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واهلل املوفق

الحج المبرور

محمد بن جميل زينو

()2

بسم اهلل الرحمن الرحيم
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره  ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا  ،من
يهده اهلل فال مضل له  ،ومن يضلل فال هادي لـه  ،وأشهد أن ال اله إال اهلل وحده ال شـري
له  ،وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

أما بعد ؛؛ فهذه رسالة موجزة سميتها ( :الحج المبرور) ذكرت فيها أعمال العمرة والحـج ،
وخطبة الرسول صلى اهلل عليه وسلم في عرفات وما يستفاد من هـذه الخطبـة العميمـة ،
وآداب زيارة مسجد النبي صلى اهلل عليه وسلم  ،وبعض األدعية المشروعة  ،وغيرهـا مـن

األمور المهمة التي يحتاج إليها المعتمر والحاج بأسلوب سهل ومختصر .
واهلل أسأل أن ينفع بها المسلمين ويجعلها خالصة هلل تعالى .

()3

أعمال العمرة
-1

اإلحرام .

-2

الطواف .

-3

السعي .

-4

حلق الشعر أو تقصيره .

أوالً  :اإلحرام :
-1

اغتسل وتطيب إن تيسر ل  ،ثم ألبس اإلحرام وهو إزار ورداء  ،مع كشـف الـرأس
للرجل  ،والمرأة تبقى بلباسها المشروع  ،وتغطي وجهها بشئ غير مشدود عليه عند

رؤية الرجال  ،وال تلبس القفازين بيديها .
-2

استقبل القبلة قائماً وقل  ( :لبي اللهم بعمرة)  .عند الميقات

()1

ولمن خـاف شـيئ ًا

يعوقه أن يشترط فيقول  ( :اللهم محلي حيث حبستني)  .فإن اعترضه حادث يحل من
إحرامه دون أن يتم وال شئ عليه .

-3

أرفع صوت بالتلبية قائالً  ( :لبي اللهم لبي  ،لبي ال شري لـ لبيـ  ،إن الحمـد
والنعمة ل والمل ال شري ل ) .

محمورات اإلحرام :

الجماع ودواعيه  ،وارتكاب المعاصي  ،والجدال بالباطل  ( ،ولبس المخيط  ،وتغطية الـرأس

للرجل) والتطيب  ،وإزالة الشعر وتقليم األمافر  ،وصيد البر  ،والخطبة وعقد النكاح .

مبيحات اإلحرام :

االغتسال ولو بذل الرأس  ،وح البدن والرأس وتمشيطه  ،ولو سقط منه بعـض الشـعر ،

واالحتجام  ،وشم الر يحان  ،وقص المفر المكسور  ،وخلع الضرس  ،واالستمالل بما شاء ما
لم يمس رأسه  ،كالخيمة أو الشجرة أو المملة (الشمسية)  ،وشد الحزام على اإلزار وعقـده
عند الحاجة  ،ولبس النعلين  ،ولبس الخاتم وساعة اليد والنمارة  ،وغسل مالبس اإلحرام أو

تبديلها  :لقول اهلل تعالى  ( :يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَال يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) .

()4

ثانياً  :الطواف :
-1

أمس التلبية إذا وصلت مكة  ،وتوضأ  ،فإذا دخلت المسجد الحرام فقدم رجل اليمنـى
قائالً  ( :اللهم صل على محمد اللهم أفتح لي أبواب رحمت ) فإذا رأيت الكعبة فـارفع

-2

يدي وأدع بما تيسر أو قل  ( :اللهم أنت السالم ومن السالم فحينا ربنا بالسالم) .

طف حول الكعبة سبعة أشواط  ،كاشفاً كتف األيمن مسرعاً في الثالثة األول منه فـي

هذا الطواف فقط  ،مبتدئاً بالحجر األسود قائالً  ( :اهلل أكبر ) وقبله إن اسـتطعت  ،أو
أشر إليه باليمين  ،وال تقف عند الحجر إال إذا أردت تقبيله  ،وال تزاحم النـاس عليـه
فتؤذيهم  ،وأمسح الركن اليماني كل مرة إن استطعت بال تقبيل وال اشـارة وال ترفـع

صوت بالذكر والدعاء أثناء الطواف وقل بين الركعتين  ( :ربنا آتنا في الدنيا حسـنة
وفي اآلخرة حسنة  ،وقنا عذاب النار) .
-3

اذهب إلى مقام إبراهيم وغط كتف األيمن وأقرأ ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً) .
ثم صل ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر  ،ولو بعيداً عنه  ،واال ففي أي مكان فـي
الحرم  ،وأقرأ ( قل يا أيها الكافرون) في الركعة األولى  ،وأقرأ ( قل هو اهلل أحد) فـي

-4

الركعة الثانية .

اذهب إلى زمزم واشرب وصب على رأس منه  ،وعد إلى الحجر األسود  ،فقبلـه إن

استطعت أو أشر إليه باليمين مكبرًا .

ثالثاً  :السعــي :
-1

توجه إلى الصفا  ،فإذا دنوت منه فأقرأ  ( :إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ)
(أبدأ بما بدأ اهلل به )
فإذا صعدت على الصفا فانمر إلى الكعبة إن تيسر واستقبل القبلة ووحـد اهلل وكبـره
ثالثاً  ،وقل  ( :ال إله إال اهلل وحده ال شري له  ،له المل وله الحمد وهو علـى كـل
شئ قدير  .ال إله إال اهلل وحده  ،أنجز وعده ونصر عبده  ،وهزم األحزاب وحده) .

وادع بين ذل رافعاً يدي وقل مثل هذا ثالث مرات .
-2

أمش إلى المروة  ،وأسرع بين الميلين األخضرين .
()5

-3

افعل على المروة كما فعلت على الصفا من استقبال القبلـة  ،والتكبيـر  ،والتوحيـد ،
والدعاء  ،وإن دعوت في السعي  ( :رب أغفر وأرحم  ،إن أنت األعز األكرم) فهـو
حسن .

-4

كرر السعي سبع مرات يحسب الذهاب مرة  ،والرجوع مرة  ،وينتهـي السـعي عنـد

المروة .

فإذا خرجت من الحرم فقدم رجل اليسرى وقل  ( :اللهم صل على محمد اللهـم إنـي
أسأل من فضل ) .

رابعاً :الحلـق :
-1

إحلق شعر كله وهو األفضل أو قصره كله  ،إن كان وقت الحج قريباً  ،والمرأة تقص
ال .
من شعرها قلي ً

* انتهت أعمال العمرة إلبس ثياب ويحل ل كل شئ .

تنبيه :

من أحرم بحج مفرد  ،أو قارن  ،فليتحلل ليكسب أجر عمرة امتثاالً ألمر النبي صلى

اهلل عليه وسلم القائل  ( :فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة) .

()6

أعمال الحج
-1

اإلحرام .

-2

المبيت بمنى .

-3

الوقوف بعرفة .

-5

الرمي .

-6

الذبح .

-7

الحلق .

-8

الطواف والسعي .

-9

المبيت بمنى أيام العيد والرمي .

-4

( )2

المبيت بمزدلفة .

 -11طواف الوداع .

أوالً :اإلحرام :
-1

ال  ( :لبيـ
إلبس ثياب اإلحرام يوم الثامن من ذي الحجة بمكة وقف مستقبالً القبلة قائ ً
اللهم حجة) وقل كما قال النبي صلى اهلل عليه وسلم ( اللهم حجـة ال ريـاء فيهـا وال

سمعة) وأرفع صوت بالتلبية  ( :لبي اللهم لبي . )...................

ثانياً  :المبيت بمنى :
-1

إذهب إلى منى بعد الشروق وصل خمس صلوات قصـراً  ،فتصـل المهـر والعصـر

والعشاء ركعتين في وقتها  ،وبت فيها لتصلي الصبح .

ثالثاً :الوقوف بعرفة :
-1

إذهب إلى عرفة يوم التاسع بعد الشروق  ،ملبياً ومكبراً  ،وصل المهر والعصر فيهـا
قصراً  ،جمع تقديم بأذان واحد واقامتين بدون سنة  ،وتأكد أنـ فـي عرفـة داخـل
حدودها ألن الوقوف في عرفة ركن أساسي في الحج  ،من تركه بطل حجه .
()7

-2

قف مستقبالً القبلة رافعاً يدي  ،داعياً اهلل وحده  ،وأحذر دعاء غيره  ،ملبياً قائالً ( ال
إله إال اهلل وحده ال شري له) .
قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ( :خير الدعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون
من قبلي  :ال إله إال اهلل وحده ال شري له  ،له المل  ،وله الحمد  ،وهو على كل شئ
قدير).

وقال صلى اهلل عليه وسلم  ( :أحب الكالم إلى اهلل أربع  :سبحان اهلل  ،والحمـد هلل ،
وال إله إال اهلل  ،واهلل أكبر) .

وأبق على هذا حتى تغرب الشمس .

رابعاً:المبيت بمزدلفة :
-1

إنزل من عرفة بعد الغروب بهدوء إلى مزدلفة وصل المغرب والعشـاء قصـراً جمـع
تأخير بأذان واحد واقامتين بدون سنة  ،وبت فيها وجوباً لتصلي الفجر  ،وتـذكر اهلل

ال موحـدًا و
عند المشعر الحرام  ،مستقبالً القبلة رافعاً يدي  ،داعياً حامدًا مكبرًا مهلـ ً
(المزدلفة كلها مشعر)  .ويسمح للضعفاء باالنصراف بعد نصف الليل .

خامساً :الرمي :
-1

أخرج من مزدلفة قبل الشروق إلى منى يوم العيد ملبيـاً  ،وعليـ السـكينة  ،وارم

الجمرة الكبرى بعد الشروق ولو إلى الليل – جاعالً مكة عن يسـار و (منـى) عـن
يمين – بسبع حصيات صغيرة تأخذها من (مزدلفة) مكبراً مع كـل حصـاة  ،عالمـ ًا
بوقوعها في المرمى  ،فإذا لم تقع فيه باعدها  ،وأقطع التلبية بعد الرمي .

-2

إلبس ثياب وتطيب  ،ويحل كل شئ ل

()3

إال النساء .

سادساً :الذبـح :
أذبح ذبيحة وأسلخها فـي (منى أو مكة) أيام العيد  ،وكل منها وأطعـم الفقـراء  ،ويجـوز
التوكيل  ،فتدفع ثمنها إلى من تثق بها من األفراد أو المؤسسات  ،فإن لم تمل ثمنهـا فصـم
ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت ألهل  ،والمرأة في ذل كالرجل  ،وهذا واجـب علـى

المتمتع والقارن .
()8

سابعاً:الحلق :
-1

إحلق شعر كله  ،أو قصره كله  ،والحلق أفضل  ،والمرأة تقص من شعرها قلـيالً ،

وال يجزئ ما يفعله كثير من الناس بتقصير بعض شعر الرأس  ،بل ال بد من تقصـيره
كله  ،ألن التقصير يقوم مقام الحلق  ،والحلق لجميع الرأس .

ثامناً  :الطواف والسعي :
-1

توجه إلى مكة فطف حول الكعبة سبعاً  ،وأسع بين الصفا والمروة سبعاً كما تقدم فـي
أعمال العمرة وبعد الطواف والسعي تحل ل زوجت بعد أن كانـت حرامـًا  ،وإذا لـم
يتيسر ل الطواف والسعي في هذا اليوم  ،ففي أيام التشريق  ،فإن لم تستطيع  ،ففـي

أيام ذي الحجة .
-2
-3

السنة ترتيب أعمال يوم العيـد  :رمي جمرة العقبة  ،فالـذبح  ،فـالحلق  ،فطـواف
اإلفاضة  ،فالسعي للمتمتع .

فإن قدمت شيئ ًا منها أو أخرت جاز لقوله صلى اهلل عليه وسلم  ( :ال حرج  ،ال حرج).

تاسعاً :المبيت بمنى والرمي :
-1

ارجع إلى منى أيام العيد وبت فيها وجوب ًا .

-3

ارم الجمرات الثالث بالترتيب مبتدئاً بالصغرى  ،بسبع حصيات لكل جمرة تلتقطها مـن

-2

الرمي  :ووقته بعد المهر إلى الغروب ويمتد إلى الليل عند الضرورة .
(منى) مكبراً مع كل حصاة وقـف بعدها مستقبالً القبلة رافعاً يدي داعيـاً اهلل وحـده
كثيرًا .

-4

ثم أرم الجمرة الوسطى كالصغرى وقف بعدها للدعاء .

-5

ثم أرم الجمرة الكبرى جاعالً (منى) عن يمين و (مكة) عن يسار وال تقـف بعـدها

-6

أرم الجمرات الثالثة في اليوم الثالث من العيد كما فعلت في اليوم الثاني منه واخـرج

للدعاء .

من (منى) قبل الغروب – إذا تعجلت – وإال وجب علي المبيت فـي (منـى) ورمـي
الجمرات الثالث في اليوم الرابع  ،وهو األفضل وتكون بذل من المتأخرين .
()9

-7

يجوز للمعذور أن يؤخر رمي اليوم الثاني من العيد إلى اليوم الثالث  ،والثالـث إلـى
الرابع  ،ويجوز التوكيل بالرمي عن النساء الضعيفات والمرضى والضعفاء والصغار .

عاشراً :طواف الوداع :
-1

وهو واجب لغير الحائض والنفساء  ،ويكون السفر بعده  ،وتجب الذبيحة في تركـه ،

أو تر الرمي  ،أو تركيب المبيت بمنى .

إذ خرجت من الحرم فقدم رجل اليسرى قائالً  ( :اللهم صل على محمـد اللهـم إنـي
أسأل من فضل ) .
وعند السفر ال تنس دعاء السفر .

()11

خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم
خطب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الناس في عرفات وقال  ( :إن دماءكم وأموالكم حـرام
عليكم  ،كحرمة يومكم هذا  ،في شهركم هذا  ،في بلدكم هذا  ،أال كل شئ من أمر الجاهليـة

تحت قدمي موضوع  ،ودماء الجاهلية موضوعة  ،وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة
بن الحارث – كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل – وربا الجاهلية موضوع  ،وأول ربـا

أضع ربانا  :ربا عباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع كله  ،فاتقوا اهلل فـي النسـاء  ،فـإنكم
أخذتموهن بأمان اهلل  ،واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل  ،ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحدًا
تكرهونه  ،فإن فعلن ذل فأضربوهن ضرباً غير مبرح (شـديد)  ،ولهـن علـيكم رزقهـن ،
وكسوتهن بالمعروف .

وقد تركت فيكم ما – لن تضلوا بعده – إن اعتصمتم به كتاب اهلل  ،وأنتم تسألون عني  ،فمـا

أنتم قائلون ؟ )
قالوا  :نشهد أن قد بلغت وأديت ونصحت .

فقال  :بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء  ،وينكتها (يميلها) إلى الناس  ( .اللهـم أشـهد ،

اللهم أشهد  ،اللهم أشهد) .
وقال صلى اهلل عليه وسلم عند الرمي يوم النحر  ( :لتأخذوا عني مناسـككم  ،فـإني ال أدري

لعلي ال أحج بعد حجتي هذه ) .

وقال أيض ًا  ( :ويحكم أو قال ويلكم – ال ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض) .

من فوائد الخطبة
-1

تحريم سف الدماء البريئة  ،وأخذ األموال بغير حق  ،وهذا تأكيد لصـيانة النفـوس ،
والملكية الفردية  ،والقضاء على االشتراكية الفاشلة  ،وهـي فـرع مـن الشـيوعية

الملحدة  ،وقد عرف الناس بطالنها فثاروا عليها ليتخلصوا منها .
-2

إبطال أفعال الجاهلية ودمائها  ،وال قصاص في قتلها .

-3

تحريم أخذ الربا  ،وهو الزائد على رأس المال قل أو كثر  ،قال اهلل تعـالى ( :وَإِنْ تُبْتُُمْ
فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ) .
()11

-4

على اآلمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يبدأ بنفسه وأهله .

-5

فيها الحث على مراعاة حق النساء  ،والوصية بهن ومعاشـرتهن بـالمعروف  ،وقـد
جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بالنساء  ،وبيان حقوقهن  ،والتحـذير مـن
التقصير في ذل .

-6

استحالل فروج النساء بالزواج الشرعي  ،قال اهلل تعالى  ( :فَتا ْكُُِوا مَتا اَتالَ لَكُتمْ مِتنَ

النِّسَاءِ) .
-7
-8

ال يجـ وز للزوجة إدخال أحد يكرهه الزوج في بيته  ،سواء كان رجـالً أجنبيـاً  ،أو
امرأة  ،أو أحدًا من محارم الزوجة فالنهي يتناول جميع ذل كما ذكره النووي .

يجوز للرجل أن يضرب زوجته – إذا خالفته فيما تقدم ضرباً ليس بشديد وال شـاق ،
وال سيما االبتعاد عن ضرب الوجه  ،أو تقبيحه  ،فإنه من خلق اهلل  ،وقد ورد النهـي

عن ذل  ،وهذا من قوامة الرجال على النساء كما قال اهلل تعـالى ( :الرِّجَتاُُ ََوَّامُتونَ لَلَتى
النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ لَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَ ْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) .
-9

فيها الحث على التمس بكتاب اهلل الذي فيه عز المسلمين ونصرهم  ،والتمس بسـنة
الرسول صلى اهلل عليه وسلم المبينة للقرآن  ،وإن سبب ضعف المسلمين اليـوم هـو
تركهم الحكم بكتاب اهلل  ،وسنة رسوله صلى اهلل عليـه وسـلم  ،وال نصـر لهـم إال

بالرجوع إليهما .

 -11شهادة الصحابة على أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قد بلغ الرسـالة وأدى األمانـة
ونصح األمة .

 -11فيها الدليل الواضح على علو اهلل على عرشه  ،حيث رفع الرسـول صـلى اهلل عليـه
وسلم أصبعه إلى السماء ليشهد اهلل على أنه بلغ الرسالة .
 -12فيها األمر بأخذ مناس الحج  ،وغيرها عنه صلى اهلل عليه وسلم من أقواله وأفعاله ،
وتقريره .

 -13فيها اشارة لطيفة إلى وداعه صلى اهلل عليه و سلم ألصحابه .
 -14التحذير من القتال بين المسلمين  ،وهو من الكفر العملي الذي ال يخرج صـاحبه مـن
اإلسالم  ،وهو كقوله صلى اهلل عليه وسلم  ( :سباب المسلم فسوق  ،وقتاله كفر) .
()12

وقد أساء بعض الكتاب فجعلوا الكفر العملي مثل الكفر االعتقادي  ،وأخرجوا صـاحبه
من اإلس الم  ،وهذا خطأ فاحش  ،فالكفر االعتقادي هو الذي يخرج من اإلسالم  ،وأمـا
العملي فهو من الكبائر .

فضائل الحج والعمرة
-1

قال اهلل تعال  ( :وَلِلَّهِ لَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسَُْطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيالً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ لَنِ الْعَالَمِنيَ) .

-2

وقال صلى اهلل عليه وسلم  ( :العُمرة إلى العُمرة كفارة لما يبنهما  ،والحج المبرور

()4

ليس له جزاء إال الجنة) .
-3

وقال صلى اهلل عليه وسلم  ( :من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته

-4

وقال صلى اهلل عليه وسلم  ( :خذوا عني مناسككم) .

-5

يجب أن يكون مال العمرة والحج ماالً حالالً حتى يقبلها اهلل تعالى  ،لقولـه صـلى اهلل

-6

الحج مؤتمر عميم للمسلمين ليتعارفوا ويتحابوا  ،ويتعاونوا علـى حـل مشـاكلهم ،

-7

أمه) ( .لم يرفث  :لم يفحش في القول) .

عليه وسلم  ( :إن اهلل تعالى طيب ال يقبل إال طيباً) .
وليشهدوا منافع لهم في الدين والدنيا .

تجوز العمرة في أي وقت  ،لكنها في شهر رمضان أفضل  ،لقوله صـلى اهلل عليـه و

سلم  ( :عُمرة في رمضان تعدل حجة) .
-8

الصالة في مسجـد الكعبة خير من مائة الف صالة في غيره لقوله صـلى اهلل عليـه

وسلم  ( :صالة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلة فيما سواه من المساجد إال مسجد
الكعبة) .
ولقوله صلى اهلل عليه وسلم  ( :وصالة في المسجد الحرام أفضـل مـن صـالة فـي

مسجدي هذا بمائة صالة) .

الخالصة  :الحج ركن من أركان اإلسالم له فضائل ومنافع دنيوية وأخروية  ،فبادر إليه عند
االستطاعة قبل أن تموت عاصياً  ،وأحذر الفحش والفسق والجـدال بالباطـل وغيرهـا مـن

المعاصي .

()13

من آداب الحج والعُمرة
-1

أخلص حج هلل وقل كما قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ( :اللهم حجة ال رياء فيها

-2

لتكن حجت موافقة لحجة النبي صلى اهلل عليه وسلم لقوله  ( :خذوا عني مناسككم) .

-3

أحذر الرفث  ،والمعاصي  ،والجدال بالباطل  ،حتى يكون حج مقبو ًال .

-4

وال سمعة) .

أحذر دعاء غير اهلل من األموات أو االستعانة أو االستغاثة بهم فهو من الشر الـذي

يبطل الحج والعمل لقوله تعالى  ( :لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَُْبَطَنَّ لَمَلُكَ ولََُكُوَْنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) .
-5

تلطف بمن حول أثناء الطواف والسعي والرمي وال ترفع صوت بالذكر والـدعاء وال
سيما الدعاء الجماعي .

-6

ال تزاحم الناس على الحجر وال تقف عنده فتعيق الطواف .

-7

توقف عن السعي بين الصفا والمروة عند إقامة الصالة حتى ال تفوت صالة الجماعة .

-8

حافم على صالة الجماعة في المسجد وال سيما في الحرم .

-9

ال تتخط رقاب المصلين فتؤذيهم  ،واجلس في أقرب مكان .

 -11أحذر المرور بين يدي المصلي حتى في الحرمين فهو من عمل الشـيطان  ،إال عنـد
الضرورة .

 -11أكثر من الطواف بالكعبة فإن فيه أجر عميم قال صلى اهلل عليه وسلم  ( :مـن طـاف
بالبيت سبع ًا  ،وصلى ركعتين  ،كان كعتق رقبة) .
 -12ال تذبح هدي قبل يوم النحر وال يجوز التصدق بثمنه .

 -13ومن عالمة الحج المقبول أن تكون أحسن حاالً فـي عقيـدت وعبادتـ ومعامالتـ
ال  ( :ربنا تقبل منا إن أنت السميع العليم) .
وأخالق وعلي بالدعاء قائ ً

()14

وصايا مهمة للحاج
-1

رافق أهل الصالح والعلم واستفد منهم في أمور الحج .

-3

ابتعد عن الكذب والغش والسرقة والغيبة والنميمة والسخرية .

-4

أحذر لمس النساء  ،والنمر اليهن  ،وأحجب نساء عن الرجال .

-6

استعمل السوا لقوله صلى اهلل عليه وسلم ( :السوا يطيب الفم  ،ويرضي الـرب) ،

-2

-5

تعود الصبر  ،وتحمل أذى جيران  ،وال تؤذ أحدًا من إخوان وادفع بالتي هي أحسن .

كن سمح ًا في بيع وشرائ وأعمال حتى يرحم اهلل .

وخذ هدايا منه مع التمر  ،وماء زمزم لقوله صلى اهلل عليه وسلم -:
أ-

ب-
-7

إنها المباركة  ،هي طعام طُعم  ،وشفاء سقم .

ماء زمزم لما شرب له .

أحذر شرب الدخان  ،ألنه يضر الجسم  ،ويؤذي الجار ويتلف المال فهو حرام لقولـه
تعالى  ( :وَيُُِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيَُُرِّمُ لَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) .

-8

اللحية زينة للرجل فاحذر حلقها امتثاالً ألمر اهلل لنبيه  ( :أمرني ربي عـز وجـل أن
أعفي لحيتي وأن أحف شاربي) .

-9

انزع خاتم الذهب واستبدله بالفضة  ،فقد نهى صلى اهلل عليه وسلم عن خاتم الذهب) .

ولقوله صلى اهلل عليه وسلم ( :يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده) .

 -11أكثر من قراءة القرآن الكريم وتدبره والعمل به  ،والذكر والدعاء والصالة  ،وسـماع
الدروس المفيدة .

 -11ال تتر األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ،ولكن بالحكمة والموعمة الحسـنة مـع
الرفق واللين .
 -12إذا رأيت أن الجدال غير مفيد فاتركه وإن كنت مُحقاً لقوله صلى اهلل عليه وسلم  ( :أنا
زعيم ببيت في ربض الجنة لمن تر الجدال وإن كان مُحقاً) .

 -13صالح خصوم وأوف دين وأوص أهل أال يسرفوا في الزينة والسيارات والحلـوى
والذبيحة وغيرها  ،قال اهلل تعالى  ( :وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَال تُسْرِفُوا إَِّْهُ ال يُُِبُّ الْمُسْرِفِنيَ) .
 -14عجل بفريضة الحج عندما يصبح لدي مال يكفي ذهاباً وإياباً  ،وال عبرة للمصـاريف
()15

بعد الحج كالهدايا والحلوى وغيرها  ،حيث ال يقبل اهلل بها عذراً  ،فبادر إلى الحج قبل
أن تمرض  ،أو تفتقر  ،أو تموت عاصياً  ،ألن الحج من أركان اإلسالم  ،ولـه فوائـد
عميمة في الدنيا واآلخرة .
 -15المهم جداً أن تتغلب على حل مشاكل باالستعانة باهلل وحده  ،ودعائـه دون غيـره ،
لقول اهلل تعالى َُ ( :لْ إَِّْمَا أَدْلُو رَبِّي وَال أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً) .

 -16تذكر وأنت في مكة أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم بقى ثالثة عشر سنة يـدعو إلـى
كلمة التوحيد  ( :ال إله إال اهلل ) ومعناها  ( :ال معبود بحق إال اهلل)  ،ومـن التوحيـد
االعتقاد أن اهلل فوق العرش قال تعالى ( الرَّحْمَنُ لَلَى الْعَرْشِ اسَُْوَى) أي عال وارتفع  ،وقال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :إن اهلل كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلـق إن رحمتـي
سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش .
 -17يحرم سفر المرأة إلى الحج وغيره إال مع ذي محرم لقول الرسـول صـلى اهلل عليـه
وسلم ( وال تسافر المرأة إال مع ذي محرم) .

 -18ال يجوز أن يعقد الرجل على المرأة إذا عزمت على الحج  ،وليس معها محرم  ،فيعقـد
عليها ليكون معها كمحرم  ،وله مشاكل خطيرة .

 -19ال يجوز أن تؤاخي المرأة الرجل األجنبي ليصير بزعمها محرماً لها  ،ثم تعاملـه كمـا
تعامل محارمها .
 -21ال تسافر المرأة مع عصبة من النساء الثقات – بزعمهن – بدون محـرم  ،ومثلـه أن
يكون مع إحداهن محرم  ،فيزعمن أنه محرم لهن جميع ًا .

من آداب المسجد النبوي
-1
-2

إذا دخلت المسجد النبوي  ،أو أي مسجد فقدم رجل اليمنى قائالً  ( :اللهم صل علـى
محمد  ،اللهم أفتح لي أبواب رحمت ) .

صل ركعتين تحية المسجد  ،وسلم على الرسول صلى اهلل عليه وسلم وصاحبيه بـأدب

وصوت منخفض قائالً  ( :السالم عليكم يا رسول اهلل  ،السالم عليكم يـا أبـا بكـر ،
السالم عليكم يا عمر ) .
()16

-3

ال تستقبل القبر عند الدعاء  ،بل استقبل القبلة عنـد الـدعاء  ،وأدع اهلل وحـده دون
غيره  ،لقوله عز وجل  ( :وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَال تَدْلُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً) .

-4

ال تسأل الرسول صلى اهلل عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مـريض ،
بل اسأل اهلل تعالى  ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ( :إذا سـألت فاسـأل اهلل ،

وإذا استعنت فاستعن باهلل)  .وقل  ( :اللهم بإيماني بكل وبحبي لنبي محمد صـلى اهلل
عليه وسلم أقض حاجتي وفرج كربتي)  ،ألن اإليمان والحب من العمل الصالح الـذي
يتوسل به إلى اهلل تعالى .
-5

ال تقف كهيئة المصلي واضعاً يد اليمنى على اليسرى عنـد قبره صـلى اهلل عليـه
وسلم  ،فهي هيئة ذل وخضوع وعبادة ال تصلح إال هلل عز وجل .

-6

ال تطلب الشفاعة من الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ،ألن الشفاعة مل هلل وحده لقوله

-7

ال تطل الوقوف عند قبره صلى اهلل عليه وسلم ودع مجاالً لغير وال تكو السبب فـي

تعالى َُ( :لْ لِلَّهِ الشَّفَالَةُ)  ،وقل  :اللهم أرزقنا حبه واتباعه وشفاعته يوم القيامة .
الزحام والمضايقة واإلضرار باآلخرين .

-8

ال ترفع صوت عند قبره صلى اهلل عليه وسلم فتسبب الضجيج والصـخب  ،وال تكـن

مخالفاً لألدب الشرعي لقوله تعالى  ( :إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ لِنْدَ رَسُوُِ اللَّتهِ أُولَئِتكَ الَّتذِينَ امْتََُُنَ
اللَّهُ َُلُوبَهُمْ لِلَُّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ لَظِيمٌ) .

-9

أحذر لمس وتقبيل الشبا أو الجدار للتبر  ،ألن البركة من اهلل وحده .

 -11أحذر الطواف بالقبر ألن الطواف عبادة ال يجوز إال بالكعبة  ،قال تعالى ( :وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتتِ
الْعَُِيقِ) .
 -11أكثر من الصالة على الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ،لقوله صلى اهلل عليـه وسـلم :
(من صلى عليّ صالة واحدة صلى اهلل عليه بها عشراً)  .وأفضلها الصالة اإلبراهيمية
لقوله صلى اهلل عليه وسلم ( قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) .

 -12الرجوع إلى الوراء عن مغادرة المسجد بدعة .

 -13زيارة مسجد الرسول صلى اهلل عليه وسلم والسالم عليه مستحبة وال يتوقـف عليهـا
صحة الحج  ،وليس لها وقت محدد وال مدة معينة .
()17

 -14ال تغتر باألحاديث الموضوعة فهي كذب على رسول اهلل صلى اهلل عليه مثـل  ( :مـن
حج ولم يزرني فقد جفاني) "موضوع" ( ،من زارني بعد مماتي فكأنمـا زرانـي فـي
حياتي) "موضوع" .
 -15السفر إلى المدينة يكون بنية زيارة المسجد النبوي ثم السالم عليـه صـلى اهلل عليـه
وسالم عند الدخول  ،ألن الصالة في مسجده أفضل من ألف صـالة فـي غيـره مـن

المساجد لقوله صلى اهلل عليه وسلم  ( :ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مسـاجد المسـجد
الحرام ومسجدي هذا والمسجد األقصى) .

 -16إذا خرجت من المسجد فقدم رجل اليسرى قائالً  ( :اللهم صل على محمد  ،اللهم إني
أسأل من فضل ) .
 -17تستحـب زيارة القبور – البقيع وشهداء أحد – لتذكر اآلخرة ولـيس لقصـد الـدعاء
عندها .

 -18ال تذهب لزيارة المساجد السبعة في المدينة  ،بل أذهب إلى مسجد قباء وصل ركعتـين
قال صلى اهلل عليه وسلم  ( :من تطهر في بيته  ،ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له

كأجر عمرة) .

الدعاء المستجاب
-1

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ( :ما أصاب عبداً هم وال حزن فقال  :اللهم إنـي
عبد  ،وابن عبد وابن أمت  ،ناصيتي بيد  ،ماض فيّ حكم  ،عدل فيّ قضاؤ ،

أسأل بكل اسم هو ل  ،سميت به نفس  ،أو أنزلته في كتاب  ،أو علمته أحـدًا مـن
خلق  ،أو استأثرت به في علم الغيب عند  ،أن تجعل القرآن ربيـع قلبـي  ،ونـور
بصري  ،وجالء حزني  ،وذهاب همي وغمي ) إال أذهب اهلل همه وحزنـه  ،وأبدلـه

مكانه فرح ًا .
-2

وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ( :دعوة ذي النون إذا دعا بها وهو في بطـن
الحوت ( أَنْ ال إِلَهَ إِلَّا أَ ْتَ سُبَُْاَْكَ إِِّْي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِنيَ)  ،لم يدع بها رجل مسلم في شئ قط إال
استجاب اهلل له ) .
()18

-3

كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا نزل به هم أو غم قال  ( :يا حـي يـا قيـوم
برحمت استغيث) .

-4

سمع الرسول صلى اهلل عليه وسلم رجالً يقول  ( :اللهم أني أسأل بأني أشهد أن أنت
اهلل ال إله إال أنت األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد  ،فقال صلى

اهلل عليه وسلم  :والذي نفسي بيده لقد سأل اهلل باسمه األعمم الذي إذا دُعي به أجاب
وإذا سُئل به أعطى) .

دعاء الشفاء
-1

ضع يد على الذي تألم من جسد وقل  ( :بسم اهلل ثالث ًا  ،وقل سبع مـرات  :أعـوذ

-2

اللهم رب الناس  ،أذهب البأس  ،إشف أنت الشافي ال شفاء إال شفاؤ شفاء ال يغـادر

-3

باهلل وقدرته من شر ما أجد وأحاذر) .

سقماً) .

أعوذ بكلمات اهلل التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين المة "هامـة  :حشـرات

سامة  ،المة  :سوء" .
-4

من عاد مريضاً لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات  :أسأل اهلل العميم  ،رب العرش

-5

من رأى مبتلى فقال  :الحمد هلل الذي عافاني مما ابتال به وفضلني على كثيـر ممـن

-6

العميم أن يشفي  ،إال عافاه اهلل) .

خلق تفضيال لم يصبه ذل البالء) .

اقرأ الفاتحة والمعوذتين وأطلب الشفاء من اهلل وحده  ،وأجمع بين الدعاء والـدواء ،

وتصدق للفقراء لتشفى بإذن اهلل .
-7

استعمل العسل لقوله تعالى ( :فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ) .
( أمثل ما تداويتم به الحجامة) .

-8

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

-9

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ( :في الحبة السوداء  ،شفاء مـن كـل داء  ،إال
السام) "السام  :الموت" .
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دعاء االستخارة
عن جابر رضي اهلل عنه قال  :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يُعلمنـا االسـتخارة فـي
األمور كلها كما يُعلمنا السورة من القرآن فيقول  ( :إذا همّ أحدكم باألمر فليركع ركعتين مـن
غير الفريضة  ،ثم ليقل  :اللهم إني استخير بعلم  ،واستقدر بقدرت  ،وأسأل من فضل
العميم  ،فإن تقدر وال أقدر  ،وتعلم وال أعلم  ،وأنت عالم الغيوب .

اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمـري  ،فاقـدره لـي ،
ويسره لي  ،ثم بار لي فيه  ،وإن كنت تعلم أن هذا األمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة
أمري  ،فاصرفه عنه وأصرفني عنه  ،وأقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به) .
وهذه الصالة والدعاء بعدها يفعلهما اإلنسان لنفسه كما يشرب الدواء بنفسه موقوناً أن ربـه
الذي استخاره سيوجهه للخير  ،وعالمة الخير تيسر أسبابه  ،وأحذر االستخارة المبتدعة التي

تعتمد على المنامات وحساب اسم الزوجين وغيرهما مما ال أصل له في الدين .

دعاء الركوب والسفر
-1

إذا ركبت سيارة أو مركوباً فقل  ( :بسم اهلل والحمد هلل  ،سبحان الذي سخر لنـا هـذا
وما كنا له مقرنين (مطيقين)  ،وإنا إلى ربنا لمنقلبون (راجعون)  ،الحمد هلل  ،الحمـد
هلل  ،الحمد هلل  ،اهلل أكبر  ،اهلل أكبر  ،اهلل أكبر  ،سبحان إني ملمت نفسي فاغفر لـي

فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت) .
-2

قال صلى اهلل عليه وسلم  ( :من أراد  ،يسافر فليقل لمن يخلف  :استودعكم اهلل الذي
ال تضيع ودائعه) .

-3

ويقال للمسافر  ( :زود اهلل التقوى  ،وغفر ذنب  ،وبشر ل الخير حيثما كنت) .

-4

إذا ركبت وسافرت فقل  ( :اللهم إنا نسأل في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل مـا
ترضى  ،اللهم هون علينا سفرنا هذا  ،وأطو عنا بعده  ،اللهم أنت الصاحب في السفر

 ،والخليفة في األهل  ،اللهم إني أعوذ ب من وعثاء السفر ( شدته) وكآبة المنمـر ،
وسوء المنقلب (الرجوع) في المال واألهل) .
-5

وإذا رجع المسافر قالهن وزاد عليهن  ( :آبيون تائبون عابدون لربنا حامدون) .
()21

ال تدعوا من الله أحدا
قولوا لمن يدعو سوى الرحمن

***

متخثعمــ ًا فــي ذلــة العبــدان

يا داعياً غيـر اإللـه أال أئتـد

***

إن الــدعاء عبــادة الــرحمن

عبـده وفقيـره

***

ودعاؤه قد جـاء فـي القـرآن

اهلل أقرب من دعـوت لكربـة

***

وهو المجيب بـال توسـط ثـان

هل جاء دعوة غيره في سـنة

***

ـيطان
ـابع الشـ
ـه تـ
ـت فيـ
أم أنـ

إن كنت فيما تدعيه على هدى

***

فلتأتنــا بســواطع البرهــان

واهلل ما دعت الصحابة غيـره

***

ـان
ـذي األوثـ
ـه كـ
ـون بـ
يتقربـ

لكن هذا الفعـل كـان ليهمـوا

***

شركاً  ،وفـروا منـه لميمـان

ليس التوسل والتقرب بالهوى

***

بل بـالتقى والبـر واإلحسـان

هذا كتـاب اهلل يفصـل بيننـا

***

هل جاء فيه  :توسـلوا بفـالن

إن التوسل في الكتاب لواضـح

***

أنسيت أنـ

()21

وإذا فطــث فإنــه نوعــان

()5

مشهد الحجيج
أما والـذي حـج المحبـون ببيتـه ** ولبوا له عنـد المهـل وأحرمـوا
وقد كشفوا تل الـرؤوس تواضـعاً ** لعزة من تعـدو الوجـود وتسـلم
يهلــون بالبيــداء لبيــ ربنــا ** ل الحمد والحمد الذي أنت تعلـم
دعــاهم فلبــوه رضــا ومحبــة ** فلما دعـوه كـان أقـرب مـنهم
وراحوا إلى التعريف يرجون رحمته ** ومغفــرة ممــن يجــود ويكــرم
فلله ذا الموقـف األعمـم الـذي ** كموقف يوم العرض بل ذا أعمم
ـه ** يباهي بهـم أمالكـه فهـو أكـرم
ـل جاللـ
ـار جـ
ـه الجبـ
ـدنوا بـ
ويـ
ـم
يقول عبـادي قـد أتـوني محبـة ** وإنـي بهـم بـرو أجـود وأرحـ
فأشــهدكم أنــي غفــرت ذنــوبهم ** وأعطيــتهم مــا أملــوه وأنعــم
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( )1ميقات أهل الشام الجحفة " ،رابغ"  ،وأهل نجد "قرن المنازل  ،وأهل اليمن "يلملـم"  ،وأهـل المدينـة
"ذوالحليفة" وتسمى "آبار علي  ،وأهل العراق "ذات عرق  ،ومن مرّ عليها .

( )2حج المتمتـع  :هو اإلحرام في أشهر الحج  ،والتحلل منه  ،ثم اإلحرام بالحج فـي الثـامن مـن ذي
الحجة  ،وهو األسهل واألفضل  ،وهو الذي أمر به الرسول أصحابه لقوله صلى اهلل عليه وسلم ( يـا

آل محمد  :من حج منكم  ،فليهلل بعمرة في حجه) .

( )3لحديث عائشة  :قالت  ( :طيبت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بيدي لحجة الوداع  ،للحل واإلحـرام
حين أحرم  ،وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت .

( )4الحج المبرور :هو ما كان على طريقة الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ،وليس فيه من اإلثم والمعصية.

( )5توسل المؤمنين بطاعة اهلل وأسمائه والعمل الصالح  ،توسل المشركين بدعائهم ألوليائهم الممثلة فـي
األصنام .
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
مت بفضل اهلل التحميل من موقعكم www.4kotob.com
نرجو منكم اخوايت األحباء املسامهة معنا يف نشر املوقع بني األصدقاء
واألقارب ويف املنتديات

يكن لنا مجيعا بإذن اهلل صدقة جارية
للمزيد من الكتب افتح www.4kotob.com
واهلل املوفق
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