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للتواصللللللمل لللللللد ا الللللللل      لللللل ا  ا    للللللل      

 ا لحوظلل     بلللك الت للل   للتورييللد ا لل       

 :لن خالل العنوان اآلتي

E-mail: arfaj11@hotmail.com 

 2444025550: جوال
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احلمد اهلل رب العاملني، والصالة والسالم على  شرى     

 :األنبياء وامل سلني، وبعد

ذة يسرية لطيفة حلجاج بيت اهلل احل ام مشىارةة مى    فهذه نب

للتوعية يف هذا املوسى  العيىي  ة ىت كىد ةتبتهىا للطىالب عىام        

هى ث  شعدت ال ي  فيها، وشضفت ما رشيت احلاجة ماسة 8931

لسماحة الشيخ عبد العزيز « التحقيق واإليضاح»إليه من ةتاب 

من م شورات « دليل احلاج واملعتم »، و~بن عبد اهلل بن باز 

ال ئاسىىة العامىىة إلدارات البحىىوم العلميىىة واإلفتىىاء، لتىىت  بهىىا  

 .الفائدة، واهلل شسأل شن جيعل العمل خالصًا لوجهه الك ي 

 .وصل  اهلل عل  حممد وآله وصحبه وسل 

  
 

 كتبه الفقري إىل عفو ربه

 فجحممد بن علي العر
 هل50/55/5505
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F 
 

 : احلج

التعبىىد هلل اعىىاص بقصىىد مكىىة لعمىىل  صىىو  يف زمىىن   

 . صو  عل  وجه  صو 

 :  ت ه

مىى  مىى ة واحىىدة علىى  ةىىل مسىىل ، بىىال      ُفىى يف يف الع

عاكىل، مسىتطي ، حى ، اةىى ًا ةىان شو شنزى ، وازيىد املىى شة       

 .بوجوب وجود حم م هلا

 : دللمل فرضلته

 : كوله اعاص                      

     [39: آل عم ان]. 

يف علىىيك  يىىا شيهىىا ال ىىا ، إنر اهلل فىى  »: @وكولىىه 
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 .(8)«احلج فُحجُّوا

مىن حىج فلى  ي فى      »: @كىال   :الرتغيب يف احلج

 .( )«ومل يفسق خ ج من انوبه ةيوم ولداه شمه

روي عن علي  :الرتهيب يف التكاسل عن احلج م  القدرة

من ملك زادًا وراحلة ابلغه إص »: @كال : شنه كال <

شو بيت اهلل احل ام فل  حيج فال عليه شن ميوت يهوديًا 

 : نص انيًا، والك شن اهلل اعاص يقول        

                 »(9). 

فىىااا مل  ىىج حجىىة اإلسىىالم وة ىىت مسىىتطيعًا وجىىب     

                                         

  (.9  8رك  )شخ جه مسل   (8)

  (.8921رك  )، ومسل  (8183، 8 82رك  )شخ جه البخاري  ( )

، وضعفه األلباني يف ضعيف اجلام  (188رك  )شخ جه الرتمذي  (9)

  (.2181رك  )
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 اعجلىىوا إص احلىىج »: @عليىك املبىىادرة إص احلىىج لقولىه   

 .(8)«لهىى يع  الف يضة ىى فان شحدة  ال يدري ما يع يف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

باني يف صحيح ، وصححه األل(8/983)شخ جه شمحد يف املس د  (8)

  (.329 رك  )اجلام  
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  وصايا للمسلم إذا عزم على احلج 

 

إاا عزمت عل  السىف  للحىج فعليىك شن     :شخي املسل 

 :اتب  اإلررادات التالية

ه لصىحة حجىك وعم اىك،    ىىى ك مع فتىىى ى اعل  مىا يلزم ى 8

 .واسأل شهل العل  عما شركل عليك

 ىىىى حىىى  إخوانىىىك وشهلىىىك وعشىىىرياك علىىى  التمسىىىك    

الم والتزام العمل بكتاب اهلل وس ة رسوله بتعالي  اإلس

@. 
ىى اةتب وصيتك، وما َلك وما عليك مىن الىديون احلال ىة     9

واملؤجلة، وسارع ب د امليىامل إص شهلىها، وانىدم على      

، و لىل نىن   ما بدر م ىك مىن اقصىري يف حىق اهلل     

: @ظلمتىىه شو ْنَلىىته م ىىه كبىىل يىىوم القيامىىة  لقولىىه  
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شن ال يكىىىون دي ىىىار وال   فليتحلىىىل م ىىىه اليىىىوم كبىىىل  »

 .(8)«دره 

ىى اخرت شطيب مالك لل فقة عل  حجك، لتستعني به عل   3

 .نفقات احلج  ألن اهلل اعاص طيب ال يقبل إال طيبًا

ىى اصحب األخيار من طالب العل  حتى   فىح حجىك     2

 .واتعل  م ه  ما يلزمك فيه

ال  ىى اكصد حبجتك شو عم اك وجه اهلل اعاص  ألنه  8

 .قبل من األعمىال إال ما ةان خالصًا لوجههي

ىى إاا رةبت سياراك شو غريها نىا سىخ  اهلل لىك فعليىك      9

شن اسمي اهلل و مده على  نعمائىه ثى  ةىث ثالثىًا وكىل       

سبحان الذي سخ  ل ا هىذا ومىا ة ىا لىه     »: دعاء السف 

مق نني، وإنا إص رب ا مل قلبىون، اللىه  إنىي شسىألك يف     

                                         

  (.333 رك  )شخ جه البخاري   (8)
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لتقوى ومن العمل ما ا ض ، الله  سف ي هذا الث وا

هىون علي ىىا سىىف نا هىذا واطىىو ع ىىا بعىده، اللىىه  شنىىت    

الصىىاحب يف السىىف  واةليفىىة يف األهىىل، اللىىه  إنىىي    

شعوا بك من وعزاء السف  وةآبة امل ي  وسىوء امل قلىب   

 .(8)«يف املال واألهل

ىى عليك شخي املسل  شن اصون لسانك وعي يىك وييى     1

غضىب اهلل ابىارو واعىاص  ألن    جوارحك عن ةل ما ي

مىىن حىىج البيىىت ومل ي فىى  ومل »: يقىىول @الى    

 .( )«يفسق خ ج من انوبه ةيوم ولداه شمه

ىى شةز  من اة  اهلل اعاص واالستغفار، وشةز  مىن شعمىال    3

 .الث واإلحسان إص ال ا  ييعًا

                                         

  (. 893رك  )شخ جه مسل   (8)

  (.8921رك  )، ومسل  (8183، 8 82رك  )شخ جه البخاري  ( )
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يىأاي على    »: عىن شنىم م فوعىاً   : ىى اأمل هذا احلىدي  81

غ يىىاء شمىىن لل ىىىزهة، وشوسىىطه   ال ىىا  زمىىان حيىىج ش 

فاحىذر  « للتجارة، وك اؤه  لل ياء وفق اؤه  للمسألة

صىىحح ال يىىة ... يىىا شخىىي املسىىل  شن اكىىون مىىن هىىؤالء  

: <وجدد التوبة هلل رب العاملني، كىال ابىن مسىعود    

آخ  الزمان يكز  احلاج بالبيت، يهون عليه  السف ، »

، ويبسط عليه  ال زق، وي جعون حمى ومني مسىلوبني  

يهىىدي بعىىريه إص القفىىار وجىىاره مأسىىور إص ج بىىه مىىا     

 .فاحذر شن اكون من هؤالء« يواسيه
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  آداب امليقات 

 

إاا وصىىىلت امليقىىىات فيلزمىىىك شال اتجىىىاوزه إال وكىىىد      

شح مت، فان جتاوزت فعليك فدية وهو ابىح رىاة، إاا مل   

 .ا ج  إليه

نية الدخول يف ال سك، ويسىتحب لىك    :واإلح ام هو

شن ات يىىف واغتسىىل وازيىىل مىىا  تىىاج مىىن رىىع  وشظىىاف       

 . وغريها، واتج د من املخيط والبم إزارًا ورداًء شبيضني

 وشما امل شة فتح م مبىا ا يىد مىن الزيىاب غىري ثيىاب الزي ىة        

شو الىىن فيهىىا اشىىبه بال جىىال، وجتت ىىب ال قىىاب وال الىىبم   

 القفىىىازين، و ىىى م عقىىىب صىىىالة ف يضىىىة وا طىىىق مبىىىا        

 لبيىىك حجىىًا، شو عمىى ة متمتعىىًا بهىىا  : تقىىولشح مىىت بىىه، ف

 .إص احلج
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 :أنواع النسك

وهو شن اهل بالعم ة يف شره  احلج، ث  إاا حللت  :متت ى  8

مىىن العمىى ة شهللىىت بىىاحلج يف اليىىوم الزىىامن مىىن اي      

 .احلجة، وهذا شفضل األنساو ملن مل يسق معه اهلدي

 ى م  وهىو شن  ى م بىاحلج والعمى ة معىًا، شو       :ى الْق هان    

بىالعم ة ثىى  اىدخل عليهىىا احلىج كبىىل الطىوا ، وهىىذا     

 .شفضل ملن ساق اهلدي معه

وهو شن   م باحلج مف دًا ث  بعد ف اغك م ه  :ىى اإلف اد 9

 .  م بالعم ة إن رئت

 :حمظورا  اإل رام

إاا دخل املسل  يف ال سك ُم   ر عًا من بعض األعمال 

 :املباحة له كبل الك وهي اسعة

 .لشع ىى حلق ا 8
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 .ىى اقلي  األظاف   

 .ىى لبم املخيط، وهذا خا  بال جال 9

 .ىى اغطية ال ش ، وهذا خا  بال جال 3

 .ىى الطيب يف البدن والزوب بعد اإلح ام 2

ل الصيىىد إاا ةىان ب يىىىًا مباحىىىًا، ةمىا حيى م اى فريه       ىىى كتى 8

شمىا صىيد احلى م واى فريه واملعاونىة يف      . واملعاونة يف كتله

 .فيح م عل  احمل م وغريه عل  التأبيد كتله

 .ىى عقد ال كاح 9

ىى املبار ة فيما دون الف ج، فان شنزل فعليىه بدنىة وإن مل    1

 .ي ىزل فعليه راة

 .ىى الوطء يف الف ج 3

 :صفة النلة   ل اإل رام

لبيك الله  عم ة متمتعاً بها إص  :ىى إاا ة ت متمتعًا فقل 8
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 .احلج، فيس ها لي واقبلها م 

 .لبيك الله  عم ة وحجًا :ىى وإن ة ت كارنًا فقل  

 .لبيك الله  حجًا :ىى وإن ة ت مف دًا فقل 9

: فان خفت من مان  كد مي عك من احلج فلىك شن اقىول  

 .فان حبس  حابم فمحلي حي  حبست 

لبيك الله  لبيك، لبيىك  : ث  ال  عقب اإلح ام كائاًل

لىىك وامللىىك ال ال رىى يك لىىك لبيىىك، إن احلمىىد وال عمىىة   

 . (8)ر يك لك

شعىوا  »: فااا وصلت مكة ودخلت املسجد احلى ام فقىل  

باهلل العيي ، وبوجهه الك ي  وسلطانه القدي  من الشيطان 

ال جي ، الله  صل عل  حممد، اللىه  اغفى  لىي انىوبي،     

                                         

  (.8813رك  )، ومسل  (8233رك  )شخ جه البخاري  (8)
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 .(8)«وافتح لي شبواب رمحتك

الله  شنت السالم وم ك السالم : فااا رشيت البيت فقل

 .يا اا اجلالل واإلة امابارةت 

 :الطواف

اطو  بالبيت سبعة شرواط بادئًا باحلج  األسود وم تهيًا 

إليه، داعياً اهلل جبوام  األدعية، وليم ه او دعاء  صو  

رب ا آا ا يف الدنيا حس ة، ويف »: عدا ما ورد بني ال ة ني

: ، وع د احلج  األسود«اآلخ ة حس ة، وك ا عذاب ال ار

اً بك واصديقاً بكتابك ووفاء بعهدو وإاباعاً لس ة الله  إميان»

واقبل احلج  األسود إن شمكن، شو اشري « @نبيك حممد 

 إليه،               [88: التغابن] ، ث  بعد انتهائك

                                         

  (.388رك  )شخ جه شبو داود  (8)
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من الطوا  اصلي رةعن الطوا  واش ب من ماء زمزم 

وبني امل افقني ال  إن آية ما بي  ا»: @واتضل  م ه  لقوله 

 .«يتضلعون من زمزم

 :السعي  ني الصف   ا ر ة

بعد انتهائك مىن الطىوا  ابىدش بالسىعي سىبعة       :السعي

شرواط مبتدئًا بالصفا وم تهيًا بامل وة وادعو مبا شحببىت مىن   

 .جوام  األدعية
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  يوميات احلاج 

 

 :اللوم الث لن لن ذ  احلجة

يىه  ى م بىاحلج واقىول مىا كلتىه       ويسم  يوم الرتوية، وف

ع ىىد اإلحىى ام بىىىالعم ة، وافعىىل مزىىل فعلتىىىه ه ىىاو مىىىن      

االغتسال وحنوه، وا وي بقولك لبيك اللىه  حجىًا فيسى ه    

 .لي فتقبله م  وجتلم مب   ةما هو يف الس ة وابيت بها

 :اللوم الت سد

اسري من م   بعد طلوع الشمم إص ع فات، والبىد شن  

لشمم، فان خ جىت كبىل الغى وب    ابق  فيها إص غ وب ا

وإن وكفت بهىا كبىل   . فعليك فدية ما مل ا ج  كبل الغ وب

طلوع الفج  ولو حليىة شجىزشو الىك، واصىلي بهىا اليهى        

والعص  كص ًا ويى  اقىدي  يف وكىت اليهى ، واكزى  مىن       
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الدعاء يف الك اليوم وخاصة جبوام  األدعيىة املىأثورة عىن    

شورده مساحىىة  ، وحنىىن نىىذة  لىىك رىىيئًا م هىىا  @الىى   

يف ةتىىاب  ~الشىىيخ عبىىد العزيىىز بىىن عبىىد اهلل بىىن بىىاز     

ويسىىتحب اسىىتقبال  »: حيىى  كىىال « التحقيىىق واإليضىىاح »

القبلىىىة وجبىىىل ال محىىىة إن ايسىىى  الىىىك، فىىىان مل يتيسىىى    

وإن مل يسىىىىتقبل اجلبىىىىل، « اسىىىىتقباهلما اسىىىىتقبل القبلىىىىة 

ويسىىتحب للحىىاج يف هىىذا املوكىىف شن جيتهىىد يف اةىى  اهلل      

والتض ع إليه، وي ف  يديىه حىال الىدعاء،     سبحانه ودعائه

وإن لب  شو ك ش ريئًا من الق آن فحسن، ويسن شن يكز  من 

ال إلىه إال اهلل وحىىده ال رى يك لىه، لىىه امللىك ولىىه     »: كىول 

 ملىا ورد   (8)«احلمد، حيي ومييت وهو عل  ةل ريء كىدي  

                                         

  (.9 9 رك  )شخ جه مسل   (8)
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خىري الىدعاء دعىاء يىوم ع فىة،      »: شنه كىال  @عن ال   

ال إله إال اهلل وحىده  : وال بيون من كبلي وشفضل ما كلت شنا

ال ر يك له، له امللك، وله احلمد، حيي ومييت وهو عل  

شحىىب »: شنىىه كىىال @، وصىىح ع ىىه (8)«ةىىل رىىيء كىىدي 

سبحان اهلل، واحلمد هلل، وال إلىه إال  : الكالم إص اهلل شرب 

 .( )«واهلل شةث اهلل،

ضىور  في بغي اإلةزار من هذا الذة  واك اره خبشىوع وح 

كلىىب، وي بغىىي اإلةزىىار ىىىى شيضىىًا ىىىى مىىن األاةىىار واألدعيىىة   

الواردة يف الشى ع يف ةىل وكىت، والسىيما يف هىذا املوضى        

 . ويف هىىذا اليىىوم العيىىي ، ووتىىار جوامىى  الىىذة  والىىدعاء   

                                         

، وحسىىى ه األلبىىىاني يف صىىىحيح (9212ركىىى  )شخ جىىه الرتمىىىذي   (8)

  (.93 9رك  )اجلام  

  (.899 رك  )شخ جه مسل   ( )
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 :ومن الك

  (8)سبحان اهلل وحبمده، سبحان اهلل العيي. 

 ال إله إال شنت سبحانك إني ة ت من الياملني( ). 

  إله إال اهلل، وال نعبد إال إياه، له ال عمة ولىه الفضىل   ال

وله الز اء احلسن، ال إله إال اهلل  لصىني لىه الىدين ولىو     

 .(9)ة ه الكاف ون

    رب ا آا ا يف الدنيا حس ة ويف اآلخ ة حس ة، وك ىا عىذاب

 .(3)ال ار

                                         

  (.833 رك  )، ومسل  (3818رك  )شخ جه البخاري  (8)

، واحلىىاة  (9212ركىى  )، والرتمىىذي (8/891)شخ جىىه شمحىىد  ( )

  .، وصححه ووافقه الذه (8/212)

  (.233رك  )شخ جه مسل   (9)

  (.831 رك  )، ومسل  (8913رك  )شخ جه البخاري  (3)
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   الله  شصلح لي دي  الذي هو عصمة شم ي، وشصىلح

وشصىلح لىي آخ اىي الىن     لي دنياي الن فيها معارىي،  

إليها معىادي، واجعىل احليىاة زيىادة لىي مىن ةىل خىري،         

 .(8)واجعل املوت راحة لي من ةل ر 

       شعىىوا بىىاهلل مىىن جهىىد الىىبالء، ودرو الشىىقاء، وسىىوء

 .( )القضاء، ومشااة األعداء

       اللىىه  شنىىي شعىىوا بىىك مىىن اهلىى  واحلىىزن ومىىن العجىىز

م، والكسىل، ومىن اجلىا والبخىىل، ومىن املىأث  واملغىى      

  .(9)ومن غلبة الدين وكه  ال جال

   الله  شعوا بك من الث  واجل ون واجلذام ومن سىيء

                                         

  (.1 9 رك  )شخ جه مسل   (8)

  (.919 رك  )، ومسل  (8939رك  )شخ جه البخاري  ( )

  (.8983رك  )شخ جه البخاري  (9)
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 .(8)األسقام

  الله  إني شسألك العفو والعافية يف دي  ودنياي وشهلي

 .ومالي

         الله  اسىرت عىورااي وآمىن روعىااي واحفيى  مىن بىني

يىىدي ومىىن خلفىىي، وعىىن ميىىي  وعىىن مشىىالي، ومىىن   

 .( )شن شغتال من  نفوكي، وشعوا بعيمتك 

      الله  اغف  لي خطيئن، وإسى ايف يف شمى ي، ومىا شنىت

 .شعل  به م 

      الله  اغف  لي جدي وهزلىي وخطئىي وعمىدي، وةىل

 .الك ع دي

                                         

  (.81 ،  9/83)، وشمحد (8223رك  )شخ جه شبو داود  (8)

ركىىى  )جلىىام   صىىىحيح ا: انيىى  . شخ جىىه البىىزار عىىىن ابىىن عبىىىا     ( )

8 93.)  
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     الله  اغف  لي ما كدمت وما شخ ت، ومىا شسى رت ومىا

شعل ىىت، ومىىا شنىىت شعلىى  بىىه مىى ، شنىىت املقىىدم وشنىىت  

 .(8)املؤخ ، وشنت عل  ةل ريء كدي 

 لله  إني شسألك الزبات يف األم  والعزمية عل  ال رد، ا

وشسىألك رىىك  نعمتىىك وحسىن عباداىىك وشسىىألك كلبىىًا   

سىىليمًا ولسىىانًا صىىادكًا، وشسىىألك مىىن خىىري مىىا اعلىى ،     

 .( )وشعوا بك من ر  ما اعل ، إنك عالم الغيوب

  اغفى   ىى عليه الصالة والسالم ىىى الله  رب ال   حممد ،

ل ، وشعىذني مىن مضىالت    لي انوبي، وشاهب غيح ك

 .الفنت ما شبقيت 

                                         

  (.983 رك  )، ومسل  (8931رك  )شخ جه البخاري  (8)

  .وهو ضعيف( 9319رك  )شخ جه الرتمذي  ( )



 احلج تذكرة
 

 

 
26  

  
 

 

     اللىىىىه  رب السىىىىموات ورب األريف، ورب العىىىى

العيىي ، رب ىا ورب ةىل رىيء، فىالق احلىب وال ىىوى،       

م زل التوراة واإلجنيل والق آن، شعوا بك مىن رى  ةىل    

رىىيء شنىىت آخىىذ ب اصىىيته، شنىىت األول فلىىيم كبلىىك      

ريء، وشنت اآلخ  فليم بعدو رىيء، وشنىت اليىاه     

فوكك ريء، وشنت الباطن فليم دونىك رىيء،    فليم

 .(8)اكض ع  الدين وشغ   من الفق 

    ،الله  شعط نفسي اقواها، وزةها شنت خري مىن زةاهىا

شنت وليها وموالهىا، اللىه  إنىي شعىوا بىك مىن العجىز        

والكسل، وشعوا بك من اجلا واهل م والبخل، وشعوا 

 .بك من عذاب القث

                                         

  (.9318)رك  )، والرتمذي (989 رك  )شخ جه مسل   (8)
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    عليىىك اوةلىىت،  اللىىه  لىىك شسىىلمت وبىىك آم ىىت، و

وإليىىىك شنبىىىت، وبىىىك خاصىىىمت، شعىىىوا بعزاىىىك شن    

اضىل ، ال إلىه إال شنىت، شنىىت احلىي الىذي ال ميىىوت،      

 .(8)واجلن واألنم ميواون

  ، الله  إني شعوا بك من عل  ال ي ف ، ومن كلب ال وش

 .( )ومن نفم ال اشب ، ومن دعوة ال يستجاب هلا

   اء اللىىه  ج ىىب  م كىى ات األخىىالق واألعمىىال واألهىىو

 .واألدواء

 (9)الله  شهلم  رردي وشعذني من ر  نفسي. 

                                         

، (989 ركى   )، ومسىل   (9919رك  )شخ جه البخاري  تص ًا  (8)

  (. 8/91)وشمحد 

  (.  9 رك  )شخ جه مسل   ( )

  .هذا حدي  حسن غ يب: وكال( 9319رك  )شخ جه الرتمذي  (9)
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       اللىه  اةفى  حباللىك عىىن ح امىك، وشغى   بفضىىلك

 .(8)عمن سواو

   الله  إني شسألك اهلدى والتق  والعفا  والغ( ). 

 الله  إني شسألك اهلدى والسداد. 

          الله  إنىي شسىألك مىن اةىري ةلىه، عاجلىه وآجلىه، مىا

شعىوا بىك مىن الشى  ةلىه،      علمت م ه ومىا مل شعلى ، و  

عاجله وآجله، ما علمت م ىه ومىا مل شعلى ، وشسىألك     

، وشعوا @من خري ما سألك م ه عبدو ونبيك حممد 

 .(9)@بك من ر  ما استعاا م ه عبدو ونبيك 

                                         

  .هذا حدي  حسن غ يب: وكال( 9289رك  )شخ جه الرتمذي  (8)

  (.9313رك  )، والرتمذي (8 9 رك  )شخ جه مسل   ( )

واحلىاة   ، (8/893)، وشمحىد  (9138ركى   )شخ جه ابىن ماجىه    (9)

 =ا يف املىوارد  وابن حبان ةم، وصححه ووافقه الذه (  8/2)
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   ،الله  إني شسألك اجل ة وما ك ب إليها من كول وعمىل

وشعوا بك من ال ىار ومىا كى ب إليهىا مىن كىول وعمىل،        

 .عل ةل كضاء كضيته لي خريًاوشسألك شن جت

    ،ال إله إال اهلل وحده ال ر يك له، له امللك ولىه احلمىد

حيي ومييت بيده اةري وهو عل  ةل ريء كدي ، سبحان 

اهلل، واحلمد هلل، وال إله إال اهلل، واهلل شةث، وال حىول  

 .وال كوة إال باهلل العلي العيي 

      ت الله  صل عل  حممىد، وعلى  آل حممىد، ةمىا صىلي

عل  إب اهي  وعل  آل إب اهي  إنك محيد جميد، وبارو 

عل  حممد وعل  آل حممىد، ةمىا بارةىت على  إبى اهي       

 .وعل  آل إب اهي ، إنك محيد جميد

                                         

  (.389  رك )=
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    رب ا آا ا يف الدنيا حس ة ويف اآلخ ة حس ة، وك ىا عىذاب

 .ال ار

ويستحب يف هذا املوكف العيي  شن يك ر احلاج ما اقدم 

، ومىىا ةىىان يف مع اهىىا مىىن الىىذة     مىىن األاةىىار واألدعيىىة  

، ويلىىح يف الىىدعاء   @والىىدعاء والصىىالة علىى  الىى      

 .ويسأل ربه من خريي الدنيا واآلخ ة

إاا دعىىا ةىى ر الىىدعاء ثالثىىًا، في بغىىي  @وةىىان الىى   

 .ىى عليه الصالة والسالم ىىالتأسي به يف الك 

ويكىىون املسىىل  يف هىىذا املوكىىف  بتىىًا ل بىىه سىىبحانه،       

، خاضعًا جل ابه م كس ًا بني يديه ي جو رمحتىه  متواضعًا له

ومغف اه، ووا  من عذابه ومقته، يدعو ل فسه وإلخوانه 

املسىىلمني، ولىىوالة األمىىور وحكىىام املسىىلمني يف ةىىل بلىىد،  

ويكز  من كول ال إله إال اهلل وحده ال ر يك له، لىه امللىك   
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 .وله احلمد حيي ومييت وهو عل  ةل ريء كدي  ةما اقدم

م شن الشيطان مىا رؤي يف يىوم شصىغ  وال شحقى      وال ا 

م ه يف الىك اليىوم إال مىا رؤي يف يىوم بىدر، فاعمىل على         

 قريه بكز ة العبودية هلل رب العاملني، وإمنا ةان ةىذلك ملىا   

ي هى من جود اهلل عل  عبىاده وإحسىانه إلىيه  وةزى ة عتقىه      

 .ومغف اه، فأةز  من الدعاء بقلب خالص م يب إليه

الشىمم لليىوم التاسى  اىذهب إص مزدلفىة       وبعىد مغيىب  

 واصىىلي بهىىا املغىى ب والعشىىاء يىى  اىىأخري، وابيىىت بهىىا     

إص طلوع الفج ، وإن ةان معك نساء شو ضعفة فيكفي إص 

 مىا بعىىد م تصىىف الليىىل، وجتمىى  احلصىى  جلمىى ة العقبىىة يف   

الك اليوم مىن مزدلفىة، شو مىن شي مكىان آخى  مىن م ى ،        

 ة الفجىى  إن شمكىىن حتىى   واقىىف باملشىىع  احلىى ام بعىىد صىىال 

 .اسف  جدًا
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 : اللوم الع شر

 :اكون مب   وشعمال هذا اليوم ةالتالي

رمي ي ة العقبة، ووكت ال مىي بعىد طلىوع الشىمم      ىى 8

 .ندبًا، فان رم  بعد نصف ليلة ال ح  شجزشه

 .إن ة ت كارنًا شو متمتعًا فيلزمك ابح اهلدي ىى  

 .فضلاحلق رع  رشسك شو كص ه واحللق ش ىى 9

ة ثى  اصىلي رةعىن الطىىوا     ىوا  اإلفاضىىىو  طى ىاطى  ىى  3

 .واسع  بني الصفا وامل وة سبعة شرواط

 

 : اللوم احل د  عشر

اجلمى ة الصىغ ى، ثى     : ا مي اجلمار الىزالم بالرتايىب  

الوسىىط ، ثىى  يىى ة العقبىىة ةىىل واحىىدة بسىىب  حصىىيات   

 .حجمها ك يب من احلمص، ث  ابيت يف م  
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 : اللوم الث ني عشر

ي اجلمىى ات الىىزالم ةمىىا فعلىىت يف اليىىوم احلىىادي    ا مىى

عش ، ولك يف هذا اليوم بعد ال مي شن ارتو م   لكن كبل 

الغ وب، فان غ بىت الشىمم عليىك بهىا فالبىد شن ابيىت       

 . وا مي اجلم ات يف اليوم الزال 

ث  ا ىزل إص مكة إاا شردت السف  واطو  طوا  الىوداع إاا  

ة ت كد طفت طوا  اإلفاضة، واكون كد شمتت شعمال احلج، 

 .وإاا ةان معك نفساء شو حائض فليم عليها طوا  وداع

واحذر شن اعود مبن معك من ال ساء احلىيض شو ال فسىاء   

دون طوا  اإلفاضة، بل البد شن ا تي  بهن حت  يطه ن، 

 .فن بالبيت طوا  احلجويط

 :أنواع التحلمل

 :اعل  شن التحلل نوعان
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حيصىىل هىىذا ال ىىوع إاا فعلىىت شمىى ين مىىن ثالثىىة   :األول

ال مي واحللق والطوا ، فااا فعلت اث ني م ها : شمور وهي

 .حل لك ةل ريء إال ال ساء

حيصىىل هىىذا ال ىىوع إاا فعلىىت األرىىياء الزالثىىة    :الزىىاني

 . ء حت  ال ساءالسابقة ةلها، فيحل لك ةل ري

ويسىتحب ا ايبهىىا إن شمكىىن وإال فىىال حىى ج، حيىى  إن  

ما سئل عن ريء يف الك اليىوم كىدم وال شخى      @ال   

 .(8)«افعل وال ح ج»: إال كال

 

 

 

                                         

  (.8919رك  )، ومسل  (8993رك  )شخ جه البخاري  (8)
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    أركانه   
        

         

 السعي  طواف الزيارة   الوقوف بعرفه  راماإلح
       

    املواقيت   
        

            

 مكة ذات عرق قرن املنازل اجلحفة يلملم أبار علي

 ذي احلليفة

 أهل املدينة

أهل مصر  أهل اليمن

واملغرب 

 والشام

 أهل مكة أهل املشرق أهل جند

       

    واجبات احلج   
        

              

اإلحرام 

 من امليقات

الوقوف 

بعرفة إىل 

 الليل

احللق أو 

 التقصري

املبيت 

 مبزدلفة

طواف 

الوداع لغري 

احلائض أو 

 النفساء

املبيت 

 مبنى

 الرمي

       

    مالحظات   
        

          

من ترك ركنًا مل 

 يتم نسكه إال به

من ترك واجبًا  

 جربه بدم

من ترك سنة فال  

 شيء عليه
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  فوائد ملن أراد زيارة املسجد النبوي 

 

كبل يف شي وكت سواًء  @واسن زيارة مسجد ال    ىى 8

احلج شو بعده  ملا ثبت يف الصحيحني، عن شبي ه ي ة 

صالة يف مسجدي »: @كال رسول اهلل : كال <

هىىذا خىىىري مىىن شلىىىف صىىىالة فيمىىا سىىىواه إال املسىىىجد    

 .(8)«احل ام

لبية وال إح ام، وال يلزم ْمْن حهجِّ البيت ليم للزيارة ا ىى  

 .زيارة املسجد ال بوي بل يستحب زياراه يف شي وكت

إاا وصىلت إص املسىجد ال بىوي اسىتحب لىك شن اقىدم        ى 9

بسىىى  اهلل »: رجلىىىك اليم ىىى  ع ىىىد دخولىىىه، واقىىىول  

                                         

  (.8933رك  )، ومسل  (8831رك  )شخ جه البخاري  (8)
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والصالة والسالم عل  رسول اهلل، شعوا بىاهلل العيىي    

ن الشىىىيطان وبوجهىىىه الكىىى ي  وسىىىلطانه القىىىدي  مىىى    

، ةما ( )«الله  افتح لي شبواب رمحتك»، (8)«ال جي 

اقىىول ع ىىد دخىىول سىىائ  املسىىاجد، ولىىيم لىىدخول      

 .اة   صو  @مسجده 

إاا دخلت املسجد فابدش بصالة رةعىتني  يىة املسىجد،     ىى 3

وصىىالاهما يف ال وضىىة شفضىىل إاا ايسىى  وإال فصىىلهما  

 .حي  ايس  لك

وكىف شمامىه مسىتقباًل لىه      @ث  ااهب إص كث الى     ىى 2

السالم عليك شيها ال   : ث  كل بأدب وخفض صوت

                                         

  (.388رك  )شخ جه شبو داود  (8)

  (.989رك  )شخ جه مسل   ( )
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: ، وإن كلىىت@وصىىل عليىه  . ورمحىة اهلل وب ةااىه  

الله  آاه الوسيلة والفضيلة وابعزه املقام احملمىود الىذي   

 .وعداه، الله  اجزه عن شمته شفضل اجلزاء، فال بأ 

 < ث  اتحول كلياًل إص ميي ك لتقف شمام كث شبي بك 
 .فتسل  عليه وادعو له باملغف ة وال محة

ث  اتحول كلياًل م ة شخى ى إص ميي ىك لتقىف شمىام كىث      

 .فتسل  عليه وادعو له <عم  

يسىن لىىك شن اىذهب متطهى ًا إص مسىىجد كبىاء واصىىلي      ىى  8

 .الك وا غيبه فيه @فيه  لفعل ال   

ويسىىن لىىك شن اىىزور كبىىور شهىىل البقيىى ، وكىىث عزمىىان   ىىى 9

، اسل  عليه  <شحد، وكث محزة  ، ورهداء<

ةىىان يىىزوره  ويىىدعو  @واىىدعو هلىى   ألن الىى   

: هلىىى  وعهلىىى  شصىىىحابه إاا زاروا القبىىىور شن يقولىىىوا   
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السالم عليك  شهل الديار من املؤم ني واملسلمني وإنىا  »

إن رىىىاء اهلل بكىىى  الحقىىىون، نسىىىأل اهلل ل ىىىا ولكىىى      

 .رواه مسل . (8)«العافية

فلة وخاصىة يف ال وضىة الشى يفة إن    شةز  من صالة ال ا ىى 1

مل اىىىؤا شحىىىدًا، وإال فافعىىىل الىىىك يف شي مكىىىان مىىىن  

 .املسجد

وليم باملدي ة مساجد وال شمىاةن اشى ع زياراهىا اعبىدًا     

هلل غري ما اة ، فال اشق عل  نفسك واتحمل ما ليم 

لىىك فيىىه شجىى ، بىىل رمبىىا حلقىىك فيىىه وزر، واهلل ولىىي     

 .التوفيق

 

  

                                         

  (.392رك  )شخ جه مسل   (8)
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  ى الزائر تركهاخمالفات جيب عل 

 

التمسح باحلج  شو اقبيله شو الطوا  به  ألن الىك مل   ىى 8

 .ي قل عن السلف الصاحل، بل هو بدعة م ك ة

كضاء حاجة، شو  @ال جيوز ألحد شن يسأل ال سول  ىى  

اف يج ة بة، شو رفاء م يض، شو حنو الك  ألن ةىل  

الك ال يطلب إال من اهلل سبحانه، وطلبه من األموات 

 . و باهلل وعبادة لغريه ر

 @وهكذا ال جيوز ألحد شن يطلب من ال سول ىى  9
الشفاعة ألنها ملك اهلل سبحانه فال اطلب إال م ه، ةما 

   : كال اعاص        [ 33: الزم]. 

اللىىه  رىىف  ْفىىي، نبيىىك، اللىىه  رىىف  ْفىىي،        : فتقىىول

رف  ْفي، شف اطي،  مالئكتك، وعبادو املؤم ني، الله 



  احلج تذكرة 
 

 

 
41  

  

 

 

وشما األمىوات فىال يطلىب مى ه  رىيء، ال      . وحنو الك

 .الشفاعة وال غريها، سواء ةانوا شنبياء شو غري شنبياء

اجت ب ما يفعلىه بعىض الىزوار مىن رفى  الصىوت ع ىد         ىى 3

، وطول القيام ه او فهو خىال  املشى وع    @كثه 

ألن اهلل سىىبحانه نهىى  األمىىة عىىن رفىى  شصىىوااه  فىىوق  

، وعن اجله  بالقول ةجه  بعضه  @ال   صوت 

 .لبعض

 @وهكذا ما يفعله بعض الزوار ع ىد السىالم عليىه     ىى 2
من وض  ميي ه عل  مشاله فىوق صىدره شو  تىه ةهيئىة     

املصىلي فهىىذه اهليئىىة ال جتىوز ع ىىد السىىالم عليىىه، وال   

 .السالم عل  غريه
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  تنبيه 

 

 طًا يف احلىج  واجبىًة وال رى   @ليست زيارة كث ال   

ةما يي ه بعض العامىة، بىل هىي مسىتحبة يف حىق مىن زار       

 .شو ةان ك يبًا م ه @مسجد ال سول 

شما البعيد عن املدي ة فليم له رىد ال حىل لقصىد زيىارة     

القث، ولكن يسن له رد ال حل لقصد املسىجد الشى يف،   

ال اشد ال حال إال ثالم »: ةما كال عليه الصالة والسالم

هىىىذا، واملسىىىجد احلىىى ام، واملسىىىجد  ديمسىىىج: مسىىىاجد

 .(8)«األكص 

يلىة مىن األحاديى  املوضىوعة يف      وإليك شيها القىار  

 :هذا الباب  لتع فها و ذر االغرتار بها

                                         

  (.392 رك  )رواه مسل   (8)
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مىىىن زارنىىىىي بعىىىىد نىىىىااي فكأمنىىىىا زارنىىىىي يف  » :األول

 .(8)«حيااي

 .( )«من حج ومل يزرني فقد جفاني» :الزاني

يف عىىام واحىىد  مىىن زارنىي وزار شبىىي إبى اهي   » :الزالى  

 .(9)«ضم ت له عل  اهلل اجل ة

 .(3)«من زار كثي وجبت له رفاعن» :ال اب 

 

                                         

، (89339ركىىىى    319 – 318/ 8)يف الكىىىىبري  شخ جىىىىه الطثانىىىىي  (8)

، ( 91/ )، وابىىن عىىدي يف الكامىىل (38 /2)والبيهقىىي يف الكىىثى 

  .موضوع(: 2229رك  )وكال األلباني يف ضعيف اجلام  

  .موضوع(: 32رك  )كال األلباني يف السلسلة الضعيفة  ( )

  .موضوع(: 38رك  )كال األلباني يف السلسلة الضعيفة  (9)

، وكىىىال األلبىىىاني يف  (8/928) جىىىه ابىىىن عىىىدي يف الكامىىىل    شخ (3)

  .موضوع(: 2819رك  )ضعيف اجلام  
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  أخطاء يرتكبها بعض احلجاج 

 

 :ي اإل راملأخط   ف

جماوزة احلاج ميقىات جهتىه دون شن حيى م م ىه للحىج شو      

العم ة، حت  يصل إص جدة و غريهىا مىن داخىل املواكيىت     

 .@ألم  ال سول  فيح م م ها، وهذا  الف
 :ي الطوافلأخط   ف

 .ابتداء الطوا  كبل احلج  األسود، والواجب االبتداء به ىى 8

الطىىوا  مىىن داخىىل حجىى  إمساعيىىل  ألنىىه حي ئىىذ ال   ىىى  

يكىىون كىىد طىىا  بالكعبىىة وإمنىىا طىىا  ببعضىىها  ألن     

 .احلج  من الكعبة، وبذلك يبطل طوافه

كىىون إال يف وهىىو ال ي املشىىييف  ىىى ال مىىىىل وهىىو اإلسىى اع  9

 .األرواط الزالثة األوص من طوا  القدوم خاصة
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املزامحة الشديدة لتقبيل احلج  األسىود، ورمبىا وصىل     ىى 3

إص السىىباب والشىىتائ  والضىى ب باأليىىدي، والىىك ال   

جيىىوز، ملىىا فيىىه مىىن األاى للمسىىلمني، وألن الشىىت       

 .والض ب ال جيوز من املسل  ألخيه بغري حق

ألسود التماسىًا للثةىة م ىه، والسى ة     متسحه  باحلج  ا ىى 2

 .استالمه واقبيله إن ايس  الك

اسىىتالم ييىى  شرةىىان الكعبىىة ورمبىىا ييىى  جىىدرانها     ىىى 8

مىىن الكعبىىة   @والتمسىىح بهىىا، ومل يسىىتل  الىى     

 .سوى رةن احلج  األسود وال ةن اليماني

ختصيص ةل روط من شرواط الطوا  بدعاء خا ،  ىى 9

 .@والك مل يزبت عن ال   
رف  الصوت يف الطوا  من بعض الطائفني شو املطوفني  ىى 1

 .رفعًا حيصل به التشويش عل  الطائفني
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التىزاح  للصىالة خلىف مقىام إبى اهي ، وهىذا خىال          ىى  3

السىى ة، مىى  مىىا فيىىه مىىن األاى للطىىائفني، ويكفيىىه شن   

إن مل  يصلي رةعن الطوا  يف شي مكان مىن املسىجد  

، شو رشى شن بصىالاه  يتمكن مىن الصىالة خلىف املقىام    

 .خلف املقام اضييق وشاى عل  املسلمني

 :ي السعيلأخط   ف

بعىىض احلجىىاج إاا صىىعد إص الصىىفا واملىى وة اسىىتقبل     ىىى 8

الكعبىىة وشرىىار بيديىىه إليهىىا ع ىىد التكىىبري وةأنىىه يكىىث     

ةىان   @للصالة، وهذه اإلرىارة خطىأ  ألن الى      

 .ي ف  ةفيه الش يفتني للدعاء فقط

شىوط،  السعي بني الصفا واملى وة يف ةىل ال   اإلس اع يف ىى  

والسىى ة شن يكىىون اإلسىى اع بىىني العلمىىني األخضىى ين     

 .فقط، واملشي يف بقية األرواط
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 :ي عرف  لأخط   ف

نزول بعض احلجىاج خىارج حىدود ع فىة وبقىاؤه  يف       ىى 8

شماةن نزوهل  حت  اغ ب الشمم، ثى  ي صى فون إص   

جسىىي   مزدلفىىة دون شن يقفىىوا بع فىىات، وهىىذا خطىىأ   

 .يفوت عليه  احلج  ألن احلج ع فة

انص ا  بعضه  من ع فة كبل غ وب الشمم، وهذا  ىى  

وكىىف بع فىىة حتىى      @غىىري جىىائز  ألن ال سىىول    

 .غ بت الشمم متامًا

 .التزاح  من شجل صعود جبل ع فة ىى 9

اسىتقبال بعضىه  جبىل ع فىة يف الىدعاء، والسى ة هىي         ى 3

 .استقبال القبلة

لرتاب واحلص  يف يىوم ع فىة يف شمىاةن    بعضه  ا ي  ىى 2

 .معي ة، وهو عمل مل يزبت يف ر ع اهلل
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 :ي لزدلفةلأخط   ف

انشىىغال بعىىض احلجىىاج شول نىىزوهل  مبزدلفىىة يف لقىىط    ىىى 8

احلص  كبل شن يصلوا املغ ب والعشاء، واعتقاده  شن 

حصىى  اجلمىىار البىىد شن يكىىون مىىن مزدلفىىة، واجلمىىار   

شنىه   @عن ال   ، والزابت ؤخذ من شي مكان ةانا

مل يأم  بأن يلتقط له حص  ي ة العقبة من مزدلفىة،  

وإمنىىا الىىتقط لىىه يف الصىىباح حىىني انصىى   مىىن مزدلفىىة  

 .بعدما دخل م  ، وهكذا بقية احلص  شخذه من م  

 .بعضه  يغسل احلص  باملاء وهو غري مش وع ىى  

 :أخط   عن  الرلي

ع د رميه   اعتقاد بعض احلجاج شنه  ي مون الشياطني ىى 8

 .اجلمار

رميه  اجلم ات حبص  ةبرية شو باحلذاء شو األخشاب،  ىى  
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 .@وهذا غلو يف الدين نه  ع ه رسول اهلل 
ي، ىىىىالتىىزاح  والتقااىىل ع ىىد اجلمىى ات مىىن شجىىل ال م  ىىى 9

واملشىى وع ال فىىق و ىى ي ال مىىي مىىن دون إيىىذاء شحىىد    

 .حسب الطاكة

ل شهل العلى   رمي احلص  ييعًا دفعة واحدة، وكد كا ىى 3

 .شنه ال حيسب له حي ئذ إال حصاة واحدة

اإلنابىىة يف ال مىىي مىى  القىىدرة عليىىه  خوفىىًا مىىن املشىىقة   ىىى 2

 .والزحام

 :ي بواف الوداعلأخط   ف

ىى نزول بعضه  مىن م ى  يىوم ال فى  كبىل رمىي اجلمى ات         8

فيطو  للوداع ث  ي ج  إص م ى  فريمىي اجلمى ات ثى      

ن آخ  عهده باجلمار، ال يساف  من ه او إص بلده فيكو

 .بالبيت
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خىى وجه  مىىن املسىىجد بعىىد طىىوا  الىىوداع القهقىى ى    ىىى  

مسىىتقبلني الكعبىىة بوجىىوهه  يزعمىىون بىىذلك اعيىىي    

 .الكعبة، وهذه بدعة يف الدين ال شصل هلا

التفات بعضه  إص الكعبة ع د باب املسجد احل ام بعد  ىى 9

انتهىىىائه  مىىىن طىىىوا  الىىىوداع ودعىىىاؤه  بىىىدعوات     

 .دعني للكعبةةاملو
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توجيهات موجزة للحاج واملعتمر وزائر  

 @ مسجد الرسول
 

 

إاا خىىا  احملىى م شن ال يىىتمكن مىىن شداء نسىىكه بسىىبب     ىىى 8

 .(8)«شن حملي حي  حبست »م يف شو خو ، اررتط 

يصح حج الص  واجلاريىة الصىغرية وال جيزئهمىا عىن      ىى  

 .حجة اإلسالم

تسل ويغسل رشسه وحيكه إاا احتاج جيوز للمح م شن يغ ىى 9

 .إص الك

يباح للم شة سدل مخارها عل  وجههىا إاا خشىيت شن    ىى 3

 .ي اها ال جال

                                         

  (.19 8رك  )، ومسل  (2113رك  )شخ جه البخاري  (8)
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جيوز للمح م غسل الزياب الن شح م فيها ثى  لبسىها،    ىى 2

 .وجيوز له ابديلها بغريها

يقط  احلاج التلبية إاا وصل إص الكعبىة كبىل شن يشى ع     ىى 8

 .متعًا شو معتم ًايف الطوا  إن ةان مت

ال يش ع ال مل واالضطباع إال يف طوا  القدوم فقط،  ىى 9

ووىىتص ال مىىل باألرىىواط الزالثىىة األوص، ولل جىىال   

 .فقط دون ال ساء

من امل ك ات طوا  امل شة بالزي ة وال وائح الطيبة وعدم  ىى 1

 .التسرت

إاا حاضت امل شة شو نفست بعىد إح امهىا ال يصىح هلىا      ىى 3

 .بالبيت حت  اطه  الطوا 

جيوز للم شة شن   م فيما راءت من الزياب م  احلىذر   ىى81

من التشبه بال جال يف لباسه ، م  م اعاة عدم التثج 
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 .بالزي ة، بل اكون يف مالبم غري فاا ة

احلاج واملعتم  القادم عن ط يق اجلو ُيحِ ُم إاا حىااى   ىى88

ب امليقىىات، ويشىى ع لىىه التأهىىب للحىى ام كبىىل رةىىو     

 .الطائ ة

احلاج يف يوم الرتوية ُيحِ ُم من حمىل إكامتىه مبكىة، وال     ىى 8

يلزم اإلح ام من داخل مكة وال من ع ىد امليىزاب ةمىا    

 .يفعله الكزري، وليم عليه وداع ع د خ وجه إص م  

صالة املغ ب والعشاء اؤدى بعد الوصول إص مزدلفة  ىى89

 .العشاءسواء ةان يف وكت املغ ب شو بعد دخول وكت 

جيىىوز لقىىط حصىى  ال مىىي مىىن شي موضىى  ةىىان، وال   ىىى83

 .يتعني لقطه من مزدلفة
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 ..أخي ا سلم

سىؤال شهىىل  غى  عىىن  هىذه حملىات يسىىرية وزاد كليىل ال ي   

 .العل ، وإمنا هي اذة ة للحجاج وايسرٌي للمبتدئني

سأل اهلل شن ي ف  بها، ويغف  وي ح  مىن ك شهىا وةتبهىا    ش

عائها، وةل من سىع  يف إخ اجهىا،   ومسعها وشمن عل  د

 .واهلل حسب ا ونع  الوةيل

شنصحك شخي املسىل  ونفسىي بالتضى ع إص اهلل    .. ويف اةتام

وخشيته وبالتوبة ال صوح، وشن اسىتم  على  اهلىدى والتقى ،     

 .فعالمة كبول احلس ة العمل واالستم ار عل  الطاعات

 .وصل  اهلل عل  نبي ا حممد وآله وصحبه وسل 

 

 

 

 لفقري إىل عفو ربهكتبه ا

 حممد بن علي العرفج
 غفر اهلل له  لوال يه  لل سل ني
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