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٢ مناسك الحج للستري
  




  
 ،جح األئمة الأخباري عرفنا مناسك الحج باالستنباط من الحمد هللا رب العالمين الذ

  :وبعد .. توالصالة والسالم على أفضل المخلوقات محمد وآله السادا
 اهللا عبد اهللا بن عباس بن عبد اهللا البحراني انه قد التمس مني بعض إلىفيقول الفقير 

 جبته لما رعب ورتبتها على مقدمتينفأ، ن أؤلف له رسالة في منسك الحج والعمرةأاإلخوان 
  .فنسأل اهللا حسن الخاتمة، ومطالب وخاتمة

  : أما المقدمتين
 الذي فاه األعرابي ال يحصى وال يكاد يستقصى فمنه قضية  الحج ثوابهأناعلم : فاألولى

وأنا رجل معيل فأمرني ، فقال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله إني أتيت إلى الحج ففاتني، الحج
، انظر إلى هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه واله وقال له إليهبشئ يقوم مقام الحج فالتفت إليه 

  .تبلغ ما بلغ الحاجة حمراء فأنفقته في سبيل اهللا لم  لو كان ذهب قبيسأبييعني جبل 
 . احرم خرج من ذنوبهإذ الحاج أن: اعلم

 . طاف خرج من ذنوبهوإذا

  .ونحن نقلناه بالمعنى... الخ . ذنوبه سعى خرج من وإذا
  . والتهديد ما ليس عليه مزيد، من الوعيد لتاركه مع اإلستطاعه لهأتىولقد 

  .اليهود والنصارىوفي الخبر انه يخير بين 
 سبيال ومن كفر فان اهللا غني إليهوهللا على الناس حج البيت من استطاع : (وقال تعالى

  .)عن العالمين
  .ن فيها ما يقصم الظهرإ في اآلية ففتأمل

ونزلت في  . سبيالوأضل أعمى اآلخرة فهو في عميأ من كان في هذه :وفي تفسير
  . االستطاعةتارك الحج مع 



٣ مناسك الحج للستري
ن يقف على باب داره فيقرأ فاتحة الكتاب أ السفر أراد إذايستحب للحاج : نيةالمقدمة الثا

  . وعن يمينه وعن شماله وآية الكرسي كذلكأمامه
  :المطالب

 إجماعا أولها وأفضلها).إفراد ،قران ،تمتع( :ثالثة أقسام على الحج ان فاعلم المطالب وأما

  .األهم ألنه خاصة فيه والبحث ،منا
  .األصح على ،ميال وأربعين بثمانية مكة عن بعدوا من وهم :ييناالفاض فرض وهو

 كان ولو واحد نسك الحقيقة في امإنه حتى ،به مرتبطة وهي عليه متقدمة عمرته نأ واعلم

  .التمتع حج سمي ولهذا النساء حتى اإلحرام حرمه شيء كل من يحل منها التقصير بعد
  



٤ مناسك الحج للستري
  




  
  ـ: للعمرة مناسك أول وهو
  .والتقصير والسعي بالبيت الطواف :ثانيها
  .األصح على نساء طواف فيها وليس ،بها المتمتع عمرة أفعال فهذه
 المواقيت حدأ ومن )والحج والقعدة ،شوال( وهي الحج أشهر في بها اإلحرام يجوز وال

  .واله عليه اهللا صلى النبي وقتها الذي
 :فمنها

 . من المدينةأميال وهو على ستة :شجرةمسجد ال .١

 وإال ،حوطاأل هو قلنا وما ،منه تسلي الجنوبية ايفقالس نأل ،محرما مسجد كل وليس

  .محرما الحليفة ذا نإ قال علمائنا فبعض
 وهو .الجحفة االضطرار ومع االختيار مع هذا .عليه يأتي ومن المدينة أهل محرم وهو

 .اختيارا الشام أهل محرم

ن المسجد مبني أ وهو جبل صغير والظاهر . عليهميأتي اليمن ومن أهل محرم :مويلمل .٢
 .عليه

 . من قبلهميأتي الطائف ومن أهل محرم :وقرن المنازل .٣

 . المسلخأوله العراق ونجد وهو واد طويل أهل محرم :والعقيق .٤

  :إال ،بعدها وال قبلها ال ،منها إال اإلحرام اليجوز التي المواقيت هي فهذه
  .إجماعا يحرم نأ له يجوز فانه ،مفرده عمرة في رجب تقضى خشي لمن
  .األصح على بذلك رذنا أو

  أوجبه علمائنا بعض نإ حتى مؤكد نهإف الغسل له استحب اإلحرام أراد فإذا
 حج ،الحج إلى بها متمتعال العمرة إحرام غسل اغتسل( : الكالم هذا يستحضر أن ونيته
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  .)تعالى اهللا إلى ربةق اإلسالم

  .ندبا كان إن وكذلك .نواها نيابة كان وان
  .قبله الوضوء يستحب لكن ،الجنابة غسل مثل وهو
  .إعادته له استحب ،رأسه غطى أو مخيطا هذا بعد لبس وإذا

 الجسد من الشعر ةزالوإ الشارب من واألخذ األظفار وقص الجسد تنظيف قبله وليكن

 من ساترا الميزر وليكن وإزار، ميزر وخما راماإلح ثوبي يلبس الغسل بعد ثم ورةنبال وإبطيه

  .احتياطا ساترا يكون ان ينبغي اإلزار وكذلك ،الرجل فيه يصلي ما جنس
  .والملونات السواد ويكره بيضاوين ايكون أن ويستحب
  . يكونا طاهرينأنوينبغي 

  .األصح النساء فال بأس على أما ، يكونا مخيطين للرجالأن الويشترط 
فان لم يتفق فبعد ،  فريضة مطلقاأوون اإلحرام عقيب فريضة الظهر  يكأنويستحب 

  . الحمد والتوحيد والثانية الحمد والجحداألولىفيقرأ في ،  ركعتينأوست ركعات 
 ن لَك وآمابجتَ اسنِمني ملَعج تَ اللهم ِإنِّي َأسَألُك أن" :اإلحرام يقول بعد أنوينبغي له 

بوعدواتّك بَأع مرِإ، فَكني عبدكفي قَ وبضتال ُأك ،ى ِإقَوال مقَا وتَيِإذُال آخُ، و ا َأال مطَعتَي ،
قَوكَ ذَدتَرالح َأج َألُكفَأس تَن عزملَى كع هلَيابِتَ لي عكو نَّسة كنَبِي )آِلهو هلَيلَّى اُهللا عقَوتُ) صويي ن

 الَّذي كفد، واجعلْني من وةيافع و منْكرٍسي في يكاسنَي منِّ ممسلِّ، وتُهنْ عتُفْعا ض معلَى
رضوارتَتَي يتَضوس يتَمتَكَ وِإنِّي خَتَب مالله ،رشُتُج نقَّ مةب عيدةتُقْفَنَْأ، وم الي ابغَتاء 
مرضاتكمالله ،فتم ملي ح جتي وعمِإنِّي ُأر مرِتي، اللهيالتَّد تُّمبِع العمرةِإلَى الح جلَى كابِتَ عك 
ونَّسة كنَبِي )آِلهو هلَيلَّى اُهللا عفِإ) صنع رضارِ لي عضي بِحلِّخَني فَسني حثُيح بقَني ِلتَسرِدك 

ي قدالَّذتَرِإ ع مالله ،لَيتَن كُ لَّمنح فَةًج عمأََةًر حرشَم لَك رِعي ورِشَبلَي وحمي ودمي وي خِّم
وعبِصي مالنِّن ساءو ِالثابِيالطِّ وَأبِي تَبِلذَي بِغكو جهكو الدةَارراآلخ .."  

واألحوط  يك اللَّهم لَبيك، لَبيك الشَرِيك لَك لَبيك، لَب" : وصورتهااألربعثم يلبي التلبيات 
  ". الشَرِيك لَك لَبيكن الحمد والنِّعمةَ لَك، والملْكإَِ: وجوبا إضافة

  .اعلم أنه يجوز فتح الهمزة وكسرهاو
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  .وهذا الكالم يجزي عن نية اإلحرام

حج اإلسالم ، أحرم للعمرة المتمتع بها إلى الحج" :تحضر فليساحتياطان أراد أن ينوي إو
ثم يلبي التلبيات األربع  ". اهللا تعالىإلى لعقد اإلحرام لوجوبه قربة األربعوألبي التلبيات 

  .المذكورة
  . اإلحرام وحرمت عليه محرماتهانعقدلبى بذلك فإذا 

  .يءأما قبل التلبية فال يحرم عليه ش
  . الواجبة التي ينعقد بها اإلحرام كتكبيرة اإلحرام في الصالةوهذه التلبيات األربع هي

 لَبيك، المِ السارِ ِإلَى داعياً لَبيك، لَبيك دجِارِا المع لَبيك ذَ" :وأما التلبيات المستحبة فهي
 وباًغُر لَبيك، لَبيك مامِركْاِإل والِلا الج، لَبيك ذَ لَبيكةيبِلْ التََّله لَبيك، لَبيك َأوبِنُ الذُّارفَّلَبيك غَ

ومرتُوباًه كيلَب ،كيلَب كِإلَي بُأدو المعتَاد كيلَب ،كيلَب كِإلَي غْتَسنقَتَفْي ويِإر كيلَب ،كيلَب كِإلَي الحقِّله  
 كدب لَبيك، لَبيك عامِظَ العبِر الكُافَشَّ لَبيك، لَبيك كَِليم الجنِس الحِلضالفَ واءمع النَّالَبيك، لَبيك ذَ

وابنع بديا كَكي كيلَب ،كيرِ لَبيمكيلَب .."  
نهض بك البعير وبعد أن ي، ينبغي أن تلبي بهذه التلبيات بعد كل صالة فريضة أو نافلةو

  .باألسحار أو هبطت واديا أو بقيت راكبا أو استيقظت من النوم تله تعلو وأ
  . ويستحب الجهر بها للرجال وليكثر من قول ذي المعارج
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  .اإلشارة والداللة عليهويحرم على المحرم الصيد أكال وقتال 
  .والنساء نكاحا وتقبيال وعقدا حتى المالعبة بشهوة

  .ي الماءف رتماسواإل
  .وتغطية الرأس بالطين

  .ولبس المخيط
  .وال يحك جسده حكا يدميه
  .وال ينحي عن جسده القمل

  .حوطألوال يشم رائحة الطيب مطلقا على ا
  .وال يقبض على أنفه من الرائحة

  .علم أن الجراد من الصيديول
  .وال يجوز له قطع شئ من شجر الحرم والحشيش األخضر إال اإلدخر وشجر الفواكه

  .فإذا شاهد بيوت مكة قطعها، ولم يزل على إحرامه وهو مصاحب التلبية
فإذا أراد دخول المسجد فليدخله من باب بني شيبة ، وينبغي له أن يغتسل لدخول الحرم

  .مصاحبا للسكينة والوقار
،  اُهللاشاء وما  وبركاته اِهللا ورحمةُ أيها النبي عليكالسالم ":ويقف على الباب ويقول

والسالمِهللا  على أنبياءورسله صلى اُهللا ( اِهللا على رسوِل والسالمعليه واله (على  السالم 
اِهللا خليِلإبراهيم ِهللا والحمد رب العالمين ."  

 َلبقْ تَني َأكاسنَ مِلوا في َأذَي هامقَاللهم ِإنِّي َأسَألُك في م ":وليقل عند دخول المسجد
، اللهم ام الحرهتَيني بغَلَّ الَّذي ب ِهللادي، الحمرِزني و ععض وتَ،تيَئيط خَن عزاوجتَ تَن وَأ،تيبوتَ

 ِإنِّي ، اللهمين للعالمدىه وكاًارب مناًمَأ واسِ للنَّةًابثَ مهتَلْع الَّذي جامر الحكتُيا بذَ هنِإنِّي َأشْهد َأ
عبدك،لَ والبدلَ بدكو البتُيتُ بيلُطْ َأتُْئ، جِكبحمتَ رك،ُؤَأ وطَم تَاعك،م طَألعاًي رِمك،ياً راض 
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ني لْمتعاس وكتمح رابوب لي َأحتَ، اللهم افْكتوبقُ لعفاِئ ِإلَيك الخَرِطَّ المضةَلََأس، َأسَألُك مكرِدبقَ
  .كاتضرم وكتاعطَبِ

 انِمي اِإلظفْحني بِظفَاح وكاتضرم وكتاعني في طَلْمعتَاس وكتمح رابوب لي َأحتَاللهم افْ
 رمع يجعلَني ممن و،هارِوز وهدفْ الَّذي جعلَني من و ِهللادمالح، وكهِج واءنَ ثَلَّي، جنتَيقَبا َأ مداًبَأ
ماجِسده،و جلَعني ممناجِنَ ييهِإنِّي ع مالله ،بدك،و اِئزركي بف يتكو ،مَألِّى كُلَع تيقٌ حتَ َأ لمناه 

وزارهمَأتَنَْأ، و رخَي تيوم رٍٍزياُهللاو َألُكفَأس ،ي ارحمانأنَّبِ واُهللاتَنَ َأك ِإالَّ َأنْتَ و الَ ِإلَه حدال ك 
صلَّى اُهللا (، وَأن محمداً دح َأواًفُ كُك لَنكُ يم ولدلَو ولم تُدل لم تَدم صدح َأداح وكأنَّبِ و، لَككيرِشَ

آِلهو هلَيع ( لُكوسرو كدبع)لَصاتُوكلَ عيلَهعى َأ وِلهب يته(.  
ياجواداماجِ يداجبي اكرِاري يَأم َألُكَأس ،نتَُل تجع تَفَحزِك نم يتي ِإاريَأاك تُن عطكَني فَياك 

قَربفُتي من مالنَّارِ، الله كقَ ربتي مارِ النَّن."  
  وأمناً للناسِ مثابةًعلك وجفك وشرمك الذي عظَّ ِهللالحمد" :ولينظر إلى الكعبة وليقل

كاًمبارللعالمين وهدى ."  
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  :وواجباته
أطوف بهذا البيت سبعة أشواط طواف العمرة المتمتع بها  ": وهو تصور هذا الكالم:النية

  ".إلى الحج قربة إلى اهللا تعالى
  . بهويجب االبتداء بالحجر في أول شوط والختم

  .وأن يطوف سبعة أشواط
  . العرفيةةاذ الحجر إال المحاةاذ في محافعلم أنه ليس على الطائيول

 كما يتكلف أهل هألول جزء من بدنل أول جزء من الحجر محاذيا عوال يجب عليه أن يج
ثم ينقلب على يساره ،  العرفية مستقبال له استحباباةاذي المحاذ بل يحا،زماننا من أهل الوسواس

  .واستلم الحجر بمحجنته،  وسلم طاف على ناقتههن النبي صلى اهللا عليه وآلأل
  .ام والبيت من جميع الجوانب على اليسار بين المقإالوال يجزي الطواف 

  . وهو يطوفورانذضع يده على الشاوال ي
ن كان هو ليس من البيت وال قالمة ظفر كما إو، وليدخل حجر إسماعيل في الطواف

  .ثورد في الحدي
  .الحجر أعاده شوطا بأن دخل داخل اختصرولو 

  . من خمسة أشبار ونصفبازيدواألحوط أن ال يتباعد عن الحجر في طوافه 
استلمه فإن لم يقدر ، ريوال سيما األول واألخ،  الحجر األسود في كل شوطاستالموينبغي 

  . فإن لم يستطيع إليه أشار إليه،بيده
ساِئلُك فقيرك مسكينُك ببابِك فتصدقْ عليه " :افه قالفي طووينبغي إذا بلغ باب البيت 

بالجنَّة، اللّهم البيتُ بيتُك والحرم حرمك والعبد عبدك وهذا مقام العائذُ المستَجير بك من النّارِ، 
ا كريمي ا جوادمن النَارِ ي لدي وإخواني المؤمنينوأهلي وو يفاعتقني وواِلد."  

  عليع ووس النارِ رقبتي منك فُاللهم": وليقل عند بلوغه إلى الميزاب الذي فيه الحجر



١٠ مناسك الحج للستري
منأدراو،  الحالِل الرزقفسق عني شر ةواإلنسِ الجن ."  

 الذي سمكا بني أسألكإ اللهم" ):ع( عن أهل البيت األدعيةومما نقل في الطواف من 
مشى بهلِل على ظُي ما كالماءمشى بهي على ج داألرضِد  ،باوأسألك سمكالذي دعاك  موسى به 

فاستجبتَورِ الطُ جانبِمن لقيتَ وَأ لهمحبةً عليه منك  ،باوأسألك الذي غفرتَسمك به لمحمد  
ا م( وكذا كذا بي  تفعَلأن،  نعمتك عليه وأتممتَ وما تأخر ذنبه منتقدم  ما وآله عليهصلى اُهللا

  ". وآله كثيراً على النبي وصلِّ والدنيا في الدينِ)حببت من الدعاءأ
 فال  مستجيرني خائفٌوإ ني فقير إاللهم" :لتقل وأنت تطوففوإذا وصلت باب الكعبة 

  ."سميا  جسمي وال تغيربدْلتُ
 قليلوهو في مؤخر الكعبة بحداء الباب دون الركن ب -ذا انتهيت إلى المستجار إوتقول 

 وهذا  عبدك والعبد بيتك البيتُاللهم" :وبطنك بالبيت يدك الصقا خدك ا في الشوط السابع باسط-
مقامالعائد بك النارِ من  ،ني حللتُ إاللهمفاجعْل بفنائك ق رايمغفرتك  ،وهبلي ما بيني وبينك  

  ". خلقك منواستوهبني
  .ان مفصالوينبغي اإلقرار بالذنوب في هذا المك

 اللّهم من قبلك الروح والفرح والعافيةُ، اللّهم إن عملي ضعيفٌ " :وينبغي أن تقول أيضا
  ."فضاعفْه لي واغفر لي ما اطَّلعت عليه منِّي وخَفي علَى خلقك، أستَجير باِهللا من النّارِ 

 وال تتباعد عن ،تين خلفهوصل ركع) ع(فإذا أكملت الطواف فاقصد مقام إبراهيم 
  .احتياطاايف قالس

  .ويجوز أيضا الصالة إلى جانبه
حج اإلسالم ، تع بها إلى الحجأصلي ركعتين طواف العمرة المتم":  تستحضروانو بأن

  ". اهللا تعالىقربة إلى
 وفي الثانية الحمد وسورة واألفضل التوحيد ،ثم تكبر تكبيرة اإلحرام وتقرأ الحمد وسورة

  .والجحد واألفضل
فإذا أتممتها فينبغي أن تحمد اهللا كثيرا وتثني عليه وتصلي على النبي صلى اهللا عليه وآله 

الحمد ِهللا بجميعِ محامده كُلِّها علَى نَعماِئه كُلِّها حتى ينْتَهِي الحمد ِإلَى ما يحب ربي " :ثم تقول
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دلِّ علَى محمص مى، اللهضريويلمع كزقَلْبي و رني، وطَهْل موتَقَب ،دآِل محمو ."  
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  . وتقبيلهواستالمه إتيان الحجر األسود :ويستحب إذا قصده

وليقل ، ويصب على رأسه وظهره وبطنه منها، ثم يمضي إلى زمزم ويشرب من مائها
  ." وسقمٍ داء كلِّ من واسعاً ورزقاً نافعاً علماً اجعلهاللهم" :عند شربه

  . زمزم لما شرب لهء أن ما: ففي الحديث،وليقصد بشربه ما يريد في الدنيا والدين
  . للحجر األسود المقابلوليكن الشرب من الدلو

  .األسطوانتينيخرج إلى الصفاء من الباب المقابل للحجر بين ثم 
 مائة مرة يكبرا هللارة البقرة ـ وما نقل أن  نقل أنه بقدر ـ سوحتىوينبغي إطالة الدعاء 

  .ويحمده مائة ويهلله مائة
  ويميتُ،ي ويميتُي يح الحمد وله الملكله،  شريك  ال وحدهال اُهللا ِإلهإال " :ثم يقول

يموتُ  الويحيي وهو حيبيده  كلِّى عل وهوالخير شيء ثالث مرات " قدير.  
  ." إال ظلكظلَّ  ال يوم عرشك فأظلني تحتَاللهم" :ثم يقول
  . هنا كثيرة اليمكن إمالؤها في هذه الرسالة الموجزةواألدعية

 اللهم" : الرابعة فليكشف ظهره قائالةمرقاال انحدر إلى  فإذا، ووقارماشيا بسكينةثم ينحدر 
وااغفر واعفُرحم عما تعلم أنتَ إنك األعز هدني للتيا و األكرمهي أقوم  ،إاللهم عملي ن 

  ." مني لي وتقبلَّ فضاعفهضعيفٌ
 وهذه هي الهرولة المستحبة ، فروجهرة سعى فيه ما بين المنارتين مألفإذا أتى المنا

  .للرجال ال للنساء
 ياذا المن" : وقالاستحبابافإذا بلغها رقاها ، فلم يزل ساعيا غير ملتفت حتى يبلغ المروة

والنِلوالطو ا وعماءصلِّلجبروت وآِل على محمد محمد لي ذنوبي واغفر  ،الإنه  يغفرالذنوب  
  ".إال أنتَ
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  ."رب العفو العفو  ياجزي على العفوِ يمن  يابالعفوِ  أمرمن يا" :وقل في دعائك أيضا

  . فإن لم يقدر تباكى،جتهد في إخراج الدموعيول
  . وعمدا يبطل، بأسنسيانا فال فإذا زاد، طاالمروة شو الصفاء إلى احتى ينحدر قاصد

  .ولو بدأ بالمروة نسيانا أعاد
  .األصحيجب الطهارة من الحدث على  وليعلم أنه ال

  .ن ذلك مستحب مؤكد إنعم
  .الواجب فيجبان فيه إجماعاأما الطواف 
  .األصح على تحب يستحبان فيهسوالطواف الم
ن ذلك شرط في الطواف على الرجل إنعم ، يجب فيه الختان للرجل وليعلم أنه ال

  .إجماعا
  .األصحصبي والخنثى على وفي ال

  .ومن شك في أشواط الطواف في النقيصة أعاد كأن شك بين ثالثة وأربعة وستة وسبعة
  .هذا هو األصح، أما لو شك بين سبعة وثمانية بني على المصحح

 وإن كان أقل ،اومن أتاها الحيض وقد قضت من الطواف أربعة بنت إذا طهرت عليه
  .يبطل الطواف

  .االحوطوال تخرج من البيت إال متيممة على 



١٤ مناسك الحج للستري
  




  
  .رب أو رأسه ويقلم من أظفاره شيئا من الشعر أو الشايأخذ نوهو أ
  ". بها إلى الحج قربة إلى اهللا ع من إحرام العمرة المتمتإلحراماُقصر " :ونيته

 ا حتى من النساء كميء قصر أحل من كل ش فإذا،األصحوال يجزي الحلق هنا على 
  .أشرنا إليه

لكن يستحب له في يوم الثامن من ، فإذا قصر جاز له اإلحرام بالحج في أي يوم كان
  .الحج
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  . من المسجد عند المقام أو تحت الميزاب األفضللكن، يجوز اإلحرام به من مكة كلها

  . في الفضل على الظاهروهما متساويان
يعقد  ثم،  ست ركعات قبل فريضة الظهر أو العصرةفإذا أراد اإلحرام تستحب صال

 اهللا وألبي التلبيات األربع لعقد إلىقربة أحرم لحج إلسالم حج التمتع " :أن ينويباإلحرام 
  ". اهللاإلحرام لوجوبه قربة إلى

  ." الكريمليم الحاُهللا ال ِإلهِإ ال": ثم يذكر كلمات الفرج
إلى  " .. كتابكبع واتَّ بوعدك وآمن لكبا استج تجعلني ممن أنني أسألك إاللهم:"يقول ثم

  ."اللهم إني أريد اإلحرام بالحج" : يقول لكنالعمرةآخر الدعاء الذي ذكرنا في إحرام 
  .فإذا أشرف على االبطح رفع صوته بالتلبية

منى ألنه يستحب أن من طوف بالبيت حتى يحل ويعود فإذا عقد اإلحرام بالحج فال ي
 لي صلحملي وَأفبلغني َأ أدعو اك أرجو وإياكإي" :ويقول، األصح التاسعة على يبات فيها ليلة

ليعم."  
  اللهم، المكانغني هذه وبلَّ في عافيةا صالحاًهينمدقْ الذي َأ ِهللالحمد" :فإذا أتيت منى فقل

منى هذه مما مننتَوهي به علينا من المناسك  ،فأسألكأن بما مننتَ تمن أنبياِئ على به ك 
فإنما أنَ ورسلكا عبدكوفي قبضت ك."  

كن عند المنارة وسط المسجد على ثالثين يول، وينبغي أداء صلواته في مسجد الخيف
  . الذين قبله عليهم السالمنبياء واأل صلى اهللا عليه وآلهذراعا من جوانبها فإن هذا مسجد النبي

  .المسجد األصلي ذلك فليس من  علىوما ناء
  إني أسألكاللهم" : إليهاا وليقل متوجه:فإذا طلعت شمس يوم التاسع فليمض إلى عرفات

  ." منيلُّض َأ هو من اليومي بهباه تُن تجعلني ممنحلتي َأفي رِلي 
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 أن يصلي الظهر والعصر ويجمع  بعدوى الوقوف بها الزوال قطع التلبية ونفإذا جاء

 إلى غروب الشمس في حج التمتع حج اإلسالم اآلن أقف بعرفة من" :بينهما حتى يتفرغ للدعاء
  ."لوجوبه قربة إلى اهللا

  .ركن علم أن الركن فيه جزء كلي والباقي واجب اليول
 اليجوز الوقوف بها  كلها ـواألراكة ن وذو المجاز وعرةي ـ نمرة وثووحدودها وهو

  .بل يستحب أن يقف فوق الجبل
فإنه ، يضم أمتعته بعضها إلى بعض حتى يأمن عليها ويتوجه قلبه إلى الدعاء نوينبغي أ

  .ومسألةيوم دعاء 
 التوحيد مائة وليقرأ سورة، وليحمد اهللا ويهلله ويثن عليه ويكبره مائة مرة ويسبحه كذلك

 دعاء على بن الحسين عليهم السالم الذي في األدعيةن  وليختر م،وليدع اهللا كثيرا، مرة
الحمد هللا الذي ليس لقضائه دافع وال " :الحسين عليهم السالم الذي أولهالصحيفة ودعاء أبيه 

  . عظيموهو دعاء. "لعطائه مانع
  . هنا كثيرة اليسع إمالؤها في هذه الرسالةألدعيةاو

  أبداًزقنيه وار هذا الموقف من العهد آخرلهتجع  الاللهم" :وليكن آخر كالمه من الدعاء
  ".اءعإلى آخر الد ....فلحاً مني اليومبقلني واما أبقيتَ

وال  نحو المشعر - األصح ويعرف بزوال الحمرة المشرقية على -  الشمسفإذا غربت
  .األصح إال فيها على العشاءين يصلي

 د وزِ، موقفيارحم اللهم": الطريق فليقل يمين األحمر عن بولو تربع الليل أو بلغ الكثي
  ."يك مناسْل وتقب، نفقتيم وسلِّ،في عملي

  ."ار النَّ اعتقني مناللهم" :قولهمن وليكثر 
  لي فيها جوامعجمع فامع ج هذهاللهم": فإذا أتى المشعر فلينزل على يمين الطريق وليقل

  ." آخر الدعاءىإل .... هلِّ كُالخيرِ
  .هذا بعد أن ينوي الوقوف

  . فإن أبواب السماء التغلق عن أصوات المؤمنين،ينام تلك الليلة هد بأن التوليج
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من  وإن شاء أخذها من جميع الحرم إال ،تهفإنه تحي، استحباباوليأخذ حصى الجمار منه 

  .خذ من المشعر أفضلمسجد الحرام إال أن األالمسجد الخيف و
  .لذي قد رمى بها وال مكسورة حصى الجمار اوال يأخذ

  .األنملة رخوة بقدر ويستحب أن تكون منقطة ملتقطة
  . حصاةوليأخذ سبعين

  .ن أخذ أكثر من سبعين فال بأس بهإ و، في طرف ثوبها وشده،ويستحب غسلها
  . والظاهر أنه المسجد اليوم،رورة أن يطأ المشعر برجله أو براحلتهصوينبغي لل

  الحالِل رزقك منيل عوسع وَأ النارِ رقبتي منك فُ الحرامِمشعرِ ال رباللهم": ويدعو
  ." آخر الدعاءىإل ...  واإلنسِ الجني فسقة عنِّوادرْأ

  .ير فليفضثفإذا دخلت الشمس على جبل ب
 كما أنه لو ، فإن أفاض قبلها وجب عليه دم شاة، اإلفاضة قبل طلوع الشمسوال ينبغي

  .عرفات وجب عليه بدنه الغروب في أفاض قبل
 ولي في .واألصحاب يقولون إذ رجع إليها قبل الغروب بعدما أفاض منها سقطت البدنة

  .ذلك تردد اليخفى على المحصلين
  .إفاضته كثيرا كما ذكر اهللا في كتابهستغفر اهللا في يول

 ،فليسع فيها مقدار مائة خطوة - وهو ما بين جمع ومنى-فإذا وصل إلى وادي محسر 
  .ن كان راكبا حرك راحلتهوإ

  فيما تركتُواخلفني ،ي دعوت وأجب،ي توبتْل واقب،ي عهدم سلِّاللهم": وليقل وهو يسعى
  ."بعدي

  .ومن ترك الهرولة فيه فليرجع ويسع فيه ولو وصل مكة
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  :وهي ثالثة
  . وهي أقصى الغرب من منى:رمي العقبة

  . بسبع حصياتهر استحباباطفليرمها على 
  .يقف في وسط الوادي

  .ويكون بينه وبين الجمرة عشرة خطوات أوخمسة عشر خطوة
  .ويرميها من قبل وجهها

ها بظهر ع وجه اإلبهام ويدفالحصاة على وصورته أن يجعل ،ويكون الرمي حذفا
  .السبابة

  . الرمي بل لو رماها بيده مطلقا صح،يجب على األصح وال
  الرجيمي الشيطان عنّدحر ا اللهم، أكبراُهللا" : رمي كل حصاة أن يقولوينبغي عند

وجنوده،اللهم  مغفوراً وذنباً، مشكوراً وسعياً، مقبوالً وعمالً، مبروراً حجاًاجعله ،إيماناً اللهم بك  
  ." وآله عليه صلى اُهللا محمد نبيك وعلى سنة بكتابكوتصديقاً

  ."أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات في حج التمتع لوجوبه قربة إلى اهللا" :ونية الرمي
  ونعم الرب فنعم، توكلتُ وعليك، وثقتُ بكاللهم" :فإذا أتم رميها نحى منزله وهو يقول

النصير المولى ونعم".  
  .هوإذا وصل محلته لينحر هدي

  . سمينوإال فكبشر قوأفضلها البدن وبعده الب
  . إال ما تم له خمس سنين ودخل السادسة فصاعداندلبا من وال يجزي
  . إال الثني وهو الذي تمت له سنة ودخل في الثانيةالبقر والمعز من وال يجزي

  .ويجزي من الضأن الجدع لستة أشهر أو سبعة
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نعم ، واألعضب وال المقطوع األذن  يجزي األعرجالأن يكون تام الخلقة ف ويشترط
  .يءب منها شا إذا لم يذهيجزي مشقوقه

  .وال يجزي المهزول
  .ويستحب سمينا زائدا على الواجب حيث يمشي في سواد ويبرك في سواد

ف على األصحوينبغي أن يكون مما عر.  
  .يمينها ويقف الناحر بين ،وأن تنحر اإلبل قائمة مربوطة من بين أخفافها وركبتها

  . أن يتولى غيره ذبحهاويجوز
 إلى  ... مسلماُ حنيفاً واألرض السماواتهي للذي فطر وجوجهتُ" :وليقل عند الذبح

  ."آخر اآلية
  .ثم يذبح. " منيْل تقب، أكبر واُهللا اِهللا بسمِ، ولكمنك: "ثم يقول

  .وتجب النية في الذبح وهي غير مخفية
 وثلث ،وثلث يهديه على بعض المؤمنين ، ثلث يأكل منه:وليقسم هدي التمتع ثالثة أقسام

  . عليهميتصدق به
  .وال يجزي على أهل الخالف

  . واجبلظاهر أن هذا التقسيماو
  .نيته سهلة و،فإذا ذبح فليحلق أو يقصر

  .نه بعض علمائنا لهمقص الحلق بل عيعرورة والملبد والمصواألفضل لل
  ." القيامة يوم نوراًشعرة عطني بكلِّ َأاللهم" :وينبغي أن يقول

  .استحباباويدفن الشعر بمنى  ،ويكون الحلق مستقبل القبلة
  . وتغطية الرأس، له المخيطفإذا حلق حّل

  .الغدثم ليمض إلى زيارة البيت من ذلك اليوم إلى 
  . والصالة على النبي وآله ما استطاع، من الحمد والثناء في مسيرهوليكثر

  . ونيته غير صعبه،نو في غسلهيثم يستحب أن يغتسل قبل دخوله المسجد والطواف ول
 ، لي وسلمني فيهمه وسلِّ،سكيي على نُ أعنِّاللهم" :ذا بلغت باب المسجد قف عليه وقلفإ
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الذليِل العليِلمسألةَ أسألك الم عترفبذنبه أن لي ذنوبي تغفر ، تُوأن تيرجعني بحاج،إني  اللهم 
عبدك،والبلد والبيتُ، بلدك جئتُ، بيتك رحمتَ أطلب وأك ،متبعاً،بتغي طاعتك راضياً، ألمرك  

بقدرك،رِ المضطَّ مسألةَ وأسألكالمطيعِ إليك ألمرك الخائف لعقوبتك ،أسألك أن  تلبسني عفوك 
  ." النارِمن رني برحمتكيجوتُ

  . الحج هذاإال لنيةوالمستحب الفرق بينهما  ولطف طواف العمرة في الواجب
  . سابقاثم ليسع بين الصفاء والمروة مثل ما سعى

  . من كل شئ بعده إال النساءوقد حّل
  .ثم يعود فليطف به سبعة أشواط كما تقدم

  .ثم يأتي المقام ويصلي ركعتين في المقام كما تقدم
  .وال يجزي في غيره على األصح

  . له النساءفإذا فعل ذلك حّل
  .إلى منى ليبيت بها ليالي التشريق ثم ليمض بعد ذلك

  .كل ليلة دم شاة بغيرها فعليه بفإذا بات
الخروج منها إلى جميع  وجائز له ،بها إنما هو إلى نصف الليل وليعلم أن المبيت

  .حتى مكة على األصح المواضع
 الشرقية ثم باألولى يبدأ ،وعليه اإلقامة بها يوم الحادي عشر لرمي الجمار الثالث

 يرمي كل واحدة ،ليهوهي غربي منى كما أشرنا إ، الوسطى التي تلي مسجد الخيف ثم العقبة
  .بسبع حصيات كما تقدم

  .هوال يجوز قبل.  وكلما قرب من الزوال،ووقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها
ألن عمرته مرتبطة به كما  هذا لمن اتقى الصيد والنساء في إحرام حجه بل وفي عمرته

  . ولم تغرب الشمس يوم الثاني عشر في منى،ذكرنا
 يوم الثالث عشر لكن يجوز قبل }إال في {لنساء لم يجز له النفر يتق الصيد وا}لم {ومن

  .الزوال
  . الشمس الينفر إال يوم الثالث عشروكل من غربت عليه
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  . السنة المستقضيةوهذان الحكمان جميعا نص على األول الكتاب والسنة والثاني

  .لوصفان التأخير إلى يوم الثالثاويستحب لمن ارتفع عنه 
ى قاصدا مكة وعليه بالسكينة والوقار والثناء على اهللا والحمد والشكر له فإذا نفر من من

  . وليصل على الرسول صلى اهللا عليه وآله، وليسأل اهللا القبول، إتمام نسكهىعل
  .صرورةفإذا وصل مكة ويستحب له دخول الكعبة والسيما لل

  ."ني من عذاب الناري كتابك من دخله كان آمنا فآمفاللهم إنك قلت "  :إذا دخلهاوليقل 
ي األولى الحمد فثم يصلي ما بين االسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين يقرأ 

  .والسجدة وفي الثانية الحمد والعاديات
إلى   لوفادةستعدا و وأعد وتعبَأ تهيَأ مناللهم" :ويصلي في زواياها ما أمكنه ويقول

مخلوقر رجاء فدهوجائزته ع ف ونائلهليكيا كان  الدعاءإلى آخر .  .."عبئتيوتَ هيئتيتَ سيدي.  
 وال ،إال حلمك ك غضبدري  الرب يا" : أن يقول في السجود في جوف الكعبةويستحب

ينجي منسخط كإال التضر عإلى آخر الدعاء" ... إليك.  
  ." والنافعار الضكي إنَّ بي أعداِئشمتْتُ ي وال بالِئجهدتُ  الاللهم": ثم يقول

بطنك به واحمد اهللا كثيرا وسلم على يت استلم الحجر األسود والصق بفإذا أردت وداع ال
 ".... وخليلك ونجيبك ونبيك ورسولك عبدك على محمد صلِّاللهم" : محمد كذلك وقلمحمد وآل

  .إلى آخر الدعاء
  .ةلى المسير من مكبعد صحة العزم عويطوف طواف الوداع 

لما لعله دخل  يستحب أن يشتري عند الخروج تمرا بدرهم ويتصدق به ليكون كفارةو
  .حك جسم أو رمي قملة أو غير ذلك في إحرامه من يءعليه ش

  .فيقصمه كما في قصة زيدفإن ذلك يطيل العمر كما في عكسه ، ويستحب له نية العودة
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  :الحجأركان 
واف الحج والسعي وما عداه من الرمي والحلق والذبح  والموقفان المعلومان وطاإلحرام

  .والمبيت فإنها واجبات
ا بطل حجه وناسيا ال يبطل إال وليعلم أنه إذا ترك بعض األركان المذكورات عمد

  .وفين فإنه يبطل بتركهماالوق
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