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الرحيم الرحمن الله بسم

ماقدماة:
مان بالله ونعوذ إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه نحمده لله الحمد

يضلل ومان له، ماضل فل الله يهده مان أعمالنا، سيئات ومان أنفسنا، شرور
ًا أن ونشهد له، شريك ل وحده الله إل إله ل أن ونشهد له، هادي فل ماحمد

إلى بإحسان تبعهم ومان وأصحابه آله وعلى عليه الله صلى ورسوله عبده
ًا، وسلم الدين يوم بعد: أماا تسليم

السلم أركان أحد لنه الطاعات؛ وأجل العبادات أفضل مان الحج فإن
ًا به الله بعث الذي العبد دين يستقيم ل والتي وسلم، عليه الله صلى ماحمد

بها. إل

إل ماقبولة تكون ول الله إلى بها التقرب يستقيم ل العبادة كانت ولما
بأمارين:

يقصد ل الخإرة، والدار الله وجه بها يقصد بأن جل عز لله أحدهما: الخإلصا
سمعة. ول رياء بها

ً فيها وسلم عليه الله صلى النبي الثاني: اتباع صلى للنبي والتباع وفعلً، قول
وسلم، عليه الله صلى النبي سنة بمعرفة إل تحقيقه يمكن ل وسلم عليه الله

وسلم عليه الله صلى سنته يتعلم أن التباع تحقيق أراد لمن لبد كان لذلك
المشافهة، بطريق أو المكاتبة بطريق إماا بها، العلم أهل مان يتلقاها بأن

وخإلفوه وسلم عليه الله صلى النبي ورثوا الذين العلم أهل واجب مان وكان
سنة مان علموه ماا على وماعامالتهم وأخإلقهم عباداتهم يطبقوا أن أماته في

إليه؛ ويدعوهم الماة إلى ذلك يبلغوا وأن وسلم، عليه الله صلى نبيهم
ًا وسلم عليه الله صلى النبي مايراث لهم ليتحقق ً علم ًا وعمل ودعوة، وتبليغ

بالحق وتواصوا الصالحات وعملوا آمانوا الذين الرابحين مان وليكونوا
بالصبر. وتواصوا

ماا على فيها ماشيت والعمرة الحج بمناسك يتعلق فيما خإلصة وهذه
ًا والسنة الكتاب نصوصا مان أعرفه له خإالصة تكون أن تعالى الله مان راجي
لعباده. نافعة



: السفر  آداب

نية يستحضر أن العبادات مان غيره أو الحج إلى خإرج لمن ينبغي
ونفقاته وأفعاله أقواله لتكون أحواله؛ جميع في تعالى الله إلى التقرب
نوى. ماا امارئ لكل وإنما بالنيات، العمال فإنما تعالى، الله إلى له ماقربة
والشهاماة والسماحة الكرم ماثل الفاضلة بالخإلقا يتخلق أن وينبغي

هذا عليهم، السرور وإدخإال والبدن بالمال وإعانتهم رفقته إلى والنبساط
المحرماات. واجتناب العبادات مان عليه الله أوجب بما قياماه إلى بالضافة

مان حاجته فوقا ويستصحب السفر، وماتاع النفقة مان يكثر أن وينبغي
ًا ذلك الحاجات. مان يعرض لما احتياط

الله صلى النبي عن ورد ماا سفره وفي سفره عند يقول أن وينبغي
ذلك: ومان وسلم، عليه

فليذكر عليه استقر الله. فإذا قال: بسم ماركوبه على رجله وضع - إذا1
الله أكبر ليقل: "الله ثم المتنوعة المركوبات بتيسير عباده على الله نعمة
ربنا إلى وإنا ماقرنين له كنا وماا هذا لنا سخر الذي سبحان أكبر، الله أكبر

ماا العمل ومان والتقوى البر هذا سفرنا في نسألك إنا اللهم لمنقلبون،
في الصاحب أنت اللهم بعده، واطوعنا هذا سفرنا علينا هون اللهم ترضى،
المنظر وكآبة السفر وعثاء مان بك أعوذ إني الله الهل، في والخليفة السفر
والولد. والهل المال في المنقلب وسوء

ًا صعد إذا - التكبير2 ًا، ماكان ًا هبط إذا والتسبيح علو ًا. ماكان مانخفض
ً نزل - إذا3 مان فإن خإلق، ماا شر مان التاماات بكلمات فليقل: أعوذ مانزل

فيه. قالها الذي مانزله مان يرتحل حتى شيء يضره لم قالها

: المرأة  سفر
كان سواء ماحرم وماعها إل غيره أو للحج تسافر أن للمرأة يجوز ل
ً السفر ًا، أم طويل أم شابة كانت وسواء ل، أم نساء ماعها كان وسواء قصير
ًا، مع إل المرأة تسافر لوسلم: " عليه الله صلى النبي قول لعموم عجوز

محرم". ذي
المرأة قصورمحرم:  بل السفر من المرأة منع في والحكمة

أو تقهر أو تخدع فربما الرجال، ماطمع وهي نفسها عن والدفاع عقلها في
للطاماعين، ماطمع فيها ويكون شهواتها وراء فتندفع الدين ضعيفة تكون

ًا يكون أن يشترط ولذلك عنها؛ ويدافع عرضها ويصون يحميها والمحرم بالغ
له. عقل ل مان ول يبلغ لم الذي الصغير يكفي فل عاقلً،

ًا عليه تحرم مان وكل المرأة زوج والمحرم ًا تحريم أو بقرابة دائم
سبعة: القرابة من فالمحارم ماصاهرة، أو رضاعة

الب. قبل مان أو الم قبل مان سواء علوا وإن والجداد - الباء1
نزلوا. وإن البنات وأبناء البناء وأبناء - البناء2
لم. أو لب أو أشقاء اخإوة كانوا سواء - الخإوة3



أبناء أو الب مان اخإوة أبناء أو أشقاء اخإوة أبناء كانوا سواء الخإوة - أبناء4
الم. مان اخإوة

الم. مان أو الب مان أو شقيقات أخإوات أبناء كانوا سواء الخإوات - أبناء5
ًا كانوا سواء - العمام6 ًا أو أشقاء أعماما ًا أو الب مان أعماما الم. مان أعماما
ً كانوا سواء - الخإوال7 الم. مان أو الب مان أو أشقاء أخإوال

صلى النبي لقول القرابة؛ مان المحارم نظير الرضاع مان والمحارم
[ماتفقالنسب"  من يحرم ما الرضاع من يحرموسلم: " عليه الله

عليه].
بالمصاهرة: والمحارم

انوا سواء نزلوا وإن بناته وأبناء أبنائه وأبناء المرأة زوج - أبناء1 زوجمة مامن ك
بعدها. أو ماعها أو قبلها

قبممل ماممن أو أبيه قبل مان أجداده سواء علوا وإن وأجداده المرأة زوج - آباء2
أماه.

تثبممت الثلث وهممؤلء البنات بنات وأزواج البناء بنات وأزواج البنات - أزواج3
فممإن فسممخ أو طلقا أو بممموت فارقهمما ولو حتى العقد بمجرد فيهم المحرماية
لهؤلء. تبقى المحرماية

ماحارم يصيرون ل الزواج لكن علون، وإن الجدات وأزواج الماهات - أزواج4
يطممؤوا حممتى زوجماتهم بنممات بنممات أو زوجمماتهم أبنمماء بنات أو زوجاتهم لبنات

ًا الزوج صار الوطء حصل فإذا الزوجات، أو قبله زوج مان زوجته لبنات ماحرما
المممرأة علمى عقممد إذا أماا بعد، طلقها ولو بناتها وبنات أبنائها وبنات بعده زوج

ًا يكون ل فإنه الوطء قبل طلقها ثم لبنممات ول أبنائهمما لبنممات ول لبناتهمما ماحرما
بناتها.

: المسافر  صلة
وجدت وكلما ماشقة، ول فيه حرج ل والسهولة اليسر دين السلم دين

ًا، لليسر الله فتح المشقة ُكْم ُهَوتعممالى: ( الله قال أبواب َبببا َت َجَعببَل َوَمببا اْج
ُكْم ْي َل ّديِن ِفي َع اللببه صببلى النبببي )ٍ وقببال78َحَرٍج)ٍ (الحج:  ِمْن ال

دين عليه ر وسلم: "ال ال)1("يس ل  وق م أه م العل قة رحمه ه: المش الل
التيسير". تجلب

ًا المشقة ماظنة السفر كان ولما ذلك: فمن أحكاماه، خإففت غالب
ما الماء من معه كان أو الماء يجد لم إذا للمسافر التيمم - جواز1

قبممل الممماء على يصل أنه ظنه على غلب ماتى لكن وشربه، لكله يحتاجه
به. ليتطهر الماء إلى يصل حتى الصلة تأخإير فالفضل المختار الوقت خإروج

الرباعيببة الصببلة يقصببر أن المسببافر حببق فببي المشببروع - إن2
ولببو إليببه يرجببع أن إلببى بلده من يخرج حين من ركعتين فيجعلها

حيح في ثبت لما المدة؛ طالت اري ص ن)2(البخ ن  ع اس اب ي عب ه رض الل
الفتببح عببام بمكببة أقببام وسببلم عليببه الله صلى النبي "أن عنهما
ًا عشر تسعة عليببه اللببه صببلى النبببي وأقببام ركعببتين، يصلي يوم
ًا عشرين بتبوك وسلم الصلة". يقصر يوم

يسر". الدين "إن ) بلفظ39( رقم اليمان كتاب البخاري،  رواه )1(
).4298( رقم المغازي ) وفي1080( رقم التقصير كتاب البخاري،  صحيح )2(



ًا يصلي إماام خإلف المسافر صلى إذا لكن ًا يصمملي فإنه أربع ًا أربعمم تبعمم
أتممى الماام سلم فإذا أثنائها، في أو الصلة أول مان الماام أدرك سواء لمااماه
ليببؤتم المام جعل "إنماوسلم:  عليه الله صلى النبي لقول الربع؛ بتمام

ه" تختلفوا فل به اقمموله:  . وعممموم)3(علي م "فم لوا، أدركت ا فص وم
ي عباس ابن . وسئل)1(فأتموا" فاتكم ه رض ا الل ا: ما ال عنهم افر ب المس
ًا انفرد إذا ركعتين يصلي .السنة" "تلكفقال:  بمقيم، ائتم إذا وأربع

ًا، صمملى الماممام ماع صلى إذا عنهما الله رضي عمر ابن وكان وإذا أربعمم
السفر" . في ركعتين. "يعني صلى وحده صلى

المغرب وبين والعصر الظهر بين يجمع أن المسافر حق في المشروع - إن3
ًا يكون أن ماثل الجمع، إلى احتاج إذا والعشاء والفضممل سمميره، فممي ماسممتمر

التأخإير. أو التقديم جمع مان به الرفق هو ماا يفعل أن حينئذ
ً يكممون أن ماثمماله يجمممع، ل فإنه الجمع إلى ماحتاج غير كان إذا أماا نممازل

ل فهممذا الثانيممة، الصمملة وقممت دخإممول بعممد إل مانه يرتحل أن يريد ل ماحل في
الجمع. إلى به حاجة ل لنه وقته؛ في فرض كل يصلي بل يجمع

المواقيت:
ليحممرم وسمملم عليممه الله صلى النبي عينها التي الماكنة هي المواقيت

خإمسة: والمواقيت العمرة، أو الحج أراد مان مانها
(الحسمماء) وبينممه الناس بعض (أبيارعلي) ويسميه ويسمى الحليفة الول: ذو

غيرهم. مان به مار ومان المدينة أهل مايقات وهو ماراحل، عشر نحو ماكة وبين
وقممد ماراحممل، خإمممس نحممو ماكممة وبين بينها قديمة قريبة وهي الثاني: الجعفة

وماممن الشممام أهممل مايقات وهي رابغ، مان بدلها يحرماون الناس فصار خإرجت
غيرهم. مان بها مار

وهممو مارحلممتين، نحممو ماكممة ويبممن بينه بتهاماة ماكان أو جبل وهو الثالث: يلملم
غيرهم. مان به مار ومان اليمن أهل مايقات

وهمو مارحلممتين، نحممو ماكممة وبيمن (السيل) بينممه ويسمى المنازل الرابع: قرن
غيرهم. مان به مار ومان نجد أهل مايقات

وهمي مارحلتممان، ماكممة وبيممن (الضممريبة) بينهما ويسمممى عممرقا الخاماس: ذات
غيرهم. مان بها مار ومان العراقا أهل مايقات

فيحممرم ماكانه مايقاته فإن المواقيت هذه مان ماكة إلى أقرب كان ومان
ًا طريقممه كممان وماممن ماكممة، ماممن ماكة أهل حتى مانه ً أو يمينمم هممذه ماممن شمممال

طممائرة فممي كان ومان إليه، المواقيت أقرب يحاذي حين يحرم فإنه المواقيت
قبممل الحممرام ثيمماب ويلبممس فيتممأهب فوقا، مان الميقات حاذى إذا يحرم فإنه

هممذا تممأخإيره، يجمموز ول الحممال، في الحرام نوى حاذاه فإذا الميقات، ماحاذاة
الميقممات فيحمماذي العمممرة أو الحج يريد وهو الطائرة في يكون الناس وبعض

ماممن لنه يجوز؛ ل وهذا المطار، في ينزل حتى إحراماه يؤخإر بل مانه يحرم ول

).417( رقم الصلة كتاب ) وماسلم،722( رقم الذان كتاب البخاري،  رواه )3(
رقم الصلة وماواضع المساجد كتاب ) وماسلم،635( رقم الذان كتاب البخاري،  رواه )1(
)603.(



العمممرة ول الحممج يريممد ل وهممو بالميقممات ماممر لو تعالى. نعم الله حدود تعدي
عليه. شيء ول نيته ماكان مان يحرم فإنه العمرة أو الحج نوى ذلك بعد ولكنه

ماكممة يريممد وإنممما العمرة ول الحج يريد ل وهو المواقيت بهذه مار ومان
ل فممإن الغممراض ماممن غيرهمما أو علج أو علممم طلب أو تجارة أو قريب لزيارة
اللممه صمملى النممبي أن عنهما الله رضي عباس ابن لحديث الحرام؛ عليه يجب
مبن عليهبن أتببى ولمببن لهن "هنقال:  ثم المواقيت وقت وسلم عليه
يريممد بمن الحكم فعلق ،)1ٍ(العمرة" أو الحج يريد كان لمن أهلهن غير
الحممرام عليه يجب ل والعمرة الحج يريد ل مان أن فمفهوماه العمرة، أو الحج
يجممب ل والحج الفرض، أدى مان على واجبة غير العمرة أو الحج وإرادة مانها،
زاد فمببا مرة "الحجوسلم:  عليه الله صلى النبي لقول مارة؛ إل العمر في

لممه ليحصل بالنسك التطوع مان نفسه يحرم أل الولى لكن )2ٍ(تطوع" فهو
والمنة. الحمد ولله الوقت، هذا في الحرام لسهولة الجر

: النساك  أنواع
وقران. وإفراد، ثلثة: تمتع، النساك
ي وحمدها بمالعمرة يحرم أن فالتمتع إذا الحمج، أشمهر ف ماكمة وصمل ف

الثممامان اليمموم وهو التروية يوم كان فإذا قصر، أو وحلق للعمرة وسعى طاف
أفعاله. بجميع وأتى وحده بالحج أحرم الحجة ذي مان

سعى ثم للقدوم طاف ماكة وصل فإذا وحده، بالحج يحرم أن والفراد
ًا يبقممى بممل إحراماه مان يحل ول يقصر، ول يحلق ول للحج، يحممل حممتى ماحرمامم

طممواف بعممد مامما إلممى الحممج سممعى أخإر وإن العيد، يوم العقبة جمرة رماي بعد
بأس. فل الحج

ًا، والحممج بممالعمرة يحرم أن والقران ً بممالعمرة يحممرم أو جميعمم ثممم أول
المفممرد كعمممل القممارن وعمممل طوافهمما، فممي الشروع قبل عليها الحج يدخإل

النواع هذه وأفضل عليه، هدي ل والمفرد هدي عليه القارن أن سواء،إل
وسبلم عليبه اللببه صببلى النببي ببه أمببر البذي وهبو التمتع الثلثاة

ًا النسان أحرم لو حتى عليه وحثهم أصحابه ًا أو قارن فببإنه مفببرد
ًا ليصير عمرة إلى إحرامه يقلب أن عليه يتأكد أن بعببد ولببو متمتع
حجممة عام وسعى طاف لما وسلم عليه الله صلى النبي لن وسعى؛ طاف
عمممرة إحراماممه يقلممب أن هممدي ماعممه ليممس مان كل أمار أصحابه وماعه الوداع

الببذي مثببل لفعلببت الهببدي سببقت أنببي "لولوقممال:  ويحممل ويقصممر
.)1ٍ(به" أمرتكم

ًا بالعمرة النسان يحرم وقد هذا ماممن يتمكممن ل ثم الحج إلى بها ماتمتع
العمممرة علممى الحج يدخإل الحال هذه ففي بعرفة؛ الوقوف قبل العمرة إتمام

ًا، ويصير بمثالين: لذلك ولنمثل قارن
أو فحاضممت الحج إلى بها ماتمتعة بالعمرة أحرمات الول: امارأة المثال

فممي فإنهمما بعرفممة؛ الوقمموف وقت جاء حتى تطهر ولم تطوف أن قبل نفست
إحراماها في فتستمر قارنة، وتكون العمرة على الحج إدخإال تنوي الحال هذه

).1181( رقم الحج كتاب ) وماسلم،1526( رقم الحج كتاب البخاري،  رواه )1(
( رقم الحج ماناسك كتاب ) والنسائي،1721( رقم المناسك كتاب داود، أبو  رواه )2(

).2886( رقم المناسك كتاب مااجة، ) وابن2620
).1568( رقم الحج كتاب البخاري،  رواه )1(



والمروة الصفا بين تسعى ول بالبيت تطوف ل أنها غير الحاج يفعله ماا وتفعل
وتغتسل. تطهر حتى

ًا بالعمرة أحرم الثاني: إنسان المثال لممه فحصممل الحممج إلممى بها ماتمتع
الحممج إدخإممال ينمموي فممإنه عرفممة، يمموم قبل ماكة إلى الدخإول مان يمنعه عائق
ًا، ويكون العمرة على الحاج. يفعله ماا ويفعل إحراماه في فيستمر قارن



: الهدي    يلزماه الذى المحرم
المفرد. دون والقارن المتمتع هو الهدي يلزماه الذي المحرم

شموال دخإمول بعد أي الحج أشهر في بالعمرة يحرم الذي هو فالمتمتع
شممهر دخإممول قبممل بممالعمرة أحرم فإن عاماه، في بالحج يحرم ثم مانها، ويحل
ل، أم بمكمة رماضمان صمام قد كان وسواء عليه هدي فل بمتمتع فليس شوال
كممان فمممتى العمممرة، إحممرام بعقد العبرة وإنما له أثر ل بمكة رماضان فصيام

فهممو شمموال شممهر دخإول بعد كان وإن عليه، هدي فل شوال شهر دخإول قبل
العمموام بعممض يعتقممده مامما الوجوب. وأماا شروط تمت إذا الهدي يلزماه ماتمتع

يصممم لم ومان عليه هدي فل بمكة صام مان وأن رماضان بصيام العبرة أن مان
صحيح. غير اعتقاد فهذا هدي، فعليه بها

ًا والحج بالعمرة يحرم الذي فهو القارن وأماا ثم بالعمرة يحرم أو جميع
المتمتممع علمى الهممدي يجممب ول طوافهمما، فمي الشروع قبل عليها الحج يدخإل

ماممن كانمما فممإن الحممرام، المسممجد حاضري مان يكونا ل أن بشرط إل والقارن
عليهما. هدي فل الحرام المسجد حاضري

بحيث مانه قريبين كانوا ومان الجرم أهل هم الحرام المسجد وحاضروا
ًا تعد ماسافة الحرم وبين بينهم يكون ل ل فممإنه ونحمموهم، الشرائع كأهل سفر

ماسافة وبينه بينهم يكون بحيث الحرم مان بعيدين كانوا مان وأماا عليهم، هدي
ًا تعد الهدي. يلزماهم فإنه جدة كأهل سفر

ورجممع غيره أو علم لطلب غيرها إلى سافر ثم ماكة أهل مان كان ومان
ًا إليها إل ماكممة وهي وسكناه إقاماته بمحل العبرة لن عليه؛ هدي ل فإنه ماتمتع

ًا إليها رجع إذا فإنه للسكنى ماكة غير إلى انتقل إذا لنمه الهمدي؛ يلزمامه ماتمتع
الحرام. المسجد حاضري مان ليس حينئذ

فببي تجببزئ شبباة والقببارن المتمتببع علببى الببواجب والهدي
أيبام ثالثاة فصيام يجد لم فإن بقرة، سبع أو بدنة سبع أو الضحية

فممي الثلثممة اليممام يصوم أن ويجوز أهله، إلى رجع إذا وسبعة الحج في
الحجة، ذي مان عشر والثالث عشر والثاني عشر الحادي وهي التشريق أيام

ول العيممد يمموم يصمموماها ل لكن العمرة إحرام بعد ذلك قبل يصوماها أن ويجوز
ونهممى العيممدين يمموماي صوم عن نهى وسلم عليه الله صلى النبي لن بعرفة؛

ام همذه يصموم أن ويجموز بعرفمة، عرفمة يموم صموم عن ماتواليمة الثلثمة الي
إذا فيصمموماها الباقية السبعة وأماا التشريق، أيام عن يؤخإرها ل لكن وماتفرقة

ماتفرقة. شاء وإن ماتوالية، صاماها شاء إن أهله إلى رجع
قبممل ذبح فمن بعده، أيام وثلثة العيد، يومأربعة:  الهدي ذبح وأيام

عليممه اللممه صمملى النممبي لن الهممدي؛ عن تجزئه ل لحم شاة فشاته اليام هذه
اللممه صمملى قممال وقد النسك مان والهدي العيد، يوم قبل هديه يذبح لم وسلم
قممال: "كممل أنه عنه الحديث وفي" )1ٍ(مناسككم عني "خذواوسلم:  عليه
العيد. بعد التي الثلثة اليام هي التشريق ذبح" وأيام التشريق أيام

ً اليام هذه في الذبح ويجوز ًا ليل ًا أفضل. ويجوز النهار لكن ونهار أيضمم
للفقممراء أنفع بمكة الذبح يكون أن إل أفضل مانى في لكن ماكة وفي مانى في

) بلفظ1970( رقم المناسك كتاب داود، ) وأبو1297( رقم الحج كتاب ماسلم،  رواه )1(
آخإر.



ًا مانى في به النتفاع يكون بحيث وعلممى وأنفممع، أصمملح هممو ماا يتبع فإنه يسير
بأس. فل بمكة وذبحه عشر الثالث اليوم إلى هديه أخإر فلو هذا

الهممدي يجد لم مان على الصيام أو القادر على الهدي إيجاب أن واعلم
ًا ليس ًا أو العبد على غرما النسممك إتمممام ماممن هممو وإنممما فائممدة، بل لبدنه إتعاب

عبممادتهم كمممال فيممه مامما لعبمماده شرع حيث وإحسانه الله رحمة ومان وإكماله
ماخلوفممة فيممه والنفقممة درجمماتهم ورفعممة أجرهممم وزيممادة ربهممم إلممى وتقربهم
يحسممبون ول الفائدة هذه يلحظون ل الناس مان وكثير ماشكور، فيه والسعي

لسمقاطه ويسمعون الهمدي، وجموب مامن يتهربون فتجدهم حسابه الجر لهذا
الهممدي عليمه يجممب أل أجمل مان وحده الحج يفرد بعضهم إن حتى وسيلة بكل

لها. التنبه ينبغي غفلة وهذه الهدي، وأجر التمتع أجر أنفسهم فيحرماون

: العمرة  صفة
يغتسل كما ويغتسل ثيابه، مان يتجرد أن فالمشروع بالعمرة يحرم أن أراد إذا

ول ولحيتممه، رأسممه في غيره أو عود دهن مان يجد ماا بأطيب ويتطيب للجنابة،
اللممه رضي عائشة حديث مان الصحيحين في لما الحرام بعد ذلك بقاء يضره
يحببرم أن أراد إذا وسببلم عليببه اللببه صببلى النبببي "كانقالت:  عنها

بعد ولحيته رأسه في المسك وبيص أرى ثام يجد ما بأطيب تطيب
ذلك".

حببتى والنساء الرجال حق في سنة الحرام عند والغتسال
بنممت أسممماء أماممر وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي لن والحائض؛ النفساء

.. ثممم)1(وتحممرم بثمموب وتسممتثفر إحراماهمما عند تغتسل أن نفست حين عميس
الحممائض غيممر – يصمملي ثممم الحممرام، ثيمماب يلبممس والتطيممب الغتسممال بعممد

بهممما ينمموي ركعممتين صلى وإل فريضة وقت في كان إن الفريضة – والنفساء
لبيك، اللهم لبيك عمرة، وقال: لبيك أحرم الصلة مان فرغ فإذا الوضوء، سنة
لممك. يرفممع شممريك ل والملممك لممك والنعمة الحمد إن لبيك، لك شريك ل لبيك

بجنبها. مان يسمع ماا بقدر تقوله والمرأة بذلك، صوته الرجل
ًا الحرام يريد مان كان وإذا فإنه نسكه إتمام عن يعوقه عائق مان خإائف

حببابس حبسني إنعقممده:  عنممد فيقممول الحممرام عنممد يشممترط أن ينبغي
أو ماممرض مامن نسمكي إتممام عمن مامانع مانعني أي حبستني حيث فمحلي

أماممر وسمملم عليه الله صلى النبي لن إحراماي؛ مان أحل فإني غيرهما أو تأخإر
"إنوقممال:  تشممترط أن ماريضة وهي الحرام أرادت حين الزبير بنت ضباعة

مامن يمنعممه مامما لممه وحصممل اشترط فمتى ،)2ٍ(استثنيت" ما ربك على لك
عليه. شيء ول يحل فإنه نسكه إتمام

ن يعوقه عائق من يخاف ل من وأما ام ع ل فبإنه نسبكه إتم
لببم وسببلم عليببه اللببه صببلى النبببي لن يشببترط؛ أن لببه ينبغببي

بنببت ضببباعة بببه أمر وإنما أحد، كل بالشتراط يأمر ولم يشترط،
بها. المرض لوجود الزبير

).1218( رقم الحج كتاب ماسلم،  رواه )1(
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ًا التلبيممة ماممن يكممثر أن للمحممرم وينبغممي الحمموال تغيممر عنممد خإصوصمم
ًا، يعلو أن ماثل والزماان ًا، ينزل أو مارتفع وأن النهممار، أو الليل يقبل أو مانخفض

النار. مان برحمته ويستعيذ والجنة، رضوانه بعدها الله يسأل
يبتببدئ أن إلببى الحببرام مببن العمببرة في مشروعة والتلبية

جمببرة برمببي يبتببدئ أن إلببى الحببرام مببن الحببج وفي بالطواف،
العيد. يوم العقبة

اللممه صمملى النممبي لن لممدخإولها؛ يغتسممل أن ماكممة مان قرب إذا وينبغي
اليمنممى رجله قدم الحرام المسجد دخإل فإذا دخإوله، عند اغتسل وسلم عليه

اغفببر اللهم الله، رسول على والسلم والصلة الله، "بسموقال: 
وبببوجهه العظيم، بالله أعوذ رحمتك، أبواب لي وافتح ذنوبي، لي

إلممى يتقممدم ثمممالرجيببم"  الشببيطان من القديم وبسلطانه الكريم،
لمم فمإن ويقبلمه، اليمنمى بيمده الحجر فيستلم الطواف ليبتدئ السود الحجر
فممإنه بيممده اسممتلماه يتيسممر لممم فممإن بهمما، اسممتلمه إن يممده قبل تقبيله يتيسر

فيممؤذي يزاحممم أل والفضل يقبلها، ول إشارة بيده إليه ويشير الحجر يستقبل
قممال أنممه وسمملم عليه الله صلى النبي عن الحديث في لما بهم ويتأذى الناس

فتببؤذي الحجببر علببى تزاحببم ل قببوي رجببل إنببك عمببر، "يببالعمممر: 
وكبر". وهلل فاستقبله وإل فاستلمه خلوة وجدت إن الضعيف،

ًا اللهببم أكبببر، واللببه الله بسمالحجر:  استلم عند ويقول إيمانبب
ًا بك، ًا بعهببدك، ووفاء بكتابك، وتصديق محمببد نبيببك لسببنة واتباعبب

وسلم. عليه الله صلى
اليممماني الركممن بلغ فإذا يساره، عن البيت ويجعل اليمين ذات يأخإذ ثم

الحجر وبين بينه ويقول عليه يزاحم فل يتيسر لم فإن تقبيل، غير مان استلمه
َناالسود: ( ّب َنا َر ِت َيا ِفي آ ْن ّد َنًة ال َنًة اْلِخَرِة َوِفي َحَس َنببا َحَس َذاَب َوِق َعبب

ّناِر بالحجر مار وكلما والخإرة، الدنيا في والعافية العفو أسألك إني ). اللهمال
القممرآن، وقممراءة ودعمماء ذكر مان أحب ماا طوافه بقية في ويقول كبر السود

الله. ذكر لقاماة الجمار ورماي والمروة وبالصفا بالبيت الطواف جعل فإنما
يفعممل أن للرجممل ينبغي يقدم ماا أول الطواف أعني الطواف هذا وفي

شيئين:
وصممفة انتهببائه، إلببى الطببواف ابتبداء مبن الضطباعأحدهما: 

كتفممه علممى وطرفيممه اليمممن إبطممه داخإممل ردائممه وسممط يجعممل أن الضطباع
إذا اليسر، الته إلمى رداءه أعماد الطمواف مامن فمرغ ف لن الطمواف؛ قبمل ح

فقط. الطواف ماحله الضطباع
والرماممل فقببط، الولببى الثلثاببة الشببواط فببي الرملالثاني: 

فليممس الباقيممة الربعممة الشممواط وأمامما الخطوات، ماقاربة ماع المشي إسراع
كعادته. يمشي وإنما رمال فيها

فقممرأ إبراهيممم ماقممام إلممى تقممدم أشممواط سممبعة الطممواف أتممم فممإذا
ُذوا( ّتِخ ِم ِمْن َوا ْبَراِهيَم َمَقا ّلًى ِإ فممي يقممرأ خإلفممه ركعممتين صلى ) ثمُمَص

ّيَها َيا ُقْلالفاتحة: ( بعد الولى َكاِفُروَن َأ ْل ّلببُه ُهببَو ُقببْلالثانية: ( ) وفيا ال
ٌد الفاتحة. ) بعدَأَح

إن فاسممتلمه السممود الحجممر إلممى رجممع الركعممتين صمملة مان فرغ فإذا
له. تيسر



َة الّصَفا ِإّنقرأ: ( الصفا مان دنا فإذا المسعى إلى يخرج ثم ْلَمببْرَو َوا
ِئِر ِمْن ّله َشَعا ويرفممع فيسممتقبلها الكعبممة يرى حتى الصفا على يرقى ) ثمال
عليه الله صلى النبي دعاء مان يدعو. وكان أن شاء ماا ويدعو الله فيحمد يديه

الحمببد ولببه الملببك لببه له، شريك ل وحده الله إل إله "لهنا:  وسلم
ونصببر وعده، أنجز وحده، الله إل إله قدير. ل شيء كل على وهو

ذلك". بين ويدعو مارات ثلث ذلك يكرر وحده، الحزاب وهزم عبده،
ًا، المروة إلى الصفا مان ينزل ثم ركممض الخإضممر العلممم بلممغ فإذا مااشي

ًا ًا ركض عليمه اللمه صلى النبي عن روي فقد يؤذي، ول يستطيع ماا بقدر شديد
وفممي إزاره، به يدور السعي شدة مان ركبتاه ترى حتى يسعى كان أنه وسلم

الثمماني الخإضممر العلممم بلممغ السممعي. فممإذا شممدة ماممن ليدور مائزره لفظ: وأن
ويرفممع القبلممة ويسممتقبل عليهمما، فيرقممى المروة إلى يصل حتى كعادته ماشى

فمي فيمشمي الصفا إلى المروة مان ينزل ثم الصفا، على قاله ماا ويقول يديه
أول فعممل كما فعل الصفا وصل فإذا سعيه، ماوضع في ويسعى ماشيه، ماوضع
الممروة إلمى الصمفا مان ذهابه أشواط، سبعة يكمل حتى المروة وهكذا مارة،

أحممب ماا سعيه في ويقول آخإر، شوط الصفا إلى المروة مان ورجوعه شوط،
وقراءة. ودعاء ذكر مان

امارأة كانت وإن رجلً، كان إن رأسه حلق أشواط سبعة سعيه أتم فإذا
أنملة. قدر كل مان تقصر فإنها

ً الحلق يكون أن ويجب  بممه يعم التقصير وكذلك الرأس، لجميع شامال
عليممه اللممه صمملى النبي لن التقصير؛ مان أفضل والحلق الرأس، جهات جميع
ًا للمحلقين دعا وسلم ًا الحممج وقممت يكممون أن إل ماممرة، وللمقصرين ثلث قريبمم
للحلق الرأس ليبقى التقصير الفضل فإن الرأس؛ شعر لنبات يتسع ل بحيث

المموداع حجممة في أصحابه أمار وسلم عليه الله صلى النبي أن بدليل الحج في
الحجة. ذي مان الرابع صبيحة كان قدوماهم لن للعمرة؛ يقصروا أن

العمببرة: الحببرام، فتكببون العمببرة تمببت العمببال وبهببذه
منهببا يحببل ذلببك بعد ثام التقصير، أو والحلق والسعي، والطواف،

ً إحللً والطيببب اللببباس مببن المحلببون يفعلببه كمببا ويفعببل كامل
ذلك. وغير النساء وإتيان

: الحج  صفة
ضممحى بالحج أحرم الحجة ذي مان الثامان يوم وهو التروية يوم كان إذا

الغسممل مامن بممالعمرة إحراماممه عنممد ويفعممل مانممه، الحممج أراد الممذي ماكانه مان
كصمفة الحج في التلبية وصفة ويلبي، بالحج الحرام فينوي والصلة، والطيب

ًا لبيكهنا:  يقول أنه إل العمرة في التلبية عمممرة. وإن لبيممك قمموله بممدل حج
ًا كان حبسممني فقمال: "وإن اشممترط حجممه إتمممام مامن يمنعممه عمائق مان خإائف

ًا يكن لم حبستني" وإن حيث فمحلي حابس يشترط. لم خإائف
والعشمماء والمغممرب والعصممر الظهممر بهمما فيصمملي مانممى إلممى يخرج ثم

ًا والفجر بمنى يقصر كان وسلم عليه الله صلى النبي لن جمع؛ غير مان قصر
أهممل ويقصممر ركعتين، الرباعية الصلة جعل ماعلوم هو كما والقصر يجمع، ول

كممان وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي لن ومازدلفة؛ وعرفة بمنى وغيرهم ماكة



كممان ولو بالتمام، يأمارهم ولم ماكة أهل وماعه الوداع حجة في بالناس يصلي
ًا الفتح. عام به أمارهم كما به لمارهم عليهم واجب

بنمممرة فنممزل عرفة إلى مانى مان سار عرفة يوم الشمس طلعت فإذا
زالممت سممنة. فممإذا بنمممرة النممزول لن حممرج؛ فل وإل لممه تيسر إن الزوال إلى

فعممل كما تقديم جمع بينهما يجمع ركعتين على والعصر الظهر صلى الشمس
والدعاء. الوقوف وقت ليطول وسلم عليه الله صلى النبي

ويدعو وجل، عز الله إلى والتضرع والدعاء للذكر الصلة بعد يتفرغ ثم
ًا أحب بما ً يديه رافع استقبال السنة لن خإلفه؛ الجبل كان ولو القبلة ماستقبل

وقممال: الجبممل عنممد وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي وقف وقد الجبل، ل القبلة
.)1(عرنة" بطن عن وارفعوا ماوقف، كلها وعرفة هاهنا "وقفت

العظيم: الموقف ذلك في وسلم عليه الله صلى النبي دعاء أكثر وكان
شمميء كممل علممى وهممو الحمممد وله الملك له له، شريك ل وحده الله إل إله "ل

قدير".
بالحمماديث أصممحابه ماممع بالتحممدث يسممتجم أن وأراد مالل له حصل فإن

ًا المفيدة الكتب مان تيسر ماا قراءة أو النافعة اللممه بكممرم يتعلق فيما خإصوص
ًا، ذلك كان اليوم ذلك في الرجاء جانب ليقوى هباته وجزيل إلى يعود ثم حسن
خإيممر فممإن بالممدعاء، النهممار آخإر اغتنام على ويحرصا ودعائه، الله إلى التضرع
عرفة. يوم دعاء الدعاء

المغممرب صمملى وصمملها مازدلفممة. فممإذا إلممى سممار الشمس غربت فإذا
ًا والعشاء المغممرب يصمملي فممإنه الخإرة العشاء قبل مازدلفة يصل أن إل جمع

هممذا وقتهمما، في فيصليها الخإرة العشاء وقت يدخإل حتى ينتظر ثم وقتها، في
اللممه رضممي ماسممعود ابممن عن البخاري صحيح المسألة. وفي هذه في أراه ماا

ًا أو بالتعمممة الذان حين المزدلفة أتى "أنه عنه ً بممرجل فممأمار ذلممك، ماممن قريبمم
فتعشممى، بعشائه دعا ثم ركعتين، بعدها وصلى المغرب صلى ثم وأقام فأذن

روايممة: "فصمملى ركعممتين" وفممي العشمماء صمملى ثممم وأقام فأذن ً رجل أمار ثم
بينهما". والعشاء وإقاماة بأذان وحدها صلة كل الصلتين

ًا كان إن لكن بمأس فل غيرهممما أو مامماء قلممة أو لتعب الجمع إلى ماحتاج
بعممد إل مازدلفممة يصل أل يخشى كان وإن العشاء، وقت يدخإل لم وإن بالجمع
يممؤخإر أن يجمموز ول مازدلفممة، إلممى الوصممول قبممل ولو يصلي فإنه الليل نصف

الليل. نصف بعد ماا إلى الصلة
ًا الفجر صلى الفجر تبين فإذا بمزدلفة، ويبيت ثممم وإقاماممة، بأذان مابكر

ًا، يسممفر حممتى أحب بما ودعا وكبره الله فوحد الحرام المشعر قصد وإن جممد
صملى النمبي لقمول ماكممانه؛ في دعا الحرام المشعر إلى الذهاب له يتيسر لم

ه ه الل لم علي ت وس ا "وقف ع هاهن ا وجم ف" كله ون)1(ماوق ال  ويك ر ح اذك
ً والدعاء ًا القبلة ماستقبل يديه. رافع

ًا أسفر فإذا وادي فممي ويسرع مانى إلى الشمس تطلع أن قبل دفع جد
ماكممة يلممي ماممما الخإيممرة وهي العقبة جمرة رماى مانى إلى وصل فإذا ماحسر،

التمممر نممواة بقممدر واحممدة كممل الخإممرى، بعممد واحممدة ماتعاقبات حصيات بسبع
ًا، ًا، كممان إن رأسممه حلق ثم هديه ذبح فرغ حصاة. فإذا كل ماع يكبر تقريب ذكممر

).1218( رقم الحج كتاب ماسلم،  رواه )1(
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ويسممعى فيطمموف لمكممة ينممزل ثممم الحلممق، دون التقصممير فحقها المرأة وأماا
للحج.

الرماممي بعممد للطممواف ماكممة إلممى النممزول أراد إذا يتطيممب أن والسممنة
عليممه اللممه صمملى النممبي أطيممب عنها: "كنممت الله رضي عائشة قول والحلق؛

.)2(بالبيت" يطوف أن قبل ولحله يحرم، أن قبل لحراماه وسلم
الحادي اليوم ليلتي بها فيبيت مانى إلى يرجع والسعي الطواف بعد ثم

اليمموماين فممي الشمس زالت إذا الثلث الجمرات ويرماي عشر، والثاني عشر
ًا للرماي يذهب أن والفضل الولممى الجمرة فيرماي بأس، فل ركب وإن مااشي

حصمميات بسممبع الخيممف ماسممجد تلممي التي وهي ماكة عن الجمرات أبعد وهي
ً يتقممدم ثممم حصمماة، كممل ماممع ويكبر الخإرى، بعد واحدة ماتعاقبات ويممدعو قليل

ً دعاء يسممهل بممما دعمما والدعاء الوقوف طول عليه شق فإن أحب، بما طويل
ً ولو عليه السنة. ليحصل قليل

كممل ماممع يكممبر ماتعاقبممات، حصمميات بسممبع الوسممطى الجمرة يرماي ثم
ً فيقف الشمال ذات يأخإذ ثم حصاة، ًا القبلة ماستقبل دعمماء ويممدعو يممديه رافع
ً الوقمموف يممترك أن ينبغممي ول يتيسممر، ماا بقدر وقف وإل عليه تيسر إن طويل
ً إمامما يهملممه الناس مان وكثير سنة، لنه للدعاء ًا، أو جهل أضمميعت وكلمما تهاونم
وتموت. تترك لئل أؤكد الناس بين ونشرها فعلها كان السنة

اة كل ماع يكبر ماتعاقبات حصيات بسبع العقبة جمرة يرماي ثم ثمم حص
بعدها. يدعو ول ينصرف

ن ونزل تعجل شاء فإن عشر، الثاني اليوم في الجمار رماي أتم فإذا ما
بعممد الثلث الجمممار ورماممى عشممر الثممالث ليلممة بهما فبات تأخإر شاء وإن مانى،

اليمموم ماممن الشمممس تغرب أن إل يجب ول أفضل، والتأخإر سبق، كما الزوال
بعممد الثلث الجمممار يرماممي حممتى التممأخإر يلزماممه فممإنه بمنممى وهو عشر الثاني

بغيمر عشمر الثماني اليموم فمي بمنمى الشممس عليمه غربت لو ولكن الزوال،
السمميارات زحممام بسممبب تممأخإر لكممن وركممب ارتحل قد يكون أن ماثل اخإتياره
اخإتياره. بغير الغروب إلى تأخإره لن التأخإر؛ يلزماه ل فإنه ونحوه؛

للمموداع؛ يطمموف حممتى يخممرج لممم بلممده إلممى ماكة مان الخروج أراد فإذا
عهممده آخإممر يكممون حممتى أحممد ينفممر وسمملم: "ل عليممه اللممه صمملى النبي لقول

خإفممف أنه إل بالبيت عهدهم آخإر يكون أن الناس رواية: "أمار  وفي)1(بالبيت"
عند يقفا أن ينبغي ول وداع، عليهما ليس والنفساء  فالحائض)2(الحائض" عن
وسلم. عليه الله صلى النبي عن وروده لعدم للوداع الحرام المسجد باب

فإن للسفر، يرتحل أن أراد إذا بالبيت عهده آخإر الوداع طواف ويجعل
فل طريقممه في حاجة اشترى أو رحله تحميل أو رفقة لنتظار الوداع بعد بقي
السممفر يريممد أن ماثممل سممفره تأجيل ينوي أن إل الطواف يعيد ول عليه، حرج
فمإنه ماثلً، النهمار آخإممر إلممى السممفر يؤجممل ثم للوداع، فيطوف النهار أول في

بالبيت. عهده آخإر ليكون الطواف إعادة يلزماه
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: النبوى   المسجد زيارة
زيممارة فلينو بعده أو الحج قبل النبوي المسجد يزور أن الحاج أحب إذا
يكممون ل التعبممد وجممه علممى الرحممال شممد فممإن القبر، زيارة ل النبوي المسجد

والمسممجد الحممرام، الثلثممة: المسممجد للمسمماجد يكممون وإنممما القبور، لزيارة
عليممه اللممه صلى النبي عن الثابت الحديث في كما القصى والمسجد النبوي،
الحممرام، ماسمماجد: المسممجد ثلثممة إلممى إل الرحممال تشممد قممال: "ل أنه وسلم

.)1(القصى" والمسجد هذا، وماسجدي
 

وقممال: "بسممم لممدخإوله اليمنممى رجلممه قممدم النبوي المسجد وصل فإذا
لممي وافتممح ذنمموبي لممي اغفممر اللهممم اللممه، رسول على والسلم والصلة الله،

ماممن القممديم وبسمملطانه الكريممم، وبمموجهه العظيم، بالله أعوذ رحمتك، أبواب
الروضممة فممي صمملته تكممون أن شاء. والولى ماا يصلي الرجيم" ثم الشيطان

بينهممما مامما لن قممبره؛ فيهمما الممتي وحجرتممه اللممه صلى النبي مانبر بين ماا وهي
عليممه اللممه صمملى النممبي قممبر زيممارة وأراد صمملى فإذا الجنة، رياض مان روضة
اللممه ورحمممة النبي أيها عليك وليقل: السلم ووقار بأدب أمااماه فيقف وسلم

إبراهيممم علممى صممليت كممما ماحمممد آل وعلممى ماحمد على صل اللهم وبركاته،
ماحمممد آل وعلممى ماحمممد علممى بارك اللهم ماجيد، حميد إنك إبراهيم آل وعلى

رسول أنك ماجيد. أشهد حميد إنك إبراهيم آل وعلى إبراهيم على باركت كما
ًا، الله وجاهممدت الماممة، ونصممحت الماانممة، وأديت الرسالة، بلغت قد وأنك حق
أماته. عن نبيا جزى ماا أفضل أماتك عن الله فجزاك جهاده، حق الله في

ً اليمين ذات يأخإذ ثم عنه. ويترضى الصديق بكر أبي على فيسلم قليل
ً اليميممن ذات يأخإممذ ثممم ًا قليل الخطمماب بممن عمممر علممى فيسمملم أيضمم
فحسب. ماناسب بدعاء عنهما الله رضي بكر ولبي له دعا وإن عنه، ويترضى

بها الطواف أو النبوية الحجرة بمسح الله إلى يتقرب أن لحد يجوز ول
إل يكممون ل اللممه إلى التقرب لن القبلة؛ يستقبل بل الدعاء حال يستقبلها ول
البتداع. على ل التباع على مابناها والعبادات ورسوله، شرعه بما

لن غيممره؛ قممبر ول وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي قبر تزور ل والمرأة
لكن والسرج، المساجد عليها والمتخذين القبور زائرات لعن الله صلى النبي
ذلممك فيبلممغ ماكانهمما، في وهي وسلم عليه الله صلى النبي على وتسلم تصلي
النممبي عممن الحممديث ففممي كممانت، ماكممان أي في وسلم عليه الله صلى النبي
كنتممم" حيممث تبلغني صلتكم فإن علي قال: "صلوا أنه وسلم عليه الله صلى

.)1(السلم" أماتي مان يبلغوني الرض في سياحين مالئكة لله وقال: "إن
فيقممول: المدينممة ماقممبرة وهممي البقيممع يممزور أن خإاصممة للرجل وينبغي

يرحم لحقون، بكم الله شاء إن وإنا المؤمانين مان الديار أهل عليكم "السلم
العافيممة، ولكممم لنمما اللممه نسممأل والمسممتأخإرين، ومانكم مانا المستقدماين الله

.)2(ولهم" لنا واغفر بعدهم، تفتنا ول أجرهم، تحرمانا ل اللهم
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ًا يأتي أن أحب وإن فممي وأصحابه الله صلى للنبي جرى ماا ويتذكر أحد
هنمماك الشممهداء على يسلم ثم وشهادة وتمحيص وابتلء جهاد مان الغزوة تلك
بممذلك، بممأس فل وسلم عليه الله صلى النبي عم المطلب عبد بن حمزة ماثل
أعلم. والله به، المأماور الرض في السير مان يكون قد هذا فإن

 

الفوائد:

وماعرفتها: بيانها إلى الحاجة تدعو بالمناسك تتعلق فوائد هذه

والعمرة الحج آداب في الولى الفائدة
ْلَحّجتعالى: ( الله قال ُلوَماٌت َأْشُهٌر ا ْلَحّج ِفيِهّن َفَرَض َفَمْن َمْع ا

َق َول َرَفَث َفل َداَل َول ُفُسو ْلَحّج ِفي ِج ُلوا َوَما ا ْيٍر ِمْن َتْفَع َلْمُه َخ َيْع
ّلُه ُدوا ال َتَزّو ِإّن َو ْيببَر َف ّتْقببَوى الببّزاِد َخ ّتُقببوِن ال ِلببي َيبا َوا َبباِب ُأو ْل َْل )ا

الطممواف جعممل وسمملم: "إنممما عليممه اللممه صمملى النبي ). وقال197(البقرة: 
.)1(الله" ذكر لقاماة الجمار ورماي والمروة والصفا بالبيت

والجلل التعظيممم سممبيل علممى الحممج بشممعائر يقمموم أن للعبممد فينبغي
لرسممول واتبمماع ووقممار بسممكينة فيؤديها العالمين، رب لله والخضوع والمحبة

وسلم. عليه الله صلى الله
والتسممبيح والتكممبير بالممذكر العظيمة المشاعر هذه يشغل أن وينبغي 

حممتى الحممرام فمي يشمرع أن حيمن مامن عبادة في لنه والستغفار؛ والتحميد
غيمر مامن شمماء كما النسان به يتمتع واللعب للهو نزهة الحج فليس مانه، يحل
عممن يصممده مامما والغنمماء اللهو آلت مان يستصحب الناس بعض يشاهد كما حد

اللعمب فمي يفممرط النماس بعمض وتممرى اللمه، ماعصمية فمي ويموقعه الله ذكر
الحج شرع كأنما المنكرة العمال مان ذلك وغير بالخلق والستهزاء والضحك

واللعب. للمرح
ا علمى يحمافظ أن وغيمره الحماج على ويجب ن عليمه اللمه أوجبمه ما ما

المنكر. عن والنهي بالمعروف والمار أوقاتها، في جماعة الصلة
بالرشمماد إليهممم والحسممان المسمملمين نفممع علممى يحممرصا أن وينبغممي

ًا ضممعيفهم يرحممم وأن الحاجممة، عنممد والمعونة الرحمممة ماواضممع فممي خإصوصمم
يرحممم وإنما الخالق، لرحمة جالبة الخلق رحمة فإن ونحوها، الزحام كمواضع

الرحماء. عباده مان الله
أمامما الحممق نصممرة لغيممر والجممدال والعصيان والفسوقا الرفث ويتجنب

علممى العتداء ماوضعه. ويتجنب في واجب فهذا الحق نصرة أجل مان الجدال
والنظممر والضممرب والشتم والسب والنميمة الغيبة فيتجنب وإيذاءهم؛ الخلق

فيتأكممد الحممرام، وخإممارج الحممرام فممي حممرام هممذا فممإن الجانب، النساء إلى
الحرام. حال تحريمه

).902 رقم الحج كتاب الترمازى،  رواه )1(



بالمشمماعر يليممق ل الممذي الكلم مان الناس مان كثير يحدثه ماا وليتجنب
أو المشمعر شممتم وربمما الشمميطان، رماينما الجمممرات رماممى إذا بعضهم كقول
برماممي المقصممود وينمماقض والعبممادة الخضمموع ينممافي ماممما ونحوه بنعل ضربه

وجل. عز الله ذكر إقاماة وهو الجمار

 
الحرام محظورات في الثانية الفائدة

بسممبب بعمممرة أو بحممج المحرم مانها يمنع التي هي الحرام ماحظورات
أقسام: ثلثة وهي الحرام

دون الممذكور علممى يحممرم وقسممم والنمماث، الممذكور علممى يحممرم قسم
الذكور. دون الناث على يحرم وقسم الناث،

يأتي: ماا فمنه والناث الذكور على يحرم الذي فأماا
على الجسد بقية مان إزالته وكذلك غيره أو بحلق الرأس مان الشعر - إزالة1

فلممه بقلعممه إل أذاه ينممدفع ولممم مانممه يتأذى شعر بعينيه نزل لو لكن المشهور،
سممقط فممإن برفممق، بيممده رأسه يحك أن للمحرم ويجوز عليه، شيء ول قلعه
عليه. شيء فل تعمد بل شعر مانه

فل بممه وتممأذى ظفممره انكسممر إذا إل الرجليممن أو اليدين مان الظافر - تقليم2
عليه. شيء ول فقط، مانه المؤذي يقص أن بأس

الطيممب أمامما غيرهممما، أو البدن أو الثوب في الحرام بعد الطيب - استعمال3
فممي الممنمموع لن الحرام؛ بعد بقاؤه يضر ل فإنه الحرام قبل به تطيب الذي

فيهمما قهوة يشرب أن للمحرم يجوز ول استداماته، دون الطيب ابتداء الحرام
بالطبممخ وريحه طعمه ذهب قد كان إذا إل الطيب مان الزعفران لن زعفران؛

بأس. فل اللون ماجرد إل يبق ولم
لشهوة. والمباشرة - النظر4
(شراب) اليدين. وهما القفازين - لبس5
والرانممب الظبمماء ماثممل المتمموحش الممبري الحلل الحيوان وهو الصيد - قتل6

مامن السممك صمميد للمحمرم فيجموز فحلل البحر صيد فأماا والجراد، والحمام
كالدجاج. الهلي الحيوان له يجوز وكذلك البحر،

ًا فمموطئ غيرهمما طريممق يكممن ولم طريقه في الجراد انفرش وإذا شمميئ
مانه. التحرز يمكنه ول قتله يقصد لم لنه عليه؛ شيء فل قصد غير مان مانه

ًا فليس الشجر قطع وإماا فيه، للحرام تأثير ل لنه المحرم؛ على حراما
ًا كان سواء الحرم أمايال داخإل كان مان على يحرم وإنما ماحرم، غير أو ماحرما

لن ومازدلفممة؛ مانممى فممي يجمموز ول عرفممة في الشجر قطع فيجوز هذا وعلى
وهو شجرة أصاب ولوالمايال. داخإل ومازدلفة ومانى المايال، خإارج عرفة

الميتة. الشجار قطع يحرم ول عليه، شيء فل قصد غير مان يمشي
شيئان: فهو الناث دون الذكور على يحرم الذي وأماا

العممادة فممي لباسممها صفة على ونحوها الثياب يلبس أن وهو المخيط - لبس1
الشممياء هممذه لبممس للممذكر يجوز فل ونحوها، (والفنيلة) والسروال كالقميص

ماثممل بذلك بأس فل المعتاد الوجه غير على لبسها إذا المعتاد. أماا الوجه على
ً بالعبمماءة يرتممدي أو رداء، القميممص يجعل أن بممأس فل أسممفلها أعلهمما جمماعل

ًء يلبس أن بأس ول كله، بذلك ًا ردا ًا أو مارقع ًا إزار ماوصولً. أو مارقع



وزره ردائممه وعقممد العيممن ونظممارة اليممد وسمماعة السممبتة لبممس يجوز و
عليممه اللممه صمملى النممبي عن مانع فيها يرد لم الشياء هذه لن ونحوه؛ بمشبك
اللممه صلى النبي سئل قد بل مانعه، على المنصوصا ماعنى في وليست وسلم
ا وسملم عليه ص يلبمس فقمال: "ل المحمرم يلبمس عم ائم ول القمي ول العم

ل بممما وسمملم عليه الله صلى فإجابته ،)1(والخفاف" البرانس ول السراويلت
فممإنه المممذكورات هذه عدا ماا كل أن على دليل يلبس عما السؤال عن يلبس

الخفيممن يلبممس أن للمحممرم وسلم عليه الله صلى وأجاز المحرم، يلبسه ماما
لحتيمماج العيممن نظمارات فمثلممه رجليممه، وقايممة إلممى لحتياجه النعلين عدم إذا

لبمماس المممذهب ماممن المشممهور علممى الفقهمماء وأجاز عينيه، وقاية إلى لبسها
المحرم. للرجل الخاتم
يلبممس وأن ثمنممه، ول الزار يجممد لممم إذا السممراويل يلبممس أن للمحرم ويجوز

أن عنهممما الله رضي عباس ابن لحديث ثمنهما ول النعلين يجد لم إذا الخفين
النعليممن يجممد لممم بعرفات: "مان يخطب وهو قال وسلم عليه الله صلى النبي

ًا يجد لم ومان الخفين، فليلبس .)1(السراويل" فليلبس إزار
غيممر فأمامما وشممبهها، والطاقيممة والغممترة كالعماماممة بملصممق رأسممه - تغطية2

سممتر المحممرم لن به؛ بأس فل السيارة وسقف والشمسية كالخيمة المتصل
ماممع قال: "حججنا الحمسية الحصين أم حديث وفي الستظلل، دون الرأس
العقبممة جمممرة رماممى حيممن فرأيتممه المموداع حجممة وسمملم عليه الله صلى النبي

والخإر راحلته، به يقود أحدهما وأساماة بلل وماعه راحلته على وهو وانصرف
ًا الشمس" وفممي مان يظلله وسلم عليه الله صلى النبي رأس على ثوبه رافع

ى حمتى الحر مان رواية: "يستره رة رما ة"، جم لم أحممد رواه العقب ،)2(وماس
يرماممي كممان وسمملم عليممه الله صلى لنه التحلل؛ قبل العيد يوم في كان وهذا

ًا العيد يوم غير في الجمار ًا. ل مااشي راكب
سممتر قصممده يكممن لممم إذا رأسه على المتاع يحمل أن للمحرم  ويجوز

ًا له ويجوز الرأس، بالماء. رأسه تغطى ولو الماء في يغوصا أن أيض
تسممتر أن وهممو النقمماب فهممو الممذكور دون النساء على يحرم الذي وأماا

أن يجمموز ل قممال ماممن العلممماء وماممن بممه، تنظممر ماا لعينيها وتفتح بشيء وجهها
ًا الرجال يمر أن إل غيره ول بنقاب ل وجهها تغطي أن يلزماهمما فإنه مانها؛ قريب
ل. أم الغطاء ماسه سواء عليها فدية ول وجهها تغطي

حالت: ثالثا له السابقة المحظورات وفاعل
وعليممه آثممم فهممذا حاجممة، ول عممذر بل المحظممور يفعممل  أنالولبى: الحالة
الفدية.
لبممس إلى يحتاج أن ماثل ذلك إلى لحاجة المحظور يفعل  أنالثانية: الحالة

كممما فممديته وعليممه ذلك يفعل أن فيجوز الضرر؛ مانه يخاف برد لدفع القميص
عليممه اللممه صمملى النممبي إلى حمل حين عنه الله رضي عجرة بن لكعب جرى

عليممه اللممه صلى النبي له فرخإص وجهه؛ على رأسه مان يتناثر والقمل وسلم
.)3(ويفدي رأسه يحلق أن وسلم
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ً إماا ماعذور وهو المحظور يفعل  أنالثالثة: الحالة ًا أو جمماهل ًا أو ناسممي نائممم
ًا أو ْيَستعالى: ( لقوله فدية ول عليه إثم فل ماكره َل ُكببْم َو ْي َل َنبباٌح َع ِفيَمببا ُج

ُتْم ْأ َط ِكْن ِبِه َأْخ َل َدْت َما َو ُكْم َتَعّم ُب ُلو َناتعالى:( ). وقال5) (الحزاب: ُق ّب َر
َنا ل ْذ َنا ِإْن ُتَؤاِخ َنا َأْو َنِسي ْأ َط تعممالى: قممد اللممه ). فقممال286) (البقرة: َأْخ

عن لي تجاوز الله وسلم: "أن عليه الله صلى النبي عن الحديث فعلت. وفي
أ أماتي يان الخط ا والنس تكرهوا وما ه اس ذه "،)1(علي وصا وه ة نص ي عاما ف

والنسيان بالجهل المعذور عن المؤاخإذة رفع تفيد وغيرها الحرام ماحظورات
الحممرام: ماحظممورات أحد هو الذي الصيد خإصوصا في تعالى وقال والكراه،

ّيَها َيا( ّلِذيَن َأ ُنوا ا ُلوا ل آَم ُت َد َتْق ْي ُتْم الّص ْن َأ َلببُه َوَمببْن ُحببُرٌم َو َت ُكببْم َق ْن ِم
ًا َتَعّمد ٌء ُم ْثُل َفَجَزا َتَل َما ِم ِم ِمَن َق ّنَعبب وجمموب ). فقيممد95) (المائممدة: ال

ًا، القاتممل بكممون الجزاء والضمممان، للعقوبممة ماناسممب وصممف والتعمممد ماتعمممد
ًا يكن لم وإن به، الحكم تعليق اعتباره فوجب إثم. ول عليه جزاء فل ماتعمد

وزال النائم واستيقظ الناسي وتذكر الجاهل فعلم العذر زال ماتى لكن
ًا، المحظممور عممن التخلي يجب فإنه الكراه زوال مامع عليممه اسممتمر فمإن فممور
فممإنه نممائم وهو رأسه الذكر يغطي أن ذلك ماثال الفدية، وعليه آثم فهو العذر

ًا دام ماا ًا، رأسممه كشممف لزماممه اسممتيقظ فممإذا عليممه، شيء فل نائم فممإن فممور
الفدية. فعليه كشفه بوجوب علمه ماع تغطيته في استمر

يأتي: كما ذكرناها التي المحظورات في الفدية ومقدار
القفممازين ولبممس لشممهوة والمباشممرة والطيممب والظفممر الشعر إزالة - في1

الشمياء همذه فمي الفدية المرأة وانتقاب رأسه وتغطية المخيط الذكر ولبس
اكين، ستة إطعام وإماا شاة، ذبح إماا مانها واحد كل في ا ماس ثلثمة صميام وإما
اة ذبمح اخإتمار فمإن الثلثة، الماور هذه مان يشاء ماا يختار أيام إنه الش يذبمح ف
ًا ماقاماه يقوم ماا أو الضحية، في يجزئ ماما الماعز أو الضان مان أنثى أو ذكر
مانممه يأكممل ول الفقممراء علممى اللحم جميع ويفرقا بقرة، سبع أو بدنة سبع مان

ًا، ماممما صمماع نصممف ماسممكين لكممل يدفع فإنه المساكين إطعام اخإتار وإن شيئ
إن الثلثممة اليام يصوم فإنه الصيام اخإتار وإن غيرهما، أو بر أو تمر مان يطعم
ماتفرقة. شاء وإن ماتوالية شاء

أشياء: ثلثة بين خإير ماثل، للصيد كان فإن الصيد جزاء - في2
كممم ينظممر أن وإماا ماكة، فقراء على لحمه جميع وتفريق المثل ذبح إماا

ًا قيمته يقابل ماا ويخرج المثل هذا يساوي لكممل المسمماكين علممى يفرقا طعاما
ًا. فإن ماسكين كل طعام عن يصوم أن وإماا صاع، نصف ماسكين يكن لم يوما

مامما ويخممرج المقتول الصيد قيمة كم ينظر أن شيئين: إماا بين خإير ماثل للصيد
ًا يقابلها يصوم أن وإماا صاع، نصف ماسكين لكل المساكين على يفرقه طعاما

ًا. ماسكين كل إطعام عن يوما
قتممل لمممن فنقممول الشمماة وماثيلها الحمام النعم مان ماثل له الذي ماثال

الشمماة قيمممة كم فانظر شئت وإن شاة، فاذبح شئت إن بالخيار حماماة: أنت
شئت وإن صاع، نصف واحد لكل الحرم لفقراء الطعام مان يقابلها ماا وأخإرج
ًا. ماسكين كل إطعام عن فصم يوما

ًا قتممل لمممن فنقول الجراد له ماثل ل الذي الصيد وماثال ًا: جممراد ماتعمممد
لمسمماكين الطعممام ماممن يقابلهمما مامما وأخإممرج الجممراد قيمة كم فانظر شئت إن

).2043( رقم الطلقا كتاب مااجة  ابن)1(



ماسممكين كممل إطعممام عممن فصممم شممئت وإن صاع، نصف ماسكين لكل الحرم
ًا. يوما

الصغير إحرام في الثالثة الفائدة

الحممج أجممر فلممه حممج لممو لكممن الحج، عليه يجب ل يبلغ لم الذي الصغير
بممه يحممرم أن غيرهما أو أم أو أب مان أماره يتولى لمن وينبغي بلغ، إذا ويعيده
حممديث مان الصحيح في لما ذلك على أجر ولوليه للصبي يكون النسك وثواب

ًا رفعت امارأة أن عنهما الله رضي عباس ابن عليممه اللممه صلى النبي إلى صبي
أجر". ولك قال" "نعم حج؟ ألهذا الله، رسول وسلم: يا

ًا الصبي كان وإذا الحممرام ينمموي فممإنه له يقال ماا يفهم الذي وهو ماميز
ماممن عليممه يقممدر ماا يفعل أن ويأماره بكذا، الحرام وليه: أنو له فيقول بنفسه
عممن يعجممز ماا وأماا ومازدلفة، بمنى والمبيت بعرفة الوقوف ماثل الحج أعمال
الطممواف إل بمإذنه غيممره أو فيممه عنممه ينمموب وليممه فممإن الجمممار كرمامي فعلممه

السممعي. وفممي أو الطممواف له: أنو ويقال يحمل عنهما عجز إذا فإنه والسعي
ًا نفسه عن والسعي الطواف ينوي أن لحاماله يجوز الحال هذه والصممبي أيضمم
نيممة، مانممه حصممل مانهما كل لن للجميع؛ والسعي الطواف فيحصل نفسه عن
لكممل وإنمما بالنيممات، العمممال وسمملم: "إنممما عليممه اللممه صلى النبي قال وقد

.)1(نوى" ماا امارئ
عنممه ويرماممي الحممرام لممه ينمموي وليممه فممإن ماميممز غير الصبي كان وإذا

يصممح ول بممه، ويسممعى يطمموف ومانى ومازدلفة وعرفة الحج ماشاعر ويحضره
ويسممعى يطمموف وهممو لنفسممه والسممعي الطممواف ينمموي أن الحممال هممذه في

فل حماماله مامن النية وإنما عمل ول نية مانه يحصل لم هنا الصبي لن بالصبي؛
حصممل لنممه ماميممز الصبي كان إذا ماا بخلف لشخصين بنيتين واحد عمل يصح
ً ويسعى الولي فيطوف وعليه لي، ظهر ماا هذا بالنيات، والعمال نية مانه أول
به. ويسعى يطوف ثقة إلى يسلمه أو بالصبي ويسعى يطوف ثم نفسه، عن

عليممه لله صلى النبي لن الكبير؛ إحرام كأحكام الصغير إحرام وإحكام
ًا له أن أثبت وسلم فممإذا هذا وعلى ولوازماه، أحكاماه ثبتت الحج ثبت فإذا حج

ًا الصغير كان مامما جنبممت أنممثى كممانت وإن الكممبير، الرجممل يجتنبه ماا جنب ذكر
بنفسممه فعل فإذا الكبير، خإطأ بمنزلة الصغير عند لكن الكبيرة، المرأة تجتنبه
ًا وليه. على ول عليه فدية فل الحرام ماحظورات مان شيئ

الحج في الستنابة في الرابعة الفائدة

ًا كان فإن شخص على الحج وجب إذا وجممب بنفسممه الحممج علممى قممادر
ًا كان وإن يحج، أن عليه عجممزه زوال يرجممو كممان فممإن بنفسه الحج عن عاجز

حممج ذلك قبل ماات فإن يستطيع، حتى الحج يؤخإر فإنه الشفاء يرجو كمريض
عليه. إثم ول تركته مان عنه

ًا الحج عليه وجب الذي كان وإن ًا عمماجز كممالكبير زوالممه يرجممو ل عجممز
عنممه؛ يحممج ماممن يوكممل فإنه الركوب يستطيع ل ومان مانه الميؤوس والمريض

ماممن اماممرأة "أن عنهممما اللممه رضممي عبمماس ابن حديث مان الصحيحين في لما

).1907( رقم الجهاد كتاب ) وماسلم،1( رقم الوحي بدء كتاب البخاري،  رواه )1(



أبممي أدركممت الحج في عباده على الله فريضة إن الله، رسول قالت: يا خإثعم
ًا ًا شيخ حجممة فممي وذلممك قممال: نعممم، عنممه؟ أفأحممج الراحلة على يثبت ل كبير

الوداع".
ً الرجل يكون أن ويجوز الرجل. عن والمرأة المرأة عن وكيل

يحممج ل فممإنه نفسممه عن يحج ولم الحج عليه وجب قد الوكيل كان وإذا
ً بنفسه يبدأ بل غيره عن النمبي "أن عنهمما اللمه رضي عباس ابن لحديث أول

ً سمع وسلم عليه الله صلى صمملى النممبي فقممال شبرماة عن يقول: لبيك رجل
صمملى النممبي لي. فقال قريب أو لي قال: أخ شبرماة؟ وسلم: "مان عليه الله
حممج ثممم نفسك عن قال: ل. قال: حج نفسك؟ عن وسلم: أحججت عليه الله
.)1(مااجة وابن داود أبو رواه شبرماة"، عن

وإن فلن، عممن فيقممول: لبيممك مامموكله بممذكر الوكيل يصرح أن والولى
يممذكر ولم بقلبه نوى وإن فلن، بنت عن أو فلن أم عن قال: لبيك أنثى كانت

لممم وإن وكلممه عمممن بقلبممه نمموى الموكممل اسممم نسممي وإن بممأس، فل السممم
عليه. يخفى ول يعلمه تعالى والله اسمه يستحضر

النسممك تكميممل علمى ويحممرصا تعالى الله يتقي أن الوكيل على ويجب
مامما ويكمل يحرم، ماا وترك يجب ماا فعل على فيحرصا ذلك، على ماؤتمن لنه

وماسنوناته. للنسك المكملت مان استطاع

الحرام ثاياب تبديل في الخامسة الفائدة

ً عمرة أو بحج للمحرم يجوز التي الحرام ثياب تبديل أنثى أو كان رجل
لباسممه، للمحرم يجوز ماما الثانية الثياب كانت إذا غيرها ثياب ولبس بها أحرم

ًا للمحرم يجوز كما عقممده حيممن كممان وإن الحممرام بعممد النعلين يلبس أن أيض
ًا. حافي

الطواف ركعتي محل في السادسة الفائدة

المقممام، خإلف الطواف ركعتي يصلي أن الطواف مان فرغ لمن السنة
ًا المقام مان القريب المحل كان فإن ًا، ولممو فصمملهما وإل فممذاك واسممع بعيممد

واتبممع المقممام، خإلممف صمملى أنه عليه فيصدقا الكعبة وبين بينه المقام ويجعل
اللممه رضممي جممابر حممديث فممي كما وسلم عليه الله صلى النبي هدي ذلك في
وبيممن بينممه المقممام جعممل وسمملم عليممه اللممه صلى أنه النبي حج صفة في عنه

البيت.

الطواف وبين وبينه السعي في الموالة في السابعة الفائدة

ًا السعي يكون أن الفضل إن للطمواف، ماواليم ًا عنمه أخإمره ف فل كمثير
ويسممعى الليممل فممي يطوف أو آخإره، ويسعى النهار أول يطوف أن ماثل بأس
ثممم ويسممتريح يجلممس أن السممعي فممي تعممب لمممن ويجوز النهار، في ذلك بعد

ًا سعيه يكمل ونحوها. عربة على أو مااشي

).2903( رقم المناسك كتاب مااجة، ) وابن1811( رقم المناسك كتاب داود، أبو  رواه )1(



سممعيه أتممم سمملم فإذا الصلة، في دخإل يسعى وهو الصلة أقيمت وإذا
الصلة. إقاماة قبل إليه انتهى الذي المكان مان

فممرغ فممإذا يصلي، فإنه جنازة حضرت أو يطوف وهو أقيمت لو وكذلك
إعممادة إلممى حاجممة ول الصمملة، قبممل إليممه انتهممى الممذي ماكممانه مان طوافه أتم

للصمملة القطممع كممان إذا لنممه عنممدي؛ الراجح القول على قطعه الذي الشوط
ًا الشوط. أول بطلن على دليل فل عنه ماعفو

السعي أو الطواف عدد في الشك في الثامنة الفائدة

به مان ماثل الشكوك كثير كان فإن الطواف، عدد في الطائف شك إذا
كممان فممإن الشكوك كثير يكن لم وإن الشك، هذه إلى يلتفت ل فإنه وسواس

ًا الشك هذا إلى يلتفت ل فإنه الطواف أتم أن بعد شكه أنممه يممتيقن أن إل أيض
هممل يشممك أن ماثل الطواف أثناء في الشك كان نقص. وإن ماا فيكمل ناقص

ً الرابع أو الثالث فيه هو الذي الشوط عممل المارين أحد عنده ترجح فإن ماثل
القل. وهو باليقين عمل شيء عنده يترجح لم وإن عنده، بالراجح

بأربعممة، وأتممى ثلثممة جعلهمما الثلثة عنده ترجح إن المذكور المثال ففي
شيء عنده يترجح لم وإن بثلثة، وأتى أربعة جعلها الربعة عنده ترجحت وإن

بأربعة. وأتى اليقين لنها ثلثة جعلها
كممل فممي الطواف عدد في الشك كحكم السعي عدد في الشك وحكم

تقدم. ماا
بعرفة الوقوف في التاسعة الفائدة

ثممم الحجممة ذي مان الثامان يوم بالحج يحرم أن للحاج الفضل أن سبق
إلممى يممذهب ثممم التاسممع ليلممة ويممبيت يمموماه، بقية فيها فيمكث مانى إلى يخرج
أن غيممر ماممن عرفممة إلممى خإممرج فلممو الفضمميلة سممبيل على وهذا ضحى، عرفة
عليه. إثم ل ولكن الفضل ترك فقد مانى إلى قبلها يذهب

الحجماج بعمض فمإن حمدودها، مامن يتأكد أن بعرفة الواقف على ويجب
ً إماا حدودها خإارج يقفون ًا وإماا جهل خإممارج وقفوا الذين وهؤلء لغيرهم، تقليد
عليممه اللممه صلى النبي قال وقد بعرفة، يقفوا لم لنهم لهم حج ل عرفة حدود

ان أي  وفي)1(عرفة" وسلم: "الحج ف ماك ن وق ة ما إنه عرف ه ف ول يجزئ لق
.)2(ماوقف" كلها وعرفة هاهنا وسلم: "وقفت عليه الله صلى النبي

الشمممس تغممرب حممتى حدودها مان يدفع أن بعرفة وقف لمن يجوز ول
وقممال: "خإممذوا الغروب إلى وقف وسلم عليه الله صلى النبي لن عرفة؛ يوم
.)3(ماناسككم" عني

طلممع فمممن العيممد، يمموم الفجممر طلمموع إلى بعرفة الوقوف وقت ويمتد
اشممترط قممد كممان فممإن الحج، فاته فقد بعرفة يقف ولم العيد يوم الفجر عليه
ماممن تحلممل حبسممتني حيممث فمحلممي حممابس حبسممني إن الحممرام ابتممداء فممي

بعمرة يتحلل فإنه الوقوف وفاته اشترط يكن لم وإن عليه، شيء ول إحراماه
فممإذا ذبحممه، هممدي ماعممه كان وإذا ويحلق، ويسعى ويطوف البيت إلى فيذهب

)889( رقم الحج كتاب ) والترمازي،1949( رقم المناسك كتاب داود، أبو  رواه )1(
).3015( رقم المناسك كتاب مااجة، ) وابن3044( رقم الحج ماناسك كتاب والنسائي،
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ًا وأهدى فاته الذي الحج قضى الثانية السنة كانت ًا يجد لم فإن هدي صممام هدي
أهله. إلى رجع إذا وسبعة الحج في ثلثة أيام عشرة

مزدلفة من الدفع في العاشرة الفائدة

لن العيممد؛ يمموم الفجر يصلى حتى مازدلفة مان يدفع أن للقوي يجوز ل
صمملى حممتى مانهمما يممدفع ولممم العيممد ليلممة بها بات وسلم عليه الله صلى النبي
ككم" عني وقال: "خإذوا الفجر ي)4(ماناس حيح . وف لم ص ن)5(ماس ة  ع عائش
وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول سودة قالت: "استأذنت عنها الله رضي

 –ثقيلممة أي – ثبطة امارأة وكانت الناس حطمة وقبل قبله تدفع المزدلفة ليلة
بممدفعه" وفممي فممدفعنا أصممبحنا حممتى وحبسممنا دفعممه، قبممل فخرجت لها فأذن

كممما وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول استأذنت كنت أني رواية: "وددت
الناس". يأتي أن قبل الجمرة فأرماي بمنى الصبح فأصلي سودة استأذنته

أن لممه فممإن الجمرة عند الناس مازاحمة عليه يشق الذي الضعيف وأماا
صممحيح وفممي النمماس، قبممل الجمممرة ويرماممي القمر، غاب إذا الفجر قبل يدفع

غمماب هممل ماولهمما وتسممأل القمممر غيوب ترتقب كانت "أنها أسماء عن ماسلم
ثممم الجممرة رماممت حتى بي. قال: فارتحلنا قالت: ارحل نعم قال القمر. فإذا

لقممد – هممذه يمما أي – هنتمماه لهمما: أي فقلممت مانزلهمما الفجممر) فممي (يعني صلت
للظعن". أذن وسلم عليه الله صلى النبي إن بني أي غلسنا. قالت: كل

مازدلفممة ماممن الممدفع لهم يجوز الذين الضعفاء هؤلء أهل مان كان ومان
عليممه اللممه صمملى النممبي لن الفجر؛ قبل ماعهم يدفع أن يجوز فإنه الفجر قبل

عليممه اللممه صمملى أهلممه ضمعفة فممي عنهممما اللممه رضي عباس ابن بعث وسلم
ًا كان بليل. فإن مازدلفة مان وسلم إلممى وصممل إذا ماعهممم الجمرة رماى ضعيف
يممؤخإر فممإنه الناس زحام يستطيع كان إن أماا المزاحمة، يستطيع ل لنه مانى؛

قممال: "بعثنمما عنهممما الله رضي عباس ابن لحديث الشمس تطلع حتى الرماي
لنمما حمممرات على المطلب عبد بني أغيلمة وسلم عليه الله صلى الله رسول

الشمممس". تطلع حتى ترماوا ل بني ويقول: أي أفخاذنا يلطح فجعل جمع مان
مااجة]. وابن الترماذي وصححه الخمسة [رواه

يكونممان العيممد يمموم العقبممة جمرة ورماي مازدلفة مان الدفع أن فنخلص
التالي: النحو على

ًا كان الول: مان حممتى مازدلفممة ماممن يممدفع ل فممإنه ماعممه ضممعيف ل قويمم
النممبي فعممل هو هذا لن الشمس؛ تطلع حتى الجمرة يرماي ول الفجر، يصلي
ماناسممككم" ولممم عنممي يقول: "خإممذوا وكان فعله الذي وسلم عليه الله صلى

رماممي أو الفجممر قبممل مازدلفممة ماممن الممدفع فممي القمموة ذوي ماممن لحممد يرخإص
الشمس. طلوع قبل الجمرة

ًا كان الثاني: مان آخإممر ماعهممم يممدفع فممإنه ضممعفاء أهل صحبته وفي قوي
يرمايهمما فل القوي وأماا مانى، وصل إذا الجمرة الضعيف ويرماي شاء، إن الليل
له. عذر ل لنه الشمس تطلع حتى

غمماب إذا الليممل آخإمر مازدلفمة مامن الممدفع لممه فيجمموز الثالث: الضمعيف
مانى. إلى وصل إذا الجمرة ويرماي القمر،

.17صا تخريجه  سبق)4(
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الصلة وأدرك العيد ليلة الفجر طلوع بعد إل مازدلفة إلى يصل لم ومان
ماضرس بن عروة لحديث صحيح فحجه الفجر قبل بعرفة وقف قد وكان فيها
يعنممي – هممذه صمملتنا شممهد قممال: "ماممن وسمملم عليه الله صلى النبي أن وفيه

ًا ذلك قبل بعرفة وقف وقد ندفع حتى ماعنا ووقف – الفجر ً أو نهار تم فقد ليل
والحاكم]. الترماذي وصححه الخمسة تفثه". [رواه وقضى حجه

ًا أدرك لنممه وذلممك عليممه دم ل أنه الحديث هذا وظاهر وقممت ماممن جممزء
صمملة ماممن أداه بممما الحممرام المشممعر عنممد تعالى الله وذكر بمزدلفة الوقوف

ًا، حجه فكان الفجر وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي لبينه دم عليه كان ولو تاما
أعلم. والله

بالرمي يتعلق فيما عشر الحادية الفائدة

ًا ل والبنممدقا الحمممص بيممن يكون به يرماي الذي الحصى - في1 ًا كممبير ول جممد
ًا ًا، صغير بيمموماه، يمموم كممل غيرهممما أو مازدلفممة أو مانى مان الحصى ويلقط جد

ول مازدلفممة، ماممن الحصى لقط أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن يثبت ولم
ًا وسلم عليه الله صلى أمار ول وجمعها، كلها اليام حصى لقط أنه بممذلك أحممد
أعلم. فيما أصحابه مان

الواجب بل الشاخإص، العمود نفس الحصاة تضرب أن الرماي في يجب - ل2
ولممم العمممود ضربت فلو الحصا، ماجمع هو الذي الحوض نفس في تستقر أن

الحموض فمي سمقطت ولمو بمدلها، يرمامي أن عليمه وجب الحوض في تسقط
العمود. تضرب لم وإن أجزأت به واستقرت

يممذكر ولممم حصمميات بسممت إل يممرم فلممم الجمار إحدى مان حصاة نسي - لو3
عليممه، حممرج ول نسمميها الممتي الحصاة ويرماي يرجع فإنه ماحله إلى وصل حتى
زالممت فممإذا الثاني، اليوم إلى يؤخإرها فإنه يتذكر أن قبل الشمس غربت وإن

لليمموم الجمممار رماممى ثممم شمميء، كممل قبممل نسيها التي الحصاة رماى الشمس
الحاضر.



والثاني الول التحلل في عشر الثانية الفائدة

ل قصمره أو رأسمه وحلمق العيمد يموم العقبمة جممرة الحاج رماى إذا ح
وأخإممذ واللبمماس الطيممب مامن الحمرام ماحظورات جميع له وجاز الول التحلل

أو زوجتممه يباشممر أن لممه يجمموز ل فإنه النساء، إل ذلك وغير والظافر الشعور
فمإذا والممروة، الصممفا بيممن ويسمعى بمالبيت يطمموف حممتى لشهوة إليها ينظر
حممتى الحممرام ماحظممورات جميممع لممه وجمماز الثمماني التحلممل حل وسعى طاف

الشممجر قطممع ول الصمميد لممه يحممل ل فمإنه المايممال داخإممل دام ماما لكن النساء
مانه. تحلل قد الحرام لن الحرام؛ لجل ل الحرم لجل الخإضر والحشيش

الجمار رمي في التوكيل في عشر الثالثة الفائدة

عنمه يرمامي مامن يوكمل أن بنفسمه الجممار رماي على قدر لمن يجوز ل
ًا حجه كان سواء إتماماه. وأماا فيه شرع مان يلزم الحج نفل لن نفلً؛ أم فرض

فإنه ونحوهم الحامال والمرأة والكبير كالمريض بنفسه الرماي عليه يشق مان
ًا حجممه كممان سممواء عنه يرماي مان يوكل أن يجوز لقممط وسممواء نفلً، أم فرضمم

جائز. ذلك فكل بنفسه الوكيل لقطها أو الوكيل وأعطاها الحصى
اللممه صمملى قمموله لعموم ماوكله عن ثم نفسه عن بالرماي الوكيل ويبدأ

.)2(شبرماة" عن حج ثم نفسك عن  وقوله: "حج)1(بنفسك" وسلم: "ابدأ عليه
الجمممرة واحممد. فيرماممي ماوقف في ماوكله عن ثم نفسه عن يرماي أن ويجوز
يفيممده كممما والثالثممة الثانية وهكذا ماوكله عن بسبع ثم نفسه عن بسبع الولى
عليممه اللممه صمملى النممبي ماممع قممال: "حججنمما جممابر عن المروي الحديث ظاهر
أنهممم وظاهره مااجة وابن أحمد رواه عنهم"، ورماينا الصبيان عن فلبينا وسلم

ثممم أنفسممهم عممن الثلث يكملممون كممانوا لممو إذ واحممد ماوقف في ذلك يفعلون
أعلم. والله ذلك لنقل الصبيان عن أولها مان يرجعون

العيد يوم أنساك في عشرة الرابعة الفائدة

يلي: كما مارتبة أنساك أربعة العيد يوم الحاج يفعل
العقبة. جمرة الول: رمي
هدي. له كان إن الهدي الثاني: ذبح

التقصير. أو الثالث: الحلق
بالبيت. الرابع: الطواف

ًا كان فإن السعي وأماا ًا كممان وإن للحممج، سممعى ماتمتع ًا أو قارنمم مافممرد
هممذا بعممد سممعى وإل الول سممعيه كفمماه القممدوم طممواف بعممد سممعى كان فإن

الحج. طواف أعني الطواف،
بعممض علممى بعضممها قممدم فممإن الترتيب، هذا على يرتبها أن والمشروع

ً كان فإن الحلق، قبل طاف أو الذبح، قبل حلق أو الرماي، قبل ذبح بأن جاهل
ًا أو ًا كان وإن عليه، حرج فل ناسي ًا ماتعمد الماممام ماذهب مان فالمشهور عالم

ًا عليه حرج ل أنه أحمد عنهما الله رضي عباس ابن عن البخاري روى لما أيض

).997( رقم الزكاة كتاب ماسلم،  رواه )1(
.48 صا تخريجه  سبق )2(



فقممال: ونحمموه يذبح أن قبل حلق عمن سئل وسلم عليه الله صلى النبي "أن
بمنممى النحممر يمموم يسال وسلم عليه الله صلى النبي قال: كان حرج. وعنه ل

حممرج. ول قال: اذبممح أذبح، أن قبل فقال: حلقت رجل حرج. فسأله ل فيقول
ًا حرج". وعنه قال: ل أماسيت، بعدماا وقال: رمايت اللممه صمملى النممبي أن أيض

فقممال: "ل والتممأخإير والتقممديم والرماممي والحلق الذبح في له قيل وسلم عليه
قبممل ذبح أو يرماي أن الزيارة) قبل طواف طاف (أي زار عمن حرج". وسئل

عمممرو بممن اللممه عبممد حديث . وفي)1(البخاري حرج" رواه فقال: "ل يرماي أن
إل أخإممر ول قدم شيء عن يومائذ وسلم عليه الله صلى النبي سئل قال: "فما
ل لكن باس فل ماكة إلى نزوله إلى الذبح أخإر وإن.)2(حرج" ول قال: افعل

بأس فل العيد يوم عن السعي أو الطواف أخإر وإن التشريق، أيام عن يؤخإره
نفاس للمرأة يحدث أن ماثل عذر مان إل الحجة ذي شهر عن يؤخإرهما ل لكن
حممرج فل الحجممة ذي شهر بعد ولو تطهر حتى الطواف فتؤخإر تطوف أن قبل

فدية. ول عليها

الجمار بين والترتيب الرمي وقت في عشر الخامسة الفائدة

ولمممن الشمممس، طلوع بعد للقادر العيد يوم الرماي وقت أن لك سبق
فممي الرماممي وقممت وأمامما العيممد، ليلة الليل آخإر مان الناس مازاحمة عليه يشق
صمملى النممبي لن الممزوال قبل رماي فل الشمس زوال مان فإنه التشريق أيام
عنممي وقال: "خإممذوا الزوال بعد إل التشريق أيام في رماى ماا وسلم عليه الله

ت . ويستمر)1(ماناسككم" ي وق ي الرما وم ف د ي ا العي ده وما ى بع روب إل غ
فممي الرماممي فممات إذا أنممه العلممماء بعممض ويرى الليل، في يرماي فل الشمس

بغممروب مانممى أيممام لنتهمماء عشرة أربعة ليلة إل الليل في يرماي أن فله النهار
رماممي فمماته فلو وعليه أحوط، الول والقول عشر، الثالث اليوم مان الشمس

الممذي اليوم برماي يبدأ الشمس زالت إذا بعده الذي اليوم في يرماي فإنه يوم
.)2(الحاضر لليوم رماى أكمله فإذا فاته

ً فيرماي واجب، الثلث الجمار بين والترتيب الممتي الولممى الجمممرة أول
العقبة جمرة برماي بدأ فلوا العقبة، جمرة ثم الوسطى ثم الخيف ماسجد تلي
ًا كممان فممإن بالوسممطى، أو الوسممطى ثممم ًا ماتعمممد إعممادة عليممه وجممب عالممم

ً كان وإن العقبة، جمرة ثم الوسطى ًا أو جاهل عليه. شيء ول أجزأه ناسي

بمنى المبيت في عشرة السادسة الفائدة

والممواجب واجممب، عشممر الثمماني وليلة عشر الحادي ليلة بمنى المبيت
أول ماكممة إلى نزل فلو آخإره، مان أو الليل أول مان سواء الليل ماعظم المبيت

( رقم الحج كتاب ) وماسلم،1734 ،1723 – 1721( رقم الحج كتاب  البخاري،)1(
1307.(

).1306( رقم الحج كتاب ) وماسلم،1736( رقم الحج كتاب البخاري،  رواه)2(
.17صا تخريجه  سبق)1(
أن للنسان الحج" "الفضل "صفة رسالته في تعالى الله رحمه الشيخ فضيلة  ذكر)2(

لن وذلك ليلً، يرمايها أن بأس فل الزحام مان يخشى كان فإن النهار، في الجمرات يرماي
المار أن على هذا فدل انتهاءه، يوقت ولم الرماي ابتداء وقت وسلم عليه الله صلى النبي

واسع". ذلك في



فل مانممى ماممن الليل نصف بعد ماكة إلى نزل أو الليل نصف قبل رجع ثم الليل
بالواجب. أتى قد لنه عليه حرج

ًا يممبيت ل حتى مانى حدود مان يتأكد أن ويجب ماممن وحممدها عنهمما خإارجمم
ماممن والجمممرة الوادي وليس العقبة جمرة الغرب ومان ماحسر، وادي الشرقا

فيجمموز مانهمما مانممى يلممي ماممما وجوههمما فممإن بمنممى المحيطممة الجبال مانى. أماا
جمممرة وراء ماممن أو ماحسممر وادي فممي المممبيت مان الحاج وليحذر بها، المبيت
المبيت. يجزئه لم به بات فمن مانى، حدود عن خإارج ذلك لن العقبة،

الوداع طواف في عشرة السابعة الفائدة

حمماج كممل علممى ماكممة ماممن الخممروج عنممد واجب الوداع طواف أن سبق
فممإنه ماكممة بنيممان مافارقة قبل طهرتا إن لكن النفساء، أو الحائض إل وماعتمر

ًا وأقممام ماكممة ماممن خإممرج ثم ودع وإذا يلزماهما، إعممادة يلزماممه لممم أكممثر أو يومامم
ماكة. مان قريب ماوضع في إقاماته كانت ولو الطواف

أجمعين. وصحبه وآله ماحمد نبينا على وسلم الله وصلى أعلم والله
بنعمتممه الممذي لله والحمد هم،1387 سنة  شعبان7 في ماؤلفه بقلم تم

ماممن خإلممت عشممر لثلثممة الخميس يوم ضحى تصحيحه الصالحات. وانتهى تتم
أجمعين. وصحبه وآله ماحمد على الله وصلى هم1387 لعام رماضان



الذاتية      السيرة عن مختصرة نبذة
العثيمين        صالح بن محمد العلمة الشيخ لفضيلة

تعالى    الله رحمه
هب 1421هب - 1347

شاع              الذي وهو ؟ عثيمين ابن الشيخ يعرف ل العلمية الوساط في منا من
مكانته         .  وعلو بفضله والداني القاصي وشهد الفاق في علمه

الناصحين           المخلصين العلماء من وغيره الجليل الشيخ هذا سيرة أن وحيث
ًا           إيماني ًا حافز تعتبر عليهم الله رضوان الصالح السلف نهج على السائرين

بها          تزخر التي الدروس من والستفادة آثاارهم واقتفاء بهم للتأسي
الله           .  رحمه الذاتية سيرته عن الكلم مختصرة بصفة حاولنا فقد أيامهم

والقدوة          الفاضل والمربي الجليل العالم ذلك عثيمين بن محمد الشيخ
والفتوى         .  والورع والتواضع والخلص والصدق والزهد العلم في الصالحة

والنحو         والصول النبوية والسيرة والفقه والعقيدة التفسير شيخ هو
الشرعية   .  العلوم وسائر

في            المسلمون بعلمه انتفع الذي بصيره على الله إلى الداعي العالم هو
ومحبته          قبوله على القلوب أجمعت والذي السلمي العالم أنحاء شتى

مرتبته   .  وعلو وفضله
صالح           بن محمد العلمة السلمية والمة البلد فقيد شيخنا فضيلة هو

الذين -          مع العلى الفردوس وأسكنه واسعة رحمة الله رحمه العثيمين
وحسن         والصالحين والشهداء والصديقين النبيين من عليهم الله أنعم

 . ًا  رفيق أولئك

 : ومولده  اسمه
الرحمن              عبد بن سليمان بن محمد بن صالح بن محمد الله عبد أبو هو

 . التميمي   الوهيبي العثيمين
عام           المبارك رمضان شهر من والعشرين السابع ليلة في مولده كان

1347.    - السعودية    -    العربية بالمملكة القصيم مدن إحدى عنيزة مدينة في هب،

 : العلمية  نشأته
الدامغ             سليمان بن الرحمن عبد أمه جهة من جده على الكريم القران تعلم

         - باحدى-  والتحق والحساب الدب من ًا وشيئ الكتابة تعلم ثام الله رحمه
مختصرات           وكذا مبكرة، سن في قلب ظهر عن القرآن وحفظ المدارس

 . والفقه    الحديث في المتون
السعدي       وكان  ناصر بن عبدالرحمن العلمة الشيخ قد-   - فضيلة الله رحمه

الشيخ           منهم وكان الطلبة من المبتدئين لتدريس الكبار طلبته من رتب
 .     - شيخنا     -  فضيلة إليه فانضم الله رحمه المطوع العزيز عبد بن محمد
حلقة             في جلس والنحو والفقه التوحيد في العلم من أدرك ما أدرك ولما

في           عليه فدرس السعدي ناصر بن عبدالرحمن العلمة الشيخ فضيلة شيخه
 . والنحو       والفرائض وأصوله والفقه والتوحيد والحديث التفسير

علمه           معين من نهل الذي الول شيخه السعدي عبدالرحمن الشيخ ويعتبر
فيه           توسم وقد ، تدريسه وطريقة للدليل واتباعه وتأصيله بمنهجه وتأثار

التدريس           إلى ودفعه ًا حفي به فكان التحصيل وسرعة والذكاء النجابة شيخه
 . حلقته      في ًا طالب يزال ل وهو

  - علم         -  في الله رحمه عودان بن علي بن الرحمن عبد الشيخ على قرأ
 . عنيزة      في القضاء وليته حال الفرائض
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    - أثاناء      -  والبلغة النحو في الله رحمه عفيفي الرزاق عبد الشيخ على وقرأ
 . عنيزة   في وجوده

به            يلتحق أن إخوانه بعض عليه أشار بالرياض العلمي المعهد فتح ولما
في           العلمي بالمعهد فالتحق له فأذن السعدي الرحمن عبد شيخه فاستأذن

سنة   بالعلماء       1372الرياض فيهما انتفع سنتين الدراسة في وانتظم هب
محمد          الشيخ العلمة ومنهم حينذاك المعهد في يدرسون كانوا الذين

عبد           والشيخ رشيد بن ناصر بن العزيز عبد والشيخ الشنقيطي المين
 .( الله   (  رحمهم وغيرهم الفريقي الرحمن

- الله           -  رحمه باز بن الله عبد بن العزيز عبد العلمة الشيخ بسماحة واتصل
بن            السلم شيخ رسائل ومن البخاري صحيح من المسجد في عليه فقرأ

المذاهب           فقهاء آراء في والنظر الحديث علم في منه وانتفع تيمية
في            الثاني شيخه باز بن العزيز عبد الشيخ سماحة ويعتبر بينها والمقارنة

 . به   والتأثار التحصيل
نال           حتى ًا انتساب الجامعية دراسته تابع ثام العلمي المعهد من وتخرج

 . الرياض           في السلمية سعود بن محمد المام جامعة من الجامعية الشهادة

 : العلمي   ونشاطه أعماله
عام*      منذ التدريس عبد        1370بدأ شيخه عهد في بعنيزة الكبير الجامع في هب

ًا            مدرس عين الرياض في العلمي المعهد من تخرج أن وبعد السعدي الرحمن
عام      بعنيزة العلمي المعهد هب. 1374في

سنه*    إمامة       1376وفي بعده فتولى السعدي عبدالرحمن شيخه توفي هب
عنيزة          بمكتبة والتدريس فيه والخطابة عنيزة في الكبير بالجامع المسجد

عام        شيخه أسسها والتى للجامع التابعة هب . 1359الوطنية
المسجد*            في يدرس صار تكفيهم ل المكتبة وصارت الطلبة كثر ولما

حتى           وخارجها المملكة داخل من كثيرون طلب إليه واجتمع نفسه الجامع
الستماع          - لمجرد ل تحصيل دراسة يدرسون وهؤلء المئات يبلغون كانو

 .- الله         -  رحمه توفي حتى ًا وخطيب ًا وإمام مسجده في ًا مدرس يزل ولم
عام*          حتى عنيزة في العلمي بالمعهد ًا مدرس في  1398استمر وشارك هب

في           العلمية المعاهد ومناهج الخطط لجنة عضوية في الفترة هذه آخر
 . الدراسية          المناهج بعض وألف السلمية سعود بن محمد المام جامعة

بالقصيم*             السلمية سعود بن محمد المام جامعة بفرع ًا أستاذ يزل لم ثام
الدراسي        العام منذ الدين وأصول الشريعة توفي  1399-1398بكلية حتى هب

 .- الله-  رحمه
وشهر*           الحج مواسم في النبوي والمسجد الحرام المسجد في دّرس

 . الصيفية   والعطل رمضان
العربية*           المملكة داخل عديدة متخصصة علمية لجان عدة في شارك

السعودية. 
 . الهاتف*          طريق عن وخارجها المملكة داخل علمية محاضرات ألقى

منذ*           عنيزة في الخيرية الكريم القرآن تحفيظ جمعية رئاسة تولى
عام   - 1405تأسيسها الله   -  رحمه وفاته حتى هب

السلمية*            سعود بن محمد المام بجامعة العلمي المجلس في ًا عضو كان
الدراسيين   و   1399 - 1398للعامين . 1400 - 1399هب هب 

الجامعة*           بفرع الدين وأصول الشريعة كلية مجلس في ًا عضو كان
 . فيها     العقيدة لقسم ًا ورئيس بالقصيم

عام*            منذ السعودية العربية بالمملكة العلماء كبار هيئة في ًا عضو كان
1407 - الله   -  رحمه وفاته حتى هب

نفع          على ًا حريص الكبيرة والمسؤوليات الجليلة أعماله إلي بالضافة وكان
وفي          ًا وسفر ًا حضر ًا ونهار ليلً حوائجهم وقضاء والفتوى بالتعليم الناس

 - واسعة   -     رحمة تعالى الله رحمه ومرضه صحته أيام
المنتظمة         النافعة والجتماعية العلمية باللقاءات نفسه يلزم كان كما



منطقة         قضاة مع السبوعية المنتظمة اللقاءات يعقد فكان المجدولة
ومع           عنيزة في المنكر عن والنهي بالمعروف المر هيئة وأعضاء القصيم

ومع            السكن في المقيمين الطلبة ومع طلبه كبار ومع عنيزة مدينة خطباء
قسم          منسوبي ومع الكريم القران تحفيظ جمعية إدارة مجلس أعضاء

 . بالقصيم     المام جامعة بفرع العقيدة
الشهري          واللقاء منزله في السبوعي كاللقاء العامة اللقاءات يعقد وكان

مدينته          خارج يجدولها كان التي السنوية الموسمية واللقاءات مسجده في
في          مباركا وكان الدؤوب والعمل والنشاط بالعطاء زاخرة حياته فكانت

 . نفع          حل أينما السماء من كالغيث توجه أينما الواسع علمه
الهجري          للعام السلم لخدمة العالية فيصل الملك بجائزة فوزه أعلن

1414 -: يلي           ما بالجائزة الشيخ فوز حيثيات في الختيار لجنة وذكرت هب
الصدر :           ورحابة الورع أبرزها من التي الفاضلة العلماء بأخلق تحليه أولً

 . وعامتهم        لخاصتهم والنصح المسلمين لمصلحة والعمل الحق وقول
 . ًا :       وتأليف ًء وإفتا ًا تدريس بعلمه الكثيرين انتفاع ثاانيا 

 . المملكة :         مناطق مختلف في النافعة العامة المحاضرات إلقائه ًا ثاالث
 . كبيرة :       إسلمية مؤتمرات في المفيدة مشاركته ًا رابع

والموعظة:          بالحكمة الله إلى الدعوة في ًا متميز ًا أسلوب اتباعه ًا خامس
 . ًا         وسلوك ًا فكر الصالح السلف لمنهج ًا حي مثلً وتقديمه الحسنة

         - وتعالى -  سبحانه الله بشريعة العلم من عظيم جانب على الله رحمه كان
بين            ونشره تعليمه ثام ومن وتحصيله العلم سبيل في كلها حياته عمر
الحرص           أشد ًا حريص كان كما التعليل وصواب الدليل بصحة يتمسك الناس
ودعوة            وعملً ًا علم العتقاد في الصالح السلف عليه كان بما التقيد على

النهج          ذلك على كلهما الدعوي ونهجه العلمية أعماله فكانت ًا وسلوك
السليم. 

والحاديث          اليات لستحضار عظيمة ملكة وتعالى سبحانه الله آتاه لقد
ل           عالم المجال هذا في فهو والفوائد الحكام واستنباط الدليل لتعزيز

وسعة           والحكام للفوائد استنباطه ودقة علمه غزارة في غبار له يشق
 . وبلغتها      العربية اللغة بأسرار ومعرفته فقهه

اجتهادات          ولبه والتحقيق والبحث والفتاء والتربية التعليم في وقته أمضى
قدميه            على سار اذا حتى للراحة ًا وقت لنفسه يترك لم موفقة، واختيارات

ويسيرون           ينتظرونه الناس فإن منزله إلى وعاد المسجد إلى منزله من
 . وفتاواه      إجاباته ويسجلون فيجيبهم يسألونه معه

       - ويناقش  -  يسأل فهو فريد رائع تعليمي أسلوب الله رحمه للشيخ كان
عزيمة          في والمحاضرات الدروس ويلقي طلبه نفوس في الثقة ليزرع
وفتاواه         ومحاضراته دروسه يلقي الساعات ويمضي عالية وهمة ونشاط
العلم              نشر أجل من وبغيته متعته ذلك في يجد بل ضجر ول ملل بدون

 . للناس  وتقريبه

 -: يلي      -   -   فيما الله رحمه العلمي نشاطه ومجالت جهوده تركزت وقد
عام     منذ التعليم عام        1370باشر رمضان شهر من ليلة آخر إلى هب1421هب

     .     ( مسجده(    في يدرس كان فقد واسعة رحمة الله رحمه قرن نصف من أكثر
 . يوم   كل بعنيزه

ورمضان          الحج مواسم في النبوي والمسجد الحرام المسجد في ويدرس
 . الصيفية  والعطل

 . السلمية        سعود بن محمد المام جامعة في ويدرس
المراكز         طريق عن وخارجها المملكة داخل الهاتف باستخدام ويدرس

السلمية. 
كلما         المملكة مساجد في والدروس المباشرة العامة المحاضرات ويلقي

 . المناطق   لزيارة ذهب
به           للعناية دروسه من وافر بنصيب خصه الذي الوعظي بالجانب ويهتم



 " ويقول       "   ملقوه أنكم واعلموا الكريمة الية السماع على يكرر ًا دائم وكان
 ." نفوسنا"          في وقع الكلمة لهذه لكان حية قلوبنا لوكانت والله

تعليمهم         على والصبر واستقطابهم وارشادهم العلم طلبة بتوجيه ويعتنى
 . بأمورهم     والهتمام المتعددة أسئلتهم وتحمل

 - بتوضيح         -  الله رحمه خطبه تميزت وقد عنيزة في مسجده من خطبه ويلقي
كلها        فجاءت والمواسم للحداثا ومناسباتها والمعاملت العبادات أحكام

 . منها      الشرعي للهدف محققة مجدية مثمرة
والشهرية        منها السبوعية والمجدولة المنتظمة العلمية اللقاءات ويعقد

والسنوية. 
ولختياراته           لها فاطمأنوا الناس عند قبولها الله كتب التى الفتاوى ويحرر

الفقهية. 
دروسه           الشرطة خلل ومن وصحافة إذاعة من العلم وسائل عبر وينشر
على       -   نور المشهور الذاعي البرنامج عبر العلمية وبرامجه ومحاضراته

البرامج -    .  من وغيره الدرب
في          للناس قدمها التي العظيمة وخدمته العلمية جهوده توجت ًا وأخير

للمتون          وشروح ورسائل كتب من العلمية القيمة ذات العديدة مؤلفاته
العالم           أنحاء في العلم طلبة عليها وأقبل الفاق شهرتها طبقت العلمية
الكنوز             تلك ننسى ل ثام ورسالة ًا كتاب تسعين من أكثر مؤلفاته بلغت وقد

تقدر         فإنها والمحاضرات الدروس أشرطة في المحفوظة الثمينة العلمية
وعمره            الجليل العالم هذا وقت في تعالى الله بارك فقد الساعات بآلف

الخيرة            الجهود تلك في خطاها خطوة كل يجعل أن تعالى الله نسأل
 . القيامة      يوم حسناته ميزان في النافعة

أنشئت           التي الخيرية العثيمين صالح بن محمد الشيخ مؤسسة أخذت وقد
العام   التراثا       1422هذا بهذا والهتمام العناية مسؤولية عاتقها على هب

الهدف           ذلك تحقيق على تعالى الله رحمه شيخنا خلقه الذي الضخم
في           للجميع ًا متاح الغزير العلم ذلك لجعل الجميع ينشده الذي السامي

 . وتوفيقه        وعونه تعالى الله باذن الممكنة الوسائل مختلف

 : الشخصية     وصفاته مناقبه من ملمح
مجرد             علمه يكن فلم ًا حي ًا ونموذج صالحة قدوة تعالى الله رحمه الشيخ كان

في           يحتذى مثالً كان وإنما الطلبة أسماع على تلقى ومحاضرات دروس
 . أخلقه      ونبل وزهده وحلمه وتواضعه علمه

وقته           وتنظيم وتعليمه العلم طلب في والجدية والجلد والصبر بالحلم تميز
في             قمة وكان التكلف عن ًا بعيد كان عمره من لحظة كل على والحفاظ

البشوش        بوجهه وكان الحميدة والخصال الكريمة والخلق التواضع
ترى          قلوبهم إلى السرور ويدخل فيهم ويؤثار الناس يخالط ًا اجتماعي

تعالى       -    - .  الله رحمه ومحاضراته دروسه يلقي وهو محياه تعلو السعادة
ويمنحهم          ويناقشهم إليهم يستمع الشباب مع ًا عطوف الله رحمه كان

والقناع     .  واللين بالرفق والتوجيه الوعظ
 . أموره        جميع في السنة تطبيق على ًا حريص كان

أن              قبل الفتوى في يتسرع ول يفتي فيما التثبت كثير كان أنه ورعه ومن
انتظر            :  يقول الفتوى أمور من أمر عليه أشكل إذا فكان الدليل له يظهر

وحرصه           بورعه توحي التي العبارات من ذلك وغير المسألة، أتأمل حتى
 . الفقهية     للمسائل الدقيق التحرير على

إلي             العلجية رحلته في أنه حتى العلم نشر سبيل في عزيمته تفتر لم
من           العديد نظم وفاته من أشهر ستة قبل المريكية المتحدة الوليات

من        المسلمين بجموع والتقى السلمية المراكز في المحاضرات
 . الجمعة         صلة في أمهم كما وأرشدهم ووعظهم وغيرهم المريكيين

ومغاربها          الرض مشارق في وقضاياها السلمية المة هم يحمل وكان
      - من  -   عودته بعد والدعوية التعليمية مسيرته تعالى الله رحمه واصل وقد



والتدريس          بالتوجيه الهتمام من المرض شدة تمنعه فلم العلجية رحلته
 . بأيام       وفاته قبل حتى المكي الحرم في

وقدم          محتسبة، راضية صابرة بنفس الله قضاء فتلقى المرض أصابه
المضني،           المرض مع المؤمن لتعامل به يقتدي ًا صالح ًا حي ًا نموذج للناس

 . العالمين            رب عند لمنزلته رفعة هذا في يكون أن تعالى الله نسأل
استطاعته           قدر حاجاتهم ويقضي الناس شكاوى إلى يستمع الله رحمه كان

هذه            لستقبال يوم كل في ًا محدد ًا وقت الخيري العمل لهذا خصص وقد
الله            من قد بل القرآن تحفيظ وجمعيات البر جمعيات يدعم وكان المور

بحق           ًا شيخن فكان الناس ونفع والخير البر أبواب لجميع ووفقه عليه
 . يشاء         من يؤتيه الله فضل وذلك اجتماعية خيرية مؤسسة

 : تعالى    الله رحمه وفاته
من           عشر الخامس الربعاء يوم مغرب قبيل جميعها السلمية المة رزئت

سنة    شوال صالح       1421شهر بن محمد العلمة الشيخ وفاة بإعلن هب
كل          المصيبة بوقع وأحس السعودية العربية بالمملكة جدة بمدينة العثيمين

المساجد           في التعازي يتبادلون الناس وصار وقرية مدينة كل في بيت
ورفعت          وحده مصيبته المصيبة وكأن يحس فرد وكل والمجمعات والسواق

و           العزيز عبد بن فهد الملك الشريفين الحرمين خادم لتعزية البرقيات
الثاني          النائب الملكي السمو وصاحب العهد ولي الملكي السمو صاحب

     - ًا   -  جميع المسلمين وفقيد البلد بفقيد الله حفظهم الوزراء مجلس لرئيس
والمحبة           الكبيرة والمكانة العظمة هذه سر عن ويتساءل يتأمل البعض وأخذ

ونساء           رجالً الناس قلوب في الجليل الشيخ ذلك امتلكها التي العظيمة
ًا          شعر والخارج الداخل في والمجلت الصحف أعمدة امتلت ًا؟ وكبار ًا صغار

البلد            فقيد الجليل العالم ذلك فراق على والحزن السى عن تعبر ًا ونثر
 -    - . تعالى  الله رحمه السلمية والمة

الخميس           يوم العصر صلة بعد الحرام المسجد في الشيخ على وصلى
سنة       شوال شهر من عشر إلي    1421السادس وشيعته المؤلفة اللف هب

صلة              بعد الغد من عليه صلى ثام توصف تكاد ل عظيمة مشاهد في المقبرة
جموع            المملكة خارج في و المملكة مدن جميع في الغائب صلة الجمعة

واسعة            .  رحمة الله رحمه المكرمة بمكة ودفن باريها، إل يحصيها ل أخرى
من             يشاء لمن تعالى الله من عظيمة منة الناس قلوب في القبول إن

سبحانه           الله لنرجو وإنا وقبوبله محبته على القلوب أجمعت ولقد عباده،
عليه            لله صلى النبي قال ممن الشيخ يكون أن إليه متضرعين وتعالى

فيحبه:             فأحبه ًا فلن يحب الله أن جبريل نادى العبد الله أحب إذا وسلم
      : فيحبه      فأحبوه، ًا فلن يحب الله إن السماء أهل في جبريل فينادي جبريل

الرض         .  أهل في القبول له يوضع ثام السماء أهل
         - وإبراهيم -  الرحمن وعبد الله عبد هم البنين من خمسة الله رحمه ّلف وخ

. الصالح           والخلف والبركة الخير فيهم الله جعل الرحيم، وعبد العزيز وعبد
وصلحاء          علمائها أبرز من ًا علم السلمية والمة البلد فقدت وبوفاته

لنشر           وحبهم نهجهم و عبدتهم في الصالح بسلفنا يذكروننا الذين رجالها
 . المسلمين    لخوانهم ونفعهم العلم

وأن            جناته فسيح ويسكنه البرار رحمة شيخنا يرحم أن تعالى الله نسأل
المسلمين           ويعوض ًا خير والمسلمين للسلم قدم عما يجزيه و له يغفر

وصلى             راجعون إليه وانا لله وإنا وقدره قضائه على لله والحمد ًا خير بفقده
بإحسان            اتباعه ومن وأصحابه آله وعلى محمد نبينا على وبارك وسلم الله

الدين   .  يوم إلى
موقع(            إلى الخيرية العثيمين صالح بن محمد الشيخ مؤسسة إصدارات من

بالنترنت  )  الشيخ
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