ذكر بعض املؤرخني هم 

ع�ىل الرتيب: املائك�ة، ثم آدم، ثم ابنه ش�يث، ث�م إبراهيم 

وابن�ه إس�امعيل(1)، ث�م جره�م، ثم قري�ش، ثم عب�د اهلل  بن 

الزب�ري، ثم احلجاج بن يوس�ف الثقفي عامل اخلليفة األموي 

عبد امللك بن مروان، ويقال: إن البيت مل ُيْبن بناء مستقًا بعد 

احلج�اج، وإنام كان يرمم فقط، وأما أش�هر بن�اة الكعبة فهو: 

إبراهي�م اخلليل عليه الس�ام حيث س�مي احل�رم كله مقامه 

كام يف قول�ه تع�اىل:﴿ ۀ    ۀہ  ہ  ہ  ہ   ھ﴾(2) 

ومن ذلك أن كل أعامل احلج إنام هي ذكريات إلبراهيم عليه 

الس�ام ومتابع�ة مللت�ه احلنيفية التي أم�ر نبينا ص�ىل اهلل عليه 

)1( رشح القرطبي عند رشح اآلية، وتفسري ابن كثري عند تفسري اآلية ﴿إن 
أول بيت ..﴾.

)�( سورة آل عمران )آية97(. 
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وس�لم باتباعها كام يف قوله تع�اىل:﴿ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک   
ک      ک﴾(1).

س3: ما سبب فرض احلج؟

ج: احل�ج أح�د أركان اإلس�ام الت�ي فرضه�ا اهلل ع�ىل 

املس�لمني واهلل أعلم بس�بب فرضه له عليهم، ومن األسباب 

الظاهرة لفرض احلج، أن إبراهيم عليه السام ملا وضع ولده 

إسامعيل، وأمه هاجر، يف مكان البيت وكان ذلك املكان خاليا 

من الناس يف ذلك الوقت، ال أنيس به إطاقاً،  أحب إبراهيم أن 

يكون مع ولده إسامعيل وأمه، َمْن يؤنسهام من الناس وُيذهب 

وحش�تهام، فدع�ا ربه لذلك وق�ال ما ح�كاه اهلل عنه:﴿ڍ  

ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   
گ    گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک  
ڱ﴾(2)  ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ     ڳ  

)1( سورة آل عمران )آية95(.
)�( سورة إبراهيم)آية37(.
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فأم�ره اهلل تع�اىل ب�أن يدع�و الن�اس حل�ج بي�ت اهلل بقول�ه 

ک   ڑ    ڑ  ژ   ژ   ڈ  ڈ  تع�اىل:﴿ڎ 

ک  ک    ک  گ  گ  گ﴾(1) فقال إبراهيم: يارب، 
ن، وعي اإلباغ .  فنادى إبراهيم: يا  وما يبلغ صويت قال: أذِّ

أهي�ا الن�اس إن اهلل أمركم بحج هذا البي�ت فحجوا .  فأجابه 

م�ن كان يف أصاب الرجال وأرحام النس�اء ممن س�يحج إىل 

يوم القيامة قائًا: لبيك اللهم لبيك(2).

أق�ول:  ينبغي لكل م�ن أراد احلج أن يس�تحرض يف قلبه 

وش�عوره الذهن�ي عند وقت التلبية باحل�ج، أنه وافد عىل اهلل 

تع�اىل باس�تدعاء منه ل�ه،  وأن�ه مطيع ل�ه وجميب دع�وة نبيه 

إبراهيم)ع( حل�ج بيت اهلل العتيق وحرمه اآلمن،  وذلك ألن 

معنى (لبيك) أجبتك،  وامتثلت أمرك وحرضت ملا دعوتني 

إليه.

)1( سورة احلج )آية�7(.
)�( انظر تفسري القرطبي )اآلية املتقدمة �38/1(. 
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س4: إذا أراد احل�اج الس�فر ألداء فريضة احلج، فأي 
يشء يبدأ به؟ 

ج: ينبغ�ي مل�ن أراد الس�فر إىل احل�ج أو غ�ريه، أن يتب�ع 

اآلداب الرشعية واآلثار السنية التي وردت يف ذلك، حسب 

اإلمكان واالس�تطاعة، وأول تل�ك اآلداب: التوبة الصادقة 

م�ن مجي�ع الذنوب واملع�ايص، والني�ُة الصحيح�ة اخلالصة، 

ويربه�ن عىل ص�دق ذلك ب�رد احلقوق واملظ�امل إىل أهلها أو 

اس�تحاهلم منها ومس�احمتهم له، ثم يكت�ب وصيته موضحًا 

فيه�ا ما علي�ه من احلقوق للناس، وما ل�ه من حقوق عليهم، 

أو يشهد عىل ذلك، وعليه أن يتحرى الزاد احلال، ويلتمس 

الرفي�ق الصال�ح ال�ذي يدله عىل اخل�ري ويعينه علي�ه، وينبهه 

إذا غف�ل ويذك�ره إذا ن�ي.  ث�م ي�ودع أقارب�ه، وأصدقاءه، 

وجريان�ه، ويطلب منهم الس�امح وخالص الدعاء. ثم يتوجه 

إىل اهلل تع�اىل بالدع�اء اخلالص، فيختار من األدعية ما ش�اء.
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ويق�ول: الله�م أن�ت الصاح�ب يف الس�فر،  واخلليفة يف 

األه�ل وامل�ال والول�د، احفظن�ا وإياه�م من كل ب�اء وآفة،  

اللهم إنا نس�ألك يف مس�رنا هذا الرب والتق�وى،  ومن العمل 

م�ا ت�رىض،  الله�م إن�ا نع�وذ ب�ك م�ن وعث�اء الس�فر وكآبة 

دين  املنقلب، وس�وء املنظر يف األه�ل واملال والولد،  اللهم َزوِّ

هن�ي للخ�ر أين�ا توجه�ت،   التق�وى واغف�ر يل ذنب�ي ووجِّ

ه�تُ وجه�ي إلي�ك،  وفوض�ت أم�ري إليك،   الله�م إين وجَّ

وتوكلت يف مجيع أموري عليك، أنت حس�بي ونعم الوكيل.

ويف وقت الركوب يقول: بسم اهلل،  اهلل أكرب،  ال حول وال 

قوة إال باهلل،  ما شاء اهلل كان،  وما مل يشأ مل يكن(1):﴿ڃ   

ڍ    ڇ  ڇ   ڇ0  چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ  
ڍ ﴾(2).

)1( املناسك البن فرجون )134/1(.
)�( سورة الزخرف )آية14،13(.
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الفصل األول

)وفيه أح�كام احلج: أركانه، وواجباته، وحمظوراته، وما 

يتبع ذلك(

س5: م�ا معنى احل�ج، ومتى ف�رض، ومتى وقت 
أدائه؟

ج: احل�ج يف اللغة معناه قص�د اليشء، أو تكراره، وفعله 

م�رة بعد مرة. ومعناه يف االصطاح: قصد مكان خمصوص، 

يف زم�ن خمص�وص، لفعل خمص�وص، وامل�كان املخصوص 

ه�و: مك�ة، والزم�ن املخص�وص هو أش�هر احل�ج، والفعل 

املخصوص هو أداء مناسك احلج.

أما وقت فرض احلج فقد اختلف فيه: فقيل: س�نة مخس 

من اهلجرة، وقيل: س�نة س�ت، وقيل: س�نة ثامن، وقيل: سنة 

تسع، وكانت حجة الوداع سنة عرش من اهلجرة.
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وأم�ا وق�ت أداء احل�ج فق�د اختلف في�ه أيض�ا،  فقيل: 

جي�ب عىل الف�ور،  وه�و الوقت ال�ذي وجب في�ه بحصول 

االستطاعة التي هي رشط وجوبه. ومن أدلة ذلك قوله عليه 

الصاة والس�ام :»تعجل�وا إىل احلج ف�إن أحدكم ال يدري 

م�ا يعرض له«(1) رواه أمحد من حدي�ث ابن عباس ريض اهلل 

عنه�ام،  وقيل: جيب عىل الراخ�ي إىل أن خياف الفوات بعدم 

استطاعة أو بموت، كبلوغ الستني من العمر.

س6: ما حكم احلج؟ وما أدلة وجوبه؟

ج: احلج أحد أركان اإلسام اخلمسة التي بني عليها، 

وهو فرض عني جيب أداؤه مرة واحدة يف العمر كله، ومن 

أداه بعده�ا فهو متطوع له أج�ره، ومن جحد وجوبه فهو 

كافر،  ألنه من املعلوم من الدين بالرضورة،  ومن مضت 

)1( مسند أمحد)314/1(.
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علي�ه مخس س�نوات وهو ق�ادر عىل احل�ج، ومل حيج فهو 

حم�روم كام ورد يف احلديث القديس الذي رواه أبو س�عيد 

اخلدري ريض اهلل عنه أن رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  

�عُت  ه ووسَّ قال: إن اهلل يقول :»إن عبدًا أصَحْحُت له جس�مَ

عليه يف املعيشة متيض عليه مخسُة أعوام ال َيِفُد عيلَّ ملحروم«(1)  

هذا هو حكم احلج يف الرشع.

أما أدل�ة وجوب احلج: فق�د وجب بالكتاب، والس�نة، 

واإلمجاع.  فمن الكتاب قول اهلل تعاىل:﴿ھ  ھ  ے   ے  

تع�اىل:﴿ۓ   وقول�ه  ڭ﴾(2)  ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    
ڭ  ڭ  ڭ﴾(3) وقي�ل: إن ه�ذه اآلي�ة ت�دل عىل وجوب 

إمتامه ملن رشع يف أعامله، وليست دليًا لوجوبه ابتداء.

)1( أخرجه ابن حبان )6/6(.

)�( سورة آل عمران )آية97(.
)3( سورة البقرة )آية196(.
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البخ�اري يف  أخرج�ه  م�ا  الس�نة  م�ن  ودلي�ل وجوب�ه 

كت�اب اإلي�امن م�ن صحيحه،  م�ن حديث عب�د اهلل بن عمر           

علي�ه  اهلل  ص�ىل  اهلل  رس�ول  ق�ال  ق�ال:  عنه�ام  اهلل  ريض 

وس�لم:»بني اإلسام عىل مخس: ش�هادة أن ال إله إال اهلل وأن 

حممدًا رس�ول اهلل وإق�ام الصاة وإيتاء ال�زكاة واحلج وصوم 

رمضان«، وقوله صىل اهلل عليه وسلم يف خطبته الشهرية:»أهيا 

�وا«(1). فُحجُّ احل�ج  عليك�م  ف�رض  ق�د  اهلل  إن  الن�اس 

أم�ا اإلمجاع فقد انعقد عىل وجوبه من عهد الصحابة إىل 

اآلن مل خيالف يف ذلك أحد من املسلمني(2).

)1( أخرج�ه مس�لم يف صحيح�ه، كت�اب احل�ج، باب فرض احل�ج مرة يف 
العمر )�/975(. 

)�(  أح�كام الق�رآن البن العريب عند رشح اآلية م�ن قوله تعاىل:)وهلل عىل 
الناس حج البيت(.)�87/1(.
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س7: ما الدليل عىل فضل احلج وكثرة منافعه وعظم 
ثوابه؟ 

ج: وردت نصوص كثرية وأدلة مشهورة عىل فضل احلج 

وكثرة منافعه وعظم ثوابه، من ذلك قوله تعاىل:﴿ڳ   

ڳ  ڳ﴾(1) فعموم هذه اآلية الكريمة يشمل منافع احلج 

املعنوية واحلس�ية، فش�هود احلج وفعل مناس�كه امتثاٌل ألمر 

اهلل تعاىل وطاعٌة له، وذلك س�بب لغفران الس�يئات، وزيادة 

احلس�نات، ورفع الدرجات، ودخول اجلنَّ�ات، ولذلك قال 

النبي صىل اهلل عليه وس�لم: »واحلج املربور ليس له جزاء إال 

اجلن�ة«(2) واحلج املربور هو ال�ذي ال خيالطه مأثم، وقيل: هو 

ال�ذي يرجع احلاج منه أزهد يف الدنيا، وأرغب يف االخرة مما 

)1( سورة احلج )آية�8(.
ورشح   ،)346/�( واملوط�أ   ،)4/6( حب�ان  اب�ن  صحي�ح   )�(

السنة)6/7(.
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فَق عليه من  كان عليه قبل احلج(1)، ومن تلك النصوص ما اتُّ

حدي�ث أيب هري�رة ريض اهلل عن�ه قال : قال رس�ول اهلل صىل 

اهلل عليه وس�لم:»من حج هلل فلم يرُفث ومل يفسق رجع كيوم 

ولدته أمه«(2) اختلف العلامء يف معنى الرفث والفس�وق لكن 

عط�ف أحدمها عىل اآلخر يدل عىل التغاي�ر، فقيل:)الرفث( 

معارشة النس�اء، و)الفسوق( املعايص. وقيل:)الرفث( إتيان 
النس�اء، و)الفس�وق( الس�باب، واجل�دال، وامل�راء. وقي�ل: 
)الرف�ث( كلم�ة جامع�ة ل�كل م�ا يري�ده الرجل م�ن املرأة، 

و)الفس�وق( ما ُأمر املحرم باجتنابه من حمرمات اإلحرام(3). 

وم�ن تلك النصوص قوله صىل اهلل عليه وس�لم:»تابعوا بني 

احل�ج والعم�رة فإهنا ينفي�ان الفقر والذنوب ك�ا ينفي الكر 

َخَب�َث احلدي�د والذه�ب والفض�ة«(4) فاحل�ج س�بب للغنى 

)1( االستذكار )�35/11(.
)�( صحي�ح البخ�اري كتاب احل�ج باب فضل احلج امل�ربور )�/141(، 

ومسلم كتاب احلج باب ثواب احلج والعمرة رقم )641(.
)3( رشح السنة للبغوي )5-4/7(.

)4( ابن حبان )3/6(.
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واملغفرة.

وم�ن مناف�ع احلج وفوائ�ده أن�ه يمثل أكرب مؤمت�ر عاملي 

إس�امي يضم وفودا من خمتلف دول الع�امل متنوعة العلوم، 

خمتلف�ة الثقاف�ات، متباينة االجتاه�ات واللغ�ات واملذاهب، 

متشابكة املنافع واملصالح.

تنبيه:  فاحلج مناس�بة عظيمة وفرصة سنوية لقادة األمة 
اإلسامية، وعلامئها ودعاهتا املصلحني لبحث مجيع شؤوهنا 

ومصاحلها عىل بينة من دستورها األصي ونظامها املثايل الذي 

ه�و: كت�اب اهلل تعاىل، وس�نة الرس�ول صىل اهلل عليه وس�لم 

وس�نة خلفائه الراش�دين م�ن بع�ده ريض اهلل عنهم، وحتت 

ش�عار: العدل واملس�اواة وحتقيق املصلحة العامة، وحصول 

األمن الشامل، وبلوغ اهلدف املتمثل يف توفري احلياة السعيدة 

يف الدنيا واآلخرة(1).

)1( انظر تيسري العام )478/1(.
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س8: متى ميقات اإلحرام باحلج وأين مكانه؟

ج: لإلح�رام باحلج ميقات زماين،  وميقات مكاين،  فأما 

امليقات الزم�اين فهو املبني يف ق�ول اهلل تعاىل:﴿ ٱ  ٻ   

ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    

ٺ  ٺ  ٺ﴾(1) وتبدأ هذه األش�هر من ليلة عيد الفطر 

أول ليل�ة من ش�هر ش�وال، وتنتهي بطلوع فج�ر يوم العارش 

من ش�هر ذي احلجة وقيل بنهايته وهو املشهور عند املالكية.   

وأم�ا امليق�ات امل�كاين:  فهو املوض�ع الذي ال جي�وز ملن يريد 

دخ�ول مكة حلج أو عم�رة أن يتجاوزه إال حمرم�ًا،  وخيتلف 

امليقات املكاين باختاف الباد التي يسافر منها احلاج أو يمر 

هب�ا يف طريق�ه إىل مكة،  فبنيَّ النبي صىل اهلل عليه وس�لم بيانا 

واضح�ا ال لبس في�ه مواقيت تلك الباد كله�ا فيام رواه عنه 

)1(سورة البقرة )آية197(.
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الصحابة ريض اهلل عنهم كحديث ابن عباس املتفق عليه، أن 

�ت ألهل املدينة (ذا احلليفة)  النبي صىل اهلل عليه وس�لم: »وقَّ

وألهل الش�ام (اجلحف�ة) وألهل نجد (ق�رن املنازل) وألهل 

اليمن (يلمل�م) فهن هلن وملن أتى عليهن من غر أهلهن ممن 

أراد احلج والعمرة،  ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى 

أه�ل مكة من مك�ة«(1)، واختلف فيمن وق�ت ألهل العراق 

)ذات ع�رق( فقيل: إن النبي صىل اهلل عليه وس�لم هو الذي 

وقته كام يف س�نن أيب داود والنس�ائي من حدي�ث أم املؤمنني 

عائش�ة ريض اهلل عنها، وقي�ل: إن عمر بن اخلطاب ريض اهلل 

عن�ه هو ال�ذي وقته كام يف صحيح البخ�اري، وهذا احلديث 

موقوف عىل الصحايب(2).

)1( صحيح البخاري كتاب احلج باب مهل أهل الشام )�/�14(.
)�( املرجع السابق باب ذات عرق ألهل العراق )�/�43(.
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س9: ما سبب توقيت هذه املواقيت املتعددة لإلحرام 
وما الرس يف ذلك؟

ج: سبب توقيت هذه املواقيت واهلل أعلم بسبب توقيتها 

حيتمل أن اهلل تعاىل جعل بيته حرمًا آمنا، ومن أجل ذلك حدد 

ل�ه عىل لس�ان نبيه صىل اهلل عليه وس�لم أماك�ن ال يتجاوزها 

ر،  قاصده إال بنية تعظيمه واحرامه،  ليأيت إليه احلجاج، والُعامَّ

وار، بقلوب خاشعة وألسنة ملبية ذاكرة، وأما تعدد هذه  والزُّ

املواقي�ت فإن�ه من متام الرمح�ة باحلجاج ودفع املش�قة عنهم، 

ول�و كان ملك�ة ميقات واحد م�ن جهة واحدة لكث�ر ازدحام 

الن�اس وحلقهم من املش�قة والتعب ما يس�بب هلم األمراض 

واهلاك، والضج�ر، أما الرس يف اإلحرام فإنه حيتاج إىل وقفة 

تأم�ل وتفكر عميق؛  فإن التجرد من املابس العادية، ولبس 

اإلزار والرداء، ومنع النفس من مبارشة ش�هواهتا التي كانت 

تعتادها، كل ذلك يش�عر احلاج ويلف�ت انتباهه ويذكره بنعم 
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اهلل عليه وأنه تعاىل قادر عىل نزعها وسلبها منه متى شاء حتى 

روح�ه التي بني جنبيه وهب�ا حياته، حيث منعه يف هذا الوقت 

م�ن حريت�ه وإرادته الت�ي كانت تق�وده إىل التمتع بش�هوات 

الدنيا وملذاهتا وعاداهتا املألوفة.

فمن�ع من النس�اء، والطي�ب، والزين�ة بالثي�اب، وقص 

الش�عور، وقل�م األظافر، وكل م�ا فيه رفاهي�ة وحظ للنفس 

مم�ا منع�ه اإلحرام،وذل�ك ليتجرد احل�اج لعب�ادة اهلل ويتفرغ 

هلا خملصا مستس�لام منقادا. ولعل�ه يتذكر بذلك التجرد مبدأه 

حني ولد، ومنتهاه حني يموت، ومبعثه من القرب للحس�اب، 

فإنه يف تلك األوقات مسلوب اإلرادة واحلظوظ، ال قدرة له 

ع�ىل يشء، وال ح�ظ له يف يشء،  فعىل احل�اج أن ينتهز فرصة 

احلياة وكامل اإلرادة واحلرية فيام يعود إليه بالس�عادة الدنيوية 

واألخروي�ة، م�ن امتثال األعامل اخلريي�ة، واجتناب األعامل 

السيئة، واهلل قادر عىل التوفيق لذلك.
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س10: كم رشوط وجوب احلج، وما هي؟

اإلس�ام،  وه�ي:  مخس�ة،  احل�ج  وج�وب  رشوط  ج: 

والبل�وغ، واحلرية، والعقل، واالس�تطاعة، ويش�رط للمرأة 

رشط س�ادس ه�و: املح�رم(1) ومش�هور املذه�ب االكتف�اء 

بالرفقة املأمونة حلجة الفرض.

وذلك لقول النبي صىل اهلل عليه وس�لم:»ال تسافر املرأة 

إال ومعها ذو حمرم«(2).

س11:  هل جتوز النيابة يف احلج عن غر املستطيع، 
أو عن امليت؟

ج:  جت�وز النيابة يف احلج عن غري املس�تطيع، وعن امليت 

عند كثري من العلامء، وال تصح عن احلي عند مالك، وتصح 

)1( مناسك ابن فرحون )157/1(.
)�( صحي�ح مس�لم كت�اب احل�ج ب�اب س�فر امل�رأة م�ع حم�رم إىل احل�ج 

.)975/�(
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عنده عن امليت إذا أوىص هبا من ثلث ماله.

وجي�وز أن حيج الرجل ع�ن الرجل وعن املرأة، وأن حتج 

املرأة عن الرجل وعن املرأة.

ويش�رط يف النائب يف احلج أن يكون قد حج عن نفس�ه 

أواًل لقول النبي صىل اهلل عليه وسلم ألخي شربمة:»حج عن 

نفس�ك ثم حج عن ش�ربمة«(1) ودليل صح�ة النيابة يف احلج 

حديث اخلثعمية املتفق عليه، قالت يا رس�ول اهلل: إن فريضة 

اهلل ع�ىل عب�اده يف احلج أدركت أيب ش�يخا كبريًا ال يس�تطيع 

أن يثب�ت عىل الراحلة أفأحجُّ عنه؟ ق�ال: »نعم«. وقوله أليب 

رزين العقيي: »حج عن أبيك واعتمر«(2).

)1( سنن أيب داود يف احلج باب الرجل حيج عن غريه.
)�( س�نن أيب داود يف املناس�ك، والنس�ائي، والرم�ذي، وق�ال: حس�ن 

صحيح.
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س12: كيف يكون اإلحرام، وباذا حيرم احلاج؟

ج: اإلح�رام هو: ني�ة أداء احلج، واحلاج خم�ري بني ثاثة 

أنس�اك أو وجوه فإذا ن�وى احلاج أداء واح�د منها وعينه من 

حم�ل امليقات فقد أحرم، والوجوه الثاثة التي يكون اإلحرام 

بواحد منها هي:

اإلف�راد، والتمت�ع، والقران. ومن ن�وى احلج وقد قصد 

أداءه مبه�ام دون تعي�ني أحد األنس�اك الثاث�ة املتقدمة، فعل 

واح�دا منه�ا، وص�ح حج�ه. وإن عل�ق إحرامه ب�ام أحرم به 

غ�ريه فذلك جائز، كام فعل عي ريض اهلل عنه، حني أحرم بام 

أح�رم به النبي صىل اهلل عليه وس�لم. فإن أحرم احلاج باحلج 

وح�ده فهو: مفرد، وإن أح�رم بالعمرة وف�رغ منها ثم أحرم 

باحل�ج بعده�ا فه�و: متمتع، وإن أح�رم باحل�ج والعمرة معا 

فه�و: قارن، وجيب ع�ىل املتمتع والقارن دم، م�ا مل يكن أهله 
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يف احلرم، فإن عجز عن الدم، صام ثاثة أيام يف احلج وسبعة 

إذا رجع إىل أهله.

وق�د اختلف العلامء يف األفضل من وجوه احلج الثاثة، 

ففضل مالك  والشافعي اإلفراد، ثم التمتع، ثم القران، وفضل 

أمحد وإسحاق: التمتع، وفضل أهل الرأي القران، وكلهم له 

أدل�ة صحيحة، يطول ذكرها وتفصيلها. قال احلافظ ابن عبد 

ال�رب رمح�ه اهلل: قالت طائفة م�ن العلامء: ال جي�وز أن يقال يف 

واح�د من ه�ذه الوجوه إنه أفضل من غريه، ألن رس�ول اهلل 

صىل اهلل عليه وس�لم قد أباحها كله�ا، وأذن فيها، ورضيها، 

ومل خيرب بأن واحدا منها أفضل من غريه، وأقر العمل هبا كلها 

يف حجته التي مل حيج غريها(1).

)1( االستذكار )136/11(.
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س13: ه�ل جيوز فس�خ احل�ج إىل العمرة، أو فس�خ 

العمرة إىل احلج، أو إدخال أحدمها عىل اآلخر؟

ج:  جيوز عند احلنابلة فس�خ احلج إىل العمرة ملن مل َيُس�ق 

اهلدي، لقوله صىل اهلل عليه وس�لم:»اجعلوا إهالكم باحلج 

عمرًة إال من قلد اهل�دي«، ومنع ذلك األئمة الثاثة ومجهور 

العل�امء قائلني: إن ذل�ك كان خاصًا بالصحابة رصفًا هلم عن 

مون العمرة يف أش�هر احلج(1)  س�نة اجلاهلية، ألهنم كانوا حيرِّ

أخرج مسلم يف صحيحه من حديث جابر ريض اهلل عنه قال: 

خرجن�ا مع النبي صىل اهلل عليه وس�لم ال ننوي إال احلج وال 

نع�رف غريه فل�ام ُطْفنا فكنا عند املروة قال: »أهيا الناس من مل 

يكن معه هدي فْلَيْحُلْل، وْلَيجعْلها عمرة، ولو اس�تقبلُت من 

أمري ما اس�تدبرُت ما أهديُت«، َفَحلَّ من مل يكن معه هدي، 

)1( رشح السنن للبغوي )76/7(.
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أما فسخ العمرة إىل احلج فأجازه من استدل بقول عائشة ريض 

اهلل عنها قالت: )َقِدمُت مكة وأنا حائض مل أطف بالبيت وال 

بني الصفا واملروة، فشكوت ذلك إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه 

وس�لم فقال:»انقيض رأسك وامتشطي، وأهيل بحج، ودعي 

العمرة، قالت: ففعلت، فلا قضينا احلج أرس�لني رسول اهلل 

صىل اهلل عليه وس�لم مع عب�د الرمحن بن أيب بكر الصديق إىل 

التنعي�م فاعتمرت« متفق عليه، وقال بعض العلامء: مل يأمرها 

برك العمرة أصا وإن املراد تركها إىل القضاء(1).

أم�ا إدخال احلج عىل العم�رة فجائز قبل إكامل الطواف، 

ويك�ون قارن�ا، وال جي�وز إدخ�ال العم�رة ع�ىل احل�ج عن�د 

مالك(2).

)1( املرجع السابق)81-80(.
)�( املرجع السابق )74(.
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س14: اختلف�ت رواية الصحابة فيا أح�رم به النبي 

ص�ىل اهلل علي�ه وس�لم يف حجته ف�روى بعضه�م أنه كان 

مفردا، وقال بعضهم كان متمتعا، وبعضهم قال: إنه كان 

قارنا، ورواياهتم كله�ا صحيحة، فهل بني هذه الروايات 

تناقض أم ال؟

ج: هذه الروايات مج�ع بينها بعض العلامء، وإذا أمكن 

اجلمع بني املتناقضني زال التعارض. 

 ذك�ر اب�ن حج�ر: يف الفت�ح(1) أن كل م�ن روى عن�ه 

اإلف�راد، محل عىل ما أهل ب�ه يف أول احلال، وكل من روى 

عن�ه التمت�ع، أراد م�ا أمر ب�ه أصحابه، وكل م�ن روى عنه 

القران، أراد ما استقر عليه أمره.

)1( فتح الباري )143/3(، وانظر رشح السنن للبغوي )6�/7(.
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س15: إذا أح�ر احل�اج وحبس ع�ن الوصول إىل 
مكة فاذا يفعل؟

ج: قال اهلل تعاىل:﴿ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ﴾(1) 
ق�ال العام�ة البغ�وي: اتف�ق أهل العل�م عىل أن املح�رم إذا 
أح�رص عن احلج بَِعُدوٍّ أنه يتحلل، وعليه هدي يذبحه حيث 
أحرص ثم حيلق كام فعل رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عام 

احلديبية(2).

وقد اختلف العلامء يف املحرم باحلج إذا حبس�ه مرض أو 
عذر غري العدوِّ فقيل: يتحلل حيث حبس، وقيل يبقى حمرما 
ف�إن زال عذره وقد فاته احلج حتلل بعمرة، وقيل: يتحلل إذا 
اشرط كام قال النبي صىل اهلل عليه وسلم لضباعة بنت الزبري 
»حجي واشرتطي، وقويل: اللهم حميل حيث حَبْستني« وقيل: 

إن االشراط خاص هبا ورخصة هلا هي فقط(3).

)1( سورة البقرة )آية196(
)�( رشح السنن للبغوي )�8/7(.

)3( املرجع السابق )�87(.
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س16: م�ا حك�م م�ن فات�ه احل�ج أو أفس�د حج�ه 

متعمدا؟
ج: م�ن فاته احلج بفوات يوم عرف�ة: حتلل بعمرة ولزمه 

هدي والقضاء يف العام القابل، ومن أفسد حجه متعمدا مىض 

يف الفاسد حتى يكمله، وقضاه من قابل ولزمه اهلدي(1).

س17: كم تنقسم أفعال احلج؟
ج: تنقسم أفعال احلج إىل قسمني: ومها: أفعال مطلوب 

فعلها وأفعال مطلوب اجتناهبا.

س18: ما نو ع األفعال املطلوب فعلها؟

ج: األفعال املطلوب فعلها ثاثة أنواع:
 األول : أركان إذا فسد واحد منها ال ينجرب.

 والثاين: واجبات إذا فسد واحد منها جيرب بالدم أو بغريه.
والثالث: سنن ومستحبات ليس عىل من تركها يشء.

)1( املوطأ)383/1(، ورشح السنة )�91/7(.
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س19: ما نوع األفعال املطلوب اجتناهبا؟

ج: األفع�ال املطل�وب اجتناهبا هي حمظ�ورات اإلحرام 

وهي ثاثة أنواع أيضا :

 األول: حمظورات فعلها مفسد للحج.

الث�اين : حمظ�ورات فعله�ا جيرب باجل�زاء من املث�ل، كقتل 

الصيد أو بالدم أو غريه من أنواع الفدية.

الثالث: مكروه ال جيب بفعله يشء.

س20: أركان احلج التي إذا فسد واحد منها ال ينجرب 

ما هي؟

ج: أركان احلج التي ال ينجرب فس�ادها أربعة،  وهي عىل 

ثاثة أقسام:
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القسم األول: يفوت احلج بركه:

 وال يرت�ب بس�بب تركه يشء ،  وه�و اإلحرام ،  إما 

برك�ه بالكلية أو ب�رك ما ينعقد به من الني�ة والتلبية عىل 

قول ابن حبيب،  أو سوق اهلدي. واحلج باق يف ذمته.

القسم الثاين: يفوت احلج بفواته:

 ويؤم�ر احل�اج بالتحل�ل من�ه بعم�رة ،  والقضاء من 

قابل،  وهو الوقوف بعرفة.

القسم الثالث: ال يفوت احلج بركه:

وال يتحلل من اإلحرام به إال بفعله ،  ويشمل طواف 

اإلفاضة، والسعي.



�9

س21: كم واجبات احلج التي تنجرب وما هي؟

ج: عدَّ احلطاب من واجبات احلج أكثر من مائة واجب(1) 

منه�ا: اإلحرام من امليقات بام ينويه وُيعيِّنه من إفراد، أو متتع، 

أو قران، ومنها: جترد الرجل من لبس املخيط، ومنها: التلبية، 

ومنها: طواف القدوم عند املالكية وهو ساقط عن املحرم من 

مكة، وعن اخلائف من فوات الوقوف بعرفة بسبب االشتغال 

بفعله، فلذلك مل يوجبه كثري من العلامء.

ومنه�ا: وصل الط�واف بالس�عي وعدم الفص�ل الكثري 

بينهام، وامليش بينهام وعدم الركوب للقادر عىل امليش. ومنها: 

ب�دء الط�واف من رك�ن احلجر األس�ود وانته�اؤه من حيث 

ب�دأه. ومنها: ركعتا الطواف الواج�ب. ومنها: الوقوف بعد 

ال�زوال بعرفة إىل غروب الش�مس.  ومنها:  النزول باملزدلفة 

)1( انظر ما نقله ميارة )357(.
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يف الرج�وع من عرفة،  ومنه�ا:  رمي اجلامر يوم العارش وأيام 

الترشي�ق،  ومنه�ا : حلق ش�عر ال�رأس أو تقص�ريه،  ومنها: 

املبي�ت بمن�ى ث�اث لي�ال،  ومنه�ا:  إمتام س�بعة أش�واط يف 

الطواف والس�عي، ومنها: إيقاع السعي بعد طواف صحيح. 

فمن ترك ش�يئا من واجبات احلج لزمه دم كام قال ابن عباس 

ريض اهلل عنه�ام قال:»م�ن ترك من نس�كه ش�يئًا غر الفرض 

جربه بالدم«(1).

أق�ول: الف�رض والواجب عند املالكية اس�امن مرادفان 

ملس�مى واح�ٍد إال يف باب احل�ج فالفرض يف احل�ج هو ما ال 

ينجرب كاألركان األربعة، والواجب هو ما ينجرب.

)1( رواه موقوفًا يف املوطأ باب التقصري رقم)940(، ورواه الشافعي موقوفًا 
كذلك، ورواه ابن حزم مرفوعًا وأعلُّوه. ختليص اجلبري)�/��9(.
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س22: ما نوع القس�م الثالث م�ن األفعال املطلوب 

فعلها؟

ج:  القس�م الثالث من األفع�ال املطلوب فعلها يف احلج 

س�نن ومس�تحبات ال يلزم من تركها دم وال فدية عىل القول 

الراجح. وقد ذكر احلطاب يف مناس�كه من هذا القس�م نحو 

املائ�ة والس�تني(1) وس�وف اقت�رص ع�ىل أمثل�ة قليلة خش�ية 

التطويل فمنه: االغتسال لإلحرام، ولدخول مكة، وللوقوف 

بعرف�ة، ومنه اإلحرام بإثر صاة، ومنه: لبس إزار ورداء عىل 

غ�ري اهليئ�ة املعروفة م�ن البي�اض. ومن�ه مقارنة التلبي�ة لنية 

د من اهلدي،  اإلحرام، ومنه إش�عار ما ُيْش�َعر، وتقليد م�ا ُيقلَّ

َمَل وهو  اهلرولة ف�وق امليش ودون اجلري  يف  ومن�ه: ترك الرَّ

األش�واط الثاثة اأُلَول، ومنه: السعي بني الصفا واملروة من 

)1( املرجع السابق.
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غ�ري وضوء، والوص�ول إىل منى قبل الظه�ر واملبيت هبا قبل 

الذهاب إىل عرف�ات، وغري ذلك من أفعال احلج مما ليس ركنا 

وال واجبا.

س23: املحظورات التي يفسد احلج بفعلها ما هي؟

ج: ه�ي اجلامع بعد اإلحرام وقبل رم�ي مجرة العقبة يوم 

النح�ر،  فإن جامع بعد رمي مج�رة العقبة والتحلل األصغر، 

وقبل طواف اإلفاضة مل يفسد حجه ولزمه اهلدي ببدنة.

ويفس�د احلج أيضا بمبارشة النساء املتعمدة بقصد اللذة 

إذا أنزل املبارش،  ومن أفسد حجه وجب عليه إمتامه، وقضاؤه 

واهلدي ببدنة.

س24: ما نوع األفعال املحظورة التي تنجرب؟

ج: األفعال املحظورة الت�ي تنجرب هي حمرمات اإلحرام 

غ�ري ما ذكر م�ن اجلامع واإلن�زال يف مبارشة النس�اء املتعمدة 
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وذل�ك مثل مبارشة النس�اء الت�ي مل يصحبها إن�زال كاللمس 

واجل�س فإنه ح�رام عىل املحرم ويل�زم منه اهل�دي، ومثله يف 

احلرمة عقد النكاح لنفسه أو لغريه والنكاح هبذا العقد باطل 

لكنه ال دم فيه وال فدية.

ومن األفعال املحرمة عىل املحرم قتل صيد الرب واإلعانة 

ع�ىل ذلك، وأكله مما قتله أو ذب�ح ألجله أو أعان عليه ، فمن 

قتل�ه متعم�دًا لزمه مثله م�ن النعم بحكم عدل�ني كام يف قوله 

تع�اىل:﴿ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  

ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ      ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې  

ۇئ﴾(1) وجي�وز للمحرم قت�ل الفويس�قات املوذيات، وال 

فدي�ة علي�ه فيه�ا، وهي مخ�س: احلي�ة، والعق�رب، والكلب 

العقور، واحلدأة، والغراب األبقع.

)1( سورة املائدة )آية95(.
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ومن املحرمات التي تنجرب: اس�تعامل الطيب، والدهن، 

وإزال�ة الش�عر، وقص الظف�ر،  وقتل القم�ل، ولبس املخيط 

واملحيط.

فمن فعل شيئًا من تلك األشياء املحرمة مضطرا أو خمتارا 

فعليه فدية خيري فيها بني أحد ثاثة أشياء: ذبح شاة، أو صيام 

ثاثة أيام، أو إطعام ستة مساكني.

س25: الن�وع الثالث أفعال مكروهة ال جيب بفعلها 
يشٌء، فا هي؟

ج: ه�ي: اإلح�رام باحل�ج قب�ل امليق�ات الزم�اين وه�و 

أش�هر احلج، واإلح�رام باحلج قبل امليق�ات املكاين وهو: ذو 

احلليف�ة وغ�ريه م�ن املواقيت، واإلح�رام باحل�ج بغري صاة 

قبله، واإلحرام بغري غس�ل م�ن غري عذر، وتأخري التلبية عن 

ني�ة اإلحرام، والس�ام ع�ىل امللبي(1) ولبس غ�ري البياض يف 

)1( انظر ما نقله ميارة )357(.
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اإلح�رام للرجل، وت�رك الرمل يف األش�واط الثاثة األول، 

وع�دم ص�اة ركعتي الط�واف خلف املق�ام للق�ادر عليها، 

وع�دم صاة الظهر والعرص بمن�ى يوم الثامن، وعدم املبيت 

بمنى ليلة تسع،  وعدم اإلرساع يف امليش بوادي حمرس، وترك 

الطه�ارة للس�عي بني الصف�ا وامل�روة، والفص�ل القليل بني 

الطواف والس�عي، وتأخري طواف اإلفاض�ة عن يوم النحر، 

واالش�تغال ع�ن رمي مجرة العقبة بع�د الوصول إىل منى يوم 

النحر، وعدم اس�تام الرك�ن اليامين يف الط�واف، والصعود 

ع�ىل جبل عرف�ة، وعدم النزول باملحص�ب والصاة فيه بعد 

اخلروج من منى إىل مكة، وترك طواف الوداع عند املالكية.

هذه عرشون فعا منها ما يكره فعله، ومنها ما يس�تحب 

فعله، وال يشء عىل من تركها أو ترك شيئا منها (1).

)1( ميارة )357(.
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الفصل الثاني

(بيان صفة احلج وترتيبه من اإلحرام إىل التام)

أواًل: صفة حجة النبي صىل اهلل عليه وسلم كام أخرجها 

مس�لم يف صحيح�ه م�ن حديث جاب�ر بن عب�د اهلل ريض اهلل 

عن�ه ق�ال:»إن رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم مكث تس�ع 

ن يف الن�اس يف العارشة: أن رس�ول اهلل  س�نني مل حي�ج، ث�م أذِّ

ص�ىل اهلل عليه وس�لم ح�اج، فق�دم املدينة برش كث�ري، كلهم 

يلتم�س أن يأت�م برس�ول اهلل ص�ىل اهلل علي�ه وس�لم ويعمل 

مث�ل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا احلليفة فولدت أس�امء 

بن�ت عميس حممد بن أيب بكر فأرس�لت إىل رس�ول اهلل صىل 

اهلل علي�ه وس�لم، كي�ف أصن�ع؟ قال: (اغتس�يل واس�تثفري 

بث�وب وأحرم�ي) فصىل رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم يف 
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املس�جد، ث�م ركب القصواء، حتى إذا اس�توت ب�ه ناقته عىل 

البي�داء نظ�رت إىل م�دِّ برصي ب�ني يديه من راك�ب وماش، 

وع�ن يمينه مث�ل ذلك، وعن يس�اره مثل ذل�ك، ومن خلفه 

مث�ل ذل�ك، ورس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم ب�ني أظهرنا، 

وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من يشء 

عملنا به، فأهل بالتوحيد )لبيك اللهم لبيك، لبيك ال رشيك 

ل�ك لبي�ك، إن احلم�د والنعمة لك واملل�ك، ال رشيك لك( 

وأه�ّل الناس هبذا ال�ذي هيلون به، فلم يرّد رس�ول اهلل صىل 

اهلل علي�ه وس�لم عليهم ش�يئًا منه، ولزم رس�ول اهلل صىل اهلل 

علي�ه وس�لم تلبيته، ق�ال جابر ريض اهلل عنه: لس�نا ننوي إال 

احلج لس�نا نعرف العم�رة، حتى إذا أتينا البيت معه، اس�تلم 

الركن فرمل ثاثا ومشى أربعًا، ثم نفذ إىل مقام إبراهيم عليه 

الس�ام فق�رأ:﴿ۉ  ې  ې  ې   ې﴾(1) فجع�ل 

)1( سورة البقرة )آية1�5(.
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املق�ام بينه وبني البيت، ف�كان أيب(1)يق�ول:)وال أعلمه ذكره 

إال ع�ن النب�ي صىل اهلل عليه وس�لم( كان يق�رأ  يف الركعتني 

ق�ل هو اهلل أح�د وقل يا أهي�ا الكافرون، ثم رج�ع إىل الركن 

فاس�تلمه ثم خ�رج من الب�اب إىل الصفا، فلام دن�ا من الصفا 

قرأ:﴿ ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴾(2) أبدأ بام بدأ اهلل به، 

فب�دأ بالصفا، فرقي علي�ه حتى رأى البيت فاس�تقبل القبلة، 

فوح�د اهلل وكربه، وق�ال )ال إله إال اهلل وح�ده ال رشيك له، 

ل�ه امللك وله احلم�د، وهو عىل كل يشء قدي�ر، ال إله إال اهلل 

وحده، أنجز وعده، ونرص عبده، وهزم األحزاب وحده( ثم 

دع�ا بني ذلك، قال مثل هذا ثاث م�رات، ثم نزل إىل املروة 

حت�ى إذا انصبت قدماه يف بطن الوادي س�عى، حتى صعدتا 

مشى، حتى أتى املروة، ففعل عىل املروة كام فعل عىل الصفا، 

)1( القائل هو راوي احلديث، اإلمام جعفر الصادق يعني أباه حممد الباقر 
الذي روى عن جابر. رشح النووي )170/8(.

)�( سورة البقرة )آية158(.
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حتى إذا كان آخر طوافه عىل املروة، فقال:) لو أين اس�تقبلت 

من أمري ما اس�تدبرت مل أس�ق اهل�دى وجعلتها عمرة، فمن 

كان منك�م لي�س معه ه�دي فليح�ل وليجعلها عم�رة( فقام 

رساقة بن مالك بن جعش�م فقال: يارسول اهلل ألعامنا هذا أم 

ألبٍد؟  فشبك رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أصابعه واحدة 

يف األخ�رى، وقال:»دخلت العم�رة يف احلج« مرتني »ال، بل 

ألبٍد أبدٍ« .

وق�دم عيٌّ م�ن اليمن بب�دن النبي صىل اهلل عليه وس�لم 

فوج�د فاطم�ة ريض اهلل عنها ممن حّل، ولبس�ت ثيابًا صبيغا 

واكتحل�ت، فأنك�ر ذل�ك عليها فقال�ت: إن أيب أم�رين هبذا، 

ق�ال: فكان عي يقول بالعراق، فذهبت إىل رس�ول اهلل  صىل 

اهلل عليه وس�لم حمرش�ا ع�ىل فاطم�ة للذي صنعت مس�تفتيا 

لرس�ول اهلل ص�ىل اهلل عليه وس�لم فيام ذكرت عن�ه، فأخربته 
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أين أنك�رت ذلك عليها، فقال: (صدقت صدقت) ماذا قلت 

ح�ني فرضت احل�ج؟ قال: قل�ت الله�م إين ُأهلُّ ب�ام َأهلَّ به 

) ق�ال: فكان مجاعة  رس�ولك قال:(فإن معي اهل�دي فا َتلَّ

اهل�دي الذي قدم به عيٌّ من اليم�ن والذي أتى به النبي صىل 

اهلل علي�ه وس�لم مائة، ق�ال: فحّل الناس كله�م وقرصوا إال 

النب�ي ص�ىل اهلل علي�ه وس�لم وم�ن كان معه ه�دي فلام كان 

ي�وم الروية توجهوا إىل منى، فأهلوا باحلج، وركب رس�ول 

اهلل ص�ىل اهلل عليه وس�لم فصىل هبا الظه�ر والعرص واملغرب 

والعشاء والفجر، ثم مكث قليا حتى طلعت الشمس، وأمر 

بقبة من شعر ترضب له بنمرة، فسار رسول اهلل عليه وسلم، 

وال تش�ك قريش إال أنه واقف عند املش�عر احلرام كام كانت 

قري�ش تصن�ع يف اجلاهلية، فأجاز رس�ول اهلل ص�ىل اهلل عليه 

وس�لم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد رضبت له بنمرة فنزل 
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هبا، حتى إذا زاغت الش�مس أم�ر بالقصواء فرحلت له فأتى 

بط�ن ال�وادي فخطب الناس وق�ال:»إن دماءك�م وأموالكم 

ح�رام عليك�م كحرمة يومكم هذا يف ش�هركم هذا يف بلدكم 

ه�ذا، أال كل يشء م�ن أم�ر اجلاهلي�ة تت قدم�ّي موضوع، 

ودماء اجلاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن 

ربيعة ابن احلارث،كان مس�رتضعا يف بني سعد فقتلته هذيل، 

ورب�ا اجلاهلية موضوع، وأول ربا أض�ع ربانا، ربا عباس بن 

عب�د املطلب، فإن�ه موضوع كله، فاتقوا اهلل يف النس�اء فإنكم 

أخذمتوهن بأمان اهلل واس�تحللتم فروجهن بكلمة اهلل، ولكم 

عليهن أن ال يوِطئن فرش�كم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك 

ح، وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن  فارضبوهن رضبا غر مربِّ

باملع�روف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم 

ب�ه كت�اب اهلل ، وأنتم ُتس�ألون عني، فا أنتم قائل�ون؟« قالوا 

نشهد أنك قد بلَّغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة 
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يرفعه�ا إىل الس�امء وينكته�ا إىل الن�اس: )اللهم اش�هد اللهم 

اش�هد)، ثاث مرات، ثم أذن ثم أق�ام فصىل الظهر، ثم أقام 

فصىل العرص، ومل يصل بينهام شيئا، ثم ركب رسول اهلل  صىل 

اهلل عليه وس�لم حتى أتى املوقف، فجعل بطن ناقته القصواء 

إىل الصخرات، وجعل حبل املشاة بني يديه، واستقبل القبلة، 

فل�م يزل واقفا حتى غربت الش�مس، وذهبت الصفرة قليا 

حت�ى غاب القرص، وأردف أس�امة خلفه ودفع رس�ول اهلل 

ص�ىل اهلل علي�ه وس�لم وقد ش�نق للقص�واء الزم�ام حتى إن 

رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى:»أهيا الناس 

السكينة السكينة« كلام أتى حبا(1) من احلبال أرخى هلا قليا 

حتى تصعد حتى أتى املزدلفة فصىل هبا املغرب والعشاء بأذان 

واحد وإقامتني ومل يس�بح بينهام شيئا، ثم اضطجع رسول اهلل 

)1( احلب�ل هنا هو: التل اللطيف من الرم�ل الضخم. كام يف رشح النووي 
)187/8( أو الرمل املستطيل أو املجتمع الكثري العايل. لسان العرب 

مادة حبل )137/11(.
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صىل اهلل عليه وس�لم حت�ى طلع الفجر، وص�ىل الفجر حني 

تب�ني له الصبح ب�أذان وإقام�ة، ثم ركب القص�واء حتى أتى 

املش�عر احلرام فاس�تقبل القبلة، فدعاه وكربه وهلله ووحده، 

فلم يزل واقفا حتى أْس�َفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الش�مس 

وأردف الفضل بن عباس، وكان رجا حس�ن الش�عر أبيض 

وس�يام، فل�ام دفع رس�ول اهلل ص�ىل اهلل عليه وس�لم مرت به 

ظع�ن جيرين، فطف�ق الفضل ينظر إليهن، فوضع رس�ول اهلل 

ص�ىل  اهلل عليه وس�لم يده عىل وجه الفض�ل، فحّول الفضل 

وجهه إىل الشق اآلخر ينظر، فحّول رسول اهلل صىل اهلل عليه 

وس�لم يده من الش�ق اآلخر عىل وجه الفضل يرصف وجهه 

من الش�ق اآلخر ينظر، حتى أتى بطن حمرس، فحرك قليا ثم 

سلك الطريق الوسطى التي خترج عىل اجلمرة الكربى، حتى 

أتى اجلمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكرب مع 

كل حص�اة منها، ح�ى اخلذف، رمى من بط�ن الوادي، ثم 
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ان�رصف إىل املنح�ر فنحر ثاثا وس�تني بيده، ث�م أعطى عليا 
فنح�ر م�ا غرب، وأرشكه يف هديه، ثم أمر م�ن كل بدنة ببضعة 
فجعلت يف قدر فطبخت، فأكا من حلمها ورشبا من مرقها، 
ث�م ركب رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم فأفاض إىل البيت 
فصىل بمكة الظهر، فأتى بني عبد املطلب يس�قون عىل زمزم 
فق�ال )انزعوا بنى عبد املطلب،فل�وال أن يغلبكم الناس عىل 

سقايتكم لنزعت معكم( فناولوه دلوا فرشب منه«(1).

ماحظة: حديث جابر ريض اهلل عنه هذا عن النبي صىل 
اهلل عليه وسلم قد اشتمل عىل فوائد كثرية وقواعد مهمة. قال 
الق�ايض: تكلم الناس عىل ما فيه من الفقه وأكثروا، وصنف 
ج فيه من الفقه مائة ونيفا  فيه أبوبكر بن املنذر جزءا كبريا خرَّ
ّ لزي�د عىل هذا القدر  ومخس�ني نوعا ق�ال النووي: ولو ُتُقصِّ

قريب منه(2).

)1( صحيح مسلم كتاب احلج)�/148-147(.
)�( رشح النووي، وصحيح مسلم )170/8(.
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بع�د هذا البيان الش�امل والوصف الكام�ل حلجة النبي 

ص�ىل اهلل علي�ه وس�لم فيام رواه عن�ه جابر بن عب�د اهلل ريض 

اهلل عن�ه، أحبب�ت الرجوع إىل توضيح أح�كام احلج من أوله 

إىل آخره.

س26- إذا وص�ل احل�اج إىل ميقاته ف�أي عمل يبدأ 

به؟

ج- أول عم�ل يب�دأ به احلاج إخاص الني�ة بامتثال أمر 

اهلل وطاعته والتقرب إليه بأداء فرض احلج واتباع س�نة النبي 

ص�ىل اهلل علي�ه وس�لم بفعل املناس�ك التي أم�ر بأخذها عنه 

حيث قال:»خذوا عني مناسككم«.

وبع�د تنظي�ف القلب م�ن األغ�راض الدنيوي�ة كالرياء 

والس�معة، ي�رشع يف تطه�ري مظه�ره اخلارج�ي وتنظيفه من 

األوساخ واألقذار الظاهرة.
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فيغتس�ل كغس�ل اجلنابة، ولو حائضا أو نفساء، ثم حيلق 
الش�عر ويقص الظف�ر، ويتطيب، وهذا الغس�ل عند امليقات 

لإلحرام، أحد مثلثات احلج التي نظمها ميارة بقوله:

ثاُت احلجِّ فيا أذك����ُر  ُمَثلَّ
                                    ُغسٌل طواٌف ُخطبٌة تُستحَضُ

رمٌي وإرساٌع مبيٌت بمن���َى 
                                     دٌم وإح��راٌم َظِفرَت بامُلن��َ�ى(1)

ومعن�ى البيت�ني: أن كل واحد من ه�ذه املثلثات له ثاثة 

أح�كام؛ فالغس�ل مثا ي�رشع ثاث م�رات: قب�ل اإلحرام، 

وقبل دخول مكة، وقبل دخول عرفة.

والطواف يرشع ثاث م�رات: طواف القدوم، وطواف 
اإلفاضة، وطواف الوادع.

واخلطب�ة ترشع ثاث م�رات: خطبة يوم الس�ابع، ويوم 
عرفة، ويوم النحر.

)1( ميارة )ص:357(.
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والرم�ي يرشع ثاث مراٍت: للجمرات الثاث، األوىل، 

والوسطى، والعقبة.

واإلرساع يرشع ثاث مرات: يف األشواط الثاثة األول 

من الطواف والس�عي، وبني عرف�ة ومزدلفة، ويف وادي حمرس 

بني مزدلفة ومنى.

واملبيت بمنى يرشع ثاث ليال: هي ليايل أيام الرمي.

وال�دم يرشع يف ثاث�ة أنواع من النعم الت�ي هي: اإلبل، 

والبقر، والغنم، وال يصح من غريها من احليوانات.

واإلح�رام عىل ثاثة أوجه: اإلف�راد، والتمتع، والقران.

هكذا مثلثات احلج.

وبع�د تنظي�ف الباطن بالتوب�ة، واإلخ�اص، وتنظيف 

الظاه�ر، ومه�ا النظافت�ان: املعنوي�ة واحلس�ية، يص�ي احلاج 

ركعتي اإلحرام بس�ورة الكاف�رون يف األوىل واإلخاص يف 
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الثاني�ة بعد الفاحت�ة إن مل يكن صىل قبل اإلحرام صاة فرض 

أو نف�ل، ألن اإلحرام ينبغي أن يك�ون بعد صاٍة، ثم يتجرد 

م�ن املخي�ط وهو لباس الرج�ل العادي كالث�وب والقميص 

والرسوال والطاقية، ويلب�س اإلزار والرداء والنعلني، وهي 

لباس اإلحرام.

ث�م حيرم باحل�ج ناويًا أحد وج�وه اإلح�رام الثاثة التي 

تق�دم ذكره�ا، قائًا: )الله�م إين أريد احلج في�رسه يل وتقبله 

مني لبيك اللهم بحٍج( مثًا، ولفظ التلبية(لبيك اللهم لبيك، 

لبي�ك الرشيك لك لبيك، إن احلم�د والنعمة لك وامللك، ال 

رشيك لك). يرفع الرجل صوته هبا واملرأة تسمع نفسها ومن 

يليها فقط، وينبغي جتديد التلبية عند جتدد األحوال كالركوب 

والن�زول، والصعود واهلب�وط وماقاة اإلخ�وان وبعد هناية 

الصلوات وغ�ري ذلك من تقلب األح�وال واألزمان كإقبال 

الليل والنهار.
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ف�إذا تم إحرام احل�اج، فعليه اجتناب ما تق�دم ذكره من 

حمظورات اإلحرام، فا يبارش النساء بجامع وال ملس بشهوة، 

وال يأخ�ذ ش�يئا م�ن  ش�عره أو ظف�ره، وال يم�س طيبا، وال 

يقتل صي�د بر، وال يقتل قما، وال يلب�س خميطا كالقميص، 

والعامم�ة، والرساويل، والعباءة، والطاقية، وال يغطي رأس�ه 

بماص�ق، وال يغط�ي يديه وال رجليه بج�ورٍب ونحوه، أما 

امل�رأة فا تلبس النقاب، وال الربق�ع، وال القفازين مما يغطي 

وجهها ويدهيا ألن إحرامها يف كش�ف وجهها ويدهيا، إال أن 

يراها رجال غري حمارم هلا، فلها سر وجهها عن نظرهم هلا.

ف�اذا  املكرم�ة  مك�ة  إىل  احل�اج  وص�ل  إذا  س27- 

يفعل؟

ج:  إذا وص�ل احل�اج إىل بيوت مكة فليقل: اللهم اجعل 

يل هب�ا قرارا مطمئنا ورزقا طيبا، اللهم إن هذا حرمك وبلدك 
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اآلمن وأنا عبدك املضطر جئتك من باد بعيدة بذنوب كثرية 

وأعامل س�يئة، أس�ألك أن تغفر يل وترمحني إنك أنت الغفور 

الرحيم.

 ثم  يغتسل احلاج عند دخول مكة من بئر طوى إن أمكن 

أو م�ن حمل آخر،  ث�م يدخل مكة من كداء وهي طريق مقربة 

احلجون اآلن، ذلك من أجل متابعة السنة ألنه صىل اهلل عليه 

وسلم دخل منها، ويمكن الدخول من غريها.

س28- فإذا وصل إىل احلرم فبأي يشء يبدأ؟

ج: إذا وص�ل احل�اج إىل احلرم دخل املس�جد احلرام من 

ب�اب الس�ام إن أمكن، وإال فم�ن أي باب تيرس ل�ه، فيقدم 

رجله اليمنى يف الدخول يقول: بس�م اهلل والصاة والس�ام 

عىل رسول اهلل، اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك، 

أع�وذ ب�اهلل العظي�م وبوجه�ه الكري�م وس�لطانه القديم من 
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الش�يطان الرجيم.اللهم زد بيتك هذا ترشيفًا وتعظياًم ومهابًة 

ورفعة.

ثم يش�عر نفس�ه بعظمة املكان وهيبت�ه، ويتحىّل بام أمكنه 

من اخلش�وع وإظه�ار التذلل واالفتق�ار إىل اهلل تعاىل، ويبقي 

معه هذا الشعور إىل هنايةاملناسك كلها، ويبدأ بطواف القدوم 

ألن حتية مس�جد مكة: الطواف، بالنس�بة لآلفاقي الذي يأيت 

للح�ج أو العمرة ولي�س من أهل مكة، أو مل�ن أراد الطواف 

من أهلها.

س29- األحكام املتعلقة بالطواف ما هي؟

ج:  يبدأ احلاج بركن احلجر األس�ود فيس�تلمه ويقبله إن 

أمكن أو يش�ري إليه بي�ده، ويقول: بس�م اهلل، اهلل أكرب، اللهم 

إيامنًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاًء بعهدك واتباعًا لس�نة نبيك 

حممد صىل اهلل عليه وسلم.
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ويك�ون طاه�را م�ن احل�دث واخلب�ث، س�اترا للعورة، 

ويميش يف الطواف جاعا البيت عن يساره، مرسعا يف امليش 

خي�ب وهيرول، مضطبعا يف األش�واط كلها خاف�ًا للاملكية، 

وصف�ة االضطب�اع أن جيعل وس�ط ردائه حت�ت إبطه األيمن 

وطرفي�ه عىل منكب�ه األيرس، حتى يتم س�بعة أش�واط منتهيا 

م�ن حيث بدأ من ركن احلجر األس�ود، وكل�ام حاذى الركن 

اليامين ملس�ه وال يقبله وال ينحني عىل الش�اذروان وهو الذي 

ترب�ط فيه حل�ق لباس الكعبة وال يويل ظه�ره للكعبة، ويكثر 

من الدعاء يقول:(ربنا آتنا يف الدنيا حس�نة ويف اآلخرة حسنة 

وقنا ع�ذاب النار)، اللهم اجعله حجا م�ربورا وذنبا مغفورا 

وسعيا مشكورا.

ثم يص�ي ركعتي الط�واف خلف املق�ام إن أمكن، وإال 

ففي أي مكان من احلرم، ثم يرجع إىل احلجر األس�ود فيقبله 

إن اس�تطاع ويق�ف بامللتزم ويكث�ر من الدع�اء، وامللتزم هو 
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املوض�ع الذي ب�ني باب الكعبة واحلجر األس�ود، يضع عليه 

صدره مترضعا بالدعاء، ثم يرشب من ماء زمزم ما اس�تطاع 

رشبه، ثم يتوجه إىل املسعى وال يفصل بني الطواف والسعي 

إال بقدر ما ذكر، ألن الرتيب بينهام واجب عند املالكية، يلزم 

من ترك فعله الدم إذا أطال الفصل بينهام.

س30- ما نوع األحكام املتعلقة بالسعي؟

ج:  األح�كام املتعلقة بالس�عي، أوهلا: ع�دم الفصل بينه 

وب�ني الطواف. ثانيا: أن يكون الس�عي بع�د طواف صحيح 

وليك�ن واجب�ًا ولين�و وجوبه ليس�قط عن�ه ال�دم واإلعادة. 

ثالثا:أن الس�عي تس�ن له الطه�ارة. رابعا: أن يك�ون ابتداؤه 

الصع�ود عىل الصفا إن تيرس ثم يس�تقبل الكعب�ة فيقول: اهلل 

أك�رب اهلل أكرب ال إله إال اهلل وح�ده ال رشيك له، له امللك وله 

احلم�د وه�و ع�ىل كل يشء قدي�ر، ال إله إال اهلل وح�ده أنجز 
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وع�ده ونرص عبده وه�زم األحزاب وحده، ويق�رأ اآلية من 

قول�ه تع�اىل:﴿ ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴾(1)  ثم يكثر 

من الدعاء، وينزل ماش�يا إىل املروة مشتغا بالدعاء خَيِبُّ بني 

امليل�ني األخرضين يف األش�واط الثاث�ة اأُلول وهذا اخلبب 

ع�ىل الرج�ال وليس عىل النس�اء فإذا وصل امل�ايش أو احلاج 

إىل املروة وقف عليها، وفعل كام فعل عىل الصفا من استقبال 

كر، وبذلك يتم الش�وط األول ثم ينزل  القبلة والدع�اء والذِّ

ماشيا إىل الصفا يفعل كام فعل يف الشوط األول وهكذا يفعل 

يف كل ش�وط حتى يتم س�بعة أش�واط تب�دأ بالصف�ا وتنتهي 

بامل�روة، ف�إن كان متمتعا، حلق ش�عره أو ق�رصه، وقد متت 

مه اإلحرام، وإن كان ُمف�ِردًا أو قارنًا  عمرت�ه وحلَّ له م�ا َحرَّ

بق�ي عىل إحرامه حتى يرمي مج�رة العقبة بعد الوقوف بعرفة 

يوم النحر.

)1( سورة البقرة )آية158(.
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س31- ما أعال اليوم الثامن الذي هو يوم الرتوية؟

ج:  يف الي�وم الثام�ن م�ن ذي احلج�ة أح�رم باحلج أهل 

مك�ة وم�ن متتع بالعم�رة من منازهل�م بمكة، وفعل�وا مثل ما 

يفعله املحرم من امليقات من الغس�ل والتنظيف ونية اإلحرام 

والتلبية واجتناب حمظورات اإلحرام وغري ذلك.

وأما املفرد  والقارن فهام باقيان عىل إحرامهام من امليقات 

األول، ويف الضح�ى م�ن ه�ذا الي�وم يتوج�ه مجي�ع احلجاج 

إىل من�ى ُملبِّ�ني فينزلون هب�ا، ويصلون كل ص�اة يف وقتها، 

َمعُون، ويظلون بمنى ويبيتون هبا،  ويقرصون الرباعية وال جَيْ

ومن مل يفعل ذلك فا يشء عليه غري أنه ترك سنة لقوله صىل 

اهلل عليه وسلم :»خذوا عني مناسككم« وهو َفَعَل ذلك، فإذا 

طلعت الشمس يوم التاسع توجه احلجاج إىل عرفة.
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س32- أع�ال ي�وم التاس�ع ال�ذي ه�و ي�وم عرف�ة                 

ما هي؟

ج:  بع�د طل�وع الش�مس ي�وم التاس�ع م�ن ذي احلج�ة   

يتوج�ه احلجاج م�ن منى إىل عرف�ة ملبني حتى ينزل�وا بُعرَنَة 

وهو واٍد قبل مسجد نمرة وهذا النزول سنة ال يلزم من تركه 

يشء،  ف�إذا زالت الش�مس صىل هبم اإلم�ام الظهر والعرص 

مجع�ا وقرصا،  ليتف�رغ احلجاج للذكر والدع�اء والترضع إىل 

اهلل تعاىل فيستقبل احلجاج الِقبلة يف أي موضع من عرفة ألهنا 

كلها موقف إال بطن وادي عرنة ويف هذا الوقت يتصف احلاج 

ب�ام يمكنه من اخلش�وع والتواضع والتذل�ل هلل تعاىل،   ويكثر 

من التهليل والتحميد والتسبيح والتكبري والتعظيم هلل تعاىل،  

ويكث�ر من الدعاء والتوبة واالس�تغفار،  والصاة عىل النبي 

ص�ىل اهلل عليه وس�لم، ملتزم�ا إخاص العم�ل يف ذلك كله 
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هلل وحده ألن هذا املوقف عظيم وخريه كثري وفضله جسيم،  

موقف تس�كب فيه العربات، وتقال فيه العثرات، وتغفر فيه 

اخلطاي�ا والس�يئات،  وترج�ى في�ه الرمحات م�ن رب يباهي 

بأهل املوقف أهل الس�موات، ويش�هدهم  أن�ه  قد غفر هلم،  

ويبقى احلجاج عىل هذا احلال حتى تغرب الش�مس ويذهب 

ج�زء من اللي�ل، ألن الوقوف بالليل هو الرك�ن عند املالكية 

ووقوف النهار عندهم واجب إذا فات ينجرب بالدم.

ماحظ�ة: حاصل أع�ال يوم عرفة ك�ا ييل موضحا 
باألرقام:

أواًل: يذه�ب احلج�اج م�ن من�ى إىل عرف�ة بع�د طل�وع 

الشمس يوم التاسع من ذي احلجة ملبني ذاكرين اهلل تعاىل.

ثانيًا: ينزل احلجاج بوادي عرنة وهو الذي ينتهي بمسجد 

نمرة وهذا النزول سنة ال يلزم تركها يشء.
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ثالثًا: إذا زالت الشمس ذهب احلجاج إىل املسجد وصىل 

هبم اإلمام الظهر والعرص مجعًا وقرصا.

رابع�ًا: بع�د ص�اة الظه�ر والع�رص م�ع اإلم�ام يتوجه 

احلجاج إىل مواقفهم من عرفة، وعرفة كلها موقف.

خامس�ًا: يف هذا املوقف يكثر احلج�اج الدعاء والترضع 

إىل اهلل تعاىل حتى تغرب الش�مس وخيتم دعاءه بقوله: اللهم 

إن ه�ذا مقام العائذ بك من النار فأع�ذين من النار وأدخلني 

اجلنة مع األبرار.

سادس�ًا: بعد غروب الشمس يتوجه احلجاج إىل مزدلفة 

للمبيت هبا.

س33- ماذا يصنع احلجاج ليلة مزدلفة؟

ج:  إذا حتقق احلجاج غروب الشمس وهم بعرفة وقفوا 

جزءًا ولو قليا من الليل ثم انطلقوا إىل مزدلفة وعليهم السكينة 

والوقار وكلام وجدوا فرجة أرسعوا فيها امليش ذاكرين تائبني 
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مس�تغفرين، ف�إن وصلوا مزدلف�ة نزلوا باملش�عر احلرام وهو 

حمل املسجد وسميت املزدلفة باملشعر احلرام ألهنا كلها منزل 

للمبيت، وأول ما يفعله احلجاج يف املزدلفة هو صاة املغرب 

والعش�اء مجع�ا وقرصا للعش�اء، ويكفي عن�د املالكية يف هذا 

النزول: حط الرحال، والصاة، والعش�اء، والتقاط أحجار 

رم�ي مجرة العقبة، واألفضل عندهم املبيت إىل صاة الفجر، 

والدعاء بعدها والذكر هلل تعاىل إىل اإلسفار وهو ما قبل طلوع 

الش�مس، وهذه الليلة ينبغي إحياؤها بأنواع الذكر كام أرشد 

إلي�ه الق�رآن الكريم من قول اهلل تع�اىل:﴿چ  چ  ڇ   

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌڌ   ڎ  ڎ      

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک.ک  ک  گ  

   . ڱ   ڱ   ڱ   ڳ       ڳڳ   ڳ   گ   گ    گ  

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  

ہ  ہہ﴾(1). 

)1( سورة البقرة )آية:198- �00(.
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س34- م�ا أع�ال احل�ج يف الي�وم الع�ارش ي�وم عيد 

األضحى؟

ج:  يوم العارش من ذي احلجة هو أكثر أيام احلج أعامال، 

فإذا وص�ل احلاج إىل منى، رمى مجرة العقبة بس�بع حصيات 

الواح�دة منه�ا مثل حى اخل�ذف أو احلمص�ة أو البندقة أو 

األنمل�ة، يك�رب اهلل م�ع كل حص�اة، وال بد من س�قوطها يف 

املرمى.

ووق�ت رميها يمتد إىل غروب الش�مس وجيوز رميها يف 
اللي�ل ويك�ون قضاء، ثم ينح�ر هديه إن كان مع�ه هدي، ثم 

حيلق شعره أو يقرصه واحللق أفضل، وهذا الرتيب مندوب 
وجي�وز العك�س، ف�إذا رم�ى  ونح�ر وحل�ق حتل�ل التحل�ل 
األصغ�ر، وح�ل له م�ا كان حرام�ا عليه بس�بب اإلحرام إال 
النس�اء والصي�د، وكره املالكي�ة الطيب، وليس يف اس�تعامله 

فدية(1).

)1( تسهيل املسالك )918/3(.
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أق�ول: وحديث أم املؤم�ني عائش�ة ريض اهلل عنها دليل 
جلواز اس�تعامل الطيب بع�د رمي مجرة العقب�ة قالت: طيبت 
ه  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لإلحرام قبل أن حيرم، وحِللِّ
بع�د أن رمى مجرة العقب�ة وقب�ل أن يطوف(1) ، ثم إن رسول 
اهلل ص�ىل اهلل علي�ه وس�لم وق�ف يف ه�ذا اليوم يس�ألونه عن 
املناس�ك فقال له رجل: يا رس�ول اهلل، مل أشعر فحلقت قبل 
أن أذبح. قال: »اذبح وال حرج«، وقال آخر: مل أشعر فنحرت 
قبل أن أرمي، فقال:»ارم ال حرج«، فام س�ئل يومئذ عن يشء 

ر إال قال:»افعل وال حرج«(2). م وال ُأخِّ ُقدِّ

ث�م يذهب احلاج إىل مكة لطواف اإلفاضة والس�عي ملن 
علي�ه س�عي،ثم يتحلل التحل�ل األكرب، فيباح ل�ه كل ما كان 

حرامًا عليه بس�بب اإلح�رام، ثم يرجع احلاج إىل منى فيصي 

)1( أخرج�ه مس�لم يف كت�اب احل�ج ب�اب الطي�ب للمح�رم)�/847(، 
والبخ�اري يف كتاب احلج باب الطيب عند اإلحرام)�/190،45(، 

واالستذكار)67/11(.
)�( متفق عليه يف كتاب احلج باب الذبح قبل احللق)�/187(، مس�لم يف 

كتاب احلج باب من حلق قبل النحر)�/948(.
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هبا الظهر وبقية الصلوات كل صاة يف وقتها، يقرص الرباعية 
وال جيمع.

س35- ما نوع دماء احلج؟

ج:  دم�اء احل�ج: نوع�ان: أحدمه�ا: دم ه�دي، والث�اين 
دم نس�ك، واهل�دي هدي�ان: ه�دي واجب، وه�دي تطوع، 
فالواج�ب هدي جزاء الصيد، وما وج�ب لنقص يف حج أو 
عمرة كدم التمتع والقران، وهدي فس�اد احلج، وفواته، وما 
وج�ب ل�رك واجب من واجب�ات احلج غ�ري األركان، وقد 

تقدم ذكر الواجبات التي تنجرب بالدم.

تع�اىل:﴿ىئ   قول�ه  اهل�دي  وج�وب  يف  واألص�ل 

حب جب  يئ  ىئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
خبمب   ىب  يب  جت   حت خت﴾(1)، وقوله تعاىل: ﴿ۉ  ې
وقول�ه  ەئ﴾(2)،   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې     

)1( سورة البقرة )آية196(.
)�( سورة املائدة )آية95(.
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تع�اىل:﴿ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ﴾(1)، وق�ول اب�ن 
عباس ريض اهلل عنهام:»من نيس من نسكه شيئا فليهرق دما«(2).

أقول: اهلدي الواجب س�وى جزاء الصيد، الواجُب فيه 

ه�دي أو صي�ام، فإن عجز عن اهلدي فعلي�ه صيام ثاثة أيام 

يف احل�ج وس�بعة إذا رجع إىل مك�ة أو إىل أهل�ه، ومن اهلدي 

الواجب هدي النذر.

أم�ا هدي التطوع: فهو كل هدي س�اقه احلاج لغري يشء 

وجب عليه أو س�يجب عليه يف املس�تقبل، وإنام أراد التطوع   

به هلل تعاىل.

أما دم النس�ك أو فدية األذى فهو ما كان س�ببه رضورٌة 

حت�ِوج إىل فعل يشء من حمرمات اإلحرام،إال الصيد والوطء 

فدمهام دم هدي،أما املحرمات التي يلزم فيها دم نس�ك فهي 

كلبس املخيط للرجال وحلق الشعر واستعامل الطيب وتقليم 

)1( سورة البقرة)آية196(.
)�( موطأ مالك كتاب احلج باب التقصري)397(.
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األظافر،وقت�ل القمل،واألصل فيه ق�ول اهلل تعاىل:﴿ې  ې   
ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  
ۈئ﴾(1) فم�ن لزمته فدي�ة األذى فهو خمري بني ثاثة أش�ياء 
هي: صيام ثاثة أيام، أو إطعام س�تة مس�اكني لكل مس�كني 
مدي�ن بم�ده ص�ىل اهلل عليه وس�لم،أو ذبح ش�اة يتصدق هبا 

وتسمى نسكا(2) أو بقرة أو بدنة.

س36- م�ا صفة اهلدي؟

ج:  اهل�دي ال يكون إال من األنعام، وأفضلها: اإلبل ثم 

البقر، ث�م الغنم، وحكم اهلدي كحك�م األضحية فيام يتعلق 

بالسن، والسامة من العيوب.

س37- م��ا أح�كام  اهل�دي  قب�ل  الذب�ح  وأي�ن  
يذبح؟

ج:  يس�ن إش�عار اهل�دي وجتليل�ه وتقلي�ده إن كان م�ن 

)1( سورة البقرة)آية196(.
)�( تسهيل املسالك )935/3(.
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اإلبل، فاإلش�عار أن يش�ق سنامه حتى يس�يل منه الدم، وأما 

التجلي�ل فهو أن يكس�ى اهلدي بثياب، وأم�ا التقليد فيجعل 

يف العن�ق نعل�ني أو غريمها، ويقل�د البقر، ويش�عر إن كان له 

س�نام وال جيلل، وأما الغنم فا يفعل هبا يشء من ذلك، وإذا 

أوقف احلاج هديه بعرفة نحره بمنى، وإال نحره بمكة. وقوله 

تع�اىل:﴿ۆئ  ۆئ  ۈئ﴾(1) يش�مل مك�ة ومن�ى فكامها 

منحر.

س38- الدماء التي يذبحها احلاج هل جيوز له األكل 

منها؟

ج:  جي�وز للح�اج أن ي�أكل م�ن اهلداي�ا والدم�اء الت�ي 

يذبحها إال من أربعة هي: جزاء الصيد، وفدية األذى، ونذر 

املس�اكني، وهدي التطوع إذا َعِطب قبل حمل ذبحه، فإن أكل 

من واحد من هذه األربعة فعليه مثلها أو بدل ما أكل منها.

)1( سورة املائدة)آية95(.
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س39- م�ا هي أع�ال الي�وم احلادي ع�رش، والثاين 

عرش؟

ج:  أه�م أعامل احل�ج يف اليوم احلادي عرش والثاين عرش 

هي: رم�ي اجلامر الث�اث، وترتيبه�ا رشط يف صحة الرمي؛ 

فيب�دأ باجلمرة األوىل وهي الصغرى التي تي مس�جد اخليف 

فريميها بس�بع حصي�ات متتالي�ات يكرب م�ع كل حصاة، ثم 

يق�ف للدعاء؛  ث�م يرمي اجلمرة الوس�طى كذلك؛  ثم يرمي 

مج�رة العقب�ة كذلك إال أن�ه ال يق�ف للدعاء بعده�ا، وجيوز 

للعاج�ز عن الرمي كل�ه أو بعضه ولو حص�اة واحدة توكيل 

من يرمي عنه، وعليه دم.

ومن املهم أيضا: املبيت بمنى ليايل أيام الرمي، ومن ترك 

املبيت كله أو ليلة منه لزمه دم.

وم�ن األع�امل الفاضلة يف هذه األي�ام الصاة يف أوقاهتا 
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م�ع اجلامعة، يقرص الرباعي�ة وال جيمع، وي�داوم عىل الدعاء 

والذك�ر املأث�ور ال�ذي يبدأ م�ن ظهر يوم النح�ر عقب مخس 

ع�رشة ص�اة مكتوبة تنتهي آخ�ر أيام الترشي�ق، وصفة هذا 

الذك�ر: اهلل أكرب اهلل أكرب ال إل�ه إال اهلل واهلل أكرب اهلل أكرب وهلل 

احلمد.

وم�ن أراد أن يتعج�ل: رم�ى مجار الي�وم الثاين م�ن أيام 

الترشيق ثم خيرج من منى قبل غروب الش�مس،  وسقط عنه 

بذل�ك رمي الي�وم الثالث ع�رش،  فإذا غربت عليه الش�مس 

وهو بمنى بات حتى يرمي اليوم الثالث من أيام الترشيق .

ث�م يرج�ع احلجاج إىل مك�ة لطواف الوداع لق�ول النبي 

صىل اهلل عليه وس�لم:»ال ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده 

بالبيت«(1)، وهذا الطواف ساقط عن احلائض، وليس واجبا 

)1( صحي�ح البخ�اري كت�اب احل�ج ب�اب ط�واف ال�وداع)�/195(، 
وصحيح مس�لم يف كتاب احلج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه 

عن احلائض)�/963(.
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عند املالكية بل مس�تحب فقط، وهو آخر أعامل احلج، وبعد 
ط�واف ال�وداع خيرج احلاج م�ن مكة راجع�ا إىل بلده متمثا 

بقول القائل:

        ال يرجع الطرف عنها حني ينظرها
                                       حتى يعود إليها الطرف مشت�اقا

س40- ما حكم العمرة وما أعاهلا وفضلها؟

ج:  اختلف العلامء يف حكم العمرة: فذهب أكثر املالكية 

إىل أهنا سنة مؤكدة، وذهب مجهور العلامء غري املالكية إىل أهنا 

واجبة ال جيوز تركها. وقد اعتمر النبي صىل اهلل عليه وس�لم 

أربع ُعَمر: عمرة احلديبية، وعمرة القضاء، وعمرة اجلعرانة، 

وعمرة مع حجة الوداع.

أم�ا أعامل العمرة: فإهنا تبدأ باإلح�رام من أحد مواقيت 
احل�ج املكاني�ة إال من أح�رم هبا من أه�ل مكة فإن�ه ال بد أن 

خي�رج إىل احلل حتى يكون إحرامه من�ه، وأما ميقاهتا الزماين 
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م  رِّ فه�ي جائزة يف مجيع أوقات الس�نة، واإلح�رام بالعمرة حُيَ

مه اإلحرام باحل�ج وقد تقدم ذكره يف صفة احلج، وإذا  رِّ م�ا حُيَ

وصل املعتمر إىل بيت اهلل احلرام بدأ الطواف من ركن احلجر 

األس�ود حتى يتم س�بعة أش�واط، يقبل احلجر إن استطاع أو 

يش�ري إليه قائا )بس�م اهلل، اهلل أكرب(، ويلم�س الركن اليامين 

وال يقبل�ه وبع�د الط�واف يص�ىل ركعت�ني خلف املق�ام، ثم 

يذه�ب إىل الصف�ا فيس�عى بينها وبني املروة س�بع مرات، ثم 

حيلق أو يقرص، وقد متت عمرته.

وأم�ا فض�ل العم�رة وثواهب�ا فق�د وردت في�ه أحاديث 

كثرية، منها عىل سبيل املثال: ما أخرجه البخاري من حديث 

أيب هري�رة ريض اهلل عن�ه أن النب�ي ص�ىل اهلل علي�ه وس�لم 

قال:»العم�رة إىل العم�رة كفارة ملا بينها واحل�ج املربور ليس 

ل�ه ج�زاء إال اجلن�ة«(1)، وما أخرجه مس�لم م�ن حديث ابن 

عب�اس ريض اهلل عنه�ام ق�ال: قال رس�ول اهلل ص�ىل اهلل عليه 

)1( خمترص صحيح البخاري )ص193(.
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وسلم:»عمرة يف رمضان تقيض حجة«، »أوحجة معي«(1).

وعن ابن مسعود ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل 

اهلل عليه وس�لم:»تابعوا بني احلج والعمرة فإهنا ينفيان الفقر 

والذن�وب ك�ا ينف�ي الكر خب�ث احلديد والذه�ب والفضة 

ولي�س للحجة املربورة ج�زاء دون اجلنة«(2)، وعن أيب هريرة 

ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:»وفد 

اهلل ثاثة: احلاج واملعتمر والغازي«(3).

أجاز مجهور العلامء تكرير العمرة يف أي وقت من السنة، 

وكره املالكية العمرة يف السنة الواحدة أكثر من مرة(4).

قال ابن عبد الرب يف كتاب االستذكار روى ابن وهب عن 

مالك أنه قال:ال يعتمر يف السنة إال مرة كام ال حيج إال مرة.

)1( خمترص صحيح مسلم )ص��3(.
)�( س�نن الرم�ذي كت�اب احل�ج والعم�رة ب�اب ما ج�اء يف ث�واب احلج 

والعمرة)�/153(.
)3( صحيح ابن حبان )3/5(.

)4( الكايف )416/1(، ومواهب اجلليل )�/468(.
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وهذا القول قاله غري مالك.
قاله سعيد بن جبري واحلسن البرصي، وحممد بن سريين، 

وإبراهي�م النخع�ي كلهم كره العمرة أكثر من مرة يف الس�نة، 

وق�ال ابن القي�م يف زاد املعاد مل حيفظ عن النبي صىل اهلل عليه 

وسلم أنه اعتمر يف السنة إال مرة واحدة ومل يعتمر مرتني(1).

س41- إذا فرغ احلاج من أداء مناسك احلج والعمرة 
فاذا عليه قبل الرجوع إىل أهله وبلده؟

ج:  ع�ىل احلاج إذا انتهى مما ي�رسه اهلل له من أعامل احلج 
وما يتعلق هبا، أن حيمد اهلل تعاىل ويشكره عىل توفيقه وإعانته 
ل�ه عىل إمت�ام احلج وإك�امل تلك األع�امل الصاحل�ة الصعبة، 
وعليه أن يسأل اهلل تعاىل أن يتقبلها منه كام يرسها له، ويسأله 
أن يتج�اوز ع�ام وق�ع فيها من التقص�ري، وأن يثبت�ه عىل فعل 

الطاعات وترك املعايص حتى يتوفاه وهو عنه راض.

)1( املوط�أ كت�اب احلج باب جام�ع ما جاء يف العم�رة حديث رقم)68(، 
واالس�تذكار )�43/11(، واملح�ىل الب�ن ح�زم)68/7(، واملغني 

البن قدامة)��6/3(.
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ث�م يتوج�ه إىل طيب�ة الطيِّب�ة لقص�د النبي احلبي�ب عليه 
الصاة والسام، والصاة يف مسجده الرشيف.

س42- ه�ل من دليل ع�ىل الرتغيب يف زي�ارة النبي 
صىل اهلل عليه وسلم والصاة يف مسجده الرشيف؟

ج:  زيارة النبي صىل اهلل عليه وس�لم مرشوعة ال خُيَتَلف 

ب فيها، بل فيها من الرغيب ما جيل عن  عليها، وفضيلة مرغَّ

الوصف والتقريب(1).

ق�ال الن�ووي رمحه اهلل: اعلم أنه ينبغ�ي لكل من حج أن 

يتوجه إىل زيارة قرب النبي صىل اهلل عليه وسلم سواء كان ذلك 

طريق�ه أو مل يكن، ف�إن زيارته صىل اهلل عليه وس�لم من أهم 

القرب�ات وأربح املس�اعي وأفضل الطلبات(2) وقال الش�يخ 

خليل يف مناسكه: فهو رأس األمر واملقصود األعظم(3) .

)1( ميارة )388(.
)�( األذكار للنووي )�16(.

)3( مناسك خليل )�13(.
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وقال ابن تيمية رمحه اهلل: إن الس�فر إىل مسجده صىل اهلل 

عليه وس�لم الذي يس�مى الس�فر لزيارة قربه، وه�و ما أمجع 

علي�ه املس�لمون جيا بعد جي�ل... إىل أن قال: وكان إنش�اء 

السفر إليه أفضل من أن جيعل تبعا لسفر احلج(1) وقال الشيخ 

الرشنبايل احلنفي: ملا كانت زيارة النبي صىل اهلل عليه وسلم 

من أفضل القرب وأحسن املستحبات بل تقرب من درجة ما 

لزم من الواجب�ات،  فإنه حرص عليها وبالغ يف الندب إليها 

فقال : »من زارين باملدينة حمتس�با كنت له شهيدًا وشفيعًا يوم 

القيام�ة«(2)، ونقل الس�يوطي يف اجلامع الصغ�ري من حديث 

اب�ن عمر ريض اهلل عنه�ام أنه صىل اهلل عليه وس�لم قال:»من 

زار قربي وجبت له شفاعتي«(3) وقال: ضعيف.

)1( جمموع فتاوى ابن تيمية )�67/�7(.
)�( اجلامع الصغري )�/605(.
)3( املرجع السابق )�/605(.
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أق�ول: وردت أحاديث كثرية يف الرغيب يف زيارة النبي 

صىل اهلل عليه وسلم، ويف فضلها، وأكثرها يف الشفاء للقايض 

عي�اض، ويف رشوح�ه. وقد ضع�ف أكثرها مجاع�ة من أئمة 

احلديث، ولكن ضعفها إن مل يكن منجربًا باملتابع أو الشاهد، 

فه�و ضعف جيوز به العم�ل يف فضائل األعامل، وال خيفى أن 

زيارته صىل اهلل عليه وسلم من فضائل األعامل.

أم�ا فضل الصاة يف مس�جده صىل اهلل عليه وس�لم فقد 

ورد فيها من األحاديث الصحيحة ما هو مشهور كقوله صىل 

اهلل عليه وس�لم:»صاة يف مسجدي هذا خر من ألف صاة 

فيا س�واه إال املس�جد احلرام«(1)، وقوله:»ال تشد الرحال إال 

إىل ثاثة مساجد«(2)، وذكر منها مسجده.

)1( صحي�ح البخ�اري كت�اب احل�ج باب فض�ل الصاة بمس�جدي مكة 
واملدينة )�/�101(.

)�(  صحي�ح البخ�اري كت�اب احلج ب�اب ال تش�د الرح�ال إال إىل ثاث 
مساجد)�/1014(.
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س43- م�ا ه�ي آداب زيارت�ه صىل اهلل عليه وس�لم 
وزيارة مدينته؟

ج: هذه الزيارة هلا آداب وأدعية يطول حرصها منها: ما 
أخرج�ه البخاري من حديث ابن عم�ر ريض اهلل عنهام: »أن 
رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم كان إذا خرج إىل مكة يصيل 
يف مس�جد الشجرة وإذا رجع صىل بذي احلليفة ببطن الوادي 

وبات حتى يصبح«(1).

أق�ول: هذا الن�زول ببطن الوادي ه�و )التعريس( الذي 
قال فيه مالك رمحه اهلل: ال أحب ألحد أن يرك ذلك(2) يعني 

النزول باملعرس، فإذا رأى الزائر أعام املدينة ومعاملها يقول: 
اللهم هذا حرم رس�ولك فاجعله يل وقاية من النار وأمانا من 
العذاب وسوء احلساب وارزقني من زيارته ما رزقته أولياءك 

وأهل طاعتك.

)1( صحي�ح البخ�اري كت�اب احل�ج ب�اب وج�وب احل�ج وفضل�ه رق�م 
.)735(

)�( املوطأ كتاب احلج باب صاة املعرس واملحصب )405/1(.



8�

ويس�تحب للزائر أن ينظف جس�مه ويلبس أحسن ثيابه 

ويتطيب، فإذا وصل الزائر إىل املس�جد النبوي دخل املسجد 

بسكينة ووقار، ويقدم رجله اليمنى يف الدخول، ويقول:

بس�م اهلل واحلمد هلل والصاة والس�ام عىل رس�ول اهلل، 

الله�م اغف�ر يل ذنويب، وافت�ح يل أبواب رمحت�ك، واحفظني 

من الش�يطان الرجيم. ث�م يذهب إىل الروض�ة قبل الوقوف 

بالق�رب الرشيف ويصي ركعتني ألهنا حتية املس�جد، وذلك ملا 

روي ع�ن جاب�ر بن عب�د اهلل ريض اهلل عنه أنه قدم من س�فر 

فجاء إىل رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم وهو بفناء املسجد 

فقال:»أدخلت املسجد فصليت فيه؟« قلت:ال، قال: »فاذهب 

فادخل املسجد وصل فيه ثم أئت إيل فسلم عيل«(1). ثم يتقدم 

الزائ�ر إىل القرب الرشيف حتى يقف قبالة وجه النبي صىل اهلل 

عليه وس�لم فيس�لم ويصي علي�ه، وذلك مل�ا رواه أبوهريرة 

)1( صحيح بن خزيمة)3، 163(.
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ريض اهلل عنه أنه قال صىل اهلل عليه وسلم:»ما من أحد يسلم 

عيل إال رد اهلل عيل روحي حتى أرد عليه السام« وقوله صىل 

اهلل عليه وس�لم:»من صىل عيل عند قربي سمعته، ومن صىل 

ع�يل غائبا أبلغت�ه«(1)، وال يرفع صوته بحرضت�ه ألن حرمته 

ميت�ا كحرمته حي�ا ق�ال اهلل تع�اىل:﴿ڻ  ۀ  ۀ   ہ  

ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ﴾(2).

أما صيغة الس�ام عليه فمن اقترص عىل س�ام ابن عمر 

ريض اهلل عنه�ام فق�د ورد عنه أنه كان يقول : الس�ام عليك 

يا رسول اهلل، السام عليك يا أبابكر، السام عليك يا أبت، 

وتبعه اإلمام مالك يف ترك التطويل.

)1( ذك�ره البيهقي يف الس�نن الكربى كتاب باب زيارة ق�رب النبي صىل اهلل 
علي�ه وس�لم )�45/5(، وذكره املنذري يف الرغي�ب والرهيب، ما 
جاء يف الصاة والس�ام عىل النبي صىل اهلل عليه وس�لم، وقال: رواه 

أمحد، وأبوداود)�/499(.
)�( سورة احلجرات)آية�(.
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وم�ن اخت�ار التطويل يف الس�ام وطول القي�ام يف ذلك 
املوض�ع املب�ارك ق�ال: الس�ام عليك أهي�ا النب�ي ورمحة اهلل 
وبركات�ه، الس�ام عليك يا رس�ول اهلل، أش�هد أن ال إله  إال 
اهلل وحده ال رشيك له، وأش�هد أنك عبده ورسوله، وأشهد 
أن�ك قد بلغت الرس�الة، وأدي�ت األمان�ة، ونصحت األمة، 
ودعوت إىل س�بيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة، وعبدت 
ربك، وجاهدت يف اهلل حق جهاده حتى أتاك اليقني، فجزاك 
اهلل عن أمتك أفضل اجلزاء. ثم يتقدم قليا: فيقول: الس�ام 
عليك�ام ي�ا صاحبي رس�ول اهلل يا أبابكر ويا عم�ر جزاكام اهلل 
عن اإلسام وأهله أفضل اجلزاء، وصىل اهلل عىل نبينا وحبيبنا 

حممد صىل اهلل عليه وسلم.
ث�م خيت�م الزيارة ب�ام تيرس م�ن الدع�اء، ويق�ول: اللهم 

إنك قل�ت وقول�ك احل�ق:﴿ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   
ۇ   ڭ       ڭ  ڭڭ  ۓۓ 

ۇ  ۆ  ۆ﴾(1).

)1( سورة النساء )آية64(.
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اللهم إنا قد جئنا لنبيك، سامعني قولك، مطيعني أمرك، 
ظاملني ألنفسنا، مستغفرين لذنوبنا، تائبني من سيئاتنا، اللهم 
فشفعه فينا، ووفقنا يف حياتنا التباع سنته ودوام حمبته، وارزقنا 
مرافقت�ه يف اجلنة، واس�قنا من حوضه رشب�ة ال نظمأ بعدها، 
واس�تجب لن�ا ما دعوناك به يف هذا املق�ام املبارك، وصىل اهلل 
وس�لم عىل سيدنا حممد النبي اهلاش�مي القريش العريب خاتم 
األنبياء واملرسلني، وصاحب الشفاعة العظمى ألهل املوقف 

أمجعني من األولني واآلخرين.
الله�م ثبتن�ا ع�ىل س�نة نبيك م�ا أحييتن�ا، وأمتن�ا عليها، 
واجع�ل آخر كامنا ش�هادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدا عبده 

ورسوله.
 اللهم اغفر لنا ولوالدينا وملشاخينا وأحبائنا، وملن أوصانا 
بالدع�اء وجلميع املؤمنني واملؤمنات واملس�لمني واملس�لامت 
األحياء منهم واألموات برمحتك يا أرحم الراحني وبفضلك 

وكرمك يا أكرم األكرمني.
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خامتة البحث

نس�أل اهلل حسن اخلامتة واملوت عىل الشهادة آمني، أختم 
ه�ذا البحث بالتذك�ري ببعض األحكام الت�ي وردت فيه لتتم 

ماحظتها دائام ملن هيمه إكامل حجه املربور إن شاء اهلل.

أواًل: جي�ب عىل احلاج تصحيح الني�ة وإخاصها بإفراد 
عمل احلج هلل وحده با رياء وال سمعة، وأن جياهد نفسه يف 

حتقيق ذلك.

ثاني�ًا: جي�ب ع�ىل احل�اج أن يلت�زم م�ا أوجب�ه اهلل علي�ه 
م�ن أح�كام الدي�ن وأن حيافظ عليه�ا وال يضيع منها ش�يئا، 
كالطه�ارة والص�اة يف وقته�ا م�ع اجلامع�ة، وغ�ض البرص 
ع�ن املحارم، وغري ذل�ك من األعامل واألق�وال املنهي عنها 

كالرفث والفسوق.

ثالث�ًا: جيب عىل احلاج اجتناب مجيع حمظورات اإلحرام، 
ك�ام جي�ب عليه اجتن�اب أذية املس�لمني ب�أي نوع م�ن أنواع 

األذية.
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رابعًا: ينبغي للحاج أن ينوي بعد انتهائه من أعامل احلج 
أنه سوف يستمر ويداوم عىل ما كان عليه من طاعة اهلل تعاىل 

يف مجيع أوقاته.
خامسًا: ينبغي للحاج أن يرجع عىل حال من حب الدين 
أحس�ن من حال�ه الذي كان علي�ه قبل احل�ج، ألن ذلك من 

عامات احلج املربور.
سادس�ًا: ينبغ�ي للح�اج أن يغتن�م وج�وده يف األماك�ن 
املقدس�ة فيكث�ر من الصاة مع اجلامعة، وم�ن الطواف حول 
الكعب�ة املرشف�ة، وم�ن زي�ارة األماك�ن الفاضل�ة كالبقي�ع، 

وشهداء أحد، ومسجد قباء وغري ذلك.
واحلمد هلل رب العاملني   

                        
كتبه  د. أمحد ذو النورين

   *    *    *
*    *
  *
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