
      

 
 

  ونصائح...     مقتطفات 

           
  

  
 

  
  

  
      ..   مــــــــيـــــظــم العـــــــوســـ امل   ..

  

بالفعل متنيت ..  يف أيام احلج وجدامفعمة بالطمأنينة والبهجة كما   سعيدة وأيام، روحانية ، أيام رائعة أجدمل       
تسعفين املعاين والكلمات يف وصف تلك األيام   فلنحىت لو كنت عذراً فوأ  عنهالو كنت كاتباً أو أديباً أو شاعراً ألكتب

ادة وفعل وكل أيامنا هللا ، لكنها بالفعل خلو وتفرغ للعب.. أيام تكون فيها هللا .. األى واألروع واألمجل واألزكى واألنقى 
  .ما أمر اهللا به ورسوله صلى اهللا عليه وسلم

  

      مجيع أسأل اهللا أن يتقبلها وأن يتقبل منوات املاضية القريبة،  خالل السن حججخبمس اهللا علي وأكرمين لقد من 
  . جمموعة من األخوة والزمالء الرائعني الناصحنيا، شاركت فيه صاحل األعمالاملسلمني

  

اللذة احلقيقية فأنصحك أن تبادر مسرعاً ألداء منسك وفريضة احلج فكل شـيء ميـسر وسـهل       عش  إذا كنت مل ت         
  .واحلمد هللاات والتنظيمات يف حتسن مستمر واألمور والترتيب

  

  : السنوات تلکمجموعۀ مقتطفات بسیطۀ أنقلها لک أخی الکریم من واقع تجربتی خالل  2
ضيع منها حلظة واحدة وسـتجد الـبعض ممـن يكثـ     يحسن أيام احلج مخسة أيام ال       -١ داخـل   ، التـسكع  احلـديث ر  أن ت  

   احرص واهتم واغتنم وازرع قدر  فال تكن منهم بل ن ال يفارق جواله يده، ومم النومثرممن يك وأو التسوق خارجه املخيم       
  .وانظر حولك لترى من امك يف الدعاء والعبادة وقراءة القرآن ما تستطيع      

  

  .كنيوإن مل تستطع فتباكى إىل أن خترج دمعات من عي .. جرب أن تبكي هللا:  نصيحة أخوية -٢
  

  .من هذا يذكر  وموت فال شيء بأنه صعب وزحام ومشقةالكثريفليس كما يظن يسر هذه األيام  احلج يسري وم-٣
  

                 ني علــى وتعــالقلــبفهــي ترقــق   قبــل الــسفر عــن احلــجوعظيــةالشــرطة األ  مــن جمموعــةاعمســاحــرص علــى  -٤
  ) ٣ة يف الصفحة ح مقترأشرطة (  .االستعداد     

  

توفر مصاحف كافية وتذكر بأنك يف أيام فاضلة يضاعف فيها األجر وأنصحك تد ال  فق مصحفك اخلاصاصطحب -٥
  . أو أكثر مما يتيسر لك أجزاء١٠تقرأ  أن أو كامالً ختتم القرآنأن حتاول جاهداً يف أيام احلج بأن 

  

  . لك ولوالديك وملن حتب يف كل وقتأكثر من الدعاء -٦
  

   ابتدءاً وأنصح فال تقلق  يوما بيومماء أو طلبة العلم لشرح مناسك احلج     أحد العل  تقوم أغلب احلمالت باستضافة      -٧
  )ة باألسفلحكتب مقتر(  . قبل السفروقراءا  وأحكامهبزيارة أحد املكتبات وشراء كتيبات أو مطويات مبسطة عن احلج      

  

  .عضها هناك فرمبا حتتاج لب )   غريها) / فوار وحبوب  ( Cفيتامني / بنادول (  أحضر معك -٨
  

  .ستجد متعة غري عادية..  أو حىت قبل أن تنامكتب اهللا لك  مالتصليجرب أن تقوم قبل صالة الفجر بنصف ساعة  -٩
  

  الغيبـة والنميمـة ، الـصرب     تـرك  : مـن مثـل    ،أن تضع لك أهدافاً وحتاول تطبيقها والتعـود عليهـا   فرصتك يف احلج    -١٠
   . اخل....،  حسن األخالق مع الغريلتدخني  ،   ترك ا الغيظ ،ظم، كوالتحمل        

  

  .من األمور املهمة على أداء مناسك احلج رفقة صاحلة تعينك وتساعدك اختيار  -١١
  

  أن النيب  ديث عن جابر رضي اهللا عنهيف احل جاء ، يف احلج  استعد لإلكثار من الصدقة   و،   قبل سفرك  اكتب وصيتك  -١٢
  )حسنه األلباين(. " وطيب الكالمإطعام الطعام: " قال،احلج املربور عن صلى اهللا عليه وسلم سئل       
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  ونصائح...     مقتطفات 

  : نقاط ذهبیۀ لتأدیۀ رائعۀ ومیسرة لمناسک الحج  222
الـساعة  ( أو يف املـساء  ) الساعة التاسعة تقريباً (  إذا كنت متمتعاً فأنصحك بأداء  العمرة يف الصباح          :يف البداية    -

و السعي ألنـه سـيكون أقـل زحامـاً وال أنـصحك أبـداً أن تكـون          ور الثاين أو الثالث للطواف       الد واستخدم) الواحدة ليالً   
عمرتك يف أوقات الصالة أو قريبة منها وأنصحك بأن جتلس كلمـا تعبـت وال يهـم أن تنتـهي مـن العمـرة بأسـرع وقـت                    

   .فاألهم هو أدائها على أكمل وجه والدعاء فيها بصدق وإخالص وخبريي الدنيا واآلخرة
  
    ) :التروية يوم ( يف اليوم الثامن ) أ

تيقاظ مـن   من الراحة استعداداً ليوم عرفة حيث سـيكون االسـ    ا وفري افقط أنصحك بأن تأخذ قسط      أي عمل  ال يوجد 
  .بية التكبري والتلبني حيرم قبل الزوال مث هو خمري:املتمتعتذكر بأن      .ساءامل وبعض احلمالت تنطلق استعداداً للذهابالفجر 

  
  ) : عرفة يوم ( يف اليوم التاسع ) ب

   :  باآليت قبل الذهابوأنصحكيبدأ اجلميع بعد صالة الفجر باالستعداد للذهاب لعرفة 
  .اأغراضك الثمينة كمحفظتك وجوالك وغريمه و  مصحفكال تنسى -١
  .لوصول إىل املخيم يف عرفةيتأخر اشيء فقد أي  تناول وجبة اإلفطار أو -٢
لى تسجيل رقم املخيم ورقـم الطريـق واسـم املنطقـة يف عرفـة ومزدلفـة فباللوحـات ميكـن الوصـول إىل                     احرص ع  -٣

  .خميمك بسهولة يف حالة فقدت احلافلة أو جمموعتك
  . خميمات أو أماكن جمهزةال توجدو حيث اجلو بارد مزدلفة يف استعداداً للمساء  ما يقيك من الربد معكاصطحب -٤

  :  عرفة يفء بقائك عند الوصول وأثنا**  
  . اعرف موعد انطالق الباص من عرفة إىل مزدلفة -١
  . وقت الدعاء يف العصرخذ قسط من النوم وقت الظهرية لتكون نشيطاً..  مهم جداً -٢
  .تزيد املناعة لديكمتنحك الطاقة و فهي ستقويك وهةكوشيئاً من الفا تناول وجبة الغداء -٣
  .مزدمحة جداألن احلمامات يف مزدلفة ) دخول احلمام(رفة قم بقضاء حاجتك يف ع قبل أن خترج من املخيم -٤

  : يف املساء ** 
 مكان وتبقى فيـه ، يـصلي احلجـاج املغـرب     أي إىل مزدلفة ، كل حافلة ختتار   من عرفة   يتوجه اجلميع  مع غروب الشمس  

  . والنوم ورمبا مجع حصى اجلمارالعشاء يكون فيه تناول بل، حيث ال يوجد أي عملوقت حرال ، مث  وقصراوالعشاء مجعا
  
  ) :يوم النحر ( يف اليوم العاشر ) ج

 ويتوجب عليك فعل اثنني مـن  )وغالب احلمالت خترج بعد منتصف الليل ( ينطلق الناس من مزدلفة إىل مىن  يف الصباح 
            رمـي مجـرة العقبـة ،    ) ١: واألمـور الثالثـة هـي       ) أي خلـع إحرامـك ولـبس مالبـسك العاديـة          (ثالثة لتقوم بالتحلل األول     

   : أنصحك باآليتطواف اإلفاضة وميكنك تأجيل طواف اإلفاضة ليكون مع طواف الوداع ولذا ) ٣  احللق أو التقصري ،) ٢
   ) . ليقل االزدحام قليالًبعدها أو ماصباحا  ١١ الساعة (  رمي مجرة العقبة متأخراً قليالً  اجعل-١
  .وتنظر من حيسن احللق فتحلق عنده جولةذ العديد من احلالقني أنصحك بأن تأخ العقبة جبوار مجرة ستجد -٢
  
  ) :أيام التشريق ( اليوم احلادي عشر والثاين عشر والثالث عشر ) د 

 ووقت الرمي من بعد الزوال  ، كل يوم)الصغرى والوسطى والكربى (  هو رمي اجلمرات الثالث  هذه األيام يفالوحيدالعمل 
   :  باآليت يف هذه األياموأنصحكوحىت آذان الفجر 

  .فهو مناسب جدا وتقل فيه الزمحة وميكنك الرمي يف الليل  عصرا  ٥وحىت   ٣     الذهاب للرمي  بني الساعة-١
ألنه مع اآلذان يزدحم النـاس علـى   ) نصف ساعة مثالً (  بوقت كايف  للصلواتلوضوء ودخول دورات املياه قبل اآلذان    ا -٢

  .دورات املياه ازدحاماً شديداً وخصوصاً لصالة الفجر 
  
ا كان يف  لكن تذكر إذيف طواف العمرة  تقوم بطواف الوداع وأنسب وقت لذلك هو الصباح أو املساء كما  :يف النهاية   -

 واألرض بـاردة  د اجلو بـار ، وللتذكري فإناملساء فغالباً أنك ستطوف أو تسعى يف الدور الثالث كوا تكون قليلة االزدحام  
  . اخلاص )بشتك( أو )جاكيتك(فخذ معك حذائك وألبس 



      

 
 

  ونصائح...     مقتطفات 

  :أغراض الحاج    222 

  :تذكريية ألغراضك يف احلج مقترحات بسيطة 
  
  
  
  
  
  

 

   : وأحکام  سنن وآداب   222
  .ث عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم ححيث  التمتع هو أفضل األنساك-

  .أحرم باحلجهو أن يهل بعمرة مفردة من امليقات يف أشهر احلج ، فإذا فرغ منها  :التمتع * 
  .دخل عليها احلج قبل الطوافأن جيمع بني احلج والعمرة يف اإلحرام ما ، أو حيرم بالعمرة مث ي :ران ـالق* 
  .أن يهل باحلج مفردا :رد ــاملف* 

   .راً من غري مجع قص الصلوات  الناسيصلييف يوم التروية و  يف مىن-
   قبل أن يرتل رحله مث ينام إىل صالة الفجر وبعـد  اً وقصراً  من السنة أن يصلي املغرب والعشاء مجع        إذا وصل مزدلفة   -
  .وقبل شروق الشمس ينطلق إىل مىن   جداالصالة يدعو اهللا عزوجل حىت يسفر النهار   
   .١٣عصر يوم بعد صالة وينتهي التكبري املقيد  ..بالتكبري املقيدويبدأ  د يوم العي برمي مجرة العقبة تنقطع التلبية عن احلاج-
  .)رمي مجرة العقبة مث حنر مث حلق أو تقصري مث طواف اإلفاضة : (  هي كالتايل  ترتيب أعمال يوم العيد-
  . يوم العيد يسن طواف اإلفاضة-
   قليالً ويقف عن ميينها ويدعو مث يرمي اجلمرة الوسطى بعد رمي اجلمرة الصغرى يتقدم :أماكن الدعاء بعد رمي اجلمار  -

  .ربى وينصرف بدون دعاء ويقف عن مشاهلا ويدعو مث يرمي اجلمرة الك    
  :رمي اجلمرات الثالث  أوقات  -

  . فينتهي مع غروب الشمس١٢أما يوم ،  وينتهي مع صالة الفجر) بعد صالة الظهر ( يبدأ من الزوال :للمتعجل*      
  . فينتهي مع غروب الشمس١٣أما يوم   ،وينتهي مع صالة الفجر) بعد صالة الظهر ( يبدأ من الزوال :ر ــللمتأخ*      

 

  :مــتــفرقـــات   222

  .)مىن(  من خالل مراكز اإلرشاد املنتشرة يف ) عرفات / مىن (  لـ  احلصول على خريطة-
  ).وملن هم يف مكان بعيد عن اجلمرات خصوصا ملن يتأثر بأشعة الشمس ( ة املظلة الشمسي-
  . أيام١٠ ضد مرض احلمى الشوكية وينتبه إىل أن مفعوهلا ال يبدأ إال بعد  التطعيم-
  www.mutawef.com    : املوقعخالل ، من كل تفاصيل احلج حيوي  على اجلوال ، برنامج املطوف -
  www.benefit-ms.com  : املوقع خاللمن جلوال ، على ا برنامج القرآن -

  
  ..ال تنساين من دعائك و.. شكورا أسأل اهللا لك حجاً مقبوال وسعياً م

  ).ابون للغسيل ـص/ عطر / مشط للشعر /فرشة ومعجون أسنان / بو شام(    :  أدوات النظافة-١
  .تـ الفروة أو بشت أو جاكي-٣  .   حزام+ ىل إحرام إضايف احتياطاً   اإلحرام باإلضافة إ-٢
  .)جوارب/ فنايل شتوية/ قميص نوم/مالبس داخلية/يابـث(املالبس  -٥     مصحفك اخلاص-٤
  .احنـش+ ادي  ـوال عـاز جـهـ ج-٧.                هـامـكـأحج وــب عن احلـيـاب أو كتـتـ ك-٦
  .ايلــلغ مـمب   – ب اآليل ــحـات الســاقـبط  –  جــح احلــريـ تص –  ةــويـة اهلـاقـ بط-٨

  :أشرطة ينصح ا *   :كتب ينصح ا * 

  )عبدالعزيز بن باز           ( التحقيق واإليضاح          -١
  

  )حممد بن عثيمني (             مناسك احلج والعمرة -٢
  

  )عبداهللا الطيار(املسلم ويعتمر            ف حيج  كي-٣
  

  )عبدالرمحن اهلريف       ( اجلامع ألحكام احلج والعمرة -٤
  

  )سلطان العيد(         -كتاب صغري- جامع املناسك -٥
  

  )سعود الشرمي(                 املنهاج للحاج واملعتمر -٦

  )حممد بن عثيمني(          احلج حلظة بلحظة -١
  

  )ناصر األمحد   (   يف احلج             ل شيءك-٢
  

  )إبراهيم الدويش.د(                          كنوز احلج -٣
  

  )حممد املنجد    (  زادنا يف عشرنا وحجنا     -٤
  

  )عبداحملسن األمحد   (  رحلة القلوب                -٥
  

  )طيحممد املختار الشنقي(            دمعة يف احلج    -٦
  

  )سلمان العودة.د   (         مقاصد احلج           -٧

http://www.mutawef.com
http://www.benefit-ms.com

