
تزكية النفس قبل الحج
مع االإقبال على اأداء فري�ض���ة العمر، احلج، ال بد للنف�س من تزكية، وهي التي تتقّلب بني اخلري 

اَها، َوَقْد  ْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها، َقْد اأَْفلََح َمن َزكَّ اَها، َفاأَ وال�ض���ر، قال اهلل عز وجل: )َوَنْف�ٍس َوَما �َض���وَّ

وِء اإِالَّ َما َرِحَم  اَرٌة ِبال�ضُّ مَّ
ُئ َنْف�ِضي اإِنَّ النَّْف�َس الأَ ���اَها«، )ال�ض���م�س: 7(، وقال اأي�ض���اً: »َوَما اأَُبرِّ َخاَب َمن َد�ضَّ

َربَِّي اإِنَّ َربِّي َغُفوٌر رَِّحيٌم«، )يو�ضف: 53(.

والتزكي���ة فيه���ا انحياز اإىل الطاع���ات ونفور من املحرمات قال �ضل���ى اهلل عليه و�ضلم: »ثالث من 

فعله���ن فق���د طع���م طعم االإميان: من عبد اهلل وحده فاإنه ال اإله اإال اهلل، واأعطى زكاة ماله طيبة بها 

نف�ض���ه... وزك���ى عبد نف�ض���ه« فقال رجل: ما تزكية املرء نف�ضه يا ر�ض���ول اهلل؟ قال: »يعلم اأن اهلل معه 

حيثما كان«.

وهي تطهري للنف�س من اأمرا�ضها وما علق يف القلب من اأدران الدنيا والتعلق باملعا�ضي، لذا على 

امل�ضلم اأن يلجم نف�ضه عما يغ�ضب اهلل، قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »لي�س ال�ضديد من غلب، 

اإمنا ال�ضديد من غلب نف�ضه« وغلبة النف�س برقابتها واإدانتها.

وم���ا اأح���وج احل���اج اإىل ا�ضتقامة النف�س عل���ى الطاعة ولزوم اأمر اهلل الذي يق���ول يف كتابه العزيز: 

ى، َوَذَك���َر ا�ْضَم َربِِّه َف�َضلَّى«، )االأعلى: 14(، ورغ���ب اهلل تعاىل يف االإكثار من الذكر  »َق���ْد اأَْفلَ���َح َم���ن َتَزكَّ

 ِذْكًرا َكِثرًيا«، 
َ َّ
ِذي���َن اآَمُنوا اْذُك���ُروا اهلل َها الَّ يُّ

مل���ا ل���ه م���ن اأثر يف اإ�ضالحها وا�ضتقامتها، قال تع���اىل: »َيا اأَ

)االأح���زاب: 41( وق���ال ر�ض���ول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »مثل الذي يذك���ر ربه والذي ال يذكر مثل 

احلي وامليت«.

الَة َتْنَهى َعِن  الَة اإِنَّ ال�ضَّ ِقِم ال�ضَّ كما اأن ال�ضالة تعني على تزكية النف�س، قال �ضبحانه وتعاىل: »َواأَ

َنُعوَن«، )العنكب���وت: 45(، وقال �ضلى اهلل عليه   َيْعلَُم َما َت�ضْ
ُ َّ
ِ اأَْكَبُ َواهلل

َّ
اْلَفْح�َض���اء َوامْلُنَك���ِر َوَلِذْك���ُر اهلل

و�ضلم ملن �ضاأله مرافقته يف اجلنة: »اأعني على نف�ضك بكرثة ال�ضجود«.

وعل���ى احل���اج اأن ير�ضد مواطن اخللل يف نف�ض���ه ويعزم على ت�ضحيحه، واأن يلجاأ اإىل اهلل �ضبحانه 

لكي يعينه على ذلك فيدعو بدعاء ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »اللهم اآت نف�ضي تقواها، وزكها 

اأنت خري من زكاها اأنت وليها وموالها«.

اة خالية م���ن ال�ضوائب، اإنه حق���اً عالج للنف����س ومر�ضاة للرب  فم���ا اأجم���ل اأداء احل���ج بنف����س م���زكَّ

والغفران.
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بعد إيفاء األركان والواجبات وحسن الخلق

الحج المبرور ..
 يهدم الذنوب وينفي الفقر

بقلم: حممد اأحمد

احلج ركن من اأركان االإ�ضالم و�ضعرية 

من ال�ضعائ���ر العظام، تهفوا اإليه االأفئدة 

وحتن���و اإلي���ه القل���وب، وتت���وق يف اأ�ضه���ره 

النفو�س اإىل زي���ارة تلك البقاع الطاهرة، 

حتقيق���اً لق���ول اهلل ع���ز وج���ل )َواإِْذ َجَعْلَنا 

ْمن���اً( )البق���رة: 
َ
اْلَبْي���َت َمَثاَب���ًة ِللَنّا����ِس َواأ

���ِجّ  ِباحْلَ الَنّا����ِس  يِف  ْن  ِذّ
َ
)َواأ 125(، وقول���ه: 

َياأِْت���نَي  ُكِلّ �َضاِم���ٍر  ِرَج���ااًل َوَعلَ���ى  َياأُْت���وَك 

ِم���ْن ُكِلّ َفٍجّ َعِمي���ق، ِلَي�ْضَهُدوا َمَناِفَع َلُهْم( 

)احلج: 27(.

يحدوه���م  ع���ام  كل  احلج���اج  يتداف���ع 

ال�ض���وق اإىل تل���ك البق���اع الطاه���رة، وكلهم 

اأمل يف اأن يرجعوا من ذنوبهم كاليوم الذي 

خرج���وا في���ه م���ن بط���ن اأمهاته���م؛ فاحلج 

يه���دم م���ا كان قبل���ه، »م���ن ح���ّج فل���م يرفث 

ومل يف�ض���ق خ���رج م���ن ذنوب���ه كي���وم ولدته 

اأم���ه« كم���ا يف �ضحي���ح البخ���اري، و)احل���ج 

والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي 

الك���ري خبث احلديد والذهب( كما يف �ضنن 

الرتمذي والن�ضائي وابن ماجه.

وينبغي اأن ننتبه اإىل اأمر مهم اأال وهو 

احلر����س عل���ى اأن يك���ون حجنا م���بوراً؛ 

فمغف���رة الذنوب باحلج ودخول اجلنة به 

مرتب على كون احلج مبوراً.

واأ�ضارت االأحاديث اإىل ذلك، فقد روى 

البخ���اري وم�ضلم من حدي���ث اأبي هريرة 

ر�ضي اهلل عنه قال: �ُضِئل ر�ضوُل اهلل �ضلى 

ل؟ قال:  اهلل عليه و�ضلم: »اأُيّ العمل اأْف�ضَ

اإميان باهلل ور�ضوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: 

اجله���اُد يف �ضبي���ل اهلل، قي���ل: ث���م م���اذا؟ 

قال: َحّج مبور«.

ويف ال�ضحيحني اأي�ضاً عن اأبي هريرة 

ر�ض���ي اهلل عن���ه اأن ر�ض���ول اهلل �ضل���ى اهلل 

علي���ه و�ضل���م ق���ال: )العم���رة اإىل العم���رة 

كف���ارة ملا بينهم���ا واحلج امل���بور لي�س له 

جزاء اإال اجلنة(.

 وال ب���د للح���ج امل���بور من ع���دة اأمور 

وهي:

- اإيف���اء اأركانه وواجبات���ه، اأي: االإتيان 

ب���ه عل���ى الوج���ه االأكم���ل، فقد ب���ني النبي 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم منا�ضك احلج لالأمة 

ق���واًل وعماًل يف حجة ال���وداع وقال هناك: 

)ُخ���ُذوا َعن���ي َمنا�ِضَكُك���ْم، ال اأدري َلَعلَّ���ي ال 

تي هذه( اأخرجه م�ضلم. ُحُجّ بعد َحَجّ
َ
اأ

والتحل���ي  النا����س  معامل���ة  وح�ض���ن   -

بح�ض���ن اخلل���ق: فاالإح�ض���ان اإىل النا����س 

م���ن ال���ب كم���ا ج���اء يف �ضحيح م�ضل���م اأن 

النب���ي �ضل���ى اهلل علي���ه و�ضل���م �ضئ���ل ع���ن 

الب؟ فق���ال: »الب ح�ض���ن اخللق«، وكان 

ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما يقول: اإن الب 

�ضيء هني: وجه طليق وكالم لني.

وه���ذا يحت���اج اإلي���ه يف احلج كث���رياً اأي 

معاملة النا�س باالإح�ضان بالقول والفعل 

كم���ا يقول االإمام ابن رجب قال بع�ضهم: 

اإمن���ا �ضمي ال�ضف���ر �ضفراً الأن���ه ي�ضفر عن 

اأخالق الرجال.

وك���رثة ذك���ر اهلل تع���اىل فيه وق���د اأمر 

اهلل تع���اىل بكرثة ذك���ره يف اإقامة منا�ضك 

احل���ج مرة بعد اأخ���رى كما قال �ضبحانه: 

اًل ِمْن  ْن َتْبَتُغوا َف�ضْ
َ
)َلْي����َس َعلَْيُكْم ُجَناٌح اأ

ُتْم ِم���ْن َعَرَف���اٍت َفاْذُكُروا  َف�ضْ
َ
ُك���ْم َف���اإَِذا اأ َرِبّ

َكَم���ا  َواْذُك���ُروُه  ���َراِم  امْلَ�ْضَع���ِر احْلَ ِعْن���َد   
َ َّ
اهلل

اِلّنَي،  َهَداُك���ْم َواإِْن ُكْنُتْم ِم���ْن َقْبِلِه مَلَِن ال�ضَّ

الَنّا����ُس  َفا����َس 
َ
اأ َحْي���ُث  ِم���ْن  ���وا  ِفي�ضُ

َ
اأ ُث���َمّ 

 َغُف���وٌر َرِحيٌم، َفاإَِذا 
َ َّ
 اإَِنّ اهلل

َ َّ
َوا�ْضَتْغِف���ُروا اهلل

 َكِذْكِرُكْم 
َ َّ
ْيُت���ْم َمَنا�ِضَكُكْم َفاْذُك���ُروا اهلل َق�ضَ

�َضَدّ ِذْكراً( )البقرة: 198(.
َ
ْو اأ

َ
اآََباَءُكْم اأ

االإح���رام  ح���ال  يف  الذك���ر  ك���رثة   -

بالتلبي���ة والتكبري، فف���ي �ضنن الرتمذي 

واب���ن ماج���ه وغريهما ع���ن النب���ي �ضلى 

اهلل علي���ه و�ضلم قال: )اأف�ضل احلج العج 

والثج( والع���ج: هو رفع ال�ضوت بالتكبري 

والتلبي���ة، والثج: هو اإراق���ة دماء الهدايا 

والن�ضك.

- اجتن���اب اأفعال االإثم فيه من الرفث 

تع���اىل:  اهلل  ق���ال  واملعا�ض���ي،  والف�ض���وق 

�ْضُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن َفَر�َس ِفيِهَنّ 
َ
ُجّ اأ »احْلَ

���َجّ َفاَل َرَف���َث َواَل ُف�ُض���وَق َواَل ِجَداَل يِف  احْلَ

 
ُ َّ
���ِجّ َوَم���ا َتْفَعُل���وا ِم���ْن َخ���رْيٍ َيْعلَْم���ُه اهلل احْلَ

ُقوِن  اِد الَتّْقَوى َواَتّ ُدوا َفاإَِنّ َخرْيَ ال���َزّ َوَت���َزَوّ

ويف   ،)197 )البق���رة:  ْلَب���اِب« 
َ
ااْلأ وِل 

ُ
اأ َي���ا 

احلدي���ث ال�ضحي���ح »م���ن حج فل���م يرفث 

ومل يف�ض���ق رج���ع كي���وم ولدته اأم���ه« رواه 

البخاري وم�ضلم.

واأال  احل���ج  يف  نفقت���ه  يطي���ب  اأن   -

يجعله���ا م���ن ك�ض���ب ح���رام، ف���اهلل تع���اىل 

طيب ال يقبل اإال طيباً، وقد قيل:

اإذا حججت مبال اأ�ضله �ضحت 

 فما حججت ولكن حجت العري 

ال يقبل اهلل اإال كل �ضاحلة 

 ما كل من حج بيت اهلل مبور 

- اأال يق�ضد بحجه رياًء وال �ضمعة وال 

مباهاة وال فخراً وال خيالء وال يق�ضد به 

اإال وج���ه اهلل ور�ضوانه ويتوا�ضع يف حجه 

وي�ضتك���ني ويخ�ض���ع لرب���ه، اإذ ال يقبل من 

العم���ل اإال ما كان خال�ضاً لوجه اهلل، فقد 

ِم���ُروا اإِاَلّ ِلَيْعُبُدوا 
ُ
ق���ال اهلل تع���اىل: »َوَما اأ

يَن« )البينة: 5(. نَي َلُه الِدّ ِل�ضِ  ُمْ
َ َّ
اهلل

ع���ن  ِم���ِذّي،  ْ والرِتّ ماج���ة  اب���ن  روى 

اأن����س ر�ض���ي اهلل عن���ه اأن النب���ي �ضلى اهلل 

علي���ه و�ضلم ح���ج على رح���ل رث وقطيفة 

م���ا ت�ض���اوي اأربع���ة دراه���م وق���ال: »اللهم 

اجعلها حجة ال رياء فيها وال �ضمعة«. 

اأتاك الوافدون اإليك �ضعثاً 

 ي�ضوقون املقلدة ال�ضواف 

فكم من قا�ضد للرب رغباً 

 ورهباً بني منتعل وحاف

 وقيل )املبور(: املقبول. قالوا: ومن 

عالم���ات قب���ول احل���ج، اأن يرج���ع العب���د 

خ���رياً مما كان، وال يعاود املعا�ضي، فبادر 

اأخ���ي احل���اج اإىل تلك العب���ادة بقلب نقي، 

وتوب���ة ن�ض���وح، طارحاً الدني���ا و�ضهواتها، 

عل اهلل ينظر اإليك نظرة ال ت�ضقى بعدها 

اأبداً.
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تتع���اىل م���ع كل مو�ض���م ح���ج االأ�ضوات 

املطالب���ة حم���الت ت�ضيري احل���ج والعمرة 

وتق���دمي  االأ�ضع���ار،  يف  املغ���االة  بع���دم 

الأداء  احلجي���ج  تع���ني  الت���ي  اخلدم���ات 

فري�ضتهم على اأكمل وجه. لكن يف املقابل 

احلم���الت  ه���ذه  عل���ى  القائم���ون  ي���رى 

اأن اأ�ضعاره���م تتنا�ض���ب واخلدم���ات الت���ي 

يقدمونه���ا، وهي ترتبط بالعقود املبمة 

يف  اخلدم���ات  ومقدم���ي  الفن���ادق  م���ع 

االأرا�ضي املقد�ضة.

ويق���ول حمم���د �ضالح زي���دان �ضاحب 

�ضرك���ة نقلي���ات: »اإن مو�ض���م احل���ج يعتب 

فر�ضة ذهبية لتحقيق االأرباح، الأ�ضحاب 

احلمالت، حي���ث يحقق���ون اأرباحاً كبرية 

اإىل  م�ض���رياً  ب�ضيط���ة«،  خدم���ات  مقاب���ل 

اأن ن�ضب���ة اأرب���اح تل���ك املكات���ب وال�ض���ركات 

تتعدى 100 باملئة.

فر����س  احل���ج  »اأن  زي���دان:  وي�ضي���ف 

وعب���ادة ويج���ب عل���ى احلم���الت مراع���اة 

التقوى يف ذلك«.

ي�ضتدين���ون  م���ن  هن���اك  اأن  وب���نّي 

اأنف�ضه���م  ويكلف���ون  الفري�ض���ة،  الأداء 

عن���اء وم�ضق���ة كبريت���ني، ال ي�ضع���ر بهم���ا 

اأن  اإىل  تل���ك احلم���الت، الفت���اً  اأ�ضح���اب 

الدي���ن االإ�ضالم���ي يح�س عل���ى امل�ضاعدة 

والتاآزر، قال تع���اىل: »وتعاونوا على الب 

والتقوى«.

ويطال���ب زي���دان بو�ضع ح���د لالأ�ضعار 

احلم���الت،  اأ�ضح���اب  م���ن  فيه���ا  املبال���غ 

وحتديد ن�ضبة اأرباحه���ا، لوقف ا�ضتنزاف 

اأ�ضح���اب  وخ�ضو�ض���اً  احلجي���ج،  جي���وب 

الدخل املحدود.

وم���ن وجهة نظ���ر اإبراهي���م الد�ضوقي 

احل���ج  حم���الت  اإح���دى  يف  يعم���ل  وه���و 

والعم���رة ف���اإن تكلف���ة احل���ّج يف االإم���ارات 

تع���د مقبول���ة، نظ���راً حلج���م اخلدم���ات 

ال�ضاملة املقدم���ة للحّجاج واال�ضرتاطات 

احل���ّج  بعث���ة  و�ضعته���ا  الت���ي  الدقيق���ة 

الأ�ضح���اب احلم���الت، لتق���دمي م�ضت���وى 

جي���د م���ن اخلدم���ات والت�ضهي���الت مب���ا 

ي�ضمن اأق�ضى درجات الراحة للحّجاج.

االأ�ضع���ار  تف���اوت  الد�ضوق���ي  ويرج���ع 

واختالفها اإىل نوعية ال�ضكن واخلدمات 

امل�ضج���د  م���ن  امل�ضاف���ة  وق���رب  املتاح���ة، 

و�ضائ���ل  ع���ن  واملنا�ض���ك، ف�ض���اًل  احل���رام 

املوا�ضالت ودرجة ال�ضف���ر على الطائرة، 

تق���ارب  حم���الت  هن���اك  اأن  اإىل  م�ض���رياً 

تتي���ح  دره���م، حي���ث  األ���ف   16 اأ�ضعاره���ا 

الأ�ضحاب الدخل املح���دود الذهاب معها، 

يف ح���ني هناك حمالت ال حد ل�ضعرها، اإذ 

االأ�ضع���ار تتوقف على اخلدم���ات املقدمة، 

فقد ت�ضل اإىل 100 األف درهم اأو تزيد.

عل���ى  تكالي���ف  هن���اك  »اإن  ويق���ول: 

حم���الت احل���ج، وه���ي تتعل���ق باالإيجارات 

وتذاك���ر  الرخ����س،  ور�ض���وم  املرتفع���ة 

ال�ضف���ر يف املو�ضم، واإيج���ار ال�ضكن يف مكة 

املكرم���ة واملدينة املنورة، والغالء مرتبط 

مبقدم���ي اخلدمات يف االأرا�ضي املقد�ضة، 

فاأ�ضح���اب العقارات هناك ه���م من يرفع 

تكاليف رحلة احلج ولي�س مكاتب تنظيم 

الرحالت«.

وال مان���ع لدى الد�ضوق���ي من حتديد 

ن�ضبة الأرباح مكاتب احلج.

اإىل ذل���ك يرى حمم���د عبيد املزروعي 

رئي����س بعثة احل���ج الر�ضمية للعام 2012: 

حم���الت  غ���الء  م���ن  الرغ���م  عل���ى  »اإن���ه 

رحالت احلج للعام اجلاري فاإنه ال ميكن 

اإجباره���ا عل���ى ت�ضع���رية حم���ددة يف ظ���ل 

ال�ض���وق االإمارات���ي املفت���وح الت���ي تخ�ضع 

لنظري���ة العر����س والطل���ب«، مبين���اً اأن���ه 

مطلع على اأ�ضعار حمالت احلج يف بلدان 

عربي���ة اأخرى والت���ي ال تختلف كثرياً يف 

اأ�ضعارها عن الرحالت يف الدولة.

ويو�ض���ح اأن اأ�ضع���ار احل���ج تختل���ف من 

�ضريح���ة اإىل اأخرى فبع����س ال�ضخ�ضيات 

ت�ض���رتط موا�ضف���ات وطرق نق���ل خا�ضة 

مما يجعل اأ�ضعار الرحالت مغالياً فيها.

االأماك���ن  ع���دد  اأن  املزروع���ي  ويب���ني 

املتاح���ة حلجاج الدولة ه���ذا املو�ضم 6228 

م�ض�ض���اً  مقع���داً   5928 منه���ا  مقع���داً، 

للمواطنني و1300 مقعد للمقيمني.

العام���ة  الهيئ���ة  »اإن  قائ���ال:  ويتاب���ع 

لل�ض���وؤون االإ�ضالمي���ة واالأوق���اف، ترع���ى 

م���ن خالل بعث���ة احل���ّج الر�ضمي���ة لدولة 

االإم���ارات، �ض���وؤون حّجاج الدول���ة، وتوفر 

له���م كل ما يلزمه���م الأداء منا�ضك الركن 

اخلام�س من اأركان االإ�ضالم، بكل �ضهولة 

وطماأنين���ة«، موؤكداً اأن ذلك ياأتي يف اإطار 

توجيه���ات �ضاحب ال�ضم���و ال�ضيخ خليفة 

ب���ن زاي���د اآل نهيان رئي����س الدولة حفظه 

اهلل.

ويج���زم ب�ضع���ي بعث���ة احل���ّج الر�ضمي���ة 

اإىل تق���دمي اخلدم���ات املختلف���ة للحّجاج 

املقد�ض���ة،  االأرا�ض���ي  يف  وجوده���م  اأثن���اء 

واأدائهم منا�ضك احلّج، ف�ضاًل عن تذليل 

ال�ضعوب���ات التي قد تعيق عمل احلمالت 

املقد�ض���ة،  االأرا�ض���ي  اإىل  و�ضوله���ا  قب���ل 

وتتاأل���ف البعث���ة م���ن ع���دة جل���ان تعم���ل 

عل���ى م���دار ال�ضاعة على تن�ضي���ق وتنظيم 

�ضوؤون احلّج واحلّجاج، وتقدم بعثة احلّج 

الر�ضمي���ة م���ن خ���الل جلانه���ا املختلف���ة 

جمموع���ة وا�ضع���ة من اخلدم���ات حلّجاج 

االإمارات.

وينوه املزروعي اإىل تقدمي بعثة احلّج 

ال�ضحي���ة  الرعاي���ة  خدم���ات  الر�ضمي���ة 

املجاني���ة جلمي���ع حّج���اج دول���ة االإمارات، 

اإ�ضاف���ة اإىل غرف عالج متنقلة ت�ضل اإىل 

احلّجاج املحتاجني اإىل الرعاية ال�ضحية 

يف اأماك���ن اإقامته���م، كم���ا تعم���ل اللجن���ة 

االأمرا����س  انت�ض���ار  من���ع  عل���ى  الطبي���ة 

واالأوبئة اأثناء وجود احلجاج يف االأرا�ضي 

املقد�ض���ة، اإىل جانب توفري رعاية خا�ضة 

للحّج���اج الذي���ن يحتاج���ون اإىل متابع���ة 

م�ضتم���رة حلاالته���م ال�ضحي���ة اأو نقله���م 

اإىل امل�ضت�ضف���ى لتلق���ي الع���الج املنا�ض���ب، 

طبي���ب  حمل���ة  كل  مرافق���ة  اإىل  اإ�ضاف���ة 

وممر����س عل���ى االأق���ل، وي���زداد عدده���م 

ح�ضب ع���دد احلّج���اج يف كل حملة، وذلك 

م���ن اأجل تقدمي اأف�ضل م�ضتوى للرعاية 

ال�ضحية حلجاج الدولة.

حممد �ضالح زيدانحممد عبيد املزروعي

حمالت الحج ..
معادلة األرباح وتقديم الخدمات

خا�ص- ملحق احلج 
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منها إزالة شعر الرأس والمباشرة بشهوة

محظورات اإلحرام .. 
ارتكابها عمدًا من غير عذر يوجب الفدية مع اإلثم

حممد علي عثمان

واأم���ا لو �ضق���ط ال�ضعر بغري اختياره فال 

حرج عليه، ويجوز له اإزالة �ضعره اإن كان 

يت���اأذى ببقائه مع وجوب الفدية، لقوله 

ْو 
َ
ا اأ ِري�ضً ج���ل وعال: »َفَم���ن َكاَن ِمنُك���م مَّ

ْو 
َ
َي���اٍم اأ ن �ضِ اأْ�ِض���ِه َفِفْدَيٌة مِّ ���ن رَّ ًذى مِّ

َ
ِب���ِه اأ

ْو ُن�ُضٍك«، )البقرة: 196(.
َ
َدَقٍة اأ �ضَ

2- تقلي���م االأظاف���ر قيا�ض���اً على حلق 
اهلل:  رحم���ه  قدام���ة  اب���ن  ق���ال  ال�ضع���ر 

»اأجم���ع اأهل العلم على اأن املحرم ممنوع 

م���ن اأخذ اأظف���اره«، وال فرق يف ذلك بني 

ل���و  اأو الرجل���ني، لك���ن  اأظاف���ر اليدي���ن 

انك�ض���ر ظف���ره وت���اأذى ب���ه، فال ح���رج اأن 

يق�س القدر املوؤذي منه، وال فدية عليه.

اأو  الث���وب  يف  الطي���ب  ا�ضتعم���ال   -3
اهلل  ر�ض���ي  عم���ر  اب���ن  حلدي���ث  الب���دن 

عنهم���ا يف ال�ضحي���ح اأن النب���ي �ضلى اهلل 

علي���ه و�ضّل���م ق���ال يف املُْح���ِرم: »ال يلب����س 

ثوب���اً م�ضه ور����ٌس وال زعف���ران«، وقال يف 

الذي وق�ضته راحلته فمات وهو حمرم: 

�ضوه طيباً وال تخمروا راأ�ضه« رواه  »ال ُتِ

البخ���اري، واملق�ضود ب���ه ابتداء ا�ضتعمال 

الطيب بعد االإحرام.

واأم���ا الطي���ب ال���ذي تطي���ب ب���ه على 

بدن���ه قبل اإحرامه وبق���ي اأثره عليه فال 

ي�ض���ره بق���اوؤه لق���ول عائ�ض���ة ر�ض���ي اهلل 

عنه���ا: »كنت اأنظ���ُر اإىل وبي�س امل�ضك يف 

مف���ارق ر�ضول اهلل �ضل���ى اهلل عليه و�ضّلم 

وهو حُمرم« متفق عليه.

4- عق���د النكاح لقوله �ضلى اهلل عليه 
و�ضل���م: »ال َيْنِك���ُح املح���رم وال ُيْنَك���ح وال 

يخطب« رواه م�ضلم، فال يجوز للُمحِرم 

اأن يت���زوج وال اأن يعقَد النكاح لغريه، وال 

اأن يخطب حتى يحل من اإحرامه.

5-  املبا�ض���رة ب�ضهوة بتقبيل اأو مل�س اأو 
نح���وه، وُيق�ض���د باملبا�ض���رة هن���ا: مما�ضة 

غ���ري  م���ن  امل���راأة  ب�ض���رة  الرج���ل  ب�ض���رة 

حائ���ل ب�ضه���وة، لقوله جل وع���ال: »َفَمن 

جَّ َفاَل َرَف���َث َواَل ُف�ُضوَق  َفَر����َس ِفيِهنَّ احْلَ

 ،)197 )البق���رة:   ،» ���جِّ احْلَ يِف  ِج���َداَل  َواَل 

ويدخ���ل يف الرف���ث مقدمات اجلماع من 

تقبي���ل ومل�س وما اأ�ضب���ه ذلك، وعليه فال 

يح���ل للمحرم اأن يقبل زوجته اأو مي�ضها 

ل�ضه���وة، كم���ا ال يح���ل له���ا اأن تكنه من 

ذلك حال اإحرامها.

���جُّ  »احْلَ تع���اىل:  لقول���ه  اجلم���اع   -6
جَّ  ْعُلوَماٌت َفَمن َفَر�َس ِفيِهنَّ احْلَ �ْضُهٌر مَّ

َ
اأ

 ،» جِّ َفاَل َرَفَث َواَل ُف�ُضوَق َواَل ِجَداَل يِف احْلَ

)البق���رة: 197(، والرف���ث ه���و: اجلم���اع 

املحظ���ورات  اأعظ���م  وه���و  ومقدمات���ه، 

الأن���ه  االإح���رام،  عل���ى  تاأث���رياً  واأ�ضده���ا 

املحظور الوحيد الذي يف�ضد احلج به.

ي���وؤكل،  ال���ذي  ال���ب  �ضي���د  قت���ل   -7
ْي���ُد اْلَبْحِر  ِحلَّ َلُك���ْم �ضَ

ُ
لقول���ه تع���اىل: »اأ

َم  ���اَرِة َوُح���رِّ يَّ ُك���ْم َوِلل�ضَّ َوَطَعاُم���ُه َمَتاًع���ا لَّ

ْيُد اْلَبِّ َما ُدْمُتْم ُحُرًما َواتَُّقواْ  َعلَْيُك���ْم �ضَ

)املائ���دة:  �َض���ُروَن«،  حُتْ اإَِلْي���ِه  ���ِذَي  الَّ  
َ َّ
اهلل

96(. ف���ال يجوز للمح���رم ا�ضطياد �ضيء 
م���ن حيوان���ات ال���ب املاأكول���ة: كالغ���زال 

واالأرنب ونحوهما، وال قتُله وال االإعانة 

على ذل���ك بداللة اأو اإ�ض���ارة اأو مناولة اأو 

نحو ذلك.

كم���ا يحرم عليه اأن ي���اأكل من ال�ضيد 

اإذا �ض���اده غري املحرم الأجله، واأما اإذا مل 

ي�ض���ده الأجل���ه فال ح���رج علي���ه يف االأكل 

منه.

واأم���ا املحظ���ورات الت���ي يخت����س به���ا 

الرجال دون الن�ضاء فهي:

1- لب����س املخي���ط، حلدي���ث ابن عمر 
ر�ض���ي اهلل عنهم���ا اأن النب���ي �ضل���ى اهلل 

علي���ه و�ضل���م �ُضئل م���ا يلب�س املُح���ِرم من 

الثي���اب؟ ق���ال »ال يلب����س القمي����س وال 

ال�ضراوي���ل  وال  البان����س  وال  العمام���ة 

وال اخلف���اف وال ثوباً م�ض���ه زعفران وال 

ور����س«، متفق عليه، واملق�ضود باملخيط: 

ل على هيئ���ة االأع�ضاء،  م���ا يلب����س ويف�ضَّ

�ض���واء كان �ضاماًل للج�ضم كله كالبن�س 

والقمي����س، اأو جل���زء من���ه كال�ضراوي���ل 

واخلف���اف واجل���وارب، وال يق�ض���د به ما 

في���ه خي���ط، ويجوز للمح���رم �ضد و�ضطه 

بحبل وحزام ونحوه، كما اأن له اأن يلب�س 

اخلفني اإذا مل يجد نعلني.

2- تغطي���ة الراأ����س مبال�ض���ق لق���ول 
النب���ي �ضل���ى اهلل علي���ه و�ضّل���م يف ال���ذي 

وق�ضت���ه راحلت���ه بعرف���ة »اغ�ضل���وه مباء 

���روا  و�ض���در، وكفن���وه يف ثوبي���ه، وال ُتَخمِّ

راأ�َض���ه« اأي ال ُتغط���وه، متف���ق علي���ه، فال 

مب���ا  راأ�ض���ه  يغط���ي  اأن  للمح���رم  يج���وز 

يال�ضق���ه كالطاقية، والغرتة، والِعمامة 

ونحو ذلك. 

غ���ري مال�ض���ق  الغط���اء  كان  اإذا  اأم���ا 

للراأ����س كال�ضم�ضية مثاًل، اأو اال�ضتظالل 

ب�ضج���رة، اأو خيمة اأو �ضق���ف ال�ضيارة فال 

ح���رج في���ه لق���ول اأم احل�ض���ني ر�ضي اهلل 

عنها: »حججت مع ر�ضول اهلل �ضلى اهلل 

علي���ه و�ضلم حج���ة الوداع فراأي���ت اأ�ضامة 

ناق���ة  بخط���ام  اآخ���ذ  واأحدهم���ا  وب���الاًل 

النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم واالآخر رافع 

ثوب���ه ي�ضرته من احلر حتى رمى جمرة 

العقبة«، رواه م�ضلم.

يغط���ي  اأن  للمح���رم  يج���وز  ال  كم���ا 

وجه���ه لقوله عليه ال�ض���الة وال�ضالم يف 

الذي وق�ضته ناقته يف احلج »وال تغطوا 

وجهه«، رواه م�ضلم.

3- امل���راأة فلها اأن تغط���ي راأ�ضها، ولها 
م���ن  �ض���اءت  م���ا  االإح���رام  يف  تلب����س  اأن 

الثي���اب من غري تبج وال زين���ة، ولكنها 

ال تنتق���ب وال تلب����س القفازي���ن )وهم���ا 

ج���وارب اليدين(، ولها اأن ُتغطي وجهها 

اإذا م���ر الرج���ال قريب���اً منه���ا، فت�ض���دل 

اخلمار على وجهها.

ال  ال�ضابق���ة  املحظ���ورات  جمي���ع   -4
يج���وز فعله���ا عمداً من غري ع���ذر، ومن 

ارتك���ب �ضيئ���اً منها عامداً م���ن غري عذر 

فعلي���ه الفدية مع االإثم، واأما من احتاج 

لفع���ل �ض���يء منه���ا لع���ذر يبيُح ل���ه ذلك، 

فعليه م���ا يرتتب على فعل املحظور من 

غ���ري اإثم، ومن فعل �ضيئ���اً منها نا�ضياً اأو 

جاه���اًل اأو ُمكَره���اً ف���ال �ض���يء عليه على 

ال�ضحي���ح لق���ول النب���ي �ضل���ى اهلل عليه 

و�ضلم »رف���ع عن اأمتي اخلط���اأ والن�ضيان 

وم���ا ا�ضتكره���وا علي���ه« رواه اب���ن ماجه، 

اجلاه���ل،  َفَعِل���م  الع���ذر  زال  مت���ى  لك���ن 

وذك���ر النا�ض���ي، وا�ضتيق���ظ النائ���م، وزال 

االإكراه وجب عليه التخلي عن املحظور 

ف���وراً، فاإن ا�ضتم���ر عليه م���ع زوال العذر 

كان اآثم���اً، وعلي���ه م���ا يرتت���ب عل���ى فعل 

كم���ن  وغريه���ا،  الفدي���ة  م���ن  املحظ���ور 

غط���ى راأ�ضه وهو نائم فال �ضيء عليه ما 

دام نائم���اً، فاإذا ا�ضتيقظ لزمه اأن يك�ضف 

راأ�ض���ه ف���وراً، ف���اإن ا�ضتم���ر يف تغطيته مع 

علم���ه بوجوب ك�ضفه كان اآثماً، وعليه ما 

يرتتب على ذلك.

العم���رة  اأو  باحل���ج  امل�ضل���م  اأح���رم  اإذا 

ودخل يف الن�ضك، فاإن هناك اأموراً حترم 

علي���ه م���ا دام كذل���ك، وه���ذه ه���ي االأمور 

الت���ي يطلق عليها اأهل العلم حمظورات 

االإحرام، وهي ق�ضم ي�ضرتك فيه الرجل 

واملراأة، وق�ضم حمرم على الرجال فقط.

فاأم���ا ما ي�ض���رتك فيه الرج���ل واملراأة 

فهو:

1- اإزال���ة �ضعر الراأ����س بحلق اأو غريه 
ُروؤُو�َضُك���ْم  ِلُق���واْ  حَتْ »َواَل  تع���اىل:  لقول���ه 

لَّ���ُه«، )البق���رة:  اْلَه���ْدُي حَمِ َيْبُل���َغ  ���ى  َحتَّ

196(، واأحل���ق به جمهور اأهل العلم �ضعر 
�ضائ���ر البدن، وعليه فيح���رم على احلاج 

اأن يتعم���د اأخ���ذ �ض���يٍء م���ن �ضع���ره ح���ال 

اإحرام���ه، وتلزم���ه الفدي���ة اإن فعل ذلك، 
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ال�صالة والطواف

> اإذا دخ���ل وق���ت ال�ضالة يف بداية العم���رة هل اأ�ضلي اأو اأبداأ 

الطواف؟

** اإذا اأقيم���ت �ضالة الفري�ضة واأنت داخل امل�ضجد احلرام، 
ف���اإن الواج���ب ه���و اأداء ال�ضالة قب���ل البدء يف الط���واف، وحتى 

ل���و اأقيم���ت ال�ض���الة اأثناء الطواف ف���اإن اأداءها مق���دم، فت�ضلي 

الفر����س ث���م تكم���ل طوافك، فق���د ذكر ذل���ك كله �ض���ّراح ال�ضيخ 

خلي���ل رحمه���م اهلل تع���اىل عن���د قول���ه: )وقطع���ه للفري�ض���ة(، 

يعني اأن الطواف ُيقطع للفري�ضة، ويبني امل�ضلي على ما فاته 

من الطواف، فيكمل االأ�ضواط املتبقية عليه.

و�ضع »اجلل« 

> ه���ل يجوز و�ضع النظارة ال�ضم�ضية اأو »اجلل« على الراأ�س 

لتثبيت ال�ضعر �ضواء كان يف العمرة اأو احلج؟

** ال مان���ع م���ن اأن يلب�س املحرم النظ���ارة ال�ضم�ضية، وذلك 
الأنه���ا ال تعت���ب م���ن حمظ���ورات االإح���رام الأنه���ا غ���ري �ضات���رة 

للوج���ه، وال���ذي يح���رم على املح���رم اإمنا ه���و املحي���ط بالع�ضو 

كاخلامت واخلالخل وال�ضاتر للوجه.

كم���ا يجوز و�ضع اجلل اخلال م���ن العطر على �ضعر املحرم 

الأن حكم���ه كحك���م التلبي���د، وال يعت���ب حائ���اًل مين���ع �ضح���ة 

الو�ض���وء كم���ا ج���اء يف حا�ضي���ة العالم���ة اخلر�ض���ي رحمه اهلل: 

)ويلبده ب�ضمغ اأو غا�ضول ليلت�ضق بع�ضه ببع�س(.

تغطية الوجه

اأحيان���اً، ووجه���ي  راأ�ض���ي  > عندم���ا كن���ت حمرم���ة غطي���ت 

باالإح���رام واأن���ا نائم���ة، وم���رة يف ال�ضي���ارة كن���ت منزعج���ة م���ن 

ال�ضم����س فم�ضك���ت �ض���ال الكت���ف وغطيت عيني ووجه���ي قلياًل، 

ث���م اأنزلت���ه، ه���ذا من جه���ة، ومن جهة اأخ���رى عِلق���ْت ثالث اأو 

اأرب���ع �ضعرات من راأ�ض���ي مبروحة جمفف ال�ضع���ر، ومل اأ�ضتطع 

تخلي�ضه���ا، وحاولت اأخت���ي كذلك وبالنهاي���ة ا�ضطررنا لقطع 

هذه ال�ضعرات، علماً باأين اأحرمت ملدة يوم قبل اأن اأحتلل، فهل 

علي �ضيء براأي متلف املذاهب والعلماء؟

** اإذا غطي���ت وجه���ك واأن���ت نائم���ة ف���ال فدية علي���ك، الأن 
النائ���م غري مكل���ف، ويجب نزعه بعد ا�ضتيقاظك فاإذا تراخيت 

يف نزع���ه بع���د ا�ضتيقاظ���ك وجبت علي���ك الفدية، ج���اء يف التاج 

واالإكلي���ل نق���اًل ع���ن املدونة: )م���ا جره املحرم عل���ى وجهه من 

حلافه وهو نائم فانتبه فنزعه فال �ضيء عليه(.

واأما ال�ضال الذي غطيت به عينيك ب�ضبب حر ال�ضم�س فاإن 

علي���ك فدي���ة ب�ضب���ب ه���ذه التغطية اإذا كن���ت قد انتفع���ت بهذه 

التغطية باأن خففت عنك حر ال�ضم�س، والفدية اإما اإطعام �ضتة 

م�ضاك���ني، اأو �ضي���ام ثالثة اأي���ام، اأو ذبح ن�ضك اأقل���ه �ضاة عمرها 

�ضنة فاأكرث.

واأم���ا ال�ضعرات الثالث اأو االأرب���ع التي ق�ضيت فعليك حفنة 

من طعام )اأرز اأو قمح مثاًل( ب�ضبب ق�ضها.

مقدار الفدية

> م���ا ه���و مق���دار الفدي���ة بالدره���م االإمارات���ي مل���ن يرتك���ب 

حمظ���وراً م���ن حمظورات االإح���رام؟ وهل ميك���ن اإخراجها عن 

طريق دائرة االأوقاف يف االإمارات التي اأ�ضكن فيها، اإذ ال اأعرف 

م�ضاكني الأطعمهم واحرتت ماذا اأفعل؟

** الفدي���ة املرتتب���ة عل���ى ارت���كاب اأح���د حمظ���ورات احل���ج 
ه���ي اإطع���ام �ضتة م�ضاكني ل���كل م�ضكني مدان مب���د النبي �ضلى 

اهلل علي���ه و�ضل���م، وي�ضاوي املد خم�ضمائة وع�ض���رة غرامات من 

االأرز تقريب���اً. وبن���اء عليه يكون جمموع الفدي���ة هو �ضتة كيلو 

غرامات ومائة وع�ضرون غراماً.

ل���كل م�ضك���ني  االإطع���ام وتق���در بثالث���ني درهم���اً  اأو قيم���ة 

ومقدار الفدية مائة وثمانون درهماً.

وال ي�ض���رتط اأن تك���ون الفدية يف مكة بل ميكن اإخراجها يف 

االإم���ارات، عن طري���ق الهالل االأحم���ر االإمارات���ي والكوبونات 

اخلا�ض���ة بكفارة اليمني ال تقوم مقام الفدية، الختالف كفارة 

اليمني عن الفدية يف القدر واملوجب.

تكرار حمظورات الإحرام

> ه���ل كل حمظور من حمظورات االإحرام ي�ضتوجب فدية، 

فمث���اًل ل���و كنت حمرم���اً واأثناء االإح���رام قمت بعم���ل اأكرث من 

حمظ���ور م���ن حمظورات االإح���رام، فهل علي اإخ���راج فدية عن 

كل حمظ���ور اأم تكفي فدية واحدة عن كل املحظورات، واإن كان 

عل���ي اإخراج فدية عن كل حمظور، ماذا لو كررت هذا املحظور 

اأك���رث م���ن م���رة اأثناء االإح���رام؟ هل عل���ي اإخراج فدي���ة عن كل 

م���رة؟ وما ه���و مق���دار الفدي���ة بالدره���م االإمارات���ي حيث اإين 

مقي���م يف االإم���ارات؟ وهل يجب اأن يك���ون امل�ضتفيد من الفدية 

يف مكة اأم يجوز اإخراجها مل�ضاكني يف اأي بلد يف العامل؟

اأك���رث م���ن حمظ���ور م���ن حمظ���ورات  اإذا فع���ل املح���رم   **
االإح���رام فعلي���ه فدي���ة على كل حمظ���ور اإال يف بع����س احلاالت 

فتلزمه فدية واحدة ومن هذه احلاالت:

1 � اإذا كان يظن اإباحة فعله باأن اعتقد اأنه خرج من اإحرامه 
كاأن يط���وف لعمرت���ه عل���ى غري و�ض���وء، ثم ي�ضع���ى ويحل منها 

اأي اأو لالإفا�ض���ة معتقداً فيهما اأن���ه على طهارة فتبني خالفه، 

اأو يرف����س حج���ه اأو يف�ضده بوطء فيظن ا�ضتباحة موانعه واأن 

االإح���رام �ضقطت حرمت���ه بالرف�س والف�ضاد فيفع���ل اأموراً، كل 

منها يوجب الفدية فتتحد عليه الفدية يف ال�ضور الثالث.

2 � وكذل���ك يك���ون علي���ه فدي���ة واح���دة اإذا تع���ددت موجب���ات 
الفدي���ة وكان���ت يف وقت واحد اأو يف اأوق���ات متقاربة، كمن لب�س 

وتطيب وقلم ظفره يف وقت واحد.

3 � وكذلك اإذا كان انتفاعه باملحظور الثاين داخاًل يف عموم 
املحظ���ور االأول، كم���ن لب����س كن���دورة وبع���د ذلك لب����س قمي�ضاً 

)فانيلة(.

4 � وكذل���ك اإذا ن���وى عند فعل املحظور االأول اأنه كلما احتاج 
ل���ه فعل���ه، كم���ن احت���اج لدهن ج�ض���ده ون���وى التك���رار، واأما لو 

تباعد الوقت باأن كان املحرم فعل حمظوراً ثم بعد ذلك بوقت 

طوي���ل فعل حمظوراً اآخر، فعليه فدية اأخرى، وكذلك اإن فقد 

�ضيئ���اً من هذه ال�ضروط املعتبة يف �ضقوط تعدد الفدية فاإنها 

تتعدد. 

والفدي���ة اإما اإطع���ام �ضتة م�ضاكني لكل واح���د منهما مدان، 

اأو �ضيام ثالثة اأيام، اأو ذبح هدي اأقله �ضاة عمرها �ضنة فاأعلى، 

وال ي�ض���رتط اأن تك���ون الفدي���ة يف مك���ة، ب���ل ميك���ن اأن تعط���ى 

مل�ضاك���ني اأي بل���د �ض���واء كانت اإطعام���اً اأو ذبح ن�ض���ك، وعليه فاإذا 

اإي�ض���ال  اأو  الدول���ة عن���ده كوبون���ات  االأحم���ر يف  اله���الل  كان 

باالإطعام يف الفدية فال مانع من اإخراجها عن طريقه.

اأجاب عن الأ�سئلة نخبة من العلماء واملفتني يف الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف بدولة الإمارات.

فتاوى الحج
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امليقات والإحرام

> نوي���ت العمرة، واأت�ضاءل: بعد الو�ضول اإىل مكة هل يجب 

اأن اأرج���ع اإىل امليق���ات الأحرم اأو اأط���وف طواف القدوم ثم اأرجع 

اإىل امليقات لالإحرام؟

** اإذا جتاوزت امليقات من دون اإحرام فيجب عليك الرجوع 
اإلي���ه واالإح���رام منه قبل اأن تعمل اأي عمل م���ن اأعمال العمرة، 

ف���ال تط���وف ط���واف الق���دوم قب���ل اأن حت���رم، واإذا مل ترج���ع 

واأحرم���ت بعد جماوزت���ك امليقات، فعليك دم �ض���واء رجعت بعد 

ذل���ك اأم مل ترجع، الأن االإح���رام من امليقات واجب من واجبات 

احلج والعمرة فيجب بالدم، قال العالمة احلطاب رحمه اهلل 

تع���اىل يف كتاب���ه »مواه���ب اجللي���ل«: )من ج���اوز امليق���ات بغري 

اإح���رام، وه���و مري���د الأح���د الن�ضك���ني ث���م اأح���رم بع���د جماوزته 

امليقات، فاإن الدم الزم له، وال ي�ضقط عنه برجوعه اإىل امليقات 

بعد اإحرامه(.

قراءة اآيات معينة اأثناء الطواف

> ه���ل هن���اك اآيات معينة يلزم قراءتها اأثناء الطواف وال�ضعي 

يف العم���رة وتبط���ل العمرة بع���دم قراءته���ا اأم اأن املطلوب هو ذكر 

اهلل ح�ض���ب الق���درة؟ وه���ل يج���وز ل اأن اأم�ضك بي���دي ورقة فيها 

بع�س االآيات واالأدعية اأثناء الطواف وال�ضعي؟

** ال ي�ضرتط ل�ضحة الطواف اأو ال�ضعي قراءة اآيات معينة 
وال اأذكار حم���ددة، واالأم���ر يف ذل���ك وا�ض���ع فال ح���رج يف الدعاء 

ب���كل م���ا �ضح معن���اه و�ضلم مبناه، حت���ى ولو كان مق���روءاً اأثناء 

الطواف اأو ال�ضعي من ورقة اأو كتاب.

فبالن�ضبة للدعاء يف الطواف، قال العالمة اخلر�ضي رحمه 

اهلل يف �ضرح���ه ملخت�ض���ر خلي���ل: )والدعاء بال ح���د: ... قال يف 

�ض���رح العمدة وامل�ضتحب اأن يط���وف بالباقيات ال�ضاحلات وهي 

�ضبح���ان اهلل واحلم���د هلل، وال اإل���ه اإال اهلل واهلل اأك���ب، اأو بغ���ري 

ذلك من االأذكار...(.

وبالن�ضبة للدعاء يف ال�ضعي بني ال�ضفا واملروة فهو �ضنة من 

غ���ري ح���د يف ذلك، قال العالمة اخلر�ض���ي رحمه اهلل يف �ضرحه 

للمخت�ضر: ).. وال�ضنة الرابعة دعاء ومل يحد مالك فيه حداً 

وه���ذه ال�ضن���ة عام���ة يف ح���ق من يرق���ى عليهما، وم���ن ال يرقى 

.)...

املبيت مبنى

> ذهبن���ا اإىل احلج ال�ضنة املا�ضية ويوم العيد رمينا اجلمرة 

�ضباح���اً، وذهبن���ا اإىل ط���واف االإفا�ض���ة ال�ضاع���ة الواح���دة لياًل 

وخرجن���ا م���ن احل���رم بع���د �ض���الة الفج���ر وبقين���ا يف البا����س 

ليكتم���ل العدد حت���ى ال�ضاعة 9 �ضباحاً، وعدنا اإىل املخيم يعني 

مل نبت ليلة 11 يف منى فما احلكم؟

** عليك���م ه���دي ب�ضبب ترك املبيت مبنى يف الليلة احلادية 
ع�ض���رة، فقد ن�س الفقهاء عل���ى اأن من ترك املبيت يف اأيام منى 

اأك���رث اللي���ل فاإن عليه هدياً ول���و كان تركه لعذر كما هو احلال 

بالن�ضب���ة لك���م، ق���ال العالم���ة الدردي���ر يف �ضرح���ه عل���ى ال�ضيخ 

خلي���ل رحمهم���ا اهلل تعاىل )واإن ت���رك املبيت به���ا )منى( وبات 

دونه���ا جه���ة مك���ة )ج���ل ليل���ة( فاأكرث )ف���دم( ول���و كان الرتك 

ل�ض���رورة(، واأق���ل الهدي �ض���اة عمرها �ضنة فاأك���رث وال تذبح اإال 

يف مك���ة وم���ن املنا�ضب اأن تعل���م اأن بع�س العلم���اء يرى يف ترك 

مبي���ت ليل���ة واح���دة م���ن لي���ال منى �ضدق���ة مبد م���ن الطعام 

فقط ولي�س ذبح �ضاة.

مزيل رائحة العرق

> ذهب���ت اإىل العم���رة وا�ضتخدم���ت مزيل رائح���ة العرق بعد 

االإح���رام ه���ل يج���وز ذلك؟ علماً ب���اأن اأخي األغ���ى تذكرة احلجز 

لعدم توفره يف الوقت املنا�ضب وفجاأة حجز اأخي ل قبل اإقالع 

الطائ���رة ب�ضاعت���ني، واأن���ا ا�ضتعمل���ت املزيل فور �ضماع���ي باإلغاء 

احلجز.

** ال يج���وز للمح���رم ا�ضتخ���دام جمي���ع االأده���ان يف ج�ضده 
�ضواء تلك التي لها رائحة اأم التي لي�ضت لها رائحة، واإذا اأدهن 

املحرم فعليه الفدية �ضواء كان نا�ضياً اأو جاهاًل اأو م�ضطراً، اأو 

عام���داً، اإال اأن���ه يف حالة االإثم فعليه مع الفدية التوبة اإىل اهلل 

تعاىل، الأنه ارتكب حمظوراً �ضرعاً، كما ن�س عليه �ضراح ال�ضيخ 

خلي���ل رحم���ه اهلل تعاىل عن���د قوله ذاك���راً االأ�ضي���اء التي حترم 

عل���ى املح���رم: ) ... ودهن اجل�ضد(، يعني اأن املحرم يحرم عليه 

دهن ج�ضده لغري علة، فاإذا دهنه وجبت عليه الفدية، وهي اإما 

اإطع���ام �ضتة م�ضاك���ني، اأو �ضيام ثالثة اأي���ام، اأو ن�ضك واأقله �ضاة 

عمرها �ضنة فاأكرث.

 وبن���اء علي���ه ف���اإذا كن���ت ق���د ا�ضتخدم���ت مزي���ل الع���رق بعد 

االإحرام وقبل اإنهاء العمرة فعليك فدية.

لب�س »اجلراب« لتغطية القدم

> عن���د اأداء العم���رة ن�ض���ي االأه���ل لب����س »اجل���راب« لتغطي���ة 

الق���دم، ومل���ا تذك���روا حاول���وا اإخفاء الق���دم قدر االإم���كان حتت 

العباءة فما هو احلكم يف هذه احلالة، وماذا اإذا ن�ضوا بتاتاً؟

** ط���واف امل���راأة يف احل���ج اأو العم���رة �ضحي���ح واإن ظه���رت 
قدمه���ا �ض���واء تذك���رت اأم ال، الأن حكم �ضرت الع���ورة يف الطواف 

قدميه���ا  �ض���رت  نا�ضي���ة  �ضل���ت  فم���ن  لل�ض���الة  الع���ورة  ك�ض���رت 

ف�ضالته���ا �ضحيح���ة الأن ع���ورة امل���راأة املغلظ���ة ه���ي م���ن ال�ضرة 

اإىل الركب���ة، وظهور قدميها ح���ال ال�ضالة تندب له االإعادة يف 

الوقت لقول خليل: )واأعادت ل�ضدرها واأطرافها بوقت(.

وقال ال�ضيخ احلطاب يف مواهب اجلليل: )قال ابن فرحون 

يف منا�ضك���ه: الثال���ث: �ض���رت الع���ورة، وحكمه اأي�ض���اً يف الطواف 

حك���م الطه���ارة، ..اإذا �ضل���ت احل���رة بادي���ة ال�ضع���ر اأو الوج���ه اأو 

ال�ض���در اأو ظه���ور قدم���ني اأع���ادت يف الوقت، واالإع���ادة اإمنا هي 

م���ن باب اال�ضتحب���اب .. والظاهر: اأنها ال ي�ضتحب لها االإعادة، 

ولو كانت مبكة؛ الأن بالفراغ من الطواف خرج وقته..(.

حبوب منع الدورة ال�ضهرية

> تناول����ت حب����وب من����ع ال����دورة ال�ضهري����ة اإال اأنه����ا نزل����ت 

ففعل����ت كل �ض����يء اإال ط����واف االإفا�ض����ة وال�ضعي تركت����ه الأعود 

لك����وين مرتبط����ة مع حمل����ة حج م����ن داخ����ل ال�ضعودية ونحن 

مقيم����ون يف ال�ضعودي����ة )الدم����ام(، ونوينا اأنا وزوج����ي العودة 

االإفا�ض����ة  بط����واف  للقي����ام  الطه����ارة  بع����د  مك����ة الحق����اً،  اإىل 

وال�ضع����ي فه����ل يعد م����ا قمت ب����ه �ضواباً؟ وه����ل ي�ضتوجب مني 

فع����ل �ضيء اآخر علماً اأنن����ا اأوقفنا املعا�ضرة الزوجية حتى عمل 

الطواف وال�ضعي؟

** م���ا قم���ت ب���ه م���ن تاأخ���ريك ط���واف االإفا�ض���ة واالمتناع 
م���ن اجلم���اع حتى تفعلي طواف االإفا�ض���ة وال�ضعي بعد الطهر 

�ضحيح، وال �ضيء عليك، وحجك �ضحيح لكن عليك اأن تبادري 

بفعل طواف االإفا�ضة وال�ضعي اإن اأمكنك ذلك بعد الطهر قبل 

انته���اء ذي احلج���ة الأن تاأخريهم���ا عن���ه يل���زم من���ه ال���دم، قال 

ال�ضي���خ اخلر�ض���ي رحمه اهلل تع���اىل يف �ضرح���ه مت�ضر خليل: 

)قد علمت اأن اأ�ضهر احلج: �ضوال، وذو القعدة، وذو احلجة فلو 

اأخ���ر ط���واف االإفا�ضة وح���ده، اأو م���ع ال�ضع���ي، اأو ال�ضعي وحده 

اإىل اأن م�ض���ت ه���ذه االأ�ضهر ودخل املحرم فاإن���ه ياأتي باالإفا�ضة 

يف االأوىل وب���ه م���ع ال�ضعي يف االأخريت���ني وعليه هدي واحد يف 

اجلميع(، واعلمي اأن احلاج اإذا رمى جمرة العقبة وحلق �ضعره 

اأو ق�ضرت املراأة �ضعرها بعد الرمي حتلل التحلل االأ�ضغر وحل 

له كل �ضيء اإال اجلماع وال�ضيد.
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اأُلضحية ..
سـنـة مؤكدة للقادر عليها

حممد بدر اخلطيب

َُّ

اإن م����ن اأعظ����م م����ا يتق����ّرب ب����ه العبد 

لرب العاملني يوم النحر ذبح االأ�ضاحي، 

مل����ا في����ه م����ن الف�ض����ل واالأج����ر العظيم، 

فهي �ضعرية م����ن �ضعائر االإ�ضالم، حيث 

ق����ال �ضبحان����ه: »َواْلُب����ْدَن َجَعْلَناَه����ا َلُكم 

«، )احلج:  ِ َلُكْم ِفيَها َخرْيٌ
َّ

ن �َضَعاِئِر اهلل مِّ

36(، و�ضن����ة م����ن �ض����نن امل�ضطف����ى علي����ه 
ال�ض����الة وال�ض����الم، فف����ي ال�ضحي����ح عن 

اأن�����س ر�ض����ى اهلل عن����ه: »�ضح����ى النب����ي 

�ضل����ى اهلل عليه و�ضل����م بكب�ضني اأملحني 

عل����ى  قدم����ه  وا�ضع����اً  فراأيت����ه  اأقرن����ني 

امل�ضلمني«.

اأي���ام  اآخ���ر  اإىل  الذب���ح  وق���ت  وميت���د 

الت�ضري���ق، وه���و اليوم الثال���ث ع�ضر من 

ذي احلج���ة، فتك���ون اأي���ام الذب���ح اأربعة، 

واالأف�ض���ل ذبحه���ا يف الي���وم االأول بع���د 

ال�ضالة.

وي�ض���ن اأن يذبحه���ا بي���ده، ف���اإن كانت 

من البقر اأو الغنم اأ�ضجعها على جنبها 

وي�ض���ع  القبل���ة،  اإىل  موجه���ة  االأي�ض���ر، 

رجل���ه على �ضفح���ة العن���ق، ويقول عند 

الذب���ح: »ب�ضم اهلل واهلل اأكب، اللهم هذا 

من���ك ول���ك، اللهم ه���ذا عن���ي )اأو اللهم 

تقب���ل من���ي( وع���ن اأه���ل بيت���ي، اأو ع���ن 

فالن« اإذا كانت اأ�ضحية مو�ضي.

ويح���رم بي���ع �ض���يء منه���ا حت���ى م���ن 

اجل���ّزار  يعط���ى  وال  وجلده���ا،  �ضعره���ا 

باأجرت���ه منه���ا �ضيئ���اً؛ لقول عل���ي ر�ضي 

»اأم���رين  ال�ضحي���ح  يف  كم���ا  عن���ه،  اهلل 

اأن  و�ضل���م  علي���ه  ر�ض���ول اهلل �ضل���ى اهلل 

اأق���وم عل���ى ُبْدن���ة، واأن اأت�ض���دق بلحمه���ا 

وجلودها واأجلتها، واأن ال اأعطي اجلزار 

منها، قال: نحن نعطيه من عندنا«.

وال جت���زئ االأ�ضحي���ة اإال م���ن االإب���ل 

َيْذُكُروا  والبقر والغنم؛ لقوله تعاىل: »لِّ

���ْن َبِهيَم���ِة  ِ َعلَ���ى َم���ا َرَزَقُه���م مِّ
َّ

ا�ْض���َم اهلل

ْنَعاِم«، )احلج: 34(.
َ
االأ

وجتزئ ال�ضاة عن الواحد واأهل بيته، 

لق���ول اأبي اأي���وب ر�ضي اهلل عنه ملا �ضئل: 

كي���ف كان���ت ال�ضحاي���ا على عه���د ر�ضول 

اهلل؟ فقال: »كان الرجل ي�ضحي بال�ضاة 

عنه وعن اأهل بيته«.

وجت���زئ البدن���ة والبق���رة ع���ن �ضبعة 

واأهل بيوته���م؛ حلديث جابر ر�ضي اهلل 

عن���ه قال: »خرجنا م���ع ر�ضول اهلل �ضلى 

اهلل علي���ه و�ضلم مهلل���ني باحلج، فاأمرنا 

اأن  و�ضل���م  علي���ه  ر�ض���ول اهلل �ضل���ى اهلل 

ن�ض���رتك يف االإبل والبق���ر، كل �ضبعة منا 

يف بدنة«.

واأق���ل م���ا يج���زئ م���ن ال�ض���اأن م���ا له 

ن�ض���ف �ضن���ة، وهو اجلذع؛ وم���ن املعز ما 

ل���ه �ضنة، ومن البق���ر ما له �ضنتان، ومن 

االإبل ما له خم�س �ضنني؛ ففي ال�ضحيح 

م���ن حدي���ث جاب���ر ر�ضي اهلل عن���ه قال: 

قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم »ال 

تذبح���وا اإال م�ضن���ة، اإال اأن يع�ضر عليكم، 

فتذبحوا جذعة من ال�ضاأن«.

اأرب���ع ال جت���وز يف االأ�ضاح���ي، كم���ا يف 

ال�ضحي���ح م���ن حدي���ث الباء ب���ن عازب 

ر�ض���ي اهلل عن���ه، ق���ال: ق���ال ر�ض���ول اهلل 

�ضل���ى اهلل علي���ه و�ضل���م: »اأرب���ع ال جتوز 

يف االأ�ضاح���ي: الع���وراء الب���نّي عوره���ا، 

والعرج���اء  مر�ضه���ا،  الب���نّي  واملري�ض���ة 

البنّي �ضلعه���ا، والك�ضرية التي ال تنقي« 

اأي ال مخ فيها.

واإذا دخل���ت الع�ض���ر م���ن ذي احلج���ة 

ك���ره على م���ن اأراد اأن ي�ضحي اأخذ �ضيء 

م���ن �ضعره اأو ظفره اأو جلده حتى يذبح 

اأ�ضحيته؛ حل�دي���ث النبي عليه ال�ضالة 

وال�ض���الم: »اإذا راأيت���م ه���الل ذي احلجة 

واأراد اأحدك���م اأن ي�ضح���ي فليم�ض���ك عن 

�ضع���ره واأظف���اره حت���ى ي�ضح���ي«، وه���ذا 

النه���ي خا�س ب�ضاح����ب االأ�ض�ح�ي�ة، اأم���ا 

امل�ضحى عنهم من الزوجة واالأوالد فال 

يعمهم النهي.

اإىل  االأ�ضحي���ة  اأن تق�ض���م  وي�ضتح���ب 

ثالث���ة اأق�ض���ام: ثلث الأه���ل البيت، وثلث 

لل�ضدقة، وثلث لالإهداء، حلديث النبي 

�ضل���ى اهلل علي���ه و�ضلم: »كل���وا وادخروا، 

وت�ضدقوا«.

�ضفاِحهم����ا، ي�ضم����ي ويك����ّب، فذبحهم����ا 

بيده«.

وق���د ج���اء يف ف�ضلها، كم���ا يف ال�ضنن، 

ع���ن عائ�ضة ر�ض���ي اهلل عنها، ع���ن النبي 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم اأنه قال: »ما عمل 

اب���ن اآدم يوم النحر عم���اًل اأحب اإىل اهلل 

من اإراقة الدم، واإنها لتاأتي يوم القيامة 

بقرونه���ا واأظالفها واأ�ضعارها، واإن الدم 

ليق���ع م���ن اهلل عز وج���ل مب���كان قبل اأن 

يقع على االأر�س فطيبوا بها نف�ضاً«.

وهي �ضن���ة موؤكدة للقادر عليها، ففي 

ال�ضحي���ح عن اأم �ضلم���ة ر�ضي اهلل عنها، 

اأن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال: »اإذا 

راأيت���م هالل ذي احلجة واأراد اأحدكم اأن 

ي�ضحي فليم�ضك ع���ن �ضعره واأظفاره«، 

وعليه جمهور العلماء.

ويب���داأ وق���ت ذب���ح االأ�ضحي���ة من بعد 

�ض���الة العي���د؛ كم���ا يف ال�ضحي���ح، ع���ن 

اأن�س ر�ضي اهلل عنه قال: قال ر�ضول اهلل 

�ضل���ى اهلل علي���ه و�ضل���م: »م���ن ذب���ح قبل 

ال�ض���الة فاإمن���ا ذب���ح لنف�ض���ه، وم���ن ذبح 

بع���د ال�ضالة فقد مت ن�ضكه واأ�ضاب �ُضنة 
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احلج كما تعلمني اأختي امل�ضلمة فر�س 

عل���ى امل�ضلم���ني وامل�ضلم���ات يف العمر مرة 

ِ َعلَى النَّا�ِس 
َّ

واحدة، قال اهلل تعاىل: )َوهلِل

ِح���جُّ اْلَبْيِت َمِن ا�ْضَتَط���اَع اإَِلْيِه �َضِبياًل َوَمن 

اْلَعامَلِ���نَي( )اآل  َع���ِن  َغِن���يٌّ   
َّ

َف���اإِنَّ اهلل َكَف���َر 

عمران: 97(.

وله���ذه الفري�ضة فوائد عظيمة، واأثر 

وتذه���ب  االمي���ان،  تق���وي  فه���ي  ك���رمي، 

م���ن  احل���اج  وتخ���رج  واالآث���ام،  بالذن���وب 

ذنوب���ه كي���وم ولدت���ه اأم���ه، كم���ا �ض���ح عن 

النب���ي  علي���ه ال�ضالة وال�ض���الم »من حج 

ه���ذا البي���ت فلم يرف���ث ومل يف�ض���ق رجع 

كيوم ولدته اأمه«.

فما علي���ك اأختي املوؤمنة اإال اأن تراعي 

بع����س االأح���كام ليتقب���ل اهلل من���ك تل���ك 

ال�ض���الم  ب���اب  م���ن  الفري�ض���ة، وتدخل���ي 

ومنها:

ت�ضت���اأذن  اأن  للزوج���ة  ي�ضتح���ب  اإن���ه 

زوجه���ا يف حج���ة الفري�ضة، ف���اإن اأذن لها 

واإال خرج���ت بغري اإذنه، وال يجوز للرجل 

اأن مين���ع زوجت���ه م���ن ح���ج الفري�ض���ة اإذا 

تت �ضروطه وتي�ّضر لها فعله، الأن احلج 

يج���ب عل���ى الف���ور وال يج���وز تاأخريه مع 

القدرة.

التط���وع(  )اأو  النف���ل  احل���ج  يف  اأم���ا 

فلل���زوج اأن مين���ع زوجت���ه م���ن ذل���ك، وال 

يجوز لها احلج تطوعاً اإال باإذنه.

ومن �ض���روط وجوب احلج عل���ى املراأة 

وج���ود حم���رم له���ا، اإذ يح���رم عل���ى امل���راأة 

اأن ت�ضاف���ر م���ن دون حم���رم، ي�ضت���وي يف 

ذل���ك امل���راأة ال�ضاب���ة والعج���وز، واجلميلة 

وغريه���ا، و�ضواء كانت �ضت�ضافر يف طائرة 

اأم يف �ضي���ارة، حلديث ابن عبا�س اأنه �ضمع 

الر�ض���ول �ضل���ى اهلل علي���ه و�ضل���م يق���ول: 

حم���رم«  ذي  م���ع  اإال  امل���راأة  ت�ضاف���ر  »وال 

متفق عليه. 

وامل���راأة املعت���دة لوفاة زوجه���ا ال تخرج 

للح���ج الأن اهلل نه���ى املعتدات عن اخلروج 

من بيوتهن. 

اأيتها االأخ���ت .. اعلمي اأن اهلل ال يقبل 

 
ُ َّ
���ا َيَتَقبَُّل اهلل َ االأعم���ال اإال من املتقني »اإِمنَّ

ِم���َن امْلُتَِّقنَي« )املائ���دة: 27( وال تقوى ملن 

اأ�ض���ر عل���ى الذن���وب واملعا�ض���ي فابدئ���ي 

رحلتك مع اهلل بالتوبة الن�ضوح، واإن من 

ت���ام توبت���ك اأن حتر�ض���ي عل���ى اجتن���اب 

كالغيب���ة  والفعلي���ة  القولي���ة  املحرم���ات 

والنميم���ة والت���بج و�ضم���اع م���ا حرم اهلل 

عليك �ضماعه من االأغاين وغريها.

واكتب���ي و�ضيتك قب���ل اأن ت�ضافري اإذا 

كان ل���ك م���ا تو�ضني ب���ه، قال بع����س اأهل 

العلم »اإذا كان على املراأة ديون اأو ودائع اأو 

الحج والمرأة  
بقلم: ح�صن حممد

حق���وق واجبة ولي�س هن���اك ما يثبتها اإال 

الو�ضي���ة فيجب كتابتها، اأما الو�ضية من 

مالها في�ضتحب اأن تو�ضي مبا ال يتجاوز 

الثلث«.

وتعّلم���ي اأح���كام احلج وه���ذا اأمر مهم 

يغف���ل عن���ه الكث���ري م���ن النا�س عن���د اأداء 

اأحكامه���ا مم���ا  املنا�ض���ك، وه���م يجهل���ون 

ي���وؤدي اإىل ارتكاب املحظورات والوقوع يف 

الب���دع واملخالف���ات، وهذا التعل���م الأحكام 

احل���ج واجب عل���ى من وج���ب عليه احلج 

بن���اًء عل���ى قاع���دة »ما ال يت���م الواجب اإال 

به فهو واجب«.

عن���د  تغت�ض���ل  اأن  للم���راأة  وي�ضتح���ب 

االإح���رام، واإن كان���ت حائ�ض���اً اأو نف�ضاء ملا 

ج���اء عن���د م�ضلم، ع���ن عائ�ض���ة ر�ضي اهلل 

عنه���ا قال���ت: نف�ض���ت اأ�ضماء بن���ت ُعمي�س 

مبحم���د ب���ن اأب���ي بك���ر بال�ضج���رة )ب���ذي 

احلليفة( فاأمر ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه 

و�ضلم اأبا بكر ياأمرها اأن تغت�ضل وتهل.

وللمراأة اأن تلب�س ما �ضاءت من الثياب 

ال�ضات���رة، واأال تك���ون م���ن ثي���اب الزين���ة، 

وكذلك لها اأن تلب�س ال�ضراويل واخلفاف 

عند اإحرامه���ا، ولكنها ممنوعة من لب�س 

القفازين، والنقاب، والبقع، ملا جاء عند 

البخ���اري، من حديث ابن عمر ر�ضي اهلل 

عنهم���ا ع���ن النب���ي �ضلى اهلل علي���ه و�ضلم 

ق���ال: »وال تنتق���ب املحرم���ة، وال تلب����س 

القفازين«.

وعل���ى املراأة اأن ت�ضرت وجهها حتى ولو 

كان���ت حمرمة ما دام���ت يف ح�ضرة رجال 

اأجان���ب، مل���ا روى اأب���و داود يف �ضنن���ه ب�ضنٍد 

ال باأ����س ب���ه من حديث عائ�ض���ة ر�ضي اهلل 

عنه���ا قال���ت: »كان الركب���ان مي���رون بن���ا 

ونح���ن م���ع ر�ض���ول اهلل �ضل���ى اهلل علي���ه 

و�ضل���م حمرم���ات، ف���اإذا حاذوا بن���ا �ضدلت 

اإحدان���ا جلبابه���ا من راأ�ضه���ا على وجهها، 

فاإذا جاوزونا ك�ضفناه«.

واإذا اأحرم���ت امل���راأة بعمرة متمتعة بها 

اإىل احل���ج ث���م حا�ض���ت اأو نف�ض���ت قبل اأن 

تط���وف للعم���رة، ومل تطه���ر قب���ل وق���ت 

باحل���ج  حت���رم  فاإنه���ا  بعرف���ة،  الوق���وف 

وت�ض���ري قارن���ة على ال�ضحيح م���ن اأقوال 

اأهل العلم.

وتفع���ل م���ا يفعل���ه احل���اج غ���ري اأنها ال 

تط���وف بالبي���ت حت���ى تطه���ر وتغت�ض���ل، 

ولي�س عليها اإال طواف واحد و�ضعي واحد 

ال�ضحي���ح، وي�ضق���ط عنه���ا ط���واف  عل���ى 

الق���دوم، مل���ا ج���اء يف �ضحي���ح م�ضل���م م���ن 

حدي���ث جاب���ر ر�ضي اهلل عن���ه وفيه »دخل 

ر�ض���ول اهلل �ضل���ى اهلل علي���ه و�ضل���م عل���ى 

عائ�ض���ة ر�ض���ي اهلل عنه���ا فوجده���ا تبك���ي 

فق���ال: »م���ا �ضاأن���ك؟«، قال���ت: �ض���اأين اأين 

ق���د ح�ض���ت، وقد ح���ل النا����س ومل اأحلل، 

ومل اأط���ف بالبيت، والنا����س يذهبون اإىل 

احل���ج االآن، فق���ال: »اإن هذا اأمٌر كتبه اهلل 

على بن���ات اآدم فاغت�ضلي ثم اأهلي باحلج« 

ففعل���ت ووقف���ت املواقف حت���ى اإذا طهرت 

طاف���ت بالكعبة، وال�ضف���ا واملروة، ثم قال 

النب���ي �ضلى اهلل عليه و�ضل���م: »قد حللت 

من حجك وعمرتك جميعاً«.

ط���واف  قب���ل  امل���راأة  حا�ض���ت  واإذا 

االإفا�ض���ة، وتع���ذر بقاوؤه���ا يف مك���ة، ول���و 

رجع���ت اإىل بلده���ا مل ت�ضتط���ع اأن تع���ود، 

فله���ا اأن تتحف���ظ مب���ا مين���ع ن���زول الدم، 

وتط���وف ال�ضطراره���ا لذل���ك، ه���ذا اأحد 

ق���ول العلم���اء )جمموع الفت���اوى ل�ضيخ 

وتهذي���ب  املوقع���ني،  واإع���الم  االإ�ض���الم، 

ال�ضنن البن القيم(.

وامل���راأة كالرج���ل يف بع����س حمظورات 

االإحرام )كاإزالة ال�ضعر بحلق اأو تق�ضري( 

ِلُقواْ ُروؤُو�َضُكْم َحتَّى  لقوله تعاىل: »َواَل حَتْ

لَُّه« )البقرة: 196(. َيْبُلَغ اْلَهْدُي حَمِ

وه���ي كالرجل يف تقلي���م االأظفار بقلع 

اأو ق����س، وا�ضتعمال الطيب، وكذلك عقد 

النكاح، ف���ال يعقد للمراأة املحرمة ملا جاء 

عن���د م�ضلم من حدي���ث عثمان ر�ضي اهلل 

عنه عن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال: 

»ال ينك���ح املح���رم، وال ينك���ح وال يخطب«، 

)وكذل���ك  وامل���راأة،  للرج���ل  �ضام���ل  وه���و 

املبا�ض���رة( ف���ال تك���ن زوجها م���ن نف�ضها 

وه���ي حمرمة، وال اجلم���اع حتى ولو كان 

زوجه���ا ح���الاًل، امتث���ااًل لقول���ه تع���اىل: 

ْعُلوَماٌت َفَمن َفَر�َس ِفيِهنَّ  �ْضُهٌر مَّ
َ
جُّ اأ »احْلَ

���جَّ َفاَل َرَف���َث َواَل ُف�ُض���وَق َواَل ِجَداَل يِف  احْلَ

« )البقرة: 197(. جِّ احْلَ

وال يجوز للمراأة حلق �ضعرها للتحلل، 

واإمنا عليه���ا التق�ضري فقط بقدر اأمنلة، 

وه���ذا باإجم���اع اأه���ل العل���م )اب���ن املن���ذر: 

�س75(.

وال�ضنة يف حق املراأة املحرمة اأال ترفع 

�ضوته���ا يف التلبية، والدعاء، واإمنا ت�ضمع 

نف�ضه���ا فقط، واالأ�ضل يف امل���راأة اأن ترمي 

بنف�ضه���ا اإال اإذا تع���ذر ذل���ك عليه���ا لنح���و 

مر�س اأو �ضعف اأو غري ذلك.

 كم���ا اأن عليها اأن تتحني خفة الزحام، 

ول���و اأن توؤخر الرم���ي اإىل الليل فال باأ�س 

بذل���ك، فاللي���ل كل���ه وق���ت للرم���ي، واإذا 

تع���ذر عليها ذلك كله ف���ال باأ�س اأن ُيرمى 

عنها.

علي���ك  الكرمي���ة:  اأخت���ي  واأخ���رياً 

عل���ى  تع���ني  فه���ي  ال�ضاحل���ة  بال�ضحب���ة 

العب���ادة، وك���رثة ذكر اهلل تخف���ف الذنوب 

واملعا�ض���ي، وك���رثة ال�ضدق���ة فاإنها تقّرب 

العبد من اهلل زلفى، واذا تعرّث عليك اأمر 

فا�ض���األ عن���ه، فاإمن���ا دواء الع���ي ال�ضوؤال، 

بارك اهلل يف �ضعيك وتقبل حجك وجعلنا 

واإياك من عباده ال�ضاحلني.
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اأو�ض���ت وزارة احلج ال�ضعودية احلجاج 

باأخذ التطعيمات ال�ضرورية قبل ال�ضفر، 

واحلر����س عل���ى توف���ري م���واد التنظي���ف 

اخلا�ضة، وعدم التعر�س املبا�ضر لل�ضم�س 

واالعتناء باملادة الغذائية.

ويف م���ا يل���ي بع����س االإر�ض���ادات الت���ي 

موقعه���ا  ع���ب  ال���وزارة  عليه���ا  ح�ض���ت 

االإلكرتوين على االإنرتنت.

راجع طبيبك قبل ال�ضفر 

يق���رتح ل���كل ح���اج قب���ل اأن ي�ضافر اإىل 

االأرا�ض���ي املقد�ض���ة اأن يراج���ع الطبي���ب، 

وذل���ك ملعرف���ة م���ا ا�ضتج���د من اإج���راءات 

وقائي���ة وتطعيم���ات، اأم���ا اإذا كان احل���اج 

م�ضاب���اً مبر����س مع���ني، فعلي���ه اأن ي�ض���األ 

طبيب���ه ع���ن الن�ضائ���ح اخلا�ض���ة بحالت���ه 

ج�ضم���ه  حتّم���ل  م���دى  وع���ن  ال�ضحي���ة، 

للح���ج، وي�ضتح�ض���ن اأن يح�ض���ر معه اآخر 

تقرير طبي عن حالته ال�ضحية.

التطعيمات اخلا�ضة باحلج 

يعت���ب اأخ���ذ التطعيم���ات ال�ضروري���ة 

االأ�ضا�ضي���ة  ال�ض���روط  اأح���د  ال�ضف���ر  قب���ل 

الأداء احل���ج، حي���ث ق���ررت اململك���ة ع���دم 

ال�ضم���اح الأي ح���اج باحل���ج م���ا مل يكن قد 

للحج���اج،  املخ�ض�ض���ة  التطعيم���ات  اأخ���ذ 

اإىل  التوج���ه  قب���ل  اأخذه���ا  يت���م  والت���ي 

امل�ضاعر املقد�ضة وهذه التطعيمات هي:

 

ال�ضوكية  احلمى  �ضد  التطعيم 

)التهاب ال�ضحايا( 

يعت���ب التطعي���م �ض���د مر����س احلمى 

ال�ضوكي���ة اأه���م اللقاح���ات الت���ي ت�ضرتط 

الدول���ة اأخذه���ا قب���ل ال�ضف���ر اإىل احل���ج، 

م���ن  ال�ضوكي���ة  احلم���ى  الأن  وذل���ك 

مل  واإذا  اخلط���رية،  املعدي���ة  االأمرا����س 

تعال���ج فاإنها توؤدي غالباً اإىل الوفاة ... ال 

قدر اهلل، ويف حالة تاأخر العالج قد توؤدي 

اإىل اإعاق���ات ع�ضبي���ة. واللق���اح عبارة عن 

جرع���ة واحدة حتقن حتت اجللد، واإليك 

هذه النقاط املهمة املتعلقة بهذا اللقاح:

ال�ضوكي���ة  احلم���ى  لق���اح  يعط���ى  ال   -

لالأطف���ال الذي���ن تق���ل اأعماره���م ع���ن 6 

اأ�ضهر، لكن ميكن اإعطاوؤه للمراأة احلامل 

بل وين�ضح بذلك. 

�ض���د  ه���و  امل�ضتخ���دم  التطعي���م   -

جرثوم���ة ت�ضم���ى )مننجوكوك����س(، وهي 

اأ�ضهر اأ�ضباب احلمى ال�ضوكية واأخطرها.

- يج���ب اأن يتم التطعي���م باللقاح قبل 

10 اأي���ام من ال�ضفر، الأن مفعول اللقاح ال 
يبداأ اإال بعد هذه املدة. 

أبرز اإلرشادات الصحية للحاج
التشديد على التطعيمات والعناية

بالغذاء وعدم التعرّض المباشر للشمس

- يبق���ى اأث���ر التطعيم عل���ى االأقل ثالث 

�ضن���وات، البد بعدها من اأخذ التطعيم مرة 

اأخرى. 

- يق���رتح بع�س االأطب���اء اأن ياأخذ احلاج 

عودت���ه  وقب���ل  احل���ج  مو�ض���م  انته���اء  بع���د 

اإىل بل���ده م�ض���اداً حيوي���اً ع���ن طري���ق الفم 

ي�ضاع���د كثرياً يف من���ع انت�ض���ار العدوى اإىل 

غ���ري احلج���اج، فيعط���ى جرعة واح���دة من 

احلوام���ل  لغ���ري  �ضبوفلوك�ضا�ض���ني  دواء 

واالأطفال، اأما بالن�ضبة للحوامل واالأطفال 

فيعط���ى دواء »الريفامبي�ض���ني« ملدة يومني 

اأو جرعة واحدة من دواء زيروماي�ضن.

التطعيم �ضد »الأنفلونزا «

«م���ن  »االأنفلون���زا  فريو����س  يعت���ب 

الفريو�ض���ات املعق���دة، ول���ه اأن���واع متعددة 

تختل���ف م���ن ع���ام الآخ���ر وم���ن بل���د الآخر 

مبعن���ى اأن ال�ضخ����س قد تك���ون له مناعة 

جزئية �ض���د الفريو�س املوج���ود يف بالده 

فريو�ض���ات  �ض���د  مناعت���ه  تنع���دم  بينم���ا 

ال���ذي  احل���اج  فعل���ى  االأخ���رى،  البل���دان 

يري���د اأخ���ذ تطعي���م االأنفلون���زا اأن يتاأكد 

اأنه مطاب���ق لتو�ضيات اجله���ات ال�ضحية 

يف اململك���ة الت���ي ت�ض���در �ضنوي���اً تو�ضيات 

بهذا ال�ضدد.

كب���رية  ن�ضب���ة  ت�ضي���ب  و»االأنفلون���زا« 

م���ن احلجاج، وتوؤثر يف اأدائهم للمنا�ضك، 

وت�ضيبه���م بالتع���ب واالإره���اق العام، وقد 

ت�ضتم���ر معهم حتى بعد اإكمالهم منا�ضك 

احل���ج، وله���ذا تن�ض���ح اجله���ات ال�ضحي���ة 

باأخذ التطعيم �ضد »االأنفلونزا«.

التطعيم �ضد اللتهابات الرئوية

وي�ضمى لقاح )نيموكوك�س( وهو لقاح 

خا����س ال ُيعط���ى ل���كل احلج���اج، ولكن���ه 

باالأنيمي���ا  امل�ضاب���ني  للمر�ض���ى  ُيعط���ى 

نق����س  اأو  الكل���وي  الف�ض���ل  اأو  املنجلي���ة 

املناع���ة اأو املر�ض���ى الذي���ن مت ا�ضتئ�ض���ال 

اإعط���اوؤه  ميك���ن  كم���ا  لديه���م،  الطح���ال 

للحج���اج كب���ار ال�ض���ن اأو الذي���ن يعان���ون 

م���ن اأمرا����س مزمن���ة يف الكب���د اأو القلب 

اأو الرئة.

تطعيم الأطفال 

ماط���ر تعّر�س االأطف���ال لالأمرا�س 

يف احل���ج اأكرث من غريهم، ولذلك يجب 

اأطفال���ه  ي�ضطح���ب  ال���ذي  احل���اج  عل���ى 

مع���ه التاأك���د م���ن ا�ضتكم���ال التطعيم���ات 

الطفول���ة  اأمرا����س  �ض���د  االأ�ضا�ضي���ة 

التطعيم���ات  اإىل  باالإ�ضاف���ة  الرئي�ضي���ة 

كان���ت  واإذا  باحل���ج،  اخلا�ض���ة  االأخ���رى 

التطعيم���ات االأ�ضا�ضي���ة للطف���ل ال ت�ضمل 

الدموي���ة  النزل���ة  جرثوم���ة  تطعي���م 

)هيموفيلي�س اأنفلون���زا( فاإننا نقرتح اأن 

ياأخذها الطفل قبل �ضفره بوقت كاف. 

بطاقتك الطبية مهمة 

عل���ى احل���اج ال���ذي يع���اين م���ن مر�س 

م���ا اأن يحر����س عل���ى حمل بطاق���ة طبية 

حت���وي تفا�ضي���ل حالت���ه املر�ضي���ة؛ حت���ى 

تت���م معاجلته ب�ضرعة ل���دى تعر�ضه الأي 

ط���ارئ �ضح���ي، ويف�ض���ل اأن تك���ون ه���ذه 

البطاق���ة عل���ى هيئة �ضوار ح���ول املع�ضم، 

كم���ا على احل���اج اأن يدون اأ�ضم���اء االأدوية 

حت���ى  وجرعاته���ا؛  ي�ضتخدمه���ا  الت���ي 

يت�ضنى له اإعادة �ضرفها عند فقدها. 

مواد التنظيف مهمة جل�ضمك

يج���ب اأن يحر����س احل���اج عل���ى توفري 

مث���ل:  ب���ه  اخلا�ض���ة  التنظي���ف  م���واد 

ال�ضاب���ون، واملنا�ض���ف، وفر�ض���اة االأ�ضن���ان، 

واآالت احلالقة، وكمامات لالأنف والفم.

املظلة ال�ضم�ضية 

املظل���ة ال�ضم�ضية اأ�ضبحت االآن ق�ضية 

اأ�ضا�ضي���ة يف احل���ج، خ�ضو�ضاً ملن ي�ضريون 

االأق���دام،  عل���ى  م�ضي���اً  طويل���ة  م�ضاف���ات 

واإن التعر����س حلرارة ال�ضم����س قد يكون 

يف  يت�ضب���ب  اأن  ميك���ن  اإذ  ج���داً،  م�ض���راً 

ك�ضرب���ة  احلراري���ة  االإ�ضاب���ات  ح���دوث 

ال�ضم�س واالإنهاك احلراري.

العتناء باملادة الغذائية 

م���ن املعلوم اأن بع����س االأمرا�س املعدية 

تنت�ض���ر يف مو�ضم احل���ج، ومن اأهم اأعرا�س 

والغثي���ان،  االإ�ضه���ال،  االأمرا����س  ه���ذه 

درج���ة  وارتف���اع  البط���ن،  واأمل  والق���يء، 

احل���رارة )احلم���ى( وال�ض���داع، وق���د تكون 

ه���ذه االأعرا�س دلياًل عل���ى االإ�ضابة باأحد 

االأمرا����س املعدية التي يكون الطعام �ضبباً 

م���ن اأ�ضب���اب انتقاله���ا، اأما الن���زالت املعوية 

فاأك���رث ه���ذه االأمرا����س �ضيوع���اً، ولي�ض���ت 

هنال���ك و�ضيل���ة اأ�ض���رع م���ن الطع���ام لنق���ل 

هذه االأمرا�س، اإما لعدم طهيه بالطريقة 

مل���دة  مك�ضوف���اً  ت���رك  الأن���ه  اأو  ال�ضحيح���ة 

طويل���ة، اأو ب�ضبب تن���اول م�ضروبات اأو ماء 

مل���وث، وق���د يت�ضب���ب الغ���ذاء الفا�ض���د يف 

االإ�ضاب���ة بالت�ضمم، ونظ���راً الأهمية الغذاء 

يف احلف���اظ عل���ى �ضالمة احل���اج و�ضحته، 

ودوره يف م�ضاعدته على اإتام منا�ضكه كان 

ال ب���د من اإلقاء ال�ضوء عل���ى النقاط التي 

يجب مراعاتها عند اختيار املاأكل وامل�ضرب 

ل�ضالم���ة احل���اج م���ن االأمرا����س،  �ضمان���اً 

والتعرف على الطريقة املثلى للتعامل مع 

الطعام، واختيار الطعام املنا�ضب للحاج. 

االحتياط���ات  اتخ���اذ  احلج���اج  وعل���ى 

م���ن  يتمكن���وا  حت���ى  الالزم���ة  ال�ضحي���ة 

اإكم���ال املنا�ضك ب�ضح���ة وعافية وتنق�ضي 

وحت���ى  وج���ه،  اأكم���ل  عل���ى  املهم���ة  ه���ذه 

يتف���ادوا الكث���ري م���ن امل�ض���اكل ال�ضحي���ة 

قيامه���م  اأثن���اء  تواجهه���م  ق���د  الت���ي 

بفري�ضة احلج.

اإر�ضادات خمت�ضرة

- املحافظ���ة عل���ى نظافة اجل�ضم، فهي 

عن�ضر مهم للوقاية من االأمرا�س.

- يف حالة �ضدة احلرارة يف�ضل جتنب 

املظل���ة  وا�ضتخ���دام  وال�ضع���ي،  الط���واف 

الواقية من ال�ضم�س.

االأغذي���ة  تن���اول  ع���ن  االمتن���اع   -

املك�ضوف���ة اأو املعر�ض���ة للذب���اب واالأترب���ة، 

وا�ضتعم���ال االأغذية املغلف���ة اأو املحفوظة 

تاري���خ  م���ن  التاأك���د  م���ع  االإم���كان،  ق���در 

�ضالحيتها.

ل تناول الفواكه واخل�ضروات،  - يف�ضّ

للج�ض���م،  املفي���دة  امل�ضلوق���ة  واالأطعم���ة 

وغري املهيجة لالأمعاء.

اأثن���اء  الورقي���ة  املنادي���ل  ا�ضتخ���دام   -

�ضغ���رية  فوط���ة  اأو  ال���زكام،  اأو  العط����س 

خا�ضة باحلاج.

التوج���ه اإىل اأق���رب مرك���ز �ضحي فور 

ال�ضعور باأي تعب اأو مر�س.

- ع���دم اجللو����س اإىل جان���ب اأ�ضخا�س 

كال���زكام  معدي���ة،  اأمرا�ض���اً  يحمل���ون 

وغريه، وذلك حفاظاً على ال�ضحة.
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ي���وم عرفة م���ن االأي���ام الفا�ضلة، جتاب 

في���ه الدع���وات، وتق���ال الع���رثات، ويباه���ي 

اهلل في���ه املالئك���ة باأه���ل عرف���ات، وهو يوم 

م اهلل اأمره، ورفع على االأيام قدره، اإنه  عظَّ

يوم اإكمال الدي���ن واإتام النعمة، ومغفرة 

الذنوب والعتق من النريان.

ك���م في���ه م���ن خائ���ف اأزعج���ه اخل���وف 

واأقلقه، وحمب األهبه ال�ضوق واأحرقه، وكم 

م���ن م�ضتوج���ب للن���ار اأنق���ذه اهلل واأعتقه، 

ومن اأ�ضري لالأوزار فكه اهلل واأطلقه.

ق���ال ابن املبارك »رحم���ه اهلل« جئت اإىل 

�ضفيان الثوري ع�ضية عرفة وهو جاٍث على 

ركبتي���ه، وعين���اه تهم���الن، فقلت ل���ه: من 

اأ�ض���واأ هذا اجلمع حااًل؟ فقال: الذي يظن 

اأن اهلل لن يغفر لهم.

اإن يوم���اً كهذا حري بنا اأن نتعرف على 

عرفة ..
يوم إقالة العثرات وإجابة الدعوات

ف�ضائله، وم���ا ميزه اهلل به على غريه من 

االأي���ام، ونعرف كي���ف كان هدي النبي فيه 

عليه ال�ضالة وال�ضالم.

ف�ضل يوم عرفة

ي���وم عرفة اأحد اأيام االأ�ضهر احلرم قال 

 ِ
َّ

ُه���وِر ِعْنَد اهلل َة ال�ضُّ اهلل ع���ز وج���ل: )اإِنَّ ِعدَّ

ِ َي���ْوَم َخلَ���َق 
َّ

اْثَن���ا َع�َض���َر �َضْه���ًرا يِف ِكَت���اِب اهلل

ُح���ُرٌم(  ْرَبَع���ٌة 
َ
اأ ِمْنَه���ا  ْر����َس 

َ
َوااْلأ َم���اَواِت  ال�ضَّ

)التوب���ة: 36( واالأ�ضه���ر احل���رم ه���ي: ذو 

القعدة، وذو احلجة، وحمرم، ورجب ويوم 

عرفة من اأيام ذي احلجة.

وه���و اأح���د االأي���ام املعلومات الت���ي اأثنى 

اهلل عليه���ا يف كتاب���ه ق���ال اهلل ع���ز وج���ل: 

 ِ
َّ

)ِلَي�ْضَه���ُدوا َمَناِف���َع َلُهْم َوَيْذُك���ُروا ا�ْضَم اهلل

���اٍم َمْعُلوَم���اٍت( )احل���ج: 28( ق���ال ابن  يَّ
َ
يِف اأ

بقلم: حممد بكري حياين

عبا�س ر�ضي اهلل عنهم���ا االأيام املعلومات: 

ع�ضر ذي احلجة.

ي���وم عرف���ة اأح���د االأي���ام الع�ض���رة الت���ي 

اأق�ض���م اهلل به���ا منبه���اً عل���ى عظ���م ف�ضلها 

وعل���و قدرها ق���ال اهلل ع���ز وج���ل: )َوَلَياٍل 

َع�ْض���ٍر( )الفجر: 2( ق���ال ابن عبا�س ر�ضي 

اهلل عنهما: اإنها ع�ضر ذي احلجة.

كم���ا اأن���ه اأح���د االأي���ام الع�ض���رة املف�ضلة 

يف اأعماله���ا عل���ى غريه���ا من اأي���ام ال�ضنة: 

ق���ال النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: )ما من 

اأي���ام العم���ل ال�ضال���ح فيه���ا اأح���ب اىل اهلل 

م���ن ه���ذه االأيام – يعني الع�ض���ر – قالوا: 

يار�ض���ول اهلل وال اجله���اد يف �ضبي���ل اهلل؟ 

ق���ال: وال اجله���اد يف �ضبي���ل اهلل، اإال رجاًل 

خ���رج بنف�ضه وماله ثم مل يرجع من ذلك 

ب�ضيء(.

اإن ي���وم عرفة اأكم���ل اهلل فيه امللة، واأمت 

به النعمة، قال عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل 

عن���ه: اإن رج���اًل م���ن اليهود ق���ال: يا اأمري 

املوؤمنني اآية يف كتابكم تقروؤونها، لو علينا 

مع�ض���ر اليه���ود نزلت التخذن���ا ذلك اليوم 

ْكَمْلُت 
َ
عي���داً. ق���ال: اأي اآية؟ قال: )اْلَي���ْوَم اأ

يُت  ْمُت َعلَْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�ضِ ْتَ
َ
َلُكْم ِديَنُكْم َواأ

َلُك���ْم ااْلإِ�ْضاَلَم ِديًنا( )املائدة: 30( قال عمر 

ر�ضي اهلل عنه: قد عرفنا ذلك اليوم الذي 

نزلت فيه على النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم 

وهو قائم بعرفة يوم اجلمعة.

ويف ي���وم عرف���ه يعت���ق اهلل رق���اب عباده 

م���ن الن���ار: ج���اء يف ال�ضحيح ع���ن عائ�ضة 

ر�ض���ي اهلل عنها ع���ن النبي �ضلى اهلل عليه 

و�ضلم قال: »ما من يوم اأكرث من اأن يعتق 

اهلل عبي���داً م���ن النار من ي���وم عرفة، واإنه 

ليدن���و ثم يباهي بهم املالئكة، فيقول: ما 

اأراد هوؤالء«.

وال نن�ضى اأن فيه الركن االأعظم للحج: 

حيث �ضح عن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم 

قوله »احلج عرفة«.

ُم�ضتحبات

ي�ضتحب �ضيام ي���وم عرفة لغري احلاج، 

فق���د ج���اء الف�ض���ل في���ه اأن���ه يكف���ر ذن���وب 

�ضنتني كما جاء يف ال�ضحيح عن اأبي قتادة 

ر�ض���ي اهلل عن���ه عن النبي �ضل���ى اهلل عليه 

و�ضلم: »�ضيام يوم عرفة اأحت�ضب على اهلل 

اأن يكف���ر ال�ضن���ة الت���ي قبل���ه وال�ضن���ة التي 

بعده«.

كم���ا ُي�ضتحب الدعاء والت�ضرع اإىل اهلل 

تع���اىل فيه: روى الرتم���ذي عن ابن عمر 

ر�ضي اهلل عنهما عن النبي �ضلى اهلل عليه 

و�ضل���م اأن���ه ق���ال: »خ���ري الدعاء دع���اء يوم 

عرف���ة، وخ���ري ما قل���ت اأن���ا والنبي���ون من 

قبل���ي: ال اإل���ه اإال اهلل وح���ده ال �ضريك له، 

ل���ه املل���ك وله احلم���د، وهو عل���ى كل �ضيء 

قدير«. 

فهنيئ���اً مل���ن اغتنم ه���ذا الي���وم وادخره 

لي���وم ال ينف���ع في���ه م���ال وال بن���ون اإال من 

اأت���ى اهلل بقل���ب �ضلي���م، فت���ب اإىل اهلل اأيه���ا 

لت�ض���رتي  نف�ض���ك  وب���ع  الك���رمي،  املوؤم���ن 

االآخ���رة بر�ض���اه، وم���د اإلي���ه ي���د االعتذار، 

وق���ف عل���ى بابه بال���ذل واالنك�ض���ار، وارفع 

ق�ضة ندمك مرقومة على �ضحيفة خدك 

نُف�َضَنا 
َ
َن���ا َظلَْمَن���ا اأ مب���داد الغ���زار، وقل )َربَّ

ْ َتْغِف���ْر َلَن���ا َوَتْرَحْمَن���ا َلَنُكوَن���نَّ ِم���َن  َواإِن ملَّ

ا�ِضِريَن( )االأعراف: 23(. اخْلَ
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اهلل  �ضل���ى  اهلل  ر�ض���ول  ح���رم  املدين���ة 

علي���ه و�ضلم ودار هجرته، ومهبط وحيه، 

حّرمه���ا ر�ض���ول اهلل كم���ا ح���رم اإبراهي���م 

علي���ه ال�ضالم مكة املكرمة قائاًل: »اللهم 

اإن اإبراهي���م حّرم مك���ة، واأنا اأحّرم ما بني 

البتيها – حرتيها«.

ف�ض���ل املدين���ة عل���ى غريه���ا كف�ض���ل 

يف  ج���اء  الكواك���ب،  �ضائ���ر  عل���ى  القم���ر 

ال�ضحي���ح، ع���ن النب���ي �ضل���ى اهلل علي���ه 

و�ضلم: »اإن االإميان لياأرز  اإىل املدينة كما 

ت���اأرز احلي���ة اإىل جحره���ا، ال ي�ضب على 

الأوائه���ا و�ضدته���ا اأحد اإال كن���ت له �ضفيعاً 

اأو �ضهيداً يوم القيامة«.

ودع���ا الأهلها بالبك���ة يف اأرزاقهم حباً 

فيه���م وتكرمياً لهم كم���ا يف موطاأ مالك 

قائ���اًل: »اللهم ب���ارك يف مكيالهم، وبارك 

لهم يف �ضاعهم ومدهم«.

وللم�ضج���د النب���وي ال�ضري���ف ف�ض���ل 

وكرامة، وهو م���ن امل�ضاجد الثالثة التي 

خ�ضه���ا اهلل �ضبحان���ه بزي���ادة االأجر على 

غريها من امل�ضاجد، واإليه ُت�ضد الرحال، 

وحتن القلوب، وت�ضتاق النفو�س، وتطرب 

االأرواح، فق���ال علي���ه ال�ض���الة وال�ض���الم: 

»ال ت�ض���د الرحال اإال اإىل ثالثة م�ضاجد: 

امل�ضجد احلرام، وم�ضجدي هذا، وامل�ضجد 

االأق�ضى«.

في���ه رو�ض���ة �ضريف���ة، وم���كان مبارك، 

من حل بها اإمنا حل يف رو�ضة من ريا�س 

اجلن���ة، حي���ث �ضح ع���ن النب���ي �ضلى اهلل 

علي���ه و�ضل���م: »م���ا ب���ني بيت���ي ومن���بي 

رو�ضة من ريا�س اجلنة«.

النب���وي  امل�ضج���د  زي���ارة  كان���ت  ومل���ا 

ال�ضري���ف عبادة من العبادات ينبغي على 

امل�ضلم اأن ينوي فيه التقرب اإىل اهلل تعاىل 

بدخول���ه يف اأرق���ى هيئة خلق���ه اهلل عليها 

م���ن نظافة، وطي���ب، وخلق، وتوبة، حيث 

هن���اك مرقد �ضي���د الب�ضر واإم���ام املتقني 

وحبيب رب العاملني ونبينا الكرمي، عليه 

اأف�ض���ل ال�ض���الة واأزك���ى الت�ضلي���م، فق���د 

اأجم���ع اأ�ضح���اب املذاه���ب االأربع���ة عل���ى 

ا�ضتحب���اب زيارته، اأمل يقل اهلل �ضبحانه: 

نُف�َضُه���ْم َج���اوؤُوَك 
َ
لَُم���واْ اأ ُه���ْم اإِذ ظَّ نَّ

َ
»َوَل���ْو اأ

�ُضوُل   َوا�ْضَتْغَف���َر َلُه���ُم الرَّ
َ َّ
َفا�ْضَتْغَف���ُرواْ اهلل

)الن�ض���اء:  رَِّحيم���اً«،  اًب���ا  َتوَّ  
َ َّ
اهلل َلَوَج���ُدواْ 

64(، واذا ما كانت زيارة القبور م�ضروعة 
فمن باب اأوىل زيارة قب امل�ضطفى عليه 

ال�ض���الة وال�ض���الم، ف���اأي نف����س موؤمن���ة 

حمب���ة لر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم 

ترت�ضي جفوته وتناأى عن زيارته؟!

حتي���ة  ركعت���ي  الزائ���ر  ين�ض���ى  ف���ال 

امل�ضج���د، فه���ي �ُضن���ة موؤكدة عن���د دخول 

كل م�ضجد، فاذا ما انتهى ق�ضد احلجرة 

ال�ضريف���ة، فوقف ب���اأدب واح���رتام، وكاأن 

هدي���ه  متذك���راً  راأ�ض���ه،  عل���ى  الط���ري 

وحمبت���ه، جم���دداً العه���د مع���ه قائ���اًل: 

»ال�ض���الم علي���ك يار�ض���ول اهلل، ال�ض���الم 

عليك يا نبي اهلل، ال�ضالم عليك يا خرية 

النب���ي  اأيه���ا  علي���ك  ال�ض���الم  خل���ق اهلل، 

ورحم���ة اهلل وبركات���ه«. اأ�ضه���د اأن ال اإل���ه 

اإال اهلل واأ�ضهد اأنك عبد اهلل ور�ضوله، قد 

بّلغت الر�ضالة، واأديت االأمانة، ون�ضحت 

جه���اده،  ح���ق  اهلل  يف  وجاه���دت  االأم���ة، 

�ضل���ى اهلل علي���ك وعل���ى اآل���ك واأزواجك 

وذرياتك، و�ضلِّم ت�ضليماً كثرياً.

ث���م يتنّحى قلي���اًل اإىل اليمني في�ضلم 

عل���ى اأبي بك���ر ال�ضديق قائ���اًل: »ال�ضالم 

عليك اأبا بكر ال�ضديق، �ضفي ر�ضول اهلل، 

و�ضاحب���ه يف الغ���ار، ج���زاك اهلل ع���ن اأمة 

ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم خرياً«. 

قلي���اًل،  اليم���ني  نح���و  يتنّح���ى  ث���م 

وي�ضّل���م على عمر ر�ض���ي اهلل عنه قائاًل: 

»ال�ض���الم عليك يا عمر الف���اروق ورحمة 

اهلل وبركات���ه جزاك اهلل ع���ن اأمة حممد 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم خرياً«، ثم ي�ضتقبل 

القبلة ويدعو اهلل تعاىل مبا �ضاء.

ويح�ض���ن بامل�ضل���م اإذا �ضّرفه اهلل تعاىل 

بزيارة امل�ضجد النب���وي ال�ضريف اأن ياأتي 

م�ضج���د قباء لل�ضالة فيه فقد كان عليه 

ال�ضالة وال�ضالم ياأتي م�ضجد قباء راكباً 

وما�ضياً في�ضلي فيه ركعتني.

اإذ  باأح���د  ال�ضه���داء  قب���ور  ي���زور  كم���ا 

كان النب���ي �ضل���ى اهلل علي���ه و�ضلم يخرج 

عليه���م،  وي�ضل���م  قبوره���م  لزيارته���م يف 

في�ضاه���د جبل اأح���د الذي قال فيه النبي 

�ضل���ى اهلل عليه و�ضلم: »اأحد جبل يحبنا 

ونحبه« متفق عليه.

ث���م يزور البقي���ع اإذ كان عليه ال�ضالة 

وال�ضالم يزوره، وي�ضلم على اأهل القبور، 

كم���ا جاء يف ال�ضحيح، انه كان يقول عند 

زيارته���م: »ال�ض���الم عليك���م اأه���ل الدي���ار 

م���ن املوؤمن���ني وامل�ضلم���ني اأنت���م �ضابقون، 

واإن���ا اإن �ضاء اهلل بكم الحقون، يرحم اهلل 

امل�ضتقدم���ني من���ا ومنك���م وامل�ضتاأخرين، 

ن�ض���ال اهلل لن���ا ولك���م العافي���ة يف الدني���ا 

واالآخ���رة، اللهم اغفر لنا ولهم، وارحمنا 

واإياه���م، الله���م ال حترمن���ا اأجره���م، وال 

تفتنا بعدهم«.

آداب زيارة النبي ]
المدينة .. مأرز اإليمان

علي م�صطفى خليفة
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يعت���ب قطار امل�ضاع���ر املقد�ضة اخلط 

يت���م  الع���امل  اأول م�ض���روع يف  اجلنوب���ي 

ت�ضميم���ه وتنفي���ذه يف ف���رتة ال تتج���اوز 

�ضنت���ني، وق���د مت ت�ضميم���ه وف���ق اأحدث 

االأنظمة العاملية يف قطارات املرتو حيث 

يعم���ل اآلياً، ومت تزوي���ده بكافة االأنظمة 

ال�ضالم���ة  معاي���ري  اأعل���ى  حتق���ق  الت���ي 

واالأداء.

البلدي���ة  ال�ض���وؤون  وزارة  وح�ض���ب 

والقروية، امل�ضرف العام على امل�ضروعات 

املركزية التطويرية يف امل�ضاعر املقد�ضة 

فق���د �ضارك ع���دد من ال�ض���ركات العاملية 

يف تنفيذ امل�ضروع الذي تبلغ قيمة عقده 

6.65 مليار ريال.
 وق�ضم امل�ضروع اإىل مرحلتني االأوىل 

بن�ضب���ة  ه����   1431 الع���ام  ح���ج  يف  كان���ت 

ت�ضغي���ل تع���ادل 35 باملئ���ة، اأم���ا املرحل���ة 

الثاني���ة فه���ي الت�ضغي���ل بكام���ل الطاقة 

اال�ضتيعابي���ة بن�ضب���ة 100 باملئ���ة ابت���داء 

من حج العام 1432 ه�.

و�ضف امل�ضروع

امل�ضاع���ر  منطق���ة  يف  امل�ض���روع  يق���ع 

منه���ا،  اجلنوب���ي  اجل���زء  يف  املقد�ض���ة 

ويبل���غ طول اخل���ط نح���و 20 كيلو مرتاً 

يف م�ضاري���ن مرتفعة ع���ن االأر�س بحيث 

تخلى ال�ضوارع م���ن املركبات لال�ضتفادة 

منها ل�ضيارات الطوارئ واخلدمات.

ويب���داأ امل�ض���ار م���ن حمط���ة اجلمرات 

العزي���ز عن���د  املل���ك عب���د  عل���ى طري���ق 

اجلم���رات  ملن�ض���اأة  اخلام����س  امل�ضت���وى 

احلديث���ة، ومير و�ضط طريق امللك عبد 

العزيز مرتفعاً عن االأر�س مب�ضعر منى 

عل���ى  اإىل عرف���ات  اإىل مزدلف���ة ومنه���ا 

الطري���ق رق���م 3 لينته���ي عن���د املحط���ة 

الثالث���ة بعرفات عن���د الدائري ال�ضرقي 

لعرفات.

وي�ضتمل امل�ض���روع على ت�ضع حمطات 

مرتفع���ة عن االأر�س يف كل م�ضعر ثالث 

 300 الواح���دة  ط���ول  يبل���غ  حمط���ات 

م���رت، ويت���م الو�ض���ول اإليها ع���ن طريق 

منحدرات للدخ���ول واخلروج منف�ضلة، 

متحرك���ة  �ض���المل  اإىل  باالإ�ضاف���ة 

حمط���ة  كل  ويف  كهربائي���ة،  وم�ضاع���د 

�ضاحت���ان النتظار احلج���اج ت�ضتوعب كل 

واح���دة منها ثالث���ة اآالف ح���اج ومزودة 

ب���كل و�ضائ���ل ال�ضالم���ة وتلطي���ف اجل���و 

اأ�ضف���ل  انتظ���ار  �ضاح���ة  اإىل  باالإ�ضاف���ة 

املحطة يتم تفويج احلجاج اإليها تباعاً.

املحط���ات  مواق���ع  اختي���ار  مت  وق���د 

مب�ضارك���ة جمي���ع اجله���ات ذات العالقة 

مب���ا  الع���ام  واالأم���ن  احل���ج  وزارة  مث���ل 

اإليه���ا  الو�ض���ول  �ضهول���ة  ي�ضم���ن 

وان�ضيابي���ة احلرك���ة وتغطيته���ا اأماك���ن 

وجود احلجاج امل�ضتهدفني ب�ضكل �ضليم.

األ���ف   30 �ضح���ب  يف  اخل���ط  وي�ضه���م 

�ضيارة من �ضبك���ة الطرق داخل امل�ضاعر، 

وهي ال�ضيارات الت���ي ي�ضتخدمها حجاج 

ومقيم���ني،  مواطن���ني  م���ن  الداخ���ل 

باالإ�ضاف���ة اإىل حج���اج اخللي���ج وحج���اج 

ال���ب من اخلارج مما ي�ضاعد يف تخفيف 

ال�ضغ���ط ب�ضكل كبري على �ضبكة الطرق 

وح���ل م�ضكل���ة النقل وازدح���ام ال�ضيارات 

فيها.

الطاقة ال�ضتيعابية

وتبل���غ الطاق���ة اال�ضتيعابي���ة للقطار 

72 األ���ف ح���اج يف ال�ضاعة )ترتفع اإىل 90 
األ���ف حاج وفق خطط ال���وزارة( ملواجهة 

الطلب على النقل يف النفرة من عرفات 

من���ى  اإىل  مزدلف���ة  وم���ن  مزدلف���ة  اإىل 

بحي���ث ميك���ن نق���ل نح���و ن�ض���ف مليون 

ح���اج خ���الل 6 �ضاع���ات وه���ي تع���د اأعل���ى 

طاقة قطار يف العامل.

احلج���اج امل�ضتهدفون للنقل بالقطار 

الت�ضعي���د  م���ن  الكامل���ة  لرحل���ة احل���ج 

وحت���ى االنته���اء م���ن احل���ج ه���م حج���اج 

ومقيم���ني  مواطن���ني  م���ن  الداخ���ل 

باالإ�ضاف���ة اإىل حج���اج اخللي���ج وحج���اج 

ال���ب م���ن اخل���ارج، باالإ�ضاف���ة اإىل ذلك 

لنق���ل  القط���ار  ا�ضتخ���دام  يت���م  �ض���وف 

احلج���اج الراغب���ني اأي���ام الت�ضري���ق اإىل 

امل�ضتوى اخلام�س من اجلمرات.

التذاكر

احل���ج  لرحل���ة  التذاك���ر  �ض���راء  يت���م 

الكامل���ة وكذل���ك اأي���ام الت�ضري���ق ب�ض���كل 

م�ضبق قبل بدء مو�ضم احلج، ب�ضعر 250 

ريااًل.

ويبل���غ ع���دد القط���ارات الت���ي تعم���ل 

عل���ى اخل���ط 20 قط���اراً كل واح���د منه���ا 

م���رت،   300 بط���ول  عرب���ة   12 ي�ضح���ب 

وتت�ضع كل عربة ل� 250 حاجاً على االأقل 

باملئ���ة جلو�ض���اً و80 باملئ���ة وقوف���اً(   20(

ح�ض���ب املقايي�س االأوروبية، بحيث ينقل 

القط���ار الواح���د م���ا ال يقل ع���ن 3 اآالف 

حاج.

ك���م   20 نح���و  م���زدوج بط���ول  امل�ض���ار 

�ض���رق  التخزي���ن  منطق���ة  م���ن  يب���داأ 

عرفات وينته���ي مبحطة اجلمرات على 

طري���ق امللك عبد العزيز جن���وب من�ضاأة 

ال���دور  مبح���اذاة  احلديث���ة  اجلم���رات 

الرابع منها 18.5 كم على ج�ضر علوي.

امل�ض���ار مرتفع ع���ن االأر�س وحممول 

ال�ض���ارع  و�ض���ط  اأحادي���ة  اأعم���دة  عل���ى 

ع���دا بع����س املناط���ق الت���ي ت�ضتق���ر على 

مرتفع���ات م���ن من���ى ومزدلف���ة بط���ول 

اإجمال يف حدود 1.5 كم. 

امل�ضاع���د يف كل  ع���دد  اأم���ا متو�ض���ط 

حمط���ة فيبلغ 16 م�ضع���داً �ضعة الواحد 

جمي���ع  تزوي���د  مت  �ضخ�ض���اً،   50 منه���ا 

ال�ضالم���ة  اأنظم���ة  بكاف���ة  املحط���ات 

واحلماي���ة مبا يف ذلك �ض���المل ومارج 

املوا�ضف���ات  اأعل���ى  ح�ض���ب  الط���وارئ 

كم���ا مت  العاملي���ة،  الهند�ضي���ة  واملعاي���ري 

تزويد املحط���ات بالتكييف ال�ضحراوي، 

ومت تغطي���ة املحط���ات باأ�ضق���ف من مادة 

التفل���ون غ���ري القابلة لالح���رتاق وهي 

م�ض���روع  يف  امل�ضتخدم���ة  نف�ضه���ا  امل���ادة 

اخليام مب�ضعر منى.

وتبل���غ �ضرع���ة القط���ار 80-120 كيل���و 

كل  يحت���وي  فيم���ا  ال�ضاع���ة،  يف  م���رتاً 

القط���ار عل���ى كابينتني للقي���ادة )ثنائي 

االجتاه(.

و�ضائل الراحة وال�ضالمة

تتحرك القطارات اآلياً من دون �ضائق 

و�ضيكون ال�ضائ���ق للمراقبة والتحكم يف 

ح���االت الطوارئ فق���ط، والتحكم االآل 

يف القط���ار ق���ادر عل���ى ال�ضيط���رة تاماً 

على �ضرعته والفرامل واالأبواب.

يف  احل���رارة  درج���ة  تتج���اوز  وال 

مئوي���ة،  درج���ة   24 ال���ركاب  مق�ض���ورة 

املعلوم���ات  عل���ى  احلج���اج  ويح�ض���ل 

ال�ضروري���ة ع���ن طري���ق اأجه���زة فيدي���و 

التحك���م  مرك���ز  م���ن  �ضوت���ي  نق���ل  اأو 

والت�ضغيل.

250 ريااًل للتذكرة و24 درجة مئوية حرارة المقصورة

»قطار المشاعر المقدَّسة«..
ينقل حجاج الداخل والخليج  
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الفنادق في مكة المكرمة

تتجه مكة املكرمة التي يوؤمها احلجاج واملعتمرون من كل بقاع االأر�س اإىل اأن تكون عا�ضمة الفنادق يف العامل مبا ت�ضمه من 

م�ضاري���ع فندقي���ة، جت���اوز ما هو حتت االإن�ضاء فيها 100 برج، و�ضارف عدد منها على االنتهاء، و�ضت�ضيف اأكرث من 24 األف غرفة 

فندقية جديدة اإىل الغرف الفندقية املتاحة حالياً.

وفيما يلي نبذة عن اأهم الفنادق يف مكة املكرمة واأرقامها وت�ضنيفاتها علَّها تكون زاداً للحجاج واملعتمرين.

ي�ض���ار اإىل اأن رم���ز االت�ض���ال مبك���ة من داخل اململك���ة العربية ال�ضعودية 02، واأم���ا رمزها من خارج اململك���ة العربية ال�ضعودية 

.009662

اأرقام هواتف فنادق مكة املكرمة ح�ضب الدرجات واملوقع

أبراج شركة مكة
أم القرى جراند ماركيور

إيالف كنده
دار التوحيد انتركونتننتال

شهداء احلرم

أجياد مكة
أحد

أزهار الصفـا
إشبيليـــــة

البستان الذهبى
اجلــــــاد

اجلاد احملبس
اجلزيرة
اخلليـــج

الدار البيضــاء
الرواســى

الساحة
السنـــدس

الغدير

أجنحة منسك
أخوه

إسراء
أصالة مكة

إطاللة املروة
األثير

األصول املتميزة
األطالل
األقصى
األنصار

اإليواء
البركة دلة

البكري
التهاني
احلرم

احلسني
احلطيم
اخلندق
اخلير

الدرة مودة

القطان
لؤلؤة السويدان

قصر األزهر
جوهرة الهجرة

برج الهجرة
قصر شاهني
برج شاهني

قصر احلسن
اخللود

مشربية اخللود

اسم الفندق

اسم الفندق

اسم الفندق

اسم الفندق

الدرجة املمتازة 

فنادق الدرجة األولى 

فنادق الدرجة الثانية

فنادق الدرجة الثالثة

مكة انتركونتنينتال
مكة سو فتيل
مكة شيراتون

مكة ميترو بوليتان باالس
مكة هيلتون

الفلـــلق
القادسية

القصر األبيض
القصر األبيض اجلديد

الكعـــكى
املاســــــة

احملضر املاسى
الهديل

الواحــة
إيالف أجياد
إيالف السد

بدر
برج األندلس

الراحة
الرحاب

الرحاب مودة
الرواسي- ربع أطلع

الروضة دلة
الرمي

الزوار
الساملية
الشارقة

الشروق مودة
الشهباء
الشيماء

الصفا اجلديد
الطيبات

العبير
العزة

العقيق
الفيروزية

القصر اجلديد

دار الرضوان
منازل النور

القاهرة
قصر القاهرة
برج القاهرة

األمجاد
رحاب روثانة
قصر العطار
قصر الغزة

لؤلؤة احلسني

اسم الفندق

اسم الفندق

اسم الفندق

اسم الفندق

شركة مكة
احلجون
املسفلة

الشبيكة
أجياد

أجياد
الراقوبة
الشامية

جبل الكعبة
املسفلة

الفلق
محبس اجلن

احلجون
حارة الباب

العزيزية
الغزة

أجياد السد
الفلق

حارة الباب

جبل عمر
الغزة

الراقوبة
املسفلة

الشبيكة
الغزة

الهجلة
الشبيكة
الشبيكة
الشبيكة
الراقوبة

أجياد السد
الشامية
الشبيكة

أجياد- السد
أجياد

الشامية
الشبيكة
املسفلة
القرارة

الغزة
الهجلة

الشبيكة
املسفلة
املسفلة

شعب عامر
احلفاير
املسفلة

حارة الباب
حارة الباب

املوقع

املوقع

املوقع

املوقع

5373700
5702212
5745555
5411111
5744401

5720500
5727455
5755555
5603333
5700152
5505555
5705555
5730202
5425600
5667930
5755527
5747012
5704074
5426404

5482288
5745725
5740403
5381233
5748882
5755791
5462020
5744471
5603138
5746166
5764445
5703338
5754589
5460066
5743222
5749788

ــــ
5435553
5316119
5724326

5744462
5436536
5431069
5344446
5373526
5737071
5377511
5427836
5455806
5456255

5371997
5744034
5743535
5410440
5749422

5746061
5727866
5760666
5603200
5708418
5700055
5500055
5744382
5425665
5667930
5724228
5705926
5740728
5484218

5481929
5740921
5749686
5371740
5748881
5752258
5496216
5420550
5603102
5748166
5753538
5702228
5756429
5451298
5724702
5749419

ــــ
5491199
5315841
5749064

5745928
5475449
5422138
5589302
5589302
5737203
5377511
5434799
5480889
5480889

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الفاكس

رقم الفاكس

رقم الفاكس

رقم الفاكس

أم اجلود
القرارة

الغزة
احلفاير

شركة مكة

الفلق
أجياد

الشبيكة
جبل عمر

أجياد
أجياد

املسفلة
حارة الباب

احلفاير
أجياد

أجياد السد
املسفلة

أجياد - السد

احلفائر
ش/إبراهيم اخلليل

حارة الباب
الغزة

أجياد السد
الغزة

املسفلة
الشامية

الغزة
أجياد

الشبيكة
الشامية
الشامية
الراقوبة
الشبيكة
الشبيكة
الشامية

الغزة
الشبيكة

الشبيكة
املسفلة

الشامية
الشبيكة
الراقوبة

الفلق
حارة الباب

القرارة
الغزة

املعابدة

املوقع

املوقع

املوقع

املوقع

5601000
5777777
5760000
5301234
5371900

5723555
5700866
5457512
5433388
5706666
5750508
5751000
5474577
5347800
5722200
5708586
5308290
5740410

5382261
5434111
5481004
5755527
5737212
5740333

ــــ
5700717
5707900
5480972
5486272

575457
5744050
5744925
5472597
5435067
5745116
5764884
5433886

5427025
5371661
5724516
5455584
5746515
5730162
5454872
5744631
5744616
5740253

5602000
5750222
5755560
5374055
5376500

5723222
5748435
5452077
5457512
5702634
5350410
5732520
5971767
5341072
5724093
5708582
5308291
5749833

5283725
5347499
5720861
5724228
5702228
5347499
5755814
5708840
5708137

ـــ
ـــ

5746701
5722502
5734764
5730213
5432863
5745802
5764886
5347499

5748023
5371682
5739078
5739078
5739078
5730213
5420296
5743447
5745928
5749419

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الفاكس

رقم الفاكس

رقم الفاكس

رقم الفاكس
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فنادق المدينة المنورة

فنادق فئة خم�س جنوم

فندق أوبروي املدينة:
ويقع على شـــارع أبي ذر في اجلهة الشـــمالية للمســـجد 
النبـــوي على بعد أقل من 100 متر منه، ويحتوي على 400 
غرفة مجهزة بكافة وســـائل الراحة وممـــا يتميز به وجود 

سوق جتاري بالكامل تابع له خدمة للزائر واملقيم.
عنوانه: شارع أبي ذر، تليفون 8263355، فاكس 8263155، 

ص ب 1880.
فندق املدينة شيراتون:

ويقع على ضفاف العقيق، غربي املســـجد النبوي على بعد 
7 كم منه تقريباً، وأنشـــئ في العـــام 1400هـ وفق تصميم 
معماري إســـالمي، وفيه استراحة خاصة على بعد خطوات 
من املســـجد النبوي معدة الستقبال النزالء في فترة ما بني 
الصلوات يتـــم فيها تقدمي الوجبات اخلفيفة واملشـــروبات 
وُيعـــد الفندق برنامجاً للزيـــارات الدينية في املدينة املنورة 
وآخر للرحالت األثرية وخصوصاً إلى مدائن صالح والعال. 
والفندق مجهز الســـتقبال املؤمتـــرات الكبيرة مبا لديه من 
كافة األجهزة السمعية واملرئية احلديثة، ويتميز بوجود ناد 
رياضـــي. عنوانه: طريق خالد بـــن الوليد )تبوك(، تليفون: 

8460777 – فاكس: 8460385 – ص ب: 1735.
فندق دار اإلميان – أنتركونتننتال:

يقع فـــي املنطقة املركزيـــة بقرب احلرم وفيـــه 278 غرفة 
مجهزة بكل وسائل الراحة. عنوانه: املنطقة املركزية، تليفون 

8206666 – فاكس: 8202627ـ  ص ب 20205.
دار الهجرة انتر كونتيننتل: 

يقع في املنطقة املركزيـــة ويحتوي على 231 غرفة مجهزة 
جتهيزاً  كامالً. عنوانه: املنطقة املركزية، تليفون -8207777 

فاكس 8207788. ص ب: 20201.
دلة املدينة: 

يقع على شـــارع الستني، شرقي احلرم على بعد 600م منه 
تقريباً ويحتوي على 222 غرفة. عنوانه: شـــارع الســـتني، 

تليفون:8360645 - فاكس:8361571 – ص ب 1475.
احلارثية: 

ويقـــع في املنطقة املركزية قرب احلـــرم على بعد 400 متر 
منه، ويحتـــوي على 345 غرفة. عنوانـــه: املنطقة املركزية، 

تليفون: 8383510.

فنادق من فئة اأربع جنوم

فندق القصر األخضر: 
ويقع على شـــارع أبي ذر في اجلهة الشـــمالية الشـــرقية 
للمســـجد النبوي على بعد أقل من 150 متراً منه، ويحتوي 
على 235 غرفة مفردة ومزدوجة إضافة إلى جناحني ملكيني 
وثمانية أجنحة تنفيذية واثني عشـــر جناحاً فاخراً وســـتة 
لرجال األعمال. عنوانه: شارع أبي ذر، تليفون -8269040 

فاكس: 8242666 ص ب 3681.
فندق العطاس: 

ويقـــع في العنابية شـــرقي احلرم على بعـــد 50 متراً منه، 
ويحتـــوي علـــى 119 غرفـــة. عنوانـــه: العنابيـــة، تليفون 

8220230 – فاكس 8220185 – ص ب 1735.
فندق الدخيل: 

ويقع على شـــارع امللك عبدالعزيز شرقي املسجد النبوي على بعد 
500 متر منه تقريباً ويحتوي على 244 غرفة. عنوانه: شـــارع امللك 
عبد العزيز، تليفون: 837888 – فاكس: 8372731 – ص ب: 2023.

فندق النخيل: 
ويقع شرقي املســـجد النبوي على بعد 50 متراً منه تقريباً 
وفيه 117 غرفة. عنوانه: العنابية شـــارع أبي ذر، تليفون: 

8232919 – فاكس:8228743، ص ب 3330.
فندق وفادة املدينة: 

ويقع جنوبي املسجد النبوي على بعد 150 متراً منه تقريباً 
ويحتوي علـــى 100 غرفة و20 جناحاً وكان اســـمه فندق 
رمي املدينـــة. عنوانه: املنطقة املركزية، تليفون: 8251010 – 

8255725ـ  ص ب 4732.

فنادق من فئة ثالث جنوم

فندق اجلزيرة:
ويقـــع في العنابية مقابل املســـجد النبوي علـــى بعد أمتار 
منـــه، ويحتوي علـــى 50 غرفة. عنوانـــه: العنابية، تليفون: 

8260842 – فاكس: 8228743.
فندق بهاء الدين اجلديد: 

ويقـــع على امتداد شـــارع أبي ذر مقابل املســـجد النبوي 
على بعد خطـــوات منه ويحتوي علـــى 110 غرف مجهزة 
مبا يتناســـب ودرجة الفنـــدق. عنوانه: العنابيـــة، تليفون: 

8231971 – فاكس: 8250181 ص ب 96.

ترتكز يف معظمها حول امل�ضجد النبوي، وخ�ضو�ضاً يف املنطقة املركزية التي تتنف�س فيها االأبراج ال�ضكنية والفندقية لت�ضم 

ع�ضرات االآالف من زوار مدينة ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم.

وفيما يلي نبذة عن اأهم الفنادق يف املدينة املنورة واأرقامها وت�ضنيفاتها، وي�ضار اإىل اأن رمز االت�ضال باملدينة املنورة من داخل 

اململكة العربية ال�ضعودية 04، واأما رمزها من خارج اململكة العربية ال�ضعودية 009664.

دور الزائرين

مركز طيبة السكني: 
ويقع فـــي املنطقة املركزية أمـــام باب املجيـــدي، تليفون: 
ب:  ص   –  8242212 فاكـــس:   –  8212222  –  8210129

.4646
مركز املدينة السكني: 

ويقع على شارع الســـتني، تليفون: 8267815 –8367875 
– ص ب: 856.

مجموعة الياس للزائرين واحلجاج: 
وتقع خلف فندق دلة، إلى جانب مستشفى الوالدة واألطفال، 
تليفون 8371733 – 8253780 – فاكس:8386956 ص ب: 

.1911
مجموعة األندلس للحج والعمرة: 

ويقع على شـــارع الســـتني، قرب مشـــالح اجلربوع، تليفون: 
-8250388 - 8293308 – فاكس: 8240409. ص ب: 2417.

برج سالمة السكني: 
يتألف من ثمانية أدوار فيها 64 غرفة ويقع في شـــارع أبي 
بكر الصديق )سلطانة( مقابل مجمع وقف الداودية، تليفون: 

8242626-8240529 فاكس:8221633 – ص ب: 5103.
مركز الياس السكني التجاري: 

يقع في املنطقة املركزية، شـــارع الستني، تليفون 8243333 
ص ب: 2509.

هب الريح بالزا: 
ويقع في السمانية، قرب أبراج احلرمني، تليفون: 8370601 

–8225491 – ص ب: 5867.
قصر األندلس: 

يقع قرب احلرم أمام القصـــر األخضر: تليفون 8268569 
– ص ب 2417.
األندلس بالزا: 

ويقع أمام البقيع شارع امللك عبدالعزيز، تليفون: 8210200.
وردة املدينة للضيافة: 

ويقع أمام البقيع، تليفون: 8251332.
ملحق قصر خليفة:

ويقع في العتابية، خلف أسواق بن داود، تليفون: 8369591 
– ص ب 88.

قصر خليفة: 
ويقع في العنابية، خلف أسواق بن داود، تليفون 8381814 

– ص ب 88.
قصر احللبي: 

ويقع في العنابية بجانب فندق دلة – تليفون: 8369748.
قصر السنابل: 

ويقع في الســـمانية أمام فندق القصـــر األخضر، تليفون: 

8237039 ص ب 4102.
مجموعة احلرمني: 

وتقع في السمانية، تليفون 8384707 – 8380963 – فاكس 
8362746 – ص ب 2252.

قصر الصافي: 
ويقع في شارع أبي ذر، تليفون 8230977 – ص ب 1678.

مجموعة دار السالم: 
وتقع في شارع السالم، تليفون: 8361950 - 8265238 – 

فاكس 8361286. ص ب 1511.
مجموعة القحطان للش��قق املفروش��ة – وتقع في شـــارع 

الستني – تليفون 8388721.
قصر شبرا: 

ويقع في شـــارع امللك عبـــد العزيز أمام البقيـــع، تليفون: 
8222811 – ص ب: 1599.

قصور وفنادق زين: 
وتقع في العنابية – تليفون: 8371436 – ص ب 272.

مجموعة إيالف: 
وتقع في العنابية خلف أسواق بن داود، تليفون: 8384417 

ص ب: 3537.
األنصار سنابل: 

ويقـــع في املنطقة املركزية – تليفـــون: 8220349 – فاكس: 
.8383436

روضة األنصار: 
وتقع على شارع امللك فهد بن عبدالعزيز – تليفون: 8242818.

األنصار الذهبي: 
ويقع فـــي املنطقة املركزية – تليفـــون 8250567 – فاكس: 

.8383426
مركز املدينة السكني:

ويقع على شارع الستني تقاطع شارع أبي ذر – بالقرب من 
احلرم النبوي الشـــريف – تليفون: 8367875 - 8367815 

– فاكس: 8385080.
قصر األنصار السكني: 

ويقـــع في الســـمانية بجـــوار فنـــدق القصـــر األخضر، 
تليفون:8266294 – 8223410  فاكس:8251380.

قصر السنابل: 
ويقع على الشارع العام في العنابية – تليفون: 8268441 – 

فاكس:8262350 – تلكس 570070 – ص ب: 4102.
دار السعادة: وتقع في الباب الشامي: 

مقابل النقـــل اجلماعي – تليفون: 8246019 – 8250324 – 
فاكس: 8254096 – ص ب 172.

لؤلؤة السنابل: 
شارع السمانية، تليفون: 8220199.
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هواتف مهمة داخل المملكة العربية السعودية
الدوريات األمنية

حوادث املرور
الدفاع املدني

الهالل األحمر السعودي
أمن الطرقات

مكافحة املخدرات
اجلوازات

التبليغ عن األعمال اإلرهابية
سالح احلدود

أمانة العاصمة املقدسة
أعطال الكهرباء

أعطال املياه والصرف الصحي
أعطال الهاتف الثابت

استعالمات الهاتف الثابت

999
993
998
997
996
995
992
990
994
940
933
939
904
905

907
902
961
963
966

02 / 5601111
01 / 4026092
01 / 4026021
01 / 4026635
02 / 5571714
02 / 5308200
04 / 8263131
02 / 5457774

خدمة الهاتف الثابت
خدمة الهاتف اجلوال

الساعة الناطقة بالعربية
الساعة الناطقة باإلجنليزية

حالة الطقس
مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية

مكتب وزير احلج بالرياض

وكالة وزارة احلج مبكة املكرمة
فرع وزارة احلج مبكة املكرمة

فرع وزارة احلج باملدينة املنورة
إدارة الشؤون الصحية

بيان مبواقع و هواتف املراكز ال�ضحية مبنى

رقم الهاتف

5520752
5520151
5520216
5520302

5520264
5520201
5520579
5520164
5520468
5520702
5520615
5588532
5572103
5589085
5589487
5521916
5589819
5571209
5589871

208665
5520866
5532099
5522726
5523098
5562673
5520459

امل���وق����ع

قطعة )1 /7اأ( �ضارع اجلوهرة جوار البلدية مبنى

قطعة )7/ 48( ما بني �ضارع �ضوق العرب و�ضارع اجلوهرة غرب اخلط العر�ضي اخلام�س

قطعة )1/ 52( ما بني �ضرع امللك في�ضل و�ضارع الق�ضر امللكي غرب ج�ضر امللك عبد العزيز

قطعة )2/ 74اأ( �ضرق ج�ضر امللك عبدالعزيز

قطعة ) 45( �ضرق العر�ضي العا�ضر جوار حمطة قذف املياه

قطعة )2/ 42( غرب اخلط العر�ضي ال�ضابع

قطعة )3/ 32( ما بني طريق امللك فهد و�ضارع ب جوار فرقة الدفاع املدين رقم 16

قطعة )2/ 99( �ضمال غرب ج�ضر امللك عبدالعزيز جوار فرقة الدفاع املدين رقم 32

قطعة )1 /110( جوار فرقة الدفاع املدين رقم 24

قطعة )6 /113( �ضرق ج�ضر امللك عبدالعزيز جوار مطار الطائرات

قطعة )5 /119( �ضمال نفق امل�ضاة

قطعة )3 /119( جوار مركز مرور امل�ضاعر )نفق املعي�ضم(

قطعة )1 /19( �ضمال ج�ضر اجلمرات

قطعة )2 /28( طريق امللك فهد

قطعة )1/ 29( �ضرق العر�ضي احلادي ع�ضر ما بني �ضارع اجلوهرة ونفق امل�ضاة

قطعة )2/ 47( �ضرق العر�ضي اخلام�س ما بني �ضوق العرب و�ضارع اجلوهرة

قطعة )2 /4-6(

قطعة )2 /34( مابني ج�ضر امللك عبدالعزيز غرباً والعر�ضي ال�ضاد�س �ضرقاً

 قطعة )4/ 88( �ضرق ج�ضر امللك عبدالعزيز

قطعة )1/ 87( جوار حمطة قذف املياه

قطعة )2/ 81( جنوب �ضارع اجلوهرة

قطعة )1/ 76( �ضرق ج�ضر امللك عبدالعزيز

قطعة 1 /8- 13

قطعة 4 /8- 6

قطعة 6 /5- 4

املجزرة احلديثة باملعي�ضم

قطعة 2 /2-5

رقم املركز

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

املجزرة

مزدلفة 1

بيان مبواقع و هواتف املراكز ال�ضحية بعرفات

بيان مبواقع و هواتف املراكز ال�ضحية مبزدلفة

رقم الهاتف

5280082
5280113
5280486
5280245
5280290
5280358
5610353
5280272
5270168
5270166
5280341
5281572
5280213
5504735
5585915
5281092
5561689
5280514
5573341
5580240
5521747
5521746
5521662
5521638
5521511
5521778
5521632
5521737
5521742
5521768
5521664
5521489
5521631
5521721
5521752
5521700
5521646
5521726
5521384

    5521724
5521707
5521652

عنوان املركز

قطعة 2ب تقاطع طريق رقم 2 مع طريق عرفات العر�ضي اجلنوبي

قطعة 2ب على امتداد اخلط  طريق رقم 2

قطعة 6 تقاطع طريق عرفات الدائري اجلديد مع طريق رقم 3

قطعة 5اأ تقاطع طريق العر�ضي االأول مع طريق رقم 3

قطعة رقم 1 على امتداد طريق رقم 3 اأمام مركز �ضرطة جنوب عرفات

قطعة رقم 2 على امتداد طريق رقم 3 بجوار مركز اإر�ضاد احلجاج التائهني

قطعة رقم 1 تقاطع طريق عرفات العر�ضي اجلنوبي مع طريق رقم 3

قطعة رقم 2 تقاطع طريق عرفات العر�ضي اجلنوبي مع طريق رقم 4

قطعة رقم 9 على امتداد طريق رقم 4 اأمام املرا�ضم امللكية

قطعة رقم 8 تقاطع العر�ضي الثاين مع طريق رقم 4

قطعة رقم 6 على امتداد طريق رقم 5

قطعة رقم 9 تقاطع العر�ضي الثاين مع طريق رقم 4

قطعة رقم 10 تقاطع العر�ضي االأول مع طريق امل�ضاة

قطعة رقم 17 تقاطع العر�ضي االأول مع طريق امل�ضاة

قطعة رقم 19 تقاطع العر�ضي االأول مع �ضارع ب

قطعة رقم 24 تقاطع العر�ضي الثالث مع طريق ب

قطعة رقم 25ب تقاطع الدائري مع الطريق رقم 5

قطعة رقم 38 تقاطع العر�ضي الثالث مع طريق رقم 5

قطعة رقم 50 الدائري اخلام�س بالقرب من م�ضجد منره

قطعة رقم 48 تقاطع العر�ضي الثاين مع الطريق رقم 6

قطعة رقم 57 تقاطع العر�ضي الثالث مع طريق رقم 6

قطعة رقم 42اأ على امتداد طريق عرفات الدائري اأمام م�ضلحة املياه

قطعة رقم 54اأ تقاطع العر�ضي الثاين مع �ضارع ج

قطعة رقم 69 تقاطع العر�ضي االأول مع �ضارع ج بداية عرفات

قطعة رقم 72 على امتداد طريق رقم 7 بني العر�ضي االأول والثاين

قطعة رقم 66 على امتداد طريق رقم 7 اأمام م�ضت�ضفى جبل الرحمة

قطعة رقم 78 تقاطع عرفات الدائري مع طريق رقم 7 بجوار وزارة التجارة

قطعة رقم 94 على امتداد عرفات الدائري مع طريق رقم 8

قطعة رقم 90 على امتداد طريق رقم 8 خلف جبل الرحمة

قطعة رقم 83 تقاطع العر�ضي الثاين مع طريق رقم 8 بجوار معهد خادم احلرمني

قطعة رقم 88 تقاطع العر�ضي االأول مع طريق رقم 8

قطعة رقم 86 تقاطع عرفات العر�ضي ال�ضمال مع طريق رقم 8 بجوار مركز 5 للتوعية االإ�ضالمية

قطعة رقم 99 تقاطع عرفات العر�ضي ال�ضمال مع �ضارع د

قطعة رقم 97 تقاطع العر�ضي الثاين مع �ضارع د بجوار مركز �ضرطة اخلط ال�ضمال

قطعة رقم 103اأ على امتداد �ضارع ه� بني العر�ضي الثاين والدائري

قطعة رقم 100 تقاطع العر�ضي االأول مع �ضارع ه�

قطعة رقم 108 على امتداد �ضارع ه�

قطعة رقم 106 تقاطع العر�ضي الثاين مع �ضارع و بجوار مركز اإر�ضاد احلجاج التائهني

قطعة رقم 105 على امتداد �ضارع و

قطعة رقم 104 تقاطع عرفات الدائري مع �ضارع 9

قطعة رقم 2-110 مواقف حجاج الب بني عرفات الدائري وطريق رقم  9

قطعه رقم 3-110 مواقف حجاج الب بني عرفات الدائري وطريق رقم 9

رقم املركز

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

رقم الهاتف

5565307
5610866
5610844
5610879
5610867
5504705

العنوان

طريق امل�ضاة رقم 6 اأمام م�ضجد امل�ضعر احلرام

طريق امل�ضاة رقم 6 قبل بداية مزدلفة

طريق امل�ضاة رقم 6 اأمام ا�ضرتاحة احلجاج

طريق امل�ضاة رقم 6 

طريق امل�ضاة رقم 6 قبل بداية عرفات الطريق الدائري

�ضارع امللك عبد العزيز قبل كوبري امللك في�ضل

رقم املركز

مزدلفة 2

3
4
5
6
7

املراكز ال�ضحية بامل�ض��اعر املقد�ض��ة 



ضنا لها؟ نفحات مباركة فهل تعرَّ
هلل يف اأيام الدهر نفحات، واأوقات مباركات، ي�ضتحب التعر�س لها واالإكثار فيها من الطاعات، قال 

ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »افعلوا اخلري دهركم، وتعر�ضوا لنفحات رحمة اهلل، فاإن هلل نفحات 

من رحمته ي�ضيب بها من ي�ضاء من عباده«.

وم���ن ه���ذه االأي���ام اأف�ضل اأيام الدني���ا، الع�ضر من ذي احلجة، حتن فيها قل���وب املوؤمنني اإىل البيت 

العتيق، قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »اأف�ضل اأيام الدنيا اأيام الع�ضر«، يعني ع�ضر ذي احلجة، 

كما اأن اهلل تعاىل اأق�ضم بها يف كتابه العزيز وذلك ل�ضرفها، فقال �ضبحانه: )والفجر، وليال ع�ضر(.

وفيه���ا جتتم���ع ال�ض���الة وال�ضيام واحلج وال�ضدقة فيها، وال يتاأتى ذل���ك يف غريها من االأيام، كما 

اأن فيه���ا ي���وم عرفة، وه���و اأف�ضل اأيام العام، لذا ين���دب للم�ضلم ا�ضتقبال هذه االأي���ام بتجديد التوبة، 

واالإكثار من الطاعات، وبذل الُقربات، وعمل ال�ضاحلات، فعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال: قال 

ر�ض���ول اهلل �ضل���ى اهلل علي���ه و�ضل���م: »ما من اأي���ام العمل ال�ضالح فيه���ن اأحب اإىل اهلل م���ن هذه االأيام 

الع�ضر«.

اإن العم���ل ال�ضال���ح ي���ورث رغ���د احلياة، وال�ضع���ادة يف الدنيا واالآخ���رى ويزيد الث���واب واالأجر قال 

َب���ًة َوَلَنْجِزَينَُّهْم اأَْجَرُهم  ���ُه َحَياًة َطيِّ نَثى َوُه���َو ُموؤِْمٌن َفلَُنْحِيَينَّ ���ن َذَكٍر اأَْو اأُ ا مِّ احِلً تع���اىل: »َم���ْن َعِمَل �ضَ

ِباأَْح�َضِن َما َكاُنواْ َيْعَمُلوَن« )النحل: 97(.

وم���ن اأعظ���م االأعم���ال ال�ضاحلة يف ه���ذه االأيام املحافظة عل���ى �ضالة اجلماع���ة، واالإكثار من قيام 

الليل والنوافل، قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »عليك بكرثة ال�ضجود هلل، فاإنك ال ت�ضجد هلل 

�ضجدة اإال رفعك اهلل بها درجة، وحط عنك بها خطيئة«.

وت�ضتحب يف هذه االأيام ال�ضدقة، فهي مر�ضاة للرب عز وجل، وفيها اإدخال لل�ضرور على الفقراء 

وامل�ضاك���ني، بتفري���ج همومهم، فعن معاذ بن جبل ر�ضي اهلل عنه قال: قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه 

و�ضلم: »اأال اأدلك على اأبواب اخلري؟ ال�ضوم جنة، وال�ضدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار«.

اٍم  يَّ
ِ يِف اأَ

َّ
كم���ا ُي�ضتح���ب يف ه���ذه االأيام االإكثار من ذكر اهلل تعاىل، ق���ال عز وجل: »َوَيْذُكُروا ا�ْض���َم اهلل

ْعُلوَماٍت« )احلج: 28( وهذه االأيام املعلومات هي اأيام ع�ضر ذي احلجة قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه  مَّ

و�ضل���م: »م���ا م���ن اأيام اأعظم عن���د اهلل وال اأحب اإليه من العمل فيهن من ه���ذه االأيام الع�ضر، فاأكرثوا 

فيهن من التهليل والتكبري والتحميد«.

ن�ضاأل اهلل الكرمي قبول الطاعات واملر�ضاة والفوز باجلنات.


