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الحمد هللا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لـوال أن هـدانا             
اهللا، والصالة والسالم على رسول اهللا وعلـى آلـه وصـحبه            

 .أجمعين
 ...وبعد

في مثل هذه األيام المباركة من كـل عـام تحـنُّ قلـوب              
المسلمين في مشارق األرض ومغاربها إلى بيـت اهللا العتيـق،           

األرض المباركـة وليطوفـوا     لتأدية فريضة الحج، ولمـشاهدة      
بالكعبة المشرفة، ولزيارة المدينة المنورة على سـاكنها أفـضل          

 .الصالة والسالم

 أن أسـاهم بقلمـي      -وموسم الحد قـد أقبـل     -ولقد رأيت   
المتواضع في بعض التوجيهات أسديها ألحبائي ضيوف الرحمن        
وجدتها لزاماً عليَّ، نتيجة لما لمسته في رحالتي الروحية التـي           
منَّ اهللا بها عليَّ في األعوام السابقة، حيث إنني شاهدت بعـض            
األخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج إما تهاوناً أو عن جهل، وقد    

 :راعيت في هذه الرسالة
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 .تيسير فهمها لكل قارئ، وإدراك ما جاء فيها -١
 .احتواؤها على أهم ما ينبغي فعله أو تركه -٢
 .ية ما أمكنالبعد عن الخالفات المذهب -٣
 .  في حجهاالقتداء برسول اهللا  -٤

وإن كنت وفقت في ذلك، فالحمد هللا كثيراً على ما أوالنيـه،       
 .وإال فالقصور والتقصير من شأن البشر، والكمال هللا وحده

وأسأله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه، إنه نعـم           
 .المولى ونعم النصير

 يوسف جمعة سالمة . د



- ٣ - 

 

 الحجتعريف 
الحج ركن من أركان اإلسالم، ولكنه يختلف عـن سـائر           

 إلـى   -أخي الحاج -األركان، فهو عبادة مالية بدنية تحتاج منك        
الصبر والجلد وتحمل المشاق ابتغاء مرضاة اهللا، وليكن حجـك          
من مال حالل، وعليك أن تتحلى في سفرك بمكـارم األخـالق،            

 .خاءوكن معطاًء كريماً فإن الحج من طبيعته الس

والغرض من الحـج تهـذيب النفـوس، والتعـرف علـى        
المسلمين، ومعرفة أحوالهم واإلحسان إليهم والتعرف على مهـد         

 -أيهـا الحـاج   -اإلسالم ومنطلق هذه الدعوة، فإذا أكرمـك اهللا         
بالوصول إلى تلك الربوع الطاهرة، ومألت عينيـك مـن تلـك            

 صاحبها،  الرياض على ساكنها أفضل الصالة والسالم، فتأدب مع       
وتقدم لزيارته بلطف، وسلِّم عليه حيث أمكنك السالم، واشتغل ما          

 .دمت هناك بغرضك الذي جئت من أجله

 تساوي في الفضل    واعلم أن ركعة في مسجد رسول اهللا        
ألف ركعة فيما سواه، فإذا ذهبت إلى مكة المشرفة وكنـت فـي             

كثر مـن   جوار اهللا وفي ضيافته فحّيي بيته أوالً بالطواف، واست        
الصلوات بال كلل، واعلم أن ركعة في بيت اهللا الحرام تساوي في 
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الفضل مائة ألف ركعة فيما سـواه، واخفـض مـن صـوتك،             
واغضض بصرك، وأحسن لمن أساء إليك، وكن كالنخلة يقـذفها          

وإن اسـتطعت أن    . الناس بالحجارة وتلقي إليهم الرطب الجنـي      
، فال تبخل بما أعطاك     تكون خادماً للضعفاء، وعوناً لذي الحاجة     

اهللا من صحة ومال، فإن من أجلِّ مناسك الحج التعاون على البّر            
والتقوى، واعلم أخي الحاج أنك ستفتح مع اهللا صـفحة جديـدة،            
وسترجع بثوب ناصع أبيض، وصحيفة بيـضاء، فـال تـسوِّدها           

 .بالمعاصي قبل رجوعك إلى أهلك

يهـا  تلك إرشادات موجزة وموعظة قـصيرة وتـذكرة أزد        
 .ألولئك الذين أكرمهم اهللا بحج بيته والذكرى تنفع المؤمنين
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 آداب الحج
إذا أردت أن يكون حجك مبروراً ليصدق عليه        : أخي الحاج 

) الحج المبرور ليس له جزاء إالّ الجنة       (قول الرسول األكرم    
 :فتأدب بآداب الحج وواجباته وهي كثيرة وحسبك أن نذكر منها

 : تعالى اإلخالص هللا-١
 فـال   َواْعُبُدوا اللََّه َوال تُشِْركُوا ِبِه شَـْيئاً      فهو الذي يقول    

ينبغي لك وأنت تمتثل أمر ربك، وتحرص على طاعته أن يكون           
حجك لغرض الدنيا، بل اجعله خالصاً لوجهه الكريم امتثاالً لقوله          

 .فَاْعُبِد اللََّه ُمخِْلصاً لَُه الدِّيَنتعالى 

 : اهللا تعالى التوبة إلى-٢
التوبة واإلقالع عن الذنوب التي كانت ترتكـب والـسيئات          
التي كانت تجترح مطلوبة في كل وقت، ولكنها عند العزم علـى           
الحج أكثر طلباً حتى يظفر الحاج بقبول حجـة، ويكـون أهـالً             

 .لرحمة ربه

 : قضاء الديون-٣
عليك قبل أن تبرح دارك، وتذهب إلى ضيافة اهللا أالّ تحمل           

ى ظهرك أثقاالً فاقض دينك، وأعط كل ذي حـق حقـه، وإذا             عل
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كان عندك وديعة فسلمها ألصحابها، لتبرأ ذمتك قبـل توجهـك           
 .ألداء الحج

 : الوصية-٤
اكتب وصيتك وَأشِهد عليها فإن األعمار بيد اهللا، فقد جـاء           

ما حق امرئ مسلم له شيء يوصـي فيـه يبيـت            (في الحديث   
 ).ندهليلتين إالّ ووصيته مكتوبة ع

 : ردُّ المظالم-٥
إن كان ألحد عندك مظلمة فال تسافر قبل أن تبرأ ذمتك منها 
فإن كنت ظلمته في مال فرده إليه، وإن كنت ظلمته في عرضـه      
من غيبة ونحوها فاستبرئه منها واستغفر اهللا لنفسك وألصـحاب          

 .الحقوق عليك

 : اجتناب المنهيات-٦
الَْحـجُّ َأشْـُهٌر    وله  وعليك أن تجتنب ما نهى اهللا عنه في ق        

َمْعلُوَماتٌ فََمْن فََرَض ِفيِهنَّ الَْحجَّ فَال َرفَثَ َوال فُُسوقَ َوال ِجـَداَل            
 .ِفي الَْحج

 : حل المال-٧
عليك أن يكون حجك من مال حالل ألن اهللا طيب ال يقبـل             
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 :إالّ طيباً، وإياك أن يصدق عليك قول الشاعر

 إذا َحَجْجت بمال أصله َدنٌَس
 ا حججت ولكن حجَّت العيُرفم

 ال يقبل اهللا إالّ كل طيبة
 ما كل حج لبيت اهللا مبرور

 : وداع األهل واألحبة-٨
وعليك أن تودع أهلك وجيرانك وأحبابك قبل سفرك، وعليك         
أن تعد نفقة من تلزمك نفقته عن مدة غيابك حتى ترجع إلـيهم،             

 .كما ويستحب صالة ركعتين في منزلك قبل سفرك

 :ق الصالح الرفي-٩
وعليك أن تلتمس لرحلتك رفيقاً تنتفع بصحبته، فيعينك على         

 .مشقة السفر ويذكرك بطاعة اهللا

 : الدعاء-١٠
عليك أن تُكثر من التـسبيح والتكبيـر والتلبيـة والـدعاء            
خصوصاً عند تَغيُّر األحوال من هبوط أو صعود أو إقبال في ليل 

 .أن نهار، واألفضل الدعاء الوارد

 



- ٨ - 

 اإلحرام
ويسّمى اإلحرام إحراماً ألنه يمنع الحاج مـن المحرمـات          
بمجرد دخوله في ميقات اإلحرام، فإنه عاهد اهللا تعالى أال يرفث           
وال يفسق وال يجادل وال يصطاد وأن يتجرد من المخـيط، وأن            
يحضر بقلبه حتى يصغي إلى دعاء اهللا تعالى فيلبيه فال يغفل عن            

 .ذكر اهللا

 عاتهاولإلحرام آداب يجب مرا
 : النظافة-١

وتتحقق بتقليم األظافر، وقصُّ الشارب، ونتف اإلبط، وحلق        
العانة، والوضوء، أو االغتسال وهو أفضل، وتـسريح اللحيـة          

 .وشعر الرأس

 : التجرد من الثياب المخيطة-٢
التجرد من الثياب المخيطة ولبس ثوبي اإلحرام وهما رداء         

لرأس، وإزار يلـف بـه      ُيلَفُ به النصف األعلى من البدن دون ا       
النصف األسفل منه، وينبغي أن يكون أبيض اللون أحب الثيـاب           

 .إلى اهللا

 : التطيب-٣
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 .التطيب في البدن والثياب، وإن بقي أثره عليه بعد اإلحرام

 : صالة ركعتين-٤
ينوي بهما سنة اإلحرام، يقرأ في األولى منهما بعد الفاتحة          

 ).اإلخالص(وفي الثانية سورة ) الكافرون(سورة 

 

 محظورات اإلحرام
إذا أحرم المـسلم بـالحج والعمـرة، فعليـه أن يجتنـب             

 :المحظورات اآلتية

 . الجماع ودواعيه ومقدماته-١
 ).التزويج أو التزوج( عقد النكاح -٢
 . تقليم األظافر-٣
 . استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه-٤
ـ          -٥ ى ذلـك،    التعرض لصيد البر بالقتل أو الذبح أو اإلعانة عل

 .وقطع شجر الحرم أو قلعه أو إتالفه متعمداً بدون ضرورة
 . إزالة الشعر من الرأس والبدن-٦
 . لبس الرجل مخيطاً كالثوب والسروال وتغطية رأس الرجل-٧

حتاج إلـى ارتكـاب محظـور مـن         وَمن كان له عذر وا    
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محظورات اإلحرام غير الوطء كحلق الشعر أو لـبس المخـيط           
لزمه أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين،        .. اتقاَء الحرِّ أو البرد   

أو يصوم ثالثة أيام، وال يبطل الحج أو العمرة بارتكاب شيء من     
 .المحظورات سوى الجماع

 

 ما يباح للُمحرم
 :حرام أموراً منهاويباح للمحرم وقت اإل

 . االغتسال، واستبدال مالبس اإلحرام-١
وساعة اليد واالكتحال واالسـتظالل     ) الحزام( لبس المنطقة    -٢

 .بمظلة أو نحوها
 حكُّ الجلد والشعر إن لم يترتب على ذلك سقوط الشعر، وإن            -٣

 .سقط شعر بدون قصد فال شيء عليه
ن، وسـماعة األذن،    ويجوز لبس النعلين والخاتم ونظارة العي      -٤

 .كما يباح له قتل الحشرات المؤذية

وَيْحُرم على المرأة وقت اإلحرام أن تلبس القفازين  : مالحظة
 .في يديها وأن تستر وجهها بالنقاب أو البرقع
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 أنواع الحج
 : التمتع-أ

وهو أن يأتي الحاج بالعمرة كاملة في أشهر الحج ويتحلـل           
 .منها ثم يحرم بالحج في عامه

ا الصنيع وهو اإلحرام بالعمرة أوالً وأداؤهـا والتحلـل     وهذ
منها، ثم اإلحرام بعد ذلك بالحج وأداؤه ُيـسّمى التمتـع، لتمتـع             
المحرم بين اإلحرامين، إحرام العمرة وإحرام الحج بمـا كـان           

 .محظوراً عليه في وقت اإلحرام، وهو أيسر أنواع الحج

 : القران-ب
ات بالحج والعمرة معـاً،     وهو أن يحرم الحاج من عند الميق      

وهذه النية تُلزمه أن يستمر بإحرامه بعد قيامه بأعمال العمرة إلى           
 .أن يؤدي أعمال الحج وينتهي حجه

 : اإلفراد-ج
وهو أن يحرم الحاج من الميقات بـالحج وحـده، ويبقـى            
محرماً حتى تنتهي أعمال الحج، ثم يعتمر بعد إن شاء، أي بعـد             

 .عتمر فليعتمرثالثة أيام َمن شاء أن ي

ولما كان التمتع هو أيسر أنواع الحج بالنسبة لحجاج بالدنا          
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 :المباركة فسأقوم بتوضيحه بالتفصيل فيما يلي

 كيفية التمتع
وأحسن ما يؤدي به المسلم مناسك الحج والعمرة أن يؤديها          
على الوجه الذي جاء عن الرسول الكريم، وأكمل صفة في ذلك           

 أمر به أصحابه وأكـده      ، ألن النبي    التمتع لمن لم يسق الهدي    
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهـدي          : عليهم وقال 

وألحللت معكم، والتمتع أن يأتي الحاج بالعمرة كاملة في أشـهر           
 :الحج ويتحلل منها ثم يحرم بالحج في عامه وهو كما يلي

  العمرة-أ
 والعمرة هي عبارة عن اإلحرام من الميقـات، والطـواف         

بالبيت سبعاً، والسعي بين الصفا والمروة، وأخذ ُجزٍء من الشعر،          
والتحلل من اإلحرام، وبذلك تمت العمرة، وإليك أعمال العمـرة          

 :مفصلة كما يلي

 إن وصلت الميقات، وميقات حجاج بالدنا واألردن هو         -١
وهو مكان يبعد عـن المدينـة       ) آبار علي (ذو الحليفة المعروف    
كيلو متراً، فإن كنت يا أخي الحاج مـسافراً        المنورة خمسة عشر    

عن طريق البر بالسيارة سواء خرجت من محافظـات الـضفة           
الغربية إلى المملكة األردنية الهاشمية ثم وصلت بسالمة اهللا إلى          
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المدينة المنورة أو خرجت من محافظـات قطـاع غـزة إلـى             
جمهورية مصر العربية فالمملكة األردنية الهاشمية ثم وصـلت         

سالمة اهللا إلى المدينة المنورة فعليك أن تحرم أخي الحاج مـن            ب
 فهو ميقات بالدنا ويكـون      -كما بينَّا -) آبار علي (الميقات وهو   

بعد خروجك من المدينة المنورة بخمسة عشر كيلو متراً وأنـت           
 .في طريقك إلى مكة المنورة

وللمسافر جواًر نفس الميقات، فعليه أن يحرم مـن مطـار           
، وأما حجاج قطاع غـزة الـذين        )آبار علي (إذا حاذى   عمان أو   

يسافرون بالطائرة من مطار غزة الدولي فهؤالء يصلون مدينـة          
جدة ثم تنقلهم الحافالت مباشرة إلى المدينة المنـورة ويمكثـون           

الـذي  ) آبار علـي  (هناك عدة أيام ويحرمون من نفس الميقات        
 المنورة إلـى    ُيحرم منه حجاج البر وهم في طريقهم من المدينة        

مكة المكرمة، فإذا أردت اإلحرام بالعمرة فاغتسل إن تيسر لك،           
أو توضأ إن لم يتيسر لك االغتسال، ثم الـبس ثيـاب اإلحـرام              

واإلزار تغطي به نصفك األسفل، والرداء تغطي       ) إزاراً ورداءً (
به نصفك األعلى، والمرأة تلبس ما شاء من الثيـاب بـشرط أن             

برجة بزينة، ثـم صـلِّ ركعتـين بنيـة          تكون مستورة وغير مت   
، لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شـريك        "لبيك بعمرة : ("اإلحرام، ثم قل  

 ).لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك



- ١٤ - 

 فإذا وصلت إلى مكة فطُف بالبيت سبعة أشواط طواف          -٢
العمرة تبتدئ من الحجر األسود وتنتهي إليه، ثم صلِّ ركعتـين           

 . سيدنا إبراهيم قريباً منه إن تيسر أو بعيداًخلف مقام

 فإذا صليت الركعتين فاخرج إلى الـصفا واْسـَع بـين            -٣
الصفا والمروة سبع مرات سعي العمرة تبتدئ بالـصفا وتخـتم           

 .بالمروة

 . فإذا أتممت السعي فقصِّر شعر رأسك-٤

وبذلك تمت العمرة، فَفُـكَّ إحرامك، والبس ثيابك، وتطيب        
وتمتع بكل ما كان قد ُحرِّم عليك باإلحرام حتى يـوم           بما شئت،   

 .التروية الثامن من ذي الحجة
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