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1( كتــاب صفــة حجــة النــي صلــٰى هللا عليــه وســلم للشــيخ عبــد العزيــز الطريفــي هــو شــرح لحديــث جابــر، وهــو 
حديــث جليــل القــدر، طويــل مفصــل، شــرحُه فــي مئــي صفحــة.

......................................................................................................................................................
2( اعتــٰى األئمــة بحديــث جابــر شــرحًا وبســطًا، منهــم ابــن المنــذر، شــرحه فــي جــزء وخــّرج منــه مئــة وخمســن 

فائــدة.
......................................................................................................................................................
المناســك أدق مــا فــي  تيميــة رحمــه هللا: علــم  ابــن  قــال شــيخ اإلســام  أحــكام دقيقــة،  المناســك  أحــكام   )3

العبــادات.
......................................................................................................................................................
4( الـحـج مــن مبانــي اإلســام وهــو مــن أعظــم مكفــرات الذنــوب )مــن ـحـج فلــم يرفــث ولــم يفســق رجــع مــن 

ذنوبــه كيــوم ولدتــه أمــه( متفــق عليــه.
......................................................................................................................................................
5( يجــب الحــج بمــال حــال، ومــن حــج بحــرام فحجــه غــر مــرور بــا خــاف، وال يجزئــه عنــد اإلمــام أحمــد أمــا جمهــور 

العلمــاء فرونــه مجزئــا لكنــه غــر مــرور.
......................................................................................................................................................
6( وـحـج الصــي صحيــح نفــا، ويكــون لــه حجــة كاملــة األجــر، لكنهــا ال تكفيــه عــن ـحـج الفريضــة، ويكفــي طــواف 

وســعي واحــد عــن الصــي وعــن حاملــه، إذا نــوٰى ذلــك.
......................................................................................................................................................
ّذن بالحــج قــدم المدينــة خلــق كثــر يريــدون الحــج مــع رســول هللا، قــال أهــل الســر: إن الذيــن حجــوا معــه 

ُ
7( لمــا أ

قرابــة مئــة وعشــرين ألفــًا، وهــذا تأكيــد علــٰى المبــادرة بالحــج للقــادر، ومشــروعية التنــادي لــه.
......................................................................................................................................................
8( ُيحــرم الحــاج مــن الميقــات )وهــو عقــد نيــة اإلحــرام بقلبــه وال يجهــر بلســانه( ولــو أحــرم مــن بلــده وكان بلــده 

دون الميقــات فإحرامــه صحيــح لكنــه خالــف الســنة.
......................................................................................................................................................
9( ومــن كان بيتــه بعــد الميقــات ودون حــدود الحــرم فإنــه ُيحــرم مــن داره إذا كان عازًمــا للـحـج فــي بيتــه، وال 

يذهــب للميقــات ســواء كان ذلــك فــي الـحـج أو فــي العمــرة.
......................................................................................................................................................
10( مــن أراد اإلحــرام وهــو مــن أهــل مكــة فلُيحــرم مــن بيتــه، هــذا فــي الحــج، أمــا فــي العمــرة فعليــه أن يخــرج 

مــن حــدود الحــرم فيحــرم مــن هنــاك.



2

11( الُغســل عنــد اإلحــرام ســنة متأكــدة، نقــل ابــن المنــذر اإلجمــاع علــٰى اســتحبابه، وهــو آكــد مــن غســل الجمعــة 
عنــد اإلمــام مالــك رحمــه هللا.

......................................................................................................................................................
12( يجــوز للمحــرم غســل رأســه بعــد إحرامــه بالمــاء والصابــون، وهــو قــول عامــة الفقهــاء، إال مالــكًا رحمــه هللا 

فقــد كرهــه.
......................................................................................................................................................
إزاره  يطّيــب  يطّيــب جســده وشــعره وال  النســك،  فــي  قبــل دخولــه  إحرامــه  عنــد  التطيــب  للمحــرم  ُيشــرع   )13

ورداءه.
......................................................................................................................................................
14( األفضــل للمحــرم أن يجعــل إحرامــه بعــد صــاة فريضــة، فــإن لــم يصــادف وقــت فريضــة فــا ينبغــي أن يصلــي 
ركعتــن لإلحــرام، هــذا هــو الصــواب، ألن النــي صلــٰى هللا عليــه وســلم وأصحابــه فعلــوه بعــد الفريضــة، ولــم 

ــل لإلحــرام. يثبــت أنهــم تعمــدوا التنفُّ
......................................................................................................................................................
15( ومحظورات اإلحرام هي: حلق الشعر، قص األظفار، مس الطيب، تغطية الرأس )للرجل(، لبس المخيط 

)للرجل(، الصيد، خطبة لنكاح، الجماع.
......................................................................................................................................................
16( ويجوز للُمحرم أن يحك رأسه وبقية جسده، ُسئلت عائشة عن حك الرأس، فقالت: )نعم ليحّكه وليشّدد، 

ولو ُربطت يداي لحككت رأسي برجلي( !.
حُكك رأسك حىٰت يخرج العظم !.

ُ
وسئل األعمش عن ذلك فقال: أ

......................................................................................................................................................
17( تغطية الرأس من محظورات اإلحرام، واختلف العلماء في تغطية الوجه للمحرم، والصواب جوازه ألن 

لفظ )وال تخّمروا وجهه( في الحديث لفظ شــاذ.
......................................................................................................................................................
18( وفــي ســن البيهقــي عــن جابــر )يغتســل المحــرم ويغســل ثيابــه ويغطــي أنفــه مــن الغبــار ويغطــي وجهــه 

إذا نــام(.
......................................................................................................................................................
19( ومــن محظــورات اإلحــرام للمــرأة: النقــاب، فــا يجــوز لهــا أن تنتقــب وقــت إحرامهــا إال عنــد الرجــال األجانــب، 
فــإن كان هنــاك رجــال فعليهــا أن تغطــي وجههــا بغــر النقــاب إن وجــدت، وإن لــم تجــد إال نقاًبــا تنتقــب وال حــرج 

وال فديــة عليهــا.
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20( ُيســتحب للمحــرم قبــل إحرامــه قــص الظفــر والشــارب وحلــق اإلبــط والعانــة ألنــه أظهــر لامتثــال قبــل اإلحــرام 
وهــو مثــل تأخــر الصائــم ســحوره، حــىٰت يظهــر اإلمســاك.

......................................................................................................................................................
21( ُيســتحب للمحــرم لبــس إزار ورداء أبيضــن، حكــٰى اإلجمــاع علــٰى اســتحباب ذلــك ابــن المنــذر لحديــث )البســوا 

البيــاض فإنــه مــن خــر ثيابكــم(، ولــو لبــس غــر ذلــك مــن األلــوان فــا بــأس إال الحريــر ولــون الشــهرة.
......................................................................................................................................................
22( والصواب أنه ال يجب علٰى المحرم الدم إال ما دل عليه الدليل فقط: دم التمتع والقران واإلحصار وحلق 

الرأس والجماع وجزاء الصيد.
......................................................................................................................................................
23( ويشــرع التســبيح والتحميد والتكبر قبل اإلهال »أي قبل قوله اللهم لبيك حجا أو عمرة« لحديث )حمد 

وســبح وكــر ثــم أهــل بحــج وعمــرة(.
......................................................................................................................................................
24( وتستحب التلبية وأوجب مالك علٰى تاركها دما وال دليل علٰى ذلك، وكان سعيد بن جبر يوقظ النائمن 

فيقــول: لبــوا فإنهــا زينــة الحاج.
......................................................................................................................................................
تلــي بصــوت يســمعه مــن حولهــا مــن النســاء، وال ترفــع صوتهــا عنــد الرجــال، فــإن أمنــت الفتنــة  25( المــرأة 

لفعــل عائشــة. الصــوت  رفــع  بصوتهــا فلهــا 
......................................................................................................................................................
26( والمتمتــع يقــول عنــد اإلحــرام )لبيــك عمــرة( والقــارن )لبيــك عمــرة وحجــا( والمفــرد )لبيــك حجــا( والمعتمــر 

يقــول كمــا يقــول المتمتــع.
......................................................................................................................................................
27( والتلفــظ باإلحــرام بالنســك يكــون مــرة واحــدة فقــط مثــل ) اللهــم لبيــك حجــا (، أمــا التلبيــة ) لبيــك اللهــم 

لبيــك... ( فُيشــرع تكرارهــا.
......................................................................................................................................................
28( ومــن خــاف عــدم القــدرة علــٰى إتمــام الـحـج فليشــرط عنــد اإلحــرام فيقــول )فــإن حبســي حابــس فمحلــي 
حيــث حبســتي( وأمــا مــن لــم يخــف فــا يشــرط، والمقصــود بالخــوف خــوف العــدو أو المــرض أو فقــد الرفقــة.
......................................................................................................................................................
29( وفائــدة االشــراط أن مــن اشــرط ثــم لــم يتمكــن مــن إتمــام حجــه فإنــه يقطعــه وال دم عليــه، أمــا مــن لــم 

يشــرط فإنــه يذبــح دمــا.
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30( واالشــراط ُيشــرع لمــن خشــي حصــول مانــع لــه مــن إتمــام الحــج، أمــا مــن حيــث الجــواز فــإن االشــراط جائــز 
للجميــع، حــىٰت لــو لــم يخــف علــٰى نفســه.

......................................................................................................................................................
31( وأفضــل األنســاك: التمتــع، ثــم القــران، ثــم اإلفــراد، هــذا علــٰى الصحيــح مــن أقــوال العلمــاء، وعلــٰى كل حــال 
فالحــاج مخــر بــن الثاثــة، وإفــراد العمــرة بســفر والـحـج بســفر أفضــل مــن التمتــع، ومــن لــم يفــرد عمــرة بســفر 

قبــل الحــج فاألفضــل التمتــع، ومــن ســاق الهــدي فاألفضــل لــه القــران.
......................................................................................................................................................
32( وكان صلــٰى هللا عليــه وســلم يغتســل إلحرامــه، فــإذا دخــل مكــة بــات بــذي طــوٰى ثــم اغتســل مــرة أخــرٰى 

ودخــل مكــة نهــارًا.
......................................................................................................................................................
33( وال يشــرع للحــاج وال للمعتمــر إذا دخــل بيــت هللا أو إذا رأٰى الكعبــة أن يقــول ذكــرًا خاصــًا بذلــك وال أن يرفــع 

يــده أو يشــر بهــا.
......................................................................................................................................................
34( ومــا ُروي مــن دعــاء رؤيــة الكعبــة )اللهــم زد هــذا البيــت تشــريفا وتعظيمــا وتكريمــا ومهابــة، وزد مــن 

الــخ( حديــث معضــل واٍه. شــّرفه... 
......................................................................................................................................................
35( وروي عــن عمــر أنــه كان أذا رأٰى البيــت قــال ) اللهــم أنــت الســام ومنــك الســام... الــخ ( وال يصــح فــي ذلــك 

عــن الصحابــة والتابعــن شــيء.
......................................................................................................................................................
36( وتحيــة البيــت الطــواف، فــا يصلــي عنــد دخولــه ركعتــن لكــن إن دخــل البيــت لغــر ـحـج وال عمــرة وأراد أن 

يجلــس فليصــل ركعتــن لعمــوم األدلــة.
......................................................................................................................................................
37( إذا أحرم الحاج أو المعتمر فإنه يلي ويستمر في التلبية حىٰت يصل إلٰى حدود الحرم ثم يقطع التلبية.

......................................................................................................................................................
38( وإذا فــرغ المفــرد وكــذا القــارن مــن طــواف القــدوم والســعي فإنــه يســتأنف التلبيــة، أمــا المتمتــع فإنــه 

يســتأنف التلبيــة إذا أحــرم بالـحـج.
......................................................................................................................................................
39( وأركان الحــج أربعــة: اإلحــرام والطــواف والســعي والوقــوف بعرفــة، ومــا عــدا ذلــك فمــردد بــن الشــرطية 

والوجــوب واالســتحباب.
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40( وتشــرع الطهــارة للطــواف لكنهــا ال تجــب علــٰى الصحيــح مــن أقــوال العلمــاء ولــم يصــح فــي األمــر بهــا حديــث، 
وهــو قــول جماعــة مــن الســلف.

......................................................................................................................................................
41( واســتام الحجــر األســود ســنة عنــد بدايــة كل شــوط، فــإن لــم يســتطع إال أن يلمســه بيــده أو بعصــاه فإنــه 

يلمســه بيــده أو بعصــاه ثــم يقبــل يــده أو عصــاه.
......................................................................................................................................................
42( والزحــام علــٰى الحجــر جائــز مــا لــم يــؤذ المســلمن، فقــد زاحــم ابــن عمــر مــرة عنــد الحجــر حــىٰت أرعــف أنفــه ثــم 

غســله، فــإن آذٰى غــره لــم يجــز، ولــذا فــإن ابــن عمــر زاحــم مــرة ثــم تركــه.
......................................................................................................................................................
43( وإذا لم يســتطع مس الحجر األســود فإنه يشــر بيده إليه مرة واحدة بدون أن يســتقبله أو يتوقف أمامه 

ويقــول )هللا أكــر( مــرة واحــدة.
......................................................................................................................................................
44( ويقــول إذا اســتلم الحجــر بيــده أو أشــار إليــه )هللا أكــر( أمــا بســم هللا فلــم يــرد فيهــا حديــث صحيــح ولــو 

قالهــا فــا بــأس لفعــل ابــن عمــر.
......................................................................................................................................................
45( وجــاء عــن بعــض الســلف أنهــم كانــوا يســجدون علــٰى الحجــر )وذلــك بوضــع الجبهــة عليــه( ولــم يثبــت عــن 

النــي صلــٰى هللا عليــه وســلم أنــه فعــل ذلــك.
......................................................................................................................................................
46( وُيســن اســتام الركــن اليمانــي ولكــن ال ُيقّبلــه وال يكــّر عنــد اســتامه، فــإن لــم يتيســر لــه اســتامه فإنــه ال 

ُيشــر إليــه وال يكــّر.
......................................................................................................................................................
47( وُيســن الَرَمــل فــي طــواف القــدوم، والرمــل هــو الجــري الخفيــف فــي األشــواط الثاثــة األول فقــط، أمــا 

المــرأة فــا ترمــل بإجمــاع العلمــاء.
......................................................................................................................................................
ُيظِهــر كتفــه  أن  القــدوم، واالضطبــاع هــو  فــي طــواف  الرجــل  أن يضطبــع  العلمــاء  مــن  48( واســتحب كثــر 

األيســر. علــٰى كتفــه  األيمــن ويرمــي طــرف ردائــه 
......................................................................................................................................................
49( وليــس هنــاك أدعيــة خاصــة بالطــواف إال )ربنــا آتنــا فــي الدنيــا حســنة وفــي اآلخــرة حســنة وقنــا عــذاب النــار( 

يقولــه بــن الركــن اليمانــي والحجــر األســود. حديــث حســن
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50( ويذكــر هللا فــي طوافــه مســتغفًرا ومســبًحا ومكــًرا ومهلــًا وحامــًدا وداعًيــا بخــري الدنيــا واآلخــرة، وال 
بــأس بالحديــث المبــاح مــع النــاس فــي الطــواف. 

......................................................................................................................................................
51( والُملــَزم موضــٌع مــن الكعبــة بــن الحجــر األســود والبــاب كانــوا يقصدونــه للدعــاء يضعــون عليــه صدورهــم 

ووجوههــم ويــرون أنــه موضــع إجابــة.
......................................................................................................................................................
52( وال يثبــت عــن النــي صلــٰى هللا عليــه وســلم فــي الدعــاء عنــد الملــزم شــيء وإنمــا ثبــت عــن بعــض الســلف 

كابــن عبــاس، فمــن الــزم فــا بــأس عليــه.
......................................................................................................................................................
وصــاة  الطــواف  بــن  ِذكــٌر  يــرد  ولــم  خلفــه  ليصلــي  إبراهيــم  مقــام  يأتــي  فإنــه  الطــواف  مــن  فــرغ  وإذا   )53
الركعتــن، وأمــا قــراءة النــي صلــٰى هللا عليــه وســلم لآليــة: )واتخــذوا مــن مقــام إبراهيــم مصلــٰى( فإنمــا قرأهــا 

بالقــرآن علــٰى عملــه. اســتدالاًل 
......................................................................................................................................................
54( والذي يظهر -وهللا أعلم- أن صاة ركعي الطواف سنة وليست بواجب، وهو قول جمهور العلماء.
......................................................................................................................................................
55( واألولــٰى أن يصلــي ركعــي الطــواف خلــف مقــام إبراهيــم ولــو صاهمــا بعيــدا عنــه فــي أي مــكان أو جهــة 

فــي المســجد وخارجــه فــإن ذلــك ُيجــزئ، حكــٰى اإلجمــاع علــٰى ذلــك ابــن عبدالــر وغــره.
......................................................................................................................................................
56( ورد فــي حديــث جابــر أن الســنة قــراءة )الكافــرون( و )اإلخــاص( فــي ركعــي الطــواف والصــواب أن ذلــك 
ُمــدَرٌج فــي الحديــث وال يصــح مرفوعــا، ولــو قــرأ بهمــا أو بغرهمــا فاألمــر ســواء، واألولــٰى بالركعتــن التخفيــف.
......................................................................................................................................................
57( والســعي بــن الصفــا والمــروة ركــن مــن أركان الـحـج علــٰى الصحيــح مــن أقــوال العلمــاء وهــذا هــو قــول 

الجمهــور، وقــال أبــو حنيفــة بــل هــو واجــب ال ركــن.
......................................................................................................................................................
بالطــواف، أمــا  بالتطــوع  الدليــل  بــه دليــل، وإنمــا جــاء  يــرد  لــم  58( والتطــوع بالســعي مــن غــر ـحـج وال عمــرة 

فقــط. والعمــرة  الـحـج  فــي  مشــروع  فهــو  الســعي 
وُيسن لمن سعٰى أن يصعد الصفا، وُتسن له رؤية الكعبة، واستقبالها ويقول الذكر الوارد.

......................................................................................................................................................
59( يقــول علــٰى الصفــا )ال إلــه إال هللا وحــده ال شــريك لــه لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو علــٰى كل شــيء قديــر ال إلــه
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إال هللا وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده(.
......................................................................................................................................................
60( بعدمــا يقــول الذكــر الــذي ذكرنــاه آنفــًا علــٰى الصفــا: يدعــو بمــا شــاء، يفعــل ذلــك ثــاث مــرات ولــم يثبــت عــن 

النــي صلــٰى هللا عليــه وســلم دعــاء علــٰى الصفــا غــره.
......................................................................................................................................................
61( ومــن الســنة أن يرفــع يديــه عنــد الدعــاء علــٰى الصفــا، لحديــث أبــي هريــرة مرفوعــا: فطــاف صلــٰى هللا عليــه 

وســلم وســعٰى ورفــع يديــه علــٰى الصفــا.
......................................................................................................................................................

62( يفعل علٰى المروة كما فعل علٰى الصفا كاستقبال الكعبة ورفع اليدين والذكر والدعاء.
......................................................................................................................................................
63( يشــتغل أثنــاء الســعي بمــا شــاء مــن ذكــر ودعــاء ولــم يثبــت فيــه شــيء خــاص، أمــا مــا يصنعــه البعــض مــن 

تحديــد دعــاء مخصــوص لــكل شــوط فهــذا بدعــة.
......................................................................................................................................................
64( وُيشــرع للمتمتــع اإلحــرام بالـحـج يــوم الرويــة وهــو اليــوم الثامــن وُيســن أن يصلــي بمــٰى الظهــر والعصــر 

والمغــرب والعشــاء وفجــر يــوم عرفــة.
......................................................................................................................................................
65( والمبيــت بمــٰى يــوم الرويــة ليلــة عرفــة ُســّنة، ومــن الُســّنة أيضــًا أن ينتظــر قبــل انصرافــه لعرفــة حــىٰت تطلــع 

الشــمس وترتفــع ثــم يذهــب إلــٰى عرفــة.
......................................................................................................................................................
66( ُتســن التلبيــة والتكبــر عنــد التوجــه مــن مــٰى إلــٰى عرفــة قــال ابــن عمــر )غدونــا مــع النــي إلــٰى عرفــات منــا 

الملــي ومنــا المكــر(.
......................................................................................................................................................
67( الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج باإلجماع، قال صلٰى هللا عليه وسلم ) الحج عرفة ( قال وكيع: هذا 

الحديث أم المناسك.
......................................................................................................................................................
68( ال ينبغــي اإلكثــار مــن المواعــظ فــي الحــج، ألن الســنة االنشــغال بالدعــاء والذكــر والتضــرع والنــي صلــٰى هللا 

عليــه وســلم لــم يخطــب النــاس إال أربــع مــرات.
......................................................................................................................................................

69( كان بعض الصحابة يغتسلون لدخول عرفة، ثبت ذلك عن عبدهللا بن عمر وغره رضي هللا عنهم.
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بــل يجــب عليــه دم،  لــم يصــح حجــه عنــد مالــك، وقيــل  إلــٰى مزدلفــة قبــل الغــروب  70( مــن انصــرف مــن عرفــة 
أنــه خالــف الســنة. تــام وال شــيء عليــه إال  والصــواب أن حجــه صحيــح 

......................................................................................................................................................
يــوم عرفــة تحديــد شــيء  إلــٰى مــا بعــد غــروب الشــمس، وال يصــح فــي الدعــاء  71( والُســنة الوقــوف بعرفــة 

قلــت...( مرســل مــا  )وأفضــل  معــن، وحديــث 
......................................................................................................................................................
72( ويصلــي الظهــر والعصــر -فــي عرفــة - جمًعــا وقصــًرا فــي وقــت األولــٰى حــىٰت يتفــرغ للذكــر والدعــاء ولكونــه 

مسافًرا.
......................................................................................................................................................
73( والصــواب أنــه ال ُيشــرع صــوُم عرفــة للحــاج حــىٰت وإن كان قــادرًا علــٰى الصــوم، ألن النــي صلــٰى هللا عليــه 

وســلم لــم يصمــه وال الخلفــاء الراشــدون.
......................................................................................................................................................


