



 من آداب الحج

احلمد هللا، والصالة والسالم عىل رسول اهللا؛ نبينا حممد بن عبد اهللا، وعىل آله وأصحابه، 
 .ومن وااله، أما بعد

فاآلداب التي ينبغي للحاج واملعتمر معرفتها والعمل هبا؛ ليحصل عىل عمرة مقبولة، 
َّويوفق حلج مربور، مبارك آداب كثرية منها ب مستحبة،وأذكر منها عىل آداب واجبة وآدا: ُ

 :سبيل املثال ال احلرص اآلداب اآلتية
وجهة الطريق إن كثرت الطرق،  يستخري اهللا سبحانه يف الوقت،والراحلة، والرفيق، -١

وصفة االستخارة أن . أما احلج؛ فإنه خري ال شك فيه. ويستشري يف ذلك أهل اخلربة والصالح
 .)١(يصيل ركعتني ثم يدعو بالوارد

 وجه اهللا تعاىل، والتقرب إليه، وأن ب عىل احلاج واملعتمر أن يقصد بحجه وعمرته جي-٢
حيذر أن يقصد حطام الدنيا أو املفاخرة،أو حيازة األلقاب، أو الرياء والسمعة؛ فإن ذلك سبب 

ِ قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت [: قال سبحانه. يف بطالن العمل وعدم قبوله َِ َ ْ َ ََّ َ َ َ ََ ُِ ُ َ ِ ْ ِّ رب هللاُ َ
َالعاملني ِ َ َ ْال رشيك له وبذلك أمرت وأنا أول ال * ْ ْ َ َُ َّ َ َ َُ َ َُ ُ ْ ِ َِ ََ ِ ِ َمسلمنيـَ ِ ِ ْ ْقل إنام أنا برش مثلكم  [. )٢(]   ُ ُِّ َ َُّ ْ َ ْ ٌُ ََ َ ِ

َيوحى إيل أنام إهلكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء َ َ َِ ُِ َ ٌ َْ َ َ ْ َُ َ َ ٌ ِ ِ ُِ ََُّ َ ً ربه فليعمل عمالََّ َ َ َ ََ ْ ِّْ ْ َ ًِ صاحلِ ِا وال يرشك بعبادة َ َِ َ َِ ْ ِ ْ ُ
ًربه أحدا َ َِّ ِ َّمن  [: Uواملسلم هكذا ال يريد إال وجه اهللا والدار اآلخرة؛ وهلذا قال اهللا . )٣(] َ

ُكان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء َ َ َ َُ ِ ُ َّ َ ََ ْ َ َ َْ ُِ ِ َ ً ملن نريد ثم جعلنا له جهنم يصالها مذموما َ ُ َ َ َ َّْ َ ْ َ ُ َ ََّ َ َُ َ ْ ُ ِ ُّ َِ 
ًمدحورا َُّ ًأنا أغنى الرشكاء عن الرشك، من عمل عمال أرشك فيه :  ويف احلديث القديس،)٤(] ْ

 .)٥(معي غريي تركته ورشكه
إن أخوف ما أخاف عليكم الرشك :  عىل أمته من الرشك األصغر وقالrوقد خاف النبي 

َّمن سمع سمr :وقال . )٦(الرياء: ُ فسئل عنه فقالاألصغر ُع اهللا به، ومن يرائي يرائي اهللا بهَّ ُ)١( .  .، للمؤلف٤٥، وحصن املسلم، ص٧/١٦٢ظر االستخارة يف البخاري، ان) ١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٦٣، ١٦٢: سورة األنعام، اآليتان) ٢(
 .١١٠: سورة الكهف، اآلية) ٣(
 .١٨: سورة اإلرساء، اآلية) ٤(
 .٢٩٨٥مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب من أرشك يف عمله غري اهللا، برقم ) ٥(
 .٢/٤٥أللباين يف صحيح اجلامع، وحسنه ا٥/٤٢٨أمحد يف املسند،) ٦(

 



 

 

٢ 
لص[: قال اهللا تعاىل ُ ِوما أمروا إال ليعبدوا اهللا خم ِ ِ ِْ ُ ُ ْ ََ ُ َِ َله الدين حنفاءَني ـُ َ َ ُِّ َ ُ َ ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة َ َ ََّ ُ ْ ُ ُ َُ َّ َِ

َوذلك دين القيمة ِّ َ ْ ُ َِ َِ َ [)٢(. 
من :  وأحكام السفر قبل أن يسافر واحلج، عىل احلاج واملعتمر التفقه يف أحكام العمرة-٣

القرص، واجلمع، وأحكام التيمم، واملسح عىل اخلفني، وغري ذلك مما حيتاجه يف طريقه إىل أداء 
 .)٤(يفقهه يف الدين٣ًمن يرد اهللا به خريا r :املناسك قال 

ً سواء كان حاجا أو معتمرا، أو غري ذ التوبة من مجيع الذنوب واملعايص،-٤ لك فتجب  
اإلقالع عن مجيع الذنوب وتركها، والندم : التوبة من مجيع الذنوب واملعايص، وحقيقة التوبة

ّعىل فعل ما مىض منها، والعزيمة عىل عدم العودة إليها، وإن كان عنده للناس مظامل ردها 
ُعرضا أو ماال، أو غري ذلك من قبل أن يؤخذ ألخيه من حسن: وحتللهم منها، سواء كانت ً اته، ً

َفإن مل يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه ِ ُ)٥(. 
 حلجه وعمرته؛ ألن اهللا طيب ال يقبل إال  عىل احلاج أو املعتمر أن ينتخب املال احلالل-٥

ًطيبا؛ وألن املال احلرام يسبب عدم إجابة الدعاء ، وأيام حلم نبت من سحت فالنار أوىل )٦(ّ
 .)٧(به

، ومسلم، كتاب ٦٤٩٩البخاري، كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة،برقم : tمتفق عليه من حديث جندب ) ١( = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٩٨٧الزهد والرقائق، باب من أرشك يف عمله غري اهللا،برقم 

 .٥: سورة البينة، اآلية) ٢(
٣  
 .٧١ًمن يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين، برقم ، كتاب العلم، باب tالبخاري، من حديث معاوية ) ٤(
 .٦٥٣٥، ٦٥٣٤، والبخاري، كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة، برقم ٣١: سورة النور، اآلية: انظر) ٥(
 .١٠١٥صحيح مسلم،كتاب الزكاة،باب قبول الصدقة من الكسب الطيب،برقم : انظر) ٦(
، والدارمي، ٣/٣٢١ ويف املسند، ١٦٤د يف الزهد بمعناه، ص، وأمح١/٣١أبو نعيم يف احللية بنحوه، ) ٧(

 .٣/١١٣فتح الباري، : ، وانظر٤/١٧٢، وغريهم، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع، ٢/٢٢٩

 



 

 

٣ 
ُإن اهللا عنده علم  [:  عليه فاآلجال بيد اهللا تعاىلوما له وما  وصيته، يستحب له أن يكتب-٦ ْ ِ ُِ َ َّ ِ

ٌالساعة وينزل الغيث ويعلم ما يف األرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس  َ ُ ٌ َ َ ْ َ َ َْ َْ َ ْ َ َِ ِ َْ َ ً َ ْ َ ِّ ََ َّ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َِّ َِ ِ ِ َ َ ْ ُ
ٌبأي أرض متوت إن اهللا عليم خبري ِ َ ٌُ ِْ َ َِّّ ِ ُ َ ٍ َ َ ما حق امرئ مسلم له يشء يريد أن r : وقال ،)١(] ِ

ويشهد عليها، ويقيض ما عليه من . )٢(يويص فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده
 .الديون، ويرد الودائع إىل أهلها أو يستأذهنم يف بقائها

: خرين وهي وصية اهللا تعاىل لألولني واآل يستحب له أن يويص أهله بتقوى اهللا تعاىل،- ٧
َّولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا اهللا وإن تكفروا فإن هللا [ ِ ِ َِ ُْ ْ ُ َ ْ ْ َّ َ َُ ْ َّ ْ ْْ َُ َّ َ ُ َ َْ َ ْ َ َ َّ َ َِ َ ُُ ِ ِ ِ ِ ما يف ِ َ

ًالسموات وما يف األرض وكان اهللا غنيا محيدا ِ ِ َِ  ْ َ َ ََّ َ َ َ َ َِ َ ِ [)٣(. 
يكون من طلبة العلم الرشعي؛فإن هذا وحيرص أن ،الصالح جيتهد يف اختيار الرفيق - ٨

 ملسو هيلع هللا ىلصمن أسباب توفيقه وعدم وقوعه يف األخطاء يف سفره ويف حجه وعمرته؛لقول النبي 
الرجل عىل دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل)ملسو هيلع هللا ىلص؛ولقوله )٤  ًال تصاحب إال مؤمنا وال

سك، واجلليس السوء  اجلليس الصالح بحامل املr، وقد مثل النبي )٥(طعامك إال تقي يأكل
 .)٦(بنافخ الكري

 .٣٤: سورة لقامن، اآلية) ١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متفق عليه من حديث ابن عمر ) ٢(  : لم، ، ومس٢٧٣٨البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصايا، برقم

 .١٦٢٧كتاب الوصية، برقم 
 .١٣١: سورة النساء، اآلية) ٣(
، وحسنه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ٤٨٣٣أبو داود، كتاب األدب، باب من يؤمر أن جيالس، برقم ) ٤(

٣/١٨٨. 
، والرتمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء يف ٤٨٣٢أبو داود، كتاب األدب، باب من يؤمر أن جيالس، برقم ) ٥(

، وصحيح الرتمذي، برقم ٤٨٣٢، وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود، برقم ٢٣٩٥حبة املؤمن، برقم ص
٢٥١٩. 

 =، ومسلم، ٥٥٣٤البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب املسك، برقم : tمتفق عليه من حديث أيب موسى ) ٦(

 



 

 

٤ 
ًمن أراد سفرا r :من جريانه، وأصحابه، قال :  وأهل العلم يودع أهله، وأقاربه،-٩

 يودع أصحابه إذا r، وكان النبي )١(أستودعكم اهللا الذي ال تضيع ودائعه: ِّفليقل ملن خيلف
 يقول r، وكان )٢( عملكأستودع اهللا دينك وأمانتك وخواتيم:ًأراد أحدهم سفرا فيقول

ُزودك اهللا التقوى، وغفر ذنبك، ويرس لك اخلري حيث : ملن طلب منه أن يوصيه من املسافرين َّ َّ
أوصيك : يا رسول اهللا أوصني، فقال: ً يريد سفرا فقالrوجاء رجل إىل النبي . )٣(َما كنت

ِّزو له األرض، وهون عليه اللهم ا: ، فلام مىض قالبتقوى اهللا والتكبري عىل كل رشف ِ
 .)٤(السفر
 rأن رسول اهللا t؛ حلديث أيب هريرة  ال يصطحب معه اجلرس واملزامري والكلب-١٠

:  قالrأن رسول اهللا tوعنه . )٥(ال تصحب املالئكة رفقة فيها كلب وال جرس: قال
اجلرس مزامري الشيطان)٦(. 

من واحدة أقرع بينهن فأي جاته إن كان له أكثر  إذا أراد السفر إىل احلج بإحدى زو-١١
 .٢٦٢٨قم كتاب الرب والصلة، باب استحباب جمالسة الصاحلني، وجمانبة قرناء السوء، بر = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وصححه األلباين يف سلسلة ٢٨٢٥، ابن ماجه، اجلهاد، باب تشييع الغزاة ووداعهم، برقم ٢/٤٠٣أمحد، ) ١(
 .٢/١٣٣، وصحيح سنن ابن ماجه، ٢٥٤٧، ١٦األحاديث الصحيحة، برقم 

 ما جاء فيام ، والرتمذي، كتاب الدعوات، باب٢٦٠٠أبو داود، كتاب اجلهاد، باب يف الدعاء عند الوداع، برقم ) ٢(
 .٣/١٥٥، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي، ٣٤٤٢ًيقول إذا ودع إنسانا، برقم 

، وقال األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، ٣٤٤٤ًالرتمذي، كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا ودع إنسانا، برقم ) ٣(
٣/٤١٩ :حسن صحيح. 

 وابن ٣٤٤٥فر بتقوى اهللا والتكبري عىل كل رشف، برقم  املساrالرتمذي، كتاب الدعوات، باب منه وصيته ) ٤(
وأمحد، واحلاكم، وحسنه األلباين . ٢٧٧١ماجه، كتاب اجلهاد، باب فضل احلرس والتكبري يف سبيل اهللا، برقم 

 .٤/١٤٩، وصحيح ابن خزيمة، ٢/١٢٤، وصحيح ابن ماجه، ٣/١٥٦يف صحيح الرتمذي، 
 ).٢١١٣برقم (باب كراهة الكلب واجلرس يف السفر، : أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة) ٥(
، وأمحد يف )٢١١٤رقم (أخرجه مسلم يف كتاب اللباس والزينة، باب كراهة الكلب واجلرس يف السفر، ) ٦(

 ).٢٥٥٦رقم (، وأبو داود يف كتاب اجلهاد، باب يف تعليق األجراس، )٢/٣٧٢(مسنده، 

 



 

 

٥ 
 rكان رسول اهللا :  قالتزوجة وقعت عليها القرعة خرجت معه؛ حلديث عائشة 

وهذا هو السنة، إذا أراد . )١(ًإذا أراد سفرا أقرع بني نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج هبا معه
 .)٢(ظيمةأن يسافر ببعض نسائه، فالقرعة فيها راحة ع

قال كعب بن . r من أول النهار؛ لفعله  يستحب له أن خيرج للسفر يوم اخلميس-١٢
ودعا ألمته . )٣( خيرج إذا خرج يف سفر إال يوم اخلميسrَّلقلام كان رسول اهللا t :مالك 
rبالربكة يف أول النهار فقال  :اللهم بارك ألمتي يف بكورها)٤(. 

بسم اهللا، توكلت :  فيقول عند خروجهبدعاء اخلروج من املنزلُّ يستحب له أن يدعو -١٣
َّاللهم إين أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو ، )٥(عىل اهللا، وال حول وال قوة إال باهللا ََّ ُ َُّ ََّ ِ

َّأظلم أو أظلم، أو أجهل أو جيهل عيل َ َ َُ َ َُ ِ)٦(. 
، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، ٢٥٩٣بة املرأة لغري زوجها، برقم متفق عليه، البخاري، كتاب اهلبة، باب ه) ١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٤٥برقم باب فضائل عائشة 
 .٢٨٧٩سمعته من شيخنا اإلمام ابن باز أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم ) ٢(
 .٢٩٤٨وم اخلميس، برقم ّالبخاري، كتاب اجلهاد، باب من أراد غزوة فورى بغريها ومن أحب اخلروج ي) ٣(
والرتمذي يف كتاب البيوع، باب ما ) ٢٦٠٦رقم (أخرجه أبو داود يف كتاب اجلهاد، باب يف االبتكار يف السفر ) ٤(

، وابن ماجه يف كتاب التجارات، باب ما يرجى من الربكة يف البكور، )١٢١٢رقم (جاء يف التبكري بالتجارة، 
حديث حسن، وصححه األلباين يف : ، قال أبو عيسى)٣/٤١٦، ١/١٥٤(، وأمحد يف مسنده، )٢٢٣٦رقم (

 .٨-٢/٧، وصحيح الرتمذي، ٢/٤٩٤صحيح أيب داود، 
، والرتمذي يف كتاب )٥٠٩٥رقم (أخرجه أبو داود يف كتاب األدب، باب ما يقول إذا خرج من بيته، ) ٥(

ن صحيح غريب، وصححه هذا حديث حس: ، وقال)٣٤٢٦رقم (الدعوات، باب ما يقول إذا خرج من بيته، 
 .٣/٩٥٩، وصحيح أيب داود، ٣/٤١٠األلباين يف صحيح الرتمذي، 

، والرتمذي يف كتاب )٥٠٩٤رقم (أخرجه أبو داود يف كتاب األدب، باب ما يقول إذا خرج من بيته، ) ٦(
رقم (، ، والنسائي يف كتاب االستعاذة، باب االستعاذة من دعاء ال يستجاب)٣٤٢٧رقم (الدعوات، باب منه، 

، وقال )٣٨٨٤رقم (، وابن ماجه يف كتاب الدعوات، باب ما يدعو الرجل إذا خرج من بيته، )٥٥٣٦
، وصحيح الرتمذي، ٣/٩٥٩هذا حديث حسن صحيح،وصححه األلباين يف صحيح أيب داود، : الرتمذي

٤١١-٣/٤١٠. 

 



 

 

٦ 
ابته، أو سيارته، أو الطائرة، أو غريها من د ّ يستحب له أن يدعو بدعاء السفر، إذا ركب-١٤

َسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني [ اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب: املركوبات فيقول ِ ِِ ْ َ َ َُّ َ َ َ ُُ َ َ َّْ َ َُّ َ َ 
َ وإنا إىل ربنا ملنقلبون* ُ ِّ َِ َ ََُ َ َ ِ َِّ [)١(،  ،العمل ما ومنّاللهم إنا نسألك يف سفرنا هذا الرب والتقوى 

ّترىض، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب يف السفر، واخلليفة يف  ِّّ
 ..يف املال، واألهل: ّاألهل، اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة املنظر، وسوء املنقلب

 .)٢(نا حامدونآيبون، تائبون، عابدون، لرب: وإذا رجع من سفره قاهلن وزاد فيهن
لو يعلم الناس ما يف الوحدة ما أعلم ما r :لقوله ّ يستحب له أن ال يسافر وحده بال رفقة؛-١٥

 .)٤(الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثالثة ركبr:وقال .)٣(سار راكب بليل وحده
َ يؤمر املسافرون أحدهم؛-١٦ أقوى لتحصيل َ ليكون أمجع لشملهم، وأدعى التفاقهم، وِّ

 .)٥(ِّإذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهمr :غرضهم، قال 
ّيستحب إذا نزل املسافرون منزال أن ينضم-١٧  بعضهم إىل بعض، فقد كان بعض ً

إنام تفرقكم يف هذه r :ً إذا نزلوا منزال تفرقوا يف الشعاب واألودية، فقال rأصحاب النبي 
ُفكانوا بعد ذلك ينضم بعضهم إىل بعض حتى . )٦(ن الشيطانالشعاب واألودية إنام ذلكم م ُّ

 .١٤-١٣: سورة الزخرف، اآليتان) ١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٣٤٢رقم (ول إذا ركب إىل سفر احلج وغريه، أخرجه مسلم يف كتاب احلج،باب ما يق) ٢(
 ).٢٩٩٨رقم (أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري، باب السري وحده، ) ٣(
، والرتمذي يف كتاب اجلهاد، باب )٢٦٠٧رقم (أخرجه أبو داود يف كتاب اجلهاد، باب يف الرجل يسافر وحده، ) ٤(

وأمحد يف مسنده، . حديث حسن صحيح: ، وقال)١٦٧٤رقم (ما جاء يف كراهية أن يسافر الرجل وحده، 
صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي، : وقال) ٢/١٠٢(، واحلاكم يف املستدرك، )٢١٤، ٢/١٨٦(

 .٢/٢٤٥، وصحيح الرتمذي، )٦٢رقم (ّوحسنه األلباين يف الصحيحة، 
ّ، وحسنه )٢٦٠٩، ٢٦٠٨رقم (أحدهم، أخرجه أبو داود يف كتاب اجلهاد، باب يف القوم يسافرون يؤمرون ) ٥(

 .٤٩٥، ٢/٤٩٤األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 
 =، وصححه األلباين يف صحيح ٢٦٢٨أبو داود، كتاب اجلهاد، باب ما يؤمر من انضامم العسكر وسعته، برقم ) ٦(

 



 

 

٧ 
 .لو بسط عليهم ثوب لوسعهم

ً يستحب إذا نزل منزال يف السفر-١٨ أعوذ r : أو غريه من املنازل أن يدعو بام ثبت عنه ّ
 .)١(َّ؛ فإنه إذا قال ذلك مل يرضه يشء حتى يرحتل من منزله ذلكبكلامت اهللا التامات من رش ما خلق

ّ يستحب له أن يكرب عىل املرتفعات ويسبح إذا-١٩ : t هبط املنخفضات واألودية، قال جابر ّ
كنا إذا صعدنا كربنا وإذا نزلنا سبحنا)وال يرفعوا أصواهتم بالتكبري، قال )٢ ،r : يا أهيا الناس

 .)٣(بًاربعوا عىل أنفسكم؛ فإنكم ال تدعون أصم وال غائبا، إنه معكم، إنه سميع قري
َ يستحب له أن يدعو بدعاء دخول القرية-٢٠ َّاللهم رب :  أو البلدة فيقول إذا رآهاّ

السموات السبع وما أظللن، ورب األرضني السبع وما أقللن، ورب الشياطني وما أضللن، 
ورب الرياح وما ذرين، أسألك خري هذه القرية وخري أهلها، وخري ما فيها، وأعوذ بك من 

 .)٤(هلها ورش ما فيهارشها ورش أ
ُّعليكم بالدجلة؛ فإن r : أوله؛ لقوله ّ يستحب له السري أثناء السفر يف الليل وخاصة-٢١

 .٢/١٣٠سنن أيب داود،  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء أخرجه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب يف) ١(

 ).٢٧٠٩رقم (وغريه، 
 ).٢٩٩٣رقم (ًأخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري، باب التسبيح إذا هبط واديا، ) ٢(
، ومسلم يف )٢٩٩٢رقم (أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري، باب ما يكره من رفع الصوت يف التكبري، ) ٣(

 ).٢٧٠٤رقم (وبة واالستغفار، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، كتاب الذكر والدعاء والت
، وابن )٥٢٤رقم (، وابن السني يف عمل اليوم والليلة، )٥٤٤رقم (أخرجه النسائي يف عمل اليوم والليلة، ) ٤(

، واحلاكم يف املستدرك، )٢٥٦٥رقم (، وابن خزيمة يف صحيحه، )٢٣٧٧رقم (حبان كام يف موارد الظمآن، 
وقال اهليثمي يف جممع الزوائد، . ّ، وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه احلافظ ابن حجر)٢/١٠٠، ١/٤٤٦(
 رواه : ٣٧وقال ابن باز رمحه اهللا يف حتفة األخيار، ص. رواه الطرباين يف األوسط وإسناده حسن): ١٠/١٣٧(

 .النسائي بإسناد حسن 

 



 

 

٨ 
َاألرض تطوى بالليل ُ)١(. 

ٌسمع سامع بحمد اهللا وحسن بالئه  :ّ يستحب له أن يقول يف السحر إذا بدا له الفجر-٢٢ ّ
 .)٢(باهللا من النارًربنا صاحبنا، وأفضل علينا عائذا . علينا
ُ فإنه حري بأن جتاب دعوته،ويعطى ّ يستحب له أن يكثر من الدعاء يف حجه وعمرته؛-٢٣ ٌّ

دعوة املظلوم، ودعوة املسافر، : ثالث دعوات مستجابات ال شك فيهنr :مسألته؛لقوله 
 عرفات، ، ويكثر احلاج من الدعاء كذلك عىل الصفا واملروة، ويف)٣(ودعوة الوالد عىل ولده

ويف املشعر احلرام بعد الفجر، وبعد رمي اجلمرة الصغرى، والوسطى أيام الترشيق؛ ألن النبي 
r٤( أكثر يف هذه املواطن الستة من الدعاء ورفع يديه(. 

 طاقته وعلمه، والبد من أن يكون عىل  يأمر باملعروف، وينهى عن املنكر عىل حسب-٢٤
ُنه، ويلتزم الرفق واللني، وال شك أنه خيشى عىل من مل ينكر علم وبصرية فيام يأمر وفيام ينهى ع

َّوالذي نفيس بيده لتأمرن باملعروف r : بعدم قبول دعائه؛ لقوله Uاملنكر أن يعاقبه اهللا 
ًولتنهون عن املنكر أو ليوشكن اهللا أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فال يستجيب  َّ َّ

 .)٥(لكم
: ، وقال)١/٤٤٥(، واحلاكم يف مستدركه، )٢٥٧١رقم  (أخرجه أبو داود يف كتاب اجلهاد، باب يف الدجلة،) ١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وصححه )٥/٢٥٦(صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي، والبيهقي يف سننه الكربى، 
 .٢/٤٦٩، ويف صحيح سنن أيب داود، )٦٨١رقم (األلباين يف الصحيحة، 

اب التعوذ من رش ما عمل ومن رش ما مل يعمل، أخرجه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، ب) ٢(
 ).٢٧١٨رقم (

، والرتمذي يف كتاب الرب والصلة، )١٥٣٦رقم (أخرجه أبو داود يف كتاب الوتر، باب الدعاء بظهر الغيب، ) ٣(
، وابن ماجه يف كتاب الدعاء، باب دعوة الوالد ودعوة املظلوم، )١٩٠٥رقم (باب ما جاء يف دعوة الوالدين، 

 .، وغريه٤/٣٤٤، وحسنه األلباين يف صحيح الرتمذي، ٣/٢٥٨، وأمحد، )٣٨٦٢رقم (
 .٢٨٦ و٢/٢٢٧زاد املعاد البن القيم، : انظر) ٤(
، وابن ماجه، ٢١٦٩أخرجه الرتمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، برقم ) ٥(

 .٢/٤٦٠يف صحيح الرتمذي، ، وحسنه الرتمذي، وصححه األلباين ٥/٣٨٨وأمحد، 

 



 

 

٩ 
ً فال يؤذي أحدا بلسانه، وال بيده، وال يزاحم احلجاج عايص، يبتعد عن مجيع امل-٢٥

ًواملعتمرين زحاما يؤذهيم، وال ينقل النميمة وال يقع يف الغيبة، وال جيادل مع أصحابه وغريهم 
إال بالتي هي أحسن، وال يكذب، وال يقول عىل اهللا ما ال يعلم، وغري ذلك من أنواع املعايص 

َّحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الـْال [: والسيئات قال سبحانه ْ ُّ َِ َِ َ َ َ َ َّ ٌَ َ ٌْ ُ َحج فال رفث وال فسوق ـُْ َُ َُ َ ََ َ َّ ََ
ِوال جدال يف ال َِ َ َ ِّحجـَْ َوالذين يؤذون ال [: ، وقال تعاىل)١(] َ ُْ ُ َ َِ َمؤمنني والـَّْ َ ِ ِ ْ َمؤمنات بغري ما ـُْ ْ ُِ َ ِ ِ َِ ْ

ًاكتسبوا فقد احتملوا هبتانا وإثام ْ ُ َِ َ ْ ًُ َ َ َْ ُ َ َِ َ ًمبينا ْ ِ واملعايص يف احلرم ليست كاملعايص يف غريه، قال ، )٢(] ُّ
َإن الذين كفروا ويصدون عن سبيل اهللا وال [: سبحانه َ ُ َ َِ ِ َ َ َُ َُّّ َ َ ِ َّ ِمسجد الـِْ ِ ْ ًحرام الذي جعلناه للناس سواءـَْ َ ُ َ َ ََ َِ َّ َِ ِْ َّ ِ 

ِالعاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإل ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َِ ُ َ ْ ِحاد بـُْْ ٍ ٍظلم نذقه من عذاب أليمَ ٍِ ِ َِ ٍ َ َ ْ ُ ْ ُْ ُ [)٣(. 
 يف أوقاهتا مع اجلامعة، ويكثر من ومن أعظمها الصالة  حيافظ عىل مجيع الواجبات،-٢٤

كقراءة القرآن، والذكر، والدعاء، واإلحسان إىل الناس بالقول والفعل، والرفق : الطاعات
وادهم، وترامحهم، وتعاطفهم مثل مثل املؤمنني يف تr :قال . هبم، وإعانتهم عند احلاجة

 .)٤(اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى
الصرب، والعفو، والرفق، :  احلسن يشمل يتخلق باخللق احلسن، وخيالق به الناس، واخللق-٢٧

 والثبات، واللني، واحللم، واألناة وعدم العجلة يف األمور، والتواضع، والكرم واجلود، والعدل،
والرمحة، واألمانة، والزهد والورع، والسامحة، والوفاء، واحلياء، والصدق، والرب واإلحسان، والعفة، 

ًأكمل املؤمنني إيامنا أحسنهم خلقاr :والنشاط، واملروءة؛ ولعظم فضل حسن اخللق قال  ً..)٥( ، إن
 .١٩٨: سورة البقرة، اآلية) ١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٨: سورة األحزاب، اآلية) ٢(
 .٢٥: سورة احلج، اآلية) ٣(
، ومسلم يف كتاب الرب والصلة ٦٠١١البخاري، كتاب األدب، باب رمحة الناس والبهائم، برقم : متفق عليه) ٤(

 ).٢٥٨٦م رق(واآلداب، باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، 
، والرتمذي يف كتاب )٤٦٨٢رقم (أخرجه أبو داود يف كتاب السنة، باب الدليل عىل زيادة اإليامن ونقصانه، ) ٥(

 =وأمحد يف مسنده، . حديث حسن صحيح: ، وقال)١١٦٢رقم(الرضاع، باب ما جاء يف حق املرأة عىل زوجها، 

 



 

 

١٠ 
 .)١(املؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم

، واملال، واجلاه، ويواسيهم بفضول املال بالنفس : الضعيف، والرفيق يف السفر يعني-٢٨
من كان :  يف سفر فقالrأهنم كانوا مع رسول اهللا tوغريه مما حيتاجون إليه، فعن أيب سعيد 

ْمعه فضل ظهر فليعد به عىل من ال ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به عىل من ال زاد له ُْ ُ ،
ر من أصناف املال حتى رأينا أنه ال حق ألحد منا يف فضلفذك

كان : قالtوعن جابر . )٢(
وهذا يدل عىل . )٤(، ويردف، ويدعو هلم)٣( يتخلف يف املسري فيزجي الضعيفrرسول اهللا 

 . وحرصه عىل مصاحلهم؛ ليقتدي به املسلمون عامة، واملسؤولون خاصةrرأفته 
السفر قطعة من r : لغري حاجة؛ لقوله يطيل املكث يف السفرّ يتعجل يف العودة وال -٢٩

 .)٥(العذاب، يمنع أحدكم طعامه ورشابه، ونومه، فإذا قىض أحدكم هنمته فليعجل إىل أهله
 أنه كان إذا قفل من r ما ثبت عن النبي ّ يستحب له أن يقول أثناء رجوعه من سفره-٣٠

ال إله إال :  من األرض ثالث تكبريات ثم يقولِّغزو، أو حج، أو عمرة، يكرب عىل كل رشف وصححه . ووافقه الذهبي.  رشط مسلمصحيح عىل: ، وقال)١/٣(، واحلاكم يف مستدركه، )٤٧٢، ٢/٢٥٠( = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٥٩٤، وصحيح الرتمذي، )٢٨٤رقم (األلباين يف الصحيحة، 

، وصححه األلباين يف صحيح أيب داود، )٤٧٩٨رقم (أخرجه أبو داود يف كتاب األدب، باب يف حسن اخللق، ) ١(
 ).١٩٣٢رقم (، ويف صحيح اجلامع، )٣/٩١١(

 ).١٧٢٨رقم (استحباب املؤاساة بفضول املال، أخرجه مسلم يف كتاب اللقطة، باب ) ٢(
النهاية يف غريب احلديث البن األثري، : انظر. أي يسوقه ويدفعه حتى يلحق بالرفاق: ومعنى يزجي الضعيف) ٣(

٢/٢٩٧. 
، واحلاكم يف املستدرك، )٢٦٣٩رقم (أخرجه أبو داود يف كتاب اجلهاد، باب يف لزوم الساقة، ) ٤(

وصححه األلباين يف صحيح أيب داود، . ووافقه الذهبي.  رشط مسلم ومل خيرجاهصحيح عىل:،وقال)٢/١١٥(
 ).٢١٢٠رقم (، ويف الصحيحة، )٢/٥٠٠(

، ومسلم يف كتاب اإلمارة، )١٨٠٤رقم (أخرجه البخاري يف كتاب العمرة، باب السفر قطعة من العذاب، ) ٥(
: ، والنهمة)١٩٢٧رقم ( بعد قضاء شغله، باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل املسافر إىل أهله

 .هي احلاجة

 



 

 

١١ 
اهللا وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير، آيبون، تائبون، عابدون، 

 .)١(ساجدون، لربنا حامدون، صدق اهللا وعده، ونرص عبده، وهزم األحزاب وحده
ِّويردد . عابدون، لربنا حامدونآيبون، تائبون، : ّ يستحب له إذا رأى بلدته أن يقول-٣١

 .)٢(rذلك حتى يدخل بلدته؛ لفعله 
ْ ال يقدم عىل أهله ليال إذا أطال الغيبة لغري حاجة-٣٢ َ َّ إال إذا بلغهم بذلك،وأخربهم بوقت ً

 عن ذلك، قال جابر بن عبد اهللا rًقدومه ليال؛لنهيه   : هنى النبيr٣( أن يطرق( 
حتى متتشط الشعثة، : ومن احلكمة يف ذلك ما فرسته الرواية األخرى. )٤(ًالالرجل أهله لي
َّوتستحد املغيبة َّويف أخرى ، : هنى رسول اهللاr أن يطرق الرجل أهله ليال يتخوهنم، أو ّ ً
 .)٥(يلتمس عثراهتم

فعله  الذي بجواره ويصيل فيه ركعتني؛ لّ يستحب للقادم من السفر أن يبتدئ باملسجد-٣٣
r ؛ فإنهكان إذا قدم من سفر بدأ باملسجد فركع فيه ركعتني)٦(. 

َ بالولدان من أهل بيته وجريانه وحيسن  يستحب للمسافر إذا قدم من سفر أن يتلطف-٣٤ ْ ِ
إليهم إذا استقبلوه، فعن ابن عباس  ملا قدم النبي :  قالr مكة استقبله أغيلمة بني ُ
، ومسلم يف كتاب احلج، )١٧٩٧رقم (أخرجه البخاري يف كتاب العمرة، باب ما يقول إذا رجع من احلج، ) ١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٣٤٤رقم (باب ما يقول إذا قفل من سفر احلج وغريه، 
 ).١٣٤٢رقم (وغريه، أخرجه مسلم يف كتاب احلج، باب ما يقول إذا ركب إىل سفر احلج ) ٢(
 .ًأي ال يدخل عليهم ليال إذا قدم من سفر: ال يطرق أهله) ٣(
، ومسلم يف كتاب اإلمارة، باب )١٨٠١رقم (أخرجه البخاري يف كتاب العمرة،باب ال يطرق أهله إذا بلغ املدينة،) ٤(

 ).١٩٢٨/١٨٤رقم (ًكراهة الطروق وهو الدخول ليال ملن ورد من سفر، 
رقم (ًم يف كتاب اإلمارة، باب كراهة الطروق وهو الدخول ليال ملن ورد من سفر، أخرجه مسل) ٥(

١٩٢٨/١٨٤.( 
، ومسلم يف كتاب ٤٤٣أخرجه البخاري يف كتاب الصالة، باب الصالة إذا قدم من سفر بعد احلديث رقم ) ٦(

 ).٧١٦رقم (ه، صالة املسافرين وقرصها، باب استحباب الركعتني يف املسجد ملن قدم من سفر أول قدوم

 



 

 

١٢ 
 إذا rكان t :وقال عبد اهللا بن جعفر . )١(ً واحدا بني يديه واآلخر خلفهعبد املطلب فحمل

َقدم من سفر تلقي بنا، فتلقي يب وباحلسن أو باحلسني فحمل أحدنا بني يديه واآلخر خلفه  ِّ ُ ِّ ُُ َُ
 .)٢(حتى دخلنا املدينة

ا،  وإزالة الشحناء، ويستحب قبوهلّ تستحب اهلدية، ملا فيها من تطييب القلوب-٣٥
، واهلدية سبب )٣(ّهتادوا حتابواr :ّواإلثابة عليها، ويكره ردها لغري مانع رشعي؛ وهلذا قال 

 :من أسباب املودة بني املسلمني؛ وهلذا قال بعضهم
 هدايا الناس بعضهم لبعض

 
 تولد يف قلوهبم الوصاال 

ًوقد ذكر أن أحد احلجاج عاد إىل أهله فلم يقدم هلم شيئا فغضب  ِّ َ ِ ً واحد منهم وأنشد شعرا ُ
 :فقال

 كأن احلجيج اآلن مل يقربوا منى
 

ًومل حيملوا منها سواكا وال نعال  ً 
 أتونا فام جادوا بعود أراكة 

 
 )٤(وال وضعوا يف كف طفل لنا نقال 

إهنا مباركة، إهنا طعام طعم :  يف ماء زمزمrومن أمجل اهلدايا ماء زمزم؛ ألهنا مباركة، قال  
 .)٥(]قموشفاء س[

، ويف كتاب )١٧٩٨رقم (أخرجه البخاري يف كتاب العمرة، باب استقبال احلاج القادمني والثالثة عىل الدابة، ) ١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٩٦٥رقم (اللباس، باب الثالثة عىل الدابة، 

 وأبو داود ،)٢٤٢٨/٦٧رقم (أخرجه مسلم يف كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عبد اهللا بن جعفر ) ٢(
،وابن ماجه يف كتاب األدب،باب ركوب ثالثة عىل )٢٥٦٦رقم (يف كتاب اجلهاد، باب يف ركوب ثالثة عىل دابة، 

 ).١٠/٣٩٦(، وانظر فتح الباري، )٣٧٧٣رقم (دابة،
رقم (، ويف شعب اإليامن، )٦/١٦٩(، والبيهقي يف سننه الكربى، )٦١٤٨رقم (أخرجه أبو يعىل يف مسنده، ) ٣(

): ٣/٧٠(، وقال احلافظ ابن حجر يف التلخيص احلبري، )٥٩٤رقم (، والبخاري يف األدب املفرد، )٨٩٧٦
 ).١٦٠١رقم (ّوكذا حسنه األلباين يف إرواء الغليل، . إسناده حسن

 .١٢٤املنهاج للمعتمر واحلاج لسعود بن إبراهيم الرشيم، ص: انظر) ٤(
 =، وما بني املعقوفني عند )٢٤٧٣رقم  (،tفضائل أيب ذر أخرجه مسلم يف كتاب فضائل الصحابة، باب من ) ٥(

 



 

 

١٣ 
َماء زمزم ملا رشب له: يرفعهtوعن جابر  ِ ُ)ُويذكر أن النبي . )١r  كان حيمل ماء زمزم

 .)٢(يف األداوي والقرب، فكان يصب عىل املرىض ويسقيهم
 كام قال أنس r عن أصحاب النبي  إذا قدم املسافر إىل بلده استحبت املعانقة؛ ملا ثبت-٣٦
t :صافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقواكانوا إذا تالقوا ت)٣(. 

، فعن جابر r من السفر؛ لفعل النبي  يستحب مجع األصحاب وإطعامهم عند القدوم-٣٧
بن عبد اهللا   : أن رسول اهللاrملا قدم املدينة نحر جزورا أو بقرة ً . زاد معاذ عن

ً بعريا بأوقيتني ودرهم rرتى مني النبي اش: شعبة عن حمارب سمع جابر بن عبد اهللا سيقول
وهذا الطعام . )٥( احلديث...أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها )٤(ًأو درمهني، فلام قدم رصارا

، وهذا احلديث وما جاء يف معناه )٦(، وهي طعام يتخذه القادم من السفر)النقيعة: (يقال له
ن السفر، وهو مستحب عند يدل عىل إطعام اإلمام والرئيس أصحابه عند القدوم م

 .٣/٢٨٦جممع الزوائد، : البزار، والبيهقي والطرباين، وإسناده صحيح، انظر = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، )٥/٢٠٢(، والبيهقي يف السنن الكربى، )٣٠٦٢رقم (أخرجه ابن ماجه يف كتاب املناسك، باب الرشب من زمزم، ) ١(

، )١١٢٣رقم (، وإرواء الغليل، ٣/٥٩لباين يف صحيح ابن ماجه، ، وصححه األ)٣/٣٧٢(وأمحد يف املسند، 
 ).٨٨٣رقم (والصحيحة، 

، )١/٤٨٥(ًخمترصا، واحلاكم يف املستدرك، ) ٩٦٣رقم (، ١١٥أخرجه الرتمذي يف كتاب احلج، باب رقم ) ٢(
 ).٤٩٣١رقم (، وصحيح اجلامع، )٨٨٣رقم (وصححه األلباين يف الصحيحة، 

، ٨/٣٦، وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد، ٥/٢٦٢، )جممع البحرين يف زوائد املعجمني(سط الطرباين يف األو) ٣(
 .رجاله رجاله الصحيح: وقال

 .٦/١٩٤فتح الباري، . موضع بظاهر املدينة عىل ثالثة أميال منها من جهة املرشق: رصار) ٤(
ً، واللفظ له، ومسلم خمترصا )٣٠٨٩رقم (أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري، باب الطعام عند القدوم، ) ٥(

رقم (يف كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب استحباب الركعتني يف املسجد ملن قدم من سفر أول قدومه، 
٧١٥/٧٢.( 

املغني البن قدامة، : ، وانظر٩٩٢ والقاموس املحيط، ص٥/١٠٩النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري، ) ٦(
١/١٩١. 

 



 

 

١٤ 
 .)١(السلف

هذا ما تيرس إعداده من آداب احلج والعمرة، واهللا أسأل أن يوفق مجيع احلجاج واملعتمرين 
 .إىل كل ما حيبه ويرضاه، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آله وأصحابه أمجعني

 إعداد
 سعيد بن عيل بن وهف القحطاين

 .هـ١٩/١٠/١٤٢٧حرر يف 

 .٦/١٩٤ابن بطال كام يف فتح الباري، قاله ) ١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 




