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 تأليف مساحة الشيخ

 عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
 رمحه اهللا



 لتحقيق واإليضاح ا

٢ 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 ة ـمقدم

   .احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده 
  :أما بعد

يشتمل على إيضاح وحتقيق كثري من مسائل احلج والعمرة   فهذا منسك خمتصر 
 مجعته لنفسي وملن شاء اهللا من املسلمني،   والزيارة على ضوء كتاب اهللا وسنة رسوله 
 . واجتهدت يف حترير مسائله على ضوء الدليل   

َ                   وقد ط ب ع  للمرة األوىل يف عام   هـ على نفقة جاللة امللك عبد العزيز بن عبد   ١٣٦٣     ُِ 
 .  لفيصل، قدس اهللا روحه وأكرم مثواه الرمحن ا

مث إين بسطت مسائله بعض البسط وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو له احلاجة    
التحقيق واإليضاح لكثري (ورأيت إعادة طبعه؛ لينتفع به من شاء اهللا من العباد، ومسيته 
دات مث أدخلت فيه زيا  )من مسائل احلج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة
 .  أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميال للفائدة، وقد طبع غري مرة   

وأسأل اهللا أن يعمم النفع به وأن جيعل السعي خالصا لوجهه الكرمي، وسببا للفوز لديه            
 . يف جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم 

 املؤلف
  بازعبد العزيز بن عبد اهللا بن

 مفيت عام اململكة العربية السعودية
 ورئيس هيئة كبار العلماء

 وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء 

 



 لتحقيق واإليضاح ا

٣ 

 خطبة الكتاب 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني، والصالة والسالم على عبده ورسوله حممد     
  .وعلى آله وصحبه أمجعني

 : أما بعد
الة خمتصرة يف احلج وبيان فضله وآدابه، وما ينبغي ملن أراد السفر ألدائه          فهذه رس

وبيان مسائل كثرية مهمة من مسائل احلج والعمرة والزيارة على سبيل االختصار   
 مجعتها نصيحة واإليضاح قد حتريت فيها ما دل عليه كتاب اهللا وسنة رسول اهللا 

öÏj.sŒuρ ¨β { للمسلمني وعمال بقول اهللا تعاىل    Î* sù 3“ tø.Ïe%! $#  ßìxΖs? šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#  ∩∈∈∪{   )١ ( 

 øŒÎ)uρ x‹s{r& ª!$# t,≈sVŠÏΒ tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9$# …çµ̈Ζä⊥ÍhŠu;çFs9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 Ÿωuρ { وقوله تعاىل ] ٥٥: الذاريات[

…çµtΡθßϑçGõ3s?{  )وقوله تعاىل ] ١٨٧: آل عمران[ اآلية )٢ } (#θçΡuρ$yès?uρ ’n?tã ÎhÉ9ø9$# 3“uθø)−G9$#uρ ({  )٣ ( 

 ] ٢: املائدة[

الدين النصيحة ثالثا قيل ملن يا {  أنه قال وكما يف احلديث الصحيح عن النيب   

اين وروى الطرب . )٤(   }هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم     " رسول اهللا؟ قال 

من مل يهتم بأمر املسلمني فليس منهم ومن مل ميس     { :   قال أن النيب   عن حذيفة  

   }ويصبح ناصحا هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم فليس منهم  

ينفعين هبا واملسلمني وأن جيعل السعي فيها خالصا لوجهه الكرمي      واهللا املسئول أن   
 .  وسببا للفوز لديه يف جنات النعيم إنه مسيع جميب وهو حسبنا ونعم الوكيل

                                                 
 . ٥٥: سورة الذاريات آية ) ١(
 . ١٨٧: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٢: سورة املائدة آية ) ٣(
 ). ٤/١٠٢(، أمحد ) ٤٩٤٤(، أبو داود األدب  ) ٤١٩٧(، النسائي البيعة ) ٥٥(مسلم اإلميان  ) ٤(



 لتحقيق واإليضاح ا

٤ 

 فصل 
 يف أدلة وجوب احلج والعمرة واملبادرة إىل أدائهما 
أوجب    قد إذا عرف هذا فاعلموا وفقين اهللا وإياكم ملعرفة احلق واتباعه، أن اهللا 

’ uρ!¬ { : على عباده حج بيته احلرام وجعله أحد أركان اإلسالم اخلمسة قال اهللا تعاىل    n?tã 

Ä¨$ ¨Ζ9$# k Ïm ÏM øt7ø9$# ÇtΒ tí$ sÜtG ó™ $# Ïµ ø‹s9Î) Wξ‹ Î6 y™ 4 tΒ uρ tx x. ¨β Î* sù ©!$# ; Í_ xî Çtã tÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩∠∪{  )١ ( 

 .] ٩٧:  آل عمران[

بين اإلسالم على مخس شهادة أن    { :  قالويف الصحيحني عن ابن عمر أن النيب   

 وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت       ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا     
 .  )٢(  }اهللا احلرام

لقد مهمت أن أبعث رجاال إىل    : وروى سعيد يف سننه عن عمر بن اخلطاب أنه قال 
 ومل حيج ليضربوا عليهم اجلزية ما هم    )٣( هذه األمصار فينظروا كل من كان له جدة  

 من قدر على احلج فتركه فال عليه أن  :مبسلمني ما هم مبسلمني وروي عن علي أنه قال
 . ميوت يهوديا أو نصرانيا

وجيب على من مل حيج وهو يستطيع احلج أن يبادر إليه، ملا روي عن ابن عباس أن        
 فإن أحدكم ال يدري ما يعرض  -يضة  يعين الفر-تعجلوا إىل احلج  { :  قالالنيب 

 .   رواه أمحد )٤( } له

                                                 
 . ٩٧: ةسورة آل عمران آي ) ١(
 ). ٢/٩٣(أمحد ) ٢(
 . أي سعة من املال ) ٣(
 ). ١٧٨٤(، الدارمي املناسك  ) ١/٣١٤(، أمحد ) ٢٨٨٣(، ابن ماجه املناسك  ) ١٧٣٢(أبو داود املناسك  ) ٤(
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٥ 

: وألن أداء احلج واجب على الفور يف حق من استطاع السبيل إليه لظاهر قوله تعاىل   
 } ¬! uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# k Ïm ÏM ø t7 ø9 $# Ç tΒ tí$ sÜ tG ó™ $# Ïµ ø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6 y™ 4  tΒ uρ t x x. ¨β Î* sù ©! $# ; Í_ xî Ç tã 

t Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩∠∪{  )٩٧: آل عمران [)١[.  

  ) ٢(  }أيها الناس إن اهللا فرض عليكم احلج فحجوا{ :  يف خطبتهوقول النيب 

 .  أخرجه مسلم  
 يف جوابه جلربائيل ملا  قد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة منها قوله     و

اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا       {  سأله عن اإلسالم قال 

الزكاة وحتج البيت وتعتمر وتغتسل من اجلنابة وتتم الوضوء وتصوم    وتقيم الصالة وتؤيت 
.   أخرجه ابن خزمية والدارقطين من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه     )٣(  }رمضان

 .  هذا إسناد ثابت صحيح: وقال الدارقطين

:  يا رسول اهللا هل على النساء من جهاد؟ قال  { : ومنها حديث عائشة أهنا قالت

 .  بإسناد صحيحماجه أخرجه أمحد وابن   )٤(   }عليهن جهاد ال قتال فيه احلج والعمرة 

 يف احلديث الصحيح  وال جيب احلج والعمرة يف العمر إال مرة واحدة لقول النيب         
 .  )٥(  }احلج مرة فمن زاد فهو تطوع { 

                                                 
 . ٩٧: سورة آل عمران آية ) ١(
 ). ٢/٥٠٨(، أمحد ) ٢٦١٩(، النسائي مناسك احلج ) ١٣٣٧( مسلم احلج ) ٢(
،  ) ٦٤(، ابن ماجه املقدمة ) ٤٩٩١(، النسائي اإلميان وشرائعه  ) ١٠(، مسلم اإلميان ) ٥٠(ن البخاري اإلميا ) ٣(

 ). ٢/٤٢٦(أمحد 
/٦(، أمحد ) ٢٩٠١(، ابن ماجه املناسك ) ٢٦٢٨(، النسائي مناسك احلج ) ٢٧٢٠(البخاري اجلهاد والسري  ) ٤(

١٦٥ .( 
١/٢٩١(، أمحد ) ٢٨٨٦(، ابن ماجه املناسك  ) ١٧٢١(، أبو داود املناسك ) ٢٦٢٠(النسائي مناسك احلج ) ٥(

 ). ١٧٨٨(، الدارمي املناسك  ) 
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٦ 

 ويسن اإلكثار من احلج والعمرة تطوعا ملا ثبت يف الصحيحني عن أيب هريرة       
 إىل العمرة كفارة ملا بينهما واحلج املربور ليس له جزاء       العمرة{  قال رسول اهللا : قال

 .  )١(   }إال اجلنة

                                                 
، )   ٢٦٢٢(، النسائي مناسك احلج   ) ٩٣٣(، الترمذي احلج   ) ١٣٤٩(، مسلم احلج  ) ١٦٨٣(البخاري احلج   ) ١(

 ). ١٧٩٥(، الدارمي املناسك  ) ٧٧٦(، مالك احلج ) ٢/٢٤٦(، أمحد ) ٢٨٨٨(ابن ماجه املناسك  



 لتحقيق واإليضاح ا

٧ 

 فصل 
 يف وجوب التوبة من املعاصي واخلروج من املظامل 

استحب له أن يوصي أهله، وأصحابه      : إذا عزم املسلم على السفر إىل احلج، أو العمرة       
 .   وهي فعل أوامره، واجتناب نواهيه  بتقوى اهللا 
ن يكتب ما له، وما عليه من الدين، ويشهد على ذلك، وجيب عليه املبادرة وينبغي أ

þθ#) { :  إىل التوبة النصوح من مجيع الذنوب، لقوله تعاىل   ç/θ è?uρ ’ n< Î)  «!$# $ ·èŠÏΗ sd tµ •ƒ r& šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 

÷/ä3ª= yè s9 šχθ ßs Î= øè? ∩⊂⊇∪{  )٣١: النور [)١ [ 

اإلقالع من الذنوب، وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزمية    : وحقيقة التوبة
على عدم العود فيها، وإن كان عنده للناس مظامل من نفس، أو مال أو عرض ردها إليهم،    

من كان عنده مظلمة ألخيه من مال { :  أنه قالأو حتلل منها قبل سفره ملا صح عنه 

أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن ال يكون دينار وال درهم إن كان له عمل صاحل أخذ منه          
 .  )٢(  }بقدر مظلمته وإن مل تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه  

:  أنه قالينبغي أن ينتخب حلجه وعمرته نفقة طيبة من مال حالل ملا صح عنه   و
قال :  وروى الطرباين عن أيب هريرة قال  )٣(  }إن اهللا تعاىل طيب ال يقبل إال طيبا { 

إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله يف الغرز فنادى لبيك     {  رسول اهللا 

اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حالل وراحلتك حالل وحجك    
بيك اللهم  مربور غري مأزور وإذا خرج الرجل بالنفقة اخلبيثة فوضع رجله يف الغرز فنادى ل     

                                                 
 . ٣١: ورة النور آية س) ١(
 ). ٢/٤٣٥(، أمحد ) ٢٣١٧(البخاري املظامل والغصب  ) ٢(
 ). ٢٧١٧(، الدارمي الرقاق  ) ٢/٣٢٨(، أمحد ) ٢٩٨٩(، الترمذي تفسري القرآن   ) ١٠١٥(مسلم الزكاة  ) ٣(
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٨ 

لبيك ناداه مناد من السماء ال لبيك وال سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غري  
 .  }مربور

ومن {  وينبغي للحاج االستغناء عما يف أيدي الناس والتعفف عن سؤاهلم لقوله    

ال يزال الرجل يسأل الناس   {   وقوله   )١(  } يغنه اهللايستعفف يعفه اهللا ومن يستغن 

 وجيب على احلاج أن يقصد حبجه    )٢(    }حىت يأيت يوم القيامة وليس يف وجهه مزعة حلم    

 إىل اهللا مبا يرضيه من األقوال واألعمال يف تلك  وعمرته وجه اهللا والدار اآلخرة، والتقرب    
املواضع الشريفة وحيذر كل احلذر من أن يقصد حبجه الدنيا وحطامها، أو الرياء والسمعة      
واملفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح املقاصد وسبب حلبوط العمل وعدم قبوله كما قال  

%tΒ tβ { تعاىل  x. ß‰ƒ Ìãƒ nο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$#  $ uη tFt⊥ƒ Î— uρ  Åe∃uθ çΡ öΝÍκö s9Î) öΝßγ n=≈ yϑ ôã r& $ pκ Ïù óΟèδ uρ $ pκ Ïù Ÿω tβθ Ý¡y‚ ö7ãƒ 

∩⊇∈∪ y7Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï% ©!$# }§øŠs9 öΝçλm; ’ Îû Íο tÅz Fψ$# ω Î) â‘$ ¨Ψ9$# ( xÝÎ7ym uρ $ tΒ (#θãè uΖ|¹ $ pκ Ïù ×≅ ÏÜ≈ t/uρ $̈Β (#θ çΡ$ Ÿ2 

tβθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊇∉∪{  )وقال تعاىل ] ١٦، ١٥:  هود [)٣ } ̈Β tβ% x. ß‰ƒ Ìãƒ s' s#Å_$ yè ø9$# $ uΖù= ¤f tã …çµ s9 $ yγŠ Ïù 

$ tΒ â!$ t±nΣ  yϑ Ï9 ß‰ƒ ÌœΡ ¢ΟèO $ oΨ ù= yè y_ …çµ s9 tΛ© yγ y_ $ yγ8 n= óÁ tƒ  $ YΒθãΒ õ‹tΒ #Y‘θ ãm ô‰¨Β ∩⊇∇∪ ôtΒ uρ yŠ# u‘ r& nο tÅz Fψ$# 4 të y™ uρ 

$ oλm; $ yγ uŠ÷è y™ uθ èδ uρ ÖÏΒ ÷σãΒ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù tβ% Ÿ2 Οßγ ã‹÷è y™ #Y‘θä3ô±¨Β ∩⊇∪{  )١٩، ١٨:  اإلسراء [)٤ [ 

أنا أغىن الشركاء عن الشرك من عمل عمال      { قال اهللا تعاىل :   أنه قالوصح عنه   

 .  )٥(  }أشرك معي فيه غريي تركته وشركه

                                                 
 ، )٢٤٦٣(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع    ) ١٠٣٥( ، مسلم الزكاة  ) ١٣٦١(البخاري الزكاة   ) ١(

 ). ٢٧٥٠(، الدارمي الرقاق ) ٣/٤٠٣(، أمحد ) ١٦٧٦(، أبو داود الزكاة ) ٢٦٠٣( النسائي الزكاة 
 ). ٢/١٥(، أمحد ) ٢٥٨٥(، النسائي الزكاة ) ١٠٤٠(، مسلم الزكاة  ) ١٤٠٥(البخاري الزكاة  ) ٢(
 . ١٦ ، ١٥ :سورة هود) ٣(
 . ١٩ ، ١٨ :سورة اإلسراء) ٤(
 ). ٢/٣٠١(، أمحد ) ٤٢٠٢(، ابن ماجه الزهد ) ٢٩٨٥(مسلم الزهد والرقائق   ) ٥(
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٩ 

وينبغي له أيضا أن يصحب يف سفره األخيار من أهل الطاعة، والتقوى، والفقه يف   
 .  الدين وحيذر من صحبة السفهاء والفساق

وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له يف حجه وعمرته، ويتفقه يف ذلك ويسأل عما أشكل     
عليه ليكون على بصرية، فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غريها من املركوبات       

≈z { : استحب له أن يسمي اهللا سبحانه وحيمده، مث يكرب ثالثا ويقول  ys ö6 ß™ “ Ï% ©!$# t¤‚ y™ 

$ oΨ s9 #x‹≈ yδ $ tΒ uρ $ ¨Ζà2 …çµ s9 tÏΡÌø)ãΒ ∩⊇⊂∪ !$ ¯ΡÎ)uρ 4’ n< Î) $ uΖÎn/u‘ tβθ ç7Î= s)Ζßϑ s9 ∩⊇⊆∪{  )١٤، ١٣: الزخرف  [)١ [

اللهم إين أسألك يف سفري هذا الرب والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا { 

سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل اللهم إين أعوذ     
لصحة ذلك عن . )٢(  }بك من وعثاء السفر وكآبة املنظر وسوء املنقلب يف املال واألهل

 . أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما   . النيب 
ويكثر يف سفره من الذكر واالستغفار ودعاء اهللا سبحانه والتضرع إليه وتالوة القرآن      
وتدبر معانيه، وحيافظ على الصلوات يف اجلماعة وحيفظ لسانه من كثرة القيل والقال، 

 لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة   واخلوض فيما ال يعنيه، واإلفراط يف املزاح ويصون
 .  والسخرية بأصحابه وغريهم من إخوانه املسلمني 

وينبغي له بذل الرب يف أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم باملعروف، وهنيهم عن املنكر       
 . باحلكمة واملوعظة احلسنة على حسب الطاقة  

                                                 
 .١٤ ، ١٣ :سورة الزخرف ) ١(
، الدارمي   ) ٢/١٤٤(، أمحد ) ٢٥٩٩(، أبو داود اجلهاد ) ٣٤٤٧( ، الترمذي الدعوات  ) ١٣٤٢( مسلم احلج ) ٢(

 ). ٢٦٧٣(االستئذان 
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 فصل 
 فيما يفعله احلاج عند وصوله إىل امليقات 

 جترد من إىل امليقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، ملا روي أن النيب   فإذا وصل 
عن عائشة رضي اهللا عنها  {املخيط عند اإلحرام، واغتسل، وملا ثبت يف الصحيحني   

 )١( }امه قبل أن حيرم وحلله قبل أن يطوف بالبيت   إلحرقالت كنت أطيب رسول اهللا 

 وأمر { . وأمر عائشة ملا حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وحترم باحلج

، فدل     )٢(  }ر بثوب وحترمأمساء بنت عميس ملا ولدت بذي احلليفة أن تغتسل وتستثف 

ذلك على أن املرأة إذا وصلت إىل امليقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وحترم مع الناس،        
 .  عائشة وأمساء بذلكوتفعل ما يفعله احلاج غري الطواف بالبيت كما أمر النيب 

ويستحب ملن أراد اإلحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو       
 حلاجة إىل أخذه لئال حيتاج إىل أخذ ذلك بعد اإلحرام وهو حمرم عليه؛ وألن النيب            ا

 شرع للمسلمني تعاهد هذه األشياء كل وقت كما ثبت يف الصحيحني عن أيب هريرة 
الفطرة مخس اخلتان واالستحداد وقص الشارب وقلم األظفار   {  قال رسول اهللا  : قال

وقت لنا يف قص الشارب  { :  قال ويف صحيح مسلم عن أنس )٣(  }ونتف اآلباط

 ) ٤(  } نترك ذلك أكثر من أربعني ليلةوقلم األظفار ونتف اإلبط وحلق العانة أن ال

                                                 
، )   ٢٧٠٤(سائي مناسك احلج   ، الن) ٩١٧(، الترمذي احلج   ) ١١٨٩(، مسلم احلج  ) ١٤٦٥(البخاري احلج   ) ١(

 ). ١٨٠٢(، الدارمي املناسك  ) ٧٢٧(، مالك احلج ) ٦/١٧٥(، أمحد ) ١٧٤٥(أبو داود املناسك   
) ١٩٠٥(، أبو داود املناسك ) ٢٧٦٢(، النسائي مناسك احلج ) ٨٥٦(، الترمذي احلج ) ١٢١٨(مسلم احلج ) ٢(

 ). ١٨٥٠(املناسك  ، الدارمي ) ٣/٣٢١(، أمحد ) ٢٩١٣(، ابن ماجه املناسك  
، ) ٥٢٢٥(، النسائي الزينة ) ٢٧٥٦(، الترمذي األدب ) ٢٥٧(، مسلم الطهارة  ) ٥٥٥٢(البخاري اللباس  ) ٣(

 ). ١٧٠٩(، مالك اجلامع ) ٢/٢٣٩(، أمحد ) ٢٩٢(، ابن ماجه الطهارة وسننها  ) ٤١٩٨(أبو داود الترجل   
،  ) ٤٢٠٠(، أبو داود الترجل   ) ١٤(نسائي الطهارة   ، ال) ٢٧٥٩(، الترمذي األدب  ) ٢٥٨(مسلم الطهارة   ) ٤(

 ). ٣/١٢٢(، أمحد ) ٢٩٥(ابن ماجه الطهارة وسننها  
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وأخرجه أمحد وأبو داود     .  }وقت لنا رسول اهللا { : وأخرجه النسائي بلفظ  

والترمذي بلفظ النسائي، وأما الرأس فال يشرع أخذ شيء منه عند اإلحرام ال يف حق      
 .  الرجال وال يف حق النساء 

 فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها يف مجيع األوقات بل جيب إعفاؤها  وأما اللحية
 قال رسول اهللا : وتوفريها ملا ثبت يف الصحيحني عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال

مسلم يف صحيحه عن  وأخرج  )١(  }خالفوا املشركني وفروا اللحى واحفوا الشوارب {

جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا       {   قال رسول اهللا  :  قالأيب هريرة  

 .  )٢( } اجملوس

وقد عظمت املصيبة يف هذا العصر مبخالفة كثري من الناس هذه السنة وحماربتهم للحى      
فار والنساء وال سيما من ينتسب إىل العلم والتعليم فإنا هللا وإنا إليه   ورضاهم مبشاهبة الك

راجعون، ونسأل اهللا أن يهدينا وسائر املسلمني ملوافقة السنة والتمسك هبا، والدعوة إليها،           
وإن رغب عنها األكثرون، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل، وال حول وال قوة إال باهللا العلي   

 . العظيم
 إزارا ورداء ويستحب أن يكونا أبيضني نظيفني، ويستحب أن حيرم يف مث يلبس الذكر
 أخرجه اإلمام أمحد    )٣(  }وليحرم أحدكم يف إزار ورداء ونعلني   {  نعلني لقول النيب 

 . رمحه اهللا

                                                 
، أبو  ) ١٢(، النسائي الطهارة   ) ٢٧٦٤(، الترمذي األدب  ) ٢٥٩(، مسلم الطهارة   ) ٥٥٥٣(البخاري اللباس   ) ١(

 ). ٢/١١٨(، أمحد ) ٤١٩٩(داود الترجل  
 ). ٢/٣٦٦(د ، أمح) ٢٦٠(مسلم الطهارة   ) ٢(
، )   ٢٦٧٣(، النسائي مناسك احلج   ) ٨٣٣(، الترمذي احلج   ) ١١٧٧(، مسلم احلج  ) ١٧٤١(البخاري احلج   ) ٣(

، الدارمي    ) ٧١٦(، مالك احلج ) ٢/٣٤(، أمحد ) ٢٩٢٩(، ابن ماجه املناسك  ) ١٨٢٣(أبو داود املناسك   
 ). ١٧٩٨(املناسك 
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أو أخضر أو غريمها مع احلذر من       وأما املرأة فيجوز هلا أن حترم فيما شاءت من أسود     
التشبه بالرجال يف لباسهم، لكن ليس هلا أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن    

 هنى املرأة احملرمة عن لبس  تغطي وجهها وكفيها بغري النقاب والقفازين؛ ألن النيب 
 . النقاب والقفازين

.    األسود دون غريمها فال أصل له    وأما ختصيص بعض العامة إحرام املرأة يف األخضر أو      
مث بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب اإلحرام، ينوي بقلبه الدخول يف النسك    

إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما {  الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النيب   

"  أو  "   لبيك عمرة  : "   ويشرع له التلفظ مبا نوى فإن كانت نيته العمرة قال    )١(  }نوى

".  اللهم لبيك حجا   " أو  " لبيك حجا : "   وإن كانت نيته احلج قال  " .  اللهم لبيك عمرة 
 فعل ذلك واألفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة    ألن النيب 

 إمنا أهل بعد ما استوى على راحلته وانبعثت به من     ن النيب   أو سيارة أو غريمها، أل 
 .  امليقات للسري، هذا هو األصح من أقوال أهل العلم  

 . وال يشرع له التلفظ مبا نوى إال يف اإلحرام خاصة لوروده عن النيب    
:  وأما الصالة والطواف وغريمها فينبغي له أال يتلفظ يف شيء منها بالنية، فال يقول      

أن أصلي كذا وكذا، وال نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع احملدثة   نويت 
 وأوضحه  واجلهر بذلك أقبح وأشد إمثا، ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول  

 .  لألمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصاحل   
وقد    . م أنه بدعة وال عن أصحابه رضي اهللا عنهم علفلما مل ينقل ذلك عن النيب 

.   أخرجه مسلم يف صحيحه   )٢(   }وشر األمور حمدثاهتا وكل بدعة ضاللة {  قال النيب 

                                                 
( ، النسائي الطهارة  ) ١٦٤٧(، الترمذي فضائل اجلهاد  ) ١٩٠٧( ، مسلم اإلمارة  ) ١(البخاري بدء الوحي  ) ١(

 ). ١/٤٣(، أمحد ) ٤٢٢٧(، ابن ماجه الزهد  ) ٢٢٠١(، أبو داود الطالق ) ٧٥
 ). ٢٠٧(، الدارمي املقدمة   ) ٦٨٤٩(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة  ) ٢(
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 متفق )١(  }ما ليس منه فهو ردمن أحدث يف أمرنا هذا { وقال عليه الصالة والسالم  

 .  )٢(  }من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد { على صحته، ويف لفظ ملسلم 

                                                 
،  ) ١٤(، ابن ماجه املقدمة ) ٤٦٠٦(ة ، أبو داود السن) ١٧١٨(، مسلم األقضية ) ٢٥٥٠(البخاري الصلح  ) ١(

 ). ٦/٢٧٠(أمحد 
،  ) ١٤(، ابن ماجه املقدمة ) ٤٦٠٦(، أبو داود السنة ) ١٧١٨(، مسلم األقضية ) ٢٥٥٠(البخاري الصلح  ) ٢(

 ). ٦/١٤٦(أمحد 
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 فصل 
 يف املواقيت املكانية وحتديدها 

  : املواقيت مخسة
 . ى عند الناس اليوم أبيار علي ذو احلليفة وهو ميقات أهل املدينة وهو املسم    ):األول(
 اجلحفة وهي ميقات أهل الشام وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم  ):الثاين(

 . حيرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من امليقات، ألن رابغ قبلها بيسري  
 .  قرن املنازل وهو ميقات أهل جند وهو املسمى اليوم السيل  ):الثالث(
 . يلملم وهو ميقات أهل اليمن ):الرابع(
 .  ذات عرق وهي ميقات أهل العراق  ):  اخلامس(

 ملن ذكرنا ومن مر عليها من غريهم ممن أراد احلج    وهذه املواقيت قد وقتها النيب 
وحيرم عليه أن يتجاوزها بدون   . والواجب على من مر عليها أن حيرم منها .  أو العمرة 

أو عمرة سواء كان مروره عليها من طريق األرض      إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا     
هن هلن وملن أتى عليهن   { :  ملا وقت هذه املواقيت أو من طريق اجلو لعموم قول النيب    

 .  )١(   }من غري أهلهن ممن أراد احلج والعمرة  

 توجه إىل مكة من طريق اجلو بقصد احلج أو العمرة أن يتأهب لذلك    واملشروع ملن  
بالغسل وحنوه قبل الركوب يف الطائرة، فإذا دنا من امليقات لبس إزاره ورداءه مث لىب       
بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لىب باحلج وإن لبس إزاره ورداءه     

ال بأس، ولكن ال ينوي الدخول يف النسك وال    قبل الركوب أو قبل الدنو من امليقات، ف 
 مل حيرم إال من امليقات،   يليب بذلك إال إذا حاذى امليقات أو دنا منه ألن النيب   

 يف ذلك كغريه من شئون الدين لقول اهللا  والواجب على األمة التأسي به   

                                                 
،  ) ١/٢٣٨(، أمحد ) ٢٦٥٤(، النسائي مناسك احلج ) ١١٨١(، مسلم احلج ) ١٤٥٢(البخاري احلج ) ١(

 ). ١٧٩٢(ي املناسك   الدارم
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 .  )٢(  }خذوا عين مناسككم{ :  يف حجة الوداع   النيب

لربيد وحنو ذلك   وأما من توجه إىل مكة ومل يرد حجا وال عمرة كالتاجر واحلطاب وا  
 يف احلديث املتقدم ملا ذكر فليس عليه إحرام إال أن يرغب يف ذلك لقول النيب    

 )٣(   }هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج والعمرة { : املواقيت

وهذا من رمحة .  مر على املواقيت ومل يرد حجا وال عمرة فال إحرام عليه  فمفهومه أن من   
 ملا أتى   اهللا بعباده وتسهيله عليهم فله احلمد والشكر على ذلك، ويؤيد ذلك أن النيب          

مكة عام الفتح مل حيرم بل دخلها وعلى رأسه املغفر لكونه مل يرد حينذاك حجا وال عمرة   
 .  ا فيها من الشركوإمنا أراد افتتاحها وإزالة م 

وأما من كان مسكنه دون املواقيت كسكان جدة وأم السلم وحبرة والشرائع وبدر        
ومستورة وأشباهها فليس عليه أن يذهب إىل شيء من املواقيت اخلمسة املتقدمة بل        
مسكنه هو ميقاته فيحرم منه مبا أراد من حج أو عمرة، وإذا كان له مسكن آخر خارج     

ار إن شاء أحرم من امليقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب    امليقات فهو باخلي
:  يف حديث ابن عباس ملا ذكر املواقيت قال  من امليقات إىل مكة لعموم قول النيب  

 أخرجه    }من أهله حىت أهل مكة يهلون من مكة    )٤( ومن كان دون ذلك فمهله   {

 .  البخاري ومسلم
لكن من أراد العمرة وهو يف احلرم فعليه أنه خيرج إىل احلل وحيرم بالعمرة منه ألن      

 ملا طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرمحن أن خيرج هبا إىل احلل فتحرم    النيب 
                                                 

 . ٢١: سورة األحزاب آية ) ١(
 ). ٣٠٦٢(النسائي مناسك احلج ) ٢(
،  ) ١/٢٣٨(، أمحد ) ٢٦٥٤(، النسائي مناسك احلج ) ١١٨١(، مسلم احلج ) ١٤٥٢(البخاري احلج ) ٣(

 ). ١٧٩٢(الدارمي املناسك   
 .  إهالله بالتلبية من مكان إحرامه : أي: فمهله) ٤(
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مرة من احلرم وإمنا حيرم هبا من احلل وهذا      منه فدل ذلك على أن املعتمر ال حيرم بالع   
حىت أهل { :   بقولهاحلديث خيص حديث ابن عباس املتقدم ويدل على أن مراد النيب    

 هو اإلهالل باحلج ال العمرة إذ لو كان اإلهالل بالعمرة جائزا   )١(  }مكة يهلون من مكة

ن لعائشة رضي اهللا عنها يف ذلك ومل يكلفها باخلروج إىل احلل وهذا أمر        من احلرم ألذ 
واضح وهو قول مجهور العلماء رمحة اهللا عليهم وهو أحوط للمؤمن ألن فيه العمل      

 . باحلديثني مجيعا واهللا املوفق
وأما ما يفعله بعض الناس من اإلكثار من العمرة بعد احلج من التنعيم أو اجلعرانة أو     

ا وقد سبق أن اعتمر قبل احلج فال دليل على شرعيته بل األدلة تدل على أن األفضل غريمه
 وأصحابه رضي اهللا عنهم مل يعتمروا بعد فراغهم من احلج وإمنا   تركه ألن النيب 

اعتمرت عائشة من التنعيم لكوهنا مل تعتمر مع الناس حني دخول مكة بسبب احليض        
  ن عمرهتا اليت أحرمت هبا من امليقات فأجاهبا النيب   أن تعتمر بدال مفطلبت من النيب 

إىل ذلك وقد حصلت هلا العمرتان، العمرة اليت مع حجها وهذه العمرة املفردة، فمن كان             
مثل عائشة فال بأس أن يعتمر بعد فراغه من احلج عمال باألدلة كلها وتوسيعا على  

اغهم من احلج سوى العمرة     املسلمني وال شك أن اشتغال احلجاج بعمرة أخرى بعد فر     
اليت دخلوا هبا مكة يشق على اجلميع ويسبب كثرة الزحام واحلوادث مع ما فيه من    

 .   وسنته واهللا املوفقاملخالفة هلدي النيب  

                                                 
،  ) ١/٢٣٨(، أمحد ) ٢٦٥٤(، النسائي مناسك احلج ) ١١٨١(، مسلم احلج ) ١٤٥٤(البخاري احلج ) ١(

 ). ١٧٩٢(الدارمي املناسك   



 لتحقيق واإليضاح ا

١٧ 

 فصل 
 يف حكم من وصل إىل امليقات يف غري أشهر احلج 

 :  اعلم أن الواصل إىل امليقات له حاالن
 أشهر احلج كرمضان وشعبان فالسنة يف حق هذا أن    أن يصل إليه يف غري : إحدامها

مث   "  اللهم لبيك عمرة " أو  " لبيك عمرة : " حيرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائال
لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة  { :  وهييليب بتلبية النيب 

 ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر اهللا سبحانه حىت يصل  )١(  }لك وامللك ال شريك لك

إىل البيت فإذا وصل إىل البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى خلف املقام       
 سبعة أشواط مث حلق شعر رأسه أو   ركعتني مث خرج إىل الصفا وطاف بني الصفا واملروة

 . قصره وبذلك متت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه باإلحرام  
 أن يصل إىل امليقات يف أشهر احلج وهي شوال وذو القعدة والعشر األول من       :الثانية
 .  ذي احلجة

احلج وحده والعمرة وحدها واجلمع بينهما ألن        : فمثل هذا خيري بني ثالثة أشياء، وهي
 ملا وصل إىل امليقات يف ذي القعدة يف حجة الوداع خري أصحابه بني هذه     النيب

األنساك الثالثة، لكن السنة يف حق هذا أيضا إذا مل يكن معه هدي أن حيرم بالعمرة ويفعل 
 أمر أصحابه ملا ما ذكرناه يف حق من وصل إىل امليقات يف غري أشهر احلج؛ ألن النيب  

إحرامهم عمرة، وأكد عليهم يف ذلك مبكة فطافوا وسعوا وقصروا         قربوا من مكة أن جيعلوا   
 أمره أن يبقى على   إال من كان معه اهلدي، فإن النيب وحلوا امتثاال ألمره 

حىت حيل يوم النحر والسنة يف حق من ساق اهلدي أن حيرم باحلج والعمرة مجيعا،        إحرامه 
 من ساق اهلدي من أصحابه وقد       قد فعل ذلك، وكان قد ساق اهلدي وأمر     ألن النيب  

                                                 
) ٣٠٤٧(، ابن ماجه املناسك    ) ١٧٤٧(، أبو داود املناسك   ) ١١٨٤(، مسلم احلج   ) ١٤٧٤(البخاري احلج   ) ١(

 ). ٢/١٢٠(، أمحد 



 لتحقيق واإليضاح ا

١٨ 

أهل بعمرة أن يليب حبج مع عمرته وأال حيل حىت حيل منهما مجيعا يوم النحر وإن كان   
الذي ساق اهلدي قد أحرم باحلج وحده بقي على إحرامه أيضا حىت حيل يوم النحر       

 . كالقارن بينهما
ي ال ينبغي له  أن من أحرم باحلج وحده أو باحلج والعمرة وليس معه هد     : وعلم هبذا

أن يبقى على إحرامه بل السنة يف حقه أن جيعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر         
 من مل يسق اهلدي من أصحابه بذلك، إال أن خيشى هذا فوات   وحيل كما أمر النيب 

 .  احلج لكونه قدم متأخرا فال بأس أن يبقى على إحرامه واهللا أعلم   
نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو وحنوه       وإن خاف احملرم أال يتمكن من أداء      

حلديث   " فإن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين  " استحب له أن يقول عند إحرامه  
 أنا شاكية فقال هلا النيب يا رسول اهللا إين أريد احلج و { : ضباعة بنت الزبري أهنا قالت

 .  متفق عليه)١(  }حجي واشترطي إن حملي حيث حبستين 

وفائدة هذا الشرط أن احملرم إذا عرض له ما مينعه من متام نسكه من مرض أو صد         
 . عدو جاز له التحلل وال شيء عليه 

                                                 
 ). ٦/٢٠٢(، أمحد ) ٢٧٦٨(لنسائي مناسك احلج ، ا) ١٢٠٧(، مسلم احلج  ) ٤٨٠١(البخاري النكاح  ) ١(



 لتحقيق واإليضاح ا

١٩ 

 فصل 
 يف حكم حج الصيب الصغري هل جيزئه عن حجة اإلسالم 

واجلارية الصغرية ملا يف صحيح مسلم عن ابن عباس رضي يصح حج الصيب الصغري 
 صبيا فقالت يا رسول اهللا أهلذا حج؟ فقال نعم  أن امرأة رفعت إىل النيب  { اهللا عنهما 

 .  )١(  }ولك أجر 

 وأنا ابن عن السائب بن يزيد قال حج يب مع رسول اهللا { بخاري ويف صحيح ال

 .  )٢(  }سبع سنني

 . لكن ال جيزئهما هذا احلج عن حجة اإلسالم 
زئهما عن حجة   وهكذا العبد اململوك واجلارية اململوكة يصح منهما احلج وال جي     

أميا صيب حج   { :  قالاإلسالم ملا ثبت من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب    

  }مث بلغ احلنث فعليه أن حيج حجة أخرى وأميا عبد حج مث أعتق فعليه حجة أخرى     

 .  رجه ابن أيب شيبة والبيهقي بإسناد حسن  أخ
مث إن كان الصيب دون التمييز نوى عنه اإلحرام وليه فيجرده من املخيط ويليب عنه،        
ويصري الصيب حمرما بذلك فيمنع ما مينع عنه احملرم الكبري، وهكذا اجلارية اليت دون التمييز    

ومتنع مما متنع منه احملرمة الكبرية،    ينوي عنها اإلحرام وليها ويليب عنها وتصري حمرمة بذلك، 
وينبغي أن يكونا طاهري الثياب واألبدان حال الطواف ألن الطواف يشبه الصالة،      

 . والطهارة شرط لصحتها
وإن كان الصيب واجلارية مميزين أحرما بإذن وليهما وفعال عند اإلحرام ما يفعله الكبري  

لشئوهنما القائم مبصاحلهما، سواء كان    من الغسل والطيب وحنومها ووليهما هو املتويل  
                                                 

،  ) ١/٢١٩(، أمحد ) ١٧٣٦( ، أبو داود املناسك ) ٢٦٤٨(، النسائي مناسك احلج  ) ١٣٣٦( مسلم احلج ) ١(
 ). ٩٦١(مالك احلج 

 ). ٣/٤٤٩(، أمحد ) ٩٢٦(، الترمذي احلج ) ١٧٥٩(البخاري احلج  ) ٢(



 لتحقيق واإليضاح ا

٢٠ 

أبامها أو أمهما أو غريمها، ويفعل الويل عنهما ما عجزا عنه كالرمي وحنوه، ويلزمهما فعل   
ما سوى ذلك من املناسك كالوقوف بعرفة واملبيت مبىن ومزدلفة والطواف والسعي، فإن     

َ                             عجزا عن الطواف والسعي ط يف  هبما وسعي هبما حممولني واألفضل   حلاملهما أال جيعل                        ِ 
الطواف والسعي مشتركني بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي هلما ويطوف لنفسه         
  طوافا مستقال ويسعى لنفسه سعيا مستقال احتياطا للعبادة وعمال باحلديث الشريف   

إن نوى احلامل الطواف عنه وعن احملمول أجزأه     ف)١(  }دع ما يريبك إىل ما ال يريبك{ 

 مل يأمر اليت سألته عن حج الصيب أن تطوف له وحده       ذلك يف أصح القولني ألن النيب  
 .  واهللا املوفق ولو كان ذلك واجبا لبينه   

ويؤمر الصيب املميز واجلارية املميزة بالطهارة من احلدث والنجس قبل الشروع يف    
ري، وليس اإلحرام عن الصيب الصغري واجلارية الصغرية بواجب على الطواف كاحملرم الكب

 .  وليهما بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر وإن ترك ذلك فال حرج عليه واهللا أعلم   

                                                 
، الدارمي     ) ١/٢٠٠(، أمحد ) ٥٧١١(، النسائي األشربة  ) ٢٥١٨(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع     ) ١(

 ). ٢٥٣٢(البيوع 



 لتحقيق واإليضاح ا

٢١ 

 فصل 
 يف بيان حمظورات اإلحرام وما يباح فعله للمحرم 

 شعره أو  ال جيوز للمحرم بعد نية اإلحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من
 . أظفاره أو يتطيب

وال جيوز للذكر خاصة أن يلبس خميطا على مجلته يعين على هيئته اليت فصل وخيط      
عليها كالقميص أو على بعضه كالفانلة والسراويل واخلفني واجلوربني إال إذا مل جيد إزارا    

ديث جاز له لبس السراويل، وكذا من مل جيد نعلني جاز له لبس اخلفني من غري قطع حل    
من مل جيد نعلني فليلبس اخلفني ومن { :  قالابن عباس الثابت يف الصحيحني أن النيب 

 .  )١(  }مل جيد إزارا فليلبس السراويل

ذا احتاج إىل لبسهما لفقد  وأما ما ورد يف حديث ابن عمر من األمر بقطع اخلفني إ
 أمر بذلك يف املدينة ملا سئل عما يلبس احملرم من الثياب   النعلني فهو منسوخ ألن النيب 

مث ملا خطب الناس بعرفات أذن يف لبس اخلفني عند فقد النعلني ومل يأمر بقطعهما، وقد   
اجة غري جائز  حضر هذه اخلطبة من مل يسمع جوابه يف املدينة وتأخري البيان عن وقت احل  

كما قد علم يف علمي أصول احلديث والفقه فثبت بذلك نسخ األمر بالقطع ولو كان       
 .   واهللا أعلم ذلك واجبا لبينه 

 . وجيوز للمحرم لبس اخلفاف اليت ساقها دون الكعبني لكوهنا من جنس النعلني
 . وجيوز له عقد اإلزار وربطه خبيط وحنوه لعدم الدليل املقتضي للمنع 

وز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه وحيكه إذا احتاج إىل ذلك برفق وسهولة فإن           وجي
 .  سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فال حرج عليه 

                                                 
) ٢٦٧٣(، النسائي مناسك احلج  ) ٨٣٣(، الترمذي احلج ) ١١٧٧(، مسلم احلج ) ٥٥١٤(البخاري اللباس  ) ١(

ي  ، الدارم ) ٧١٧(، مالك احلج ) ٢/٤(، أمحد ) ٢٩٣٢(، ابن ماجه املناسك ) ١٨٢٣(، أبو داود املناسك 
 ). ١٧٩٨(املناسك 



 لتحقيق واإليضاح ا

٢٢ 

وحيرم على املرأة احملرمة أن تلبس خميطا لوجهها كالربقع والنقاب أو ليديها كالقفازين   
ما :  والقفازان.  رواه البخاري )١(  }ال تنتقب املرأة وال تلبس القفازين  {  لقول النيب  

 . خياط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غريمها على قدر اليدين  
ويباح هلا من املخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل واخلفني واجلوارب وحنو   

 ذلك،  
إىل ذلك بال عصابة، وإن   وكذلك يباح هلا سدل مخارها على وجهها إذا احتاجت   

كان الركبان { : مس اخلمار وجهها فال شيء عليها حلديث عائشة رضي اهللا عنها قالت 

 رأسها على    فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلباهبا من ميرون بنا وحنن مع رسول اهللا   
وأخرج الدارقطين من   . ماجه أخرجه أبو داود وابن   )٢(  }وجهها فإذا جاوزونا كشفناه

كذلك ال بأس أن تغطي يديها بثوهبا أو غريه وجيب عليها تغطية    .  حديث أم سلمة مثله 
وجهها وكفيها إذا كانت حبضرة الرجال األجانب ألهنا عورة لقول اهللا سبحانه وتعاىل   

 } Ÿω uρ šÏ‰ö7ãƒ £ßγ tFt⊥ƒ Î— ω Î)  ∅ Îγ ÏFs9θ ãè ç7Ï9{  )اآلية وال ريب أن الوجه    ] ٣١: النور [)٣

sŒÎ)uρ £èδθßϑ# { والوجه يف ذلك أشد وأعظم وقد قال تعاىل     .  والكفني من أعظم الزينة çG ø9r'y™ 
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 . اآلية
 اخلمار لترفعه عن وجهها    وأما ما اعتادته الكثريات من النساء من جعل العصابة حتت 

 ألمته ومل جيز  فال أصل له يف الشرع فيما نعلم، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول     
 . له السكوت عنه 

                                                 
 ). ٧٢٥(، مالك احلج ) ٨٣٣(، الترمذي احلج ) ١٧٤١(البخاري احلج  ) ١(
 ). ٦/٣٠(، أمحد ) ٢٩٣٥(، ابن ماجه املناسك  ) ١٨٣٣(أبو داود املناسك  ) ٢(
 . ٣١: سورة النور آية ) ٣(
 . ٥٣: سورة األحزاب آية ) ٤(



 لتحقيق واإليضاح ا

٢٣ 

وجيوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه اليت أحرم فيها من وسخ أو حنوه،     
ن أو الورس ألن  وجيوز له إبداهلا بغريها وال جيوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفرا

 .  هنى عن ذلك يف حديث ابن عمر النيب 

k { وجيب على احملرم أن يترك الرفث والفسوق واجلدال لقول اهللا تعاىل       pt ø:$# Ößγ ô© r& 

×M≈tΒθ è= ÷è̈Β 4 yϑ sù uÚt sù  ∅ ÎγŠ Ïù ¢k pt ø:$# Ÿξ sù y]sùu‘ Ÿω uρ šXθ Ý¡èù Ÿω uρ tΑ#y‰Å_ ’Îû Ædk ys ø9$# 3{   )١ (  

 ] ١٩٧: البقرة[

من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته   { :  أنه قالوصح عن النيب 

:   والفسوق  . من القول والفعل يطلق على اجلماع وعلى الفحش     :  والرفث )٢( } أمه 

فأما اجلدال باليت هي أحسن  . املخاصمة يف الباطل أو فيما ال فائدة فيه : واجلدال. املعاصي
äí { : إلظهار احلق ورد الباطل فال بأس به بل هو مأمور به؛ لقول اهللا تعاىل ÷Š$# 4’n< Î) È≅‹ Î6 y™ 
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وحيرم على احملرم الذكر تغطية رأسه مبالصق كالطاقية والغترة والعمامة أو حنو ذلك       
اغسلوه مباء  { قط عن راحلته يوم عرفة ومات  يف الذي سوهكذا وجهه لقول النيب  

 متفق  )٤(  }وسدر وكفنوه يف ثوبيه وال ختمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا   

 . وهذا لفظ مسلم . عليه

                                                 
 . ١٩٧: سورة البقرة آية ) ١(
، )   ٢٦٢٧(، النسائي مناسك احلج   ) ٨١١(، الترمذي احلج   ) ١٣٥٠( ، مسلم احلج  )١٤٤٩(البخاري احلج   ) ٢(

 ). ١٧٩٦(، الدارمي املناسك  ) ٢/٢٢٩(، أمحد ) ٢٨٨٩(ابن ماجه املناسك  
 . ١٢٥: سورة النحل آية ) ٣(
)  ٢٨٥٥(، النسائي مناسك احلج ) ٩٥١(، الترمذي احلج ) ١٢٠٦(، مسلم احلج ) ١٢٠٦(البخاري اجلنائز ) ٤(

 ). ١٨٥٢(، الدارمي املناسك   ) ١/٢٢١(، أمحد ) ٣٠٨٤(، ابن ماجه املناسك  ) ٣٢٣٨(، أبو داود اجلنائز  



 لتحقيق واإليضاح ا

٢٤ 

سيارة أو الشمسية أو حنومها فال بأس به كاالستظالل باخليمة     وأما استظالله بسقف ال
 ظلل عليه بثوب حني رمى مجرة العقبة، وصح  والشجرة ملا ثبت يف الصحيح أن النيب 

 .   أنه ضربت له قبة بنمرة فرتل حتتها حىت زالت الشمس يوم عرفة عنه 
نة يف ذلك وتنفريه من    وحيرم على احملرم من الرجال والنساء قتل الصيد الربي واملعاو   

 أن  مكانه، وعقد النكاح واجلماع وخطبة النساء ومباشرهتن بشهوة حلديث عثمان   
 .   رواه مسلم )١(  }ال ينكح احملرم وال ينكح وال خيطب{ :  قالالنيب 

اسيا أو جاهال فال فدية عليه، ويزيل وإن لبس احملرم خميطا أو غطى رأسه أو تطيب ن 
ذلك مىت ذكر أو علم، وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا   

 . أو جاهال فال شيء عليه على الصحيح 
وحيرم على املسلم حمرما كان أو غري حمرم ذكرا كان أو أنثى قتل صيد احلرم واملعاونة         

 .   ذلكيف قتله بآلة أو إشارة أو حنو  
وحيرم تنفريه من مكانه وحيرم قطع شجر احلرم ونباته األخضر ولقطته إال ملن يعرفها   

  حرام حبرمة اهللا إىل يوم القيامة ال يعضد - يعين مكة -إن هذا البلد {  لقول النيب 

.   متفق عليه )٢(   }شجرها وال ينفر صيدها وال خيتلى خالها وال حتل ساقطتها إال ملنشد 

َ  ِّ                                                                  واملنشد هو ال م ع ر ف، واخلال هو احلشيش الرطب، ومىن ومزدلفة من احلرم وأما عرفة فمن           ُ ْ            
 .  احلل

                                                 
، ) ١٨٤١(، أبو داود املناسك  ) ٣٢٧٦(، النسائي النكاح  ) ٨٤٠(، الترمذي احلج ) ١٤٠٩(مسلم النكاح  ) ١(

 ). ١٨٢٣( املناسك  ، الدارمي) ٧٨٠(، مالك احلج ) ١/٦٤(، أمحد ) ١٩٦٦(ابن ماجه النكاح  
( ، أبو داود املناسك ) ٢٨٧٤(، النسائي مناسك احلج ) ١٣٥٣(، مسلم احلج ) ٣٠١٧(البخاري اجلزية  ) ٢(

 ). ١/٣١٦(، أمحد ) ٢٠١٧
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 فصل فيما يفعله احلاج عند دخول مكة
 وبيان ما يفعله بعد دخول املسجد احلرام 

 فعل ذلك؛   رم إىل مكة استحب له أن يغتسل قبل دخوهلا ألن النيب فإذا وصل احمل
بسم اهللا والصالة  : فإذا وصل إىل املسجد احلرام سن له تقدمي رجله اليمىن ويقول  

والسالم على رسول اهللا أعوذ باهللا العظيم وبوجهه الكرمي وسلطانه القدمي من الشيطان  
   .الرجيم اللهم افتح يل أبواب رمحتك

ول ذلك عند دخول سائر املساجد وليس لدخول املسجد احلرام ذكر خيصه ثابت  ويق
 .   فيما أعلمعن النيب 

فإذا وصل إىل الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع يف الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا،            
مث قصد احلجر األسود واستقبله، من يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك وال يؤذي الناس    

فإن شق التقبيل استلمه بيده أو ". بسم اهللا واهللا أكرب : " امحة، ويقول عند استالمهباملز
َ  َ َّ َ                                          عصا، و ق ب ل  ما استلمه به فإن شق استالمه أشار إليه وقال  ".  اهللا أكرب  : "      

وال يقبل ما يشري به، وجيعل البيت عن يساره حال الطواف، وإن قال يف ابتداء طوافه        
فهو حسن      بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك حممد  اللهم إميانا بك وتصديقا

 ويطوف سبعة أشواط ويرمل يف مجيع الثالثة األول من ألن ذلك قد روي عن النيب 
الطواف األول وهو الطواف الذي يأيت به أول ما يقدم مكة سواء كان معتمرا أو متمتعا        

ي يف األربعة الباقية يبتدئ كل شوط  أو حمرما باحلج وحده أو قارنا بينه وبني العمرة وميش        
 .  باحلجر األسود وخيتم به، والرمل هو اإلسراع يف املشي مع مقاربة اخلطى   

ويستحب له أن يضطبع يف مجيع هذا الطواف دون غريه واالضطباع أن جيعل وسط      
الرداء حتت منكبه األمين وطرفيه على عاتقه األيسر، وإن شك يف عدد األشواط بىن على      

 وهو األقل، فإذا شك هل طاف ثالثة أشواط أو أربعة جعلها ثالثة وهكذا يفعل يف        اليقني
 .  السعي
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وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل   
 .  أن يصلي ركعيت الطواف

عدم  طوافهن بالزينة والروائح الطيبة و   : ومما ينبغي إنكاره على النساء وحتذيرهن منه
التستر وهن عورة فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف وغريها من احلاالت اليت  
خيتلط فيها النساء مع الرجال ألهنن عورة وفتنة ووجه املرأة هو أظهر زينتها فال جيوز هلا     

Ÿω { إبداؤه إال حملارمها لقول اهللا تعاىل   uρ š Ï‰ö7ãƒ £ßγ tFt⊥ƒ Î—  ω Î)  ∅ Îγ ÏFs9θ ãè ç7Ï9{  )النور     [)١

اآلية، فال جيوز هلن كشف الوجه عند تقبيل احلجر األسود إذا كان يراهن أحد من    ] ٣١
الرجال، وإذا مل يتيسر هلن فسحة الستالم احلجر وتقبيله فال جيوز هلن مزامحة الرجال بل    
يطفن من ورائهم وذلك خري هلن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزامحتهن    
الرجال وال يشرع الرمل واالضطباع يف غري هذا الطواف وال يف السعي وال للنساء ألن   

 مل يفعل الرمل واالضطباع إال يف طوافه األول الذي أتى به حني قدم مكة ويكون      النيب 
 .  حداث واألخباث خاضعا لربه متواضعا لهحال الطواف متطهرا من األ 

ويستحب له أن يكثر يف طوافه من ذكر اهللا والدعاء وإن قرأ فيه شيئا من القرآن      
وال يف السعي ذكر خمصوص وال  . فحسن وال جيب يف هذا الطواف وال غريه من األطوفة

 .  دعاء خمصوص
عي بأذكار  وأما ما أحدثه بعض الناس من ختصيص كل شوط من الطواف أو الس

خمصوصة أو أدعية خمصوصة فال أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى فإذا    
وال يقبله، فإن شق عليه   " بسم اهللا واهللا أكرب : " حاذى الركن اليماين استلمه بيمينه وقال

استالمه تركه ومضى يف طوافه وال يشري إليه وال يكرب عند حماذاته ألن ذلك مل يثبت عن      
$! {  فيما نعلم ويستحب له أن يقول بني الركن اليماين واحلجر األسود    النيب oΨ −/u‘ $ oΨ Ï?# u 

                                                 
 . ٣١: سورة النور آية ) ١(
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’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Zπ uΖ|¡ym ’ Îûuρ Íο tÅz Fψ$# Zπ uΖ|¡ym $ oΨ Ï% uρ z># x‹tã Í‘$̈Ζ9$# ∩⊄⊃⊇∪{  )وكلما ] ٢٠١: البقرة [)١

فإن مل يتيسر استالمه وتقبيله أشار   ". اهللا أكرب  : " حاذى احلجر األسود استلمه وقبله وقال  
 .  إليه كلما حاذاه وكرب

وال بأس بالطواف من وراء زمزم واملقام وال سيما عند الزحام واملسجد كله حمل   
قرب الكعبة أفضل إذا    للطواف ولو طاف يف أروقة املسجد أجزأه ذلك، ولكن طوافه           

 . تيسر ذلك
فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتني خلف املقام إذا تيسر له ذلك وإن مل يتيسر له    
ذلك لزحام وحنوه صالمها يف أي موضع من املسجد ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاحتة   

}  ö≅ è%  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ šχρ ãÏ≈ x6ø9$# ∩⊇∪{  )و )٢  } ö≅ è% uθ èδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪{  )مث يقصد احلجر    )٣ 

 .   يف ذلكاألسود فيستلمه بيمينه إن تيسر له ذلك اقتداء بالنيب  
مث خيرج إىل الصفا من بابه فريقاه أو يقف عنده والرقي على الصفا أفضل إن تيسر  

β¨ * {  ويقرأ عند ذلك قوله تعاىل Î) $ x¢Á9$# nο uρ öyϑ ø9$#uρ ÏΒ ÌÍ← !$ yè x© «!$# ({  )١٥٨: البقرة [)٤ .[ 

ال إله إال اهللا، واهللا أكرب، ال    : "  ويستحب أن يستقبل القبلة وحيمد اهللا ويكربه ويقول  
 وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو على كل شيء   إله إال اهللا

مث يدعو مبا  " قدير، ال إله إال اهللا وحده أجنز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده   
تيسر رافعا يديه، ويكرر هذا الذكر والدعاء ثالث مرات مث يرتل فيمشي إىل املروة حىت         

 املشي إىل أن يصل إىل العلم الثاين، وأما املرأة فال       يصل إىل العلم األول فيسرع الرجل يف  
يشرع هلا اإلسراع بني العلمني ألهنا عورة وإمنا املشروع هلا املشي يف السعي كله مث ميشي      
فريقى املروة أو يقف عندها والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك، ويقول ويفعل على املروة   

                                                 
 . ٢٠١: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١: سورة الكافرون آية) ٢(
 . ١: سورة اإلخالص آية) ٣(
 . ١٥٨: يةسورة البقرة آ ) ٤(
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β¨ * { آلية وهي قوله تعاىل  ما عدا قراءة ا. كما قال وفعل على الصفا Î) $ x¢Á9$# nο uρ öyϑ ø9$#uρ 

ÏΒ ÌÍ← !$ yè x© «!$# ({  )فهذا إمنا يشرع عند الصعود إىل الصفا يف الشوط األول فقط؛ تأسيا  )١ 

ع مشيه ويسرع يف موضع اإلسراع حىت يصل إىل  مث يرتل فيمشي يف موضبالنيب 
 فعل ما ذكر الصفا، يفعل ذلك سبع مرات ذهابه شوط، ورجوعه شوط ألن النيب   

 ويستحب أن يكثر يف سعيه من الذكر والدعاء مبا    )٢(  }خذوا عين مناسككم{ : وقال

كرب واألصغر، ولو سعى على غري طهارة أجزأه      تيسر وأن يكون متطهرا من احلدث األ   
ذلك، وهكذا لو حاضت املرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك ألن الطهارة     

 .  ليست شرطا يف السعي وإمنا هي مستحبة كما تقدم 
فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، واحللق للرجل أفضل فإن قصر وترك احللق    

 مكة قريبا من وقت احلج فالتقصري يف حقه أفضل ليحلق    للحج فحسن، وإذا كان قدومه  
 ملا قدم هو وأصحابه مكة يف رابع ذي احلجة أمر من مل    بقية رأسه يف احلج ألن النيب  

يسق اهلدي أن حيل ويقصر ومل يأمرهم باحللق وال بد يف التقصري من تعميم الرأس وال     
ة ال يشرع هلا إال التقصري،      يكفي تقصري بعضه، كما أن حلق بعضه ال يكفي، واملرأ  

واملشروع هلا أن تأخذ من كل ضفرية قدر أمنلة فأقل، واألمنلة هي رأس اإلصبع، وال تأخذ   
 .  املرأة زيادة على ذلك 

فإذا فعل احملرم ما ذكر فقد متت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه باإلحرام، إال أن    
 . حىت حيل من احلج والعمرة مجيعا يكون قد ساق اهلدي من احلل فإنه يبقى على إحرامه   

                                                 
 . ١٥٨: سورة البقرة آية ) ١(
 ). ٣٠٦٢(النسائي مناسك احلج ) ٢(
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وأما من أحرم باحلج مفردا أو باحلج والعمرة مجيعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إىل       
 أمر أصحابه  العمرة ويفعل ما يفعله املتمتع إال أن يكون قد ساق اهلدي ألن النيب  

 .  )١(  }ين سقت اهلدي ألحللت معكملوال أ{ : بذلك وقال

وإذا حاضت املرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة مل تطف بالبيت وال تسعى بني   
الصفا واملروة حىت تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها ومتت عمرهتا      
بذلك فإن مل تطهر قبل يوم التروية أحرمت باحلج من مكاهنا الذي هي مقيمة فيه  

ع الناس إىل مىن، وتصري بذلك قارنة بني احلج والعمرة، وتفعل ما يفعله احلاج      وخرجت م
من الوقوف بعرفة وعند املشعر ورمي اجلمار واملبيت مبزدلفة ومىن وحنر اهلدي والتقصري   
فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بني الصفا واملروة طوافا واحدا وسعيا واحدا وأجزأها       

أهنا حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال  {  حلديث عائشة ذلك عن حجها وعمرهتا مجيعا 

 .  متفق عليه)٢(  } افعلي ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت حىت تطهريهلا النيب 

وم النحر وقصرت من شعرها حل هلا كل شيء  وإذا رمت احلائض والنفساء اجلمرة ي  
حرم عليها باإلحرام كالطيب وحنوه إال الزوج حىت تكمل حجها كغريها من النساء  

 .  الطاهرات فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل هلا زوجها 

                                                 
) ٣٠٧٤(، ابن ماجه املناسك    ) ١٩٠٥(، أبو داود املناسك   ) ١٢١٦(، مسلم احلج   ) ١٤٩٣(البخاري احلج   ) ١(

 ). ١٨٥٠(، الدارمي املناسك  ) ٣/٣٢١(، أمحد 
، أبو ) ٢٩٠(، النسائي الطهارة  ) ٩٣٤(ذي احلج  ، الترم) ١٢١١(، مسلم احلج ) ٢٩٩(البخاري احليض ) ٢(

، الدارمي    ) ٩٤١(، مالك احلج ) ٦/٢٧٣(، أمحد ) ٢٩٦٣(، ابن ماجه املناسك ) ١٧٨٢( داود املناسك 
 ). ١٨٤٦(املناسك 
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 فصل 
 يف حكم اإلحرام باحلج يوم الثامن من ذي احلجة واخلروج إىل مىن 

من من ذي احلجة استحب للمحلني مبكة ومن أراد احلج      فإذا كان يوم التروية وهو الثا 
 أقاموا باألبطح وأحرموا  من أهلها اإلحرام باحلج من مساكنهم، ألن أصحاب النيب    

 أن يذهبوا إىل البيت فيحرموا    ومل يأمرهم النيب باحلج منه يوم التروية عن أمره  
روجهم إىل مىن، ولو كان         عنده أو عند امليزاب وكذا مل يأمرهم بطواف الوداع عند خ     

 .   وأصحابه رضي اهللا عنهمذلك مشروعا لعلمهم إياه، واخلري كله يف اتباع النيب  
ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه باحلج كما يفعل ذلك عند إحرامه    
من امليقات، وبعد إحرامهم باحلج يسن هلم التوجه إىل مىن قبل الزوال أو بعده من يوم           

ة ويكثروا من التلبية إىل أن يرموا مجرة العقبة ويصلون مبىن الظهر والعصر واملغرب         التروي
َ                                                           والعشاء والفجر، والسنة أن ي ص لوا كل صالة يف وقتها قصرا بال مجع إال املغرب والفجر               ُ                          

 . فال يقصران
 صلى بالناس من أهل مكة وغريهم مبىن وال فرق بني أهل مكة وغريهم ألن النيب  

مث بعد   . دلفة قصرا، ومل يأمر أهل مكة باإلمتام ولو كان واجبا عليهم لبينه هلم    وعرفة ومز
طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه احلاج من مىن إىل عرفة، ويسن أن يرتلوا بنمرة إىل        

 . الزوال، إن تيسر ذلك لفعله   
ها فإذا زالت الشمس يسن لإلمام أو نائبه أن خيطب الناس خطبة تناسب احلال يبني في 

ما يشرع للحاج يف هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى اهللا وتوحيده واإلخالص له يف    
 كل األعمال، وحيذرهم من حمارمه، ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب اهللا وسنة نبيه   

 يف ذلك كله، وبعدها واحلكم هبما والتحاكم إليهما يف كل األمور اقتداء بالنيب 
رواه  . را ومجعا يف وقت األوىل بأذان واحد وإقامتني لفعله    يصلون الظهر والعصر قص  
 . مسلم من حديث جابر
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ُ  َ  َ                                مث يقف الناس بعرفة، وكلها موقف إال بطن ع رن ة ، ويستحب استقبال القبلة وجبل                                          
الرمحة إن تيسر ذلك فإن مل يتيسر استقباهلما استقبل القبلة وإن مل يستقبل اجلبل،    

 أن جيتهد يف ذكر اهللا سبحانه ودعائه والتضرع إليه،      ويستحب للحاج يف هذا املوقف
ويرفع يديه حال الدعاء وإن لىب أو قرأ شيئا من القرآن فحسن، ويسن أن يكثر من قول ال  
إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو على كل شيء قدير؛     

خري الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قُلُت أنا والنبيون { :  أنه قالملا روي عن النيب 

من قبلي ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد ُيحيي ومييت وهو على كل       
أحب الكالم إىل اهللا أربع سبحان اهللا    { :  أنه قال وصح عنه   )١(  }شيء قدير

 .  )٢(  }واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب   

فينبغي اإلكثار من هذا الذكر وتكراره خبشوع وحضور قلب وينبغي اإلكثار أيضا من  
ية الواردة يف الشرع يف كل وقت وال سيما يف هذا املوضع يف هذا اليوم      األذكار واألدع

 :  العظيم وخيتار جوامع الذكر والدعاء ومن ذلك  
   ."سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم " 

 } Hω tµ≈ s9Î) Hω Î) |MΡr& š oΨ≈ys ö6 ß™ ’ ÎoΤÎ) àMΖà2 zÏΒ šÏϑ Î=≈©à9$# ∩∇∠∪{  )٨٧: األنبياء [)٣ [ 

ال إله إال اهللا وال نعبد إال إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء احلسن ال إله إال اهللا             " 
 . " ال حول وال قوة إال باهللا  "  خملصني له الدين ولو كره الكافرون  

َ     َّ  ِ  ا ح س ن ة  و ف ي ال آخ ر ة  ح س ن ة  و ق ن ا ع ذ اب  الن ار    َ َّ َ    ِ َ  ِ      ُّ َْ ر ب ن ا آت ن ا ف ي الد ن ي   َ  َ   َ ِ  َ  ً  ََ  َ   ِ َ  ِ  ْ     ِ َ  ً  ََ  َ    . 

                                                 
 ). ٣٥٨٥(الترمذي الدعوات   ) ١(
 ). ٥/٢١(، أمحد ) ٢١٣٧(مسلم اآلداب   ) ٢(
 . ٨٧: سورة األنبياء آية) ٣(
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اللهم أصلح يل ديين الذي هو عصمة أمري وأصلح يل دنياي اليت فيها معاشي   " 
وأصلح يل آخريت اليت فيها معادي واجعل احلياة زيادة يل يف كل خري واملوت راحة يل من        

 . " كل شر 
 . "  الشقاء وسوء القضاء ومشاتة األعداء   أعوذ باهللا من جهد البالء ودرك   " 
اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن ومن العجز والكسل ومن اجلنب والبخل ومن      " 

أعوذ بك اللهم من الربص واجلنون واجلذام      . املأمث واملغرم ومن غلبة الدين وقهر الرجال   
 . ومن سيئ األسقام

خرة اللهم إين أسألك العفو والعافية يف اللهم إين أسألك العفو والعافية يف الدنيا واآل 
اللهم استر عورايت وآمن روعايت واحفظين من بني يدي ومن   . ديين ودنياي وأهلي ومايل

خلفي وعن مييين وعن مشايل ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتيت اللهم اغفر يل    
 . خطيئيت وجهلي وإسرايف يف أمري وما أنت أعلم به مين 

 .   يل جدي وهزيل وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي   اللهم اغفر
.   اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مين  

 .  أنت املقدم وأنت املؤخر وأنت على كل شيء قدير 
وأسألك شكر نعمتك وحسن  . اللهم إين أسألك الثبات يف األمر والعزمية على الرشد

وأعوذ بك من شر    . وأسألك من خري ما تعلم . ما ولسانا صادقاوأسألك قلبا سلي . عبادتك
 . ما تعلم وأستغفرك ملا تعلم إنك عالم الغيوب 

اللهم رب النيب حممد عليه الصالة والسالم اغفر يل ذنيب وأذهب غيظ قليب وأعذين من     
 .  مضالت الفنت ما أبقيتين

كل شيء فالق  اللهم رب السماوات ورب األرض ورب العرش العظيم ربنا ورب  
احلب والنوى مرتل التوراة واإلجنيل والقرآن أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ       
بناصيته أنت األول فليس قبلك شيء وأنت اآلخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس  

 .  فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عين الدين وأغنين من الفقر 
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 . خري من زكاها أنت وليها وموالهااللهم أعط نفسي تقواها وزكها أنت 
اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من اجلنب واهلرم والبخل وأعوذ بك  

 . من عذاب القرب
اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ     

 .  ونأنت احلي الذي ال ميوت واجلن واإلنس ميوت  . بعزتك أن تضلين ال إله إال أنت 
اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع ومن قلب ال خيشع ومن نفس ال تشبع ومن دعوة    

 . ال يستجاب هلا
 .  اللهم جنبين منكرات األخالق واألعمال واألهواء واألدواء  

 .  اللهم أهلمين رشدي وأعذين من شر نفسي  
 .  اللهم اكفين حباللك عن حرامك وأغنين بفضلك عمن سواك 

 .   اهلدى والتقى والعفاف والغىن اللهم إين أسألك 
 .  اللهم إين أسألك اهلدى والسداد  

اللهم إين أسألك من اخلري كله عاجله وآجله ما علمت منه وما مل أعلم وأعوذ بك   
من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما مل أعلم وأسألك من خري ما سألك منه   

 .  نه عبدك ونبيك حممد وأعوذ بك من شر ما استعاذ م . عبدك ونبيك حممد 
اللهم إين أسألك اجلنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب     

 . إليها من قول أو عمل وأسألك أن جتعل كل قضاء قضيته يل خريا  
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد حييي ومييت بيده اخلري وهو على          

ان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا   سبح. كل شيء قدير
 .  العلي العظيم

اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
محيد جميد وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم     

 ".  إنك محيد جميد 
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َ     َّ  ِ  ب ن ا آت ن ا ف ي الد ن ي ا ح س ن ة  و ف ي ال آخ ر ة  ح س ن ة  و ق ن ا ع ذ اب  الن ار    َر   َ  َ   َ ِ  َ  ً  ََ  َ   ِ َ  ِ  ْ     ِ َ  ً  ََ  َ   َ ْ ُّ      ِ  َ ِ    َ َّ  . 
ويستحب يف هذا املوقف العظيم أن يكرر احلاج ما تقدم من األذكار واألدعية وما  

ويسأل ربه من .  ويلح يف الدعاءكان يف معناها من الذكر والدعاء والصالة على النيب   
 .   واآلخرةخريي الدنيا

 إذا دعا كرر الدعاء ثالثا فينبغي التأسي به يف ذلك عليه الصالة      وكان النيب  
ويكون املسلم يف هذا املوقف خمبتا لربه سبحانه متواضعا له خاضعا جلنابه      .  والسالم

منكسرا بني يديه يرجو رمحته ومغفرته، وخياف عذابه ومقته، وحياسب نفسه وجيدد توبة  
يوم عظيم، وجممع كبري، جيود اهللا فيه على عباده، ويباهي هبم مالئكته،      نصوحا؛ ألن هذا  

ويكثر فيه العتق من النار، وما رئي الشيطان يف يوم هو فيه أدحر وال أصغر وال أحقر منه 
يف يوم عرفة إال ما رئي يوم بدر، وذلك ملا يرى من جود اهللا على عباده وإحسانه إليهم   

:  قال صحيح مسلم عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب   ويف . وكثرة إعتاقه ومغفرته
ما من يوم أكثر من أن يعتق اهللا فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو مث يباهي هبم  {

 .  )١(  }املالئكة فيقول ما أراد هؤالء؟

فينبغي للمسلمني أن يروا اهللا من أنفسهم خريا وأن يهينوا عدوهم الشيطان وحيزنوه        
بكثرة الذكر والدعاء ومالزمة التوبة واالستغفار من مجيع الذنوب واخلطايا وال يزال       
احلجاج يف هذا املوقف مشتغلني بالذكر والدعاء والتضرع إىل أن تغرب الشمس، فإذا         

زدلفة بسكينة ووقار وأكثروا من التلبية وأسرعوا يف املتسع؛ لفعل     غربت انصرفوا إىل م 
 وقف حىت غربت الشمس وقال       وال جيوز االنصراف قبل الغروب ألن النيب   النيب 

 .  )٢(  }خذوا عين مناسككم{ 

                                                 
 ). ٣٠١٤(، ابن ماجه املناسك ) ٣٠٠٣(، النسائي مناسك احلج ) ١٣٤٨( حلج مسلم ا) ١(
 ). ٣٠٦٢(النسائي مناسك احلج ) ٢(
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 ركعتني مجعا بأذان فإذا وصلوا إىل مزدلفة صلوا هبا املغرب ثالث ركعات والعشاء  
 سواء وصلوا إىل مزدلفة يف وقت املغرب أو    وإقامتني من حني وصوهلم إليها لفعل النيب  

 . بعد دخول وقت العشاء 
وما يفعله بعض العامة من لقط حصى اجلمار من حني وصوله إىل مزدلفة قبل الصالة     

 يأمر أن يلتقط له  ملواعتقاد كثري منهم أن ذلك مشروع فهو غلط ال أصل له، والنيب  
احلصى إال بعد انصرافه من املشعر إىل مىن ومن أي موضع لقط احلصى أجزأه ذلك، وال           
يتعني لقطه من مزدلفة بل جيوز لقطه من مىن والسنة التقاط سبع يف هذا اليوم يرمي هبا 

رين   أما يف األيام الثالثة فيلتقط من مىن كل يوم إحدى وعش    مجرة العقبة اقتداء بالنيب  
 .  حصاة يرمي هبا اجلمار الثالث

 وال يستحب غسل احلصى بل يرمي به من غري غسل ألن ذلك مل ينقل عن النيب   
 . وأصحابه وال يرمي حبصى قد رمي به

ويبيت احلاج يف هذه الليلة مبزدلفة وجيوز للضعفاء من النساء والصبيان وحنوهم أن                        
وأما غريهم من احلجاج        .   سلمة وغريمها   حلديث عائشة وأم        .  يدفعوا إىل مىن آخر الليل         

فيتأكد يف حقهم أن يقيموا هبا إىل أن يصلوا الفجر مث يقفوا عند املشعر احلرام                                 
فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر اهللا وتكبريه والدعاء إىل أن يسفروا جدا، ويستحب                              

 عليهم    رفع اليدين هنا حال الدعاء وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك وال جيب                       
  - يعين على املشعر      -وقمت ههنا    {   القرب من املشعر وال صعوده؛ لقول النيب               

 .   رواه مسلم يف صحيحه، ومجع هي مزدلفة              . )١(    } ومجع كلها موقف   

 من التلبية يف سريهم  فإذا أسفروا جدا انصرفوا إىل مىن قبل طلوع الشمس وأكثروا 
 .  فإذا وصلوا إىل حمسر استحب اإلسراع قليال 

                                                 
 ). ١٢١٨( مسلم احلج ) ١(
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فإذا وصلوا إىل مىن قطعوا التلبية عند مجرة العقبة مث رموها من حني وصوهلم بسبع     
حصيات متعاقبات، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكرب، ويستحب أن يرميها من بطن   

 وإن رماها من اجلوانب  لفعل النيب الوادي وجيعل الكعبة عن يساره ومىن عن ميينه؛ 
األخرى أجزأه إذا وقع احلصى يف املرمى، وال يشترط بقاء احلصى يف املرمى وإمنا املشترط     

.  وقوعه فيه فلو وقعت احلصاة يف املرمى مث خرجت منه أجزأت يف ظاهر كالم أهل العلم       
ر مثل حصى  وممن صرح بذلك النووي رمحه اهللا يف شرح املهذب، ويكون حصى اجلما    

 .  اخلذف، وهو أكرب من احلمص قليال  
بسم اهللا واهللا أكرب،   " مث بعد الرمي ينحر هديه ويستحب أن يقول عند حنره أو ذحبه  

ويوجه إىل القبلة، والسنة حنر اإلبل قائمة معقولة يدها اليسرى       ".   اللهم هذا منك ولك   
قبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته    وذبح البقر والغنم على جنبها األيسر، ولو ذبح إىل غري ال   

ألن التوجيه إىل القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب، ويستحب أن يأكل من هديه     
θ#) { : ويهدي ويتصدق لقوله تعاىل   è= ä3sù $ pκ÷]ÏΒ (#θ ßϑ ÏèôÛr&uρ }§Í← !$ t6 ø9$#  uÉ)xø9$#  ∩⊄∇∪{  )احلج   [)١   :

وميتد وقت الذبح إىل غروب مشس اليوم الثالث من أيام التشريق يف أصح أقوال أهل     ] ٤٨
 .  العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثالثة أيام بعده  

 دعا مث بعد حنر اهلدي أو ذحبه حيلق رأسه أو يقصره، واحللق أفضل ألن النيب    
للمحلقني ثالث مرات وللمقصرين واحدة وال يكفي تقصري بعض الرأس     بالرمحة واملغفرة 

 . بل ال بد من تقصريه كله كاحللق، واملرأة تقصر من كل ضفرية قدر أمنلة فأقل 
وبعد رمي مجرة العقبة واحللق أو التقصري يباح للمحرم كل شيء حرم عليه باإلحرام    

 له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه     التحلل األول، ويسن : إال النساء ويسمى هذا التحلل 
كنت أطيب { : إىل مكة ليطوف طواف اإلفاضة؛ حلديث عائشة رضي اهللا عنها قالت    

                                                 
 . ٢٨: سورة احلج آية ) ١(
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جه البخاري  أخر  )١(  } إلحرامه قبل أن حيرم وحلله قبل أن يطوف بالبيت  رسول اهللا 

ويسمى هذا الطواف طواف اإلفاضة وطواف الزيارة وهو ركن من أركان احلج            .  ومسلم
  } ¢ΟèO (#θال يتم احلج إال به، وهو املراد يف قوله      àÒø)u‹ø9 öΝßγ sWxs? (#θ èùθ ã‹ø9uρ öΝèδ u‘ρ ä‹çΡ 

(#θ èù§θ ©Üu‹ø9uρ ÏMøŠt7ø9$$ Î/ È,Š ÏFyè ø9$# ∩⊄∪{  )٢٩:  احلج [)٢ [. 

مث بعد الطواف وصالة الركعتني خلف املقام يسعى بني الصفا واملروة إن كان متمتعا،           
 .  وهذا السعي حلجه والسعي األول لعمرته  

خرجنا مع رسول  : وال يكفي سعي واحد يف أصح قول العلماء حلديث عائشة قالت  
من كان معه هدي فليهل باحلج مع العمرة مث ال      { :  فذكرت احلديث وفيه فقالاهللا 

حيل حىت حيل منهما مجيعا إىل أن قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفاواملروة   
 .   رواه البخاري ومسلم)٣(   }ا طوافا آخر بعد أن رجعوا من مىن حلجهم  مث حلوا مث طافو  

وقوهلا رضي اهللا عنها عن الذين أهلوا بالعمرة مث طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من        
مىن حلجهم، تعين به الطواف بني الصفا واملروة على أصح األقوال يف تفسري هذا احلديث،   

 اإلفاضة فليس بصحيح ألن طواف اإلفاضة ركن   وأما قول من قال أرادت بذلك طواف 
يف حق اجلميع وقد فعلوه، وإمنا املراد بذلك ما خيص املتمتع وهو الطواف بني الصفا           
واملروة مرة ثانية بعد الرجوع من مىن لتكميل حجه، وذلك واضح حبمد اهللا وهو قول         

ح تعليقا جمزوما به  أكثر أهل العلم ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري يف الصحي
أهل املهاجرون واألنصار   { .  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه سئل عن متعة احلج فقال  

                                                 
، )   ٢٦٨٥(، النسائي مناسك احلج   ) ٩١٧(، الترمذي احلج   ) ١١٨٩(، مسلم احلج  ) ١٤٦٥(البخاري احلج   ) ١(

، الدارمي    ) ٧٢٧(، مالك احلج ) ٦/٣٩(، أمحد ) ٢٩٢٦(، ابن ماجه املناسك  ) ١٧٤٥ (أبو داود املناسك  
 ). ١٨٠٢(املناسك 

 . ٢٩: سورة احلج آية ) ٢(
( ، أبو داود املناسك    ) ٢٧٦٣(، النسائي مناسك احلج   ) ١٢١١(، مسلم احلج   ) ١٤٨١(البخاري احلج   ) ٣(

١٧٨٢ .( 



 لتحقيق واإليضاح ا

٣٨ 

اجعلوا    يف حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول اهللا  وأزواج النيب 
إهاللكم باحلج عمرة إال من قلد اهلدي، فطفنا بالبيت وبالصفا واملروة وأتينا النساء ولبسنا    

من قلد اهلدي فإنه ال حيل حىت يبلغ اهلدي حمله، مث أمرنا عشية التروية أن    : وقال. الثياب
ى  انته . )١(  }هنل باحلج فإذا فرغنا من املناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا واملروة 

 .  املقصود منه وهو صريح يف سعي املتمتع مرتني واهللا أعلم  

 وأصحابه مل يطوفوا بني الصفا واملروة  أن النيب { وأما ما رواه مسلم عن جابر 

مول على من ساق اهلدي من الصحابة طوافهم األول فهو حم .  )٢(  }إال طوافا واحدا

 قد  والنيب  .  حىت حلوا من احلج والعمرة مجيعا      ألهنم بقوا على إحرامهم مع النيب     
أهل باحلج والعمرة وأمر من ساق اهلدي أن يهل باحلج مع العمرة وأال حيل حىت حيل     

 حديث منهما مجيعا والقارن بني احلج والعمرة ليس عليه إال سعي واحد كما دل عليه  
 . جابر املذكور وغريه من األحاديث الصحيحة

وهكذا من أفرد احلج وبقي على إحرامه إىل يوم النحر ليس عليه إال سعي واحد، فإذا        
سعى القارن واملفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف اإلفاضة وهذا            

 وبذلك يزول هو اجلمع بني حديثي عائشة وابن عباس وبني حديث جابر املذكور
 . التعارض وحيصل العمل باألحاديث كلها

ومما يؤيد هذا اجلمع أن حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحيحان وقد أثبتا السعي      
الثاين يف حق املتمتع وظاهر حديث جابر ينفي ذلك واملثبت مقدم على النايف كما هو 

ملوفق للصواب، وال حول     مقرر يف علمي األصول ومصطلح احلديث واهللا سبحانه وتعاىل ا  
 . وال قوة إال باهللا

                                                 
، ابن ماجه املناسك  ) ١٩٠٥(، أبو داود املناسك  ) ٢٧٦٣(ك احلج  ، النسائي مناس) ٦٨٠٣(البخاري التمين  ) ١(

 ). ١٨٥٠( ، الدارمي املناسك  ) ٣/٣٨٨(، أمحد ) ٣٠٧٤(
) ١٨٩٥(، أبو داود املناسك ) ٢٩٨٦(، النسائي مناسك احلج ) ٩٤٧(، الترمذي احلج ) ١٢١٥(مسلم احلج ) ٢(

 ). ٢٩٧٢(، ابن ماجه املناسك  



 لتحقيق واإليضاح ا

٣٩ 

 فصل 
 يف بيان أفضلية ما يفعله احلاج يوم النحر 

واألفضل للحاج أن يرتب هذه األمور األربعة يوم النحر كما ذكر فيبدأ أوال برمي    
مجرة العقبة مث النحر مث احللق أو التقصري مث الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع وكذلك         

القارن إذا مل يسعيا مع طواف القدوم، فإن قدم بعض هذه األمور على بعض    للمفرد و
 يف ذلك، ويدخل يف ذلك تقدمي السعي على  أجزأه ذلك؛ لثبوت الرخصة عن النيب   

فما سئل يومئذ عن  . الطواف ألنه من األمور اليت تفعل يوم النحر فدخل يف قول الصحايب
وألن ذلك مما يقع يف النسيان واجلهل " ج افعل وال حر" شيء قدم وال أخر إال قال 

 أنه    وقد ثبت عن النيب . فوجب دخوله يف هذا العموم ملا يف ذلك من التيسري والتسهيل   
 أخرجه أبو داود من حديث    )١(  }سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال ال حرج { 

فاتضح بذلك دخوله يف العموم من غري شك، واهللا   .  بإسناد صحيحأسامة بن شريك
 .  املوفق

واألمور اليت حيصل للحاج هبا التحلل التام ثالثة وهي رمي مجرة العقبة واحللق أو     
التقصري وطواف اإلفاضة مع السعي بعده ملا ذكر آنفا، فإذا فعل هذه الثالثة حل له كل          

والطيب وغري ذلك، ومن فعل اثنني منها حل له كل شيء حرم عليه باإلحرام من النساء 
 . التحلل األول: شيء حرم عليه باإلحرام إال النساء ويسمى هذا ب  

ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، والدعاء مبا تيسر من الدعاء 
أن  {  يف صحيح مسلم عن أيب ذر النافع، وماء زمزم ملا شرب له كما روي عن النيب 

 .  }وشفاء سقم {  زاد أبو داود  )٢(  }إنه طعام طعم :  قال يف ماء زمزمالنيب 

                                                 
( ، أبو داود املناسك    ) ٣٠٦٧(، النسائي مناسك احلج   ) ١٣٠٧(، مسلم احلج   ) ١٦٣٤(البخاري احلج   ) ١(

 ). ١/٣١١(، أمحد ) ٣٠٥٠(، ابن ماجه املناسك ) ١٩٨٣
 ). ٥/١٧٥(، أمحد ) ٢٤٧٣(مسلم فضائل الصحابة  ) ٢(



 لتحقيق واإليضاح ا

٤٠ 

وبعد طواف اإلفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع احلجاج إىل مىن فيقيمون هبا ثالثة  
يام الثالثة بعد زوال الشمس وجيب    أيام بلياليها ويرمون اجلمار الثالث يف كل يوم من األ  

 . الترتيب يف رميها
وهي اليت تلي مسجد اخليف فريميها بسبع حصيات متعاقبات   : فيبدأ باجلمرة األوىل

يرفع يده عند كل حصاة ويسن أن يتأخر عنها وجيعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع   
 .  يديه ويكثر من الدعاء والتضرع

 كاألوىل، ويسن أن يتقدم قليال بعد رميها وجيعلها عن ميينه مث يرمي اجلمرة الثانية 
 .  ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثريا

 .  مث يرمي اجلمرة الثالثة وال يقف عندها 
مث يرمي اجلمرات يف اليوم الثاين من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها يف اليوم     

 .  اليوم األول اقتداء بالنيب األول ويفعل عند األوىل والثانية كما فعل يف
والرمي يف اليومني األولني من أيام التشريق واجب من واجبات احلج وكذا املبيت مبىن  

 . يف الليلة األوىل والثانية واجب إال على السقاة والرعاة وحنوهم فال جيب 
مث بعد الرمي يف اليومني املذكورين من أحب أن يتعجل من مىن جاز له ذلك وخيرج  

بل غروب الشمس، ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى اجلمرات يف اليوم الثالث فهو      ق
ρ#) * { أفضل وأعظم أجرا كما قال اهللا تعاىل  ãä.øŒ$#uρ ©!$# þ’Îû 5Θ$ −ƒ r& ;N≡yŠρ ß‰÷è̈Β 4 yϑ sù Ÿ≅ ¤f yè s? ’ Îû 

È ÷tΒ öθ tƒ Iξ sù zΝøO Î) Ïµ ø‹n= tã tΒ uρ ẗz r's? Iξ sù zΝøO Î) Ïµ ø‹n= tã 4 Çyϑ Ï9 4’ s+¨?$# 3{  )؛ وألن   ]٢٠٣:  البقرة [)١

 رخص للناس يف التعجل ومل يتعجل هو بل أقام مبىن حىت رمى اجلمرات يف اليوم          النيب
 .  الثالث عشر بعد الزوال مث ارحتل قبل أن يصلي الظهر 

وجيوز لويل الصيب العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه مجرة العقبة وسائر اجلمار 
بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغرية العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها 

                                                 
 . ٢٠٣: سورة البقرة آية ) ١(



 لتحقيق واإليضاح ا

٤١ 

 ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان حججنا مع رسول اهللا  { حلديث جابر قال 

 .  ه أخرجه ابن ماج  )١(  }ورمينا عنهم

وجيوز للعاجز عن الرمي ملرض أو كرب سن أو محل أن يوكل من يرمي عنه لقول اهللا     
θ#) { : تعاىل à)¨?$$ sù  ©!$# $ tΒ ÷Λä ÷èsÜtFó™ وهؤالء ال يستطيعون مزامحة الناس  ] ١٦: التغابن [)٢(  }#$

عند اجلمرات وزمن الرمي يفوت وال يشرع قضاؤه هلم فجاز هلم أن يوكلوا خبالف غريه         
من املناسك فال ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة ألن من 

θ#) { : رم باحلج أو العمرة ولو كانا نفلني لزمه إمتامهما لقول اهللا تعاىل       أح ‘ϑ Ï?r&uρ  ¢k ptø: $# 

nο t÷Κ ãè ø9$#uρ ¬! 4{  )ميوزمن الطواف والسعي ال يفوت خبالف زمن الر  ] ١٩٦: البقرة [)٣ . 

وأما الوقوف بعرفة واملبيت مبزدلفة ومىن فال شك أن زمنها يفوت ولكن حصول   
العاجز يف هذه املواضع ممكن ولو مع املشقة خبالف مباشرته للرمي وألن الرمي قد وردت             

 .  االستنابة فيه عن السلف الصاحل يف حق املعذور خبالف غريه  
 إال حبجة وجيوز للنائب أن يرمي    والعبادات توقيفية ليس ألحد أن يشرع منها شيئا 

عن نفسه مث عن مستنيبه كل مجرة من اجلمار الثالث وهو يف موقف واحد، وال جيب عليه           
أن يكمل رمي اجلمار الثالث عن نفسه مث يرجع فريمي عن مستنيبه يف أصح قويل العلماء          

: عاىل يقوللعدم الدليل املوجب لذلك وملا يف ذلك من املشقة واحلرج واهللا سبحانه وت
 } $ tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ä3ø‹n= tæ ’ Îû È Ïd‰9$# ôÏΒ 8l tym 4{   )وقال النيب ] ٧٨: احلج [)٤  }    يسروا وال

                                                 
 ). ٣٠٣٨(، ابن ماجه املناسك ) ٩٢٧(الترمذي احلج  ) ١(
 . ١٦: ن آية سورة التغاب) ٢(
 . ١٩٦: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٧٨: سورة احلج آية ) ٤(



 لتحقيق واإليضاح ا

٤٢ 

 حني رموا عن صبياهنم  قل عن أصحاب رسول اهللا  وألن ذلك مل ين )١(  }تعسروا

 .  والعاجز منهم ولو فعلوا ذلك لنقل ألنه مما تتوافر اهلمم على نقله واهللا أعلم  

                                                 
 ). ٣/٢٠٩(، أمحد ) ١٧٣٤(، مسلم اجلهاد والسري  ) ٦٩(البخاري العلم   ) ١(



 لتحقيق واإليضاح ا

٤٣ 

 فصل 
 يف وجوب الدم على املتمتع والقارن 

وجيب على احلاج إذا كان متمتعا أو قارنا ومل يكن من حاضري املسجد احلرام، دم         
وجيب أن يكون ذلك من مال حالل وكسب طيب؛         .  سبع بقرة وهو شاة أو سبع بدنة أو    

 . ألن اهللا تعاىل طيب ال يقبل إال طيبا
وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غريه سواء كانوا ملوكا أو غريهم  
إذا يسر اهللا له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما يف أيدي الناس ملا جاء يف األحاديث      

 .   يف ذم السؤال وعيبه، ومدح من تركه عن النيب الكثرية 
فإن عجز املتمتع والقارن عن اهلدي وجب عليه أن يصوم ثالثة أيام يف احلج وسبعة 
إذا رجع إىل أهله، وهو خمري يف صيام الثالثة إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء صامها      

yϑ { : قال تعاىل. يف أيام التشريق الثالثة sù yì−G yϑ s? Íο t÷Κ ãèø9$$ Î/  ’n< Î) Ædkpt ø: $# $ yϑ sù uy£øŠtG ó™ $# zÏΒ Ä“ ô‰oλù; $#  4 
yϑ sù öΝ©9 ô‰Ågs† ãΠ$ u‹ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ −ƒ r& ’Îû Ædk pt ø: $# >π yèö7y™ uρ #sŒÎ) öΝçF÷è y_ u‘ 3 y7 ù= Ï? ×ο u|³tã ×' s#ÏΒ% x. 3 y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 öΝ©9 

ôä3tƒ …ã& é#÷δ r& “ ÎÅÑ$ ym  Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tpt ø:  ]. ١٩٦: البقرة[ اآلية )١(  }4 #$

لتشريق أن    مل يرخص يف أيام ا  { ويف صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر قاال   

واألفضل أن يقدم .  وهذا يف حكم املرفوع إىل النيب  )٢(  }ُيَصْمَن إال ملن مل جيد اهلدي

 وقف يوم عرفة صوم األيام الثالثة على يوم عرفة ليكون يف يوم عرفة مفطرا ألن النيب 
مفطرا وهنى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وألن الفطر يف هذا اليوم أنشط له على الذكر     

عاء وجيوز صوم الثالثة األيام املذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم السبعة ال جيب     والد
عليه التتابع فيها بل جيوز صومها جمتمعة ومتفرقة ألن اهللا سبحانه مل يشرط التتابع فيها    

                                                 
 . ١٩٦: سورة البقرة آية ) ١(
 ). ٩٧٢(، مالك احلج ) ١٨٩٤(البخاري الصوم  ) ٢(



 لتحقيق واإليضاح ا

٤٤ 

وكذا رسوله عليه الصالة والسالم، واألفضل تأخري صوم السبعة إىل أن يرجع إىل أهله،               
π< { لقوله تعاىل  yèö7y™ uρ #sŒÎ)  öΝçF÷è y_ u‘ 3{  )١(  . 

والصوم للعاجز عن اهلدي أفضل من سؤال امللوك وغريهم هديا يذحبه عن نفسه، ومن       
لو كان حاجا عن غريه   أعطي هديا أو غريه من غري مسألة وال إشراف نفس فال بأس به و   

أي إذا مل يشترط عليه أهل النيابة شراء اهلدي من املال املدفوع له، وأما ما يفعله بعض           
الناس من سؤال احلكومة أو غريها شيئا من اهلدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب     

 .  فهذا ال شك يف حترميه ألنه من التأكل بالكذب، عافانا اهللا واملسلمني من ذلك

                                                 
 . ١٩٦: سورة البقرة آية ) ١(



 لتحقيق واإليضاح ا

٤٥ 

 فصل 
 يف وجوب األمر باملعروف على احلجاج وغريهم 

ومن أعظم ما جيب على احلجاج وغريهم األمر باملعروف والنهي عن املنكر، واحملافظة        
 . على الصلوات اخلمس يف اجلماعة كما أمر اهللا بذلك يف كتابه، وعلى لسان رسوله   

 البيوت وتعطيل وأما ما يفعله الكثري من الناس من سكان مكة وغريها من الصالة يف   
املساجد فهو خطأ خمالف للشرع فيجب النهي عنه، وأمر الناس باحملافظة على الصالة يف   

 بيته لكونه   قال البن أم مكتوم ملا استأذنه أن يصلي يف {  أنه املساجد؛ ملا قد ثبت عنه  

 .  )١(  }هل تسمع النداء بالصالة؟ قال نعم قال فأجب: أعمى بعيد الدار عن املسجد

 مهمت أن آمر بالصالة   لقد{   وقال )٢(  }ال أجد لك رخصة{ ويف رواية 

فتقام مث آمر رجال فيؤم الناس مث أنطلق إىل رجال ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوهتم     
:  قال ويف سنن ابن ماجه وغريه بإسناد حسن عن ابن عباس أن النيب  )٣(  }بالنار

 ويف صحيح مسلم عن ابن  )٤(  }نداء فلم يأت فال صالة له إال من عذر  من مسع ال {

من سره أن يلقى اهللا غدا مسلما فليحافظ على هؤالء الصلوات حيث     { : مسعود قال

 اهلدى وإهنن من سنن اهلدي ولو أنكم صليتم يف    ينادى هبن فإن اهللا شرع لنبيكم سنن 
بيوتكم كما يصلي هذا املتخلف يف بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم  
وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور مث يعمد إىل مسجد من هذه املساجد إال كتب اهللا له      

                                                 
 ). ٨٥٠(، النسائي اإلمامة ) ٦٥٣(صالة  مسلم املساجد ومواضع ال   ) ١(
 ). ٧٩٢(، ابن ماجه املساجد واجلماعات   ) ٥٥٢(، أبو داود الصالة ) ٨٥١(النسائي اإلمامة  ) ٢(
، النسائي  ) ٢١٧(، الترمذي الصالة    ) ٦٥١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة       ) ٢٢٨٨(البخاري اخلصومات   ) ٣(

، مالك  ) ٢/٥٣١(، أمحد ) ٧٩١(، ابن ماجه املساجد واجلماعات  ) ٥٤٨(، أبو داود الصالة ) ٨٤٨(اإلمامة 
 ). ١٢١٢(، الدارمي الصالة  ) ٢٩٢(النداء للصالة 

 ). ٧٩٣(، ابن ماجه املساجد واجلماعات   ) ٥٥١(أبو داود الصالة  ) ٤(



 لتحقيق واإليضاح ا

٤٦ 

 سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف بكل خطوة خيطوها حسنة ويرفعه اهللا هبا درجة وحيط عنه هبا   
عنها إال منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بني الرجلني حىت يقام يف 

 .  )١(  }الصف

واحلذر من ارتكاهبا كالزنا  . وجيب على احلجاج وغريهم اجتناب حمارم اهللا تعاىل 
ت، واخليانة يف األمانات   واللواط والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغش يف املعامال   

وشرب املسكرات والدخان، وإسبال الثياب والكرب واحلسد والرياء والغيبة والنميمة    
والسخرية باملسلمني واستعمال آالت املالهي، كاالسطوانات والعود والرباب واملزامري   
  وأشباهها واستماع األغاين وآالت الطرب من الراديو وغريه، واللعب بالنرد والشطرنج  

واملعاملة بامليسر وهو القمار وتصوير ذات األرواح من اآلدميني وغريهم، والرضا بذلك،   
فإن هذه كلها من املنكرات اليت حرمها اهللا على عباده يف كل زمان ومكان، فيجب أن    
حيذرها احلجاج وسكان بيت اهللا احلرام أكثر من غريهم ألن املعاصي يف هذا البلد األمني 

tΒ { وقد قال اهللا تعاىل  . تها أعظمإمثها أشد وعقوب   uρ  ÷ŠÌãƒ ÏµŠ Ïù ¥Š$ ys ø9Î* Î/ 5Οù= ÝàÎ/ çµ ø% É‹œΡ ôÏΒ  

A># x‹tã 5ΟŠ Ï9r& ∩⊄∈∪{  )فإذا كان اهللا قد توعد من أراد أن يلحد يف احلرم    ] ٢٥: احلج [)٢

لم فكيف تكون عقوبة من فعل؟ ال شك أهنا أعظم وأشد فيجب احلذر من ذلك ومن     بظ
 .  سائر املعاصي

                                                 
،  ) ٧٧٧(ت ، ابن ماجه املساجد واجلماعا ) ٥٥٠(، أبو داود الصالة ) ٦٥٤(مسلم املساجد ومواضع الصالة   ) ١(

 ). ١٢٧٧(، الدارمي الصالة  ) ١/٤١٥(أمحد 
 . ٢٥: سورة احلج آية ) ٢(



 لتحقيق واإليضاح ا

٤٧ 

وال حيصل للحجاج بر احلج وغفران الذنوب إال باحلذر من هذه املعاصي وغريها مما     
من حج فلم يرفث ومل يفسق   { :  أنه قالحرم اهللا عليهم كما يف احلديث عن النيب  

 .  )١(   }رجع كيوم ولدته أمه

وأشد من هذه املنكرات وأعظم منها دعاء األموات واالستغاثة هبم والنذر هلم والذبح          
وهذا  . هلم رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند اهللا أو يشفوا مريضه أو يردوا غائبه وحنو ذلك 

هللا وهو دين مشركي اجلاهلية وقد بعث اهللا الرسل وأنزل   من الشرك األكرب الذي حرمه ا 
 .  الكتب إلنكاره والنهي عنه

فيجب على كل فرد من احلجاج وغريهم أن حيذره وأن يتوب إىل اهللا مما سلف  
من ذلك إن كان قد سلف منه شيء، وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه، ألن    

öθ {  اهللا تعاىل الشرك األكرب حيبط األعمال كلها كما قال s9 uρ (#θ ä. u õ° r& xÝ Î6 ys s9 Ο ßγ ÷Ζ tã $ ¨Β 

(#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩∇∇∪{  )٨٨: األنعام [)٢ [ 

وحنو   ومن أنواع الشرك األصغر احللف بغري اهللا، كاحللف بالنيب والكعبة واألمانة  
 .  ذلك

ومن ذلك الرياء والسمعة وقول ما شاء اهللا وشئت ولوال اهللا وأنت، وهذا من اهللا   
 .  ومنك وأشباه ذلك

 أنه  فيجب احلذر من هذه املنكرات الشركية والتواصي بتركها ملا ثبت عن النيب 
 أخرجه أمحد وأبو داود والترمذي      )٣(   } فقد كفر أو أشركمن حلف بغري اهللا  { . قال

                                                 
، )   ٢٦٢٧(، النسائي مناسك احلج   ) ٨١١(، الترمذي احلج   ) ١٣٥٠(، مسلم احلج  ) ١٤٤٩(البخاري احلج   ) ١(

 ). ١٧٩٦(، الدارمي املناسك  ) ٢/٢٢٩(، أمحد ) ٢٨٨٩(ابن ماجه املناسك  
 . ٨٨: سورة األنعام آية) ٢(
، النسائي األميان    ) ١٥٣٥(، الترمذي النذور واألميان  ) ١٦٤٦(، مسلم األميان ) ٥٧٥٧(البخاري األدب  ) ٣(

، ) ٢/١٢٥(، أمحد ) ٢٠٩٤( ، ابن ماجه الكفارات ) ٣٢٥١(، أبو داود األميان والنذور ) ٣٧٦٦(والنذور 
  ).٢٣٤١(، الدارمي النذور واألميان   ) ١٠٣٧(مالك النذور واألميان  



 لتحقيق واإليضاح ا

٤٨ 

من كان حالفا {  قال رسول اهللا   :  قالويف الصحيح عن عمر    .  بإسناد صحيح

 ) ٢(  }من حلف باألمانة فليس منا{ :  وقال أيضا)١(  }فليحلف باهللا أو ليصمت

أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر فسئل عنه   { :  أيضاأخرجه أبو داود وقال   

ال تقولوا ما شاء اهللا وشاء فالن ولكن قولوا ما شاء اهللا مث   {   وقال )٣(  }فقال الرياء

ما شاء اهللا  أن رجال قال يا رسول اهللا  {  وأخرج النسائي عن ابن عباس   )٤(  }شاء فالن

 .  )٥(  }وشئت فقال أجعلتين هللا ندا بل ما شاء اهللا وحده 

 جناب التوحيد، وحتذيره ألمته من الشرك   وهذه األحاديث تدل على محاية النيب 
األكرب واألصغر، وحرصه على سالمة إمياهنم وجناهتم من عذاب اهللا وأسباب غضبه فجزاه     

 صالة وسالما دائمني إىل      ونصح هللا ولعباده   اهللا عن ذلك أفضل اجلزاء فقد أبلغ وأنذر     
 . يوم الدين

والواجب على أهل العلم من احلجاج واملقيمني يف بلد اهللا األمني ومدينة رسوله      
الكرمي عليه الصالة والتسليم أن يعلموا الناس ما شرع اهللا هلم وحيذروهم ما حرم اهللا          

أدلته ويبينوه بيانا شافيا ليخرجوا     عليهم من أنواع الشرك واملعاصي وأن يبسطوا ذلك ب    
الناس بذلك من الظلمات إىل النور وليؤدوا بذلك ما أوجب اهللا عليهم من البالغ والبيان     

                                                 
، النسائي األميان    ) ١٥٣٤(، الترمذي النذور واألميان    ) ١٦٤٦(، مسلم األميان    ) ٢٥٣٣(البخاري الشهادات    ) ١(

،  )  ٢/٧(، أمحد ) ٢٠٩٤(، ابن ماجه الكفارات  ) ٣٢٤٩( ، أبو داود األميان والنذور  ) ٣٧٦٦(والنذور 
 ). ٢٣٤١(، الدارمي النذور واألميان   ) ١٠٣٧(مالك النذور واألميان  

 ). ٥/٣٥٢(، أمحد ) ٣٢٥٣(أبو داود األميان والنذور  ) ٢(
 ). ٥/٤٢٨(أمحد ) ٣(
 ). ٥/٣٩٩(، أمحد ) ٤٩٨٠(أبو داود األدب  ) ٤(
 ). ١/٢١٤(، أمحد ) ٢١١٧(ابن ماجه الكفارات  ) ٥(



 لتحقيق واإليضاح ا

٤٩ 

øŒ { قال اهللا سبحانه  Î) uρ x‹ s{ r& ª! $# t,≈ sVŠ ÏΒ t Ï% ©! $#  (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $#  … çµ ¨Ζ ä⊥ Í hŠ u; çF s9  Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 Ÿω uρ 

… çµ tΡθ ßϑ çG õ3 s?{  )١٨٧: آل عمران [)١ .[ 

واملقصود من ذلك حتذير علماء هذه األمة من سلوك مسلك الظاملني من أهل الكتاب     
β¨ { : وقال تعاىل. يف كتمان احلق إيثارا للعاجلة على اآلجلة Î) t Ï%©!$# tβθ ßϑ çFõ3tƒ !$ tΒ $ uΖø9t“Ρr& zÏΒ 

ÏM≈uΖÉi t7ø9$# 3“ y‰çλù; $#uρ .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ çµ≈̈Ψ̈ t/ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$#   y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝåκß]yè ù= tƒ ª!$# ãΝåκß]yè ù= tƒ uρ šχθ ãΖÏè≈̄=9 $# 

∩⊇∈∪ ω Î)  t Ï%©!$# (#θ ç/$ s? (#θ ßs n= ô¹ r&uρ (#θ ãΖ̈ t/uρ š Í×¯≈ s9'ρ é'sù ÛUθ è?r& öΝÍκö n= tæ 4 $ tΡr&uρ Ü># §θ−G9$# ÞΟŠ Ïm §9$# ∩⊇∉⊃∪{ )٢( . 

وقد دلت اآليات القرآنية واألحاديث النبوية على أن الدعوة     ] ١٦٠، ١٥٩: البقرة[
ات وأهم الواجبات وأهنا هي   إىل اهللا سبحانه وإرشاد العباد إىل ما خلقوا له من أفضل القرب 
ôtΒ { سبيل الرسل وأتباعهم إىل يوم القيامة كما قال اهللا سبحانه  uρ ß|¡ôm r& Zω öθ s% £ϑ ÏiΒ !% tæyŠ 

’ n< Î) «! $# Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $ [s Î=≈ |¹ tΑ$ s% uρ   Í_ ¯Ρ Î)  z ÏΒ t Ïϑ Î= ó¡ ßϑ ø9  وقال  ] ٣٣:   فصلت  [)٣(   }∪⊃⊃∩ #$

 } ö≅ è% Íν É‹≈ yδ þ’Í?Š Î6 y™ (#þθãã ÷Šr& ’ n< Î) «!$# 4 4’ n?tã >ο uÅÁ t/ O$ tΡr& ÇtΒ uρ  Í_ yèt6 ¨?$# ( z≈ ys ö6 ß™ uρ «!$# !$ tΒ uρ O$ tΡr& zÏΒ 

šÏ.Îô³ßϑ ø9$# ∩⊇⊃∇∪{  )وقال النيب  ] ١٠٨:  يوسف [)٤  }   من دل على خري فله مثل

ألن يهدي اهللا بك رجال    {  وقال لعلي .  أخرجه مسلم يف صحيحه  )٥(  }أجر فاعله

 متفق على صحته واآليات واألحاديث يف هذا املعىن  )٦(  }واحدا خري لك من محر النعم 

 . كثرية

                                                 
 . ١٨٧: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٦٠ ، ١٥٩  :سورة البقرة) ٢(
 . ٣٣: سورة فصلت آية) ٣(
 . ١٠٨: ف آيةسورة يوس) ٤(
 ). ٤/١٢٠(، أمحد ) ٥١٢٩(، أبو داود األدب ) ٢٦٧١(، الترمذي العلم  ) ١٨٩٣(مسلم اإلمارة  ) ٥(
 ). ٥/٣٣٣(، أمحد ) ٣٦٦١(، أبو داود العلم  ) ٢٤٠٦(، مسلم فضائل الصحابة   ) ٣٤٩٨(البخاري املناقب  ) ٦(



 لتحقيق واإليضاح ا

٥٠ 

فحقيق بأهل العلم واإلميان أن يضاعفوا جهودهم يف الدعوة إىل اهللا سبحانه وإرشاد    
 الذي غلبت العباد إىل أسباب النجاة وحتذيرهم من أسباب اهلالك وال سيما يف هذا العصر

فيه األهواء وانتشرت فيه املبادئ اهلدامة والشعارات املضللة وقل فيه دعاة اهلدى وكثر فيه 
 . دعاة اإلحلاد واإلباحية فاهللا املستعان وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم 



 لتحقيق واإليضاح ا

٥١ 

 فصل
  يف استحباب التزود من الطاعات 

عمل لصاحل مدة إقامتهم مبكة      ويستحب للحجاج أن يالزموا ذكر اهللا وطاعته وال  
ويكثروا من الصالة والطواف بالبيت، ألن احلسنات يف احلرم مضاعفة والسيئات فيه  

 . عظيمة شديدة، كما يستحب هلم اإلكثار من الصالة والسالم على رسول اهللا   
فإذا أراد احلجاج اخلروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع      

هم بالبيت إال احلائض والنفساء فال وداع عليهما، حلديث ابن عباس      ليكون آخر عهد  
  ) ١(   }أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال أنه خفف عن املرأة احلائض   { : قال

 . متفق على صحته
ع البيت وأراد اخلروج من املسجد مضى على وجهه حىت خيرج وال       فإذا فرغ من تودي

 وال عن أصحابه بل هو من  ينبغي له أن ميشي القهقرى ألن ذلك مل ينقل عن النيب     
 ) ٢(  }من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد{  وقد قال النيب . البدع احملدثة

 .  )٣(  }.إياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة  {   وقال

 .   نسأل اهللا الثبات على دينه والسالمة مما خالفه إنه جواد كرمي   

                                                 
) ٣٠٧٠(، ابن ماجه املناسك    ) ٢٠٠٢(سك ، أبو داود املنا  ) ١٣٢٨(، مسلم احلج   ) ١٦٧١(البخاري احلج   ) ١(

 ). ١٩٣٢(، الدارمي املناسك  
،  ) ١٤(، ابن ماجه املقدمة ) ٤٦٠٦(، أبو داود السنة ) ١٧١٨(، مسلم األقضية ) ٢٥٥٠(البخاري الصلح  ) ٢(

 ). ٦/١٤٦(أمحد 
، ) ٣/٣٧١(د ، أمح) ٤٥(، ابن ماجه املقدمة ) ١٥٧٨(، النسائي صالة العيدين  ) ٨٦٧(مسلم اجلمعة  ) ٣(

 ). ٢٠٦( الدارمي املقدمة  



 لتحقيق واإليضاح ا

٥٢ 

 فصل 
 يف أحكام الزيارة وآداهبا 

 قبل احلج أو بعده ملا ثبت يف الصحيحني عن أيب    سجد النيب وتسن زيارة م
صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما      {  قال رسول اهللا :  قال هريرة

صالة يف مسجدي هذا { :  قاليب  وعن ابن عمر أن الن )١(  }سواه إال املسجد احلرام 

وعن عبد اهللا بن .  رواه مسلم)٢(  }أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام 

صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما      {  قال رسول اهللا   :  قالالزبري 

  ) ٣(  }سواه إال املسجد احلرام وصالة يف املسجد احلرام أفضل من مائة صالة يف مسجدي هذا          

صالة يف     { .  قال أن رسول اهللا   وعن جابر .  أخرجه أمحد وابن خزمية وابن حبان    

 هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام وصالة يف املسجد احلرام    مسجدي
واألحاديث يف هذا   .  ماجهأخرجه أمحد وابن     . )٤(   }أفضل من مائة ألف صالة فيما سواه   

 . املعىن كثرية
:    الزائر إىل املسجد استحب له أن يقدم رجله اليمىن عند دخوله ويقول          فإذا وصل

بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا أعوذ باهللا العظيم وبوجهه الكرمي وسلطانه        
كما يقول ذلك عند دخول   . القدمي من الشيطان الرجيم اللهم افتح يل أبواب رمحتك

                                                 
٢٨٩٩(، النسائي مناسك احلج ) ٣٢٥(، الترمذي الصالة ) ١٣٩٤(، مسلم احلج  ) ١١٣٣(البخاري اجلمعة  ) ١(

 ). ٤٦١(، مالك النداء للصالة  ) ٢/٤٨٥(، أمحد ) ١٤٠٤(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  ) 
٢٨٩٩(، النسائي مناسك احلج ) ٣٢٥(، الترمذي الصالة ) ١٣٩٤ (، مسلم احلج ) ١١٣٣(البخاري اجلمعة  ) ٢(

 ). ٤٦١(، مالك النداء للصالة  ) ٢/٤٨٥(، أمحد ) ١٤٠٤(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  ) 
٢٨٩٩(، النسائي مناسك احلج ) ٣٢٥(، الترمذي الصالة ) ١٣٩٤(، مسلم احلج  ) ١١٣٣(البخاري اجلمعة  ) ٣(

 ). ٤٦١(، مالك النداء للصالة  ) ٢/٤٨٥(، أمحد ) ١٤٠٤(مة الصالة والسنة فيها  ، ابن ماجه إقا) 
٢٨٩٩(، النسائي مناسك احلج ) ٣٢٥(، الترمذي الصالة ) ١٣٩٤(، مسلم احلج  ) ١١٣٣(البخاري اجلمعة  ) ٤(

 ). ٤٦١(، مالك النداء للصالة  ) ٢/٤٨٥(، أمحد ) ١٤٠٤(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  ) 
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صوص مث يصلي ركعتني فيدعو اهللا   ذكر خمسائر املساجد، وليس لدخول مسجده  
فيهما مبا أحب من خريي الدنيا واآلخرة وإن صالمها يف الروضة الشريفة فهو أفضل            

مث بعد الصالة يزور قرب    )١(  }ما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة{   لقوله 

 صاحبيه أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما فيقف جتاه قرب النيب       وقربي النيب 
السالم عليك يا  : " بأدب وخفض صوت مث يسلم عليه، عليه الصالة والسالم قائال     

 ملا يف سنن أيب داود بإسناد حسن عن أيب هريرة   " رسول اهللا ورمحة اهللا وبركاته 
ما من أحد يسلم علي إال رد اهللا علي روحي حىت أرد        {  قال رسول اهللا  : قال

السالم عليك يا نيب اهللا، السالم   :  "  وإن قال الزائر يف سالمه  )٢(  }عليه السالم

ك قد   يا خرية اهللا من خلقه، السالم عليك يا سيد املرسلني وإمام املتقني، أشهد أن عليك
فال بأس  " . بلغت الرسالة وأديت األمانة ونصحت األمة وجاهدت يف اهللا حق جهاده    

 ويصلي عليه، عليه الصالة والسالم ويدعو له ملا قد         بذلك ألن هذا كله من أوصافه     
$ { تقرر يف الشريعة من شرعية اجلمع بني الصالة والسالم عليه عمال بقوله تعاىل        pκš‰ r'̄≈ tƒ 

š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ = |¹ Ïµø‹n= tã (#θ ßϑÏk= y™ uρ $ ¸ϑŠ Î= ó¡n@ ∩∈∉∪{  )مث يسلم على أيب  ] ٥٦: األحزاب [)٣

 . بكر وعمر رضي اهللا عنهما ويدعو هلما ويرضى عنهما 
 وصاحبيه ال يزيد غالبا م على الرسول وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما إذا سل

"   السالم عليك يا رسول اهللا، السالم عليك يا أبا بكر، السالم عليك يا أبتاه   : "   على قوله
مث ينصرف وهذه الزيارة إمنا تشرع يف حق الرجال خاصة، أما النساء فليس هلن زيارة   

                                                 
، مالك النداء    ) ٤/٣٩(، أمحد ) ٦٩٥(، النسائي املساجد  ) ١٣٩٠(، مسلم احلج  ) ١١٣٧(البخاري اجلمعة   ) ١(

 ). ٤٦٣(للصالة 
 ). ٢/٥٢٧(، أمحد ) ٢٠٤١(أبو داود املناسك  ) ٢(
 . ٥٦: سورة األحزاب آية ) ٣(
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أنه لعن زوارات القبور من النساء واملتخذين  {  شيء من القبور كما ثبت عن النيب 

 .  )١(   }.عليها املساجد والسرج

 والدعاء فيه وحنو ذلك مما يشرع يف      وأما قصد املدينة للصالة يف مسجد الرسول      
 . األحاديث يف ذلكسائر املساجد فهو مشروع يف حق اجلميع ملا تقدم من    

 وأن يكثر فيه من ويسن للزائر أن يصلي الصلوات اخلمس يف مسجد الرسول  
 .  الذكر والدعاء وصالة النافلة اغتناما ملا يف ذلك من األجر اجلزيل 

ويستحب أن يكثر من صالة النافلة يف الروضة الشريفة ملا سبق من احلديث الصحيح          
 .  )٢(  }ما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة{  يف فضلها وهو قول النيب 

أما صالة الفريضة فينبغي للزائر وغريه أن يتقدم إليها وحيافظ على الصف األول مبا        
 من استطاع، وإن كان يف الزيادة القبلية ملا جاء يف األحاديث الصحيحة عن النيب        

لو يعلم الناس ما يف النداء والصف    {  حلث والترغيب يف الصف األول مثل قوله  ا

  متفق عليه ومثل قوله )٣(  }األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا

تقدموا فأمتوا يب وليأمت بكم من بعدكم وال يزال الرجل يتأخر عن الصالة     { : ألصحابه

 أخرجه مسلم وأخرج أبو داود عن عائشة رضي اهللا عنها بسند     )٤(  }حىت يؤخره اهللا 

ال يزال الرجل يتأخر عن الصف املقدم حىت يؤخره اهللا يف       { .  قالحسن أن النيب   
                                                 

، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  ) ٣٢٣٦(، أبو داود اجلنائز ) ٢٠٤٣(، النسائي اجلنائز ) ٣٢٠(الترمذي الصالة  ) ١(
 ). ١/٣٣٧(، أمحد ) ١٥٧٥(

، مالك النداء    ) ٤/٣٩(، أمحد ) ٦٩٥(، النسائي املساجد  ) ١٣٩٠(، مسلم احلج  ) ١١٣٧(البخاري اجلمعة   ) ٢(
 ). ٤٦٣(للصالة 

(، أمحد ) ٦٧١( ، النسائي األذان  ) ٢٢٥(، الترمذي الصالة   ) ٤٣٧(، مسلم الصالة ) ٥٩٠(البخاري األذان   ) ٣(
 ). ٢٩٥(، مالك النداء للصالة   ) ٢/٣٠٣

، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة       ) ٦٨٠(، أبو داود الصالة    ) ٧٩٥(، النسائي اإلمامة  ) ٤٣٨(مسلم الصالة   ) ٤(
 ). ٣/٣٤(، أمحد ) ٩٧٨(فيها 
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أال تصفون كما تصف املالئكة عند رهبا    : بهأنه قال ألصحا {   وثبت عنه   }النار

قالوا يا رسول اهللا وكيف تصف املالئكة عند رهبا؟ قال يتمون الصفوف األول ويتراصون      
  رواه مسلم  )١(  }يف الصف

 وغريه قبل الزيادة وبعدها وقد  واألحاديث يف هذا املعىن كثرية وهي تعم مسجده 
ميامن الصفوف ومعلوم أن ميني الصف يف       أنه كان حيث أصحابه على صح عن النيب 

مسجده األول خارج عن الروضة فعلم بذلك أن العناية بالصفوف األول وميامن  
الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة، وأن احملافظة عليهما أوىل من احملافظة على        

 .  ب واهللا املوفقالصالة يف الروضة وهذا بني واضح ملن تأمل األحاديث الواردة يف هذا البا   
وال جيوز ألحد أن يتمسح باحلجرة أو يقبلها أو يطوف هبا؛ ألن ذلك مل ينقل عن          

 .  السلف الصاحل بل هو بدعة منكرة
 قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو    وال جيوز ألحد أن يسأل الرسول   

ات شرك باهللا  وطلبه من األمو . حنو ذلك، ألن ذلك كله ال يطلب إال من اهللا سبحانه     
 : ودين اإلسالم مبين على أصلني. وعبادة لغريه
 .   أال يعبد إال اهللا وحده:أحدمها
 .  أال يعبد إال مبا شرعه الرسول  :والثاين

 .  وهذا معىن شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا    
ه، فال   الشفاعة ألهنا ملك اهللا سبحان وهكذا ال جيوز ألحد أن يطلب من الرسول     

≅ { تطلب إال منه كما قال تعاىل  è%  °! èπ yè≈x¤±9$# $ YèŠÏΗ sd ({  )٤٤: الزمر [)٢ [ 

                                                 
 إقامة الصالة والسنة      ، ابن ماجه ) ٦٦١(، أبو داود الصالة    ) ٨١٦(، النسائي اإلمامة  ) ٤٣٠(مسلم الصالة   ) ١(

 ). ٥/١٠٦(، أمحد ) ٩٩٢(فيها 
 . ٤٤: سورة الزمر آية ) ٢(
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اللهم شفع    . اللهم شفع يف مالئكتك وعبادك املؤمنني . اللهم شفع يف نبيك  : " فتقول
 .  حنو ذلكو"   يف أفراطي 

وأما األموات فال يطلب منهم شيء ال الشفاعة وال غريها سواء كانوا أنبياء أو غري  
 . أنبياء ألن ذلك مل يشرع وألن امليت قد انقطع عمله إال مما استثناه الشارع  

إذا مات ابن آدم {  قال رسول اهللا :  قالويف صحيح مسلم عن أيب هريرة 

 .  )١(  }انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له  

 يف حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، فإنه وإمنا جاز طلب الشفاعة من النيب 
دنيا فمعلوم وليس ذلك خاصا به بل هو    يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب، أما يف ال 
اشفع يل إىل ريب يف كذا وكذا مبعىن ادع  . عام له ولغريه، فيجوز للمسلم أن يقول ألخيه 

اهللا يل، وجيوز للمقول له ذلك أن يسأل اهللا ويشفع ألخيه إذا كان ذلك املطلوب مما أباح     
 .  اهللا طلبه

 : ن اهللا سبحانه، كما قال اهللا تعاىلوأما يوم القيامة فليس ألحد أن يشفع إال بعد إذ
} tΒ #sŒ “ Ï% ©!$# ßìxô±o„ ÿ…çν y‰Ψ Ïã ω Î) Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ 4{  )٢٥٥: البقرة [)٢ [ 

وأما حالة املوت فهي حالة خاصة ال جيوز إحلاقها حبال اإلنسان قبل املوت وال حباله   
 الشارع، وليس   بعد البعث والنشور النقطاع عمل امليت وارهتانه بكسبه إال ما استثناه

 طلب الشفاعة من األموات مما استثناه الشارع فال جيوز إحلاقه بذلك، ال شك أن النيب 
بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء ولكنها ليست من جنس حياته قبل   
املوت وال من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة ال يعلم حقيقتها وكيفيتها إال اهللا  

                                                 
( ، أبو داود الوصايا  ) ٣٦٥١( ، النسائي الوصايا ) ١٣٧٦(، الترمذي األحكام  ) ١٦٣١(مسلم الوصية   ) ١(

 ). ٥٥٩(، الدارمي املقدمة ) ٢/٣٧٢(، أمحد ) ٢٤٢(، ابن ماجه املقدمة ) ٢٨٨٠
 . ٢٥٥: يةسورة البقرة آ ) ٢(
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ما من أحد يسلم علي إال   { :  وهلذا تقدم يف احلديث الشريف قوله عليه السالم   سبحانه، 

 .  )١(  }رد اهللا علي روحي حىت أرد عليه السالم 

يها عند  فدل ذلك على أنه ميت وعلى أن روحه قد فارقت جسده لكنها ترد عل     
 من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بني   والنصوص الدالة على موته   . السالم

أهل العلم ولكن ذلك ال مينع حياته الربزخية كما أن موت الشهداء مل مينع حياهتم  
Ÿω { الربزخية املذكورة يف قوله تعاىل  uρ ¨ t|¡øt rB t Ï% ©!$# (#θè= ÏFè% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# $ O?≡uθ øΒ r& 4 ö≅t/ í!$ uŠôm r& 

y‰Ψ Ïã óΟÎγ În/u‘ tβθ è% y—öãƒ ∩⊇∉∪{  )١٦٩: آل عمران  [)٢ [ 

وإمنا بسطنا الكالم يف هذه املسألة لدعاء احلاجة إليه بسبب كثرة من يشبه يف هذا          
 . دعو إىل الشرك وعبادة األموات من دون اهللا  الباب وي

 .  واهللا أعلم . فنسأل اهللا لنا وجلميع املسلمني السالمة من كل ما خيالف شرعه  
 وطول القيام هناك فهو    وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قربه 

وعن  خالف املشروع ألن اهللا سبحانه هنى األمة عن رفع أصواهتم فوق صوت النيب       
: اجلهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض وحثهم على غض الصوت عنده يف قوله تعاىل

 } $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#þθ ãè sùös? öΝä3s?≡uθ ô¹ r& s−öθ sù ÏNöθ |¹ Äc É<¨Ψ9$# Ÿω uρ (#ρ ãyγ øgrB …çµ s9 ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ Ìôγ yf x. 

öΝà6ÅÒ ÷èt/ CÙ ÷èt7Ï9 βr& xÝt7øt rB öΝä3è=≈ yϑ ôãr& óΟçFΡr& uρ Ÿω tβρâßêô±s? ∩⊄∪ ¨β Î) zƒ Ï% ©!$# tβθ‘Ò äó tƒ öΝßγ s?≡uθ ô¹ r& y‰ΖÏã 

ÉΑθ ß™ u‘ «!$# y7 Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï% ©!$# zys tG øΒ $# ª!$#  öΝåκu5θ è= è% 3“ uθ ø)−G= Ï9 4 Οßγ s9 ×ο tÏøó ¨Β  íô_ r&uρ  íΟŠ Ïàtã ∩⊂∪{  )٣ (  

 .] ٣، ٢احلجرات [
 واإلكثار من تكرار السالم يفضي إىل الزحام وكثرة  وألن طول القيام عند قربه    

 وذلك خيالف ما شرعه اهللا للمسلمني يف هذه       الضجيج وارتفاع األصوات عند قربه 
                                                 

 ). ٢/٥٢٧(، أمحد ) ٢٠٤١(أبو داود املناسك  ) ١(
 . ١٦٩: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٣ ، ٢ :سورة احلجرات ) ٣(
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 حمترم حيا وميتا فال ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قربه ما خيالف  اآليات احملكمات وهو 
رعي وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغريهم من حتري الدعاء عند قربه مستقبال   األدب الش

للقرب رافعا يديه يدعو فهذا كله خالف ما عليه السلف الصاحل من أصحاب رسول اهللا   
عليكم بسنيت وسنة {  وأتباعهم بإحسان بل هو من البدع احملدثات، وقد قال النيب  

اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات   
 أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد      )١(    }األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة  

 .  حسن

 أخرجه البخاري   )٢(  }من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد  {  وقال 

 .  )٣(  }من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد { :  ومسلم ويف رواية ملسلم 

  عنهما رجال يدعو عند قرب النيب رضي اهللا) زين العابدين(ورأى علي بن احلسني 
 أنه فنهاه عن ذلك وقال أال أحدثك حديثا مسعته من أيب عن جدي عن رسول اهللا  

لي فإن تسليمكم يبلغين أينما ال تتخذوا قربي عيدا وال بيوتكم قبورا وصلوا ع{ : قال

 .  أخرجه احلافظ حممد بن عبد الواحد املقدسي يف كتابه األحاديث املختارة  )٤(  }كنتم

 من وضع ميينه على مشاله فوق      وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السالم عليه    
م على  وال عند السالصدره أو حتته كهيئة املصلي فهذه اهليئة ال جتوز عند السالم عليه 

غريه من امللوك والزعماء وغريهم ألهنا هيئة ذل وخضوع وعبادة ال تصلح إال هللا كما       

                                                 
 ). ٩٥(، الدارمي املقدمة ) ٤/١٢٦(، أمحد ) ٤٤(، ابن ماجه املقدمة ) ٢٦٧٦(الترمذي العلم   ) ١(
،  ) ١٤(، ابن ماجه املقدمة ) ٤٦٠٦( السنة ، أبو داود) ١٧١٨(، مسلم األقضية ) ٢٥٥٠(البخاري الصلح  ) ٢(

 ). ٦/٢٧٠(أمحد 
،  ) ١٤(، ابن ماجه املقدمة ) ٤٦٠٦(، أبو داود السنة ) ١٧١٨(، مسلم األقضية ) ٢٥٥٠(البخاري الصلح  ) ٣(

 ). ٦/١٤٦(أمحد 
 ). ٢/٣٦٧(، أمحد ) ٢٠٤٢(أبو داود املناسك  ) ٤(
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حكى ذلك احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف الفتح عن العلماء، واألمر يف ذلك جلي واضح    
 .  ملن تأمل املقام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصاحل
مى وسوء الظن بالدعاة إىل هدي  وأما من غلب عليه التعصب واهلوى والتقليد األع

السلف الصاحل فأمره إىل اهللا ونسأل اهللا لنا وله اهلداية والتوفيق إليثار احلق على ما سواه        
 . إنه سبحانه خري مسئول

وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القرب الشريف من بعيد وحتريك شفتيه بالسالم 
دثات وال ينبغي للمسلم أن حيدث يف دينه ما أو الدعاء فكل هذا من جنس ما قبله من احمل

مل يأذن به اهللا وهو هبذا العمل أقرب إىل اجلفاء منه إىل املواالة والصفاء وقد أنكر اإلمام        
 ".  لن يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا    : " مالك رمحه اهللا هذا العمل وأشباهه وقال

 وخلفائه   على منهاج النيب ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه األمة هو السري    
الراشدين وصحابته املرضيني وأتباعهم بإحسان ولن يصلح آخر هذه األمة إال متسكهم    

 .  بذلك وسريهم عليه
 .  وفق اهللا املسلمني ملا فيه جناهتم وسعادهتم وعزهم يف الدنيا واآلخرة إنه جواد كرمي    

 تنبيه 
 ] حكم زيارة قرب النيب عليه الصالة والسالم [
 واجبة وال شرطا يف احلج كما يظنه بعض العامة وأشباههم  يست زيارة قرب النيب ل

 .  أو كان قريبا منهبل هي مستحبة يف حق من زار مسجد الرسول   
أما البعيد عن املدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القرب، ولكن يسن له شد الرحل   

ف وقرب الصاحبني، ودخلت الزيارة لقصد املسجد الشريف، فإذا وصله زار القرب الشري 
 وذلك ملا ثبت يف الصحيحني أن   لقربه عليه السالم وقرب صاحبيه تبعا لزيارة مسجده    
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سجد احلرام ومسجدي هذا   ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد امل { :  قالالنيب 

 . )١(  }واملسجد األقصى

ولو كان شد الرحال لقصد قربه عليه الصالة والسالم أو قرب غريه مشروعا لدل األمة   
وقد بلغ    . عليه وأرشدهم إىل فضله، ألنه أنصح الناس وأعلمهم باهللا وأشدهم له خشية      

د حذر من شد البالغ املبني، ودل أمته على كل خري وحذرهم من كل شر كيف وق
ال تتخذوا قربي عيدا وال بيوتكم قبورا وصلوا علي { : الرحل لغري املساجد الثالثة وقال

 . )٢(  }فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم

 يفضي إىل اختاذه عيدا، ووقوع احملذور   ربه والقول بشرعية شد الرحال لزيارة ق  
 من الغلو واإلطراء كما قد وقع الكثري من الناس يف ذلك بسبب   الذي خافه النيب 

 .  اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قربه عليه الصالة والسالم   
وأما ما يروى يف هذا الباب من األحاديث اليت حيتج هبا من قال بشرعية شد الرحال    

قربه عليه الصالة والسالم فهي أحاديث ضعيفة األسانيد بل موضوعة كما قد نبه على     إىل 
ضعفها احلفاظ كالدارقطين، والبيهقي، واحلافظ ابن حجر، وغريهم فال جيوز أن يعارض 

 .   هبا األحاديث الصحيحة الدالة على حترمي شد الرحال لغري املساجد الثالثة  
يث املوضوعة يف هذا الباب لتعرفها وحتذر االغترار   وإليك أيها القارئ شيئا من األحاد 

 : هبا
 ).  من حج ومل يزرين فقد جفاين  (:األول
 ).  من زارين بعد ممايت فكأمنا زارين يف حيايت (:والثاين
 ).  من زارين وزار أيب إبراهيم يف عام واحد ضمنت له على اهللا اجلنة  (:والثالث

                                                 
،  ) ٢٠٣٣(، أبو داود املناسك  ) ٧٠٠( ، النسائي املساجد  )١٣٩٧(، مسلم احلج  ) ١١٣٢(البخاري اجلمعة   ) ١(

 ). ١٤٢١(، الدارمي الصالة  ) ٢/٢٣٤(، أمحد ) ١٤٠٩(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   
 ). ٢/٣٦٧(، أمحد ) ٢٠٤٢(أبو داود املناسك  ) ٢(
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 . )من زار قربي وجبت له شفاعيت (:والرابع
 . فهذه األحاديث وأشباهها مل يثبت منها شيء عن النيب 

 طرق هذا  - بعد ما ذكر أكثر هذه الروايات -: قال احلافظ ابن حجر يف التلخيص
 .  احلديث كلها ضعيفة

 . ال يصح يف هذا الباب شيء : وقال احلافظ العقيلي
وحسبك  .  ضوعةوجزم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا، أن هذه األحاديث كلها مو 

 . به علما وحفظا واطالعا
ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي اهللا عنهم أسبق الناس إىل العمل به      
وبيان ذلك لألمة ودعوهتم إليه ألهنم خري الناس بعد األنبياء وأعلمهم حبدود اهللا ومبا شرعه         

ذلك على أنه غري  لعباده وأنصحهم هللا وخللقه، فلما مل ينقل عنهم شيء من ذلك دل  
مشروع ولو صح منها شيء لوجب محل ذلك على الزيارة الشرعية اليت ليس فيها شد      

 . الرحال لقصد القرب وحده؛ مجعا بني األحاديث واهللا سبحانه وتعاىل أعلم 
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 فصل
 يف استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع 
صحيحني من حديث  ويستحب لزائر املدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه ملا يف ال 

  ) ١( } يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتنيكان النيب { : ابن عمر قال

من تطهر يف بيته مث أتى مسجد   {  قال رسول اهللا :  قالوعن سهل بن حنيف 

 .  )٢(  }قباء فصلى فيه صالة كان له كأجر عمرة  

 ألن النيب . ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقرب محزة رضي اهللا عنه
  ) ٣(   }زوروا القبور فإهنا تذكركم اآلخرة{  ولقوله   . كان يزورهم، ويدعو هلم 

 .  أخرجه مسلم  

السالم عليكم أهل الديار    :  يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا   وكان النيب { 

 )٤(  }ني وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون نسأل اهللا لنا ولكم العافية      من املؤمنني واملسلم

 .  أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه  

قبور املدينة  بمر النيب  { : وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال 

فأقبل عليهم بوجهه فقال السالم عليكم يا أهل القبور يغفر اهللا لنا ولكم أنتم سلفنا وحنن  
 .  )٥(  }باألثر

                                                 
،  ) ٢٠٤٠(اود املناسك  ، أبو د) ٦٩٨(، النسائي املساجد  ) ١٣٩٩(، مسلم احلج  ) ١١٣٦(البخاري اجلمعة   ) ١(

 ). ٤٠٢(، مالك النداء للصالة  ) ٢/٦٥(أمحد 
 ). ٣/٤٨٧(، أمحد ) ١٤١٢(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  ) ٦٩٩(النسائي املساجد  ) ٢(
( ، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ) ٣٢٣٤(، أبو داود اجلنائز  ) ٢٠٣٤(، النسائي اجلنائز ) ٩٧٦(مسلم اجلنائز   ) ٣(

 ). ٢/٤٤١(، أمحد ) ١٥٦٩
 ). ٥/٣٥٣(، أمحد ) ١٥٤٧(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ) ٢٠٤٠(، النسائي اجلنائز ) ٩٧٥(مسلم اجلنائز  ) ٤(
 ). ١٠٥٣(الترمذي اجلنائز  ) ٥(
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ومن هذه األحاديث يعلم أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر اآلخرة     
 .  واإلحسان إىل املوتى والدعاء هلم والترحم عليهم   

عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤاهلم قضاء احلاجات      فأما زيارهتم لقصد الدعاء 
أو شفاء املرضى أو سؤال اهللا هبم أو جباههم وحنو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة مل   
يشرعها اهللا وال رسوله وال فعلها السلف الصاحل رضي اهللا عنهم، بل هي من اهلجر الذي     

 .  )١(   }.زوروا القبور وال تقولوا هجرا{ :  حيث قالهنى عنه الرسول 

وهذه األمور املذكورة جتتمع يف كوهنا بدعة ولكنها خمتلفة املراتب فبعضها بدعة    
وليس بشرك كدعاء اهللا سبحانه عند القبور وسؤاله حبق امليت وجاهه وحنو ذلك، وبعضها       

 .  تعانة هبم وحنو ذلكمن الشرك األكرب كدعاء املوتى واالس 
وقد سبق بيان هذا مفصال فيما؛ تقدم، فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق واهلداية    

 .  للحق فهو سبحانه املوفق واهلادي ال إله غريه، وال رب سواه 
هذا آخر ما أردنا إمالءه واحلمد هللا أوال وآخرا، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله         

 . آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين  وخريته من خلقه حممد وعلى  

                                                 
 ). ٥/٣٥٥(، أمحد ) ٣٦٩٨(، أبو داود األشربة  ) ٢٠٣٣(، النسائي اجلنائز ) ٩٧٧(مسلم اجلنائز  ) ١(
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 فهرس اآليات
 ٤٦............................إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل اهللا واملسجد احلرام الذي جعلناه
 ٤٩.............................إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى من بعد ما بيناه للناس

 ٢٨، ٢٧........................ فمن حج البيت أو اعتمر فال جناحإن الصفا واملروة من شعائر اهللا
 ٥٣...................................إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه

 ٢٣..........................ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن
 ٢٣......................احلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق وال جدال

 ٣٧.........................................فوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيقمث ليقضوا تفثهم وليو
 ٤٧......................ذلك هدى اهللا يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا حلبط عنهم ما

 ٤١...............................فاتقوا اهللا ما استطعتم وامسعوا وأطيعوا وأنفقوا خريا ألنفسكم ومن
 ٥، ٤..............................فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وهللا على الناس

 ٥٥................................له ملك السماوات واألرض مث إليه ترجعونقل هللا الشفاعة مجيعا 
 ٤٩..............................قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين وسبحان اهللا

 ٢٧...................................................................................قل هو اهللا أحد
 ٢٧...............................................................................قل ياأيها الكافرون

 ٩...............................لتستووا على ظهوره مث تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا
 ١٥.........................يرجو اهللا واليوم اآلخرلقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان 

 ٣٦............................ليشهدوا منافع هلم ويذكروا اسم اهللا يف أيام معلومات على ما رزقهم
 ٨....................................من كان يريد احلياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهلم فيها وهم
 ٨...................................من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد مث جعلنا له

 ٤٤، ٤٣، ٤١...............فما استيسر من اهلدي وال حتلقواوأمتوا احلج والعمرة هللا فإن أحصرمت 
 ٤٩، ٣.................................وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه

 ٤٠.............................واذكروا اهللا يف أيام معدودات فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن
 ٤١..........................وجاهدوا يف اهللا حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم يف الدين من

 ٣١............................. ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى يف الظلماتوذا النون إذ
 ٣....................................................................وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني
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 ٢٦، ٢٢، ٧.............وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين زينتهن
 ٥٧.............................وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند رهبم يرزقون

 ٤٩...........................وعمل صاحلا وقال إنين من املسلمنيومن أحسن قوال ممن دعا إىل اهللا 
 ٢٦..........................ومنهم من يقول ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب

 ٣........................................ياأيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا وال الشهر احلرام وال اهلدي
 ٢٢...............................ياأيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لكم إىل طعام

 ٥٧................................وا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب وال جتهرواياأيها الذين آمن
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 فهرس األحاديث
 ٣١........................أحب الكالم إىل اهللا أربع سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب

 ٤٨...................................أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر فسئل عنه فقال الرياء
 ٧.........................ك اللهمإذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله يف الغرز فنادى لبي

 ٥٦.........................إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به
 ٥١..........................أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال أنه خفف عن املرأة احلائض

 ٧..................................................................إن اهللا تعاىل طيب ال يقبل إال طيبا
 ٣٩...........................................................أن النيب قال يف ماء زمزم إنه طعام طعم

 ٣٨...................................لصفا واملروة إال طوافا واحداأن النيب وأصحابه مل يطوفوا بني ا
 ١٩...............أن امرأة رفعت إىل النيب صبيا فقالت يا رسول اهللا أهلذا حج ؟ فقال نعم ولك أجر

 ٤٨............................أن رجال قال يا رسول اهللا ما شاء اهللا وشئت فقال أجعلتين هللا ندا بل
 ٢٤........................إن هذا البلد  يعين مكة  حرام حبرمة اهللا إىل يوم القيامة ال يعضد شجرها

 ٨................... أغىن الشركاء عن الشرك من عمل عمال أشرك معي فيه غريي تركته وشركهأنا
 ١٢.....................................................إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى

 ٥٥........................أنه قال ألصحابه أال تصفون كما تصف املالئكة عند رهبا قالوا يا رسول
 ٥٤.............................أنه لعن زوارات القبور من النساء واملتخذين عليها املساجد والسرج

 ٢٩.........................ت بعد إحرامها بالعمرة فقال هلا النيب افعلي ما يفعل احلاج غريأهنا حاض
 ٣٧........................أهل املهاجرون واألنصار وأزواج النيب يف حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا

 ٥١...................................إياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة
 ١٩.....................أعتقأميا صيب حج مث بلغ احلنث فعليه أن حيج حجة أخرى وأميا عبد حج مث 

 ٥........................................................أيها الناس إن اهللا فرض عليكم احلج فحجوا
 ٢٣.....................اغسلوه مباء وسدر وكفنوه يف ثوبيه وال ختمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم

 ٥.............................اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وتقيم الصالة
 ٥......................................................................احلج مرة فمن زاد فهو تطوع

 ٣..............................اهللا ؟ قال  هللا ولكتابه ولرسولهالدين النصيحة ثالثا قيل ملن يا رسول 
 ٦.............................العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة

 ١٠......................الفطرة مخس اخلتان واالستحداد وقص الشارب وقلم األظفار ونتف اآلباط
 ٩...................... ومن العمل ما ترضى اللهم١٤اللهم إين أسألك يف سفري هذا الرب والتقوى 
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٦٧ 

 ٤......................... على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وإقامبين اإلسالم
 ٤.................................تعجلوا إىل احلج  يعين الفريضة  فإن أحدكم ال يدري ما يعرض له

 ٥٤........................تقدموا فأمتوا يب وليأمت بكم من بعدكم وال يزال الرجل يتأخر عن الصالة
 ١١....................................................جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اجملوس

 ١٦....................................................................من مكةحىت أهل مكة يهلون 
 ٤١.....................حججنا مع رسول اهللا ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم

 ١١..................................................خالفوا املشركني وفروا اللحى واحفوا الشوارب
 ٣٤، ٢٨، ١٥................................................................خذوا عين مناسككم

 ٣١............................خري الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي ال إله
 ٢٠...............................................................ك ما يريبك إىل ما ال يريب٣٢دع 

 ٦٢...............................................................زوروا القبور فإهنا تذكركم اآلخرة
 ٦٣....................................................................زوروا القبور وال تقولوا هجرا

 ٣٩....................................................سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال ال حرج
 ٥٢........................صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام
 ٥٢.........................صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام

 ٥٨.................. هبا وعضوا٩٩سنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي متسكوا عليكم بسنيت و
 ١٩...............................عن السائب بن يزيد قال حج يب مع رسول اهللا وأنا ابن سبع سنني

 ١٠....................عن عائشة رضي اهللا عنها قالت كنت أطيب رسول اهللا إلحرامه قبل أن حيرم
 ٤٥...........................لدارقال البن أم مكتوم ملا استأذنه أن يصلي يف بيته لكونه أعمى بعيد ا

 ٢٢....................كان الركبان ميرون بنا وحنن مع رسول اهللا فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلباهبا
 ٦٢....................................كان النيب يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتني

 ٣٦........................كنت أطيب رسول اهللا إلحرامه قبل أن حيرم وحلله قبل أن يطوف بالبيت
 ٤٩...........................................ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك من محر النعم

 ٤٥...............................................................................ال أجد لك رخصة
 ٥٨..............ال تتخذوا قربي عيدا وال بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغين أينما كنتم
 ٦٠..............ال تتخذوا قربي عيدا وال بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم
 ٦٠............ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقصى

 ٤٨............................. تقولوا ما شاء اهللا وشاء فالن ولكن قولوا ما شاء اهللا مث شاء فالنال
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٦٨ 

 ٢٢................................................................ال تنتقب املرأة وال تلبس القفازين
 ٥٤...................................ال يزال الرجل يتأخر عن الصف املقدم حىت يؤخره اهللا يف النار

 ٨.........................ال يزال الرجل يسأل الناس حىت يأيت يوم القيامة وليس يف وجهه مزعة حلم
 ٢٤.............................................................. ينكح وال خيطبال ينكح احملرم وال

 ١٧..........لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك
 ٤٥...........................لقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام مث آمر رجال فيؤم الناس مث أنطلق إىل

 ٤٣.................................... إال ملن مل جيد اهلدي٧٧مل يرخص يف أيام التشريق أن يصمن 
 ٥٤............. األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموالو يعلم الناس ما يف النداء والصف

 ٢٩.............................................................لوال أين سقت اهلدي ألحللت معكم
 ٥٤، ٥٣..................................................ما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة

 ٥٧، ٥٣.....................ما من أحد يسلم علي إال رد اهللا علي روحي حىت أرد عليه السالم
 ٣٤.............................ة وإنهما من يوم أكثر من أن يعتق اهللا فيه عبدا من النار من يوم عرف

 ٦٢.............................مر النيب بقبور املدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السالم عليكم يا أهل
 ٥٨، ١٣................................................من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

 ٦٢........................من تطهر يف بيته مث أتى مسجد قباء فصلى فيه صالة كان له كأجر عمرة
 ٤٧، ٢٣........................................من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه

 ٤٨......................................................................ة فليس منامن حلف باألمان
 ٤٧.............................................................من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك
 ٤٩..............................................................من دل على خري فله مثل أجر فاعله

 ٤٥.....................من سره أن يلقى اهللا غدا مسلما فليحافظ على هؤالء الصلوات حيث ينادى
 ٤٥.................................................من مسع النداء فلم يأت فال صالة له إال من عذر

 ٥٨، ٥١، ١٣..............................................من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد
 ٤٨.........................................................لفا فليحلف باهللا أو ليصمتمن كان حا

 ٧......................من كان عنده مظلمة ألخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن ال يكون
 ٣٧.......................من كان معه هدي فليهل باحلج مع العمرة مث ال حيل حىت حيل منهما مجيعا

 ٢١...............................من مل جيد نعلني فليلبس اخلفني ومن مل جيد إزارا فليلبس السراويل
 ٣......................ني فليس منهم ومن مل ميس ويصبح ناصحا هللا ولكتابهمن مل يهتم بأمر املسلم

 ١٥، ١٤..............................هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج والعمرة
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٦٩ 

 ١٠...................وأمر أمساء بنت عميس ملا ولدت بذي احلليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وحترم
 ١٢...........................................................وشر األمور حمدثاهتا وكل بدعة ضاللة

 ١١...............................................................................وقت لنا رسول اهللا
 ١٠.....................قص الشارب وقلم األظفار ونتف اإلبط وحلق العانة أن ال نتركوقت لنا يف 

 ٣٥..............................................وقمت ههنا  يعين على املشعر  ومجع كلها موقف
 ٦٢...........................وكان النيب يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السالم عليكم أهل

 ١١............................................................وليحرم أحدكم يف إزار ورداء ونعلني
 ١٥...................بية من مكان إحرامه من أهلهومن كان دون ذلك فمهله فمهله أي إهالله بالتل

 ٨........................................................ومن يستعفف يعفه اهللا ومن يستغن يغنه اهللا
 ١٨........................يا رسول اهللا إين أريد احلج وأنا شاكية فقال هلا النيب حجي واشترطي إن

 ٥...............يا رسول اهللا هل على النساء من جهاد ؟ قال عليهن جهاد ال قتال فيه احلج والعمرة
 ٤١................................................................................يسروا وال تعسروا
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٧٠ 

 الفهرس
 ٢.......................................................................................مقدمـة

 ٣..................................................................................خطبة الكتاب
 ٤......................................همافصل  يف أدلة وجوب احلج والعمرة واملبادرة إىل أدائ

 ٧.......................................فصل  يف وجوب التوبة من املعاصي واخلروج من املظامل
 ١٠..............................................فصل  فيما يفعله احلاج عند وصوله إىل امليقات

 ١٤.........................................................فصل  يف املواقيت املكانية وحتديدها

 ١٧.....................................فصل  يف حكم من وصل إىل امليقات يف غري أشهر احلج

 ١٩..............................فصل  يف حكم حج الصيب الصغري هل جيزئه عن حجة اإلسالم

 ٢١.....................................فصل  يف بيان حمظورات اإلحرام وما يباح فعله للمحرم

 ٢٥............اج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول املسجد احلرامفصل فيما يفعله احل

 ٣٠...................فصل  يف حكم اإلحرام باحلج يوم الثامن من ذي احلجة واخلروج إىل مىن

 ٣٩..............................................  يف بيان أفضلية ما يفعله احلاج يوم النحرفصل

 ٤٣..................................................فصل  يف وجوب الدم على املتمتع والقارن

 ٤٥......................................همفصل  يف وجوب األمر باملعروف على احلجاج وغري

 ٥١.....................................................فصل  يف استحباب التزود من الطاعات

 ٥٢..............................................................فصل  يف أحكام الزيارة وآداهبا

 ٦٢.................................................فصل يف استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع

 ٦٤................................................................................فهرس اآليات

 ٦٦.............................................................................فهرس األحاديث

 ٧٠......................................................................................الفهرس

 


