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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

هدمحِهللا ، ن دمورِ إِنَّ الْحرش نوذُ بِاِهللا معنو ، هرفغتسنو ، هنيعتسنا ،   ، وفُِسـنأَن
ــا  ــيئَات أَعمالنــــــ ــن ســــــ  . ومــــــ

ــه ــده اُهللا فَــالَ مضــلَّ لَ هي ــنم ــاد لْ فَــالَ هــل ضي ــنمو ،ــه  . ي لَ

 . وحده الَ شرِيك لَه ، وأَشهد أَنَّ محمداً عبده ورسـولُه  وأَشهد أَنْ الَ إِله إِالَّ اُهللا

 ". تمـوتن إِالَّ وأَنـتم مسـلمونَ    يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اَهللا حق تقَاتـه والَ "

زوجها وبـثَّ   اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها الناسيا أَيها "
تساءلونَ بِه واَألرحام إِنَّ اَهللا كَانَ علَيكُم  منهما رِجاالً كَثريا ونِساًء واتقُوا اَهللا الَّذي

  "رقيبا
"ا الَّذها أَيالًيقُولُوا قَوقُوا اَهللا ووا اتنآم ين  لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصا . ييددس

نمو كُموبا ذُنيمظا عزفَو فَاز فَقَد ولَهسراَهللا و عطي" 

قد حاز على أفلح من اقتناه وفاز, ألنه حقاٌ , كتاب جامع ممتازبني أيدينا : بعد أَما
وهذه حقيقةٌ ال جماز, فهوجامع لفقه وفتـاوى واختيـارات    مرتبة الشرف بامتياز, 

  ىف فقه وفتاوى احلج والعمرة البن باز  العالمة ابن باز, لذا مسيته باجلامع املمتاز
  

 

  

  
 
 
  
 
 

  
   

 أبو عبد الرمحن أمحد مصطفى
  الطريق إىل اجلنة شبكةاملشرف العام على 

ganna.com٢www.way  
dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.com 

 

  ق الطبع لكل مسلم عدا من غير فيه أو استخدمه ىف أغراض جتارية)(حقو 
 

رأ دعا لياأموت ويبقى كل ما كتبته       فياليت من ق  

 عسى اإلله أن يعفو عـىن     ويغفر ىل سوء فعالـيا
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(١) 
  

نصائح وتوجيهات 
  يف احلج
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  )١(وصايا للحجاج والزوار 

هللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومـن اهتـدى   بسم اهللا، واحلمد 
  داه. 

أما بعد: فإىل حجاج بيت اهللا احلرام أقدم هذه الوصايا عمالً بقول اهللا سبحانه: "وتعـاونوا  
، وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: " الدين النصيحة" قيل : ملن يـا   )٢(على الرب والتقوى" 
  .  )٣("هللا ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم" رسول اهللا، قال: 

: الوصية بتقوى اهللا تعاىل يف مجيع األحوال ، والتقوى هي مجاع اخلري وهي وصية اهللا األوىل
سبحانه ووصية رسوله صلى اهللا عليه وسلم، قال اهللا تعاىل: "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي 

"ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ، وقال سبحانه:  )٤(خلقكم من نفس واحدة" 
، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يوصي يف خطبه كثرياً بتقوى اهللا  )٥(وإياكم أن اتقوا اهللا" 

. وحقيقة التقوى أداء ما افترض اهللا على العبد وترك ما حرم اهللا عليه عن إخالص هللا وحمبة 
الذي شرعه اهللا لعباده على لسان رسوله  له ورغبة يف ثوابه وحذر من عقابه على الوجه

وهو أحد علماء  -رضي اهللا عنه–حممد صلى اهللا عليه وسلم. قال عبد اهللا بن مسعود 
أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورضي عنهم: "تقوى اهللا حق تقاته أن يطاع فال 

–ر بن عبد العزيز يعصى ، ويذكر فال ينسى ، ويشكر فال يكفر " . وقال أمري املؤمنني عم
: "ليست تقوى اهللا بصيام النهار وال قيام الليل والتخليط فيما بني ذلك، ولكن  -رمحه اهللا

تقوى اهللا أداء ما افترض اهللا وترك ما حرم اهللا ، فمن رزق بعد ذلك خرياً فهو خري على 
ي أن تعمل : "تقوى اهللا سبحانه ه -رمحه اهللا–خري" . وقال طلق بن حبيب التابعي اجلليل 

                                           
  هـ  ١٣٩٨)نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية السنة احلادية عشرة، العدد الثاين غرة ذي احلجة عام  ١(
    ٢٢)سورة املائدة ، اآلية  ٢(
، ومسلم يف (اإلميان) باب بيان أن الـدين  ١٦٤٩٩لداري برقم )رواه اإلمام أمحد يف (مسند الشاميني) حديث متيم ا ٣(

   ٥٥النصيحة برقم 
   ١)سورة النساء ، اآلية  ٤(
   ١٣١)سورة النساء ، اآلية  ٥(
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بطاعة اهللا على نور من اهللا ترجو ثواب اهللا، وأن تترك معصية اهللا على نور من اهللا ختاف 
عقاب اهللا". وهذا كالم جيد ، ومعناه أن الواجب على املسلم أن يتفقه يف دين اهللا، وأن 
 يتعلم ما ال يسعه جهله، حىت يعمل بطاعة اهللا على بصرية، ويدع حمارم اهللا على بصرية،

وهذا هو حتقيق العمل بشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، فإن الشهادة األوىل 
تقتضي اإلميان باهللا وحده، وختصيصه بالعبادة دون كل ما سواه، وإخالص مجيع األعمال 

لوجهه الكرمي، رجاء رمحته وخشية عقابه، والشهادة الثانية تقتضي اإلميان برسول اهللا صلى 
عليه وسلم، وأنه رسول اهللا إىل مجيع اجلن واإلنس، وتصديق أخباره واتباع شريعته اهللا 

واحلذر مما خالفها. وهاتان الشهادتان مها أصل الدين وأساس امللة، كما قال اهللا تعاىل: 
"شهد اهللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولوا العلم قائماً بالقسط ال إله إال هو العزيز احلكيم" 

، وقال عز وجل:  )٢(، وقال سبحانه: "وإهلكم إله واحد ال إله إال هو الرمحن الرحيم"  )١(
"قل يا أيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعاً الذي له ملك السموات واألرض ال إله إال هو 
حييي ومييت فآمنوا باهللا ورسوله النيب األمي الذي يؤمن باهللا وكلماته واتبعوه لعلكم تدون" 

  ، واآليات يف هذا املعىن كثرية. )٣(
  

أوصي مجيع احلجاج والزوار وكل مسلم يطلع على هذه الكلمة باحملافظـة علـى    الثانية :
الصلوات اخلمس يف أوقاا والعناية ا وتعظيم شأا والطمأنينة فيها؛ ألا الركن األعظـم  

ب عنه املسلم من عمله يـوم  بعد الشهادتني، وألا عمود اإلسالم، وألا أول شيء حياس
القيامة، وألن من تركها فقد كفر ؛ قال اهللا سبحانه وتعاىل: "وأقيموا الصالة وآتوا الزكـاة  

، وقال عز وجل: "حافظوا على الصلوات والصـالة   )٤(وأطيعوا الرسول لعلكم ترمحون" 

                                           
   ١٨)سورة آل عمران ، اآلية  ١(
    ١٦٣)سورة البقرة ، اآلية  ٢(
   ١٥٨)سورة األعراف، اآلية  ٣(
    ٥٦)سورة النور ، اآلية  ٤(
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ن هم يف صـالم  ، وقال جل شأنه: "قد أفلح املؤمنون. الذي )١(الوسطى وقوموا هللا قانتني" 

إىل أن قال سبحانه: "والذين هم على صلوام حيـافظون . أولئـك هـم     )٢(خاشعون" 
، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: "  )٣(الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون" 

أخرجه مسلم يف صحيحه، وقال أيضاً عليه  )٤(بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة" 
خرجه اإلمـام   )٥(صالة والسالم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر" ال

أمحد وأهل السنن بإسناد صحيح،وخرجه اإلمام أمحد بإسناد حسن عن عبد اهللا بن عمرو بن 
العاص رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: "من حافظ على الصالة كانت له 

وجناة يوم القيامة، ومن مل حيافظ عليها مل يكن له نور وال برهـان وال جنـاة،    نوراً وبرهاناً
   )٦(وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأيب بن خلف". 

قال بعض أهل العلم يف شرح هذا احلديث: وإمنا حيشر من ضيع الصالة مع هؤالء الكفرة؛ 
الزعامة، فيكون شـبيهاً بفرعـون، وإمـا أن    ألنه إما أن يضيعها تشاغالً بالرياسة وامللك و

يضيعها تشاغالً بأعمال الوزارة والوظيفة، فيكون شبيهاً امان وزيـر فرعـون، وإمـا أن    
يضيعها تشاغالً بالشهوات وحب املال والتكرب على الفقراء، فيكون شبيهاً بقارون الـذي  

واملعامالت الدنيوية، فيكون خسف اهللا به وبداره األرض، وإما أن يضيعها تشاغالً بالتجارة 
شبيهاً بأيب بن خلف تاجر كفار مكة، فنسأل اهللا العافية من مشاة أعدائه. ومن أهم أركان 
الصالة اليت جيب على املسلم رعايتها والعناية ا والطمأنينة يف ركوعها وسجودها وقيامها 

وال شك أن الطمأنينة من  وقعودها، وكثري من الناس يصلي صالة ال يعقلها وال يطمئن فيها،
أهم أركان الصالة، فمن مل يطمئن يف صالته فهي باطلة. وكان النيب صلى اهللا عليه وسـلم  

                                           
    ٢٣٨رة ، اآلية )سورة البق ١(
   ٢، ١)سورة املؤمنون ، اآليتان  ٢(
   ١١ -٩)سورة املؤمنون ، اآليات  ٣(
   ٨٢)رواه مسلم يف (اإلميان) باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة برقم  ٤(
    ٢٦٢١)رواه الترمذي يف (اإلميان) باب ما جاء يف ترك الصالة برقم  ٥(
  .   ٦٥٤٠ند املكثرين من الصحابة) مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص برقم )رواه اإلمام أمحد يف (مس ٦(
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إذا ركع استوى يف ركوعه وأمكن يديه من ركبتيه وهصر ظهره وجعل رأسه حيالـه، ومل  

كل  يرفع رأسه حىت يعود كل فقار إىل مكانه، وإذا رفع رأسه من الركوع اعتدل حىت يرجع
فقار يف مكانة، وإذا سجد اطمأن يف سجوده حىت يرجع كل فقار إىل مكانة ، وإذا جلـس  
بني السجدتني اعتدل حىت يرجع كل فقار إىل مكانه، وملا رأى صلى اهللا عليه وسلم بعـض  
الناس ال يطمئن يف صالته أمره باإلعادة، وقال له: "إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء ، مث 

بلة فكرب، مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن، مث اركع حىت تطمئن راكعاً، مث ارفـع  استقبل الق
حىت تعتدل قائماً، مث اسجد حىت تطمئن ساجداً، مث ارفع حىت تطمئن جالساً، مث اسجد حىت 

  أخرجه الشيخان يف الصحيحني.  )١(تطمئن ساجداً، مث افعل ذلك يف صالتك كلها" 
أن الواجب على املسلم أن يعظم هذه الصالة ويعتين ـا   فهذا احلديث الصحيح يدل على

ويطمئن فيها حىت يؤديها على الوجه الذي شرعه اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، وينبغي 
أن تكون الصالة للمؤمن راحة قلب ، ونعيم روح، وقرة عني، كما قال النيب صلى اهللا عليه 

من أهم واجبات الصالة يف حق الرجال أداؤها . و )٢(وسلم: "وجعلت قرة عيين يف الصالة" 
يف اجلماعة؛ ألن ذلك من أعظم شعائر اإلسالم، وقد أمر اهللا بذلك ورسوله، كما قال عـز  

، وقال سبحانه يف صـالة   )٣(وجل: "وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعني" 
م معك وليأخذوا أسـلحتهم  اخلوف: "وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم طائفة منه

فإذا سجدوا فليكونوا من وراءكم ولتأت طائفة أخرى مل يصلوا فليصلوا معك وليأخـذوا  
اآلية. فأوجب اهللا سبحانه على املسلمني أداء الصالة يف اجلماعة يف  )٤(حذرهم وأسلحتهم" 

علـى   حال اخلوف، فيكون وجوا عليهم يف حال األمن أشد وآكد. وتدل اآلية املذكورة

                                           
، ومسلم يف (الصالة) باب وجوب قراءة ٦٢٥١)رواه البخاري يف (االستئذان) باب من رد فقال: عليك السالم برقم  ١(

  .  ٣٩٧الفاحتة يف كل ركعة برقم 
، والنسائي يف (عشـرة  ١١٨٨٤) مسند أنس بن مالك برقم )رواه اإلمام أمحد يف (باقي مسند املكثرين من الصحابة ٢(

  .  ٣٩٤٠النساء) باب حب النساء برقم 
   ٤٣)سورة البقرة، اآلية  ٣(
   ١٠٢)سورة النساء ، اآلية  ٤(
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وجوب اإلعداد للعدو واحلذر من مكائده، كما قال سبحانه: "وأعدوا هلم ما استطعتم من 

  اآلية.  )١(قوة " 
فاإلسالم دين العزة والكرامة والقوة واحلذر واجلهاد الصادق، كما أنه دين الرمحة واإلحسان 

ور مكن اهللا هلم يف واألخالق الكرمية والصفات احلميدة. وملا مجع سلفنا الصاحل بني هذه األم
األرض، ورفع شأم، وملكهم رقاب أعدائهم، وجعل هلم السيادة والقيادة، فلما غري مـن  
بعدهم غري اهللا عليهم، كما قال عز وجل: "إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم" 

الة فتقام، ، وصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: "لقد مهمت أن آمر بالص )٢(
مث آمر رجالً فيصلي بالناس، مث أنطلق معي برجال معهم حزم مـن حطـب إىل قـوم ال    

. وقال عليه الصالة والسالم : "من مسـع   )٣(يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوم بالنار" 
أن رجـالً   -رضي اهللا عنه–. وعن أيب هريرة  )٤(النداء فلم يأته فال صالة له إال من عذر" 

ال: يا رسول اهللا ، إنه ليس يل قائد يالئمين إىل املسجد، فهل يل مـن رخصـة أن   أعمى ق
. خرجـه   )٥(أصلي يف بييت، قال: "هل تسمع النداء بالصالة" ، قال: نعم، قال: "فأجب" 

  مسلم يف صحيحه. 
أما النساء فصالن يف بيون خري هلن، كما جاء بذلك اإلخبار عن رسول اهللا صـلى اهللا  

لم، وما ذاك إال ألن عورة وفتنة، ولكن ال مينعن من املساجد إذا طلنب ذلك؛ لقول عليه وس
. وقـد دلـت اآليـات     )٦(النيب صلى اهللا عليه وسلم: "ال متنعوا إماء اهللا مسـاجد اهللا"  

                                           
    ٦٠)سورة األنفال ، اآلية  ١(
    ١١)سورة الرعد ، اآلية  ٢(
، ومسلم يف (املسـاجد  ٢٤٢٠من البيوت برقم )رواه البخاري يف (اخلصومات) باب إخراج أهل املعاصي واخلصوم  ٣(

، وأبو داود يف (الصـالة) بـاب    ٦٥١ومواضع الصالة) باب فضل صالة اجلماعة وبيان التشديد يف التخلف عنها برقم 
  ، واللفظ له.   ٥٤٨التشديد يف ترك اجلماعة برقم 

   ٧٩٣ماعة برقم )رواه ابن ماجة يف (املساجد واجلماعات) باب التغليظ يف التخلف عن اجل ٤(
    ٦٥٣)رواه مسلم يف (املساجد ومواضع الصالة) باب جيب إتيان املسجد على من مسع النداء برقم  ٥(
) ، ومسلم يف (الصالة) باب خروج ٩٠٠)رواه البخاري يف (اجلمعة) باب هل على من مل يشهد اجلمعة غسل برقم ( ٦(

    ٤٤٢النساء إىل املساجد برقم 
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واألحاديث الصحيحة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أنه جيب علـيهن التسـتر   

إظهار الزينة، واحلذر من التعطر حني خروجهن؛ ألن ذلـك   والتحجب من الرجال، وترك
يسبب الفتنة ن؛ وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: "ال متنعوا إمـاء اهللا مسـجد اهللا،   

. ومعىن تفالت: أي ال رائحة هلن تفنت الناس. وقال صلى اهللا عليـه   )١(وليخرجن تفالت" 
رضـي اهللا   –. وقالت عائشة  )٢(د معنا العشاء" وسلم: "أميا امرأة أصابت خبوراً فال تشه

: "لو علم النيب صلى اهللا عليه وسلم ما أحدث النساء اليـوم ملـنعهن اخلـروج".     -عنها
فالواجب على النساء أن يتقني اهللا وأن حيذرن أسباب الفتنة من الزينة والطيب وإبراز بعض 

جال وخـروجهن إىل األسـواق،   احملاسن، كالوجه واليدين والقدمني حني اجتماعهن بالر
وهكذا يف وقت الطواف والسعي، وأشد من ذلك وأعظم يف املنكر كشفهن الرؤوس، ولبس 
الثياب القصرية اليت تقصر عن الذراع والساق؛ ألن ذلك من أعظم أسباب الفتنة ن؛ وهلذا 

إظهار بعض  . والتربج )٣(قال عز وجل: "وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل" 
حماسنهن. وقال عز وجل: "يا أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني علـيهن  

اآلية. واجللباب هو الثوب الذي تغطي به املرأة رأسها ووجهها وصدرها  )٤(من جالبيبهن " 
: أمـر اهللا نسـاء    -رضي اهللا عنهما–وسائر بدا. قال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس 

ؤمنني إذا خرجن من بيون يف حاجة أن يغطني وجوههن من فوق رؤوسهن باجلالليـب  امل
ويبدين عيناً واحدة. وقال تعاىل: "وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكـم  

  اآلية.  )٥(أطهر لقلوبكم وقلون" 
  

                                           
    ٩٣٦٢يف (مسند املكثرين من الصحابة) باقي مسند أيب هريرة برقم  )رواه اإلمام أمحد ١(
  ٤٤٤) باب خروج النساء إىل املساجد برقم الصالة)رواه مسلم يف ( ٢(
    ٣٣)سورة األحزاب ، اآلية  ٣(
    ٥٩)سورة األحزاب ، اآلية  ٤(
  .  ٥٣)سورة األحزاب ، اآلية  ٥(
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اء كاسيات عاريات وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم "صنفان من أهل النار مل أرمها بعد: نس

، مائالت مميالت ، على رؤوسهن مثل أسنمة البخت املائلة، ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها 
خرجه مسلم يف صحيحه.  )١(، ورجال بأيديهم سياط مثل أذناب البقر يضربون ا الناس" 

ن وقوله : كاسيات عاريات، فسر بأن كاسيات من نعم اهللا عاريات من شكرها، وفسر بأ
عليهن كسوة رقيقة أو قصرية ال تسترهن، فهن كاسيات باالسم والـدعوى عاريـات يف   
احلقيقة. وال ريب أن هذا احلديث الصحيح يوجب على النساء العناية بالتستر والتحجـب  

  واحلذر من أسباب غضب اهللا وعقابه. واهللا املستعان. 
  

خراج زكاة ماله إذا كان لديـه  أوصي مجيع احلجاج والزوار وكل مسلم بإ الوصية الثالثة:
مال جتب الزكاة فيه؛ ألن الزكاة من أعظم فرائض الدين، وهي الركن الثالث من أركـان  
اإلسالم. فاهللا سبحانه وتعاىل شرعها طهرة للمسلم وزكاة له وملاله وإحساناً للفقراء وغريهم 

م وتزكيهم ا" من أصناف أهل الزكاة ، كما قال عز وجل: "خذ من أمواهلم صدقة تطهره
وهي من شكر اهللا على نعمة املال، والشاكر موعود باألجر والزيادة، كما قال سبحانه:  )٢(

، وقال عز وجل : )٣("وإذ تأذن ربكم لئن شكرمت ألزيدنكم ولئن كفرمت إن عذايب لشديد"
. وقد توعد اهللا مـن مل يـؤد الزكـاة     )٤("فاذكروين أذكركم واشكروا يل وال تكفرون" 

لعذاب األليم، كما توعده سبحانه بأنه يعذبه مباله يوم القيامة. قال اهللا عز وجل : "والذين با
يكرتون الذهب والفضة وال ينفقوا يف سبيل اهللا فبشرهم بعذاب أليم. يوم حيمى عليها يف 
نار جهنم فتكوى ا جباههم وجنوم وظهورهم هذا ما كرتمت ألنفسكم فذوقوا ما كنـتم  

                                           
، ومسلم يف (اللباس والزينة ) بـاب  ٨٤٥١لصحابة) مسند أيب هريرة برقم )رواه اإلمام أمحد يف (مسند املكثرين من ا ١(

    ٢١٢٨النساء الكاسيات العاريات برقم 
    ١٠٣)سورة التوبة، اآلية:  ٢(
   ٧)سورة إبراهيم، اآلية  ٣(
    ١٥٢)سورة البقرة ، اآلية  ٤(
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. وصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف تفسري هذه اآلية الكرميـة: أن   )١(تكرتون" 

كل مال ال تؤدى زكاته فهو كرت يعذب به صاحبه يوم القيامة يف يوم كان مقداره مخسني 
  ألف سنة، مث يرى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار. 

هللا ويبادر بإخراج زكاته يف وقتها فالواجب على كل مسلم له مال جتب فيه الزكاة أن يتقي ا
يف أهلها املستحقني هلا، طاعة هللا ولرسوله، وحذراً من غضب اهللا وعقابه. واهللا سبحانه وعد 
املنفقني باخللف واألجر الكبري، كما قال سبحانه: "وما أنفقتم من شيء فهو خيلفه وهو خري 

وا مما جعلكم مستخلفني فيه فالـذين  ، وقال تعاىل: "آمنوا باهللا ورسوله وأنفق )٢(الرازقني" 
  .  )٣(آمنوا منكم وأنفقوا هلم أجر كبري" 

  
صيام رمضان، وهو من أعظم الفرائض على مجيع املكلفني مـن الرجـال    الوصية الرابعة:

والنساء ، وهو الركن الرابع من أركان اإلسالم ، قال اهللا سبحانه: "يا أيها الذين آمنوا كتب 
، مث فسر  )٤(تب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياماً معدودات" عليكم الصيام كما ك

هذه األيام املعدودات بعد ذلك بقوله سبحانه وتعاىل: "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 
هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو 

وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: "بين اإلسـالم علـى    ، )٥(على سفر فعدة من أيام أخر" 
مخس: شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، وإقام الصالة و، وإيتاء الزكاة، وصوم 

فهذا احلديث الصحيح يدل على مجيع الوصايا املتقدمـة وهـي    )٦(رمضان، وحج البيت" 
من أركان اإلسالم اليت ال يقوم بنـاؤه إال   الشهادتان والصالة والزكاة والصوم، وأا كلها

                                           
    ٣٥، ٣٤)سورة التوبة ، اآليتان  ١(
   ٣٩)سورة سبأ ، اآلية  ٢(
    ٧ديد ، اآلية )سورة احل ٣(
   ١٨٤، ١٨٣)سورة البقرة، اآليتان  ٤(
   ١٨٥)سورة البقرة، اآلية  ٥(
، ومسلم يف (اإلميان) باب بيان أركـان اإلسـالم    ٨)رواه البخاري يف (اإلميان) باب بين اإلسالم على مخس برقم  ٦(

  .  ١٦ودعائمه العظام برقم 
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عليها؛ فالواجب على كل مسلم ومسلمة تعظيم هذه األركان واحملافظة عليها واحلذر مـن  
كل ما يبطلها أو ينقص أجرها. واهللا سبحانه إمنا خلق الثقلني ليعبدوه سـبحانه، وأرسـل   

اعة رسوله صـلى اهللا  الرسل وأنزل الكتب من أجل ذلك. وعبادته هي توحيده وطاعته وط
عليه وسلم عن إخالص هللا سبحانه ، وحمبة له، وإميان به وبرسله، ورغبـة يف ثـواب اهللا،   
وحذر من عقابه؛ وبذلك يفوز العبد بالسعادة والنجاة يف الدنيا واآلخرة. وإمنـا أصـيب   

ر اهللا املسلمون يف هذه العصور األخرية بالذل والتفرق وتسليط األعداء بسبب تفريطهم يف أم
وعدم تعاوم على الرب والتقوى، كما قال عز وجل:"وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 

  .  )١(أيديكم ويعفو عن كثري" 
فنسأل اهللا أن جيمعهم على احلق ويوفقهم للتوبة النصوح، وأن يهديهم للعمل بكتابه وسـنة  

إليها، وإلزام شعوم  نبيه صلى اهللا عليه وسلم ، ويوفق حكامهم للحكم بشريعته والتحاكم
مبا أوجب اهللا، ومنعهم عن حمارم اهللا؛ حىت ميكن هلم يف األرض كما مكـن ألسـالفهم،   

  ويعينهم على عدوهم، إنه مسيع قريب. 
  

حج بيت اهللا احلرام، وهو الركن اخلامس من أركان اإلسالم، كما تقدم  :الوصية اخلامسة
لمة يستطيع السبيل إليه يف العمر مرة يف احلديث الصحيح، وهو فرض على كل مسلم ومس

. وقال )٢(واحدة، كما قال اهللا سبحانه: "وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً" 
، وقال صـلى اهللا عليـه    )٣(النيب صلى اهللا عليه وسلم : "احلج مرة، فمن زاد فهو تطوع" 

،  )٤(ربور ليس له جزاء إال اجلنـة"  وسلم : "العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما، واحلج امل

                                           
  ٣٠)سورة الشورى، آية  ١(
   ٩٧ية )سورة آل عمران ، اآل ٢(
، والدارمي يف (املناسك) بـاب  ٢٦٣٧)رواه اإلمام أمحد يف (مسند بين هاشم) بداية مسند عبد اهللا بن العباس برقم  ٣(

    ١٧٨٨كيف وجوب احلج برقم 
، ومسلم يف (احلج) باب يف فضل احلج والعمـرة  ١٧٧٣)رواه البخاري يف (احلج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم  ٤(

  ١٣٤٩ويوم عرفة برقم 
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.  )١(وقال عليه الصالة والسالم: "من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدتـه أمـه"   

فالواجب على حجاج بيت اهللا احلرام أن يصونوا حجهم عما حرم اهللا عليهم من الرفـث  
يكون حجهـم   والفسوق، وأن يستقيموا على طاعة اهللا ، ويتعاونوا على الرب والتقوى، حىت

مربوراً، وسعيهم مشكوراً. واحلج املربور هو الذي سلم من الرفث والفسوق واجلدال بغري 
حق، كما قال اهللا سبحانه: "احلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج فـال رفـث وال   

. ويدل على ذلك أيضاً قوله صلى اهللا عليه وسلم: "من حج  )٢(فسوق وال جدال يف احلج" 
فث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه" والرفث : هو اجلماع يف حـال اإلحـرام،   هللا فلم ير

  ويدخل فيه النطق بالفحش ورديء الكالم. والفسوق يشمل املعاصي كلها. 
فنسأل اهللا أن يوفق حجاج بيت اهللا احلرام لالستقامة على دينهم وحفظ حجهم مما يبطله أو 

دينه والتواصي حبقه والصرب عليه ، وأن يعيـذ   ينقص أجره، وأن مين علينا وعليهم بالفقه يف
اجلميع من مضالت الفنت ونزغات الشيطان ، إنه ويل ذلك والقادر عليه. وصلى اهللا وسلم 

  على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان . 

                                           
، ومسلم يف (احلج) باب فضل احلج والعمرة و يـوم  ١٥٢١)رواه البخاري يف (احلج) باب فضل احلج املربور، برقم  ١(

    ١٣٥٠عرفة برقم 
   ١٩٧)سورة البقرة، اآلية  ٢(
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  كتاب املناسك

  )١(احلكمة يف تشريع احلج وأحكامه وفوائده 
الرحيم ، واحلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني، والصالة والسالم على بسم اهللا الرمحن 

عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخليله وصفوته من عباده نبينا وإمامنا وسيدنا حممد بن عبد 
  اهللا ، وعلى آله وأصحابه ، ومن سلك سبيله ، واهتدى داه إىل يوم الدين. 

  أما بعد: 
ل على ما من به من هذا اللقاء يف خري بقعة بإخواين يف اهللا؛ للتواصي فإين أشكر اهللا عز وج

والتناصح باحلق، والتعاون على الرب والتقوى، والتذكري باهللا وحبقه، والتذكري ذه الشـعرية  
العظيمة شعرية احلج، وما فيها من اخلري العظيم، واملنافع الكبرية والعواقب احلميدة للمسلمني 

  يف كل مكان. 
فأسأله جل وعال أن جيعله لقاًء مباركاً، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا مجيعاً، وأن مينحنا الفقه يف 
دينه والثبات عليه، وأن يتقبل منا ومن سائر إخواننا حجاج بيت اهللا احلرام وغريهـم مـن   

  املسلمني، أسأل اهللا أن يتقبل منا مجيع أعمالنا اليت نتقرب ا إليه سبحانه وتعاىل. 
 أشكر أخي معايل الشيخ راشد الراجح مدير جامعة أم القرى ورئيس هذا النادي علـى  مث

هذه الدعوة هلذا اللقاء، وأسأل اهللا جل وعال أن يبارك يف جهوده ، وأن يعينه على كل خري 
  ، وأن جيعلنا وإياكم وإياه من اهلداة املهتدين ، إنه خري مسؤول . 

ظيم وفوائدها كثرية وحكمها متنوعة، ومن تأمل كتاب أيها األخوة : شعرية احلج أمرها ع
اهللا وتأمل السنة عن رسول اهللا عليه الصالة والسالم يف هذا املوضوع عرف عن ذلك الشيء 

  الكثري. 
ولقد شرع اهللا سبحانه هذه الشعرية لعباده ملا يف ذلك من املصاحل العظيمة ، والتعـارف ،  

، والتفقه يف الدين، وإعالء كلمـة اهللا، وتوحيـده ،    والتعاون على اخلري، والتواصي باحلق
  واإلخالص له، إىل غري ذلك من املصاحل العظيمة والفوائد اليت ال حتصى . 

                                           
  هـ  ١٤١٢)حماضرة لسماحة الشيخ بنادي مكة الثقايف األديب يف حج عام  ١(
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ومن رمحته سبحانه أن جعل احلج فرضاً على مجيع املسلمني يف مشارق األرض ومغارـا،   

عجماً، حكاماً وحمكـومني،  فاحلج فريضة عامة على مجيع املسلمني: رجاالً ونساًء ، عرباً و
مع االستطاعة، كما قال عز وجل: "وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً ومن 

. فاآلية الكرمية واضحة يف أن هذا احلج واجب على مجيع  )١(كفر فإن اهللا غين عن العاملني" 
  الناس مع االستطاعة. 

ليه وسلم عندما سئل: أيف كل عام يا رسول واحلج مرة يف العمر، كما قال النيب صلى اهللا ع
. وهذا من تيسري اهللا أيضاً  )٢(اهللا؟ قال: "لو قلتها لوجبت، احلج مرة، فمن زاد فهو تطوع" 

ومن نعمته العظيمة أن جعلها مرة يف العمر؛ ألنه لو كان أكثر من ذلك لكانـت املشـقة   
بقعة املباركة، ولكـن اهللا بلطفـه   عظيمة بسبب الكلفة الكبرية بالنسبة للبعيدين عن هذه ال
  ورمحته جعل احلج مرة يف العمر، ومن زاد فهو تطوع. 

وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: "العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما، 
  متفق على صحته.  )٣(واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة". 
ليه وسلم أنه قال: "من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع ويف الصحيحني أيضاً عنه صلى اهللا ع

  . )٤(كيوم ولدته أمه" 
وقال أيضاً عليه الصالة والسالم: "تابعوا بني احلج والعمرة، فإما ينفيان الفقر والـذنوب  

  . )٥(كما ينفي الكري خبث احلديد والذهب والفضة، واحلج املربور ليس له ثواب إال اجلنة" 

                                           
   ٩٧)سورة آل عمران ، اآلية  ١(
، والدارمي يف (املناسك) بـاب  ٢٦٣٧ه اإلمام أمحد يف (مسند بين هاشم) بداية مسند عبد اهللا بن العباس برقم )روا ٢(

    ١٧٨٨كيف وجوب احلج برقم 
، ومسلم يف (احلج) باب فضل احلـج والعمـرة   ١٧٧٣)رواه البخاري يف (احلج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم  ٣(

   ١٣٤٩ويوم عرفة برقم 
، ومسلم يف (احلج) باب فضل احلج والعمـرة ويـوم   ١٥٢١خاري يف (احلج) باب فضل احلج املربور برقم )رواه الب ٤(

    ١٣٥٠عرفة برقم 
، والترمذي يف (احلـج)  ٣٦٦٠)رواه اإلمام أمحد يف (مسند املكثرين من الصحابة ) مسند عبد اهللا بن مسعود برقم  ٥(

   ٨١٠باب ما جاء يف ثواب احلج والعمرة برقم 
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وفوائد كثرية ، ومن فوائده العظيمة أنه إذا كان مربوراً فجزاؤه اجلنـة   فاحلج له شأن عظيم

  والسعادة وغفران الذنوب ، وهذه فائدة كبرية وكسب ال يقاس بغريه. 
واهللا جل وعال جعل هذا البيت مثابة للناس وأمناً، كما قال جل وعال: "وإذ جعلنا البيـت  

مكان مرة بعد مرة، وال يشبعون من ايء إليه؛ ، يثوبون إليه من كل  )١(مثابة للناس وأمنا" 
ألن يف ايء إليه خرياً عظيماً وفوائد مجة، وهو مؤسس على توحيد اهللا واإلخالص له، قال 
تعاىل: "وإذ بوأنا إلبراهيم مكان البيت أن ال تشرك يب شيئا وطهر بييت للطائفني والقـائمني  

خلليله إبراهيم عليه الصالة والسالم ليقيمه علـى   . فاهللا هيأ هذا البيت )٢(والركع السجود" 
توحيد اهللا، واإلخالص له، وعدم اإلشراك به، وقد سئل عليه الصالة والسالم عن أول بيت 

. واهللا يقول يف كتابه العظيم: "إن أول وضـع   )٣(وضع للناس، قال: "هو املسجد احلرام" 
و أول بيت وضع للعبادة العامة ، وقد بني . فه )٤(للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعاملني" 

  سبحانه وتعاىل أنه أسس على توحيد اهللا واإلخالص له. 
فمن الواجب على كل مسلم قصد هذا البيت أن خيلص العبادة هللا وحده، وأن جيتهد يف أن 
تكون أعماله كلها هللا وحده: يف صالته ودعائه ، يف طوافه وسعيه، ويف مجيع عباداته ؛ وهلذا 

، أي طهر مكان البيت من الشرك. "للطائفني" ، وقد بـدأ   )٥(ال اهللا تعاىل: "وطهر بييت" ق
بالطواف؛ ألن الطواف ال يفعل إال يف هذا البيت العتيق، ما من عبادة يف الدنيا فيها طواف 
إال حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور واألشجار واألحجار فهو من الشرك األكـرب،  

ا والسجود هلا. وإن طاف ا تقرباً هللا فهو بدعة، ليس هناك طواف يتقرب به هللا كالصالة هل

                                           
   ١٢٥سورة البقرة، اآلية ) ١(
    ٢٦)سورة احلج ، اآلية  ٢(
، ومسلم يف (املساجد ٣٤٢٥)رواه البخاري يف (أحاديث األنبياء ) باب قول اهللا تعاىل: "ووهبنا لداود سليمان" برقم  ٣(

    ٥٢٠ومواضع الصالة) أول الكتاب (باب) برقم 
   ٩٦)سورة آل عمران ، اآلية  ٤(
    ٢٦)سورة احلج ، اآلية  ٥(
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إال بالبيت العتيق، وتطهريه يكون بترتيهه من الشرك باهللا والبدع املضلة، وأال يكون حوله إال 

  توحيد اهللا واإلخالص له وما شرع من العبادة. 
طهروا هذا البيت من الشـرك والبـدع   فالواجب على محاة هذا البيت والقائمني عليه، أن ي

  واملعاصي، حىت يكون كما شرع اهللا بيتاً مقدساً مطهراً من كل ما حرمه اهللا. 
ويف البيت العتيق آيات بينات: مقام إبراهيم ، وأرض احلرم كلها مقامات إلبراهيم، فالصفا 

ـ   نيب العظـيم،  واملروة والبيت العتيق ومىن ومزدلفة وعرفات، كلها مقامات تذكر ـذا ال
والرسول الكرمي، وما بذله من اجلهود واألعمال اجلليلة يف سبيل توحيد اهللا واإلخالص له، 

  ودعوة قومه إىل توحيد اهللا واتباع شريعته. 
، وهـي شـوال وذو    )١(ويقول سبحانه يف شعرية احلج العظيمة: "احلج أشهر معلومات" 

بعض الشهر، مث يقول تعاىل: "فمن فرض القعدة والعشر األول من ذي احلجة، أي شهران و
  فيهن احلج فال رفث وال فسوق وال جدال يف احلج" . 

هذه من املنافع العظيمة والفوائد الكبرية، أن الوافد هلذا البيت العتيق وفد إلخالص العبادة هللا 
وحده دون الشرك به سبحانه وتعاىل، مع التطهر واحلذر من كل مـا خيـالف شـرع اهللا    

حىت تكون العبادة كاملة هللا عز وجل، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، وبذلك  سبحانه،
خيرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، إذا حج فلم يرفث ومل يفسق. والرفث هو: اجلماع ومـا  
  يدعو إليه من مالمسات ونظرات وكلمات وغريها، كما وضح ذلك العلماء رمحهم اهللا. 

يف احلج ، واحملرمة مطلقاً، ومن احملرم يف احلـج: قـص    والفسوق : املعاصي كلها، احملرمة
األظافر بعد اإلحرام، وقص الشعر ، والتطيب ، ولبس املخيط ، وتغطية الـرأس للرجـل ،   

  ولبس القفازين للرجل واملرأة ، والنقاب للمرأة ، إىل غري هذا مما حرم اهللا على احملرم. 
 النفس واملال والعرض وأكل الربا إىل غري وهناك حمرمات عامة، كالزىن والسرقة والظلم يف
  ذلك مما هو حمرم على اجلميع يف احلج وغريه. 

                                           
    ١٩٧)سورة البقرة ، اآلية  ١(
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"وال جدال" وعلى املؤمن أن يكون بعيداً عن اجلدال واملراء الذي يثري العداوات والشحناء. 
فاحلج وسيلة للمحبة والتعاون والصفاء، ومن حكمه العظيمة ترك مـا يسـبب البغضـاء    

فث أو فسوق أو جدال، فهو وسيلة عظيمة إىل صفاء القلـوب واجتمـاع   والشحناء من ر
الكلمة والتعاون على الرب والتقوى، والتعارف بني عباد اهللا يف سائر أرض اهللا. ولقد كـان  
عند العرب جدال يف جاهليتها فنهى اهللا عن ذلك، فال جدال يف احلج، ال من جهة ما كانت 

يسبب البغضاء والشحناء، كل ذلك ال جيوز، فإذا صـدر  عليه يف اجلاهلية وال من جهة ما 
منك ألخيك غيبة فتب إىل اهللا منها واستسمحه من ذلك حىت تكون الكلمات يف احلج كلها 
تدعو إىل اخلري والرب والتقوى والتعاون على اخلري والصفاء، والبعد عن كل ما يسبب الفرقة 

وب دائماً يف كل وقت، قال تعاىل: "ادع واالختالف. أما اجلدال باليت هي أحسن فهذا مطل
. هذا مطلـوب يف   )١(إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن" 

. فال حرج  )٢(حق احملرم وغريه، قال تعاىل: "وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن " 
ه مع البعد عن أسباب الشـحناء  يف اجلدال باليت هي أحسن إلزالة الشبه وإيضاح احلق بأدلت

  والعداوة. 
  . )٣(مث قال جل وعال: "وما تفعلوا من خري يعلمه اهللا" 

ويف هذا حث وحتريض على أنواع اخلري ، فعلى احلاج أن حيرص على فعل اخلري بكل وسيلة، 
واهللا سبحانه يعلمه وجيازيك عليه، واخلري يشمل القول والعمل؛ فالكلمة الطيبة والنصـيحة  

األمر باملعروف والنهي عن املنكر كله خري، والصدقة واملواساة وإرشاد الضـال وتعلـيم   و
اجلاهل كله خري، فجميع ما ينفع احلاج أو ينفع املسلم من قول أو عمل مما شرعه اهللا ومـا  

  أباحه جل وعال كله خري. 
مر احلاج بالتزود مث قال سبحانه وتعاىل: "وتزودوا فإن خري الزاد التقوى" . فاهللا جل وعال أ

بالنفقة وبكل ما ينفعه يف احلج، من العلم النافع والكتب املفيدة وكل ما ينفع نفسه أو غريه، 
                                           

   ١٢٥)سورة النحل، اآلية  ١(
    ٤٦)سورة العنكبوت ، اآلية  ٢(
    ١٩٧)سورة البقرة ، اآلية  ٣(
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وكلمة "وتزودوا" كلمة مطلقة تشمل أنواع التزود من أمور الدنيا والدين. قال ابن عبـاس  

ل اهللا تعاىل: رضي اهللا عنهما: كان أناس حيجون من غري زاد ويقولون: حنن املتوكلون، فأنز
"وتزودوا فإن خري الزاد التقوى". واآلية عامة تعم مجيع الناس، فعلى مجيع النـاس يف كـل   
أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن املال ومن كل ما ينفعهم يف حجهـم ، حـىت ال   

وانه حيتاجوا للناس. واهللا تعاىل يقول: "فإن خري الزاد التقوى" ، أي: خري الزاد للمؤمن وإلخ
التقوى، أن يتقي اهللا بطاعته واإلخالص له، ويف نفع إخوانه احلجاج ، وتوجيههم إىل اخلري، 
وأمرهم باملعروف ، ويهم عن املنكر، ومواساة احملتاج منهم بالطريقة احلسنة وباألسـلوب  

  املناسب. 
وتعـاىل   مث كرر سبحانه فقال: "واتقون يا أويل األلباب" . أمر بعد أمر أكد فيه سـبحانه 

التقوى ملا فيها من اخلري العظيم، كما قال سبحانه: "يا أيها الناس إنا خلقناكم مـن ذكـر   
، وسئل النيب عليه  )١(وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم" 

عنـده   . فأتقى الناس هللا هو أكرمهم )٢(الصالة والسالم : أي الناس أكرم ؟ قال: "أتقاهم" 
وأفضلهم عنده، من عرب وعجم، وأحرار وعبيد، ورجال ونساء، وجن وإنـس، وعلـى   

  رأسهم الرسل عليهم الصالة والسالم واألنبياء ، مث بعدهم األفضل فاألفضل. 
هم الذين  -وهي العقول الصحيحة –وقد قال تعاىل: "يا أويل األلباب" ؛ ألن أويل األلباب 

فهمون مراده، وهم الذين يقدرون النصائح واألوامر، خبـالف  يعقلون عن اهللا، وهم الذين ي
فاقدي العقول فال قيمة هلم، ومن أعرض عن اهللا وغفل عنه فليس من أويل األلباب، وإمنـا  
أولو األلباب املقبلون على اهللا ، الراغبون يف طاعته، الراغبون فيما ينفع الناس، الناس كلهم 

اب هلم ميزة؛ ملا أعطاهم اهللا من العقل والبصرية ، كمـا  مأمورون بالتقوى ، لكن أويل األلب
، فكلنا مأمورون بالتذكر والتقوى  )٣(قال جل وعال يف آية أخرى: "وليذكر أولو األلباب" 

                                           
    ١٣)سورة احلجرات ، اآلية  ١(
، ومسـلم يف   ٣٣٥٣)رواه البخاري يف (أحاديث األنبياء ) باب قول اهللا تعاىل : "واختذ اهللا إبراهيم خليال" بـرقم   ٢(
    ٢٣٧٨لفضائل) باب من فضائل يوسف برقم (ا
    ٥٢)سورة إبراهيم ، اآلية  ٣(
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لكن أويل األلباب هلم شأن وهلم ميزة يف فهم أوامر اهللا وتنفيذها، وهكذا قوله تعاىل: "إن يف 

، فيـه آيـات    )١(والنهار آليات ألويل األلباب"  خلق السموات واألرض واختالف الليل
  ل أحد، لكن ال يفهمها وال يعقلها وال يقدرها إال أولو األلباب. ٠للجميع لك

، أي : أذن يا إبراهيم وأعلن للناس باحلج، وقد  )٢(ويقول سبحانه: "وأذن يف الناس باحلج" 
اهللا ينادون باحلج اقتداء بإبراهيم  فعل ونادى الناس وأعلن عليه الصالة والسالم، والدعاة إىل

واألنبياء من بعده، وبنبينا عليه الصالة والسالم. "يأتوك رجاالً" ، أي: مشاة. وقد اسـتنبط  
بعض الناس من اآلية الكرمية أن املاشي أفضل ولكن ليس بظاهر؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه 

م، ولكن الراجل يدل فعله على وسلم حج راكباً وهو القدوة واألسوة، عليه الصالة والسال
شدة الرغبة وقوا يف احلج، ولكن ال يلزم من ذلك أن يكون أفضل ، فمن جاء ماشياً فلـه  
أجره والراكب الذي رغب يف رمحة اهللا وإحسانه له أجره وهو أفضل. "وعلى كل ضـامر  

ومـن  يأتني من كل فج عميق" ، من كل فج ، أي: طريق واسع بعيد من املشرق واملغرب 
  كل مكان ، يريدون وجه اهللا والدار اآلخرة. 

، هذه املنافع أمها اهللا تعاىل، ولكنه شرحها يف مواضع  )٣(ملاذا أتوا؟ "ليشهدوا منافع هلم" 
كثرية، منها قوله بعد ذلك: "ويذكروا اسم اهللا يف أيام معلومات" ، وكل ما يفعله احلاج من 

 يذكر كله داخل يف املنافع. وهذه مـن حكـم اهللا يف   طاعة هللا ونفع لعباده مما ذكر ومما مل
إامها، حىت يدخل فيها كل ما يفعله املؤمن واملؤمنة من طاعة هللا ونفع لعباده. فالصدقة على 
الفقري منفعة، وتعليم اجلاهل منفعة، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر منفعة ، ويف الدعوة 

املسجد احلرام منفعة، والقراءة منفعة، وتعليم العلم منفعة، إىل اهللا منافع عظيمة، والصالة يف 
وكل ما تفعله مما ينفع الناس من قول أو عمل أو صدقة أو غريها مما شرعه اهللا أيضاً داخل 

  يف املنافع. 

                                           
  ١٩٠)سورة آل عمران ، اآلية  ١(
    ٢٧)سورة احلج ، اآلية  ٢(
    ٢٨)سورة احلج ، اآلية  ٣(



   

 

٢٢

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
فينبغي للحاج أن يستغل هذه الفرصة العظيمة ويعمرها بتقوى اهللا، واحلرص علـى مجيـع   

نفع عباده، فيشتغل بذكر اهللا يف مكة ويف املشاعر ويف مجيع األماكن املنافع اليت ترضي اهللا وت
، ويشتغل بطاعة اهللا فيما ينفع الناس، إن كان عنده علم، يعلم الناس ويفقه الناس ويدعو إىل 
اهللا ويرشد إليه ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر ، وإن كان عنده مال حيسـن إىل النـاس   

نوائب احلق، ويعمر الوقت بذكر اهللا وقراءة القرآن، ويعتين بأداء ويواسي الفقري ويعني على 
املناسك كما شرعها اهللا ويتحرى يف ذلك سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأعظم املنافع أن 
يكون هدفه يف مجيع األمور توحيد ربه واإلخالص له ومتابعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

  فيما جاء به من اهلدى. 
نبغي للحاج، أن يتفقه يف دينه، ويسأل إذا مل يكن عنده علم، وحيضر حلقات العلم يف ومما ي

املسجد احلرام ويف مساجد مكة ويف املسجد النبوي، ويسأل أهل العلم، ويطلب الكتـب  
املفيدة، ويلتمس املنسك اإلسالمي الذي ليس فيه ما خيالف الشرع، وحيذر البدع واألقوال 

باع الرسول صلى اهللا عليه وسلم، حىت يكون حجه مربوراً، وحـىت  املرجوحة ، ويتحرى ات
  تكون رحلته مباركة نافعة له ولغريه، وحىت يستفيد منها بعد ذلك يف بالده. 

واحلج أحكامه معروفة ومناسكه معلومة ألهل العلم، وقد عرفها الكثري من املسلمني الـذين  
كام، فعليه أن يتعلم ويسأل أهل العلم عما ارتادوا احلج ، ولكن الكثري من الناس جيهل األح

أشكل عليه وحيرص على معرفة األحكام الشرعية يف مسائل احلج، وهكذا كـل منسـك   
يتحرى فيه صاحبه سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ويعض عليها بالنواجـذ ، وهكـذا   

  عتين ا. حيرص على كتب أهل العلم اليت تعتين بالدليل وإيضاح احلق حبجته ينبغي أن ي
وجيب على املؤمن احلاج وغريه أن حيذر كل ما حرم، اهللا يف احلج ويف غريه، يف بيتـه ويف  
طريقه ويف جمتمعه مع إخوانه ويف كل مكان، وأن يسأل اهللا التوفيق واإلعانة على ذلك، واهللا 

  جل وعال حيب من عباده أن يسألوه ويتضرعوا إليه وهو جواد كرمي سبحانه وتعاىل. 
ملشروع للحاج عند وصوله إىل امليقات أن يغتسل إذا تيسر له ذلك، وأن يتوضأ ويصـلي  وا

ركعتني سنة الوضوء إال أن يكون إحرامه بعد فريضة فإن ذلك يكفيه؛ ألن النيب صـلى اهللا  
عليه وسلم أحرم يف حجة الوداع بعد صالة الظهر يف ذي احلليفة، وإذا كان مرتله قريبا من 
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طائف واملدينة واغتسل يف بيته كفاه ذلك، لكـن ال حيـرم إال إذا وصـل    امليقات كأهل ال

امليقات، واملراد باإلحرام نية احلج أو العمرة أو كليهما والتلبية بذلك. أما التجرد من املخيط 
فال بأس أن يفعله قبل ذلك يف بيته أو يف الطريق، وهكذا الغسل كما تقدم. ويتجرد مـن  

رام، مث يركب سيارته، واألفضل أن يكون إحرامـه بـاحلج أو   املخيط ويلبس مالبس اإلح
العمرة بعد الركوب ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحرم بعد أن ركب دابته، واملراد بذلك 
نية الدخول يف احلج أو العمرة. مث يكثر من التلبية ويستمر فيها مـع ذكـر اهللا وتسـبيحه    

لنهي عن املنكر والدعوة إىل اهللا عز وجـل، إىل أن  واالستغفار والتوبة واألمر باملعروف وا
يشرع يف طواف العمرة إن كان إحرامه بعمرة، فإذا شرع يف الطواف قطع التلبية. أمـا إن  
كان إحرامه باحلج فإنه يستمر يف التلبية إىل أن يرمي مجرة العقبة، فبعد الرمي صباح العيـد  

  يقطع التلبية ويشتغل بالتكبري. 
اجلمار من أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن احلجر وصل إىل احلوض، فإن مل  والبد يف رمي

يتحقق ذلك أو يغلب على ظنه أعاد الرمي يف الوقت، فإن خرج من مىن ومل يعد فعليه دم؛ 
  ألنه ترك واجباً، أما إذا تيسر له أن يعيد الرمي يف أيام مىن أعاده مرتباً بالنية وال شيء عليه. 

ميكن للحاج أن يتعجل يف اليوم الثاين عشر من ذي احلجة بعد رمي اجلمار،  ومن املعلوم أنه
بعد الزوال. وإذا أحب أن يسافر طاف للوداع وسافر، هذا إذا كان قد طاف طواف احلج ، 
أما إذا مل يكن قد طاف طواف احلج فال مانع أن يكون طواف احلج هو طواف الـوداع،  

ع إذا سافر بعده، وإن تأخر ورمى اجلمار يوم الثالث فطواف اإلفاضة يكفيه عن طواف الودا
عشر بعد الزوال فهذا هو األفضل وهو الذي فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومن غابـت  
عليه مشس يوم الثاين عشر وهو يف مىن لزمه املبيت وأن يرمي يوم الثالث عشر بعد الزوال، 

  لزمه دم عن ترك هذا الواجب العظيم. ومن فاته الرمي حىت غابت الشمس يوم الثالث عشر 
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أما فيما يتعلق بعرفة فهي الركن األعظم للحج؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم: "احلـج   

، فالبد يف احلج من الوقوف بعرفة يوم التاسع بعد الزوال ، هذا هو املشهور عند  )١(عرفة" 
ه؛ ألنه يعد من عرفة. لكـن  مجهور أهل العلم ، ويقول بعضهم : إذا وقف قبل الزوال أجزأ

املشروع أن يقف بعد الزوال إىل غروب الشمس، وإن وقف ليلة النحر أجزأه ذلـك قبـل   
طلوع الفجر، ومن فاته الوقوف بعرفة حىت طلع الفجر فاته احلج، ومن وقف اراً وانصرف 

  قبل الغروب فقد ترك واجباً فعليه دم عند مجهور أهل العلم. 
ر يف عرفات من الدعاء والذكر والتلبية ، مع رفع األيدي كما فعـل  ويشرع للحاج أن يكث

النيب صلى اهللا عليه وسلم ، والسنة أن يصلي الظهر والعصر مجع تقدمي مع القصر ، بـأذان   
وإقامتني يف مسجد منرة إن تيسر له ذلك، فإن مل يتيسر ذلك، فعلى كل مجاعة أن يصلوا يف 

عليه وسلم، مث يبقى احلاج يف حمله من عرفة، وعرفـة كلـها   مكام تأسياً بالنيب صلى اهللا 
موقف ، ويدعو اهللا يف مجيع األحوال: جالساً أو مضطجعاً أو قائماً، ويكثر مـن الـذكر   
والتلبية إىل أن تغيب الشمس، فإذا غابت الشمس انصرف بسـكينة ووقـار وهـدوء إىل    

بأذان واحد وإقـامتني ، يصـلي    مزدلفة، ويصلي ا املغرب والعشاء قبل أن حيط الرحال،
املغرب ثالثاً والعشاء اثنتني، وال يصلي بينهما شيئاً ، وال بني الظهر والعصر يف عرفـات ؛  

  ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يصل بينهما شيئا. 
وميكن للحاج بعد صالة املغرب والعشاء أن يفعل ما يشاء ، فإن شاء نام، وإن شاء أكـل،  

القرآن، وإن شاء ذكر اهللا. وميكن للضعفاء أن ينفروا إىل مىن يف النصف األخري وإن شاء قرأ 
من الليل، واألفضل بعد غروب القمر قبل الزمحة ؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم رخص 
هلم، رمحة م وختفيفاً عنهم. وميكنهم الرمي قبل الفجر، ومن أخر الرمي إىل الضحى فـال  

ى لألقوياء هو األفضل وهو السنة، كما فعل النيب صلى اهللا عليـه  بأس ، والرمي يف الضح
  وسلم. 

                                           
، والترمذي يف احلج باب ما ١٨٤٧٥)رواه اإلمام أمحد يف (مسند الكوفيني) حديث عبد الرمحن بن يعمر الديلي برقم  ١(
                  ٨٨٩اء فيمن أدرك اإلمام جبمع فقد أدرك احلج برقم ج
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ومن طاف بعد الرمي أو قبل الرمي أجزأه، ولكن تأخري الطواف بعد الرمي والذبح واحللق 
يكون أفضل، تأسياً بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، لكن لو قدم فال بأس، وما سئل النيب صلى 

؛ يف الرمي والذبح  )١(ن شيء قدم وال أخر إال قال: "ال حرج" اهللا عليه وسلم يوم العيد ع
  واحللق والتقصري والطواف والسعي. 

واخلالصة أن السنة يف يوم العيد : الرمي أوالً، مث النحر، مث احللق أو التقصـري ، واحللـق   
  أفضل، مث يتحلل، مث الطواف والسعي إن كان عليه سعي. 

إياكم ومجيع املسلمني للعلم النافع والعمـل الصـاحل، وأن   وأسأل اهللا عز وجل أن يوفقنا و
مينحنا مجيعاً الفقه يف دينه والثبات عليه، وأن يصلح أحوال املسلمني يف كـل مكـان، وأن   
يفقههم يف الدين، وأن يرزقهم النشاط املتواصل ملعرفة أمور الدين والتعلم والرغبة فيما عند 

  اهللا. 
يهم خيارهم ، وأن يصلح قادم، وأن يوفق مجيع والة أمور كما نسأله سبحانه أن يويل عل

املسلمني يف كل مكان لتحكيم شريعة اهللا والرضا ا وإيثارها على ما سواها، إنه جل وعال 
جواد كرمي، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آلـه وأصـحابه   

  وأتباعه بإحسان. 

                                           
، ومسلم يف (احلج) باب من حلق قبل  ٨٣)رواه البخاري يف (العلم) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغريها برقم  ١(

    ١٣٠٦النحر أو حنر قبل الرمي برقم 
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  من أهداف احلج

  )١(املسلمني على احلق  توحيد كلمة
  

احلمد هللا الذي جعل البيت مثابة للناس وأمنا ، وجعله مباركاً وهدى للعاملني، وأمـر         
عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام احلنفاء ووالد األنبياء من بعده، أن يوجه الناس ويـؤذن  

، ليشهدوا منـافع هلـم   فيهم باحلج بعد ما بوأ له مكان البيت؛ ليأتوا إليه من كل فج عميق
ويذكروا اسم اهللا يف أيام معلومات . وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له إله األولني 
واآلخرين الذي بعث رسله وأنزل كتبه إلقامة احلجة وبيان أنه سبحانه هو الواحد األحـد  

رك مـا خـالف   املستحق أن يعبد واملستحق ألن جيتمع العباد على طاعته واتباع شريعته وت
ذلك، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله وخليله الذي أرسله سبحانه رمحة للعاملني وحجة على 
العباد أمجعني، بعثه باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ، وأمـره أن يبلـغ النـاس    

  مناسكهم، ففعل ذلك قوالً وعمالً عليه من ربه أفضل الصالة والتسليم. 
والسالم حجة الوداع وبلغ الناس مناسكهم قوالً وعمالً، وقال للناس :  لقد حج عليه الصالة

، فشرع هلم أعمال احلج، وأقوال  )٢("خذوا عين مناسككم فلعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا" 
احلج، ومجيع مناسكه بقوله وفعله عليه الصالة والسالم، فقد بلغ الرسـالة وأدى األمانـة   

 أتاه اليقني من ربه عليه الصالة والسالم، فسـار خلفـاؤه   وجاهد يف اهللا حق اجلهاد، حىت
الراشدون وصحابته املرضيون رضي اهللا عنهم مجيعاً على جه القومي، وبينوا للنـاس هـذه   
الرسالة العظيمة بأقواهلم وأعماهلم، ونقلوا إىل الناس أقواله وأعماله عليه الصالة والسالم بغاية 

  هم وأرضاهم وأحسن مثواهم. األمانة والصدق ، رضي اهللا عن
وكان أعظم أهداف هذا احلج توحيد كلمة املسلمني على احلق ، وإرشادهم إليـه ، حـىت   
يستقيموا على دين اهللا، وحىت يعبدوه وحده ، وحىت ينقادوا لشرعه . فمن أجل ذلك رأيت 

                                           
  هـ  ٢٨/١١/١٤٠٩مساء السبت )حماضرة ألقاها مساحته يف نادي مكة الثقايف األديب  ١(
    ١٢٩٧)رواه بنحوه مسلم يف (احلج) باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم  ٢(
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ني علـى  أن تكون كلميت يف هذا املقام ذا العنوان: "من أهداف احلج توحيد كلمة املسلم

  احلق". وللحج أهداف كثرية يأيت بيان كثري منها إن شاء اهللا. 
  أما بعد: 

فإين اشكر اهللا عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بأخوة يل يف اهللا، يف نادي مكة الثقايف 
األديب؛ للتناصح والتعاون على اخلري، وبيان كثري من أهداف هذا املنسك العظيم، وهو حج 

رام ؛ ليكون حجاج بيت اهللا احلرام على بصرية ، وليستفيدوا مما شرع اهللا هلـم  بيت اهللا احل
  ومما قد جيهله كثري منهم. 

مث أشكر القائمني على هذا النادي وعلى رأسهم األخ الكرمي الدكتور / راشد الراجح رئيس 
اجلميع ملـا  النادي ومدير جامعة أم القرى على دعوم يل هلذا اللقاء، وأسأل اهللا أن يوفق 

يرضيه، وأن يعني القائمني على النادي على كل خري، وأن ينفع جبهودهم املسـلمني، وأن  
  جيعلنا من اهلداة املهتدين ومن أنصار احلق أينما كان. 

أيها األخوة يف اهللا، إن اهللا جل وعال شرع احلج لعباده ، وجعله الركن اخلامس من أركان 
مة ومنافع ال حتصى، وقد أشار اهللا جل وعال إىل ذلك يف اإلسالم، حلكم كثرية وأسرار عظي

كتابه العظيم ، حيث يقول جل وعال: "قل صدق اهللا فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من 
املشركني. إن أول بني وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعاملني. فيه آيات بينات مقام 

الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً ومن كفر فإن إبراهيم ومن دخله كان آمناً وهللا على 
فبني سبحانه أن هذا البيت أول بيت وضع للناس ؛ أي يف األرض  )١(اهللا غين عن العاملني" 

للعبادة والتقرب إىل اهللا مبا يرضيه ، كما ثبت يف الصحيحني يف حديث أيب ذر رضي اهللا عنه 
مسجد وضع يف األرض؟ قال: "املسجد احلرام" قال: قلت : يا رسول اهللا، أخربين عن أول 

قلت: مث أي؟ قال: "املسجد األقصى" ، قلت: وكم بينهما؟ قال: "أربعون عاماً" ، قلت: مث 
   )٢(أي؟ قال: مث حيث أدركتك الصالة فصل فإا مسجد". 

                                           
   ٩٧ -٩٥)سورة آل عمران ، اآليات  ١(
، ومسـلم يف  ٣٣٦٦)رواه البخاري يف (أحاديث األنبياء ) باب قول اهللا تعاىل : "واختذ اهللا إبراهيم خلـيالً" بـرقم    ٢(
    ٥٢٠ملساجد ومواضع الصالة) أول الكتاب (باب) برقم (ا
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 فبني عليه الصالة والسالم  أن هذا البيت أول بيت وضع للناس هو املسجد احلرام، واملعـىن 
أنه أول بيت وضع للعبادة والتقرب إىل اهللا عز وجل ، كما قال أهل العلم، وهناك بيـوت  
قبله للسكن، ولكن املقصود أنه أول بيت وضع للعبادة والطاعة والتقرب إىل اهللا عز وجل مبا 
يرضيه من األقوال واألعمال ، مث بعده املسجد األقصى بناه حفيد إبـراهيم يعقـوب بـن    

هيم عليهم مجيعاً الصالة والسالم، مث جدده يف آخر الزمان بعد ذلك مبـدة  إسحاق بن إبرا
طويلة نيب اهللا سليمان عليه الصالة والسالم ، مث بعد ذلك كل األرض مسـجد، مث جـاء   
مسجد النيب عليه الصالة والسالم، وهو املسجد الثالث يف آخر الزمان على يد نيب السـاعة  

اه بعد ما هاجر إىل املدينة هو وأصحابه رضـي اهللا عنـهم.   حممد عليه الصالة والسالم، فبن
وأخرب عليه الصالة والسالم أنه أفضل املساجد بعد املسجد احلرام، فاملساجد املفضلة ثالثة: 
أعظمها وأفضلها املسجد احلرام مث مسجد النيب عليه الصالة والسالم مث املسجد األقصـى.  

 احلديث الصحيح أا يف املسجد احلرام مبائة ألف والصالة يف هذه املساجد مضاعفة؛ جاء يف
صالة، وجاء يف مسجده عليه الصالة والسالم أن الصالة يف مسجده خري من ألف صـالة  
فيما سواه إال املسجد احلرام، وجاء يف املسجد األقصى أا خبمسمائة صالة ، وهي املساجد 

  السالم. العظيمة املفضلة وهي مساجد األنبياء عليهم الصالة و
وشرع اهللا جل وعال احلج لعباده، ملا يف ذلك من املصاحل العظيمة، وأخربنا نبينا صـلى اهللا  
عليه وسلم أن احلج مفروض على العباد املكلفني املستطيعني السبيل إليه، كمـا دل عليـه   
 )١(كتاب اهللا عز وجل يف قوله سبحانه: "وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً"

 .  
وخطب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الناس ، فقال: "أيها الناس إن اهللا كتب عليكم احلـج  

.  )٢(فحجوا" فقيل : يا رسول اهللا، أيف كل عام؟ فقال: "احلج مرة فمن زاد فهو تطـوع"  
فهو فرض مرة يف العمر، فما زاد على ذلك فهو تطوع، على الرجال والنسـاء املكلفـني   

                                           
   ٩٧)سورة آل عمران ، اآلية  ١(
، والدارمي يف (املناسك) بـاب   ٢٦٣٧)رواه اإلمام أمحد يف  (مسند بين هاشم) بداية مسند عبد اهللا بن العباس برقم  ٢(

    ١٧٨٨كيف وجوب احلج برقم 
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سبيل إليه، مث هو بعد ذلك تطوع وقربة عظيمة، كما قال النيب الكرمي صلى اهللا املستطيعني ال

 )١(عليه وسلم: "العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما ، واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة" 
  متفق على صحته . 

ا البيت وهذا يعم الفرض والنفل من العمرة واحلج . وقال عليه الصالة والسالم: "من أتى هذ
ويف اللفظ اآلخر : "من حج هذا البيت فلم  ) ٢(فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه" 

  . أخرجه البخاري .  )٣(يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه" 
وهذا يدل على الفضل العظيم للحج والعمرة ، وأن العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما، وأن 

  إال اجلنة. احلج املرور ليس له جزاء 
فجدير بأهل اإلميان أن يبادروا حبج بيت اهللا ، وأن يؤدوا هذا الواجب العظيم أينما كانوا إذا 
استطاعوا السبيل إىل ذلك، وأما بعد ذلك فهو نافلة وليس بفريضة، ولكن فيه فضل عظيم، 

رسوله" كما يف احلديث الصحيح: قيل: يا رسول اهللا، أي العمل افضل؟ قال: "إميان باهللا و
  متفق عليه.  )٤(قيل: مث أي؟ قال: "اجلهاد يف سبيل اهللا" قيل: مث أي؟ قال: "حج مربور" 

وقد حج عليه الصالة والسالم  حجة الوداع ، وشرع للناس املناسـك بقولـه وفعلـه ،    
وخطبهم يف حجة الوداع يف يوم عرفة خطبة عظيمة، ذكرهم فيها حبقه سبحانه وتوحيده، 

أمور اجلاهلية موضوعة وأن الربا موضوع وأن دماء اجلاهلية موضـوعة ،   وأخربهم فيها أن
وأوصاهم فيها بكتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله واالعتصام ما، وأخرب أم لن يضلوا مـا  
اعتصموا ما، وبني حق الرجل على زوجته وحقها عليه، وبني أموراً كثرية عليه الصـالة  

عين فماذا أنتم قائلون"؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت  والسالم، مث قال: "وأنتم تسألون
                                           

، ومسلم يف (احلج) باب يف فضل احلج والعمرة  ١٧٧٣وفضلها برقم )رواه البخاري يف (احلج) باب وجوب العمرة  ١(
   ١٣٤٩ويوم عرفة برقم 

، ومسلم يف (احلج) باب فضل احلج والعمرة ويـوم   ١٥٢١)رواه البخاري يف (احلج) باب فضل احلج املربور برقم  ٢(
    ١٣٥٠عرفة برقم 

    ١٨١٩قم )رواه البخاري يف احلج باب قول اهللا تعاىل : (فال رفث) بر ٣(
، ومسلم يف (اإلميان) باب كون اإلميـان   ٢٦)رواه البخاري يف (اإلميان ) باب من قال : إن اإلميان هو العمل برقم  ٤(

           ٨٣باهللا تعاىل أفضل األعمال برقم 
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ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إىل السماء مث ينكبها إىل األرض ويقول: "اللهم اشهد اللـهم  

  . عليه من ربه أفضل الصالة والسالم.  )١(اشهد" 
ا، والشك أنه بلغ الرسالة وأدى األمانة عليه الصالة والسالم على خري الوجـوه وأكملـه  

  ونشهد له بذلك كما شهد له صحابته رضي اهللا عنهم وأرضاهم . 
وقد بني عليه الصالة والسالم مناسك احلج وأعماله وأقواله وأفعاله، وكان خروجـه مـن   
املدينة يف آخر ذي القعدة من عام عشر، حمرماً باحلج والعمرة قارناً بينهما، من ذي احلليفة، 

، وأتى مكة يف صبيحة اليوم الرابع من ذي احلجـة، ومل  وساق اهلدي عليه الصالة والسالم
يزل يليب من امليقات من حني أحرم من ذي احلليفة بتلبيته املشهورة: "لبيك اللـهم لبيـك،   

   )٢(لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك، ال شريك لك" 
أصحابه يف ذي احلليفة بـني  بعدما لىب باحلج والعمرة عليه الصالة والسالم. وكان قد خري 

األنساك الثالثة، فمنهم من لىب بالعمرة ومنهم من لىب باحلج ومنهم من لىب ما، وكان صلى 
اهللا عليه وسلم يرفع صوته بالتلبية ، وهكذا أصحابه رضي اهللا عنهم، ومل يزل يلـيب حـىت   

يف طوافهم وسـعيهم   وصل إىل بيت اهللا العتيق، وبني للناس ما يقولونه من األذكار والدعاء
ويف عرفات ومزدلفة ويف مىن، وبني اهللا جل وعال ذلك يف كتابه العظيم حيث قـال جـل   
وعال: "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضالً من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اهللا عند 
املشعر احلرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله ملن الضالني. مث أفيضوا مـن حيـث   

إىل أن قال سبحانه وتعاىل: "واذكروا اهللا  )٣(أفاض الناس واستغفروا اهللا إن اهللا غفور رحيم" 
  اآلية .  )٤(يف أيام معدودات فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن تأخر فال إمث عليه" 

                                           
   ١٢١٨)رواه مسلم يف احلج باب حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم برقم  ١(
    ١١٨٤، ومسلم يف (احلج) باب التلبية وصفتها ووقتها برقم ١٥٤٩التلبية برقم )رواه البخاري يف (احلج) باب  ٢(
    ١٩٩، ١٩٨)سورة البقرة ، اآليتان  ٣(
       ٢٠٣)سورة البقرة، اآلية  ٤(
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 أيام فالذكر من مجلة املنافع املذكورة يف قوله تعاىل: "ليشهدوا منافع هلم ويذكروا اسم اهللا يف

  اآلية. وعطفه على املنافع من باب عطف اخلاص على العام . )١(معلومات" 
وثبت عنه عليه الصالة والسالم أنه قال: "إمنا جعل الطواف بالبيت والسعي بـني الصـفا   

   )٢(واملروة ورمي اجلمار إلقامة ذكر اهللا" 
ذكر اهللا عند رمـي   وشرع للناس كما جاء يف كتاب اهللا ذكر اهللا عند الذبح ، وشرع هلم

اجلمار ، فكل أنواع مناسك احلج ذكر هللا قوالً وعمالً . فاحلج بأعماله وأقواله كله ذكر هللا 
عز وجل، كله دعوة إىل توحيده واالستقامة على دينه والثبات على ما بعث به رسوله حممد 

له واالتبـاع   عليه الصالة والسالم . فأعظم أهدافه توجيه الناس إىل توحيد اهللا واإلخالص
لرسوله صلى اهللا عليه وسلم فيما بعثه اهللا به من احلق واهلدى يف احلج وغريه. فالتلبية أول ما 

يعلـن   )٣(يأيت به احلاج واملعتمر، يقول: "لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيـك"  
 ويعظمه توحيده هللا وإخالصه هللا وأن اهللا سبحانه ال شريك له؛ وهكذا يف طوافه يذكر اهللا

ويعبده بالطواف وحده، ويسعى فيعبده بالسعي وحده دون كل ما سواه، وهكذا بالتحليق 
والتقصري، وهكذا بذبح اهلدايا والضحايا، كل ذلك هللا وحده، وهكذا بأذكاره اليت يقوهلـا  
يف عرفات ومزدلفة ويف مىن، كلها ذكر هللا وتوحيد له ودعوة إىل احلق وإرشاد للعبـاد وأن  

  عليهم أن يعبدوا اهللا وحده وأن يتكاتفوا يف ذلك ويتعاونوا وأن يتواصوا بذلك .  الواجب
وهم يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع هلم، هذه املنافع كثرية جداً أمجلها اهللا تعاىل يف 
اآلية وفصلها يف مواضع كثرية، منها الطواف ، وهو عبادة عظيمة ومن أعظم أسباب تكفري 

خلطايا، وهكذا السعي ، وما فيهما من ذكر اهللا عز وجل والدعاء ، وهكذا الذنوب وحط ا
ما يف عرفات من ذكر اهللا والدعاء ، وما يف مزدلفة من ذكر اهللا والدعاء، وما يف ذبح اهلدايا 
من ذكر اهللا وتكبريه وتعظيمه، وما يقال عند رمي اجلمار من تكبري اهللا عز وجل وتعظيمه، 

                                           
    ٢٨)سورة احلج ، اآلية  ١(
) بـاب يف الرمـل   ، وأبو داود يف (املناسك ٢٤٥٥٧)رواه اإلمام أمحد يف (باقي مسند األنصار ) مسند عائشة برقم  ٢(

   ١٨٨٨برقم 
   ١١٨٤، ومسلم يف (احلج) باب التلبية وصفتها ووقتها برقم  ١٥٤٩)رواه البخاري يف (احلج) باب التلبية برقم  ٣(
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ر باهللا وحده وتدعو املسلمني مجيعاً إىل أن يكونوا جسداً واحداً وبناًء وكل أعمال احلج تذك

واحداً يف اتباع احلق والثبات عليه والدعوة إليه واإلخالص هللا سبحانه يف مجيـع األقـوال   
واألعمال، وهم يتالقون على هذه األراضي املباركة يريـدون التقـرب إىل اهللا وعبادتـه    

هلم من النار ، والشك أن هذا مما يوحد القلوب وجيمعهـا  سبحانه، وطلب غفرانه وعتقه 
على طاعة اهللا واإلخالص له واتباع شريعته وتعظيم أمره ويه ، وهلذا قال عز وجل : "إن 

، فأخرب سبحانه أنه مبارك مبا  )١(أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعاملني" 
عظيم من الطواف والسعي وسائر ما شرعه اهللا مـن  حيصل لزواره واحلاجني إليه من اخلري ال

أعمال احلج والعمرة ، وهو مبارك حتط عنده اخلطايا وتضاعف عنده احلسنات وترفع عنده 
الدرجات ، ويرفع اهللا ذكر أهله املخلصني الصادقني ويغفر هلم ذنوم ويدخلهم اجلنة فضالً 

ركوا الرفث والفسوق ، كما قال صلى منه وإحساناً إذا أخلصوا له واستقاموا على أمره وت
. والرفث: هو  )٢(اهللا عليه وسلم: "من حج هللا فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه" 

  اجلماع قبل التحلل، وما يدعو إىل ذلك من قول وعمل مع النساء كله رفث. 
وهكـذا   والفسوق: مجيع املعاصي القولية والفعلية. جيب على احلاج تركها واحلذر منها ،

اجلدال جيب تركه إال يف خري، كما قال جل وعال: "احلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن 
  .  )٣(احلج فال رفث وال فسوق وال جدال يف احلج" 

واحلج كله دعوة إىل طاعة اهللا ورسوله ، دعوة إىل تعظيم اهللا وذكـره ، دعـوة إىل تـرك    
ب الشحناء والعـداوة ويفـرق بـني    املعاصي والفسوق ، دعوة إىل ترك اجلدال الذي جيل

املسلمني، أما اجلدال باليت هي أحسن فهذا مأمور به يف كل زمان ومكان، كما قال تعاىل: 
، وهذا طريق  )٤("ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن" 

                                           
    ٩٦)سورة آل عمران، اآلية  ١(
ة ويـوم  ، ومسلم يف (احلج) باب فضل احلج والعمر ١٥٢١)رواه البخاري يف (احلج) باب فضل احلج املربور ، برقم  ٢(

    ١٣٥٠عرفة برقم 
    ١٩٧)سورة البقرة ، اآلية  ٣(
    ١٢٥)سورة النحل ، اآلية  ٤(
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كمة، وهي العلم مبا الدعوة يف كل زمان ومكان يف البيت العتيق وغريه . يدعو إخوانه باحل

قاله اهللا تعاىل وقاله رسوله ، وباملوعظة احلسنة الطيبة اللينة اليت ليس فيها عنف وال إيـذاء ،  
وجيادل باليت هي أحسن عند احلاجة إلزالة الشبهة وإيضاح احلق . فيجادل باليت هي أحسن 

احلق دون عنف وشدة. بالعبارات احلسنة واألساليب اجليدة املفيدة اليت تزيل الشبهة وتوضح 
فاحلجاج يف أشد احلاجة إىل الدعوة والتوجيه إىل اخلري واإلعانة على احلق . فإذا التقى مـع  
إخوانه من سائر أقطار الدنيا وتذاكروا فيما جيب عليهم وما شرع اهللا هلم كان ذلك مـن  

على الـرب  أعظم األسباب يف توحيد كلمتهم واستقامتهم على دين اهللا وتعارفهم وتعاوم 
  والتقوى. 

فاحلج فيه منافع عظيمة، فيه خريات كثرية؛ فيه دعوة إىل اهللا، وتعليم وإرشاد، وتعـارف،  
وتعاون على الرب والتقوى، بالقول والفعل املعنوي واملادي؛ وهلذا يشرع جلميـع احلجـاج   

  والعمار أن يكونوا متعاونني على الرب والتقوى، متناصحني 
ورسوله، جمتهدين فيما يقرم إىل اهللا، متباعدين عن كل ما حـرم   حريصني على طاعة اهللا

  اهللا. 
وأعظم ما أوجبه اهللا توحيده وإخالص العبادة له يف كل مكان ويف كل زمان، وال سيما يف 
هذه البقعة العظيمة املباركة ، فإن من الواجب إخالص العبادة هللا وحده يف كل مكان ويف 

أعظم وأوجب ، فيخلص احلاج هللا عمله وقوله مـن طـواف   كل زمان ، ويف هذا املكان 
وسعي ودعاء وغري ذلك ، وهكذا يف بقية األعمال كلها هللا وحده جل وعال مع احلذر من 
معاصي اهللا عز وجل، ومع احلذر من ظلم العباد وإيذائهم بقول أو عمل. فاملؤمن حيرص كل 

اخلري ، وبيان ما قد جيهلون من أمر احلرص على نفع إخوانه واإلحسان إليهم وتوجيههم إىل 
اهللا وشرعه، مع احلذر من إيذائهم وظلمهم: يف دمائهم وأمواهلم وأعراضهم ؛ فاملسلم أخو 
املسلم ال يظلمه وال حيقره وال خيذله، بل حيب له كل خري ويكره له كل شر أينما كـان،  

اهللا عليه وسلم، فـإن اهللا   والسيما يف بيت اهللا العتيق ويف حرمه األمني ويف بلد رسوله صلى
جعل هذا احلرم آمناً ، جعله آمناً من كل ما خيافه الناس. فعلى املسلم أن حيرص علـى أن  
يكون مع أخيه يف غاية من األمانة ، ينصحه ويرشده وال يغشه وال خيونه وال يؤذيـه ، ال  
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لنا البيت مثابة للناس بقول وال بعمل، فقد جعل اهللا هذا احلرم آمناً، كما قال تعاىل: "وإذ جع

، وقال جل وعال: "أو مل منكن هلم حرماً آمناً جيىب إليه مثرات كل شيء رزقاً من  )١(وأمنا" 
  .  )٢(لدنا" 

فاملؤمن حيرص كل احلرص على حتقيق هذا األمن، وأن يكون بنفسه حريصاً على اإلحسان 
ما فيه راحة ضمريه، وإعانتـه  ألخيه وإرشاده إىل ما ينفعه ومساعدته دنياً و ديناً على كل 

على أداء املناسك، كما أنه حيرص كل احلرص على البعد عن كل ما حرم اهللا مـن سـائر   
املعاصي ، ومن مجلة ذلك إيذاء العباد، فإن ذلك من أكرب احملرمات ، وإذا كان مع حجاج 

  . بيت اهللا احلرام ومع العمار صار الظلم أكثر إمثاً، وأشد عقوبة، وأسوأ عاقبة
فاحلج والعمرة نسكان عظيمان من أعظم العبادة اليت يترتب عليها خري عظيم، ومنافع مجة، 
وعواقب محيدة لسائر املسلمني يف سائر أقطار الدنيا، فالصلوات اخلمس جيتمع فيها العباد يف 
كل بلد يتعارفون ويتناصحون ويتعاونون على الرب والتقوى ، لكن احلج جيتمع فيه العامل من 

ل مكان. فإذا كانت الصلوات هي من اخلري العظيم الجتماعهم عليها يف أوقات مخسـة،  ك
فهكذا احلج يف كل عام فيه خري عظيم، واألمر فيه أوجب وأعظم من جهة دعوة الناس إىل 
اخلري؛ ألم يأتون من كل فج عميق ، وقد ال تلقى أخاك الذي تراه يف احلج بعـد ذلـك،   

حترص وأن تبذل وسعها يف إرشاد أخواا يف اهللا ممـا علمهـا اهللا،   وهكذا املرأة عليها أن 
فالرجل يرشد إخوانه وأخواته يف اهللا من حجاج بيت اهللا احلرام وزوار مسجد رسوله صلى 

مـن احلجـاج    -مما تعلم –اهللا عليه وسلم، واملرأة كذلك ترشد إخواا وأخواا يف اهللا 
  والعمار. 

ن العمرة، فيهما التعاون والتواصي باحلق والتناصح وإرشـاد  هكذا يكون احلج وهكذا تكو
إىل اخلري وبذل املعروف وكف األذى أينما كان احلجاج والعمار، يف املسجد احلـرام ويف  
خارج املسجد ، يف الطواف ويف السعي ويف رمي اجلمار ويف غري ذلك، حيرص كل واحد 

                                           
   ١٢٥)سورة البقرة، اآلية  ١(
    ٥٧)سورة القصص ، اآلية  ٢(
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جاء البلد الكرمي، ويف مجيع مشاعر احلج؛ على كل ما ينفع أخاه ويدرأ عنه األذى يف مجيع أر

يرجو من اهللا املثوبة وحيذر مغبة الظلم واألذى إلخوانه املسلمني، وهذا كله داخل يف قولـه  
، وإمنـا كـان    )١(سبحانه: "إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعاملني" 

ظيم يف هذا البيت العتيـق ، مـن   مباركاً وهدى للعاملني ؛ ملا حيصل لقاصديه من اخلري الع
الطواف والسعي والتلبية واألذكار العظيمة، يهتدون ا إىل توحيد اهللا وطاعته ، وحيصل هلم 
من التعارف والتالقي والتواصي والتناصح ما يهتدون به إىل احلق ، وهلذا مسى اهللا بيته مباركاً 

، من تلبية وأذكار وطاعة عظيمـة،  وهدى للعاملني؛ ملا حيصل فيه من الربكة واخلري العظيم
تبصر العباد برم وتوحيده ، وتذكرهم مبا جيب عليهم حنوه سبحانه، وحنو رسـوله عليـه   
الصالة والسالم، وتذكرهم مبا جيب عليهم حنو إخوام احلجاج والعمار، مـن تناصـح ،   

انة على كـل  وتعاون، وتواص باحلق، ومواساة للفقري ، ونصر للمظلوم، وردع للظامل، وإع
  وجوه اخلري. 

هكذا ينبغي حلجاج بيت اهللا احلرام ولعماره، أن يوطنوا أنفسهم هلذا اخلـري العظـيم، وأن   
يستعدوا لكل ما ينفع إخوام ، وأن حيرصوا على بذل املعروف وكف األذى ، كل واحد 

 )٢(استطعتم" مسؤول عما محله اهللا حسب طاقته ، كما قال سبحانه وتعاىل: "فاتقوا اهللا ما 
 .  

أسأل اهللا تعاىل بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن يوفقنا ومجيع املسلمني ملا فيه رضاه وصالح 
عباده، وأن يوفق حجاج بيته العتيق وعماره ملا فيه صالحهم وجنام وملا فيه قبول حجهـم  

رد مجيـع  وقبول عمرم ولكل ما فيه صالح أمر دينهم ودنياهم. كما أسأله سبحانه أن ي
احلجاج إىل بالدهم ساملني موفقني مسترشدين، مستفيدين من حجهم ما يسبب جنام من 

  النار ودخوهلم اجلنة واستقامتهم على احلق أينما كانوا. 

                                           
   ٩٦)سورة آل عمران ، اآلية  ١(
   ١٦)سورة التغابن ، اآلية  ٢(
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كما أسأل اهللا أن يوفق والة أمرنا يف هذه البالد لكل خري، ولكل ما يعني احلجاج على أداء 

انه. وقد فعلت الدولة وفقها اهللا الشيء الكثري مـن  مناسكهم على الوجه الذي يرضيه سبح
املشاريع واألعمال اليت تساعد احلجاج على أداء مناسكهم، وتؤمنهم يف رحاب هذا البيت 

  العتيق ، فجزاها اهللا خرياً وضاعف مثوبتها. 
والشك أن الواجب على احلجاج أن يبتعدوا عن كل ما يسبب األذى والتشويش من سائر 

املظاهرات واهلتافات والدعوات املضللة واملسريات اليت تضايق احلجاج وتؤذيهم، األعمال، ك
  إىل غري ذلك من أنواع األذى اليت جيب أن حيذرها احلجاج. 

وسبق أن أوضحنا الواجب على احلجاج بأن يكون كل واحد منهم حريصاً على نفع أخيه 
غريه. كما أسأله أن يوفق احلكومة  وتيسري أدائه مناسكه، وأن ال يؤذيه، ال يف طريق وال يف

وأن يعينها على كل ما فيه نفع احلجيج وتسهيل أداء مناسكهم، وأن يبـارك يف جهودهـا   
وأعماهلا، وأن يوفق القائمني على شئون احلج لكل ما فيه تيسري أمور احلجيج، ولكل ما فيه 

مجيع والة أمـر   إعانتهم على أداء مناسكهم على خري حال. كما أسأله عز وجل أن يوفق
املسلمني يف كل مكان ملا فيه رضاه، وأن يصلح قلوم وأعماهلم. وأن يصلح هلم البطانـة ،  
وأن يعينهم على حتكيم شريعة اهللا يف عباد اهللا، وأن يعيذنا وإياهم من اتباع اهلـوى ومـن   

بينا مضالت الفنت، إنه جل وعال جواد كرمي ، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ن
  حممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 
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  )١( أهداف احلج ومقاصده

  
بسم اهللا الرمحن الرحيم ، احلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمـتقني، والصـالة               

والسالم على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا حممد بن عبـد  
ه ، صلى اهللا وسلم وكرم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصـحابه ومـن   اهللا ، إمام الدعاة إلي

  تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. 
  أما بعد: 

فإين أشكر اهللا عز وجل على ما من به من هذا اللقاء ألخوة يف اهللا، للتناصـح والتواصـي   
ظـيم  باحلق، والتعاون على الرب والتقوى، والدعوة إىل اخلري، وبيان أهداف هذا احلـج الع 

والركن اخلامس من أركان اإلسالم؛ ليعلم املؤمن أهداف هذه العبادة ومقاصدها، فيكون هلا 
أشوق ، ويف أداء املناسك أرغب، ويسأل ربه املزيد من كل خري، والعون على كل خـري ،  
والقبول لعمله، مث أشكر القائمني على هذا النادي األديب، وعلى رأسهم صاحب الفضـيلة  

ر راشد الراجح على دعوم هلذا اللقاء، وأسأل اهللا أن جيزيهم عن ذلك خرياً، معايل الدكتو
وأن يضاعف مثوبتهم، وأن يتقبل منا مجيعاً أعمالنا وأقوالنا، وأن يعيينا على كل خري ، وأن 
يوفق مجيع املسلمني لكل ما فيه رضاه، وأن يصلح أحواهلم ومينحهم الفقه يف الـدين، وأن  

  م ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، إنه جل وعال ويل ذلك والقادر عليه. يويل عليهم خياره
أيها األخوة يف اهللا: احلج له أهداف عظيمة ومقاصد متنوعة وفيه منافع عاجلة وآجلة، منافع 
يف الدنيا واآلخرة، من صالة وصوم وزكاة وحج وغري ذلك، كل شرائعه سبحانه فيها اخلري 

باد يف عاجل أمرهم يف هذه الدنيا، من صالح القلوب ، واسـتقامة  العظيم واملنافع اجلمة للع
األحوال  والرزق الطيب ، وراحة الضمري، إىل غري ذلك ، مع ما يف ذلـك مـن العاقبـة    

  احلميدة، والفوز الكبري بدار النعيم، مع النظر إىل وجهه جل وعال، والفوز برضاه. 

                                           
  هـ ٢٦/١١/١٤١٠)حماضرة لسماحته ألقاها بنادي مكة الثقايف األديب مساء يوم  ١(



   

 

٣٨

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
هللا للعباد؛ ملا فيها من املنافع العظيمة وما ومن ذلك احلج، وهو عبادة عظيمة سنوية شرعها ا

دف إليه من املقاصد اجلليلة وملا يترتب عليها من خري يف الدنيا واآلخرة، وهـي عبـادة   
فريضة على مجيع املكلفني يف أقطار الدنيا، رجاالً ونساًء ، إذا استطاعوا السبيل إليها ، كما 

، ويف الصـحيحني   )١(استطاع إليه سبيالً" قال جل وعال: "وهللا على الناس حج البيت من 
عن ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: "بين اإلسالم علـى  
مخس: شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، وإقام الصالة وإيتاء الزكـاة وصـوم   

ن اإلسالم وهي عموده الـيت  . فهذه الدعائم اخلمس هي أركا )٢(رمضان، وحج البيت " 
يقوم بناؤه عليها، وكان فرضه يف السنة التاسعة أو العاشرة من اهلجرة. ويف صحيح مسـلم  
من حديث عمر رضي اهللا تعاىل عنه يف سؤال جربائيل عن اإلسالم واإلميان قال لـه عليـه   

، وتقيم الصالة ، الصالة والسالم : "اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا
. ويف الصـحيحني   )٣(وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت إن استطعت إليه سبيالً" 

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: "من أتى هذا البيت فلم يرفث ومل يفسق رجع كيـوم  
 عنه . وهذا يعم احلج والعمرة مجيعاً. ويف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا )٤(ولدته أمه" 

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: "العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما، واحلج املربور ليس 
  .  )٥(له جزاء إال اجلنة" 

هذا من مقاصد احلج ومقاصد العمرة، فمن أداها على الوجه املرضي كان جـزاؤه اجلنـة   
يم وفضل كبري. إن من والكرامة وغفران الذنوب وحط اخلطايا. ويا هلذا اهلدف من خري عظ

                                           
    ٩٧)سورة آل عمران، اآلية  ١(
، ومسلم يف (اإلميان) باب بيان أركـان اإلسـالم    ٨)رواه البخاري يف (اإلميان) باب بين اإلسالم على مخس برقم  ٢(

    ١٦ودعائمه العظام برقم 
    ٨)رواه مسلم يف (اإلميان) باب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان برقم  ٣(
، ومسلم يف (احلج) باب فضل احلج والعمرة ويـوم   ١٥٢١يف (احلج) باب فضل احلج املربور برقم  )رواه البخاري ٤(

    ١٣٥٠عرفة برقم 
، ومسلم يف (احلج) باب يف فضل احلج والعمرة  ١٧٧٣)رواه البخاري يف (احلج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم  ٥(

   ١٣٤٩ويوم عرفة برقم 
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أتى هذا البيت خملصاً هللا جل وعال يريد وجهه الكرمي ، من قريب أو بعيد، مث أدى هذا احلج 
على وجه الرب ال رفث فيه وال فسوق ، فإن اهللا جل وعال يكتب له به اجلنة وغفران الذنوب 

: "العمـرة إىل  ، وهكذا العمرة، يقول : "من أتى هذا البيت" ، ويقول صلى اهللا عليه وسلم
  العمرة كفارة ملا بينهما". 

هذا اهلدف العظيم لقاصدي هذا البلد املبارك هو مطلب كل مؤمن وكل مؤمنـة ، الفـوز   
باجلنة والنجاة من النار وغفران الذنوب وحط اخلطايا، واهللا جل وعال أخرب عـن خليلـه   

جل وعال على لسان خليلـه  إبراهيم عليه الصالة والسالم ، أنه دعا ألهل هذا البلد ، فقال 
إبراهيم: "ربنا وابعث فيهم رسوالً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهـم الكتـاب واحلكمـة    

  .  )١(ويزكيهم إنك أنت العزيز احلكيم" 
واستجاب اهللا هذا الدعاء ، فبعث خليله حممد عليه الصالة والسالم ، يف هذه األمور الـيت  

ل ، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن ، واحلكمة وهي السنة، بينها ، يتلو عليهم كتاب اهللا املرت
ويزكيهم مبا بعثه اهللا به من األخالق العظيمة والعبادات الرفيعة املتنوعة ، ويطهـرهم مـن   

  األخالق الذميمة والصفات املنكرة. 
فاإلسالم طهرة هلم وزكاة هلم من مجيع أعماهلم ومجيع أخالقهم املنحرفة ، وتوجيه هلم إىل 

  األعمال وزكي األعمال ، ومن ذلك احلج.  طيب
واهللا بعث حممداً وسائر األنبياء مبا فيه طهارة القلوب وطهارة األعمال، وصالح القلـوب  

  وصالح األعمال، وصالح األخالق. 
فمن الزكاة والطهرة إقام الصلوات كما شرعها اهللا، وأداء الزكاة كما شرعها اهللا، وصـوم  

حج البيت كما شرعه اهللا، وهكذا أداء بقية األوامر مع اجتنـاب  رمضان كما شرعه اهللا، و
  النواهي. 

فالرسل عليهم الصالة والسالم وعلى رأسهم خامتهم وإمامهم نبينا حممـد عليـه الصـالة    
والسالم، بعثوا ليطهروا الناس من أخالقهم الذميمة وأعماهلم اخلبيثة، ويزكوهم باألعمـال  

                                           
   ١٢٩)سورة البقرة، اآلية  ١(
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يت أعظمها وأساسها توحيد اهللا سبحانه وتعـاىل، وإخـالص   الطيبة واألخالق الكرمية ، ال

العبادة له جل وعال يف مجيع األحوال ، وترك عبادة ما سواه، واإلميان به ورسله ، وبكل ما 
أخرب اهللا به ورسله عما كان وما يكون، واإلميان بنبيه حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم ،     

ساسه ، توحيد اهللا واإلخالص له، وهو أعظم واالستقامة على دينه ، هذا أصل هذا الدين وأ
هدف للحج وأعظم مقصد، أن يأيت العبد خملصاً هللا، يقصد وجهه الكرمي ويليب ويقـول :  
"لبيك ال شريك لك" يريد إخالص العبادة له وحده، يريد توجيه قلبه وعمله هللا سـبحانه  

دتك إقامة بعد إقامة، وجميب وتعاىل ويكرر : "لبيك اللهم لبيك" ، يعين: أنا عبدك مقيم لعبا
لدعوتك على دين رسولك وخليلك إبراهيم وعلى دين حفيده حممد عليه الصالة والسالم، 
جميب لذلك إجابة بعد إجابة، أقصد وجهك ، وأخلص لك العمل، وأنيب إليك يف مجيـع  
األعمال، من صالة وحج وغري ذلك: "لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيـك ، إن  

مد والنعمة لك وامللك ال شريك لك". هذا أول شيء يبدأ به قاصد البيـت العتيـق ،   احل
إخالص العبادة هللا وحده، والتوجه إليه، واإلقرار بأنه سبحانه الواحد األحد، ال شريك لـه  
يف اخللق والتدبري وامللك، وال يف األمساء والصفات، فله األمساء الكاملة، والصفات الكاملـة  

وعال، ال شبيه له وال مثيل له يف ذلك، وله العبادة وحده دون كل ما سواه، فهو العالية جل 
خمتص بالعبادة وحده دون كل ما سواه كما قال جل وعال: "وما أمـروا إال ليعبـدوا اهللا   

 )٢(، وقال عز وجل: "فاعبد اهللا خملصاً له الدين. أال هللا الدين اخلالص"  )١(خملصني له الدين" 
، وقال عز وجل: "ذلك بأن اهللا هو احلـق   )٣(ه: "إياك نعبد وإياك نستعني" ، وقال سبحان

  .  )٤(وأن ما يدعون من دونه هو الباطل" 
فالعبادة حقه وما سواه معبود بالباطل ، فمن عبد الرسل أو األنبياء أو املالئكة أو الصاحلني 

اد اهللا، لكن ال حق هلـم  أو اجلن أو األصنام أو غري ذلك فقد عبد الباطل، فالرسل أفضل عب

                                           
   ٥)سورة البينة ، اآلية  ١(
    ٣، ٢)سورة الزمر ، اآليتان  ٢(
    ٥)سورة الفاحتة، اآلية  ٣(
    ٦٢)سورة احلج ، اآلية  ٤(
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يف العبادة، فالعبادة حق اهللا، واملالئكة والصاحلون من خري عباد اهللا، من جن وإنس، لكن ال 
حق هلم يف العبادة. العبادة حق اهللا وحده ليس له فيها شريك قال عز وجل: "وقضى ربك 

، وقـال  )٢(ع اهللا أحداً"، وقال سبحانه: "وأن املساجد هللا فال تدعو م )١(أال تعبدوا إال إياه" 
جل وعال : "ذلكم اهللا ربكم له امللك والذين تدعون من دونه ما ميلكون من قطمـري. إن  
تدعوهم ال يسمعوا دعائكم ولو مسعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم وال 

  .  )٣(ينبئك مثل خبري " 
كان املدعو ملكاً أو رسوالً أو نبيـاً أو   فبني سبحانه أن الدعوة لغريه شرك باهللا تعاىل، سواء

صاحلاً أو جنياً أو صنماً أو غري ذلك. ويقول جل وعال: "ومن يدع مع اهللا إهلـاً ءاخـر ال   
  ، فسماهم كفرة بذلك.  )٤(برهان له به فإمنا حسابه عند ربه إنه ال يفلح الكافرون" 

ه، وتوجيه القلوب إليه جل فمن أعظم مقاصد احلج وأعظم أهدافه إخالص العبادة هللا وحد
وعال، إمياناً بأنه يستحق العبادة، وإمياناً بأنه املعبود باحلق، وإمياناً بأنه رب العاملني وحـده،  
وأنه صاحب األمساء والصفات الكرمية وحده ال شريك له وال شبيه له وال ند له سـبحانه  

  وتعاىل. 
راهيم مكان البيت أال تشرك يب شـيئا  وقد أشار إىل هذا يف قوله جل وعال: "وإذ بوأنا إلب
، ويف البقرة: "وإذ جعلنا البيت مثابـة   )٥(وطهر بييت للطائفني والقائمني والركع السجود" 

للناس وأمناً واختذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إىل إبراهيم وإمساعيل أن طهـرا بـييت   
ند بيته الكرمي، ويطهران ما حول . يعبدانه وحده ع )٦(للطائفني والعاكفني والركع السجود" 

البيت من األصنام واألوثان وسائر ما حرم اهللا من النجاسات ومن كل ما يؤذي احلجيج أو 

                                           
   ٢٣)سورة اإلسراء، اآلية  ١(
   ١٨)سورة اجلن، اآلية  ٢(
   ١٤، ١٣)سورة فاطر ، اآليتان ،  ٣(
   ١١٧)سورة املؤمنون، اآلية  ٤(
   ٢٦)سورة احلج، اآلية  ٥(
    ١٢٥رة البقرة ، اآلية )سو ٦(



   

 

٤٢

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
العمار أو يشغلهم عن هدفهم. فالبيت للمصلني وللطائفني وللعاكفني وهم املقيمون عنـده  

هللا، أو يلـهي  يعبدون اهللا فيه ويف حرمه، جيب أن يطهر هلم من كل ما يصد عن سـبيل ا 
الوافدين إليه من قول أو عمل. مث يقول سبحانه بعد ذلك: "وأذن يف الناس باحلج يـأتوك  

  .  )١(رجاالً وعلى كل ضامر يأتني من كل فج عميق " 
وقد أذن إبراهيم عليه الصالة والسالم يف الناس وأمسع صوته ملن شاء من العباد وأجاب الناس 

  براهيم إىل يومنا هذا. هذه الدعوة املباركة من عهد إ
وقد جاء يف آثار فيها نظر أن آدم حج البيت ومن بعده إىل عهد إبراهيم، ولكن األدلة الثابتة 
أن أول من قام بتعمريه والدعوة إليه هو إبراهيم عليه الصالة والسالم ولكن اهللا حرمه يـوم  

جل وعال: "ليشـهدوا   خلق السموات واألرض مث حرمه حبرمة اهللا إىل يوم القيامة. مث قال
، أطلقها وأمها لعظمها وكثرا، منافع عاجلة وآجلـة ، منـافع دنيويـة     )٢(منافع هلم" 

وأخروية، فمنها وأعظمها ليشهدوا توحيده واإلخالص له، يف الطواف ببيته، والصـالة يف  
فر هلـم  رحاب بيته، والدعوة له سبحانه، واإلنابة إليه، والضراعة إليه بأن يقبل حجهم، ويغ

ذنوم، ويردهم ساملني إىل بالدهم، ومين عليهم بالعودة إليه مرة بعد مرة، ليضرعوا إليه جل 
  وعال. 

هذه أعظم املنافع ، أن يعبدوه وحده ، وأن يأتوا قاصدين وجهه الكرمي ال رياء وال مسعة، بل 
  ه جل وعال . جاءوا ليطوفوا يف بيته، وليعظموه ، وليصلوا يف رحاب بيته ويسألوه من فضل

هذه أعظم املنافع وأكربها ، توحيده واإلخالص له، واإلقرار بذلك بني عباده، والتواصـي  
بذلك بني العباد الوافدين. يتعرفون هذا األمر العظيم، ويلبون بأصوات يسمعها كل أحـد؛  

م وهلذا شرع اهللا رفع الصوت بالتلبية، ليعرفوا هذا املعىن، وليحققوه، وليتعهدوه يف قلـو 
  وألسنتهم. 

                                           
    ٢٧)سورة احلج ، اآلية  ١(
    ٢٨)سورة احلج ، اآلية  ٢(
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ويف احلديث عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال: "إن جربائيل أتاين فأمرين أن آمر أصحايب 

  .  )١(أن يرفعوا أصوام باإلهالل" 
فالسنة رفع الصوت ذه التلبية ، حىت يعلمها القاصي والداين، ويتعلمها الكبري والصـغري ،  

تحقق معناها، وأن معناها إخـالص العبـادة هللا   والرجل واملرأة، وحىت يستشعر معناها وي
  وحده، واإلميان بأنه إهلهم احلق ، خالقهم ورازقهم ومعبودهم جل وعال يف احلج وغريه. 

  ومن مقاصد احلج أن يتعارف املسلمون ويتواصوا باحلق ويتناصحوا.
اهللا يأتون من كل فج عميق من غرب األرض وشرقها وجنوا ومشاهلا، جيتمعون يف بيـت   

العتيق ، يف عرفات، يف مزدلفة، يف مىن، يف رحاب مكة، يتعارفون ويتناصـحون ، ويعلـم   
بعضهم بعضاً،ويرشد بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا ويواسي بعضهم بعضاً، مصـاحل  
عاجلة وآجلة، مصاحل التعليم والتوجيه واإلرشاد والدعوة إىل سبيل اهللا، وتعلـيم مناسـك   

، وتعليم الزكاة، يسمعون من العلماء ما ينفعهم ؛ ألن اهللا بعث حممداً  احلج، وتعليم الصالة
صلى اهللا عليه وسلم مبا يزكيهم ومبا يعلمهم الكتاب واحلكمة، فيسمعون يف رحاب بيت اهللا 
العتيق ويف رحاب مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن ذهبوا إليه وزاروه، يسـمعون  

ية واإلرشاد إىل طريق الرشاد، وسبيل السـعادة إىل توحيـد اهللا   من العلماء ما فيه من اهلدا
واإلخالص له، إىل ما أوجبه على عباده من الطاعات ، وإىل ما حرم عليهم مـن املعاصـي   

  ليحذروها ، وليعرفوا حدود اهللا ويتعاونوا على الرب والتقوى. 
البيت العتيق ، ورحاب  فمن أعظم املنافع وأجلها أن يتعلموا دين اهللا، ويتبصروا يف رحاب

املسجد النبوي ، من العلماء واملرشدين واملذكرين ما قد جيهلون من أحكام دينهم، وما قد 
جيهلون من أحكام حجتهم وعمرم، حىت يؤدوها على علم وبصرية، وحىت يعبـدوا اهللا يف  

  أرضهم وأينما كانوا على علم وبصرية. 

                                           
، والترمذي يف (احلج) باب ما جاء يف ١٦١٢٢)رواه اإلمام أمحد يف (مسند املدنيني) حديث السائب بن خالد برقم  ١(

    ٨٢٩رفع الصوت بالتلبية برقم 
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د وصدر، مث من املدينة، مث من سائر هذه اجلزيـرة،  من هنا نبع هذا العلم، ونبع علم التوحي

  ومن سائر بالد اهللا اليت وصلها العلم وأهله، لكن أصله من هنا من رحاب بيت اهللا العتيق. 
فعلى العلماء أينما كانوا، وعلى الدعاة أينما كانوا ، وال سيما هنا يف رحاب بيـت اهللا، أن  

ا العمار ويعلموا القاطنني والوافـدين والزائـرين،   يعلموا الناس ، أن يعلموا احلجيج ويعلمو
يعلموم مناسك حجهم، يعلموم ملاذا خلقوا، ومباذا أمروا، خلقوا ليعبـدوا اهللا، وأمـروا   

، : "يا أيها الناس اعبدوا ربكـم   )١(بعبادة اهللا، : "وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون" 
  .  )٢(الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون" 

أينما كانوا، والسيما املوجودين يف رحاب بيت اهللا العتيق ، أن  -وفقهم اهللا–فعلى العلماء 
يعلموا الناس ، أن يعلموا ضيوف بيت اهللا احلرام، وأن يرشدوهم يف املساجد ويف الطرقات 

له،  ويف السيارة ويف الطائرة ويف السفينة، يف أي مكان، عليهم أن يعلموهم دينهم وما خلقوا
وأن يرشدوهم إىل أسباب النجاة ، وأن حيذروهم من أسباب اهلالك، وعليهم بوجه خـاص  
أن يعلموهم مناسك حجهم وعمرم اليت جاءوا ليؤدوها، يعلموهم يف البيوت إذا اجتمعوا 
يف البيوت، ويف اخليمة ويف الطريق ويف املسجد ويف السيارة ويف الطائرة ويف السفينة ويف أي 

ذا املؤمن هكذا العامل هكذا طالب العلم ال يدع فرصـة إال انتـهزها للتعلـيم    مكان، هك
والتوجيه واإلرشاد، واملؤمن هكذا ال يدع فرصة إال انتهزها للتعلم واالستفادة من العـامل  
وطالب العلم أينما كان، وال سيما يف رحاب بيت اهللا العتيق يف أيام احلج، هـذا املوسـم   

  العظيم. 
ر بالتعلم وبالتفقه أينما كان يف أي مكان وزمان، ولكن يف رحاب بيـت اهللا  فاملسلم مأمو

العتيق األمر أعظم، هذا له خصائص واحلاجة ماسة واحلج حاضر فأنت يف أشد احلاجة إىل 

                                           
    ٥٦)سورة الذاريات ، اآلية  ١(
    ٢١اآلية  )سورة البقرة ، ٢(
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أن تتعلم، وجيب عليك أن تتعلم؛ يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح: "من 

  رواه الشيخان.  )١(الدين"  يرد اهللا به خرياً يفقهه يف
فمن عالمات اخلري لك والسعادة أن تتفقه يف دين اهللا، هنا يف بلد اهللا العتيق ويف بالدك ويف 
أي أرض كنت من أرض اهللا مىت وجدت العامل، مىت وجدت العلم فانتهز الفرصة وال تتكرب 

ن، فهو حيتاج إىل نشـاط  وال تكسل، فالعلم ال يناله املتكربون وال يناله الكساىل والعاجزو
ومهة عالية، وال يناله املستحون، وهو ليس حياء يف احلقيقة الذي مينع من العلم، ولكنه خور 
وضعف وعجز؛ يقول جماهد رمحه اهللا التابعي اجلليل: "ال يتعلم العلم مستحٍ ومسـتكرب" .  

سأل ويبحـث  املؤمن عادة ال يستحي يف هذا، يتقدم واملؤمنة كذلك، كل منهما يتقدم، ي
  ويبدي ما لديه من اإلشكال حىت يزول إشكاله. 

ومن عالمات السعادة والتوفيق واخلري أن تتعلم وأن تتفقه يف دين اهللا؛ يقول صلى اهللا عليه 
  .  )٢(وسلم: "من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل اهللا به طريقاً إىل اجلنة" 

لى اهللا عليه وسلم قال: "مثل ما بعـثين  ويف الصحيحني عن أيب موسى األشعري أن النيب ص
اهللا به من اهلدى والعلم كمثل الغيث الكثري أصاب أرضاً ، فكان منها نقية قبلت املاء فأنبتت 
الكأل والعشب الكثري ، وكان منها أجادب أمسكت املاء ، فنفع اهللا ا النـاس، فشـربوا   

ن ال متسك ماء وال تنبت كأل ، وسقوا وزرعوا ، وأصابت منها طائفة أخرى، إمنا هي قيعا
  فذلك مثل من فقه يف دين اهللا ونفعه ما بعثين اهللا به فعلم وعلَّم.. ".

فعلى كل مؤمن ومؤمنة التفقه يف دين اهللا.ومن أهداف احلج والعمرة التبصر والتفكر يف  )٣( 
  دين اهللا وهذا من أعظم املنافع 

                                           
، ومسلم يف (الزكاة) باب النهي عـن   ٧١)رواه البخاري يف (العلم) باب من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين برقم  ١(

   ١٠٣٧املسألة برقم 
    ٢٦٩٩)رواه مسلم يف (الذكر والدعاء واالستغفار والتوبة) باب فضل االجتماع على تالوة القرآن برقم  ٢(
، ومسلم يف (الفضائل ) باب مثل ما بعث به النيب صلى ٧٩العلم) باب فضل من علم وعلّم برقم )رواه البخاري يف ( ٣(

    ٢٢٨٢اهللا عليه وسلم من اهلدى والعلم برقم 
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وافداً وعنده علم أيضاً ينشره بني الناس مع  ومن منافع احلج نشر العلم بني احلجاج ملن جاء

إخوانه يف مكة، ينشر العلم بني احلجيج وبني رفقائه، ويف الطريق، يف السيارة، يف الطـائرة،  
يف اخليمة، يف كل مكان ينشر علمه، فرصة ساقها اهللا إليك؛ فمن أهداف احلج أن تنشـر  

ول اهللا ورسوله ال باآلراء اخلارجة علمك، وأن توضح للناس ما لديك، لكن باالعتماد على ق
عن الكتاب والسنة، تعلَّم الناس عن كتاب اهللا وعن سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وعما 
استنبطه أهل العلم من كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، ال عن جهـل وعـدم   

  .)١(ة " بصرية بل بالعلم والبصرية: "قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصري
ومن أهداف احلج ومقاصده ومنافعه االستكثار من الصلوات والطواف: :"مث ليقضوا تفثهم 

. فعلى احلاج واملعتمر أن يكثر من الطواف مىت  )٢(وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق" 
قدر عليه من غري مزامحة وال مشقة، واإلكثار من الصالة يف احلـرم ويف مسـاجد مكـة،    

اب أن التفضيل يف الثواب يعم املساجد كلها، يعم احلرم كله، وهو أرجح مـا قالـه   فالصو
العلماء. فاغتنم الفرصة يف املسجد احلرام ويف مساجد مكة ويف بيتك، تطوع من الطـواف  
واإلكثار من الصالة واإلكثار من التسبيح والتهليل والذكر واألمر باملعروف والنـهي عـن   

  . املنكر والدعوة إىل اهللا
فانتهز فرصة اجتماع هذا اجلمع الغفري من الناس من أفريقيا وأوربا وأمريكا وآسيا وغريها، 
واحرص على التبليغ عن اهللا، وعلم مما أعطاك اهللا، مث احرص على العمل الصاحل من صـالة  
وطواف ، ودعوة إىل اهللا، وتسبيح وليل، وذكر وقراءة قرآن، وأمر باملعروف وي عـن  

  وعيادة املريض ، وإرشاد احلريان إىل غري ذلك من وجوه اخلري.  املنكر،
ومن منافع احلج العظيمة إيفاء ما عليك من نذور ، من عبادات نذرا تؤدى يف املسـجد  
احلرام، ومن هدايا تذحبها يف مىن ويف مكة، ومن صدقات تؤديها، وإن كان النذر ال ينبغي، 

                                           
   ١٠٨)سورة يوسف، اآلية  ١(
    ٢٩)سورة احلج ، اآلية  ٢(
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، ولكن إن نذرت طاعـة وجـب    )١(نذر ال يأيت خبري" فالنيب صلى اهللا عليه وسلم قال: "ال

. إذاً فـإن   )٢(الوفاء ا؛ يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: "من نذر أن يطيع اهللا فليطعـه"  
نذرت يف هذا احلرم صالة أو طوافاً أو غري ذلك ، فيجب أن تؤديها يف هذا البلـد احلـرام   

األهداف العظيمة للحج أن تواسـي الفقـري   ومن املقاصد العظيمة و )٣("وليوفوا نذورهم" 
وحتسن إليه، من احلجاج وغري احلجاج، يف هذا البلد األمني ويف الطريق ويف املدينة املنورة، 
تواسي مما أعطاك اهللا ، تواسي احلجيج الفقراء ، تواسي من قصرت به النفقة، من عـدموا  

  القدرة على اهلدي. 
، يف  )٤(وقد أطلقها عز وجل: "ليشهدوا منافع هلم" هذه هي األهداف واملقاصد العظيمة، 

منافع منوعة، ومواساة احلجيج الفقراء ، واإلحسان إليهم، وسد خلتهم مما أعطاك اهللا عـز  
وجل، أو الشفاعة هلم عند من يعطيهم وحيسن إليهم ويسد خلتهم. ومن ذلـك مـداواة   

ىل املستشفيات واملستوصفات املريض وعالجه والشفاعة له عند من يقوم بذلك، وإرشاده إ
  حىت يعاجل ، وإعانته على ذلك باملال والدواء، كل هذا من املنافع. 

ومن املنافع العظيمة اليت ينبغي لك أن تلزمها دائماً اإلكثار من ذكر اهللا يف هذا البلد األمني، 
وال إله إال اهللا واإلكثار من ذكر اهللا يف كل األحوال قائماً وقاعداً: "سبحان اهللا واحلمد هللا 

واهللا أكرب" والدعاء واإلحلاح به. فمن املنافع العظيمة أن جتتهد يف الدعاء إىل ربك والضراعة 
إليه أن يتقبل منك، وأن يصلح قلبك وعملك،وأن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته 

حسان وأن يعينك على أداء احلمد الذي عليك على الوجه الذي يرضيه ، وأن يعينك على اإل
إىل عباده ونفعهم، وأن تكون يف منفعتهم ويف مواسام ويف إعانتهم على اخلـري ، وأن ال  

  يتأذوا منك بشيء . تسأل اهللا أن جيعلك مباركاً ال تؤذي أحداً ، وتنفع وال تؤذي. 

                                           
النذر) باب النهي عن النـذر بـرقم   ، ومسلم يف (٦٦٩٤)رواه البخاري يف (األميان والنذور) باب الوفاء بالنذر برقم  ١(

١٦٣٩    
  ٦٦٩٦)رواه البخاري يف (األميان والنذور) باب النذر يف الطاعة برقم  ٢(
  ٢٩)سورة احلج، اآلية  ٣(
    ٢٨)سورة احلج ، اآلية  ٤(



   

 

٤٨

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
فمن املنافع العظيمة أن حترص على النفع وعدم األذى، وال تؤذ الناس ، ال يف الطريـق، وال  

واف ، وال يف السعي ، وال يف عرفات، وال يف مزدلفة، وال يف مىن، وال يف أي مكان، يف الط
وال يف الباخرة وال يف الطائرة، وال يف السيارة وال يف اخليمة وال يف أي مكان، وال تؤذهم، 
ال بسب وال بكذب، وال بيدك وال برجلك ، وال بغري ذلك؛ تتحرى أن تنفع وال تـؤذي  

أن تنفع الناس من احلجيج وغريهم، وأال تؤذي أحـداً، ال بقـول وال    أينما كنت، تتحرى
  بعمل، هذه من املنافع العظيمة. 

ومن املنافع العظيمة للحج أن تؤدي املناسك يف غاية من الكمال، يف غاية من اإلتقـان، يف  
غاية من اإلخالص: يف طوافك وسعيك ورمي اجلمار، ويف عرفات، ويف مزدلفة، تكون يف 

اإلخالص، يف غاية من حضور القلب ، يف غاية من مجع القلب على اهللا، يف دعائـك   غاية
وذكرك وقراءتك وصالتك، وغري ذلك، جتمع قلبك على اهللا وحترص أينما كنـت علـى   

  اإلخالص هللا. 
ومن املنافع اهلدايا، سواء كانت واجبة عند التمتع والقران ، أو غري واجبة، ديها تقرباً إىل 

  حانه وتعاىل. اهللا سب
وقد أهدى النيب صلى اهللا عليه وسلم سبعني بدنة وأهدى الصحابة، فاهلدي قربـة إىل اهللا ،  
تشتري وتنحر وتوزع على الفقراء واحملاويج، يف أيام مىن أو يف غريها، هدايا تطوع تنفع ا 

  الناس يف مىن، ويف غري مىن، قبل احلج وبعده. 
مكة أيضاً، يف أيام مىن وهي أربعة. أما الصدقة بالـذبائح   أما هدي التمتع فهو يف مىن ويف

وباملال ففي أي وقت، لو ذحبت هذه األيام وتصدقت ووزعتها على الفقـراء ، ووزعـت   
اهلـدايا   -األربعـة –أطعمة أو مالبس أو دراهم، كله خري . إمنا الذي خيص به أيام مـىن  

  مجيع الزمان. والضحايا، أما التطوعات بالذبائح فوقتها واسع، يف 
هذا وأسأل اهللا عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصاحل، وأن يصلح قلوبنـا  
وعملنا مجيعاً ، ويتقبل منا ومن سائر احلجاج حجنا وعمرتنا، وأن يعيد احلجاج مجيعـاً إىل  

وعرفـوا  بالدهم ساملني موفقني، مغفوراً هلم، متعلمني متبصرين، وقد عرفوا احلق بدليلـه،  



   

 

٤٩

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
التوحيد على بصرية ، حىت يرجعوا إىل بالدهم غامنني موفقني، قد عرفوا دين اهللا على بصرية 

  وقد أدوا حجهم على بصرية، وعمرم ومناسكهم على بصرية. 
أسأل اهللا بأمسائه احلسىن وصفاته العليا أن يوفقنا مجيعاً ملا يرضيه ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا 

نا الفقه يف دينه ، وأن يوفق حجاج بيت اهللا احلرام وعماره لكل ما يرضيه مجيعاً ، وأن مينح
، وأن مينحهم الفقه يف الدين، وأن يعلمهم ما ينفعهم، وأن يردهم غامنني موفقني ساملني إىل 
بالدهم ، وأن يتقبل من اجلميع، إنه جل وعال جواد كرمي. واحلمد هللا رب العاملني، وصلى 

  عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وأصحابه والتابعني .  اهللا وسلم وبارك على
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  )١(توصيات للحجاج وغريهم 

  
احلمد هللا وحده والصالة والسالم على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وأصـحابه       

  ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. 
  أيها املسلمون من حجاج بيت اهللا احلرام: 

وفيق ملا يرضيه والعافية من مضالت الفنت ، كما أسـأله سـبحانه أن   أسأل اهللا لنا ولكم الت
يوفقكم مجيعاً ألداء مناسككم على الوجه الذي يرضيه ، وان يتقبل منكم وأن يـردكم إىل  

  بالدكم ساملني موفقني، إنه خري مسئول. 
وال أيها املسلمون من احلجاج وغريهم: إن وصييت لكم هي تقوى اهللا سبحانه يف مجيع األح

واالستقامة على دينه واحلذر من أسباب غضبه، وإن أهم الفرائض وأعظم الواجبـات هـو   
توحيد اهللا واإلخالص له يف مجيع العبادات ، مع العناية باتباع رسوله صلى اهللا عليه وسـلم  
يف األقوال واألعمال، وأن تؤدى مناسك احلج وسائر العبادات على الوجه الذي شرعه اهللا 

لسان رسوله وخليله وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا حممد بن عبـد اهللا   لعباده على
صلى اهللا عليه وسلم. وإن أعظم املنكرات وأخطر اجلرائم هو الشرك باهللا سـبحانه، وهـو   
صرف العبادة أو بعضها لغريه سبحانه؛ لقول اهللا عز وجل : "إن اهللا ال يغفر أن يشرك بـه  

، وقوله سبحانه خياطب نبيه حممداً صلى اهللا عليه وسلم:  )٢(اء " ويغفر ما دون ذلك ملن يش
"ولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحـبطن عملـك ولتكـونن مـن     

  .  )٣(اخلاسرين". 

                                           
    ١٠/١١/١٤٠٦)نشر يف جملة التوعية اإلسالمية بالعدد األول يف  ١(
   ١١٦)سورة النساء ، اآلية  ٢(
    ٦٥لزمر ، اآلية )سورة ا ٣(
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حجاج بيت اهللا احلرام: إن نبينا صلى اهللا عليه وسلم مل حيج بعد هجرته إىل املدينة إال حجة 

، وذلك يف آخر حياته صلى اهللا عليه وسلم، وقد علَّم الناس فيها واحدة وهي حجة الوداع 
  .  )١(مناسكهم بقوله وفعله، وقال هلم صلى اهللا عليه وسلم: "خذوا عين مناسككم"

فالواجب على املسلمني مجيعاً أن يتأسوا به يف ذلك ، وأن يؤدوا مناسكهم على الوجه الذي 
املعلم املرشد، وقد بعثه اهللا رمحة للعاملني وحجـة  شرعه هلم؛ ألنه صلى اهللا عليه وسلم هو 

على العباد أمجعني ، فأمر عباده بأن يطيعوه، وبني أن اتباعه هو سبب دخول اجلنة والنجـاة  
من النار، وأنه الدليل على صدق حب العبد لربه وعلى حب اهللا للعبد، كما قال اهللا تعاىل : 

وقال سبحانه : "وأقيمـوا الصـالة    )٢(انتهوا" "وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه ف
، وقال عز وجل : "من يطع الرسول فقد  )٣(وأتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترمحون" 

، وقال سبحانه: "لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا  )٤(أطاع اهللا " 
: "تلك حدود اهللا ومن يطع اهللا ورسـوله  ، وقال سبحانه )٥(واليوم اآلخر وذكر اهللا كثرياً" 

يدخله جنات جتري من حتتها النهار خالدين فيها وذلك الفوز العظـيم. ومـن يعـص اهللا    
، وقال عز وجل : "قل يا )٦(ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهني" 
األرض ال إله إال هو حييـي  أيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعاً الذي له ملك السموات و

،  )٧(ومييت فآمنوا باهللا ورسوله النيب األمي الذي يؤمن باهللا وكلماته واتبعوه لعلكم تدون" 
، واآليات  )٨(وقال تعاىل: "قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعون حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم" 

  يف هذا املعىن كثرية. 

                                           
    ١٢٩٧)رواه بنحوه مسلم يف (احلج) باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم  ١(
   ٧)سورة احلشر، اآلية  ٢(
    ٥٦)سورة النور ، اآلية  ٣(
   ٨٠)سورة النساء ، اآلية  ٤(
  ٢١)سورة األحزاب ، اآلية  ٥(
    ١٤، ١٣)سورة النساء ، اآليتان  ٦(
  ١٥٨عراف ، اآلية )سورة األ ٧(
   ٣١)سورة آل عمران ، اآلية  ٨(
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 يف مجيع األحوال والصدق يف متابعة نبيه صـلى اهللا  فوصييت لكم مجيعاً ولنفسي تقوى اهللا

  عليه وسلم يف أقواله وأفعاله لتفوزوا بالسعادة والنجاة يف الدنيا واآلخرة. 
  :إىل مىن يوم التروية

حجاج بيت اهللا احلرام: إن نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم ملا كان يوم الثامن من ذي احلجة 
وأمر أصحابه رضي اهللا عنهم أن يهلوا بـاحلج مـن منـازهلم     توجه من مكة إىل مىن ملبياً

ويتوجهوا إىل مىن ، ومل يأمرهم بطواف الوداع، فدل ذلك على أن السنة ملن أراد احلج من 
أهل مكة وغريهم من املقيمني فيها ومن احمللني من عمرم وغريهم من احلجاج أن يتوجهوا 

ليس عليهم أن يذهبوا إىل املسجد احلرام للطـواف  إىل مىن يف اليوم الثامن ملبني باحلج ، و
  بالكعبة طواف الوداع. 

ويستحب للمسلم عند إحرامه باحلج أن يفعل ما يفعله يف امليقات عند اإلحرام: من الغسل 
والطيب والتنظيف، كما أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم عائشة بذلك ملـا أرادت اإلحـرام   

فأصاا احليض عند دخول مكة وتعذر عليها الطـواف  باحلج وكانت قد أحرمت بالعمرة 
قبل خروجها إىل مىن، فأمرها صلى اهللا عليه وسلم أن تغتسل ول باحلج ففعلـت ذلـك   

  فصارت قارنة بني احلج والعمرة. 
وقد صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم يف مىن الظهر والعصـر  

صراً من دون مجع، وهذا هو السنة تأسياً به صلى اهللا عليه وسلم واملغرب والعشاء والفجر ق
، ويسن للحجاج يف هذه الرحلة أن يشتغلوا بالتلبية وبذكر اهللا عز وجل وقراءة القرآن وغري 
ذلك من وجوه اخلري، كالدعوة إىل اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكر واإلحسـان إىل  

  الفقراء. 
  

  :مشس يوم التاسعإىل عرفة بعد طلوع 
فلما طلعت الشمس يوم عرفة توجه صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضـي اهللا عنـهم إىل   
عرفات منهم من يليب ومنهم من يكرب، فلما وصل عرفات نزل بقبة من شعر ضربت له يف 
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منرة واستظل ا عليه الصالة والسالم، فدل ذلك على جواز استظالل احملرم باخليام والشجر 

  ا. وحنوه
فلما زالت الشمس ركب دابته عليه الصالة والسالم وخطب الناس وذكـرهم وعلمهـم   
مناسك حجهم وحذرهم من الربا وأعمال اجلاهليـة، وأخـربهم أن دمـاءهم وأمـواهلم     
وأعراضهم عليهم حرام ، وأمرهم باالعتصام بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، 

ا معتصمني بكتاب اهللا وسنة رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   وأخربهم أم لن يضلوا ما دامو
وسلم. فالواجب على مجيع املسلمني من احلجاج وغريهم أن يلتزموا ـذه الوصـية وأن   
يستقيموا عليها أينما كانوا، وجيب على حكام املسلمني مجيعاً أن يعتصموا بكتاب اهللا وسنة 

ع شئوم وأن يلزموا شعوم بالتحـاكم  رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وأن حيكمومها يف مجي
إليهما، وذلك هو طريق العزة والكرامة والسعادة والنجاة يف الدنيا واآلخرة ، وفق اهللا اجلميع 

  لذلك. 
مث إنه صلى اهللا عليه وسلم صلى بالناس الظهر والعصر قصراً ومجعاً مجع تقدمي بأذان واحد 

بلة ووقف على دابته يذكر اهللا ويدعوه، ويرفـع  وإقامتني، مث توجه إىل املوقف واستقبل الق
يديه بالدعاء حىت غابت الشمس، وكان مفطراً ذلك اليوم ، فعلـم بـذلك أن املشـروع    
للحجاج أن يفعلوا كفعله صلى اهللا عليه وسلم يف عرفات، وأن يشتغلوا بذكر اهللا والدعاء 

يكونوا مفطرين ال صائمني، والتلبية إىل غروب الشمس ، وأن يرفعوا أيديهم بالدعاء، وأن 
وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: "ما من يوم أكثر من أن يعتق اهللا فيه 

، وإنه سبحانه ليدنو فيباهي م مالئكته ، وروي عنه صلى  )١(عبداً من النار من يوم عرفة" 
ادي أتوين شعثاً غرباً يرجـون  اهللا عليه وسلم أن اهللا يقول يوم عرفة ملالئكته: "انظروا إىل عب

. وصح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: "وقفت  )٢(رمحيت ، أشهدكم أين قد غفرت هلم" 
   )٣(ها هنا وعرفة كلها موقف" 

                                           
   ١٣٤٨)رواه مسلم يف (احلج) باب فضل احلج والعمرة ويوم عرفة برقم  ١(
   ٧٠٤٩)رواه اإلمام أمحد يف (مسند املكثرين من الصحابة) مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص برقم  ٢(
    ١٢١٨ا موقف برقم )رواه مسلم يف (احلج) باب ما جاء يف أن عرفة كله ٣(
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  إىل مزدلفة بعد الغروب للمبيت ا
مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد الغروب توجه ملبياً إىل مزدلفة وصلى ا املغرب 
ثالثاً والعشاء ركعتني بأذان واحد وإقامتني مث بات ا وصلى ا الفجر مع سـنتها بـأذان   
وإقامة، مث أتى املشعر احلرام فذكر اهللا عنده وكربه وهلله ودعا ورفع يديه وقال: "وقفت ها 

فدل ذلك على أن مجيع مزدلفة موقف للحجاج يبيت كل حاج  )١(هنا ومجع كلها موقف" 
كر اهللا ويستغفره يف مكانه، وال حاجة إىل أن يتوجه إىل موقف النيب صلى اهللا يف مكانه ويذ
  عليه وسلم . 

وقد رخص النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة مزدلفة للضعفة أن ينصرفوا إىل مىن بليل، فـدل  
ذلك على أنه ال حرج على الضعفة من النساء واملرضى والشيوخ ومن تبعهم يف التوجه من 

مىن يف النصف األخري من الليل عمالً بالرخصة وحذراً من مشقة الزمحة . وجيوز  مزدلفة إىل
هلم أن يرموا اجلمرة ليال، كما ثبت ذلك عن أم سلمة وأمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهم 

  يف آخر الليل. 
ذكرت أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أذن للنساء بذلك 

مث إنه صلى اهللا عليه وسلم بعد ما أسفر جداً دفع إىل مىن ملبياً قبل أن تطلع الشـمس ،  ، 
فقصد مجرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة ، مث حنر هديه مث حلق مث طيبته 

  عائشة رضي اهللا عنها مث توجه إىل البيت فطاف به. 
  

  :أعمال يوم النحر
يوم النحر عمن ذبح قبل أن يرمي ، ومن حلق قبل أن يذبح ، وسئل صلى اهللا عليه وسلم يف 

ومن أفاض إىل البيت قبل أن يرمي ، فقال: "ال حرج" قال الراوي: فما سئل يومئـذ عـن   

                                           
    ١٢١٨)رواه مسلم يف (احلج) باب ما جاء يف أن عرفة كلها موقف برقم  ١(
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. وسأله رجل فقال: يا رسول اهللا سعيت  )١(شيء قدم وال أخر إال قال: "افعل وال حرج" 

ن السنة للحجاج أن يبدأوا برمي اجلمرة ، فعلم ذا أ )٢(قبل أن أطوف، فقال: "ال حرج" 
  يوم العيد مث ينحروا إذا كان عليهم هدي مث حيلقوا أو يقصروا. 

واحللق أفضل من التقصري فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا باملغفرة والرمحة ثالث مـرات  
  للمحلقني، ومرة واحدة للمقصرين. 

  
  : التحلل األول والتحلل األكرب

اج التحلل األول فيلبس املخيط ، ويتطيب ويباح له كل شيء حرم عليه وبذلك حصل للح
باإلحرام إال النساء ، مث يذهب إىل البيت فيطوف به يف يوم العيد أو بعده، ويسـعى بـني   

  الصفا واملروة إن كان متمتعاً، وبذلك حيل له كل شيء حرم عليه باإلحرام حىت النساء. 
رناً فإنه يكفيه السعي األول الذي أتى به مع طواف القـدوم.  أما إن كان احلاج مفرداً أو قا

  فإن مل يسع مع طواف القدوم وجب عليه أن يسعى مع طواف اإلفاضة. 
  

  :املبيت مبىن أيام التشريق
مث رجع صلى اهللا عليه وسلم إىل مىن فأقام ا بقية يوم العيد واليوم احلادي عشر والثاين عشر 

ات كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، يرمي كل مجرة بسـبع  والثالث عشر، يرمي اجلمر
حصيات، ويكرب مع كل حصاة ويدعو ويرفع يديه بعد الفراغ من اجلمرة األوىل والثانيـة  
  مستقبالً القبلة وجيعل األوىل عن يساره حني الدعاء ، والثانية عن ميينه وال يقف عند الثالثة. 

يوم الثالث عشر بعد رمي اجلمرات بعـد الـزوال فـرتل    مث دفع صلى اهللا عليه وسلم يف ال
  باألبطح وصلى به الظهر والعصر واملغرب والعشاء . 

                                           
، ومسلم يف (احلج) باب من حلق قبـل   ٨٣)رواه البخاري يف (العلم) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغريها رقم  ١(

    ١٣٠٦النحر أو حنر قبل الرمي برقم 
    ٢٠١٥باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء يف حجه برقم )رواه أبو داود يف (املناسك)  ٢(
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مث نزل إىل مكة يف آخر الليل وصلى الفجر بالناس عليه الصالة والسالم، وطاف للوداع مث 
توجه بعد الصالة إىل املدينة يف صبيحة اليوم الرابع عشر، عليه من ربـه أفضـل الصـالة    

  والتسليم. 
فعلم من ذلك أن السنة للحاج أن يفعل كفعله صلى اهللا عليه وسلم يف أيام مىن ، فريمـي  
اجلمار الثالث بعد الزوال يف كل يوم: كل واحدة بسبع حصيات ويكرب مع كل حصـاة،  
ويشرع له أن يقف بعد رميه األوىل ويستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه وجيعلها عن يسـاره  

مي الثانية كذلك وجيعلها عن ميينه يستقبل القبلة ويدعو، وهذا مستحب وليس ويقف بعد ر
  بواجب، تأسياً بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وال يقف بعد رمي الثالثة. 

فإن مل يتيسر له الرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس رمى يف الليل عن اليوم الذي غابت 
  رمحة من اهللا سبحانه بعباده وتوسعة عليهم. مشسه إىل آخر الليل يف أصح قويل العلماء 

ومن شاء أن يتعجل يف اليوم الثاين عشر بعد رمي اجلمار بعد الزوال فال بأس ، ومن أحب 
أن يتأخر حىت يرمي اجلمار يف اليوم الثالث عشر فهو أفضل ؛ لكونه موافقاً لفعل النيب صلى 

  اهللا عليه وسلم . 
لة احلادي عشر والثاين عشر ، وهذا املبيت واجب عنـد  والسنة للحاج أن يبيت يف مىن لي

كثري من أهل العلم  ويكفي أكثر الليل إذا تيسر ذلك، ومن كان له عذر شرعي كالسـقاة  
  والرعاة وحنوهم فال مبيت عليه. 

أما ليلة الثالث عشر فال جيب على احلجاج أن يبيتوها مبىن إذا تعجلوا ونفروا من مىن قبـل  
أدركه املبيت مبىن فإنه يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي اجلمار بعد الزوال يوم  الغروب، أما من

  الثالث عشر مث ينفر ، وليس على أحد رمي بعد الثالث عشر ولو أقام مبىن. 
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  :طواف الوداع
ومىت أراد احلاج السفر إىل بالده وجب عليه أن يطوف بالبيت للوداع سبعة أشواط ؛ لقول 

، إال احلـائض   )١(ليه : " ال ينفرن أحد حىت يكون آخر عهده بالبيـت"  النيب صلى اهللا ع
والنفساء فال وداع عليهما؛ ملا ثبت عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: "أمـر النـاس أن   

والنفساء مثلها ، ومن أخـر   )٢(يكون آخر عهدهم بالبيت إال أنه خفف عن املرأة احلائض" 
  زأه عن الوداع؛ لعموم احلديثني املذكورين. طواف اإلفاضة فطافه عند السفر أج

وأسأل اهللا أن يوفق اجلميع ملا يرضيه، وأن يتقبل منا ومنكم وجيعلنا وإياكم من العتقاء مـن  
  النار إنه ويل ذلك والقادر عليه ، وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. 

  
 

                                           
    ١٣٢٧)رواه مسلم يف (احلج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احلائض برقم  ١(
، ومسلم يف (احلج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه  ١٧٥٥)رواه البخاري يف (احلج) باب طواف الوداع برقم  ٢(

    ١٣٢٨عن احلائض برقم 
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�� ا� ا���ام � ����ج ��� )١(  
  

عبد اهللا بن باز إىل كل من يطلع عليها من حجـاج بيـت اهللا احلـرام     من عبد العزيز بن
  واملسلمني يف كل مكان . 

  إخواين حجاج بيت اهللا احلرام: 
  سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أما بعد : 

فمرحباً بكم يف بلد اهللا احلرام ، وعلى أرض اململكة العربية السعودية اليت شرفها اهللا تعـاىل  
جاج والعمار والزوار الذين يفدون إليها من كل مكان، ومـن عليهـا خبدمـة    خبدمة احل

  املقدسات وتأمينها للطائفني والعاكفني والركع السجود. 
وأسأل اهللا عز وجل أن يكتب لكم حج بيته وزيارة مسجد رسوله صلى اهللا عليـه وآلـه   

تعودوا إىل ديـاركم   وصحبه وسلم ، يف أمن وإميان، وسكينة واطمئنان، ويسر وقبول، وأن
  ساملني مأجورين وقد غفر اهللا لكم وآتاكم من فضله إنه جواد كرمي، وباإلجابة جدير. 

  إخواين حجاج بيت اهللا احلرام: 
املسلمون خبري ما تناصحوا، وتواصوا باحلق، وتواصوا بالصرب ، وتعاونوا على الرب والتقوى، 

، بأم يف أيام فاضلة وأماكن مباركـة،   ولذلك فإين أذكر إخواين حجاج بيت اهللا احلرام
وأم قدموا من ديار بعيدة وحتملوا مشقات كثرية استجابة هللا ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم 
، وقياماً بواجب عظيم، وعمل صاحل جليل، أمرهم اهللا تعاىل به حيث قال: "وهللا على الناس 

   )٢(عن العاملني"  حج البيت من استطاع إليه سبيال ومن كفر فإن اهللا غين
وهذا يقتضي منهم أموراً ينبغي احملافظة عليها والعناية ا، حىت يكون حجهـم مـربوراً ،   
وسعيهم مشكوراً ، وذنبهم مغفوراً بتوفيق من اهللا وعون، فاحلج املربور ليس له جـزاء إال  

  اجلنة. 

                                           
  هـ  ١٤١٣احته ونشرت يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج) ذو احلجة عام )صدرت من مكتب مس ١(
    ٩٧)سورة آل عمران، اآلية  ٢(
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  ومن هذه األمور: 

 تعاىل فيجعل عمله خالصـاً لوجهـه   أوالً جيب على احلاج وغريه أن خيلص نيته وقصده هللا
الكرمي حىت يقع أجره على اهللا، وينال ثوابه، قال تعاىل: "وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له 

  ، )١(الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة" 
  .  )٢(دة ربه أحداً" وقال تعاىل: "فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمالً صاحلاً وال يشرك بعبا

  
ثانياً: جيب على احلاج وغريه أن يكون العمل الذي يتقرب به إىل ربه مما شرعه اهللا تعـاىل  
لعباده، وأن يقتدي يف أدائه بنبيه صلى اهللا عليه وآله وسلم ، القائل: "خذوا عين مناسككم" 

رواه البخاري رمحـه   )٤(رواه مسلم رمحه اهللا ، والقائل: "صلوا كما رأيتموين أصلي "  )٣(
  اهللا. 

وقد قال اهللا تعاىل: "لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجـو اهللا واليـوم   
  .  )٥(اآلخر وذكر اهللا كثرياً" 

فالعمل مهما كان صاحبه خملصاً فيه هللا ومل يكن متابعاً فيه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه  
، للحديث الصحيح الذي يقول فيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم فهو مردود عليه ال يقبله اهللا

رواه مسلم رمحه اهللا. واهللا عز وجـل   )٦(وآله وسلم: "من عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد" 
يقول لرسوله صلى اهللا عليه وسلم : "قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم 

  .  )٧(ذنوبكم واهللا غفور رحيم " 
  

                                           
    ٥)سورة البينة، اآلية  ١(
    ١١٠)سورة الكهف ، اآلية  ٢(
    ١٢٩٧)رواه بنحوه مسلم يف (احلج) باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم  ٣(
   ٦٣١ (األذان) باب األذان للمسافر إذا كانوا مجاعة برقم )رواه البخاري يف ٤(
    ٢١)سورة األحزاب ، اآلية  ٥(
   ١٧١٨)رواه البخاري معلقا يف النجش ، ومسلم يف (األقضية) باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور برقم  ٦(
    ٣١)سورة آل عمران، اآلية  ٧(
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الثاً : جيب على احلاج وغريه أن يكون على علم وبصرية بأمور دينه حىت يقوم ـا قيامـاً   ث

صحيحاً ، ويؤديها أداًء سليماً على الوجه املشروع ؛ فقد قال تعاىل لنبيه صـلى اهللا عليـه   
وسلم : "قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين وسبحان اهللا وما أنا مـن  

  .  )١(" املشركني
وقد أمرنا اهللا تعاىل أن نسأل أهل العلم فيما أشكل علينا من أمور ديننا ، فقال سـبحانه: "  

  .  )٢(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون" 
ويف الصحيحني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: "من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف 

  .  )٣(الدين" 
تجد بعون اهللا يف مكة املكرمة ، واملدينة النبوية ، ويف املشاعر املقدسة، وإنك أخي احلاج س

لإلجابة  -حرسها اهللا–ويف مؤسسات الطوافة مبكة، واألدالء باملدينة، علماء عينتهم الدولة 
عن أسئلة واستفسارات احلجاج فيما أشكل عليهم من أمور حجهم وعمرم خاصة، ومن 

سره اهللا تعاىل للحجاج بفضل منه سبحانه ، مث بفضل حكومة أمور دينهم عامة وذلك مما ي
وفقـه  –خادم احلرمني الشريفني، امللك فهد بن عبد العزيز ملك اململكة العربية السـعودية  

  حىت يكون احلجاج على علم ومعرفة باحلق والصواب فيما يفعلون وفيما يتركون.  -اهللا
حىت تكون على بينة من أمرك قال تعاىل : "قل  فال تتردد يا أخي يف سؤاهلم واالستفادة منهم

، وقال رسول اهللا  )٤(هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون إمنا يتذكر أولوا األلباب " 
 )٥(صلى اهللا عليه وسلم : "ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل اهللا به طريقا إىل اجلنـة" 

  رواه مسلم رمحه اهللا . 

                                           
    ١٠٨)سورة يوسف ، اآلية  ١(
   ٧األنبياء ، اآلية )سورة  ٢(
، ومسلم يف (الزكاة) باب النهي عـن   ٧١)رواه البخاري يف (العلم) باب من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين برقم  ٣(

   ١٠٣٧املسألة برقم 
    ٩)سورة الزمر ، اآلية  ٤(
    ٢٦٩٩رآن" برقم )رواه مسلم يف (الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار) باب فضل االجتماع على تالوة الق ٥(
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احلاج وغريه أن يعلم أن ما شرعه اهللا لعباده من طاعات وقربات ، ومـا  رابعاً : جيب على 
  أحل هلم وحرم عليهم من أقوال وأفعال، إمنا هي لتزكية أنفسهم وصالح جمتمعام ، 

وعلى حسب إخالصهم له ، وصدقهم يف العمل معه يكون انتفـاعهم بـذلك يف الـدنيا    
اىل: "قد أفلح من تزكى . وذكر اسـم ربـه   واآلخرة، وثواب اهللا خري وأبقى ، قال اهللا تع

. وقال تعاىل: ونفس وما سواها. فأهلمهما فجورها وتقواها. قـد أفلـح مـن     )١(فصلى" 
. وقال اهللا تعاىل: "من عمل صاحلاً من ذكر أو أنثى وهو  )٢(زكاها. وقد خاب من دساها" 

  .  )٣(" مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
من أعظم ما فرض اهللا على عباده لتزكية أنفسهم وسـالمتها مـن    -أخي احلاج–واحلج 

العداوة والبغضاء ، والشح واإليذاء ، ورغبتها فيما عند اهللا وتذكريها بلقائه يوم الدين، ملـا  
فيه من بذل اجلهد ، وإنفاق املـال ، وحتمـل املشـاق والصـعاب ، ومفارقـة األهـل       

األعمال الدنيوية ، واإلقبال على اهللا بالطاعـة والعبـادة ، واالجتمـاع     واألوطان،وهجر
باإلخوان يف اهللا الوافدين من سائر أحناء األرض : "ليشهدوا منافع هلم ويذكروا اسم اهللا يف 

  .  )٤(أيام معلومات" 
 فليحرص احلاج على ما يرضي ربه، ويكثر من تلبيته وذكره ودعائه والتقرب إليه باملواظبـة 
على فعل الطاعات ، والبعد عن السيئات ، ويف احلديث الصحيح أن رسول اهللا صـلى اهللا  
عليه وآله وسلم قال: "إن اهللا تعاىل قال: "من عادى يل ولياً فقد آذنته باحلرب، وما تقرب 
إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقـرب إيل بالنوافـل حـىت    

  حديث رواه البخاري رمحه اهللا. من  )٥(أحبه.." 

                                           
   ١٥، ١٤)سورة األعلى ، اآليتان  ١(
    ١٠ -٧)سورة الشمس ، اآليات ٢(
    ٩٧)سورة النحل ، اآلية  ٣(
    ٢٨)سورة احلج ، اآلية  ٤(
   ٦٥٠٢)رواه البخاري يف (الرقاق ) باب التواضع برقم  ٥(
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وويل اهللا هو املؤمن باهللا ورسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم ، املستقيم على دينه ، بامتثـال  
أمره واجتناب يه، كما قال سبحانه: "أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنـون.  

  .  )١(الذين آمنوا وكانوا يتقون" 
ص عليه احلاج وغريه احملافظة على أداء الصلوات املفروضة مجاعة ومن أهم ما ينبغي أن حير

يف أوقاا ويف املساجد اليت أذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها امسه، وال سيما املسـجد احلـرام   
واملسجد النبوي الشريف، فإن هلما ميزة عظيمة على سائر املساجد ، واهللا يضاعف فيهمـا  

عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: "صالة أجر الصالة، فعن جابر رضي اهللا 
يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام ، وصالة يف املسـجد  

أخرجه أمحد ، وابن ماجـة رمحهمـا اهللا    )٢(احلرام أفضل من مائة ألف صالة فيما سواه" 
  وصححه ابن حبان وإسناده صحيح.  بإسناد صحيح. وأخرج اإلمام أمحد مثله عن ابن الزبري

وهذا خري جزيل وفضل من اهللا عظيم ينبغي العناية به واحلرص عليـه، يقـول اهللا تعـاىل:    
  .  )٣("وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات واألرض أعدت للمتقني" 

  
يهـم فيهـا   خامساً : جيب على احلاج وغريه أن حيفظ هلذه األماكن املقدسة حرمتها ، فال 

بعمل سوء ، فقد توعد اهللا من فعل ذلك بعذاب أليم، قال تعاىل: "ومن يرد فيه بإحلاد بظلم 
   )٤(نذقه من عذاب أليم". 

قال عطية العويف، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف بيان معىن الظلم يف هذه اآلية: هـو أن  
م من ال يظلمك وتقتل من ال تستحل من احلرم ما حرم اهللا عليك، من إساءة أو قتل ؛ فتظل

يقاتلك، فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب األليم. ذكره ابن كثري رمحه اهللا يف تفسـريه  
  هلذه اآلية. 

                                           
    ٦٣، ٦٢)سورة يونس ، اآليتان  ١(
    ١٤٠٦سنة فيها) باب ما جاء يف فضل الصالة يف املسجد احلرام برقم )رواه ابن ماجة يف (إقامة الصالة وال ٢(
   ١٣٣)سورة آل عمران ، اآلية  ٣(
    ٢٥)سورة احلج ، اآلية  ٤(
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فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن ال يؤذي بعضهم بعضاً ، ال يف نفـس وال يف  

اصحوا ، وأن يتواصـوا  مال وال يف عرض، بل جيب أن يتعاونوا على الرب والتقوى، وأن يتن
باحلق والصرب عليه ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم : "كل املسلم على املسلم حـرام  

رواه  )١(دمه وماله وعرضه ، التقوى هاهنا ، حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسـلم"  
  مسلم رمحه اهللا يف صحيحه.

من اإليذاء ، يف كل مكان ويف كل زمان، وقد حرم اهللا إيذاء املؤمنني واملؤمنات بأي نوع 
فكيف بإيذائهم يف البلد األمني، ويف األشهر احلرم، ويف وقت أداء املناسـك، ويف مدينـة   
الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؟! الشك أن هذا يكون أشد إمثاً وأعظم جرماً، قال اهللا تعاىل: 

  )٢(وال جدال يف احلـج"   "احلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق
وقال تعاىل: "والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا تاناً وإمثاً مبيناً" 

)٣(  .  
فاملطلوب من احلاج أن يكون سلماً على نفسه، سلماً على غريه ، من إنسـان  وحيـوان،   

لمون من لسانه ويده، واملؤمن من وطري، ونبات، وال يناهلم منه أذى، فاملسلم من سلم املس
أمنه الناس على دمائهم وأمواهلم وأعراضهم، وحرمة املسلم عند اهللا عظيمة، وظلمه معصية 

  .)٤(كبرية، والظلم عاقبته وخيمة قال اهللا تعاىل: "ومن يظلم منك نذقه عذاباً كبرياً"
  

مر باملعروف والنهي عن سادساً: جيب على احلاج وغريه أن يعلم أن الدعوة إىل اخلري ، واأل
املنكر ، والنصح لكل مسلم باحلكمة واملوعظة احلسنة، من أعظم واجبات الدين، وا قوامه 
وحفظه بني املسلمني ، قال اهللا تعاىل : "ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظـة احلسـنة   

                                           
   ٢٥٦٤)رواه مسلم يف (الرب والصلة واآلداب) باب حترمي ظلم املسلم وخذله برقم  ١(
    ١٩٧)سورة البقرة ، اآلية  ٢(
    ٥٨)سورة األحزاب ، اآلية  ٣(
   ١٩)سورة الفرقان ، اآلية  ٤(
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ري ويـأمرون  ، وقال تعاىل: "ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخل )١(وجادهلم باليت هي أحسن" 

، وقال تعاىل: "واملؤمنون واملؤمنات  )٢(باملعروف وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلحون" 
بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويقيمون الصالة ويؤتون الزكـاة  

 . وعن جرير بن عبـد اهللا )٣(ويطيعون اهللا ورسوله أولئك سريمحهم اهللا إن اهللا عزيز حكيم"
رضي اهللا عنه قال: "بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على إقام الصالة ، وإيتاء الزكاة 

  متفق عليه.  )٤(والنصح لكل مسلم" 
فعلى كل مسلم أن يعىن ذا األمر متام العناية ، وال يقصر فيه ، كل حبسب استطاعته ، فقد 

كراً فليغريه بيده فـإن مل يسـتطع   قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : "من رأى منكم من
  رواه مسلم رمحه اهللا.  )٥(فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان" 

  
سابعاً: ينبغي على كل مسلم من احلجاج وغريهم أن يهتم بأمور املسلمني يف كل مكـان،  

يعـاون  وإيصال اخلري إليهم ، والدفاع عنهم ، وتعليم جاهلهم حسب طاقته وعلمه ، وأن 
ااهدين منهم الذين جياهدون يف سبيل اهللا إلعالء كلمة اهللا ورد الكافرين وامللحدين مـن  
اليهود وغريهم من أصناف الكفرة عن ديار املسلمني واملقدسات اإلسالمية، نصرة للحق ، 

  ودفاعاً عن أهله ، وذوداً عن بالد املسلمني، ومحاية هلا من األعداء. 
واملال والنفس وسائر أنواع املساعدات ، قال اهللا تعاىل: "يا أيها الذين ويكون ذلك باللسان 

آمنوا هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون باهللا ورسـوله وجتاهـدون يف   
، والرسول صـلى اهللا   )٦(سبيل اهللا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون" 

                                           
   ١٢٥)سورة النحل، اآلية  ١(
   ١٠٤)سورة آل عمران ، اآلية  ٢(
   ٧١)سورة التوبة ، اآلية  ٣(
    ٥٦، ومسلم يف (اإلميان) باب بيان أن الدين النصيحة برقم  ٥٧)رواه البخاري يف (اإلميان) باب الدين النصيحة برقم  ٤(
    ٤٩اب كون النهي عن املنكر من اإلميان برقم )رواه املسلم يف (اإلميان) ب ٥(
   ١١، ١٠)سورة الصف ، اآليتان  ٦(
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سلم ال يظلمه وال يسلمه ومن كان يف حاجة أخيه كـان  عليه وسلم يقول: "املسلم أخو امل

، متفق عليه. وقال صلى اهللا عليه وسلم : "من جهز غازياً يف سـبيل اهللا   )١(اهللا يف حاجته" 
  متفق عليه.  )٢(فقد غزا ، ومن خلف غازياً يف أهله خبري فقد غزا" 

ع والعري واملرض وفتنة فال جيوز للمسلمني أن يسلموا إخوام لعدوهم أو يسلموهم للجو
املنصرين وامللحدين ، يستغلون حاجتهم ، وينفثون بينهم مسومهم وأباطيلهم وهذا ما جيب 
أن يهتم به كل مسلم وحيرص عليه أشد احلرص كلما رأى ضعفاً من املسلمني، ألم كما 

داً من عند قال اهللا تعاىل : "ود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفاراً حس
  .  )٣(أنفسهم من بعد ما تبني هلم احلق " 

وأسأل اهللا بأمسائه احلسىن ، وصفاته العلى أن يوفقنا واحلجاج ومجيع املسلمني للفقه يف دينه 
والثبات عليه ، ولكل ما فيه نصر ديننا ، وصالح أمرنا ، وسالمة بالدنا من مكائد أعدائنا، 

ن يوفق مجيع والة أمور املسلمني وحكامهم ، للحكـم  وأن ينصر دينه ، ويعلي كلمته ، وأ
بشريعة اهللا سبحانه ، وإلزام الشعوب ا؛ ألا سبيل السعادة والنجاة يف الدنيا واآلخرة، وأن 
يوفق حكام هذه البالد بصفة خاصة لكل ما فيه رضاه وصالح أمر املسلمني، وأن يزيـدهم  

عموماً وحلجاج بيت اهللا احلرام خصوصاً من  من كل خري ، وأن جيزيهم مبا قدموا للمسلمني
مساعدات وتسهيالت أعظم اجلزاء وأفضله ، وأن يوفق حجاج بيته ألداء مناسكهم علـى  
الوجه الذي يرضيه ، حىت يكون حجهم مربوراً وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفـوراً ، وأن  

نبينـا حممـد وآلـه     يردهم إىل بالدهم ساملني غامنني . اللهم آمني . وصلى اهللا وسلم على
  وصحبه. 

                                           
) ، ومسلم يف (الرب والصـلة واآلداب)  ٢٤٤٢)رواه البخاري يف (املظامل والغصب) باب ال يظلم املسلم املسلم برقم ( ١(

    ٢٥٨٠باب حترمي الظلم برقم 
، ومسلم يف (اإلمارة) بـاب   ٢٨٤٣جهز غازياً أو خلفه خبري برقم  )رواه البخاري يف (اجلهاد والسري) باب فضل من ٢(

   ١٨٩٥فضل إعانة الغازي يف سبيل اهللا برقم 
    ١٠٩)سورة البقرة ، اآلية  ٣(
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  )١( من منافع احلج وفوائده

  
  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وأصحابه ، أما بعد: 

فإن اهللا سبحانه تعاىل شرع احلج حلكم كثرية وأسرار عظيمة ومنافع مجة أشار إليها سبحانه 
وعلى كل ضامر يأتني من كل فج  يف قوله عز وجل : "وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاالً

عميق . ليشهدوا منافع هلم ويذكروا اسم اهللا يف أيام معلومات على ما رزقهم مـن يمـة   
األنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقري . مث ليقضوا تفثهم وليوفوا نـذورهم وليطوفـوا   

حج ليشهدوا منافع هلم، ، فأوضح سبحانه يف هذه اآليات أنه دعا عباده لل )٢(بالبيت العتيق" 
  مث ذكر سبحانه منها أربع منافع: 

  األوىل: ذكره عز وجل يف األيام املعلومات وهي عشر ذي احلجة وأيام التشريق. 
الثانية ، والثالثة ، والرابعة: أخرب عنها بقوله : "مث ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفـوا  

  .  )٣(بالبيت العتيق" 
وأكربها شأناً ما يشهده احلاج من توجـه القلـوب إىل اهللا سـبحانه،     وأعظم هذه املنافع

واإلقبال عليه، واإلكثار من ذكره بالتلبية وغريها من أنواع الذكر، وهذا يتضمن اإلخالص 
هللا يف العبادة وتعظيم حرماته والتفكري يف كل ما يقرب لديه ويباعد من غضبه ، ومعلوم أن 

يت عليها مدار أعمال العباد ، هي حتقيق معىن شهادة أن ال إله أصل الدين وأساسه وقاعدته ال
  إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا قوالً وعمالً وعقيدة. 

فالشهادة األوىل: توجب جتريد العبادة هللا وحده وختصيصه ا من دعاء وخـوف ورجـاء   
هللا وحده  وتوكل وصالة وصوم وذبح ونذر وغري ذلك من أنواع العبادة ؛ ألن هذا كله حق

ليس له شريك يف ذلك ال ملك مقرب وال نيب مرسل، كما قال عز وجل : "وقضى ربـك  

                                           
  هـ  ١٤١٤عام  ٢٠٩هـ ، والعدد ١٣٩٨)نشر يف (جملة اجلامعة اإلسالمية ) باملدينة املنورة العدد الثاين  ١(
   ٢٩ -٢٧)سورة احلج ، اآليات  ٢(
    ٢٩)سورة احلج ، اآلية  ٣(
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، وقال تعاىل: "وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء "  )١(أن ال تعبدوا إال إياه " 

ا معنـاه  ، والدين هن )٣(، وقال تعاىل: "فادعوا اهللا خملصني له الدين ولو كره الكافرون"  )٢(
العبادة وهي طاعته ، وطاعة رسوله عليه الصالة والسالم، بفعل األوامر وترك النواهي، ، عن 
إميان باهللا ورسله، وإخالص له يف العبادة، وتصديق بكل ما أخرب اهللا به ورسوله صـلى اهللا  

ن معناها عليه وسلم رغبة يف الثواب وحذراً من العقاب ، وهذا هو معىن "ال إله إال اهللا" ، فإ
ال معبود حق إال اهللا فهي تنفي العبادة وهي األلوهية جبميع معانيها عن غري اهللا سـبحانه،  
وتثبتها جبميع معانيها هللا وحده على وجه االستحقاق ، ومجيع ما عبده الناس من دونه مـن  
 أنبياء أو مالئكة أو جن أو غري ذلك فكله معبود بالباطل ، كما قال اهللا عز وجل: "ذلـك 

. وهلذا األمر العظيم خلق اهللا اجلن  )٤(بأن اهللا هو احلق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل " 
، وقال  )٥(واإلنس وأمرهم بذلك فقال عز وجل : "وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون" 

،  )٦(تعاىل: "يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكـم تتقـون"   
سبحانه هي توحيده يف ربوبيته وإهليته، وأمسائه وصفاته وطاعة أوامره وترك نواهيه  وعبادته

عن إميان وتصديق ورغبة ورهبة، كما سبق بيان ذلك، ومسى اهللا سبحانه دينه عبـادة؛ ألن  
العباد يؤدونه خبضوع وذل هللا سبحانه ومن ذلك قول العرب : طريق معبد أي مذلل قـد  

أعـين   –عبد أي مذلل قد شد عليه حىت صار ذلوالً ، وهذه املسألة وطئته األقدام، وبعري م
هي أهم املسـائل   –مسألة التوحيد واإلخالص هللا ، وختصيصه بالعبادة دون كل ما سواه 

وأعظمها، وهي اليت وقعت فيها اخلصومة بني الرسل واألمم حىت قالت عاد هلـود عليـه   
، وقالت قريش للنيب صـلى   )٧(ن يعبد آباؤنا " السالم: "أجئتنا لنعبد اهللا وحده ونذر ما كا

                                           
    ٢٣)سورة اإلسراء ، اآلية  ١(
   ٥)سورة البينة ، اآلية  ٢(
    ١٤)سورة غافر، اآلية  ٣(
    ٦٢)سورة احلج ، اآلية  ٤(
    ٥٦)سورة الذاريات ، اآلية  ٥(
    ٢١)سورة البقرة ، اآلية  ٦(
    ٧٠)سورة األعراف ، اآلية  ٧(
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،  )١(اهللا عليه وسلم ملا أمرهم بالتوحيد : "أجعل اآلهلة إهلاً واحداً إن هذا لشيء عجـاب"  
،  )٢(وقالوا أيضاً فيما ذكر اهللا عنهم يف سورة الصافات: "أئنا لتاركوا آهلتنا لشاعر جمنون" 

  .  )٣(هلم ال إله إال اهللا يستكربون" بعد قوله سبحانه : "إم كانوا إذا قيل 
فعلم ذه اآليات وما جاء يف معناها ، أن أهل الشـرك يسـتنكرون دعـوة التوحيـد،     
  ويستكربون عن التزامها ؛ لكوم اعتادوا ما ورثوه عن آبائهم من الشرك باهللا وعبادة غريه. 

بحانه، أن يهتموا ذا األمر فالواجب على أهل العلم واإلميان ، وعلى أهل الدعوة إىل اهللا س
، وأن يوضحوا حقيقة التوحيد والشرك للناس أكمل توضيح، وأن يبينوه أكمل تبيني؛ ألنه 
األصل األصيل الذي عليه املدار يف صالح األعمال وفسادها وقبوهلا وردها، كما قال عـز  

نن من وجل : "ولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكو
  .  )٥(، وقال تعاىل: "ولو أشركوا حلبط عنهم ما كانوا يعملون" )٤(اخلاسرين" 

أما الشهادة الثانية: وهي شهادة أن حممداً رسول اهللا فهي األصل الثاين يف قبول األعمـال  
وصحتها وهي تقتضي املتابعة للرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وحمبته وتصديق أخباره، وطاعة 

نواهيه، وأن ال يعبد اهللا إال بشريعته عليه الصالة والسالم ، كما قال اهللا عـز   أوامره وترك
، وقال سبحانه: "قـل إن   )٦(وجل : "وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا " 

، وال هداية للصراط املستقيم ؛  )٧(كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم" 
والتمسك داه ، كما قال اهللا سبحانه وتعاىل : "وإن تطيعوه تدوا وما علـى   إال باتباعه

. وقال عز وجل : " قل يا أيها الناس إين رسول اهللا إلـيكم   )٨(الرسول إال البالغ املبني" 

                                           
   ٥)سورة ص ، اآلية  ١(
  ٣٦الصافات، اآلية )سورة  ٢(
    ٣٥)سورة الصافات ، اآلية  ٣(
    ٦٥)سورة الزمر ، اآلية  ٤(
   ٨٨)سورة األنعام ، اآلية  ٥(
    ٧)سورة احلشر ، اآلية  ٦(
   ٣١)سورة آل عمران ، اآلية  ٧(
    ٥٤)سورة النور ، اآلية  ٨(
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مجيعاً الذي له ملك السموات واألرض ال إله إال هو حييي ومييت فآمنوا باهللا ورسوله الـنيب  

، وصح عن رسول اهللا صلى اهللا  )١(من باهللا وكلماته واتبعوه لعلكم تدون" األمي الذي يؤ
عليه وسلم أنه قال: "كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب " قيل يا رسول اهللا ومن يأىب؟ قال: 

  رواه البخاري يف صحيحه.  )٢(" من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقد أىب" 
بحانه وتعاىل: "تلك حدود اهللا ومن يطع اهللا ورسوله يدخله ويدل على هذا املعىن قول اهللا س

جنات جتري من حتتها النهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص اهللا ورسوله ويتعد 
  . واآليات يف هذا املعىن كثرية.  )٣(حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهني" 

كر باآلخرة ووقوف العباد بني يدي اهللا يوم القيامة؛ ومن منافع احلج وفوائده العظيمة أنه يذ
ألن املشاعر جتمع الناس يف زي واحد ، مكشويف الرؤوس من سائر األجناس ، يذكرون اهللا 
سبحانه ويلبون دعوته ، وهذا املشهد يشبه وقوفهم بني يدي اهللا يوم القيامة يف صعيد واحد 

مما يبعث يف نفس احلاج خوف اهللا ومراقبته حفاة عراة غرالً خائفني وجلني مشفقني، وذلك 
واإلخالص له يف العمل، كما يدعوه إىل التفقه يف الدين والسؤال عما أشكل عليه، حـىت  
يعبد ربه على بصرية وينتج عن ذلك توجيهه ملن حتت يده إىل طاعة اهللا ورسوله وإلـزامهم  

اً مجاً ، وال ريب أن هـذا مـن   باحلق، فريجع إىل بالده وقد تزود خرياً كثرياً واستفاد علم
أعظم املنافع وأكملها، ال سيما يف حق من يشهد حلقات العلم يف املسجد احلرام واملسجد 
النبوي واملشاعر ، ويصغي إىل الدعاة إىل اهللا سبحانه وحيرص على االستفادة من نصائحهم 

  وتوجيههم. 
م بتعدادها ، ومـن ذلـك   ويف احلج فوائد أخرى ومنافع متنوعة خاصة وعامة يطول الكال

الطواف بالبيت العتيق والسعي بني الصفا واملروة والصالة يف املسجد احلرام ورمي اجلمـار  
والوقوف بعرفة ومزدلفة واإلكثار من ذكر اهللا ودعائه واستغفاره يف هذه املشاعر ، ففـي  

ما ال حيصيه إال ذلك من املنافع والفوائد واحلسنات الكثرية واألجر العظيم وتكفري السيئات 
                                           

    ١٥٨)سورة األعراف ، اآلية  ١(
    ٧٢٨٠لسنة) باب االقتداء بسنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برقم )رواه البخاري يف (االعتصام بالكتاب وا ٢(
   ١٤، ١٣)سورة النساء اآليتان  ٣(
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اهللا ملن أخلص هللا العمل وصدق يف متابعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم واالهتـداء ديـه   
والسري على سنته ، وقد جاء يف احلديث عنه عليه الصالة والسالم أنه قـال: "إمنـا جعـل    

   )١(الطواف بالبيت والسعي بني الصفا واملروة ورمي اجلمار إلقامة ذكر اهللا". 
اهللا عز وجل أن يصلح أحوال املسلمني مجيعاً وأن مينحهم الفقه يف دينه ويتقبل منـا  وأسأل 

ومنهم، وأن يويل عليهم خيارهم ويصلح قلوم وأعماهلم ، وينصر دينه وخيذل أعداءه إنـه  
  مسيع قريب ، وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه ومن اهتدى داه . 

  س العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد الرئي                         

                                           
، وأبو داود يف( املناسك ) باب يف الرمـل   ٢٤٥٥٧)رواه اإلمام أمحد يف (باقي مسند األنصار ) مسند عائشة برقم  ١(

   ١٨٨٨برقم 
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  )١(التأسي بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف كل األعمال 

  
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، أما بعد: 

فيسرين كثرياً يف مستهل أعداد جملة التوعية اإلسالمية اليت تصدرها يف مثل هذه األيام األمانة 
عية اإلسالمية يف احلج لعامها السادس مسامهة يف توجيه وتبصري ضيوف الـرمحن  العامة للتو

  مبناسك حجهم وعمرم وأمور دينهم ودنياهم. نفع اهللا ا كل من يطلع عليها. 
يسرين أن أرحب بكم يف بلد اهللا احلرام ، الذي قصدمتوه من أماكن بعيدة وجهات نائيـة ،  

، وتلبيـة   )٢( على الناس حج البيت من استطاع إليه سـبيال"  امتثاالً ألمر اهللا القائل : "وهللا
لنداء إبراهيم خليل الرمحن ، الذي قال له ربه: "وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاالً وعلـى  
كل ضامر يأتني من كل فج عميق. ليشهدوا منافع هلم ويذكروا اسم اهللا يف أيام معلومات" 

)٣( ،  
م من مواقيتكم قائلني : "لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك وهلذا فأنتم تلبون منذ أحرمت 

  لبيك ، إن احلمد والنعمة لك وامللك، ال شريك لك". 
وإين أسأل اهللا تعاىل أن يتم لكم حجكم وعمرتكم يف يسر وقبول وجيعله حجـاً مـربوراً   

تكم وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً ، تعودون بعده وقد خرجتم من ذنـوبكم كيـوم ولـد   
  أمهاتكم ، إن ريب مسيع الدعاء . 

وأحب ذه املناسبة الكرمية أن أذكركم وأذكر نفسي بأنه جيب علينا أن حنسن نياتنا يف كل 
أعمالنا، وخنلص القصد فيها هللا رب العاملني ابتغاء مرضاته وطمعاً يف ثوابه وخوفاً من عقابه 

إذا كان صاحبه خملصاً فيه لربه الذي خلقـه  ، فإن اهللا تعاىل ال يقبل عمالً حجاً أو غريه إال 

                                           
  هـ  ١٠/١١/١٤٠٠) العدد األول يف  )نشر يف جملة التوعية اإلسالمية يف ( احلج ١(
       ٩٧)سورة آل عمران ، اآلية  ٢(
   ٢٨، ٢٧)سورة احلج ، اآلية  ٣(
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ورزقه والذي يحييه ومييته وإليه النشور، قال تعاىل: "وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني لـه  

   )٢(. وقال تعاىل: "فاعبد اهللا خملصاً له الدين"  )١(الدين حنفاء" 
النا وأحوالنا يف احلج كما جيب علينا أن نتأسى برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف كل أعم

ويف غريه ؛ ألن اهللا أمرنا بطاعته ومتابعته واالقتداء به ، ووعد على ذلـك حمبتـه وجنتـه    
ورضوانه ، قال تعاىل: "قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللا 

فـإن اهللا ال حيـب    ، وقال سبحانه : "قل أطيعوا اهللا والرسول فإن تولوا )٣(غفور رحيم" 
، وقال تعاىل: "من يطع الرسول فقد أطاع اهللا ومن توىل فما أرسلناك عليهم  )٤(الكافرين" 
، وقال سبحانه : "وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا واتقوا اهللا  )٥(حفيظا" 

  .  )٦(إن اهللا شديد العقاب" 
عاىل: "فليحذر الذين خيـالفون عـن أمـره أن    وقد حذرنا اهللا تعاىل من خمالفة أمره فقال ت

  .  )٧(تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم" 
فإن بيان املشروع من العبادات واألعمال ال يعرف إال من طريق رسول اهللا صلى اهللا عليـه  
وسلم ، الذي أمره اهللا أن يبني للناس ما نزل إليهم من رم ، فقال تعاىل: "وأنزلنا إليـك  

  .  )٨( للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون" الذكر لتبني
لذلك أمرنا الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن نأخذ عنه مناسكنا ، كما أمرنا أن نصلي كما 
كان يصلي ، وقد قال اهللا تعاىل : "لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو 

  .  )١(اهللا واليوم اآلخر وذكر اهللا كثرياً" 

                                           
   ٥)سورة البينة ، اآلية  ١(
    ٢)سورة الزمر ، اآلية  ٢(
   ٣١)سورة آل عمران ، اآلية  ٣(
   ٣٢)سورة آل عمران ، اآلية  ٤(
   ٨٠)سورة النساء ، اآلية  ٥(
    ٧ية )سورة احلشر ، اآل ٦(
    ٦٣)سورة النور ، اآلية  ٧(
    ٤٤)سورة النحل ، اآلية  ٨(
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يا حجاج بيت اهللا أن يكون حجكم ومجيع عبادتكم خالصة هللا وموافقة هلـدي   فاحرصوا

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. 
وما جهلتم من ذلك فاسألوا أهل العلم ، لتكونوا على بينة من أمركم عمالً بقول اهللا تعاىل: 

  .  )٢("فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون" 
كم وأموالكم وفارقتم أوطانكم وأهليكم تبتغون فضالً مـن  واعلموا أنكم خرجتم من ديار

ربكم وتطمعون يف أجره وثوابه ، فاحرصوا على ذلك، وال تضـيعوا أوقـاتكم سـدى،    
وحافظوا على أداء الصلوات يف أوقاا مجاعة، ما استطعتم إىل ذلك سبيالً ، ومروا باملعروف 

ق ولني، وباحلكمة واملوعظة احلسنة فالدال واوا عن املنكر وابذلوا النصيحة إلخوانكم يف رف
على اخلري كفاعله، واهللا يقول : "ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويـأمرون بـاملعروف   

  .  )٣(وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلحون" 
وخري الناس أنفعهم للناس فابذلوا من أنفسكم ومالكم ونصـحكم وعـونكم إلخـوانكم    

ا اخلصام واجلدال وإيذاء املسلمني بأي نوع من أنواع اإليذاء ولو وخاصة رفقتكم، واحذرو
باملزامحة عند احلجر األسود ويف رمي اجلمرات ويف كل موطن يشتد فيه الزحام ، فاملسـلم  
حقاً من سلم املسلمون من لسانه ويده ، واهللا تعاىل يقول: "احلج أشهر معلومات فمن فرض 

جدال يف احلج وما تفعلوا من خري يعلمه اهللا وتـزودوا  فيهن احلج فال رفث وال فسوق وال 
  .  )٤(فإن خري الزاد التقوى واتقون يا أويل األلباب " 

فراقبوا اهللا يف السر والعلن يف أنفسكم ويف أعمالكم ويف إخوانكم عمالً بقول اهللا تعـاىل :  
 إن اهللا شديد العقاب "وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان واتقوا اهللا

 ")٥(  .  

                                                                                                                     
    ٢١)سورة األحزاب ، اآلية  ١(
   ٤٣)سورة النحل: اآلية  ٢(
   ١٠٤)سورة آل عمران ، اآلية  ٣(
    ١٩٧)سورة البقرة ، اآلية  ٤(
    ٢)سورة املائدة ، اآلية  ٥(
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وال تنسوا وأنتم يف هذا املوقف العظيم موقف االستجابة هللا وتلبية ندائه، ال تنسوا إخوانـاً  
لكم هم اآلن يقاتلون عدو اهللا وعدوكم يف كثري من بالد املسلمني ، أجلب عليهم العـدو  

حاجة إىل كل عون فـال   خبيله ورجاله ومؤامراته ومكره وشرد نساءهم وأطفاهلم، وهم يف
تبخلوا عليهم مبا تستطيعون ، واعلموا أن هلم حقاً يف أموالكم فال متنعوا عنهم حقهم ، قال 

وإن فاتكم شرف اجلهاد بالنفس فال  )١(اهللا تعاىل: "وأن تصدقوا خري لكم إن كنتم تعلمون" 
غازياً فقد غزا ، ومن يفوتنكم أجر اجلهاد باملال والدعاء واإلنفاق يف سبيل اهللا، فمن جهز 

خلف غازياً يف أهله خبري فقد غزا ، قال تعاىل: "وما تقدموا ألنفسكم من خري جتدوه عند اهللا 
، واهللا تعاىل يقول: "يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على جتـارة   )٢(هو خرياً وأعظم أجراً" 

بأموالكم وأنفسـكم   تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون باهللا ورسوله وجتاهدون يف سبيل اهللا
  .  )٣(ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون" 

وإن يف بالد املسلمني صحوة شبابية إسالمية رغم الكبت والضيق الذي يعانونه من كثري من 
احلكام، هم كذلك يف حاجة ماسة إىل تشجيعكم وتأييدكم املادي واملعنوي فـال تضـنوا   

ينه متمسك به؛ ألن معركتنا مع أعداء عليهم بذلك، فما أحوجنا إىل شباب مسلم بصري بد
اإلسالم طويلة ضارية وحنن فيها حمتاجون لكل طاقة من طاقات املسلمني، وأنتم تعلمون مبا 
حل بالقدس الشريف واملسجد األقصى نعم حنن حمتاجون يف هذه املعركة إىل مال األغنيـاء  

تاجون فيها إىل إقـدام  وجهد الفقراء ، حمتاجون فيها إىل حكمة الشيوخ وعزم الشباب، حم
  الرجال وعون النساء ، واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه. 

وقد قضى اهللا تعاىل أن ال ينتصر اإلسالم إال جبهاد أتباعه ضد أعدائه ، كما قـال تعـاىل:   
"ذلك ولو يشاء اهللا النتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا يف سبيل اهللا فلن 
يضل أعماهلم . سيهديهم ويصلح باهلم ، ويدخلهم اجلنة عرفها هلم. يا أيها الذين آمنوا إن 

                                           
    ٢٨٠)سورة البقرة ، اآلية  ١(
    ٢٠ )سورة املزمل ، اآلية ٢(
   ١١، ١٠)سورة الصف ، اآليتان  ٣(
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، ومن أصدق من اهللا قوالً ومـن أوىف مـن اهللا    )١(تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم " 

  وعداً؟ 
سـنا  وفقنا اهللا وإياكم ملا فيه صالح ديننا ودنيانا وهيأ لنا من أمرنا رشداً ونصرنا علـى أنف 

وأعدائنا ، كما نسأله سبحانه وتعاىل أن يوفق حكام املسلمني ملا فيـه سـعادم وعـزهم    
وجنام وجناة شعوم يف الدنيا واآلخرة ويرزقهم البطانة الصاحلة ، إنه نعم املـوىل ونعـم   

  النصري. 
ماً وصلى اهللا على سيدنا حممد عبده ورسوله وآله وصحبه والتابعني هلم بإحسان، وسلم تسلي

  كثرياً إىل يوم الدين. 
  )٢( اإلخالص هللا جل وعال يف العمل

  
من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل ضيوف الرمحن حجاج بيت اهللا احلرام وقراء هذه الة 

  يف كل مكان، وفقهم اهللا ملا فيه رضاه. 
  سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ... أما بعد : 

من جملة التوعية اإلسالمية اليت تصدرها األمانة العامة للتوعيـة   فإنه يف مستهل العدد األول
اإلسالمية يف احلج، يطيب يل أن أرحب بكم على هذه األرض املقدسة اليت جعلها اهللا قبلة 
للمسلمني ومثابة للناس وأمناً، وأهنئكم بتوفيق اهللا لكم ألداء مناسك احلج والعمرة تلبيـة  

يقول جل شأنه : "وهللا على الناس حج البيت من اسـتطاع  لدعوته واستجابة ألمره، حيث 
   )٤(، ويقول : "وأمتوا احلج والعمرة هللا"  )٣(إليه سبيال" 

 -وفقهمـا اهللا  –وإين إذ أرحب بكم نيابة عن حكومة جاللة امللك خالد ومسو ويل عهده 
خدمـة   أحب أن أشري إىل أن هناك جهوداً كبرية تبذهلا هذه احلكومة الرشـيدة يف سـبيل  

                                           
   ٧ -٤)سورة حممد ، اآليات  ١(
  هـ ١٤٠١/ ١٠/١١)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية) العدد األول يف  ٢(
   ٩٧)سورة آل عمران ، اآلية  ٣(
    ١٩٦)سورة البقرة ، اآلية  ٤(
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احلجاج ضيوف الرمحن، ويف مقدمتها جتنيد جمموعة كبرية من الدعاة واملتـرمجني بأغلـب   
لغات املسلمني لتعليم وتوجيه احلجاج وتبصريهم بأمور دينهم وحجهم يف أماكن جتمعام 
حىت يكونوا على بينة منها، عمالً بقول اهللا تعاىل: "قل هذه سبيلي أدعو على اهللا أنا ومـن  

  .  )١(وسبحان اهللا وما أنا من املشركني" اتبعين 
وما هيئة التوعية اإلسالمية يف احلج التابعة لرئاسة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 
، اليت تقوم بإصدار هذه الة اليت بني أيديكم ، وأربع جمالت أخرى بلغات أخرى، إال مثرة 

ا تلقى من حكومة جاللة امللك ، ومن ويل عهده من مثار هذه اجلهود املبذولة ، ولذلك فإ
الكرمي ، كل عون ودعم وتأييد ، حىت تؤدي رسالتها ، وتقوم بواجبها على أمت وجه وأكمله 

  ، بعون اهللا وتوفيقه. 
وإين إذ أشكر هليئة التوعية اإلسالمية يف احلج جهودها الطيبة يف السنوات املاضـية، فـإين   

واجلد يف توجيه احلجاج ، وتبصريهم بدينهم ومناسك حجهم ، يف  أطالبها باملزيد من العمل
كل مشهد من املشاهد ومنسك من املنسك، يف هذا العام ويف كل عام إن شـاء اهللا، وإين  
أسأل اهللا تعاىل للقائمني بأعماهلا التوفيق والسداد حىت يكونوا عند حسن الظن م، يقـول  

  .  )٢(" سبحانه: "إنا ال نضيع أجر من أحسن عمالً
  ونصيحيت لنفسي وإلخواين احلجاج واملسلمني يف كل مكان : 

أوالً: أن خيلصوا أعماهلم وحجهم هللا رم، فإن اهللا تعاىل ال يقبل من األعمال إال ما كـان  
،  )٣(خالصاً لوجهه الكرمي، كما قال تعاىل: " وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الـدين" 

، ويقول عز وجل: "قل إين أمرت أن أعبد اهللا  )٤(هللا الدين اخلالص "  ويقول سبحانه: "أال

                                           
    ١٠٨)سورة يوسف ، اآلية  ١(
    ٣٠)سورة الكهف ، اآلية  ٢(
    ٥بينة، اآلية )سورة ال ٣(
    ٣)سورة الزمر ، اآلية  ٤(
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، وما تلبية احلجاج إال بـراءة مـن    )١(خملصاً له الدين. وأمرت ألن أكون أول املسلمني " 

  الشرك وإعالن لتوحيد اهللا وختصيصه باإلجابة والطاعة دون من سواه. 
به النيب األمني صلى اهللا عليه وسلم عن ربـه   ثانياً: أن يكون عملهم وحجهم موافقاً ملا جاء

فإن أي عمل مل يأت به صلى اهللا عليه وسلم مهما كان لونه ومهما كان القصد منه فهـو  
مردود على صاحبه؛ ألنه مما مل يشرعه اهللا لعباده، واهللا تعاىل ما تعبد الناس إال مبا شرعه هلم 

 عنه، قال اهللا تعاىل لنبيه الكرمي صلوات اهللا وما عدا ذلك فهو من اتباع اهلوى الذي انا اهللا
وسالمه عليه : "مث جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها وال تتبع أهواء الذين ال يعلمـون.  

،  )٢(إم لن يغنوا عنك من اهللا شيئاً وإن الظاملني بعضهم أولياء بعـض واهللا ويل املـتقني"   
 فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللا غفور ويقول اهللا تعاىل: "قل إن كنتم حتبون اهللا

، ويقول : "من يطع  )٣(رحيم . قل أطيعوا اهللا والرسول فإن تولوا فإن اهللا ال حيب الكافرين"
. ويف احلديث الصحيح :  )٤(الرسول فقد أطاع اهللا ومن توىل فما أرسلناك عليهم حفيظا" 

ويف رواية أخرى "من أحدث يف أمرنا هذا مـا   )٥("من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد"
  .  )٦(ليس منه فهو رد" 

فاتبعوا ما جاءكم به نبيكم صلى اهللا عليه وسلم الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحـي  
يوحى ، وال تبتدعوا يف دينكم فقد كفيتم، واهللا سبحانه وتعاىل مل يقبض نبيه صلى اهللا عليه 

لدين وأمت النعمة وأنزل قوله احلكيم : "اليوم أكملت لكم ديـنكم  وسلم إال بعد أن أكمل ا
، فما مل يكن يف زمن الرسول صـلى   )١(وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا" 

                                           
    ١٢، ١١)سورة الزمر ، اآليتان  ١(
    ١٩، ١٨)سورة اجلاثية، اآليتان  ٢(
   ٣٢، ٣١)سورة آل عمران ، اآليتان  ٣(
   ٨٠)سورة النساء ، اآلية  ٤(
  .  ١٧١٨ثات األمور برقم )رواه البخاري معلقاً يف النجش، ومسلم يف (األقضية) باب نقض األحكام الباطلة ورد حمد ٥(
، ومسلم يف (األقضـية) بـاب نقـض     ٢٦٩٧)رواه البخاري يف (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم  ٦(

  .   ١٧١٨األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور برقم 
   ٣)سورة املائدة اآلية  ١(
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اهللا عليه وسلم ديناً فليس اليوم بدين، ومن حسن للناس شيئاً مل يكن عليه رسول اهللا صلى 

هم، فقد شرع للناس ما مل يأذن به اهللا، ومن تبعـه يف  اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عن
ذلك فقد جعله هللا شريكاً يف التشريع وهو من خصائص األلوهية، وقد قال اهللا تعاىل عمـن  
فعل ذلك:"أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا ولوال كلمة الفصل لقضي 

   )١(بينهم وإن الظاملني هلم عذاب أليم" 
اً: أن حيافظوا على أوقام فال يضيعوها يف هلو أو لعب وإمنا ينبغي أن يغتنموا أوقام فيما ثالث

ينفع ويفيد، من أمور دينهم ودنياهم، فإن الوقت هو احلياة، ومن أضاع وقته أضاع حياته، 
له ومن أضاع حياته ندم وال تنفعه الندامة، ومتىن الرجعة إىل الدنيا ليعمل صاحلاً فال تتحقق 

أمنية، واهللا تعاىل يقول: "يا أيها الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكـر اهللا  
ومن يفعل ذلك فأولئك هم اخلاسرون. وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأيت أحـدكم  
املوت فيقول رب لوال أخرتين إىل أجل قريب فأصدق وأكن من الصاحلني . ولن يؤخر اهللا 

  .  )٢(اء أجلها واهللا خبري مبا تعملون" نفساً إذا ج
وينبغي حلجاج بيت اهللا خاصة أن جيتهدوا يف العبادة هللا، فما خرجوا من ديارهم وأهلهم إال 
ليحصلوا األجر والثواب ، فيجب أن جيتنبوا اخلصام واجلدال فيما بينهم، حىت يعودوا مـن  

حلظ عظيم؛ لقول النيب صلى اهللا حجهم وقد خرجوا من ذنوم كيوم ولدم أمهام، وإنه 
  .  )٣(عليه وسلم: "من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه" 

وينبغي أن يسود بينهم احلب واإليثار والتعاون على الرب والتقوى ، وال يؤذ بعضهم بعضـاً  
  عند أداء املناسك والوقوف باملشاعر ، فإن إيذاء املسلم ذنب كبري ينبغي احلذر منه. 

رابعاً: أن يقوموا بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي أمر اهللا به املسلمني كـل  
حبسب استطاعته، كما قال سبحانه: "واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعـض يـأمرون   

                                           
   ٢١)سورة الشورى، اآلية  ١(
   ١١ -٩)سورة املنافقون، اآليات  ٢(
، ومسلم يف (احلج) باب فضل احلج والعمـرة ويـوم   ١٥٢١رواه البخاري يف (احلج) باب فضل احلج املربور برقم ) ٣(

    ١٣٥٠عرفة برقم 



   

 

٧٩

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
باملعروف وينهون عن املنكر ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون اهللا ورسوله أولئـك  

  .  )١(ن اهللا عزيز حكيم " سريمحهم اهللا إ
وجاء يف احلديث الصحيح : "من رأى منكم منكراً فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن 

، فوالة األمور يغريون باليد ممن هلم عليهم والية،  )٢(مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان" 
سبة حسب ما لديه وهكذا كل من له قدرة على اإلنكار باليد ، كرب البيت ، ورئيس احل

من الصالحيات وحنوهم، وأولوا العلم يغريون املنكر باحلجة والربهان، وعامة الناس يغريون 
بالقلب إذا مل تكن عندهم قدرة على القول، وصفة إنكار املنكر بالقلب كراهـة ومفارقـة   

إذا رأيـت  جمالس املنكرات، وعدم اجللوس فيها، وإال فإم إذا مثلهم، واهللا تعاىل يقول: "و
الذين خيوضون يف آياتنا فأعرض عنهم حىت خيوضوا يف حديث غريه وإما ينسينك الشيطان 

  .  )٣(فال تقعد بعد الذكرى مع القوم الظاملني " 
وفقنا اهللا وإياكم لطاعته ، وأعاننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته ، وجعل حجنا 

نا وسعيكم مشكوراً . ونسأله تعاىل أن يوفـق  وحجكم مربوراً وذنبناً وذنبكم مغفوراً وسعي
حكام املسلمني للعمل باإلسالم وتطبيق شريعته وإقامة حدوده حىت ال تكون فتنـة وحـىت   
يكون الدين كله هللا. وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه والتـابعني هلـم   

  بإحسان إىل يوم الدين. والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . 
  

                                           
   ٧١)سورة التوبة ، اآلية  ١(
   ٤٩)رواه مسلم يف (اإلميان) باب كون النهي عن املنكر من اإلميان برقم  ٢(
   ٦٨)سورة األنعام ، اآلية  ٣(
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  )١( الدين النصيحة

  
من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل إخواين يف اهللا حجاج بيت اهللا احلرام، وفقهم         

  اهللا ألداء مناسك حجهم على الوجه الذي شرعه اهللا ومنحهم القبول واملغفرة. 
  سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، أما بعد: 

يه نتوكل، وال حول وال قوة إال باهللا، سبحانك ربنـا ال  فبسم اهللا نبدأ ، وبه نستعني ، وعل
علم لنا إال ما علمتنا، إنك أنت العليم احلكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مبا علمتنا ، ربنا 

  تقبل منا إنك أنت السميع العليم. 
ثبتنـا  اللهم إنا حنمدك على نعمة اإلسالم ، ونشكرك على أن هديتنا لإلميان ، ونسألك أن ت

على دينك وطاعتك ، ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت 
  الوهاب. 

  أيها احلاج الكرمي: 
لقد أنعم اهللا عليك نعمة عظيمة، إذ بلغك بلده األمني، الذي جعله اهللا مهوى أفئدة املؤمنني، 

  وجعل فيه بيته العتيق 
  يف صالم ودعائهم هللا عز وجل.  ليكون قبلة للمسلمني يتجهون إليه

جئت إىل بلد اهللا احلرام بعد أن قطعت الفيايف، وتكبدت املشاق وحتملت وعثاء السفر لكي 
  تبلغ ما بلغت. 

والشك يف أنك حني خرجت من بيتك، وتركت أهلك ومالك وولدك، إمنا فعلت ذلـك  
وقد غفر اهللا لك ذنبك ،  ترجو عفو اهللا ومغفرته ، مث إنك ال شك ترجو أن ترجع إىل بلدك

فعدت كما ولدتك أمك ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث املتفق عليه: "من حج 
  .  )٢(فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه" 

                                           
  هـ  ١٤٠٢ة التوعية اإلسالمية يف احلج) العدد األول )نشر يف (جمل ١(
، ومسلم يف (احلج) باب فضل احلج والعمرة ويـوم   ١٥٢١)رواه البخاري يف (احلج) باب فضل احلج املربور برقم  ٢(

    ١٣٥٠عرفة برقم 
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ولكي يتحقق ذلك إن شاء اهللا فإين أوصيك ونفسي واملسلمني بالوصايا اآلتية، عمالً بقول 

: "الدين النصيحة" قيل ملن يا رسول اهللا؟ قال: "هللا ولكتابة وألئمة  النيب صلى اهللا عليه وسلم
  وهي:  –خرجه مسلم يف صحيحه  )١(املسلمني وعامتهم " 

أوصيك أن يكون عملك خالصاً هللا تعاىل، بعيداً عن الرياء والسمعة ، فـإن اهللا ال   -١
ما أمـروا إال  يقبل من العمل إال ما كان خالصاً له وابتغي به وجهه. قال تعاىل: "و

، وقال جل شأنه: "فاعبد اهللا خملصاً له الدين. أال  )٢(ليعبدوا اهللا خملصني له الدين" 
والعمل اخلالص ما كان هللا وحده ال شريك له ، قال تعاىل:  )٣(هللا الدين اخلالص" 

  .  )٤("فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمالً صاحلاً وال يشرك بعبادة ربه أحداً" 
ص العمل هللا ، أن تصرف العبادة كلها له وحده ، فال تـدعو غـريه ، وال   ومن إخال

تستغيث بسواه وال تلجأ إال إليه، وال تستعني إال به ، وال تتوكل إال عليـه سـبحانه   
  وتعاىل. 

وهناك شرط آخر لصحة العمل وقبوله وهو أن يكون موافقاً لشريعة اهللا اليت أنزهلا على 
؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم: "من عمل عمالً ليس عليه أمرنا  نبيه صلى اهللا عليه وسلم

أخرجه مسلم يف صحيحه ، وعلقه البخاري جازماً به، وصح عنه صلى اهللا  )٥(فهو رد" 
متفـق علـى    )٦(عليه وسلم أنه قال : "من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" 

  صحته. 

                                           
باب بيان أن الدين  ، ومسلم يف (اإلميان ) ١٦٤٩٩)رواه اإلمام أمحد يف (مسند الشاميني) حديث متيم الداري برقم  ١(

   ٥٥النصيحة برقم 
    ٥)سورة البينة، اآلية  ٢(
    ٣، ٢)سورة الزمر ، اآليتان  ٣(
    ١١٠)سورة الكهف ، اآلية  ٤(
   ١٧١٨)رواه البخاري معلقاً يف النجش ، ومسلم يف (األقضية) باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور برقم  ٥(
، ومسلم يف (األقضـية) بـاب نقـض     ٢٦٩٧باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم )رواه البخاري يف (الصلح)  ٦(

  .   ١٧١٨األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور برقم 
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وى هي مجاع اخلري ، وهي وصية اهللا وأوصيك بتقوى اهللا يف مجيع األحوال ، والتق -٢

سبحانه لألولني واآلخرين ، ووصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال تعـاىل:  
، وكان النيب  )١("ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا اهللا " 

ى أداء صلى اهللا عليه وسلم يوصي يف خطبه كثرياً بتقوى اهللا تعاىل، وحقيقة التقـو 
ما افترض اهللا على العبد وترك ما حرم عليه ، عن إخالص وحمبـة لـه سـبحانه،    
ورغبة يف ثوابه وحذر من عقابه ، على الوجه الذي شرعه اهللا لعباده على لسـان  
رسوله ونبيه حممد عليه الصالة والسالم، قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنـه:  

  صى ويذكر فال يكفر" . "تقوى اهللا حق تقاته أن يطاع فال يع
وقال أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه: "ليست تقوى اهللا بصيام النـهار، وال  
قيام الليل، والتخليط فيما بني ذلك ، ولكن تقوى اهللا أداء ما افترض اهللا ، وترك ما حرم اهللا 

  ، فمن رزق بعد ذلك خرياً فهو خري إىل خري". 
التابعي اجلليل رضي اهللا عنه: "تقوى اهللا سبحانه هـي أن تعمـل   وقال طلق بن حبيب 

  بطاعته ، ترجو ثواب اهللا، وأن تترك معصية اهللا ، على نور من اهللا ، ختاف عقاب اهللا". 
وهذا كالم جيد ومعناه أن الواجب على املسلم أن يتفقه يف دين اهللا، وأن يطلب العلم 

بصرية ويدع حمارم اهللا على بصرية ، وهذا هو  ما وسعه جهده حىت يعمل بطاعة اهللا على
حتقيق العمل بشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا فإن الشهادة األوىل تقتضي 
اإلميان باهللا وحده، وختصيصه بالعبادة دون ما سواه ، وإخالص مجيع األعمال لوجهـه  

  الكرمي ، رجاء رمحته وخشية عقابه. 
قتضي اإلميان برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأنه رسـول اهللا إىل  والشهادة الثانية ت

  مجيع الثقلني اجلن واإلنس ، وتصديق أخباره واتباع شريعته واحلذر مما خالفها. 

                                           
   ١٣١)سورة النساء ، اآلية:  ١(
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هاتان الشهادتان مها أصل الدين وأساس امللة ، كما قال تعاىل: "شهد اهللا أنه ال إله إال 

، وقال سبحانه  )١(القسط ال إله إال هو العزيز احلكيم" هو واملالئكة وأولوا العلم قائما ب
، وقال عز وجل: "قل يـا أيهـا    )٢(: "وإهلكم إله واحد ال إله إال هو الرمحن الرحيم" 

الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعاً الذي له ملك السماوت واألرض ال إله إال هو حييـي  
من باهللا وكلماته واتبعوه لعلكم تدون" ومييت فآمنوا باهللا ورسوله النيب األمي الذي يؤ

)٣(  .  
وأوصيك بأن يكون زادك حالالً ونفقتك حالالً فإن اهللا طيب ال يقبل إال طيبـاً ،   -٣

قال تعاىل : "يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا هللا إن كنتم 
رء الذي ال يتحرى احلالل ، وعرفنا النيب صلى اهللا عليه وسلم أن امل) ٤(إياه تعبدون" 

يف املطعم وامللبس  واملشرب على خطر عظيم، فذكر الرجل يطيل السفر أشـعث  
أغرب ، ميد يديه إىل السماء يقول: يا رب ، يا رب ، ومطعمه حرام وملبسه حـرام  
ومشربه حرام وغذي باحلرام فأىن يستجاب لذلك؟ فعليك يا أخي احلاج أن ختتار 

  على إجابة الدعاء وقبول العمل إن شاء اهللا تعاىل.  حلجك نفقة طيبة تعينك
وأوصيك أن تبتعد عن كل ما يغضب اهللا عز وجل من األقوال واألعمال ، وهـذا   -٤

أمر يتأكد على املسلم يف كل وقت ، إال أنه يف احلج آكد ، فالواجب عليـك أن  
تصون حجك عما حرم اهللا عليك من الرفث والفسوق، وأن تستقيم على طاعـة  

هللا، وأن تتعاون مع إخوانك يف اهللا على الرب والتقوى حىت يكون حجك مـربوراً  ا
وسعيك مشكوراً، واحلج املربور هو الذي سلم من الرفث والفسوق واجلدال بغري 
حق ، كما قال تعاىل: "احلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال 

                                           
   ١٨)سورة آل عمران ، اآلية  ١(
    ١٦٣)سورة البقرة ، اآلية  ٢(
  ١٥٨)سورة األعراف ، اآلية  ٣(
    ١٧٢)سورة البقرة ، اآلية  ٤(
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يضاً قوله صلى اهللا عليه وسلم ، ويدل على ذلك أ )١(فسوق وال جدال يف احلج " 

،  )٢(يف احلديث. املتقدم : "من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمـه"  
والرفث هو اجلماع يف حال اإلحرام ، ويدخل فيه القول بالفحش ورديء الكالم، 

  والفسوق يشمل املعاصي كلها ، أعاذنا اهللا وإياك واملسلمني من كل ذلك. 
املؤمنني بوصية خاصة ، هي وصية اهللا عز وجل هلن، حيث قال جـل  مث أوصي نساء  -٥

شأنه : "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين زينتهن إال مـا  
، فالواجب عليهن التستر والتحجـب عـن    )٣(ظهر منها وليضربن خبمرهن على جيون" 

ن التعطر حني خـروجهن ؛ ألن ذلـك   الرجال عدا احملارم، وترك إظهار الزينة ، واحلذر م
يسبب الفتنة ن؛ وهلذا قال صلى اهللا عليه وسلم : "ال متنعـوا إمـاء اهللا مسـاجد اهللا ،    

، ومعىن تفالت : أي ال رائحة تفنت الناس ، وقال صـلى اهللا عليـه    )٤(وليخرجن تفالت" 
  .  )٥(وسلم : "أميا امرأة أصابت خبوراً فال تشهد معنا الصالة" 

ت عائشة رضي اهللا عنها : "لو علم النيب صلى اهللا عليه وسلم ما أحدث النساء اليـوم  وقال
  ملنعهن من اخلروج". 

فالواجب على النساء أن يتقني اهللا، وأن حيذرن أسباب الفتنة من الزينة والطيب وإبراز بعض 
  احملاسن، كالوجه 

اق ، وهكـذا يف وقـت   واليدين والقدمني عند اجتماعهن بالرجال، وخروجهن إىل األسو
الطواف والسعي ، وأشد من ذلك وأعظم يف املنكر كشفهن الرؤوس ولبس الثياب القصرية 

                                           
    ١٩٧)سورة البقرة ، اآلية  ١(
، ومسلم يف (احلج) باب فضل احلج والعمرة ويـوم   ١٥٢١)رواه البخاري يف (احلج) باب فضل احلج املربور برقم  ٢(

    ١٣٥٠عرفة برقم 
    ٣١)سورة النور ، اآلية  ٣(
    ٩٣٦٢)رواه اإلمام أمحد يف (مسند املكثرين من الصحابة) باقي مسند أيب هريرة برقم  ٤(
  ٤٤٤)رواه مسلم يف (الصالة) باب خروج النساء إىل املساجد برقم  ٥(
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اليت تقصر عن الذراع والساق ؛ ألن ذلك أعظم أسباب الفتنة ؛ وهلذا قال اهللا عز وجـل :  

   والتربج : إظهار بعض حماسنهن. )١("وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل" 
وقال عز وجل: "يا أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يـدنني علـيهن مـن    

واجللباب : هو الثوب الذي تغطي به املرأة رأسها ووجهها وصدرها وسائر  )٢(جاللبيبهن " 
بدا، قال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما : "أمر اهللا نساء املـؤمنني إذا  

ن يف حاجة أن يغطني وجوههن من فوق رؤوسهن باجلالليب ويبدين عيناً خرجن من بيو
واحدة " ، وقال تعاىل: "وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكـم أطهـر   

  . )٣(لقلوبكم وقلون" 
وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: "صنفان من أهل النار مل أرمها بعـد ، نسـاء كاسـيات    

يالت ، على رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة، ال يدخلن اجلنة وال جيدن عاريات مائالت مم
. خرجه مسـلم .   )٤(رحيها، ورجال بأيديهم سياط مثل أذناب البقر ، يضربون ا الناس" 

معىن كاسيات عاريات: كاسيات من نعم اهللا  عاريات من شكرها ، وفسر بـأن علـيهن   
سيات باالسم والدعاوى ، عاريات يف احلقيقة ، كسوة رقيقة أو قصرية ال تسترهن ، فهن كا

  ومعىن مائالت مميالت : أن مائالت عن احلق مميالت لغريهن إىل الباطل والفحشاء واملنكر. 
وال ريب أن هذا احلديث الصحيح يوجب على النساء العناية بالتستر ، والتحجب واحلـذر  

  من أسباب غضب اهللا وعقابه، واهللا املستعان. 
فأوصيك أيها احلاج الكرمي بأن تكون مقتدياً يف مجيـع أفعالـك    وأعود  -٦

وأقوالك بنبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم وخلفائه الراشـدين وأصـحابه   
الطاهرين رضي اهللا عنهم ، فاخلري كل اخلري يف االتباع والشر كل الشر يف 

                                           
    ٣٣)سورة األحزاب ، اآلية  ١(
    ٥٩)سورة األحزاب ، اآلية  ٢(
    ٥٣)سورة األحزاب ، اآلية  ٣(
) بـاب   ، ومسلم يف (اللباس والزينة٨٤٥١)رواه اإلمام أمحد يف (مسند املكثرين من الصحابة) مسند أيب هريرة برقم  ٤(

    ٢١٢٨النساء الكاسيات العاريات برقم 
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االبتداع، وقد قال صلى اهللا عليه وسلم : "عليكم بسنيت وسـنة اخللفـاء   

لراشدين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم وحمدثات األمور فإن ا
 .  )١(كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة" 

ولكي يتحقق لك ذلك فعليك بالبحث عن العلماء ، والقرب منهم ، مستفسراً منهم عـن  
ال النيب ، وق )٢(أمور دينك ، وقد قال اهللا تعاىل: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون" 

 )٣(صلى اهللا عليه وسلم : "من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل اهللا له به طريقاً إىل اجلنة" 
 .  )٤(وقال : "من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين" 

وهذه الة اليت بني يديك ، واليت تصدر عن رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتـاء  
لعربية السعودية ، تقدمها لك هيئة التوعية اإلسـالمية يف  والدعوة واإلرشاد باململكة ا

  احلج، تدخل اآلن عامها الثامن ، وتواصل مسريا بعون اهللا وتوفيقه حنو حتقيق أهدافها. 
إا جملتك وجملة كل مسلم، فاحرص على اقتنائها واعترب نفسك عضواً عامالً فيهـا قارئـاً   

ن اهللا به عليك من آراء وأفكار ومقترحات ختـدم  وكاتباً ، فهي منك وإليك، فابعث مبا مي
  اإلسالم وتقوي شوكة املسلمني . 

مث ادع اهللا معي أن يوفق العاملني يف هذه الة ، وأن يأخذ بأيديهم إىل ما فيـه اخلـري   
والصالح ، وأن يلهمهم الرشد والصواب يف كل ما يقومون به ، وأن يبارك جهودهم 

والقادر عليه. وتقبل اهللا من اجلميع أفعاهلم وأقواهلم وأصلح ويعظم أجرهم إنه ويل ذلك 
نيام ، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ، وصلى اهللا وسلم على حممد وعلى آله 

  وصحبه ومن اهتدى ديه إىل يوم الدين. 

                                           
، وأبو داود يف (السنة) باب لـزوم   ١٦٦٩٤)رواه اإلمام أمحد يف (مسند الشاميني) حديث العرباض بن سارية برقم  ١(

  .  ٤٦٠٧السنة برقم 
    ٤٣)سورة النحل ، اآلية  ٢(
   ٢٦٩٩الجتماع على تالوة القرآن برقم )رواه مسلم يف (الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) باب فضل ا ٣(
، ومسلم يف (الزكاة) باب النهي عـن   ٧١)رواه البخاري يف (العلم) باب من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين برقم  ٤(

   ١٠٣٧املسألة برقم 
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  )١(حتقيق معىن الشهادة بالقول والعمل 
  

وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى داه .. أما احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا 
  بعد: 

فإن اهللا جل وعال جعل موسم احلج مؤمتراً لعباده ، جيتمعون فيه من أحناء الدنيا ومـن  
سائر أجناس البشر ، يريدون القربة إىل اهللا وسؤاله والضراعة إليه ويطلبون حط ذنوم 

ونه سبحانه من فضله ، ويتوبون وغفران سيئام ، ويرفعون إليه مجيع حوائجهم ، يسأل
إليه من تقصريهم وذنوم ، ويتعارفون فيه ، ويتشاورون ويتناصـحون ، ويتـآمرون   
باملعروف ويتناهون عن املنكر ، وذلك من مجلة املنافع اليت أشار إليها سبحانه يف قولـه  
عز وجل : "وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاالً وعلى كل ضامر يأتني من كـل فـج   

ميق. ليشهدوا منافع هلم ويذكروا اسم اهللا يف أيام معلومات على ما رزقهم من يمة ع
، واهللا عز وجل ذكر أم حيضرون من كل فج عميق ، من الشرق والغرب  )٢(األنعام" 

واجلنوب والشمال ، ليشهدوا هذه املنافع ، من الطواف بالبيت والسعي بـني الصـفا   
زدلفة ويرمون اجلمار ، وينحرون اهلدايا وحيضرون جمالس واملروة والوقوف بعرفات وبامل

العلم والذكر ، ويسألون أهل العلم عما أشكل عليهم ويتناصحون بينهم ، ويسـتفيد  
يعضهم من بعض وحيسن بعضهم إىل بعض ، هكذا جيب على املسلمني ؛ وهكذا شرع 

من عبادته ، والعبادة اهللا هلم ، وهو خلقهم سبحانه هلذا األمر ، خلقهم ليعبدوه واحلج 
أنواع ، أعظمها وأمهها عبادم إياه سبحانه لتوحيده ، وهو اإلخالص له ، فيشهد أنه ال 
معبود حبق إال اهللا ، ويشهد أن نبيه حممداً رسول اهللا ، شهادة تقتضي العمل ، ال جمـرد  

، معها  الشهادة بالقول، بل شهادة معها العمل والصدق واإلخالص يف العبادة هللا وحده

                                           
  هـ ١٤٠٢)حماضرة ألقاها مساحته يف اليوم الثامن من ذي احلجة يف مىن عام  ١(
    ٢٨،  ٢٧تان )سورة احلج ، اآلي ٢(
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متابعة الرسول حممد عليه الصالة والسالم، ومعها اإلميان جلميع املرسلني املاضني، وأم 

،  )١(بلغوا الرسالة وأدوا األمانة ، قال تعاىل: "وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبـدون"  
ن يبني سبحانه أنه ما خلق اجلن واإلنس إال لعبادته وإفراده بالعبادة ، وهو معىن شهادة أ

ال إله إال اهللا ، وهذا هو أصل امللة وأساس الدين ، وأساس السعادة أال تعبد إال ربك ، 
وأن ختص ربك بدعائك وخوفك ، ورجائك وصالتك وصومك وذحبك ، ونذرك وغري 
ذلك . فالعبادة حق اهللا وحده ، وهي أعظم شيء خلق له العباد ، وهي أكـرب شـيء   

الشهادة بأن حممداً رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمروا به وفرض عليهم ، مث يلي ذلك 
مع اإلميان جبميع األنبياء واملرسلني املاضني، فاإلنس هم بنو آدم واجلن هم بنو اجلان بنو 
الشيطان ، فيهم الطيب واخلبيث ، فيهم الصاحل والطاحل ، كما قال عز وجل : " وأنا منا 

، وقال سبحانه : " وأنا منا املسـلمون   )٢(الصاحلون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا" 
، وهكذا بنو آدم فيهم الصاحل والطاحل ، فيهم الكافر واملسلم ، فيهم  )٣(ومنا القاسطون" 

الرب التقي والكافر الشقي ، قال جل وعال: "خلق اإلنسان من صلصـال كالفخـار .   
  .  )٤(وخلق اجلان من مارج من نار" 
خلقوا ليعبدوا اهللا وليطيعوه وليعظموه وخيصوه بالعبادة، فجميع الثقلني من اجلن واإلنس 

ال يعبدون معه كوكباً ، وال نبياً وال ولياً وال شجراً وال صنماً وال حجـراً ، وال غـري   
ذلك ، بل عليهم أن يعبدوه وحده سبحانه وتعاىل ، وخيصوه جل وعال بالدعاء ، فـال  

ه ، وال يتوكل إال عليه ، وال يذبح إال يدعى إال هو سبحانه وتعاىل ، وال يستغاث إال ب
  له ، وال ينذر إال له، وال يصلى إال له ، وال يسجد إال له. 

وذا تعلم أيها املؤمن أيها البصري العاقل ، أن ما قد يقع من بعض اجلهال يف كـثري مـن   
قول ال  البلدان واألمصار ، من التوجه إىل أصحاب القبور بالدعاء واالستغاثة ، أن هذا يضاد

                                           
    ٥٦)سورة الذاريات ، اآلية  ١(
    ١١)سورة اجلن ، اآلية  ٢(
    ١٤)سورة اجلن ، اآلية  ٣(
   ١٥، ١٤)سورة الرمحن ، اآليتان  ٤(
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إله إال اهللا ، وأن الواجب على مجيع الثقلني ، أن خيصوا اهللا بالعبادة ، وأن يتركـوا دعـوة   
األموات واالستغاثة م ، فامليت عاجز ، والنذر له والذبح له ، وطلبه املدد منه شرك أكرب 

سول صلى باهللا عز وجل ، ويضاد قول ال إله إال اهللا ويناقضها ، وعليك مع ذلك أن تتبع الر
اهللا عليه وسلم وتنقاد ألوامره ؛ ألن هذا مقتضى شهادة أن حممداً رسول اهللا ، هذه الشهادة 
توجب عليك اتباعه وتصديقه ، واالنقياد ألوامره عليه الصالة والسالم ، وهلذا قال عز وجل 

وجـل :  ، وقال عز  )١(: "قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم" 
، وقال سبحانه : "وما آتاكم الرسول فخـذوه ومـا    )٢("من يطع الرسول فقد أطاع اهللا" 

  .  )٣(اكم عنه فانتهوا واتقوا اهللا إن اهللا شديد العقاب " 
وهذا املوسم موسم احلج فرصة للمؤمن يسمع آيات اهللا ويسمع كالم أهـل العلـم يف   

احللقات العلمية ، ويف اخلطب  ويف غـري   املسجد احلرام ، ويف املساجد األخرى ، ويف
ذلك من أنواع الدعوة والتذكري يف سائر األماكن ، ويسمع ما يذاع وينشر من الدعوة 
إىل اهللا ، من طريق اإلذاعة أو التلفاز ، يسمع ما يذاع وينشر عن دعوة اهللا وإخالصـه  

  وعن توحيده سبحانه ، وعن طاعة أوامره وترك نواهيه. 
األمر أمر الصالة ، فإا عمود اإلسالم ، فكثري من الناس يتساهل يف الصالة مث يلي هذا 

، وهذا منكر عظيم وخطر كبري ، الصالة عمود اإلسالم ، أعظم من احلج ، وأعظم من 
الصيام ، وأعظم من الزكاة ، هي أعظم واجب بعد الشهادتني ، فالواجب على كـل  

يث الصحيح يقول النيب عليه الصالة والسالم مسلم ومسلمة العناية بالصالة ، ففي احلد
واهللا يقول يف كتابه العظيم : "حافظوا على  )٤(: "رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة " 

                                           
  ٣١)سورة آل عمران ، اآلية  ١(
   ٨٠)سورة النساء ، اآلية  ٢(
    ٧)سورة احلشر ، اآلية  ٣(
، والترمذي  يف (اإلميان ) باب ما جـاء   ٢١٥١١معاذ بن جبل برقم  )رواه اإلمام أمحد يف (مسند األنصار ) حديث ٤(

   ٢٦١٦يف حرمة الصالة برقم 
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وهي العصر ، يقول سبحانه : "وأقيموا الصالة وآتـوا   )١(الصلوات والصالة الوسطى" 
ح املؤمنون . الذين هم يف ، ويقول سبحانه : "قد أفل  )٢(الزكاة واركعوا مع الراكعني" 

صالم خاشعون . والذين هم عن اللغو معرضون . والذين هم للزكاة فاعلون والذين 
هم لفروجهم حافظون . إال على أزواجهم أو ما ملكت أميام فإم غري ملومني . فمن 
ابتغى غري ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم ألمانتهم وعهدهم راعون. والذين هم 

ى صلوام حيافظون . أولئك هم الوارثون . الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون" عل
وهذا جزاؤهم يف اآلخرة ، فهذه اآليات فيها صفات متعددة للمـؤمنني ، بـدأها    )٣(

بالصالة وختمها بالصالة ، فدل ذلك على عظم شأن الصالة، وأن أهلـها مفلحـون   
ؤمنون . الذين هم يف صالم خاشـعون" إذا  سعداء ، كما قال سبحانه : "قد أفلح امل

دخلوا للصالة خشعوا فيها واطمأنوا ، وخضعوا هللا ومجعوا قلوم على صالم وسكنوا 
فيها، يعظمون اهللا ويقرأون كتابه ، ويسبحونه ويقدسونه ويسألونه من فضله . قائمـاً  

 العظيم ، سـبحان  يقرأ ، مث يركع معظماً هللا ويقول: سبحان ريب العظيم ، سبحان ريب
ريب العظيم ، يف ركوعه معظماً لربه جل وعال ، مث يرفع ويقول: مسع اهللا ملن محده، إذا 
كان إماماً أو منفرداً ، وإذا كان مأموماً ، قال ربنا ولك احلمد ، مث حيمد ربه ، محـداً  

اء مـن  كثرياً طيباً مباركاً فيه، ملء السموات وملء األرض وملء ما بينهما وملء ما ش
شيء بعد ، ثناء على اهللا عز وجل ، مث ينحط ساجداً مكرباً ويسجد على سبعة األعضاء 
، على جبهته وأنفه وعلى يديه وعلى ركبتيه وعلى أطراف قدميه ، خاضعاً لربه مطمئناً 
خاشعاً ، يقول يف سجوده سبحان ريب األعلى ، سبحان ريب األعلـى ، سـبحان ريب   

يسأله من فضله يف هذا السجود ، كما قال النيب صلى اهللا عليه األعلى ، ويدعو ربه ، و
وسلم : "أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه يف الدعاء ، فقمن أن 

                                           
    ٢٣٨)سورة البقرة ، اآلية  ١(
    ٤٣)سورة البقرة ، اآلية  ٢(
   ١١ -١)سورة املؤمنون ، اآليات  ٣(
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يعين حري أن يستجاب لكم . وقال عليه الصالة والسالم : "أقرب  )١(يستجاب لكم" 

، مث يرفع من السجود مكـرباً   )٢(ء" ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعا
وجيلس بني السجدتني خاشعاً مطمئناً خاضعاً لربه ، يقول : رب اغفر يل ، رب اغفر يل 
، رب اغفر يل ، مث يكرب ويسجد الثانية خاضعاً هللا ، ويقـول سـبحان ريب األعلـى،    
ع سبحان ريب األعلى، سبحان ريب األعلى ، ويدعو ربه ، وهكذا يتم صـالته خبشـو  

  وخضوع وطمأنينة. 
نعـوذ  -فالصالة هلا شأن عظيم ، من حافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها ضيع دينه ، 

. وهلذا صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أنه قال: "العهد الذي  -باهللا من ذلك
ظ فعلينا أن حنذر التهاون ا ، علينا أن حناف )٣(بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر" 

عليها يف مجيع األوقات . والرجل يصليها يف اجلماعة، واملرأة تصليها يف بيتـها، مـع   
  اخلشوع واخلضوع والطمأنينة. 

مث يلي ذلك الزكاة وهي حق املال . الزكاة هلا شأن عظيم ، إذ هي الركن الثالث من أركان 
علـى أهلـها   اإلسالم ، فعلى من عنده مال يبلغ النصاب أن يزكي ، وأن يصرف الزكاة 

املستحقني هلا، يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : " بين اإلسالم على مخس: شهادة أن ال إله 
   )٤(إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا وإقام الصالة ، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت ". 

الة وقرينتها ، فالزكاة أخت الص )٥(واهللا سبحانه يقول: "وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة " 
، فالواجب على املؤمن أن حيذر التساهل ا أو البخل ا ، فقد وعـد اهللا مـن خبـل    
بالزكاة أن يعذب مباله يوم القيامة ، نعوذ باهللا من ذلك، فعليك يا عبـد اهللا أن تعـتين   

                                           
    ٤٧٩)رواه مسلم يف (الصالة) باب النهي عن قراءة القرآن يف الركوع والسجود برقم  ١(
    ٤٨٢)رواه مسلم يف (الصالة) باب ما يقال يف الركوع والسجود برقم  ٢(
    ٢٦٢١)رواه الترمذي يف (اإلميان) باب ما جاء يف ترك الصالة برقم  ٣(
، ومسلم يف (اإلميان) باب بيان أركـان اإلسـالم    ٨)رواه البخاري يف (اإلميان) باب بين اإلسالم على مخس برقم  ٤(

    ١٦قم ودعائمه العظام بر
    ٤٣)سورة البقرة ، اآلية  ٥(
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بالزكاة ، وأن تؤدي حق اهللا من مالك ، وأن تدفعه إىل املستحقني من الفقراء واحملاويج 

  هم من أصناف الزكاة. وغري
وهكذا الصيام الركن الرابع . صيام رمضان يف كل سنة ، ركن عظيم البد منـه يف حـق   
الرجال والنساء مجيعاً ، ومن صامه إمياناً واحتساباً غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه، هذه نعمـة  

  عظيمة. 
، وهذا من تيسـري اهللا  مث احلج هو الركن اخلامس حج بيت اهللا احلرام يف العمر مرة واحدة 

وتسهيله ، مرة يف العمر ، وهكذا العمرة وهي الزيارة للبيت مرة يف العمر، والباقي سنة نافلة 
 )١(، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : "من حج ومل يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه" 

  إذا مات على ذلك. فمن أتى البيت العتيق وحج كما شرع اهللا ، غفر اهللا له وأدخله اجلنة 
فعليك يا عبد اهللا أن تعرف مقدار حجك ، وأن هذه نعمة عظيمة وأن تستفيد من هذا 
احلج ، حبضور جمالس العلم ، وحلقات العلم وسؤال أهل العلم عما أشكل عليك، وأن 
تسأل ربك يف طوافك وسعيك ويف صالتك وسائر أحوالك أن يثبتك على اإلميان وأن 

  لدين وأن يعيذك من نزغات الشيطان. مينحك الفقه يف ا
وعليك أن تصحب األخيار دائماً يف بالدك ، ويف كل مكان ، عليك أن حترص علـى  
صحبة األخيار أهل الدين، وأهل اخلري واالستقامة ، وعليك أن حتذر صحبة األشـرار  
الذين يضيعون الصلوات ، ويتعاطون املسكرات ، ويفعلون املنكرات ، احذر صحبتهم، 

حذر صحبة األشرار ، فالصاحب الطيب مثل حامل املسك، والصاحب اخلبيث مثـل  ا
نافخ الكري ، فاملؤمن حيذر ، وهكذا املؤمنة حتذر صحبة األشرار ؛ ألـم جيـرون إىل   
معاصيهم وشرهم إال من عصم اهللا، وعليك بصحبة األخيار فإم يعينونك على طاعـة  

  لعمل الصاحل . اهللا ورسوله ، وتتأسى م يف اخلري وا

                                           
، ومسلم يف (احلج ) باب فضل احلج والعمرة ويـوم   ١٥٢١)رواه البخاري يف (احلج ) باب فضل احلج املربور برقم  ١(

    ١٣٥٠عرفة برقم 
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وهذا اليوم هو يوم مىن وهو يوم التروية ، وغداً يوم عرفة ، والسنة بعد طلوع الشمس 
التوجه إىل عرفات ملبياً ذاكراً ربك عز وجل مكرباً له ، يليب احلاج ويذكر ربه ويكربه 
سبحانه ويهلله ، ويسأله من فضله ورمحته وإحسانه، ويرجوه فضله ويسأله العتق مـن  

، ويصلي يف عرفات الظهر والعصر قصراً ومجعاً بأذان واحد وإقامتني . الظهر ثنتني  النار
، والعصر ثنتني قصراً ومجعاً مجع تقدمي يف أول الوقت ، كما فعله النيب عليـه الصـالة   
والسالم يوم صلى بالناس يف عرفات ، مجعاً وقصراً عليه الصالة والسـالم ، فخطـب   

هم مناسك حجهم ، وحذرهم من أمور اجلاهلية الـيت  الناس وذكرهم ووعظهم وعلم
أبطلها اهللا ، من الربا وسفك الدماء بغري حق ، وغري ذلك مما كان عليه أهل اجلاهلية ، 
من الشرك والفساد ، وحذر الناس من ذلك ، وأمرهم بإخالص العبـادة هللا وحـده ،   

 حرم علـيهم دمـائهم   وأوصاهم بالتمسك بالقرآن واالعتصام به ، وأخرب الناس أن اهللا
وأمواهلم وأعراضهم ، هكذا أوصى يف اخلطبة عليه الصالة والسالم . وأشهد اهللا عليهم 
، وقال هلم : " إنكم تسألون عين فما أنتم قائلون" قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديـت  
ونصحت ، فجعل يرفع إصبعه إىل السماء هكذا وينكبها إىل الناس ، ويقول : "اللـهم  

يشهد اهللا عليهم أنه بلغهم عليه الصالة والسالم ، وأنا بلغتكم  )١(، اللهم اشهد" اشهد
اآلن أيضاً ، واهللا يشهد عليكم سبحانه وتعاىل . فعليكم أن تتقـوا اهللا ، وعلـيكم أن   
تستقيموا على دين اهللا ، وأن حتافظوا على أمر اهللا ، وأن حتـذروا معاصـي اهللا ، وأن   

عز وجل ، وأن تستقيموا على اتباع رسول اهللا حممد عليه الصـالة  ختلصوا العبادة هللا 
والسالم يف كل شيء ، يف األقوال واألعمال والعبادات ، واملعامالت ، واألخالق ويف 
كل ما أمر اهللا به ورسوله ، وأن تتواصوا باحلق ، وتتواصوا بالصـرب والتناصـح ، وأن   

قوا ربكم ، ويف إشارته صلى اهللا عليه وسلم تأمروا باملعروف وتنهوا عن املنكر ، حىت تل
إىل السماء ، دليل على أن اهللا يف السماء فوق العرش سبحانه وتعاىل، واهللا عز وجل يف 
السماء فوق مجيع اخللق ، فوق العرش سبحانه ، كما قال عز وجل : "ءأمنتم مـن يف  

                                           
    ١٢١٨)رواه مسلم يف (احلج) باب حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم برقم  ١(
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اهللا يف السماء فـوق  ، و )٢(، وقال سبحانه : "الرمحن عل العرش استوى"  )١(السماء " 

العرش ، فوق مجيع اخللق سبحانه وتعاىل ، وهو يعلم أحوال عباده ، وهو معهم بعلمه 
واطالعه ال ختفى عليه خافية ، ومن أنكر أن اهللا يف السماء ،ويزعم أنه يف األرض أو يف 
كل مكان ، فهو كافر ضال ، نعوذ باهللا ، واهللا عز وجل يف السماء فوق مجيع اخللق ، 
فوق العرش ، والعرش فوق السموات ، هو أعلى شيء ، واهللا فوقه سبحانه ، ومع ذلك 
يعلم أحوال عباده ، ال ختفى عليه خافية سبحانه وتعاىل ، كما قال عز وجل : "الـذي  

  ،  )٤(، وقال تعاىل: "أمل يعلم بأن اهللا يرى"  )٣(يراك حني تقوم . وتقلبك يف الساجدين" 
  .  )٥(معكما أمسع وأرى"  وقال عز وجل : "إنين

فهو سبحانه فوق العرش وعلمه حميط بالعباد ، وهلذا قال عز وجل : "وما تكون يف شأن 
وما تتلوا منه من قرآن وال تعملون من عمل إال كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما 
يعزب عن ربك من مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء وال أصغر من ذلك وال أكـرب  

  .  )٦(ال يف كتاب مبني" إ
فالوصية أيها احلاج : تقوى اهللا واالستقامة على أمره واحملافظة على دينه ، والتواصـي  
بذلك ، وأن يقوم الرجل على أهل بيته ، ويعلمهم ويرشدهم وينصـحهم ، ويـأمرهم   
باملعروف وينهاهم عن املنكر ، من أوالد وزوجة وغري ذلك ، حىت تربأ ذمته ، وحـىت  

هم اخلري وينهاهم عن الشر ، وحىت يتعاون معهم على طاعة اهللا ورسوله ، وهكذا يعلم
مع جريانه ومع أصحابه ومع الناس أمجعني . قال اهللا سبحانه : "فاتقوا اهللا ما استطعتم" 

، وقال اهللا عز وجل : "واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف  )١(
                                           

    ١٦)سورة امللك ، اآلية  ١(
    ٥رة طه ، اآلية )سو ٢(
   ٢١٩،  ٢١٨)سورة الشعراء ، اآليتان  ٣(
  ١٤)سورة العلق ، اآلية  ٤(
    ٤٦)سورة طه ، اآلية  ٥(
    ٦١)سورة يونس ، اآلية  ٦(
   ١٦)سورة التغابن ، اآلية  ١(
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مون الصالة ويؤتون الزكاة ويطيعـون اهللا ورسـوله أولئـك    وينهون عن املنكر ويقي

سريمحهم اهللا إن اهللا عزيز حكيم . وعد اهللا املؤمنني واملؤمنات جنات جتري من حتتـها  
األار خالدين فيها ومساكن طيبة يف جنات عدن ورضوان من اهللا أكرب ذلك هو الفوز 

  .   )١(العظيم " 
وإياكم صراطه املستقيم ، وأعاننا وإياكم على إكمال  جعلنا اهللا وإياكم منهم ، وهدانا

مناسكنا وتقبل منا مجيعاً ومن مجيع املسلمني ، وجعلنا اهللا وإياكم من اهلداة املهتـدين  
وأسأله سبحانه أن يصلح أحوال املسلمني يف كل مكان ، وأن مينحهم الفقه يف الدين ، 

والة أمرنا يف هذه البالد لكل خري ،  وأن يويل عليهم خيارهم ويصلح قادم ، وأن يوفق
وأن يعينهم على كل خري ، وأن جيزيهم عن جهودهم الصاحلة خرياً ، وأن يصلح هلـم  
البطانة ويعينهم على كل ما فيه رضاه وصالح املسلمني ، إنه مسيع قريب ، وصـلى اهللا  

  وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه . 

                                           
    ٧٢، ٧١)سورة التوبة ، اآليتان  ١(
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  )١(يف امتثال أمره واجتناب يه  وجوب حتقيق تقوى اهللا عز وجل

  
من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل إخوانه يف اهللا حجاج بيت اهللا احلرام وإىل كل من 

  يطلع على هذه الرسالة من املسلمني يف كل مكان . 
  سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .. أما بعد : 

ية اإلسالمية" يف عامها التاسـع ،  فيسرين أن ألتقي بكم على صفحات هذه الة "التوع
واليت تصدرها الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتـاء والـدعوة واإلرشـاد    
باململكة العربية السعودية يف موسم احلج من كل عام ؛ إلرشـاد حجـاج بيـت اهللا    
وضيوف الرمحن ألداء مناسك احلج والعمرة على ما تقتضيه أحكام الشريعة الغـراء ،  
وتبصريهم بأمور دينهم احلنيف وأصول عقيدم اليت كان عليها سلفنا الصاحل رضي اهللا 
عنهم أمجعني ، والتنبيه على كثري من البدع اليت تفشت بني املسلمني ، وتناول بعـض  
القضايا املعاصرة بالدراسة اليت تظهر وجه احلق فيها حىت يكون املسلم على بينـة مـن   

  ذه الة من وقت وإمكانيات ، واهللا ويل التوفيق. أمرها مبقدار ما يتاح هل
وذه املناسبة الكرمية فإين أرحب بإخواين حجاج بيت اهللا يف حرم اهللا ، وأذكـر نفسـي   
وأذكرهم ببعض الوصايا ، والنصائح الواجبة يف مثل هذا املقام ، حىت يكون عملنا مقبوالً ، 

غفوراً بتوفيق من اهللا ، واهللا ال يضيع أجر مـن  وسعينا مشكوراً ، وحجنا مربوراً ، وذنبنا م
  أحسن عمالً. 

أوصيكم ونفسي بتقوى اهللا على كل حال ، فإا مجاع كل خري ووصـية اهللا تعـاىل   
لألولني واآلخرين ، قال تعاىل : "ولقد وصينا الذين أتوا الكتاب من قبلكم وإيـاكم أن  

امتثال أمره واجتناب يه عن إخـالص  ، وتتحقق تقوى اهللا عز وجل يف  )٢(اتقوا اهللا " 
وحمبة له سبحانه ورغبة يف ثوابه ، وحذراً من عقابه ، على الوجه الذي شرعه اهللا لعباده 

                                           
  هـ  ١١/١١/١٤٠٣)نشر يف (جملة التوعية اإلسالمية يف احلج) العدد األول  ١(
   ١٣١)سورة النساء ، اآلية  ٢(
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وبينه الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألمته ، كما قال اهللا تعاىل له : "وأنزلنا إليك الذكر 

  .  )١(لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون " 
أن اإلخالص هللا يف العبادة واتباع الرسول صلى اهللا عليه  -رمحين اهللا وإياكم–ا واعلمو

السيما يف –وسلم فيها ، أصالن أساسيان يف صحتها وقبوهلا ، واستحقاق الثواب عليها 
فلنحرص على ذلك أشد احلرص ، فقد قال اهللا تعاىل : "فمن كان يرجو لقاء ربه  -احلج

، وقال تعاىل : "قل إن كنتم حتبون  )٢(شرك بعبادة ربه أحداً " فليعمل عمالً صاحلاً وال ي
  .  )٣(اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللا غفور رحيم"

ومن اإلخالص هللا يف العبادة ، أن ال نشرك معه غريه ، أو نصرف شيئاً منها لسواه، وأن 
شركاء عن الشرك ، وهو الـذي  نطهرها من الرياء وحب السمعة ، فاهللا تعاىل أغىن ال

، ويقول لنبيـه الكـرمي    )٤(يقول: "وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء " 
، وقـال   )٥(صلى اهللا عليه وسلم : "فاعبد اهللا خملصاً له الدين . أال هللا الدين اخلالص " 

ءون . ومينعـون  تعاىل : "فويل للمصلني . الذين هم عن صالم ساهون. الذين هم يرا
، وقال عن املنافقني : "وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل يراءون الناس وال  )٦(املاعون" 

. ويف احلديث الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنـه   )٧(يذكرون اهللا إال قليالً " 
يعين من أظهـر  متفق عليه ،  )٨(قال: "من سمع مسع اهللا به ، ومن يرائي يرائي اهللا به " 

                                           
    ٤٤)سورة النحل ، اآلية  ١(
    ١١٠)سورة الكهف ، اآلية  ٢(
   ٣١)سورة آل عمران ، اآلية  ٣(
   ٥)سورة البينة ، اآلية  ٤(
    ٣، ٢)سورة الزمر ، اآليتان  ٥(
   ٧ -٤)سورة املاعون ، اآليات  ٦(
   ١٤٢)سورة النساء ، اآلية  ٧(
، ومسلم يف (الزهد والرقائق ) باب من أشرك يف عمله  ٦٤٩٩ري يف (الرقاق ) باب الرياء والسمعة برقم )رواه البخا ٨(

  ، ولفظه "من يسمع يسمع اهللا به ".  ٢٩٨٧غري اهللا برقم 
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عمله للناس رياء أظهر اهللا سريرته للناس يوم القيامة وفضحه علـى رؤوس اخلالئـق .   

  أعاذنا اهللا وإياكم من خزي يوم الدين. 
فينبغي أن يكـون هللا   -بل هو أظهر مظاهر العبودية والتضرع هللا –ومن العبادة الدعاء 

لجأ إال إليه ، وال يسـتغاث إال  وحده ، فال يدعى غريه وال يستعان بأحد سواه ، وال ي
به ، ويف الذكر احلكيم : "وقال ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون عـن  

، وقال تعاىل : "ومن أضل ممن يدعو من دون اهللا  )١(عباديت سيدخلون جهنم داخرين" 
هلم من ال يستجيب له إىل يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حشر الناس كانوا 

   )٢(أعداء وكانوا بعبادم كافرين" 
وقد جاء يف وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البن عباس رضي اهللا عنـهما : "...  
وإذا سألت فاسأل اهللا ، وإذا استعنت فاستعن باهللا ، واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن 

عوا على أن يضـروك  ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء  قد كتبه اهللا لك ، وإن اجتم
 )٣(بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليك ، رفعت األقالم وجفت الصـحف "  

  رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 
وينبغي أن نتحرى يف كل أعمالنا سنة رسولنا صلى اهللا عليه وسلم ، فهو صلى اهللا عليه 

فـاخلري يف االتبـاع والشـر يف    وسلم املتبوع واملقتدى به ، ونتجنب البدع يف ديننا ، 
االبتداع . فقد قال صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه رضي اهللا عنهم : "وإنه مـن يعـش   
منكم فسريى اختالفاً كثرياً فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها 

                                           
    ٦٠)سورة غافر ، اآلية  ١(
    ٦، ٥)سورة األحقاف ، اآليتان  ٢(
، والترمذي يف (صـفة القيامـة    ٢٦٦٤عبد اهللا بن عباس برقم )رواه اإلمام أمحد يف (مسند بين هاشم ) أول مسند  ٣(

    ٢٥١٦والرقائق) باب منه (ما جاء يف صفة أواين احلوض ) برقم 
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لترمذي رواه أبو داود وا )١(بالنواجذ ، وإياكم وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة" 

  وقال : حديث حسن صحيح . 
متفـق   )٢(وقال صلى اهللا عليه وسلم : "من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " 

  عليه . 
وأوصيكم ونفسي بتحري احلالل يف املطعم وامللبس واملشرب والنفقة والصدقة ، فإن ذلك 

رسول اهللا صلى اهللا عليه يعني على الطاعة ويكون سبباً يف قبوهلا ، ويف احلديث الصحيح أن 
وسلم قال: "أيها الناس إن اهللا طيب ال يقبل إال طيباً ، وإن اهللا أمر املؤمنني مبـا أمـر بـه    

،  )٣(املرسلني ، فقال: "يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلاً إين مبا تعملون عليم" 
، مث ذكر الرجل يطيـل   )٤(كم " وقال تعاىل: "يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا

السفر أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه 
رواه اإلمام أمحد . ورواه مسلم يف صحيحه  )٥(حرام وغذي باحلرام فأىن يستجاب لذلك؟"

ـ  نكم والترمذي من حديث فضيل بن مرزوق ، فاختاروا حلجكم وعمرتكم نفقة طيبة تعي
  على إجابة الدعاء وقبول األعمال . 

وأوصيكم ونفسي باحملافظة على الصالة وأدائها مجاعة ما استطعتم ، فإا عماد الـدين  
وفرق ما بني املسلم والكافر وآخر ما يرفع من الدين وأول ما يسأل عنه العبـد يـوم   

هللا تعاىل يقـول:  القيامة، فمن ضيعها فهو ملا سواها من الفرائض والواجبات أضيع ، وا
"كل نفس مبا كسبت رهينة. إال أصحاب اليمني . يف جنات يتساءلون . عن ارمني . 

                                           
، وأبو داود يف (السنة) باب لـزوم   ١٦٦٩٤)رواه اإلمام أمحد يف (مسند الشاميني) حديث العرباض بن سارية برقم  ١(

    ٤٦٠٧السنة برقم 
، ومسلم يف (األقضـية) بـاب نقـض     ٢٦٩٧لصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم )رواه البخاري يف (ا ٢(

   ١٧١٨األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور برقم 
    ٥١)سورة املؤمنون ، اآلية  ٣(
    ١٧٢)سورة البقرة ، اآلية  ٤(
  .  ١٠١٥)رواه مسلم يف (الزكاة) باب قبول الصدقة من الكسب الطيب برقم  ٥(
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ما سلككم يف سقر. قالوا مل نك من املصلني. ومل نك نطعم املسكني. وكنا خنوض مع 

  .  )١(اخلائضني . حىت أتانا اليقني . فما تنفعهم شفاعة الشافعني" 
لفرائض والواجبات من إيتاء الزكـاة وصـوم رمضـان    واحملافظة كذلك على سائر ا

واإلحسان إىل الوالدين وصلة األرحام وإكرام األيتام وحسن اجلوار وغري ذلـك مـن   
الواجبات اليت يقوم عليها أمر اإلسالم ، فمن ضيعها أو اون ا أو قصر يف أدائها فهو 

  على خطر عظيم يوم يقوم الناس لرب العاملني. 
ي باألمر باملعروف والنهي عن املنكر مع احلكمة واملوعظة احلسـنة ؛  وأوصيكم ونفس

لقول اهللا تعاىل : "ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عـن  
. ولقول الرسول صلى اهللا عليه وسـلم: " مـن رأى    )٢(املنكر وأولئك هم املفلحون" 

لسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضـعف  منكم منكراً فليغريه بيده، فإن مل يستطع فب
  رواه مسلم.  )٣(اإلميان" 

فابذلوا النصح إلخوانكم يف رفق ولني فما من أمة ضاع فيها هذا الواجب إال عمها اهللا 
بعذاب ، فقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : "والذي نفسي بيده لتـأمرن بـاملعروف   

ث عليكم عقاباً منه مث تدعونه فال يسـتجاب  ولتنهون عن املنكر أو ليوشكن اهللا أن يبع
رواه الترمذي وقال : حديث حسن، وعن جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنـه   )٤(لكم" 

قال: "بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على إقام الصالة وإيتاء الزكاة ، والنصـح  
  متفق عليه .  )٥(لكل مسلم" 

                                           
   ٤٨ -٣٨املدثر ، اآليات )سورة  ١(
   ١٠٤)سورة آل عمران ، اآلية  ٢(
    ٤٩)رواه مسلم يف (اإلميان) باب كون النهي عن املنكر من اإلميان برقم ٣(
، والترمذي يف (الفنت) باب مـا   ٢٢٧٩٠)رواه اإلمام أمحد يف (باقي مسند األنصار) حديث حذيفة بن اليمان برقم  ٤(

    ٢١٦٩هي عن املنكر برقم جاء يف األمر باملعروف والن
  .  ٢٦٩٩)رواه مسلم يف (الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار) باب فضل االجتماع على تالوة القرآن برقم  ٥(
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يف حرم اهللا تعاىل باإلكثار من ذكره وشكره وأوصيكم ونفسي بأن نغتنم فرصة وجودنا 

وحسن عبادته والتقرب إليه سبحانه بشىت الطاعات والقربات ، فإننا يف بلد تضاعف فيه 
احلسنات وقد فرغنا أنفسنا لذلك ، فال نضيع أوقاتنا يف اللغو واللهو والقيل والقال فإا 

ام مع الرفقة واألصـحاب ،  تكون حسرات علينا يوم القيامة ، ولنتجنب اجلدال واخلص
وال نؤذ إخواننا احلجاج باملزامحة عند املناسك وخاصة عند الطواف واسـتالم احلجـر   
األسود ورمي اجلمرات ، فاهللا تعاىل انا عن جمرد اجلدال وهو دون هذا األذى بكثري ، 
فقال تعاىل : "احلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج فال رفـث وال فسـوق وال   

. ويف احلديث الصحيح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال:   )١(يف احلج "  جدال
  متفق عليه .  )٢("من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه"

وال يفوتين يف هذا املقام أن أوصي حكام املسلمني بأن يتقوا اهللا وحيكموا شـريعة اهللا  
ديه حني يكون امللك له وحـده مبـا   ويقيموا حدوده ، فإم مسئولون عن ذلك بني ي

والهم من أمر عباده ، ومن السبعة الذين يظلهم اهللا يف ظل عرشه يوم ال ظل إال ظلـه  
اإلمام العادل ، وال يكون عادالً إال إذا حكم مبا أنزل اهللا ، واهللا تعاىل قال لنبيه الكـرمي  

  .  )٣(ع أهواءهم" صلى اهللا عليه وسلم : "وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا وال تتب
كما أوصيهم بأن جيتمعوا على كلمة سواء وأن ال خيتلفوا فتزول هيبتهم ويطمع فـيهم  
عدوهم كما هو واقع احلال ، واهللا تعاىل يقول: "واعتصموا حببل اهللا مجيعاً وال تفرقوا" 

)٤(  .  
اهللا  أن جيتمعوا على كتاب اهللا وسنة رسوله صلى -وهم أعالم اهلدى –وأوصي العلماء 

عليه وسلم وأن جيمعوا املسلمني على ذلك ، وأن خيلصوا النصح لوالة األمور ويؤثروا ما 

                                           
    ١٩٧)سورة البقرة ، اآلية  ١(
، ومسلم يف (احلج) باب فضل احلج والعمرة ويـوم  ١٥٢١)رواه البخاري يف (احلج) باب فضل احلج املربور ، برقم  ٢(
    ١٣٥٠رفة برقم ع
    ٤٩)سورة املائدة ، اآلية  ٣(
   ١٠٣)سورة آل عمران ، اآلية  ٤(
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عند اهللا على ما عندهم فما عند اهللا خري وأبقى ، ويبلغوا رسالة اهللا وال خيشوا أحـداً  

  سواه. 
ا فإذا نصح العلماء واستجاب األمراء استقامت األمة على طاعة اهللا فأعزها اهللا ومكن هل

  خري أمة أخرجت للناس.  -حبق–يف األرض ، وجعلها 
وأوصي األغنياء بأن يبذلوا من أمواهلم ويعاونوا إخوام الفقراء ، وميدوا ااهـدين يف  
كل مكان مبا يعينهم على قتال عدوهم ، فاهللا تعاىل يقول : "وما تقدموا ألنفسكم مـن  

ويقول اهللا تعاىل : "مثل الذين ينفقون  ، )١(خري جتدوه عند اهللا هو خرياً وأعظم أجراً" 
أمواهلم يف سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل يف كل سنبلة مائة حبة واهللا يضاعف 

   )٢(ملن يشاء واهللا واسع عليم". 
وإن فاتكم شرف اجلهاد بالنفس فال يفوتكم شرف اجلهاد باملال ، فقد قال صلى اهللا عليـه  

 )٣(بيل اهللا فقد غزا ، ومن خلف غازياً يف أهله خبري فقد غزا" وسلم : "من جهز غازياً يف س
  متفق عليه . واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل. 

وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيمع كلمة املسلمني على احلق ويؤلف بني قلوم علـى  
 اهلدى ، ويوحد صفوفهم ، وينصرهم على عدوهم ، كما أسأله أن يصلح والة املسلمني
وحيبب إليهم اإلميان ويزينه يف قلوم ، ويهيئ هلم البطانة الصاحلة اليت تذكرهم بـاحلق  
وتعينهم عليه ، إنه املوفق لذلك والقادر عليه ، وأن جيعل حجنا مربوراً وسعينا مشكوراً 
وذنبنا مغفوراً ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً 

  الم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . . والس
  

                                           
    ٢٠)سورة املزمل ، اآلية  ١(
    ٢٦١)سورة البقرة ، اآلية  ٢(
، ومسلم يف (اإلمارة) باب  ٢٨٤٣)رواه البخاري يف( اجلهاد والسري ) باب فضل من جهز غازياً أو خلفه خبري برقم  ٣(

  .   ١٨٩٥يف سبيل اهللا برقم فضل إعانة الغازي 
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  )١( وجوب تقوى اهللا يف السر والعلن

  
بسم اهللا الرمحن الرحيم ، احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على إمام املرسـلني  
وخامت النبيني سيدنا حممد بن عبد اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ودعا بدعوته إىل يوم 

  الدين. 
بن عبد اهللا بن باز إىل حجاج بيت اهللا احلرام وإىل كل من يطلع علـى  من عبد العزيز 

هذه الرسالة من إخوانه املسلمني يف كل مكان ، وفقهم اهللا ملا فيه رضاه ومنحهم الفقه 
  يف الدين ، آمني. 

  سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .. أما بعد: 
ية اليت تصدرها يف موسم كل ففي مستهل صدور العدد األول من جملة التوعية اإلسالم

عام الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد باململكة العربية 
السعودية ، ويف عامها احلادي عشر أتقدم إليكم بالتحية الطيبة ، ومرحباً بكم على هذه 

أن جيعـل حجنـا    األرض املباركة أرض احلرمني الشريفني ، سائالً املوىل تبارك وتعاىل
وحجكم مربوراً وسعينا وسعيكم مشكوراً وذنبنا وذنبكم مغفوراً ، وأن يوفقنا وإياكم 

  إىل صاحل األعمال يف سهولة ويسر وصحة وعافية وقبول. 
وذه املناسبة الكرمية فإين أوصيكم ونفسي بتقوى اهللا عز وجل يف السـر والعالنيـة ،   

واالقتداء برسولنا صلى اهللا عليه وسلم يف مناسك واإلخالص له يف األعمال واألقوال ، 
حجنا ويف كل ما نتقرب به إىل ربنا عز وجل ، فإن تقوى اهللا تبارك وتعاىل هي السبب 
العظيم يف حتصيل سعادة الدنيا واآلخرة ، قال اهللا تعاىل : "ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا . 

من يتق اهللا جيعل له من أمره يسراً " ، وقال تعاىل : "و )٢(ويرزقه من حيث ال حيتسب " 
، وقـال سـبحانه وتعـاىل : "إن     )١(، وقال تعاىل : "واآلخرة عند ربك للمتقني"  )٣(

                                           
  هـ  ١٤٠٥)نشر يف (جملة التوعية اإلسالمية يف احلج) العدد األول عام  ١(
    ٣، ٢)سورة الطالق ، اآليتان  ٢(
    ٤)سورة الطالق ، اآلية  ٣(
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وهي مثرة احلج املربور والعبادات الصحيحة ، قال  )٢(للمتقني عند رم جنات النعيم " 

سوق وال جدال اهللا تعاىل : "احلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال ف
يف احلج وما تفعلوا من خري يعلمه اهللا وتزودوا فإن خري الزاد التقوى واتقون يـا أويل  

. وهي خري ما يدخره املسلم لذريته من بعده ، قال اهللا تعاىل : ولـيخش   )٣(األلباب " 
"  الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا اهللا وليقولوا قوالً سديداً

لذلك كانت التقوى هي وصية اهللا عز وجل لألولني واآلخرين ، قال تعاىل : "ولقد  )٤(
  .  )٥(وصينا الذين أتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا اهللا " 

واإلخالص هو أصل قبول األعمال ، فال يقبل اهللا من األعمال إال ما كـان خالصـاً   
اهللا غريه، وال يقصد ا رياء وال مسعة وال  لوجهه الكرمي ، فلم يشرك صاحبها فيها مع

شهرة وال حممدة وال ثناء من أحد ، قال اهللا تعاىل : "وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني 
، وقال تعاىل : "فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمالً صاحلاً وال يشرك  )٦(له الدين" 

صلى اهللا عليه وسلم وهو قدوة املخلصني  ، وقال تعاىل لنبيه الكرمي )٧(بعبادة ربه أحداً" 
: "قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني . ال شريك له وبذلك أمـرت  

، وقال اهللا لنبيه صلى اهللا عليه وسلم : "قل إين أمرت أن أعبـد   )٨(وأنا أول املسلمني" 
ال سـبحانه : "ولقـد   ، وق )٩(اهللا خملصاً له الدين . وأمرت ألن أكون أول املسلمني" 

أوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من اخلاسرين. 

                                                                                                                     
    ٣٥)سورة الزخرف ، اآلية  ١(
    ٣٤)سورة القلم ، اآلية  ٢(
    ١٩٧)سورة البقرة ، اآلية  ٣(
   ٩آلية )سورة النساء ، ا ٤(
   ١٣١)سورة النساء ، اآلية  ٥(
   ٥)سورة البينة ، اآلية  ٦(
    ١١٠)سورة الكهف ، اآلية  ٧(
   ١٦٣،  ١٦٢)سورة األنعام ، اآليتان  ٨(
    ١٢، ١١)سورة الزمر ن اآليتان  ٩(
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ولكون الشرك حيبط األعمال ويضيع ثواا حذر  )١(بل اهللا فاعبد وكن من الشاكرين" 

اهللا عز وجل منه عباده ، كما يف اآليات السابقة ، وكما يف قوله تعاىل : "إنه من يشرك 
، وقوله تعـاىل :   )٢(قد حرم اهللا عليه اجلنة ومأواه النار وما للظاملني من أنصار " باهللا ف

"إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ومن يشرك باهللا فقد ضـل  
  .  )٤(، وقال عز وجل : "ولو أشركوا حلبط عنهم ما كانوا يعملون "  )٣(ضالالً بعيداً" 

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ، قال : مسعت رسول اهللا صـلى اهللا  ويف احلديث القدسي 
عليه وسلم يقول : " قال اهللا تعاىل : أنا أغىن الشركاء عن الشرك ، من عمـل عمـالً   

رواه مسلم رمحه اهللا ، والرياء هو الشرك اخلفي  )٥(أشرك معي فيه غريي تركته وشركه" 
تعاىل : "يا أيها الذين آمنـوا ال تبطلـوا    الذي يبطل األعمال ويفوت الثواب ، قال اهللا

،  )٦(صدقاتكم باملن واألذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس وال يؤمن باهللا واليوم اآلخر " 
وعن جندب بن عبد اهللا بن سفيان رضي اهللا عنه ، قال : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  متفق عليه .  )٧(: "من مسع مسع اهللا به، ومن يرائي يرائي اهللا به " 
قال النووي رمحه اهللا (مسع) بتشديد امليم ومعناه أظهر عمله للناس به (مسع اهللا بـه) أي  

  فضحه يوم القيامة. 
ومعىن (من راءى ، راءى اهللا به) أي من أظهر للناس العمل الصاحل لـيعظم عنـدهم .   

  (راءى اهللا به) أي أظهر سريرته على رؤوس اخلالئق . 

                                           
   ٦٦،  ٦٥)سورة الزمر ، اآليتان  ١(
    ٧٢)سورة املائدة ، اآلية  ٢(
   ١١٦)سورة النساء ، اآلية  ٣(
   ٨٨)سورة األنعام ، اآلية  ٤(
    ٢٩٨٥)رواه مسلم يف (الزهد والرقائق) باب من أشرك يف عمله غري اهللا برقم  ٥(
    ٢٦٤)سورة البقرة ، اآلية  ٦(
، ومسلم يف (الزهد والرقائق ) باب من أشرك يف عمله  ٦٤٩٩)رواه البخاري يف (الرقاق ) باب الرياء والسمعة برقم  ٧(

  ، ولفظه : "من يسمع يسمع اهللا به " .  ٢٩٨٧غري اهللا برقم 
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رسول صلى اهللا عليه وسلم يف مناسك حجنا ويف كل ما نتقرب به إىل ربنا واالقتداء بال

هو األصل الثاين الذي يترتب عليه قبول األعمال ، فقد أمرنا اهللا عز وجـل باتباعـه   
وحذرنا من خمالفته ، فقال تعاىل : "قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفـر  

ل أطيعوا اهللا والرسول فإن تولوا فـإن اهللا ال حيـب   لكم ذنوبكم واهللا غفور رحيم . ق
، وقال تعاىل : "وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا واتقوا  )١(الكافرين " 

، وقال تعاىل : "فليحذر الذين خيالفون عـن أمـره أن    )٢(اهللا إن اهللا شديد العقاب " 
  .  )٣(تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " 

ول صلى اهللا عليه وسلم مل ينتقل إىل الرفيق األعلى إال بعد أن بلغ الناس ما أنزل والرس
إليه من ربه أكمل البالغ ، وبعد أن بني للناس ما نزل إليهم أمت بيان ، كمـا قـال اهللا   

، وكما قال جل شأنه : "  )٤(تعاىل له : " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك " 
، وقد أنزل اهللا عز وجل عليه مصداق  )٥(كر لتبني للناس ما نزل إليهم " وأنزلنا إليك الذ

ذلك ، حيث قال سبحانه : "اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت 
، فكل ما مل يكن يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دينـاً   )٦(لكم اإلسالم دينا" 
  فليس اليوم بدين . 
، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : "من عمل عمالً ليس عليـه  ويف احلديث الصحيح 

رواه مسلم رمحه اهللا ، وقال صلى اهللا عليه وسلم : "من أحدث يف أمرنا  )٧(أمرنا فهو رد " 
  متفق عليه .  )١(هذا ما ليس منه فهو رد " 

                                           
   ٣٢، ٣١)سورة آل عمران ، اآليتان  ١(
    ٧)سورة احلشر ، اآلية  ٢(
    ٦٣)سورة النور ، اآلية  ٣(
    ٦٧)سورة املائدة ، اآلية  ٤(
    ٤٤)سورة النحل ، اآلية  ٥(
    ٣)سورة املائدة ، اآلية  ٦(
 ١٧١٨(األقضية) باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور برقم )رواه البخاري معلقاً يف النجش ، ومسلم يف  ٧(
  .  
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ـ  ا وأن فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتقيا اهللا عز وجل ، وأن خيلصا يف أعماهلم

يتقيدا بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم يف كل أعماهلما وأقواهلما يف احلج 
ويف غريه . فهذا أمري املؤمنني اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول وهو 
يقبل احلجر األسود : "أعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ، ولوال أين رأيت رسـول اهللا  

  متفق عليه .  )٢(يه وسلم يقبلك ما قبلتك " صلى اهللا عل
فلنكن أيها اإلخوة املسلمون على بينة من مناسك حجنا وأمور ديننا حىت نعمـل مـا   
يطلب منا عمله وجنتنب ما يطلب منا اجتنابه ، فقد قال اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليـه  

 وسبحان اهللا وما أنا من وسلم : "قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين
   )٣(املشركني" 

حجاً مربوراً واحلج املربور جزاؤه اجلنـة ، فعـن أيب    -بتوفيق اهللا–وبذلك يقع حجنا 
هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : "العمرة إىل العمرة كفارة 

  فق عليه .مت )٤(ملا بينهما ، واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة" 
ومفتاح العلم السؤال . فإذا أشكل عليكم أمر فاسألوا أهل العلم عنه ، فاهللا تعاىل يقول 

  .   )٥(: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون" 
، وستجدون يف مداخل اململكة ويف مكة واملدينة  –اليوم كثري  –وهم حبمد اهللا تعاىل 

ليت يوجد فيها احلجـاج مراكـز للتوعيـة    ويف مىن وعرفات ويف عديد من األماكن ا
اإلسالمية ا خنبة من أهل العلم ، جييبونكم على أسئلتكم ويفتونكم يف كل ما حتتاجون 

                                                                                                                     
، ومسلم يف (األقضـية) بـاب نقـض     ٢٦٩٧)رواه البخاري يف (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم  ١(

                         ١٧١٨األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور برقم 
، ومسلم يف (احلج) باب اسـتحباب تقبيـل    ١٥٩٧ما ذكر يف احلجر السود برقم  )رواه البخاري يف (احلج) باب ٢(

  ١٢٧٠احلجر األسود يف الطواف برقم 
    ١٠٨)سورة يوسف ، اآلية  ٣(
، ومسلم يف (احلج) باب فضل احلج والعمـرة   ١٧٧٣)رواه البخاري يف (احلج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم  ٤(

   ١٣٤٩ويوم عرفة برقم 
   ٧ة األنبياء ، اآلية )سور ٥(
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إليه مما يتعلق باحلج وبغريه من أمور الدين ، فاسألوهم واحرصوا على مساع دروسـهم  

عليه وسلم يقول : "من  وندوام ، فإن فيها خرياً كثرياً إن شاء اهللا ، والرسول صلى اهللا
   )١(يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين " متفق عليه . 

وأنتم أيها األخوة ، قد حضرمت من بالد بعيدة وجهات متفرقة ، حتملتم فيهـا مشـقة   
السفر وأنفقتم األموال الكثرية تبتغون األجر والثواب من اهللا تعاىل ، فحـافظوا علـى   

لتقرب إىل اهللا عز وجل والصالة والسالم على رسول اهللا أوقاتكم واشغلوها بالعبادة وا
صلى اهللا عليه وسلم ، وأكثروا من قراءة القرآن الكرمي ومن الصالة والطواف والـذكر  
والدعاء واالستغفار والصدقة وغري ذلك من أنواع العبادات والقربات ، وحافظوا على 

ة اجلماعة تزيد على صالة املنفرد صالة اجلماعة يف املساجد وهي حبمد اهللا متوفرة فصال
أضعافاً كثرية ، فعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : 

متفق عليه ، والفـذ :   )٢("صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة" 
  الواحد . 

ى اهللا عليه وسلم مل وألمهية صالة اجلماعة يف املساجد وعظم فضلها فإن رسول اهللا صل
يرخص يف تركها لألعمى الذي ال جيد قائداً له يقوده إىل املسجد ، فعن أيب هريرة رضي 
اهللا عنه قال : "أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول اهللا : ليس يل 

يف  قائد يقودين إىل املسجد ، فسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يرخص له فيصلي
بيته فرخص له ، فلما وىل دعاه ، فقال له : هل تسمع النداء بالصالة ؟ قال: نعم ، قال 

   )٣(: "فأجب" رواه مسلم رمحه اهللا . 

                                           
، ومسلم يف (الزكاة) باب النهي عـن   ٧١)رواه البخاري يف (العلم ) باب من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين برقم  ١(

   ١٠٣٧املسألة برقم 
، ومسلم يف (املساجد ومواضع الصالة) باب فضـل   ٦٤٥)رواه البخاري يف (األذان) باب فضل صالة اجلماعة برقم  ٢(

    ٦٥٠ة اجلماعة برقم صال
   ٦٥٣)رواه مسلم يف (املساجد مواضع الصالة ) باب جيب إتيان املسجد على من مسع النداء برقم  ٣(
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وقد توعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من يتخلف عن اجلماعة بغري عذر أن حيـرق  

 صلى اهللا عليه وسـلم  عليهم بيوم بالنار ، فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا
قال: "والذي نفسي بيده لقد مهمت أن آمر حبطب فيحتطب ، مث آمر بالصالة فيؤذن هلا 
، مث آمر رجالً فيؤم الناس ، مث أخالف إىل رجالٍ ال يشهدون الصالة فـأحرق علـيهم   

  متفق عليه .  )١(بيوم " 
ال على أمر ال جيوز التساهل به والرسول صلى اهللا عليه وسلم ال يتوعد ذا العقاب الشديد إ

  أو التفريط فيه . 
فحافظوا أيها احلجاج بارك اهللا فيكم على صالة اجلماعة ما اسـتطعتم ، وخاصـة يف   
احلرمني الشريفني ، فإن الصالة فيهما تضاعف أضعافاً كثرية عـن غريمهـا يف سـائر    

ول اهللا صلى اهللا عليـه  املساجد ، فعن عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما قال : قال رس
وسلم : "صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلـرام ،  

أخرجه أمحد رمحه  )٢(وصالة يف املسجد احلرام أفضل من مائة صالة يف مسجدي هذا " 
  اهللا . 

وهذا خري من ضياع الوقت وبذل اجلهد يف زيارة أماكن هنا وهناك بقصد حتصيل األجر 
الثواب مل تشرع زيارا ومل يفعلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال صحابته الكرام و

رضي اهللا عنهم أمجعني، ولو كان ذلك خرياً لسبقونا إليه ، وقد مر بنا قول أمري املؤمنني 
عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وهو يقول عند تقبيل احلجر األسود : "لوال أين رأيـت  

، وصح عن عائشة رضي اهللا عنها  )٣(هللا عليه وسلم يقبلك ما قبلتك" رسول اهللا صلى ا

                                           
، ومسلم يف(املسـاجد   ٢٤٢٠)رواه البخاري يف (اخلصومات ) باب إخراج أهل املعاصي واخلصوم من البيوت برقم  ١(

    ٦٥١لتشديد يف التخلف عنها برقم ومواضع الصالة  ) باب فضل صالة اجلماعة وبيان ا
    ١٤٠٦)رواه ابن ماجة يف (إقامة الصالة والسنة فيها) باب ما جاء يف فضل الصالة يف املسجد احلرام برقم  ٢(
، ومسلم يف (احلج) باب اسـتحباب تقبيـل    ١٥٩٧)رواه البخاري يف (احلج) باب ما ذكر يف احلجر األسود برقم  ٣(

    ١٢٧٠برقم احلجر األسود يف الطواف 
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 )١(عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : "من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهـو رد "  

  أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه . فاخلري يف االتباع والشر يف االبتداع . 
ي باحلق ، والصرب فيما بينكم بـاألمر  وأوصيكم أيها األخوة يف اهللا باحلرص على التواص

باملعروف والنهي عن املنكر ، والتعاون على الرب والتقوى يف هذا املوسم العظيم ، الذي 
جيمع عدداً كبرياً من املسلمني جاءوا من كل فج عميق ليشهدوا منافع هلـم ويـؤدوا   

وس مهيئة لقبول مناسكهم ، رغبة يف مغفرة اهللا سبحانه وطمعاً يف ثوابه عز وجل والنف
اخلري ، وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : "الدين النصيحة " قيل : ملن يا رسول اهللا ؟ 

واهللا تعـاىل يقـول :    )٢(قال : "هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسـلمني وعامتـهم "   
"واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويقيمون 

 )٣(لصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون اهللا ورسوله أولئك سريمحهم اهللا إن اهللا عزيز حكيم" ا
 .  

وعن جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنه ، قال : "بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  
متفق عليه . وعن أنس رضي  )٤(على إقام الصالة وإيتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم" 

 صلى اهللا عليه وسلم قال : "ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب اهللا عنه عن النيب
  متفق عليه .  )٥(لنفسه" 

واملسلم حيب لنفسه أن يكون على خري يف دينه ودنياه ، فكذلك جيب أن حيب ذلـك  
إلخوانه املسلمني ، ولكن ينبغي أن يكون ذلك برفق ولني وحكمة وموعظة حسـنة ،  

                                           
   ١٧١٨)رواه البخاري معلقاً يف النجش ، ومسلم يف (األقضية) باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور برقم  ١(
، ومسلم يف (اإلميان ) باب بيان أن الدين  ١٦٤٩٩)رواه اإلمام أمحد يف (مسند الشاميني) حديث متيم الداري برقم  ٢(

   ٥٥النصيحة برقم 
   ٧١بة ، اآلية )سورة التو ٣(
، ومسلم يف (اإلميان ) باب بيان أن الدين النصيحة بـرقم   ٥٧)رواه البخاري يف (اإلميان) باب الدين النصيحة برقم  ٤(

٥٦    
، ومسلم يف (اإلميـان ) بـاب    ١٣)رواه البخاري يف (اإلميان) باب من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه برقم  ٥(

   ٤٥إلميان أن حيب ألخيه .. برقم الدليل على أن من خصال ا
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صلى اهللا عليه وسلم : "ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظـة  كما قال اهللا تعاىل لنبيه 

, وعن عائشة رضي اهللا عنها ، قالـت : قـال    )١(احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن" 
متفق عليه  )٢(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : "إن اهللا رفيق حيب الرفق يف األمر كله " 

ه وسلم قال : "إن الرفق ال يكون يف شيء ، وعنها رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا علي
رواه مسلم رمحه اهللا . ولنا يف رسـول اهللا   )٣(إال زانه ، وال يرتع من شيء إال شانه " 

صلى اهللا عليه وسلم أسوة حسنة ، فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه ، قال : "بال أعرايب يف 
عليه وسلم : "دعوه وأهريقـوا   املسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه ، فقال النيب صلى اهللا

 )٤(على بوله سجالً من ماء ، أو ذنوباً من ماء ، فإمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين" 
رواه البخاري رمحه اهللا ، مث أفهمه فقال: "إن هذه املساجد ال تصلح لشيء من هذا وإمنا 

  .   )٥(هي للصالة وذكر اهللا" 
بإخوانه رحيماً م يغفر زالم ويعفو عـن إسـاءم    وهكذا ينبغي أن يكون املسلم رفيقاً

يرحم ضعيفهم ويوقر كبريهم وال يشق عليهم ، بل جيادهلم باليت هي أحسن ، وخاصـة يف  
رحلة احلج املباركة اليت خرج فيها اجلميع يلبون رم وحيمدونه ويكربونـه ، السـيما يف   

وعند الصعود إىل عرفات والـرتول   أوقات الشدة وأماكن الزحام يف املطاف ويف املسعى ،
منها ، وعند رمي اجلمرات حىت يؤدي اجلميع مناسك حجهم يف سهولة ويسـر ، وحـىت   
يكون بتوفيق اهللا حجاً مربوراً ، والرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول : "من حج فلم يرفث 

                                           
    ١٢٥)سورة النحل ، اآلية  ١(
)رواه البخاري يف (استتابة املرتدين) باب إذا عرض الذمي وغريه بسب النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يصرح بـرقم   ٢(

    ٢١٦٥، ومسلم يف (السالم ) باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم برقم  ٦٩٧٢
   ٢٥٩٤يف (الرب والصلة واآلداب) باب فضل الرفق برقم  )رواه مسلم ٣(
، ويف (األدب) باب قول النيب صـلى   ٢٢٠)رواه البخاري يف (الوضوء) باب صب املاء على البول يف املسجد برقم  ٤(

    ٦١٢٨اهللا عليه وسلم : "يسروا وال تعسروا" برقم 
   ٢٨٥.. برقم  )رواه مسلم يف (الطهارة) باب وجوب غسل البول والنجاسات ٥(
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يقـول   متفق عليه . ويف احلديث املتفق على صـحته  )١(ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه" 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : "املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده ، واملهاجر من 
  .  )٢(هجر ما ى اهللا عنه" 

وإين أهيب بإخواين املسلمني من حجاج بيت اهللا احلرام ، أن يتناسوا خالفـام ، وأن  
ده ، الذي دعاهم يقبلوا على نسكهم بنفوس صافية وقلوب خملصة وألسنة ذاكرة هللا وح

إىل حج بيته ، ووفقهم إلجابة هذه الدعوة ، فهتفوا قائلني : "لبيك اللهم لبيك، لبيك ال 
شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك، ال شريك لك" . وينبغي أن يكون هذا 
الذكر حقيقة حتكم تصرفام وتضبط سلوكهم ، فال يتصرفون إال مبا يرضي اهللا ، وال 

ن إال سبيل اهللا ، واهللا تعاىل يقول : "وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه وال تتبعوا يسلكو
  .  )٣(السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون" 

كما أهيب بوالة أمور املسلمني وعلمائهم وأهل الرأي فيهم من احلجـاج أن ينتـهزوا   
إلسالم ومهبط الوحي ومشرق الرسالة فرصة اجتماعهم يف هذه األماكن املقدسة مهد ا

اخلامتة اليت مجعت القلوب املتنافرة ، ووحدت القبائل املتنافرة ، فجعلت من رعاة الغنم 
قادة لألمم ، ومن األمة األمية خري أمة أخرجت للناس ، تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر 

ألمة اإلسالمية ويوحـد  وتؤمن باهللا ، أهيب م أن يلتقوا ويتشاوروا فيما جيمع مشل ا
صفوفها ويستنقذ بالدها ومقدساا من أيدي أعدائها والسيما املسجد األقصى املبارك ، 
ويشد أزر ااهدين يف سبيل اهللا ويوحد صفوفهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله 

  هللا. 

                                           
، ومسلم يف (احلج) باب فضل احلج والعمرة ويـوم   ١٥٢١)رواه البخاري يف (احلج) باب فضل احلج املربور برقم  ١(

    ١٣٥٠عرفة برقم 
   ١٠)رواه البخاري يف (اإلميان) باب املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده برقم  ٢(
   ١٥٣)سورة األنعام ، اآلية  ٣(
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يشـد   وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: "املؤمن للمؤمن كالبنيان

  متفق عليه .  )١(بعضه بعضاً وشبك بني أصابعه" 
وعن النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما ، قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم :  
"مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما  متفق عليه ، )٢(تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى" 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : "املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه ومن 
كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه ـا  

  متفق عليه .  )٣(كربة من كرب يوم القيامة" 
بنفسه ينبغي أن ينصرهم بقوله أو ماله فاهللا تعاىل يقول ومن فاته نصرة إخوانه ااهدين 

: "يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم . تؤمنـون بـاهللا   
ورسوله وجتاهدون يف سبيل اهللا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمـون"  

)٤(  .  
وسلم قـال : "جاهـدوا املشـركني    وعن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه 

  رواه أبو داود بإسناد صحيح .  )٥(بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم" 

                                           
، ومسلم يف (الرب والصلة واآلداب) باب تراحم  ٢٤٤٦ري يف (املظامل والغصب) باب نصر املظلوم برقم )رواه البخا ١(

   ٢٥٨٥املؤمنني وتعاطفهم برقم 
، ومسلم يف (الرب والصلة واآلداب) باب تـراحم   ٦٠١١)رواه البخاري يف (األدب) باب رمحة الناس والبهائم برقم  ٢(

   ٢٥٨٦املؤمنني وتعاطفهم برقم 
، ومسلم يف (الرب والصـلة واآلداب)   ٢٤٤٢)رواه البخاري يف (املظامل والغصب) باب ال يظلم املسلم املسلم برقم  ٣(

    ٢٥٨٠باب حترمي الظلم برقم 
   ١١، ١٠)سورة الصف ، اآليتان  ٤(
داود يف (اجلهاد ، وأبو  ١١٨٣٧)رواه اإلمام أمحد يف (باقي مسند املكثرين من الصحابة) مسند أنس بن مالك برقم  ٥(

   ٢٥٠٤) باب كراهية ترك الغزو برقم 
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وهذا يبني أمهية اإلعالم ، بالنسبة لقضايا املسلمني ، وعن زيد بن خالد رضي اهللا عنه أن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : "من جهز غازياً يف سبيل اهللا فقد غـزا ، ومـن   

  متفق عليه .  )١(ياً يف أهله خبري فقد غزا" خلف غاز
وإن لكم إخواناً قد أصام الضر ونزل م القحط وابتلوا بنقص يف األموال واألنفـس  

  والثمرات يف أفريقيا 
وغريها ، وهم يف أشد احلاجة إىل مواساتكم ومعونتكم فال تبخلوا عنهم بشيء من أموالكم 

، وهو القائل سبحانه : "وما أنفقتم من )٢(ل عن نفسه " ، قال تعاىل : "ومن يبخل فإمنا يبخ
، وقال سبحانه : "وما تقدموا ألنفسكم من خـري   )٣(شيء فهو خيلفه وهو خري الرازقني" 
، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : "واهللا يف عـون  )٤(جتدوه عند اهللا هو خرياً وأعظم أجراً"

  . )٥(العبد ما كان العبد يف عون أخيه"
  

ويف اخلتام فإين أسأل اهللا أن يسدد خطانا وخطاكم ، وأن يوفقنا وإياكم ملا فيه اخلري والرشاد 
، وأن جيمع مشل هذه األمة احملمدية على احلق واهلدى ، وأن يوفق حكامهم ووالة أمورهم 
إىل أن حيكموا بينهم مبا أنزل اهللا ويطبقوا فيهم شريعة اهللا ، وهو القائل سـبحانه : "ومـن   

إنه ويل ذلك والقادر عليه ، كما أسأله سـبحانه أن   )٦(حسن من اهللا حكماً لقوم يوقنون" أ

                                           
، ومسلم يف (اإلمارة) بـاب   ٢٨٤٣)رواه البخاري يف (اجلهاد والسري) باب فضل من جهز غازياً أو خلفه خبري برقم  ١(

   ١٨٩٥فضل إعانة الغازي يف سبيل اهللا برقم 
    ٣٨)سورة حممد ، اآلية  ٢(
   ٣٩)سورة سبأ ، اآلية  ٣(
    ٢٠املزمل ، اآلية  )سورة ٤(
   ٢٦٩٩)رواه مسلم يف (الذكر والدعاء واالستغفار) باب فضل االجتماع على تالوة القرآن برقم  ٥(
    ٥٠)سورة املائدة ، اآلية  ٦(
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يتقبل منا ومنكم ، وأن يردكم إىل بالدكم ساملني غامنني موفقني إنه على كل شيء قدير ، 

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . 
 وم الدين . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وصحبه وأتباعه بإحسان إىل ي

  
  )١(احلج فرصة لنشر دعوة احلق 

  
بعد احلمد والثناء على اهللا عز وجل مث الصالة والسالم على أشرف املرسلني ، إين أشكر اهللا 
عز وجل على ما من به علينا وعلى حجاج بيت اهللا احلرام من أداء مناسك احلج يف أمـن  

ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومـن  وعافية وسالمة وهدوء ، احلمد هللا جل وعال على ذلك 
مجيع حجاج بيت اهللا احلرام، كما أسأله سبحانه أن يوفق حكومتنا لكل خري ، وأن جيزيها 
عما فعلت من التسهيل حلجاج بيت اهللا احلرام أداء مناسكهم أفضل اجلزاء وأن يعينها على 

العاملني يف هذه الدولة  كل ما فيه صالح العباد والبالد ، كما أساله سبحانه أن جيزي أيضاً
من عسكريني ومدنيني أحسن اجلزاء عما فعلوا من اخلري ، وأن يضاعف مثوبتهم على مـا  
فعلوه من تيسري وتسهيل وإعانة إلخوام حجاج بيت اهللا احلرام ، وأسأله عز وجل أن يتقبل 

  من اجلميع عملهم وحجهم. 
لشؤون املسجد احلـرام واملسـجد    مث إين أشكر أخي صاحب الفضيلة معايل الرئيس العام

النبوي الشيخ حممد بن عبد اهللا السبيل على كلمته القيمة وتوجيهاته السديدة املفيدة فجزاه 
اهللا خرياً ، وقد أحسن وأجاد يف نصيحة إخوانه الدعاة ، ووصيتهم مبا ينبغي أن يعتمدوه يف 

  اهللا احلرام وغريهم.  نصحهم ودعوم إىل اهللا عز وجل وعنايتهم بإخوام حجاج بيت
فإن الدعوة إىل اهللا شأا عظيم وهي من أهم الفرائض ، وهي مهمة الرسل عليهم الصـالة  
والسالم ، والعلماء هم ورثة األنبياء فالواجب عليهم العناية بالدعوة ، و تكون باألسـاليب  

إلفـادة  اليت يرجى منها حصول املطلوب والسالمة من النفور عن احلق ، ويرجـى منـها ا  
                                           

هـ ونشرت يف جريدة املدينة يف العدد األول ١٤١٣)كلمة لسماحته ألقاها يف حفل التوعية اإلسالمية يف احلج لعام  ١(
  هـ ٢١/١٢/١٤١٣ريخ وتا ٩٥١٩
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للمدعو وقبوله احلق ، وعليهم أن حيذروا األساليب اليت خيشى منها بقاء املنكر أو وجود ما 
هو أنكر منه ، فالداعي إىل اهللا جيب أن ينظر يف أسلوب دعوته ، وأن يتحرى األساليب اليت 
يرجى من ورائها حصول اخلري والفائدة ، والسالمة من ضد ذلـك ، فجـزى اهللا أخانـا    

لفضيلة الشيخ حممد عن كلمته خرياً ، كما أشكره أيضاً على جهـوده العظيمـة   صاحب ا
اإلصالحية يف املسجد احلرام واملسجد النبوي ، وأسأل اهللا أن يزيده والعاملني معـه مـن   
التوفيق واهلداية وأن يبارك يف جهودهم وينفع م عباده من حجاج بيت اهللا احلـرام وزوار  

ة ، وزواره للصالة وزوار املسجد النبوي ، نسأل اهللا أن يبارك يف هذا املسجد العظيم للعمر
جهود القائمني على هذين املسجدين وأن جيعلهم هداة مهتدين ، كما أشكره أيضـاً هـو   
وإخوانه على ما يبذلونه من الدعوة إىل اهللا يف املسجدين وتوجيه الناس إىل اخلري ، وإفتائهم 

  مجيعاً خرياً . فيما حيتاجون إليه فجزاهم اهللا 
مث أشكر األمانة العامة للتوعية على جهودها يف هذا السبيل ، سبيل تسـهيل أداء املناسـك   
حلجاج بيت اهللا احلرام ، أشكر األمانة والعاملني فيها على جهودهم الطيبة يف تسهيل أمـر  

أوجب احلجيج وإعانتهم على أداء مناسكهم مبا يسهل عليهم ذلك ومبا يعينهم على فهم ما 
اهللا عليهم وعلى ترك ما حرم اهللا عليهم ، والشك أن جهود األمانة العامة هلا مثار عظيمة ، 
وهلا فوائد مجة ، ونسأل اهللا أن يبارك يف هذه اجلهود وأن جيزي العاملني فيها جزاًء حسـناً  

رمي ، وأن يثيبهم ويأجرهم على ما فعلوه ويزيدهم من فضله ، فإن اهللا سبحانه هو اجلواد الك
وهو الذي جيازي العاملني مبا يستحقون ، فنسأل اهللا أن جيزي العاملني يف سبيله جزاًء حسناً 
، وأن يثيبهم على ما قدموا ، وأن جيعل هلم مثل ثواب إخوام الذين ساعدوهم يف اخلري ، 

مـن  وسهلوا هلم طريق اخلري ، مث أشكر إخواين الدعاة إىل اهللا عز وجل ، وأدعو هلم مبزيد 
التوفيق فقد بذلوا جهوداً كبرية ، وأسأل اهللا أن جيزيهم عن جهودهم خرياً ، وأن يضاعف 
مثوبتهم ، والشك أن الواجب عليهم عظيم ، ونسأل اهللا أن يتقبل منـهم جهـودهم وأن   
يعطيهم مثل أجور من هداه اهللا على أيديهم ، قال اهللا عز وجل يف كتابه العزيز : " قل هذه 



   

 

١١٧

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
، فالدعوة إىل اهللا هي سـبيل األنبيـاء    )١(إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين " سبيلي أدعو 

وأتباعهم على بصرية ، فنسأل اهللا أن يوفقنا وإخواننا الدعاة وسائر علماء املسلمني ملا يرضيه 
  وأن جيعلنا مجيعاً من الدعاة إليه على بصرية وأن يعيننا على أداء الواجب إنه خري مسؤول . 

ك أن الدعاة إىل اهللا سبحانه يف جهاد عظيم ، وهم جديرون بأن يبذلوا وسعهم يف هذا والش
السبيل ؛ ألن اهللا جل وعال قد أتاح هلم يف هذا املوسم أمماً كثرية من سائر أرجاء الـدنيا يف  
حاجة إىل الدعوة والتوجيه فيما يتعلق بالعقيدة ومناسك احلج وفيما يتعلق بأحكام الدين ، 

يرون بأن يوجهوهم ويرشدوهم إىل ما جيب عليهم وإىل ما حيرم عليهم حىت يفعلوا فهم جد
ما شرع اهللا ويدعوا ما حرم اهللا ، وأسأل اهللا أن يبارك عملهم ، وأن ينفـع بـه عبـاده    
املسلمني، وأن جيزيهم عن ذلك جزاًء حسناً ، وأن جيعلهم من اهلداة املهتدين، وال ريب أن 

إىل الدعوة والتوجيه واإلرشاد ، فالواجـب أن تكـون دعـوم     احلجاج يف أشد احلاجة
باألساليب احلسنة اليت يرجى منها قبول احلق وترك الباطل ، قال اهللا جل وعال : "ادع إىل 

، فهذه الطريقة الـيت   )٢(سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن " 
، فيها توجيه الناس وإرشادهم بالعلم واحلكمـة ، فـإن   رمسها اهللا لعباده فيها اخلري العظيم 

احلكمة هي العلم ، وذلك بوضع األمور يف مواضعها عن علم وبصرية ، مث املوعظة احلسنة 
بالترغيب والترهيب مث اجلدال باليت هي أحسن ؛ إلزالة الشبه وإيضاح احلق ، وبذلك حيصل 

إنه يترتب عليها شر عظـيم وعواقـب   املطلوب ويزول املرهوب ، خبالف الشدة والغلظة ف
وخيمة ، منها عدم قبول احلق ، ومنها أنه قد يقع بذلك منكرات أخرى ، قال اهللا جل وعال 

،وقال  )٣(: "فبما رمحة من اهللا لنت هلم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك " 
لعله يتذكر أو خيشـى"   عز وجل ملوسى وهارون ملا بعثهما إىل فرعون : "فقوال له قوالً ليناً

، فالواجب على الدعاة أن يسلكوا املسالك اليت يروا ناجحة ومفيدة صاحلة إلرشـاد   )٤(

                                           
   ١٠٨)سورة يوسف ، اآلية  ١(
  ١٥٢)سورة النحل ، اآلية  ٢(
   ١٥٩)سورة آل عمران ، اآلية  ٣(
   ٤٤)سورة طه ، اآلية  ٤(



   

 

١١٨

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
املدعوين وتوجيههم إىل اخلري ، والشك أن احلكمة يف الدعوة والتبصر فيها من أهم املهمات 

: "ومن أحسن قوالً ، والدعوة إىل اهللا أحسن ما بذله املسلم يف نفع غريه ، قال اهللا عز وجل 
. وموسم احلج من أحسن مواضعها وأوقاا ، فـاحلج   )١(ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلاً " 

فرصة للدعاة إىل اهللا لينشروا فيه دعوة احلق ويرشدوا فيه اخللق إىل ما خلقوا له من توحيـد  
نعمة من اهللا اهللا وطاعته ، وحيذروهم عما ى اهللا عنه من سائر األخالق واألعمال ، فهي 

عظيمة على من دعا إىل اهللا عز وجل، ونعمة من اهللا عظيمة على املدعوين ، فنسأل اهللا أن 
جيزي الداعني خرياً وأن يثيبهم عن دعوم وأن يزيدهم علماً إىل علمهم وخرياً إىل خريهم ، 

البصـرية  وأن جيعلهم هداة مهتدين وأن ينفع املدعوين مبا مسعوا ومبا شاهدوا وأن يـرزقهم  
والفقه يف الدين ، كما أسأله سبحانه أن جيزي والة أمرنا عما فعلوا وبذلوا من اخلري يف إعانة 
الدعاة على أداء واجبهم يف إعانة احلجاج على أداء مناسكهم ، نسأل اهللا أن جيزيهم علـى  
ذلك اجلزاء احلسن وأن يضاعف مثوبتهم وأن يزيدهم من كل خري وأن يعينهم على إزالـة  

  كل شر. 
وإن واجب العلماء النصيحة هللا ولعباده والنصيحة لوالة األمر باملكاتبة واملشـافهة لألمـري   
والرئيس ، لكل ويل أمر من ملك أو رئيس مجهورية أو أمري أو رئيس عشرية أو مجاعـة إىل  
غري ذلك ، فكل من له رئاسة وكل من له شيء يستطيع أن يتصرف فيه ، هو جدير بـأن  

ه ، حىت يبذل جهوده يف من حتت يديه ، هذا واجب العلماء أينما كـانوا يف  ينصح ويوج
مشارق األرض ومغارا ويف هذه الدولة ، ويف هذه البقعة بصورة خاصة ويف بقاع الـدنيا  

  عامة. 
والواجب على العلماء أن يرشدوا الناس إىل توحيد اهللا وطاعته ويتعاونوا مع والة األمـور  

حلسن والكالم الطيب والنصيحة الطيبة باملشافهة واملكاتبة ، واجتناب باحلكمة واألسلوب ا
األلفاظ والوسائل اليت قد تنفر من احلق وقد تضر الدعوة ، جيب على العلماء أينما كانوا أن 
يكونوا بصريين يف أمر الدعوة ، وأن يتحروا األسباب والوسائل اليت يرجى مـن ورائهـا   

                                           
   ٣٣)سورة فصلت ، اآلية  ١(
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ل سبب وكل وسيلة خيشى من ورائها عـدم حصـول   حصول املطلوب ، وأن حيذروا ك

  املطلوب ، أو حصول ضده ، هذا هو الواجب على اجلميع . 
ويف مكة الكرمة كان نبينا عليه الصالة والسالم يدعو الناس بالكالم الطيـب واألسـلوب   
احلسن حسب الطاقة واإلمكان ، ويتابع البعد عن كل ما يضر الدعوة ، وهكذا ملا هاجر إىل 

دينة فعل ذلك حىت شرع اهللا اجلهاد وأعطاه قوة ، فعند ذلك جاهد الناس وشرع يف قتال امل
الكفار إىل أن يستجيبوا للحق ، وعلى الدعاة إىل اهللا أن يسلكوا مسلك األنبيـاء علـيهم   
الصالة والسالم وأن جيتهدوا يف إيصال الدعوة إىل املدعوين بالطرق اليت يرجى منها حصول 

ا قوي من له سلطان قام على تنفيذ احلق بالقوة بطريقة حيصل ا املطلوب وال املطلوب ، وإذ
حيصل منها ضده ، وهذا هو الواجب على والة األمور أن يقيموا احلق بالطريقة اليت ميكـن  

  تنفيذه بدون حصول ما هو شر ومنكر . 
ابية والشفهية حـىت  والواجب على الدعاة إىل اهللا أن يبلغوا والة األمور احلق بالوسائل الكت

حيصل التعاون بني اجلميع بني السلطان وبني األمري وبني كبري القبيلة وبني كبري األسـرة ،  
  حىت حيصل التعاون بني اجلميع باألسلوب احلسن والدعوة املباركة . 

والشك أن الدعوة إىل اهللا عز وجل يدخل فيها األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، كما أن 
تدخل يف األمر والنهي عند اإلطالق ، كما قال تعاىل يف كتابه العظـيم : "ومـن   الدعوة 

، وهكذا يف قوله جل وعال : "ادع إىل سبيل  )١(أحسن قوالً ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلاً" 
، تعم الدعاة وتعم األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، وتعم كـل مـن قـام     )٢(ربك " 

هللا عز وجل ، يف درس أو جملس أو غري ذلـك ، وهكـذا األمـر    باإلصالح والدعوة إىل ا
باملعروف إذا أطلق دخلت فيه الدعوة ، كما يف قوله جل وعال : "كنتم خري أمة أخرجت 

، فالواجب على كل إنسان أن يبذل وسعه  )٣(للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر " 
ه األعظم حسب طاقته ، واألمري يف القرية يف تنفيذ احلق حسب طاقته ، فالسلطان عليه واجب

                                           
   ٣٣)سورة فصلت ، اآلية  ١(
   ١٢٥)سورة النحل ، اآلية  ٢(
   ١١٠)سورة آل عمران ، اآلية  ٣(
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أو البلد أو القبيلة عليه تنفيذ احلق حسب طاقته بالفعل والقول مجيعـاً ، وكـبري األسـرة    
وصاحب البيت عليه تنفيذ احلق بالقول وبالعمل حسب طاقته ومع أوالده وأهله ، وهكـذا  

فاتقوا اهللا ما اسـتطعتم"  كل إنسان عليه أن يعمل حسب طاقته ، كما قال اهللا عز وجل : "
وكما قال عليه الصالة والسالم : "من رأى منكم منكراً فليغريه بيده، فإن مل يسـتطع   )١(

  .  )٢(فبلسانه ، فإن مل يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف اإلميان" 
فمن كان يستطيع بيده مثل السلطان واألمري فيما حدد له ، واهليئة فيما حدد هلا ، وصاحب 

ا يقدر عليه نفذ األمر بيده ، ومن كان بصفة أخرى نفـذ بـالكالم والتوجيـه    البيت فيم
واإلرشاد وباليت هي أحسن حىت حيصل احلق وحىت يزول الباطل ، وعليه أن يستمر وال ييأس 
ويرجو ما عند اهللا من املثوبة فيصرب ، كما قال اهللا عز وجل : "والعصر . إن اإلنسان لفـي  

هذه صـفة   )٣(ملوا الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب" خسر. إال الذين آمنوا وع
الراحبني واملؤمنني السعداء ، إميان صادق وعمل صاحل وتواص باحلق وتواص بالصرب . وقال 

، وقال النيب صلى  )٤(تعاىل : "وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان " 
ويقول جل وعال : "يـا   )٥(اجة أخيه كان اهللا يف حاجته" اهللا عليه وسلم : "من كان يف ح

  .  )٦(أيها الذين آمنوا إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم" 
فالواجب نصر اهللا والعناية بأمره واالجتهاد يف ذلك ، ويشرع للمؤمن أن جيتهد يف أن يكون 

قته ، وذا جتتمع القلـوب  يف حاجة أخيه الدينية والدنيويه ، وأن يعينه على اخلري حسب طا
  وحيصل التعاون والتآلف واحملبة يف اهللا ، وكثرة اخلري وقلة الشر . 

                                           
   ١٦اآلية  )سورة التغابن ، ١(
   ٤٩)رواه مسلم يف (اإلميان) باب كون النهي عن املنكر من اإلميان برقم  ٢(
  )سورة العصر كاملة  ٣(
   ٢)سورة املائدة ، اآلية  ٤(
، ومسلم يف (الرب والصلة واآلداب)  ٢٤٤٢)رواه البخاري يف (املظامل والغصب) باب ال يظلم املسلم املسلم برقم  ٥(

   ٢٥٨٠قم باب حترمي الظلم بر
   ٧)سورة حممد ، اآلية  ٦(
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فنسأل اهللا أن يوفق املسلمني ملا يرضيه وأن يوفقنا مجيعاً إىل كل ما فيه صالح العباد والبالد 

أن يصلح أينما كانوا ، كما أسأله سبحانه أن يوفق مجيع املسئولني ملا يرضيه يف كل مكان و
بطانتهم وأن يصلح العلماء ويعينهم على أداء الواجب ، كما أسأله سبحانه أن يوفـق والة  
أمور املسلمني يف كل مكان للحكم بشريعته والتحاكم إليها والفقه فيها ، كما أسـأله أن  
يوفق والة أمرنا لكل خري وعلى رأسهم خادم احلرمني الشريفني وأن ينصر م احلق ، وأن 

م لكل ما فيه صالح العباد والبالد ، وأن مينحهم الفقه يف الدين ، وأن جيعلهم هـداة  يوفقه
مهتدين ، وأن يوفق علماؤنا ومجيع املسلمني للتعاون على الرب والتقوى إنه خري مسـئول .  

  وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم . 
  

  احلج املربور
  

م على من ال نيب بعده ، سيدنا حممد بن عبـد اهللا  احلمد هللا وحده ، والصالة والسال      
ورسوله ، وأمينه على وحيه ، وصفوته من خلقه ، وعلى آله وصحبه ، ومن دعا بدعوتـه  

  :  )١(واهتدى ديه إىل يوم الدين . أما بعد 
فأحييك أيها القارئ الكرمي بتحية اإلسالم حتية من عند اهللا مباركة طيبة ، فالسالم عليـك  

  اهللا وبركاته .  ورمحة
وأهنئك مبا يسر اهللا لك من حج بيته احلرام الذي أوجبه اهللا على املستطيعني مـن عبـاده   
املكلفني بقوله عز وجل : "وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً ومن كفر فإن 

ـ  )٢(اهللا غين عن العاملني"  ي اهللا ، وقد روى مسلم رمحه اهللا يف صحيحه عن أيب هريرة رض
عنه قال : خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : يا أيها الناس إن اهللا قـد فـرض   
عليكم احلج فحجوا" فقال رجل : أكل عام يا رسول اهللا ؟ فسكت حىت قاهلا ثالثاً ، فقال 

                                           
  هـ ١٠/١١/١٤٠٤)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية) العدد األول بتاريخ  ١(
   ٩٧)سورة آل عمران ، اآلية  ٢(
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رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : "لو قلت نعم لوجبت وملا استطعتم" ، مث قال : "ذروين ما 

تكم فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم ، فإذا أمـرتكم  ترك
  .  )١(بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا يتكم عن شيء فدعوه" 

واحلج من األعمال الفاضلة اليت يضاعف اهللا ا األجور ويغفر ا الذنوب ، روى البخاري 
 عنه قال : سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم : أي ومسلم رمحهما اهللا عن أيب هريرة رضي اهللا

العمل أفضل؟ قال : "إميان باهللا ورسوله " قيل: مث ماذا؟ قال : اجلهاد يف سبيل اهللا" ، قيل مث 
  .  )٢(ماذا ؟ قال : "حج مربور " 

واحلج املربور هو الذي ال يرتكب فيه صاحبه معصية هللا ، كما يدل على ذلك قوله صلى اهللا 
وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه : "من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم  عليه

  متفق عليه .  )٣(ولدته أمه" 
فاحلج فرصة عظيمة جيود اهللا سبحانه وتعاىل فيها على عباده املـؤمنني بـاملغفرة والرمحـة    

ومل جيادل إال والرضوان والعتق من النار ، فطوىب ملن كان حجه مربوراً فلم يرفث ومل يفسق 
باليت هي أحسن واستبق إىل اخلريات ، قال اهللا تعاىل : "احلج أشهر معلومات فمن فـرض  
فيهن احلج فال رفث وال فسوق وال جدال يف احلج وما تفعلوا من خري يعلمه اهللا وتـزودوا  

  .  )٤(فإن خري الزاد التقوى واتقون يا أويل األلباب " 
ذه األعداد اجلديدة من جملة التوعية اإلسالمية يف احلج للسنة هذا وأقدم إىل احلجاج الكرام ه

العاشرة ، واليت تصدرها األمانة العامة هليئة التوعية اإلسالمية يف احلج التابعة للرئاسة العامة 
إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد يف اململكة العربية السعودية ؛ هلـدف  

                                           
   ١٣٣٧)رواه مسلم يف (احلج) باب فرض احلج مرة يف العمر برقم  ١(
، ومسلم يف (اإلميان) باب كون اإلميان  ٢٦) برقم )رواه البخاري يف (اإلميان) باب من قال (إن اإلميان هو العمل  ٢(

                              ٨٣باهللا تعاىل أفضل األعمال برقم 
، ومسلم يف (احلج) باب فضل احلج والعمرة ويوم  ١٥٢١)رواه البخاري يف (احلج) باب فضل احلج املربور برقم  ٣(

   ١٣٥٠عرفة برقم 
   ١٩٧)سورة البقرة ، اآلية  ٤(
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هم بأمور دينهم احلنيف وخاصة ما يتصل منها بالعقيـدة والعبـادة   توعية املسلمني وتبصري

واألخالق وعلى األخص ما يتصل مبناسك احلج ، حىت يؤدوا حجهم على نور من كتـاب  
رم عز وجل املبني ، وهدى من سنة نبيهم صلى اهللا عليه وسلم األمني ، وهـي إحـدى   

ؤديها حكومتها املوفقة حلجاج بيـت اهللا  منجزات اململكة العربية السعودية واخلدمات اليت ت
احلرام واملسلمني يف كل مكان ، راجني من املوىل القدير أن ينفع ا احلجاج ، وكل مـن  

  اطلع عليها من املسلمني . 
وذه املناسبة اجلليلة فإين أوصيكم ونفسي وكل من بلغته هذه النصيحة بتقوى اهللا عز وجل 

اً لنفحاته سبحانه ، فإن هللا تعاىل يف أيام دهرنـا نفحـات   يف مجيع األحوال والتعرض دائم
يصيب ا من يشاء من عباده ، فلنستبق إىل اخلريات ، ولننتهز املناسبات الفاضلة فنشـغلها  

، واهللا تعـاىل   )١(بطاعة اهللا عز وجل والعمل مبا يرضيه : "ويف ذلك فليتافس املتنافسـون"  
، ويقول )٢(مرجعكم مجيعاً فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون"يقول : "فاستبقوا اخلريات إىل اهللا 

 )٣(تعاىل : وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات واألرض أعدت للمتقني " 
، وروى الترمذي رمحه اهللا بإسناد حسن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صـلى  

هل تنتظرون إال فقراً منسياً أو غىن مطغياً ، أو اهللا عليه وسلم قال : "بادروا باألعمال سبعاً 
مرضاً مفسداً ، أو هرماً مفنداً ، أو موتاً جمهزاً، أو الدجال فشر غائب ينتظر ، أو السـاعة  

  .  )٤(فالساعة أدهى وأمر " 
وأنتم أيها اإلخوة قد جئتم من بالد بعيدة وتركتم األهل واألوطان تبتغون فضالً من ربكم 

نوا نياتكم وأخلصوا أعمالكم هللا ربكم فإمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ورمحة ، فأحس
، ويقول )٥(ما نوى ، واهللا تعاىل يقول : "وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء" 

                                           
   ٢٦)سورة املطففني ، اآلية  ١(
   ٤٨)سورة املائدة ، اآلية  ٢(
   ١٣٣)سورة آل عمران ، اآلية  ٣(
   ٢٣٠٦)رواه الترمذي يف (الزهد) باب ما جاء يف املبادرة بالعمل برقم  ٤(
   ٥)سورة البينة ، اآلية  ٥(
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سبحانه وتعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم : "قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممـايت هللا رب  

، وحتروا سنة نبيكم صلى اهللا  )١( شريك له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني " العاملني . ال
عليه وسلم فيما تفعلون وفيما تذرون فاهللا تعاىل يقول : "وما آتاكم الرسول فخذوه ومـا  

ويقول عز من قائل : "ومـا كـان    )٢(اكم عنه فانتهوا واتقوا اهللا إن اهللا شديد العقاب " 
ا قضى اهللا ورسوله أمراً أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ومن يعـص اهللا  ملؤمن وال مؤمنة إذ

، وجتنبوا البدع يف الدين ، ففي احلديث املتفـق علـى    )٣(ورسوله فقد ضل ضالالً مبيناً " 
صحته عن عائشة رضي اهللا عنها قالت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : "من أحدث 

ويف رواية ملسلم رمحه اهللا : "من عمل عمالً ليس عليه  )٤(د " يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو ر
ويف صحيح البخاري رمحه اهللا عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  )٥(أمرنا فهو رد " 

صلى اهللا عليه وسلم قال : كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب" قيل : ومن يأىب يا رسول اهللا 
  .  )٦(نة ومن عصاين فقد أىب" ؟ قال : " من أطاعين دخل اجل

واسألوا أهل العلم فيما جتهلون أو يشكل عليكم من أمور دينكم ، فاهللا تعـاىل يقـول :   
، وإذا علمتم فاعملوا ، فالعلم حجة لنـا أو   )٧("فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون " 

على الصلوات يف مجاعة علينا ، حجة لنا إن عملنا به ، وحجة علينا إذا مل نعمل ، وحافظوا 
ما استطعتم ، فإن الصالة هي ركن اإلسالم األعظم بعد الشهادتني ، وال يقبـل حـج وال   
عمل بدوا ، فقد روى مسلم رمحه اهللا عن جابر رضي اهللا عنه قال : قال رسول اهللا صلى 

                                           
   ١٦٣،  ١٦٢)سورة األنعام ، اآليتان  ١(
   ٧)سورة احلشر ، اآلية  ٢(
   ٣٦ة األحزاب ، اآلية )سور ٣(
، ومسلم يف (األقضية) باب نقض  ٢٦٩٧)رواه البخاري يف (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم  ٤(

   ١٧١٨األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور برقم 
ور  برقم )رواه البخاري معلقاً يف النجش ، ومسلم يف (األقضية ) باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األم ٥(

١٧١٨   
  .  ٧٢٨٠)رواه البخاري يف (االعتصام بالكتاب والسنة) باب االقتداء بسنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برقم  ٦(
   ٧)سورة األنبياء ، اآلية  ٧(
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أصحاب ، وروى أمحد و )١(اهللا عليه وسلم : "بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة " 

السنن رمحهم اهللا عن بريدة رضي اهللا عنه قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم :   
، وقد رغب النيب صلى اهللا عليه  )٢("العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر " 

وسلم يف أدائها مجاعة ، وأخرب أا تزيد عن صالة املنفرد بدرجات كثرية ، ففي احلـديث  
تفق على صحته عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال :  امل

، والفذ : الـذي يصـلي    )٣("صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة " 
  منفرداً . 

وحذر النيب صلى اهللا عليه وسلم من ترك اجلماعة لغري عذر فقد روى البخـاري ومسـلم   
 هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : "والـذي  رمحهما اهللا عن أيب

نفسي بيده لقد مهمت أن آمر حبطب فيحتطب مث آمر رجالً فيؤم الناس مث أخالف إىل رجال 
  .  )٤(ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوم " 

جيد قائداً يقوده  ومل يرخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لألعمى الذي يسمع النداء وال
إىل املسجد أن يصلي يف بيته فكيف بغريه ، روى مسلم رمحه اهللا عن أيب هريرة رضـي اهللا  
عنه قال : أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل أعمى فقال : يا رسول اهللا لـيس يل قائـد   
ـ  ه يقودين إىل املسجد ، فسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يرخص له فيصلي يف بيت

فرخص له ، فلما وىل دعاه فقال له : "هل تسمع النداء إىل الصالة؟ " قال: نعم ، قـال :  
  .   )٥("فأجب" 

                                           
   ٨٢)رواه مسلم يف (اإلميان) باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة برقم  ١(
   ٢٦٢١ن) باب ما جاء يف ترك الصالة برقم )رواه الترمذي يف (اإلميا ٢(
، ومسلم يف (املساجد ومواضع الصالة ) باب فضل  ٦٤٥)رواه البخاري يف (األذان) باب فضل صالة اجلماعة برقم  ٣(

   ٦٥٠صالة اجلماعة .. برقم 
م يف (املساجد ، ومسل ٢٤٢٠)رواه البخاري يف (اخلصومات ) باب إخراج أهل املعاصي واخلصوم من البيوت برقم  ٤(

   ٦٥١ومواضع الصالة) باب فضل صالة اجلماعة وبيان التشديد يف التخلف عنها برقم 
   ٦٥٣)رواه مسلم يف (املساجد ومواضع الصالة) باب جيب إتيان املسجد على من مسع النداء برقم  ٥(
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ومروا باملعروف واوا عن املنكر فإما من أهم واجبات اإلسالم ومن النصيحة الواجبة يف 

اهللا تعاىل :  الدين ، واملسلمون خبري ما تناصحوا وتواصوا باملعروف وتناهوا عن املنكر ، قال
"ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكـر وأولئـك هـم    

، وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن املنكرات إذا فشـت بـني    )١(املفلحون" 
الناس ومل تنكر عمت عقوبتها ، قال اهللا تعاىل : "واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا مـنكم  

وقال حـديث   –، وقد روى الترمذي رمحه اهللا  )٢(واعلموا أن اهللا شديد العقاب " خاصة 
عن حذيفة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : "والذي نفسي بيده  –حسن 

لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر أو ليوشكن اهللا أن يبعث عليكم عقاباً مث تدعونه فـال  
صح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : "إن الناس إذا رأوا املنكر فلم ، و )٣(يستجاب لكم" 

رواه اإلمام أمحد بإسـناد صـحيح ، فانصـحوا     )٤(يغريوه أوشك أن يعمهم اهللا بعقابه " 
إخوانكم ورفقائكم إذا وجدمت ما يستوجب النصيحة ولكن باحلكمة واملوعظـة احلسـنة   

ملتفق عليه عن جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال واادلة باليت هي أحسن ، ففي احلديث ا
: "بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على إقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصـح لكـل   

، ويف الصحيحني عن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : "ال  )٥(مسلم" 
وانصحوا قومكم إذا رجعتم إلـيهم  ،  )٦(يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه " 

                                           
   ١٠٤)سورة آل عمران ، اآلية  ١(
   ٢٥)سورة األنفال ، اآلية  ٢(
، والترمذي يف (الفنت) باب ما  ٢٢٧٩٠محد يف (باقي مسند األنصار) حديث حذيفة بن اليمان برقم )رواه اإلمام أ ٣(

   ٢١٦٩جاء يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر برقم 
، وابن ماجة يف (الفنت)  ١٦و ١)رواه اإلمام أمحد يف (مسند العشرة املبشرين باجلنة ) مسند أيب بكر الصديق برقم  ٤(

         ٣٩٩٥باملعروف والنهي عن املنكر برقم  باب األمر
، ومسلم يف (اإلميان ) باب بيان أن الدين النصيحة برقم  ٥٧)رواه البخاري قي ( اإلميان) باب الدين النصيحة برقم  ٥(

٥٦   
باب  ، ومسلم يف (اإلميان ) ١٣)رواه البخاري يف (اإلميان ) باب من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه برقم  ٦(

   ٤٥الدليل على أن من خصال اإلميان أن حيب ألخيه برقم 



   

 

١٢٧

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
وخاصة عشائركم ومن لكم عليهم والية ، فاهللا عز وجل قال لرسوله صلى اهللا عليه وسلم : 

، ويقول اهللا تعاىل : "يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم  )١("وأنذر عشريتك األقربني" 
صون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما ناراً وقودها الناس واحلجارة عليها مالئكة غالظ شداد ال يع

، واعلموا أنه ال قيام للدين إال باألمر باملعروف والنهي عن املنكر والتناصـح   )٢(يؤمرون" 
باخلري والتواصي باحلق وبالصرب ، فاحرصوا على ذلك حيفظ اهللا لكم دينكم ويصلح أعمالكم 

  ويغفر ذنوبكم واهللا غفور رحيم . 
اهللا دعوات للخري بالرجوع إىل اإلسالم ، والتمسك بالكتاب  ويف بالد املسلمني اآلن حبمد

والسنة ، فكونوا من أهلها وأعواا ، فاهللا تعاىل يقول : "وتعاونوا على الرب والتقـوى وال  
، ويف بعضها جهاد إلعالء  )٣(تعاونوا على اإلمث والعدوان واتقوا اهللا إن اهللا شديد العقاب " 

ة اإلسالمية والدفاع عنها أمام املالحدة والشيوعيني وخاصة على كلمة اهللا والذب عن العقيد
أرض أفغانستان اليت رفع جماهدوها راية اإلسالم وأخذوا يقاتلون حتتها أعداء اهللا ، وهم أوىل 
بنصرتكم ومعونتكم فمن استطاع أن جياهد معهم بنفسه فليفعل ، ومن استطاع أن جياهـد  

ل وللمال ، واهللا تعاىل يقول : " يا أيها الذين آمنوا هـل  مباله فليفعل ، فما أحوجهم للرجا
أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون باهللا ورسوله وجتاهـدون يف سـبيل اهللا   
بأموالكم وأنفسكم ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات 

ذلك الفوز العظيم. وأخرى حتبوـا  جتري من حتتها األار ومساكن طيبة يف جنات عدن 
، ومن فاته اجلهاد بالنفس فال ينبغي أن يفوته  )٤(نصر من اهللا وفتح قريب وبشر املؤمنني " 

اجلهاد باملال ، لقول اهللا تعاىل : "انفروا خفافاً وثقاالً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنـه  ، وصح عن  )٥(اهللا ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون " 

                                           
   ٢١٤)سورة الشعراء ، اآلية  ١(
   ٦)سورة التحرمي ، اآلية  ٢(
   ٢)سورة املائدة ، اآلية  ٣(
   ١٣ -١٠)سورة الصف ، اآليات  ٤(
   ٤١)سورة التوبة ، اآلية  ٥(
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 )١(قال : " من جهز غازياً يف سبيل اهللا فقد غزا ، ومن خلف غازياً يف أهله خبري فقد غزا " 

 .  
وأسأل اهللا أن يوفقنا وإياكم وسائر املسلمني لكل ما فيه رضاه ، ولكل ما فيه صالح أمـر  

، وأن يتقبل منا ومنكم ومن سـائر   العباد والبالد ، وأن يردكم إىل بالدكم ساملني غامنني
املسلمني ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وخيذل أعداءه ، وأن يصلح قادة املسلمني يف كـل  
مكان ، وأن يوفقهم للحكم بشريعته والتمسك ا والدعوة إليها واحلذر من كل ما خيالفها 

  .  ، إنه ويل ذلك والقادر عليه ، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  

  )٢(على مجيع احلجاج تقوى اهللا يف السر والعلن ليكتمل حجهم 
  

أوصي إخواين حجاج بيت اهللا احلرام بتقوى اهللا تعاىل يف السر والعلن ، وهي وصـية        
اهللا تعاىل ووصية رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، قال تعاىل: " يأيها الناس اتقوا ربكم الـذي  

  .٣خلقكم من نفس واحدة " 
ضاف مساحته أن على مجوع حجاج بيت اهللا احلرام احملافظة على الصالة يف أوقاا ومـع  وأ

اجلماعة وبكل شروطها وأركاا والعناية ا وتعظيم شأا والطمأنينة فيها فهي الركن الثاين 
من أركان اإلسالم وهي عمود الدين ومن تركها فقد كفر قال صلى اهللا عليه وسلم : " بني 

، وقال أيضا : " العهد الذي بيننا وبينهم الصالة  ٤ني الشرك والكفر ترك الصالة "الرجل وب
. ومن أهم أركان الصالة اليت جيب على املسلم رعايتها والعناية ا ٥فمن تركها فقد كفر " 

                                           
، ومسلم يف (اإلمارة) باب  ٢٨٤٣ياً أو خلفه خبري برقم )رواه البخاري يف (اجلهاد والسري) باب فضل من جهز غاز ١(

     ١٨٩٥فضل  إعانة الغازي يف سبيل اهللا برقم 
  هـ . ١٠/١٢/١٤١٨يف  ١١٥٥١)نشر يف جريدة عكاظ ، العدد  ٢(
  ١سورة النساء اآلية  - ٣
  ) . ٨٢رواه مسلم يف ( اإلميان ) باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة برقم (  - ٤
 ) .٢٦٢١رواه الترمذي يف ( اإلميان ) باب ما جاء يف ترك الصالة برقم (  - ٥
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الطمأنينة يف ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها ، ومن أهم واجبات الصـالة يف حـق   

ماعة ؛ ألن ذلك من أعظم شعائر اإلسالم ، وقد أمر اهللا بذلك ورسوله الرجال أداؤها يف اجل
كما أوصي  ١كما قال عز وجل : " وأقيموا الصلوة وءاتوا الزكوة واركعوا مع الراكعني "

نساء املسلمني بالتستر والتحجب واالبتعاد عن كل ما يظهر الفتنة واحلذر من التعطر حـني  
والفتنة والواجب عليهن أن يتقني اهللا وأن حيـذرن   خروجهن ؛ ألن ذلك من أسباب الشر

أسباب الفتنة من الزينة والطيب وإبراز احملاسن ، قال اهللا تعاىل : " يأيها النيب قل ألزواجك 
   ٢وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن ذلك أدىن أن يعرفن فال يؤذين "

  الواجب على من استطاع 
  ٣ج والعمرةالسبيل املبادرة باحل

  
  احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وبعد : 

فإين أوصي إخواين املسلمني الذين مل يؤدوا فريضة احلج أن يبادروا حبجة اإلسالم ، فهذا هو 
الواجب على كل من استطاع السبيل إىل ذلك ؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل يقول " وهللا علـى  

، ويقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم : "بـين    )٤(س حج البيت من استطاع إليه سبيال " النا
اإلسالم على مخس: شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا ، وإقام الصـالة وإيتـاء   

، ويقول عليه الصالة والسالم : "إن اهللا قـد   )٥(الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت " 
، فالواجب على كل مسلم ومسلمة يستطيع مؤونة احلج إذا  )٦(ج فحجوا" فرض عليكم احل

                                           
 . ٤٣سورة البقرة اآلية  - ١
  . ٥٩سورة األحزاب اآلية  - ٢
  هـ. ١٤١٦/  ١١/  ٢٨نشرت يف جريدة ( الرياض ) ، وقرئت على مساحته بتاريخ  - ٣
  . ٩٧)سورة آل عمران ، اآلية ١(
، ومسلم يف (اإلميان) باب بيان أركان اإلسالم  ٨اإلميان) باب بين اإلسالم على مخس برقم )رواه البخاري يف ( ٥(

             ١٦ودعائمه العظام برقم 
   ١٣٣٧)رواه مسلم يف (احلج) باب فرض احلج مرة يف العمر برقم  ٦(
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كان مكلفاً أن يبادر بذلك وأال يؤخره ؛ ألن اهللا جل وعال أوجب ذلك على الفـور ، وال  
جيوز ألي مسلم مكلف مستطيع احلج أن يتأخر عن ذلك ، بل يبادر ويسارع إىل هذا اخلري 

والسالم يف احلديث الصحيح : "من حج فلم يرفث ومل العظيم ، يقول الرسول عليه الصالة 
، ويقول عليه الصالة والسالم يف احلديث اآلخر : "العمرة  )١(يفسق رجع كيوم ولدته أمه" 

. فهذه نعمة عظيمة  )٢(إىل العمرة كفارة ملا بينهما ، واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة " 
، ويشرع له مع ذلك أن يتحرى األعمال اخلريية وخري عظيم ينبغي للمسلم أن حيرص عليه 

يف طريقه ويف مكة ، من صدقة على الفقراء واملساكني ، واإلكثار من قراءة القرآن الكـرمي  
وذكر اهللا تعاىل ، واإلكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبري ، واإلكثار من الصالة يف 

للزمان واملكان ؛ فإن الصالة يف املسجد احلرام  املسجد احلرام والطواف إن تيسر ذلك اغتناماً
مبائة ألف صالة ، وفريضة فيه خري من مائة ألف فيما سواه ، والصدقات فيـه مضـاعفة ،   
وهكذا مثلها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبري وقراءة القرآن واألمر باملعروف والنهي عن 

جيهل ، كل هذا مما يشرع للمسلم ، ومن ذلك  املنكر والدعوة إىل اهللا ، وتعليم احلاج ما قد
باحللم والرفق واألسـلوب   -إن كان يوجد عنده علم –أن جيتهد يف تعليم إخوانه احلجاج 

احلسن ، مع اغتنام الفرصة يف وجوده مبكة بعمل أنواع اخلري كما تقدم من صالة وطـواف  
احلسن والرفق والكالم الطيب ودعوة إىل اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكر باألسلوب 

 .  
وأنصح والة األمور املسلمني يف كل مكان بأن يسهلوا أمر احلج لرعاياهم وأن يعينوهم عليه 
؛ ألن ذلك من باب التعاون على الرب والتقوى ، واهللا عز وجل يقول : "وتعاونوا على الرب 

اخلري ، ومن باب التواصي فإعانتهم وتسهيل أمرهم هذا من باب اإلعانة على  )٣(والتقوى " 

                                           
فضل احلج والعمرة ويوم ، ومسلم يف (احلج) باب  ١٥٢١)رواه البخاري يف (احلج) باب فضل احلج املربور ، برقم  ١(

   ١٣٥٠عرفة برقم 
، ومسلم يف (احلج) باب يف فضل احلج والعمرة  ١٧٧٣)رواه البخاري يف (احلج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم  ٢(

   ١٣٤٩ويوم عرفة برقم 
   ٢)سورة املائدة ، اآلية  ٣(
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باحلق والصرب عليه ، وفيه األجر العظيم ، كما أوصيهم بأن حيكموا شـرع اهللا يف مجيـع   
الشئون ، وأن ينصروا دين اهللا يف كل األمور ، نسأل اهللا أن يوفق والة املسلمني لكل خري ، 

وصي كل مـن  وأن يصلح أحواهلم وأن مينحهم التوفيق ، وأن يعينهم على كل خري ، كما أ
يتوىل أمور احلجيج بتقوى اهللا تعاىل ، وأن يرفقوا باحلجيج وأن يعينوهم على كل خري ، وأن 
حيتسبوا األجر واملثوبة عند اهللا ، فلهم ذا األجر العظيم إذا أعانوا احلجاج وسهلوا أمورهم 

فق املسلمني ، هلم يف هذا الفضل الكبري ، نسأل اهللا عز وجل أن يتقبل من اجلميع ، وأن يو
يف كل مكان إىل ما يرضيه ، وأن مينحهم الفقه يف دينه وأن جيعلنا وإياهم من اهلداة املهتدين 
، وأن يعني إخواننا احلجاج على أداء مناسكهم على الوجه الذي يرضيه ، وأن يصلح أحوال 
ـ    ه املسلمني يف كل مكان ، إنه مسيع قريب ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممـد وعلـى آل

  وصحبه أمجعني. 
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  )١(نصيحة إىل احلجاج الذين يؤذون جريام بالتدخني واألغاين 

  
  من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل من يراه من املسلمني وفقهم اهللا ملا فيه رضاه آمني . 

  سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، أما بعد : 
والنصيحة لكل مسلم وقد أبلغين بعض فقد أوجب اهللا عز وجل التعاون على الرب والتقوى 

اإلخوان أنه يوجد من بعض احلجاج املوجودين يف مىن من يؤذي جريانه بالتدخني واألغاين 
 .  

وال ريب أن إيذاء املسلمني من احملرمات املعلومة من الدين كما قال سـبحانه : "والـذين   
، وإذا كـان   )٢(اً وإمثاً مبيناً " يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا تان

اإليذاء بالتدخني أو بفتح الراديو أو املسجالت على األغاين كان األذى أكرب واإلمث أعظم، 
  ألن الغناء حمرم وهكذا التدخني من احملرمات املضرة بالدين والدنيا والصحة . 
اآلية  )٣(يل اهللا " وقد قال اهللا عز وجل : "ومن الناس من يشتري هلو احلديث ليضل عن سب

  . قال أكثر العلماء املراد بلهو احلديث الغناء وآالت اللهو . 
، وقال يف وصف نبيه  )٤(وقال عز وجل : "يسئلونك ماذا أحل هلم قل أحل لكم الطيبات" 

فبني املوىل سبحانه  )٥(صلى اهللا عليه وسلم : "وحيل عليهم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث" 
عباده إال الطيبات وأن نبيه صلى اهللا عليه وسلم إمنا أحل ألمته الطيبات وهـي  أنه مل حيل ل

األشياء النافعة بال مضرة ، والدخان من األشياء الضارة اخلبيثة . وقد أمجع العارفون به من 
  األطباء وغريهم على أنه مضر بالصحة خبيث العاقبة خبيث الرائحة . 

                                           
   ٣٥٣هـ ص ١٤٠٨عام  ٢١)نشرت يف (جملة البحوث اإلسالمية ) العدد  ١(
   ٥٨)سورة األحزاب ، اآلية  ٢(
   ٦)سورة لقمان ، اآلية  ٣(
   ٤)سورة املائدة ، اآلية  ٤(
   ١٥٧)سورة األعراف ، اآلية  ٥(



   

 

١٣٣

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  )١( الرتاع والعداوةاحملاورات واجلدال يف احلج تثري   

  
حول حرمة احلج وفرضيته على املسلمني واإلحرام به واآلداب اليت ال جيوز معها اجلـدال  
وتقليد قبائل اجلاهلية يقول مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفيت عام اململكـة  

املكرمة : يقـول  العربية السعودية ورئيس الس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي يف مكة 
تعاىل : "احلج اشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق وال جدال يف احلج 

  .  )٢(وما تفعلوا من خري يعلمه اهللا وتزودوا فإن خري الزاد التقوى واتقون يا أويل األلباب " 
ي احلجة خيرب تعاىل أن احلج يف أشهر معلومات وهي ك شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذ

، وقال تعاىل : "معلومات" ألن الناس يعرفوا من عهد إبراهيم وإمساعيل عليهما الصـالة  
والسالم ، فاحلج وقته معروف ال حيتاج إىل بيان كما احتاج الصـيام والصـالة إىل بيـان    
مواقيتهما . وقوله تعاىل : "فمن فرض فيهن احلج" معناه من أحرم باحلج يف هذه األشـهر  

أوهلا أو يف وسطها أو يف آخرها ، فإن احلج الذي حيرم به يصري فرضاً عليه جيـب   سواء يف
  عليه أداؤه بفعل مناسكه ولو كان نفالً . 

فإن اإلحرام به يصري فرضاً عليه ال جيوز له رفضه ، لقول اهللا سبحانه : "وأمتوا احلج والعمرة 
احلج" بيان آلداب احملرم وما جيب ، وقوله تعاىل : "فال رفث وال فسوق وال جدال يف  )٣(" 

عليه ا، يتجنبه حال اإلحرام ، أي جيب أن تعظموا اإلحرام باحلج وتصونوه عن كـل مـا   
يفسده أو ينقصه من "الرفث" وهو اجلماع ومقدماته الفعلية والقولية . "والفسوق" وهـو  

عة واملخاصـمة ؛  مجيع املعاصي ومنها حمظورات اإلحرام . "واجلدال" وهو احملاورات واملناز
ألن اجلدال يثري الشر ويوقع العداوة ويشغل عن ذكر اهللا . واملقصود مـن احلـج الـذل    
واالنكسار بني يدي اهللا وعند بيته العتيق ومشاعره املقدسة ، والتقرب إىل اهللا بالطاعـات  

  وترك املعاصي واحملرمات ليكون احلج مربوراً . 
                                           

  هـ  ١٢/١٤١٦/ ١٨ -١٢)نشرت هذه الكلمة يف (نشرة رابطة العامل اإلسالمي ) بتاريخ  ١(
    ١٩٧)سورة البقرة ، اآلية  ٢(
    ١٩٦)سورة البقرة ، اآلية  ٣(
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وملـا   )١(: "أن احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة" فقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

كان التقرب إىل اهللا تعاىل ال يتحقق إال بترك املعاصي وفعل الطاعات ، فإنه سبحانه بعد أن 
 "ى عن املعاصي يف احلج أمر بعمل الطاعات ، فقال تعاىل : "وما تفعلوا من خري يعلمه اهللا 

، خصوصاً يف أيام احلج ويف تلك البقـاع الشـريفة   وهذا يتضمن احلث على أفعال اخلري 
واملشاعر املقدسة ويف املسجد احلرام ، فإن احلسنات تضاعف فيه أكثر من غريه ، كما ثبت 
أن الصالة الواحدة يف املسجد احلرام أفضل من مائة ألف صالة فيما سواه من املسـاجد ،  

مىن ومزدلفة ومجيع املساجد الـيت يف  واملراد باملسجد احلرام مجيع احلرم ، فيدخل يف ذلك 
داخل احلرم ، وهكذا بقية احلرم . السيما وقد اجتمع للحاج يف هذا املكان وهذا الوقـت  
شرف الزمان وشرف املكان ، ومن اجلدال الذي ي عنه يف احلج ما كان جيري بني القبائل 

دح آباءهم وقبائلهم حىت يف اجلاهلية يف موسم احلج ويف أرض احلرم من التنازع والتفاخر وم
حولوا احلج من عبادة إىل نزاع وخصام . ومن حتصيل فضائل إىل حتصيل جرائم وآثـام ،  
حيث يقول سبحانه : "فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق وال جدال يف احلـج" ،  

ل ، أما اجلـدا  )٢(وقال تعاىل عن احلرم : "ومن يرد فيه بإحلاد بظلم نذقه من عذاب أليم " 
باليت هي أحسن فال حرج فيه يف مكة وغريها ، يقول اهللا سبحانه : "ادع على سبيل ربك 

   )٣(باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن " 

                                           
، ومسلم يف (احلج) باب فضل احلـج والعمـرة   ١٧٧٣البخاري يف (احلج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم )رواه  ١(

   ١٣٤٩ويوم عرفة برقم 
    ٢٥)سورة احلج ، اآلية  ٢(
    ١٢٥)سورة النحل ، اآلية  ٣(
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  )١( احفظوا أوقاتكم عن كل ما يضر دينكم ويغضب ربكم  
  

لسعودية ورئيس هيئة مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفيت عام اململكة العربية ا
كبار العلماء والرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء وجه كلمة حلجاج بيـت اهللا  

  احلرام حث فيها على تقوى اهللا عز وجل وتعظيم شعائر اهللا والتفرغ للعبادة . 
  ويف كلمته اليت وجهها عرب (عكاظ) قال مساحته : 

املسلمون يف كل مكان ، السالم عليكم ورمحـة اهللا  إخواين حجاج بيت اهللا احلرام ، أيها 
  وبركاته ، أما بعد 

مرحباً بكم يف بلد اهللا احلرام على أرض اململكة العربية السعودية اليت شرفهااهللا تعاىل خبدمة 
احلجاج والعمار والزوار الذين يفدون من كل مكان ، ومن عليهـا خبدمـة املقدسـات ،    

فني والركع السجود . وأسأل اهللا عز وجل أن يكتب لكم حج بيته وتأمينها للطائفني والعاك
وزيارة مسجد رسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم يف أمـن وإميـان وسـكينة    

  واطمئنان ويسر وقبول ، وأن
  تعودوا إىل دياركم ساملني مأجورين . وقد غفر لكم وآتاكم من فضله إنه جواد كرمي .  

مساحته قائالً: فإين أوصي إخواين حجاج بيت اهللا احلرام بتقوى اهللا  وباإلجابة جدير ومضى
عز وجل أينما كانوا ، وتوحيد اهللا وختصيصه بالعبادة وطاعة أوامـره وتـرك نواهيـه ،    
والوقوف عند حدوده، هذه التقوى اليت خلق اهللا ألجلها الثقلني ، وهي العبادة املذكورة يف 

ويف قوله تعاىل : "يا أيها النـاس   )٢(اإلنس إال ليعبدون" قوله سبحانه: "وما خلقت اجلن و
وقال تعاىل : " يا  )٤(، ويف قوله جل وعال : "يا أيها الناس اتقوا ربكم "  )٣(اعبدوا ربكم " 

                                           
  هـ  ٣٠/١١/١٤١٥)نشر يف جريدة (عكاظ) يوم األحد  ١(
    ٥٦)سورة الذاريات ، اآلية  ٢(
    ٢١ة ، اآلية )سورة البقر ٣(
  ١) سورة  النساء ، اآلية  ٤(
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، فالتقوى هي توحيد  )١(أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون " 

مل ، والصدق يف معاملته هذا بأداء فرائضه وترك حمارمه والوقوف اهللا واإلخالص له يف الع
  عند حدوده عن خوف ورجاء وحمبة ورهبة . 

كما أوصي إخواين مجيعاً بالتفقه يف الدين ، وحضور حلقات العلـم يف املسـجد احلـرام    
  واملسجد النبوي الشريف ، وسؤال أهل العلم عما أشكل عليهم يف مسائل احلج وغريها . 

ا أوصيهم باحملافظة على الصلوات اخلمس باملسجد احلرام ، ويف املسجد النبـوي ، ويف  كم
  املساجد أينما كانوا مع إخوام يف اهللا عز وجل . 

وأضاف مساحته : ألن الصالة عمود اإلسالم ، من حفظها حفظ دينه ، ومن ضيعها فقـد  
األمـر اإلسـالم وعمـوده    خسر ، كما قال النيب الكرمي عليه الصالة والسـالم : "رأس  

، وقال عليه الصالة والسالم : "العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد  )٢(الصالة"
، وقال عليه الصالة والسالم كذلك : "الصالة من حافظ عليها كانت له نـوراً   )٣(كفر " 

ان وال جناة وحشـر  وبرهاناً وجناة يوم القيامة ، ومن مل حيافظ عليها مل يكن له نور وال بره
  ، وهذا وعيد عظيم وجيب احلذر منه .  )٤(يوم القيامة مع فرعون وهامان " 

وأوصي إخواين أيضاً باإلكثار من قراءة القرآن والتدبر والتعقل ، كتاب اهللا فيه اهلدى والنور 
 ، )٥(، وفيه الدعوة إىل كل خري كما قال سبحانه : "إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقـوم"  

، وقـال   )٦(وقال تعاىل : "كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا األلبـاب" 
  .  )٧(سبحانه وتعاىل : "وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترمحون " 

                                           
    ١٠٢) سورة آل عمران ، اآلية  ١(
، والترمذي يف (اإلميان) باب ما جاء يف  ٢١٥١١)رواه اإلمام أمحد يف (مسند األنصار ) حديث معاذ بن جبل برقم  ٢(

    ٢٦١٦حرمة الصالة برقم 
    ٢٦٢١ة برقم )رواه الترمذي يف (اإلميان) باب ما جاء يف ترك الصال ٣(
   ٦٥٤٠)رواه اإلمام أمحد يف (مسند املكثرين من الصحابة) مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص برقم  ٤(
    ٩)سورة اإلسراء ، اآلية  ٥(
   ٢٩)سورة ص ، اآلية  ٦(
   ١٥٥)سورة األنعام ، اآلية  ٧(
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وأوصي إخواين أيضاً حجاج بيت اهللا احلرام وغريهم من املسلمني بسنة الرسول صـلى اهللا  

اع األحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، والعمل مبا صح عنه عليه عليه وسلم ومس
الصالة والسالم ؛ ألنه يبلغ عن اهللا وال ينطق عن اهلوى ، كما قال عز وجل : "والنجم إذا 

،  )١(هوى . ما ضل صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن اهلوى . إن هو إال وحي يوحى " 
يت تنفع العامة ، كتاب (رياض الصاحلني ) لإلمام النـووي  ومن أحسن الكتب املختصرة ال

رمحه اهللا ، وكتاب (بلوغ املرام) لإلمام احلافظ بن حجر ، وهذه كتب مفيـدة ونافعـة ،   
  وينبغي العناية ا واحلرص عليها واالستفادة منها . 

مـا  وأوصي إخواين حجاج بيت اهللا احلرام حبفظ أوقام عن كل ما يضر دينهم وعن كل 
يغضب رم وذلك باالشتغال بذكر اهللا والتسبيح والتهليل والتكبري وقول : "ال حـول وال  
قوة إال باهللا " ، واإلكثار من قراءة القرآن واالستغفار والدعاء ، واحلذر من كل ما حرم اهللا 
، واحلذر من الغيبة والنميمة ؛ ألما من أخبث الكبائر وأشد الكبـائر ، واسـأل اهللا لنـا    
وإلخواننا مجيعاً التوفيق واهلداية وصالح النية والعمل  كما أسأله سبحانه أن مين على اجلميع 

  بالقبول واملغفرة ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه . 
    

  على احلجاج جتنب افتراش الطرقات
  

   )٢(عد احلمد هللا وصلى اهللا وسلم على رسول اهللا وعلى آله وأصحابه ، أما ب
فإين أوصي إخواين حجاج بيت اهللا احلرام بتقوى اهللا عز وجل يف مجيع األحوال ، واإلكثار 
من ذكره واستغفاره سبحانه وتعاىل ، واحلرص على أداء الصالة يف اجلماعة مع املسلمني ، 
واحلرص أيضاً على حضور حلقات العلم يف املسجد احلرام وهكذا يف املسجد املدين ملن زار 

ملدينة ، كما أوصيهم أيضاً بالسؤال عما أشكل عليهم ، سؤال أهل العلم عما أشكل عليهم ا

                                           
   ٤ -١)سورة النجم ، اآليات  ١(
  هـ  ٤/١٢/١٤١٥)نشر يف جريدة (املدينة) بتاريخ  ٢(



   

 

١٣٨

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
،  )١(؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول : "من يرد اهللا به خرياً يفقهـه يف الـدين "   

ويقول عليه الصالة والسالم : "من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل اهللا له به طريقـاً إىل  
  .  )٢(" اجلنة 

فأوصي إخواين مجيعاً من احلجاج العناية ذه األمور ، واإلكثار من االسـتغفار والتسـبيح   
والتهليل والتحميد والتكبري ، وسؤال اهللا جل وعال الثبات على احلق وحسن اخلامتـة ؛ ألن  

ت على العبد على خطر يف هذه الدار ، فينبغي له أن يكثر من سؤال اهللا ويسأله اإلميان والثبا
  احلق . 

ونوصي مجيع احلجاج باحلرص على البعد عن مجيع ما يؤذي املسلمني ، كالنوم يف الطرقات 
واجللوس يف الطرقات ، ألن اهللا سبحانه يقول : "والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما 

ن كل ما يؤذي ، فأوصي إخواين احلجاج بالبعد ع )٣(اكتسبوا فقد احتملوا تاناً وإمثاً مبيناً" 
املسلمني من احلجاج وغريهم ، وأن حيرصوا على أن يكونوا يف بعد عما يؤذي إخوام يف 

  اهللا يف مكة ويف املدينة ويف غريمها . 

                                           
، ومسلم يف (الزكاة) باب النهي عـن   ٧١)رواه البخاري يف (العلم) باب من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين برقم  ١(

   ١٠٣٧املسألة برقم 
    ٢٦٩٩)رواه مسلم يف (الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار) باب فضل االجتماع على تالوة القرآن برقم  ٢(
   ٥٨ )سورة األحزاب، اآلية ٣(
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  على احلجاج التقيد بالتعليمات اليت تأمر ا الدولة

  
جتاوزها س: تضع األجهزة املشرفة على إسكان احلجاج يف املشاعر بعض الضوابط اليت متنع 

لضمان سالمة احلجاج بإذن اهللا ، مثل منع استخدام عبوات الغاز داخل املخيم حيث يؤدي 
استخدامه السيئ إىل كثري من األضرار املتعدية إىل الغري ، فهل جتاوز احلاج لتلك الضـوابط  
وغريها من األنظمة اليت وضعت لسالمته تنقص من أجره ؟ وما توجيه مساحتكم حلجـاج  

   )١(للحفاظ على سالمة بعضهم بعضاً ؟  بيت اهللا
  

 -وفقها اهللا–ج: الواجب على احلجاج وفقهم اهللا هو التقيد بالتعليمات اليت تأمر ا الدولة 
ملصلحة احلجاج ؛ ألن اهللا سبحانه أوجب السمع والطاعة لـوالة األمـر يف املعـروف ،    

ملعروف ، وخمالفته معصية ونقص والتعليمات اليت تقوم ا الدولة ملصلحة احلجاج من مجلة ا
  يف األجر ، وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه . 

  
القيام باملسريات يف موسم احلج يف مكة املكرمة باسم الرباءة من املشركني بدعة 

  ال أصل هلا
  

احلمد هللا وصلى اهللا وسلم على رسوله حممد بن عبد اهللا وعلى آله وصحابته ومن اهتـدى  
   )٢(داه . أما بعد : 

فإن اهللا أوجب على عباده املؤمنني الرباءة من املشركني يف كل وقت وأنزل يف ذلك قولـه  
سبحانه : "قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنـا بـرءاؤا   
منكم ومما تعبدون من دون اهللا كفرنا بكم وبد بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبـداً حـىت   

                                           
  هـ  ٢١/١١/١٤١٨يف  ١٦٣٤)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ١(
  هـ١/١٢/١٤١٣) صدرت من مكتب مساحته بتاريخ  ٢(
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. وأنزل يف ذلك سبحانه يف آخر حياة النيب صلى اهللا عليه وسـلم   )١(اهللا وحده " تؤمنوا ب

  .  )٢(قوله عز وجل : "براءة من اهللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني " 
وصحت األحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه بعث الصديق رضي اهللا عنه عام 

ويعلن الرباءة من املشركني ، مث أتبعه بعلي رضي اهللا عنه  تسع من اهلجرة يقيم للناس حجهم
ليبلغ الناس ذلك ، وبعث الصديق رضي اهللا عنه مؤذنني مع علي رضي اهللا ينادون يف الناس 
بكلمات أربع : ال يدخل اجلنة إال نفس مؤمنة ، وال حيج بعد هذا العام مشرك ، وال يطوف 

هللا عهد فأجله إىل مدته ومن مل يكن له عهد فلـه  بالبيت عريان ، ومن كان له عند رسول ا
،  )٣(أربعة أشهر يسيح يف األرض ، كما قال عز وجل : "فسيحوا يف األرض أربعة أشهر " 

وبعدها أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بقتال املشركني إذا مل يسلموا ، كما قال اهللا عز وجل 
ة اليت أجلها هلم عليه الصالة والسالم يف أصح يعين األربع )٤(: "فإذا انسلخ األشهر احلرم " 

قويل أهل العلم يف تفسري األشهر املذكورة يف هذه اآلية "فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا هلم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا 

  .  )٥(سبيلهم إن اهللا غفور رحيم " 
يف أمر الرباءة وهو الذي أوضحته األحاديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  هذا هو املشروع

، أما القيام باملسـريات واملظـاهرات يف    -التوبة–وبينه علماء التفسري يف أول سورة براءة 
موسم احلج يف مكة املكرمة أو غريها إلعالن الرباءة من املشركني ، فذلك بدعة ال أصل هلا 

ري وشر عظيم ، فالواجب على كل من كان يفعله تركه ، والواجب ويترتب عليه فساد كب
على الدولة وفقها اهللا منعه ؛ لكونه بدعة ال أساس هلا يف الشرع املطهر ، وملا يترتب علـى  
ذلك من أنواع الفساد والشر واألذى للحجيج ، واهللا سبحانه يقول يف كتابه الكرمي : "قل 

                                           
  ٤) سورة املمتحنة ، اآلية  ١(
   ١) سورة التوبة ، اآلية  ٢(
   ٢)سورة التوبة ، اآلية  ٣(
  ٥)سورة التوبة ، اآلية  ٤(
   ٥)سورة التوبة ، اآلية  ٥(
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. ومل يكن هذا العمل من سريته عليه الصـالة   )١(كم اهللا" إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيبب

والسالم ، وال من سرية أصحابه رضي اهللا عنهم ، ولو كان خرياً لسبقونا إليه، وقال سبحانه 
، وقال عز وجل  "وما آتاكم  )٢(: "أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا " 

، وقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم : "مـن   )٣(هوا " الرسول فخذوه وما اكم عنه فانت
متفق على صحته . وقال عليه الصالة والسالم  )٤(أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " 

يف احلديث الصحيح عن جابر رضي اهللا عنه يف خطبة اجلمعة أما بعد : "فإن خري احلـديث  
سلم وشر األمور حمدثاا وكل بدعـة  كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه و

  أخرجه مسلم يف صحيحه .  )٥(ضاللة " 
أخرجه مسـلم   )٦(وقال عليه الصالة والسالم : "من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد " 

. ومل يفعل  )٧(أيضاً ، وقال صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع : "خذوا عين مناسككم" 
وال مظاهرات يف حجة الوداع ، وهكذا أصحابه بعده رضي صلى اهللا عليه وسلم مسريات 

اهللا عنهم ، فيكون إحداث ذلك يف موسم احلج من البدع يف الدين اليت حذر منـها الـنيب   
صلى اهللا عليه وسلم، وإمنا الذي فعله عليه الصالة والسالم بعد نزول سورة التوبة هو بعث 

 -يعين عـام تسـع  –أنه ال حيج بعد هذا العام  املنادين يف عام تسع من اهلجرة ليبلغوا الناس
مشرك ، وال يطوف بالبيت عريان ، وإنه ال يدخل اجلنة إال نفس مؤمنة ، مع نبذ العهـود  
اليت للمشركني بعد أربعة أشهر إال من كان له عهد أكثر من ذلك فهو إىل مدته، ومل يفعل 

                                           
   ٣١، اآلية  )سورة آل عمران ١(
    ٢١)سورة الشورى ، اآلية  ٢(
    ٧)سورة احلشر ، اآلية  ٣(
، ومسلم يف (األقضية) بـاب نقـض    ٢٦٩٧)رواه البخاري يف (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم  ٤(

   ١٧١٨األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور برقم 
    ٨٦٧ة برقم )رواه مسلم يف (اجلمعة) باب ختفيف الصالة واخلطب ٥(
)رواه البخاري معلقاً يف باب النجش ، ومسلم يف (األقضية ) باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور بـرقم   ٦(

١٧١٨    
    ١٢٩٧)رواه بنحوه مسلم يف (احلج) باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم  ٧(
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املقصود مبا أمر به من التأذين يف صلى اهللا عليه وسلم هذا التأذين يف حجة الوداع ؛ حلصول 

عام تسع ، واخلري كله والسعادة يف الدنيا واآلخرة يف اتباع النيب صلى اهللا عليه وسلم والسري 
على سنته وسلوك مسلك أصحابه رضي اهللا عنهم ؛ ألم الفرقة الناجية والطائفة املنصورة 

ن األولـون مـن املهـاجرين    هم وأتباعهم بإحسان ، كما قال اهللا عز وجل : "والسابقو
واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي اهللا عنهم ورضوا عنه وأعد هلم جنات جتري حتتها 

  .  )١(األار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم " 
واهللا املسئول أن يوفقنا ومجيع املسلمني للعلم النافع والعمل الصاحل والفقه يف الدين والسـري  

املرسلني وأصحابه املرضيني وأتباعهم بإحسان إىل يوم الدين ، وأن يعيـذنا   على منهج سيد
ومجيع املسلمني من مضالت الفنت ونزغات الشيطان ومن البدع يف الدين إنـه ويل ذلـك   

  والقادر عليه ، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه . 
  

  منافع احلج
  

   )٢(ناك منافع يف احلج فما هي هذه املنافع ؟ س: ذكر اهللا يف كتابه الكرمي أن ه
  

ج: لقد ذكر اهللا سبحانه وتعاىل هذه املنافع يف قوله جل وعال يف سورة احلج بعد ما أمر نبيه 
وخليله إبراهيم عليه الصالة والسالم ببناء البيت احلرام : "وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاالً 

ليشهدوا منافع هلم ويذكروا اسـم اهللا يف أيـام    وعلى كل ضامر يأتني من كل فج عميق .
  . )٣(معلومات على ما رزقهم من يمة األنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقري " 

                                           
   ١٠٠)سورة التوبة ، اآلية  ١(
    ١٦٢ -١٥٣ص  ٧لبحوث اإلسالمية ) العدد )نشر يف جملة ا ٢(
    ٢٨، ٢٧)سورة احلج ، اآليتان  ٣(
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ومن هذا ذكر بعض املفسرين رمحهم اهللا تعاىل املنافع اليت حتصل للحجاج : دنيوية وأخروية 

. فمن املنافع الدنيوية اليت يلمسها الناس مما يشاهده وحيس به الفرد املسلم يف نفسه ويف أمته 
البيع والشراء ، ومكاسب أصحاب احلرف اليت تتعلق باحلجاج واحلركة املستمرة يف وسائل 
النقل املختلفة ، وفائدة الفقراء مما يدفع هلم من صدقات أو يقدم من ذبائح اهلدي والضحايا 

ائع واألنعام إىل غري ذلك مما يلمسه والكفارات عن كل حمظور يرتكبه احملرم ، وتسويق البض
كل مسلم يشارك يف احلج ، ومن املشاهد أن اهللا سبحانه يسهل النفقة والبذل فيـه علـى   
اإلنسان حىت جتود يده مبا مل جيد به من قبل يف حياته العادية، عالوة على ما يف احلج مـن  

ع الدينية الـيت تعـود علـى    التعارف فيما بني املسلمني والتعاون على مصاحلهم ، أما املناف
احلجيج باخلري اجلزيل من أعمال اآلخرة فمنها : التفقه يف الدين ، واالهتمام بشئون املسلمني 
عموماً ، والتعاون على الرب والتقوى ، والدعوة إىل اهللا سبحانه، واألمر باملعروف ، والنهي 

والصالة والسالم على نبيه  عن املنكر ، واالستكثار من الصالة والطواف وذكر اهللا عز وجل
صلى اهللا عليه وسلم والفوز مبا وعد اهللا به احلجاج والعمار ، من تكفري السيئات ، والفوز 

  باجلنة ، وترتل الرمحة على عباد اهللا يف هذه املشاعر العظيمة . 
ن وقد صح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : "ما من يوم أكثر من أن يعتق اهللا فيه عبداً م

رواه مسلم  )١(النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو فيباهي م مالئكته فيقول : ما أراد هؤالء؟ " 
  من حديث عائشة رضي اهللا عنها . 

وقال عليه الصالة والسالم : "العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما ، واحلج املربور ليس لـه  
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن الـنيب   متفق عليه . ويف صحيح البخاري )٢(جزاء إال اجلنة" 

                                           
    ١٣٤٨)رواه مسلم يف (احلج) باب يف فضل احلج والعمرة ويوم عرفة برقم  ١(
، ومسلم يف (احلج) باب فضل احلج والعمـرة   ١٧٧٣)رواه البخاري يف (احلج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم  ٢(

   ١٣٤٩ويوم عرفة برقم 
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.  )١(صلى اهللا عليه وسلم قال : "من حج ومل يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدتـه أمـه "   

  واألحاديث يف هذا املعىن كثرية . 
  

  بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق وما ورد يف ذلك من آيات وأحاديث وآثار

ني ، والصالة والسالم على عبده ورسوله وخريته من احلمد هللا رب العاملني ، والعاقبة للمتق
خلقه ، وأمينه على وحيه ، نبينا وإمامنا وسيدنا حممد بن عبد اهللا ، وعلى آله وأصحابه ومن 

  ) ٢سلك سبيله واهتدى داه إىل يوم الدين . أما بعد (
أعزاء للتواصـي   فإين أشكر اهللا عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة يف اهللا وأبناء

باحلق والتذكري به والدعوة إليه ، والنصح هللا ولعباده . أسأل اهللا أن يصلح قلوبنا مجيعـاً ،  
وأعمالنا وأن مينحنا مجيعاً ومجيع املسلمني الفقه يف الدين ، والثبات عليه ، وأن ينصر دينـه  

 عليهم خيارهم، ويعلي كلمته ، وأن يصلح أحوال املسلمني مجيعاً يف كل مكان ، وأن يويل
وأن يوفق حكام املسلمني مجيعاً للتمسك بشريعته ، واحلكم ا ، وإلزام الشعوب ا ، إنـه  

  ويل ذلك والقادر عليه . 
مث أشكر إخواين القائمني على هذا النادي ، وعلى رأسهم األخ الكرمي صـاحب الفضـيلة   

على دعوم يل هلذه احملاضرة الدكتور راشد الراجح مدير جامعة أم القرى ورئيس النادي ، 
  وعنواا : حرمة مكة املكرمة ومكانة البيت العتيق ، وما ورد يف ذلك من اآلثار. 

  أيها األخوة يف اهللا : 

                                           
، ومسلم يف (احلج) باب فضل احلج والعمرة ويـوم   ١٥٢١)رواه البخاري يف (احلج) باب فضل احلج املربور برقم  ١(

    ١٣٥٠عرفة برقم 
  هـ ٢٦/١١/١٤٠٨)حماضرة ألقاها مساحته يف النادي األديب يف مكة مساء األحد  ٢(
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ال خيفى على كل من له أدىن علم ، وأدىن بصرية حرمة مكة ، ومكانة البيت العتيـق ، ألن  

ثرية ، وبينه رسوله حممد عليه الصـالة  ذلك أمر قد أوضحه اهللا يف كتابه العظيم يف آيات ك
  والسالم يف أحاديث كثرية ، وبينه أهل العلم يف كتبهم ومناسكهم ، ويف كتب التفسري . 

واألمر حبمد اهللا واضح ولكن ال مانع من التذكري بذلك والتواصي مبا أوجبه اهللا من حرمتها 
قول اهللا عز وجل يف كتابه املبني : والعناية ذه احلرمة ، ومنع كل ما يضاد ذلك وخيالفه ، ي

"إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعاملني . فيه آيات بينات مقام إبراهيم 
ومن دخله كان آمنا وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً ومن كفر فـإن اهللا  

   )١(غين عن العاملني " 
ن البيت العتيق ، وهو أول بيت وضـع للنـاس وأن   أوضح اهللا سبحانه يف هذه اآليات ، أ

مبارك ، وأنه هدى للعاملني ، وهذه تشريفات عظيمة ، ورفع ملقام هذا البيت ، وتنويه بذلك 
 .  

وقد ورد يف الصحيحني وغريمها من حديث أيب ذر رضي اهللا عنه أنه سأل النيب صل اهللا عليه 
ة والسالم : "املسجد احلرام " قلت: مث وسلم عن أول بيت وضع للناس ، فقال عليه الصال

أي ؟ قال : "املسجد األقصى " قلت : كم بينهما ؟ قال : " أربعون عاماً " قلت: مث أي ؟ 
   )٢(قال : حيثما أدركتك الصالة فصل ، فإن ذلك مسجد" . 

ويبني هذا املعىن قوله عليه الصالة والسالم يف الصحيحني : "أعطيت مخساً مل يعطهن أحـد  
احلديث  )٣(لي : نصرت بالرعب مسرية شهر ، وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً ... " قب
 .  

                                           
   ٩٧، ٩٦)سورة آل عمران ، اآليتان  ١(
، ومسـلم يف   ٣٤٢٥يث األنبياء) باب قول اهللا تعاىل : "ووهبنا لداود سـليمان " بـرقم   )رواه البخاري يف (أحاد ٢(

    ٥٢٠(املساجد مواضع الصالة ) أول الكتاب ، باب برقم 
    ٣٣٥)رواه البخاري يف (التيمم) باب قول اهللا تعاىل : "فلم جتدوا ماء " برقم  ٣(
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هذا البيت العتيق هو أول بيت وضع للناس للعبادة والطاعة ، وهناك بيوت قبله للسـكن ،  
ولكن أول بيت وضع للناس ليعبد اهللا فيه ، ويطاف به ، هو هذا البيت ،وأول من بناه هو 

  م عليه السالم ، وساعده يف ذلك ابنه إمساعيل . خليل اهللا إبراهي
أما ما روي أن أول من عمره هو آدم فهو ضعيف ، واحملفوظ واملعروف عند أهل العلم أن 
أول من عمره هو خليل اهللا إبراهيم عليه الصالة والسالم ، وأول بيت وضع بعده للعبادة هو 

عليهم الصالة والسالم، وكان بينهما املسجد األقصى على يد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
أربعون سنة ، مث عمره بعد ذلك بسنني طويلة سليمان نيب اهللا عليه الصالة والسالم ، وهذا 
البيت العتيق هو أفضل بيت، وأول بيت وضع للناس للعبادة ، وهو بيت مبارك ملا جعل اهللا 

وله والعبادة ، كل ذلك مـن  فيه من اخلري العظيم بالصالة فيه ، والطواف به ، والصالة ح
أسباب تكفري الذنوب ، وغفران اخلطايا ، قال تعاىل : "وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وآمنـا  
واختذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إىل إبراهيم وإمساعيل أن طهـرا بـييت للطـائفني    

  .  )١(والعاكفني والركع السجود " 
ة للناس يثوبون إليه ، وال يشبعون من ايء إليه ، بل فاهللا سبحانه قد جعل هذا البيت مثاب

كلما صدروا أحبوا الرجوع إليه ، واملثابة إليه ، ملا جعل اهللا يف قلوب املؤمنني من احملبة لـه  
والشوق إىل ايء إليه ، ملا جيدون يف ذلك من اخلري العظيم ، ورفيع الدرجات ، ومضاعفة 

جعله آمناً يأمن فيه العباد ، وجعله آمناً للصيد الذي فيه ،  احلسنات ، وتكفري السيئات ، مث
فهو حرم آمن ، يأمن فيه الصيد الذي أباح اهللا للمسلمني أكله خارج الرحم ، يـأمن فيـه   

  حال وجوده به ، حىت خيرج ال ينفر وال يقتل . 
نه ال يقع يعين وجب أن يؤمن ، وليس املعىن أ )٢(ويقول سبحانه : "ومن دخله كان آمناً " 

فيه أذى ألحد ، وال قتل ، بل ذلك قد يقع ، وإمنا املقصود أن الواجب تأمني من دخلـه ،  
وعدم التعرض له بسوء . وكانت اجلاهلية تعرف ذلك ، فكان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه 

                                           
    ١٢٥)سورة البقرة ، اآلية  ١(
   ٩٧آلية )سورة آل عمران ، ا ٢(



   

 

١٤٧

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
لناس فال يؤذيه بشيء حىت خيرج ، فهذا البيت العتيق ، وهذا احلرم العظيم ، جعله اهللا مثابة ل

وأمناً ، وأوجب على نبيه إبراهيم وإمساعيل أن يطهراه للطائفني والعاكفني والركع السجود 
أي املصلني ، وقال يف اآلية األخرى : "وإذ بوأنا إلبراهيم مكان البيت أال تشرك يب شـيئاً  

  .  )١(وطهر بييت للطائفني والقائمني والركع السجود " 
  كف ، والطائف معروف ، والركع السجود هم املصلون . والقائم هنا هو املقيم وهو العا

فاهللا جلت قدرته أمر نبيه إبراهيم وابنه إمساعيل أن يطهرا هذا البيت ، وهكذا مجيـع والة  
األمور ، جيب عليهم ذلك ، وهلذا نبه النيب صلى اهللا عليه وسلم على ذلك يوم فتح مكة ، 

السموات واألرض ، ومل حيرمه الناس ، وقال  وأخرب أنه حرم آمن ، وأن اهللا حرمه يوم خلق
: ال ينفر صيده ، وال يعضد شجره ، وال خيتلى خاله ، وال يسفك فيـه دم ، وال تلـتقط   
لقطته إال ملعرف ، ويعين عليه الصالة والسالم ذا حرمة هذا البيت ، فيجب على املسلمني 

األنبياء وعلى خامتهم حممد صلى ، وعلى والة األمور ، كما وجب على إبراهيم وإمساعيل و
اهللا عليه وسلم أن حيترموه ويعظموه ، وأن حيذروا ما حرم اهللا فيه من إيـذاء املسـلمني ،   

  والظلم هلم ، والتعدي عليهم حجاجاً أو عماراً أو غريهم . 
فالعاكف : املقيم ، والطائف : معروف ، والركع السجود : هم املصلون . فالواجب تطهري 

يت للمقيمني فيه ، واملتعبدين فيه ، وإذا وجب على الناس أن حيترموه ، وان يدفعوا هذا الب
عنه األذى ، فالواجب عليهم أيضاً أن يطهروا هذا البيت ، وأن حيذروا معاصي اهللا فيـه ،  
وأن يتقوا غضبه وعقابه ، وأن ال يؤذي بعضهم بعضاً ، وال أن يقاتل بعضهم بعضاً، فهو بلد 

ب على أهله أن يعظموه وأن حيترموه ، وأن حيذروا معصية اهللا فيـه ، وأن ال  آمن حمترم جي
يظلم بعضهم بعضاً ، وال يؤذي بعضهم بعضاً ، ألن السيئة فيه عظيمة كما أن احلسنات فيه 

  مضاعفة . 
والسيئات عند أهل العلم والتحقيق تضاعف ال من جهة العدد ، فإن من جاء بالسيئة فإمنـا  

  ولكنها مضاعفة بالكيفية . جيزى مثلها ، 

                                           
    ٢٦)سورة احلج ، اآلية  ١(
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فالسيئة يف احلرم ليست مثل السيئة يف خارجه ، بل هي أعظم وأكرب ، حىت قال اهللا يف ذلك 

ومن يرد فيه أي يهم فيه ويقصـد .   )١(: "ومن يرد فيه بإحلاد بظلم نذقه من عذاب أليم " 
فيه بإحلاد بظلم" ، أي من يهـم   فضمن يرِد معىن يهم وهلذا عداه بالباء ، بقوله : "ومن يرد

  فيه بإحلاد بظلم . 
  فإذا كان من هم باإلحلاد أو أراده استحق العذاب األليم ، فكيف مبن فعله ؟ 

إذا كان من يهم ومن يريد متوعداً بالعذاب األليم ، فالذي يفعل اجلرمية ، ويتعدى احلدود 
  ليم . فيه من باب أوىل يف استحقاقه العقاب ، والعذاب األ

ويقول جل وعال يف صدر هذه اآلية : "إن الذين كفروا ويصدون عن املسجد احلرام الذي 
جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد " وهذا يبني لنا أنه حمرم ، وأنه ال فـرق فيـه بـني    

  العاكف وهو املقيم ، والباد وهو الوارد والوافد إليه من حاج ومعتمر وغريمها . 
اآلية يف قوله تعاىل : "ومن يرد فيه بإحلاد بظلم " وبني جل وعال عظمة هـذا   وهذا هو أول

املكان ، وأن اهللا جعله آمناً وجعله حرماً ، ليس ألحد من املقيمني فيه وال من الواردين إليه ، 
  أن يتعدى حدود اهللا فيه ، أو أن يؤذي الناس فيه . 
هذا احلرم اآلمن بقول أو فعل من أشـد   ومن ذلك يعلم أن التعدي على الناس وإيذائهم يف

  احملرمات املتوعد عليها بالعذاب األليم ، بل من الكبائر . 
وملا فتح اهللا على نبيه مكة عليه الصالة والسالم ، خطب الناس وقال : " إن هذا البلد حرمه 

ال ساعة اهللا يوم خلق السموات واألرض ، ومل حيرمه الناس ، وإن اهللا جل وعال مل حيله يل إ
 )٢(من ار ، وقد عادت حرمته اليوم كحرمته باألمس ، فليبلغ منكم الشاهد الغائـب  "  

                                           
    ٢٥)سورة احلج ، اآلية  ١(
، ومسلم يف (احلج) باب حترمي مكة وصـيدها   ١٠٤)رواه البخاري يف (العلم) باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب برقم  ٢(

   ١٣٥٤برقم 
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وقال : "إنه ال حيل ألحد أن يسفك فيه دماً ، أو يعضد فيه شجرة ، وال ينفر صـيده ، وال  

  أي معرف .  )١(خيتلى خاله ، وال تلتقط لقطته إال ملنشد " 
فيه ، فكيف حبال املسلم ؟ فمن باب أوىل أن يكون حترمي فإذا كان الصيد والشجر حمترمني 

ذلك أشد وأعظم فليس ألحد أن حيدث يف احلرم شيئاً مما يؤذي الناس ال بقول وال بفعل ، 
بل جيب أن حيترمه ، وأن يكون منقاداً لشرع اهللا فيه ، وأن يعظم حرمات اهللا أشد مـن أن  

ب هلم اخلري ، ويكره هلم الشر ، ويعينهم على يعظمها يف غريه ، وأن يكون سلماً إلخوانه حي
اخلري وعلى ترك الشر وال يؤذي أحداً ال بكالم وال بفعل ، مث قال جل وعال يف سـورة آل  

  .  )٢(عمران : "فيه آيات بينات مقام إبراهيم " 
 فاهللا جعل فيه آيات بينات ، وهي اليت فسرها العلماء مبقام إبراهيم ، أي مقامات إبراهيم ،
ألن كلمة مقام لفظ مفرد مضاف إىل معرفة فيعم مجيع مقامات إبراهيم ، فاحلرم كله مقام 
إبراهيم تعبد فيه ، ومن ذلك املشاعر عرفات واملزدلفة ومىن ، كل ذلك من مقام إبراهيم ، 
ومن ذلك احلجر الذي كان يقوم عليه وقت البناء ، والذي يصلي إليه الناس اآلن كلهم من 

  براهيم . مقامات إ
ففي ذلك ذكرى ألولياء اهللا املؤمنني ، ليتأسوا بنيب اهللا إبراهيم ، كما أمر اهللا نبينا حممـداً  

فأمر اهللا نبيه حممـداً   )٣(بذلك يف قوله تعاىل : "مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً " 
اً . ونيب اهللا حممد صـلى اهللا  صلى اهللا عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم اخلليل أيب األنبياء مجيع

عليه وسلم هو أفضل الرسل مجيعاً ، وأكملهم بالغاً ونفعاً للناس ، وتوجيهاً هلم إىل اخلري، 
  وإرشاداً هلم إىل اهلدى ، وأسباب السعادة . 

فالواجب على كل مسلم من هذه األمة أن يتأسى بنبيه صـلى اهللا عليـه وسـلم يف أداء    
  ات ، وكف األذى عن الناس ، وإيصال اخلري إليهم . الواجبات ، وترك احملرم

                                           
(احلج) باب حترمي مكة وصـيدها   ، ومسلم يف ٣١٨٩)رواه البخاري يف (اجلزية ) باب إمث الغادر للرب والفاجر برقم  ١(

   ١٣٥٣برقم 
   ٩٧)سورة آل عمران ، اآلية  ٢(
    ١٢٣)سورة النحل ، اآلية  ٣(
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فمن الواجب على والة األمور من العلماء أن يبينوا وأن يرشدوا ، والواجـب علـى والة   
األمور من األمراء واملسؤولني أن ينفذوا حكم اهللا ، وينصحوا ، وأن مينعوا كل مـن أراد  

ائناً من كان من احلجاج أو من غـري  إيذاء املسلمني يف مكة من احلجاج والعمار وغريهم ك
  احلجاج ، من السكان أو من غري السكان ، من مجيع أجناس الناس . 

جيب على والة األمور جتاه هذا احلرم الشريف ، أن يصونوه وأن حيفظوه ، وأن حيموه مـن  
  كل أذى كما أوجب اهللا ذلك ، وأوجبه نبيه ورسوله صلى اهللا عليه وسلم . 

هـ من بعض حجاج إيران مـن  ١٤٠٧ن ما حدث يف العام املاضي عام ومن ذلك يعلم أ
األذى ، أمر منكر ، وأمر شنيع ال تقره شريعة وال يقره ذو عقل سليم ، بل شريعة اهللا حترم 
ذلك ، وكتاب اهللا حيرم ذلك وسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم حترم ذلك . وهذا ما بينه 

ترام هذا البيت وتطهريه من كل أذى ، ومحايته مـن  أهل العلم وأمجعوا عليه من وجوب اح
كل معصية ، ومن كل ظلم ، ووجوب تسهيل أمر احلجيج والعمار وإعانتهم على اخلـري ،  
وكف األذى عنهم ، وأنه ال جيوز ألحد أبداً ال من إيران وال من غري إيران أن يؤذوا أحداً 

سريات مجاعية تؤذي الناس ، وتصدهم من الناس ، ال بكالم وال بفعال وال مبظاهرات وال مب
عن مناسك حجهم وعمرم ، بل جيب على احلاج أن يكون كإخوانه املسلمني يف العنايـة  
باهلدوء واإلحسان إىل إخوانه احلجاج وغريهم ، والرفق م وإعانتهم على اخلري والبعد عن 

  كل أذى . 
عز وجل ، وتعظيماً لبيته  هكذا جيب على احلجيج من كل جنس ، ومن كل مكان طاعة هللا

العتيق ، وإظهاراً حلرمة هذا املكان العظيم : مكة املكرمة وتنفيذاً ألمر اهللا ، وأمر رسـوله  
  صلى اهللا عليه وسلم وسرياً على منهج رسوله، ومنهج أصحابه رضي اهللا عنهم . 
وإمنا يؤذي هذا هو الواجب على اجلميع ، وهذا األمر حبمد اهللا واضح ال خيفى على أحد ، 

الناس يف هذا البيت العتيق من ال يؤمن باهللا واليوم اآلخر ، أو من كان جيهل أحكام اهللا أو 
  يقصد ظلم العباد ، فيكون عليه من الوزر ما يستحق بسبب إيذائه وظلمه . 
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وأما من آمن باهللا واليوم اآلخر ، إمياناً صحيحاً ، فإن إميانه يردعه عن كل ما حـرم اهللا يف  

ا املكان وغريه . فإن اإلميان يردع أهله عن التعدي على حدود اهللا ، وارتكاب حمارمـه  هذ
  سبحانه ، وإمنا يقدم العبد على املعصية لضعف إميانه . 

  
والواجب على والة األمور إزاء املسجد احلرام ، واملسجد النبوي الشريف باملدينة املنورة : 

عن سكاما ، وعمن يقصدمها من العمار واحلجـاج   العناية حبمايتهما ودفع األذى عنهما و
والزوار طاعة هللا ، ولرسوله ، وتعظيماً ألمر اهللا عز وجل ، وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليـه  
وسلم ، وعوناً للجميع على طاعة اهللا ورسوله وتأميناً لقلوم حىت ال يذهلوا عن بعض مـا  

ه اهللا عليهم ، واهللا يقول سـبحانه وتعـاىل :   أوجبه اهللا عليهم ، أو يقعوا يف شيء مما حرم
، ويقـول سـبحانه :    )١("وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعـدوان "  

"والعصر . إن اإلنسان لفي خسر . إال الذين آمنوا وعملوا الصـاحلات وتواصـوا بـاحلق    
تعاون على الرب والتقوى يف هذا فالبد من التواصي باحلق والصرب ، وال )٢(وتواصوا بالصرب " 

املكان وغريه ، بل إن هذا املكان أعظم من غريه ، وأفضل من غريه ، فإن مكة املكرمة هي 
أفضل البقاع ، وهي أحب البالد إىل اهللا ، وأفضل مكان وأعظم مكان ، مث يليهـا املدينـة   

زيد التشريف على غريها املنورة ، واملسجد األقصى ، هذه املساجد الثالثة اليت خصها اهللا مب
  ، هي أعظم مساجد اهللا ، وأفضل مساجد اهللا ، وأوىل مساجد اهللا باالحترام والعناية . 

وأعظم ذلك هذا البيت العتيق الذي جعله اهللا مثابة للناس وأمناً . وواجـب علـى أهلـه    
 . وهـذا  والوافدين إليه أن يعرفوا قدره ، وأن يعرفوا فضله ، حىت ال يقعوا فيما حـرم اهللا 

واجب اجلميع من املقيم والوارد ، وجيب على املقيمني فيه والساكنني فيه أن يعرفوا قـدره  
  وأن يعظموه وأن حيذروا ما حرم اهللا . 

                                           
    ٢)سورة املائدة ، اآلية  ١(
    ٣ -١)سورة العصر ، اآليات  ٢(
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فإذا كان املريد فيه بذنب له عذاب أليم فكيف بالفاعل ، وليس الوارد إليه هو املخاطب ذا 

  يه . األمر إذ املقيم أوىل وأوىل ، ألنه دائم ف
والواجب عليه أن يعلم ما حرم اهللا ، وأن يبتعد عن معصية اهللا ، وأن جيتهد يف طاعـة اهللا  
ورسوله وأن يكون عوناً إلخوانه يف مكة وإخوانه الوافدين إليها يف حج وعمرة ، وأن يكون 
مرشداً هلم يف اخلري . وهكذا على سكان مكـة أن يعينـوهم ويوجهـوهم إىل اخلـري ،     

ىل أسباب النجاة ، وأن حيذروا إيذاءهم بأي أذى من قول أو فعل ، وأن يكونوا ويرشدوهم إ
  دعاة للحق . 

هكذا جيب يف هذين املسجدين ، ويف هاتني البلدتني ، وجيب على املسلم يف كـل زمـان   
ومكان أن يتقي اهللا وأن يعظم حرماته ، وأن يتعاون مع إخوانه على الرب والتقـوى ، وأن  

حرم اهللا عز وجل ، وجيب على والة األمور الضرب بيد من حديد علـى   يبتعد عن كل ما
كل من خالف أمر اهللا ، أو أراد أن يتعدى حدوده ، أو يؤذي عباده ، طاعة هللا سـبحانه  
وتعاىل ، وطاعة لرسوله عليه الصالة والسالم ، ومحاية للمسلمني من احلجـاج والعمـار   

العظيم ، وهذا البلد األمني ، أن تنتهك فيه حرمات اهللا والزوار وغريهم، واحتراماً هلذا البلد 
، أو يتعدى فيه على حدود اهللا ، أو يؤمن فيه من ال خياف اهللا ويراقبه ، على إيذاء عبـاده  

  وتعكري صفو حجهم وأمنهم بفعل سيئ أو بقول سيئ . 
كل مكان ملـا  ونسأل اهللا عز وجل بأمسائه احلسىن ،  وصفاته العلى ، أن يوفق املسلمني يف 

فيه رضاه ، وأن يصلح قلوم وأعماهلم ، وأن يرزقهم أداء حقه ، والبعد عن حمارمه أينمـا  
كانوا ، وأن مينحهم الفقه يف الدين ، وأن يوفق والة أمرنا ملا فيه صالح البالد والعباد ، وأن 

ليـه الصـالة   يعينهم على أداء الواجب ، وعلى محاية بيته العتيق ، ومدينة رسوله األمني ع
والسالم من كل أذى ، ومن كل سوء ، وأن يكبت أعداء اإلسالم أينمـا كـانوا ، وأن   
يشغلهم بأنفسهم عن إيذاء عباده ، وأن جيعل تدمريهم يف تدبريهم أينما كانوا ، وأن يكفي 
املسلمني شرهم ، إنه جل وعال جواد كرمي ومسيع قريب ، وصلى اهللا وسلم وبارك علـى  

  على آله وصحبه أمجعني . سيدنا حممد و
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  " أدلة وجوب احلج "

  
اعلموا وفقين اهللا وإياكم ملعرفة احلق واتباعه أن اهللا عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته 

  احلرام وجعله أحد أركان اإلسالم (واألدلة على ذلك كثرية منها) . 

علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيالً ومن  { وللّه :قال اهللا تعاىل (الدليل األول) :
) { نيالَمنِ الْعع فَإِنَّ اهللا غَنِي سورة آل عمران٩٧كَفَر (.  

  
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  رضي اهللا عنهما يف الصحيحني عن ابن عمرالدليل الثاين) : (

ادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا وإقام الصالة "بين اإلسالم على مخس شهقال : 
  .  وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت اهللا احلرام"

لقـد  "أنه قال  رضي اهللا عنه  روى سعيد يف سننه عن عمر بن اخلطاب(الدليل الثالث) : 
يضربوا ومل حيج ل ١ةله جد مهمت أن أبعث رجاالً إىل هذه األمصار فينظروا كل من كان

  .  عليهم اجلزية ما هم مبسلمني ما هم مبسلمني"
"من قدر على احلج فتركه فال عليه روي عن علي رضي اهللا عنه أنه قال  (الدليل الرابع) :

  . أن ميوت يهودياً أو نصرانياً" 

                                           
  جِدة : أي سعة من املال    ١
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    ( أدلة وجوب العمرة )
  

  وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة منها : 

يل ملا سأله عن اإلسالم قـال  ائصلى اهللا عليه وسلم يف جوابه جلرب  هقول (الدليل األول) :
أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا وتقـيم  اإلسالم "صلى اهللا عليه وسلم : 

الصالة وتؤيت الزكاة وحتج البيت وتعتمر وتغتسل من اجلنابة وتـتم الوضـوء وتصـوم    
من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وقـال   أخرجه ابن خزمية والدار قطين رمضان"

  الدار قطين : هذا إسناد ثابت صحيح . 
حديث عائشة رضي اهللا عنها أا قالت يا رسول اهللا هل على النساء من  (الدليل الثاين) :

أخرجه أمحد وابن ماجـه بإسـناد    "عليهن جهاد ال قتال فيه احلج والعمرة"جهاد قال : 
  صحيح . 

  ج والعمرة مرة واحدة يف العمر ) ( وجوب احل 
  

وال جيب احلج والعمرة يف العمر إال مرة واحدة لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث 
   ١"احلج مرة فمن زاد فهو تطوع"الصحيح 

رضي اهللا عنه  ويسن اإلكثار من احلج والعمرة تطوعاً ملا ثبت يف الصحيحني عن أيب هريرة

"العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما واحلج املربور لى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا ص قال:

   اجلنة".ليس له جزاء إال 

                                           
  رواه أمحد  ١
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  ( وجوب املبادرة إىل احلج )
  

 رضي اهللا عنهما أن وجيب على من مل حيج وهو يستطيع أن يبادر إليه ملا روي عن ابن عباس
فإن أحدكم ال يدري  – الفريضة تعجلوا إىل احلج .. يعينالنيب صلى اهللا عليه وسلم قال "

يعرض له" رواه أمحد . وألن أداء احلج واجب على الفور يف حق من استطاع السبيل إليه ما 
{ وللّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيالً ومن كَفَر فَإِنَّ اهللا :  لظاهر قوله تعاىل 
الَمنِ الْعع غَنِي) { سورة آل عمران٩٧ني (.  

"أيها الناس إن اهللا فـرض علـيكم احلـج    وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف خطبته :  
     أخرجه مسلم .  فحجوا"

 أما العاجز فال حج االستطاعة"فاحلج هو الركن اخلامس من أركان اإلسالم وهو واجب مع 
 مباله ومل يستطع ببدنه لكونه طاعاستببدنه وماله وجب عليه وإذا  استطاععليه لكن لو 

من مات قبل أن " (و)  ١هرماً أو مريضاً ال يرجى برؤه فإنه يقيم من ينوب عنه وحيج عنه "
إحدامها : أن يكون يف حياته يستطيع احلج ببدنه وماله فهذا جيب  حيج فال خيلو من حالني
ة اليت مات وهو يستطيع من ماله ملن حيج عنه لكونه مل يؤد الفريض على ورثته أن خيرجوا

بذلك فإن أوصى بذلك فاألمر آكد واحلجة يف ذلك قول اهللا سبحانه  ها وإن مل يوصءأدا
{ وللّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيالً ومن كَفَر فَإِنَّ اهللا غَنِي عنِ :  وتعاىل

) { نيالَمان) سورة آل عمر٩٧الْع.  
على عباده  اهللالنيب صلى اهللا عليه وسلم قال له رجل : إن فريضة  أن واحلديث الصحيح 

فقال له النيب صلى اهللا   ؟ كبرياً ال يستطيع احلج وال الظعن  أفأحج عنه أدركت أيب شيخاً
وإذا كان الشيخ الكبري الذي يشق عليه السفر   ٢عن أبيك واعتمر " "حج عليه وسلم

                                           
  )١٦/٣٥٩جمموع فتاوى بن باز للشويعر  ( ١
 رواه أمحد ٢
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عنه فكيف حبال القوي القادر إذا مات ومل حيج فهو أوىل وأوىل بأن حيج  حيج وأعمال احلج
اآلخر الصحيح أيضاً أن امرأة قالت يا رسول اهللا إن أمي نذرت أن حتج فلم  عنه وللحديث

    ١ " حجي عن أمك " ماتت أفأحج عنها قال النيب صلى اهللا عليه وسلم حتج حىت
كبرياً ال  ان امليت فقرياً مل يستطع احلج أو كان شيخاًأما احلال الثانية : وهي ما إذا ك

حيجوا عنه  يستطيع احلج وهوحي فاملشروع ألولياء مثل هذا الشخص كابنه و بنته أن
عليه وسلم  مسع  النيب صلى اهللاأن لألحاديث املتقدمة وحلديث ابن عباس رضي اهللا عنهما 

قال :"أخ يل أو شربمه من  عليه وسلمعن شربمه" قال النيب صلى اهللا  لبيكرجالً يقول "
"  : قال : ال فقال: حججت عن نفسك ؟  قريب يل" فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

وروي هذا احلديث عن ابن عباس رضي اهللا عنهما   ٢ شربمه " حج عن نفسك مث حج عن
سواء كان احلج ج عن الغري شرعية احلالروايتني فاحلديث يدل على  موقوفاً عليه . وعلى كلتا

  ..  ) سورة النجم٣٩قوله تعاىل{وأَن لَّيس للْإِنسان إِلَّا ما سعى} ( فريضة أو نافلة وأما
ي عنه سعي غريه وإمنا معناها عند زوال جي، عمل غريه  هما ينفعفليس معناها أن اإلنسان 

ه فقط وأما عمل غريه غريه وإمنا الذي له سعيه وعمل علماء التفسري احملققني أنه ليس له سعي
ذلك ينفعه ويثاب عليه كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته  فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن

إذا كان عليه صوم للحديث الصحيح عن النيب صلى اهللا  عنه فهكذا حجه عنه وصومه عنه
 أخرجه البخاري ومسلم منوعليه صيام صام عنه وليه " "من مات  عليه وسلم أنه قال  

ة فيها عن الغري بخيتص بالعبادات اليت ورد الشرع بالنيا حديث عائشة رضي اهللا عنها وهذا
بني أهل العلم  واختالففهو حمل نظر  أما غريها، والصوم  كالدعاء والصدقة واحلج
واهللا املوفق  ،للعبادة  واحتياطاًواألوىل الترك إقتصاراً على الوارد  كالصالة والقراءة وحنومها

"٣ .  
  ( تنبيه )

                                           
 محدرواه أ ١

  رواه أبو داود ٢
  .) ١٦/٣٩٨جمموع فتاوى ابن باز ، الشويعر (  ٣
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إال بذلك  ب عليها احلج وال العمرة إال عند وجود احملرم وال جيوز هلا السفرال جي(املرأة) " 

    ١وهو شرط للوجوب "

  

  وه1 ی�/.� -� ح�� ا,+*م  ا��(�� ح)' ح� ا��%$

  
واجلارية الصغرية ملا يف صحيح مسلم عن ابن عبـاس رضـي اهللا    الصغري يصح حج الصيب
رفعت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم صبياً فقالت : يا رسول اهللا أهلذا حـج  عنهما أن امرأة 

 جقال : حعنه  رضي اهللا ويف صحيح البخاري عن السائب بن يزيد "نعم ولك أجر"فقال : 
يب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا ابن سبع سنني . لكن ال جيزئهما هذا احلج عـن  

اململوك واجلارية اململوكة يصح منهما احلج وال جيزئهما عـن   حجة اإلسالم وهكذا العبد
حجة اإلسالم ملا ثبت من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم  

"أميا صيب حج مث بلغ احلنث فعليه أن حيج حجة أخرى وأميا عبد حج مث أعتق فعليه قال : 
بإسناد حسن . مث إن كان الصيب دون التمييـز  والبيهقي  ةأخرجه ابن أيب شيب حجة أخرى"

نوى عنه اإلحرام وليه فيجرده من املخيط ويليب عنه ويصري الصيب حمرماً بذلك فيمنع مما مينع 
ها ويلـيب عنـها   عنه احملرم الكبري . وهكذا اجلارية اليت دون التمييز ينوي عنها اإلحرام ولي

مة الكبرية وينبغي أن يكونا طاهري الثياب واألبدان وتصري حمرمة بذلك ومتنع مما متنع منه احملر
حال الطواف ألن الطواف يشبه الصالة والطهارة شرط لصحتها . وإن كان الصيب واجلارية 

هما وفعال عند اإلحرام ما يفعله الكبري من الغسل والطيب وحنومها . مميزين أحرما بإذن ولي
ما سواء كان أبامها أو أمهما أو غريمها . ويفعل ووليهما هو املتويل لشئوما القائم مبصاحله

الويل عنهما ما عجزا عنه كالرمي وحنوه ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من املناسك كالوقوف 
عن الطواف والسعي طيف مـا   ابعرفة واملبيت مبىن ومزدلفة والطواف والسعي فإن عجز

لسعي مشتركني بينه وبينهما . وسعي ما حممولني واألفضل حلاملهما أال جيعل الطواف وا
                                           

  . )١٦/٣٧٩جمموع فتاوى بن باز للشويعر  ( ١
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بل ينوي الطواف والسعي هلما ويطوف لنفسه طوافاً مستقالً ويسعى لنفسه سعياً مسـتقالً  

  ١دع ما يريبك إىل ما ال يريبك"احتياطاً للعبادة وعمالً باحلديث الشريف "
أجزأه ذلك يف أصـح  والسعي عنه وعن احملمول فإن نوى احلامل الطواف عنه وعن احملمول 

القولني ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يأمر اليت سألته عن حج الصيب أن تطوف له وحده 
  ولو كان ذلك واجباً لبينه النيب صلى اهللا عليه وسلم واهللا املوفق . 

املميز واجلارية املميزة بالطهارة من احلدث والنجس قبل الشروع يف الطـواف   الصيب ويؤمر
حرام عن الصيب الصغري واجلارية الصغرية بواجب على وليهما بل كاحملرم الكبري . وليس اإل

  هو نفل فإذا فعل ذلك فله أجر وإن ترك فال حرج عليه واهللا أعلم . 
  

  ( آداب السفر إىل احلج )
  

  إذا عزم املسلم على السفر إىل احلج أو العمرة استحب له (فعل اآليت) : 
  هي : فعل أوامره واجتناب نواهيه . عز وجل و ) يوصي أهله وأصحابه بتقوى اهللا١
  ) ينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك . ٢

٣ وا إِلَى اللَّهوبتجيب عليه املبادرة إىل التوبة النصوح من مجيع الذنوب لقوله تعاىل :{ و (
وحقيقة التوبة اإلقالع من ، ــور) سورة الن٣١جميعا أَيها الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ} (

  يها . فالعود  الذنوب وتركها والندم على ما مضى منها والعزمية على عدم
كان عنده للناس مظامل من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو حتللهم منها قبل  إن) ٤

"من كان عنده مظلمة ألخيه من مال أو سفره ملا صح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

                                           
  رواه الترمذي والنسائي  ١
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إن كان له عمل صاحل أخذ منه  ،رض فليتحلل اليوم قبل أن ال يكون دينار وال درهم ع

  . ١بقدر مظلمته وإن مل تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه
ب حلجه وعمرته نفقة طيبة من مال حالل ملا صح عنه صـلى اهللا عليـه   نتخ) ينبغي أن ي٥

رضي  وروى الطرباين عن أيب هريرة ٢ بل إال طيباً"إن اهللا تعاىل طيب ال يقوسلم أنه قال : 
"إذا خرج الرجل حاجاً بنفقـة طيبـة   قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال اهللا عنه

فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسـعديك   ٣ووضع رجله يف الغرز
رجل بالنفقة اخلبيثة وإذا خرج ال مأزورزادك حالل وراحلتك حالل وحجك مربور غري 

فوضع رجله يف الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء ال لبيك وال سعديك 
  . زادك حرام وراحلتك حرام ونفقتك حرام وحجك غري مربور"

) ينبغي للحاج االستغناء عما يف أيدي الناس والتعفف عن سؤاهلم لقوله صلى اهللا عليـه  ٦
"ال يزال وقوله صلى اهللا عليه وسلم  اهللا ومن يستغن يغنه اهللا""ومن يستعفف يعفه وسلم 

   ٥"حلم ٤الرجل يسأل الناس حىت يأيت يوم القيامة وليس يف وجهه مزعة
) جيب على احلاج أن يقصد حبجه وعمرته وجه اهللا والدار اآلخرة والتقرب إىل اهللا مبا ٧

ذر كل احلذر من أن يقصد حبجه يرضيه من األقوال واألعمال يف تلك املواضع الشريفة وحي
واملفاخرة بذلك فإن ذلك من أقبح املقاصد وسبب حلبوط وحطامها والرياء و السمعة الدنيا 

{من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم :العمل وعدم قبوله كما قال تعاىل
ا الَ ييهف مها ويها فيهواْ فعنا صبِطَ محو ارإِالَّ الن ةري اآلخف ملَه سلَي ينالَّذ كلَئونَ أُوسخب

يرِيد الْعاجِلَةَ {من كَانَ  : وقال تعاىل،  ) سورة هود١٦-١٥وباطلٌ ما كَانواْ يعملُونَ} (
 رِيدن نماء لشا نا ميهف ا لَهلْنجاعورحدا مومذْما مالهصي منهج ا لَهلْنعج ثُم  ، ادأَر نمو

                                           
  رواه البخاري  ١
  رواه مسلم  ٢
  الغرز : هو ركاب من جلد  ٣
  مزعة حلم : أي قطعة حلم   ٤
  رواه البخاري   ٥
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) سورة ١٩-١٨اآلخرةَ وسعى لَها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئك كَانَ سعيهم مشكُورا} (

  اإلسراء
لشركاء عن الشرك من "قال اهللا تعاىل أنا أغىن اوصح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : 

  . ١عمل عمالً أشرك معي فيه غريي تركته وشركه"
) ينبغي له أيضاً أن يصحب يف سفره األخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه يف الـدين  ٨

شرع له يف حجـه وعمرتـه   اق وحيذر من صحبة السفهاء والفسوينبغي له أن يتعلم ما ي ،
  . يكون على بصرية ويتفقه يف ذلك ويسأل عما أشكل عليه ل

أن يسـمي اهللا   من املركوبات استحب له ) إذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غريها٩
{لتستووا علَى ظُهورِه ثُم تذْكُروا نِعمـةَ ربكُـم إِذَا   : سبحانه وحيمده مث يكرب ثالثاً ويقول

وإِنـا إِلَـى ربنـا    ،  ذي سخر لَنا هذَا وما كُنا لَه مقْرِنِنياستويتم علَيه وتقُولُوا سبحانَ الَّ
هذا الرب والتقوى ومن ي اللهم إين أسألك يف سفر، ) سورة الزخرف١٤-١٣لَمنقَلبونَ} (

عنا بعده اللهم أنت الصاحب يف السـفر   العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وأطو
وكآبة املنظر وسوء املنقلب يف املال  ٢هل اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفرواخلليفة يف األ

واألهل ، لصحة ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أخرجه مسلم من حديث ابـن عمـر   
  رضي اهللا عنهما . 

) يكثر يف سفره من الذكر واالستغفار ودعاء اهللا سبحانه والتضرع إليه وتالوة القـرآن  ١٠
  يه . وتدبر معان

  ) احملافظة على الصلوات يف مجاعة . ١١
  القيل والقال واخلوض يف ما ال يعنيه واإلفراط يف املزاح .  كثرة من هسانلفظ حي) ١٢
) يصون لسانه أيضاً من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغريهم من إخوانه ١٣

  املسلمني . 

                                           
  رواه مسلم  ١
  : أي مشقة السفر وعثاء السفر  ٢
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وأمرهم باملعروف ويهم عن املنكـر  عنهم  ) ينبغي له بذل الرب يف أصحابه وكف أذاه١٤

  . باحلكمة واملوعظة احلسنة على حسب الطاقة
{الْحج أَشهر ) جيب على املسلم أن يترك الرفث والفسوق واجلدال لقول اهللا تعاىل : ١٥

الْحج وما تفْعلُواْ من معلُومات فَمن فَرض فيهِن الْحج فَالَ رفَثَ والَ فُسوق والَ جِدالَ في 
 ) سورة البقرة١٩٧خيرٍ يعلَمه اللّه وتزودواْ فَإِنَّ خير الزاد التقْوى واتقُون يا أُولي اَأللْبابِ} (

"من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم وصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : ، 
والفسوق : ، رفث يطلق على اجلماع وعلى الفحش من القول والفعل . وال ١ولدته أمه

املعاصي  واجلدال : املخاصمة يف الباطل أو فيما ال فائدة فيه . فأما اجلدال باليت هي أحسن 
{ادع إِلى سبِيلِ ربك :إلظهار احلق ورد الباطل فال بأس به بل هو مأمور به لقوله تعاىل 

موعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن بِالْحكْمة والْ
) {يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلسورة النحل١٢٥س ( .  

  
  
  

  - املواقيت املكانية وحتديدها -
  واملواقيت مخسة : 

  دينة وهو املسمى عند الناس اليوم "أبيار علي" . ميقات أهل امل وهو ذو احلليفة  األول :
اجلحفة وهو ميقات أهل الشام وهي قرية خراب تلي رابغ والناس اليوم حيرمون من  الثاين :

  رابغ ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من امليقات ألن رابغ قبلها بيسري . 
  .  قرن املنازل وهو ميقات أهل جند وهو املسمى اليوم السيل الثالث :
  يلملم وهو ميقات أهل اليمن .  الرابع :

  ذات عرق وهي ميقات أهل العراق .  اخلامس :

                                           
  متفق عليه    ١
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ن مموهذه املواقيت قد وقتها النيب صلى اهللا عليه وسلم ملن ذكرنا ومن مر عليها من غريهم 

عليه أن يتجاوزها  مرحوي، أراد احلج أو العمرة والواجب على من مر عليها أن حيرم منها 

ن إحرام إذا كان قاصداً مكة يريد حجاً أو عمرة سواء كان مروره عليها من طريق بدو

"هن األرض أو من طريق اجلو لعموم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا وقت هذه املواقيت : 

   ١هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج والعمرة"

صد احلج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل واملشروع ملن توجه إىل مكة من طريق اجلو بق
من امليقات لبس إزاره ورداءه مث لىب بـالعمرة إن   افإذا دن ،وحنوه قبل الركوب يف الطائرة 

كان الوقت متسعاً وإن كان الوقت ضيقاً لىب باحلج . وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب 
ول يف النسك وال يليب بذلك إال إذا أو قبل الدنو من امليقات فال بأس . ولكن ال ينوي الدخ

حاذى امليقات أو دنا منه ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل حيرم إال من امليقات . والواجب 
على األمة التأسي به صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك كغريه من شئون الدين لقول اهللا سبحانه 

سةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف كَانَ لَكُم لَقَد}  اللَّـه ذَكَرو رالْآخ موالْيو و اللَّهجرن كَانَ يةٌ لِّمن
"خذوا ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع :  ، ) سورة األحزاب٢١كَثريا} (

وأما من توجه إىل مكة ومل يرد حجاً وال عمرة كالتاجر واحلطاب والربيد  ٢"عين مناسككم
إحرام إال أن يرغب يف ذلك لقول النيب صلى اهللا عليـه وسـلم يف   وحنو ذلك فليس عليه 

"هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلـج  احلديث املتقدم ملا ذكر املواقيت 
فمفهومه أن من مر على املواقيت ومل يرد حجاً وال عمرة فال إحرام عليه . وهذا والعمرة" 

فله احلمد والشكر على ذلك ويؤيد ذلك أن النيب صلى  من رمحة اهللا بعباده وتسهيله عليهم
                                           

  رواه البخاري ومسلم ١
  رواه مسلم وأبو داود  ٢
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اهللا عليه وسلم ملا أتى مكة عام الفتح مل حيرم بل دخلها وعلى رأسه املغفر لكونـه مل يـرد   
حينذاك حجاً وال عمرة وإمنا أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك . وأما من كان مسكنه 

والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها فليس عليه  دون املواقيت كسكان جدة وأم السلم وحبرة
أن يذهب إىل شئ من املواقيت اخلمسة املتقدمة بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه مبا أراد من 
حج أو عمرة . وإذا كان له مسكن آخر خارج امليقات فهو باخليار إن شاء أحـرم مـن   

 مكة لعموم قـول الـنيب   امليقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من امليقات إىل
"ومن كـان دون ذلـك   صلى اهللا عليه وسلم يف حديث ابن عباس ملا ذكر املواقيت قال 

. لكن من أراد العمرة وهو يف احلرم فعليه ٢من أهله حىت أهل مكة يهلون من مكة"١هلُّهمفَ
نـه عائشـة   أن خيرج إىل احلل وحيرم بالعمرة منه ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا طلبت م

ا إىل احلل فتحرم منه . فدل ذلـك  مكة يهلونرضي اهللا عنها العمرة أمر أخاها عبد الرمحن 
على أن املعتمر ال حيرم بالعمرة من احلرم وإمنا حيرم من احلل وهذا احلديث خيصص حديث 

  "حـىت أهـل مكـة   ابن عباس املتقدم ويدل على أن مراد النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله 
هو اإلهالل باحلج ال العمرة إذ لو كان اإلهالل بالعمرة جائز من احلـرم   من مكة" يهلون

ألذن لعائشة رضي اهللا عنها يف ذلك ومل يكلفها باخلروج إىل احلل وهذا أمر واضح وهـو  
قول مجهور العلماء رمحة اهللا عليهم وهو أحوط للمؤمن ألن فيه العمل باحلديثني مجيعاً واهللا 

  املوفق . 
  

  من وصل إىل امليقات يف غري أشهر احلج : حكم
اعلم أن الواصل إىل امليقات له حاالن إحدامها : أن يصل إليه يف غري أشهر احلج كرمضـان  

لبيـك  :  وشعبان . فالسنة يف حق هذا أن حيرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قـائالً 
"لبيك اللـهم   اهللا عليه وسلم وهي :مث يليب بتلبية النيب صلى  عمرةً أو اللهم لبيك عمرةً

ويكثر من  لبيك . لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك"
هذه التلبية ومن ذكر اهللا سبحانه حىت يصل إىل البيت فإذا وصل إىل البيت قطـع التلبيـة   

ف بني الصفا وطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى خلف املقام ركعتني مث خرج إىل الصفا وطا
                                           

  فمهله:أي:إهالله بالتلبية من مكان إحرامه  ١
  أخرجه البخاري ومسلم   ٢
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واملروة سبعة أشواط مث حلق شعر رأسه أو قصره وبذلك متت عمرته وحل له كل شئ حرم 

  عليه باإلحرام . 
 ول من ذي اُأل الثانية : أن يصل إىل امليقات يف أشهر احلج وهي شوال وذو القعدة والعشر

ها . واجلمـع  احلجة . فمثل هذا خيري بني ثالثة أشياء . وهي احلج وحده . والعمرة وحـد 
بينهما . ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا وصل إىل امليقات يف ذي القعدة يف حجة الوداع 
خري أصحابه بني هذه األنساك الثالثة . لكن السنة يف حق هذا أيضاً إذا مل يكن معه هـدي  

ن النيب أن حيرم بالعمرة ويفعل ما ذكرنا يف حق من وصل إىل امليقات يف غري أشهر احلج . أل
صلى اهللا عليه وسلم أمر أصحابه ملا قربوا من مكة أن جيعلوا إحرامهم عمرة وأكد عليهم يف 
ذلك مبكة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثاالً ألمره صلى اهللا عليه وسلم . إال من كـان  
معه اهلدي فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حىت حيل يـوم النحـر   

 السنة يف حق من ساق اهلدي أن حيرم باحلج والعمرة مجيعاً . ألن النيب صلى اهللا عليه وسلمو
كان قد ساق اهلدي وأمر من ساق اهلدي من أصحابه وقد أهل بعمـرة أن  قد فعل ذلك و

يليب حبج مع عمرته وأن ال حيل حىت حيل منهما مجيعاً يوم النحر . وإن كان الـذي سـاق   
  ج وحده بقي على إحرامه أيضاً حىت حيل يوم النحر كالقارن بينهما .اهلدي قد أحرم باحل

وعلم ذا أن من أحرم باحلج وحده أو باحلج والعمرة وليس معه هدي ال ينبغي له  
أن يبقى على إحرامه . بل السنة يف حقه أن جيعل إحرامه عمرة فيطوف ويسـعى ويقصـر   

يسق اهلدي من أصـحابه بـذلك ، إال أن    وحيل كما أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم من مل
  خيشى هذا فوات احلج لكونه قدم متأخراً فال بأس أن يبقى على إحرامه . واهللا أعلم . 

  
  )  كيفية اإلحرام ا( بيان األنساك الثالثة و 

  
قد بني أهل العلم رمحة اهللا عليهم أن األنساك ثالثة وكل ذلك وارد يف السنة الصحيحة " 

  : صلى اهللا عليه وسلم . (وهي) عن رسول اهللا
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  التمتع)  -١(
وذلك بأن يقول القاصد للعمرة اللهم لبيك عمرة أو  وحدها النسك األول : اإلحرام بالعمرة

" فإذا فرغ منها أحرم باحلج وحده هذا هـو  .  ١"  لبيك عمرة أو اللهم إين أوجبت عمرة
احلج مسي معتمراً فقط وقد يسمى متمتعاً  وإذا كان القادم بالعمرة ال يريد" ٢" التمتع الكامل

كما وقع ذلك يف كالم بعض الصحابة ولكن يف عرف الفقهاء يسمى معتمراً إذا كـان مل  
يف شوال أو يف ذي القعدة يعتمر ويرجع إىل بالده أما إن بقي يف مكة  ميقصد احلج وإمنا قد

بقصد العمـرة يسـمى    جاء يف رمضان أو غريهمن قصد احلج فهذا يسمى متمتعاً وهكذا ب
قصد البقاء يعمرة بمعتمراً والعمرة هي الزيارة للبيت العتيق وإمنا يقال للحاج متمتعاً إذا قدم 

بعدها للحج إن كان قدومه بعد رمضان يف أشهر احلج مث بقي حىت حيج فهذا يسمى متمتعاً 
ويدخل يف قوله  كما تقدم وهكذا من أحرم قارناً وبقي للحج ومل يفسخ يسمى متمتعاً أيضاً

 ،  ) سـورة البقـرة  ١٩٦{ فَمن تمتع بِالْعمرة إِلَى الْحج فَما استيسر من الْهديِ } (تعاىل :
وقد ، وسلم  وآله فالقارن يسمى متمتعاً هذا هو املعروف عند أصحاب النيب صلى اهللا عليه

. وهو  عليه وسلم بالعمرة إىل احلج متتع رسول اهللا صلى اهللا رضي اهللا عنهما: قال ابن عمر
قارناً عليه الصالة والسالم ولكن يف عرف الكثري من الفقهاء أن املتمتع هو الذي حيل أحرم 

من عمرته مث يبقى حىت حيرم باحلج يف اليوم الثامن مثالً ، فهذا يقال له متمتع يف عرف الكثري 
وال مشاحة يف االصطالح إذا عرف املعىن  من الفقهاء فإن مجع بينهما ومل يتحلل مسوه قارناً

واحلكم فاملتمتع والقارن يف األحكام سواء فعلى كل منهما اهلدي فإن مل يستطع صام ثالثة 
أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله وكل منهما يسمى متمتعاً لكن يتفاوتان يف السـعي  

مرة وسعي مع طواف احلج ألنه فاملتمتع عند مجهور العلماء عليه سعيان سعي مع طواف الع

                                           
 )١٤٢/  ٢-٥جمموع فتاوى ابن باز ، الطيار  (  ١
  ) ١/٩٢-٥جمموع فتاوى ابن باز ، الطيار (  ٢
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ثبت يف حديث ابن عباس أن الذين حلوا من العمرة ومتتعوا سعوا سعيني أحدمها مع طواف 

قول مجهور أهل العلم . أما القارن فليس عليـه إال  هو هذا والعمرة والثاين مع طواف احلج 
كفى  سعي واحد فإن كان قدمه مع طواف القدوم كفى وإن أخره وسعى مع طواف احلج

القارن ليس عليـه إال   هذا هو املعتمد وهذا قول مجهور أهل العلم أن املتمتع عليه سعيان و
سعي واحد وهو خمري إن شاء قدمه مع طواف القدوم وهو أفضل كما فعله النيب صـلى اهللا  

يسمى طواف قدوم ألنه قارن عليه الصالة والسـالم   هعليه وسلم فإنه طاف وسعى وطواف
وطاف مع طواف احلج وهذا من توسعة اهللا على عباده ورمحتـه سـبحانه   وإن شاء أخره 

وتعاىل واحلمد هللا . وهنا مسألة قد يسأل عنها وهي ما إذا سافر املتمتع بعد العمـرة هـل   
يسقط عنه الدم ؟ فيه خالف بني أهل العلم واملعروف عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه ال 

أهله أو إىل غري ذلك لعموم األدلة وذهب مجاعة من أهل يسقط الدم مطلقاً سواء سافر إىل 
العلم إىل أنه إن سافر مسافة قصر مث رجع حمرماً باحلج صار مفرداً وسقط عنه الدم وذهب 
آخرون إىل أنه ال يسقط الدم إال إذا سافر إىل أهله وهذا هو املروي عن عمر رضي اهللا عنه 

العمرة مث رجع حبج صار مفرداً وليس عليه دم أمـا   وابنه عبد اهللا أنه إن سافر إىل أهله بعد
سفره لغري أهله كالسفر للمدينة مثالً بني احلج والعمرة والسفر إىل جدة والطائف فهـذا ال  
خيرجه عن كونه متمتعاً وهذا هو األقرب واألظهر من جهة الدليل أن هذه األسفار اليت بني 

و متمتع وعليه دم التمتع وإن سافر إىل املدينة احلج والعمرة ال خترجه عن كونه متمتعاً بل ه
بعد العمرة أو إىل الطائف أو إىل جدة فهو متمتع وإمنا يكون مفرداً إذا سافر إىل أهله كمـا  
قال عمر وابنه مث رجع حمرماً باحلج من امليقات فهذا هو الذي يسمى مفرداً ألنه قطع ما بني 

  العمرة واحلج بسفره إىل أهله . 
فاألحوط للمؤمن يف هذا أن يهدي حىت ولو سافر إىل أهله خروجاً من اخلالف  وبكل حال

الذي ذهب إليه ابن عباس رضي اهللا عنهما وهكذا احلكم عند من قال إنه يسقط عنه بالسفر 
إىل مسافة قصر كونه حيتاط ويهدي خروجاً من خالف اجلميع ويأيت بالسنة كاملة . يكون 

اع ذلك فإن مل يستطع ذلك صام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا هذا خرياً له وأفضل إن استط
رجع إىل أهله لقوله سبحانه { فَمن تمتع بِالْعمرة إِلَى الْحج فَما استيسر مـن الْهـديِ }   
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 ١وهو يشمل املتمتع ويشمل القارن ألنه يسمى متمتعاً كما تقـدم"  ،  ) سورة البقرة١٩٦(
   التوفيق .واهللا ويل .
  
  اإلفراد)  -٢(
على أن  حجا أو اللهم قد أوجبت أو لبيك حجا النسك الثاين : أن يقول اللهم لبيك حجاً"

يكون ذلك بعد انتهائه من األشياء املشروعة . هذا هو األفضل أي بعد الغسل وبعد التطيب 
  ٢"وبعد جترده من املخيط 

  
  القران)  -٣(
هما أي جيمع بني احلج والعمرة يقول : اللهم لبيك عمـرة  النسك الثالث : فهو اجلمع بين"

وحجاً أو حجاً وعمرة أو يليب بالعمرة يف امليقات مث يف أثناء الطريق يدخل احلج ويليب قبل 
أن يشرع يف الطواف وهذا يسمى قراناً وهو اجلمع بني احلج والعمرة وقد أحرم النيب صلى 

داع لىب بالعمرة واحلج مجيعاً عليه الصالة والسالم كما وسلم قارناً يف حجة الو وآله اهللا عليه
رضي اهللا عنه وابن عمر رضي اهللا عنهما وغريمها وكان قد ساق اهلـدي   أنسأخرب بذلك 

وهذا هو األفضل ملن ساق اهلدي . أما من مل يسق اهلدي فاألفضل له التمتع بـالعمرة إىل  
النيب مكة عليه الصالة والسالم وطـاف   احلج وهذا هو الذي استقر عليه األمر بعد ما دخل

قرنوا أو أفردوا احلج أن جيعلوها عمرة فطافوا وسـعوا وقصـروا    نوسعى أمر أصحابه الذي
  وحلوا فاستقر بذلك أن التمتع أفضل . 

والقارن إذا جعل إحرامه عمرة وكذا املفرد صار متمتعاً إذا دخل باإلفراد أو دخل بـالقران  
ن يتحلل بالطواف والسعي والتقصري ويكون ذا متمتعاً كما فعل وليس معه هدي شرع له أ

                                           
  ) ٢/١٤٦-٥طيار ( جمموع فتاوى ابن باز ، ال ١
 ) ٢/١٤٣-٥جمموع فتاوى ابن باز ، الطيار (   ٢
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 أمري"لو استقبلت من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم بأمره عليه الصالة والسالم قال 

  ١ "ما استدبرت ما أهديت وجلعلتها عمرة" 
  
  

  -حمظورات اإلحرام  -
  
ثى أن يأخذ من شعره أو أظفاره ) ال جيوز للمحرم بعد نية اإلحرام سواء كان ذكراً أو أن١

  أو يتطيب . 
 عليها وخيطَ لَص) ال جيوز للذكر خاصة أن يلبس خميطاً على مجلته يعىن على هيئته اليت ف٢ُ

إزاراً جاز له  إذا مل جيد إال واجلوربني.نلة والسراويل واخلفني اكالف كالقميص أو على بعضه
 ني من غري قطع حلديث ابن عباسفَّله لبس اخلُلبس السراويل . وكذا من مل جيد نعلني جاز 

"من مل جيد نعلـني  الثابت يف الصحيحني أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  رضي اهللا عنهما
  . ومن مل جيد إزاراً فليلبس السراويل"  اخلُفَّني ،فليلبس 

إىل  من األمر بقطع اخلفني إذا احتاج رضي اهللا عنهما وأما ما ورد يف حديث ابن عمر

لبسهما لفقد النعلني فهو منسوخ . ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بذلك يف املدينة ملا 

عرفات أذن يف لبس اخلفني عند فقد بسئل عن ما يلبس احملرم من الثياب . مث ملا خطب الناس 

يان النعلني ومل يأمر بقطعهما وقد حضر هذه اخلطبة من مل يسمع جوابه يف املدينة وتأخري الب

                                           
 ) ٢/١٤٥-٥جمموع فتاوى ابن باز ، الطيار (  ١
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ثبت بذلك نسخ ، فعن وقت احلاجة غري جائز كما قد علم يف علمي أصول احلديث والفقه 

  واهللا أعلم  ،األمر بالقطع ولو كان ذلك واجباً لبينه صلى اهللا عليه وسلم 

ألن النيب صـلى اهللا   ١من الثياب مسه الزعفران أو الورس لبس شئ) للمحرم  () ال جيوز٣
   .  ٢رضي اهللا عنهما حديث ابن عمر عليه وسلم ى عن ذلك يف

تغطية رأسه مبالصق كالطاقية والغترة والعمامة أو حنـو ذلـك .    الذكر ) حيرم على احملرم٤
وهكذا وجهه لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الذي سقط عن راحلته يوم عرفه ومـات  

عث يـوم القيـام   "اغسلوه مباء وسدر وكفنوه يف ثوبيه وال ختمروا رأسه ووجهه فإنه يب
  متفق عليه وهذا لفظ مسلم .  ملبياً"

) حيرم على احملرم عقد النكاح واجلماع وخطبة النساء ومباشرن بشهوة حلديث عثمـان  ٥
رواه  "ال ينكح احملرم وال ينكح وال خيطب"رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  مسلم . 
خميطاً لوجهها كالربقع والنقاب أو ليديها كالقفـازين  ) حيرم على املرأة احملرمة أن تلبس ٦

" رواه البخـاري .  "ال تنتقب املرأة وال تلبس القفـازين لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
والقفازان ما خياط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غريمها على قدر اليدين ويباح هلا من 

  واجلوارب وحنو ذلك .  املخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل واخلفني
) حيرم على احملرم من الرجال والنساء قتل الصيد الربي واملعاونة يف ذلك وتنفريه من مكانه ٧

 .  

                                           
  الورس نبت أصفر باليمن تصبغ به الثياب  ١
  رواه البخاري  ٢
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) حيرم على املسلم حمرماً كان أو غري حمرم ذكراً كان أو أنثى قتل صيد احلرم واملعاونة يف ٨

رم قطع شجر احلـرم ونباتـه   قتله بآلة أو إشارة أو حنو ذلك . وحيرم تنفريه من مكانه وحي
 يعين مكة –"إن هذه البلد األخضر ولقطته إال ملن يعرفها لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

حرام حبرمة اهللا إىل يوم القيامة ال يعضد شجرها وال ينفر صيدها وال خيتلى خالها وال  –
يش الرطب . ومـىن  متفق عليه واملنشد هو املعرف واخلال هو احلشحتل ساقطتها إال ملنشد" 

  ومزدلفة من احلرم وأما عرفة فمن احلل . 
  
  

  ( تنبيه )
إن لبس احملرم خميطاً أو غطى رأسه أو تطيب ناسياً أو جاهالً فال فدية عليه ويزيل ذلك مىت 

فره ناسياً أو جاهالً فال اذكر أو علم وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئاً أو قلم أظ
  .  )١(شئ عليه على الصحيح

  
  
  

                                           
ف صـاع أو  الفدية وهي إطعام ستة مساكني لكل مسكني نص التوبة و ومن فعل حمظوراً عامداً بدون عذر أمث وعليه )١(

بني أن يذبح مثله من يمة  يف فديته  خريي تهما ختتلف فالصيدففديواجلماع يد صذبح شاة أو صيام ثالثة أيام باستثناء ال
وأما اجلماع فقال الشيخ بن باز رمحـه اهللا  ، األنعام أو يقدر مثنها طعاماً يتصدق به أو يصوم عدله أياماً عن كل مد يوماً 

ل األول فسد حجه وعليه أن يتمه وعليه أن يقضيه بعد ذلك ولو كان حج تطوع كما أفىت بـذلك  إذا جامع قبل التحل
ومن جامع بعد التحلـل األول  أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وعليه بدنه يذحبها ويقسمها على الفقراء مبكة املكرمة 

أو سبع بقرة ومن عجز عنها صام عشـرة أيـام .    وقبل الثاين فعليه وعلى زوجته إن كانت مطاوعةً  شاةٌ أو سبع بدنة
بن عثيمني رمحه اهللا : وحمظورات اإلحـرام  اأ.هـ . ومن فعل احملظور عامداً بعذر فعليه الفدية وال إمث عليه . قال الشيخ 

ظة وهو اجلماع من حيث الفدية تنقسم إىل أربعة أقسام ، األول : ما ال فدية فيه وهو عقد النكاح ، الثاين : ما فديته مغل
يف احلج قبل التحلل األول ، الثالث : ما فديته اجلزاء أو بدله وهو قتل الصيد ، الرابع : ما فديته فدية أذى وهـو بقيـة   

  .احملظورات 
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  ( ما يباح للمحرم مما يظنه بعض الناس حمظوراً )
  
  ) جيوز للمحرم لبس اخلفاف اليت ساقها دون الكعبني لكوا من جنس النعلني . ١
  ) جيوز له عقد اإلزار وربطه خبيط وحنوه لعدم الدليل املقتضي للمنع . ٢
لك برفق وسـهولة فـإن   ) جيوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه وحيكه إذا احتاج إىل ذ٣

  سقط من رأسه شئ بسبب ذلك فال حرج عليه . 
ما شاءت من أسود أو أخضر أو غريمها مع احلذر مـن التشـبه   في) جيوز للمرأة أن حترم ٤

بالرجال يف لباسهم وأما ختصيص بعض العامة إحرام املرأة يف األخضر أو األسود دون غريمها 
  فال أصل له . 

مة) سدل مخارها على وجهها إذا احتاجت إىل ذلك بال عصابة وإن ) يباح (للمرأة احملر٥
"كان الركبان مس اخلمار وجهها فال شئ عليها حلديث عائشة رضي اهللا عنها قالت : 

فإذا حاذونا سدلت إحدانا  حمرمات ميرون بنا وحنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أخرجه أبو داود وابن ماجه وأخرج ه" جلباا من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا

الدار قطين من حديث أم سلمة مثله . كذلك ال بأس أن تغطي يديها بثوا أو غريه وجيب 
سبحانه  تغطية وجهها وكفيها إذا كانت حبضرة الرجال األجانب ألا عورة لقول اهللا

وال ريب أن الوجه  ،) سورة النــور٣١({ ولَا يبدين زِينتهن إِلَّا لبعولَتهِن } تعاىل :و
{ وإِذَا سأَلْتموهن متاعا  قال تعاىلو والكفني من أعظم الزينة ، والوجه يف ذلك أشد وأعظم

 قُلُوبِهِنو قُلُوبِكُمل رأَطْه كُمابٍ ذَلجاء حرن وم نأَلُوهوأما ،  ) سورة األحزاب٥٣} ( فَاس
من النساء من جعل العصابة حتت اخلمار لترفعه عن وجهها فال أصل له يف  ما اعتاده كثري

ومل جيز له ألمته الشرع فيما نعلم ولو كان ذلك مشروعاً لبينه الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
  السكوت عنه. 

) جيوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه اليت أحرم فيها من وسخ أو حنوه وجيوز له ٦
  غريها . إبداهلا ب
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  ( صفة احلج )
  

  -ما يفعله احلاج عند وصوله إىل امليقات  -
  إذا وصل (احلاج) إىل امليقات (فعل اآليت) : 

له أن يغتسل ويتطيب ملا روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جترد من املخيط  ) استحب١
"كنت  عند اإلحرام واغتسل وملا ثبت يف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها قالت :

ه قبل أن يطوف حلِّم ولحرِب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلحرامه قبل أن يطيأُ
وأمر عائشة ملا حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وحترم باحلج وأمر صلى اهللا  بالبيت"

فر بثوب وحترم . ثـعليه وسلم أمساء بنت عميس ملا ولدت بذي احلليفة أن تغتسل وتست
تغتسل وحترم مع  أن امليقات وهي حائض أو نفساءإىل ن املرأة إذا وصلت فدل ذلك على أ

الناس وتفعل ما يفعله احلاج غري الطواف بالبيت كما أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم عائشة 
  وأمساء بذلك . 

) يستحب ملن أراد اإلحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه فيأخذ ما تدعو احلاجة ٢
عليه . وألن النيب صلى اهللا عليه  مرحذه لئال حيتاج إىل أخذ ذلك بعد اإلحرام وهو مإىل أخ

كما ثبت يف الصحيحني عـن أيب  يف كل وقت وسلم شرع للمسلمني تعاهد هذه األشياء 
اخلتـان   : "الفطرة مخـس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : هريرة رضي اهللا عنه قال

ويف صحيح مسلم عن أنـس   ١ر ونتف اآلباط"اب وقلم األظفواالستحداد وقص الشار
قِّرضي اهللا عنه قال ور ونتف اإلبط وحلق العانـة أن ال  فالنا يف قص الشارب وقلم األظ ت

لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه  وقَّت :نترك ذلك أكثر من أربعني ليلة وأخرجه النسائي بلفظ 
ذي بلفظ النسائي . وأما الرأس فال يشرع أخذ شئ وسلم . وأخرجه أمحد وأبو داود والترم

منه عند اإلحرام ال يف حق الرجال وال يف حق النساء . وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخـذ  
                                           

  متفق عليه .  ١
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ها وتوفريها ملا ثبت يف الصحيحني عن ابن عمـر  ؤشئ منها يف مجيع األوقات بل جيب إعفا

"خالفوا املشركني وفروا اللحى سلم قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و مارضي اهللا عنه
قـال   : عنه قـال  رضي اهللا وأخرج مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة ١واحفوا الشوارب"

وقـد  "جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اـوس"  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
رضاهم لحى وعظمت املصيبة يف هذا العصر مبخالفة كثري من الناس هذه السنة وحماربتهم ل

نتسب إىل العلم والتعليم فإنا هللا وإنا إليـه راجعـون   يمبشاة الكفار والنساء وال سيما من 
ونسأل اهللا أن يهدينا وسائر املسلمني ملوافقة السنة والتمسك ا والدعوة إليها وإن رغـب  

  عنها األكثرون وحسبنا اهللا ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم . 
) يلبس الذكر إزاراً ورداءاً ويستحب أن يكونا أبيضني نظيفني ويستحب أن حيرم يف نعلني ٣

  . ٢"وليحرم أحدكم يف إزار ورداء ونعلني"لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وأما املرأة فيجوز هلا أن حترم يف ما شاءت من أسود أو أخضر أو غريها مع احلذر من التشبه 

   . بالرجال يف لباسهم
ينوي بقلبه الـدخول يف النسـك    ولبس ثياب اإلحرام ) بعد الفراغ من الغسل والتنظيف٤

"إمنا األعمال بالنيات وإمنـا  من حج أو عمرة لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم  هالذي يريد
لبيـك  { ويشرع له التلفظ مبا نوى فإن كانت نيته العمرة قـال  ،   ٣لكل امرئ ما نوى"

اللهم { أو  } لبيك حجاً{ ، وإن كانت نيته احلج قال  } م لبيك عمرةًالله{ أو  } عمرةً
 بـذلك  ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم فعل ذلك ، واألفضل أن يكون التلفظ} لبيك حجاً 

بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غريمها ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا أهل 
وانبعثت به من امليقات للسري . هذا هو األصح من أقوال أهـل  بعد ما استوى على راحلته 

العلم . وال يشرع له التلفظ مبا نوى إال يف اإلحرام خاصة لوروده عن النيب صلى اهللا عليـه  
وسلم . وأما الصالة والطواف وغريمها فينبغي له أن ال يتلفظ يف شئ منها بالنية فال يقول : 

                                           
  متفق عليه .  ١
  أخرجه اإلمام أمحد رمحه اهللا  ٢
  رواه البخاري ومسلم  ٣
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ت أن أطوف كذا بل التلفظ بذلك من البـدع احملدثـة   نويت أن أصلي كذا وكذا وال نوي

واجلهر بذلك أقبح وأشد إمثاً ولو كان التلفظ مشروعاً لبينه الرسول صلى اهللا عليه وسـلم  
وأوضحه لألمة بفعله أو قوله ولسبق إليه السلف الصاحل فلما مل ينقل ذلك عن النيب صلى اهللا 

أنه بدعة وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  عليه وسلم وال عن أصحابه رضي اهللا عنهم علم
  أخرجه مسلم يف صحيحه .  "وشر األمور حمدثاا وكل بدعة ضاللة"

) إن خاف احملرم أن ال يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضاً أو خائفاً من عدو وحنوه ٥
استحب له أن يقول عند إحرامه "فإن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين" حلديث ضباعة 

اهللا إين أريد احلج وأنا شاكية فقال هلا النيب  لرضي اهللا عنها أا قالت يا رسو نت الزبريب
. وفائدة هذا الشرط أن ١"حجي واشترطي أن حملي حيث حبستينصلى اهللا عليه وسلم "

احملرم إذا عرض له ما مينعه من متام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل وال شئ 
مل يشترط مث حصل عليه حادث مينعه من التمام إن أمكنه الصرب لعله  عليه (و) "إذا كان

يزول أثر احلادث مث يكمل صرب وإن مل يتمكن من ذلك فهو حمصر على الصحيح واهللا قال 
) سورة البقرة والصواب أن ١٩٦{ فَإِنْ أُحصرتم فَما استيسر من الْهديِ } (: يف احملصر

و ويكون بغري العدو فيهدي وحيلق أو يقصر ويتحلل هذا هو حكم اإلحصار يكون بالعد
احملصر يذبح ذبيحة يف حمله الذي أحصر فيه سواء كان يف احلرم أو يف احلل ويعطيها للفقراء 
يف حمله ولو كان خارج احلرم فإن مل يتيسر حوله أحد نقلت إىل فقراء احلرم أو إىل من حوله 

لقرى مث حيلق أو يقصر ويتحلل فإن مل يستطع اهلدي صام من الفقراء أو إىل فقراء بعض ا
  .  ٢عشرة أيام مث حلق أو قصر وحتلل"

  - واملسجد احلرام ما يفعله احلاج عند دخوله مكة -
  

  إذا وصل احملرم إىل مكة (فعل اآليت) : 

                                           
  متفق عليه  ١
  ) .١/١١٤-٥( ز ، الطيار جمموع فتاوى ابن با   ٢
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  ) استحب له أن يغتسل قبل دخوهلا ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم فعل ذلك . ١
إىل املسجد احلرام سن له تقدمي رجله اليمىن ويقول "بسم اهللا والصالة والسالم ) إذا وصل ٢

على رسول اهللا أعوذ باهللا العظيم وبوجهه الكرمي وسلطانه القدمي من الشيطان الرجيم اللهم 
  .   افتح يل أبواب رمحتك"

ـ  ن ويقول ذلك عند دخول سائر املساجد وليس لدخول املسجد احلرام ذكر خيصه ثابت ع
  النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما أعلم . 

  
  ( الطواف )

  (تنبيهات مهمة قبل الشروع يف الطواف) 
  . له ) يكون (احملرم) حال الطواف متطهراً من األحداث واألخباث خاضعاً لربه متواضعاً ١

حاضت املرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة مل تطف بالبيت وال بني الصفا واملروة  إن) ٢
 تتطهر ، فإذا تطهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها ومتت عمرا بذلك . فإن مل حىت

تطهر قبل يوم التروية أحرمت باحلج من مكاا الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إىل 
بني احلج والعمرة وتفعل ما يفعله احلاج من الوقوف بعرفه وعنـد   مىن وتصري بذلك قارنةً
وحنر اهلدي والتقصري . فإذا طهرت طافت  ورمي اجلمار زدلفة ومىناملشعر احلرام واملبيت مب

أجزأها ذلك عن حجهـا   بني الصفا واملروة طوافاً واحداً وسعياً واحداً . وسعت بالبيت و
وعمرا مجيعاً حلديث عائشة رضي اهللا عنها أا حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال هلا النيب 

  . ١يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت حىت تطهري" "افعلي ماصلى اهللا عليه وسلم 
النفساء اجلمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل هلا كل شئ حرم  وأوإذا رمت احلائض 

عليها باإلحرام كالطيب وحنوه إال الزوج حىت تكمل حجها كغريها من النساء الطاهرات ، 
  فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل هلا زوجها . 

                                           
  متفق عليه  ١
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الرمل واالضطباع يف غري هذا الطواف وال يف السعي وال للنساء ألن النيب صلى  ) ال يشرع٣

  اهللا عليه وسلم مل يفعل الرمل واالضطباع إال يف طوافه األول الذي أتى به حني قدم مكة . 
) ال جيب يف هذا الطواف وال غريه من األطوفة وال يف السعي ذكر خمصوص وال دعـاء  ٤

بعض الناس من ختصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار خمصوص . وأما ما أحدثه 
  خمصوصة أو أدعية خمصوصة فال أصل له . 

) ال بأس بالطواف من وراء زمزم واملقام وال سيما عند الزحام واملسجد كله حمل للطواف ٥
  تيسر ذلك .  إنولو طاف يف أروقة املسجد أجزأه ذلك . ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل 

ك يف عدد األشواط بىن على اليقني وهو األقل فإذا شك هل طاف ثالثة أشواط أو ) إن ش٦
  .  ١أربعة جعلها ثالثة وهكذا يفعل يف السعي

) مما ينبغي إنكاره على النساء وحتذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر ٧
ها من احلاالت اليت خيتلط وهن عورة . فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف وغري

فيها النساء مع الرجال ألن عورة وفتنة . ووجه املرأة هو أظهر زينتها فال جيوز هلا إبـداؤه  
. فال ) سورة النــور٣١{ولَا يبدين زِينتهن إِلَّا لبعولَتهِن } ( إال حملارمها . لقول اهللا تعاىل

يراهن أحد من الرجـال وإذا مل   كان جر األسود إذاجيوز هلن كشف الوجه عند تقبيل احل
يتيسر هلن فسحة الستالم احلجر وتقبيله فال جيوز هلن مزامحة الرجال ، بل يطفن من ورائهم 

  وذلك خري هلن وأعظم أجراً من الطواف قرب الكعبة حال مزامحة الرجال . 
  

                                           
هذا إذا كان الشك يف أثناء الطواف ومل يغلب على ظنه شئ فإن غلب على ظنه شئ عمل به وأما إذا كان الشك    ١

  بعد الطواف فإنه ال يلتفت إليه وميضي يف حجه وعمرته .
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  ( صفة الطواف )

  
بل أن يشرع يف الطواف إن كان متمتعاً أو معتمراً إذا وصل (احملرم) إىل الكعبة قطع التلبية ق

مث قصد احلجر األسود واستقبله مث يستلمه بيمنه ويقبله إن تيسر ذلك وال يؤذي الناس 
. فإن شق التقبيل  أو يقول "اهللا اكرب" باملزامحة ويقول عند استالمه بسم اهللا واهللا أكرب

. فإن شق استالمه أشار إليه وقال اهللا   بهوقبل ما استلمه  أو حنومها عصاباستلمه بيده أو 
. ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من  به يشريأكرب وال يقبل ما 

. وجيعل مثل الصالة غري أنه رخص فيه يف الكالم  احلدث األصغر واألكرب ألن الطواف
اً بك وتصديقاً بكتابك البيت عن يساره حال الطواف وإن قال يف ابتداء طوافه ، اللهم إميان

ووفاًء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم فهو حسن ألن ذلك قد روي 
ول من عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ويطوف سبعة أشواط ويرمل يف مجيع الثالثة اُأل

تعاً الطواف األول ، وهو الطواف الذي يأيت به أول ما يقدم مكة سواء كان معتمراً أو متم
كل شوط  يبتدئأو حمرماً باحلج وحده أو قارناً بينه وبني العمرة . وميشي يف األربعة الباقية 

طى . ويستحب له أن مل هو اإلسراع يف املشي مع مقاربة اخلُرباحلجر األسود وخيتم به . وال
ضطباع أن جيعل وسط الرداء حتت منكبه يضطبع يف مجيع هذا الطواف دون غريه . واال

مين وطرفيه على عاتقه األيسر . ويستحب له أن يكثر يف طوافه من ذكر اهللا والدعاء وإن األ
بسم اهللا { قرأ فيه شيئاً من القرآن فحسن . فإذا حاذى الركن اليماين استلمه بيمينه وقال : 

وال يقبله فإن شق عليه استالمه تركه ومضى يف طوافه وال يشري إليه وال يكرب } واهللا أكرب 
حماذاته ألن ذلك مل يثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما نعلم . ويستحب له أن  عند

يقول بني الركن اليماين واحلجر األسود { ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي اآلخرة حسنةً وقنا 
  . ) سورة البقرة٢٠١عذَاب النارِ} (
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. فإن مل يتيسر استالمه } اهللا أكرب { لمه وقبله وقال وكلما حاذى احلجر األسود است 

وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكرب . وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على 
  كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعيت الطواف . 

لزحـام   تيسر ذلك وإن مل يتيسر ذلك إنفإذا فرغ من الطواف صلى ركعتني خلف املقام 
وحنوه صالمها يف أي موضع من املسجد ، ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاحتة "قل يـا أيهـا   

يف الركعة الثانية هذا هو األفضل وان قرأ  قل هو اهللا أحد"" و " يف الركعة األوىل الكافرون
هللا مث يقصد احلجر األسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك اقتداء بالنيب صلى افال بأس  ابغريمه

  عليه وسلم يف ذلك . 
  (صفة السعي) 

  
مث خيرج (احملرم) إىل الصفا من بابه فريقاه أو يقف عنده والرقي على الصفا أفضل إن تيسر 

{إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعآئرِ اللّه فَمن حج الْبيت :قوله تعاىل بدء الشوط األول ويقرأ عند 
فَالَ ج رمتأَوِ اع) {يملع راكش ا فَإِنَّ اللّهريخ عطَون تما وبِهِم فطَّوأَن ي هلَيع اح١٥٨ن (

ال إله إال وحيمد اهللا ويكربه ويقول :على الصفا ويستحب أن يستقبل القبلة ،  سورة البقرة
ي ومييت وهو على له امللك وله احلمد حي، اهللا أكرب ال إله إال اهللا وحده ال شريك له اهللا و

كل شئ قدير ال إله إال اهللا وحده أجنز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده . مث يدعو 
مبا تيسر من الدعاء ، رافعاً يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء ثالث مرات ، مث يرتل فيمشي 

الثاين . إىل املروة حىت يصل إىل العلم األول فيسرع الرجل يف املشي إىل أن يصل إىل العلم 
أما املرأة فال يشرع هلا اإلسراع بني العلمني ألا عورة وإمنا املشروع هلا املشي يف السعي 

عندها والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك ويقول ويفعل  كله .مث ميشي فريقى املروة أو يقف
فَا والْمروةَ {إِنَّ الصماعدا قراءة اآلية وهي قوله تعاىلوفعل على الصفا  على املروة كما قال
) { رِ اللّهآئعن شفهذا إمنا يشرع عند الصعود إىل الصفا يف الشوط  ) سورة البقرة١٥٨م

. مث يرتل فيمشي يف موضع مشيه ويسرع يف األول فقط تأسيا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم 
.  شوطورجوعه  شوطموضع اإلسراع حىت يصل إىل الصفا ، يفعل ذلك سبع مرات ذهابه 
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ويستحب أن  ١"خذوا عين مناسككم"ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم فعل ما ذكر وقال 

.  من احلدث األكرب واألصغر يكثر يف سعيه من الذكر والدعاء مبا تيسر وأن يكون متطهراً
ولو سعى على غري طهارة أجزأه ذلك . وهكذا لو حاضت املرأة أو نفست بعد الطواف 

  لطهارة ليست شرطاً يف السعي وإمنا هي مستحبة كما تقدم.سعت وأجزأها ذلك ، ألن ا
فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره واحللق للرجل أفضل ، فإن قصر وترك احللق للحج  

فالتقصري يف حقه افضل ليحلق بقية رأسه  إذا كان قدومه مكة قريباً من وقت احلجوفحسن 
و وأصحابه مكة يف رابع ذي احلجة أمر من ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا قدم ه يف احلج

مل يسق اهلدي أن حيل ويقصر ومل يأمرهم باحللق . وال بد يف التقصري من تعميم الرأس وال 
يكفي تقصري بعضه كما أن حلق بعضه ال يكفي ، واملرأة ال يشرع هلا إال التقصري واملشروع 

س اإلصبع وال تأخذ املرأة زيادة على هلا أن تأخذ من كل ضفرية قد أمنلة فأقل واألمنلة هي رأ
  ذلك . 

  
  ( تنبيهات مهمة ) 

  
له كل شئ حرم عليه باإلحرام   وحل واحلمد هللا ، ) إذا فعل احملرم ما ذكر فقد متت عمرته١

إال أن يكون قد ساق اهلدي من احلل فإنه يبقى على إحرامه حىت حيل من احلـج والعمـرة   
  مجيعاً . 

  
عمـرة  ال إىل له أن يفسخ إحرامـه  اً أو باحلج والعمرة مجيعاً فيسن) من أحرم باحلج مفرد٢

ويفعل ما يفعله املتمتع إال أن يكون قد ساق اهلدي ألن النيب صلى اهللا عليه وسـلم أمـر   
  . ٢"معكم ألحللتلوال أين سقت اهلدي أصحابه بذلك وقال "

  
                                           

  رواه مسلم وأبو داود ١
  رواه البخاري ومسلم   ٢
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  (أعمال احلج يف اليوم الثامن)

  
ثامن من ذي احلجة استحب للمحلني مبكة ومن أراد احلج من ) إذا كان يوم التروية وهو ال١

أهلها اإلحرام باحلج من مساكنهم ألن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أقاموا بـاألبطح  
ومل يأمرهم النيب صـلى اهللا   ،وأحرموا باحلج منه يوم التروية عن أمره صلى اهللا عليه وسلم 

وكذا مل يأمرهم بطـواف   ،عنده أو عند امليزاب  عليه وسلم أن يذهبوا إىل البيت فيحرموا
الوداع عند خروجهم إىل مىن ولو كان ذلك مشروعاً لعلمهم إياه واخلري كله يف اتباع النيب 

  صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم . 
) يستحب (للحاج) أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه باحلج كما يفعل ذلك عند ٢

  امليقات . إحرامه من 
 ،) بعد إحرامهم باحلج يسن هلم التوجه إىل مىن قبل الزوال أو بعده مـن يـوم الترويـة    ٣

مبىن الظهر والعصر واملغرب والعشـاء   اويصلو ،ويكثروا من التلبية إىل أن يرموا مجرة العقبة 
قصران والفجر ، والسنة أن يصلوا كل صالة يف وقتها قصراً بال مجع إال املغرب والفجر ال ي

ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى بالناس من أهـل   ،، وال فرق بني أهل مكة أو غريهم 
مكة وغريهم مبىن وعرفة ومزدلفة قصراً ومل يأمر أهل مكة باإلمتام ولو كان واجباً علـيهم  

  لبينه هلم . 
  

  اليوم التاسع )يوم عرفة وهو ( أعمال احلج يف 
  
ويسن أن يرتلوا بنمـرة   ةة يتوجه احلاج من مىن إىل عرفالشمس من يوم عرف عول) بعد ط١

  تيسر ذلك لفعله صلى اهللا عليه وسلم .  نإىل الزوال إ
) إذا زالت الشمس سن لإلمام أو نائبه أن خيطب الناس خطبة تناسب احلال ، يبني فيها ما ٢

له يف كـل  يشرع للحاج يف هذا اليوم وبعده ويأمرهم فيها بتقوى اهللا وتوحيده واإلخالص 
األعمال وحيذرهم من حمارمه ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه 
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بالنيب صلى اهللا عليه وسـلم يف   إقتداًءوسلم واحلكم ما والتحاكم إليهما يف كل األمور . 

  ذلك كله . 
لفعله صلى اهللا ) يصلون الظهر والعصر قصراً ومجعاً يف وقت األوىل بأذان واحد وإقامتني ٣

  .  رضي اهللا عنه عليه وسلم . رواه مسلم من حديث جابر
" إذا مل يقف احلاج يف عرفة  )و( كلها موقف إال بطن عرنةوعرفة ) مث يقف الناس بعرفة ٤

"احلج عرفة فمن أدرك عرفة وسلم  وآله له لقول النيب صلى اهللا عليه وقت الوقوف فال حج
وزمن الوقوف ما بعد الزوال من يوم عرفة إىل  ١"أدرك احلجبليل قبل أن يطلع الفجر فقد 

  طلوع الفجر من ليلة النحر هذا هو امع عليه بني أهل العلم . 
الوقوف فيـه إذا مل   ئأما قبل الزوال ففيه خالف بني أهل العلم واألكثرون على أنه ال جيز

يالً أجزأه ذلك واألفضـل أن  يقف بعد الزوال وال يف الليل ومن وقف اراً بعد الزوال أو ل
قبل  االنصرافيقف اراً بعد صالة الظهر والعصر مجع تقدمي إىل غروب الشمس وال جيوز 

الغروب ملن وقف اراً فإن فعل ذلك فعليه دم عند أكثر أهل العلم لكونه ترك واجباً وهـو  
  . ٢اجلمع يف الوقوف بني الليل والنهار ملن وقف اراً "

بال القبلة وجبل الرمحة إن تيسر ذلك ، فإن مل يتيسر استقباهلما اسـتقبل  ) يستحب استق٥
  القبلة ، وإن مل يستقبل اجلبل . 

والتضـرع   ودعائه ) يستحب للحاج يف هذا املوقف أن جيتهد يف ذكر اهللا سبحانه وتعاىل٦
  إليه . ويرفع يديه حال الدعاء ، وإن لىب أو قرأ شيئاً من القرآن فحسن . 

املسلم يف هذا املوقف خمبتاً لربه سبحانه متواضعاً له خاضعاً جلنابه منكسراً بـني   ) يكون٧
يديه يرجو رمحته ومغفرته وخياف عذابه ومقته وحياسب نفسه وجيدد توبة نصوحا . ألن هذا 
يوم عظيم وجممع كبري جيود اهللا فيه على عباده ويباهي م مالئكته ويكثر فيه العتق من النار  

يوم  رئيالشيطان يف يوم هو فيه أدحر وال أصغر وال أحقر منه يف يوم عرفة إال ما  يرىوما 

                                           
  ننرواه أمحد وأهل الس  ١
  )١/١٣٩-٥جمموع فتاوى الشيخ بن باز (  ٢
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عتاقـه ومغفرتـه . ويف   إبدر وذلك ملا يرى من جود اهللا على عباده وإحسانه إليهم وكثرة 

"ما من يوم أكثر صحيح مسلم عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
يه عبداً من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو مث يباهي م املالئكة فيقول ما من أن يعتق اهللا ف

. فينبغي للمسلمني أن يروا اهللا من أنفسهم خرياً وأن يهينوا عدوهم الشـيطان  أراد هؤالء" 
  وحيزنوه بكثرة الذكر والدعاء ومالزمة التوبة واالستغفار من مجيع الذنوب واخلطايا . 

   هذا املوقف مشتغلني بالذكر والدعاء والتضرع إىل أن تغرب ) ال يزال احلجاج يف٨
الشمس فإذا غربت انصرفوا إىل مزدلفة بسكينة ووقار وأكثروا من التلبية وأسرعوا يف املتسع 
. لفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم . وال جيوز االنصراف قبل الغروب ألن النيب صلى اهللا عليه 

من على من انصرف "(و)  ١عين مناسككم" ا"خذول وسلم وقف حىت غربت الشمس وقا
قبل الغروب فدية عند أكثر أهل العلم إال أن يعود إليها ليالً فتسقط عنه الفدية وهي دم عرفة 

  . ٢"يوزع ملساكني احلرم 

                                           
 رواه مسلم وأبو داود ١
  )١/١٤٠-٥جمموع فتاوى الشيخ بن باز (  ٢
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  ( أدعية جامعة وأذكار نافعة يف يوم عرفة )

  
له امللك وله ، له  أن يكثر من قول "ال إله إال اهللا وحده ال شريك ) للحاج( يسن 

احلمد حييي ومييت وهو على كل شئ قدير : ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
"خري الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي ال إله إال اهللا وحده ال 

ـ  ١له امللك وله احلمد حيي ومييت وهو على كل شئ قدير ، شريك له ال وصح عنه أن ق
. فينبغـي  ٢"أحب الكالم إىل اهللا أربع سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكـرب" 

اإلكثار من هذا الذكر وتكراره خبشوع وحضور قلب وينبغي اإلكثار أيضاً مـن األذكـار   
يف هذا اليـوم العظـيم   وواألدعية الواردة يف الشرع يف كل وقت وال سيما يف هذا املوضع 

  مع الذكر والدعاء ومن ذلك : وخيتار جوا
  سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم .  ٠
٠) {نيمالظَّال نم ي كُنتإِن كانحبس إِلَّا أَنت لَّا إِلَه }ال إله إال اهللا وال  ٠) سورة األنبياء٨٧

له الدين ولو كره    نعبد إال إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء احلسن ال إله إال اهللا خملصني
  الكافرون . 

  ال حول وال قوة إال باهللا .  ٠
  . ) سورة البقرة٢٠١{ ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي اآلخرة حسنةً وقنا عذَاب النارِ} ( ٠
  اللهم أصلح يل ديين الذي هو عصمة أمري وأصلح يل دنياي اليت فيها معاشي وأصلح يل  ٠

  معادي واجعل احلياة زيادة يل يف كل خري واملوت راحة يل من كل شر .  فيهااليت  آخريت
  أعوذ باهللا من جهد البالء ودرك الشقاء وسوء القضاء ومشاتة األعداء . ٠
اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن ومن العجز والكسل ومن اجلنب والبخل ومن املـأمث   ٠

  ر الرجال . واملغرم ومن غلبة الدين وقه

                                           
  رواه الترمذي  ١
  رواه مسلم  ٢
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  األسقام . سيئومن  واجلذام أعوذ بك اللهم من الربص واجلنون ٠
   اللهم إين أسألك العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة  ٠
اللهم إين أسألك العفو والعافية يف ديين ودنياي وأهلي ومايل اللهم استر عورايت وآمـن   ٠

 مشـايل ومـن فـوقي وأعـوذ     روعايت واحفظين من بني يدي ومن خلفي وعن مييين وعن 
  بعظمتك أن أغتال من حتيت . 

  يف أمري وما أنت أعلم به مين .  وإسرايفاللهم اغفر يل خطيئيت وجهلي  ٠
  اللهم اغفر يل جدي وهزيل وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي .  ٠
                                                     اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مين أنت  مالله ٠

  املقدم وأنت املؤخر وأنت على كل شئ قدير .
شكر نعمتـك وحسـن    وأسألكاللهم إين أسألك الثبات يف األمر والعزمية على الرشد  ٠

من خري ما تعلم وأعوذ بك من شر مـا   وأسألكقلباً سليماً ولساناً صادقاً  وأسألكعبادتك 
  ملا تعلم إنك عالم الغيوب .  تعلم واستغفرك

اللهم رب النيب حممد عليه الصالة والسالم اغفر يل ذنيب وأذهب غيظ قليب وأعذين مـن   ٠
  مضالت الفنت ما أبقيتين . 

الق احلـب  فورب األرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شئ  السمواتاللهم رب  ٠
كل شئ أنت آخذ بناصيته أنـت   والنوى مرتل التوراة واإلجنيل والقرآن أعوذ بك من شر

األول فليس قبلك شئ وأنت اآلخر فليس بعدك شئ وأنت الظاهر فليس فوقك شئ وأنت 
الباطن فليس دونك شئ أقض عين الدين وأغنين من الفقر . اللهم أعط نفسي تقواها وزكها 

  أنت خري من زكاها أنت وليها وموالها . 
عوذ بك من اجلنب واهلرم والبخل وأعوذ بك من اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل وأ ٠

  عذاب القرب . 
اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك  ٠

  أنت احلي الذي ال ميوت واجلن واإلنس ميوتون . ، أن تضلين ال إله إال أنت 
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ال تشبع ومن دعوة ال اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع ومن قلب ال خيشع ومن نفس  ٠

  يستجاب هلا . 
  اللهم جنبين منكرات األخالق واألعمال واألهواء واألدواء .  ٠
  اللهم أهلمين رشدي وأعذين من شر نفسي .  ٠
  اللهم أكفين حباللك عن حرامك وأغنين بفضلك عمن سواك .  ٠
  اهلدى والتقى والعفاف والغىن .  أسألكاللهم إين  ٠
  اهلدى والسداد .  أسألكاللهم إين  ٠
وأعوذ بك ، ما علمت منه وما مل أعلم ، عاجله وآجله ، من اخلري كله  أسألكاللهم إين  ٠

من خري ما سألك منه  ، وأسألكما علمت منه وما مل أعلم ، من الشر كله عاجله وآجله 
وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك ، عبدك ونبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم 

  مد صلى اهللا عليه وسلم . حم
وأعوذ بك من النار وما قـرب  ، اجلنة وما قرب إليها من قول أو عمل  أسألكاللهم إين  ٠

ال إله إال اهللا وحده ال ، أن جتعل كل قضاء قضيته يل خرياً  ، وأسألكإليها من قول أو عمل 
  قدير .  حيي ومييت بيده اخلري وهو على كل شئ، له امللك وله احلمد  ، شريك له

  سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم .  ٠
اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنـك   ٠

 محيد جميد وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
  يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار .  آتـناربنا ، محيد جميد 

يستحب يف هذا املوقف العظيم أن يكرر احلاج ما تقدم من األذكار واألدعية وما كان يف و
معناها من الذكر والدعاء والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم . ويلح يف الدعاء ويسأل 

ا واآلخرة . وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثالثاً ، ربه من خريي الدني
  فينبغي التأسي به يف ذلك عليه الصالة والسالم . 
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  املبيت مبزدلفة )أعمال ليلة ( 

والعشاء ركعتني  ركعات ) إذا وصلوا (أي احلجاج) إىل مزدلفة صلوا ا املغرب ثالث١
سواء وصلوا إىل  ،وهلا لفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم مجعاً بأذان وإقامتني من حني وص

مزدلفة يف وقت املغرب أو بعد دخول وقت العشاء (و) "الصالة تصح يف كل مكان إال ما 
 ١"جعلت يل األرض مسجداً وطهوراً "اهللا عليه وسلم  قال صلى استثناه الشارع كما

مزدلفة حيث أمكنه ذلك قبل ولكن املشروع للحاج أن يصلي املغرب والعشاء مجعاً يف 
ا أي مكان كان ومل جيز له تأخريمهبنصف الليل فإن مل يتيسر له ذلك لزحام أو غريه صالها 

{ إِنَّ الصالَةَ كَانت علَى الْمؤمنِني كتابا موقُوتا} :إىل ما بعد نصف الليل لقوله تعاىل
" وقت وسلم وآله له صلى اهللا عليه أي مفروضاً يف األوقات لقو،  ) سورة النساء١٠٣(

حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا  منرواه مسلم  العشاء إىل نصف الليل "
  . ٢عنهما"

) يبيت احلاج يف هذه الليلة مبزدلفة . وجيوز للضعفة من النساء والصـبيان وحنـوهم أن   ٢
د رخص النيب صلى اهللا عليه يدفعوا إىل مىن آخر الليل حلديث عائشة وأم سلمة وغريمها "وق

وسلم ليلة مزدلفة للضعفة أن ينصرفوا إىل مىن بليل فدل ذلك على أنه ال حرج علـى  وآله 
الضعفة من النساء واملرضى والشيوخ ومن تبعهم يف التوجه من مزدلفة إىل مىن يف النصـف  

اجلمرة ليالً كما األخري من الليل عمالً بالرخصة وحذرا من مشقة الزمحة وجيوز هلم أن يرموا 
"ومن دفع مـع الضـعفة    ٣ثبت ذلك عن أم سلمة وأمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما"

والنساء من احملارم والسائقني وغريهم فحكمه حكمهم جيزئه أن يرمي يف آخر الليـل مـع   
  ، وأما غريهم من احلجاج فيتأكد يف حقهم أن يقيموا ا إىل أن يصلوا الفجر .  ٤النساء"

يستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر اهللا وتكبريه ف يقفوا (بعد الصالة) عند املشعر احلرام . ) مث٣
والدعاء إىل أن يسفروا جداً ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء وحيثما وقفوا من مزدلفة 
أجزأهم ذلك وال جيب عليهم القرب من املشعر وال صعوده لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

                                           
  رواه البخاري .   ١
  ) .١/١٤٩-٥( ، الطيارجمموع فتاوى بن باز   ٢
  ) .١/٣٥-٥( ، الطيار جمموع فتاوى ابن باز  ٣
  ) .٢/٢٢١-٥(، الطيار ز جمموع فتاوى ابن با  ٤
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ـ وج هرواه مسلم يف صحيح كلها موقف" عموج –يعين على املشعر  – اهاهن"وقفت  مع 

  هي مزدلفة . 
فإذا  ،) إذا أسفروا جداً انصرفوا إىل مىن قبل طلوع الشمس وأكثروا من التلبية يف سريهم ٤

راً استحب اإلسراع قليالً . وصلوا حمس  
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  ( تنبيه )

إىل مزدلفـة قبـل الصـالة     موصوهل ر من حنيما يفعله بعض العامة من لقط حصى اجلما
له . والنيب صلى اهللا عليه وسـلم مل   واعتقاد كثري منهم أن ذلك مشروع فهو غلط ال أصل

صى إال بعد انصرافه من املشعر إىل مىن ، ومن أي موضع لقط احلصى احليأمر أن يلتقط له 
والسنة التقاط سبع يف هـذا  أجزأه ذلك . وال يتعني لقطه من مزدلفة بل جيوز لقطه من مىن 

اليوم يرمي ا مجرة العقبة ، اقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم أما يف األيام الثالثة فيلتقط من 
مىن كل يوم إحدى وعشرين حصاة يرمي ا اجلمار الثالث وال يستحب غسل احلصى بل 

م وأصحابه وال يرمي يرمي به من غري غسل . ألن ذلك مل ينقل عن النيب صلى اهللا عليه وسل
  حبصى قد رمى به . 

  
  (أعمال احلج يف يوم النحر وهو اليوم العاشر) 

  
 م) إذا وصلوا (أي احلجاج) مىن قطعوا التلبية عند مجرة العقبة مث رموها من حني وصـوهل ١

كل حصاة ويكرب . ويستحب أن يرميها مـن  رمي بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند 
لكعبة عن يساره ومىن عن ميينه لفعل النيب صلى اهللا عليه وسـلم . وإن  بطن الوادي وجيعل ا

رماها من اجلوانب األخرى أجزأه ذلك إذا وقع احلصى يف املرمى ، وال يشترط بقاء احلصى 
يف املرمى مث خرجت منه أجـزأت يف   اةفلو وقعت احلص فيه شترط وقوعهامليف املرمى وإمنا 

. ويكون } شرح املهذب { ح بذلك النووي رمحه اهللا يف ظاهر كالم أهل العلم . وممن صر
  حصى اجلمار مثل حصى اخلذف وهو أكرب من احلمص قليالً . 

) بعد الرمي ينحر هديه ويستحب أن يقول عند حنره أو ذحبه "بسم اهللا واهللا أكرب اللـهم  ٢
سرى وذبح البقر هذا منك ولك" ويوجهه إىل القبلة ، والسنة حنر اإلبل قائمة معقولة يدها الي

والغنم  على جنبها األيسر ، ولو ذبح إىل غري القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته ألن التوجيه 
هدي ويتصـدق  إىل القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب . ويستحب أن يأكل من هديه وي

وميتد وقت الـذبح  ، ـج) سورة احل٢٨{فَكُلُوا منها وأَطْعموا الْبائس الْفَقري} (:لقوله تعاىل
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إىل غروب مشس اليوم الثالث من أيام التشريق يف أصح أقوال أهل العلم . فتكون مدة الذبح 

  يوم النحر وثالثة أيام بعده . 
وجيب على احلاج إذا كان متمتعاً أو قارناً ومل يكن من حاضري املسجد احلرام دم . وهو 

ذلك من مال حالل و كسب طيب ، ألن  شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة . وجيب أن يكون
اهللا تعاىل طيب ال يقبل إال طيباً ، وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هدياً أو غريه ، 

أو غريهم إذا يسر اهللا له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما يف أيدي  اسواء كانوا ملوك
عليه وسلم يف ذم السؤال وعيبه ومدح  الناس ملا جاء يف األحاديث الكثرية عن النيب صلى اهللا

من تركه . فإن عجز املتمتع والقارن عن اهلدي وجب عليه أن يصوم ثالثة أيام يف احلج 
وسبعة إذا رجع إىل أهله . وهو خمري يف صيام الثالثة ، إن شاء صامها قبل يوم النحر ، وإن 

من تشاء صامها يف أيام التشريق الثالثة . قال تعاىل { فَم رسيتا اسفَم جإِلَى الْح ةرمبِالْع عت
ةٌ ذَلك من الْهديِ فَمن لَّم يجِد فَصيام ثَالثَة أَيامٍ في الْحج وسبعة إِذَا رجعتم تلْك عشرةٌ كَاملَ

اتامِ ورالْح جِدسرِي الْماضح لُهأَه كُني ن لَّممقَابِ} لالْع يددش واْ أَنَّ اللّهلَماعو قُواْ اللّه
  ) سورة البقرة.١٩٦(
"مل يرخص يف أيام التشريق قاال  رضي اهللا عنهم ويف صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر 

وهذا يف حكم املرفوع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم  أن يصمن إال ملن مل جيد اهلدي"
األيام الثالثة على يوم عرفة ليكون يف عرفة مفطراً ألن النيب صلى اهللا  واألفضل أن يقدم صوم

عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطراً وى عن صوم يوم عرفة بعرفة ، وألن الفطر يف هذا اليوم 
متتابعة ومتفرقة ، وكذا  املذكورة أنشط له على الذكر والدعاء . وجيوز صوم الثالثة األيام

ليه التتابع فيها ، بل جيوز صومها جمتمعة ومتفرقة ألن اهللا سبحانه مل صوم السبعة ال جيب ع
إىل أن  ةيشرط التتابع فيها وكذا رسوله عليه الصالة والسالم ، واألفضل تأخري صوم السبع

) { متعجإِذَا ر ةعبسو }والصوم للعاجز ،   ) سورة البقرة١٩٦يرجع إىل أهله لقوله تعاىل
من سؤال امللوك وغريهم هدياً يذحبه عن نفسه ، ومن أعطي هدياً أو غريه عن اهلدي أفضل 
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من غري مسألة وال إشراف نفس فال بأس به ولو كان حاجاً عن غريه أي إذا مل يشترط عليه 
أهل النيابة شراء اهلدي من املال املدفوع له ، وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال احلكومة 

ن باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب فهذا الشك يف حترميه ألنه م أو غريها شيئاً من اهلدي
  بالكذب ، عافانا اهللا واملسلمني من ذلك .  التأكل

) بعد حنر اهلدي أو ذحبه حيلق رأسه أو يقصره واحللق أفضل ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ٣
صـري بعـض   دعا بالرمحة واملغفرة للمحلقني ثالث مرات وللمقصرين واحدة وال يكفي تق

  الرأس بل ال بد من تقصريه كله كاحللق واملرأة تقصر من كل ضفرية قد أمنلة فأقل . 
) بعد رمي مجرة العقبة واحللق أو التقصري يباح للمحرم كل شئ حرم عليه بـاإلحرام إال  ٤

  التحلل األول . ب : النساء ويسمى هذا التحلل
ىل مكة ليطوف طواف اإلفاضة حلديث ) يسن (للحاج) بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إ٥

"كنت أطيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلحرامه قبل أن  تعائشة رضي اهللا عنها قال
أخرجه البخاري ومسلم . ويسمى هذا الطواف طواف  حيرم وحلله قبل أن يطوف بالبيت"

راد يف قوله امل واإلفاضة وطواف الزيارة وهو ركن من أركان احلج ال يتم احلج إال به وه
مفَثَهوا تقْضلْي يقِ} ( ١تعاىل{ثُمتالْع تيفُوا بِالْبطَّولْيو مهذُوروفُوا نلْيسورة احلـج. ٢٩و (  

) يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء مبا تيسر من الدعاء النـافع  ٦
يف صحيح مسلم عن أيب و عليه وسلموماء زمزم ملا شرب له كما روي عن النيب صلى اهللا 
"وشـفاء  زاد أبو داود   "إنه طعام طعم"ذر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف ماء زمزم 

  .  سقم"
وهذا  بني الصفا واملروة إن كان متمتعا ) بعد الطواف وصالة الركعتني خلف املقام يسعى٧

ل العلماء حلديث اقوأ أصح السعي حلجه والسعي األول لعمرته . وال يكفي سعي واحد يف
قالت : خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكرت احلديث  رضي اهللا عنها عائشة

من كان معه هدي فليهل باحلج مع العمرة مث ال حيل حىت حيل منهما مجيعاً" و"وفيه فقال 

                                           
  التفث : هو الوسخ الناتج عن إطالة الشعور واألظفار يف اإلحرام . ١
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طافوا طوافاً آخر  إىل أن قالت "فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا واملروة مث حلوا مث

مث طـافوا  ". وقوهلا رضي اهللا عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ١بعد أن رجعوا من مىن حلجهم"
تعين به الطواف بني الصفا واملروة على أصـح   "طوافاً آخر بعد أن رجعوا من مىن حلجهم

األقوال يف تفسري هذا احلديث . وأما قول من قال أرادت بذلك طواف اإلفاضـة فلـيس   
صحيح ألن طواف اإلفاضة ركن يف حق اجلميع وقد فعلوه وإمنا املراد بذلك مـا خيـص   ب

املتمتع وهو الطواف بني الصفا واملروة مرة ثانية بعد الرجوع من مىن لتكميل حجه . وذلك 
واضح حبمد اهللا وهو قول أكثر أهل العلم ويدل على صحة ذلك أيضاً ما رواه البخاري يف 

 لَّهئل عن متعة احلج فقال "أَماً به عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه سالصحيح تعليقاً جمزو
املهاجرون واألنصار وأزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع وأهللنا فلما قـدمنا  

 " "اجعلوا إهاللكم باحلج عمرة إال من قلد اهلديمكة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ا واملروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد اهلدي فإنه ال حيـل  فطفنا بالبيت وبالصف

حىت يبلغ اهلدي حمله مث أمرنا عشية التروية أن ل باحلج فإذا فرغنا من املناسك جئنا فطفنا 
  انتهى املقصود منه وهو صريح يف سعي املتمتع مرتني واهللا أعلم .  بالبيت وبالصفا واملروة"

وسلم وأصحابه مل  وآله سلم عن جابر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليهوأما ما رواه م
يطوفوا بني الصفا واملروة إال طوافاً واحداً طوافهم األول . فهو حممول على من ساق اهلدي 

وسلم حىت حلوا من  وآله من الصحابة . ألم بقوا على إحرامهم مع النيب صلى اهللا عليه
وسلم قد أهل باحلج والعمرة وأمر من ساق  وآلهالنيب صلى اهللا عليه احلج والعمرة مجيعاً و

اهلدي أن يهل باحلج مع العمرة وأن ال حيل حىت حيل منهما مجيعاً والقارن بني احلج والعمرة 
ليس عليه إال سعي واحد كما دل عليه حديث جابر املذكور وغريه من األحاديث 

إحرامه إىل يوم النحر ليس عليه إال سعي واحد  الصحيحة . وهكذا من أفرد احلج وبقي على
. فإذا سعى القارن واملفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف اإلفاضة . 

 رضي اهللا عنهم عائشة وابن عباس وبني حديث جابر املذكور يوهذا هو اجلمع بني حديث
د هذا اجلمع أن حديثي وبذلك يزول التعارض وحيصل العمل باألحاديث كلها . ومما يؤي

عائشة وابن عباس حديثان صحيحان وقد أثبتا السعي الثاين يف حق املتمتع وظاهر حديث 
األصول ومصطلح احلديث  يواملثبت مقدم على النايف كما هو مقرر يف علمذلك جابر ينفي 

  . واهللا سبحانه وتعاىل املوفق للصواب وال حول وال قوة إال باهللا . 
                                           

  رواه البخاري ومسلم  ١
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  ( تنبيه ) 

  
يوم النحر كما ذكر . فيبدأ أوالً برمي مجرة  األربعة ) األفضل للحاج أن يرتب هذه األمور١

العقبة مث النحر مث احللق أو التقصري مث الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع وكذلك للمفرد 
والقارن إذا مل يسعيا مع طواف القدوم فإن قدم بعض هذه األمور على بعض أجزأه ذلـك  

خصة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك . ويدخل يف ذلك تقدمي السعي على لثبوت الر
الطواف ألنه من األمور اليت تفعل يوم النحر فدخل يف قول الصحايب فما سئل يومئذ عـن  

النسيان واجلهل فوجـب   هوألن ذلك مما يقع في"افعل وال حرج" إال قال  رخأو أُ مدشئ قُ
ا يف ذلك من التيسري والتسهيل وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليـه  دخوله يف هذا العموم مل

أخرجه أبو داود مـن حـديث    "ال حرج"وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال 
أسامة بن شريك بإسناد صحيح . فاتضح بذلك دخوله يف العموم من غري شك . واهللا املوفق 

 .  
والتقصري أثالثة . وهي رمي مجرة العقبة واحللق  ا التحلل التامللحاج ) األمور اليت حيصل ٢

له كل شئ حرم  ذكر آنفاً . فإذا فعل هذه الثالثة حل نوطواف اإلفاضة مع السعي بعده مل
عليه باإلحرام من النساء والطيب وغري ذلك . ومن فعل اثنني منها حل له كل شئ حـرم  

   التحلل األول .بعليه باإلحرام إال النساء . ويسمى هذا 
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  ( أعمال احلج يف أيام التشريق )

) بعد طواف اإلفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع احلجاج إىل مىن فيقيمون ا ثالثة أيام ١
يبيت فيه ليايل مىن فلم جيد شيئاً فال لبلياليها . (و) "إذا اجتهد احلاج يف التماس مكان يف مىن 

) سورة ١٦اتقُوا اللَّه ما استطَعتم } ({فَ:  عزوجل خارجها لقول اهللايف حرج عليه أن يرتل 
  .  ١وال فدية عليه من جهة ترك املبيت يف مىن لعدم قدرته عليه"، التغابن

  ) يرمون اجلمار الثالث يف كل يوم من األيام الثالثة بعد زوال الشمس . ٢
ريميها بسـبع  ) جيب الترتيب يف رميها فيبدأ باجلمرة األوىل وهي اليت تلي مسجد اخليف ف٣

عنها وجيعلـها عـن    يتقدم حصيات متعاقبات يرفع يده عند كل حصاة ويكرب . ويسن أن
يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع . مث يرمـي اجلمـرة الثانيـة    
كاألوىل . ويسن أن يتقدم قليالً بعد رميها وجيعلها عن ميينه ويستقبل القبلة ويرفـع يديـه   

  عندها .  قفا كثرياً . مث يرمي اجلمرة الثالثة وال يفيدعو
) يرمي (احلاج) اجلمرات يف اليوم الثاين من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها يف اليـوم  ٤

األول ويفعل عند األوىل والثانية كما فعل يف اليوم األول اقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم . 
أيام التشريق واجب من واجبات احلج . وكذا املبيت مبىن يف والرمي يف اليومني األولني من 

  الليلة األوىل والثانية واجب إال على السقاة والرعاة وحنوهم فال جيب .
   

  ( تنبيهات مهمة يف الرمي )
  

جيوز لويل الصيب العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه مجرة العقبة وسائر اجلمار بعد أن  )١
 البنت الصغرية العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها حلديث جـابر يرمي عن نفسه . وهكذا 

"حججنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعنا النساء والصـبيان  قال  رضي اهللا عنه
 أخرجه ابن ماجه .  فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم"

                                           
  ) .١/١٨١-٥جمموع فتاوى بن باز ( ١  
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ـ   )٢ اىل  جيوز للعاجز عن الرمي ملرض أو كرب سن أو محل أن يوكل من يرمي عنه لقولـه تع
�) { متطَعتا اسم قُوا اللَّهفَات}وهؤالء ال يستطيعون مزامحة الناس عند ،  ) سورة التغابن١٦

اجلمرات وزمن الرمي يفوت وال يشرع قضاؤه فجاز هلم أن يوكلوا خبالف غريه من املناسك 
 وأ ج فال ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجة نافلة ألن من أحرم بـاحل 

) ١٩٦نفلني لزمه إمتامها لقول اهللا تعاىل {وأَتمواْ الْحج والْعمـرةَ للّـه } (   االعمرة ولو كان
وزمن الطواف والسعي ال يفوت خبالف زمن الرمي . وأما الوقـوف بعرفـة   ، سورة البقرة

واضع ممكن واملبيت مبزدلفة ومىن فال شك أن زمنها يفوت . ولكن حصول العاجز يف هذه امل
وردت اإلستنابة فيه عن السلف الصاحل  قد ولو مع املشقة خبالف مباشرته للرمي  وألن الرمي

 يف حق املعذور خبالف غريه والعبادات توقيفية ليس ألحد أن يشرع منها شيئاً إال حبجه . 

جيوز للنائب أن يرمي عن نفسه مث عن مستنيبه كل مجرة من اجلمار الثالثـة وهـو يف     )٣
ف واحد وال جيب عليه أن يكمل رمي اجلمار الثالث عن نفسه مث يرجع فريمـي عـن   موق

مستنيبه يف أصح قويل العلماء لعدم الدليل املوجب لذلك وملا يف ذلك من املشقة واحلرج واهللا 
وقال  ، ) سورة احلـج٧٨سبحانه وتعاىل يقول{ وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍُ } (

 رسول اهللاوألن ذلك مل ينقل عن أصحاب  ١""يسروا وال تعسروايب صلى اهللا عليه وسلم الن
 صلى اهللا عليه وسلم حني رموا عن صبيام والعاجز منهم ولو فعلوا ذلك لنقل ألنه مما تتوافر

 على نقله  . واهللا أعلم  اهلمم

ال قبل الغروب هذا "جيوز الرمي بعد الغروب على الصحيح لكن السنة أن يرمي بعد الزو  )٤
 .  ٢هو األفضل إذا تيسر وإذا مل يتيسر فله الرمي بعد الغروب على الصحيح"

له ذلك وخيرج قبـل   بعد الرمي يف اليومني املذكورين من أحب أن يتعجل من مىن جاز  )٥
غروب الشمس . ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى اجلمرات يف اليوم الثالث فهو أفضـل  

ما قال اهللا تعاىل {واذْكُرواْ اللّه في أَيامٍ معدودات فَمن تعجلَ في يومينِ فَالَ وأعظم أجرا ك
رشحت هإِلَي كُموا أَنلَماعو قُواْ اللّهاتقَى ونِ اتمل هلَيع فَال إِثْم رأَخن تمو هلَيع ٢٠٣ونَ} (إِثْم (

                                           
  متفق عليه  ١
  ) .٢/٢٢١-٥( ، الطيار جمموع فتاوى ابن باز  ٢



   

 

١٩٦

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
ن النيب صلى اهللا عليه وسلم رخص للناس يف التعجل ومل يتعجل هو بـل  وأل،  سورة البقرة

أقام مبىن حىت رمى اجلمرات يف اليوم الثالث عشر بعد الزوال مث ارحتل قبل أن يصلي الظهر . 
من بقي يف مىن حىت أدركه الليل يف الثالثة عشر لزمه املبيت وأن يرمي بعد الزوال وال "(و) 

زوال كاليومني السابقني ليس له الرمي فيها إال بعد الزوال ألن الرسول جيوز له الرمي قبل ال
وسلم بقي يف مىن اليوم الثالث عشر ومل يرم إال بعد الزوال وقال "خذوا  وآله صلى اهللا عليه
. (و) "إذا كان الغروب أدركهم وقد ارحتلوا فليس عليه املبيت وهـم يف   ١عين مناسككم"

  .  ٢"وبحكم النافرين من قبل الغر
  

  ( طواف الوداع )
  

إذا أراد احلجاج اخلروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون آخر 
"أمر الناس عهدهم بالبيت . إال احلائض والنفساء فال وداع عليهما . حلديث ابن عباس قال 

. فـإذا   متفق على صحته أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال أنه خفف عن املرأة احلائض"
فرغ من توديع البيت وأراد اخلروج من املسجد مضى على وجهه حىت خيرج . وال ينبغي له 

  أن ميشي القهقرى ألن ذلك مل ينقل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وال عن أصحابه . 
"من عمل عمالً ليس عليه أمرنا بل هو من البدع احملدثة وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

"إياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكـل  و قال صلى اهللا عليه وسلم  ٣فهو رد"
  نسأل اهللا الثبات على دينه والسالمة مما خالفه إنه جواد كرمي .  و ٤بدعة ضاللة"

  
  )  تنبيه( 

                                           
  )١/١٥٧-٥( ، الطياربن باز اجمموع فتاوى  ١
  ) .١/١٨٣-٥( ، الطيارابن باز  جمموع فتاوى  ٢
  رواه مسلم  ٣
  متفق عليه  ٤
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�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  

ال جيوز للحاج أن ينفر من مكة بعد احلج إال بعد طواف الوداع لقول النيب صلى اهللا عليـه  
" رواه مسلم ويف الصحيحني  فرن أحد منكم حىت يكون آخر عهده بالبيتال ينوسلم " 

بن عباس رضي اهللا عنهما قال "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال أنه احديث من 
خفف عن املرأة احلائض" فال جيوز ألهل جدة وال ألهل الطائف وال غريهم اخلروج من مكة 

قبل الوداع فإن عليه دماً لكونه ترك واجباً وقال بعـض  بعد احلج إال بعد الوداع فمن سافر 
أهل العلم "لو رجع بنية طواف الوداع أجزأه ذلك وسقط عنه الدم ولكن هذا فيـه نظـر   

.  ١واألحوط للمؤمن مادام سافر مسافة قصر ومل يودع البيت فإن عليه دماً جيرب به حجـه" 
الغنم ثين من املعز أو جـذع مـن   "والدم الواجب هو سبع بدنه أو سبع بقرة أو رأس من 

الضأن سليم من العيوب كالضحية مع التوبة واالستغفار ألن طواف الوداع ال جيوز تركـه  
لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم "ال ينفرن أحد منكم حىت يكون آخر عهده بالبيت" خرجه 

هـدهم  مسلم يف صحيحه ولقول ابن عباس رضي اهللا عنهما "أمر الناس أن يكون آخـر ع 
بالبيت إال أنه خفف عن املرأة احلائض" متفق عليه . والنفساء حكمها حكم احلائض عنـد  

   ٢"أهل العلم .
  ( وصايا للحجاج وغريهم )

  
من أعظم ما جيب على احلجاج وغريهم . األمر باملعروف والنهي عن املنكر . واحملافظة و

صلى اهللا  رسولهابه وعلى لسان ماعة كما أمر اهللا بذلك يف كتاجلعلى الصلوات اخلمس يف 
من الصالة يف البيوت  اكثري من الناس من سكان مكة وغريهالعليه وسلم . وأما ما يفعله 

وتعطيل املساجد فهو خطأ خمالف للشرع . فيجب النهي عنه وأمر الناس باحملافظة على 
 رضي اهللا عنه كتومالصالة يف املساجد ملا قد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال البن أم م

                                           
  ) .٢/٢٨٦-٥( ، الطيارجمموع فتاوى ابن باز   ١
  )   ١/٢٠٥-٥(  ، الطيارجمموع فتاوى ابن باز   ٢
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 "هل تسمع النداء بالصالة"أعمى بعيد الدار عن املسجد  ونهملا استأذنه أن يصلي يف بيته لك

"لقد وقال صلى اهللا عليه وسلم  ٢" "ال أجد لك رخصةويف رواية  ١""فأجبقال نعم قال 
ون مهمت أن آمر بالصالة فتقام مث آمر رجالً فيؤم الناس مث انطلق إىل رجال ال يشهد

ويف سنن ابن ماجة وغريه بإسناد حسن عن ابن   ٣"الصالة فأحرق عليهم بيوم بالنار
"من مسع النداء فلم يأت فال أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  رضي اهللا عنهما عباس

"من سره أن قال  رضي اهللا عنه ويف صحيح مسلم عن ابن مسعودصالة له إال من عذر" 
فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى ن فإن اهللا شرع لنبيكم يلقى اهللا غداً مسلماً 

سنن اهلدى وإن من سنن اهلدى ولو أنكم صليتم يف بيوتكم كما يصلي هذا املتخلف يف 
بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن 

هللا له بكل خطوة خيطوها حسنة الطهور مث يعمد إىل مسجد من هذه املساجد إال كتب ا
ويرفعه اهللا ا درجة وحيط عنه ا سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم 

    النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بني الرجلني حىت يقام يف الصف"
وجيب على احلجاج وغريهم اجتناب حمارم اهللا تعاىل واحلذر من ارتكاا كالزنا 

اط والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغش يف املعامالت واخليانة يف األمانات واللو
والغيبة والنميمة والرياء وشرب املسكرات والدخان وإسبال الثياب والكرب واحلسد 

والسخرية باملسلمني واستعمال آالت املالهي كاألسطوانات والعود والرباب واملزامري 
وآالت الطرب من الراديو وغريه واللعب بالنرد والشطرنج وأشباهها واستماع األغاين 

بذلك .  االقمار وتصوير ذوات األرواح من اآلدميني وغريهم والرض وواملعاملة بامليسر وه
فإن هذه كلها من املنكرات اليت حرمها اهللا على عباده يف كل زمان ومكان فيجب أن 

هم ألن املعاصي يف هذا البلد األمني اج وسكان بيت اهللا احلرام أكثر من غريجحيذرها احل

                                           
  رواه مسلم  ١
  رواه أبو داود  ٢
  متفق عليه  ٣
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�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
ومن يرِد فيه بِإِلْحاد بِظُلْمٍ نذقْه من عذَابٍ  وعقوبتها أعظم وقد قال اهللا تعاىل{ أشد إمثها

فإذا كان اهللا قد توعد من أراد أن يلحد يف احلرم بظلم فيكف ،  ) سورة احلـج٢٥أَليمٍ} (
 أعظم وأشد فيجب احلذر من ذلك ومن سائر املعاصي أا ! الشك؟تكون عقوبة من فعل 

وغريها مما حرم للحجاج بر احلج وغفران الذنوب إال باحلذر من هذه املعاصي  لوال حيص
"من حج فلم يرفث ومل اهللا عليهم كما يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

    . ١"يفسق رجع كيوم ولدته أمه
رات وأعظم منها دعاء األموات واالستغاثة م والنذر هلم والذبح هلم وأشد من هذه املنك 

رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند اهللا أو يشفوا مريضه أو يرد غائبه وحنو ذلك ، وهذا من 
الشرك األكرب الذي حرمه اهللا وهو دين مشركي اجلاهلية ، وقد بعث اهللا الرسل وأنزل 

  .الكتب إلنكاره والنهي عنه 
لى كل فرد من احلجاج وغريهم أن حيذره وأن يتوب إىل اهللا مما سلف من ذلك فيجب ع 

إن كان قد سلف منه شئ وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه ألن الشرك األكرب 
{ ولَو أَشركُواْ لَحبِطَ عنهم ما كَانواْ يعملُونَ} حيبط األعمال كلها كما قال اهللا تعاىل

ومن أنواع الشرك األصغر احللف بغري اهللا كاحللف بالنيب صلى اهللا ،  نعام) سورة األ٨٨(
  .عليه وسلم والكعبة واألمانة وحنو ذلك 

ومن ذلك الرياء والسمعة ، وقول ما شاء اهللا وشئت ، ولوال اهللا وأنت ، وهذا من اهللا 
ملا ثبت  ومنك وأشباه ذلك . فيجب احلذر من هذه املنكرات الشركية والتواصي بتركها

أخرجه   "من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك"عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
  أمحد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح . 
"من كان قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ويف الصحيح عن عمر رضي اهللا عنه قال 

"من حلف باألمانة  أيضاً لموقال صلى اهللا عليه وس ٢"حالفاً فليحلف باهللا أو ليصمت
أخوف ما أخاف عليكم أخرجه أبو داود . وقال صلى اهللا عليه وسلم أيضاً " فليس منا"

                                           
  متفق عليه  ١
  متفق عليه  ٢
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"ال تقولوا : ما شاء وقال صلى اهللا عليه وسلم ،  ١""الرياء فسئل عنه فقالالشرك األصغر" 

 ن ابن عباسوأخرج النسائي ع ٢"اهللا وشاء فالن ولكن قولوا : ما شاء اهللا مث شاء فالن
"أجعلتين هللا نداً بل ما أن رجالً قال يا رسول اهللا ما شاء اهللا وشئت فقال  رضي اهللا عنهما 
وهذه األحاديث تدل على محاية النيب صلى اهللا عليه وسلم جناب التوحيد  شاء اهللا وحده"

اهللا  مته من الشرك األكرب واألصغر وحرصه على سالمة إميام وجنام من عذابأوحتذيره 
وأسباب غضبه فجزاه اهللا عن ذلك أفضل اجلزاء فقد أبلغ وأنذر ونصح هللا ولعباده صلى اهللا 

  عليه وسلم صالة وسالماً دائمني إىل يوم الدين . 
والواجب على أهل العلم من احلجاج واملقيمني يف بلد اهللا األمني ومدينة رسوله 

اس ما شرع اهللا هلم وحيذروهم ما حرم اهللا الصالة والتسليم أن يعلموا الن أفضل الكرمي عليه
يخرجوا لعليهم من أنواع الشرك واملعاصي . وأن يبسطوا ذلك بأدلته ويبينوه بياناً شافياً 

من الظلمات إىل النور وليؤدوا بذلك ما أوجب اهللا عليهم من البالغ والبيان  بذلك الناس
ذين أُوتواْ الْكتاب لَتبيننه للناسِ والَ تكْتمونه } قال اهللا سبحانه{وإِذَ أَخذَ اللّه ميثَاق الَّ

واملقصود من ذلك حتذير علماء هذه األمة من سلوك  ،) سورة آل عمران اآلية ١٨٧(
قال تعاىل{إِنَّ قد مسلك الظاملني من أهل الكتاب يف كتمان احلق إيثاراً للعاجلة على اآلجلة و

مكْتي ينالَّذ مهنلعي كابِ أُولَئتي الْكاسِ فلنل اهنيا بم دعن بى مدالْهو اتنيالْب نا ملْنا أَنزونَ م
تواب إِالَّ الَّذين تابواْ وأَصلَحواْ وبينواْ فَأُولَئك أَتوب علَيهِم وأَنا ال، اللّه ويلْعنهم اللَّاعنونَ 

) {يمحوقد دلت اآليات القرآنية واألحاديث النبوية على أن  ،) سورة البقرة١٦٠-١٥٩الر
الدعوة إىل اهللا سبحانه وإرشاد العباد إىل ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات 

ن قَولًا {ومن أَحس�ا هي سبيل الرسل وأتباعهم إىل يوم القيامة كما قال اهللا سبحانه أو
) {نيملسالْم ننِي مقَالَ إِنا وحاللَ صمعو ا إِلَى اللَّهعن دموقال عز ،   ) سورة فصلت٣٣م

ناْ ما أَنمو انَ اللّهحبسنِي وعبنِ اتماْ وأَن ةريصلَى بع و إِلَى اللّهعي أَدبِيلس هذوجل {قُلْ ه 
"من دل على خري فله وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ،  ) سورة يوسف١٠٨كني} (الْمشرِ

ألن يهدي اهللا بك وقال لعلي رضي اهللا عنه " أخرجه مسلم يف صحيحه مثل أجر فاعله"
متفق على صحته . واآليات واألحاديث يف هذا املعىن "  رجال واحدا خري لك من محر النعم

إلميان أن يضاعفوا جهودهم يف الدعوة إىل اهللا سبحانه وإرشاد كثري فحقيق بأهل العلم وا
                                           

  رواه أمحد  ١
  رواه أبو داود  ٢
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العباد إىل أسباب النجاة وحتذيرهم من أسباب اهلالك وال سيما يف هذا العصر الذي غلبت 
فيه األهواء وانتشرت فيه املبادئ اهلدامة والشعارات املضللة وقل فيه دعاة اهلدى وكثر فيه 

  . العلي العظيم ستعان وال حول وال قوة إال باهللا دعاة اإلحلاد واإلباحية فاهللا امل
ويستحب للحجاج أن يالزموا ذكر اهللا وطاعته والعمل الصاحل مدة إقامتهم مبكة ويكثـروا  
من الصالة والطواف بالبيت ألن احلسنات يف احلرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة . 

  ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم . كما يستحب هلم اإلكثار من الصالة والسالم على رسو
  

  ( أحكام الزيارة وآداا )  
وسلم قبل احلج أو بعده ملا ثبت يف الصحيحني  ه وآلهوتسن زيارة مسجد النيب صلى اهللا علي

"صالة يف وسلم  وآله قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال رضي اهللا عنه  عن أيب هريرة
وعن ابن عمر رضي اهللا  إال املسجد احلرام" مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سواه

من ألف  أفضل"صالة يف مسجدي هذا وسلم قال  وآله أن النيب صلى اهللا عليه ماعنه
 رضي اهللا عنه  رواه مسلم . وعن عبد اهللا بن الزبري صالة فيما سواه إال املسجد احلرام"

أفضل من ألف صالة "صالة يف مسجدي هذا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال
فيما سواه إال املسجد احلرام وصالة يف املسجد احلرام أفضل من مائة صالة يف مسجدي 

أخرجه أمحد وابن خزمية وابن حبان . وعن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا هذا" 
"صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد عليه وسلم قال 

أخرجه أمحد وابن  وصالة يف املسجد احلرام أفضل من مائة ألف صالة فيما سواه"احلرام 
  ماجة . واألحاديث يف هذا املعىن كثرية . 
  ( تنبيه ) 

" الزيارة للمسجد النبوي سنة وليست واجبة وليس هلا تعلق باحلج بل السنة أن يزار 
النيب صلى اهللا عليه وسلم املسجد النبوي يف مجيع السنة وال خيتص ذلك بوقت احلج لقول 

 "ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقصى"
  متفق عليه. 

وإذا زار املسجد النبوي شرع له أن يصلي يف الروضة ركعتني مث يسلم على النيب صلى اهللا 
رع زيارة البقيع رضي اهللا عنهما كما يش وسلم وعلى صاحبيه أيب بكر وعمروآله عليه 

وغريهم والدعاء هلم والترحم عليهم  والشهداء للسالم على املدفونني هناك من الصحابة 
            كما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يزورهم وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا 

 بكم الحقون نسأل إن شاء اهللا و إناالسالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني "
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وسلم أنه كان يقول إذا زار البقيع وآله  ويف رواية عنه صلى اهللا عليه ١اهللا لنا ولكم العافية"

   ٢"الغرقد يرحم اهللا املستقدمني منا واملستأخرين اللهم اغفر ألهل بقيع"
هللا ويشرع أيضاً ملن زار املسجد النبوي أن يزور قباء ويصلي فيه ركعتني ألن النيب صلى ا

من وسلم كان يزوره كل سبت ويصلي فيه ركعتني وقال عليه الصالة والسالم " وآله عليه
هذه هي  ٣تطهر يف بيته فأحسن الطهور مث أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كعمرة"

املواضع اليت تزار يف املدينة املنورة أما املساجد السبعة ومسجد القبلتني وغريها من املواضع 
املؤلفني يف املناسك زيارا فال أصل لذلك وال دليل عليه واملشروع للمؤمن اليت يذكر بعض 

   . ٤دائماً هو اإلتباع دون االبتداع واهللا ويل التوفيق "
  

  وصل مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم ) االزائر إذ( ما يفعله  
  


	� ا���) :) �   -إذا و�� ا��ا�� إ�� ا���
  
ليمىن عند دخوله ويقول "بسم اهللا والصالة والسالم علـى  ) استحب له أن يقدم رجله ا١

رسول اهللا أعوذ باهللا العظيم وبوجهه الكرمي وسلطانه القدمي من الشيطان الرجيم . اللـهم  
افتح يل أبواب رمحتك" . كما يقول ذلك عند دخول سائر املساجد وليس لدخول مسجده 

  صلى اهللا عليه وسلم ذكر خمصوص . 
الدنيا واآلخـرة وإن صـالمها يف    يفيدعو اهللا فيهما مبا أحب من خري ) يصلي ركعتني٢

"ما بني بييت ومنربي روضـة مـن   الروضة الشريفة فهو أفضل لقوله صلى اهللا عليه وسلم 
  . ٥رياض اجلنة"

                                           
  م وابن ماجهرواه مسل  ١
  رواه مسلم  ٢
  رواه ابن ماجه  ٣
  ) .٢/٢٩٣-٥( ، الطيارجمموع فتاوى ابن باز   ٤
  متفق عليه  ٥
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صاحبيه أيب بكر وعمر رضي اهللا  ي) بعد الصالة يزور قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم وقرب٣

عليه ، قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بأدب وخفض صوت مث يسلم عليه عنهما . فيقف جتاه 
ملا يف سنن أيب داود  "السالم عليك يا رسول اهللا ورمحة اهللا وبركاته"الصالة والسالم قائالً 

"ما من قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : بإسناد حسن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
وإن قال الزائر يف سالمه  على روحي حىت أرد عليه السالم" أحد يسلم علي إال رد اهللا

"السالم عليك يا نيب اهللا السالم عليك يا خرية اهللا من خلقه السالم عليك يا سيد املرسلني 
وإمام املتقني أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت األمانة ونصحت األمة وجاهدت يف اهللا 

كله من أوصافه صلى اهللا عليه وسلم . ويصلي عليه حق جهاده" فال بأس بذلك . ألن ذلك 
عليه الصالة والسالم ويدعو له ملا قد تقرر يف الشريعة من شرعية اجلمع بني الصالة والسالم 

يه بقوله تعاىل {إِنَّ اللَّه وملَائكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَعليه عمالً 
مث يسلم على أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما  ،) سورة األحزاب٥٦وسلِّموا تسليما} (

  .ويدعو هلما ويترضى عنهما 
إذا سلم على الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ماوكان ابن عمر رضي اهللا عنه

أبا بكر ،  وصاحبيه ال يزيد غالباً على قوله : السالم عليك يا رسول اهللا ، السالم عليك يا
وهذه الزيارة إمنا تشرع يف حق الرجال خاصة أما  ،السالم عليك يا أبتاه ، مث ينصرف 

أنه لعن "النساء فليس هلن زيارة شئ من القبور كما ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ارات القبور من النساء واملتخذين عليها املساجد والسرجزو"   

سجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم والدعاء فيه وحنو ذلك وأما قصد املدينة للصالة يف م
  مما يشرع يف سائر املساجد فهو مشروع يف حق اجلميع ملا تقدم من األحاديث يف ذلك. 

) يسن للزائر أن يصلي الصلوات اخلمس يف مسجد الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم وأن   ٤
  يف ذلك من األجر اجلزيل .ملا  اغتناما صالة النافلة ويكثر فيه من الذكر والدعاء 

ويستحب أن يكثر من صالة النافلة يف الروضة الشريفة ملا سبق من احلديث الصـحيح يف   
  .  "ما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة"فضلها وهو قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
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ـ ول مهأما صالة الفريضة فينبغي للزائر وغريه أن يتقدم إليها وحيافظ علـى الصـف األ   ا م

استطاع وإن كان يف الزيادة القبلية ملا جاء يف األحاديث الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليه 
"لو يعلم الناس وسلم من احلث والترغيب يف الصف األول مثل قوله صلى اهللا عليه وسلم 

متفق عليه . ومثل  ما يف النداء والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا"
"تقدموا فأمتوا يب وليأمت بكم من بعـدكم وال يـزال   قوله صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه 

أخرجه مسلم . وأخرج أبو داود عن عائشـة   الرجل يتأخر عن الصالة حىت يؤخره اهللا"
"ال يزال الرجل يتأخر عـن  رضي اهللا عنها بسند حسن أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

"أال وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ألصحابه هللا يف النار"الصف املقدم حىت يؤخره ا
 يا رسول اهللا وكيف تصف املالئكة عند را : قالوا ؟ تصفون كما تصف املالئكة عند را

  رواه مسلم .قال يتمون الصفوف األول ويتراصون يف الصف"  ؟
ه وسلم وغريه قبل الزيـادة  واألحاديث يف هذا املعىن كثرية وهي تعم مسجده صلى اهللا علي 

علـى ميـامن    هصـحاب أوبعدها . وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان حيث 
الصفوف ومعلوم أن ميني الصف يف مسجده األول خارج  الروضة فعلم بذلك أن العنايـة  

 امميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة وأن احملافظة عليه بالصفوف األول و
أوىل من احملافظة على الصالة يف الروضة وهذا بني واضح ملن تأمل األحاديث الواردة يف هذا 

  الباب واهللا املوفق . 
) يستحب لزائر املدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه ملا يف الصحيحني من حديث ابن ٥

يصلي فيـه  "كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يزور مسجد قباء راكباً وماشياً وعمر قال 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : . وعن سهل بن حنيف رضي اهللا عنه قال  ١ركعتني"

رواه أمحـد   له كأجر عمرة" "من تطهر يف بيته مث أتى مسجد قباء فصلى فيه صالة كان
  والنسائي وابن ماجة. 

                                           
  متفق عليه  ١
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ر الشـهداء  ) يسن (لزائر مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) زيارة قبور البقيع وقبو٦

وقرب محزة رضي اهللا عنه ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يزورهم ويدعو هلم ولقوله صلى 
أخرجه مسلم . وكان النيب صلى اهللا  "زوروا القبور فإا تذكركم اآلخرة"اهللا عليه وسلم 

ؤمنني "السالم عليكم أهل الديار من املعليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا 
أخرجه مسلم مـن   واملسلمني وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون نسأل اهللا لنا ولكم العافية"

  عن أبيه .  ةحديث سليمان بن بريد
وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال مر النيب صلى اهللا عليه وسلم بقبـور  

 ميغفر اهللا لنا ولكـم أنـت   "السالم عليكم يا أهل القبوراملدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال 
  . سلفنا وحنن باألثر" 
ومن هذه األحاديث يقصد منها تذكر اآلخرة واإلحسان إىل علم أن الزيارة الشرعية للقبور ي

  املوتى والدعاء هلم والترحم عليهم .
فأما زيارم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤاهلم قضاء احلاجـات أو   

ى أو سؤال اهللا م أو جباههم وحنو ذلك فهذه زيارة بدعية منكرة مل يشرعها اهللا شفاء املرض
الرسول ر الذي ى عنه جوال رسوله وال فعلها السلف الصاحل رضي اهللا عنهم بل هي من اهلُ

  .  ٢"   ١اًرج"زوروا القبور وال تقولوا هصلى اهللا عليه وسلم حيث قال 
يف كوا بدعة ولكنها خمتلفة املراتب فبعضها بدعـة ولـيس   وهذه األمور املذكورة جتتمع 

بشرك كدعاء اهللا سبحانه عند القبور وسؤاله حبق امليت وجاهه وحنو ذلك وبعضـها مـن   
  الشرك األكرب كدعاء املوتى واالستعانة م وحنو ذلك . 

  

                                           
  ذلك من املنكرات  ههجرا :أي كالما يتأذى منه األموات كالنياحة والندب وما أشب ١  

  رواه امحد ٢
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  اهللا عليه وسلم ) رسول اهللا صلى ( تنبيهات وحتذيرات لزائر مسجد

  
ألحد أن يتمسح باحلجرة أو يقبلها أو يطوف ا ألن ذلك مل ينقل عن السلف  ) ال جيوز١

  الصاحل بل هو بدعة منكرة . 
) ال جيوز ألحد أن يسأل الرسول صلى اهللا عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربـة أو  ٢

طلبه من األموات وشفاء مريض أو حنو ذلك . ألن ذلك كله ال يطلب إال من اهللا سبحانه 
باهللا وعبادة لغريه ودين اإلسالم مبين على أصلني : أحدمها أن ال يعبد إال اهللا وحده ،  شرك

الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهذا معىن شهادة أن ال  اهللا و والثاين أن ال يعبد إال مبا شرعه
  إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا . 

هللا سبحانه اوسلم الشفاعة ألا ملك ) ال جيوز ألحد أن يطلب من الرسول صلى اهللا عليه ٣
قال تعاىل{قُل لِّلَّه الشفَاعةُ جميعا لَّه ملْك السماوات والْأَرضِ ثُم  ، كمافال تطلب إال منه 
مالئكتك  يفَّ عفِّك ، اللهم شبين يفَّ عفِّاللهم ش" فتقول ،  ) سورة الزمر٤٤إِلَيه ترجعونَ} (

وحنو ذلك . وأما األموات فال يطلب منهم شئ ال  "أفراطي يفَّ عفِّدك املؤمنني ، اللهم شوعبا
 انقطعأو غري أنبياء . ألن ذلك مل يشرع وألن امليت قد  الشفاعة وال غريها سواء كانوا أنبياًء

  عمله إال مما استثناه الشارع . 
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال : قال ر

صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد  : "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث
  .  له" صاحل يدعو

وإمنا جاز طلب الشفاعة من النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حياته ويوم القيامة لقدرته على 
نيا فمعلوم وليس ذلك خاصا به بل ذلك فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب أما يف الد

هو عام له ولغريه . فيجوز للمسلم أن يقول ألخيه اشفع يل إىل ريب يف كذا وكذا ، مبعىن 
املطلوب مما  ذلك ألخيه إذا كانويشفع  له ذلك أن يسأل اهللا  أدع اهللا يل وجيوز للمقول

ذن اهللا سبحانه كما قال اهللا وأما يوم القيامة فليس ألحد أن يشفع إال بعد إ ،أباح اهللا طلبه 
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) { ُإِالَّ بِإِذْنِه هدنع فَعشي ين ذَا الَّذم }وأما حالة املوت فهي ،  ) سورة البقرة٢٥٥تعاىل

 النقطاعحالة خاصة ال جيوز إحلاقها حبال اإلنسان قبل املوت وال حباله بعد البعث والنشور 
لشارع وليس طلب الشفاعة من األموات مما بكسبه إال ما استثناه ا وارانهعمل امليت 
الشك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد وفاته حي ، ورع فال جيوز إحلاقه بذلك ااستثناه الش

حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء ولكنها ليست من جنس حياته قبل املوت وال من 
اهللا سبحانه وهلذا تقدم يف  جنس حياته يوم القيامة بل حياة ال يعلم حقيقتها وكيفيتها إال

والسالم "ما من أحد يسلم علي إال رد اهللا علي روحي احلديث الشريف قوله عليه الصالة 
  .   ١" حىت أرد عليه السالم

فدل ذلك على أنه ميت وعلى أن روحه قد فارقت جسده لكنها ترد عليه عند السالم . 
لقرآن والسنة معلومة وهو أمر متفق والنصوص الدالة على موته صلى اهللا عليه وسلم من ا

ال مينع حياته الربزخية كما أن موت الشهداء مل مينع حيام  ذلك عليه بني أهل العلم ولكن
املذكورة يف قول اهللا تعاىل{والَ تحسبن الَّذين قُتلُواْ في سبِيلِ اللّه أَمواتا بلْ أَحياء  الربزخية

ري هِمبر ندقُونَ} (عسورة آل عمران١٦٩ز ( .  
وإمنا بسطنا الكالم يف هذه املسألة لدعاء احلاجة إليه بسبب كثرة من يشبيف هذا الباب  ه

نسأل اهللا لنا وجلميع املسلمني السالمة من فويدعو إىل الشرك وعبادة األموات من دون اهللا 
  كل ما خيالف شرعه . واهللا أعلم 

ر من رفع الصوت عند قربه صلى اهللا عليه وسلم وطول القيام هناك ) ما يفعله بعض الزوا٤
ألن اهللا سبحانه ى األمة عن رفع أصوام فوق صوت النيب صلى  ،فهو خالف املشروع 

اهللا عليه وسلم وعن اجلهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض وحثهم على غض الصوت عنده 
نآم ينا الَّذها أَييف قوله تعاىل {ي وا لَهرهجلَا تو بِيالن توص قفَو كُماتووا أَصفَعروا لَا ت

إِنَّ الَّذين يغضونَ ،  بِالْقَولِ كَجهرِ بعضكُم لبعضٍ أَن تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم لَا تشعرونَ

                                           
  رواه أبو داود  ١
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ن امتحن اللَّه قُلُوبهم للتقْوى لَهم مغفرةٌ وأَجر عظيم} أَصواتهم عند رسولِ اللَّه أُولَئك الَّذي

  .) سورة احلجرات ٣-٢(
وألن طول القيام عند قربه صلى اهللا عليه وسلم واإلكثار من تكرار السالم يفضي إىل  

ما الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع األصوات عند قربه صلى اهللا عليه وسلم وذلك خيالف 
وهو صلى اهللا عليه وسلم حمترم حياً وميتاً  ، احملكمات شرعه اهللا للمسلمني يف هذه اآليات

  فال ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قربه ما خيالف األدب الشرعي . 
) ما يفعله بعض الزوار وغريهم من حتري الدعاء عند قربه مستقبالً للقرب رافعاً يديه يدعو ٥

لسلف الصاحل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   فهذا كله خالف ما عليه ا
"عليكم وأتباعهم بإحسان . بل هو من البدع احملدثات وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي متسكوا ا وعضوا عليهـا بالنواجـذ   
أخرجـه أبـو داود   ة ضـاللة"  وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدع

"من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منـا  والنسائي بإسناد حسن . وقال صلى اهللا عليه وسلم 
"من عمل عمال ليس عليه امرنا فهـو   أخرجه البخاري ومسلم ويف رواية ملسلم فهو رد"

  . رد"
يب صلى اهللا علي بن احلسني "زين العابدين" رضي اهللا عنهما رجالً يدعو عند قرب الن ىورأ

عليه وسلم فنهاه عن ذلك وقال أال أحدثك حديثاً مسعته من أيب عن جدي عن رسول اهللا 
"ال تتخذوا قربي عيداً وال بيوتكم قبوراً وصلوا علي فإن صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
 أخرجه احلافظ حممد بن عبد الواحد املقدسي يف كتابه "متسليمكم يبلغين أينما كنت

   .املختارة األحاديث
) ما يفعله بعض الزوار عند السالم عليه صلى اهللا عليه وسلم من وضع ميينه على مشاله ٦

فوق صدره أو حتته كهيئة املصلي فهذه اهليئة ال جتوز عند السالم عليه صلى اهللا عليه وسلم 
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ال وال عند السالم على غريه من امللوك والزعماء وغريهم . ألا هيئة ذل وخضوع وعبادة 

تصلح إال هللا كما حكى ذلك احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف الفتح عن العلماء . واألمر يف 

  ذلك جلي واضح ملن تأمل املقام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصاحل . 

وأما من غلب عليه التعصب واهلوى والتقليد األعمى وسوء الظن بالدعاة إىل هدي السلف 

اهللا لنا وله اهلداية والتوفيق إليثار احلق على ما سواه إنه سبحانه  الصاحل فأمره إىل اهللا ونسأل

   مسؤول.خري 

) ما يفعله بعض الناس من استقبال القرب الشريف من بعيد وحتريك شـفتيه بالسـالم أو   ٧
وال ينبغي للمسلم أن حيدث يف دينه ما مل  ،الدعاء فكل هذا من جنس ما قبله من احملدثات 

وقد أنكر اإلمام مالك  ءو ذا العمل أقرب إىل اجلفاء منه إىل املواالة والصفايأذن به اهللا . وه
. ومعلوم  "لن يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا"رمحه اهللا هذا العمل وأشباهه وقال 

هذه األمة هو السري على منهاج النيب صلى اهللا عليه وسـلم وخلفائـه    أول أن الذي أصلح
بإحسان ولن يصلح آخر هذه األمة إال متسكهم بذلك  وأتباعهمملرضيني الراشدين وصحابته ا

  .وسريهم عليه 
  وفق اهللا املسلمني ملا فيه جنام وسعادم وعزهم يف الدنيا واآلخرة إنه جواد كرمي .  
) ليست زيارة قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم واجبة وال شرطاً يف احلج كما يظنه بعـض  ٨

 وأبل هي مستحبة يف حق من زار مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ، العامة وأشباههم
  .كان قريباً منه 
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أما البعيد عن املدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القرب ولكن يسن له شد الرحل لقصد   

ني ودخلت الزيارة لقربه عليه بحااملسجد الشريف . فإذا وصله زار القرب الشريف وقرب الص
صاحبيه تبعاً لزيارة مسجده صلى اهللا عليه وسـلم وذلـك ملـا ثبـت يف      يالسالم وقرب

قال "ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد املسجد الصحيحني أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقصى" 

ه وأرشدهم ولو كان شد الرحال لقصد قربه عليه السالم أو قرب غريه مشروعاً لدل األمة علي
صح الناس وأعلمهم باهللا وأشدهم له خشية وقد بلغ البالغ املبني ودل أمته نإىل فضله ألنه أ

على كل خري وحذرهم من كل شر . كيف وقد حذر من شد الرحل لغري املساجد الثالثة 
"ال تتخذوا قربي عيداً وال بيوتكم قبوراً وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيـث  وقال 
  . كنتم"

لقول بشرعية شد الرحال لزيارة قربه صلى اهللا عليه وسلم يفضي إىل اختاذه عيداً ووقوع وا
احملذور الذي خافه النيب صلى اهللا عليه وسلم من الغلو واإلطراء كما قد وقع الكـثري مـن   

  الناس يف ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قربه عليه الصالة والسالم .
هذا الباب من األحاديث اليت حيتج ا من قال بشرعية شد الرحـال إىل   وأما ما يروى يف 

قربه عليه الصالة والسالم فهي أحاديث ضعيفة األسانيد بل موضوعة كما قد نبـه علـى   
ضعفها احلفاظ ، كالدار قطين ، والبيهقي ، واحلافظ ابن حجر ، وغريهم فـال جيـوز أن   

  حترمي شد الرحال لغري املساجد الثالثة . يعارض ا األحاديث الصحيحة الدالة على 
  

  ( أحاديث موضوعة يف الزيارة جيب احلذر منها ) 
  
  

  ا .  االغتراروإليك أيها القارئ شيئاً من األحاديث املوضوعة يف هذا الباب لتعرفها وحتذر 
  األول : "من حج ومل يزرين فقد جفاين" .
  يف حيايت" . الثاين : "من زارين بعد ممايت فكأمنا زارين 
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  الثالث : "من زارين وزار أيب إبراهيم يف عام واحد ضمنت له على اهللا اجلنة" . 

  الرابع : "من زار قربي وجبت له شفاعيت" . 
فهذه األحاديث وأشباهها مل يثبت منها شئ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . قال احلافظ ابن 

  .. طرق هذا احلديث كلها ضعيفة بعد ما ذكر أكثر  الروايات  "التلخيص"حجر يف 
  .وقال احلافظ العقيلي : ال يصح يف هذا الباب شئ  
وجزم شيخ اإلسالم ابن تيميه رمحه اهللا أن هذه األحاديث كلها موضوعة وحسبك به علماً  

  .وحفظاً وإطالعاً 
ن ذلك ولو كان شئ منها ثابتاً لكان الصحابة رضي اهللا عنهم أسبق الناس إىل العمل به وبيا 

لألمة ودعوم إليه ألم خري الناس بعد األنبياء وأعلمهم حبدود اهللا ومبا شرعه لعباده 
وأنصحهم هللا وخللقه . فلما مل ينقل عنهم شئ من ذلك دل ذلك على أنه غري مشروع ولو 
 صح منها شئ لوجب محل ذلك على الزيارة الشرعية اليت ليس فيها شد الرحال لقصد القرب

  بني األحاديث واهللا سبحانه وتعاىل أعلم .  مجعاً وحده

*****  
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 )٣(  
  كتاب احلج    

  من شرح بلوغ املرام
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  كتاب احلج                 
  باب فضله وبيان من فرض عليه

  
  احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني أما بعد،،،

مس من أركان اإلسـالم ، وأول أركـان اإلسـالم    هذا كتاب احلج وهو الركن اخلا
وأعظمها شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا مث الصالة مث الزكاة مث الصوم مث 
احلج ، وقد مجعها النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث ابن عمر رضـي اهللا عنـهما   

مد رسول اهللا وإقامة الصالة قال:(بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حم
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت اهللا احلرام ملن استطاع إليـه سـبيال).وكذلك   
حديث جربيل من حديث عمر رضي اهللا عنـه قـال لـه الـنيب صـلى اهللا عليـه       
وسلم:(اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممد رسول اهللا وتقيم الصالة وتـؤيت  

رمضان وحتج بيت اهللا احلرام إن استطعت إليه سـبيال)فهذه أركـان   الزكاة وتصوم 
اإلسالم الظاهرة ، ويلحق ا كل ما كان ظاهر فإنه يسمى أعماالً إسالمية ويسـمى  
اجلميع إمياناً وتسمى أعمال إميانية أيضاً ؛ ألن اإلسالم إذا أطلق دخل فيه اإلميـان وإذا  

 ¦إن الدين عند اهللا اإلسالم §قال تعاىل  أطلق اإلميان دخل فيه اإلسالم واإلحسان
ويدخل به كل ما أمر اهللا به ورسوله عليه الصالة والسالم وترك كل ما ى اهللا عنـه  

ومن يبتغـي   §ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ، كله داخل يف هذا ، وداخل يف قوله 
  . ¦غري اإلسالم ديناً فلن يقبل من

أعمال وترك كل ما ى اهللا عنه يسمى إسـالماً  فاإلسالم : فعل كل ما شرع اهللا من 
ألنه خضوع وذل بني يديه وامتثال أمره ، ألن اإلسالم هو اخلضوع ، يقال أسلم فالن 
لفالن أي خضع له وذل له وأسلم هللا أي ذل هللا وانقاد لعظمته وترك ما ى اهللا عنه ، 
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وعمالً ويقال له إحسان ألنـه  يقال له إسالم ويقال له إميان ألنه تصديق خلرب اهللا قوالً 

إحسان من فاعله مىت أدى األوامر واجتنب النواهي فقد أحسن ويسـمى بـراً ألـا    
    خصال خري والرب هو اخلري ففعل األوامر وترك النواهي يسمى بـراً ويسـمى هـدى

وقال  ¦وتزودوا فإن خري الزاد التقوى  §ويسمى صالحاً وتقوى كما قال تعاىل : 
فتقوى اهللا باإلسالم كله وبطاعة اهللا كلـها   ¦يها الناس اتقوا ربكميا أ §سبحانه 

ولكن الرب مـن   §ويقول اهللا تعاىل:  ¦لقد جاءهم من رم اهلدى §قال تعاىل:
وقال صلى اهللا عليه وسلم :(  ¦إن األبرار لفي نعيم  §وقال جل شأنه :   ¦اتقى

، فأفضلها قول ال إله إال اإلميان بضع وسبعون شعبه ـ ويف لفظ ـ بضع وستون شعبه  
اهللا وأدناها إماطة األذى عن الطريق واحلياء شعبة من شعب اإلميان ) متفق عليه وهذا 

  لفظ مسلم . 
  

ـ عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم:( العمـرة إىل   
  عليه . العمرة كفارة ملا بينهما واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة )متفق

  الشرح : 
  يف هذا بيان فضل احلج والعمرة ،وإن العمرة كفارة ملا بينهما عند اجتناب الكبائر.

(القاعدة)األحاديث املطلقة يف تكفري الذنوب مقيدة بترك الكبائر كما يف قوله تعـاىل :  
ويف قوله صلى اهللا عليـه   ¦إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم §

(الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان كفارات ملا بينهن وسلم :
إذا اجتنبت الكبائر)ويف لفظ آخر (ما مل تغشى الكبائر)واحلج املربور ليس له جزاء إال 
اجلنة عند اجتناب الكبائر كما قال صلى اهللا عليه وسلم:(من حج ومل يرفث ومل يفسق 

احلج املربور ليس فيه رفث وال فسوق هـذا احلـج   رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه) ف
  املربور،  ليس فيه ما يبطله وليس فيه ما ينقصه من املعاصي ، وهذا الذي يوجب اجلنة.
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ـ وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت : قلت يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ،  
مرة ) رواه أمحد على النساء جهاد؟قال: (نعم ، عليهن جهاد ال قتال فيه احلج ،والع

  وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح ، وأصله يف الصحيح . 
  الشرح : 

ألن فيه جهاد للنفس ، وجهاد للنفقة ، جهاد من جهة النفقة ، وجهاد من جهة النفس 
  واألعمال . وهو عام للرجال والنساء ،فرض مرة يف العمر .

ا خاص بالرجال لكن لو هجم ويعرف من هذا أنه ليس عليهن جهاد فيه قتال بل هذ 
العدو على البلد جاهدن حبسب طاقتهن من السطوح واألبواب والطرقات ألن الدفاع 
واجب على املسلمني مجيعاً الذكور واإلناث عند هجوم العدو على البلد ، لكن جهاد 

  الطلب خاص بالرجال ليس للنساء فيه شيء .
 : نرى اجلهاد أفضل األعمال أفـال  وأصل احلديث يف البخاري أا قالت يا رسول اهللا

  جناهد قال : " ال لكن أفضل اجلهاد حج مربور " يعين يف حق النساء .
  

ـ وعن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما قال  أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم أعرايب 
فقال :يا رسو اهللا أخربين عن العمرة أواجبة هي؟ فقال (ال ، وأن تعتمر خري لـك  

أمحد والترمذي . والراجح وقفه . وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف ،  )رواه
  عن جابر مرفوعاً : " احلج والعمرة فريضتان " . 

  الشرح : 
هذا احلديث ضعيف وهو موقوف على جابر ، وهكذا " احلج والعمـرة فريضـتان"    

نساء من ضعيف ، لكن يغين عنهما ما تقدم ملا سألت عائشة رضي اهللا عنها هل على ال
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جهاد قال صلى اهللا عليه وسلم : (جهاد ال قتال فيه احلج والعمرة )دل على وجوما 

  أما واجبان على النساء كما مها واجبان على الرجال .
ويدل على وجوما أيضاً : قوله صلى اهللا عليه وسلم يف حديث عمر رضي اهللا عنه يف 

إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وتقـيم   تفسري اإلسالم قال : (اإلسالم أن تشهد أن ال
الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج وتعتمر وتغتسل مـن اجلنابـة) أخرجـه    
الدارقطين بسند صحيح وصححه ابن خزمية ، فجعل العمرة مع احلج يف تفسري اإلسالم 
 ،وهكذا الغسل من اجلنابة فهذه مع حديث عائشة رضي اهللا عنها ( عليهن جهـاد ال 
قتال فيه، احلج والعمرة ) يدالن على وجوب العمرة وفعل النيب صلى اهللا عليه وسـلم  

  كونه اعتمر وقال : (خذوا عين مناسككم ) .
ويدل على وجوا أيضاً : ما ثبت عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه 

لذنوب كما ينفي الكـري  وسلم قال : (تابعوا بني احلج والعمرة فإما ينفيان الفقر وا
خبث احلديد والذهب والفضة ) رواه الترمذي والنسائي بسند صحيح ، وله شـاهد  
أيضاً صحيح عند ابن عباس رضي اهللا عنهما ،وله شاهد عن عمر رضي اهللا عنه ولكن 

  فيه ضعف .
 هذا فيه فضل متابعة ما بني احلج والعمرة وهلذا قال صلى اهللا عليه وسلم : (العمرة إىل

  العمرة كفارة ملا بينهما واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة )متفق عليه .
  

ـ وعن أنس قال :قيل يا رسول اهللا ، ما السبيل ؟قال : الـزاد والراحلـة " رواه   
  الدارقطين وصححه احلاكم ، والراجح إرساله .

  الشرح : 
وسلم سـأل عـن    يف حديث أنس وابن عمر رضي اهللا عنهم أن النيب صلى اهللا عليه

  السبيل فقال صلى اهللا عليه وسلم قال : (الزاد والراحلة ).
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وجاء هذا املعىن عن عدد من الصحابة رضي اهللا عنهم السبيل الزاد والراحلة يعـين يف  

يعـين املركـوب    �وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال  �قوله تعاىل : 
بغالً أو محاراً أو سيارةً أو طائرةً أو باخرةً أو غـري   والزاد سواء كانت الراحلة بعرياً أو

  ذلك.
ما يوصلك إىل مكة من مركوب وزاد ، فإذا استطاع السبيل إىل مكة وجـب   السبيل

من اسـتطاع إليـه    �عليه احلج ، وإذا مل يستطع فال حج عليه وال عمرة لقوله تعاىل 
والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقول :(   �فاتقوا اهللا ما استطعتم   �وقوله تعاىل : �سبيال 

  إن استطعت إليه سبيال ) .
  

وأحاديث الزاد والراحلة كلها ضعيفة يشد بعضها بعضاً من باب احلسـن لغـريه   
  ،وأمجع العلماء على هذا املعىن ـ الزاد والراحلة ـ.
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  األسئلة

  هل على أهل مكة عمرة؟س/
  هذا هو الصواب ألن األدلة تعمهم. واجبة مثل غريهم مرة واحدة يف العمر ج/ 
  هل احلج والعمرة سواء يف املرتبة يف الوجوب؟س/ 
ال ، احلج أوجب ،ألن العمرة فيها خالف واحلج ليس فيـه خـالف بإمجـاع     ج/ 

  املسلمني وهو ركن من أركان اإلسالم.
  مىت شرع احلج؟س/ 
قدمية قال بعضهم سنة  يف السنة التاسعة أو العاشرة ،متأخر وجوبه إال أن شرعيته ج/ 

  ست أو مخس ولكن األرجح أنه متأخر.
  إكثار الناس العمرة بعد احلج مع التنعيم واجلعرانة؟س/ ما حكم 

مثل ما فعلت عائشة رضي اهللا  وليس فيه زمحة وال فيه أذىال حرج ،إذا تيسر  ج/
  عنها فقد أذن هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أا اعتمرت قارنة .

  :فالترك أفضل كما ترك الصحابة رضوان اهللا عليهم. إذا كان زحامأما 
  وما األفضل يف ذلك ـ أحسن اهللا إليك ـ ؟ س/
إذا مل يكن هناك زحام يأخذ مائة عمرة كل ما تيسر أو يأخذ ألف عمرة كل ما   ج/

 تيسر مثل ما قال صلى اهللا عليه وسلم (العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما) وهذا يعـم 
  مائة عمرة أو ألف عمرة مىت ما تيسر بغري مشقة وبغري أذى الناس.

إذا أخذ عمرة وقت احرم من ميقاته مث أراد أن يـأخذ عمرة ثانية فهل يرجع إىل /س
  ميقاته أو من التنعيم؟

ما دام يف مكة من التنعيم مثل ما أحرمت عائشة رضي اهللا عنها أو عرفة أو غريها  ج/
  من احلل .    
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هم منك ـ أحسن اهللا إليك ـ بعض الناس أنك قبل صالة العصر تقول جبواز س/ فَ

  عيب جهة معينة أو بلد معني أو قرية معينة ؟
ج/ ما تسمى غيبة ،أما العيب وغري العيب فترك العيب أحسن ما له لزوم إنك تتكلم يف 

الرياض قرى الناس لكن ما تسمى غيبة ،إذا قيل أهل اجلزائر عندهم عادة كذا أو أهل 
عندهم كذا ما يقال هذا غيبة ،فإذا قيل أهل اجلزائر عندهم فتنة القتال اآلن ما يسـمى  

  هذا غيبة وإذا قال أحد أهل الرياض نذالء أو جبناء ترك هذا أوىل.
  أما هل يدخل هذا يف الغيبة فإن ترك هذا أوىل . 

ينني لكن قد يدخل يف قوله العلماء عرفوا الغيبة بأا ذكر اإلنسان املعني أو اجلماعة املع
.قد يدخل يف هذا ألنه ملز هلذا البلد �وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب �تعاىل 

  بألقاب قد يكرهوا وقد  تسبب عداوة.
  هل العمرة تدخلها النيابة إذا كان الشخص مريضاً؟س/
قال رجـل يـا    العمرة مثل احلج إذا كان ميؤوساً منه أو كبري السن عاجز مثل ما ج/

رسول اهللا إن أيب شيخ كبري ال يثبت على الراحلة قال حج عن أبيك واعتمر إذا كـان  
  عاجزاً شيخاً كبرياً أو مرضاً ال يرجى برؤه أما املرض العادي فال 

بعض الشباب تتوق أنفسهم للحج خاصةً يف جمال الدعوة لكن العامـة خيـذلوم   س/
  ترك اال لغريك ؟ويقولون من حج فرضه يقضب أرضه أو ا

ما عليه دليل ،لكن ملراعاة ما حيصل زمحة على الناس ويقدر هذا يف نفسـه لعلـه    ج/
  يؤجر يف هذا الذي حيج للدعوة جزاه اهللا خرياً .

  يف رمضان ؟  �هل اعتمر الرسول س/
  ال نعرف هذا ، كل عمره كانت يف ذي القعدة لكن عمرة يف رمضان أفضل.  ج/
  احلرام يفسد احلج؟ احلج باملال س/
  احلج صحيح ويأمث ألن احلج معظمه أعمال ماله تعلق باملال. ج/
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لقي ركباً بالروحاء ،فقال : مـن    ����ـ وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب  

القوم ؟ قالوا : املسلمون . فقالوا : من أنت ؟ قال : " رسول اهللا " فرفعت إليـه  
  قال نعم ، ولك أجر " رواه مسلم . امرأة صبياً فقالت أهلذا حج ؟ 

فجاءت امرأة من خثعم   ����ـ وعنه قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول اهللا 
يصرف وجه الفضـل إىل    ����، فجعل الفضل بنظر إليها وتنظر إليه ، وجعل النيب 

الشق اآلخر ، فقالت : يا رسول اهللا ،إن فريضة اهللا على عباده يف احلج أدركت أيب 
( نعم )وذلك يف حجـة    ����برياً ، ال يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال شيخاً ك

  الوداع .متفق عليه . 
فقالت:إن أمي نذرت أن حتج فلم   ����ـ وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إىل النيب 

: " نعم ، حجي عنها أرأيت لو كـان علـى    ����حتج حىت ماتت أفأحج عنها؟ قال 
   ، فاهللا أحق بالوفاء " رواه البخاري .أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا اهللا

  الشرح : 
هذه األحاديث تتعلق حبج الصيب واحلج عن كبري السن وعن امليت ، وكلها تـدل  ..

  على صحة احلج من الصيب الصغري ويكون نافلة كما يأيت .
  وعلى صحة احلج عن الشيخ الكبري العاجز لو حج عنه ابنه أو ابنته أو غريمها  .

  عن امليت إذا كان عليه حج دين أو حج فريضة، حيج عنه أيضاً . وهكذا احلج
ـ  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم لقـي ركبـاً    
بالروحاء ،فقال : من القوم ؟ قالوا : املسلمون . فقالوا : من أنت ؟ قال : " رسول 

: نعم ، ولـك أجـر " رواه    اهللا " فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت أهلذا حج ؟ قال
  مسلم . 

  الشرح : 
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  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ( لقي ركباً بالروحاء ) احلديث األول

  هي موضع يف طريق مكة إىل املدينة لقيهم النيب هناك .  والروحاء
من القوم؟ يسأهلم ، فقالوا : املسلمون ـ  يعين حنن املسلمون ـ فقالوا: من     �فقال 

رسول اهللا" ، فرفعت امرأة صبياً فقالت أهلذا حج ؟      قال صلى اهللا   أنت؟ قال: "
عليه وسلم : ( نعم ، ولكي أجر ) . هذا يدل على أنه ال بأس بأن حيج عن الصـيب،   
حيج عنه أبوه أو أمه من يتواله الذي معه إذا حج عنه فال بأس وله أجر وللصيب أجـر  

يح البخاري عن السائب بن يزيد الكنـدي  وللذي حيج به أجر ولكنه نافلة ،ويف صح
قال حج أيب مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنا ابن سبع سنني وابن عباس حج مع النيب 
صلى  اهللا عليه وسلم ومل يبلغ قال:( وقد ناهزت االحتالم) يعين مل يبلغ فهو نافلة ؛فإذا 

  بلغ واستطاع احلج وجب عليه أن حيج .
  

فجاءت امرأة من خثعم   ����ل بن عباس رديف رسول اهللا ـ وعنه قال : كان الفض
يصرف وجه الفضـل إىل   ����، فجعل الفضل بنظر إليها وتنظر إليه ، وجعل النيب 

الشق اآلخر ، فقالت : يا رسول اهللا ،إن فريضة اهللا على عباده يف احلج أدركت أيب 
ك يف حجـة  ( نعم )وذل ����شيخاً كبرياً ، ال يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال 

  الوداع .متفق عليه . 
  : الشرح 

"  يف   ����أن الفضل بن عباس رضي اهللا عنهما كان رديف النيب احلديث الثاين: "  
  حجة الوداع يف منصرفه من مزدلفة إىل مىن .

فسألت امرأة إن أيب شيخ كبري أفأحج عنه ؟ قال صلى اهللا عليه وسلم : " حجي عنه " 
.  
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الكبري العاجز حيج عنه ابنه أو ابنته ألنه كامليت عاجز حيـج  فيه جواز احلج عن الشيخ 

عنه مثل حديث أيب رزين العقيل قال يا رسول اهللا إن أيب شيخ كبري ال يستطيع احلج 
  وال الظعن أفأحج عنه؟قال صلى اهللا عليه وسلم : "حج عن أبيك واعتمر " . 

 عليه وسلم يصرف وجـه  "  وكان الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النيب صلى اهللا
الفضل إىل الشق اآلخر "  فيه أن على ويل الشاب أن مينعه من الوقوع فيما ال ينبغي ، 
وهلذا جاء أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يصرف وجه الفضل إىل الشق اآلخر لئال 

  يفنت ا . 
  ور يف احلج .وقال بعض العلماء : فيه دليل على أا كانت سافرة وأنه ال بأس بالسف

ومن حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قوله : ( ال تتنقب املرأة وال تلبس القفازين) يف  
  اإلحرام يدل على جواز السفور باإلحرام وأا ال تستر وجهها ال بالنقاب وال بغريه . 

: إمنا حيرم النقاب املخصوص للوجه الذي فيه نقبان للعينني أمـا سـتره   وقال آخرون
  ر عن الفتنة فال حرج .بشيء آخ

لقول عائشة رضي اهللا عنهما  : ( كنا مع النيب عليه الصالة والسالم حجاجاً يف حجة  
الوداع وكنا إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا جلباا أو قالت ألقت مخارهـا علـى   

  وجهها فإذا بعد كشفناه ).
لنيب عليه السالم عليهمـا  فيحتمل أن املرأة كانت تنظر إليه مع كوا خمتمرة،وخاف ا

  من هذه املقابلة ومساع صوا .
وإذا سـألتموهن متاعـاً    §وحيتمل أا كانت سافرة ولكن ثبت بنص القـرآن:  

والعمل حبديث عائشة رضي اهللا عنها أوضح وأحوط  ¦فسألوهن من وراء حجاب 
رأة بغري ، وحديث الفضل رضي اهللا عنه حمتمل وحديث عائشة رضي اهللا عنها بتستر امل

  النقاب أوىل ألنه موافق لظاهر القرآن وفيه حيطة ملنع أسباب الفتنة .
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فقالت:إن أمي نذرت أن حتـج    ����ـ وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إىل النيب  

: ( نعم ، حجي عنها أرأيت لو كان على  ����فلم حتج حىت ماتت أفأحج عنها؟ قال 
  حق بالوفاء )رواه البخاري .أمك دين أكنت قاضيته؟اقضوا اهللا ، فاهللا أ

  الشرح : 
حديث ابن عباس رضي اهللا عنه  الثالث أن املرأة إذا كانت عليها دين واجب من احلج 
أو الرجل حيج عنه ألن أمها نذرت أن حتج فماتت قبل أن حتج ، فقال صلى اهللا عليه 
هللا وسلم : " حجي عن أمك أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا فا

  أحق بالوفاء "    
هذا يدل على أن الدين إذا كان حجاً أو عمرة يقضى كالدراهم والدنانري وكذا حـج  

  الفريضة وفق اهللا اجلميع.
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�  ا34+5
إذا كان نذر على نفسه احلج ومل يوجد بعده تركة. هل يكون القضاء واجبـاً أم  س/

  مستحباً؟
مثل الدين وإن قضوا عنه جزاهم اهللا خـرياً   إن تيسر للورثة القضاء وإال ليس عليه  ج/

  مثل ما يقضون عنه الدين من املال إذا مسحوا وإال ما يلزمهم إذا كان ما وراءه تركة.
إذا كان النائب عمن نذر احلج يف بالد أخرى غري بلد الناذر أقرب من بلد الناذر  س/

  هل يلزمه من بلد الناذر أن يأيت باحلج؟
ج من مكة كفى ، العمدة على ايء باحلج ، لو أن إنساناً حـي  ال، لو أتى باحل  ج/

موجود عليه احلج ، فرضاً توجه إىل مكة للتجارة فصادفه احلج وهو يف مكة ما نـوى  
احلج ال يلزمه احلج من بلده ويصح من مكة ،وال حيتاج أن يرجع إىل بلده املهـم أن  

  حيرم باحلج.
الرسول عليه الصالة والسالم ولبينا عـن  حديث جابر رضي اهللا عنه حججنا مع  س/

  الصبيان ورمينا عنهم هل يصح هذا احلديث؟
يف سنده بعض املقال لكن الرمي عن الصبيان والعاجزين ال بأس به ألن الصحابة   ج/

  رموا عن الصبيان وكذا املرأة العاجزة والشيخ العاجز يرمى عنهم قاعدة.
  كان ينوي احلج مثالً ؟ احلج عن امليت إذا كان متساهالً وما س/
  ولو ، إذا كان مسلماً حيج عنه أما إذا كان كافراً فال.  ج/
  الصيب هل يشترط أن يكون مميزاً؟ س/
  ليس شرطا ، يطوف به وليه ويسعى به وهكذا.  ج/
  إذا طاف به وليه يف منتصف احلج وهون وليه؟ س/
  دخل نفسه .وإن هون يلزمه، ما دام أحرم عنه لزمه يكمل هو الذي أ  ج/
  هل تشترط نية الصيب؟ س/
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إذا كان دون السبع ماله نية ، أما إذا كان فوق يعلمه أن ينوي والصيب هو الذي   ج/

  حيرم يعلمه وليه يقول له احرم بكذا افعل كذا ويكون الصيب هو املسؤول.
  املرأة املسلمة البالغة هل يكون إحرامها يف كشف الوجه هل يكون حراماً عليها ؟ س/
األحوط تغطية الوجه بغري النقاب خروجاً من اخلالف ،أما يف غري احلج فيلزمهـا    ج/

  احلجاب.
  الصيب إذا فاته املبيت مبزدلفة هل عليه دم؟ س/
  نعم يف مىن ومزدلفة ألنه لزمه احلج.  ج/
  عليه هو أم على وليه؟ س/
رجه من ماله فـال  املشهور عند العلماء أنه على وليه الذي أدخله يف احلج وإن أخ  ج/

  بأس إن شاء اهللا.
  وإن كان يتيماً؟ س/ 

نعم ولو كان يتيماً ألن مصلحته، األجر له ، لكن إذا أخرجه الويل من ماله يكون   ج/
  أحوط ألنه هو الذي ادخله يف احلج.

  بالنسبة للقادمني من السودان يفيت بعض العلماء أن ميقام من جدة؟ س/
ن طريقهم مير مبيقات اجلحفة لزمهم إذا حاذوا اجلحفة على حسب الطريق إن كا  ج/

  وإن كان طريقهما ال مير باجلحفة أول ميقات يأتيه جدة حيرم من جدة.
  مناط املنع يف النقاب للمحرمة هل كونه له فتحتني أو كونه مشدوداً على الوجه؟ س/
لقفاز ويغطـى  كونه مصلح للوجه مثل ما مينع القفاز على اليد وتغطى اليد بغري ا  ج/

البدن بالرداء واإلزار وال يغطى بالفنيلة وال بالسراويل وهكذا املرأة تغطـي وجههـا   
ويدها بغري النقاب والقفازين فإذا غطت يديها أو وجهها جبلباا فال حـرج وهكـذا   
  الرجل إذا غطى بدنه بلحاف يلتحف به عن الربد أو بالرداء لكن ال يغطي رأسه ممنوع.

  للشراب يف الرجل هل هو ممنوع؟ لبس املرأة س/
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  لبس املرأة للشراب غري ممنوع.  ج/
إذا كان الشاب قادراً على احلج وأخر احلج يقول من أجل أن يتزوج ويكـرب يف   س/

  السن هل يأمث؟
  نعم يأمث إذا بلغ واستطاع يأمث جيب عليه املبادرة قد ميوت قبل ذلك.  ج/
اء بيدها فتنكشف يدها فهل هلا أن تستعمل املرأة يف أعمال احلج قد تستعمل أشي س/

  القفازين؟
  ال تستعمل القفازين تغطيها بغري القفازين .  ج/
  لو لبست فيهما كيس بالستيك؟ س/
ال أعظم من القفازين بعض العلماء يرى أن اليدين ليست بعورة عند الرمي لكن   ج/

  اء اهللا.إذا غطتها بشيء عند الرمي فحسن وإن مل تغطيها فال بأس إن ش
  من جعل جدة ميقاته؟ س/
جدة ميقات ألهلها فقط سكاا املقيمني فيها كما قال املصطفى عليـه الصـالة     ج/

  فمن كان دون ذلك فمهله من أهله).(…والسالم: 
  

*   *   *  
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: " أميا صيب حج مث بلغ احلنث فعليه أن حيج حجة ����ـ وعنه قال : قال رسول اهللا 

أعتق فعليه أن حيج حجة أخـرى " رواه ابـن أيب شـيبة    أخرى وأميا عبد حج مث 
   والبيهقي ، ورجاله ثقات ، إال أنه اختلف يف رفعه ، واحملفوظ أنه موقوف .

  الشرح : 
  دل احلديث على أن حج الصيب والرقيق نافلة:

لقوله صلى اهللا عليه وسلم: ( أميا صيب حج مل يبلغ احلنث فعليـه أن حيـج    .١
مث أعتق فعليه أن حيج حجة أخرى ) وهذا لطف من اهللا  حجة أخرى وأميا عبد حج

، ألن الصغار مل تستحكم عقوهلم إدراك األحكام واملعاين املطلوبة، ومن رمحة اهللا 
  أن أسقط عنهم التكاليف الصالة والصيام واحلج .

والعبد يف حكم غريه ومن رمحة اهللا أن أسقط عنه احلج خبالف الصالة فإا  .٢
 ع فإذا عتق واستطاع وجب عليه احلج.ميسرة على اجلمي

  
ال خيلون رجل بامرأة إال ومعها ذو خيطب يقول : "  ����ـ وعنه : مسعت رسول اهللا 

حمرم ، وال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم  " فقال رجل ، فقال : يا رسـول اهللا إن  
امرأيت خرجت حاجة وإن اكتتبت يف غزوة كذا وكذا قال : " انطلق فحـج مـع   

  " متفق عليه ، واللفظ ملسلم .  امرأتك
  الشرح : 

هذا احلديث يدل على أنه حيرم اخللوة باألجنبية ، ويف مسند أمحد بإسناد صحيح عن 
عمر رضي اهللا عنه أن النيب عليه الصالة والسالم قال: (ال خيلون رجل بامرأة إال كان 

ا إذا كانوا ثالثة فـأكثر  الشيطان ثالثهما) فال جيوز اخللوة ا من الرجل غري احملرم، أم
فال حرج ، ال تسمى خلوة أو كانوا مع امرأة أخرى فال تسمى خلوة، ويف احلـديث  

: (ال يدخل أحدكم على مغيبـه إال ومعـه رجـل أو     �الصحيح قال رسول اهللا 
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رجالن). إبعاداً للخلوة والفتنة وهكذا السفر ليس هلا أن تسافر إال مع ذي حمرم ال يف 

لعمرة وال يف غريه. ويف هذا أن سفره معها للحج مقدم على غـزوه يف  احلج وال يف ا
  سبيل اهللا حفاظاً عليها وحرصاً على سالمتها.

يف هذا احلديث إطالق السفر ، أما ما جاء يف بعض الروايات (بثالثة أيام) و(يومني)  
علـى   و(يوم وليلة) فهذا اختالف حبسب األسئلة وتعدد الوقائع وتعدد األجوبة ، بناء

واجلامع للجميع السفر ما كان يسمى سفراً حـرم  كالم السائل وأجوبة السائلني ، 
مثل االنتقال من أطراف  البلد إىل أطرافه  عليها إال مبحرم وما ليس بسفر فال حرج

وهي آمنة  إذا خرجت وحدها،واخلروج إىل السوق وإىل املستشفى ال حيتاج إىل حمرم 
ا أو مع جاراا فال بأس إمنا احملرم يلزم يف السفر.   أو مع أخوا  

  
مسع رجالً يقول:لبيك عن شربمة، قال : (من شربمة؟) قال:   ����ـ وعنه  أن النيب  

أخ يل ،أو قريب يل ،فقال : (حججت عن نفسك؟) قال:  ال ، قال : "حج عـن  
نفسك مث حج عن شربمة" رواه أبو داود وابن ماجه ، وصـححه ابـن حبـان ،    

  أمحد وقفه .  والراجح عند
  الشرح :  

هذا احلديث اختلف يف وقفه ورفعه وهو مرفوع صحيح واملوقوف شاهد للمرفوع ألن 
هذا ال يقال من جهة الرأي فليس ألحد أن حيج عن الغري حىت حيج عن نفسه ألن اهللا 

يبدأ بنفسـه مث    ¦وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً §تعاىل قال: 
  أن حيج عن أبيه أو عن غريه فال بأس بعد ذلك. إذا أراد 
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فقال : " إن اهللا كتب عليكم احلج   فحجوا "  ����ـ وعنه : قال خطبنا رسول اهللا 

فقام األقرع بن حابس فقال : أيف كل عام  يا رسول اهللا ؟قال : " لو قلتها لوجبت 
  ، احلج مرة فما زاد فهو تطوع" رواه اخلمسة غري الترمذي .

   الشرح :
هذا وهللا احلمد من رمحة اهللا ولطفه ملا كان احلج حيتاج إىل مؤونة وإىل كلفة وقطـع   

مسافات فقد يكون الناس يف أماكن بعيدة خبالف الصالة والزكـاة والصـيام فإـا    
  تتكرر. وفق اهللا اجلميع.

  
******  
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  األسئلة

  هل يشترط احملرم للمرأة لوجوب احلج عليها؟ س/
  ز هلا السفر بدون حمرم ألنه شرط للوجوب ال شرط لألداء.نعم فال جيو  ج/
  إذا مجعوا جمموعة من اخلادمات يف سيارة وذهبوا ن إىل احلج فهل يأمثون؟ س/
الصواب أم يأمثون إال مبحرم ما عليهم حج. وبعض العلماء رخص يف ذلـك    ج/

  لكن ليس عليه دليل.
  تنفك اخللوة؟ما الدليل على أنه إذا كان امرأة ثالثة  س/
الدليل قوله صلى اهللا عليه وسلم: (فإن الشيطان ثالثهما) فإذا صار رابـع ومل    ج/

يصر ثالثاً ألنه يف الغالب أن الشبهة تزول لكن إذا كانت واحدة رمبا يسر إليهـا أو  
  يطلب منها فإن كانوا ثالثة زالت اخللوة.

  مىت تكون الفتنة باقية؟ س/
ت زوجة أخوك أو زوجة عمك وأنت ما عنـدك إال  إن كانت عندك يف البي  ج/

  زوجتك فإن من لطف اهللا أنك أن تبقى لفوات اخللوة ال بأس إال إذا ام.
  ماذا عن البلوغ يف احلج أو العتق فيه؟ س/
إذا بلغ بعد عرفة فقد زال احلج لكن إذا بلغ قبل عرفة أو أدرك عرفة وقد بلغ   ج/

  أو اعتق فاحلمد هللا.
  أبيه مث أراد أن يغري إىل أمه؟ من حج عن س/
  ال جيوز أن يغري النية بعد اإلحرام.  ج/
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  باب املواقيت
وقت ألهل املدينة ذا احلليفـة ،   ����ـ عن ابن عباس رضي اهللا عنهما : " أن النيب 

وألهل الشام احلجفة ، وألهل جند قرن املنازل ، وألهل اليمن يلملم ، هن هلن وملن 
ممن أراد احلج أو العمرة ، ومن كان دون ذلك فمن حيـث   أتى عليهن من غريهن

  أنشأ ، حىت أهل مكة من مكة " متفق عليه . 
وقت ألهل العـراق ذات عـرق . رواه أبـو داود     ����ـ وعن عائشة أن النيب 

  والنسائي . 
  ـ وأصله عند مسلم من حديث جابر ، إال أن راويه شك يف رفعه .  
  وقت ذات عرق .  ـ ويف البخاري أن عمر هو الذي 
وقت ألهل املشرق  ����ـ وعند أمحد وأيب داود والترمذي عن ابن عباس أن النيب  

  العقيق . 
  الشرح : 

وقت للناس موضع اإلحرام يف مجيع   �املواقيت هنا هي املواقيت املكانية فالرسول 
  اجلهات احمليطة مبكة كما دل حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما 

: ذا احلليفة وكل من يأيت على طريق الشمال من طريق الساحل  فوقت ألهل املدينة
  وهي قرية حول رابغ وهي خراب .

: يلملم جنوب احلجاز من جهة اليمن ومن جاء من طريق  ووقت ألهل اليمن
  اليمن يلملم وهو موضع معروف .

  وأبعد املواقيت ميقات املدينة .
  له وادي قرن .: قرن املنازل ويقال له السيل ويقال  وألهل جند

ذات عرق كما يف حديث عائشة رضي اهللا عنها ، وحديث  ووقت ألهل العراق
  جابر رضي اهللا عنه الذي شك الراوي يف رفعه عنه .
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وجاء يف ذلك اجتهاد عمر رضي اهللا عنه ملا شكوا إليه وقالوا له : إن قرناً جور عن 

  طريقنا فوقت هلم ذات عرق .
  ه مواقيتها .هذه اجلهات اخلمس من مكة هذ

  وقت ألهل املشرق العقيق . �وأما رواية ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب 
فإا رواية ضعيفة يف إسنادها يزيد بن أيب زياد وهو ضعيف يف احلديث ، ويف 

  إسنادها أيضاً حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس يروي عن جده .
ولة على رواية عائشة رضي اهللا واملقصود أا رواية ضعيفة وإن صحت فهي حمم

  عنها ذات عرق .
  فهذه مواقيت اإلحرام ملن قصد مكة للحج أو العمرة .

وال ينبغي له أن حيرم قبلها املشروع له أن يتقيد ا ويكره له أن حيرم قبلها بل ينتظر 
  حىت يصل إليها فإذا وصل إليها أحرم .

النسك الذي يريد حجاً أو عمرة ،   ويسن له الغسل والتنظيف عند اإلحرام مث يليب ب
: لبيك حجاً أو لبيك اللهم حجاً أو لبيك حجه ،       يقول إن كان يريد حجا

: اللهم لبيك عمرة أو يقول اللهم إين قد أجبت عمرة ،            والعمرة يقول
: اللهم لبيك عمرة وحجاً أو قد أوجبت عمرة وحجاً ،           واجلمع بينهما

يكون له حكم احملرمني فال يتطيب وال يلبس املخيط إذا كان ذكراً وال وبذلك 
  يغطي رأسه وال يأيت النساء كما سيأيت بيانه إن شاء اهللا .

  واملرأة كذلك إذا لبت صارت حمرمة مثل الرجل كما سيأيت بيانه .
: من أهل جدة وحبرة وغريهم حيرمون من حملهم لقوله  أما من كان دون املواقيت

اهللا عليه وسلم : " ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ " فإذا أراد أهل  صلى
جدة احلج فإم يهلون من أماكنهم ، فمن أراد احلج والعمرة ومكانه خارج احلرم 
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ساكن فيه ـ إذا أراد احلج أو العمرة ـ أحرم من مكانه ملن كان دون املواقيت     

  يهلون من مكة .يف احلج  أهل مكةحىت 
ملا   �فالذي عليه مجهور أهل العلم منهم خيرجون إىل احلل ألنه  أما العمرة : 

أرادت عائشة رضي اهللا عنها العمرة " أمرها أن خترج إىل التنعيم " خارج احلرم 
فدل على أن قوله : " حىت أهل مكة من مكة " يف احلج، أما العمرة فمن خارج 

  و يف الصحيحني .حدود احلرم حلديث عائشة رضي اهللا عنها وه
  

  باب اإلحرام وما يتعلق به 
  

عام حجة الـوداع ،   ����ـ عن عائشة رضي اهللا عنها قالت خرجنا مع رسول اهللا 
فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل حبج وعمرة ومنا من أهل حبج ، وأهل رسول اهللا 

باحلج فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه ، وأما من أهل حبج،أو مجع احلـج   ����
  العمرة فلم حيلوا حىت كان يوم النحر .متفق عليه.و

  الشرح : 
هذا هو الواقع كما ذكر جابر وابن عمر رضي اهللا عنهم وغريهم أنه ملا أتى ذا احلليفة 
خير الناس من أهل حبج ومن شاء أهل حبج وعمرة ومن شاء أهل بعمرة ، وقول عائشة 

قاله  غريها كجابر ومجاعة وكأم ما  رضي اهللا عنها : ( وأهل رسول اهللا باحلج ) هذا
مسعوا إهالله بالعمرة مسعوا تلبية احلج ومل يسمعوا العمرة ، وثبت أنه لىب ما مجيعاً من 
حديث ابن عمر وعمران بن حصني ومجاعة من الصحابة كثريين رضي اهللا عنهم بينوا 

ثبت وزاد شـيئاً  ومن أأنه أهل باحلج والعمرة مجيعاً وحديث حفصة رضي اهللا عنها،  
إذا كان اجلميع ثقاة فمن أثبت الزيادة وجب األخذ ا ، فلما دنوا من مكة أشار  حجه

عليهم أن جيعلوها عمرة إال من كان معه اهلدي ، فلما دخل مكة وطاف وسعى أكـد  
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عليهم فقال : " اجعلوها عمرة إال من ساق اهلدي " فحلوا مجيعاً إال من ساق اهلـدي  

وبقي على إحرامه حىت حل منهما يوم النحر ، وهكذا كان معه طلحة  �ومنهم النيب 
  ومجاعة كان معهم اهلدي وعليه فلم حيلوا إال يوم النحر. 

أما قول عائشة رضي اهللا عنها يف احلديث أن الذين أهلوا باحلج والعمرة أو باحلج فقط 
ية األخرى عنـها يف  مل حيلوا إال يوم النحر . فقصدها الذين معهم اهلدي كما يف الروا

صحيح مسلم أن املراد بذلك الذين معهم اهلدي كما قال ذلك غريها مـن الصـحابة   
والقاعدة أن ما أمجل مـن  الذين معهم اهلدي ، هم الذين بقوا حىت حلوا يوم النحر ، 

  كما هو احلال يف اآليات. األحاديث أو أطلق حيمل على املقيد واملفسر وجوباً
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  األسئلة

  دمني من السودان أين ميقام إذا كانت السفينة ال تقف م إال يف جدة؟القا س/
إذا حاذوا اجلحفة أحرموا من حماذاة اجلحفة وإذا كانوا يأتون من طريق ال حياذون   ج/

  امليقات أحرموا من جدة .
  من قدم إىل مكة لغرض غري احلج والعمرة فهل يلزمه اإلحرام إذا مر باملواقيت؟ س/
يح ال يلزمه ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال: ( ممن أراد احلج والعمرة) الصح  ج/

فمن مل يرد ممن جاء للتجارة أو لغرض أخر مثل طلب العلم أو زيارة بعض األقرباء أو 
  ما شابه ذلك فال يلزمه اإلحرام لكن اإلحرام أفضل كونه يأخذ عمرة أفضل له .

و السياحة وهو قاصد من حني خروجه من من ذهب إىل جدة من أجل التنـزه أ س/
الرياض العمرة لكن أذهب إىل جدة أوالً اجلس فيها أياماً مث بعد ذلك يعتمـر فمـا   

  احلكم؟
إذا قضى حاجته من جدة يعود إىل امليقات الذي مر به إذا كان ناويه من بلده قبل   ج/

  ب إىل جدة .أن مير السيل ، و إما أن حيرم معجالً من امليقات مث يعتمر ويذه
أحسن اهللا إليك إذا نوى الشخص أن يعتمر وهو من أهل جند مث جاوزت الطائرة  س/

  امليقات فإذا وصل إىل املطار فهل جيوز أن يذهب إىل رابغ ؟
  ال ، يعود إىل امليقات.  ج/
  إذا ذهب إىل رابغ هل يلزمه فدية؟ س/
ل العلم يرى أنه إذا انتقل فيه خالف ؛ لكن األظهر يل يلزمه فديه ، وإال بعض أه  ج/

قال: (هن هلن وملـن أتـى     �إىل ميقات آخر ال بأس لكن ليس عليه دليل والرسول 
  عليهن).

  يعين البد من امليقات الذي مر عليه؟ س/
  نعم أول ميقات مر عليه ناوياً احلج أو العمرة .  ج/
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يقـات فلـىب   إذا كان مسافراً بالطائرة وقالوا بعد نصف ساعة سوف منر فوق امل س/

  خيشى أن يفوته امليقات؟
  حيتاط ال بأس االحتياط مطلوب.  ج/
  إذا نسي امليقات وتعداه هل يلزمه أن يرجع؟ س/
نعم يرجع وحيرم من امليقات إذا كان ما بعد أحرم ، أمـا إن أحـرم فعليـه دم              ج/

  وال يرجع .
  اإلحرام قبل امليقات هل يلزمه شيء؟ س/
حرم قبل امليقات لزمه إمتام ما نوى ،  أحرم بعض السلف من الشام مكروه وإذا أ  ج/

    لكن األوىل ترك ذلك واتباع السنة.

إذا استعد لإلحرام يف بيته ولبس مالبس اإلحرام فلما وصل امليقات لىب هل فيه  س/

  شيء؟

ال ليس فيه شيء لكن ال حيرم إال من امليقات أما املالبس والغسل فلو فعله يف بيته ف  ج/
  حرج.

إذا قرب من امليقات وهناك أماكن للوضوء والغسل فلو اغتسل بدون أن مير على  س/
  امليقات وهو على(الشارع العام) هل يلزم أن يذهب إىل مكان امليقات و يليب؟

  إذا حاذاه (حاذى امليقات) حيرم.  ج/
  حمرم؟حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما عند البيهقي ال يدخل أحد مكة إال وهو  س/
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هذا قول ضعيف وأما صحته من ضعفه ال أدري عنه لكن احلديث رمبا ضعيف من   ج/

  أجل سنده أو من أجل شذوذه .
  إذا حول املفرد حجه إىل قران هل يصح؟ س/
ال يصح، أما إذا كان معه عمرة وحوهلا إىل قران لىب باحلج مع العمرة فال بأس إذا   ج/

  كان معه هدي .
  قول احملرم لبيك عمرة ما فيها تلفظ بالنية؟أحسن اهللا إليك  س/
هذا خاص بالنسك ، العبادات توقيفية ليست باهلواء وال بالرأي ،احلج ال بد من   ج/

  التلفظ.
  

***  
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  باب اإلحرام وما يتعلق به

أن ينوي طالب احلج أو العمرة النسك ويتلفظ به فإذا نوى حجاً أو  اإلحرام هو :
ل يف ذلك انعقد ويشرع له أن يليب بأن يقول : لبيك حجاً أو عمرة أي إذا نوى الدخو

  لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجاً .
وهذا املوضوع خاص باحلج والعمرة شرع اهللا فيه التصريح مبا نواه خبالف الصالة 
والزكاة والصوم فإن النية فيها تكفي أما احلج فإنه يشرع له أن يليب مبا نواه يف قلبه من 

فإنه نوى ولىب فلما أتى ذا احلليفة وهي  �أوكليهما كما فعل النيب  حج أو عمرة
ميقات أهل املدينة لىب باحلج والعمرة مجيعاً قارناً يف حجة الوداع وقال: " من شاء أن 
يهل باحلج فليفعل ومن شاء أن يهل بعمرة فليفعل ومن شاء أن يهل حبج وعمرة 

  فليفعل"  وخريهم بني أنساك ثالثة.
إال من عند املسجد .   ����ن عمر رضي اهللا عنهما قال: ما أهل رسول اهللا ـ عن اب

  متفق عليه . 
  الشرح : 

إال من عند املسجد ملا   �عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال: ما أهل رسول اهللا 
استقلت به راحلته هذا هو السنة . أما ما جاء يف حديث جابر رضي اهللا عنه وغريه أنه 

، فهذا تكرار لإلهالل وليس بدء وإمنا البدء كان باملسجد ـ مسجد أهل على البيداء 
ذي احلليفة ـ  ولكن مل يزل يهل حىت صار على البيداء حىت مسعه من مسعه فظن أنه 
أهل على البيداء وإذا هو أهل من حني أن استقلت به الراحلة ـ عليه الصالة والسالم 

ب فإذا ارحتل يف سيارته أو دابته لىب ـ وهذا هو السنة اإلنسان يغتسل ويتأهب ويتطي
.  
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أما حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما: (  أنه لىب حني صلى ركعتني مث لىب بعد ذلك  

مث لىب ملا ركب مث لىب ملا كان بالبيداء ) فهو ضعيف من رواية خصيف اجلزري وهو 
ابر لىب ملا قامت به راحلته هذا هو احملفوظ من حديث ج �ضعيف، احملفوظ أنه 

وأنس وابن عباس رضي اهللا عنهم وغريهم فإذا استقلت به راحلته أو سيارته يقول: 
  اللهم لبيك عمرة أو لبيك حجاً أو لبيك عمرة وحجاً مث يشتغل بالتلبية وجيهر بذلك .

قال: " أتاين  ����ـ وعن خالد بن السائب عن أبيه رضي اهللا عنهما أن رسول 
فعوا أصوام باإلهالل" رواه اخلمسة جربيل فأمرين أن آمر أصحايب أن ير

  .وصححه الترمذي وابن حبان . 
  الشرح : 

قال: " أتاين جربيـل   �حديث خالد بن السائب عن أبيه رضي اهللا عنه أن الرسول 
فأمرين أن آمر أصحايب أن يرفعوا أصوام باإلهالل" فكان النيب عليه الصالة والسالم 

م باإلهالل وهو شعار عظيم ، شعار احلج والعمرة يليب والناس يلبون ويرفعون أصوا
أصحابه أن يرفعوا أصوام باإلهالل إعالنـا    �والسنة اجلهر بذلك وهلذا أمر النيب 

هلذا النسك العظيم ، فلم يزل يليب حىت وصل إىل البيت ترك التلبية وبـدأ بأذكـار   
  الطواف هذا يف عمرة اجلعرنة .

ة إىل أن يشرع يف رمي مجرة العقبـة فيقطـع ويبـدأ    فيستمر يف التلبي وأما يف احلج
  فإنه يليب حىت يبدأ بالطواف .أما املعتمر فقط بالتكبري. 

والسنة للمؤمن أن يرفع صوته يف التكبري إذا عال نشزاً أو روايب من األرض يف األسفار 
  وبطون األودية والسهول يشتغل بالتسبيح والتلبية .

لبية مطلقاً يف مجيع األوقات واألماكن حىت يقطع عند ومشروع له أن يرفع صوته بالت
  رمي مجرة العقبة .ويف العمرة عند الشروع يف الطواف.
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جترد إلهاللـه واغتسـل . رواه     ����ـ وعن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه أن النيب 

  الترمذي وابن حبان .
  الشرح : 

اغتسـل. يف سـنده   جترد إلهالله و  �حديث زيد بن ثابت رضي اهللا عنه أن النيب 
بعض الضعف ولكن يعتضد حبديث آخر عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه قال: مـن  
السنة أن يغتسل لإلحرام سواء حج أو عمرة ومما يؤكد ذلك أنه أمر عائشة رضي اهللا 
عنها أن تغتسل لإلحرام ، وأمر أمساء بنت عميس أن تغتسل لإلحرام ، فدل ذلك على 

حرام ،وإذا اغتسل وتوضأ صلى ركعتني للوضوء ويسـميها  شرعية االغتسال عند اإل
اجلمهور ركعيت اإلحرام وهي يف احلقيقة سنة الوضوء مث يشتغل بالتلبية عند ركـوب  

  السيارة أو الدابة اليت يركبها بعد اإلحرام.
  

سئل ما يلبس احملرم من الثياب  ����ـ وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا 
سوا القمص ، وال العمائم ، وال السراويالت ، وال الـربانس ، وال  قال: " ال تلب

اخلفاف،  إال أحد ال جيد نعلني فليلبس اخلفني وليقطعهما أسفل من الكعـبني ،وال  
  تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران وال الورس "  متفق عليه ، واللفظ ملسلم . 

  الشرح :
يء الذي يلبس و أجاب عن الذي ال يلبس عن الش  �يف هذا احلديث سئل الرسول  

بـاملمنوع   �ألن الذي ال يلبس حمصور والذي يلبس ال ميكن حصره فأخرب الرسول 
ثياب هلا رؤوس تأيت من املغرب ، وال يلبس السراويل إال عند تعذر اإلزار ،  الربانس

نعلني فإنه وال اخلفاف ، وال اجلورب ، ال يلبس الذكر إذا وجد نعلني ،أما إذا مل جيد 
يلبس اخلف ويقطعه أسفل من الكعبني كان هذا أوالً مث نسخ فخطب يف حجة الوداع 
وقال: " من مل جيد إزارا فليلبس السراويل ،ومن مل جيد النعلني فليلبس اخلفـني "ومل  
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يأمر بالقطع فدل على أن القطع نسخ .وال يلبس شيئاً مسـه ورس وال زعفـران ألن   

  كلها طيب.
  

*****  
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  األسئلة
  ما حكم لبس الشراب للمحرم؟ س/
واملرأة ال بـأس   ال يلبس إال إذا كان ما عنده نعلني يلبس اخلفني تستر الكعبني ،  ج/

  بلبس اجلوربني واخلفني.
إال من عند املسـجد ،مـا    �حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما ما أهل رسول  س/

  املسجد الذي أهل منه ؟  
  مسجد ذا احلليقة.  ج/
  هل قبل أن يركب الدابة؟ س/
  عند املسجد ليس يف املسجد. ال ،  ج/
  من كان متمتعاً هل يليب وهو يطوف؟ س/
يقطع التلبية عند الشروع يف الطواف جاء يف احلديث أنه قطع التلبية ملا شرع يف   ج/

  العمرة عمرة القضاء وعمرة اجلعرانة.
يشرع يف الطواف هـل يقطـع   املعتمر إذا وصل إىل البيت ورأى الكعبة لكن مل  س/

  التلبية أم يليب وهو يرى البيت؟
ال يزال يليب حىت يصل إىل البيت ، أما حديث أنه إذا رأى البيت يرفـع يديـه     ج/

ويقول :اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً ومهابة فهو حديث معضل ومنقطع ، ال 
  يزال يليب حىت يشرع يف الطواف. 

  م مثالً هل يرتل ويستريح فيه أم مباشرة يعتمر؟من له مرتل دون احلرس/
إذا استراح فال بأس يستحب له الغسل إذا دخل مكة ليس بـالزم أن يبـادر إذا    ج/

  احتاج إىل استراحة  .
  ما حكم التلبية ؟س/
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  سنة مؤكدة ج/

  إذا طاف رجل وأراد مسح الركن اليماين ووقعت يده على يد امرأة ؟س/ 
ة ال ينقض الوضوء مطلقاً حىت ولو أجنبية لكـن إذا تعمـد   الصواب أن ملس املرأ ج/

  .ملسها فعليه أمث 
  بعض احلجاج يلبس اإلحرام ويعقدونه مبشبك؟س/
   .ترك املشبك أوىل  ج/
  هل جيوز للمحرم أن يستخدم الصابون املعطر؟ س/
  تركه أحسن ،ألنه ال يسمى طيب لكن فيه طيب . ج/
   إىل القران؟إذا نوى التمتع هل يستطيع أن يغريس/
وإذا مل يكن معه هدي فالسنة أن يطـوف   إن كان هذا معه هدي يغري إىل قران ، ج/

هذه السنة إن كان لىب يف احلج فالسنة أن يفسـخ إىل   ويسعى ويقصر وحيل وال يغري ،
الصحابة رضـوان اهللا علـيهم    �عمرة فيطوف ويسعى و يقصر وحيل كما أمر النيب 

  .بالً أو بقراً أو غنماً فإنه حيرم حبج وعمرة مجيعاً بذلك إال من ساق اهلدي إ
  هل فسخ اإلحرام سنة أو واجب ؟س/
لكن املعروف -مييل ابن القيم ومجاعه إىل الوجوب -عند اجلمهور أنه سنة مؤكدة  ج/

  عند العلماء أنه سنة مؤكدة.
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ن إلحرامه قبل أ  ����ـ وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت : كنت أطيب رسول اهللا 

  حيرم وحلله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه .
  الشرح : 

هذا يدل على أنه يستحب أن يتطيب قبل إحرامه وعند احلل قبل أن يطوف طـواف   
اإلفاضة ما حيصل يف احلج من االختالط والروائح املتعددة فيكون يف تطيبه راحة لـه  

لني فيستحب التطيب باجلمع وراحة لغريه فإن التعطري مما حيبه اهللا وهو من صفات املرس
واألعياد وعند االجتماع بالناس يف مجيع األحوال ، فإذا رمى مجرة العقبة وحلـق أو  

  .  �قصر تطيب قبل أن يطوف طواف اإلفاضة تأسياً بالنيب  
  

قال :" ال ينكح احملـرم   ����اهللا   ـ وعن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أن رسول 
  م . وال ينكح وال خيطب" رواه مسل

  الشرح :
  " ال ينكح"  ال يتزوج .

  " وال ينكح " وال يزوج غريه من مولياته من بنته وأخته وحنو ذلك.
"وال خيطب " ألن اخلطبة وسيلة وقد حتقق فينهى عنها ألا قد جتر إىل العقد والعقد  

  قد جير إىل الدخول .
وكذلك اخلطبـة فـال    واملعىن اجلماع حمرم على احملرم ووسائله ،و النكاح من وسائله

  خيطب خطبة النكاح .
  

ـ وعن أيب قتادة رضي اهللا عنه ـ يف قصة صيده احلمار الوحشي ،وهو غري حمرم  
هل منكم أحد أمره أو   ألصحابه وكانوا حمرمني: " ����  ـ قال: فقال رسول اهللا 

  : "فكلوا ما بقي من حلمه " متفق عليه . ����أشار إليه بشيء ؟ قالوا: ال . قال 



   

 

٢٤٥

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  شرح :ال

هذا يدل على أن صيد احلالل حل للمحرمني إذا مل يساعدوه ومل يصيدوه ألجلهم  فال 
بأس هلذا احلديث ولقوله يف حديث جابر رضي اهللا عنه: :" صيد الربى لكم حالل ما 
مل تصيدوه أو يصد لكم، فإذا كانوا ما صادوه وال ساعدوا يف صيده ومل يصد ألجلهم 

  ادة. فهو حل هلم حلديث أيب قت
  

محاراً وحشياً وهو باألبواء  ����ـ وعن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول  
  أو بودان فرده عليه وقال: " إنا مل نرده عليك إال أنا حرم "متفق عليه .

  الشرح:
السبب أن احملرم ال يصيد وال ميلك الصيد احلي فدل ذلك على أن احملرم أهدى لـه   

صيد املذبوح إذا مل يصد ألجله وال ساعد فيه فال بأس حلديث صيد حي مل يقبله، أما ال
أيب قتادة ، أما صيد حي كحمار وحشي أو ظيب أو أرنب أو حبارى ألن قبوله له قد 
يكون وسيلة إىل أكله فيمنع من ذلك ، خبالف ما صاده احلالل وذحبه احلالل هذا ال 

  بأس به وفق اهللا اجلميع.
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  األسئلة

  كمة من حترمي الطيب على احملرم؟ما احل س/
اهللا أعلم، لكن لعله من الرفاهية واحملرم ممنوع من الرفاهية والتمتع بأهله وتقلـيم األظـافر     ج/

  ونتف اإلبط ،احملرم يف حالة التفرغ للعبادة .
  س/ التحلل األول ما يكون برمي مجرة العقبة ؟

كن إذا مجع إليها احللق والتقصـري تكـون   عند مجع من أهل العلم يكون به التحلل األول، ل ج/
  أحوط خروجاً من اخلالف .

  الذي ترونه عفا اهللا عنكم؟ س/
إن حتلل بعد الرمي فقط ال حرج ،لكن كونه يضم احللق أو التقصري أو الطـواف يكـون     ج/

  أحوط مجعاً بني األدلة.
نكح يكتب العقـد  هل ميكن للمحرم أن يكون مأذون أنكحة وهو حمرم فهو مل ينكح ومل ي س/
  فقط؟
ال أعلم فيه شيئا ،إذا كان مل يتزوج ومل يزوج موليته هذا معناه ال بأس فيه ،ألنه ال تعلق له   ج/

باإلحرام ،ال ينكح موليته وإال مأذون العقود فهو ال ينكح إمنا خيطب خطبة النكـاح و يـأمرهم   
  ويوجههم نوع من أنواع الدعوة التوجيهية يف البيع والشراء.

  قبل إحرامه فـإن الطيـب سـوف يبقـى وهـو حمـرم ؟       ����عائشة ملا طيبت الرسول  /س
  بقاء الطيب يف مفارقة ولو بقي يف رأسه ويف إبطه فال بأس.  ج/
  احلجر األسود يكون يف طيب وكذلك الركن اليماين وملسه اإلنسان وهو حمرم؟ س/
  فال متسه.    إذا كان ليس رطباً فال يضرك إذا قبلته لكن إذا كان رطباً  ج/
حديث الصعب بن جثامة ما يقال أنه ناسخ حلديث أيب قتـادة ألن حـديث أيب قتـادة يف     س/

  احلديبية وحديث الصعب متأخر عن حديث أيب قتادة؟
  ليس بينهما تعارض هذا أهدى محاراً وحشياً حياً وأيب قتادة حلما ميتا ما بينهما تعارض.  ج/
  ي؟هل وردت يف بعض الروايات أنه ح س/
يف بعض الروايات عجز محار، رجل محار، لكن هذه الروايات حممولة على أنه صاده مـن    ج/

  حىت جيمع بني النصوص. ����أجل النيب 
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  أيب قتادة ما صاده ألجلهم أيضا ؟ س/

  ج/  ال ،مل يصده ألجلهم .
  

: " مخس من الـدواب    ����ـ وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا   
يقتلن يف احلل واحلرم: الغراب واحلدأة والعقرب والفأرة والكلـب   كلهن فواسق،

  العقور"متفق عليه .
   الشرح :

يف رواية من حديث حفصة رضي اهللا عنها وغريها (احلية) هذه وأشباهها تقتل يف احلل 
واحلرم ألا فواسق مؤذية مثل ذلك السبع غري الكلب و الـذئب والنمـر واألسـد    

ره ،هكذا الذباب والقمل والبعوض هذه األشياء املؤذية ال بأس وأشباهها مما خيشى ش
  بقتلها يف احلل واحلرم.

  
  احتجم وهو حمرم . متفق عليه . ����ـ وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب  

  :  الشرح
عند مسلم عند أيب حبينة رضي اهللا عنه ( احتجم وهو مريض يف وسط رأسه ) جتـوز  

فعل ذلك  ����الرأس ولو دعت احلاجة إىل ذلك ألن الرسول   احلجامة للمحرم ولو يف 
ودل على جواز احلجامة يف ظهره أو يف رأسه أو يف أي مكان وإن كان حمرماً ال مينع 
من ذلك لكن إذا كان يف رأسه حيتاج إىل قص بعض الشعر أو حلق بعـض الشـعر   

  للحجامة فال بأس عند احلاجة.
  حلق رأسه يف بقعة احلجامة أم ال ؟  واختلف العلماء هل عليه فدية إذا 

  كما يف حديث كعب بن عجرة رضي اهللا عنه .
  أم يعفى عنها ألا قليلة ومن أجل احلاجة ؟ 
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األحوط أن يفدي إذا حلق موضع احلجامة يفدي بإحدى الثالث: إما الصيام ثالثة أيام 

ن أجـل هـذا   أنه فدى م  ����أو إطعام ستة مساكني أو ذبح شاة ،ومل ينقل عن النيب 
  ،فلهذا قال بعض أهل العلم أنه يعفى منه الشيء اليسري إذا دعت احلاجة.

  
والقمـل   ����ـ وعن كعب بن عجرة رضي اهللا عنه  قال : محلت إىل رسـول اهللا  

يتناثر على وجهي ، فقال : " ما كنت أُرى الوجع بلغ بك ما أرى ، أجتد شـاة ؟  
طعم ستة مساكني ، لكل مسكني نصف قلت : ال ، قال : " فصم ثالثة أيام ، أو أ

  صاع " متفق عليه . 
  الشرح : 

حديث كعب رضي اهللا عنه يدل على أنه مع احلاجة يفدي ألن كعبا رضي اهللا عنـه  
أن حيلق وأن يفتدي وقال : " ما كنت أرى الوجع يبلغ  �أذاه هوام رأسه فأمره النيب 

  بك ما أرى " مث أمره بالفدية على التخيري .
ذلك : تقليم األظافر ونتف اإلبط وحلق العانة إذا دعت احلاجة إىل شيء مـن  ومثل  

ذلك ، ومثل ذلك اللباس عند احلاجة إىل ذلك وكذلك غطاء الرأس ، وهذا يقال لـه  
  فدية األذى . 
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  األسئلة
  هل يدخل يف الفواسق الصائل الذي يف احلرم مثل اجلراد الذي يدخل بينه وبني ثيابه ؟س/
  يطرحه واحلمد هللا  ج/
  ما يقال وال ينفر صيدها ؟س/
  إذا باله ما عليه شيء . ج/
  جاء يف وقت كثرة اجلراد يف احلرم مما دعى الكثري أن ميشي ويطأ بغري عمد لكثرا ؟س/
  إذا كان ليس عمداً لكثرا فال يضر إن شاء اهللا. ج/
  هناك أجهزة على الكهرباء لقتل الذباب والناموس ؟س/
حوط تركه ألنه نوع من النار وال يعذب بالنار إال رب النار وميكن إتالفه بنوع األ ج/

  من املبيدات غري الكهرباء .
ما هو الدليل على قياس الذباب والسبع على اخلمس املـذكورة يف احلـديث أن    س/

  احملرم يقتلها يف احلرم ؟
  األذى . ج/
  مل يذكر أا مؤذية؟ �الرسول س/
  يعين أا مؤذية الذي خيرج عن الطبيعة غريه باألذى. ما معىن فواسق ج/
  ملاذا نص عليها واحدة واحدة ؟س/
ألا هي الغالبة ،والذباب معروف أذاه فهو إذا وقع على اإلناء يغمس من أجـل   ج/

  كف األذى .
  إذا وجد اإلنسان يف بيته حية فهل ينذرها ثالثاً قبل قتلها أم يقتلها فوراً؟س/
  بيت من بيوت املدينة. جاء هذا يف ج/
  يا شيخ يعين ما يقاس ا املدن األخرى؟ س/
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مل يعمم قال: ( يف هـذه   �إذا احتاط وقاس عليها املدن األخرى وإال فإن النيب   ج/

  املدينة) ويف بعض الروايات (أطلق) إطالق احلية.
  هل خيرج مد من بر للفدية؟ س/
  األحوط أن خيرج نصف صاع من كل شيء.  ج/

  ة : مخس من الدواب كلهن فواسق كل ما كان فاسق فدربه واحد).قاعد
  (هل للعدد (مخس) مفهوم ؟ س/
مفهوم العدد ضعيف جاء يف روايات أخرى احلية سادس والسبع سابع وما أشبه   ج/

حىت النمل إذا أذى يقتل وهو منهي عن  اجلامع األذى إذا كانت مؤذية تقتل ذلك ،
  قتله.
  العقور)هل خيرج ما عداه من الكالب؟هل قوله: ( الكلب  س/
ى عن قتل الكالب ألا أمة من األمم وهذا هو  �نعم ما عداه ال يقتل والنيب   ج/

  آخر األمرين وأما الكلب األسود يقتل .
  خافت امرأة من جرادة وقتلتها وإن مل حيصل منها أذى هل عليها شيء؟ س/
رضي اهللا عنه أنه قال صلى اهللا عليه  إذا تصدقت بتمرة أو مترتني يروى عن عمر  ج/

  وسلم: (تصدق بتمرة) فإذا تصدقت بتمرة أو مترتني أو ثالث إىل الفقراء.
  املسافر هل تلزمه اجلمعة قبل النداء األول؟ س/
  .ـ إذا زالت الشمس  الصحيح ال تلزمه إال إذا دخل الوقت ـ  ج/
  قتل الصيد هل جتب فيه الفدية إذا قتل متعمداً ؟ س/
نعم إذا قتله متعمدا جتب الفدية وهذا هو الصواب واجلمهور احلقوا به املخطـئ    ج/ 

  ولكن ظاهر القرآن ال يلزم إال املتعمد.
  أال حيمل هذا على الغائب؟ س/
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وبعض العلماء أحلق  األصل مراعاة الشرط ، ¦¦¦¦من قتله متعمداً  §نص القرآن   ج/

يضمن ولكن اآلدمي غري مسألة الصـيد   به املخطئ كما يف قتل اآلدمي إذا قتله خطأ
  وما أشبهه.

  بالنسبة للفواسق مبجرد الرؤية تقتل أو إذا حصل منها أذية؟ س/
إذا قتلتها مأجور ،والنيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بقتل احلية والعقرب حـىت يف    ج/

  الصالة إذا أمسكتها فعليك ا.
  هل قتل الفواسق للوجوب أو االستحباب؟ س/
والوجوب حمل نظر ألن هـذا مـن بـاب     هللا أعلم الظاهر القتل لالستحباب ،ا  ج/

  اإلباحة .
  إذاً ال يشترط من الفواسق االعتداء ؟ س/
  ال يشترط االعتداء .  ج/
  إذن ملاذا قال الكلب العقور؟ س/
إذا كان معروف عند الناس أنه عقور يقتله ،وإال ال يقتله فال بد أن يعرف أنـه    ج/

  عقور.

   **   *  
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مكة قام   ����ـ و عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: ملا فتح اهللا تعاىل على رسول ه 

يف الناس ، فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال: " إن اهللا تعاىل حبس عـن   ����رسول اهللا  
مكة الفيل وسلط عليها رسوله واملؤمنني وإا مل حتل ألحد كان قبلي وإمنا حلت يل 

ا لن حتل ألحد بعدي، فال ينفر صيدها ،وال خيتلى شـوكها ،وال  ساعة من ار وإ
حتل ساقطتها إال ملنشد ومن قتل له قتيل فهو خبري النظرين" فقال العباس رضي اهللا 
عنه: إال اإلذخر يا رسول اهللا فإنا جنعله يف قبورنا وبيوتنا، فقال :  " إال اإلذخـر "  

  متفق عليه. 
  الشرح : 

بتحرمي مكة ملا من اهللا على رسوله عليه الصالة والسـالم بـالفتح   هذا احلديث يتعلق 
وذلك يف رمضان عام مثان من اهلجرة ،دخلها فاحتاً حالالً غري حمرم جـاء جلهـادهم   
وقتاهلم حىت فتح اهللا عليه يف عشرة آالف مقاتل ففتح اهللا عليه مكة وخطـب عليـه   

ة يوم خلق السـماوات واألرض ومل  الصالة والسالم يف الناس وقال: (إن اهللا حرم مك
حيرمها الناس وإا مل حتل ألحد من قبلي ومل حتل يل إال ساعة من النهار وإا لن حتل 
ألحد بعدي وإن أحد ترخص لقتال رسول اهللا، فقولوا: إن اهللا أذن لرسوله ومل يأذن 

ا إال لكم وإنه ال حتل ساقطتها وال خيتلى خالها وال ينفر صـيدها وال حتـل لقطتـه   
ملنشد). يعين معرف ، فال متلك لقطتها بل ال يزال واجدها يعرفها حىت جيدها رـا ،  
وذلك واهللا أعلم ألا جممع الناس من آفاق الدنيا للحج والعمرة فمـن رمحـة اهللا أن   
تكون لقطتها تبقى لتحفظ حىت جيدها را سواء كانت عند املعرف املنشـد الـذي   

لذاك مثل حمكمة أو هيئة خاصة تعني للقطات حىت جيـدها  وجدها أو عند هيئة تعني 
  را إذا جاء من قابل حلج أو عمرة سأل عنها وجدها. 

" يعين إذا قتل له قتيل عمدا ، إما أن يقتل وإما  ومن قتل له قتيل فهو خبري النظرين" 
  أن يقبل الدية وله خيار ثالث وهو العفو . 
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" : وهو نبات معروف طيب  :" إال اإلذخر ���� فقال العباس رضي اهللا عنه للنيب   

  الرائحة حشيش .
يستعملونه لسقف البيـوت   : ( إال اإلذخر ) ����(  فإنه لبيوتنا وقبورنا فقال النيب  

ويوقد به احلداد حاجته ويضعونه يف القبور للوقاية من التراب عند الدفن،  فهذا يـدل  
:   ����قية احلشيش فال حيش لقولـه    على أن اإلذخر من نباا ال بأس به حيش ، أما ب

(فال خيتلى خاله) وهو احلشيش الرطب احلي وال يقطع شجرها وال تنفر صـيدها وال  
  يقتل من باب أوىل.

  
قال:  ����ـ وعن عبد اهللا بن زيد بن عاصم األنصاري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  

إبراهيم مكـة   ( أن إبراهيم حرم مكة ودعا ألهلها ،وإين حرمت املدينة كما حرم
  ،وإين دعوت يف صاعها ومدها مبثل ما دعا به إبراهيم ألهل مكة ). متفق عليه .

  الشرح : 
ويف رواية: ( مبثلي ما دعا به إبراهيم ألهل مكة ) وهذا يدل على أن املدينة حرام مثل 
ما أن مكة حرام وحترمي مكة عند مجيع املسلمني حرام ،وحترمي املدينة هو عند مجهـور  

ال ينفر صيدها ، وال خيتلى خالهـا ، وال يعتضـد    ����علماء وهو احلق بنص النيب  ال
شجرها ،    وال حتل ساقطتها إال ملنشد ، أي معرف مثل مكة ، واهللا جعل يف طعامها 
الربكة استجابة لدعاء النيب عليه الصالة والسالم كما جعل ذلك يف طعام مكة ، اللهم 

  بارك يف صاعها ومدها.
  

: ( املدينة حرام  ����علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا  ـ وعن 
  ما بني عري إىل ثور ) رواه مسلم . 

  الشرح :
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  ويف لفظ آخر: ( ما بني البتيها ) وحدودها معروفة .

  جبالن معروفان وهي بريد يف بريد . عري وثور
  وفق اهللا اجلميع.
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  األسئلة 

  مكة صحيحة؟ هل إقامة احلدود يف س/
فـالزاين    احلدود تقام يف مكة وتقام يف املدينة ألن صاحب احلد انتهك حرمتها ،  ج/

والسارق تقطع  يقام عليه حد الرجم إن كان حمصنا أو اجللد والتغريب إن كان بكراً ،
أما من أجرم خارج احلرم مث دخل يف احلرم فإنه يضـيق عليـه حـىت خيـرج      يده ،

  ت قطع يدها النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مكة.واملخزومية اليت سرق
  النبات الذي زرعه اإلنسان يف مكة مثل الغرس وغريها؟س/
هذا نباا املقصود الذي ينبته اهللا بغري قصد لبين آدم، أما  غرس بين آدم غري داخل ، ج/

  إن كان من بين آدم الغرس والنخل فهو إليهم مىت شاءوا قطعوها .
  من النخل والغرس ؟ احملرم إذا قطعس/
  إذا كان بإذن أهله فال بأس . ج/
  ما هو الصحيح يف فتح مكة هل هو بصلح أم عنوة ؟س/
  عنوة ليس بصلح .ج/ 
  إذا بغى أهل مكة فهل جيوز قتاهلم وهتك حرمتها ؟س/
مثل ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : (أحلت يل ساعة من ـار ومل   ال ، ج/

) .يعاجلها من كان فيها من دون حصارهم يعاجلها بإقامة احلدود حتل ألحد من بعدي
  الشرعية 

  ؟ ١هل حياربون أهل مكة [ وإن على أهل العدل ]س/
مثل ما قال صلى اهللا عليه وسلم : (ال يقاتلون )لكن بالطرق اليت ميكن لويل األمر  ج/

  بغري القتال .
  وإن مل يكن هناك إال قتال ؟س/

                                           
  العبارة غري واضحة واهللا أعلم .  ١



   

 

٢٥٦

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
   يقاتلون بل حتل املشاكل بالطرق السلمية .ظاهر النص أم ال ج/
  

من أحرم بالعمرة يف أشهر احلج مث عاد إىل الرياض مث مر على ميقات وهو يريـد  س/
  احلج من غري أن حيرم مث أنشأ احلج من مكة مع العلم انه أتى بالعمرة مريداً ا التمتع ؟

جديـدة ألـا تعـم     ظاهر النصوص أنه حيرم باحلج من امليقات أو حيرم لعمرة ج/
النصوص (هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن )فمن ذهب إىل الرياض أو غريها مث 
رجع يريد احلج تعمه النصوص فالذي ينبغي أن حيرم باحلج ويبقى علـى إحرامـه أو   

  بعمرة ثانية غري عمرته السابقة حىت ال يتجاوز املواقيت وهو ناو احلج إال باإلحرام .
  ذا هل يكون متمتعا ؟إن فعل هس/ 
ـ  عنروى  ج/ إذا رجع  عمر ومجاعة أنه إذا ذهب إىل أهله ورجع فإنه يكون مفرداً 

ـ  أما إذا ذهب إىل جهات أخرى مث رجع فهو على متتعه مثل الـذي   إىل أهله خاصة 
  . يذهب إىل جدة أو الطائف مث يعود 

  صاحب الغنم إذا ترك غنمه ترعى يف احلرم ؟س/
  رم ال يضر .الرعي يف احل ج/
  الزرع إذا يبس هل هذا هو الشوك املقصود يف احلديث( وال خيتلى شوكها)؟ س/

  .الشوك معروف هو الذي يؤذي الناس والذي ينبت يف الرب أو يف أي مكان  ج / 
  هل جيوز قطعه؟س/
  ال جيوز لقوله صلى اهللا عليه وسلم: ( وال خيتلى شوكها ) ج/
طفال هل له حكم الطعام حيث يغسل مـن بـول   احلليب افف الذي يعطى لألس/

  الطفل الرضيع؟ 
األقرب واهللا أعلم أن له حكم الطعام ألنه ليس حبليب أمه فاألقرب أنه يغسـل ،        ج/

  و ال يكفي فيه الرش .
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  ما ضبط (القمل)قلت أنت تصحيحاً (القمل)بالفتح؟س/
  هو القمل الذي يف رأس اإلنسان . ج/
  بالضم؟يف اآلية (القمل ) س/
الذي يف اآلية شيء آخر فهو عقوبة عوقب ا فرعون وأصحابه بينه العلمـاء يف   ج/

فالقمل بفتح القاف غـري الـيت   بينها العلماء  تفسري سورة األعراف دواب صغرية ،
  .بالضم

اإلنسان يف احلرم إذا خرج فلم جيد حذاءه يف مكانه فهل جيوز له أن يأخذ غريها  س/
  هذه األحذية األخرى تؤخذ وترمى؟علماً أنه يعلم أن 

ال يأخذ شيئاً إذا أخطأ غريه ال خيطئ هو، إال إذا وجد يف مكان حذائه حـذاء    ج/
  آخر ويعتقد أن صاحبها غلط وأما متشاان قد يقال ال بأس ، مثل املبادلة.

إن خاف على نفسه من شدة حر األرض وليس معه نقود ليشتري حـذاء جديـد   س/ 
  ستتلف وهي بالستيكية رخيصة جداً؟وتوجد أحذية 

  يأخذها إن علم أا ليست ألحد وأا مطروحة ال خري فيها ما فيه بأس .  ج/
  وإن كانت ألحد لكن العمال جيمعوا ويطرحوا؟ س/
إذا علم أا ليست ألحد ألن صاحبها تركها رغبة عنها فإنه يأخذها  فإن كـان    ج/

  يشك فال يسرق كغريه .
د شخصا جملساً و أحب اجللوس فيه وفيه جراد هل جيلس أم ينفـر هـذا   إذا وج س/

الصيد مثل مىن واحلرم وقد فسر بعض السلف ( ينفر صيدها) أن ينقلها مـن مكـان   
  آلخر؟

املقصود إن كان يصيد الشيء أو ينفره من مكانه حىت يستظل مكاا أو جيلـس    ج/
أو على يده أو غري ذلـك فإنـه ال    فهذا من التنفري أما شيء يبتلى به يقع على رأسه

  يسمى تنفرياً.
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  ١باب صفة احلج ودخول مكة
مكث تسع سنني مل حيج  �ـ عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما ، [أن رسول اهللا 

حاج فقدم املدينة بشر كثري كلهم يلتمس  �مث أذن يف الناس يف العاشرة إن رسول اهللا 
وسلم ويعمل مثل عمله ] فخرجنا معه ،حىت إذا أتينا   أن يأمت برسول اهللا صلى اهللا عليه

ذا احلليفة ، فولدت أمساء بنت عميس [ حممد بن أيب بكر فأرسـلت إىل رسـول اهللا   
كيف أصنع ؟] فقال : " اغتسلي واستشفري بثوب ، وأحرمي " و صلى رسـول اهللا  

لتوحيـد (  أهل با…يف املسجد مث ركب القصواء حىت إذا استوت به على البيداء   �
لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شـريك  

عليهم شيئاً منـه ولـزم    �لك)[ وأهل الناس ذا الذي يهلون به فلم يرد رسول اهللا 
تلبيته قال جابر رضي اهللا عنه: لسنا ننوي إال احلج لسنا نعرف العمرة ]   �رسول اهللا 

  �يت استلم الركن فرمل ثالثاً ومشى أربعا مث أتى مقام إبراهيم [ فقرأ حىت إذا أتينا الب
:  ( واختذوا من مقام إبراهيم مصلى ) فجعل املقام بينه وبني البيت فكان أيب يقول: ( 

) كان يقرأ يف الركعتني قال هو اهللا أحد وقل يا أيهـا   �وال اعلمه ذكر إال عن النيب 
ن فاستلمه ،مث خرج من الباب إىل الصفا ، فلما دنـا إىل  الكافرون ، ]مث رجع إىل الرك

أبدأ مبا بدأ اهللا به) فبـدأ بالصـفا    ¦إن الصفا واملروة من شعائر اهللا  §الصفا قرأ 
،فرقي عليه حىت رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد اهللا وكربه وقال: (ال إله إال اهللا وحده 

شيء قدير ال إله إال اهللا وحده أجنـز   ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل
وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده ) مث دعا بني ذلك قال مثل هذا ثالث مرات 
مث نزل إىل املروة حىت إذا انصبت قدماه يف بطن الوادي سعى حىت إذا صعدتا مشى حىت 

ى املروة أتى املروة ففعل على املروة كما فعل على الصفا [حىت إذا كان آخر طوافه عل

                                           
  ما بني األقواس موجود يف مسلم دون نسخة البلوغ .  ١
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فقال: ( لو أين استقبلت من أمري ما استدبرت مل أسق اهلدي وجعلتها عمرة فمن كان 
منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن مالك بن جعثم فقال : يا 

  رسول اهللا ألعامنا هذا أم ألبد؟ 
ـ   �فشبك رسول اهللا  ج) أصابعه واحدة يف األخرى وقال: ( دخلت العمـرة يف احل

فوجد فاطمة رضي اهللا عنها  �مرتني( ال بل ألبد أبد) فقدم علي من اليمن ببدن النيب 
ممن حل ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت فأنكر ذلك عليها  فقالت :إن أيب أمرين ذا ، 
قال فكان علي يقول بالعراق :فذهبت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حمرشاً على 

ستفتياً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخربته فاطمة للذي صنعت م
أين أنكرت ذلك عليها فقال : (صدقت، صدقت ماذا قلت حـني فرضـت احلـج    
؟)قال:قلت اللهم إين أهل مبا أهل به رسولك قال: (فإن معي اهلدي فال حتـل) قـال   

صلى اهللا عليه وسلم  فكان مجاعة اهلدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النيب
مائة قال:فحل الناس كلهم وقصروا إال النيب ومن كان معه هدي ] فلما كـان يـوم   

فصلى ا الظهـر والعصـر     �التروية توجهوا إىل مىن فأهلوا باحلج وركب رسول 
واملغرب والعشاء والفجر مث مكث قليالً حىت طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب 

فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فرتل ا ،حـىت إذا   …  �اهللا له بنمرة فسار رسول 
زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس [ وقال: ( إن 
دمائكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم  هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا ، 

ة موضوعة وإن أول أال كل شيء من عمر اجلاهلية حتت قدمي موضوع ودماء اجلاهلي
دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن احلارث كان مسترضعا يف بين سعد فقتله هـذيل  
،وربا اجلاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد املطلب فإنه موضـوع  
كله فاتقوا اهللا يف النساء فإنكم أخذمتوهن بأمان اهللا واستحللتم فـروجهن بكلمـة اهللا   

أن ال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ،فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غري ولكم عليهن 
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مربح وهلن عليكم رزقهن وكسون باملعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصتم به كتاب اهللا وأنتم تسألون عين فما أنتم قائلون؟) قالوا :نشهد أنك قد بلغت 

ىل السماء وينكتها إىل الناس : اللـهم  وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إ
أشهد ، اللهم أشهد ، ثالث مرات ،] مث أذن مث أقام فصلى الظهر مث أقام فصلى العصر 

حىت أتى املوقف فصلى فجعل بطن ناقتـه   �ومل يصل بينهما شيئاً مث ركب رسو اهللا 
واقفاً حىت القصواء إىل الصخرات وجعل حبل املشاة بني يديه واستقبل القبلة فلم يزل 
وقـد    �غربت الشمس وذهبت الصفرة قليال حىت غاب القرص .. ودفع رسول اهللا 

شنق للقصواء الزمام حىت إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمىن: ( يا أيهـا  
الناس السكينة السكينة ) كلما أتى حبالً من احلبال أرخى هلا قليالً حىت تصعد حىت أتى 

ملغرب والعشاء بأذان واحد و إقامتني ومل يسبح بينهما شيئاً مث اضجع مزدلفة فصلى ا ا
حىت طلع الفجر وصلى الفجر حني تبني له الصبح بأذان وإقامة مث ركب   �رسول اهللا 

حىت أتى املشعر احلرام فاستقبل القبلة فدعاه وكربه وهلله ووحده فلم يزل واقفاً حـىت  
حىت أتى بطن حمسر فحرك قليالً مث سـلك   …أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس 

الطريق الوسطى اليت خترج على اجلمرة الكربى حىت أتى اجلمرة اليت عنـد الشـجرة   
فرماها بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة منها حصى اخلذف رمى من بطن الوادي مث 
 انصرف إىل املنحر فنحر [ ثالثاً وستني بيده مث أعطى علياً فنحر ما غرب وأشـركه يف 
هديه مث أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت يف قدر فطبخت ، فأكال من حلمها وشربا من 

فأفاض إىل البيت فصلى مبكة الظهر .." احلديث رواه  �مرقها ] مث ركب رسول اهللا 
  مسلم مطوال  .

  الشرح : 
ألن حجه بيان ملا شرعه اهللا وأوجـب لقولـه    �ـ هذا احلديث يف صفة حج النيب 

ولقوله سـبحانه:   ¦على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً  وهللا §تعاىل: 
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وأقواله فسر احلج ومل حيج الـنيب عليـه    �فبأعماله   ¦احلج أشهر معلومات  §

الصالة والسالم بعد اهلجرة إال حجة واحدة هي حجة الوداع مسيت بذلك ألن الـنيب  
قاكم بعد عامي هـذا)  ودع فيها الناس وقال: (خذوا عين مناسككم فلعلي ال أل  �

بعد رجوعه بشهرين تقريباً يف الثاين عشر من ربيع األول سنة عشر من   �وقد تويف 
  اهلجرة.

  :  � وصفة حجه
أنه ملا خرج من املدينة أحرم من ذي احلليفة وهو حمل معروف يقال له وادي العقيـق  

ك وقال: عمرة يف : (أنه أتاين هنا مناد من ريب وقال صل يف هذا الوادي املبار �قال 
هذا األمر يف نفس الوادي وأحرم بالعمرة واحلـج مجيعـاً    �حجة) فهذا يد على أنه 

كما ثبت ذلك من حديث أنس رضي اهللا عنه وابن عمر رضي اهللا عنـهما وغريمهـا   
رضي اهللا عنهم عدة أحاديث تدل على انه حج قارناً عليه الصالة والسالم أما جـابر  

إال احلج وكذلك عائشة رضي اهللا عنها فقالوا إنه لىب بـاحلج   رضي اهللا عنه فلم حيفظ
فقط كأم مل يسمعوا لفظ العمرة وغريهم أثبت هذا وهو انه لىب باحلج والعمرة مجيعاً 
كما ورد ذلك عن أنس وابن عباس وحفصة وابن عمر رضي اهللا عنهم وغريهم وثبت 

واستوى على ظهرهـا لـىب    أنه لىب بعدما استقلت به راحلته حني ضت به راحلته
بالعمرة واحلج مجيعاً ولكن جابراً رضي اهللا عنه مل يذكر تلبيته إال على البيداء وهـي  
أرض بعد وادي ذا احلليفة مصطحبة مستقرة لىب عليها ليعلم الناس ومل يزل يليب حـىت  

  أتى املسجد احلرام.
  احلليفة .أما نفس إجياب احلج والعمرة فهذا عندما قام من حمله من ذي  

أما رواية خصيف عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه لىب بعدما صلى ركعتني مث لـىب  
بعدما قامت به راحلته مث لىب على البيداء فهو حديث ضعيف من جهة أنه لىب حـني  
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فرغ صلى اهللا عليه وسلم من الصالة بالعمرة واحلج وإمنا لىب بعدما استقلت به راحلته 

  ألحاديث الصحيحة .هذا هو احملفوظ من ا
  وفيه من الفوائد : 

أنه مازال يليب حىت رمى مجرة العقبة لنه كان حمرماً بالعمرة واحلج فلم يزل يليب حـىت  
انتهى من حجه من رمي مجرة العقبة ويدل على أن من كان لىب باحلج وحده أو باحلج 

عاً ويلبوا بـاحلج  والعمرة مجيعاً وليس معه هدي جاءت السنة بأنه أمرهم بأن حيلوا مجي
يف وقته ، أما هو بقي على إحرامه حىت كمل حجه ألنه كان قد ساق اهلدي وبـني  

  للصحابة الذين مل يسوقوا اهلدي أن عليهم أن حيلوا وجيعلوها عمرة كما يأيت . 
وفيه أن من كان له عذر كاحلائض والنفساء تغتسل وحترم من امليقات وال مينع ذلـك  

سل كما أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أمساء رضي اهللا عنـها أن  احليض والنفاس ، تغت
تغتسل وتستثفر يف ثوب وجترم وهي نفساء مبحمد بن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهم 
وكذلك عائشة رضي اهللا عنها ملا حاضت عند دخول مكة وهي قد أحرمت بالعمرة 

فعلت وأكملـت مناسـك   أمرها أن تغتسل وأن تليب باحلج مع العمرة وتكون قارنة ف
  احلج قارنة مث حلت منها مجيعاً يوم النحر .

وفيه أنه ملا طاف رمل يف األشواط الثالثة وصلى ركعتني خلف املقام هذا هو السنة ملن 
قدم مكة أن يرمل يف األشواط الثالثة من طواف القدوم سواء عمرة أو حج يرمـل يف  

 شدة وقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه األشواط الثالثة يعين يهرول ال ميشي عادة وال
فعل ذلك يف عمرة القضاء لريى املشركني قوة املسلمني مث استمرت هذه السنة حىت فعلها 

  يف حجة الوداع ومشى يف الربعة األخرية.
  وثبت أنه كان يستلم احلجر يف كل طوفة ويقبله . 

  فيستلمه وال يقبله . وأما الركن اليماين
هللا واهللا أكرب حىت أكمل سبعة أشواط ويقول بني الركنني : (ربنـا آتنـا يف   ويقول :بسم ا

الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار )والركنني أي الركن اليمـاين واحلجـر   
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األسود وثبت أنه إذامل يتيسر له التقبيل أستلمها بالعصا وقبل طرف العصا كما سوف يأيت 

أشار عليه وكرب أو بعيداً أشار إليه (أي احلجر األسود) وكرب  إن شاء اهللا ، وإن كان راكباً
.  

أما الركن اليماين فيستلم إن قدر وإال مل يرد فيه إشارة فلما فرغ من صالة الركعتني وقـرأ  
فيهما الكافرون واإلخالص كما ثبت ذلك أيضاً يف حديث جابر رضي اهللا عنه فمر علـى  

وسعى فأتى الصفا مث قال: (أبدأ مبا بدأ اهللا به ) مث  احلجر واستلمه مث خرج من باب الصفا
إن الصفا واملروة من شعائر اهللا فمن حج البيت أو اعتمـر   §قرأ صلى اهللا عليه وسلم : 

مث رقى إىل الصفا  ¦فال جناح عليه أن يطوف ما ومن تطوع خرياً فإن اهللا شاكر عليم 
رى مث جعل يكرب ويهلل ويقول : (ال إله إال واستقبل الكعبة ورفع يديه كما يف الرواية األخ

اهللا ، اهللا أكرب مث قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له امللك وله  احلمد وهو على كل شيء 
قدير) مث قال: (ال إله إال اهللا وحده أجنز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب )مث كرر ذلـك  

وهو رافع يديه مستقبل القبلة فرتل ماشياً ثالث مرات يدعوا يف أثنائها ويكرب ويهلل ويدعوا 
من الصفا حىت أتى بطن الوادي فهرول حىت صدعت قدماه بطن الوادي فمشى مشي العادة 
يذكر اهللا يف طريقه ويهلل حىت أتى املروة  فصعد عليها واستقبل الكعبة وفعل كما فعـل  

لصفا إىل املروة سعيه و على الصفا دعا اهللا وأكثر وكرر الذكر ،فعل ذلك سبعة أشواط من ا
من املروة إىل الصفا سعيه ،فيبدأ بالصفا وخيتم باملروة هذا هو املشورع يف العمرة واحلـج  
واألذكار شيء واحد عند الصفا وعند املروة وعند البدء واخلتام على الصفا يف البدء وعلى 

وبعد ذلك حيلق أو املروة يف اخلتام ويذكر اهللا يف الطريق ويسبحه ويهلل ويدعوا مبا أحب 
يقصر إن كان عمرة و املرأة تقصر من عموم رأسها ومتت عمرة  ويأيت بقية أعمال احلـج  

  اليت فعلها عليه الصالة والسالم.
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  بقية حديث جابر

  الشرح : 
حديث جابر اعتىن به رضي اهللا عنه واجتهد يف رواية حجته مفصلة ،وقد أحسـن يف  

  اف القدوم وسعى بني الصفا واملروة .ذلك و أجاد ، وتقدم أنه طاف طو
واختصر املؤلف احلديث ومتامه:  أنه أمر الناس أن حيلوا إال من معه اهلدي فحل الناس 
وكانوا متمتعني إال من كان معه اهلدي ،فبقي على إحرامه وكان هو ممن أهدى فبقـي  

أو حجـة   على إحرامه ومل حيل إال يوم النحر ، وهذا هو السنة أن من قدم مكة حبـج 
وعمرة وليس معه اهلدي أن يتحلل وجيعل حجه عمرة ، يطوف ويسـعى وحيلـق أو   
يقصر وحيل ـ هذا هو السنة ـ وقال بعض العلماء بـالوجوب ، مث إذا كـان يـوم      

أما من كان معه اهلدي فيبقى على إحرامه وال يتحلل حـىت حيـل   التروية فإنه حيرم باحلج 
    � منهما مجيعاً كما فعله النيب 

ألن الناس  ومسي يوم الترويةوهو اليوم الثامن من ذي احلجة ،  فلما كان يوم التروية
يروون املياه ملىن ،ألن مىن يف ذلك الوقت ليس فيها مياه ، يروون من مكة يأخذون من 

  املياه حاجتهم ويذهبون ا إىل مىن ، وهذا اليوم مشهور بيوم التروية.
قبل الظهر صلى مبىن الظهر ركعـتني والعصـر    � توجه الناس إىل مىن ومعهم النيب 

ركعتني واملغرب ثالثاً والعشاء ركعتني والفجر ركعتني يصلي كل صالة يف وقتها ومل 
يقصر بدون مجع ، وقد مجع بتبوك وهـو   أن املسافر النازل وهذا يدل علىجيمع ، 

وإن كان نـازالً  ، وإن فرقنازل ؛ لبيان اجلواز، فإذا مجع املسافر وهو نازل فال حرج 
إن أراد السفر بعد الزوال فيجمع مجـع   إال إذا كان على ظهر سري فيجمعمسترحياً ، 

،وكـذلك يف   �تقدمي ، أو أراد السفر قبل الزوال فيجمع مجع تأخري كما فعله النيب 
  املغرب والعشاء .
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حجـة  يف مىن يف  �فاألفضل كل صالة يف وقتها كما فعله النيب  أما إذا كان نازالً 

إىل عرفات بعد طلوع الشمس  �الوداع فلما أصبح يوم عرفة وطلعت الشمس مشى 
يليب إىل هناك ،قال أنس رضي اهللا عنه : ( كان يهل املهل فال ينكر عليه ويكرب املكرب 

  فال ينكر عليه ) يعين منهم من يكرب ومنهم من يليب يف طريقهم إىل عرفات .
د ضربت له هناك فنـزل حتتها ) يستظل ا فـدل  ( فلما أتى منرة وجد قبة من شعر ق

  على أن احملرم يستظل بالشجر واخليام والسيارة .
( فلما زالت الشمس أمر بناقته فرحلت له وركب عليها وأتى بطن وادي عرنة فوقف 
فيه وخطب الناس )  ففتح اهللا له أمساعهم ومسعوا خطبته عليه الصالة والسالم وذكر يف 

  رياً ، ألنه جممع عظيم ذكر فيها: خطبته شيئاً كث
  أن أمر اجلاهلية موضوعة وأن ربا اجلاهلية موضوعة .  

وذكر فيها ما جيب على الرجل لزوجته وأن على أزواجهن رزقهن وكسون باملعروف 
  وعلى الزوجة طاعة زوجها باملعروف وال تدخل بيته إال من يرضى . 

  سراويل ومن مل جيد النعلني فليلبس اخلفني .وذكر أيضاً أن من مل جيد إزاراً لبس ال
: (تركت فيكم ما لن تضلوا بعده كتاب اهللا ) ويف لفـظ (   �وأوصى بالقرآن وقال 

وأطيعوا اهللا وأطيعـوا   §كتاب اهللا  وسنيت) وكتاب اهللا يشتمل على السنة ألن فيه: 
 باإلعراض فيه الداللة أن من اعتصم بكتاب اهللا فلن يضل، والضالل يأيت ¦الرسول 

عن كتاب اهللا ، أما من اعتصم بكتاب اهللا ومتسك به وأحل حالله وحـرم حرامـه   
واستقام على ما فيه فإنه مهتد وليس بضال ، وقال صلى اهللا عليه وسلم:"  أنتم تسألون 
عين فما أنتم قائلون؟ " قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ـ عليه الصـالة   

ه بذلك فقد أدى األمانة ونصح األمة وبلغ الرسالة " وجعـل  والسالم ـ وحنن نشهد ل 
يرفع إصبعه إىل السماء ـ هكذا ـ ويقول: اللهم اشهد ،اللهم اشهد " يعـين أـم     
اعترفوا أين قد بلغتهم مث بعد أن فرغ من اخلطبة ( أمر باألذان فأذن بالل مث أقام فصلى 
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) صلى ركعيت الظهر وركعيت العصر الظهر مث أقام فصلى العصر بأذان واحد و إقامتني 

( ومل يصل بينهما شيئا ) دل على أن املسافر يصلي الفريضة بدون راتبة الظهر والعصر 
واملغرب والعشاء بدون راتبة ، إال الفجر فإنه كان يصلي الراتبة معها كمـا فعـل يف   

واستقبل مزدلفة فلما صلى العصر ( توجه إىل املوقف ) حاالً فوقف هناك يف عرفات ( 
القبلة ) ومل يزل يذكر ربه ويدعو (حىت غربت الشمس )وقال صلى اهللا عليه وسـلم:  
(وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف) يعين كل إنسان يقف حيث تيسر له يف أي بقعة من 
عرفات ومل يزل يف الدعاء وذكر ربه والضراعة وهو رافع يديه أيضاً و أرسلت إليه أم 

  ينظرون ليعلم الناس أنه مفطر . الفضل بلنب وشراب والناس
اإلفطار ألنه أقوى  للدعاء، وأنشط على أعمال احلج ، وثبـت أنـه    والسنة للحجاج

صلى اهللا عليه وسلم " ى عن صوم يوم عرفة يف عرفة " فال جيوز للحجاج أن يصوموا 
  ، وهذا هو األرجح .

  وقال مجاعة من أهل العلم : أنه يكره هلم أن يصوموا .
  ة النهي التحرمي ، فالسنة هلم أن يفطروا يف عرفات .وظاهر

  ومن كان عليه صيام ثالثة أيام يف احلج فإنه يصومها قبل عرفة .
( فلما غابت الشمس انصرف إىل مزدلفة ) دل على أن احلجاج يقفون حىت غـروب  
الشمس هذا هو الواجب عليهم إذا غابت الشمس شرع هلم االنصـراف إىل مزدلفـة   

لسكينة والوقار وهلذا ملا انصرف جعل يقول :" أيها الناس السكينة السـكينة  وعليهم ا
عنان ناقته إليه " يعين جير  �فإن الرب ليس باإليضاع " ليس باإلسراع  " وجعل يقبض 

رأسها إليه حىت ال تسرع " حىت يكاد رأس الناقة يصيب مورك رحله " خوفا أن تسرع 
الناس من املشقة واخلطر وضرب بعضهم لـبعض  فيسرع الناس ،ومعلوم ما يف إسراع 

وصدم بعضهم لبعض ،وهلذا كان يقول للناس السكينة السكينة ويشري إليهم ويقول هلم 
" إن الرب ليس باإليضاع " ليس باإلسراع ،ويرفق هو حىت ال يسرع الناس " فإذا وجد 
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فة صلى ا املغرب فجوة نصا " أسرع يف احملل املتسع  " حىت أتى مزدلفة فلما أتى مزدل

والعشاء مجعاً وقصراً بأذان واحد و إقامتني " ملا وصلها قبل حط الرحال هذا هو السنة 
إذا وصلها احلجاج يف أول الوقت أو يف وسط الوقت أو يف أخر الوقت بادروا بصالة 

  املغرب والعشاء قبل حط الرحال صلى املغرب ثالثاُ والعشاء اثنتني .
شيئا " كما فعل يف عرفات ،فلم يصل بينهما وال بعـدمها مث نـام   " ومل يسبح بينهما 

  صلى اهللا عليه وسلم ، قال جابر: ( حىت طلع الفجر ) 
أنه مل يصل بالليل وأن جابرا مل يره يصلي بالليل ملا حصل مـن التعـب مـن     حيتمل

  الوقوف بعرفات و سريه .
ع الفجر وقد يكـون يف أخـر   أنه صلى ومل يره جابر وإمنا رآه قائماً بعد طلو وحيتمل
فإن التهجد سنة إن تيسر فعل وإن مل يتيسر اإليتار قبل النوم أو  وعلى كل حالالليل ، 

  بعد النوم فهذا هو السنة الثابتة عنه صلى اهللا عليه وسلم .
فقد يشغل عن الوتر ، تقول عائشة رضي اهللا عنها: (كان إذا شغله عن  أما كونه ترك

مرض صلى من النهار ثنيت عشرة ركعة ) فهذا يدل على أنه يف بعض قيام الليل نوم أو 
الليايل قد ينام عن التهجد ألسباب ،وقد يشغله بعض املرض فهكذا ليلة النحر قد يكون 
شغله تعب أو أنه قام ومل يعلم جابر رضي اهللا عنه  بذلك ، لكن السنة ثابتة بالتهجـد  

مع الوتر و لو أربع مع الوتر قبل أن يستريح أو  بالليل قدر الطاقة ولو قليالً ولو ركعتني
بعد النوم .  " مث صلى الفجر " مبكراً هذه السنة ـ قبل العادة ـ لكن بعـد طلـوع     
الفجر ، يصلي الراتبة مث يصلي الفريضة لكن ليس كالعادة يف التأخري حىت يتسع الوقت 

هللا عليه وسلم يف تلك للوقوف يف املشعر فلما صلى " توجه إىل املشعر " وكان صلى ا
الليلة رخص للضعفاء أن ينصرفوا من مزدلفة إىل مىن بالليل ، أما هو فبقي حىت صـلى  
الفجر مبكراً ووقف باملشعر واجتهد بالدعاء ورفع يديه (حىت أسفر ) فلمـا أسـفر (   
انصرف قبل أن تطلع الشمس ) إىل مىن خالفاً للمشركني الذين كانوا يقفون يف مزدلفة 
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طلع الشمس ويقولون: أشرق ثبري كي ما نغري؛ أما النيب عليه الصالة والسالم فقد حىت ت

خالفهم فلما أسفر اجته إىل مىن ملبياً وأردف أسامة بن زيد وهو يليب يف طريقه وما زال 
يليب حىت رمى اجلمرة ، والسنة للناس أن ينصرفوا قبل طلوع الشمس يعين عند اإلسفار 

 عليه وسلم أما الضعفاء من النساء وكبار السن والصـبيان فـإن   تأسياٌ بالنيب صلى اهللا
  .١األفضل أن يتوجهوا من أثناء الليل بعد منتصفه قبل حطب الناس 

حىت وصل إىل مجرة العقبة فوقف عن التلبية ورمى مجرة العقبة بسبع حصيات يكرب مع  
نـه مسـتقبالً   كل حصاة رماها من بطن الوادي وجعل الكعبة عن يساره ومىن عن ميي

الشمال مث انصرف وخطب يف الناس وذكر الناس بني اجلمرات وسألوه عن مسـائل  
كثرية تتعلق باحلج، هذا يقول حلقت قبل أن أذبح ،وهذا يقول أفضت قبل أن أرمـي  
،وهذا يقول حنرت قبل أن أرمي ، فيقول عليه الصالة والسالم: ال حرج ، ال حـرج؛  

وال أخر إال قال ال حرج ال حرج ، وهذا من تيسري  وما سئل يوم النحر عن شيء قدم
  اهللا ورمحته ألا أعمال مهمة واإلنسان خيطئ أو ينسى فمن رمحة اهللا أن وسع فيها.

أن يرمي مث ينحر مث حيلق أو يقصر مث يطوف وهذا هو الترتيب الذي فعله النيب  فالسنة 
دم بعضها على بعـض فـال   صلى اهللا عليه وسلم واحللق أفضل من التقصري ولكن لو ق

حرج. وقبل طوافه طيبته عائشة رضي اهللا عنها لطوافه ،واألفضل بعد الرمي أن يتحلل 
  إذا حلق أو قصر ألن عائشة طيبته بعدما رمى وحلق وحنر مث توجه إىل مكة .

  إىل أنه إذا رمى حل التحلل األول . وذهب قوم 
  ودلت على هذا بعض األحاديث فال حرج يف ذلك .

كن األفضل واألحوط أن يصرب حىت حيلق أو يقصر وحيل التحلل األول وهو لـبس  ول
  املخيط والتطيب ويبقى عليه النساء ـ يعين اجلماع ـ .

                                           
  قول الشيخ حطب الناس أي قبل سعي الناس كما يف املصباح املنري .  ١
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فإذا حتلل التحلل األول يذهب إىل مكة ويطوف طواف اإلفاضة ويسعى إن كان عليه  

بالباقني وصلى  سعي كفعله عليه الصالة والسالم وصلى يف مكة الظهر مث رجع إىل مىن
وقد اختلف الناس الظهر باللذين مل يصلوا الظهر فكانت األوىل له فريضة والثانية نافلة،

:  
  فقال بعضهم إن صالته صلى اهللا عليه وسلم يف مكة هو الصواب .

  وقال البعض اآلخر : إن صالته يف مىن هي الصواب .
ال إنه صلى الظهر مبـىن ،  أنه فعل هذا وهذا. فابن عمر رضي اهللا عنهما ق والصواب 

  وجابر رضي اهللا عنه قال إنه صلى الظهر مبكة ،وكالمها صادق مجعاً بني القولني .
  وفق اهللا اجلميع .
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  األسئلة

  هل يكون الذكر ثالث مرات والدعاء مرتني ألنه بني ذلك ؟ س/
  يذكر الذكر ثالث مرت والدعاء ثالث مرات رافعاً يديه . ج/
  حيح يف حكم السعي؟ما الصس/
السعي ركن والنيب صلى اهللا عليه وسلم فعله وقال: (خذوا عين مناسككم )وسعى  ج/

  يف حجه وعمرته وفعله يفسر املعىن .
  ما حكم الرمل ؟ س/
  سنة ،مستحب .  ج/
  هل اهلرولة شديدة يف السعي ؟ س/
  وسط ال يكلف نفسه لكن يكون فوق املشي.  ج/
  ارة ؟هل يلزم يف السعي الطهس/
  ال تلزم الطهارة للسعي وال تشترط ولكن يستحب أن يسعى على طهارة . ج/
هل جيوز لإلنسان أن يعيد نيته يف الطريق لقول جابر رضي اهللا عنه أن النيب صلى س/

  اهللا عليه وسلم أهل بالبيداء؟
  ال بأس يكرر التلبية حىت يبدأ بالطواف . ج/
  لبيك ،لبيك ال شريك لك ؟ وماذا عن قول :لبيك عمرة لبيك اللهمس/
  قول لبيك عمرة عند أول اإلحرام وإن كرره فال بأس املهم أن يقوهلا يف البداية.  ج/
  ما حكم طواف الوداع؟ س/
  حكمه واجب. ج/
  وإن مكث بعد الطواف ( طواف الوداع)؟ س/
  إن مكث قصرياً لطعام أو إلصالح رحله فال بأس. ج/
  هل للعمرة طواف وداع؟ س/
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  س للعمرة طواف وداع ولكن إن طاف فحسن.لي  ج/
  

  هل يقال الدعاء والذكر يف آخر شوط عند املروة؟ س/
  نعم على الصفا واملروة مجيع األشواط حىت الشوط األخري خيتم بالدعاء والذكر .  ج/
  إذا طاف اإلنسان تطوعاً وصلى ركعتني هل يذهب إىل احلجر ويستلمه؟ س/
  كان يف عمرة أو حج.ال يستلم احلجر إال إذا   ج/
  إذا وصل إىل احلجر وأراد أن يشري فهل يقابله وهو ماش على جنبه؟ س/
  يقابله ويشري إن مل يتيسر له تقبيله.  ج/
  القادم إىل مكة غري املقيم فهل األفضل له التطوع بالطواف أو الصالة؟ س/
لصـالة يف  بعض أهل العلم قال الغرباء األفضل هلم الطواف ألم يسـتطيعون ا   ج/

أما الطواف فمختص مبكة فإذا أكثر من الطواف فيكون حسناً  بالدهم يف أي وقت ،
  إذا كان الشخص غريباً ألن الطواف يفوته والصالة ال تفوته.

يف حديث عمر رضي اهللا عنه هل يقال لإلنسان :صل يف ذا احلليفة يف الوادي ولو  س/
  : ( صل يف هذا الوادي املبارك)؟مل تكن هناك صالة لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

  ال ، ألنه قال صل وقل عمرة يف حجة هذا لصاحب احلج والعمرة قال صل وقل.  ج/
  هل يصح له أن يدعوا بعد الصالة خلف املقام؟ س/

  ما بلغنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا ملا صلى خلف املقام.ج/  
اناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاًء ماذا عن قول عند أول  الطواف: ( اللهم إمي س/

  لعهدك)؟
وإذا قال غري ذلك اهللا أكرب سـبحان اهللا   هذا يروى عن ابن عمر رضي اهللا عنه ،  ج/

  واحلمد هللا أو قرأ القرآن فإن األمر واسع.
  يف الزحام ال يستطيع اإلنسان الطواف يف الصحن ،هل خيرج إىل املسعى؟ س/
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السطح يطوف يف األرض التابعة للمسـجد ال   يطوف داخل احلرم ولو يف ال ،  ج/

  خارجه.
  بعض احلجاج ال جيد مكاناً مبىن فيخيم يف بداية مزدلفة بالقرب من مىن؟ س/
إذا مل جيد مكاناً يقف يف مزدلفة أو يف    ¦فاتقوا اهللا ما استطعتم §ال حرج   ج/

  العزيزية.
  

   هذا إن منرة من عرفة؟قوله: مث أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة يعين س/
قريـة   واملشهور أا ليست من عرفةفيه خالف قيل من عرفة وقيل ليست منها  ج/

  خربة.
االنصراف من مزدلفة لشخص مع محلة يف حافلة وما يعلم هل النساء ضـعيفات   س/

  مث ركب معهم وانصرف؟
  ال حرج إن شاء اهللا يف إتباعه معهم.  ج/
  د وينتظر حىت بعد العصر ويرمي؟هناك من يصل مىن يوم العي س/
  ال بأس يوم العيد كله رمي وليلة إحدى عشر رمي ولو رمى بالليل أجزأ.  ج/
  عند املشعر احلرام يكون واقفاً رافعاً يديه؟ س/
واقف أو جالس أو مضطجع األمر واسع واحلمد هللا وكذلك يف عرفة إن جلـس    ج/

  كله جائز. أو وقف أو اضطجع أو على السيارة أو يف األرض
  ما حكم رفع اليدين؟ س/
  .األفضل رفع اليدين حيطهما تارة ويرفعهما تارة أخرى حىت يستريح   ج/
  األذكار اليت بعد الصالة يف حالة اجلمع يقوهلا بعد الصالة الثانية. س/
  نعم بعد الصالة الثانية ، يذكر أذكار الصالة .  ج/

  وإذا قال بعضها بعد الصالة األوىل ؟ س / 
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  إذا أخرت اإلقامة فال بأس. ج / 
  إذا اكتفى بتقصري بعض الشعرات أربع أو مخس؟س/ 
الصواب ال بد من تعميم الرأس فيه ،قول للفقهاء أنه يكفي القليل ،وفيه قول  ال ،  ج/

  لكن الصواب أن يعمم مثل النيب صلى اهللا عليه وسلم.و أنه يكفي الربع ،
  طواف الوداع هل جيزئ؟هناك من يؤخر طواف اإلفاضة إىل  س/
  نعم جيزئ.  ج/
  هل حيصل التحلل بالرمي رمي مجرة العقبة؟ س/
حيصل وهو قول قوي ولكن األحوط واألفضل أن يضيف إليه احللق أو التقصـري    ج/

  حىت يتحلل عند اجلميع حىت ال يكون شبهه.
  إذا مجع بني املغرب والعشاء يف احلضر فهل تسقط سنة املغرب الراتبة؟ س/
  يصليها بعد العشاء ،بل يصلي سنة املغرب مث سنة العشاء ألن الوقت واسع . ال ،  /ج
  تسقط يف مزدلفة ؟ س /هل  

  / ال يصليها ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يصليها. ج
  راتبة الظهر إذا مجعها مع العصر هل يصليها بعد العصر؟ س/
  ت وقتها.ال يصليها بعد العصر ألنه وقت ي فنقول فا  ج/
  من مل جيد نعلني فهل يلزمه أن يقطع أسفل اخلفني؟ س/
ال يلزم قطع أسفل اخلفني من أجل لبسهما ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يأمر   ج/

  بذلك يف عرفة واألخري يقضى على األول الذي كان يف املدينة.
  هناك من يذهب إىل عرفة يف الليل ويبيت فيها؟ س/
األفضل أن يكون بعد طلوع الشمس مثل ما فعل صلى اهللا عليـه  ال حرج لكن   ج/

  وسلم فلو ذهب يف الليل يف السابع أو الثامن فال بأس لكنه خالف األفضل.
  يف آخر شوط يف الطواف؟ �هل كرب النيب  س/
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نعم كلما حاذى احلجر كرب يف الشوط األول ويف الشوط األخري واليت بينها يبدأ   ج/

  بالتكبري .بالتكبري وخيتتم 
  ما املقصود من جعله حبل املشاة أمامه؟ س/
  طريق املشاة يعين أن أمامه اجلبل عن ميينه قليالً وهو مستقبل القبلة.  ج/
  يف السعي يف آخر شوط عند املروة هل يكرب ويهلل وحيمد اهللا ويدعو أم ال؟ س/
على املروة مثل  نعم مثل الطواف يف أوله وآخره والنيب صلى اهللا عليه وسلم فعل  ج/

  ما فعل على الصفا يف مجيع األشواط.
  إذا منع صاحب السيارة من الوقوف يف مزدلفة مكرهاً فوقف يف مىن وبات فيها؟ س/
وإن كان  ¦¦¦¦ فاتقوا اهللا ما استطعتم  §إن مل جيد مكاناً فمنعوه فال شيء عليه   ج/

  تساهالً منه فعليه دم مثل مىن.
  قوف؟وإن منعه املرور من الو س/
  يكون مكره ال شيء عليه.  ج/
هناك أناس أتوا للحج متمتعني وأفتاهم أناس أنه جيوز ذبح اهلـدي يف اليـوم اخلـامس أو     س/

  السادس؟
هذا قول لبعض أهل العلم ،والذي ينبغي أن ال يذبح إال يف يـوم العيـد وأيـام      ج/

  التشريق.
  ومن فعل ذلك؟ س/
ـ   ج/ ـ  إذا قضى أحوط  بل يوم العيد ألن النيب صلى اهللا عليه وسـلم  الذي ذبح ق  أي 

  وأصحابه رضي اهللا عنهم مل يذحبوا إال يف يوم النحر ومعهم اهلدي الكثري.
  الوقوف بعرفة ما الصحيح فيه هل هو من الفجر إىل الفجر أم من الزوال إىل الفجر؟س/ 
فيـه    الزوال، قال اجلمهور أنه من الزوال إىل طلوع فجر يوم النحر ،وإذا وقف قبل  ج/

قول ألمحد رمحه اهللا ومجاعة حلديث عروة بن مضرس لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: (من 
فيعم ما قبل الـزوال   ، شهد صالتنا هذه وقد وقف يف عرفات ليالً أو اراً) وعممها ارا
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لم: ،والقول فيه وجاهة لكن اجلمهور حيتجون أنه وقف بعد الزوال وقوله صلى اهللا عليه وس

  (خذوا عين مناسككم) واألحوط للمؤمن أن ال يقف إال بعد الزوال.
  الواقف بعرفة إذا أراد أن يدعو هل يكون واقفاً أم جالسا؟ س/
  واقف أو جالس أو مضطجع كله واحد.  ج/
  الكثرة يدعون وهم واقفون؟ س/
أي صـار  ليس بالزم الوقوف مسوه واقفا وهو على بعريه جالساً ،واملراد وقـف   ال ،ج/ 

  واقفاً ولو أنه مضطجع.
  مىت وقت الدعاء بعرفة؟ س/
  من بعد صالة الظهر والعصر يبدأ بالدعاء.  ج/
  ى عمر رضي اهللا عنه عن (فسخ اإلحرام)؟ س/
 هذا اجتهاد منه رضي اهللا عنه هو وأبو بكر الصديق رضي اهللا عنه نسـى السـنة ،    ج/

  . ����اجتهاد منهم والصواب ما فعله النيب 
  هل يدخل فيه النهي عن القرآن؟ س/
مقصودهم أن كل حاج حيرم باحلج حىت يكثر الزوار واحلجاج والعمرة تكون يف وقت   ج/

  آخر هذا اجتهاد منهم والسنة فوقهم.
  كيف جنمع هذا مع أن عمر رضي اهللا عنه راوي احلديث؟ س/

  ليس مبعصوم اإلنسان. قد ينسى اإلنسان وقد جيتهد ،ج/  
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كان إذا فرغ من تلبيته يف حج   ����ابن ثابت رضي اهللا عنه أن النيب  ـ وعن خزمية

أو عمرة سأل اهللا رضوانه واجلنة واستعاذ برمحته من النار.رواه الشـافعي بإسـناد   
  ضعيف . 
  الشرح : 

وهو كما قال املؤلف ضعيف اإلسناد ال حيتج به ، لكن ال مانع من الدعاء إذا دعـا  
هم إين أسألك رضاك واجلنة وأعوذ بك من سخطك والنـار،  احلاج يف أثناء التلبية الل

اللهم أصلح يل قليب وعملي ، اللهم تقبل مين ، فال حرج وكذلك إذا صـلى علـى   
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأكثر من الصالة أثناء التلبية ال بأس به ، لكن السـنة  

عل ،وإذا دعـا يف بعـض   اإلكثار من التلبية كما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم  يف
األحيان أو يف جلوسه إذا جلس أو يف مشيه أو يف أي حال مثل أن سأل اهللا زوجـة  
صاحلة وذرية ، اللهم اغفر يل ، اللهم ارمحين ، لكن السنة اإلكثار من التلبية ومواصلة 
التلبية تأسياً بالنيب صلى اهللا عليه وسلم: وهي (لبيك اللهم لبيك ، لبيك ال شريك لك 

  لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك) .
  أنا يا ريب مقيم يف طاعتك إقامة بعد إقامة مرة بعد مرة حىت أموت . معىن لبيك

وكان الناس يلبون حوله بأشياء أخرى فال مينعهم يروى عن أنس رضي اهللا عنه أنـه  
 عنـهما يزيـد(    كان يقول: ( لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً) ،وكان ابن عمر رضي اهللا

لبيك وسعديك واخلري كله يف يديك والشر ليس إليك )كل هذا ال بأس بـه وكـون   
 §اإلنسان يكثر من تلبية النيب صلى اهللا عليه وسلم ويلزمها فهو األفضل لقوله تعاىل: 

وقولـه   ¦لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر
  : (خذوا عين مناسككم). صلى اهللا عليه وسلم
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ـ وعن جابر رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ( حنـرت       

ها هنا ومىن كلها منحر، فاحنروا يف رحالكم ووقفت هاهنا وعرفة كلـها موقـف   
  ،ووقفت ها هنا ومجع كلها موقف) رواه مسلم .

   الشرح :
السنة أن يكون مبىن أيام احلـج الفـدى   هذا احلديث يدل على أن ذبح وحنر اهلدي  

والتطوع أن يكون مبىن أفضل وإذا ذبح مبكة يف أحناء احلرم فال بأس ملا جاء عنه صلى 
اهللا عليه وسلم:(فجاج مكة طريق ومنحر) فإذا حنر يف مكة فال بأس بـاحلرم لكـن   

يب صلى األفضل يف مىن هدي التطوع وهدي القران والتمتع هذا هو األفضل تأسياً بالن
اهللا عليه وسلم حنر يف يوم مىن وقوله عرفة كلها موقف ومجع كلها موقف هذا يـدل  
على أنه ال بد من الوقوف بعرفة من ليل أو ار وهي كلها موقف يف أي بقعة فيهـا  
يكفي احلاج ليس بالزم موقف النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أي موقف جلـس فيـه   

حلج يف يوم عرفة بعد الزوال أو يف ليلة النحـر قبـل   احلاج بعض الشيء أو مر ناوياً ا
طلوع الفجر أجزأ فإن  الوقوف يف يوم عرفة بعد الزوال يف اليوم التاسع إىل طلـوع  
الفجر من ليلة النحر وهذا هو الوقوف عند مجهور أهل العلم وقال بعض أهل العلـم  

االحوط للمـؤمن أن  يبدأ الوقوف من فجر يوم عرفة إىل طلوع الفجر من ليلة النحر و
يكون الوقوف بعد الزوال مثل ما وقف النيب صلى اهللا عليه وسلم بعـد الـزوال إىل   
غروب الشمس هذا هو السنة وإن وقف بالليل أجزأه ذلك قبل طلوع الفجـر يف أي  
بقعة من عرفة وهكذا يف مجع وهي مزدلفة فإن بات يف جزء منها كفى وليس بالالزم 

ي بات فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم فكل مزدلفة موقف يف أي أن يبيت يف املوضع الذ
بقعة نام احلاج ليلة النحر عند انصرافه من عرفات كفى والضعفاء هلم الظعن منها بعد 
منتصف الليل من النساء والصبيان والشيوخ واملرضى هلم أن يرحتلوا وينفـروا بعـد   

  منتصف الليل ألنه أسهل عليهم قبل زحام الناس .
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ملا جاء إىل مكة دخلـها مـن أعالهـا     ����ـ وعن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب 
  ،وخرج من أسفلها. متفق عليه .

  الشرح : 
أعالها كَدى ـ بالفتح ـ وأسفلها كُدي ـ بالضم ـ هذه هي السنة ، فاألفضـل      

للشخص إن قدم مكة أن يدخلها من أعالها وإن خرج منها خيرج مـن أسـفلها ،         
  مكان دخل أو خرج فال بأس وال حرج.ومن أي 

  
ـ و عن ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما أنه كان ال يقدم مكة إال بات بذي طُوى 

  ،متفق عليه. ����حىت يصبح ويغتسل ،ويذكر ذلك عن النيب 
   الشرح :

هذا فيه أن الفضل ملن قدم إىل مكة أن يبيت بذي طوى و يغتسل مث يتوجه إىل البيت  
لسعي ،هذا هو األفضل ، وكان ابن عمر رضي اهللا عنه يفعل ذلك ضحى للطواف وا

تأسياً بالنيب صلى اهللا عليه وسلم مث يغتسل ا مث يتوجه إىل البيت اراً فيطوف ويسعى 
ويقصر لعمرته ، وإن كان حمرماً باحلج فيطوف ويسعى ،إن تيسر للمسلم أن يفعـل  

م إىل مكة فقصد بيتاً أو فندقا فال ذلك فهو األفضل ، ولكن إن مل يبت بذي طوى وقد
بأس عليه وال حرج، لكن إذا تيسر االقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم مثل ابن عمـر  

  رضي اهللا تعاىل عنهما بدون مشقة فهذا أحسن 
  وفق اهللا اجلميع.
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���  ا�س

السنة أن ميكث احلاج يف مزدلفة إىل أن يصلي الضحى أو ينفر بعد صالة الفجـر   س/
  مباشرة.؟

السنة أن يبقى يف مزدلفة حىت يسفر يعين حىت يتضح النور قبل طلوع الشمس إذا   ج/
صلى الفجر يبقى يف مكانه مستقبالً القبلة يدعو ويليب ويذكر اهللا ، أما الضعفاء فلهم 
االنصراف بعد نصف الليل لكن من جلس حىت يسفر؛ يدعوا ويذكر اهللا فهو أفضـل  

   عليه وسلم .تأسياً بالنيب صلى اهللا
  من قال أن النـزول بذي طوى ليس قاصداً وإمنا دعته احلاجة لذلك؟ س/

  ج/  ليس بظاهر ، األصل يف أفعاله السنية وهو حج حجة واحدة.
  ما ورد أغسال أخرى؟ س/
  الغسل عند اإلحرام، الغسل عند قدوم مكة.  ج/
  .(لبيك حجاً ال رياء فيها وال مسعة) �هل ورد عن الرسول  س/
  ليس معروف يروى هذا عن انس رضي اهللا عنه .  ج/
  رفقاء الضعفاء والعجزة يذهبون معهم ويرمون؟ س/
  نعم يرمون معهم . رفقاؤهم معهم ،  ج/
  هل االستعاذة من النار يف صالة الفجر واملغرب ثابتة (اللهم أجرين من النار)؟ س/
  فيها لني.  ج/
  أنه كان يصوم عشر ذي احلجة؟  هل ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم س/
يروى عنه لكن يف سنده اضطراب، عائشة رضي اهللا عنها تقول ما  ما ثبت عنه ،  ج/

  كان يصومها وحفصة كانت تقول إنه كان يصومها لكن يف سنده اضطراب.
لكن صومها سنة لقوله صلى اهللا عليه وسلم: (ما من أيام العمل الصاحل فيهن خـري   

هذه األيام العشر) وهكذا يروي أمحد بإسناد جيد: (ما مـن أيـام    وأحب إىل اهللا من
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أعظم عند اهللا وال أحب العمل فيهن من هذه األيام العشر فأكثروا فيهن من التـهليل  

  والتكبري والتحميد).
  

ـ وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه كان يقبل احلجر األسود ويسجد عليه.رواه 
  وفاً . احلاكم مرفوعاً والبيهقي موق

  الشرح : 
  السنة للطائف : 

أن يقبل احلجر األسود ويستلمه بيده قائالً: اهللا أكرب تأسياً بالنيب صلى اهللا عليه وسلم 
  فإنه كان يقبل احلجر األسود ويستلمه بيده قائالً : اهللا أكرب . 

عليـه   فإن مل يتيسر تقبيله استلمه بأي شيء وقَبلَ ما استلمه به ملا ثبت أنه صـلى اهللا 
وسلم ( كان يستلم احلجر باحملجن ويقبل احملجن ) فإن مل يتيسر ذلك أشار إليه وكرب.  

   واألحوال ثالثة:
  وهو األكمل أن يستلمه ويقبله إذا تيسر.-١
  استلمه بيده أو بعصا وقبل ما استلم به. -٢
  أن يكون بعيدا أو مزحوما فيشري إليه ويكرب من دون تقبيل.  -٣
: فروي عن ابن عباس رضي اهللا عنه ، لكن األحاديث الصحيحة  ليهأما السجود ع 

ليس فيها السجود إمنا فيها التقبيل واالستالم ، أما الزيادة فهي حمل نظر جاءت عن ابن 
عباس مرفوعة وموقوفة واألحاديث الصحيحة الثابتة ختالف ذلك وأنه صلى اهللا عليـه  

  احلجر. وسلم كان يقبل فقط من غري أن يضع وجهه على
  

: " أن يرملوا ثالثة أشواط  ����ـ وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال أمرهم النيب 
  وميشوا أربعاً ،ما بني الركنني " متفق عليه . 
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  الشرح : 

وهذا احلديث يدل على الرمل يف األشواط األوىل يف طواف القدوم وهكذا حديث ابن 
  عمر رضي اهللا عنهما .

  اخلطى ، فهو فوق املشي . : املسارعة بني والرمل هو
  بأن يكون رداءه حتت عاتقه األمين وطرفيه فوق عاتقه األيسر. ويكون مضطبعاً

  فإن انتهى من الطواف عدل رداءه وجعله فوق عاتقيه مجيعاً قبل أن يصلي الركعتني. 
أما املشي بني الركنني فكان يف عمرة القضاء سنة سبع من اهلجرة واملشركون من جهة 

مشال الكعبة كانوا إذا وازووا املشركني ألم خمتفون عـن املشـركني ، قـال    احلجر 
فأمرهم النيب صلى اهللا عليـه   –املدينة  –املشركون: إن هؤالء قد أوهنتهم محى يثرب 

وسلم أن يرملوا لريى املشركون نشاطهم وقوم وجلدهم وإن اختفوا بني الركنني مل 
،فصار من السنة الرمل يف األشـواط الثالثـة   يراهم املشركون فيمشون مث نسخ ذلك 

األوىل يف حال األمن ويف حال والية املسلمني كما صار من السنة املشي بني الـركنني  
  يف األشواط الثالثة.
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  األسئلة
عند الطواف يكون من الناس من معهم كتاب أدعية بدعية يـدعون ـا فهـل     س/

  ذكار؟ينصحهم اإلنسان أم يتركهم ويشتغل باأل
يشتغل باألذكار وإن علمهم وأخربهم أنه ليس هناك أذكار خمصوصة ألن هؤالء   ج/

  عامة ال يعرفون شيء ، حيتاجون إىل من يعلمهم.
إذا ترك الرمل يف األشواط الثالثة األوىل وتذكر فهل يتـدارك ذلـك يف بقيـة     س/

  األشواط األخرية؟
  ال ،فهي سنة قد فات حملها.  ج/
زحام حول الكعبة ومل يستطع الرمل إال مع البعد فهل يبعد ويرمل  إن كان هناك س/

  أم يقترب ويترك الرمل؟
إن كان قريب وهناك زحام ال يرمل ولكن من تأخر يف آخر املطاف حىت يرمـل    ج/

  فهو األفضل إن تيسر.
من الناس من يأيت إىل احلج وال يذهب إىل احلرم بل يذهب مباشرة إىل مـىن يف   س/

  ثامن وال يطوف طواف القدوم فيقرنه مع طواف اإلفاضة؟اليوم ال
هذا ال ينبغي وهو خالف السنة ولكن إن كان مفرداً أو قارناً فإنه جيوز أن يقرنه   ج/

  مع طواف اإلفاضة ويسعى.
  هل للحاج أن ال يأيت بطواف القدوم أيا كان؟ س/
إال املتمتـع   نعم جيوز ذلك كما فعل عروة بن مضرس ذهب إىل عرفات مباشرة  ج/

  فيجب أن يطوف لعمرته.
الرجل الذي معه امرأة أو معه نساء فهل األفضل أن يرمل أو يبقى مـع النسـاء    س/

  ميشي؟
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إذا كانت يف حاجة أو خيشى عليها فال يرمل، أما إذا كانت ليست حباجة إليـه    ج/

  فعليه أن يرمل وهي تطوف لوحدها إذا كان ما عليها خطر.
  مين يف الطواف هل العلة إظهار القوة أم ما هي العلة؟إخراج الكتف األ س/
ال أعلم علة ظاهرة ،لكن لعله ينشط على الرمل ألنه إذا كان على كتفـه قـد     ج/

  يسقط وهكذا.
  هل السجود على احلجر األسود بدعة؟ س/
حمل نظر لكن األفضل األخذ باألحاديث الصحيحة ألن ابن عباس رضي اهللا  ال ،  ج/

ويبعد أن يكون هذا من جهة رأيه فقد يكون النيب صلى اهللا عليه وسـلم   فعلهعنهما 
  فعله يف بعض األحيان لكن اعتماد األحاديث الصحيحة أوىل.

الرمل هل يكون بشدة فقد رأينا بعض طالب العلم وهم يطوفون يركضون حول  س/
  .            الكعبة بشـدة وبقـوة؟                                                    

  الرمل هو اخلبب كما قال ابن عمر (خب ثالثاً )مثل الركض اخلفيف.  ج/
بعض الناس إذا حج حجة فرضه وأتت السنة التالية يقول سوف أحـج حجـة    س/

  أخرى ألين شاك يف األوىل أنه ليست فريضة فهل تكون الثانية فريضة أم نافلة؟
مور ألنه قد يكون من وساوس الشـيطان  تكون الثانية نافلة ،فالشك ال يغري األ  ج/

  والعمدة على ما مضى وهذا نافلة.
  من كان معه نساء وهناك زحام يف الصفا واملروة فهل يقف ويدعوا؟ س/
وما املانع إذا استطاع ،لكن إن كان هناك مشقة يكفي الصعود والرتول ولكن إن   ج/

  استطاعوا قليال فعليهم فعل السنة هو والنساء.
كان اإلنسان صحيح عنده مال قادر على احلج كل سنة فهل األفضل أن حيج إذا  س/

  أم يصرف املال إىل من ال يستطيع احلج؟



   

 

٢٨٤

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
فهو حمل  إعطاء من ال يستطيع احلج أفضلحمتمل لكن احلج فضله عظيم ،أما قول   ج/

نظر يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: ( احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنـة) أمـره   
  ظيم.ع

مكان العربات يف الصفا واملروة من جهة الصفا ال يرقون إال الصفا هل جيـزء  س/
  ذلك أم ال بد من الرقي إىل الصفا؟

ال بد من أن يكمل ما بني الصفا واملروة وحد املسعى أول درجة يف الصفا   ج/
  وكذلك يف املروة.

  حجه ناقصاً؟ إذا مل يستطع الذي يف العربة الصعود إىل الصفا فهل يكون س/
  ج/  الصعود إىل الصفا سنة مستحبة إذا مشى ما بينهما كفى.

  مناقشة
يا شيخ إذا انتهى الصفا بالنسبة ألهل العربات يبقى متر مل يصل إىل الصفا؟ لو كتبتم 
حىت يكون وضع إشارة حىت لتبني حمل الصفا واملروة بدايتها وايتها ألن أكثر الناس ال 

  يصل إىل الصفا.
  الشيخ :أظن فيه عالمة نور؟قال  -
  التالميذ: ال يوجد املوجود للهرولة. -
  قال الشيخ: إن شاء اهللا سأسأل ويكتب فيه وال بد من توضيحه للناس. -

  نسخ املشي بني الركنني مباذا عفا اهللا عنك؟ س/
بعمل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع فقد رمل بني الركنني وكـذلك    ج/

  ده رضي اهللا عنهم.الصحابة من بع
  

***  
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ـ وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال : (مل أرى رسول اهللا يستلم من البيت غـري  

  . الركنني اليمانيني) رواه مسلم
  :  الشرح

صلى اهللا عليه وسلم كان يستلم من البيت الركنني الركن اليمـاين  ثبت أن رسول اهللا 
: (مل أرى رسول اهللا يستلم مـن   واحلجر األسود كما قال ابن عمر رضي اهللا عنهما

  . البيت غري الركنني اليمانيني) رواه مسلم
  يستلم بدون تقبيل ، يستلم باليمىن ويقول : بسم اهللا واهللا أكرب .  الركن اليماين

  واحلجر األسود له ثالث حاالت: 
  ـ أن يستلم باليد ويقبل بالفم مباشرة

  و العصا. ـ أو أن يستلم باليد أو العصا وتقبل اليد أ
  ـ أو أن يشري إليه من بعيد ويكرب . 

وكلها ثابتة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، أما الركنني البـاقيني فـال يقـبالن وال     
  يستلمان.

  
ـ وعن عمر رضي اهللا عنه أنه قبل احلجر فقال: (إين أعلم أنك حجر ال تضر وال 

  فق عليه .يقبلك ما قبلتك) مت ����تنفع ولوال أين رأيت رسول اهللا 
  الشرح : 

  من وجوه أنه قبل احلجر واستلمه بيده. �تقبيل احلجر ثابت عن النيب 
  

يطوف بالبيت ويستلم  ����ـ وعن أيب الطفيل رضي اهللا عنه قال : رأيت رسول اهللا 
  احلجر مبحجن معه ويقبل احملجن . رواه مسلم .

  الشرح : 
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ى اهللا عليه وسلم أنه طـاف  وكذلك ثبت عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صل

  على بعريه وكلما حاذى احلجر كرب وأشار إليه.
  

مضطبعاً بـربد أخضـر    ����ـ وعن يعلى ابن أمية رضي اهللا عنه قال : طاف النيب 
  .رواه اخلمسة إال النسائي ، وصححه الترمذي .

  الشرح : 
الـرداء  وهذا يدل على أن من السنة اإلضطباع يف طواف القدوم وهو أن جيعل وسط  

حتت إبطه األمين وأطرافه على عاتقه األيسر وإذا انتهى من الطواف سوى رداءه قبل أن 
يصلي الركعتني ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر أن يكون الرداء على الكتفني ،قـال  

منه شيء) ويف لفظ (على  عاتقيهصلى اهللا عليه وسلم : ( ال يصلي أحدكم وليس على 
  يكون الرداء وقت الصالة على العاتقني .منه شيء) ف عاتقه

  كما أن يف احلديث جواز لبس األخضر واألصفر لكن األبيض أفضل.
ـ وعن أنس رضي اهللا عنه قال: ( كان يهل من املهل  فال ننكر عليه ،ويكرب منـا  

  املكرب فال ننكر عليه )متفق عليه . 
  الشرح : 

رة العقبة ولكن آثر الصـحابة علـى   النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يليب حىت رمى مج
اإلهالل وعلى التكبري مجيعاً فدل على أنه جيوز للمليب أن يكرب بعض األحيان وهو حمرم 
وقال هذا أنس عند توجهه من مىن إىل عرفات ،ملا توجه إىل مىن قال : ( كان يهـل  

  وسلم.املهل ويكرب املكرب ) ولكن التلبية أفضل ملا لزمها النيب صلى اهللا عليه 
  

***  
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  األسئلة

  ما ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم النهي عن لبس األمحر؟ س/
ورد لبس األمحر القامت أي الزائد احلمرة وتركه أحوط من باب كراهية التنـزيه وإال لبس األمحـر   ج/

  ثبت يف أحاديث كثرية لكن املعصفر واملزعفر ال ينبغي للرجال. 
  الته؟ س/إذا صلى مضطبعاً هل تصح ص

  تصح ألن أحد العاتقني مستور لكن ستر العاتقني أوىل.  ج/
  /وإذا صلى مكشوف العاتقني؟ س
  فيه نظر وينبغي له أن يعيد. ج/
  هل يف استدبار الكعبة شيء؟ س/
  ال ، ليس فيه شيء النيب صلى اهللا عليه وسلم جلس واستدبر الكعبة وكلم الناس.  ج/
  و باإلشارة إليه عند عدم القدرة أو مطلقاً؟ استالم احلجر األسود باحملجن أس/
  الظاهر قد يكون ألسباب الزمحة األفضل أن يباشر لكن إذا أحب أنه ما يزاحم أو أنه عجل فال بأس.  ج/
  أحسن اهللا إليك التعلق بستار الكعبة؟ س/
  ليس له أصل وال ينبغي. ج/
  حديث ابن عباس كان يلصق صدره ووجهه بامللتزم؟  س/
ضعيف لكنه ثبت من فعل بعض الصحابة ابن عمر وابن عباس رضي اهللا عنـهم لكـن هـذا    هذا  ج/

احلديث فيه ضعف من رواية بعض الشيعة وما ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه وقف بـامللتزم وال  
ما بني امللتزم واحلطيم ، األحاديث فيها كلها ضعيفة صح موقوفاً عن ابن عباس وابن عمر رضي اهللا عنه

  وفعله بعض الصحابة. 
  إذا انتقض وضوءه وهو يطوف وذهب وتوضأ فهل يكمل أم يعيد الطواف؟ س/
  يعيد الطواف من أول مثل الصالة. ج/
  املرأة إذا جاءها احمليض بعد الطواف وقلنا هلا أن تسعى فهل هذا يكون مكث يف املسجد ؟ س/
  ائض.تسعى وال بأس وليس له حكم املسجد من جهة منع احل  ج/
  اآلن املسعى أدخلوه يف املسجد؟ س/
  ولو أدخلوه احلكم باق يف جواز سعي احلائض والنفساء.  ج/
  املرأة إذا نذرت أن تصوم شهرين وحاضت بينهما؟ س/
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  تأيت ببدهلا أيام حىت تكمل ستني يوماً متصلة بعد احليض مباشرة حىت تكمل.  ج/
  لبس املرأة للثياب البيض هل جيوز؟ س/
  مل يكن فيه تشبه فال بأس. إذا  ج/
  

كلها تتعلق بالدفع من مزدلفة يف أثناء الليل للضـعفاء مـن النسـاء    األحاديث اآلتية 
  والرجال واألطفال قبل زمحة الناس:

ـ وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: ( بعثين النيب صلى اهللا عليـه وسـلم يف   
  الثقل أو قال يف الضعفة من مجع بليل) متفق عليه.

ليلة املزدلفة  ����وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت : استأذنت سودة رسول اهللا  ـ
  : أن تدفع قبله ، وكانت ثبطة ـ تعين ثقيلة ـ فإذن هلا . متفق عليه . 

بأم سلمة ليلـة النحـر ،    ����ـ وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت : أرسل النيب 
ة إال النسـائي وفيـه   فرمت اجلمرة قبل الفجر ، مث مضت فأفاضت . رواه اخلمس

  انقطاع .
  الشرح: 

فيه دليل على تقدم الضعفة بالليل يف النصف الثاين بعد مضي غالب الليل ومن يتبعهم  
يريد اهللا بكم اليسـر   �إىل مىن وهذا من تيسري اهللا وتسهيله على عباده قال سبحانه: 

تعسروا) وهـذا   وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: (يسروا وال �وال يريد بكم العسر 
  من التيسري .

ويدل على أن الرمي قبل طلوع الشمس يف حق هؤالء ال بأس به وهكذا يف آخر الليل 
وهلذا رمت أم سلمة قبل الفجر مث ذهبت وأفاضت إىل مكة وهكذا روت أختها أمساء 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أذن للظعن بذلك ، فدل على أن الذين يتقدمون يف آخر 

يرمون يف آخر الليل أو يرمون يف الفجر قبل طلوع الشمس وال حرج يف ذلـك   الليل
  ألن ذلك تابع للرخصة ، ويدل على هذا املعىن أحاديث :
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  فإنه قال صلى اهللا عليه وسلم: (خذوا عين مناسككم) ورمى ضحى .

وسأله سائلون قالوا يا رسول اهللا هذا يقول حنرت قبل أن أرمي ،واآلخـر يقـول    
بل أن أرمي ،وآخر يقول حلقت قبل أن أذبح ، فيقول هلم مجيعاً ال حرج ال أفضت ق

حرج. فدل ذلك على أن من رمى قبل طلوع الشمس ال حرج ألن الرسول صلى اهللا 
عليه وسلم مل يفصل يف حقهم فدل ذلك على أنه ال حرج عليه لكن كونـه يرمـى   

حى أو بعد الظهـر أو  ضحى بعد ارتفاع الشمس فهذا هو األفضل إذا تيسر يرمى ض
بعد العصر يكون أفضل وإن رمى قبل طلوع الشمس أو يف آخر الليل فال بـأس يف  

  ذلك خصوصاً الظعن ومن معهم وكذلك غريهم لكنه ترك األفضل.
  
: (ال ترمـوا   ����ـ وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال : قال لنا رسـول اهللا   

  سائي وفيه انقطاع . اجلمرة حىت تطلع الشمس) رواه اخلمسة إال الن
  الشرح : 

هذا حديث ضعيف ، قال املؤلف ألنه من رواية احلسن العرين وهو مل يسمع من ابن 
  .١عباس رضي اهللا عنه وهو منقطع وجاءت له شواهد ضعيفة 

والصواب أنه جيوز الرمي قبل طلوع الشمس لكن األفضل واألحسن أن يكون بعـد  
بالنيب صلى اهللا عليه وسلم والدفع يف آخر الليل طلوع الشمس يف حق األقوياء تأسياً 

للضعفة ومن معهم كل يف مكانه يذكر اهللا ويهلل ويدعوا حىت يسفر جداً ،فإذا أسفر 
  انصرف إىل مىن قبل طلوع الشمس كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم .

  
***  

  
                                           

  ) قال إنه حديث حسن وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا. ويف بلوغ املرام قال منقطع .٣/٦٦٧املؤلف يف الفتح (  ١
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  األسئلة
  املرأة الشابة هل تدخل يف الضعفة ؟ س/
  هن ضعفة.نعم فالنساء كل  ج/
  من قال إن الدفع مبزدلفة بعد نصف الليل جائز وليس خاص بالضعفة؟ س/
السنة لغري الضعفة البقاء كما بقـي الصـحابة    أما غريهم فينبغي البقاء ، هلم خاصة ، ال ،  ج/

  رضي اهللا عنهم مع النيب صلى اهللا عليه وسلم.
  ما حكم رمي مجرة العقبة الكربى من اخللف؟ س/
  املهم أن يقع. احلصى يف احلوض فال بأس ولو من اخللف ، إن سقط  ج/
  ما حكم املبيت مبزدلفة؟ س/
من واجبات احلج غالب الليل ،وإذا ترك املبيت يلزمه دم إال املعذور الذي ما تيسر له ايء   ج/

  تعطل يف الطريق من عرفات إىل مزدلفة من غري تفريط فهذا ال حرج عليه.
  زدلفة مىت يكون؟وقت االنصراف من مس/ 
  إذا مضى نصف الليل كفى.  ج/
  وماذا عن فعل أمساء رضي اهللا عنها إذا غاب القمر مضت؟ س/
هذا أفضل إذا تيسر لكن األحاديث الصحيحة ليس فيه اشتراط غياب القمر رخـص هلـم     ج/

  بالليل.
ـ  س/ ف يصـلي  إذا الرجل يصلي ست ركعات مث جيعل الوتر يف آخر الليل مث نام عن الوتر فكي

  ؟–يعين كيف يقضيه  -الضحى
  يشفع ركعة واحلمد هللا ، يصلي ركعتني.  ج/
  قيام الليل للنيب صلى اهللا عليه وسلم هل هو واجب؟ س/
  فيه خالف قال تعاىل: (فتهجد به نافلة لك).  ج/
  إذا دفع من مزدلفة إىل احلرم مباشرة؟ س/
ه وسلم عن ذلك ،قال السائل: أفضـت  سئل النيب صلى اهللا علي ويؤجل الرمي ، ال بأس ،  ج/

  يف الصحيح.  قبل أن أرمي فقال صلى اهللا عليه وسلم : ال حرج،
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  يطوف اإلفاضة يف آخر الليل مث يعود ويرمي؟س/ 

  ج/  ال بأس لكنه ترك لألفضل.
  السجود على اإلسفنج هل فيه بأس؟س/ 
  ما فيه بأس. -السائل يعترب مستقر – .ال بأس فيه   ج/
  

وة بن مضرس الطائي قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: (من ـ وعن عر
شهد صالتنا هذه ـ يعين باملزدلفة ـ فوقف معنا حىت ندفع وقد وقف بعرفة قبل   
ذلك ليالً أو اراً فقد مت حجه وقضي تفثه) رواه اخلمسة وصححه الترمذي وابن 

  خزمية .
  الشرح : 

مزدلفة فقد ( مت حجه ) يعـين أدرك احلـج          هذا يدل على أن من وقف بعرفة وشهد  
  ( وقضي تفثه ) يعين بإكمال بقية األعمال.

وكان عروة قد سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال:  إين أكللت راحليت و أتعبـت   
نفسي وما رأيت من جبل إال وقفت عنده هل يل من حج؟ فقال النيب صلى اهللا عليـه  

 مزدلفة ـ ) دل على أن املبيت مبزدلفة من الواجبـات   وسلم: (من شهد صالتنا ـ يف 
واحتج به العلماء على أنه من الواجبات فقد بات فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فدل 
على أنه من الواجبات مع القدرة وال مانع من أن ينصرف منها يف آخر الليـل كمـا   

اب القمر ويف لفظ آخـر:  رخص النيب صلى اهللا عليه وسلم للضعفة أن ينصرفوا إذا غ
(بليل) يعين ينصرفوا قبل انصرام الليل فإذا حصل وقوف مبزدلفة غالب الليل فإنه جيزئ 

  ال سيما للضعفة فإم هلم رخصة أن يتقدموا .
فال بد منها ،واألحاديث يضم بعضها إىل بعض وهلذا يف احلديث اآلخـر:   أما عرفة 

  أدرك احلج . (احلج عرفة) من أدرك عرفة بليل أو ار
  وقال بعض العلماء أن الوقوف بعرفة من طلوع الفجر من يوم عرفة .
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لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف حديث عروة: (وقد وقف يف عرفة قبل ذلـك   

  ليالً أو اراً) و أطلق ومل يقل بعد الزوال .
ل فـدل  ولكن األكثر أن الوقوف بعد الزوال ،وحديث عروة يفسره وقوفه بعد الزوا

  على أن الوقوف بعد الزوال لفعله عليه الصالة والسالم.
  

ـ وعن عمر رضي اهللا عنه: ( إن املشركني كانوا ال يفيضون حىت تطلع الشمس 
خالفهم ،مث أفاض قبل أن تطلع الشمس)  ����ويقولون : أشرق ثبيـر و،إن النيب 

  رواه البخاري. 
  الشرح : 

هذا هو السنة ينصرفوا إىل مىن من مزدلفـة   إذا اسفروا جداً قبل أن تطلع الشمس ،
كان اجلاهليون املشركون يقولون أشرق ثبري كي ما نغري فخالفهم النيب صـلى اهللا  

  عليه وسلم وأفاض قبل  طلوع الشمس.
ـ وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أنه جعل البيت عن يساره ،ومىن عن 

مقام الذي أنزلت عليـه سـورة   ميينه ورمى اجلمرة بسبع حصيات، وقال: هذا 
  البقرة.متفق عليه. 

  الشرح : 
رماها من بطن الوادي بسبع حصيات كل واحدة لوحدها وهو يكرب مـع كـل    

حصاة وهذا هو األفضل وإن رماها من بقية اجلوانب مـن إي جهـة وسـقط يف    
  احلوض كفى.

  
يلـيب   ���� ـ  وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي اهللا عنهم قاال : مل يزل النيب

   حىت رمى مجرة العقبة . رواه البخاري
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اجلمرة مجرة العقبة يـوم   ����ـ وعن جابر رضي اهللا عنه قال : رمى رسول اهللا 

  النحر ضحى ، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس . رواه مسلم .
  الشرح :  

حديث أسامة وابن عباس رضي اهللا عنهم أن النيب أردف أسامة من منصـرفه مـن   
يليب حىت رمى اجلمرة مجرة العقبة ، هذا هـو األفضـل    �مىن والنيب  مزدلفة إىل

للحاج من انصرافه من مزدلفة يليب حىت يرمي اجلمرة فيشتغل بالتكبري وينتهي أمـر  
  التلبية.
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  األسئلة

  ما آخر وقت لرمي اجلمرات؟ س/
  غروب مشس اليوم الثالث عشر.  ج/
فة والدعاء حـىت يسـفر واجـب أم    هل الوقوف عند املشعر احلرام يف مزدل س/

  مستحب؟
مستحب كونه يتأخر إىل قبل طلوع الشمس حىت يسفر هذا هو الكمال ولـو    ج/

انصرف يف أثناء الليل أجزأ عند مجع من أهل العلم لترخيص النيب صـلى اهللا عليـه   
وسلم للضعفة لكن كونه يبقى حىت يصلي الفجر ويبقى حىت يسفر هذا هو األفضل 

أهل العلم يراه واجباً على غري الضعفة من األقوياء ألن هذا من واجبات وبعض     ،
  احلج يف حقهم أن يكملوا حىت يقفوا بعد صالة الفجر .

  والظاهر ليس بواجب وأم لو انصرفوا يف آخر الليل أجزأ.
  إذا رمى الشاخص ومل تسقط احلصاة يف احلوض؟ س/
  ال جيزئ.  ج/
  ماذا على من فعل ذلك؟ س/
  عليه دم إذا مضت األيام وما رمى.  ج/
  وإذا كان يف وقت احلج؟ س/
  يعيد الرمي.  ج/
  إذا مل خيرج من مزدلفة إال بعد طلوع الشمس؟ س/
  . مكروه وال شيء عليه  ج/

  هل يصل إىل التحرمي؟س/ 
حمتمل على كل حال ما ينبغي له ألنه تشبه بأعداء اهللا واألصل يف التشبه ـم    ج/

  حرج. إذا غلبه أمر ومل يتعمد شيء أرجو أن ال يكون فيهأما  التحرمي ،
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  الذي معه نساء يسألون عن التوكيل هل يقال هلم أن يأتوا بالليل؟ س/
      ال جيوز التوكيل إال عند العجز إما مريضة أو كبرية السن أو عنـدها أطفـال      ج/

خياف من  ي ،أما من خيشى من الزحام يرمي بالليل الذ ال تستطيع تركهم توكل ،
  الزحام من النساء وغريهم يرمي يف الليل.

  إذا شك هل رمى مخس أو ست ماذا يفعل؟ س/
  يبين على اليقني جيعلها مخس.  ج/

  هل جيوز تأخري الرمي إىل آخر أيام التشريق؟س/ 
جيوز عند بعض العلماء لكن ال ينبغي ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم رمـى    ج/

  من أن يتأسى بالرسول صلى اهللا عليه وسلم وهذا هو املشروع.مرتباً وينبغي للمؤ
  إذا أخره هل جيزئ؟ س/
  إن شاء اهللا أنه جيزئ لكنه خالف السنة ويقول العلماء أنه أداء.  ج/
إىل مىت يكون وقت الرمي بالليل هل هو إىل منتصف الليل أو قبل طلوع الفجر  س/

  بالنسبة للنساء ومن خياف الزحام؟
قبل طلوع الفجر والليل كله وقت للرمي لكن يرمي قبل طلوع الفجر  الوقت  ج/

  وإذا طلع عليه الفجر ال يرمي إال بعد الزوال.
  يرمي بعد الزوال عن اليوم الذي فاته مث عن اليوم اجلديد؟ س/
  نعم يرمي عن اليوم الذي فاته مث عن اليوم اجلديد .  ج/
ة يف أول الليل مث انطلق بعد ذلـك إىل  من أتى إىل احلج متأخراً فوقف يف مزدلف س/

  عرفة ووقف ا طول الليل بعد ذلك ذهب إىل مىن ورمى مجرة العقبة؟
  أمل يقف مبزدلفة بعد عرفة أو مر ا؟ج/  

  السائل: ال .
  عليه دم ،ذبيحة ألن الوقوف يكون بعد عرفة ال قبلها.  ج/
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وليس معهم نسـاء  أصحاب احلمالت معهم حجاج أقوياء ليسوا من الضعفاء  س/

  هل يكون حكمهم حكم هؤالء الضعفاء؟
  األقرب حكمهم حكم الضعفة ألم يتبعون هلم يف الركوب.  ج/
  
  

***  
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ـ وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه كان يرمي اجلمرة الدنيا بسبع حصيات يكرب 
عو على إثر كل حصاة مث يتقدم مث يسهل ، فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويالً ويـد 

ويرفع يديه مث يرمي الوسطى مث يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة مث 
يدعو فريفع يديه فيقوم طويالً ، مث يرمي مجرة ذات العقبة من بطن الوادي وال يقف 
عندها مث ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعلـه.رواه  

  البخاري.
  الشرح : 

لصغرى على يساره واجلمرة الوسطى على ميينه إذا أراد أن يدعو بعد جيعل اجلمرة ا
  أن يتقدم قليالً ويسهل .

  فإنه ال يدعو عندها ويرمي كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال . أما مجرة العقبة
يبدأ باجلمرة الصغرى اليت تلي مسجد اخليف بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة مث 

يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طـويالً حسـب   يتقدم أمامه وجيعلها عن 
الطاقة وحسب التيسري مث يتقدم إىل اجلمرة الوسطى فريميها بسبع حصيات يكرب مع 
كل حصاة يأخذ عن يساره وجيعلها عن ميينه ويستقبل القبلة ويرفع يديـه ويـدعو   

ة وهـذا  طويالً مث يرمي األخرية بسبع حصيات وال يقف عندها يكرب مع كل حصا
هو السنة يف اليوم احلادي عشر والثاين عشر ويف الثالث عشر ملن مل يتعجل يرمـي  
مثلما رمى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اجلمرات الثالث وإن تعجل يف الثاين عشر 
خيرج قبل الغروب بعد أن يرمي اجلمرات الثالث خيرج إىل مكة للوداع إن كـان  

ويسافر إذا أحب وإن أحب أن يقيم يف مكـة  طاف طواف اإلفاضة ويودع البيت 
أياماً ،املهم إن أراد السفر ودع وطاف للوداع ، أما يوم العيد فريمي مجرة العقبـة  
فقط من بطن الوادي ، ومن رماها من جنبها من اليمني أو الشمال فال بأس لكـن  
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وكيف رمـى أجـزأ   من بطن الوادي أفضل جيعل البيت عن يساره ومىن عن ميينه 

  بع حصيات .بس
  

وقـف يف   ����ـ وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا 
:  ����حجة الوداع فجعلوا يسألونه ،فقال رجل :مل أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال 

:( ارم ����(اذبح وال حرج )،وجاء آخر فقال :مل أشعر فنحرت قبل أن أرمي قـال  
: (أفعل وال حـرج)   ����وال أخر إال قال  وال حرج ) فما سئل يومئذ عن شيء قدم

  متفق عليه .
  الشرح : 

هذا من تيسري اهللا جل وعال فاألفضل أن يرتب مثل ما رتبها النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أن يرمي مث ينحر مث حيلق مث يطوف على هذا الترتيب فهو األفضل الرمي أوالً مث النحر 

إال من النساء ، مث يذهب إىل البيـت و   إن كان عنده هدي مث حيلق أو يقصر و يتحلل
يطوف وهذا متام احلل كله إذا طاف حيل له من النساء وغري النساء ،ولكـن إذا قـدم   
بعضها على بعض فال بأس ،فلو حلق قبل أن يذبح أو حنر قبل أن يرمي أو طاف قبـل  

  أن يرمي أو طاف قبل أن يذبح فال حرج ،األمر واسع .
  

قال: (اللهم ارحـم احمللقـني)    ���� عنهما أن رسول اهللا ـ وعن ابن عمر رضي اهللا
  يف الثالثة ( واملقصرين) متفق عليه .  ����قالوا : واملقصرين يا رسول اهللا؟ قال 

  الشرح : 
احللق يف احلج أفضل ألنه دعا صلى اهللا عليه وسلم للمحلقني باملغفرة ثـالث مـرات   

هريرة وغريه وكون النيب صلى  واملقصرين مرة واحدة وهو ثابت سنده أحاديث عن أيب
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اهللا عليه وسلم يدعوا للمحلقني ثالثاً يدل على أنه أفضل وأكمل يف إزالة الشعر، وهلذا 

  دعا هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم باملغفرة والرمحة ثالث مرات .
  : كونه يأخذ بعض الشعر باملقص أو بآلة احلالقة . والتقصري
  وس.كونه يأخذ الشعر بامل واحللق :

  
ـ وعن املسور بن خمرمة رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنـر  

  قبل أن حيلق وأمر الصحابة بذلك. رواه البخاري . 
  الشرح : 

هذا يف صلح احلديبية وهو مطابق األفضل يف احلج ،ولكن هذا يف صلح احلديبية ، 
أن حيلق مث حلق وقصـروا   ملا صاحل أهل مكة ومت الصلح وصاروا حمصرين حنر قبل

مث  ¦فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي §ومن أحصر ينحر أوالً قال سبحانه: 
احللق بعد ذلك فإن صار حمصراً ـ ممنوع من احلج ،من مكة ـ فإنه ينحر هديـه    
وحيلق ويتحلل ، فإن مل يكن عنده هدي صام عشرة أيام مث يتحلل بعـد ذلـك   

حجة الفريضة وإن مل حيج احملصر حجة الفريضة ،وليس عليه شيء إن كان قد حج 
  حيج حج فريضة .

أن احملصر ما عليه قضاء ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يأمر احملصـرين   املقصود
فـإن   §بالقضاء ،فدل على أن احملصر ال قضاء عليه وهذا معىن قولـه تعـاىل:   

اهلدي مث احلقوا بعد يعين فاذحبوا ما استيسر من  ¦أحصرمت فما استيسر من اهلدي
ذلك ، أما احلجاج فلهم أن حيلقوا قبل ،كما قال عليه الصالة والسالم للصـحايب  
عندما سأله حلقت قبل أن أذبح قال صلى اهللا عليه وسلم : (ال حـرج) هـذا يف   

  فيبدأ يف النحر مث حيلق .  أما احملصراحلج ،  
  



   

 

٣٠٠

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  األسئلة

  ؟ما وقت بداية رمي اجلمار بعد يوم العيد س/
يرمي بعد الزوال ويف الليل قبل  ومن رمى قبل الزوال ال جيزئ ، بعد الزوال ،  ج/

  طلوع الفجر.
  إذا كان يرمي عن موكله فهل يبدأ عن نفسه أو عن موكله؟س/ 
  األفضل أن يرمي عن نفسه أوال مث عن موكله وهو الواجب.ج/  
  العقبة؟هل يرمي يف موقف واحد عن نفسه وعن موكله مث الوسطى مث  س/
  هذا هو الصواب .  ج/

  ماذا لو فات شخص الذبح يف أيام التشريق ؟س/ 
  ج/  إذا فاته الذبح بعد أيام التشريق فإن اهلدي ال يلزم أن يكون يف أيام النحر.

  أما األضحية فإن فات وقتها فاتت السنة . 
  أما اهلدي فيذبح ولو بعد أيام التشريق ألنه واجب عليه . 

  ع واألضاحي ينتهي إذا انتهى اليوم الثالث .أما هدي التطو
أما اهلدي الواجب فالواجب ذحبه يف أيام النحر األربع فإن فات صار القضاء واجباً 

  بغروب مشس اليوم الثالث عشر.
أيهما افضل أن يذبح اهلدي بنفسه أو يأخذ قسيمة من شـركة الراجحـي    س/

  ويذحبوا عنه ؟
  وأثبت.ال ، يذبح بنفسه أوىل وأحوط   ج/
  من رمى قبل الزوال أيام التشريق ؟ س/
  عليه أن يعيد ،فإن فاتت األيام عليه هدي ذبح.  ج/
  

***  
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( إذا رميتم وحلقتم فقد  ����ـ وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت : قال رسول اهللا 

  حل لكم الطيب وكل شيء إال النساء )رواه أمحد و أبو داود ، ويف إسناده ضعف .
  الشرح : 

يسمى التحلل األول ويف سنده ضعيف ألنه من رواية احلجاج بن أرطأة وهو هذا  
مضعف يف احلديث ويف رواية أىب داود ( إذا رميتم ) بدون ذكر احللق ،وهكذا عن 
ابن عباس رضي اهللا عنهما (إذا رميتم فقد حل لكم احلل كله إال النساء) من طريق 

  هللا عنهما .احلسن العرين لكن مل يسمع من ابن عباس رضي ا
واحتج بذلك من رأى الرمي يكفي لتحلل األول لرواية عائشة رضي اهللا عنها عند 
أيب داود وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن كان يف سنده انقطاع لكن يشـهد  
أحدمها لآلخر واألكثر على أنه بعد اثنني من ثالثة بعد الرمي واحللق أو الطواف ، 

وال حرج إن شاء اهللا ، لكـن تـرك األفضـل     من حتلل بعد الرمي أجزأه ذلك
واألحوط،   واخلروج من اخلالف أن يفعل اثنني من ثالثة ،فإذا فعلها كلها بـأن  
رمى وحلق وطاف فقد مت حىت من النساء إال أن يكون عليه سعي فال بـد مـن   
السعي مع الطواف إذا كان متمتع ؛ ألن عليه سعي ثاين ، و هكذا القارن واملفرد 

  كان ما سعى مع طواف القدوم عليه أن يسعى بعد طواف اإلفاضة.إذا 
: (ليس على النساء حلـق   ����ـ وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال رسول اهللا 

  وإمنا يقصرون على النساء التقصري) رواه أبو داود بسند حسن . 
  الشرح : 

وز هلن احللق إال رواه أبو داود بسند جيد يكفيهم التقصري ألن الرؤوس هلن مجال فال جي
  من علة .
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ـ وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن العباس بن عبد املطلـب رضـي اهللا عنـه (    

أن يبيت مبكة ليايل مىن ،من أجل سقايته فأذن لـه) متفـق     ����استأذن رسول اهللا 
  عليه. 

  الشرح : 
ر يدل على أن السقاة ليس عليهم مبيت مبىن من أجل عذر السقاية ومثل أهل األعـذا 

يسقط عنهم مثل األطباء احملتاج إليهم يف تلك الليايل أو غريهم أو مريض حيتـاج إىل  
  املستشفى ومثلهم الرعاة الذين حيتاجون إىل رعاية مواشيهم .
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رخص لرعـاء اإلبـل يف    ����ـ وعن عاصم بن عدي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 

عد الغـد ، ليـومني ، مث   البيتوتة عن مىن يرمون يوم النحر ، مث يرمون الغد ومن ب
  يرمون يوم النفر . رواه اخلمسة ، وصححه الترمذي وابن حبان . 

  الشرح : 
كما يف حديث عاصم بن عدي يرمون يوم النحر مث خيرجون للرعي ويسـقط عنـهم   
املبيت مث حيضرون يف يوم الثاين عشر لرمي اليومني احلادي عشر والثاين عشـر فـإن   

لثالث عشر ، ومثل الرعاة والسقاة من كان له عذر كمـريض  تعجلوا وإال رموا اليوم ا
  وطبيب أو ممرض حيتاجه مريض.

  
ـ وعن أيب بكرة ـ النفيع بن حارث الثقفي ـ رضي اهللا عنه قال: خطبنا الرسول   

  متفق عليه.  يوم النحر.احلديث  ����
  الشرح : 

ن لإلمـام أو  هذا يدل على شرعية اخلطبة يوم النحر وقد خطبهم أيضاً يوم عرفة فيس
نائبه أن خيطب الناس يوم النحر حىت يبني هلم أعمال احلج ويبصرهم فيما قد يشـكل  

  عليهم مع خطبة عرفة ألن الناس يف حاجة .
خطب م يوم عرفة حطبة طويلة وكذلك خطب يوم النحر وهذا يدل علـى   �النيب 

  ج.شرعية اخلطبة يوم النحر ويوم عرفة لتوعية الناس وتفقيههم يف احل



   

 

٣٠٤

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  
  األسئلة

  إذا كانوا شباباً مجاعة هل خيطب م أمريهم يف احلج خبالف اإلمام ونائبه؟ س/
املقصود إذا اجتمعوا يف خيمة وذكّر بعضهم فحسن ،يستحب ملن كان له علم  ج/

  يذكر إخوانه يف يوم النحر ويف غريه.
قياسـاً علـى   قول بعض املشايخ إذا مل جيد مكاناً مبىن جيلس مىت انتهت اخليام س/

  اتصال الصفوف يف املسجد هل هو وجيه؟
  ¦فاتقوا اهللا ما استطعتم §ليس له أصل إن وجد مكان وإال يف أي مكان  ج/

  حىت لو يف العزيزية أو مزدلفة جيلس وال فدية عليه . 
  املكان الذي جيلس فيه هل يكون على األرصفة أو يف السيارة؟س/
  كان مناسب وإال خيرج . ال جيلس يف مكان خطر إن تيسر م ج/
  من غربت عليه الشمس يوم العيد ومل يطف هل يعود حمرماً كما يف احلديث؟س/
  احلديث ضعيف فيه أبو عبيدة مستور احلال ال حيتج به . ج/
  بالنسبة لقص الشعر عند النساء عام أم يكفي من مكان واحد ؟س/
ان منقوضـاً جتمعـه   تعم أطراف الظفائر كل ظفرية تأخذ منها قليال وإذا ك ج/

  وتأخذ من أطرافه .
  من نسي قص شعره؟س/
  مىت تذكر يقصر. ج/
إذا ورد يف احلديث (رخص يف ذلك)هل يفهم أن من كان يف حاجة يـرخص  س/

  هلم ومن مل يكن يف حاجة حيرم عليه؟
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هذه القاعدة إذا رخص لقوم دون قوم فإن الرخصة ختص من رخـص هلـم    ج/

،احتج أهل العلم على أن غري الضعفة ال جيوز هلـم  كالترخيص للضعفة يف مزدلفة 
  اإلنصراف إال بعد اإلسفار  .

غري الضعفة يف مزدلفة هل يقال بقاؤهم واجب لقول أمساء رضـي اهللا عنـها   س/
للضعن ،هل يفهم من ذلك أن غري الضعن ومن كان تبعـاً   �رخص رسول اهللا  

  هلم حيرم عليه الذهاب ؟
صل، لكن جاء نصوص تدل على التسامح يف هـذا  حمل نظر ،لكن هذا هو األ ج/

بعض الشيء ألن الزحام وكثرة الناس تعطي قوة الرخصة ،وإن الضعفة ما رخص 
هلم إال من أجل املشقة فإن جاءت املشقة جاء العذر فإذا جاءت الشدة جاء التيسري    

 والناس يف األقات األخرية فيها زحام شديد ،ومشـقة  ¦إن مع العسر يسراً  §
  لو جلس الناس كلهم حىت األسفار .

ما هو آخر وقت للذين جيلسون يف العزيزية يف النهار ويرجعـون إىل مـىن يف   س/
  الليل؟

إذا وجدو مكان يف مىن لزمهم اجللوس يف مىن ،أما إذا مل جيـدوا مكـان مل    ج/
يلزمهم الذهاب إىل مىن يف الليل يبيتون يف حملهم قد يعرض بعضهم نفسه للخطـر  

  يف الطرقات وبني السيارات واخليام وهذا خطر عليه. يبيت
بعض احلمالت هلم مكان يف العزيزية وهلم مكان يف مىن فإذا جاء النهار ذهبوا  س/

  إىل العزيزية وإذا جاء الليل ذهبوا إىل مىن؟
يـذهب    �ال بأس لكن األفضل بقاءهم يف مىن اراً وليالً كما بقى الـنيب    ج/

  ه مكان.للعزيزية للذي عند
  إذا جاء مىن ساعتني؟ س/
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األصل البقاء غالب الليل لكن إذا تأحر لعذر شرعي من زحام الطريق فهـو    ج/

  معذور إذا تعطلت السيارة أو ازدحم الطريق.
  ماهو ضابط العذر؟ س/
  إذا عجز عن ايء.  ج/
  شخص ترك طواف الوداع ومضى عليه عام؟ س/
  عليه دم يذبح يف مكان الفقراء.  ج/
  إذا فعل احلاج اثتني من ثالث هل حيل له النساء؟ س/
بقاء حترمي النساء باق حىت يكمل يطوف ويسعى إن كان عليه سعي مع الرمي   ج/

  واحللق مع التقصري.
إذا قالت املرأة أنا أريد أن أقصر شعر رأسي يف غري احلج ،فهل يستدل بـأن   س/

التقصري مقدار أمنلة كما جاء عـن   أمرهم بقص الشعر يف احلج فيكون مقدار �النيب  
  ؟ � النيب
أمرهم بالتقصري ،أما قدر أمنلة فهو من كالم الفقهاء ـ بعـض    �الرسول    ج/

أمر بالتقصري ، والتقصري قدر أمنلة وحنوها ، يعـين أطـراف    �العلماء ـ والنيب  
حقه أما الشعر هذا معىن التقصري للرجل واملرأة مجيعاً ، أما الرجل فاحللق أفضل يف 

  املرأة فرأسها زينة هلا فالواجب عليها التقصري ال احللق.
رجل يف طائرة مل يسمع النداء بأن الطائرة بالقرب من امليقات فإذا بالطـائرة   س/

  ترتل يف مطار جدة ولىب يف املطار لغفلته عن النداء؟
داء ليس عليه دم يذبح يف مكان الفقراء وإن مل يسمع النداء، فإن مل يسمع الن  ج/

  عليه إمث لكن عليه دم لترك الواجب.
  إذا وكل شركة الراجحي للذبح عنه؟ س/
  ال بأس إن وكل من يذبح عنه سواء الراجحي أو غريه.  ج/
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  إذا مل يليب يف املطار وذهب إىل رابغ يكفي؟ س/
  يرجع إىل املكان الذي جاء منه.  ج/
  لكن يقول رابغ أسهل يل؟ س/
قال: (هن هلـن   �لذي وجب عليه فيه اإلحرام والرسول يرجع إىل امليقات ا  ج/

وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج أو العمرة) وهو أقرب علـى هـذا   
  امليقات.

  املريض له عذره مثل الرعاة يف تأخري الرمي؟ س/
  ال حرج على املريض إن أخر احلادي عشر مع الثاين عشر.ج/  
  

يـوم    ����هللا عنه قالت : خطبنا رسول اهللا ـ وعن السراء بنت نبهان رضي ا
الرؤوس فقال: ( أليس هذا أوسط أيام التشريق؟)احلديث رواه أبو داود بإسناد 

  حسن.
  الشرح : 

  معىن أوسط أيام التشريق أفضلها وهو اليوم احلادي عشر . 
وحيتمل أنه اليوم الثاين عشر من الوسيطة اليت بني شيئني احلادي عشر والثالث عشر  

  وإنه من باب األفضل وهو أوهلا الذي يلي يوم العيد . لكن األول أظهر ،
هي رؤوس الذبائح اليت ذحبت يوم العيد ألن الناس يذحبون يوم العيـد   والرؤوس

  ويأكلون وتبقى الرؤوس لليوم احلادي عشر .
واملقصود أنه خطبهم لبيان بقية أحكام احلج كأحكام الرمي واملناسك يف أيام مىن 

على استحباب اخلطبة يف اليوم احلادي عشر والثاين عشر من أيام التشـريق   ويدل
لبيان أحكام النفر من مىن وبقية أحكام الرمي وطواف الوداع وما قـد حيتاجـه   

  احلجاج ويسألون عنه .
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قال هلا : ( طوافك بالبيـت وبـني    ����ـ وعن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب 
  تك) رواه مسلم . الصفا واملروة يكفيك حلجك وعمر

  الشرح : 
مث نزل ا احلـيض   �كانت رضي اهللا عنها قد أحرمت بعمرة كبقية نساء النيب  

: اغتسلي  �قرب مكة بسرف فمنعها احليض من أن تطوف ،وملا طهرت قال هلا 
وأحرمي باحلج ويكفيها هذا عن احلج وعمرا ، وصارت قارنة بعد أن كانـت  

صالة والسالم : " طوافك بالبيت وسعيك بـني الصـفا   متمتعة ، وقال هلا عليه ال
واملروة بعد احلج يكفيك حلجك وعمرتك " وهكذا جاء يف الصحيح من حديث 

قال لعائشة هذا الكالم وهكذا غريها ممن أحـرم   �جابر رضي اهللا عنه أن النيب  
باحلج مث أحرم باحلج بعد ذلك حصل له عمرة وحج ،وهكـذا الـذين أحرمـوا    

  وأدخلوا عليها احلج ألم قارنون صار هلم حج وعمرة ـ قران ـ .بالعمرة 
  والوافد إىل مكة له ثالث حاالت:

  ـ تارة حيرم بعمرة يف أشهر احلج هذا يسمى متمتعاً إن كان قصده احلج .
ـ وتارة حيرم باحلج مفرداً فهذا األفضل له أن يفسخ إىل عمرة ،يطوف ويسـعى  

الصحابة الذين أحرموا باحلج وليس معهم هدي   �ويقصر ويتحلل كما أمر النيب 
ـ وتارة حيرم باحلج والعمرة معاً ،كذلك يستحب له أن يطوف ويسعى ويقصـر  

  ويتحلل ليجعلها عمرة إال إذا كان معه هدي .
  هذا هو االفضل للوافدين إىل مكة أشهر احلج للحج .

حجـه ،أحـرم    أما من كان معه هدي فال حيل ،فإذا كان أحرم باحلج يبقى على
بالعمرة يضم إليها احلج يكون قارناً ، مادام قد ساق اهلدي ، فإذا حل يوم النحر 
حتلل من إحرامه مثلها النفساء كزوجة الصديق رضي اهللا عنها ولدت يف امليقـات  
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مبحمد بن أيب بكر رضي اهللا عنه وحجت وهي نفساء ، ومثل احلائض تبقى على 

إن كانت قارنة تطوف لقراا مثل ما فعلـت  حاهلا حىت تطهر مث تطوف حلجها 
  عائشة رضي اهللا عنها.

  
صلى الظهر والعصر واملغرب والعشاء ، مث  ����ـ وعن أنس رضي اهللا عنه أن النيب 

  رقد رقدة باحملصب ، مث ركب إىل البيت فطاف به . رواه البخاري . 
  الشرح : 

نفر يف اليوم الثـاين عشـر أو   السنة يوم النفر أن تكون صالة الظهر والعصر مبكة ،إذا 
الثالث عشر ميشي قبل الظهر قبل الصالة ،يصلي يف األبطح أو يف بيته ذلك اليـوم ألن  

صلى اهللا عليه وسلم نفر يوم الثالث عشر وصلى يف األبطح الظهـر والعصـر    الرسول
ـ  ل واملغرب والعشاء والفجر صالها يف املسجد احلرام مث نفر إىل املدينة وهذا هو األفض

  إذا تيسر.
  

ـ وعن عائشة رضي اهللا عنها أا مل تكن تفعل ذلك ـ أي النـزول باألبطح ـ   
وتقول : إمنا نزله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألنه كان مرتال أمسح خلروجـه .  

  رواه مسلم . 
  الشرح : 

تقول عائشة رضي اهللا عنها: ليس بسنة ولكنه مرتل نزله ألنه كان أمسح خلروجـه ،  
هكذا جاء عن ابن عباس رضي اهللا عنه هذا املعىن ، واملعروف عن الصديق وعمـر  و

رضي اهللا عنهما الرتول باألبطح كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهذا هو األصل 
يف أعماله التعبد ، فإذا انصرف من مىن يف اليوم الثالث عشر [ فاألفضل ] أن تكـون  

ا مبىن ، ينتقل من مىن إىل مكة سواء يف األبطح أو صالة الظهر والعصر مبكة ال يصليه
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يف غريه إن مل يتيسر األبطح ، فال بأس يف مرتله أو يف مكان يصلي الظهر يف مرتله وإن 
كان لوحده فال يصلي وحده وإن كانوا مجاعة صلوا يف مرتهلم سواء يف األبطح أو يف 

  غريه كما كان عليه الصالة والسالم يصلي يف األبطح .
  

مل يرمل يف السبع الذي أفاض فيه .  ����ـ وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب 
  رواه اخلمسة إال الترمذي وصححه احلاكم . 

ـ وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال( أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيـت  
  ،إال أنه خفف عن احلائض) متفق عليه . 

  الشرح : 
لوداع ، يطوف سبعة أشواط بدون سعي كما فعـل  هذا هو الواجب يسمى طواف ا

النيب صلى اهللا عليه وسلم وهذا طواف ليس فيه رمل كطواف اإلفاضـة ،فالرمـل يف   
طواف القدوم فقط ، وهلذا قال يف حديث ابن عباس إنه مل يرمل يف السبع الذي أفاض 

  فيه .
ون ركـض ،    هو املسارعة يف اخلطى مع اخلبب والتقارب وهو فوق املشي بـد  الرمل

يكون يف طواف القدوم فقط ، أما طواف اإلفاضة وطواف الوداع املستحب ليس فيه 
  رمل بل ميشي مشي العادة . 

وعلى احلاج أن يطوف للوداع قبل أن خيرج من مكة وإن كان عليه طواف اإلفاضـة  
أجزأه عن الوداع ألن املقصود أن يكون آخر عهده يف البيت وإن طافهما كان أكمل 

  ن يطوف لإلفاضة مث للوداع فهو أحسن وأجزأ . كأ
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: (صالة يف مسـجدي   ����ـ وعن ابن الزبري رضي اهللا عنهما قال:قال رسول اهللا 

هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام ، و صالة يف املسجد احلرام 
  أفضل من صالة يف مسجدي هذا مبائة صالة )رواه أمحد وصححه ابن حبان .

  رح : الش
ويف حديث آخر (صالة يف مسجدي هذا بألف صالة وصالة يف املسجد احلرام مبائـة  
ألف صالة)هذا فضل عظيم هلذين املسجدين يعين تضاعف الصالة يف املسجد النبـوي  

  واملسجد احلرام وهذا فضل عظيم يف الصالة يف املسجد احلرام واملسجد النبوي .
ها مل يثبت فيها عدد حمدود أا تضاعف فيه من صوم وصدقة وغري أما بقية األعمال 

  لكن تضاعف واهللا أعلم بالعدد 
وورد يف الصوم حديث ضعيف أن الصوم يضاعف مائة ألف واخلري يضاعف ولكن ال  

يعلم عدد مضاعفته إال اهللا ، أما الصالة فقد ثبت فيها نص وهذا يدل علـى فضـل   
صالة ومضاعفة األعمال الصاحلة ملن حتفظ اإلقامة مبكة هلذا اخلري العظيم من مضاعفة ال

وابتعد عن السيئات وحذرها فله خري عظيم إلقامته مبكة لكن للسيئات فيها خطـرية  
ومن يرد فيه بإحلاد  §وعظيمة وتضاعف من جهة األمث ال من جهة العدد قال تعاىل: 

والسالمة جمرد اإلرادة فكيف إذا عمل نسأل اهللا العافية  ¦بظلم نذقه من عذاب أليم 
 .  
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  األسئلة

الصالة يف املسجد احلرام واملسجد النبوي سواء أكان فريضة أو نافلة أو خـاص   س/
  بالفريضة ؟

  احلديث عام . ج/
إذا كان ساكن يف مكة شهراً فهل األفضل له السـنن أن يصـليها يف بيتـه أو يف    س/

  املسجد مثل شهر رمضان ؟
النيب  صلى اهللا عليه وسلم وهو يف املدينة قال   األفضل للصالة يف البيوت وقد قال ج/

صلى اهللا عليه وسلم : ( أفضل الصالة للمرء يف بيته إال الصالة املكتوبة )وهـذا يعـم   
الوتر والتراويح وغريها لكن النيب صلى اهللا عليه وسلم خاف من أن تفـرض علـيهم   

أن يصلي التـراويح ألن  صالة الليل وملا تويف مجع عمر رضي اهللا عنه الناس وأمر أيب 
  األمر بالصالة ملا تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم أمن .

  التطوعات املطلقة هل األفضل يف البيت أم يف املسجد إذا مل يكن من أهل مكة ؟س/
األفضل يف البيت إال ما شرع له اجلماعة كالتراويح وصالة الكسـوف وصـالة    ج/

  ملصلى .االستسقاء هذه تصلى يف املسجد أو يف ا
  إذا أخر طواف اإلفاضة إىل يوم السادس عشر هل عليه شيء ؟س/ 
ال ، ليس عليه شيء يؤخرها حىت يف حمرم ليس عليه شيء ، لكن بعض العلماء قال ج/ 

: إذا أخره من ذي احلجة فعليه دم ، لكنه قول ضعيف لكن املسارعة أفضل يف أيـام  
  عليه.احلج لكن إذا أخره إىل حمرم أو صفر فال شيء 

  مضاعفة الصالة يف املسجد احلرام هل يشمل املسجد أو يشمل احلرم كله؟ س/
  يشمل احلرم كله ،أما املدينة ختتص باملسجد النبوي.  ج/
احلائض والنفساء إذا مل تطف طواف اإلفاضة وخافت على الرفقة تقـاس علـى    س/

  التحلل باإلحصار؟
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  ليس عندها أحد يبقى معها حىت تطوف؟  ج/
  ئل: ال يوجد عندها أحد.السا 

قال بعض أهل العلم إا تتحفظ وتطوف للضرورة كما خيتاره شيخ اإلسالم ابن   ج/
تيمية رمحه اهللا وإن أمكن أن تذهب معهم وترجع فهو أحوط خرجا من خالف األكثر 
لقوله  صلى اهللا عليه وسلم: (أحابستنا هي) ملا قالوا إن صفية قد حاضت فلما قالوا إا 

طافت طواف اإلفاضة قال : اخرجوا ، إن تيسر بقاؤها فهو أحوط أو عودا فهو قد 
  أحوط أما إذا اضطرت فإا تطوف على حاهلا تتحفظ أو تطوف على حاهلا للضرورة.

  أما تقاس على احملصر فتتحلل؟ س/
  احملصر له أحكام أخرى هذه أدت أعمال احلج مل يبق هلا إال هذا الطواف.  ج/
احلاج مثل عروة بن املضرس مل يطف طواف القدوم بل ذهب إىل عرفة مث  إذا كان س/

  مزدلفة مث مىن لرمي مجرة العقبة مث أراد الذهاب إىل مكة وهو حمرم فهل يضطبع ويرمل؟
  إذا كان هذا هو طوافه األول ومل يطف عند قدومه فإنه يضطبع ويرمل.  ج/

  باب الفوات واإلحصار
نهما قال: قد أحصر النيب  صلى اهللا عليـه وسـلم   ـ وعن ابن عباس رضي اهللا ع

  فحلق رأسه وجامع نساؤه وحنر هديه حىت اعتمر عاماً قابالً. رواه البخاري.
على ضباعة بنت الزبري بن عبد  ����ـ وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت: دخل النيب 

ل الـنيب   املطلب رضي اهللا عنها فقالت يا رسول اهللا إين أريد احلج و أنا شاكية .فقا
  صلى اهللا عليه وسلم: (حجي واشترطي أن حملي حيث حبستين) متفق عليه.

ـ وعن عكرمة عن احلجاج بن عمرو األنصاري رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا  
:(من كُِسر أو عرِج فقد حل وعليه احلج من قابل ) قال عكرمة فسألت ابـن   ����

ال : صدق.رواه اخلمسـة وحسـنة   عباس وأبا هريرة رضي اهللا عنهما عن ذلك فقا
  الترمذي .
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  الشرح : 

  عن أداء احلج .  اإلحصاراحلج و فواتهذا هو باب الفوات واإلحصار، 
  كونه يأيت إىل احلج ويفوته احلج يعين يفوته يوم عرفة قبل أن يدركه فهذا :  والفوات

يحة تذبح ويهدي هدياً ذب إن مل يكن حج الفريضةإذا فاته احلج يتحلل بعمرة ويقضي 
  يف مكة .

  وإن كان قد حج ـ فاحلمد هللا ـ فإمنا يتحلل بعمرة .
مثل ما قال ابن عباس يف احلديث األول وهو يف يوم احلديبية يـوم منعـه    أما احملصر

املشركون من أداء عمرته يف سنة ست من اهلجرة صاحلهم على أنه يرجع إىل املدينـة  
 §بذلك وأنزل اهللا يف هذا قوله تعاىل:  فنحر هديه وحلق رأسه وحتلل و أمر أصحابه

،         ¦فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حملـه  
ويف حديث املسور بن خمرمة حنر النيب  صلى اهللا عليه وسلم قبل أن حيلق وأمر الصحابة 

أو العمرة أو مـرض  بذلك من أحصر ينحر مث حيلق مث يتحلل إذا منعه العدو من احلج 
منعه من ذلك أو كسر أو عرج كما يف حديث احلجاج بن عمرو إذا حال بينه وبـني  

  احلج يتحلل.
أو اشترط كما يف حديث ضباعة بنت الزبري قال : " حجي واشترطي أن حملي حيث  

حبستين " فإذا أحرم قال يف إحرامه إن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين ،  فـإن  
مرض مينعه يتحلل وليس عليه شيء املسلمون على شروطهم والعبد له  أصابه إحصار أو

على ربه ما استثىن ، هلذا ملا احصر النيب  صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه حنروا هـديهم  
وحلقوا وحلوا ، أما من اشترط فإنه حيل وليس عليه شيء وهكذا املـرأة إذا جـاءت   

 حابس فمحلي حيث حبسـتين مث  للعمرة وحافت أن حيبسها احليض وقالت إن حبسين
جاءها احليض قبل أن تطوف وقبل أن تسعى فتحل ألن هلا على را ما اسـتثنت واهللا  
سبحانه وتعاىل أرأف بعباده وأرحم م من أنفسهم وقد قال رسول اهللا  صلى اهللا عليه 
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وسلم : " إن لك على ربك ما استثنيت " فهكذا من أصابه ما مينع يكون مثل ضباعة 

نت الزبري يتحلل بسبب الشرط ، أما إذا مل يكن هناك شرط فينحر هديه أقله ذبيحـة  ب
  واحدة ينحرها مث حيلق رأسه أو يقصر فإذا مل جيد هدي صام عشرة أيام فيتحلل.

أما يف احلديث الثالث حديث عكرمة : " من كسر أو عرج فقد حـل " وعليـه دم   
صلى اهللا عليه وسلم يدل على أنـه ال   اإلحصار كما تقدم ألن هذا مطلق وعمل النيب 

وفـق اهللا   ¦فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي  §بد من اهلدي كما قال تعاىل: 
  اجلميع.
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  األسئلة 

  ما مشروعية االشتراط؟  س/
  مثل ما قال النيب  صلى اهللا عليه وسلم لضباعة بنت الزبري :  "حجي واشترطي" .  ج/
  ملن؟ هل االشتراط ملن هو خائف أم س/
األفضل ملن ليس خبائف أن ال يشترط ، لكن حوادث السيارات والطرق كـثرية    ج/

  فإن قاله احتياطاً فهو حسن.
  هل حنر اهلدي يف غري احلرم خاص باحملصر؟ س/
حنر احملصر يف مكان إحصاره سواء كان يف احلرم أو خارجه ، ينحـر هديـه يف     ج/

  . ¦هدياً بالغ الكعبة §كله يكون يف احلرم مكانه أما اهلدي املتعلق باحلج والعمرة 
  هل يكون حديث احلجاج مقيد حبديث صلح احلديبية؟ س/
  نعم حديث احلجاج مقيد حبديث صلح احلديبية.  ج/
  هل من فاته احلج يكون عليه دم واجب؟ س/
  ذبيحة مثل دم التمتع سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم.  ج/
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)٤(  
  ت الفقهية االختيارا

  يف مسائل احلج والعمرة
  للشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا
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  آ# ب ا��! س�
  احلج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع االستطاعة مرة يف العمر . •
 احلج واجب على الفور مع االستطاعة يف أصح قويل العلماء . •

 ن .جيب احلج على من كان عليه دين ويستطيع احلج وقضاء الدي •

 األفضل عدم االقتراض ألداء احلج . •

ال يصح حج من كان تاركاً للصالة ، وكذا من كان يصلي ويدع الصالة ؛ لقول  •
((العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد النيب صلى اهللا عليه وسلم : 

رواه اخلمسة وهم : أمحد وأهل السنن األربعة بإسناد صحيح ، وقوله  ١ كفر ))
رواه مسلم يف  ٢ (( بني الرجل وبني الشرك ترك الصالة ))هللا عليه وسلم : صلى ا

 صحيحه .

من حج من مال حرام صح احلج ؛ ألن أعمال احلج كلها بدنية وعليه التوبة من  •
 الكسب احلرام .

يصح حج املرأة بال حمرم مع اإلمث ؛ ألنه ال جيوز هلا السفر بدون حمرم ولو للحج  •
 والعمرة .

لصيب أو العبد صح منهما وال جيزئهما عن حجة اإلسالم ؛ حلديث ابن إذا حج ا •
(( أميا صيب حج مث عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : 

بلغ احلنث فعليه أن حيج حجة أخرى ، وأميا عبد حج مث أعتق فعليه حجة أخرى 
 أخرجه ابن أيب شيبة والبيهقي بإسناد حسن . ٣ ))

                                           
    ٢٦٢١ترك الصالة برقم رواه الترمذي يف ( اإلميان)  باب ما جاء يف  ١
    ٨٢رواه مسلم يف ( اإلميان)  باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة برقم  ٢
رواه البيهقي يف السنن الكربى يف (احلج) يف مجاع أبواب دخول مكة باب حج الصيب يبلغ واململوك يعتـق والـذمي    ٣

    ٩٨٦٥يسلم برقم 
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ومل حيج وهو يستطيع احلج وجب احلج عنه من التركة أوصى بذلك أو  من مات •

 مل يوصِ .

ال تصح اإلنابة يف احلج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقرياً سواء كان فرضاً  •
أو نفالً ، أما العاجز لكرب سن أو مرض ال يرجى برؤه فإنه يلزمه أن ينيب من 

ا كان يستطيع ذلك مباله ؛ لعموم يؤدي عنه احلج املفروض والعمرة املفروضة إذ
 . { وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً }قول اهللا سبحانه : 

العمى ليس عذراً يف اإلنابة للحج فرضاً كان أو نفالً ، وعلى األعمى أن حيج  •
 بنفسه إذا كان مستطيعاً ؛ لعموم األدلة .

لة للمجاهدين ؛ ألن النيب صلى اهللا األفضل ملن حج الفريضة تقدمي نفقة احلج الناف •
 عليه وسلم قدم اجلهاد على احلج النفل ، كما يف احلديث الصحيح .

من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو  •
 حنومها قدم احلج .

ال نعلم أقل حد بني العمرة والعمرة ، أما من كان من أهل مكة فاألفضل له  •
بالطواف والصالة وسائر القربات وعدم اخلروج خارج احلرم ألداء االشتغال 

 عمرة إن كان قد أدى عمرة اإلسالم .

  
  باب املواقيت

الواجب على مجيع احلجاج والعمار أن حيرموا من امليقات الذي ميرون عليه أو  •
  حياذونه جواً أو براً أو حبراً ؛ حلديث ابن عباس املذكور آنفاً .

عليه وسلم هو الذي وقت املواقيت اخلمسة : ذو احلليفة واجلحفة النيب صلى اهللا  •
وقرن املنازل ويلملم وذات عرق ، لكن وافق اجتهاد عمر رضي اهللا عنه توقيته 
ألهل العراق ذات عرق لسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وكان مل يعلم ذلك 

ل صلى اهللا عليه حني وقت هلم ذات عرق فوافق اجتهاده رضي اهللا عنه سنة الرسو
 وسلم .
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من جاوز امليقات بال إحرام وجب عليه الرجوع ، فإن مل يرجع فعليه دم ، وهو  •

سبع بقرة ، أو سبع بدنة ، أو رأس من الغنم جيزئ يف األضحية ، إذا كان حني مر 
على امليقات ناوياً احلج أو العمرة ؛ حلديث ابن عباس رضي اهللا عنهما الثابت يف 

 الصحيحني .

ن بدا له احلج وهو يف مكة فإنه حيرم من مكانه ، أما العمرة فالبد من خروجه م •
 للحل ؛ حلديث عائشة رضي اهللا عنها يف ذلك .

من توجه إىل مكة غري مريد احلج أو العمرة مل جيب عليه اإلحرام ؛ ألن النيب صلى  •
ما . اهللا عليه وسلم إمنا أوجب اإلحرام على من نوى احلج أو العمرة أو كليه

والعبادات توقيفية ليس ألحد أن يوجب ما مل يوجبه اهللا ورسوله ، كما أنه ليس 
له أن يحرم ما مل حيرمه اهللا ورسوله ، لكن من مل يؤد الفريضة وجب عليه اإلحرام 
باحلج يف وقته أو بالعمرة يف أي وقت أداًء ملا أوجبه اهللا عليه من احلج والعمرة من 

 أي ميقات مير عليه .

جدة ليست ميقاتاً للوافدين وإمنا هي ميقات ألهلها وملن  وفدوا إليها غري مريدين  •
للحج أو العمرة مث أنشأوا احلج أو العمرة منها ، لكن من وفد إىل احلج أو العمرة 

 . ١من طريق جدة ومل حياذ ميقاتاً قبلها أحرم منها 
 أشهر احلج : شوال وذو القعدة وعشر ذي احلجة . •

  
  )�ام& ب ا%

  
يشرع للمحرم التلفظ مبا نوى من حج أو عمرة أو قران ، فيقول : اللهم لبيك  •

عمرة ، إن كان أراد العمرة ، أو يقول : اللهم لبيك حجاً ، إن أراد احلج ، أو : 
" اللهم لبيك عمرة وحجاً ، إذا أراد القران . واألفضل ملن قدم يف أشهر احلج 

                                           
  جلزء احملاذي هلا من السودان  كمن قدم إىل جدة عن طريق البحر من ا١
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حدها مث يليب باحلج يف اليوم الثامن من ذي وليس معه هدي أن حيرم بالعمرة و

  صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم .  ١احلجة؛ تأسياً بالنيب 
الصيب واجلارية دون التمييز ينوي عنهما وليهما ويليب عنهما وجينبهما ما جيتنبه  •

 احملرم ، ويكونان طاهري الثياب حني الطواف ما .

يزين أحرما بإذن وليهما ويفعالن ما يفعله الكبري ، فإن إن كان الصيب واجلارية مم •
عجزا عن الطواف والسعي محال ، ووليهما هو الذي يتوىل احلج ما ، سواء كان 

 أبامها أو أمهما أو غريمها .

النية تكفي املستنيب ، وال حيتاج إىل ذكر امسه ، وإن مساه لفظاً عند اإلحرام فهو  •
 أفضل .

حلج أو العمرة عن نفسه أو عن غريه تغيري النية عمن أهل عنه ال جيوز ملن أهل با •
 إىل شخص آخر .

ال تشترط الطهارة الصغرى وال الكربى ملن أراد اإلحرام ، وهلذا صح اإلحرام من  •
احلائض والنفساء ، وإمنا يستحب للجميع الغسل ، ويستحب أن يكون اإلحرام 

النفساء ؛ ألن الصالة ال تصح بعد صالة مفروضة أو نافلة يف حق غري احلائض و
 منهما .

إذا وصلت احلائض أو النفساء للميقات وجب عليهما أن حترما إذا كان احلج  •
فريضة أو العمرة . أما إن كانا مستحبني وقد أدتا حجة اإلسالم وعمرة اإلسالم 
فإنه يشرع هلما اإلحرام من امليقات كغريمها من الطاهرات يف احلج والعمرة ؛ 

{ وتزودا فإن اخلري وتزوداً من األعمال الصاحلة ؛ لقول اهللا عز وجل :  رغبة يف
، وحلديث أمساء بنت عميس رضي  خري الزاد التقوى واتقون يا أويل األلباب }

اهللا عنها ، فإا ولدت يف امليقات حممد بن أيب بكر ، فأمرها النيب صلى اهللا عليه 

                                           
أي بسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث أمر من مل يسق اهلدي من أصحابه بذلك . أما هو عليه الصالة والسالم فقـد  ١

  كان قارناً ومل حيل من إحرامه ألنه قد ساق اهلدي. 
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أو النفساء طافتا وسعتا حلجهما أو وسلم أن تغتسل وحترم ، فإذا طهرت احلائض 

فإنه يشرع هلما جعل  ١عمرما مث قصرتا إن كانتا حمرمتني باحلج والعمرة 
إحرامهما عمرة فتطوفان وتسعيان وتقصران وحتالن مث حترمان باحلج يف اليوم 

الثامن كسائر احلجاج احمللني ، وإن بقيتا على إحرامهما ومل حتال فال بأس ، لكن 
السنة ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر أصحابه يف حجة الوداع  ذلك خالف

 أن حيلوا وجيعلوها عمرة إال من كان معه اهلدي .

جيوز للحائض قراءة القرآن ، لعدم وجود الدليل الصريح املانع من ذلك ولكن بدون  •
  مس املصحف ، 

  يف .ضع ٢ (( ال تقرأ احلائض وال اجلنب شيئاً من القرآن ))وحديث : 
جيوز للمرأة أخذ حبوب منع العادة يف احلج ورمضان إذا مل يكن فيها مضرة بعد  •

  استشارة طبيب خمتص .
بنسكه إذا انبعثت به راحلته ، ومثل الراحلة  ٣كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يهل  •

السيارة يستحب اإلهالل يف احلج أو العمرة إذا ركب السيارة من امليقات ، 
 ها عند التوجه من مكة إىل مىن يوم الثامن .وهكذا إذا ركب

االشتراط يكون وقت اإلحرام إذا دعت احلاجة إليه ؛ حلديث عائشة رضي اهللا  •
عنها يف قصة ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب أا قالت : يا رسول اهللا ، إين 

  أريد احلج وأنا شاكية ، فقال هلا صلى اهللا عليه وسلم : 
 . ٤ حملي حيث حبستين )) (( حجي واشترطي أن

                                           
  ومل تكونا ساقتا اهلدي ١
  ١٣١واحلائض أما ال يقرآن القرآن برقم  رواه الترمذي يف ( الطهارة)  باب ما جاء يف اجلنب٢
  أي : يليب  ٣
، ومسلم يف ( احلج ) باب جواز اشتراط احملرم التحلل  ٥٠٨٩رواه البخاري يف ( النكاح)  باب األكفاء يف الدين برقم ٤

    ١٢٠٧بعذر املرض وحنوه برقم 
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ال جيوز وضع الطيب على مالبس اإلحرام ، وإمنا السنة تطييب البدن عند اإلحرام  •

 ، فإن طيبها مل يلبسها حىت يغسلها .

ال بأس بتغيري مالبس اإلحرام مبالبس أخرى جديدة أو مغسولة ، كما أنه ال بأس  •
جناسة ، وجيب غسلها من أن يغسل مالبس اإلحرام اليت عليه إذا أصاا وسخ أو 

 النجاسة .

من وقع على إحرامه دم كثري وجب عليه غسله ، وال يصلي فيه وفيه جناسة ، وال  •
 يضر اليسري من الدم عرفاً .

من مل جيد اإلزار لبس السراويل ، ومن مل جيد النعلني لبس اخلفني بدون قطع ،  •
ويل العلماء ؛ ألن وحديث ابن عمر رضي اهللا عنهما يف القطع منسوخ يف أصح ق

(( أن من مل النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا خطب الناس يف عرفة ذكر يف خطبته : 
، ومل يذكر القطع  ١ جيد إزاراً لبس السراويل ، ومن مل جيد نعلني لبس اخلفني ))

 ؛ فدل على النسخ .

دم ليس للمرأة مالبس معينة حترم فيها ، وهلا أن حترم مبا شاءت ، مع مراعاة ع •
التربج وعدم لبس املالبس اليت تدعو إىل الفتنة ، مع ترك النقاب والقفازين ، وهلا 

 ستر وجهها ويديها بغري ذلك .

قد أمجع العلماء على صحة اإلحرام بأي واحد من األنساك الثالثة ، فمن أحرم  •
بأي واحد منها صح إحرامه ، والقول بأن اإلفراد والقران قد نسخا قول باطل ، 

التمتع أفضل يف أصح أقوال العلماء يف حق من مل يسق اهلدي ، أما من ساق لكن 
 اهلدي فالقران له أفضل ؛ تأسياً بالنيب صلى اهللا عليه وسلم .

من اعتمر يف أشهر احلج ورجع ألهله مث أحرم باحلج مفرداً فليس عليه دم التمتع ؛  •
رضي اهللا عنهما  ألنه يف حكم من أفرد احلج ، وهو قول عمر وابنه عبد اهللا

                                           
 ( احلج ) باب ما يباح للمحرم حبـج أو  ، ومسلم يف ١٨٤١رواه البخاري يف ( احلج)  باب لبس اخلفني للمحرم برقم ١

    ١١٧٩عمرة برقم 
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وغريمها من أهل العلم . أما إن سافر إىل غري بلده كاملدينة أو جدة أو الطائف أو 
غريها مث رجع حمرماً باحلج فإن ذلك ال خيرجه عن كونه متمتعاً يف أصح قويل 

 العلماء ، وعليه هدي التمتع .

ارن بني من أحرم باحلج يف أشهر احلج شرع له أن يفسخه إىل عمرة ، وهكذا الق •
؛  ١احلج والعمرة يشرع له أن يفسخ إحرامه إىل العمرة ، إذا مل يكن معهما هدي 

لصحة السنة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك ، ويكونان بذلك يف حكم 
 املتمتع .

من نوى التمتع أو القران مث غري النية إىل اإلفراد وهو يف امليقات قبل أن حيرم  •
أس ؛ ألن النسك إمنا يلزم باإلحرام ، أما النية السابقة قبل بواحدة منهما فال ب

 اإلحرام فإا غري ملزمة وال حرج عليه .

ال يصح ملن لىب بالقران أو التمتع أن يقلبهما إىل اإلفراد ؛ ملا تقدم يف املسألة اليت  •
 قبلها .

رة فوراً ؛ على من أهل بالعمرة مث رفضها التوبة إىل اهللا سبحانه وإمتام مناسك العم •
اآلية ، فإن كان قد جامع فعليه  ٢ { وأمتوا احلج والعمرة هللا }لقوله سبحانه : 

ذبيحة تذبح مبكة وتوزع على فقرائها ، مع إمتام مناسك العمرة ؛ لعموم اآلية 
املذكورة ، وعليه عمرة أخرى من امليقات الذي أحرم منه بالعمرة الفاسدة ، 

 ة ، مع التوبة إىل اهللا سبحانه من ذلك .وهكذا زوجته إن كانت غري مكره

  

                                           
  ساقاه من احلل  ١
    ١٩٦سورة البقرة ، اآلية ٢
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  باب حمظورات اإلحرام •

  
ال يأخذ احملرم من بشرته وال من أظفاره ، وال من شعره شيئاً حىت حيل التحلل  •

  األول .
ال حرج يف استعمال الصابون املعطر ؛ ألنه ليس طيباً  وال يسمى مستعمله متطيباً  •

 ء اهللا ، وإن تركه تورعاً فهو حسن .، وإمنا فيه رائحة حسنة فال يضره إن شا

 احلناء ليس طيباً فال شيء فيه يف حق احملرم واحملرمة . •

 ال حرج يف لبس اهلميان واحلزام واملنديل . •

املرأة احملرمة ال حرج عليها أن تلبس اجلوارب واخلفني ؛ ألا عورة ، ولكن ال  •
ه وسلم ى املرأة احملرمة تنتقب وال تلبس القفازين ؛ ألن رسول اهللا صلى اهللا علي

 عن ذلك ، ولكن تغطي وجهها بغري النقاب ويديها بغري القفازين .

يباح للمرأة سدل اخلمار على وجهها بال عصابة فهي غري مشروعة ، وإن مس  •
اخلمار وجهها فال شيء عليها وجيب عليها ذلك عند وجود الرجل األجنيب. أما 

مة ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى احملرمة النقاب فال جيوز هلا حال كوا حمر
 عن ذلك وعن لبس القفازين ، لكن تغطي وجهها ويديها بغري ذلك .

من جامع زوجته قبل التحلل األول بطل حجه وحجها ووجب على كل واحد  •
منهما بدنة مع إمتام مناسك احلج ، فمن عجز منهما عنها صام عشرة أيام ، 

 مع االستطاعة واالستغفار والتوبة .وعليهما احلج من قابل 

من جامع بعد التحلل األول وقبل الثاين فعليه وعلى زوجته إن كانت مطاوعة شاة  •
 أو سبع بقرة ، ومن عجز منهما صام عشرة أيام .

 من جامع قبل طواف اإلفاضة أو بعده قبل السعي إذا كان عليه سعي فعليه دم . •

قبل الثاين من غري مجاع فال شيء عليه ، فإن من أنزل عامداً بعد التحلل األول و •
صام ثالثة أيام أو ذبح شاة أو أطعم ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع فهو 
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حسن ؛ خروجاً من خالف من قال بوجوب الفدية وأحوط ، عمالً بقول النيب 

 . ١ (( من اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه ))صلى اهللا عليه وسلم : 
 و حمرم فال شيء عليه سوى الغسل .من احتلم وه •

  
  باب الفدية •

  
ليس على احملرم شيء إن قلم أظافره أو نتف إبطه أو قص شاربه أو حلق عانته أو  •

{ ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا تطيب ناسياً أو جاهالً ؛ لقول اهللا تعاىل : 
، وحلديث  ٣ (( قال اهللا قد فعلت ))وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم :   ٢ }

 صاحب اجلبة .

من خلع اإلحرام ولبس املخيط جاهالً أو ناسياً فعليه املبادرة خبلع املخيط مىت علم  •
{ ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أو ذكر وال شيء عليه ؛ لعموم قول اهللا تعاىل : 

(( أن اهللا قال : قد فعلت ، وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم :  أخطأنا }
، وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أن رجالً أحرم يف جبة وتضمخ خبلوق  ))

(( اغسل عنك أثر اخللوق ثالثاً واستفتاه يف ذلك ، فقال صلى اهللا عليه وسلم : 
 . ومل يأمره بالفدية من أجل جهله. ٤ وانزع اجلبة ))

                                           
، ومسلم يف (املساقاة) باب أخـذ احلـالل وتـرك     ٥٢رواه البخاري يف ( اإلميان)  باب فضل من استربأ لدينه برقم ١

  .  ١٥٩٩الشبهات برقم 
    ٢٨٦سورة البقرة ، اآلية ٢
    ١٢٦يف ( اإلميان)  باب بيان أن اهللا سبحانه مل يكلف إال ما يطاق برقم رواه مسلم ٣
، ومسلم يف ( احلج)  باب مـا يبـاح    ١٧٨٩رواه البخاري يف ( احلج)  باب يفعل يف العمرة ما يفعل يف احلج برقم ٤

   ١١٨٠للمحرم حبج أو عمرة برقم 
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  باب صيد احلرم •
  

ر أمثاهلا ، وتضاعف األدلة الشرعية دلت على أن احلسنات تضاعف ، احلسنة بعش •
بكميات كثرية يف الزمان الفاضل كرمضان وعشر ذي احلجة ، واملكان الفاضل 
كاحلرمني . وأما السيئات فالذي عليه احملققون من أهل العلم أا تضاعف من 

{ من جاء باحلسنة فله حيث الكيفية ال من حيث العدد ؛ لقول اهللا سبحانه : 
  . ١ فال جيزى إال مثلها وهم ال يظلمون }عشر أمثاهلا ومن جاء بالسيئة 

{ من هم باإلحلاد يف احلرم املكي فهو متوعد بالعذاب األليم ؛ ألن اهللا تعاىل قال :  •
وهو  –، فإذا أحلد أي إحلاد  ٢ ومن يرد فيه بإحلاد بظلم نذقه من عذاب أليم }

ألن الوعيد على فإنه متوعد ذا الوعيد هلذه اآلية الكرمية ،  –: امليل عن احلق 
 اهلم باإلحلاد يدل على أن الوعيد يف نفس اإلحلاد أشد وأعظم .

  
  & ب د-,ل م(� •

  
مل يأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بالدخول من باب السالم ، وإمنا دخل منه ، فإن  •

  تيسر ودخل منه فهو أفضل وإال فال حرج .
فإنه يضطبع بردائه ، فإذا السنة للمحرم تغطية كتفيه بالرداء إال يف طواف القدوم  •

 انتهى أعاد رداءه على كتفيه .

واالضطباع هو : أن جيعل وسط ردائه حتت إبطه األمين وطرفيه على عاتقه األيسر  •
  إىل أن ينتهي من الطواف ، مث جيعل الرداء على عاتقيه قبل ركعيت الطواف .

                                           
    ١٦٠سورة األنعام ، اآلية ١
   ٢٥سورة احلج ، اآلية ٢
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كما يشرع للطائف استالم احلجر األسود والركن اليماين يف كل شوط ،  •

يستحب له تقبيل احلجر األسود واستالمه بيده اليمىن إذا تيسر ذلك بدون مشقة ، 
أما مع املشقة والزحام فيكره ، ويشرع أن يشري للحجر األسود بيده أو بعصا 

ويكرب ، أما الركن اليماين فلم يرد فيه فيما نعلم دليل يدل على اإلشارة إليه . وإن 
عصا قَبل ما استلم به ؛ تأسياً بالنيب صلى اهللا عليه استلم احلجر األسود بيده أو ب

  وسلم إذا مل يتيسر تقبيل احلجر .
يشرع للطائف صالة ركعيت الطواف خلف املقام ؛ لآلية الكرمية ، ولألحاديث  •

 الواردة ، فإن مل يتيسر صالمها فيما شاء من بقية املسجد .

افني أو أكثر مث يصلي لكل املعروف عند أهل العلم أنه جيوز أن يواصل بني طو •
 طواف ركعتني .

الوضوء شرط يف صحة الطواف يف أصح قويل العلماء ، وهو قول أكثر أهل العلم  •
؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا أراد أن يطوف توضأ مث طاف ، كما صح 
ذلك عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . وصح عن ابن 

( الطواف بالبيت صالة إال أن اهللا أباح فيه هللا عنهما أنه قال : عباس رضي ا
. فإذا اننتقضت الطهارة فعليه أن يتطهر ويعيد الطواف من أول شوط  ١ الكالم )

 كالصالة ، سواء كان الطواف فرضاً أو نفالً.

األرجح أن خروج الدم ال يؤثر يف الطواف إذا كان يسرياً من غري الدبر والقبل  •
 ة .كالصال

مىت طهرت النفساء قبل األربعني جاز هلا الطواف وغريه ، وليس ألقل النفاس حد  •
، أما أكثره فأربعون يوماً ، فإن مل تطهر بعد األربعني اغتسلت وصامت وصلت 
 وطافت وحلت لزوجها ، وتتوضأ لكل صالة حىت ينقطع الدم كاملستحاضة .

                                           
، والنسـائي   ١٤٩٩٧ه بنحوه اإلمام أمحد يف ( مسند املكيني)  حديث رجل أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم برقم روا١

    ٢٩٢٢يف ( مناسك احلج)  باب إباحة الكالم يف الطواف برقم 
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مه العود إىل أول الشوط يف من قطع طوافه للصالة بدأ من حيث انتهى وال يلز •

أصح قويل العلماء ، وإن بدأ من أول الشوط خروجاً من اخلالف فهو حسن إن 
 شاء اهللا ؛ ملا فيه من االحتياط .

  جيوز حلامل الطفل أن ينوي الطواف والسعي عنه •
وعن الطفل ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا سألت املرأة عن الطفل فقالت : يا  •

، ومل يأمرها أن ختصه  ١ (( نعم ولك أجر ))، أهلذا حج ؟ قال :  رسول اهللا
  بطواف أو بسعي ؛ فدل ذلك على أن طوافها به وسعيها به جمزئ عنهما .

يستحب للحاج واملعتمر وغريمها أن يشرب من ماء زمزم إذا تيسر له ذلك ،  •
إذا دعت  وجيوز له الوضوء منه ، وجيوز أيضاً االستنجاء به والغسل من اجلنابة

احلاجة إىل ذلك . وقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه نبع املاء من بني أصابعه 
مث أخذ الناس حاجتهم من هذا املاء ليشربوا وليتوضئوا وليغسلوا ثيام وليستنجوا 
. كل هذا وقع ؛ وماء زمزم إن مل يكن مثل املاء الذي نبع من بني أصابع النيب 

  لم مل يكن فوق ذلك ، فكالمها ماء شريف .صلى اهللا عليه وآله وس
 ال حرج يف بيع ماء زمزم وال نقله من مكة . •

يف التفضيل بني كثرة النافلة وكثرة الطواف خالف ، واألرجح أن يكثر من هذا  •
وهذا ولو كان غريباً . وذهب بعض أهل العلم إىل التفضيل فاستحبوا اإلكثار من 

 حق غريه ، واألمر يف ذلك واسع وهللا الطواف يف حق الغريب ومن الصالة يف
 احلمد .

من دخل احلرم بعد العصر أو بعد الفجر فليس له أن يصلي غري سنة الطواف وكل  •
 سنة ذات سبب كتحية املسجد .

 { إن الصفا واملروة من شعائر اهللا }املشروع ملن سعى أن يقول يف أول شوط :  •
 بابه .، أما تكرار ذلك فال أعلم ما يدل على استح ١

                                           
    ١٣٣٦رواه مسلم يف باب صحة حجة الصيب برقم ١
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ال جيب الصعود على الصفا واملروة ويكفي الساعي استيعاب ما بينهما ، ولكن  •

 الصعود عليهما هو السنة واألفضل إذا تيسر ذلك .

 السعي يف الطابق العلوي صحيح كالسعي يف األسفل ؛ ألن اهلواء يتبع القرار . •

 األرجح أن من ترك شيئاً من السعي أو نسيه أكمله إن مل يطل الفصل . •

من ترك شوطاً أو أكثر من السعي يف العمرة فعليه أن يعود ويأيت بالسعي كامالً  •
ولو عاد إىل بلده ، وهو يف حكم اإلحرام الذي مينعه من زوجته وكل احملظورات 

 األول ال يصح .، وعليه أن يقصر مرة أخرى بعد السعي ، والتقصري 

من سعى من غري طهارة أجزأه ذلك ؛ ألن الطهارة ليست شرطاً يف السعي وإمنا  •
 هي مستحبة .

ال حرج على من قدم السعي على الطواف خطأً أو نسياناً ، وقد ثبت عنه صلى  •
(( ال حرج اهللا عليه وسلم أن رجالً سأله فقال : سعيت قبل أن أطوف ؟ فقال : 

لى أنه إن قدم السعي أجزأه ، ولكن األحوط أن ال يفعله عمداً ؛ فدل ذلك ع ٢ ))
 ، ومىت وقع منه نسياناً أو جهالً فال حرج .

  
  باب صفة احلج والعمرة •

  
املشروع للحاج احلالل أن حيرم باحلج يوم التروية من مكانه ، سواء كان يف  •

مر أصحابه داخل مكة أو خارجها أو يف مىن ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أ
  الذين حلوا من العمرة أن حيرموا باحلج يوم التروية من منازهلم . 

من كان مقيماً يف مىن يوم الثامن من ذي احلجة أحرم من مكانه وال حاجة  •
لدخوله إىل مكة ؛ لعموم حديث ابن عباس الوارد يف ذلك ، وهو قوله صلى اهللا 

                                                                                                                     
    ١٥٨سورة البقرة ، اآلية ١
   ٢٠١٥باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء يف حجه برقم رواه أبو داود يف ( املناسك)  ٢
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لك فمهله من حيث أنشأ حىت (( ومن كان دون ذعليه وسلم ملا ذكر املواقيت : 
 . ١ أهل مكة يهلون من مكة ))

 ال يصح حج من وقف خارج حدود عرفة ولو كان قريباً منها . •

 من وقف يوم عرفة قبل الزوال فقط فأكثر أهل العلم على عدم إجزاء الوقوف . •

وقد ذهب اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا  ومجاعة إىل أن من وقف يف عرفة قبل  •
جيزئه ذلك ؛ لعموم حديث عروة بن مضرس ، حيث قال النيب صلى اهللا عليه الزوال 
، فأطلق النهار ، قالوا  ٢ (( ... وقد وقف بعرفات قبل ذلك ليالً أو اراً ))وسلم : 

  : فهذا يشمل ما قبل الزوال وما بعده ، ولكن اجلمهور على خالفه وأنه ال
ه صلى اهللا عليه وسلم وقف بعد الزوال جيزئ الوقوف يوم عرفة إال بعد الزوال ؛ ألن •

  وهذا هو األحوط .
من وقف بعد الزوال أجزأه فإن انصرف قبل املغرب فعليه دم إن مل يعد إىل عرفة  •

  ليالً أعين ليلة النحر .
 من وقف بعرفة ليالً أجزأه ولو مر ا مروراً . •

؛ لألحاديث ميتد وقت الوقوف بعرفة من فجر اليوم التاسع إىل آخر ليلة النحر  •
الواردة يف ذلك . واألفضل واألحوط أن يكون الوقوف بعرفة بعد الزوال أو يف 
الليل من اليوم التاسع ؛ خروجاً من خالف اجلمهور القائلني بعدم إجزاء الوقوف 

 بعرفة قبل الزوال .

جيب على احلاج املبيت يف مزدلفة إىل نصف الليل ، وإذا كمل وبقي إىل الفجر  •
 ان أفضل .حىت يسفر ك

                                           
، ومسلم يف ( احلج)  باب مواقيت احلج والعمرة بـرقم   ١٥٢٦رواه البخاري يف ( احلج)  باب مهل أهل الشام برقم ١

١١٨١    
، والترمذي يف ( احلج)  باب ما جـاء   ١٥٧٧٥رواه اإلمام أمحد يف ( مسند املدنيني)  حديث عروة بن مضرس برقم ٢

   ٨٩١فيمن أدرك اإلمام جبمع برقم 
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جيوز للنساء مطلقاً الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة وهي ليلة  •

النحر ولو كن قويات ، وهكذا بقية الضعفاء من كبار السن واملرضى وأتباعهم ؛ 
 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم رخص يف ذلك .

سرياً فال شيء عليه من مر مبزدلفة ومل يبت ا مث عاد قبل الفجر ومكث ا ولو ي •
. 

 من ترك املبيت يف مزدلفة فعليه دم . •

 ال يتعني مجع احلصى من مزدلفة بل جيوز من مىن . •

ال جيوز رمي مجرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر ، وكذا طواف اإلفاضة  •
. 

الصحيح أن رمي مجرة العقبة يف النصف األخري من ليلة النحر جمزئ للضعفة  •
لكن يشرع للمسلم القوي أن جيتهد حىت يرمي يف النهار ؛ اقتداء وغريهم ، و

بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ، ألنه صلى اهللا عليه وسلم رمى مجرة العقبة بعد طلوع 
 الشمس .

 ١ ( ال ترموا اجلمرة حىت تطلع الشمس )حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما :  •
وعلى فرض صحته فهو حممول  ضعيف ؛ النقطاعه بني احلسن العرين وابن عباس .

على الندب ؛ مجعاً بني األحاديث ، كما نبه على ذلك احلافظ ابن حجر  رمحه 
 اهللا  .

ال جيوز الرمي قبل الزوال يف اليوم احلادي عشر والثاين عشر والثالث عشر ملن مل  •
 يتعجل ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا رمى بعد الزوال يف األيام الثالثة

، وألن العبادات توقيفية ال جيوز  ٢ (( خذوا عين مناسككم ))ذكورة ، وقال : امل
 فيها إال ما أقره الشرع املطهر .

                                           
، والترمذي يف ( احلج)  باب مـا   ٢٠٨٣رواه اإلمام أمحد يف (مسند بين هاشم)  بداية مسند عبد اهللا بن عباس برقم ١

    ٨٩٣جاء يف تقدمي الضعفة من مجع بليل برقم 
   ١٢٩٧قم رواه بنحوه مسلم يف ( احلج)  باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً بر٢
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مل يثبت دليل على منع الرمي ليالً واألصل جوازه ، واألفضل الرمي اراً يف يوم  •

يصح  العيد كله وبعد الزوال يف األيام الثالثة إذا تيسر ذلك ، والرمي يف الليل إمنا
عن اليوم الذي غربت مشسه ، وال جيزئ عن اليوم الذي بعده . فمن فاته الرمي 
ار العيد رمى ليلة إحدى عشرة إىل آخر الليل ، ومن فاته الرمي قبل غروب 

الشمس يف اليوم احلادي عشر رمى بعد غروب الشمس يف ليلة اليوم الثاين عشر ، 
غروب الشمس رمى بعد غروب الشمس  ومن فاته الرمي يف اليوم الثاين عشر قبل

يف ليلة اليوم الثالث عشر ، ومن فاته الرمي اراً يف اليوم الثالث عشر حىت غابت 
الشمس فاته الرمي ووجب عليه دم ؛ ألن وقت الرمي كله خيرج بغروب الشمس 

 من اليوم الثالث عشر .

قعت احلصاة يف ال يشترط بقاء احلصى يف املرمى ولكن يشترط وقوعه فيه ، فلو و •
املرمى مث خرجت منه أجزأت يف ظاهر كالم أهل العلم ، وممن صرح بذلك 
النووي رمحه اهللا يف اموع ، وال يشرع رمي الشاخص بل السنة الرمي يف 

 احلوض .

 من شك هل وقع احلصى يف املرجم أم ال فعليه التكميل حىت يتيقن . •

 نبه فال حرج .ال جيوز الرمي مما يف احلوض ، أما الذي جبا •

 األحوط أن ال يرمي حبصى قد رمي به . •

من رمى اجلمرات السبع كلها دفعة واحدة فهي عن حصاة واحدة ، وعليه أن  •
 يأيت بالباقي .

جيب الترتيب يف رمي اجلمرات ، فيبدأ باألوىل مث الثانية مث الثالثة وهي مجرة العقبة  •
. 

ألن ذلك مل ينقل عن النيب ال يستحب غسل احلصى بل يرمى به من غري غسل ؛  •
 صلى اهللا عليه وسلم وال عن أصحابه رضي اهللا عنهم .

يصح تأخري الرمي كله إذا دعت احلاجة إىل ذلك إىل اليوم الثالث عشر ويرميه  •
مرتباً ، فيبدأ برمي مجرة العقبة عن يوم النحر ، مث يرجع فريمي الصغرى مث 
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 يرجع فريمي الثالث عن اليوم الثاين الوسطى مث العقبة عن اليوم احلادي عشر ، مث

عشر  مث يرجع ويرميهن عن الثالث عشر إن مل يتعجل ، لكن السنة أن يرمي 
اجلمار كما رماها النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فريمي مجرة العقبة يوم العيد بسبع 
حصيات مث يرمي اجلمار الثالث يف اليوم احلادي عشر بادئاً بالصغرى اليت تلي 

اخليف مث الوسطى مث مجرة العقبة ، مث يرمي الثالث يف اليوم الثاين عشر  مسجد
كذلك ، مث يرمي الثالث يف اليوم الثالث عشر كما رماها يف احلادي عشر والثاين 

 عشر إذا مل يتعجل يف اليوم الثاين عشر .

جتوز اإلنابة يف الرمي عن العاجز ، كاملريض وكبري السن واألطفال ، ويلحق م  •
 ذات األطفال اليت ليس لديها من حيفظهم .

 ال جتوز الوكالة يف الرمي إال لعذر شرعي ، كما تقدم ذلك . •

من وكل غريه يف الرمي من غري عذر شرعي ، فالرمي باقٍ عليه ولو كان حجه  •
نافلة على الصحيح ، فإن مل يرم فعليه دم يذبح يف مكة للفقراء إذا فات الوقت ومل 

 يرم بنفسه .

  اب عن غريه بدأ بنفسه عند كل مجرة .من ن •
من أراد الرمي عن غريه فله حالتان ، ومها : أن يرمي عن نفسه مجيع اجلمار مث  •

عن مستنيبه . واألخرى أن يرمي عن نفسه وعن مستنيبه عند كل مجرة ، وهذا 
 هو الصواب  دفعاً للحرج واملشقة ، ولعدم الدليل الذي يوجب خالف ذلك .

ر يف اليوم األول خري وأفضل من الثاين والثاين خري من الثالث الذبح أو النح •
 والثالث خري من الرابع .

احللق يف احلج والعمرة أفضل  ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا بالرمحة واملغفرة  •
للمحلقني ثالثاً واملقصرين واحدة . وال يكفي أخذ بعض الرأس ؛ بل البد من 

ذا كان أداء العمرة قريباً من وقت احلج فإن األفضل تقصريه كله كاحللق ، إال إ
فيها التقصري حىت يكون احللق يف احلج ؛ وهلذا أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أصحابه بالتقصري ملا فرغوا من طوافهم وسعيهم يف حجة الوداع ، إال من كان 
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مرة كان قبل معه اهلدي فإنه بقي على إحرامه ومل يأمرهم باحللق ؛ ألن أداءهم للع

 احلج بأيام قليلة .

من سبق له أن قصر من بعض رأسه جاهالً أو ناسياً وجوب التعميم فال شيء  •
  عليه.

  واملرأة تقصر من كل ضفرية أُمنلة فأقل . •
من نسي احللق أو التقصري وحتلل بعد الرمي فإنه يرتع ثيابه إذا ذكر مث حيلق أو  •

به جهالً منه أو نسياناً فال شيء عليه ؛ يقصر مث يلبسهما ، فإن قصر وهو عليه ثيا
، وحديث  ١ { ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا }لعموم قوله سبحانه : 

  صاحب اجلبة .
ال دليل ملن قال بعدم جواز تأخري طواف اإلفاضة عن ذي احلجة ، والصواب  •

  جواز التأخري ، ولكن األوىل املبادرة به .
اإلفاضة أن تنتظر هي وحمرمها حىت تطهر مث  الواجب على من حاضت قبل طواف •

تطوف اإلفاضة ، فإن مل تقدر جاز هلا السفر مث تعود ألداء طواف اإلفاضة ، فإن 
كانت ال تستطيع العودة وهي من سكان املناطق البعيدة كأندونيسيا أو املغرب 
وأشباه ذلك جاز هلا على الصحيح أن تتحفظ وتطوف بنية احلج وأجزأها ذلك 

مجع من أهل العلم ، منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية والعالمة ابن القيم رمحهما  عند
 اهللا وآخرون من أهل العلم .

القدوم أجزأمها وال  على القارن واملفرد سعي واحد ، فإن فعاله مع طواف •
يلزمهما أن يأتيا بسعي آخر ، فإن مل يفعاله مع طواف القدوم وجب أن يأتيا به 

 .مع طواف اإلفاضة 
املبيت يف مىن يسقط عن أصحاب األعذار كالسقاة واملريض الذي يشق عليه  •

املبيت يف مىن ، لكن يشرع هلم أن حيرصوا يف بقية األوقات على املكث مبىن مع 

                                           
    ٢٨٦سورة البقرة ، اآلية ١
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احلجاج ؛ تأسياً بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم إذا تيسر 

 ذلك .

لحة احلجاج أن يتركوا املبيت يف مىن يرخص للسقاة والرعاة والعاملني على مص •
 ويؤخروا الرمي لليوم الثالث إال يوم النحر فاملشروع للجميع فعله وعدم تأخريه .

من ترك املبيت يف مىن جاهالً حدودها مع القدرة على املبيت فعليه دم ؛ ألنه ترك  •
 واجباً من غري عذر شرعي وكان الواجب عليه أن يسال حىت يؤدي الواجب .

اجتهد احلاج يف التماس مكان يف مىن ليبيت فيه فلم جيد فال حرج عليه أن  إذا •
{ فاتقوا اهللا ما استطعتم يرتل خارجها ، وال فدية عليه لعموم قول اهللا سبحانه : 

(( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما ، وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم :  ١ }
 . ٢ استطعتم))

 احلادي عشر وليلة الثاين عشر بال عذر فعليه دم .من ترك املبيت يف مىن ليلة  •

من أدركه الغروب يف اليوم الثاين عشر وقد ارحتل من مىن فهو يف حكم النافر ،  •
وال شيء عليه . أما من أدركه الغروب ومل يرحتل فإنه يلزمه املبيت يف ليلة الثالث 

نه : { فمن تعجل عشر والرمي يف اليوم الثالث عشر بعد الزوال ؛ لقول اهللا سبحا
؛ ومن غابت عليه الشمس يف اليوم الثاين عشر قبل أن  ٣يف يومني فال إمث عليه } 
 يرحتل ال يسمى متعجالً .

من ترك طواف الوداع أو شوطاً منه فعليه دم يذبح يف مكة ويوزع على فقرائها ،  •
 ولو رجع وأتى به فإن الدم ال يسقط عنه .

ن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا أراد أن يطوف ال يصح الطواف بغري طهارة ؛ أل •
  توضأ ، وقد قال : 

                                           
    ١٦سورة التغابن ، اآلية ١
  ٧٢٨٨رواه البخاري يف ( االعتصام بالكتاب والسنة)  باب االقتداء بسنن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم بـرقم    ٢

    ١٣٣٧ومسلم يف (احلج)  باب فرض احلج مرة يف العمر برقم 
    ٢٠٣سورة البقرة ، اآلية ٣
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، وملا صح عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال :  ١(( خذوا عين مناسككم )) 

وروي مرفوعاً إىل النيب صلى  ( الطواف بالبيت صالة إال أن اهللا أباح فيه الكالم )
ملرفوع ؛ ألن مثله ال يقال من اهللا عليه وسلم ، واملوقوف أصح ، وهو يف حكم ا

 جهة الرأي .

  
( أمر ليس على احلائض والنفساء وداع ؛ لقول ابن عباس رضي اهللا عنهما :  •

متفق  ٢ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال أنه خفف عن املرأة احلائض )
  على صحته . والنفساء مثلها عند أهل العلم .

 جيزئه عن الوداع ؛ لكونه أداه قبل وقته من طاف طواف الوداع قبل متام الرمي مل •
 ، وإن سافر فعليه دم .

من طاف للوداع واحتاج شراء شيء ولو لتجارة جاز مادامت املدة قصرية ، فإن  •
  طالت املدة عرفاً أعاد الطواف .

ال جيب على املعتمر وداع ؛ لعدم الدليل ، وهو قول اجلمهور ، وحكاه ابن عبد  •
 الرب إمجاعاً .

يف أثناء أعمال احلج فإنه ال يكمل عنه ؛ حلديث الذي وقصته راحلته  من مات •
(( إنه يبعث فمات فلم يأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بإكمال احلج عنه ، وقال : 

 . ٣ يوم القيامة ملبياً ))
ما يفعله كثري من الناس من اإلكثار من العمرة بعد احلج من التنعيم أو اجلعرانة أو  •

سبق أن اعتمر قبل احلج فال دليل على شرعيته ، بل األدلة تدل على  غريمها وقد

                                           
   ١٢٩٧مسلم يف ( احلج)  باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم رواه بنحوه ١
، ومسلم يف (احلج)  باب وجوب طواف  الوداع وسقوطه  ١٧٥٥رواه البخاري يف (احلج)  باب طواف الوداع برقم ٢

    ١٣٢٨عن احلائض برقم 
يف (احلج)  باب ما يفعل باحملرم إذا مات بـرقم   ، ومسلم ١٢٦٥رواه البخاري يف (اجلنائز) باب الكفن يف ثوبني برقم ٣

١٢٠٦    



   

 

٣٣٨

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
أن األفضل تركه ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم مل 

 يفعلوا ذلك يف حجة الوداع .

له  ١ ( من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً )حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما :  •
ال من جهة الرأي ، ومل نعرف خمالفاً له من الصحابة حكم الرفع ؛ ألنه ال يق

اهللا عنهم . فعلى من ترك واجباً عمداً أو سهواً أو جهالً كرمي اجلمار أو  رضي
دم يذبح يف مكة املكرمة ويقسم  –املبيت ليايل مىن وطواف الوداع وحنو ذلك 

ن الغنم أو على الفقراء . وازئ يف ذلك هو ازئ يف األضحية ، وهو رأس م
 سبع بدنة أو سبع بقرة .

  
  باب الزيارة •

  
زيارة املسجد النبوي سنة يف مجيع األوقات ، وليس هلا تعلق باحلج ، وليست  •

 واجبة .

أربعني صالة كانت له  –يعين املسجد النبوي  –(( أن من صلى فيه حديث :  •
  يعتمد عليهضعيف عند أهل التحقيق فال  ٢ براءة من النار وبراءة من النفاق ))

  
  باب الفوات واإلحصار •

  
اإلحصار يكون بالعدو وغريه كاملرض وعدم النفقة ، وال يعجل بالتحلل إذا كان  •

  يرجو زوال املانع قريباً .

                                           
    ٩٥٧، ويف باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً برقم  ٩٠٥رواه مالك يف املوطأ يف ( احلج)  باب التقصري برقم ١
    ١٢١٧٣رواه اإلمام أمحد يف ( مسند املكثرين) من الصحابة  مسند أنس بن مالك برقم ٢
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من أحصر فليس له التحلل حىت ينحر هدياً مث حيلق أو يقصر ، فإن كان قد اشترط  •

هلدي صام عشرة حل ومل يكن عليه شيء ، ال هدي وال غريه ، وإن عجز عن ا
 أيام مث حلق أو قصر مث حل .

يذبح احملصر هديه يف املكان الذي أحصر فيه ، سواء كان داخل احلرم أو خارجه  •
 ، ويعطى للفقراء ، فإن مل يكن هناك فقراء وجب نقله إليهم ..

  
  باب اهلدي واألضحية •

  
ا ؛ ليس على أهل مكة هدي متتع وال قران وإن اعتمروا يف أشهر احلج وحجو •

{ لقول اهللا سبحانه ملا ذكر وجوب الدم على املتمتع والصيام عند العجز عنه : 
  . ١ ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام }

من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه ال جيزئه ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم  •
م النحر لبني ذلك وأصحابه مل يذحبوا إال أيام النحر ، ولو كان الذبح جائزاً قبل يو

 النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ولو بينه لنقله أصحابه رضي اهللا عنهم. 

جيوز تأخري ذبح اهلدي إىل اليوم الثالث عشر ؛ ألن أيام التشريق كلها أيام  •
 أكل وشرب وذبح ، واألفضل تقدميه يوم العيد . 

د اهلدي ؛ حلديث ابن ال جيوز صيام أيام التشريق ال تطوعاً وال فرضاً إال ملن مل جي •
( مل يرخص يف أيام التشريق أن يصمن إال ملن عمر وعائشة رضي اهللا عنهما قاال: 

 رواه البخاري . ٢ مل جيد اهلدي )

األفضل ملن عجز عن دم التمتع والقران أن يصوم قبل يوم عرفة الثالثة األيام ،  •
 ة السابقة .وإن صامها يف أيام التشريق فال بأس كما تقدم يف املسأل

                                           
    ١٩٦سورة البقرة ، اآلية ١
   ١٩٩٨رواه البخاري يف ( الصوم)  باب صيام أيام التشريق برقم ٢
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من كان قادراً على هدي التمتع والقران وصام فإنه ال جيزئه صيامه وعليه أن يذبح  •

 ولو بعد فوات أيام النحر ؛ ألنه دين يف ذمته .

ال جيوز إخراج قيمة اهلدي وإمنا الواجب ذحبه ، والقول جبواز إخراج القيمة  •
هلم من الدين ما مل { أم هلم شركاء شرعوا تشريع جديد ومنكر ؛ قال تعاىل : 

 . ١ يأذن به اهللا }
جتوز االستدانة لشراء اهلدي ، وال جيب ذلك إذا كان عاجزاً عن الثمن ، وجيزئه  •

 الصوم .

 اإلطعام يف الفدية وكذا الذبح كالمها لفقراء احلرم . •

 يوزع اهلدي على الفقراء واملساكني واملقيمني يف احلرم من أهل مكة وغريهم . •

  مكان ال يستفاد منه مل جيزئه ذلك .من ترك هديه يف •

من ذبح هديه خارج احلرم كعرفات وجدة مل جيزئه ولو وزعه يف احلرم ، وعليه  •
 قضاؤه ، سواء كان عاملاً أو جاهالً .

 يستحب أن يأكل ويتصدق ويهدي من هدي التمتع والقران واألضحية •

 اكرب ، اللهم هذا (( بسم اهللا واهللايستحب له أن يقول عند ذبح اهلدي أو حنره :  •
ويوجهه إىل القبلة ، والتوجيه للقبلة سنة وليس بواجب . األضحية  منك ولك ))

سنة مؤكدة يف أصح قويل أهل العلم ، إال إن كانت وصية فيجب تنفيذها ، 
 ويشرع لإلنسان أن يرب ميته باألضحية وغريها من الصدقة .

*****  
  

  

                                           
   ٢١سورة الشورى ، اآلية ١
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 )٥(  
  فتاوى ابن باز

  ىف احلج والعمرة
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  الكتب اليت بينت أحكام احلج                               

  
س: إذا كنت أقيم يف منطقة جبلية وأريد أن أحج فأي الكتـب تنصـحونين   

   )١(بقراءا كي أحج على بصرية ؟ 
  

ج: ننصح بقراءة الكتب اليت بينت أحكام احلج مثل عمدة احلديث للشيخ عبد 
م ، ومثل املنتقى . هذه موجودة ومهمـة ،  الغين املقدسي ، ومثل بلوغ املرا

وهناك مناسك فيها كفاية وبركة إذا قرأا استفدت منها . منها منسك كتبناه 
يف هذا ومسيناه (التحقيق واإليضاح لكثري من أحكام احلج والعمرة والزيـارة)  
وهو جيد ونافع ومفيد وهناك مناسك أخرى لغرينا من املشايخ واألخوة مثل 

  خ عبد اهللا بن جاسر وهو جيد ومفيد . منسك الشي
  

   )٢(س: ما حكم من أخر احلج بدون عذر وهو قادر عليه ومستطيع ؟ 
  

ج: من قدر على احلج ومل حيج الفريضة وأخره لغري عذر ، فقد أتى منكـراً  
عظيماً ومعصية كبرية ، فالواجب عليه التوبة إىل اهللا من ذلك والبدار باحلج ؛ 

: "وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً ومـن  لقول اهللا سبحانه 

                                           
  )من برنامج (نور على الدرب ) الشريط األول  ١(
  )من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من (الة العربية)  ٢(
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، ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : "بـين  )١(كفر فإن اهللا غين عن العاملني "

اإلسالم على مخس : شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا ، وإقـام  
على صحته متفق  )٢(الصالة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت" 

، ولقوله صلى اهللا عليه وسلم ، ملا سأله جربائيل عليه السالم عن اإلسـالم ،  
قال : "أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا ، وتقـيم الصـالة ،   
 )٣(وتؤيت الزكاة ، وتصوم رمضان، وحتج البيت إن استطعت إليـه سـبيالً"   

اخلطاب رضي اهللا عنه . واهللا أخرجه مسلم يف صحيحه ، من حديث عمر بن 
  ويل التوفيق . 

  
  العمرة واجبة يف العمر مرة

  
س: حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال : خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم فقال: "إن اهللا كتب عليكم احلج" فقام األقرع بن حابس فقال: أيف كل 

لتها لوجبت ؛ احلج مـرة  عام يا رسول اهللا؟ قال صلى اهللا عليه وسلم : "لو ق

                                           
   ٩٧)سورة آل عمران ، اآلية  ١(
ومسلم يف (اإلميان) باب بيان أركان اإلسالم   ٨ اإلسالم على مخس برقم )رواه البخاري يف (اإلميان) باب بين ٢(

   ١٦ودعائمه العظام برقم 
   ٨)رواه مسلم يف (اإلميان) باب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان برقم  ٣(
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رواه اخلمسة إال الترمذي وأصله يف مسلم من حديث  )١(فمن زاد فهو تطوع" 

   )٢(أيب هريرة . أال يدل على عدم وجوب العمرة؟ 
  

ج: األدلة متنوعة وهذا يف احلج ، والعمرة هلا أدلتها ، والصواب أا واجبـة  
اهللا عليـه وسـلم يف    مرة يف العمر كاحلج وما زاد فهو تطوع ؛ لقوله صلى

احلديث الصحيح لعائشة رضي اهللا عنها ملا سألته هل على النساء جهاد ؟ قال 
، ولقوله صلى اهللا عليه وسلم ملا )٣(: "نعم . جهاد ال قتال فيه : احلج والعمرة"

سأله جربائيل عليه السالم عن اإلسالم قال : "اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال 
ول اهللا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتـج  اهللا وأن حممداً رس

  أخرجه ابن خزمية والدارقطين بإسناد صحيح . وألدلة أخرى .  )٤(وتعتمر " 
  

  من اعتمر مع حجه فال يلزمه عمرة أخرى
س: حججت حجة فرض ومل أعتمر معها فهل علي شيء ؟ ومن اعتمر مـع  

   )٥(حجه هل يلزمه االعتمار مرة أخرى ؟ 
                                           

(املناسك ) باب ، والدارمي يف  ٢٦٣٧)رواه اإلمام أمحد يف (مسند بين هاشم) بداية مسند عبد اهللا بن العباس برقم  ١(
   ١٧٨٨كيف وجوب احلج برقم 

  )من أسئلة دروس بلوغ املرام  ٢(
   ٢٩٠١)رواه ابن ماجة يف (املناسك) باب احلج جهاد النساء برقم  ٣(
، والدارقطين (احلج)  ٣٠٤٤)رواه ابن خزمية يف (املناسك) باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأا من اإلسالم برقم  ٤(

   ٢٦٦٤رقم باب املواقيت ب
هـ ويف كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام احلج ١١/١٢/١٤٠٠يف  ١١)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج) العدد  ٥(

   ٣٥هـ ص ١٤٠٨والعمرة والزيارة لسماحته) ، طبعة عام 
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إذا حج اإلنسان ومل يعتمر سابقاً يف حياته بعد بلوغه فإنه يعتمـر سـواء    ج:

كان قبل احلج أو بعده ، أما إذا حج ومل يعتمر فإنه يعتمر بعد احلج إذا كان 
مل يعتمر سابقاً ؛ ألن اهللا جل وعال أوجب احلج والعمرة ، وقد دل على ذلك 

جب على املؤمن أن يؤديها عدة أحاديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فالوا
، فإن قرن احلج والعمرة فال بأس ، بأن أحرم ما مجيعاً أو أحرم بـالعمرة مث  
أدخل عليها احلج فال بأس ويكفيه ذلك ، أما إن حج مفرداً بأن أحرم باحلج 
مفرداً من امليقات مث بقي على إحرامه حىت أكمله ، فإنه يأيت بعمرة بعد ذلك 

جلعرانة أو غريها من احلل خارج احلرم ، فيحرم هنـاك مث  من التنعيم أو من ا
يدخل فيطوف ويسعى وحيلق أو يقصر هذه هي العمرة ، كما فعلت عائشـة  
رضي اهللا عنها فإا ملا قدمت وهي حمرمة بالعمرة أصاا احليض قرب مكـة  
فلم تتمكن من الطواف بالبيت وتكميل عمرا ، فأمرها الرسول صـلى اهللا  

م أن حترم باحلج وأن تكون قارنة ففعلت ذلك وكملت حجهـا مث  عليه وسل
طلبت من النيب صلى اهللا عليه وسلم أن تعتمر ؛ ألن صواحباا قد اعتمـرن  
عمرة مفردة ، فأمر أخاها عبد الرمحن أن يذهب ا إىل التنعيم فتحرم بالعمرة 
ـ   ت من هناك ليلة أربعة عشر ، فذهبت إىل التنعيم وأحرمت بعمـرة ودخل

وطافت وسعت وقصرت ، فهذا دليل على أن من مل يؤد العمـرة يف حجـه   
يكفيه أن حيرم من التنعيم وأشباهه من احلل ، وال يلزمه اخلروج إىل امليقات ، 
أما من اعتمر سابقاً وحج سابقاً مث جاء ويسر اهللا له احلج فإنه ال تلزمه العمرة 

يف العمر مرة كاحلج سـواء ،   ويكتفي بالعمرة السابقة؛ ألن العمرة إمنا جتب
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فاحلج مرة يف العمر ، والعمرة كذلك ال جيبان مجيعاًَ إال مرة يف العمر ، فـإذا  
كان قد اعتمر سابقاً كفته العمرة السابقة فإذا أحرم باحلج مفرداً واسـتمر يف  
إحرامه ومل يفسخه إىل عمرة، فإنه يكفيه ، وال يلزمه عمرة يف حجته األخرية 

ضل له والسنة يف حقه إذا جاء حمرماً باحلج أن جيعله عمـرة بـأن   ، لكن األف
يفسخ حجه هذا إىل عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ، فإذا جاء وقت 
احلج أحرم باحلج يوم الثامن، هذا هو األفضل وهو الذي أمر به النيب صلى اهللا 

ـ   هم عليه وسلم أصحابه يف حجة الوداع ملا جاء بعضهم حمرماً بـاحلج وبعض
حمرماً باحلج والعمرة وليس معهم هدي ، أمرهم أن حيلوا وجيعلوها عمرة ، أما 
من كان معه اهلدي فيبقى على إحرامه حىت يكمل حجه إن كان مفـرداً ، أو  

  عمرته إن كان معتمراً مع حجه . 
  

  احلج مع القدرة واجب على الفور
  

    )١(س: هل احلج واجب على الفور أم على التراخي ؟ 
  
احلج واجب على املكلف على الفور مع القدرة ، إذا استطاع . قـال اهللا   ج:

عز وجل : "وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً ومن كفر فإن 
، فاحلج هو الركن اخلامس من أركان اإلسالم ، وهو )٢(اهللا غين عن العاملني "

                                           
  هـ ١٩/١٢/١٤١٨يف  ١٦٣٧)نشر يف جملة الدعوة ، العدد  ١(
   ٩٧)سورة آل عمران ، اآلية  ٢(
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و اسـتطاع ببدنـه   واجب مع االستطاعة ، أما العاجز فال حج عليه ، لكن ل

وماله وجب عليه ، وإذا استطاع مباله ، ومل يستطع ببدنه لكونـه هرمـاً أو   
  مريضاً ال يرجى برؤه فإنه يقيم من ينوب عنه وحيج عنه . 

  

  حكم تأخري احلج إىل ما بعد الزواج
س: إذا كان الشاب قادراً على أن حيج فأخر احلج إىل أن يتزوج أو يكـرب يف  

   )١(السن فهل يأمث؟ 
  

ج: إذا بلغ احللم وهو يستطيع احلج والعمرة وجب عليه أداؤمهـا ؛ لعمـوم   
األدلة ومنها قوله سبحانه : " وهللا على الناس حج البيت من اسـتطاع إليـه   

، ولكن من اشتدت حاجته إىل الزواج وجبت عليه املبادرة به قبل  )٢(سبيالً " 
ذا كان ال يسـتطيع نفقـة   احلج ؛ ألنه يف هذه احلال ال يسمى مستطيعاً ، إ

الزواج واحلج مجيعاً فإنه يبدأ بالزواج حىت يعف نفسه؛ لقول النيب صـلى اهللا  
عليه وسلم : "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغـض  

متفـق   )٣(للبصر وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " 
  على صحته . 

                                           
  لة دروس بلوغ املرام )من أسئ ١(
   ٩٧)سورة آل عمران ، اآلية  ٢(
،  ٥٠٦٥)رواه البخاري يف (النكاح) باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم : "من استطاع منكم الباءة فليتزوج" برقم  ٣(

   ١٤٠٠ومسلم يف (النكاح) باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه برقم 



   

 

٣٤٨

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  

الناس أن احلج قبل الزواج ال يصح فريضة بل البد مـن   س: مسعت من بعض
   )١(تأدية الفريضة بعد الزواج هل هذا صحيح؟ 

  
ج: هذا القول ليس بصحيح فاحلج جيوز قبل الزواج وبعد الزواج ، إذا كان 
قد بلغ احللم فحجه صحيح ويؤدي عنه الفريضة ، أما إذا حج قبل أن يبلـغ  

مور ثالثة بإكمال مخس عشرة سنة ، وبإنبات فيكون نافلة ، والبلوغ حيصل بأ
الشعر اخلشن حول الفرج ، وبإنزال املين عن شهوة يف الليل أو يف النهار أو يف 
النوم أو يف اليقظة ، إذا نظر أو فكر فأنزل املين يكون بذلك قد بلـغ احللـم   
بإنزال املين عن تفكري أو مالمسة أو احتالم ، وبإكمال مخس عشرة سـنة ،  

بات الشعر اخلشن حول الفرج ، هذه األمور الثالثة حيصل ـا البلـوغ   وبإن
للرجل واملرأة مجيعاً وتزيد املرأة أمراً رابعاً وهو احليض فإذا حاضت صـارت  
بالغة ، فإذا حج بعدها أو بعد أحدها على الوجه الشرعي فحجـه صـحيح   

  ويؤدي عنه الفريضة ولو مل يتزوج . 
  

                                           
  )من برنامج نور على الدرب  ١(
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  لنساءحكم تكرار احلج للرجال وا

س: ما رأيكم يف تكرار احلج مع ما حيصل فيه من الزحام واختالط الرجـال  
بالنساء فهل األفضل للمرأة ترك احلج إذا كانت قد  قضت فرضها ، ورمبـا  

   )١(تكون قد حجت مرتني أو أكثر ؟ 
ج: الشك أن تكرار احلج فيه فضل عظيم للرجال والنساء ، ولكن بالنظر إىل 

هذه السنني األخرية بسبب تيسري املواصالت ، واتساع الدنيا الزحام الكثري يف 
على الناس ، وتوفر األمن ، واختالط الرجال بالنساء يف الطـواف وأمـاكن   
العبادة ، وعدم حترز الكثري منهن عن أسباب الفتنة ، نرى أن عدم تكـرارهن  
ـ  نت احلج أفضل هلن وأسلم لدينهن وأبعد عن املضرة على اتمع الذي قد يف

ببعضهن ، وهكذا الرجال إذا أمكن ترك االستكثار من احلج لقصد التوسـعة  
على احلجاج وختفيف الزحام عنهم ، فنرجو أن يكون أجره يف الترك أعظـم  
من أجره يف احلج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب ، والسـيما إذا  

لى بعض كان حجه يترتب عليه حج أتباع له قد حيصل حبجهم ضرر كثري ع
احلجاج ؛ جلهلهم أو عدم رفقهم وقت الطواف والرمي وغريمها من العبادات 
اليت يكون فيها ازدحام ، والشريعة اإلسالمية الكاملة مبنيـة علـى أصـلني    

  عظيمني : 
أحدمها: العناية بتحصيل املصاحل اإلسالمية وتكميلها ورعايتها حسب اإلمكان  

.  

                                           
  هـ ٦/١٢/١٤١٨)نشر يف (جملة اجلامعة اإلسالمية) ، ويف جريدة (اجلزيرة) يوم اجلمعة  ١(
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كلها أو تقليلها ، وأعمال املصلحني والدعاة إىل والثاين : العناية بدرء املفاسد 

احلق وعلى رأسهم الرسل عليهم الصالة والسالم تدور بني هذين األصـلني  
وعلى حسب علم العبد بشريعة اهللا سبحانه وأسرارها ومقاصدها وحتريه ملـا  
يرضي اهللا ويقرب لديه ، واجتهاده يف ذلك يكون توفيق اهللا لـه سـبحانه   

يف أقواله وأعماله . واسأل اهللا عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر وتسديده إياه 
  املسلمني لكل ما فيه رضاه وصالح أمر الدين والدنيا إنه مسيع قريب. 

  

  العمرة مشروعة يف كل وقت
   )١(س: ما هو األفضل أن يكون بني العمرة والعمرة للرجال والنساء ؟ 

  
يف كل وقت؛ لقول النيب صلى اهللا ج: ال نعلم يف ذلك حداً حمدوداً بل تشرع 

عليه وسلم : "العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما واحلج املربور ليس له جـزاء  
متفق على صحته ، فكلما تيسر للرجل واملرأة أداء العمرة فذلك  )٢(إال اجلنة " 

خري وعمل صاحل ، وثبت عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنـه  
"العمرة يف كل شهر" . وهذا كله يف حق من يقدم إىل مكـة مـن   أنه قال : 

خارجها ، أما من كان يف مكة فاألفضل له االشتغال بالطواف والصالة وسائر 
القربات ، وعدم اخلروج إىل خارج احلرم ألداء العمرة إذا كان قد أدى عمرة 

                                           
  )نشر يف جملة (اجلامعة اإلسالمية )  ١(
، ومسلم يف (احلج) باب فضل احلج والعمرة  ١٧٧٣)رواه البخاري يف (احلج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم  ٢(

   ١٣٤٩ويوم عرفة برقم 
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يف اإلسالم ، وقد يقال باستحباب خروجه إىل خارج احلـرم ألداء العمـرة   

األوقات الفاضلة كرمضان ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم : "عمـرة يف   
ولكن جيب أن يراعى يف حـق النسـاء عنايتـهن     )١(رمضان تعدل حجة " 

باحلجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعـدم مزامحـة   
فينبغـي   الرجال على احلجر األسود ، فإن كن ال يتقيدن ذه األمور الشرعية

عدم ذهان إىل العمرة ؛ ألنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن ، وتضر 
اتمع ، وتربو على مصلحة أدائهن العمرة ، إذا كن قد أدين عمرة اإلسالم ، 

  واهللا سبحانه وتعاىل أعلم . 
  

                                        
بييت للطـائفني والعـاكفني   س: أرجو من مساحتكم توضيح اآلية: "أن طهرا 

هل األحسن للمقيم مبكة الطواف بالبيـت أم الصـالة    )٢(والركع السجود" 
   )٣(أثابكم اهللا ؟ 

  
ج: اهللا تعاىل أمر أن يطهر بيته للطائفني والعاكفني وهم القائمون املقيمون يف 
ـ  ا هذا البلد ، وتطهريه يكون بإبعاد ما ال خري فيه للطائفني واملقيمني ومجيع م
يؤذيهم من أعمال أو أقوال أو جناسة أو قذر وغري ذلك ، جيب تطهري بيتـه  

                                           
، وابن ماجة يف (املناسك) باب  ٢٨٠٤محد يف (مسند بين هاشم) بداية مسند عبد اهللا بن العباس برقم )رواه اإلمام أ ١(

   ٢٩٩٤العمرة يف رمضان برقم 
   ١٢٥)سورة البقرة ، اآلية  ٢(
  هـ ١٤١٨)من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف املسجد احلرام يف حج عام  ٣(
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للطائفني والراكعني والقائمني والركع السجود ، فيكون ما حول البيت كلـه  
مطهراً ليس فيه أذى للعاكف وال الطائف وال املصلي ، جيب أن يرته عن كل 

رم جل وعال ، أما  ما يؤذي املصلني ويشق عليهم أو حيول بينهم وبني عبادة
تفضيل الصالة على الطواف أو الطواف على الصالة فهذا حمل نظر ، فقـد  
ذكر مجع من أهل العلم أن الغريب األفضل له أن يكثر من الطواف ؛ ألنـه  
ليس مبقيم وال حيصل له الطواف إال مبكة أما املقيم مبكة فهو نـازل مقـيم ،   

أفضل من جنس الطواف ، فـإذا   وهذا الصالة أفضل له ؛ ألن جنس الصالة
أكثر من الصالة كان أفضل ، أما الغريب الذي ليس مبقيم فهذا يستحب لـه  
اإلكثار من الطواف ؛ ألنه ليس مبقيم بل سوف يرتح وخيرج ويبتعد عن مكة 
، فاغتنامه الطواف أوىل ؛ ألن الصالة ميكنه اإلتيان ا يف كل مكان يعين كل 

  طواف النافلة وصالة النافلة.  هذا يف النافلة ، أعين :
  

  احلج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتهما
س: إذا دخل شهر رمضان املبارك ، ذهب كثري من الناس إىل مكة املكرمـة  
بعوائلهم وسكنوا هناك طوال الشهر الكرمي ، وقد مسعت من أحـد األخـوة   

أدائها ،  أنكم يا مساحة الشيخ ، ترون أن التصدق بتكاليف العمرة أفضل من
فهل هذا صحيح ؟ وإذا كان صحيحاً ، فهل من نصيحة هلؤالء الذين يذهبون 

   )١(سنوياً إىل هناك حىت أا أصبحت جماالً للمفاخرة واملباهاة عند البعض ؟ 

                                           
  هـ١٤١٣)نشر يف (الة العربية ) يف رمضان عام  ١(
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ج: ليس ما ذكرته صحيحاً ، ومل يصدر ذلك مين ، والصـواب أن احلـج   
القصد ، وأتى ذا النسك والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتهما ملن أخلص هللا 

على الوجه املشروع ، وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : 
 )١("العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما ، واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة" 

متفق على صحته ، وقال صلى اهللا عليه وسلم : "عمرة يف رمضان تعدل حجة 
  حته أيضاً . واهللا ويل التوفيق . ، متفق على ص )٢(" 
  

�9� ح� ا��78ع �$ +%�1 ا�:  ا�5=1 ��� ح� ا��9ی=� أن ی�%�ع 

س: بالنسبة ملن أدى فريضة احلج وتيسر له أن حيج مرة أخرى هل جيوز لـه  
بدالً من احلج للمرة الثانية تلك أن يتربع بقيمة نفقات احلـج للمجاهـدين   

الثانية تطوع ، والتربع للجهـاد فـرض ؟    املسلمني ، حيث أن احلج للمرة
  ؟  )٣(أفيدونا جزاكم اهللا عن املسلمني خري اجلزاء 

ج: من حج الفريضة فاألفضل له أن يتربع بنفقة احلج الثاين للمجاهـدين يف  
سبيل اهللا ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا سئل أي العمل أفضـل؟ قـال   

                                           
، ومسلم يف (احلج ) باب يف فضل احلج والعمرة  ١٧٧٣)رواه البخاري يف (احلج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم  ١(

  .  ١٣٤٩ويوم عرفة برقم 
، وابن ماجة يف (املناسك) باب  ٢٨٠٤)رواه اإلمام أمحد يف (مسند بين هاشم) بداية مسند عبد اهللا بن عباس برقم  ٢(

   ٢٩٩٤برقم العمرة يف رمضان 
هـ ويف جريدة (عكاظ) يوم اخلميس ٢٩/١١/١٤١٨يف  ١٠٨٦٨)نشر يف جريدة (الرياض العدد  ٣(

   ١٣٢ص  ١هـ ، ويف كتاب الدعوة لسماحته ج١١/١٢/١٤١٦هـ ، ويف جريدة (اجلزيرة) يف ٣٠/١١/١٤١٦
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متفق على  )١(مث أي؟ ، قال : "حج مربور"  "إميان باهللا ورسوله" قال السائل :

  صحته . 
فجعل احلج بعد اجلهاد ، واملراد به حج النافلة ؛ ألن احلج املفروض ركن من 
أركان اإلسالم مع االستطاعة ، ويف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

. وال  )٢(أنه قال : "من جهز غازياً فقد غزا، ومن خلفه يف أهله خبري فقد غزا" 
شك أن ااهدين يف سبيل اهللا يف أشد احلاجة إىل املساعدة املادية ، والنفقـة  

  فيهم أفضل من النفقة يف التطوع للحديثني املذكورين وغريمها. 
  

  تصرف نفقة حج التطوع يف عمارة املسجد إذا كانت احلاجة إليه ماسة
  

تاج إىل بناء ، هل س: ما قولكم عن بر الولد والديه حبجة ، وعنده مسجد حي
   )٣(األفضل أن يتربع لبناء املسجد أو احلج عن والديه؟ 

  
ج: إذا كانت احلاجة ماسة إىل تعمري املسجد فتصرف نفقة احلج تطوعـاً يف  
عمارة املسجد؛ لعظم النفع واستمراره وإعانة املسلمني على إقامـة الصـالة   

  مجاعة . 
                                           

م يف (اإلميان) باب كون اإلميان باهللا ، ومسل ٢٦)رواه البخاري يف (اإلميان) باب من قال : إن اإلميان هو العمل برقم  ١(
   ٨٣تعاىل أفضل األعمال برقم 

، ومسلم يف (اإلمارة) باب  ٢٨٤٣)رواه البخاري يف (اجلهاد والسري) باب فضل من جهز غازياً أو خلفه خبري برقم  ٢(
   ١٨٩٥فضل إعانة الغازي يف سبيل اهللا برقم 

هـ ، وكذلك نشر يف كتاب (فتاوى تتعلق ١٤٠٤العدد اخلامس عام )نشر يف (جملة التوعية اإلسالمية يف احلج)  ٣(
   ٤٦باحلج والعمرة والزيارة) لسماحته ص 
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 -أعين نفقة حج التطـوع –فقة أما إذا كانت احلاجة غري ماسة إىل صرف الن

يف عمارة املسجد لوجود من يعمره غري صاحب احلج ، فحجه تطوعاً عـن  
والديه بنفسه وبغريه من الثقات أفضل إن شاء اهللا ، لكن ال جيمعان يف حجة 

  واحدة بل حيج لكل واحد وحده. 
  

  من مات على اإلسالم فله ما أسلف من خري
رك الصالة  والعياذ بـاهللا ، مث تـاب   س: شخص أدى فريضة احلج وبعدها ت

وصلى ، فهل يلزمه احلج مرة أخرى باعتبار أنه ترك الصالة وتارك الصـالة  
   )١(كافر . نرجو اإلفادة أثابكم اهللا؟

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل ، فإن حجه ال يبطل وال يلزمه حجة 
  ا على الكفر . أخرى ؛ ألن األعمال الصاحلة إمنا تبطل إذا مات صاحبه

أما إذا هداه اهللا وأسلم ومات على اإلسالم فإن له ما أسلف من خري ؛ لقول 
اهللا عز وجل يف سورة البقرة : "ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كـافر  
فأولئك حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة وأولئك أصحاب النار هـم فيهـا   

حلكيم بن حزام ملا سـأله عـن    ، ولقوله صلى اهللا عليه وسلم )٢(خالدون" 
أعمال صاحلة فعلها يف اجلاهلية ، هل تنفعه يف اآلخرة ؟ فقال له صلى اهللا عليه 

  واهللا ويل التوفيق .  )٣(وسلم : "أسلمت على ما أسلفت من خري" 
                                           

  هـ ١٧/٨/١٤١٢)نشر يف جملة (الدعوة) بتاريخ  ١(
   ٢١٧)سورة البقرة ، اآلية  ٢(
) باب بيان حكم ، ومسلم يف (اإلميان ١٤٣٦)رواه البخاري يف (الزكاة) باب من تصدق يف الشرك مث اسلم برقم  ٣(

   ١٢٣عمل الكافر إذا أسلم بعده برقم 
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  تارك الصالة ال يصح حجه
س: ما حكم من حج وهو تارك للصالة سواء كان عامداً أو متهاوناً ؟ وهل 

   )١(ه عن حجة اإلسالم؟ جتزئ
  

ج: من حج وهو تارك للصالة فإن كان عن جحد لوجوا كفر إمجاعـاً وال  
يصح حجه ، أما إذا كان تركها تساهالً واوناً فهذا فيه خالف بـني أهـل   
العلم منهم من يرى صحة حجه ، ومنهم من ال يرى صحة حجه ، والصواب 

هللا عليه وسلم : "العهد الذي بيننا أنه ال يصح حجه أيضاً ؛ لقول النيب صلى ا
، وقوله صلى اهللا عليه وسلم : "بني  )٢(وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر" 

، وهذا يعم من جحد وجوا ،  )٣(الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة " 
  ويعم من تركها اوناً ، واهللا ويل التوفيق . 

  

  حج الصيب ال جيزئه عن حجة اإلسالم
  

   )٤(هل حج الصيب الذي مل يبلغ احللم يغنيه عن حجة اإلسالم ؟ س: 
                                           

  هـ ٢٢/١٢/١٤١٦يف  ١٥٤٠)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ١(
   ٢٦٢١)رواه الترمذي يف (اإلميان) باب ما جاء يف ترك الصالة برقم  ٢(
   ٨٢)رواه مسلم يف (اإلميان) باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة برقم  ٣(
  هـ ١٩/١٢/١٤١٨يف  ١٦٣٧يف جملة (الدعوة) العدد )نشر  ٤(
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ج: ال حرج أن حيج الصيب ، حبيث يعلم وحيج ويكون له ذلك نافلة ، ويؤجر 
عن حجه ، لكن ال جيزئه عن حجة اإلسالم ، والنيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

قالـت  ، وقد  )١(: "أميا صيب حج مث بلغ احلنث فعليه أن حيج حجة أخرى" 
امرأة للرسول صلى اهللا عليه وسلم ومعها صيب صغري : يا رسـول اهللا أهلـذا   

، وقال الصحابة كنا نليب عـن الصـبيان    )٢(حج؟ فقال : "نعم ولك أجر " 
  ونرمي عنهم . 

                              

  كيفية إحرام الصيب ولوازمه
اله : لو حججت مصر يقول يف سؤ –س: األخ : م. م . ص . من بور سعيد 

  بطفلي الصغري ولبيت عنه ولكننا 
   )٣(مل نستطع أن نكمل حجه فهل علينا شيء ؟ نرجو التكرم باإلفادة ؟ 

  
ج: يستحب ملن حج بالطفل من أب أو أم أو غريمها أن يليب عنـه بـاحلج ،   
وهكذا العمرة ؛ ملا ثبت يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن امـرأة  

 )٤(فقالت : يا رسول اهللا أهلذا حج ؟ قال : "نعم ولك أجـر "   رفعت صبياً
أخرجه مسلم يف صحيحه . ويكون هذا احلج نافلة للصيب ومىت بلغ وجـب  

                                           
)رواه البيهقي يف السنن الكربى يف احلج يف مجاع أبواب دخول مكة باب حج الصيب يبلغ واململوك يعتق والذمي  ١(

   ٩٨٦٥يسلم برقم 
   ١٣٣٦)رواه مسلم يف (احلج) باب صحة حج الصيب برقم  ٢(
  لة العربية ) )من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من (ا ٣(
   ١٣٣٦)رواه مسلم يف (احلج) باب صحة حج الصيب برقم  ٤(
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عليه حج الفريضة إذا استطاع السبيل لذلك ، وهكذا اجلارية، وعلى من أحرم 
 عن الصيب أو اجلارية أن يطوف به ، ويسعى به ، ويرمي عنه اجلمار، ويذبح
عنه هدياً إن كان قارناً أو متمتعاً ، ويطوف به طواف الوداع عند اخلـروج؛  
للحديث املذكور وملا جاء يف معناه من األحاديث واآلثار عن الصحابة رضي 
اهللا عنهم . ومن قصر يف ذلك فعليه أن يتمم . فإن كان قد ترك الرمي عنه ، 

ة للفقراء من مال الذي أو ترك طواف الوداع ، فعليه عن ذلك دم يذبح يف مك
أحرم عنه ، وإن كان مل يطف به طواف اإلفاضة أو مل يسع به السعي الواجب 
فعليه أن يرجع به إىل مكة ويطوف ويسعى، وإذا كان من معـه الصـيب أو   
اجلارية خيشى أن ال يقوم بالواجب فليترك اإلحرام عنه ؛ ألن اإلحرام لـيس  

  . واهللا ويل التوفيق .  واجباً ولكنه مستحب ملن قدر على ذلك
  

  أعمال الصيب له ويؤجر والده على تعليمه
س: هل أعمال الطفل الذي مل يبلغ ، من صالة وحج وتالوة كلها لوالديه أم 

   )١(حتسب له هو ؟ 
  

أجرها لـه هـو ال    –أعين أعماله الصاحلة  –ج: أعمال الصيب الذي مل يبلغ 
ليمه إياه وتوجيهه إىل اخلري وإعانته لوالده وال لغريه ولكن يؤجر والده على تع

عليه ؛ ملا يف صحيح مسلم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن امرأة رفعـت  

                                           
  هـ ١٢/١/١٤١٩بتاريخ  ١٠٩١٠)نشر يف جريدة (الرياض) العدد  ١(
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صبياً إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع فقالت : يا رسـول اهللا :  

. فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسـلم أن   )١(أهلذا حج؟ قال : "نعم ولك أجر" 
  ن أمه مأجورة على حجها به . احلج للصيب وأ

وهكذا غري الولد له أجر على ما يفعله من اخلري كتعليم من لديه من األيتـام  
واألقارب واخلدم وغريهم من الناس ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : "من 

رواه مسلم يف صحيحه ؛ وألن ذلك من  )٢(دل على خري فله مثل أجر فاعله " 
  لتقوى ، واهللا سبحانه يثيب على ذلك . التعاون على الرب وا

  
س: حديث جابر أنه قال : "عندما حججنا مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، 

   )٣(لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم " هل يصح هذا احلديث ؟ 
ج: يف سنده مقال لكن الرمي عن الصبيان وعن العاجزين ال بأس بـه ؛ ألن  

م املرأة العاجزة والرجل العاجز فإم يوكلون الصحابة رموا عن الصبيان ومثله
  من يرمي عنهم . وهذه قاعدة شرعية يف مثل هذا األمر الذي تدخله النيابة . 

  
   )٤(س: الصيب هل يشترط أن يكون مميزاً ؟ 

ج: ليس بشرط بل يصح اإلحرام عنه ، ويطوف به وليه ويسعى به ويرمي عنه 
ت للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة ملا روى مسلم يف صحيحه أن امرأة رفع

                                           
   ١٣٣٦)رواه مسلم يف (احلج) باب صحة حج الصيب برقم  ١(
   ١٨٩٣)رواه مسلم يف (اإلمارة) باب فضل إعانة الغازي برقم  ٢(
  بلوغ املرام )من أسئلة دروس  ٣(
  )من أسئلة دروس بلوغ املرام  ٤(
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الوداع صبياً صغرياً وقالت : يا رسول اهللا ، أهلذا حج؟  ، قال : "نعم ولـك  

  .  )١(أجر" 
  

  احملرم للمرأة شرط يف وجوب احلج
   )٢(س: هل شرط احملرم للمرأة يف احلج للوجوب أم شرط لألداء ؟ 

  
حملرم وال جيوز هلا السفر إال ج: ال جيب عليها احلج وال العمرة إال عند وجود ا

  بذلك ، وهو شرط للوجوب . 
  

  حكم حج اخلادمات بال حمرم
س: إذا مجعوا جمموعة من اخلادمات يف سيارة واحدة وذهبوا ن للحج هـل  

   )٣(يأمثون ؟ 
  

ج: الصواب أم يأمثون إال مبحرم ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم : " ال  
، وهو يعم سفر احلج وغريه . وليس علـى   )٤(رم " تسافر املرأة إال مع ذي حم

املرأة حج إذا مل جتد حمرماً يسافر معها ، وقد رخص بعض العلماء يف ذلك إذا 
                                           

   ١٣٣٦)رواه مسلم يف (احلج) باب صحة حج الصيب برقم  ١(
  )من أسئلة دروس بلوغ املرام  ٢(
  )من أسئلة دروس بلوغ املرام  ٣(
   ١٣٣٩ ) ، ومسلم يف (احلج) باب سفر املرأة مع حمرم برقم١٨٦٢)رواه البخاري يف (احلج) باب حج النساء برقم ( ٤(



   

 

٣٦١

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
كانت مع مجاعة من النساء بصحبة رجال مؤمنني ولكن ليس عليه دليـل ،  

  والصواب خالفه للحديث املذكور . 
  

  ض�< ا����م
أة األجنبية يف السفر واجللوس وحنو ذلك أم ال ؟ س: هل تعترب املرأة حمرماً للمر

)١(   
  

ج: ليست املرأة حمرماً لغريها ، إمنا احملرم هو الرجل الذي حترم عليـه املـرأة   
بنسب كأبيها وأخيها ، أو سبب مباح كالزوج وأيب الزوج وابن الـزوج ،  

  وكاألب من الرضاع واألخ من الرضاع وحنومها . 
باملرأة األجنبية وال أن يسافر ا ؛ لقول النيب صـلى   وال جيوز للرجل أن خيلو

متفق على صـحته ،   )٢(اهللا عليه وسلم : "ال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم " 
 )٣(ولقوله صلى اهللا عليه وسلم : "ال خيلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان" 

  .  رواه اإلمام أمحد وغريه من حديث عمر رضي اهللا عنه بإسناد صحيح
  
   

                                           
  هـ ١٤١٣هـ ، ويف الة العربية ، شعبان عام ١٩/١/١٤١٩يف  ١٠٩١٧)نشر يف جريدة (الرياض) العدد  ١(
   ١٣٣٩، ومسلم يف (احلج) باب سفر املرأة مع حمرم برقم  ١٨٦٢)رواه البخاري يف (احلج) باب حج النساء برقم  ٢(
، والترمذي يف  ١٧٨) أول مسند عمر بن اخلطاب برقم  )رواه اإلمام أمحد يف (مسند العشرة املبشرين باجلنة ٣(

   ١١٧١(الرضاع) باب ما جاء يف كراهية الدخول على املغيبات برقم 



   

 

٣٦٢

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
�:  وا�A ا�/وج ���م �/وج� ا

س: هل جيوز أن يكون والدي حمرماً لزوجيت ألداء العمرة وأنا داخل الرياض 
   )١(؟ 
  

  ج: أبو الزوج حمرم لزوجة االبن يف احلج وغريه . 
  

  يشترط يف احملرم البلوغ
   )٢(س: ما هو أدىن سن للشاب حىت يكون حمرماً للمرأة إذا أرادت السفر ؟ 

  
دىن سن يكون به الرجل حمرماً للمرأة هو البلوغ ، وهو إكمال مخسـة  ج: أ

عشر سنة ، أو إنزال املين بشهوة ، أو إنبات الشعر اخلشـن حـول الفـرج    
  ويسمى العانة . 

ومىت وجدت واحدة من هذه العالمات الثالث صار الذكر ا مكلفاً ، وجاز 
الثالث تكون ا املـرأة  له أن يكون حمرماً للمرأة ، وهكذا وجود واحدة من 

  مكلفة وتزيد املرأة عالمة رابعة وهي احليض ، واهللا ويل التوفيق . 
  

                                           
  )من أسئلة دروس بلوغ املرام  ١(
  )من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من (الة العربية)  ٢(



   

 

٣٦٣

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  حكم سفر املرأة يف الطائرة بدون حمرم

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم األستاذ / أ . س . ع 
  .  )١(. وفقه اهللا لكل خري آمني 

  اته .. وبعد سالم عليكم ورمحة اهللا وبرك
هـ وصل وصلكم اهللا داه ، وما تضـمنه  ١٥/١/١٣٩٤كتابكم املؤرخ يف 

من اإلفادة أنك اختلفت مع أحد زمالئك يف جواز سفر املرأة املسلمة بالطائرة 
بدون حمرم ، مع أن وليها يكون معها حىت تركب الطائرة ، وحمرمها اآلخـر  

  ورغبتك يف الفتوى كان معلوماً.  يكون يف استقباهلا يف البلد املتوجهة إليه ،
  

ج: ال جيوز سفر املرأة املسلمة يف الطائرة وال غريها بدون حمرم يرافقهـا يف  
سفرها ؛ لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم : "ال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم " 

  متفق على  )٢(
ية وسيلة صحته ؛ وألنه من احملتمل تعرضها للمحذور  يف أثناء سري الطائرة بأ

من الوسائل ، ما دامت ليس لديها من حيميها ، وأمر آخر وهو أن الطائرات 
حيدث فيها خراب أحياناً ، فترتل يف مطار غري املطار الذي قصدته ، ويقـيم  
ركاا يف فندق أو غريه يف انتظار إصالحها ، أو تأمني طائرة غريها ، وقـد  

أكثر ، ويف هذا ما فيه من تعرض  ميكثون يف انتظار ذلك مدة طويلة أو يوم أو
املرأة املسافرة وحدها للمحذور ، وباجلملة فإن أسـرار أحكـام الشـريعة    

                                           
  ة على سؤال مقدم من أ . س. ع. هـ إجاب٥/٨/١٣٩٥/ خ يف ١٨٠٣)خطاب صدر من مكتب مساحته برقم  ١(
   ١٣٣٩، ومسلم يف (احلج) باب سفر املرأة مع حمرم برقم  ١٨٦٢)رواه البخاري يف (احلج) باب حج النساء برقم  ٢(



   

 

٣٦٤

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
اإلسالمية كثرية ، وعظيمة ، وقد خيفى بعضها علينا ، فالواجـب التمسـك   
باألدلة الشرعية، واحلذر من خمالفتها من دون مسوغ شرعي ال شك فيـه .  

، والثبات عليه . إنه خري مسؤول ، والسـالم  وفق اهللا اجلميع للفقه يف الدين
  عليكم ورمحة اهللا وبركاته . 

  
  مدى صحة حديث : "السبيل الزاد والراحلة "

س: حديث أنس رضي اهللا عنه يف الزاد والراحلة قال : قيل يا رسول اهللا مـا  
السبيل؟ قال : "الزاد والراحلة" رواه الدارقطين وصححه احلـاكم والـراجح   

رجه الترمذي من حديث ابن عمر ويف إسناده ضعف فما صحته ؟ إرساله وأخ
)١(   
  

ج: كلها ضعيفة لكن يشهد بعضها لبعض فهي من باب احلسن لغريه وأمجع 
  العلماء على املعىن . 

واألصل يف ذلك قوله تعاىل : "وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليـه  
ه احلج ومن مل يستطع فال حرج فمن استطاع السبيل إىل البيت لزم )٢(سبيالً " 

  عليه وكل إنسان أعلم بنفسه . 

                                           
  )من أسئلة دروس بلوغ املرام  ١(
   ٩٧)سورة آل عمران ، اآلية  ٢(



   

 

٣٦٥

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  

  حكم من حج من مال أبيه وفيه كسب حرام
س: حججت وأنا طالب يف اجلامعة وأخذت ماالً من والدي ملصاريف احلج 
وذلك لعدم استطاعيت توفري املال بنفسي ، ولكن والدي كان يعمل آنذاك يف 

ال احملرمة ، فهل حجي صحيح أم أعيده؟ أعمال حمرمة وأرباح من تلك األعم
)١(   
  

ج: احلج صحيح إن شاء اهللا إذا كنت أديته على الوجه الشرعي وال يبطلـه  
كون املال فيه شبهة أو كسب حمرم ؛ ألن أعمال احلج كلها بدنية ، ولكـن  
جيب على املسلم أن حيذر الكسب احلرام ويتوب إىل اهللا مما سـلف ، ومـن   

ه ، كما قال تعاىل : "وتوبوا إىل اهللا مجيعاً أيهـا املؤمنـون   تاب، تاب اهللا علي
   )٢(لعلكم تفلحون" 

  

  حكم احلج ملن عليه دين
سنة ومتـزوج ويل مـن    ٣٢س : أفيدكم أنين شاب أبلغ من العمر حوايل 

األطفال مخسة ، وشاء اهللا أن أقع يف كثري من الديون حىت أا بلغـت مـا   
يف إمتام الزواج حسب العادات والتقاليـد  يقارب مخسني ألف ريال ، وذلك 

                                           
  )من برنامج (نور على الدرب)  ١(
   ٣١)سورة النور ، اآلية  ٢(



   

 

٣٦٦

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
سنة حيـث   ١٣مبنطقة الباحة ، وحيث إن بعض هذا الدين له ما يقارب من 

إنين أقيم اآلن مبدينة الطائف ومستأجر سكن مبدينة الطائف ومن ذوي الدخل 
احملدود وحيث أن ظرويف واهللا يا والدي العزيز مل تساعدين حىت اآلن يف سداد 

ث أقوم بسداد مبلغ أرجع أقترض غريه وذلك لقلة دخلـي .  هذه الديون حي
وحيث أننا مقبلني على موسم احلج هذا العام ويل رغبة يف أداء فريضة احلـج  
هذا العام ، فأرجو من اهللا مث منك إفاديت هل إذا حججت دون علم الذين هلم 
عندي دين علي إمث وأنين ال أستطيع االستئذان منهم حيـث إن بعضـهم يف   

باحة والبعض اآلخر يف مكة املكرمة وجدة وال أعرف عنوان أغلبهم وكـل  ال
  منهم له ما يقارب من مخسة آالف ريال . 

لذا أرغب من مساحتكم إفاديت يف هذا املوضوع على العنوان املذكور وذلـك  
وفقكم اهللا وأطـال يف   )١(قبل احلج هلذا العام على أن أقوم باحلج من عدمه ؟ 

  عمركم . 
  

  ليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته وبعد : ج: وع
فإذا كان عندك ما يوفيهم فال حاجة لالستئذان لكونك قادر على الوفاء ، وإن 
كان لديك قدرة على احلج والوفاء مجيعاً فال حاجة لالسـتئذان منـهم؛ ألن   
احلج ملن استطاع إليه سبيالً. وفق اهللا اجلميع والسالم علـيكم ورمحـة اهللا   

   وبركاته .

                                           
  هـ ٢٩/١١/١٤١٥/ ش وتاريخ ١/ ١٦٠١سؤال مقدم من م. ع. غ. وأجاب عنه مساحته برقم ) ١(



   

 

٣٦٧

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
                                                 

  و��ء ا�Aی� B%1 ا���
   )١(س: علي دين وأريد احلج ، فهل جيوز يل ذلك ؟ جزاكم اهللا خرياً ؟ 

  
ج: إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فال بأس ، أما إذا كان املال 

م ، واهللا سبحانه وتعـاىل  ال يتسع هلما ، فابدأ بالدين ؛ ألن قضاء الدين مقد
وأنـت ال   )٢(يقول : "وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سـبيالً "  

تستطيع ؛ ألن الدين مينعك من االستطاعة ، أما إذا كان لديك مال كـاف  
لسداد الدين وأداء احلج فال بأس أن حتج وأن تفي بالدين ، بل هو الواجـب  

معناها من األحاديث عن رسول اهللا صـلى  عليك لآلية املذكورة وما جاء يف 
  اهللا عليه وسلم . 

                                                   

  حكم االقتراض من أجل احلج
س: رجل مقيم باململكة وموظف بإحدى املؤسسات يريد أن حيج ، هل جيوز 

علماً بأنه  له أن يتسلم مرتبه مقدماً قبل اية الشهر للمساعدة يف نفقات احلج
سيعمل بنفس األجر الذي تسلمه ، وهل جيوز له أن يقترض من زمالئه ليحج 

   )٣(مث يسدد هلم فيما بعد ؟ 
                                           

  هـ ٢٨/١١/١٤١٨يف  ١٦٣٥)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ١(
   ٩٧)سورة آل عمران ، اآلية  ٢(
  هـ ٢٢/١٢/١٤١٩يف  ١٦٨٦)نشر يف جملة (الدعوة ) العدد  ٣(



   

 

٣٦٨

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
ج: ال حرج يف ذلك ، إذا مسح له املسئول بذلك وال حرج يف االقتـراض إذا  

  كان يستطيع الوفاء ، واهللا ويل التوفيق. 
  
  

   )١( س: هل جيب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته ؟
ج: ال جيب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته ، وإمنا نفقة ذلك عليها إذا 
استطاعت؛ لقول اهللا عز وجل : "وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه 

، وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا سأله جربائيل عليه السالم عن  )٢(سبيال" 
له إال اهللا وأن حممداً رسـول اهللا ،  اإلسالم ، قال : "اإلسالم أن تشهد أن ال إ

وتقيم الصالة ، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان ، وحتج البيت إن استطعت إليه 
خرجه مسلم يف صحيحه من حديث عمر بن اخلطاب رضـي اهللا   )٣(سبيال" 
  عنه . 

وهذه اآلية الكرمية واحلديث الشريف يعمان الرجـال والنسـاء ، ويعمـان    
، لكن إذا تربع هلا بذلك فهو مشكور ومـأجور .   الزوجات وغري الزوجات

  واهللا ويل التوفيق 
  
    

                                           
)١ لة العربية) )من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من (ا  
   ٩٧)سورة آل عمران ، اآلية  ٢(
   ٨)رواه مسلم يف (اإلميان) باب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان برقم  ٣(



   

 

٣٦٩

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  حكم من حج وترك زوجته لوحدها

س: هل جيوز أن يذهب الرجل للحج أو العمرة دون أن يصطحب الزوجة ؟ 
   )١(جزاكم اهللا خرياً 

  
ج: جيوز له أن يدعها يف البيت ويذهب للحج أو العمرة أو للصالة أو للجهاد 

جاته اخلاصة يف التجارة ، ال بأس بذلك كله . وإذا كانـت الزوجـة   أو حلا
تستوحش فعليه أن جيعل عندها من اخلدم من يؤنسها ، أو يسـمح هلـا أن   
تذهب عند أهلها للوحشة اليت تصيبها ، أو إذا كان عليها خطر ، فيجمع بني 

  املصلحتني وال يلزم أن تذهب معه كلما سافر . 
  

                                           
  هـ ٢٨/١١/١٤١٨يف  ١٦٣٥)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ١(



   

 

٣٧٠

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  

  مل حيجحكم احلج عمن مات و
  س: من مات ومل حيج ملرض أو فقر وحنوه هل حيج عنه ؟ 

  
  ج: من مات قبل أن حيج فال خيلو من حالني : 

أن يكون يف حياته يستطيع احلج ببدنه وماله فهذا جيب على ورثته  إحدامها :
أن خيرجوا من ماله ملن حيج عنه ؛ لكونه مل يؤد الفريضة اليت مات وهو 

يوص بذلك ، فإن أوصى بذلك فاألمر آكد ، واحلجة  يستطيع أداءها وإن مل
اآلية ، واحلديث  )١(يف ذلك قول اهللا سبحانه : "وهللا على الناس حج البيت " 

الصحيح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له رجل : إن فريضة اهللا على عباده 
له  أدركت أيب شيخاً كبرياً ال يستطيع احلج وال الظعن ، أفأحج عنه ؟ فقال

. وإذا كان الشيخ  )٢(النيب صلى اهللا عليه وسلم : "حج عن أبيك واعتمر" 
الكبري الذي يشق عليه السفر وأعمال احلج حيج عنه فكيف حبال القوي القادر 
إذا مات ومل حيج ؟! فهو أوىل وأوىل بأن حيج عنه . وللحديث اآلخر الصحيح 

نذرت أن حتج فلم حتج حىت  أيضاً ، أن امرأة قالت: يا رسول اهللا ، إن  أمي
 )٣(ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : "حجي عن أمك" 

.  
                                           

   ٩٧)سورة آل عمران ، اآلية  ١(
، والنسائي يف (املناسك) باب وجوب  ١٥٧٥١ي برقم )رواه اإلمام أمحد يف (مسند املدنيني) حديث أيب رزين العقيل ٢(

   ٢٦٢١العمرة برقم 
، ومسلم يف (الصيام ) باب قضاء  ٢٢٥٢٣)رواه اإلمام أمحد يف (باقي مسند األنصار) حديث بريدة األسلمي برقم  ٣(

   ١١٤٩الصيام عن امليت برقم 
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وهي ما إذا كان امليت فقرياً مل يستطع احلج ، أو كان  أما احلال الثانية :

شيخاً كبرياً ال يستطيع احلج وهو حي ، فاملشروع ألولياء مثل هذا الشخص 
نه ؛ لألحاديث املتقدمة ؛ وحلديث ابن عباس رضي اهللا كابنه وبنته أن حيجوا ع

عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مسع رجالً يقول : "لبيك عن شربمة" قال 
له النيب صلى اهللا عليه وسلم : "من شربمة؟" قال : أخ يل أو قريب يل ، فقال 

النيب له النيب صلى اهللا عليه وسلم : "حججت عن نفسك؟" قال: ال ، قال له 
  . )١(صلى اهللا عليه وسلم : "حج عن نفسك مث حج عن شربمة" 

وروي هذا احلديث عن ابن عباس رضي اهللا عنهما موقوفاً عليه . وعلى كلتا 
الروايتني فاحلديث يدل على شرعية احلج عن الغري سواء كان احلج فريضة أو 

، فليس معناه أن  )٢(نافلة . وأما قوله تعاىل : "وأن ليس لإلنسان إال ما سعى" 
اإلنسان ما ينفعه عمل غريه ، وال جيزئ عنه سعي غريه ، وإمنا معنـاه عنـد   
علماء التفسري احملققني أنه ليس له سعي غريه، وإمنا الذي له سعيه وعمله فقط 
، وأما عمل غريه فإن نواه عنه وعمله بالنيابة ، فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه ، 

ه عنه ، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كـان  كما يثاب بدعاء أخيه وصدقت
عليه صوم ؛ للحديث الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : "مـن  

، أخرجه البخاري ومسلم من حـديث   )٣(مات وعليه صيام صام عنه وليه " 
عائشة ، وهذا خيتص بالعبادات اليت ورد الشرع بالنيابة فيهـا عـن الغـري ،    

                                           
  ١٨١١)رواه أبو داود يف (املناسك) باب الرجل حيج عن غريه برقم  ١(
   ٣٩)سورة النجم ، اآلية  ٢(
، ومسلم يف (الصيام) باب قضاء الصيام عن  ١٩٥٢)رواه البخاري يف (الصوم) باب من مات وعليه صوم برقم  ٣(

   ١١٤٧امليت برقم 
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احلج والصوم، أما غريها فهو حمل نظر واختالف بني أهل كالدعاء والصدقة و

العلم ، كالصالة والقراءة وحنومها ، واألوىل الترك ، اقتصاراً علـى الـوارد   
  واحتياطاً للعبادة ، واهللا املوفق . 

  
   )١(س: ما حكم احلج عن الوالدين اللذين ماتا ومل حيجا ؟ 
حيج عنهما إذا كنـت   ج: جيوز لك أن حتج عن والديك بنفسك وتنيب من

حججت عن نفسك أو كان الشخص الذي حيج عنهما قد حج عن نفسه ؛ 
  .  )٢(ملا روي عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما من حديث شربمة 

  
س: رجل مات ومل يقض فريضة احلج ، وأوصى أن حيج عنه مـن مالـه ،   

   )٣(ويسأل عن صحة احلجة ، وهل حج الغري مثل حجه لنفسه ؟ 
  

ج: إذا مات املسلم ومل يقض فريضة احلج وهو مستكمل لشروط وجوـا  
وجب أن حيج عنه من ماله الذي خلفه ، سواء أوصى بذلك أم مل يـوص ،  
وإذا حج عنه غريه ممن يصح منه احلج وكان قد أدى فريضة احلج عن نفسـه  
صح حجه وأجزأه يف سقوط احلج عنه ، كما لو حج عن نفسه ، أما كـون  

                                           
  هـ  ١/١٢/١٤١٦)نشر يف جريدة (البالد) يف  ١***(

   ١٨١١)رواه أبو داود يف (املناسك) باب الرجل حيج عن غريه برقم  ٢(
هـ ، ويف كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام احلج ١٤٠٤)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج) العدد اخلامس عام  ٣(

   ٥٢والعمرة والزيارة) لسماحته ص 
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أو أكثر فذلك راجع إىل اهللا سبحانه وتعاىل ؛ ألنه العامل بـأحوال   ذلك أقل

  عباده ونيام ، والشك أن الواجب عليه املبادرة باحلج إذا استطاع 
  قبل أن ميوت لألدلة الشرعية الدالة على ذلك وخيشى عليه من إمث التأخري . 

  
   

  حكم احلج عمن مات ومل يوص باحلج
داً باحلج عنه ، فهل تسقط عنه الفريضـة إذا  س: إذا مات رجل مل يوص أح

   )١(حج عنه ابنه ؟
  

ج: إذا حج عنه ابنه املسلم الذي قد حج عن نفسه سقطت عنـه الفريضـة   
بذلك ، وهكذا لو حج عنه غري ابنه من املسلمني الذين قد حجوا عن أنفسهم 
ـ  ا ؛ ملا ثبت يف الصحيحني عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن امرأة قالت : ي
رسول اهللا : إن فريضة اهللا على عباده أدركت أيب شيخاً كـبرياً ال يسـتطيع   

. ويف البـاب   )٢(احلج وال الظعن ، أفأحج عنه ؟ قال: "نعم حجـي عنـه"   
  أحاديث أخرى تدل على ما ذكرنا . 

  
                                   

                                           
  هـ ١٤٠٦)نشر يف جملة (رابطة العامل اإلسالمي ) يف ذي القعدة عام  ١(
  .  ٩٢٨لكبري وامليت برقم )رواه الترمذي يف (احلج) باب ما جاء يف احلج عن الشيخ ا ٢(
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  ح)' ��  Fر ا��� و��ت و�' ی��

مات وليس وراؤه تركة هل يكـون القضـاء   س: من نذر على نفسه احلج و
   )١(استحباباً أو وجوباً ؟ 

ج: إن تيسر من بعض الورثة أو غريهم أن حيج عنه فذلك مستحب وفاعلـه  
مأجور ، وإال فليس عليه شيء ؛ لقول اهللا سبحانه : "فاتقوا اهللا ما استطعتم" 

   خيلف تركة ، مثل الدين إذا قضوا عنه فقد أحسنوا وإال فال حرج إذا مل )٢(
  
  

  احلج عن الوالدين أفضل من إنابة من حيج عنهما
س: توفيت والديت وأنا صغري السن ، وقد أجرت على حجتها شخصاً موثوقاً 
به ، وأيضاً والدي تويف وأنا ال أعرف منهما أحداً ، وقد مسعت من بعـض  

نها أقاريب أنه حج . هل جيوز أن أؤجر على حجة والديت أم يلزمين أن أحج ع
أنا بنفسي ، وأيضاً والدي هل أقوم حبجة له وأنا مسعت أنه حـج ؟ أرجـو   

   )٣(إفاديت وشكراً 
  ج: إن حججت عنهما بنفسك ، واجتهدت يف إكمال 

حجك على الوجه الشرعي فهو األفضل ، وإن استأجرت من حيج عنهما من 
  أهل الدين واألمانة فال بأس . 

                                           
  )من أسئلة دروس بلوغ املرام  ١(
   ١٦)سورة التغابن ، اآلية  ٢(
   ١٢٧ص  ١هـ ج١٤٠٨)نشر يف كتاب (الدعوة) عام  ٣(
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، وهكذا من تستنيبه يف ذلك ، يشرع واألفضل أن تؤدي عنهما حجاً وعمرة 

لك أن تأمره أن حيج عنهما ويعتمر ، وهذا من برك هلما وإحسانك إليهما ، 
  تقبل اهللا منا ومنك . 

  

  تقدمي األم على األب يف احلج أفضل ألن حقها أعظم وأكرب
س: تويف والدي منذ مخس سنوات ، وبعده بسنتني توفيت والديت ، قبـل أن  

ج ، وأرغب أن أحج عنهما بنفسي ، فسمعت بعض النـاس  يؤديا فريضة احل
يقول : يلزمك أن حتج عن أمك أوالً ؛ ألن حقها أعظم مـن حـق األب ،   
وبعضهم يقول : حتج عن أبيك أوالً ؛ ألنه مات قبل أمك . وبقيت حمتـاراً  

   )١(فيمن أقدم ؟ وضحوا يل أثابكم اهللا ؟ 
  

وجل ، وليس واجباً عليـك ،   ج: حجك عنهما من الرب الذي شرعه اهللا عز
ولكنه مشروع لك ومستحب ومؤكد ؛ ألنه من برمها ، كما قال النيب صلى 
اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح ملا سأله رجل : "هل بقي من بر أبـوي  
شيء أبرمها به ؟ قال : "نعم الصالة عليهما واالستغفار هلما وإنفاذ عهدمها من 

. واملقصود  )٢(الرحم اليت ال توصل إال ما"  بعدمها وإكرام صديقهما وصلة
أن من برمها بعد وفاما أداء احلج عنهما . وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه 

                                           
  هـ ١٤٠٠)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج ) العدد احلادي عشر عام  ١(
، وأبو داود يف (األدب) باب يف بر  ١٥٦٢٩د الساعدي برقم )رواه اإلمام أمحد يف (مسند املكيني) حديث أيب أسي ٢(

   ٥١٤٢الوالدين برقم 
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سألته امرأة ، قالت: يا رسول اهللا ، إن أيب أدركته فريضة اهللا على عبـاده يف  
احلج وهو شيخ كبري ال يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال : "حجـي عـن   

، وسأله آخر عن أبيه ، قال : إنه ال يثبت على الراحلة وال يستطيع  )١(بيك" أ
احلج وال الظعن أفأحج عنه وأعتمر ؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم : "حج عـن  

  .  )٢(أبيك واعتمر" 
فاملشروع لك يا أخي أن حتج عنهما مجيعاً وأن تعتمر عنهما مجيعـاً ، أمـا   

إن شئت قدمت األم ، وإن شئت قـدمت  التقدمي فلك أن تقدم من شئت ، 
األب ، واألفضل هو تقدمي األم ؛ ألن حقها أكرب وأعظم ولو كانت متأخرة 
املوت وتقدميها أوىل وأفضل ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل فقيل له : يا 
رسول اهللا ، من أبر؟ قال : "أمك" قال : مث من ، قال : "أمك" قال: مث من ، 

فذكره يف الرابعة . ويف لفظ  )٣(، قال : مث من ؟ قال : "أباك" قال : "أمك" 
آخر سئل عليه الصالة والسالم قيل : يا رسول اهللا ، من أحق الناس حبسـن  
صحابيت ؟ قال : "أمك" قال : مث من ؟ ، قال : "أمك" ، قال : مث من ؟ قال 

ها أكرب . فدل ذلك على أن حق )٤(: "أمك" ، قال : مث من ؟ قال : "أبوك" 

                                           
، والنسائي يف (مناسك احلج) باب احلج  ٣٠٤١)رواه اإلمام أمحد يف (مسند بين هاشم) باقي مسند ابن عباس برقم  ١(

   ٢٦٣٤عن امليت الذي مل حيج برقم 
، والنسائي يف (املناسك) باب  ١٥٧٥١أيب رزين العقيلي برقم )رواه اإلمام أمحد يف (مسند الشاميني) حديث  ٢(

   ٢٦٢١وجوب العمرة برقم 
، وابن ماجة يف (األدب) باب بر  ١٩٥٤٤)رواه اإلمام أمحد يف (مسند البصريني) حديث معاوية بن حيدة برقم  ٣(

   ٣٦٥٨الوالدين برقم 
، ومسلم يف (الرب والصلة واآلداب )  ٥٩٧١برقم  )رواه البخاري يف (األدب) باب من أحق الناس حبسن الصحبة ٤(

   ٢٥٤٨باب بر الوالدين برقم 
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وأعظم ، فاألفضل البداءة ا مث حتج بعد ذلك عن أبيك وأنت مأجور يف ذلك 

  ولو بدأت باألب فال حرج . 
  

  )١(جواز اإلنابة يف احلج والعمرة 
   –حفظه اهللا –س: مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز 

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . وبعد : 
كتوب راجياً من فضيلتكم يف أمر خيص مسألة وصية وهي أرسل إليكم هذا امل

 :  
إن جديت أوصتين بأن أحج هلا وبالنسبة ألنين مقعد بسبب رجلي وكرب سـين  
وال أطيق احلج فقد كلفت املدعو حممد بن سعيد باحلج عين وقـد تكلفـت   

لذلك . فهل جتزئ هذه  ٢٦٠٠مبصاريف حجه فأعطيته ألفان وستمائة ريال 
  ك الوصية . بارك اهللا فيكم . احلجة عن تل

  
  ج: وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ، وبعد : 

إذا كان الواقع هو ما ذكرمت فقد أحسنت فيما فعلت ، وحج حممد بن سعيد 
املذكور عن جدتك ال بأس به إذا كان ثقة . وفق اهللا اجلميع ملـا يرضـيه ،   

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . 
  

                                           
  )سؤال شخصي مقدم من األخ م. ط. ح. د  ١(



   

 

٣٧٨

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  �$ ا�:�.I�� ی��Hط 

س: مساحة الشيخ هل جيوز أن استأجر من يقوم بأداء احلج لوالدي علماً بأنين 
مل أقض فريضة احلج بعد لعدم وجود حمرم لدي أو إذا مل يكن ذلك جـائزاً ،  
فهل جيوز أن أقوم بذلك العمل يف نفس العام الذي سوف أحج فيه إن شـاء  

   )١(اهللا ؟ 
  

حيج عن أبيك وإن كنت مل حتجي عـن  ج: ال حرج عليك أن تستأجري من 
نفسك ، أما أنت فليس لك احلج عن أبيك إال بعد أن حتجي عن نفسك وال 
مانع أن حيج عن أبيك من قد حج عن نفسه يف السنة اليت حتجني فيها عـن  

  نفسك . واهللا املوفق . 
  

A3 ��  �ب -:� �� ����  � ی3/م ا�:�.I أن یLت$ 
احلج يف بلدة أخرى غري بلد الناذر أقرب مـن   س: إذا كان النائب عمن نذر

   )٢(بلد الناذر نفسه ، هل يلزمه أن يأيت باحلج من بلد الناذر ؟ 
  

ج: ال يلزمه ذلك بل يكفيه اإلحرام من امليقات ، ولو كان يف مكة فـأحرم  
  منها باحلج كفى ذلك ألن مكة ميقات أهلها للحج . 

  
                                           

  هـ ١٤/١/١٤٢٠)سؤال شخصي موجه لسماحته من سائلة ، وقد أجاب عنه مساحته بتاريخ  ١(
  )من أسئلة دروس بلوغ املرام  ٢(
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  حج عنهال حاجة إىل استشارة أبناء املتوىف لل

س: أريد أن أؤدي فريضة احلج عن خايل ، فهل يل أن استشري أبناءه الصغار ؟ 
)١(   
  

ج: إذا كان خالك متوىف وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فال بـأس أن  
تؤدي احلج عنه، وال حاجة إىل استشارة أبنائه أو غري أبنائه إذا كان قد تويف ، 

نت قد أديت الفريضة ، فإنـك إذا  أو كان كبري السن ال يستطيع احلج ، وأ
أحسنت إليه بأداء احلج عنه تطوعاً ، فأنت مشكور ومأجور ، وال حاجة إىل 

  استئذان أحد يف ذلك . 
  

  حج عن والدتك ولو بغري إذا
س: أريد أن أحج عن والديت فهل البد أن أستأذا ، علماً بأا سبق أن أدت 

   )٢(حجة الفريضة ؟ 
ك عاجزة عن احلج لكرب سنها ، أو مرض ال يرجى برؤه ج: إذا كانت والدت

، فال بأس أن حتج عنها ولو بغري إذا ؛ ملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أنه استأذنه رجل قائالً : يا رسول اهللا ، إن أيب شيخ كبري ال يستطيع احلـج  

                                           
  )من برنامج نور على الدرب  ١(
  هـ ١٨/١/١٤١٩يف  ١٦٤١يف جملة (الدعوة العدد  )نشر ٢(



   

 

٣٨٠

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
 ، )١(والعمرة ، فقال صلى اهللا عليه وسلم : "حج عـن أبيـك واعتمـر "    

واستأذنته امرأة قائلة : يا رسول اهللا ، إن أيب شيخ كبري وال يستطيع احلج وال 
.  )٢(الظعن أفأحج عنه ؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم : "حجي عـن أبيـك"   

وهكذا امليت حيج عنه ؛ ألحاديث صحيحة وردت يف ذلك ، وهلذين احلديثني 
  . واهللا ويل التوفيق . 

  

  لواجب عليهحجك عن أخيك من مالك مسقط ل
من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم / م. ن. س . ع . 

   )٣(وفقه اهللا إىل ما فيه رضاه . آمني 
  سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، أما بعد : 

  فقد وصلين سؤالك من طريق جريدة اجلزيرة ، ونصه : 
ع هذه األمـوال وهـي   أن أخاك تويف وترك مبالغ عند بعض الناس ، ومت مج

عندك اآلن ، وتريد إنفاقها يف املشاريع اخلريية ، وقد حججت عنه من مالك 
  .. إىل آخره . 

  

                                           
، والنسائي يف (املناسك) باب وجوب  ١٥٧٥١)رواه اإلمام أمحد يف (مسند املدنيني) حديث أيب رزين العقيلي برقم  ١(

    ٢٦٢١العمرة برقم 
اسك احلج ) باب ، والنسائي يف (من ٣٠٤١)رواه اإلمام أمحد يف (مسند بين هاشم ) باقي مسند ابن عباس برقم  ٢(

   ٢٦٣٤احلج عن امليت الذي مل حيج برقم 
  هـ إجابة عن سؤال مقدم من م. ن. س. ع . ١٢/٥/١٤١٥يف  ١٥٠٩/١)خطاب صدر من مكتب مساحته برقم  ٣(



   

 

٣٨١

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
ج: حجك عنه من مالك كاف وهو مسقط للواجب عليه . جزاك اهللا خرياً 

  وضاعف مثوبتك . 
أما األموال املذكورة فالواجب تقسيمها بني الورثة ، وما أشكل علـيكم يف  

وصية أو غريها فراجعوا فيه احملكمة ، وفيما تراه احملكمة الكفاية إن ذلك من 
  شاء اهللا . 

   

  حكم أخذ حجة لوفاء دين
س: هل جيوز أخذ مال عن أداء احلج عن غريي لسداد دين علي ؟ أفيـدوين  

   )١(مأجورين 
  

ج: ال بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك ؛ ولكن الذي ينبغي لك 
صد من احلجة مشاركة املسلمني يف اخلري مع قضاء الدين لعل اهللا أن يكون الق

  أن ينفعك بذلك ، ويكون املقابل املادي الذي تأخذه عن احلجة تبعاً لذلك. 
  

  حكم احلج عن مقرئ مقابل إهدائه ثواب تالوته
  

يل صديق مقرئ يف مصر هل جيوز يل أن أؤدي عنه احلجة أو العمرة بشـرط  
   )٢(عدة مرات ويهب ثواب ذلك لوالدي ؟ أن يقرأ هو القرآن 

                                           
  هـ ٢٨/١١/١٤١٨يف  ١٦٣٥)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ١(
  ) من برنامج نور على الدرب  ٢(



   

 

٣٨٢

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  

ج: إذا كان عاجزاً كالشيخ الكبري والعجوز الكبرية واملريض الذي ال يرجى 
برؤه جاز لك أن حتج عنه وتعتمر ، وأنت مأجور لكن بدون هذا الشرط بل 
تربعاً منك أو مبال يعطيك إياه لتحج عنه ؛ أما القراءة عنك أو عن غريك فال 

  .  أصل هلا شرعاً
  

  حكم احلج والعمرة عن عدة أشخاص معاً
س: يل أخوة كثريون هل جيوز أن أعتمر عمرة واحدة وأحج حجة واحـدة  

   )١(أثوما يل وهلم مع العلم أم ال حيافظون على الصالة ؟ 
  

ج: العمرة ال تكون إال عن واحد وكذلك احلج ، فليس لك أن حتـج عـن   
ا احلج عن واحد والعمرة عن واحد فقط مجاعة ، وال تعتمر عن مجاعة ، وإمن

إذا كان احملجوج عنه ميتاً، وهكذا املعتمر عنه ميتاً ، أو عاجزاً ملرض ال يرجى 
برؤه ، أو كبري سن فال بأس أن حتج عنه وتعتمر إذا كان شخصاً واحداً ، وإذا 
أعطاك وليه ماالً أو هو نفسه أي العاجز لتحج عنه فال بأس إذا أخذتـه هللا ال  

قصد الدنيا . والذي ال حيافظ على الصالة ال حيج عنه ، وإذا كان الشخص ل
امليت أو العاجز عن احلج لكرب سنه أو ملرض ال يرجى برؤه معروفاً بأنه كان 

                                           
  )من برنامج نور على الدرب  ١(



   

 

٣٨٣

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
ال يصلي أو عنده ما يكفر به من نواقض اإلسالم األخرى فإنه ال حيج عنـه ؛  

  ل اهللا العافية . ألن ترك الصالة كفر أكرب يف أصح قويل العلماء . نسأ
  

                          
  حكم من استناب رجالً غري صاحل

س: شخص دفع ماالً لشخص من أجل أن حيج لوالدته وهو يرى أنه أمني مث 
   )١(تبني له أن هذا الشخص يعمل عمالً غري صاحل ويطلب اإلفادة ؟ 
انته واستقامته ج: ينبغي ملن أراد أن يستنيب أحداً أن يبحث عنه وأن يعرف أم

وصالحه ، وعليه إذا كانت احلجة الزمة وفريضة أن يعوض عنها حجة أخرى 
، وإذا كانت احلجة وصية ألحد أوصاه بأن خيرجها فوضعها يف يد غري أمينة 
فإن األحوط يف حقه أن يبدهلا بغريها ؛ ألنه مل حيرص ومل يعنت باملقـام بـل   

يس عنده وصية ألحـد وإمنـا أراد   تساهل ، أما إن كان متطوعاً وحمتسباً ول
  التطوع واألجر فال شيء عليه وإن أحب أن خيرج غريها فال بأس . 

  

  جيوز حج املرأة عن الرجل والعكس
س: األخت أ . م . م . من القاهرة تقول يف سؤاهلا : هل جيوز أن حتج املرأة 
 عن الرجل ، وهل هناك فرق بني أن يكون احلج تطوعاً أو واجبـاً ؟ نرجـو  

   )٢(الفتوى  وجزاكم اهللا خرياً ؟
                                           

   ٦٣هـ ص ٤/١٢/١٤٠١)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج) العدد الثامن يف  ١(
  )من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من (الة العربية)  ٢(



   

 

٣٨٤

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  

ج: جيوز حج املرأة عن الرجل إذا كان احملجوج عنه ميتاً أو عاجزاً عن احلج ، 
لكرب سن أو مرض ال يرجى برؤه . سواء كان احلج فرضاً أو نفالً ؛ ملا ثبـت  
عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن رجالً قال له : يـا رسـول اهللا ، إن أيب ال   

ج وال الظعن أفأحج عنه وأعتمر ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم يستطيع احل
، وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أن امرأة من  )١(: "حج عن أبيك واعتمر" 

خثعم قالت : يا رسول اهللا ، إن أيب ال يستطيع احلج أفأحج عنه ؟ فقال هلـا  
ا املعىن كثرية ، واألحاديث يف هذ )٢(صلى اهللا عليه وسلم : "حجي عن أبيك" 

. ومل يفصل النيب صلى اهللا عليه وسلم بني حج الفرض والنفل ؛ فدل ذلـك  
على جواز النيابة فيهما من الرجل واملرأة بالشرط املـذكور ، وهـو كـون    
احملجوج عنه ميتاً أو عاجزاً لكرب سن أو مرض ال يرجـى بـرؤه . واهللا ويل   

  التوفيق . 
  

                                           
، والنسائي يف (املناسك) باب وجوب  ١٥٧٥١) رواه اإلمام أمحد يف (مسند املدنيني) حديث أيب رزين العقيلي برقم  ١(

    ٢٦٢١العمرة برقم 
، والنسائي يف (مناسك احلج) باب احلج  ٣٠٤١)رواه اإلمام أمحد يف (مسند بين هاشم ) باقي مسند ابن عباس برقم  ٢(

   ٢٦٣٤عن امليت الذي مل حيج برقم 



   

 

٣٨٥

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  

  رابةاحلج عن اآلخرين ليس خاصاً بالق
س: هل احلج عن اآلخرين مشروع على اإلطالق أم خاص بالقرابة ، مث هـل  
جيوز أخذ األجرة على ذلك ، مث إذا أخذ األجرة على حجة عن غريه فهل له 

   )١(أجر يف عمله هذا ؟
  

ج: احلج عن اآلخرين ليس خاصاً بالقرابة بل جيوز للقرابة وغري القرابة ، ألن 
م شبهه بالدين ؛ فدل ذلك على أنه جيوز للقرابـة  الرسول صلى اهللا عليه وسل

وغري القرابة . وإذا أخذ املال وهو يقصد بذلك املشاهدة للمشاعر العظيمـة  
ومشاركة إخوانه احلجاج واملشاركة يف اخلري فهو على خري إن شاء اهللا ولـه  
وة أجر . أما إذا كان مل يقصد إال الدنيا ، فليس له إال الدنيا ، وال حول وال ق

إال باهللا ؛ لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : "إمنا األعمال بالنيات وإمنـا  
  متفق على صحته .   )٢(لكل امرئ ما نوى " 

  
   

                                           
  هـ ١٤٠٢)سؤال بعد حماضرة ألقاها مساحته يف احلج يف اليوم الثامن من ذي احلج يف مىن عام  ١(
، ومسلم يف (اإلمارة) باب قوله : "إمنا األعمال بالنية " برقم  ١وحي) باب بدء الوحي برقم )رواه البخاري يف (بدء ال ٢(

١٩٠٧   



   

 

٣٨٦

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  

  تارك الصالة ال حيج عنه
س: أبو عبد اهللا من الرياض يقول يف سؤاله : ماذا يقول فضيلتكم فيمن يهب 

لعمرة عمن توىف وهـو تـارك   األعمال الصاحلة ، كقراءة القرآن ، واحلج وا
للصالة ، ويف الغالب يكون هذا املتوىف جاهالً وغري متعلم ؟ أفيدونا جـزاكم  

  .  )١(اهللا خرياً 
  

ج: تارك الصالة ال حيج عنه ، وال يتصدق عنه ؛ ألنه كافر يف أصـح قـويل   
  العلماء ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه 

الصـالة " رواه مسـلم يف   وسلم : "بني الرجل وبني الشرك والكفر تـرك  
، وقوله صلى اهللا عليه وسلم : "العهد الذي بيننا وبينهم الصالة  )٢(صحيحه 

  رواه اإلمام أمحد ، وأهل السنن بإسناد صحيح .  )٣(فمن تركها فقد كفر " 
أما القراءة عن الغري فال تشرع ، ال عن احلي وال عن امليت ؛ لعدم الدليل على 

صلى اهللا عليه وسلم : "من عمل عمالً ليس عليه أمرنا ذلك ، وقد قال النيب 
أخرجه مسلم يف صحيحه ، وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم  )٤(فهو رد " 

                                           
  هـ٢٧/١١/١٤١٥)بتاريخ ١٤٨٩)نشر يف جملة (الدعوة)يف العدد ( ١(
   ٨٢)رواه مسلم يف (اإلميان) باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة برقم  ٢(
   ٢٦٢١ان) باب ما جاء يف ترك الصالة برقم )رواه الترمذي يف (اإلمي ٣(
   ١٧١٨)رواه البخاري معلقاً يف النجش ، ومسلم يف (األقضية) باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور برقم  ٤(



   

 

٣٨٧

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
،  )١(يف الصحيحني بلفظ : "من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهـو رد "  

  ومعىن فهو رد : أي فهو مردود . 
الصحابة رضي اهللا عنهم فيما ومل يثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وال عن 

  نعلم أم قرأوا القرآن وثوبوه حلي وال ميت . واهللا ويل التوفيق . 
  

  )(> ا�;�:� وا�89 6�7 آ ن 34&2 ��01 ا/
  

س: سائل يقول : إن والده يذبح لغري اهللا فيما قيل له عن ذلك ، ويريد اآلن 
إىل عدم وجود  أن يتصدق عنه وحيج عنه ، ويعزو سبب وقوع والده يف ذلك
   )٢(علماء ومرشدين وناصحني له ، فما احلكم يف ذلك كله ؟ 

  
ج: إذا كان والده معروفاً باخلري واإلسالم والصالح ، فال جيوز له أن يصدق 
من ينقل عنه غري ذلك ممن ال تعرف عدالته ، ويسن له الدعاء والصدقة عنـه  

بت لديه بشهادة الثقـات  حىت يعلم يقيناً أنه مات على الشرك ، وذلك بأن يث
العدول اثنني أو أكثر أم رأوه يذبح لغري اهللا من أصحاب القبور أو غريهم ، 
أو مسعوه يدعو غري اهللا ، فعند ذلك ميسك عن الدعاء لـه ، وأمـره إىل اهللا   
سبحانه وتعاىل ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر ألمـه  

                                           
، ومسلم يف (األقضية) باب نقض  ٢٦٩٧)رواه البخاري يف (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم  ١(

   ١٧١٨ة ورد حمدثات األمور برقم األحكام الباطل
  هـ ٨/٣/١٤١٩يف  ١٦٤٨)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ٢(



   

 

٣٨٨

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
أا ماتت يف اجلاهلية على دين الكفار ، مث استأذن ربه  فلم يأذن اهللا له ، مع

أن يزورها فأذن له ، فدل ذلك على أن من مات على الشرك ولو جـاهالً ال  
يدعى له ، وال يستغفر له ، وال يتصدق عنه ، وال حيج عنه ، أما من مات يف 

وال أهل حمل مل تبلغه دعوة اهللا ، فهذا أمره إىل اهللا سبحانه ، والصحيح من أق
العلم : أنه ميتحن يوم القيامة ، فإن أطاع دخل اجلنة ، وإن عصى دخل النار ؛ 

  ألحاديث صحيحة وردت يف ذلك . 
                

                   

  باب املواقيت

  مواقيت احلج الزمانية واملكانية

 س: نسأل فضيلتكم عن معىن قول اهللا سبحانه : "احلج أشهر معلومات " اآلية
   )١(جزاكم اهللا خرياً 

ج: يقول اهللا سبحانه : "احلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج فال رفث 
وال فسوق وال جدال يف احلج وما تفعلوا من خري يعلمه اهللا وتزودوا فإن خري 

  .  )٢(الزاد التقوى واتقون يا أويل األلباب " 
: شوال وذو القعـدة  ومعىن اآلية : أن احلج يهل به يف اشهر معلومات وهي 

والعشر األوىل من ذي احلجة هذه هي األشهر . هذا هو املراد باآلية ومساهـا  

                                           
  هـ ١٤٠٢)من األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يوم التروية سنة  ١(
   ١٩٧)سورة البقرة ، اآلية  ٢(



   

 

٣٨٩

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
اهللا أشهراً ؛ ألن قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إىل االثـنني ، أطلقـوا   

  عليها اسم اجلمع . 
وقوله سبحانه : "فمن فرض فيهن احلج" يعين : أوجب احلج فيهن على نفسه 

ج فإنه حيرم عليه الرفث والفسوق واجلدال . والرفـث هـو :   باإلحرام باحل
اجلماع ودواعيه ، فليس له أن جيامع زوجته بعد ما أحرم ، وال يـتكلم وال  
يفعل ما يدعوه إىل اجلماع وال يأيت الفسوق وهي : املعاصي كلها من عقوق 

وغـري  الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغيبة والنميمـة  
  ذلك من املعاصي . 

واجلدال معناه : املخاصمة واملماراة بغري حق فال جيوز للمحـرم بـاحلج أو   
بالعمرة أو ما أن جيادل بغري حق ، وهكذا يف احلق ال ينبغي أن جيادل فيه بل 
يبينه باحلكمة والكالم الطيب ، فإذا طال اجلدال ترك ذلك ولكن البد مـن  

ظة احلسنة واجلدال باليت هي أحسن وهذا النوع غري بيان احلق باحلكمة واملوع
منهي عنه بل مأمور به يف قوله سبحانه : "ادع إىل سـبيل ربـك باحلكمـة    

   )١(واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن " 
  

                                           
   ١٢٥)سورة النحل ، اآلية  ١(



   

 

٣٩٠

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  

  

  حكم من جاوز امليقات دون إحرام

س: ما حكم من جاوز امليقات دون أن حيرم سواء كان حلـج أو عمـرة أو   
   )١(آخر ؟لغرض 

  
ج: من جاوز امليقات حلج أو عمرة ومل حيرم وجب عليه الرجوع واإلحـرام  
باحلج والعمرة من امليقات ؛ ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بذلك ، 
قال عليه الصالة والسالم : "يهل أهل املدينة من ذي احلليفة ، ويهـل أهـل   

 )٢(هل أهل اليمن من يلملم " الشام من اجلحفة ، ويهل أهل جند من قرن، وي
هكذا جاء يف احلديث الصحيح ، وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما : "وقـت  
النيب ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل الشام اجلحفة وألهل جند قـرن املنـازل   
وألهل اليمن يلملم هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممـن أراد احلـج   

احلج أو العمرة فإنه يلزمه أن حيرم من امليقـات   فإذا كان قصده )٣(والعمرة "
الذي مير عليه فإن كان من طريق املدينة أحرم من ذي احلليفة وإن كان مـن  
طريق الشام أو مصر أو املغرب أحرم من اجلحفة من رابغ اآلن وإن كان من 

                                           
بتاريخ  ١١٥٤٣هـ ، ويف جريدة عكاظ ، العدد ٢٠/١٢/١٤١٦بتاريخ  ٨٥٩٣)نشر يف جريدة (اجلزيرة) العدد  ١(
  هـ  ٤/١٢/١٤١٨بتاريخ  ١١٥٤٥هـ ، ويف العدد ٢/١٢/١٤١٨
، ومسلم يف (احلج ) باب مواقيت احلج والعمرة برقم  ١٥٢٥)رواه البخاري يف (احلج) باب ميقات أهل املدينة برقم  ٢(

١١٨٢   
، ومسلم يف (احلج) باب مواقيت احلج والعمرة برقم  ١٥٢٦ب مهل أهل الشام برقم )رواه البخاري يف (احلج) با ٣(

١١٨١   



   

 

٣٩١

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
طريق اليمن أحرم من يلملم وإن كان من طريق جند أو الطائف أحـرم مـن   

مى قرن املنازل ، ويسمى السيل اآلن ، ويسميه بعض النـاس  وادي قرن ويس
وادي حمرم فيحرم من ذلك حبجة أو عمرة أو ما مجيعاً ، واألفضل إذا كان 
يف أشهراحلج أن حيرم بالعمرة فيطوف هلا ويسعى ويقصر وحيل مث حيرم باحلج 

بان يف وقته ، وإن كان مر على امليقات يف غري أشهر احلج مثل رمضان أو شع
أحرم بالعمرة فقط ، هذا هو املشروع ، أما إن كان قدم لغرض آخر مل يـرد  
حجاً وال عمرة إمنا جاء ملكة للبيع أو الشراء أو لزيارة بعض أقاربه وأصدقائه 
أو لغرض آخر ومل يرد حجاً وال عمرة فهذا ليس عليه إحرام على الصـحيح  

قويل العلماء واألفضل وله أن يدخل بدون إحرام ، هذا هو الراجح من أصح 
  أن حيرم بالعمرة ليغتنم الفرصة . 

  
   

  حكم من جتاوز امليقات أكثر من مرة دون إحرام

  
س: شخص عليه دم إلحرامه من جدة بعد أن جاوز امليقات وقد وقع يف هذا 
اخلطأ عدة مرات ، ماذا يفعل ؟ هل يذبح ذبيحة واحدة وتكفي أم اجلـواب  

   )١(م اإلفادة جزاكم اهللا خرياً ؟ خالف ذلك ؟ أرجو من مساحتك
ج: عليه عن كل مرة ذبيحة تذبح يف مكة للفقراء إذا كان قد جاوز امليقـات  
وهو ناو احلج أو العمرة مث أحرم من جدة ، وجيزئ عن ذلك سبع بدنـة أو  

                                           
  هـ ١٤١٢)نشر يف (الة العربية ) رجب  ١(
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�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
سبع بقرة مع التوبة إىل اهللا سبحانه من ذلك ؛ ألنه ال جيوز للمسلم أن جياوز 

للحج أو العمرة إال بإحرام ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم  امليقات وهو ناوٍ
ملا وقت املواقيت : "هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلـج  

، ولقول ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما : "من ترك نسكاً أو  )١(والعمرة " 
  وفق اهللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه .  )٢(نسيه فليهرق دماً " 

  

  من قصد مكة لتجارة أو زيارة ألقاربه فليس عليه إحرام

   )٣(س: ما حكم من قدم إىل مكة ومل حيرم للعمرة ومل يطف ومل يسع ؟ 
ج: إذا كان الذي قصد مكة مل يقصد حجاً وال عمرة وإمنا أراد التجـارة أو  
الزيارة لبعض أقاربه أو حنو ذلك فليس عليه إحرام وال طواف وال سـعي وال  

ملا وقت املواقيت ألهـل املدينـة    –ع ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ودا
: "هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممـن أراد   -والشام وجند واليمن 

احلديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عبـاس   )٤(احلج والعمرة " 
عليه شيء  رضي اهللا عنهما ، فدل ذلك على أن من مل يرد احلج والعمرة فليس

ولكن إذا تيسر له اإلحرام للعمرة فهو أفضل ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
: "العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنـة "  

                                           
، ومسلم يف (احلج) باب مواقيت احلج والعمرة برقم  ١٥٢٦)رواه البخاري يف (احلج ) باب مهل أهل الشام برقم  ١(

١١٨١   
   ٩٥٧، ويف باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً برقم  ٩٠٥(احلج) باب التقصري برقم )رواه مالك يف املوطأ يف  ٢(
  )فتوى صدرت من مكتب مساحته  ٣(
  ٩)سبق خترجيه ص  ٤(
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�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
وهذا يف حق من قد أدى عمرة اإلسالم . أما من مل يؤدها فالواجب عليه  )١(

  احلج . واهللا املوفق . البدار ا إذا قدر على ذلك ك
  

  حكم التردد بني الطائف وجدة للعمل بال إحرام ملن نوى احلج

س: موظف قد عزم على احلج لكن له أعمال يف الطائف يتردد من أجلها بني 
   )٢(الطائف وجدة بغري إحرام ؟ 

  
ج: ال حرج يف ذلك ؛ ألنه حني تردده من الطائف إىل جدة مل يقصد حجـاً  

أراد قضاء حاجاته لكن من علم يف الرجعة األخرية من الطائف  وال عمرة وإمنا
أنه ال عودة له إال الطائف قبل احلج فعليه أن حيرم من امليقات بالعمرة أو احلج 
. أما إذا مل يعلم مث صادف وقت احلج وهو يف جدة فإنه حيرم من جدة باحلج 

ءوا إليهـا  وال شيء عليه . ويكون حكمه حكم املقيمني يف جدة الذين جـا 
  لبعض األعمال ومل يريدوا حجاً وال عمرة عند مرورهم بامليقات . 

  

                                           
، ومسلم يف (احلج) باب يف فضل احلج والعمرة  ١٧٧٣)رواه البخاري يف (احلج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم  ١(

   ١٣٤٩ويوم عرفة برقم 
   ٢٠٥ص  ٢يف كتاب (فتاوى إسالمية) مجع الشيخ حممد املسند ج )نشر ٢(
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�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  حكم من نوى العمرة لوالده مث لنفسه قبل امليقات

س: أنا مقيم وأرغب يف تأدية عمرة رمضان يل ولوالدي املتوىف ، فهل جيوز يل 
 أن أذهب للميقات وأنوي العمرة لوالدي مث إذا أديت النسك أحرم من مكاين

   )١(سواء مبكة أو جدة بعمرة لنفسي أم البد من الذهاب للميقات ؟ 
  

ج: إذا كنت خارج املواقيت وأردت احلج أو العمرة لـك أو لغـريك مـن    
األموات أو العاجزين عن أدائها لكرب سن أو مرض ال يرجى بـرؤه . فـإن   
رة الواجب عليك أن حترم من امليقات الذي متر عليه وأنت قاصد احلج أو العم

فإذا فرغت من أعمال العمرة أو احلج فال حرج عليك أن تأخذ عمرة لنفسك 
من أدىن احلل كالتنعيم واجلعرانة وحنومها ، وال يلزمك الرجوع إىل امليقات ؛ 
ألن عائشة رضي اهللا عنها أحرمت بالعمرة من ميقات املدينة مع النيب صـلى  

وعمرا استأذنت النيب  اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع فلما فرغت من حجها
صلى اهللا عليه وسلم يف عمرة مفردة فأمر أخاها عبد الرمحن أن يذهب ا إىل 
التنعيم فاعتمرت بعد احلج ومل يأمرها بالرجوع إىل امليقات . وكانـت قـد   
أدخلت احلج على عمرا اليت أحرمت ا من امليقات بأمر النيب صلى اهللا عليه 

  ؤدي أعماهلا . وسلم ملا حاضت قبل أن ت
أما إن كنت ساكناً داخل املواقيت جدة وحبرة وحنومها فإنه يكفيك أن حتـرم  
بالعمرة أو احلج من مرتلك وال يلزمك الذهاب إىل امليقات ؛ ألن النيب صلى 
اهللا عليه وسلم ملا وقت املواقيت قال : "هن هلن وملن أتى عليهن مـن غـري   

                                           
  هـ  ١٤١١)نشر يف (الة العربية ) مجادى اآلخرة  ١(
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�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
قال : "ومن كان دون ذلك فمن حيـث   أهلهن ممن أراد احلج والعمرة " . مث

متفق عليه من حديث ابـن عبـاس    )١(انشأ حىت أهل مكة يهلون من مكة " 
  رضي اهللا عنهما . 

وبني حديث عائشة رضي اهللا عنها املذكور آنفاً أن من كان داخل احلرم ليس 
له أن حيرم من داخل احلرم للعمرة خاصة ، بل عليه أن خيرج إىل احلل فيحرم 

بالعمرة ، كما أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم عائشة بـذلك . ويكـون   منه 
حديث عائشة املذكور خمصصاً لقوله صلى اهللا عليه وسلم يف حـديث ابـن   
عباس "حىت أهل مكة يهلون من مكة" وهذا قول مجهور أهل العلم رمحهم اهللا 

  تعاىل . وباهللا التوفيق . 
  

  إحرام من هم دون املواقيت

   )٢(كنه دون املواقيت فمن أين حيرم ؟ س: من كان س
  

ج: من كان دون املواقيت أحرم من مكانه مثل أهل أم السلم وأهـل حبـرة   
حيرمون من مكام وأهل جدة حيرمون من بلدهم ؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

فمهلـه   –أي دون املواقيت  –يف حديث ابن عباس : "ومن كان دون ذلك 

                                           
، ومسلم يف (احلج) باب مواقيت احلج  ١٥٢٤)رواه البخاري يف (احلج) باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم  ١(

   ١١٨١والعمرة برقم 
هـ ، ويف جريدة (الرياض ) ، ويف جريدة (اجلزيرة) بتاريخ ١٤١٧يف حمرم  ١٥٤٥د )نشر يف جملة (الدعوة) العد ٢(

  هـ ١٥/٢/١٤١٥
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 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
فظ آخر : "فمهله من أهله حىت أهل مكة يهلـون  ويف ل )١(من حيث أنشأ " 

  .  )٢(منها " 
  

   

  ميقات احلجاج القادمني من أفريقيا
من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة املكرمة السـيدة / ت. أ . ر .  

  حفظها اهللا . 
  سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، وبعد : 

وعلمت ما تضمنته من  هـ١٦/١٢/١٣٩١فقد تلقيت رسالتك املؤرخة يف 
  .  )٣(األسئلة وإليك اإلجابة عنها 

أوالً : بالنسبة حلجك مع عمك فال بأس به ؛ ألن العم حمرم شرعي ونرجو من 
  اهللا أن يتقبل منك ويثيبك ثواب احلج املربور . 

وأما ميقات احلجاج القادمني من أفريقيا فهو اجلحفة أو ما حياذيها من جهـة  
إال إذا قدموا من طريق املدينة فميقام ميقات أهل املدينة .  الرب والبحر واجلو

ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من اجلحفة ؛ ألن اجلحفة قد ذهبـت آثارهـا   
  وصارت بلدة رابغ يف حملها أو قبلها بقليل . 

                                           
، ومسلم يف (احلج) باب مواقيت احلج والعمرة برقم  ١٥٢٦)رواه البخاري يف (احلج) باب مهل أهل الشام برقم  ١(

١١٨١   
  ٩)سبق خترجيه ص  ٢(
هـ عندما كان رئيساً للجامعة اإلسالمية ٢٠/١/١٣٩٢اريخ وت ٦٢١/١/١)خطاب صدر من مكتب مساحته برقم  ٣(

  باملدينة املنورة . 
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وأما من ناحية املساجد املوجودة باملدينة املعروفة حالياً فكلها حادثة ما عـدا  

اهللا عليه وسلم ومسجد قباء ، وليس هلذه املسـاجد غـري    مسجد النيب صلى
املسجدين املذكورين خصوصية من صالة أو دعاء أو غريمها ، بل هي كسائر 
املساجد من أدركته الصالة فيها صلى مع أهلها أما قصدها للصـالة فيهـا   
والدعاء والقراءة أو حنو ذلك العتقاده خصوصية فيها فليس لذلك أصل بـل  

بدع اليت جيب إنكارها ؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم : "مـن عمـل   هو من ال
، أخرجه مسلم يف صحيحه من حـديث   )١(عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد " 

عائشة رضي اهللا عنها ، وحتقيقاً لرغبتك يسرنا أن نبعث إليك برفقه بعضاً من 
ـ  ع ـا .  الكتب اليت توزعها اجلامعة حسب البيان املرفق ، نسأل اهللا أن ينف

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . 
  

  بيان خطأ من جعل جدة ميقاتاً حلجاج اجلو والبحر

   )٢(احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وأصحابه ..أما بعد : 
فقد اطلعت على ما كتب يف التقومي القطري بإمالء فضيلة الشيخ عبد اهللا بن 

حول املواقيت للوافدين إىل مكة بنية احلج  ٩٦، ٩٥ إبراهيم األنصاري صفحة
أو العمرة فألفيته قد أصاب يف مواضع وأخطأ يف مواضع خطأً كبرياً ، فرأيت 
أن من النصح هللا ولعباده التنبيه على املواضع اليت أخطأ فيها راجياً بعد اطالعه 

                                           
   ١٧١٨)رواه البخاري معلقاً يف النجش ، ومسلم يف (األقضية ) باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور برقم  ١(
العدد األول  ٢٠ية يف احلج ) ص هـ ، ويف (جملة التوعية اإلسالم١٤٠٢بتاريخ  ٨٢٦)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ٢(

هـ ، ويف (جملة ١٤٠٢السنة الرابعة عشر عام  ٥٣هـ ، ويف (جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ) العدد ١٤٠٢عام 
   ٢٨٢ص  ٦البحوث اإلسالمية ) العدد 
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حلـق  على ذلك توبته عما أخطأ فيه ورجوعه إىل احلق ؛ ألن الرجـوع إىل ا 

شرف وفضيلة وهو خري من التمادي يف الباطل بل هو واجب ال جيوز تركه ؛ 
  ألن احلق واجب االتباع ، فأقول: 

ذكر وفقه اهللا يف الفقرة الثالثة من كلمته ما نصه : "القاصدون عن  أوالً:
طريق اجلو ألداء احلج والعمرة إذا كانت النية منهم اإلقامة جبدة ولو يوماً 

عليهم حكم املقيمني جبدة والنازلني ا فلهم أن حيرموا من جدة"  واحداً ينطبق
  انتهى .

وهذا كالم باطل وخطأ ظاهر خمالف لألحاديث الصحيحة الواردة يف املواقيت 
وخمالف لكالم أهل العلم يف هذا الباب وخمالف ملا ذكره هو نفسه يف الفقـرة  

لى اهللا عليه وسـلم وقـت   األوىل من كلمته املشار إليها آنفاً ؛ ألن النيب ص
املواقيت ملريدي احلج والعمرة من سائر األمصار ومل جيعل جدة ميقاتـاً ملـن   
توجه إىل مكة من سائر األمصار واألقاليم وهذا يعم الوافدين إليها من طريق 

  الرب أو البحر أو اجلو . 
والقول بأن الوافد من طريق اجلو مل مير عليها قول باطل ال أساس لـه مـن   

لصحة ؛ ألن الوافد من طريق اجلو البد أن مير قطعاً باملواقيت اليت وقتها النيب ا
صلى اهللا عليه وسلم أو على ما يسامتها فيلزمه اإلحرام منها ، وإذا اشتبه عليه 
ذلك لزمه أن حيرم يف املوضع الذي يتيقن أنه حماذيها أو قبلها حىت ال جياوزها 

حرام قبل املواقيت صحيح وإمنا اخلـالف يف  بغري إحرام ، ومن املعلوم أن اإل
كراهته وعدمها ، ومن أحرم قبلها احتياطاً خوفاً من جماوزا بغري إحرام فـال  
كراهة يف حقه ، أما جتاوزها بغري إحرام فهو حمرم باإلمجاع يف حـق كـل   
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مكلف أراد حجاً أو عمرة ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث  ابن 

عليه ملا وقت املواقيت : "هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن  عباس املتفق
، ولقوله صلى اهللا عليه وسلم يف حديث ابن  )١(ممن كان يريد احلج والعمرة " 

عمر املتفق عليه : "يهل أهل املدينة من ذي احلليفة ويهل أهل الشـام مـن   
خرب مبعىن األمر ، وهذا اللفظ عند أهل العلم  )٢(اجلحفة وأهل جند من قرن " 

فال جتوز خمالفته ، وقد ورد يف بعض الروايات بلفظ األمر وذلك بلفظ "ليهل" 
والقول بأن من أراد اإلقامة جبدة يوماً أو ساعات من الوافدين إىل مكة مـن  
طريق جدة له حكم سكان جدة يف جواز اإلحرام منها قول ال أصل لـه وال  

  أعلم به قائالً من أهل العلم . 
اجب على من يوقع عن اهللا ويفيت عباده يف األحكام الشرعية أن يتثبـت  فالو

فيما يقول وان يتقي اهللا يف ذلك؛ ألن القول على اهللا بغري علم خطره عظـيم  
وعواقبه وخيمة . وقد جعل اهللا سبحانه القول عليه بال علم يف أعلى مراتـب  

ر منها وما بطـن  التحرمي لقوله عز وجل : "قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظه
واإلمث والبغي بغري احلق وأن تشركوا باهللا ما مل يرتل به سلطاناً وأن تقولوا على 

   )٣(اهللا ما ال تعلمون " 
وأخرب سبحانه يف آية أخرى أن ذلك مما يأمر به الشيطان فقال سبحانه : "وال 
 تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبني . إمنا يأمركم بالسوء والفحشـاء 

                                           
  ٩)سبق خترجيه ص  ١(
سلم يف (احلج) باب مواقيت احلج والعمرة برقم ، وم ١٥٢٥)رواه البخاري يف (احلج) باب ميقات أهل املدينة برقم  ٢(

١١٨٢   
   ٣٣)سورة األعراف ، اآلية  ٣(



   

 

٤٠٠

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
وعلى مقتضى هذا القول الباطل لـو   )١(وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون " 

أراد من توجه من املدينة إىل مكة بنية احلج والعمرة أن يقيم جبدة ساعات جاز 
له أن يؤخر إحرامه إليها ، وهكذا من توجه من جند أو الطائف إىل مكة بنية 

لشرائع يوماً أو ساعات جاز لـه أن  احلج أو العمرة وأراد اإلقامة يف لزمية أو ا
يتجاوز قرناً غري حمرم ويكون له حكم سكان لزمية أو الشرائع . وهذا قول ال 

  خيفى بطالنه على من تأمل النصوص وكالم أهل العلم ، واهللا املستعان . 
  

ذكر الشيخ عبد اهللا األنصاري يف الفقرة اخلامسة ما نصه : "جيوز ملن  ثانياً :
لعمرة أن يتجه إىل التنعيم فيحرم منها حيث أا امليقات الشرعي " يقصد أداء ا

انتهى  وهذه العبارة فيها إلمجال وإطالق فإن كان أراد ا سكان مكة 
واملقيمني ا فصحيح ، ولكن يؤخذ عليه قوله " "إن التنعيم هو امليقات 
ا فلو الشرعي" فليس األمر كذلك بل احلل كله ميقات ألهل مكة واملقيمني 

أحرموا من اجلعرانة أو غريمها من احلل فال حرج وكانوا بذلك حمرمني من 
ميقات شرعي ، وقد أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد الرمحن بن أيب بكر أن 

خيرج بعائشة إىل احلل ملا أرادت العمرة ، وكوا أحرمت من التنعيم ال 
ل على االستحباب كما يوجب ذلك أن يكون هو امليقات الشرعي وإمنا يد

قاله بعض أهل العلم ؛ ألن يف بعض الروايات من حديثها أن النيب صلى اهللا 
لكونه  -واهللا أعلم –عليه وسلم أمر عبد الرمحن يعمرها من التنعيم وذلك 

أقرب احلل إىل مكة مجعاً بني الروايات ، أما إن أراد ذه العبارة أن كل من 
                                           

   ١٦٩، ١٦٨)سورة البقرة ، اآلية  ١(
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التنعيم ولو كان يف جهة أخرى من احلل فليس أراد العمرة له أن حيرم من 

بصحيح ؛ ألن كل من كان يف جهة من اجلهات خارج احلرم ودون املواقيت 
يف  –فإن ميقاته من أهله للحج والعمرة مجيعاً لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

يعين دون املواقيت  –: "ومن كان دون ذلك  -حديث ابن عباس املتفق عليه 
أهله " ويف لفظ : "فمهله من حيث أنشأ " وقد أحرم النيب صلى  فمهله من –

اهللا عليه وسلم من اجلعرانة عام الفتح ملا فرغ من تقسيم غنائم حنني فلم 
  يذهب إىل التنعيم ، واهللا ويل التوفيق .

  
ذكر الشيخ عبد اهللا يف الفقرة السادسة والسابعة ما نصه : "ال حجة ملن  ثالثاً :

صد إىل جدة بالطائرة مير بامليقات ؛ ألنه ال مير بأي ميقات من يقول بأن القا
املواقيت بل هو هائم أو طائر يف اجلو ومل يرتل إال جبدة " ونص احلديث : 
"وملن مر ن" وال يعترب من كان طائراً باهلواء بأنه مار بأي ميقات "انتهى 

  كالمه
قد سبق الشيخ عبد اهللا وهذا القول غري صحيح ، وقد مضى الرد عليه آنفاً ، و

األنصاري إىل هذا اخلطأ الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود يف مقال وزعه زعم 
فيه أن الوافد من طريق اجلو أو البحر إىل مكة ال مير على املواقيت وزعـم أن  
ميقاته جدة ، وقد أخطأ يف ذلك كما أخطأ الشيخ عبد اهللا األنصاري فـاهللا  

كتب جملس هيئة كبار العلمـاء يف اململكـة العربيـة    يغفر هلما مجيعاً ، وقد 
السعودية رداً على الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود يف زعمه أن جدة ميقات 
للوافدين إىل مكة من احلجاج والعمار من طريق اجلو أو البحر ونشر الرد يف 
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وقته ، وقد أصاب الس يف ذلك وأدى واجب النصح هللا ولعباده ، وال يزال 

  لناس خبري ما بقي فيهم من ينكر اخلطأ واملنكر ويبني الصواب واحلق . ا
وما أحسن ما قاله اإلمام مالك رمحه اهللا : "ما منا إال راد ومردود عليـه إال  
صاحب هذا القرب" يعين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . واسأل اهللا أن يغفر 

يف القول والعمل والرجوع إىل  لنا مجيعاً وأن مينحنا وسائر إخواننا إصابة احلق
  الصواب إذا وضح دليله إنه خري مسؤول . 

  
ذكر الشيخ عبد اهللا األنصاري هداه اهللا يف الفقرة الثامنة والتاسعة ما  رابعاً :

نصه : "على من يريد مواصلة سريه إىل مكة ألداء نسكه أن جيهز إحرامه من 
ن دقيقة إذا كان قصده آخر مطار يقوم منه وينوي قبل جدة مبقدار عشري

مواصلة السري بدون توقف أو إقامة يف جدة، أما الذي يقيم جبدة ولو ساعات 
جيوز له أن حيرم من جدة إن شاء اهللا وينطبق عليه حكم ساكن جدة " انتهى 

  كالمه .
وقد سبق أن هذا التفصيل والتحديد ال أساس له من الصحة وأن الواجب على 

من الوافدين إىل مكة من طريق اجلو أو البحر اإلحرام من أراد احلج أو العمرة 
بالنسك الذي أرادوا من حج أو عمرة إذا حاذوا امليقات الذي يف طريقهم أو 
سامتوه وال جيوز هلم تأخري اإلحرام ولو نووا اإلقامة ا يوماً أو ساعات فـإن  

طاً للواجب شكوا يف احملاذاة لزمهم اإلحرام من املكان الذي يتيقنون فيه احتيا
، وإمنا الكراهة عند بعض أهل العلم يف حق من أحرم قبل امليقات بدون عذر 

  شرعي . 
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وأسأل اهللا أن يهدينا مجيعاً صراطه املستقيم ، وان يوفقنـا ومجيـع علمـاء    
املسلمني إلصابة احلق يف القول والعمل ، وأن يعيذنا مجيعاً من القول عليه بال 

ب النصح للمسلمني جرى حتريـره وصـلى اهللا   علم إنه مسيع قريب , ولواج
  وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه . 

  
إبطال دعوى من ادعى أن جدة ميقات جلميع الوافدين إىل مكة من طريقها 

  للحج أو العمرة
احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصـحبه  

   )١(أمجعني ، وبعد: 
صلى اهللا عليه وسلم بني مواقيت اإلحرام اليت ال جيوز ملن مـر   فإن رسول اهللا

  ا يريد احلج أو العمرة جتاوزها بدون إحرام وهي : 
  ذو احلليفة (أبيار علي) : ألهل املدينة ومن جاء عن طريقهم . 
  واجلحفة : ألهل الشام ومصر واملغرب ومن جاء عن طريقهم . 

  جاء عن طريقهم .  ويلملم (السعدية) : ألهل اليمن ومن
وقرن املنازل (السيل الكبري) : ألهل جند وأهل املشرق ومن جاء عن طريقهم 

 .  
  وذات عرق : ألهل العراق ومن جاء عن طريقهم . 

                                           
هـ ، ويف جريدة (املسلمون) ١٩/١١/١٤١٥يف  ١١٠٦٤)صدرت من مكتب مساحته ، ويف جريدة (الندوة) العدد  ١(

  لية  هـ ويف غريها من الصحف احمل٢١/١١/١٤١٥يف  ٥٣٣العدد 
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ومن كان مرتله دون هذه املواقيت مما يلي مكة فإنه حيرم من مرتله حىت أهـل  

  ىن احلل . مكة حيرمون من مكة للحج وأما العمرة فيحرمون ا من أد
ومن مر ذه املواقيت قادماً إىل مكة وهو ال يريد حجاً وال عمرة فإنه ال يلزمه 
إحرام على الصحيح ، لكن لو بدا له أن حيج أو يعتمر بعد ما جتاوزها فإنـه  
حيرم من املكان الذي نوى فيه احلج أو العمرة ، إال إذا نوى العمرة وهـو يف  

فاإلحرام جيب من هـذه   –كما سبق  –حيرم مكة فإنه خيرج إىل أدىن احلل و
املواقيت على كل من مر ا أو حاذاها براً أو حبراً أو جواً وهو يريد احلج أو 

  العمرة . 
والذي أوجب نشر هذا البيان أنه صدر من بعض األخوة يف هذه األيام كتيب 
امسه : (أدلة اإلثبات أن جدة ميقات) حياول فيه إجياد ميقـات زائـد علـى    

ملواقيت اليت وقتها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث ظن أن جدة تكون ا
ميقاتاً للقادمني يف الطائرات إىل مطارها أو القادمني إليها عن طريق البحر أو 
عن طريق الرب فلكل هؤالء أن يؤخروا اإلحرام إىل أن يصلوا إىل جدة وحيرموا 

دية واجلحفة فهي ميقات وهذا منها ، ألنه بزعمه وتقديره حتاذي ميقايت السع
خطأ واضح يعرفه كل من له بصرية ومعرفة بالواقع ؛ ألن جدة داخل املواقيت 
والقادم إليها البد أن مير مبيقات من املواقيت اليت حددها رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم أو حياذيه براً أو حبراً أو جواً فال جيوز له جتاوزه بدون إحـرام إذا  

احلج أو العمرة لقوله صلى اهللا عليه وسلم ملا حدد هذه املواقيت : كان يريد 
"هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن يريد احلج أو العمرة" فال جيـوز  
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للحاج واملعتمر أن خيترق هذه املواقيت إىل جدة بدون إحرام مث حيرم منها ألا 

  داخل املواقيت . 
إىل مثل ما تسرع إليه صـاحب هـذا    وملا تسرع بعض العلماء منذ سنوات

الكتيب فأفىت بأن جدة ميقات للقادمني إليها صدر عن هيئة كبار العلماء قرار 
بإبطال هذا الزعم وتفنيده جاء فيه ما نصه : "وبعد الرجوع على األدلة ومـا  
ذكره أهل العلم يف املواقيت املكانية ومناقشة املوضوع من مجيع جوانبه فـإن  

  بإمجاع ما يلي : الس يقرر 
أن الفتوى الصادرة جبواز جعل جدة ميقاتاً لركاب الطائرات اجلويـة   -١

والسفن البحرية فتوى باطلة لعدم استنادها إىل نص من كتـاب اهللا أو سـنة   
أو إمجاع سلف األمة ، ومل يسبقه إليها أحد من  صلى اهللا عليه وسلمرسوله 

  علماء املسلمني الذين يعتد بأقواهلم . 
جيوز ملن مر مبيقات من املواقيت املكانية أو حاذى واحداً منها جواً  وال -٢

أو براً أو حبراً أن يتجاوزها من غري إحرام كما تشهد لذلك األدلة ، وكمـا  
 قرره أهل العلم رمحهم اهللا تعاىل . 

ولواجب النصح هللا ولعباده رأيت أنا وأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
هذا البيان حىت ال يغتر أحد بالكتيب املذكور " انتهى . هـذا   واإلفتاء إصدار

  وباهللا التوفيق وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم . 
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  ميقات القادمني من السودان
   )١(س: بالنسبة للقادمني من السودان بعض العلماء يفتوم بأن ميقام جدة؟ 

ر مبيقات اجلحفة لزمهم اإلحرام إذا ج: على حسب الطريق إن كان طريقهم مي
حاذوها وإن كان طريقهم ال حياذي ميقاتاً قبل جدة فإم حيرمون منـها إذا  

  كانوا ممن أراد احلج أو العمرة . 
  

حكم من يقول للقادمني للحج أو العمرة اجلسوا يف جدة ثالثة أيام مث 
  أحرموا

قولون اجلسوا ثالثـة  س: بعض القادمني من خارج اململكة إذا وصلوا جدة ي
   )٢(أيام يف جدة مث أحرموا من امليقات ، فما حكم ذلك؟ 

  
ج: يلزمهم أن يعودوا إىل ميقام إذا كانوا قادمني للحج أو العمرة وال جيوز 
هلم جتاوز امليقات بدون إحرام ؛ ألن الرسول عليه الصالة والسالم ملا وقـت  

وغريهم قال : "هن هلن وملن أتـى   املواقيت ألهل املدينة والشام وجند واليمن
فالبـد أن حيرمـوا مـن     )٣(عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج  والعمرة " 

امليقات الذي ميرون عليه إذا كانوا قاصدين احلج أو العمرة فيحرموا منه فـإذا  
                                           

  )من أسئلة موجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام  ١(
  ) من أسئلة موجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام ٢(
، ومسلم يف (احلج) باب مواقيت احلج والعمرة برقم  ١٥٢٦)رواه البخاري يف (احلج) باب مهل أهل الشام برقم  ٣(

١١٨١   
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جتاوزوه فإن عليهم الرجوع إليه فإن جتاوزوه ومل يرجعوا وأحرموا بعده لزمهم 

جزوا عن الرجوع إليه أحرموا من مكام وعليهم دم جيـزئ  دم وهكذا إن ع
  يف األضحية يذبح يف مكة للفقراء ويقسم بينهم . 

  
تعقيب على فضيلة الشيخ عبد اهللا كنون حول تأخري اإلحرام ألهل املغرب 

  إىل جدة
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على الصادق األمني ، نبينا حممد وعلى 

   )١(أمجعني ، ومن سار على درم إىل يوم الدين ، أما بعد :  آله وصحبه
فقد اطلعت على فتوى لصاحب الفضيلة الشيخ عبد اهللا كنون قد نشرت يف 
صحيفة امليثاق املغربية حول اإلحرام من الطائرة ألهل املغـرب وتـأخريه إىل   

نبيه على جدة ، فاستغربتها كثرياً ، ومع تقديري لعلمه وفضله ، فقد رأيت الت
عدم صحة هذه الفتوى ، وإن تأخري اإلحرام إىل جدة للحاج املغريب أو املعتمر 
أمر خمالف لألحاديث الصحيحة الدالة على وجوب اإلحرام من املواقيت اليت 
وقتها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومنها اجلحفة ألهـل مصـر والشـام    

  واملغرب وسائر دول مشال أفريقيا . 
على احلاج املغريب أن حيرم إذا حاذى امليقات جواً وبراً وحبراً كما  بل الواجب

  هو نص احلديث الشريف . وكما نص عليه أهل العلم . 
والتوقيت من النيب صلى اهللا عليه وسلم ليس توقيتاً لزمن رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه وسلم ، بل هو توقيت للمسلمني إىل يوم القيامة . 
                                           

  هـ ١٤٠٩ام ع ٢٤)نشرت يف جملة (البحوث اإلسالمية ) العدد  ١(
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ىل يعلم أنه سيكون يف آخر الزمان طائرات وغريها ، فـدل  واهللا سبحانه وتعا

على دخول ركاا يف ذلك . وإذا خاف ركاا من جتاوز امليقات قدم اإلحرام 
  قبل وصوله امليقات احتياطاً . 

وما ذكره األستاذ عبد اهللا من عدم متكن املسافر من االسـتعداد يف الطـائرة   
يستعد يف بيته أو بلده قبـل ركوبـه    بالغسل والصالة فإن بإمكان احلاج أن

الطائرة ، مع العلم بأن الغسل ليس بواجب وإمنا هو مسـتحب . وهكـذا   
  الوضوء ليس بواجب . فلو أحرم من دون وضوء وال غسل فإحرامه صحيح. 
وهكذا الصالة قبل اإلحرام ليست واجبة وإمنا هي مستحبة عند اجلمهـور .  

  الدليل الصحيح الصريح يف ذلك .  وقال بعض أهل العلم ال تستحب لعدم
فلو أحرم احلاج أو املعتمر من دون وضوء وال غسل فإحرامه صحيح وال جيوز 
تأخري الواجب عن وقته أو مكانه من أجل حتصيل املستحب ؛ بل جيب البدار 

  بالواجب وإن فات املستحب . وهذا أمر واضح ال غبار عليه . 
ون الرجوع عن هذه الفتوى ألن الرجوع فنصيحيت لألستاذ أخينا عبد اهللا كن

إىل للصواب هو الواجب على املؤمن ، وهو شرف له وهو خري من التمادي 
  يف فتوى ختالف الدليل . 

وأسأل اهللا أن يوفقنا وإياه وسائر إخواننا إلصابة احلق يف القول والعمل إنـه  
  جواد كرمي وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه . 
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  حكم من نسي وجتاوز امليقات                       

   )١(س: من نسي امليقات هل يلزمه الرجوع أم ال وهل عليه شيء ؟ 
ج: يرجع وحيرم من امليقات إذا مل يكن قد أحرم بعد ، أما إذا كان قد أحرم 

  بعد امليقات فعليه دم وال يرجع . 
  

  حكم التلبية قبل الوصول للميقات احتياطاً
  

كان املسافر بالطائرة وقالوا بعد نصف ساعة سنمر فوق امليقات لكنه  س: إذا
   )٢(لىب احتياطاً ؟ 

  ج: ال بأس إذا احتاط قبل أن يصل امليقات فاالحتياط مطلوب . 
  

من مل مير مبيقات ومل يتمكن من حتري احملاذاة حيرم إذا كان بينه 
  وبني مكة مرحلتان

   )٣(ني من خارج اململكة من جدة ؟ س: ما حكم من أحرم من احلجاج القادم
  

ج: الواجب اإلحرام من امليقات سواء كان ذلك امليقات ميقات بلده أو ميقاتاً 
آخر مر عليه يف طريقه كالشامي يقدم من طريق املدينة فإنه حيرم من ميقـات  

                                           
  )من أسئلة موجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام  ١(
  ) من أسئلة موجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام ٢(
  )سؤال موجه لسماحته عندما كان نائباً لرئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة . ٣(
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املدينة ، وإذا قدر أنه اجتازه فإن أمكنه الرجوع إىل امليقات واإلحرام منه فهذا 

لواجب ، فإن مل ميكنه أحرم من مكانه وعليه دم لفقراء احلرم يـذبح يف  هو ا
مكة . والذي مل يكن امليقات يف طريقه فإنه يتحرى حماذاة أول ميقات مير به 
مث حيرم . والذي ال يتسىن له ال هذا وال ذلك فإنه حيرم إذا كان بينه وبني مكة 

  تقريباً . واهللا ويل التوفيق .  مرحلتان ومها يوم وليلة ومقدار ذلك مثانون كيالً
  

س: إذا نوى شخص أن يعتمر وهو من أهل جند فجاوزت الطائرة امليقـات  
   )١(فوصل املطار هل جيوز له أن يذهب إىل رابغ ؟ 

  
ج: الواجب أن يرجع للميقات الذي مر عليه فيحرم منه إذا كان حني مـر  

دة حلاجة ومل ينو حجاً وال على امليقات ناوياً احلج أو العمرة ، أما من أتى ج
عمرة حني مر على امليقات وإمنا بدا له بعد ذلك أن حيج أو يعتمر بعدما وصل 
جدة فإنه حيرم من جدة لكونه إمنا نوى احلج أو العمرة بعد وصوله إليهـا ،  
كما دل على ذلك احلديث الصحيح وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم : "ومن 

فمن حيث أنشأ حىت أهل مكة من مكة  –يت أي من املواق –كان دون ذلك 
 ")٢(  .  

لكن من أراد العمرة من مكة خيرج إىل احلل فيحرم منه كالتنعيم واجلعرانـة  
وغريمها ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر عائشة رضي اهللا عنها ملا أرادت 

                                           
  )من أسئلة موجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام  ١(
، ومسلم يف (احلج) باب مواقيت احلج  ١٥٢٤حلج) باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم )رواه البخاري يف (ا ٢(

   ١١٨١والعمرة برقم 
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العمرة وهي يف مكة أن خترج إىل التنعيم فتحرم منه ، فدل ذلك على ختصيص 
حديث ابن عباس املذكور حبديث عائشة املذكور يف حق املعتمر . واهللا املوفق 

 .  
  

  حكم من ذهب إىل جدة وهو قاصد العمرة  
س: سافرت إىل جدة وكانت نييت أن أمكث فيها مخسة أيام مث اذهب بعدها 
إىل مكة املكرمة ألداء العمرة فماذا يلزمين يا مساحة الشيخ يف مثل هذه احلالة ؟ 

)١(   
ج: يلزمك الرجوع إىل امليقات يف وادي قرن املعروف بـ "السيل" لإلحرام 
منه بعمرة إذا كنت قاصداً للعمرة حني توجهك إىل جدة ؛ لقول النيب صـلى  
اهللا عليه وسلم ملا وقت املواقيت : "هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن 

عباس رضي اهللا عنهما  أراد احلج والعمرة " متفق على صحته من حديث ابن
 .  
  
س: نويت زيارة أخيت يف جدة وكذلك أداء العمرة وسافرت على الطائرة من  

جنران إىل جدة ومكثت يف جدة ذلك اليوم ويف اليوم الثاين ذهبت إىل مكـة  
   )١(للعمرة ، فهل عمريت صحيحة أم ال ؟ 

                                           
  هـ ١٤١٢)نشر يف (الة العربية ) يف مجادى األوىل سنة  ١(
  )من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من (الة العربية )  ١(
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لـيس  ف –ميقات أهل اليمن  –ج: إذا كنت أحرمت من امليقات وهو يلملم 

عليك شيء ، وإن كنت أحرمت من جدة فعليك دم يذبح يف مكة للفقراء ؛ 
لكونك جاوزت امليقات ومل حترم وقد نويت العمرة ، لقول النيب صـلى اهللا  
عليه وسلم ملا وقت املواقيت : "هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممـن  

رضي اهللا عنهما :  أراد احلج والعمرة " احلديث متفق عليه . ولقول ابن عباس
وعدم اإلحرام من امليقات الـذي   )١("من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً " 

  مررت عليه يعترب تركاً للنسك . وفق اهللا اجلميع. 
  

  اإلحرام يف الطائرة
  

   )٢(س: مىت حيرم احلاج واملعتمر القادم عن طريق اجلو ؟ 
  

قات مثل صاحب الـرب إذا  ج: القادم عن طريق اجلو أو البحر إذا حاذى املي
حاذى امليقات أحرم يف اجلو أو يف البحر أو قبله بيسري حىت حيتـاط لسـرعة   

  الطائرة وسرعة السفينة أو الباخرة . 
  

تقرير من مساحته ملا قرره جملس امع الفقهي اإلسالمي يف حق من أحرم 
  )١(قبل امليقات ومن حاذى امليقات وليس معه مالبس اإلحرام 

                                           
   ٩٥٧، ويف باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا برقم  ٩٠٥برقم  )رواه مالك يف املوطأ يف (احلج) باب التقصري ١(
  هـ ٢/١٢/١٤١٧هـ ، ويف جريدة (عكاظ) يف ٢٨/٥/١٤١٧يف  ١٥٦٢)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ٢(
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هللا رب العاملني والصالة والسالم على إمام املتقني سيد املرسلني نبينـا  احلمد 

  حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني  أما بعد : 
إىل  ٧/٤فإن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقـد يف مكـة املكرمـة بـني     

هـ يف دورته الرابعة قد نظر فيما يعرض لكثري من الوافدين إىل ١٥/٤/١٤٠١
ج أو للعمرة من طريق اجلو أو البحر من جهلـهم مبحـاذاة   مكة املكرمة للح

املواقيت اليت وقتها النيب  صلى اهللا عليه وسلم وأوجب اإلحرام منـها علـى   
  أهلها وعلى من مر عليها من غريهم ممن يريد احلج والعمرة وهي : 

  ذو احلليفة ألهل املدينة ومن مر عليها من غريهم وتسمى حالياً (أبيار علي) . 
اجلحفة وهي ألهل الشام ومصر واملغرب ومن مر عليها من غريهم وتسمى و

  .  )٢(حالياً (رابغ) 
وقرن املنازل وهي ألهل جند ومن مر عليها من غريهم وتسمى حاليـاً وادي  

  وتسمى أيضاً (السيل) .  )٣(حمرم ) 
ذات عرق ألهل العراق وخرسان ومن مر عليها من غريهم وتسـمى حاليـاً   

  (الضريبة) 
  ويلملم وهي ألهل اليمن ومن مر عليها من غريهم . 

وقرر أن الواجب عليهم أن حيرموا إذا حاذوا أقرب ميقات هلـم مـن هـذه    
املواقيت اخلمسة جواً أو حبراً فإن اشتبه عليهم ذلك ومل جيدوا معهـم مـن   
                                                                                                                     

)صدر من مكتب مساحته عندما كان رئيساً إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ، وعضواً يف جملس  ١(
  الفقهي اإلسالمي .  امع

  )رابغ قريبة منها وليست هي هي  ٢(
  )وادي حمرم ما يلي الطائف من وادي السيل  ٣(
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يرشدهم إىل احملاذاة وجب عليهم أن حيتاطوا وأن حيرموا قبل ذلـك بوقـت   

غلب على ظنهم أم أحرموا قبل احملاذاة ؛ ألن اإلحـرام قبـل   يعتقدون أو ي
امليقات جائز مع الكراهة ومنعقد ، ومع التحري واالحتياط خوفاً من جتـاوز  
امليقات بغري إحرام تزول الكراهة ؛ ألنه ال كراهة يف أداء الواجب وقد نـص  

لـك  أهل العلم يف مجيع املذهب األربعة على ما ذكرنا ، واحتجوا علـى ذ 
باألحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف توقيـت  
املواقيت للحجاج والعمار واحتجوا أيضاً مبا ثبت عن أمري املؤمنني عمر بـن  
اخلطاب رضي اهللا عنه ملا قال له أهل العراق : إن قرناً جور عن طريقنا قـال  

  .  )١("  هلم رضي اهللا عنه : "انظروا حذوها من طريقكم
قالوا : إن اهللا سبحانه أوجب على عباده أن يتقوه ما استطاعوا وهـذا هـو   

  املستطاع يف حق من مل مير على نفس امليقات . 
إذا علم هذا فليس للحجاج والعمار الوافدين من طريق اجلـو والبحـر وال   
غريهم أن يؤخروا اإلحرام إىل وصوهلم إىل جدة ؛ ألن جـدة ليسـت مـن    

  اليت وقتها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . املواقيت 
وهكذا من مل حيمل معه مالبس اإلحرام فإنه ليس له أن يؤخر إحرامه إىل جدة 
بل الواجب عليه أن حيرم يف السراويل إذا كان ليس معه إزار لقول النيب صلى 
اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح : "من مل جيد نعلني فليلبس اخلفني ومن مل 

وعليه كشف رأسه ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه  )١(جيد إزاراً فليلبس السراويل " 

                                           
   ١٥٣١)رواه البخاري يف (احلج) باب ذات عرق ألهل العراق برقم  ١(
   ١٨٣٨)رواه البخاري يف (احلج) باب ما ينهى من الطيب للمحرم برقم  ١(
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وسلم ملا سئل عما يلبس احملرم ، قال : "ال يلبس القميص وال العمـائم وال  

احلديث متفق  )١(السراويالت وال الربانس وال اخلفاف إال ملن مل جيد النعلني " 
  عليه . 

م عمامة وال قلنسوة وال غريمها مما يلـبس  فال جيوز أن يكون على رأس احملر
على الرأس، وإذا كان لديه عمامة ساترة ميكنه أن جيعلها إزاراً اتزر ا ومل جيز 
له لبس السراويل ، فإذا وصل إىل جدة وجب عليـه أن خيلـع السـراويل    
ويستبدهلا بإزار إذا قدر على ذلك ، فإن مل يكن عليه سراويل ولـيس لديـه   

ن تكون إزاراً حني حماذاته للميقات يف الطائرة أو البـاخرة أو  عمامة تصلح أ
السفينة جاز له أن حيرم يف قميصه الذي عليه مع كشف رأسه ، فإذا وصل إىل 
جدة اشترى إزاراً وخلع القميص ، وعليه عن لبسه القميص كفارة وهـي :  
إطعام ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع من متر أو أرز أو غريمها مـن  

ت البلد ملساكني احلرم ، أو صيام ثالثة أيام ، أو ذبح شاة ، هو خمري بـني  قو
هذه الثالثة ، كما خري النيب صلى اهللا عليه وسلم كعب بن عجرة ملا أذن له يف 
حلق رأسه وهو حمرم للمرض الذي أصابه ، واهللا ويل التوفيق ، وصـلى اهللا  

  وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه . 
  

  ج يف إقامتك جبدة وأنت حمرمليس عليك حر

                                           
، ومسلم يف (احلج) باب ما يباح للمحرم  ١٥٤٢ا ال يلبس احملرم من الثياب برقم )رواه البخاري يف (احلج) باب م ١(

  .  ١١٧٧حبج وعمرة وما ال يباح برقم 
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س: ذهبت للعمرة يف رمضان ومعي والديت وأحرمت فوق أبيار علي بالطائرة 
ونزلنا جبدة وجلسنا فيها وعندما أفطرنا ذهبنا من املساء إىل مكة لقضاء العمرة 
ومل خنلع اإلحرام حىت أيناها ، فهل علينا شيء ، وقد جلسنا وقتاً جبدة وحنن 

   )١(نا جزاكم اهللا خرياً ؟ حمرمون ، أفيدو
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرته فليس عليك وال على أمك شيء بإقامتكمـا  
جبدة وأنتما حمرمان ؛ ألنه ال جيب على احملرم مواصلة السري يف الطريق حـىت  
يؤدي العمرة بل له أن يستريح يف الطريق ويقيم فيما شاء من املنازل للحاجة 

  على إحرامه ، وفق اهللا اجلميع .  اليت تدعو إىل ذلك وهو
  

  حكم إنشاء نية اإلحرام من املنازل القريبة من امليقات
من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم / ع. ر . ن . سلمه 

  اهللا 
  سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، وبعد : 

ء فيه مـا  هـ الذي جا١٦/١٠/١٤١١وتاريخ  ٨٨٥فأشري إىل كتابكم رقم 
نصه : "نتقدم لسماحتكم بالسؤال اآليت : نسكن مبنطقة القنفذة اليت تبعد عن 
مكة املكرمة بثالمثائة ومخسني كيلو تقريباً ، ومعلوم أن ميقات أهـل الـيمن   
يلملم أي السعدية وحيث إن اخلط أصبح اليوم معبداً وميسراً واحلمد هللا على 

ويلبس اإلحرام من منطقة القنفذة اليت نعمه ، وإننا نشاهد بعض الناس يغتسل 
  تبعد عن وادي يلملم أي السعدية حوايل مائتني وستني كيلو متر تقريباً . 

                                           
  هـ ٥/١٢/١٤١٦)نشر يف جريدة (البالد) يف  ١(
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فهل جيوز هلم االغتسال ولباس اإلحرام من منازهلم مبنطقة القنفذة ، وإذا جيوز 
هلم ذلك فهل جيوز هلم عقد نية اإلحرام من منازهلم أو ال ؟ أفيدونا أثابكم اهللا 

   )١(كتب لكم األجر وأمدكم بعونه وتوفيق خلدمة اإلسالم واملسلمني " و
وأفيدكم بان ال حرج يف االغتسال ولبس مالبس اإلحرام والتطيب من منازهلم 
لقرم من امليقات بواسطة السيارات لكن املشروع هلم أال حيرمـوا إال مـن   

حرام مث يشرع هلم امليقات ، واإلحرام هو نية الدخول يف النسك ، هذا هو اإل
مع النية التلفظ بالنسك فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجاً أو اللهم إين أوجبت 
عمرة أو اللهم إين أوجبت حجاً مث يليب التلبية الشرعية وهي : لبيك اللـهم  
لبيك ،لبيك ال شريك لك لبيك ، إن احلمد والنعمة لك وامللك ، ال شـريك  

  لك . 
  اه . وفق اهللا اجلميع ملا فيه رض

   
  

حكم من قدم لعمل وأقام دون امليقات وهو ينوي احلج إذا تيسر 
  له ذلك

س: رجل مقيم بالرياض لديه عمل جبدة ، يف موسم احلج ، وال يعرف هـل  
يتيسر له احلج أم ال ، فإذا تيسر له ذلك فمن أين حيرم ؟ وإذا كان يعلم أنـه  

                                           
)خطاب صدر من مكتب مساحته عندما كان رئيساً عاماً إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد برقم  ١(

  هـ ٣/١٢/١٤١١وتاريخ  ٣٢٧٠/٢
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، فهل ينـوي احلـج يف   سيتيسر له أداء فريضة احلج قبل انطالقه من الرياض 

   )١(الرياض وحيرم من ميقات أهل جند ؟ أم يكون إحرامه من جدة ؟ 
  

ج: من أتى مكة وهو ينوي احلج إن تيسر له مث تيسر له فعزم على احلج فإنه 
حيرم من مكانه سواء كان داخل املواقيت أو يف مكة . أما إن كان يعلم أنـه  

من امليقات الذي مير عليه ، إذا مـر   يسمح له بذلك فإنه يلزمه اإلحرام باحلج
عليه وهو عازم على احلج لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا وقت املواقيت : 
"هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلن ممن أراد احلج والعمرة ومن كان دون 

  متفق على صحته .  )٢(ذلك فمهله من حيث أنشأ حىت أهل مكة من مكة " 
  

  وهو يدرس يف بلد خارج امليقات وأهله يف جدة حكم من نوى احلج
س: أنا طالب أدرس يف املنطقة الشرقية وأهلي يف جدة وأريد احلج فمن أيـن  

   )٣(أحرم هل من قرن املنازل أو من سكين يف جدة ؟ 
ج: أنت خمري ما دمت من سكان جدة دون امليقات ، وإذا أحرمت من قـرن  

وأخذت باألكمـل واألحـوط ، وإن    املنازل فهو أفضل وأوىل لكونك وافداً
  قصدت أهلك مث أحرمت منهم فال بأس . 
  

                                           
  هـ ٢٢/١٢/١٤١٩يف  ١٦٨٦)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ١(
، ومسلم يف (احلج) باب مواقيت احلج والعمرة برقم  ١٥٢٦)رواه البخاري يف (احلج) باب مهل أهل الشام برقم  ٢(

١١٨١   
  هـ  ١٤٠٧)من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته يف حج عام  ٣(



   

 

٤١٩

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  

  باب اإلحرام
  ال بأس من غسل مالبس اإلحرام                                  

   )١(س: هل جيوز تغيري لباس اإلحرام لغسله ؟ 
  

ج: ال بأس أن يغسل احملرم مالبس اإلحرام وال بأس أن يغريها ويستعمل 
  البس جديدة أو مغسولة .غريها مب

   
  

  احلكم إذا وقع على اإلحرام دم
س: إذا وقع على ثوب اإلحرام دم قليل أو كثري فهل يصلي فيه وعليه الدم ، 

   )٢(وما حد ما يبطل احلج أو الصالة من الدم إذا وقع على ثوب اإلحرام ؟ 
إال أنـه  ج: إذا وقع على ثوب احملرم شيء من الدم قليل أو كثري فإنه يغسله 

يعفى عن اليسري عرفاً ويصلى فيه ، أما إن كان كثرياً فيجب غسله وال يصلى 
فيه وفيه النجاسة بل جيب عليه أن يغسل إحرامه من النجاسة أو يغريه بإحرام 
آخر طاهر ؛ ألن احملرم له أن يغري ألبسته ولو بدون عذر ، إذا أحب أن يغـري  

ولو غريه عدة مرات ، وهكذا املرأة هلا لباس اإلحرام بلباس آخر فال بأس عليه 
أن تغري مالبسها إذا أحرمت مبالبس أخرى ، ولو بدون عذر ، وهكذا الرجل 

                                           
 ١١٥٤٣هـ ، ويف جريدة عكاظ عدد ٣/١٢/١٤١٧هـ وتاريخ ٢/١٢/١٤١٦اجلزيرة ) بتاريخ )نشر يف جريدة ( ١(

  هـ ٢/١٢/١٤١٨وتاريخ 
هـ ، ويف كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام احلج ١٥/١٢/١٤٠٠يف  ١١)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج) العدد  ٢(

   ١٣٩، ١٣٨والعمرة والزيارة ) ص 
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إذا أحرم مثال يف إزار ورداء مث أحب أن يغريمها بإزار ورداء آخرين فال حرج 
عليه يف ذلك ، وال يصلي يف ثوب أصابته النجاسة ، فلو صلى وعليه النجاسة 

صح الصالة ، أما إن كان ناسياً أو جاهالً فالصالة صحيحة . أمـا  عامداً مل ت
احلج فصحيح مطلقاً وال يؤثر يف صحته وجود بعض النجاسـة يف مالبـس   

  اإلحرام . 
  

  حكم من حيس خبروج شيء أثناء اإلحرام  
س: ما حكم من حيس خبروج مذي أو قطرات من البـول أثنـاء اإلحـرام    

  ١؟ وكذلك عند خروجه إىل الصالة 
  

ج: الواجب على املؤمن إذا علم هذا أن يتوضأ إن كان الوقت وقت صـالة  
ويستنجي من بوله ويستنجي من املذي ، والواجب يف املذي أن يغسل الذكر 

  واألنثيني ، أما البول
فيغسل طرف الذكر الذي أصابه البول مث يتوضأ وضوءه للصـالة إن كـان    

ت صالة فال مانع من تأجيل ذلك وقت الصالة ، أما إن كان الوقت ليس وق
إىل وقت الصالة . لكن ينبغي أن ال يكون ذلك عن وسواس بل عن يقـني ،  
أما إذا كان عن وسواس فينبغي له أن يطرح هذا ويعرض عنه حىت ال يبتلـى  
بالوساوس ؛ ألن الناس قد يبتلون بشيء من الوسوسة يظن أنه خرج منه شيء 

ن يعود نفسه للخضوع للوساوس بل ينبغي وهو ما خرج منه شيء فال ينبغي أ
                                           

  هـ ٤/١١/١٤١٨) يف ١١٥٤٥لعدد (نشر يف جريدة (عكاظ) ا - ١
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له أن يطرحها وأن يعرض عنها ويتلهى عنها حىت ال يصاب ا . وإذا كـان  
خيشى ذلك فلريش ما حول فرجه باملاء إذا فرغ من وضوئه حىت حيمل ما قد 
  يقع له من الوساوس على أن هذا من املاء حىت يسلم من شر هذه الوسوسة . 

  
  ام يف أي ثياب بشرط عدم الفتنةجيوز للمرأة اإلحر  

   )١(س: هل جيوز للمرأة أن حترم يف أي الثياب شاءت ؟ 
  

ج: نعم حترم فيما شاءت ، ليس هلا مالبس خمصوصة يف اإلحرام كما يظـن  
بعض العامة ، وأن يكون إحرامها يف مالبس غري الفتة للنظر وليس فيها فتنـة  

، ولو أحرمت يف مالبس مجيلة صح  وغري مجيلة بل عادية ؛ ألا ختتلط بالناس
  إحرامها لكنها تركت األفضل . 

واألفضل للرجل أن حيرم يف ثوبني أبيضني إزار ورداء وإن أحرم يف غري أبيضني 
فال بأس ، فقد ثبت عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه طاف بربد أخضر ، 

يـه الصـالة   كما ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه لبس العمامة السوداء عل
  والسالم حني دخوله مكة عام الفتح . 

فاحلاصل أنه ال بأس أن حيرم يف ثوب غري أبيض لكن األبيض هـو األفضـل   
لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : "البسوا من ثيابكم البياض ، فإا من خـري  

   )١(ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم " 

                                           
  هـ ٢٧/١١/١٤١٦)نشر يف جريدة (اجلزيرة ) يف  ١(
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  حكم استعمال احلبوب اليت متنع الدورة
ل من املباح للمرأة أن تأخذ حبوباً تؤجل ا الدورة الشهرية حىت تؤدي س: ه

   )٢(فريضة احلج ؟ وهل هلا خمرج آخر ؟ 
  

ج: ال حرج أن تأخذ املرأة حبوب منع احلمل متنع الـدورة الشـهرية أيـام    
رمضان حىت تصوم مع الناس ، ويف أيام احلج حىت تطوف مـع النـاس وال   

ن وجد غري احلبوب شيء مينع من الدورة فال بأس تتعطل عن أعمال احلج ، وإ
  إذا مل يكن فيه حمذور شرعاً أو مضرة . 

  
  حكم من أحرمت بالعمرة وهي حائض أو نفساء  

س: امرأة تسأل وتقول : كان عليها العذر أي حائض ، وأراد أهلها الذهاب 
للعمرة حيث ال يبقى عندها أحد فيما لو تأخرت عنهم ، وذهبـت معهـم   

رة وأكملت كل شروط العمرة من طواف وسعي كأن مل يكـن عليهـا   للعم
عذر وذلك جهالً وخجالً من أن تعلم وليها بذلك السيما أا أمية ال تعرف 

   )١(القراءة والكتابة ، ماذا جيب عليها ؟ 
                                                                                                                     

، والترمذي يف (اجلنائز) باب ما  ٢٢٢٠)رواه اإلمام أمحد يف (مسند بين هاشم) بداية مسند عبد اهللا بن العباس برقم  ١(
  .  ٩٩٤يستحب من األكفان برقم 

  هـ ١٤٠٤سنة  ٣ )نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية ) العدد ٢(
   ٣٠١ص  ٢)نشر يف كتاب (فتاوى إسالمية ) مجع الشيخ حممد املسند ج ١(
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�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  

ج: إذا كانت أحرمت معهم بالعمرة فعليها أن تعيد الطواف بعد الغسل وتعيد 
ا السعي فيجزئها يف أصح قويل العلماء ، وإن أعـادت  التقصري من الرأس ، أم

السعي بعد الطواف فهو أحسن وأحوط ، وعليها التوبة إىل اهللا سبحانه مـن  
  طوافها وصالا ركعيت الطواف وهي حائض . 

وإن كان هلا زوج مل حيل له وطؤها حىت تكمل عمرا ، فإن كان قد وطئها 
يها دم وهو رأس من الغنم ، جذع أو قبل أن تكمل عمرا فسدت العمرة وعل

ضان أو ثين ماعز يذبح يف مكة للفقراء ، وعليها أن تكمل عمرا كما ذكرنا 
آنفاً ، وعليها أن تأيت بعمرة أخرى من امليقات الذي أحرمت منـه بـالعمرة   
األوىل بدالً من عمرا الفاسدة ، أما إن كانت طافت معهم وسعت جماملـة  

بالعمرة من امليقات فليس عليها سـوى التوبـة إىل اهللا   وحياء وهي مل حترم 
سبحانه ؛ ألن العمرة واحلج ال يصحان بدون إحرام واإلحرام هو نية العمرة 
أو احلج أو نيتهما مجيعاً . نسأل اهللا للجميع اهلداية والعافيـة مـن نزغـات    

  الشيطان . 
  

ت العمـرة  س: امرأة أحرمت للعمرة مث جاءها احليض فخلعت إحرامها وألغ
   )١(وسافرت فما احلكم ؟ 

ج: هذه املرأة مل تزل يف حكم اإلحرام وخلعها مالبسها اليت أحرمت فيها ال 
خيرجها عن حكم اإلحرام ، وعليها أن تعود إىل مكة فتكمل عمرا ولـيس  

                                           
  هـ ١٦/١١/١٤١٩يف  ١٦٨٢)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ١(
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عليها كفارة عن خلعها مالبسها أو أخذ شيء من أظفارها أو شعرها وعودها 

اهلة ، لكن إن كان هلا زوج وطئها قبل عودهـا إىل  إىل بالدها إذا كانت ج
أداء مناسك العمرة فإا بذلك تفسد عمرا ، ولكن جيب عليها أن تـؤدي  
مناسك العمرة وإن كانت فاسدة ، مث تقضيها بعد ذلك بعمرة أخـرى مـن   
امليقات الذي أحرمت منه باألوىل ، وعليها مع ذلك فدية وهي سبع بدنـة أو  

س من الغنم جذع ضأن أو ثين معز يذبح يف احلـرم املكـي   سبع بقرة أو رأ
  ويوزع بني الفقراء يف احلرم عن فساد عمرا بالوطء . 

وللمرأة أن حترم فيما شاءت من املالبس وليس هلا مالبس خاصة بـاإلحرام  
كما يظن بعض العامة ، لكن األفضل هلا أن تكون مالبس اإلحرام غري مجيلة 

  نة ، واهللا أعلم . حىت ال حتصل ا الفت
  

س: حاجة مغربية دخلت مكة حمرمة مث جاءها احليض بعد الطواف فماذا جيب 
   )١(أن تفعله ؟ 

  
ج: هذه املرأة عليها أن تسعى وتقصر من رأسها وحتل بنية العمرة ، فإذا كان 
يوم التروية وهو الثامن من ذي احلجة أحرمت باحلج عند خروجها إىل مىن ، 

حرمت باحلج حني قدومها وترغب أن تبقى علـى إحرامهـا   أما إذا كانت أ
باحلج فإا باخليار : إن شاءت سعت وهي يف حال احلـيض ألن السـعي ال   
يشترط له الطهارة ، وإن شاءت أخرت السعي إىل أن ترتل مـن عرفـة ، مث   

                                           
  هـ ٢٣/١١/١٤١٩يف  ١٦٨٣)نشر يف جملة (الدعوة ) العدد  ١(
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تسعى مع طواف احلج ؛ ألا بذلك تكون قد أفردت باحلج ، وذلك جائز ، 

ا عمرة أفضل كما أمر بذلك النيب صلى اهللا عليه وسـلم  ولكن جعل إحرامه
أصحابه رضي اهللا عنهم ملا دخلوا مكة يف حجة الوداع ، وقد أحرم بعضـهم  
باحلج وبعضهم بالعمرة وبعضهم قد أحرم ما مجيعاً ، فأمرهم عليه الصـالة  
ا والسالم أن حيلوا مجيعاً وجيعلوا إحرامهم عمرة إال من كان معه اهلدي ، وهذ
معروف يف األحاديث الكثرية الصحيحة ، واملشروع للمؤمن أن يتحـرى يف  
أقواله وأعماله يف احلج وغريه ما يوافق سنة رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه   

  وسلم ، واهللا ويل التوفيق . 
  

   )١(س: إذا خشيت املرأة أن حتيض إذا أتت احلرم هل تشترط يف العمرة ؟ 
  

قد حيبسها عن إمتام عمرـا وال تسـتطيع معـه     ج: هلا ذلك ، ألن احليض
  التخلف عن رفقتها ، أما احلج فوقته واسع فاحليض ال يكون فيه إحصار . 

  
     

  احلائض والنفساء تقرأ األدعية املكتوبة يف مناسك احلج   
س: هل جيوز للحائض قراءة األدعية يوم عرفة على الرغم من أن ا آيـات  

   )١(قرآنية 
                                           

  )من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام  ١(
يف  ٣٥١٤، ويف جريدة (الشرق األوسط ) العدد ١٠تاوى تتعلق باحلج والعمرة والزيارة) ص )نشر يف كتاب (ف ١(

  م.  ١٢/٧/١٩٨٨
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ج أن تقرأ احلائض والنفساء األدعية املكتوبة يف مناسك احلج ، وال ج: ال حر
بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً ؛ ألنه مل يرد نص صحيح صريح مينع 
احلائض والنفساء من قراءة القرآن ، إمنا ورد يف اجلنب خاصة بـأن ال يقـرأ   

ـ    ائض القرآن وهو جنب ؛ حلديث علي رضي اهللا عنه وأرضـاه ، أمـا احل
والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر : "ال تقرأ احلائض وال اجلنب شيئاً من 

ولكنه ضعيف ؛ ألن احلديث من رواية إمساعيل بن عياش عـن   )١(القرآن " 
احلجازيني وهو ضعيف يف روايته عنهم ، ولكنها تقرأ بدون مس املصـحف  

ن ظهر قلـب وال  عن ظهر قلب ، أما اجلنب فال جيوز له أن يقرأ القرآن ال ع
  من املصحف حىت يغتسل . 

والفرق بينهما أن اجلنب وقته يسري ويف إمكانه أن يغتسل يف احلال من حـني  
يفرغ من إتيانه أهله فمدته ال تطول واألمر يف يده مىت شاء اغتسل وإن عجز 
عن املاء تيمم وصلى وقرأ ، أما احلائض والنفساء فليس األمر بيدمها وإمنا هو 

 عز وجل . فمىت طهرتا من حيضهما أو نفاسهما اغتسلتا ، واحلـيض  بيد اهللا
حيتاج إىل أيام والنفاس كذلك ، وهلذا أبيح هلما قراءة القرآن ، لئال تنسـيانه  
ولئال يفوما فضل القراءة وتعلم األحكام الشرعية من كتاب اهللا ، فمن باب 

حاديث واآليات إىل غري أوىل أن تقرأ الكتب اليت فيها األدعية املخلوطة من األ
  ذلك ، هذا هو الصواب ، وهو أصح قويل العلماء رمحهم اهللا يف ذلك . 

  
                                           

   ١٣١)رواه الترمذي يف (الطهارة) باب ما جاء يف اجلنب واحلائض أما ال يقرءان القرآن برقم  ١(
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  أداء صالة اإلحرام ليس شرطاً النعقاده  

س: هل ينعقد إحرام املسلم للحج أو العمرة بدون أن يؤدي ركعيت اإلحرام ، 
   )١(وهل اجلهر بالنية يف اإلحرام شرط النعقاده أيضاً ؟ 

  
اء الصالة قبل اإلحرام ليس شرطاً يف اإلحرام وإمنا ذلك مستحب عنـد  ج: أد

األكثر ، واملشروع له أن ينوي بقلبه ما أراد من حج أو عمرة ويتلفظ بذلك 
بقوله : "اللهم لبيك عمرة" أو "اللهم لبيك حجة " أو مـا مجيعـاً إن أراد   

اهللا عنهم ، وليس القران كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وأصحابه رضي 
التلفظ شرطاً بل تكفي النية مث يليب التلبية الشرعية وهي : "لبيك اللهم لبيك ، 
لبيك ال شريك لك لبيك ، إن احلمد والنعمة لك وامللك ، ال شريك لك " . 
  وهذه هي تلبية النيب صلى اهللا عليه وسلم الثابتة عنه يف الصحيحني وغريمها . 

  
  حباب ركعيت اإلحراماختالف العلماء يف است
   )١(س: هل يشترط لإلحرام ركعتان أم ال ؟ 

ج: ال يشترط ذلك وإمنا اختلف العلماء يف استحباما فذهب اجلمهـور إىل  
استحباب ركعتني يتوضأ ويصلي ركعتني مث يليب ، واحتجوا على هذا بـأن  

يف  الرسول صلى اهللا عليه وسلم أحرم بعد الصالة أي أنه صلى الظهر مث أحرم
حجة الوداع ، وقال صلى اهللا عليه وسلم : "أتاين الليلة آت من ريب وقـال  

                                           
   ٢١٨ص  ٢)نشر يف كتاب (فتاوى إسالمية ) مجع الشيخ حممد املسند ج ١(
  هـ  ٥/١٢/١٤١٦هـ ويف جريدة (البالد) بتاريخ ٤/١٢/١٤١٨يف  ١١٥٤٥شر يف جريد (عكاظ) العدد )ن ١(
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وهذا يدل على شـرعية   )١(صل يف هذا الوادي املبارك وقل عمرة يف حجة " 
  صالة الركعتني ، وهذا قول مجهور أهل العلم . 

وقال آخرون : ليس يف هذا نص فإن قول : "أتاين الليلة آت من ريب وقـال:  
املبارك " حيتمل أن املراد صالة الفريضـة يف الصـلوات    يذا الوادصل يف ه

اخلمس ، وليس بنص يف ركعيت اإلحرام ، وكونه أحرم بعد الفريضة ال يدل 
على شرعية ركعتني خاصة باإلحرام وإمنا يدل على أنه إذا أحرم بـالعمرة أو  

  باحلج بعد صالة ، يكون أفضل إذا تيسر ذلك . 
  

  ركعيت اإلحرام وال متس املصحفاحلائض ال تصلي   
س: كيف تصلي احلائض ركعيت اإلحرام ؟ وهل جيوز للمرأة ترديد آي الذكر 

   )١(احلكيم يف سرها ؟ 
احلائض ال تصلي ركعيت اإلحرام بل حترم من غري صـالة ، وركعتـا    -ج: أ

اإلحرام سنة عند اجلمهور ، وبعض أهل العلم ال يستحبها ؛ ألنه مل يرد فيها 
خمصوص . واجلمهور استحبوها ؛ ملا ورد يف بعض األحاديث أن الـنيب  شيء 

صلى اهللا عليه وسلم قال : "أتاين آت من ريب فقال صل يف هذا الوادي املبارك 
أي يف وادي العقيق يف حجة الوداع وجاء عن بعض  )٢(وقل عمرة يف حجة " 

بعد صالة الصحابة أنه صلى مث أحرم ، فاستحب اجلمهور أن يكون اإلحرام 
                                           

   ١٥٣٤)رواه البخاري يف (احلج) باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم العقيق واد مبارك برقم  ١(
، ويف كتاب  ١٣٥ص  ١هـ ، ويف كتاب (الدعوة) ج١٤٠٤عام  ٢)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية) العدد  ١(
   ١١فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة) ص ٠
  .  ٦٩)سبق خترجيه ص  ٢(
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إما فريضة وإما نافلة يتوضأ ويصلي ركعتني واحلائض والنفساء ليستا من أهل 

  الصالة فتحرمان من دون صالة وال يشرع هلما قضاء هاتني الركعتني . 
جيوز للمرأة احلائض أن تردد القرآن لفظاً على الصحيح من دون مـس   -ب

ف هل تتلفظ بـه أم ال ؟  املصحف، أما يف قلبها فهذا عند اجلميع ، إمنا اخلال
بعض أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام احليض والنفاس حتـرمي قـراءة   
القرآن ومس املصحف ال عن ظهر قلب وال من املصحف حىت تغتسل احلائض 
والنفساء . وذهب بعض أهل العلم إىل جواز قراءما للقرآن عن ظهر قلب ال 

يرد فيهما نص مينـع ذلـك ،    من املصحف ؛ ألن مدما تطول ، وألما مل
خبالف اجلنب فإنه ممنوع حىت يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرة على الغسل ، 

  وهذا هو األرجح من حيث الدليل . 
  

  النية حملها القلب                               
س: هل نية اإلحرام يف التلفظ باللسان ، وما صفتها إذا كان احلاج حيج عـن  

   )١(شخص آخر ؟ 
  

ج: النية حملها القلب وصفتها أن ينوي بقلبه أنه حيج عن نفسه أو عن فالن أو 
عن أخيه أو عن فالن بن فالن هكذا تكون النية ، ويستحب مـع ذلـك أن   
يتلفظ فيقول : اللهم لبيك حجاً عن فالن أو لبيك عمرة عن فالن عن أبيه أو 

                                           
هـ ، ويف ١/١٢/١٤١٨يف  ١٢٧٦٢هـ ، وأيضاً يف العدد رقم ٢١/١١/١٤١١)نشر يف جريدة (املدينة) بتاريخ  ١(

  هـ ٢٦/١١/١٤١٦جريدة (اجلزيرة ) بتاريخ 
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ن الرسول صـلى اهللا  عن فالن بن فالن حىت يؤكد ما يف القلب باللفظ ؛ أل

عليه وسلم تلفظ باحلج وتلفظ بالعمرة ، فدل ذلك على شرعية التلفظ مبا نواه 
تأسياً بالنيب عليه الصالة والسالم وهكذا الصحابة تلفظوا بذلك كما علمهم 
نبيهم عليه الصالة والسالم وكانوا يرفعون أصوام بذلك هذا هو السنة ولو 

النية وعمل يف أعمال احلج مثل ما يفعل عـن   مل يتلفظ واكتفى بالنية كفت
نفسه يليب مطلقاً ويكرر التلبية مطلقاً من غري حاجة إىل ذكر فالن أو فـالن  

  كما يليب عن نفسه كأنه حاج عن نفسه لكن إذا 
عينه يف النسك فإنه يكون أفضل يف التلبية مث يستمر يف التلبية كسائر احلجاج 

لبيك ال شريك لك لبيك ، إن احلمد والنعمـة  والعمار : "لبيك اللهم لبيك، 
  لك وامللك، ال شريك لك لبيك ، لبيك إله احلق لبيك . 

املقصود أنه يليب كما يليب عن نفسه من غري ذكر أحد إال يف أول النسك يقول 
: لبيك حجاً عن فالن أو عمرة عن فالن أو لبيك عمرة وحجاً عن فالن هذا 

  ع النية . هو األفضل عند أول ما حيرم م
  

  حكم اشتراط نية الصيب  
   )١(س: هل يشترط نية الصيب ؟ 

ج: إذا كان دون السابعة ليس له نية ، بل ينوي عنه وليه وهو الذي يتـوىل  
احلج به من أب أو أم أو غريمها ؛ ملا ثبت يف احلديث الصحيح أن امرأة رفعت 

يا رسول اهللا ، أهلذا للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع صبياً فقالت : 
                                           

  بلوغ املرام )من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف درس  ١(



   

 

٤٣١

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
، وملا روي عن جابر رضي اهللا عنه أنه قال   )١(حج ؟ قال : "نعم ولك أجر" 

   )٢(: "لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم " 
  أما إذا كان الصيب قد بلغ السابعة أو أكثر فإنه يعلمه وليه النية وغريها . 

  
  االشتراط إمنا يقال عند عقد اإلحرام

رم الذي نسي أن يقول بعد التلبية : (فإن حبسين حـابس  س: هل يستطيع احمل
   )١(فمحلي حيث حبستين ) أن يقول ذلك بعد عقد اإلحرام بوقت ؟ 

  
ج: ليس له ذلك وإمنا يقال ذلك عند عقد اإلحرام ، واملراد بعقد اإلحرام هو 

  : أن ينوي الدخول فيه بقلبه . 
  
  

  يستحب عند اإلحرام ةاجلهر بالتلبي
م فيمن يقول : إن اجلهر بالنية أثناء اإلحرام ال يشرع وإن هـذا  س: ما رأيك

   )٢(اجلهر ليس عليه دليل ؟ 
ج: اجلهر بالنية غري مشروع ؛ لعدم الدليل عليه ، ولكن يستحب عند اإلحرام 
أن يليب بنسكه قائالً : لبيك حجاً أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجاً إن أراد 

                                           
   ١٣٣٦)رواه مسلم يف (احلج) باب صحة حج الصيب برقم  ١(
   ٣٠٣٨)رواه ابن ماجة يف (املنسك) باب الرمي عن الصبيان برقم  ٢(
  هـ ٨/١٢/١٤٠٢)من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يف  ١(
  هـ ٨/١٢/١٤٠٢يت ألقاها مبىن يف )من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة ال ٢(



   

 

٤٣٢

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
 أشهر احلج أن يليب بالعمرة وحدها ، فيطـوف  القران ، واألفضل ملن قدم يف

ويسعى وحيلق أويقصر وحيل مث يليب باحلج يف اليوم الثامن من ذي احلجة إذا مل 
يكن معه هدي ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر أصحابه بذلك يف حجـة  

   )١(الوداع فقال : "خذوا عين مناسككم " 
  

  ينساهاالتلبية سنة مؤكدة وال شيء على من   
  

س: حاج أحرم من امليقات لكنه يف التلبية نسي أن يقول : لبيك عمرة متمتعاً 
ا إىل احلج ، فهل يكمل نسكه متمتعاً ؟ وماذا عليه إذا حتلل من عمرتـه مث  

   )١(أحرم باحلج من مكة ؟ 
  

ج: إذا كان نوى العمرة عند إحرامه ولكن نسي التلبية وهو نـاو العمـرة ،   
ىب ، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ، وتشرع له التلبية يف حكمه حكم من ل

أثناء الطريق ، فلو مل يلب فال شيء عليه ألن التلبية سنة مؤكدة ، فيطـوف  
ويسعى ويقصر وجيعلها عمرة ؛ ألنه ناو عمرة ، أما إن كان يف اإلحرام ناوياً 
حجاً والوقت واسع فإن األفضل أن يفسخ حجه إىل عمرة فيطوف ويسـعى  

  صر ويتحلل واحلمد هللا ويكون حكمه حكم املتمتعني . ويق

                                           
   ١٢٩٧)رواه بنحوه مسلم يف (احلج) باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم  ١(
هـ ، ويف (جريدة الرياض ) يوم اخلميس ٦/١/١٤١٧يف  ١٥٤٢)نشر يف جملة (الدعوة ) العدد  ١(

  هـ ٣٠/١١/١٤١٦



   

 

٤٣٣

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  

   )١(س: هل لبيك اللهم لبيك سنة أم واجب ؟ 
  

  ج: سنة مؤكدة ، معناها : إجابة بعد اإلجابة ، لبيك أي : إجابة ألمرك . 
  

  حكم تأخري التلبية بعد اإلحرام
هـل  س: أحرمت باحلج ولكن عند اإلحرام مل أشرع بالتلبية علماً بأين من أ

   )١(مكة فهل علي شيء ؟ 
ج: ال حرج عليك ؛ ألن التلبية سنة فإذا أحرم اإلنسان باحلج أو بالعمرة سواء 
من أهل مكة أو غري أهل مكة شرع له أن يليب كما كان النيب صلى اهللا عليه 
وسلم يليب ، لكن لو ما لىب أو تأخرت التلبية ال يضره ذلك؛ ألن التلبية سـنة  

ينوي بقلبه نسكاً من حج أو عمرة أو كليهمـا مث يلـيب    قولية والواجب أن
بذلك ألن ذلك أفضل ، يصرح بذلك بلسانه فيقول : "اللهم لبيك حجاً " أو 
"اللهم لبيك عمرة " أو "اللهم لبيك عمرة وحجاً " عند دخوله يف اإلحـرام  
عندما يركب السيارة أو املطية ، كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا ركـب  

ته أعلن إحرامه والعمدة على القلب إذا نوى بقلبه الدخول يف العمـرة أو  داب
احلج فهذا هو اإلحرام ، واألفضل أن يليب بذلك عند النية فيقـول : "اللـهم   
لبيك عمرة" إن كان متمتعاً باحلج ، أو يقول : "اللهم لبيك حجاً " إن كان 

                                           
  هـ ١٠/١٢/١٤١٨يف  ١١٥٥١)نشر يف جريدة (عكاظ) العدد  ١(
  هـ ٢٨/١٢/١٤١٨)سؤال موجه لسماحته بعد الدرس الذي ألقاه يف املسجد احلرام يف  ١(



   

 

٤٣٤

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
رامه عند الـدخول يف  مفرداً ، أو يقول : "اللهم لبيك عمرة وحجاً " عند إح

ذلك بنيته يف امليقات ، وإن كان من أهل مكة عند احلج يليب به يف مكانه يف 
بيته عند خروجه إىل مىن يقول : اللهم لبيك حجاً إذا كان يف مكة أو مـن  

  احمللني ا . 
  

حكم من قال لبيك اللهم عمرة متمتعاً ا إىل احلج وهو ال يريد إال   
  العمرة

  
ىل امليقات ومعي عائليت وكنت كبريهم وأعرفهم مبناسك احلـج  س: وصلت إ

ونسيت وقلت يف التلبية : لبيك اللهم عمرة متمتعاً ، وحنن نريـد عمـرة يف   
رمضان فقط ، ومل أتذكر إال عند وصولنا البيت احلرام . أرجو إفادتنا هـل  

   )١(يلزمنا البقاء يف مكة إىل أن حنج أو يلزمنا دم ونرجع إىل أهلنا ؟ 
  

ج: ليس عليكم شيء يف ذلك وال يضركم ذلك ، وليس عليكم إال العمـرة  
فقط اليت أحرمتم ا ، وال يلزمكم البقاء إىل احلج وال يلزمكم فدية بل ذلك 

  كله الغ ال يترتب عليه شيء . 
  

                                           
  هـ ٤/١٢/١٤٠٨)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج ) العدد الثامن يف  ١(



   

 

٤٣٥

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  نوى احلج لنفسه مث بدا له أن يغري النية لقريب له فهل له ذلك  

ج من قبل مث بدا له أن يغري النية لقريب له س: رجل نوى احلج لنفسه وقد ح
   )١(وهو يف عرفة فما حكم ذلك وهل جيوز له ذلك أم ال ؟ 

ج: اإلنسان إذا أحرم باحلج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغري ال يف الطريق 
وال يف عرفة وال يف غري ذلك بل يلزمه أن يكمل لنفسه وال يغري ال ألبيـه وال  

ل يتعني احلج له ؛ لقول اهللا سبحانه وتعاىل : "وأمتوا احلـج  ألمه وال لغريمها ب
فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه ، وإذا أحـرم لغـريه    )١(والعمرة هللا " 

وجب أن يتمه لغريه وال يغري بعد اإلحرام إذا كان قد حج عن نفسه وهكذا 
  العمرة . 

  
  حكم من نسي اسم من حج عنها  

ما أراد اإلحرام من امليقات نسي امسهـا مـاذا   س: رجل حج عن امرأة وعند
   )٢(يصنع ؟ 

  
ج: إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي امسه فإنه يكفيه النيـة وال حاجـة   
لذكر االسم ، فإذا نوى عند اإلحرام أن هذه احلجة عمن أعطاه الـدراهم أو  

                                           
،  ١٢٦ ص ١هـ ، ويف كتاب (الدعوة) ج١١/١٢/١٤٠٠يف  ١١)نشر يف (جملة التوعية اإلسالمية يف احلج) العدد  ١(

  ويف كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة ) . 
   ١٩٦)سورة البقرة ، اآلية  ١(
  هـ ١٤٠٤عام  ٣)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج) العدد  ٢(



   

 

٤٣٦

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
عمن له الدراهم كفى ذلك، فالنية تكفي ؛ ألن األعمال بالنيات كما جـاء  

  لك احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . بذ
  

س: ما حكم من حج عن والدته وعند امليقات لىب باحلج ومل يليب عن والدته 
)١(   
  

ج: مادام قصده احلج عن والدته ولكنه نسي فإن احلج يكون لوالدته والنيـة  
فـإذا   )١(أقوى ؛ لقول الرسول عليه الصالة والسالم : "إمنا األعمال بالنيات" 

كان القصد من جميئه هو احلج عن أمه أو عن أبيه مث نسي عند اإلحرام فـإن  
  احلج يكون للذي نواه وقصده من أب أو أم أو غريمها . 

  
س: نويت احلج عن والديت وأتيت من بلدي لكي أحج عنها ولكـن عنـد   
امليقات لبيت باحلج ومل أذكر أن ذلك عن والديت ، فهل يكون ذلك احلج عن 

   )٢(يت أم يل ؟ رغم أين حججت عن نفسي من قبل ؟ والد
  

ج: أنت على نيتك إن شاء اهللا ؛ ألن نسيانك عند إحرامك النية عنها ال يضر 
ألنك إمنا توجهت إىل مكة هلذا الغرض ، وقد صح عن رسول اهللا صـلى اهللا  

                                           
  هـ ١/١٢/١٤١٦)نشر يف جريدة (البالد) بتاريخ  ١(
، ومسلم يف (اإلمارة) باب قوله : "إمنا األعمال بالنية" برقم  ١)رواه البخاري يف (بدء الوحي ) باب بدء الوحي برقم  ١(

١٩٠٧   
  هـ ٨/١٢/١٤٠٢)من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته مبىن يف  ٢(



   

 

٤٣٧

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
 عليه وسلم أنه قال : "إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى" متفق على

  صحته . 
  
  

  حكم من ضاعت نقوده وقد أحرم باحلج والعمرة ومل يستطع اهلدي
س: ما حكم من أحرم باحلج والعمرة وبعد وصوله إىل مكة ضاعت نفقته ومل 
يستطع أن يفدي وغري نيته إىل مفرد هل يصح ذلك . وإذا كانت احلجة لغريه 

   )١(ومشترط عليه التمتع فماذا يفعل ؟ 
  

و ضاعت نفقته ، وإذا عجز يصوم عشرة أيام ، واحلمد هللا ج: ليس له ذلك ول
، ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله ويبقى على متتعه ، وعليه أن ينفـذ  
الشرط بأن حيرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر وحيل مث يليب باحلج ويفدي ، 

له ؛ فإن عجز صام عشرة أيام ثالثة يف احلج قبل عرفة وسبعة إذا رجع إىل أه
ألن األفضل أن يكون يوم عرفة مفطراً اقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ، فإنه 

  وقف ا مفطراً . 
  

  حكم االنتقال من اإلفراد إىل القران
س: جاء يف بعض كتب احلديث أن احلاج املفرد ال جيوز له أن ينتقـل مـن   

  ١اإلفراد إىل القران فهل هذا صحيح ؟ 
                                           

   ٢/٢١٣)نشر يف كتاب (فتاوى إسالمية) مجع الشيخ  حممد املسند  ١(



   

 

٤٣٨

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  

يه وسلم أمر احلجاج املفردين والقارنني أن ينتقلوا من ج: الرسول صلى اهللا عل
حجهم وقرام إىل العمرة وليس ألحد كالم مع رسول اهللا صلى اهللا عليـه  
وسلم ، فالرسول عليه الصالة والسالم أمر أصحابه يف حجة الوداع وكـانوا  
على ثالثة أقسام : قسم منهم أحرموا بالقران أي لبوا باحلج والعمرة ، وقسم 
لبوا باحلج مفرداً ، وقسم لبوا بالعمرة . وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قد 
لىب باحلج والعمرة مجيعاً أي قارناً ؛ ألنه قد ساق اهلدي ، فأمرهم عليه الصالة 
والسالم ملا دنوا من مكة أن جيعلوها عمرة إال من كان معه اهلـدي ، فلمـا   

قصروا وحيلوا إال من كـان معـه   دخلوا مكة وطافوا وسعوا أكد عليهم أن ي
اهلدي . فسمعوا وأطاعوا وقصروا وحلوا . هذا هو السنة ملن قدم مفـردا أو  
قارنا وليس معه هدي حىت يستريح وال يتكلف ، فإذا جاء يوم الثامن أحـرم  
باحلج . وال خيفى ما يف هذا من اخلري العظيم ؛ ألن احلاج إذا بقي مـن أول  

–لقعدة وهو حمرم ال يأيت ما ي احملرم عن فعله ذي احلجة أو من نصف ذي ا
  فإنه

يشق عليه ذلك ، فينبغي قبول هذا التيسري من اهللا سبحانه وتعاىل . واهللا ويل 
  التوفيق . 

  

                                                                                                                     
  ٢/٢١٣) نشر يف كتاب (فتاوى إسالمية) مجع الشيخ  حممد املسند  ١( 



   

 

٤٣٩

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  التمتع أفضل ملن مل يسق اهلدي  

س: أيهما أفضل للحاج التمتع أو القران فإذا كان التمتع ، فكيف يرد علـى  
اهللا عليه وسلم حج قارناً ، وإن كان القران أفضـل   من قال : إن النيب صلى

فكيف يرد على من قال : إن النيب صلى اهللا عليه وسلم نوى التمتع ومل ينو إال 
   )١(األفضل ؟ 

  
ج: األفضل التمتع ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع بعمرة 

رسول اهللا صـلى اهللا   وهي أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا وهذا األفضل ، فقال
والذي معه هدي أفضـل أن   )١(عليه وسلم : "لوال أن معي اهلدي ألحللت" 

حيرم باحلج والعمرة كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، والذي ما معه هدي 
األفضل أن حيرم بالعمرة فيطوف ويسعى ويقصر وحيل ، مث حيرم بـاحلج يف  

  . اليوم الثامن من ذي احلجة هذه السنة 
  

   
  يصح التمتع والقران من أهل مكة 

س: هل جيب اهلدي على أهل مكة ملن أحرم منهم باحلج فقط ، وهل يصح يف 
   )٢(حقهم التمتع أم القران يف احلج ؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل ؟ 

                                           
  هـ ١٠/١٢/١٤١٨بتاريخ  ١١٥٥١ جريدة (عكاظ) يف العدد )نشر يف ١(
، والبخاري يف (احلج)  ١٢٠٣٩)رواه اإلمام أمحد يف (باقي مسند املكثرين من الصحابة ) مسند أنس بن مالك برقم  ١(

   ١٦٥١باب تقضي احلائض املناسك كلها إال الطواف برقم 
  هـ ١/١٢/١٤١٦يف  ١٥٣٨)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ٢(



   

 

٤٤٠

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  

ج: يصح التمتع والقران من أهل مكة وغريهم لكن ليس على أهل مكة هدي 
هم من أهل اآلفاق القادمني إىل مكة حمرمني بالتمتع أو ، وإمنا اهلدي على غري

القران ؛ لقول اهللا تعاىل : "فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلـدي  
فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك 

اهللا شـديد  ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام واتقوا اهللا واعلمـوا أن  
  .  )١(العقاب " 

  
   )٢(س:  ما هو السبب يف أن أهل مكة ليس هلم من أنواع احلج إال اإلفراد ؟ 

  
ج: احلج فرض على كل من استطاع السبيل إليه من أهل مكة وغريهم بإمجاع 
املسلمني ، وهكذا العمرة فرض يف أصح قويل العلماء على اجلميع ، ولكـن  

متع والقران ، إذا حجوا متمتعني أو قارنني بني أهل مكة ليس عليهم هدي الت
احلج والعمرة ؛ لقول اهللا سبحانه : "فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسـر  
من اهلدي فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة 
اهللا كاملة ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام واتقوا اهللا واعلموا أن 

  . واهللا املوفق  )٣(شديد العقاب " 
  

                                           
   ١٩٦)سورة البقرة ، اآلية  ١(
  )من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من جريدة (املسلمون)  ٢(
   ١٩٦)سورة البقرة ، اآلية  ٣(



   

 

٤٤١

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  القول بنسخ اإلفراد قول باطل  

س: يدعي بعض الناس أن القران واإلفراد قد نسخا بأمر النيب صلى اهللا عليـه  
   )١(وسلم للصحابة بأن يتمتعوا ، فما رأي مساحتكم يف هذا القول ؟ 

  
ـ   اء علـى أن  ج: هذا قول باطل ال أساس له من الصحة ، وقد أمجـع العلم

األنساك ثالثة : اإلفراد والقران والتمتع ، فمن أفرد احلج فإحرامـه صـحيح   
  وحجه صحيح وال فدية عليه ، لكن 

إن فسخه إىل العمرة فهو أفضل يف أصح أقوال أهل العلم ؛ ألن النيب صلى اهللا 
عليه وسلم أمر الذين أحرموا للحج أو قرنوا بني احلج والعمرة وليس معهـم  

جيعلوا إحرامهم عمرة ، فيطوفوا ويسعوا ويقصروا وحيلوا ومل يبطل  هدي أن
صلى اهللا عليه وسلم إحرامهم بل أرشدهم إىل األفضل ، وقد فعل الصـحابة  
ذلك رضي اهللا عنهم وليس ذلك نسخاً إلفراد احلج وإمنا هو إرشاد من النيب 

  وفيق . صلى اهللا عليه وسلم إىل ما هو األفضل واألكمل ، واهللا ويل الت
  

  حكم فسخ اإلحرام  
   )١(س: هل فسخ اإلحرام سنة أم واجب ؟ 

  
  ج: سنة مؤكدة . 

                                           
   ١٢٥ص  ١)نشر يف كتاب (الدعوة) ج ١(
  )من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام  ١(



   

 

٤٤٢

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  

  املشروع ملن أحرم مفرداً أن جيعله عمرة  
س: جئت مع مجاعة للحج وأحرمت مفرداً ومجاعيت يريدون السفر إىل املدينة 

   )١(ة ؟ ، فهل يل أن اذهب إىل املدينة وأرجع ملكة ألداء العمرة بعد أيام قليل
  

ج: إذا حج اإلنسان مع مجاعة وقد احرموا باحلج مفرداً مث سافر معهم للزيارة 
، فإن املشروع له أن جيعل إحرامه عمرة ، ويطوف هلا ويسعى ويقصر مث حيل 
، مث حيرم باحلج يف اليوم الثامن ويكون بذلك متمتعاً ، وعليه هدي التمتع كما 

ك أصحابه يف حجة الوداع الذين ليس معهم أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بذل
  هدي . 

  
  األفضل ملن مل يسق اهلدي أن يفسخ حجه إىل عمرة  

س: ما حكم من نوى احلج باإلفراد مث بعد وصوله إىل مكة قلبه متتعاً فـأتى  
   )٢(بالعمرة مث حتلل منها فماذا عليه ؟ ومىت حيرم باحلج ؟ ومن أين؟ 

  
رم باحلج أو احلج والعمرة مجيعاً فإن األفضـل  ج: هذا هو األفضل إذا قدم احمل

أن جيعلها عمرة ، وهو الذي أمر به النيب صلى اهللا عليه وسلم أصـحابه ملـا   

                                           
هـ ، ويف كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام ١١/١٢/١٤١١يف  ١١)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج ) العدد  ١(

   ١٣٣ص  ١، ويف كتاب (الدعوة) ج ٢٨احلج والعمرة والزيارة ) ص 
  هـ ١٣/١/١٤١٧يف  ١٥٤٣)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ٢(



   

 

٤٤٣

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
قدموا ، بعضهم قارن وبعضهم مفرد باحلج ، وليس معهم هدي ، أمرهم أن 
جيعلوها عمرة ، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا إال من كان معه اهلدي فإنـه  

رامه حىت حيل منهما إن كان قارناً أو من احلج إن كان حمرمـاً  يبقى على إح
  باحلج يوم العيد . 

واملقصود أن من جاء مكة حمرماً باحلج وحده أو باحلج والعمرة مجيعاً يف أشهر 
احلج وليس معه هدي ، فإن السنة أن يفسخ إحرامه إىل عمرة فيطوف ويسعى 

امن من ذي احلجة يف مكانه الذي ويقصر ويتحلل، مث حيرم باحلج يف اليوم الث
  هو مقيم فيه داخل احلرم أو خارجه ويكون متمتعاً وعليه دم التمتع . 

  
  القران ال يفسخ إىل اإلفراد  

س: ما حكم من نوى باحلج متمتعاً وبعد امليقات غري رأيه ولىب باحلج مفـرداً  
   )١(هل عليه هدي ؟

ىل امليقات أنه يتمتع ، وبعد ج: هذا فيه تفصيل ، فإن كان نوى قبل وصوله إ
وصوله إىل امليقات غري نيته وأحرم باحلج وحده فهذا ال حرج عليه وال فدية ، 
أما إن كان لىب بالعمرة واحلج مجيعاً من امليقات أو قبـل امليقـات مث أراد أن   
جيعله حجاً فليس له ذلك ، ولكن ال مانع أن جيعله عمرة أما أن جيعله حجـاً  

ال يفسخ إىل حج ولكن يفسخ إىل عمرة إذا مل يكن معه هدي ؛  فال ، فالقران
ألن ذلك هو الذي أمر به النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه عليـه الصـالة   
والسالم الذين مل يسوقوا اهلدي يف حجة الوداع ، فإذا أحرم ما مجيعاً مـن  

                                           
  هـ ١٣/١/١٤١٧يف  ١٥٤٣)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ١(



   

 

٤٤٤

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
جيعل ذلـك  امليقات مث أراد أن جيعله حجاً مفرداً فليس له ذلك ، ولكن له أن 

عمرة مفردة وهو األفضل له كما تقدم فيطوف ويسعى ويقصر وحيل ، مث يليب 
  باحلج بعد ذلك يف اليوم الثامن من ذي احلجة فيكون متمتعاً . 

  
  حكم من نوى التمتع مث بدا له أن حيرم مفرداً

س: لقد كنت ناوياً أن أحج متمتعاً ولكن عندما قدمت إىل الطائف غـريت  
احلج مفرداً ، فإذا أردت أن أضحي يوم العيد هل ذلك جائز ؟ رأيي ولبيت ب

علماً بأين قصرت شعري يف يوم أربعة ذي احلجة أسال اهللا أن جيزيكم عنـا  
  ؟  )١(خرياً 

ج: إذا أراد احلاج أو غريه أن يضحي ولو كان قد حلق رأسه أو قصر أو قلم 
ن يضحي عن نفسه أظفاره فال حرج عليه يف ذلك ، ولكن عليه إذا عزم على أ

بعد دخول شهر ذي احلجة أن ميتنع من أخذ شيء من الشـعر أو الظفـر أو   
شيء من البشرة حىت يضحي ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : "إذا دخـل  
شهر ذي احلجة وأراد أحدكم أن يضحي فال يأخذ من شعره وال من بشرته 

حه . أما إحرامه بـاحلج  رواه اإلمام مسلم يف صحي )٢(وال من أظفاره شيئاً " 
مفرداً وقد كان نوى أن حيرم بعمرة مث بدا له بعد ما وصل امليقات أن حيـرم  
باحلج فال حرج يف ذلك ، ولكن التمتع بالعمرة إىل احلج أفضـل إذا كـان   

                                           
  هـ ٨/١٢/١٤٠٢رة اليت ألقاها مبىن يف )من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاض ١(
   ١٩٧٧)رواه بنحوه مسلم يف (األضاحي ) باب ي من دخل عليه عشر ذي احلجة .. برقم  ٢(



   

 

٤٤٥

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
قدومه يف أشهر احلج ، أما إذا كان قدومه إىل مكة قبل دخول شهر شوال فإن 

  .  املشروع له أن حيرم بالعمرة فقط
  

  
  من أحرم قارناً وبعد اإلحرام حل

س: ما حكم من احرم باحلج والعمرة قارناً وبعد العمرة حل اإلحرام هل يعترب 
   )١(متمتعاً ؟

ج: نعم إذا أحرم باحلج والعمرة قارناً مث طاف وسعى وقصر وجعلها عمـرة  
  يسمى متمتعاً وعليه دم التمتع . 

  
  اإلحرام بالتمتع له وقت حمدود  

ل للمتمتع وقت حمدود يتمتع فيه ، وهل له أن حيرم باحلج قبـل يـوم   س: ه
   )٢(التروية ؟ 

ج: اإلحرام بالتمتع له وقت حمدود هو : شوال وذو القعدة والعشر األول من 
ذي احلجة، هذه أشهر احلج ، فليس له أن حيرم بالتمتع قبل شوال وال بعد ليلة 

ها فإذا فرغ منها أحـرم بـاحلج   العيد ، ولكن األفضل أن حيرم بالعمرة وحد
وحده هذا هو التمتع الكامل ، وإن أحرم ما مجيعاً مسي متمتعاً ومسي قارناً ، 

                                           
هـ ، ويف جريدة (اجلزيرة ١/١٢/١٤١٨يف  ١٢٧٦٢هـ ، ويف العدد ٢١/١١/١٤١٦)نشر يف جريدة (املدينة) يف  ١(

  هـ ٢٦/١١/١٤١٦) بتاريخ 
هـ ، وجريدة (عكاظ) ٧/١٢/١٤١٦هـ ، وجريدة (الرياض ) يف ٣/١٢/١٤١٥جلزيرة) بتاريخ )نشر يف جريدة (ا ٢(

  هـ ٤/١٢/١٤١٨يف  ١١٥٤٥العدد 



   

 

٤٤٦

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
ويف احلالتني مجيعاً عليه دم يسمى دم التمتع ، وهو ذبيحة واحدة جتـزئ يف  
األضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة ، لقوله تعاىل : "فمن متتع بالعمرة إىل احلج 

فإن عجز صام عشرة أيام ، ثالثة أيام يف احلـج   )١(ر من اهلدي " فما استيس
  وسبعة إذا رجع إىل أهله . 

فلو أحرم بالعمرة يف أول شوال وحل منها صارت املدة بني العمـرة وبـني   
اإلحرام باحلج طويلة إىل ثامن ذي احلجة فاألفضل أن حيرم باحلج يف ثامن ذي 

هللا عليه وسلم بذلك بأمر النيب عليه احلجة ، كما أحرم أصحاب النيب صلى ا
الصالة والسالم ، فإنه أمرهم أن حيلوا من إحرامهم ملا قدموا مفردين بـاحلج  
وبعضهم قدم قارناً بني احلج والعمرة ، فأمرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم أن 
حيلوا إال من كان معه اهلدي ، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا وصاروا متمتعني 

لما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن ، أمرهم أن يهلوا باحلج مـن  بذلك ، ف
منازهلم ، وهذا هو األفضل ، ولو أهل باحلج قبل ذلك يف أول ذي احلجة أو 
قبل ذلك أجزأه وصح ، ولكن األفضل أن يكون إهالله باحلج يف يوم الثامن ، 

  ة والسالم . كما فعله أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم بأمره عليه الصال
  

س: املتمتع هل له وقت حمدود يتمتع فيه ؟ وهل له ألن حيرم قبل يوم التروية 
   )١(أم ال ؟ 

                                           
   ١٩٦)سورة البقرة ، اآلية  ١(
  هـ ٨/١٢/١٤٠٢)من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يف  ١(



   

 

٤٤٧

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
ج: املتمتع إذا طاف وسعى وقصر من عمرته حل له كل شيء مما حرم عليـه  
باإلحرام ، فله أن يأيت زوجته وله أن يتطيب ويلبس املخيط وغري ذلك ممـا  

ع بالعمرة إمنا يكون بعد انسالخ رمضان ، أمـا  حرم عليه باإلحرام ، والتمت
اإلحرام بالعمرة قبل انسالخ رمضان فال يسمى متتعاً وإمنا يسـمى عمـرة .   
والسنة للمتمتع وغريه من احمللني مبكة إذا أرادوا احلج أن حيرموا باحلج يـوم  
الثامن ، كما أحرم أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم باحلج بـأمره عليـه   

  والسالم . الصالة 
  

  الفدية تلزم من متتع بالعمرة إىل احلج  
س: فضيلة الشيخ : ماذا ترون حول من أخذ عمرة بشهر رمضـان املبـارك   
وأراد احلج بنفس العام ، فهل يلزمه الفدي ، وما هي أفضل أنواع النسـك ؟  

)١(   
  

ة ج: من أخذ عمرة يف رمضان مث أحرم باحلج مفرداً يف ذلك العام فإنه ال فدي
عليه ؛ ألن الفدية إمنا تلزم من متتع بالعمرة إىل احلج ؛ لقول اهللا سبحانه وتعاىل 

. والذي أتى بعمرة  )٢(: "فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي " 
يف رمضان مث أحرم باحلج يف أشهره ال يسمى متمتعاً ، وإمنا املتمتع من أحرم 

ل وذو القعدة ، والعشـر األول مـن ذي   بالعمرة يف أشهر احلج وهي : شوا

                                           
  هـ ٢٩/٩/١٤٠٧يف  ٣٥٣٥)نشر يف جريدة اجلزيرة العدد  ١(
   ١٩٦)سورة البقرة ، اآلية  ٢(



   

 

٤٤٨

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
احلجة ، مث أحرم باحلج من عامه ، أو قرن بني احلج والعمرة فهذا هو املتمتع ، 

  وهو الذي عليه الفدية . 
واألفضل ملن أراد احلج ، أن يأيت بعمرة مع حجته ويطوف هلا ويسعى ويقصر 

حلج يف اليـوم  وحيل ، مث حيرم باحلج يف عامه ، واألفضل أن يكون إحرامه با
الثامن من ذي احلجة ، كما أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه بذلك يف 

  حجة الوداع . 
وعلى املتمتع أن يطوف ويسعى حلجه كما طاف وسعى للعمرة ، وال جيزئـه  
سعي العمرة عن سعي احلج عند أكثر أهل العلم ، وهو الصـواب ؛ لداللـة   

  ى اهللا عليه وسلم على ذلك  األحاديث الصحيحة عن رسول اهللا صل
  

س: ما قولكم يف الذي يصوم يف مكة وجيلس إىل وقت احلج مع العلم أنه يف 
   )١(هذه األثناء يسافر إىل جدة ويعود إىل مكة هل عليه فدي ؟ 

  
ج: إذا مل يؤد عمرة بعد رمضان وحج ذلك العام فليس عليه هدي ؛ لكونه مل 

  يتمتع بالعمرة إىل احلج . 
  

                  
حكم من أدى العمرة يف آخر شوال مث عاد بنية احلـج                      

  مفرداً
                                           

  هـ عندما كان رئيسا للجامعة اإلسالمية ٤/٤/١٣٩٢وتاريخ  ٤٠٨٩/١/١)صدر من مكتب مساحته برقم  ١(



   

 

٤٤٩
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 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
س: أديت العمرة أواخر شهر شوال مث عدت بنية احلج مفردا فأرجو إفـاديت  

   )١(عن وضعي هل أعترب متمتعاً وجيب علي اهلدي أم ال؟
جع إىل أهله مث أتى ج: إذا أدى اإلنسان العمرة يف شوال أو يف ذي القعدة مث ر

باحلج مفرداً فاجلمهور على أنه ليس بتمتع وليس عليه هدي ؛ ألنه ذهب إىل 
أهله مث رجع باحلج مفرداً ، وهذا هو املروي عن عمر وابنه رضي اهللا عنهما ، 
وهو قول اجلمهور ، واملروي عن ابن عباس أنه يكون متمتعاً وأن عليه اهلدي 

ة يف أشهر احلج يف سنة واحدة ، أمـا اجلمهـور   ؛ ألنه مجع بني احلج والعمر
فيقولون : إذا رجع إىل أهله ، وبعضهم يقول : إذا سافر مسافة قصر ، مث جاء 
حبج مفرد فليس مبتمتع ، واألظهر واهللا أعلم أن األرجح ما جاء عن عمر وابنه 

من  رضي اهللا عنهما ، أنه إذا رجع إىل أهله فإنه ليس بتمتع وال دم عليه ، وأما
جاء للحج وأدى العمرة مث بقي يف جدة أو الطائف وهو ليس من أهلـهما مث  
أحرم باحلج فهذا متمتع فخروجه إىل الطائف أو جدة أو املدينة ال خيرجه عن 
كونه متمتعاً ؛ ألنه جاء ألدائهما مجيعاً وإمنا سافر إىل جدة أو الطائف حلاجة 

 خيرجه عن كونـه متمتعـاً يف   وكذا من سافر إىل املدينة للزيارة كل ذلك ال
األظهر واألرجح فعليه اهلدي ، هدي التمتع وعليه أن يسعى حلجه كما سعى 

  لعمرته . 
  

                                           
هـ ، ويف كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام احلج ١٤٠٦لشهر ذي القعدة  ٩)نشر يف جملة (رابطة العامل اإلسالمي  ١(

   ٤٠والعمرة والزيارة ) ص 



   

 

٤٥٠

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  حكم متتع من رجع إىل بلده  

س: هذا يسأل ويقول : إذا قدم من الرياض مثالً معتمراً مث رجع إىل الرياض ، 
   )١(ورجع بعدها من الرياض هل يكون متمتعاً ؟ 

  
فيه تفصيل ، إذا قدم إنسان من الرياض مثالً أو من املدينـة أو مـن   ج: هذا 

الطائف متمتعاً بالعمرة ، فطاف وسعى وقصر وحل مث رجع إىل بلده : رجع 
إىل الطائف بلده أو إىل الرياض بلده أو إىل املدينة بلده أو غريها ، مث جاء ملبياً 

م اإلفراد فال يكـون  باحلج ، فهذا حكمه حكم املفرد حكم جميئه األخري حك
عليه دم التمتع ، بل ليس عليه شيء وإمنا يعمل عمل احلج إذا وصـل مكـة   
طاف سبعة أشواط وصلى ركعتني عند املقام أو يف أي مكان من املسـجد مث  
يسعى سبعة أشواط بني الصفا واملروة . هذا يقال له طواف القدوم والسـعي  

مىن وعرفات بإحرامـه ، فـإذا   سعي احلج ، مث يبقى على إحرامه وخيرج إىل 
رجع من عرفات ومزدلفة يوم العيد ليس عليه إال الطـواف فقـط طـواف    
اإلفاضة طواف احلج ، والسعي كفاه األول . وإن قصد مىن رأساً ومل يذهب 
إىل مكة بل قصد مىن مث عرفات فإنه عليه طواف وسعي بعد نزوله من عرفات 

   ومزدلفة ، عليه طواف احلج وسعي احلج .
  

س: أنوي احلج متمتعاً فهل يصح يل االعتمار يف شوال والذهاب إىل أهلي مث 
   )١(الرجوع إىل مكة للحج ؟ 

                                           
  هـ ٨/١٢/١٤٠٢)من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يف  ١(
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ج: ال مانع من ذلك إذا اعتمر الشخص يف شوال مث ذهب إىل أهله مث رجـع  
إىل مكة حمرماً باحلج فال بأس يف ذلك ، وعند اجلمهور ال يكون متمتعاً وليس 

رداً للحج ، وعند ابن عباس يكون متمتعاً ولو ذهب عليه هدي بل يكون مف
إىل أهله ، وعلى هذا ال يكون هذا متمتعاً عند األكثر ، وإن اعترب نفسه متمتعاً 
وأهدى كان أحوط وأحسن ، أما إن رجع حمرماً بالعمرة وحل منها مث أقـام  

لكن حىت حيج ، فهذا متمتع وعمرته األوىل ال جتعله متمتعاً عند اجلمهور ، و
  صار متمتعاً بالعمرة األخرية اليت أداها مث بقي يف مكة حىت حج . 

  
  ال بأس خبروج املتمتع إىل جدة وأمثاهلا ويبقى على متتعه  

س: شخص قصد مكة يف أشهر احلج ومتتع بالعمرة إىل احلج ، فهل جيوز لـه  
اخلروج بعد حتلله من العمرة إىل جدة ، وإن خرج إليها فهل يسقط عنـه دم  
التمتع ، وإذا مل يسقط فهل تكون جدة من حاضر املسـجد احلـرام ؟ وإذا   
اعتربت من حاضر املسجد احلرام فهل على من خرج إليها بعد حتللـه مـن   

   )١(عمرته مث رجع وحج ومل يفد دم آخر لتركه دم التمتع؟
  

ج: ال بأس خبروج املتمتع بعد حتلله من عمرته إىل جدة وغريها من احلـل إذا  
حلاجة لذلك ويبقى عليه دم التمتع إذا كان قدم مكة بنية احلـج ؛ ألن  دعت ا

                                                                                                                     
  هـ ١٤٠٩)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج ) العدد التاسع عام  ١(
  هـ ٢٨/٢/١٣٨٥)صدر من مكتب مساحته عندما كان نائباً لرئيس اجلامعة اإلسالمية على سؤال مؤرخ يف  ١(
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الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ملا قدموا مكة حلجة الوداع وأمر من مل 
يكن معه هدي أن يتحلل ويهدي مل ينههم عن اخلروج من احلرم ومل يقل هلم 

لهدي لبينـه  : من خرج من احلرم سقط عنه اهلدي ، ولو كان ذلك مسقطاً ل
عليه الصالة والسالم ؛ ألن اخلروج البد أن يقع من الناس؛ لكثرم وتنـوع  
احلاجات ، فلما مل ينبههم على هذا األمر علـم أن خـروجهم إىل جـدة    
وأشباهها ال خيرجهم عن كوم متمتعني بالعمرة إىل احلج ، وذهب بعـض  

جـدة والطـائف   العلماء إىل أن خروج املتمتع من مكة إىل مسافة قصـر ك 
وأمثاهلما خيرجه عن كونه متمتعاً ويسقط عنه الدم وجيعل إحرامه بـاحلج يف  
حكم املفرد ، ويف هذا نظر ، والصواب : أن الدم ال يسقط عنه ملا تقـدم ،  
 )١(ولعموم قوله تعاىل : "فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي " 

املذهب ، لكن ورد عن عمر وابنه رضي  وال أعلم دليالً شرعياً يدل على هذا
اهللا عنهما يف حق من رجع إىل وطنه بعد التحلل من العمرة مث رجع إىل مكة 
وأحرم باحلج مفرداً أنه ال دم عليه . ذكر ذلك أبو حممد بن حـزم وغـريه ،   
وهذا وجهه ظاهر ، والقول به قريب السيما وهو قول اخلليفة الراشد عمـر  

د عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ما يدل على وجـوب  رضي اهللا عنه . وور
الدم على من اعتمر يف أشهر احلج وحج من عامه مطلقاً ولو سافر إىل وطنـه  
أو غريه ، لكن قول اجلمهور يوافق ما ورد عن عمر وابنه رضي اهللا عنهما ، 
وتقدم أنه قول قريب ووجهه ظاهر وال مانع من أن يكون خمصصاً لعموم اآلية 

  ة السابقة . الكرمي
                                           

   ١٩٦، اآلية  )سورة البقرة ١(
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ولكن ال ينبغي أن جيعل يف حكمه من قدم إىل مكة قاصداً للحج وهو متمتع 
بالعمرة إىل احلج مث خرج لعارض جلدة أو غريها ومل يرجع إىل وطنـه فـإن   

  بينهما فرقاً واضحاً . واهللا املستعان . 
وأما اعتبار جدة من حاضر املسجد احلرام إذا قلنا ال يسقط الدم عمن ذهب 

ليها فليس بظاهر ، وليس بني القول بعدم سقوط الدم وبني حتديـد املكـان   إ
الذي يعترب سكانه من حاضري املسجد احلرام أو ليسوا منهم ارتباط يف أصح 

  األقوال ، بل هذه مسألة وهذه مسألة أخرى . 
أما ما جيب على من خرج إىل جدة مث عاد وحج ومل يفد ، فالظاهر أنـه ال  

م واحد وهو دم التمتع ، وعليه التوبة واالستغفار عما حصل جيب عليه إال د
من التأخري ، وأما قول من قال : إن على من أخر دم التمتع حىت خرجت أيام 
التشريق إما مطلقاً أو بغري عذر دماً آخر ، فال أعلم له وجهاً شرعياً حيسـن  

  اضحة . االعتماد عليه ، واألصل براءة الذمة فال جيوز شغلها إال حبجة و
  

  ال يسقط اهلدي عن املتمتع بالسفر إىل املدينة
س: بعض الناس يؤدون العمرة يف شوال مث يذهبون إىل املدينة للزيارة وبعـد  

   )١(ذلك سيؤدون احلج مفردين وال يهدون . 
  

                                           
هـ بعنوان ١٥/٢/١٤٠٠)من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها يف اجلامع الكبري بالرياض يف  ١(

  (التحذير من الفنت) 
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ج: جيب على من أدى العمرة يف شوال أو يف ذي القعدة أو يف العشر األول 

مفرداً سواء كان ذلك من ميقات املدينة أو غريه من ذي احلجة مث أحرم باحلج 
أو من داخل مكة أن يهدي هدي التمتع ، وهو : رأس من الغنم أو سبع بدنة 
، أو سبع بقرة مما جيزئ يف األضحية ؛ ألنه واحلال ما ذكر يف حكم املتمتع ، 
 )١(وقد قال اهللا سبحانه : "فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي " 

وال يسقط عنه اهلدي بالسفر إىل املدينة يف أصح قويل العلماء إال إذا رجع إىل 
  بالده مث عاد حبج مفرد فال شيء عليه . 

  
  

  باب حمظورات اإلحرام
  احملرم جيتنب تسعة حمظورات

  )٢(س: ما هي األشياء اليت جيتنبها احملرم ؟ 
جتناب قص الشـعر ،  ج: احملرم جيتنب تسعة حمظورات بينها العلماء وهي : ا

واألظافر ، والطيب ، ولبس املخيط ، وتغطية الرأس ، وقتل الصيد ، واجلماع 
، وعقد النكاح ، ومباشرة النساء كل هذه األشياء مينع منها احملرم حىت يتحلل 
، ويف التحلل األول يباح له مجيع هذه احملظورات ما عدا اجلماع ، فإذا كمل 

  الثاين حل له اجلماع . 
  

                                           
   ١٩٦)سورة البقرة ، اآلية  ١(
  هـ ١١/١٢/١٤٠١يف  ١٠) نشر يف (جملة التوعية اإلسالمية يف احلج) العدد  ٢(
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  حكم من أخذ من شعره بعد اإلحرام جاهالً

س: رجل قام باإلحرام للعمرة وبعد ذلك تذكر أنه جيب أن حيلق شعر اإلبط 
فقام حبلقه بعد اإلحرام مث توجه إىل العمرة نرجو توضيح احلكم ولكم األجر 

   )١(والثواب ؟ 
التـه  ج: حلق اإلبط ال جيب يف اإلحرام وال نتفه ، وإمنا يستحب نتفـه أو إز 

بشيء من املزيالت الطاهرة قبل اإلحرام ، كما يستحب قص الشارب وقلـم  
الظفر وحلق العانة إذا كان كل منها قد يأ لذلك ، وال يلزم أن يكون ذلك 
  عند اإلحرام بل إذا فعل ذلك قبل اإلحرام يف بيته أو يف الطريق كفى ذلك . 

باحلكم الشـرعي ،   وليس على من ذكرت شيء يف حلقه إبطه لكونه جاهالً
ومثل ذلك لو فعل احملرم شيئاً مما ذكرنا بعد اإلحرام ناسياً لقول اهللا عز وجل 

. وملا ثبت عن النيب صـلى اهللا   )٢(: "ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا " 
  عليه وسلم أن اهللا سبحانه قد استجاب هذا الدعاء . 

  

  =	�)(> آ� ا�                                

   )٣(س: ما حكم كد الشعر اخلفيف ممن هو حمرم ، هل فيه حرج ؟ 
ج: احملرم ال يكد شعراً . أما إذا حك شعره أو حك جلده حكاً قليالً بالرفق 
فال حرج . أما أن يكده فيقطع شعراً أو ظفراً أو جلداً فال جيوز ذلك يف حال 

                                           
   ٢٢٧ص  ٢(فتاوى إسالمية) مجع الشيخ حممد املسند ج )نشرت يف كتاب ١(
    ٢٨٦)سورة البقرة ، اآلية  ٢(
  هـ  ١٤٠٢)من األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يوم التروية سنة  ٣(
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وال يتطيـب وال يغطـي   اإلحرام ، فاملسلم إذا أحرم ال يقطع شعراً وال ظفراً 

رأسه بعمامة وال بشبهها ، وال يغطي جسده بالقميص وحنـوه ، وال يقتـل   
الصيد ، كل هذه األمور ممنوعة يف حق احملرم ، وال يعقد النكاح ، وال خيطب 
زوجة ، وال يعقد ملوليته وهو حمرم ، كل هذه حمرمة يف اإلحرام، وهكـذا ال  

حىت حيل من إحرامه كل هذه ممنوعـة يف   جيامعها وال يباشر بقبلة وال غريها
  اإلحرام . 

  
س: لقد حجيت أنا وابين وأحرمنا من الطائف ودخلنا مكة صالة الظهر وبقينا 
فيها إىل املغرب ، مث أرغمين ابين على العودة إىل الطائف واملبيت بـه وقـد   

ايل حصل ذلك وبتنا تلك الليلة يف الطائف مث رجعنا إىل مكة يف صباح اليوم الت
ومل حنرم إحراماً جديداً بل اكتفينا بإحرامنا األول ودخلنا احلرم املكي يف اليوم 
نفسه وطفنا طواف القدوم وسعينا مث بتنا تلك الليلة يف مكة مث ذهبنا إىل مىن 
وبقينا فيها يومني وليلة وسرينا يف الليلة الثانية وقبل اخلروج منـها اغتسـلنا   

سنا وبالذات ثويب مع العلم أنه كـان اسـود   ومشطنا رؤوسنا ومل نغري مالب
وأكملت حجي كبقية املسلمني . فما حكم اإلسالم فيما مسعت من دخـول  
مكة بدون إحرام واالكتفاء باإلحرام األول يف اليوم الذي مضى ، وفيما فعلنا 

   )١(يف مىن من غسل ومشط واإلحرام بالثوب األسود ؟ 
  

                                           
  )من برنامج (نور على الدرب ) الشريط الثالث   ١(
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رامكمـا األول بـاق وصـحيح ،    ج: ليس عليكما شيء واحلمد هللا ، إح

وخروجكما إىل الطائف لو تركتموه لكان هو الذي ينبغي ؛ لعدم احلاجة إليه 
لكنه ال يترتب عليه شيء ؛ ألنكما خرجتما قبل إمتام حجكما وأنتما علـى  
إحرامكما فال يضركما ذلك وطوافكما وسعيكما حني رجعتما إىل مكـة مث  

احلج ليس فيه شيء ، أما املشط فإن  خروجكما إىل مىن مث إكمالكما مناسك
كان فيه قطع شعر ، فهذا حمل نظر ، إن كنتما جاهلني فال شيء عليكما ، أما 
إذا كنتما تعلمان أنه ال جيوز قطع الشعر وقطعتما الشعر متعمدين حني املشط 

  فهذا عليكما فيه أحد ثالثة أشياء : 
  إما صوم ثالثة أيام على كل واحد.  -١
مساكني لكل مسكني نصف صاع من متر أو أرز أو غري أو إطعام ستة  -٢

 ذلك من قوت البلد . 

أو ذبح شاة على كل واحد منكما جتزئ يف الضحية ، هذا إذا كنتما  -٣
متعمدين عاملني أنه ال جيوز ، أما إذا كان قطع الشعر حني املشط عن جهل أو 

  عن نسيان فال شيء 
ليس فيه قطع شعر فال  عليكما كما تقدم . وهكذا لو كان جمرد املشط -٤

بأس ، والثوب األسود ال بأس به يف حق الرجل واملرأة ، لكن جيب أن يكون 
لبس الرجل على حال ولبس املرأة على حال ال يتشبه أحدمها باآلخر ، فيكون 

 لباس الرجال على حال ولباس النساء على حال . 
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�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  حكم سقوط الشعر من رأس احملرم

   )١(رمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغماً عنها ؟ س: ماذا تفعل املرأة احمل
  

شعرات عند مسـحه يف   -ذكراً كان أو أنثى–ج: إذا سقط من رأس احملرم 
الوضوء أو عند غسله مل يضره ذلك ، وهكذا لو سقط من حلية الرجـل أو  
شاربه أو من أظافره شيء ال يضره إذا مل يتعمد ذلك ، وإمنا احملظور أن يتعمد 

شعره أو أظافره وهو حمرم، وهكذا املرأة ال تتعمد قطع شيء ، قطع شيء من 
أما شيء  يسقط من غري تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند احلركة فال يضر 

  سقوطها . 
  

                                   
  حكم إزالة اجللد اجلاف للمحرم                             

تعترب من حمظورات اإلحرام ؟ مثل الزائد من س: هل إزالة الزائد من الشفتني 
   )١(اجللد اجلاف

  
ج: ال يأخذ احملرم وال املضحي من بشرته شيء ، وال من شـعره  فـاحملرم   
والذي يريد أن يضحي ال يأخذان من جلدمها وال بشرما شـيئاً ، ال مـن   
 جلدمها يف الوجه وال من جلدمها يف الرجل وال يف اليد وال من غري ذلك حىت

                                           
م ، ويف ١٢/٧/١٩٨٨يف  ٣٥١٤لشرق األوسط) العـدد  ، ويف جريدة (ا ١٢٩ص  ١)نشر يف كتاب (الدعوة) ج ١(

  هـ ٤/١٢/١٤١٧يف  ٨٧٠١، ويف جريدة (اليوم) العدد  ٦كتاب (فتاوى تتعلق باحلج والعمرة والزيارة ) لسماحته ص 
  هـ  ١٤٠٢)من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يوم التروية عام  ١(
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�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
حيل احملرم من إحرامه التحلل األول ، وحىت يضحي املضحي ، وإمنا حيرم ذلك 
على املضحي بعد دخول عشر ذي احلجة إىل أن يضحي ، إذا كان يضـحي  
عن نفسه أو عن نفسه وأهل بيته ، وال حيرم على أهل بيته شيء من ذلك يف 

ل املال مـن  أصح قويل العلماء ، وإمنا حيرم ذلك على املضحي نفسه الذي بذ
حني أراد الضحية بعد دخول الشهر إىل أن يذحبها ، أما الوكيل عن غريه فال 
حيرم عليه شيء من ذلك كالوصي وناظر الوقف وحنومها ؛ ألن كالً من هؤالء 

  ليس مبضح وإمنا هو وكيل ، واهللا املوفق . 
  

  ضابط تغطية الرأس للمحرم

 لو محل على رأسه بعض متاعه س: ما الضابط يف تغطية الرأس للمحرم ، مبعىن
   )١(، هل ذلك يعد من تغطية الرأس ؟ 

  
ج: محل بعض املتاع على الرأس ال يعد من التغطية املمنوعة إذا مل يفعل ذلك 
حيلة ، وإمنا التغطية احملرمة هي : ما يغطى به الرأس عادة كالعمامة والقلنسوة 

حنو ذلك . أما محل املتاع ، وحنو ذلك مما يغطى به الرأس وكالرداء والبشت و
فليس من الغطاء احملرم كحمل الطعام وحنوه إذا مل يفعل ذلك احملرم حيلـة ؛  
  ألن اهللا سبحانه قد حرم على عباده التحيل لفعل ما حرم ، واهللا ويل التوفيق . 

  

                                           
  هـ  ٢١/١١/١٤١٨يف  ١٦٣٤ة) العدد )نشر يف جملة (الدعو ١(
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س: هل جيوز للمحرم أن يستعمل الشمسية دون أن متس رأسه نظراً حلـرارة  

   )١(الشمس ؟
  

رج على احملرم أن يستعمل الشمسية اتقاء للشمس كما يسـتظل يف  ج: ال ح
  اخليمة وسقف السيارة . وفق اهللا اجلميع . 

  
س: مساحة الشيخ ، لبست طاقية وأنا حمرم يف احلج املاضي ، ومل أكن أعرف 
فهل علي فدية وإذا كان كذلك ومل يكن معي مثنها فماذا أفعل ؟ جزاكم اهللا 

   )١(خرياً ؟ 
  

اهللا واحلمد هللا ، إذا كنت جاهالً فوضعت غترة أو طاقية على رأسك  ج: بسم
  أو كنت ناسياً فليس عليك شيء واحلمد هللا . 

  

  

  حكم استخدام الكمامات للمحرم

س: هل تعترب الكمامات اليت يستعملها الطبيب يف عمله ويضعها على فمـه  
   )٢(اً ؟ وأنفه يف حكم تغطية الوجه للمحرم ، أفيدونا جزاكم اهللا خري

                                           
  هـ ٣/١١/١٤١٣)سؤال مقدم من األخ ب. ب. ص . أجاب عنه مساحته بتاريخ  ١(
  هـ  ١٣/٥/١٤١٤يف  ١٤١٤)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ١(
  هـ ١٤١٨)سؤال موجه لسماحته يف حج عام  ٢(



   

 

٤٦١

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  

ج: نعم ال ينبغي وال جيوز هذا ؛ ألنه غطى حوايل نصف الوجه والرسـول  
يعين للمحـرم   )١(صلى اهللا عليه وسلم قال : "ال ختمروا رأسه وال وجهه " 

  الذي وقصته راحلته . 
  

  حتديد املخيط من اللباس للمحرم

عملة اآلن س: ما هو حتديد املخيط من اللباس ، وهل جيوز لبس السراويل املست
   )٢(حتت اإلحرام ؟ 

ج: ال جيوز للمحرم حبج أو عمرة أن يلبس السراويل وال غريها من املخيط ، 
على البدن كله أو نصفه األعلى كالفنيلـة وحنوهـا ، أو نصـفه األسـفل     
كالسراويل ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا سئل عما يلبس احملرم قال : 

ائم وال السراويل وال الربانس وال اخلفاف إال أحد "ال يلبس القميص وال العم
متفق عليـه   )٣(ال جيد نعلني فيلبس اخلفني . وليقطعهما  أسفل من الكعبني " 

من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما ، وذا يعلم السائل ما هـو املخـيط   
املمنوع يف حق احملرم الذكر ، ويتضح باحلديث املذكور أن املراد باملخيط ما 

يط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص ، أو نصفه األعلى كالفنيلة ، أو خ

                                           
م يف (احلج) باب ما يفعل باحملرم إذا مات برقم ، ومسل ١٢٦٥)رواه البخاري يف (اجلنائز) باب الكفن يف ثوبني برقم  ١(

١٢٠٦    
    ١٧٣ص  ٢)نشر يف كتاب (الدعوة) ج ٢(
، ومسلم يف (احلج) باب ما يباح للمحـرم   ١٥٤٢)رواه البخاري يف (احلج) باب ما ال يلبس احملرم من الثياب برقم  ٣(

    ١١٧٧حبج وعمرة وما ال يباح برقم 
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نصفه األسفل كالسراويل ، ويلحق بذلك ما خياط أو ينسج على قدر اليـد  
كالقفاز أو الرجل كاخلف . لكن جيوز للرجل أن يلبس اخلف عند عدم النعل 

 عنهما أن ، وال يلزمه القطع على الصحيح ؛ ملا ثبت عن ابن عباس رضي اهللا
النيب صلى اهللا عليه وسلم خطب الناس بعرفات يف حجة الوداع فقال : "من 

متفـق   )١(مل جيد إزاراً فليلبس السراويل ومن مل جيد النعلني فليلبس اخلفني" 
على صحته . ومل يأمر بقطعهما فدل على نسخ القطع املذكور يف حديث ابن 

ضي اهللا عنهما الذي أمر فيـه  عمر رضي اهللا عنهما ؛ ألن حديث ابن عمر ر
بالقطع كان متقدماً واألمر بلبس اخلف دون قطع كان يف خطبته صـلى اهللا  

  عليه وسلم يوم عرفة بعد ذلك . واهللا املوفق 
  

  

  جيوز خياط ثياب اإلحرام إذا متزقت

س: إذا كان اإلنسان حمرماً باحلج أو العمرة ، ومتزق إحرامه بسبب سـقوطه  
   )٢(ز له أن خييطه أم ال ؟ على األرض فهل جيو

  
ج: له أن خييطه وله أن يبدله بغريه واألمر يف ذلك واسع حبمد اهللا ، واملخيط 
املنهي عنه هو الذي حييط بالبدن كله كالقميص والفنيلة وأشباه ذلك ، أمـا  

                                           
، ومسلم يف (احلج) باب ما يباح للمحرم حبـج أو   ١٨٤١لبس اخلفني للمحرم برقم  )رواه البخاري يف (احلج) باب ١(

    ١١٧٩عمرة برقم 
  )من برنامج (نور على الدرب)  ٢(
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املخيط الذي يكون يف اإلزار أو يف الرداء لكونه مكوناً من قطعتني أو أكثر ، 

بعض فال حرج فيه ، وهكذا لو حصل به شـق أو خـرق    خيط بعضهما يف
  فخاطه أو رقعه فال بأس يف ذلك . 

  
س: إذا لبس احملرم أو احملرمة نعلني أو شراباً سواء كان جاهالً أو عاملاً أو ناسياً 

   )١(فهل يبطل إحرامه بشيء من ذلك ؟ 
  

وسلم أنه قال ج: السنة أن حيرم الذكر يف نعلني ؛ ألنه جاء عنه صلى اهللا عليه 
فاألفضل أن حيرم يف نعلني حىت  )٢(: "ليحرم أحدكم يف إزار ورداء ونعلني " 

يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد ، فإن مل حيرم يف نعلني فال حرج عليه ، 
فإن مل جيد نعلني جاز له أن حيرم يف خفني . وهل يقطعهمـا أم ال ؟ علـى   

صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : "من مل خالف بني أهل العلم ، وقد ثبت عنه 
. وجاء عنـه يف   )٣(جيد نعلني فليلبس خفني وليقطعهما أسفل من الكعبني " 

خطبته يف حجة الوداع يف عرفات أنه أمر من مل جيد نعلني أن يلبس اخلفـني  
ومل يأمر بقطعهما ، فاختلف العلماء يف ذلك فقال بعضهم : إن األمـر األول  

  بس من دون قطع . منسوخ فله أن يل
                                           

هـ ، ويف كتاب ١٤٠٤يف عام  ٣هـ ، والعدد ١٤٠٠يف عام  ١١)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج) العدد  ١(
، ويف جملة (رابطة العامل اإلسالمي) لشهر ذي القعـدة   ٢٢والزيارة) لسماحته ص  (فتاوى وأحكام تتعلق باحلج والعمرة

    ٦٠هـ ص ١٤٠٦عام 
    ٤٨٨١)رواه اإلمام أمحد يف (مسند املكثرين من الصحابة) مسند عبد اهللا بن عمر برقم  ٢(
حلج ) باب ما يباح للمحرم ، ومسلم يف (ا ١٥٤٢)رواه البخاري يف (احلج) باب ما ال يلبس احملرم من الثياب برقم  ٣(

    ١١٧٧حبج وعمرة وما ال يباح برقم 
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وقال آخرون ليس مبنسوخ ولكنه للندب ال للوجوب ، بدليل سكوته عنه يف 
عرفات . واألرجح إن شاء اهللا أن القطع منسوخ ؛ ألن النيب صلى اهللا عليـه  
وسلم خطب الناس يف عرفات وقد حضر خطبته اجلمع الغفري من الناس مـن  

ينة اليت أمر فيها بالقطع . فلو كان احلاضرة والبادية ممن مل حيضر خطبته يف املد
القطع واجباً أو مشروعاً لبينه لألمة ، فلما سكت عن ذلك يف عرفـات دل  
على أنه منسوخ ، وأن اهللا جل وعال عفا وسامح العباد عن القطع؛ ملا فيه من 

  إفساد اخلف . 
 أما املرأة فال حرج عليها إذا لبست اخلفني أو الشراب ؛ ألا عورة ، ولكـن 
متنع من شيئني : من النقاب ومن القفازين ؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
ى احملرمة عن ذلك ، فقال : "ال تنتقب املرأة وال تلبس القفازين " والنقاب 
هو الشيء الذي يصنع للوجه كالربقع فال تلبسه وهي حمرمة ، ولكن جيب أن 

؛ ألن وجهها عورة ، فإذا تغطي وجهها مبا تشاء عند وجود الرجال األجانب 
كانت بعيد عن الرجال كشفت وجهها وال جيوز هلا أن تضع عليه النقاب وال 
الربقع ، وال جيوز هلا أن تلبس القفازين ، ومها غشاءان يصنعان لليدين فـال  
تلبسهما احملرمة وال احملرم ، ولكن تغطي يديها ووجهها عند احلاجـة بغـري   

عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت : "كنا وحنن  النقاب والقفازين ؛ ملا ثبت
مع النيب صلى اهللا عليه وسلم حمرمات إذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا جلباا 

  واهللا ويل التوفيق .  )١(على وجهها فإذا بعدوا منا كشفنا " 

                                           
، وأبو داود يف (املناسك) باب احملرمـة   ٢٣٥٠١)رواه اإلمام أمحد يف (مسند األنصار) حديث السيدة عائشة برقم  ١(

   ١٨٣٣تغطي وجهها برقم 
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  حكم من وقف بعرفة مبالبسه املخيطة
ني به ، أنا منعين رؤسـائي يف  س: فضيلة الشيخ أفادنا اهللا بعلمك ونفع املسلم

العمل من اإلحرام وقد جئت هنا للملكة للعمل عندهم وقـد أفتـاين أحـد    
املشايخ بأن أقف يف عرفة مبالبسي املخيطة فماذا علي وهل حجيت صـحيحة  
وأنا ال أستطيع ذبح دم وأنا مسافر إىل بلدي ؟ فماذا جيب علي من الصيام هنا 

   )١(؟ وماذا جيب علي يف بلدي ؟ 
  

ج: إذا كنت عامالً ومل يأذنوا لك فال حترم أما إذا مسحوا لك باإلحرام فـال  
بأس ، أما إذا كنت عامالً عند أحد تشتغل عنده فليس لك احلج بغري إذم ؛ 
ألنك مربوط بعملهم مستأجر فعليك أن تكمل ما بينك وبينهم فاملسـلمون  

ا إذا مسحوا لك أن حتج فال أم )٢(على شروطهم واهللا يقول : "أوفوا بالعقود " 
باس وحتج كما حيج املسلمون تكشف رأسك، تلـبس اإلزار والـرداء ، وال   
تلبس املخيط بل تلبس إزاراً ورداًء وتكشف رأسك ، أما كونك حتج وهم ما 
أذنوا لك فهذا يعترب معصية ، وإن كنت حججت صح احلج ، لكنك عصيت 

أذنوا لـك ، وإذا كنـت    ربك يف هذا ؛ ألنك ضيعت بعض حقهم إال إذا
حججت وأنت البس على رأسك العمامة أو املخيط على بـدنك فعليـك   
الكفارة مع التوبة إىل اهللا  والكفارة هي إطعام ستة مساكني أو صيام ثالثة أيام 

                                           
  هـ  ٢٨/١٢/١٤١٨)سؤال موجه إىل مساحته بعد الدرس الذي ألقاه يف املسجد احلرام يف  ١(
    ١)سورة املائدة ، اآلية  ٢(



   

 

٤٦٦

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
أو ذبح شاة عن تغطية الرأس ومثلها عن لبس املخيط على البدن ، إطعام ستة 

ف تقريباً ، أو صيام ثالثة أيام ، مساكني لكل مسكني نصف صاع كيلو ونص
أو ذبح شاة جتزئ يف الضحية للفقراء يف احلرم عما جعلت على رأسك مـن  
اللباس ، وعما جعلت على بدنك من اللباس ، عن الرأس كفارة وعن البـدن  

  كفارة . اهللا يهدينا وإياكم واملسلمني . 
  
  

  امهحكم من سافر يف مهمة عاجلة فخلع مالبس اإلحرام بعد إحر

س: رجل لبس مالبس اإلحرام بعد أن اغتسل وتطيب مث استدعي للسـفر يف  
   )١(مهمة عاجلة فخلع مالبسه فماذا يكون عليه ؟ 

  
ج: هذا السؤال فيه تفصيل ، فإن كان الرجل املذكور قد أحرم بالنسك بعد 
لبسه مالبس اإلحرام ، أي نوى الدخول يف احلج أو العمرة مث رجع عن ذلك 

البس اإلحرام من أجل املهمة املذكورة فهذا مل يزل حمرماً ، وعليـه  ؛ فخلع م
أن يعيد مالبس اإلحرام ويتوجه إىل مكة من حني يعلم حكم الشرع يف ذلك 
إلكماله نسكه من حج أو عمرة ، وال كفارة عليه عما فعل إن كان جاهالً ، 

منا لـبس  أما إن كان حني خلعه مالبس اإلحرام مل ينو الدخول يف النسك وإ
مالبس اإلحرام استعداداً لذلك مث خلع املالبس من أجل املهمة قبل أن ينوي 

                                           
  هـ ١٤١٩/شوال ١٨يف  ١٦٧٨)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ١(
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الدخول يف النسك من حج أو عمرة فال شيء عليه ؛ ألنه حني خلع املالبس 

  واحلال ما ذكر ليس مبحرم . واهللا أعلم . 
  
  >0
  �AB ا��9ام 
� ا%)�ام @ )�ج 

احلاج احملرم ، ليحفظ فيه نقوده ،  س: ما حكم لبس اهلميان (الكمر) من قبل
   )١(هل جيوز له ذلك أم يعترب خميطاً ال جيوز لبسه ؟ 

ج: لبس الكمر وحنوه ال حرج فيه ، وكذلك احلزام أو املنديل لـربط إزاره  
  وحفظ حاجته من النقود وغريها ، وباهللا التوفيق . 

  
  

� ����3م-�Mا� N%� '(ح  

   )٢(س: ما حكم لبس الساعة للمحرم ؟ 
  

  ج: لبس الساعة مثل لبس اخلامت ال حرج فيه إن شاء اهللا . 
  

  حكم وضع الطيب على مالبس اإلحرام

س: ما حكم وضع احلاج الطيب على مالبس اإلحرام قبل عقد النية والتلبية ؟ 
)١(   

                                           
  هـ  ٥/١٢/١٤١٦)من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من (الة العربية) ، ونشر يف جريدة (البالد) بتاريخ  ١(
  هـ  ١٤٠٢يوم التروية سنة )من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن  ٢(
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  ج: ال جيوز للمحرم أن يضع الطيب على الرداء واإلزار ، 
وإبطيه وحنو ذلك ، أما املالبس فـال   وإمنا السنة تطييب البدن كرأسه وحليته

يطيبها عند اإلحرام ؛ لقوله عليه الصالة والسالم : "ال تلبسوا شيئاً من الثياب 
فالسنة أنه يتطيب يف بدنه فقط ، أما مالبـس   )١(مسه الزعفران أو الورس " 

  اإلحرام فال يطيبها وال يلبسها حىت يغسلها أو يغريها . 
  

  لمحرمحكم استعمال الصابون ل

   )٢(س: ما حكم غسل اليدين بصابون معطر مثل اللوكس أثناء اإلحرام ؟ 
ج: ال حرج يف ذلك إن شاء اهللا ؛ ألنه ال يسمى طيباً وال يعتـرب مسـتعمله   
متطيباً لكن لو ترك ذلك واستعمل صابوناً آخر من باب الورع كان أفضـل  

إىل ما ال يريبك "  وأحسن ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : "دع ما يريبك
)٣(   
  
  

                                                                                                                     
هـ ، ويف كتاب (فتاوى إسالمية) مجع الشيخ حممد املسـند  ٩/١١/١٤١٩يف  ١٦٨١)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ١(
    ٢٢٢ص  ٢ج
، ومسلم يف (احلج ) باب ما يباح للمحرم  ١٥٤٢)رواه البخاري يف (احلج) باب ما ال يلبس احملرم من الثياب برقم  ١(

    ١١٧٧ال يباح برقم  حبج أو عمرة وما
  هـ  ١٤٠٢)من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يوم التروية سنة  ٢(
، والنسائي يف (األشـربة)   ٢٥١٨)رواه الترمذي يف (صفة القيامة ) باب منه (ما جاء يف صفة أواين احلوض ) برقم  ٣(

   ٥٧١١باب احلث على ترك الشبهات برقم 
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   )١(س: هل جيوز استعمال الصابون ذي الرائحة للمحرم ؟ 

ج: الصابون ذو الرائحة اجليدة يسمى (املمسك) األقرب واهللا أعلـم هـو   
التسامح فيه وعدم التشديد فيه ، فإن تركه على سبيل االحتياط ألن الرائحـة  

 فاستعماله إلزالة األوساخ فيه ظاهرة فمن باب الورع ومن باب احليطة ، وإال
والدسم وحنو ذلك ال يسمى تطيباً وليس من باب التطيب ، فإذا فعله احملـرم  

  فال أرى عليه شيئاً من الفدية وال أرى عليه بأساً يف ذلك . 
  

س: امرأة حمرمة بالعمرة شربت قهوة يف زعفران قبل أن تكمل العمرة ، هـل  
   )١(لعمرة أم ال ؟ الزعفران من أنواع الطيب وهل خيل با

  
ج: احملرم الذي يشرب القهوة وفيها زعفران يكون قد أساء ؛ ألن الزعفـران  
طيب فال ينبغي استعماله يف القهوة يف حق احملرم كما ال ينبغي اسـتعماله يف  
مالبسه وال يف بدنه وهو حمرم ، فإذا فعل ذلك الرجل احملرم أو املرأة احملرمـة  

ء عليهما ، أما إن تعمد ذلك وهو يعلم أنه حمـرم وال  جهالً أو نسياناً فال شي
جيوز فإنه يتصدق بإطعام ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع من التمر أو 
احلنطة أو يصوم ثالثة أيام أو يذبح شاة كما لو لبس املخيط عمداً أو تطيب 
رة يف بدنه أو ثيابه أو رأسه عمداً وهو يعلم أنه حمرم فإن عليه هذه الفدية  كفا

                                           
    ١٥/١٢/١٤٠٠يف  ١١ر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج) العدد )نش ١(
  هـ  ٤/١٢/١٤٠١يف  ٨)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج) العدد  ١(
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، وهكذا لو قلم أظفاره أو قص من شعره عمداً وهو يعلم أنه حمـرم ، أمـا   

  الناسي أو اجلاهل فال شيء عليه . 
  

  حكم اجلماع قبل التحلل األول

س: هل جيب إعادة احلج على من جامع قبل التحلل األول مع العلم أن حجه 
   )١(حج تطوع ؟ 

ه أن يتمه وعليه أن يقضيه ج: إذا جامع قبل التحلل األول يفسد حجه ، وعلي
بعد ذلك ولو كان حج تطوع كما أفىت بذلك أصحاب النيب صلى اهللا عليـه  
وسلم ، وعليه بدنة يذحبها ويقسمها على الفقراء مبكة املكرمة ، واهللا املستعان 

 .  
  
  

  حكم اجلماع قبل طواف اإلفاضة

  د. وفقه اهللا .  من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم م. ع.
  سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، وبعد : 

هـ وصلكم اهللا داه وما ١/١/١٣٩٤فقد وصلين كتابكم الكرمي املؤرخ يف 
تضمنه من التعزية يف فقيد اجلميع فضيلة الشيخ / حممد األمني الشنقيطي رمحه 

يتغمـده  اهللا فهمته وأسأل اهللا أن جييب دعاءكم وجيرب مصيبة اجلميع فيـه و 

                                           
    ٢٣٢ص  ٢)نشر يف كتاب (فتاوى إسالمية) مجع الشيخ حممد املسند ، ج ١(
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بالرمحة والرضوان ويصلح ذريته وخيلفه على املسلمني بأحسن خلف إنه جواد 

  كرمي . 
  

س: امرأة سافرت إىل اخلميس قبل طواف اإلفاضة فما احلكم وهل لزوجهـا  
   )١(وطؤها ؟ 

  
ج: يلزمها العودة إىل مكة فوراً مع القدرة ألداء طواف اإلفاضة ؛ ألنه ركـن  

مت بالعمرة عند وصوهلا إىل امليقات فذلك أفضل من أركان احلج ، وإن أحر
، فتطوف للعمرة وتسعى مث تطوف حلجها السابق مث تقصـر وحتـل ، وإن   
قدمت طواف احلج على طواف العمرة وسعيها فال بأس ، ولـيس لزوجهـا   
وطؤها حىت تطوف طواف اإلفاضة ؛ ألن الوطء ال جيوز إال بعد احلل الكامل 

بالطواف والسعي ملن عليه سعي والرمي جلمـرة   من احلج وهو ال حيصل إال
  العقبة واحللق أو التقصري . 

                
س: رجل وطئ زوجته قبل طواف اإلفاضة ، فماذا عليه ؟ هل خيرج إىل احلل 

   )٢(من جديد ؟ جزاكم اهللا خرياً . 
  

                                           
  رئيساً للجامعة اإلسالمية   )سؤال مقدم من األخ / م. ع . د. أجاب عنه مساحته عندما كان ١(
  هـ  ١٩/١٢/١٤١٨بتاريخ  ١٦٣٧)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ٢(
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ج: إذا وطئ احلاج زوجته قبل الطواف فقد أخطأ وعليه التوبة إىل اهللا ، وعليه 

ذبح يف مكة ويوزع على الفقراء ، وال يلزمه بذلك الذهاب إىل احلـل ،  دم ي
وإمنا عليه التوبة إىل اهللا والفدية والطواف والسعي إن كان مل يسع وكان قارناً 
أو مفرداً ، أما إذا كان متمتعاً فعليه السعي األول لعمرته ، وعليه السعي الثاين 

  بعد الطواف حلجه . 
  
  

  ملني والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . احلمد هللا رب العا
  مساحة الشيخ الفاضل / عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز حفظك اهللا ورعاك 

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد : 
لقد ذهبت من املنطقة الشرقية (األحساء ) إىل مكة املكرمة وذلـك مبناسـبة   

بارك وأخذت هذه الفرصة حىت آخذ أنا وأهلـي  إجازة عيد شهر رمضان امل
عمرة يف شهر رمضان ، ومن امليقات أحرمنا وذهبنا إىل احلرم املكي مث طفنـا  
وسعينا ، ويف الشوط الثاين من السعي قالت يل زوجيت : لقد نزل علـي دم  
وهو من أثر ربط ، وقالت أيضاً : لقد حسيت بشيء بسيط قبل الدخول إىل 

تأكد منه لكن اآلن ثبت نزول الدم . فأخذا يف احلـال إىل  احلرم وهذا مل أ
إحدى بوابات احلرم وسألت أحد الشيوخ هناك فقال يل : هـي ال تكمـل   
السعي أما أنت فأكمل العمرة ، وأرجو أن تسأل هل عليك كفارة ؟ وكـان  
ذلك يف متام الساعة الثامنة صباحاً . وبعد إكمايل العمرة ذهبـت إىل مقـر   

 احلرم فلم أجد أحداً وقال يل أحد املوجودين : إنه ال يوجد أحـد  الفتوى يف
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اآلن . فأخذت أهلي وذهبت إىل بلدي وقضيت هناك ما بقي من اإلجازة مث 
رجعت إىل املنطقة الشرقية ، وبعد عوديت سألت عن ذلك أحد املشائخ فقال 

زمها إكمال يل : إن زوجيت ال تزال حمرمة وحيرم عليها ما حيرم على احملرم ويل
العمرة ، لذا أرجو من مساحتكم إفاديت عن احلكم الشرعي يف ذلـك ، وإذا  
كانت ال تزال حمرمة فلقد اغتسلت وجامعت ومشـطت شـعرها وقصـت    

  أظافرها . 
فهل هناك كفارة ؟ أو أنه يسقط عنها اإلحرام برتول الدم؟ وهـل يلزمهـا   

العمرة وحدث ذلك بعد  إكمال العمرة ؟ أم أا تعترب معتمرة حيث أا نوت
النية غصباً عنها . وإذا كان البد من إكمال العمرة . فإنين أخربكم بـأنين ال  

،  )١(أستطيع الذهاب ا الوقت احلاضر نظراً لظروف عملي . وبعد املنطقـة  
  هذا وأرجو رأي مساحتكم الشرعي واهللا حيفظكم ويرعاكم . 

  عد : وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته . أما ب
إذا كان الواقع هو ما ذكرت يف السؤال فاملرأة املذكورة ال تزال حمرمة وعليك 
اجتناا حىت تذهب إىل مكة وتطوف وتسعى وتقصر ، بذلك تكمل عمرا ، 
وإذا كنت جامعتها يف هذه املدة فعليها دم جربان فدية تذبح يف مكة للفقراء ، 

التوبة واالستغفار منكما مجيعاً جذع ضأن أو ثين ماعز جيزئ يف األضحية مع 
، وعليها أيضاً أن تأيت بعمرة أخرى من امليقات بدالً من هذه العمـرة الـيت   
فسدت باجلماع ، ونسأل اهللا للجميع اهلداية وقبول التوبة ، ونوصيكما مجيعاً 

                                           
  اململكة العربية السعودية  –)سؤال شخصي مقدم لسماحته من ح. ن. ق . من اإلحساء  ١(
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بعدم التساهل يف أمور الدين وأن تبادر باالستفتاء يف كل ما يشكل عليـك ،  

  ميع التوفيق واهلداية . ونسأل اهللا للج
واخلالصة : أن على زوجتك أن تكمل عمرا بالطواف والسعي والتقصري من 
رأسها ، مث عليها أن تأيت بعمرة أخرى من امليقات إذا كنت قد جامعتها مـع  

  الفدية املذكورة آنفاً ، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . 
  

  بن باز حفظه اهللا .  فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن عبد اهللا
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته : 

استفيت فضيلتكم بسؤايل هذا وهو أنين تزوجت من فتاة ، وهلا عنـدي مـا   
يقارب السنتني ويل منها بنت  فضيلة الشيخ بعدها قامت زوجيت بإخبـاري  
بأا أدت مناسك العمرة مع أهلها وطافت بالبيت احلرام والدورة كانت معها 

فضيلة الشيخ بعدما أخربتين بذلك قمت بطرح هذا السؤال علـى فضـيلة    .
الشيخ / صاحل بن فريج مبحافظة عفيف طالباً الفتوى يف هذا السـؤال تربئـة   
لذمتها ، وهل يلحقها شيء من ذلك ؟ وأجابين جزاه اهللا خرياً بـأن تعيـد   

أن أتزوجها  الزوجة العمرة مرة أخرى . فضيلة الشيخ تأديتها هلذه العمرة قبل
  مبدة أربع سنوات . 

فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن باز أتينا لفضيلتكم للتأكد من األمر وإفتائنا عن 
إجابة هذا السؤال  هذا واهللا حيفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم . والسـالم  

   )١(عليكم ورمحة اهللا وبركاته . 
                                           

  )سؤال شخصي مقدم من / ع. ع . ص . ع   ١(



   

 

٤٧٥

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته وبعد : 

قع هو ما ذكرمت فالواجب عليها أن تذهب إىل مكـة وتطـوف   إذا كان الوا
وتسعى لعمرا وتقصر ، وعليها دم يذبح يف مكة للفقراء عن مجاعك هلا وهي 
حمرمة مل حتل من عمرا ؛ ألن طوافها وهي حائض غري صحيح ، وعليها أن 
تعيد العمرة من امليقات ؛ ألن األوىل فسدت باجلماع ، فيكون الواجب أداء 

عمال العمرة األوىل وهي الطواف والسعي والتقصري مث عمرة ثانية من امليقات أ
، كما أفىت بذلك بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وحيـرم عليـك   

بعد فعلها ما ذكرنا مع التوبة إىل  -أعين عقد النكاح –قرباا حىت جيدد العقد 
والسالم عليكم ورمحة اهللا  اهللا سبحانه من ذلك . وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه ،

  وبركاته . 
  

  

  حكم مزاولة العادة السرية يف احلج

س: منذ سبع سنوات ذهبت أنا وأيب ألداء فريضة احلج وكان عمري وقتـها  
حوايل سبعة عشر عاماً . وعندما كنت مرتدياً اإلحرام وقبل الذهاب من مكة 

مبحظـورات   إىل مىن ألداء مناسك احلج قمت عن جهل مين وعن غري علـم 
اإلحرام مبزاولة العادة السرية ، وبعد ذلك غسلت غسل اجلنابـة وارتـديت   
إحرامي مث ذهبنا إىل مىن وأمتمنا مجيع مناسك احلج واحلمد هللا . فما حكـم  
حجيت اليت هي حجة الفريضة ، والذي جعلين أتأخر عن السؤال طوال هـذه  

  املدة 
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   )١(نكم . هو الغفلة . جزاكم اهللا خرياً ووفقكم وأعا

  
ج: احلج صحيح يف أصح قويل العلماء . وعليك التوبة إىل اهللا من ذلك ؛ ألن 
تعاطي العادة السرية حمرم يف احلج وغريه ، لقول اهللا عز وجل : "والذين هم 
لفروجهم حافظون. إال على أزواجهم أو ما ملكت أميام فإم غري ملومني . 

، وملا فيها من املضار الكـثرية   )٢(دون" فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العا
اليت أوضحها العلماء . نسأل اهللا لنا ولكم اهلداية والتوفيق . وعليك دم يذبح 

  يف مكة للفقراء . 
  

س: إذا احتلم اإلنسان أثناء اإلحرام ما حكمه ؟ وما عليه ؟ جزاكم اهللا خرياً 
)٣(   
  

وأنزل املين فعليه الغسـل وال   ج: بسم اهللا واحلمد هللا ، إذا احتلم يف اإلحرام
شيء عليه ، فإحرامه صحيح وال يضره شيء ؛ ألنه ليس باختياره ، وهكـذا  
الصائم يف رمضان وغريه إذا احتلم صومه صحيح ، ولكن إذا أنـزل املـين   

  يغتسل غسل اجلنابة . 
  

  
                                           

  )من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من (الة العربية)  ١(
   ٧ -٥)سورة املؤمنون ، اآليات  ٢(
  هـ  ١٣/٥/١٤١٤يف  ١٤١٤)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ٣(
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  حكم تغطية املرأة احملرمة لوجهها وكفيها
ها بقفازين عندما تذهب للحج أو س: هل جيوز للمرأة أن تغطي وجهها وكفي

للعمرة وهي بذلك ليست مكرهة بل إن وليها أعطاها حرية اخليار بـني أن  
   )١(تكشف أو تغطي وجهها ؟ أفيدونا جزاكم اهللا خرياً . 

  
ج: املرأة يف اإلحرام ليس هلا أن تغطي وجهها بالنقاب أو بالربقع وليس هلا أن 

يب صلى اهللا عليه وسلم ى عن ذلك فقال تلبس القفازين يف اليدين ؛ ألن الن
عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح فيما يلبس احملرم : "وال تنتقب املرأة 

يعين يف اإلحرام ولكنها تغطي وجهها وكفيها بغـري   )٢(وال تلبس القفازين " 
ذلك من مخار وحنوه جللباا أو عباءا أو حنو ذلك ، أما النقاب وهو ما يصنع 
للوجه فإا ال تلبسه احملرمة ال يف العمرة وال يف احلج ، قالت عائشة رضي اهللا 
عنها : كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع ، وكنا إذا دنا منـا  
الركبان سدلت إحدانا مخارها من على رأسها على وجهها فإذا بعدوا كشفنا 

ي وجهها خبمـار وحنـوه ، ال   ، فاملرأة تفعل هكذا إذا قرب منها رجال تغط
بنقاب مصنوع للوجه وال تغطي يديها بقفازين ولكن بغريمها ، وهكذا الرجل 
احملرم ال يغطي وجهه وال يغطي رأسه بالعمامة وحنوها ، ولكن يغطي يديـه  
بغري قفازين عند احلاجة ، فلو غطى يديه بالرداء أو باإلزار أو بشيء آخر فال 

  .  بأس بذلك ، واملرأة كذلك

                                           
  )من برنامج (نور على الدرب )   ١(
   ١٨٣٨)رواه البخاري يف (احلج) باب ما ينهى من الطيب للمحرم برقم  ٢(
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  األفضل للمرأة أن حترم يف شراب وليس هلا اإلحرام يف قفازين

س: سئل مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفيت عام اململكة العربية 
السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء عن حكم 

، وهل جيوز هلا خلع مـا  والقفازين  -بتشديد الراء –إحرام املرأة يف الشراب 
   )١(أحرمت فيه ؟ 

فرد مساحته قائال: األفضل له إحرامها يف الشراب أو مداس فهذا أفضل هلـا  
  وأستر هلا ، وإن كانت يف مالبس ضافية كفى ذلك . 

وأضاف مساحته : "وإن أحرمت يف شراب مث خلعته فال بأس ، كالرجل حيرم 
لك " بيد أن مساحته أكد أنه : "ليس هلا يف نعلني مث خيلعهما إذا شاء ال يضره ذ

أن حترم يف قفازين " . وعلل ذلك بقوله : "ألن احملرمـة منهيـة أن تلـبس    
القفازين وهكذا النقاب ال تلبسه على وجهها ومثلـه الربقـع وحنـوه ؛ ألن    
الرسول صلى اهللا عليه وسلم اها عن ذلك ، وأكد مساحتـه أن عليهـا أن   

ا على وجهها عند وجود رجال غـري حمارمهـا ويف   تسدل مخارها أو جلبا
  الطواف والسعي . 

واستشهد حبديث عائشة رضي اهللا عنها قال : "كان الركبان ميرون بنا وحنن 
مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلباـا مـن   

  .  رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه " أخرجه أبو داود وابن ماجة

                                           
  هـ  ١٨/١١/١٤١٦)نشر يف جريدة (اجلزيرة) يف  ١(
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أما بالنسبة للرجل فقال مساحة الشيخ ابن باز : "جيوز للرجل لبس اخلفني ولو 
غري مقطوعني على الصحيح ، وقال اجلمهور بقطعهما " . ولكـن مساحتـه   
أضاف : "والصواب أنه ال يلزم قطعهما عند فقد النعلني " . واسـتدل بـأن   

مل جيـد إزاراً   الرسول صلى اهللا عليه وسلم خطب الناس بعرفة فاقل : "مـن 
  متفق  )١(فليلبس السراويل ومن مل جيد نعلني فليلبس اخلفني "

عليه . واختتم مساحة مفيت عام اململكة العربية السعودية إجابته بأن الرسـول  
صلى اهللا عليه وسلم : "مل يأمر بقطعهما فدل ذلك على نسخ األمر بالقطع " 

 .  
  

ج هذا العام ، وتقول : هل أضع س: امرأة لديها ضعف يف البصر ، وتنوي احل
نقاباً يغطي وجهي حبيث تظهر العينان ، مث أضع عليه غطاء ساتراً خفيفاً أمتكن 
من رؤية الطريق من خالله ، فهل علي إمث لو فعلت ذلك ؟ جزاكم اهللا خرياً 

)٢(   
  

ج: ال حرج يف ذلك إال إذا كانت حمرمة فليس هلا ذلك ؛ لقول النيب صلى اهللا 
أ هـ .  )٣(سلم يف حق احملرمة : "وال تنتقب املرأة وال تلبس القفازين" عليه و

                                           
، ومسلم يف (احلج) باب ما يباح للمحرم حبـج أو   ١٨٤١اب لبس اخلفني للمحرم برقم )رواه البخاري يف (احلج) ب ١(

    ١١٧٩عمرة برقم 
  هـ  ٢٣/١١/١٤١٩يف  ١٦٨٣)نشر يف جملة الدعوة العدد  ٢(
   ١٨٣٨)رواه البخاري يف (احلج) باب ما ينهى من الطيب للمحرم برقم  ٣(
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لكن تغطي احملرمة وجهها بغري ذلك كما جاء ذلك يف حديث عائشة رضـي  

  اهللا عنها ، واهللا ويل التوفيق . 
  
  )8 ا��;� ��7 ا��	;�0 �209 و@&� م6 ا�#,&�  

تكاب صـغرية مـن   س: ما حكم حج املصر على املعصية أو املستمر على ار
   )١(الذنوب ؟ 

ج: حجه صحيح إذا كان مسلماً ، لكنه ناقص ويلزمه التوبة إىل اهللا سبحانه 
وتعاىل من مجيع الذنوب والسيما يف وقت احلج ، ويف هذا البلد األمني ، ومن 

  تاب، تاب اهللا عليه ؛ 
لكم تفلحون" لقول اهللا سبحانه وتعاىل : "وتوبوا إىل اهللا مجيعاً أيها املؤمنون لع

، وقوله سبحانه : "يا أيها الذين آمنوا توبوا إىل اهللا توبة نصوحاً عسـى   )٢(
  .  )٣(ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات جتري من حتتها األار " 

والتوبة النصوح هي املشتملة على اإلقالع عن الذنوب واحلذر منها تعظيماً هللا 
ه مع الندم على ما مضى منها والعزم الصادق سبحانه وتعاىل وخوفاً من عقاب

على أال يعود فيها ، ومن متام التوبة رد املظامل إىل أهلها ، وإن كـان هنـاك   
  مظامل يف نفس أو مال أو بشرة أو عرض واستحالل أهلها منها . 

                                           
  هـ  ٢٢/١٢/١٤١٦بتاريخ  ١٥٤٠)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ١(
    ٣١)سورة النور ، اآلية  ٢(
    ٨)سورة التحرمي ، اآلية  ٣(
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وفق اهللا املسلمني ملا فيه صالح قلوم وأعماهلم ، ومن علينا وعليهم مجيعـاً  

  وح من مجيع الذنوب إنه جواد كرمي . بالتوبة النص
                                        

  باب الفدية                                         
  )(> م6 
	� مF9,رات م6 ج!A وا)�                            

   )١(س: هل تدخل احملظورات يف بعضها البعض وتكون هلا كفارة واحدة ؟ 
  

م إذا كانت احملظورات من جنس واحد ، مثل إذا قلم أظفاره ونتـف  ج: نع
إبطه أو لبس املخيط عامداً ، فعليه التوبة وتكفي فدية واحدة وهي : إطعـام  

  ستة مساكني أو صوم ثالثة أيام أو ذبح شاة . 
س: حديث كعب بن عجرة رضي اهللا عنه قال : "حملت إىل رسول اهللا صلى 

ل يتناثر على وجهي . فقال : " ما كنت أرى الوجع بلغ اهللا عليه وسلم والقم
بك ما أرى ، أجتد شاة؟ قلت : ال . قال : فصم ثالثة أيام أو إطعـام سـتة   
مساكني لكل مسكني نصف صاع" متفق عليه . هل هذا احلديث تفسري لآلية 

  )٣(اآلية ؟  )٢(: "فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه"

اآلية املذكورة ويدل جبميع رواياته على التخيري بـني   ج: هذا احلديث يفسر
األصناف الثالثة كما هو ظاهر اآلية الكرمية ، وهي صيام ثالثة أيام ، أو إطعام 

                                           
  هـ  ١٠/١٢/١٤١٨يف  ١١٥٥١)نشر يف جريدة (عكاظ) العدد  ١(
    ١٩٦)سورة البقرة ، اآلية  ٢(
  )سؤال موجه لسماحته يف درس بلوغ املرام  ٣(
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ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع من قوت البلد من متر أو غـريه ، أو  

  ذبح شاة جتزئ يف األضحية . 
  

  حكم من ترك اإلحرام من امليقات

وى العمرة أو احلج ولكنه اجتاز امليقات وأحرم دونه وأمت أعمال س: إنسان ن
   )١(احلج أو العمرة فما الواجب عليه ؟ 

ج: عليه أن يذبح هدياً يوزعه على فقراء احلرم وال يأكل منه إذا جاوز ميقاته 
غري حمرم مث أحرم بعد ذلك وهو ناوٍ العمرة أو احلج حني جـاوز امليقـات ؛   

 عليه وسلم ملا وقت املواقيت ألهل املدينة والشام واليمن لقول النيب صلى اهللا
وجند : "هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج والعمرة ، ومن 

متفق على  )٢(كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حىت أهل مكة من مكة " 
من  صحته ، ويستثىن من ذلك من أراد العمرة من أهل مكة فإنه جيب أن حيرم

احلل ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر عائشة بذلك ملا أرادت العمرة وهي 
  مبكة منه . واهللا ويل التوفيق . 

  

                                           
  دينة املنورة )إجابة صدرت من مكتب مساحته عندما كان رئيساً للجامعة اإلسالمية بامل ١(
، ومسلم يف (احلج) باب مواقيت احلج والعمرة بـرقم   ١٥٢٦)رواه البخاري يف (احلج) باب مهل أهل الشام برقم  ٢(

١١٨١    
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  حكم من أحرمت بالعمرة مث جاءها احليض وسافرت ومل تؤد العمرة

س: امرأة أحرمت للعمرة مث جاءها احليض فخلعت إحرامها وألغت العمـرة  
   )١(وسافرت فما احلكم ؟ 

: هذه املرأة مل تزل يف حكم اإلحرام وخلعها مالبسها اليت أحرمت فيها ال ج
خيرجها عن حكم اإلحرام ، وعليها أن تعود إىل مكة فتكمل عمرا ، وليس 
عليها كفارة عن خلعها مالبسها أو أخذ شيء من أظفارها أو شعرها وعودها 

قبل عودهـا إىل   إىل بالدها إذا كانت جاهلة ، لكن إن كان هلا زوج فوطئها
أداء مناسك العمرة فإا بذلك تفسد عمرا ، ولكن جيب عليها أن تـؤدي  
مناسك العمرة وإن كانت فاسدة ، مث تقضيها بعد ذلك بعمرة أخـرى مـن   
امليقات الذي أحرمت منه باألوىل ، وعليها مع ذلك فدية وهي سبع بدنـة أو  

معز يذبح يف احلرم املكي سبع بقرة ، أو رأس من الغنم جذع أو ضان أو ثين 
  ويوزع بني الفقراء يف احلرم عن فساد عمرا بالوطء  .

وللمرأة أن حترم فيما شاءت من املالبس وليس هلا مالبس خاصة بـاإلحرام  
كما يظن بعض العامة ، لكن األفضل هلا أن تكون مالبس اإلحرام غري مجيلة 

  حىت ال حتصل ا الفتنة ، واهللا أعلم . 
  

  ترك بعض الواجباتفدية 

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم ع. م.ب. غ. وفقه 
  اهللا آمني . 

                                           
  هـ  ١٦/١١/١٤١٩يف  ١٦٨٢)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ١(
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  سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، وبعد : 

هـ وصـلكم اهللا ـداه   ١٧/٢/١٣٩٢وصلين خطابكم الكرمي املؤرخ يف 
مبزدلفة  املتضمن السؤال عما حصل لكم يف احلج وهو أنك وقفت بعرفة وبت

، وأنك حتللت من اإلحرام ومل ترم اجلمار بسبب أنك نسيت صالة الظهـر  
والعصر بعرفة إىل قبيل املغرب ، مث تضايقت نفسك ومل تكمل مناسك احلج ، 

   )١(وتسأل ماذا جيب عليك يف ذلك ؟ 
  

واجلواب : أنك ال تزال حمرماً إىل حني التاريخ ونيتك التحلل من اإلحرام غري 
لعدم توفر شروط التحلل وعليك أن تبادر بلبس مالبس اإلحرام مـن  معتربة 

حني يصلك هذا اجلواب ، وتذهب إىل مكة بنية إكمال احلج فتطوف سـبعة  
أشواط بالكعبة طواف احلج ، وتصلي ركعيت الطواف ، مث تسعى بني الصـفا  
واملروة سعي احلج ، مث حتلق أو تقصر واحللق أفضل إن مل تكن سابقاً حلقت 
أو قصرت بنية احلج ، مث تتحلل وعليك دم عن ترك رمي اجلمـار كلـها إذ   
كنت مل ترم مجرة العقبة يوم العيد أو اجلمار الثالث يوم احلادي عشر والثاين 
عشر وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو ثين من املعز أو جذع من الضأن يذبح يف 

ك عن تركك املبيت احلرم املكي ويوزع بني فقرائه ، وعليك دم آخر مثل ذل
مبىن أيام مىن إذا كنت مل تبت ا يذبح يف احلرم املكي ويوزع بني الفقـراء ،  
وعليك مع ذلك التوبة واالستغفار عما حصل من التقصري بترك الرمي الواجب 

                                           
ألخ ع. م هـ على سـؤال ورد مـن ا  ٢٨/٣/١٣٩٢وتاريخ  ٣٨٦٢/١/١)إجابة صدرت من مكتب مساحته برقم  ١(

  .ب. غ. عندما كان رئيساً للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة .  
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يف وقته واملبيت مبىن إن مل تكن بت ا ، أما الطواف والسعي واحللق فوقتها 

ج أفضل ، وإذا كنت متزوجـاً وجامعـت   موسع ولكن فعلها يف وقت احل
زوجتك فقد أفسدت حجك لكن عليك أن تفعل ما تقدم ؛ ألن احلج الفاسد 

وعليـك   )١(جيب إمتامه كالصحيح ؛ لقوله تعاىل : "وأمتوا احلج والعمرة هللا " 
قضاؤه يف املستقبل حسب االستطاعة ، وعليك بدنة عـن إفسـادك احلـج    

 التحلل تذبح يف احلرم املكي وتوزع بـني  مبجامعتك امرأتك قبل الشروع يف
الفقراء ، إال أن تكون قد رميت اجلمرة يوم العيد أجزأتك شاة بدل البدنة ومل 
يفسد حجك كالذي جامع بعد الطواف قبل أن يكمل حتلله بالرمي أو احللق 
. وفق اهللا اجلميع للفقه يف دينه والثبات عليه ، والسالم علـيكم ورمحـة اهللا   

  .  وبركاته
  
  

حضرة صاحب السماحة والفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا           
  بن باز املوقر . 

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، بعده : 
  أفتنا عظم اهللا أجرك عن األسئلة اآلتية : 

مخسة أشخاص دخلوا احلرم لطواف الوداع فلما طـافوا شـوطاً أو    -١
 خافوا على أنفسهم فصلوا ركعـتني  شوطني حصل عليهم زحام شديد حىت

ودعوا وخرجوا ومل يكملوا طواف الوداع ظناً منهم أن الطواف غري واجب 
                                           

    ١٩٦)سورة البقرة ، اآلية  ١(
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عليهم فماذا جيب عليهم ، وإذا وجب عليهم دم فهل جيوز ذحبـه وأكلـه يف   
بلدهم أم البد من ذحبه يف مكة وهل إذا لزم أحد دم هل هو على الفـور أم  

  على التراخي . 
فلما وصل إىل امليقات أحرم بالعمرة متمتعاً فلما قدم  رجل حج فريضة -٢

مكة سعى وقصر قبل طواف القدوم مث طاف ولبس ثيابه ، ويف اليوم الثـامن  
أحرم باحلج مع الناس ومل حيصل عليه خلل حيث قد فهم من فعل النـاس أن  
الطواف هو األول والسعي بعده ، وأما فعله بالعمرة فجهالً منـه بـاحلكم   

ن معه زوجته وحجها فرضها وهذا احلج املذكور له عدة سنوات وقد ويذكر أ
حج الرجل بعده مرة دون زوجته فأرجو توضيح احلكم عظم اهللا أجـركم .  

)١(  
  

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم الشيخ م. ع. ع. 
  سلمه اهللا وتواله آمني .

  ه : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، بعد
هـ وصل وصلكم اهللا ـداه ، ومـا   ٩/١/١٣٨٨كتابكم الكرمي املؤرخ يف 

  تضمنه من السؤالني كان معلوماً : 

                                           
هـ على سؤالني وردا مـن األخ م . ع . ع .  ١٩/١/١٣٨٨وتاريخ  ١٠٢)إجابة صدرت من مكتب مساحته برقم  ١(

  عندما كان نائباً لرئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة . 
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عن مجاعة شرعوا يف طواف الوداع فلما طافوا شوطاً أو  السؤال األول :

شوطني اشتد عليهم الزحام فقطعوا الطواف مث صلوا ركعتني مث خرجوا ظناً 
  منهم أنه غري واجب .

واب : هؤالء اجلماعة حسب األدلة الشرعية على كل واحد منهم فديـة  واجل
وهي سبع بدنة أو سبع بقرة أو جذع ضأن أو ثين معز ألن الراجح يف طواف 
الوداع أنه واجب ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر به وى عن النفري قبله 

أو نسـيه   ، وصح عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال : "من ترك نسكاً
فليهرق دماً " وهذا اهلدي يذبح يف مكة ويقسم على فقراء احلرم كما نـص  
على ذلك أهل العلم احتجاجاً بقوله سبحانه : "ذلك ومن يعظم شـعائر اهللا  
فإا من تقوى القلوب . لكم فيها منافع إىل أجل مسمى مث حملها إىل البيـت  

، وهو  )٢(: "هدياً بالغ الكعبة" ، وبقوله سبحانه يف جزاء الصيد  )١(العتيق " 
واجب على الفور ، ألن األدلة الشرعية قد دلت على أن األوامر على الفـور  
إال ما نص الشرع على التوسيع فيه وذلك أبلغ يف االمتثال وأبعد من خطـر  

  الترك أو النسيان . 
  

متمتع بالعمرة إىل احلج فلما دخل مكة سعى وقصر قبل  السؤال الثاين :
  واف مث طاف مث حل مث حج .الط

                                           
     ٣٢،٣٣)سورة احلج ، اآليتان  ١(
    ٩٥)سورة املائدة ، اآلية  ٢(
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واجلواب : هذه املسألة فيها خالف بني العلماء ، واألقرب إن شـاء اهللا أن  
عمرته صحيحة ؛ ألنه ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل يف حجـة  

أخرجـه أبـو داود يف    )١(الوداع عمن سعى قبل الطواف فقال : "ال حرج" 
بل متام العمرة ومل يقصر بعد ذلك فهـذا  سننه بإسناد جيد ، أما كونه قصر ق

جيرب بدم ، ألن التقصري نسك واجب يف العمرة بعد الطواف والسـعي وقـد   
تركه فينبغي أن يفدي عن ذلك فدياً كاهلدي املذكور يف جواب السؤال األول 
يذبح يف مكة ويوزع بني فقرائها ، وينبغي أيضاً أن يفدي عن تقصريه الـذي  

الً منه بأحد ثالثة أشياء : إما صيام ثالثة أيام أو إطعـام  وقع يف غري حمله جه
ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع من التمر أو احلنطة أو األرز أو الشعري 
، أو ذبح شاة على ما يف حديث كعب بن عجرة ؛ لكونه فعل مـا خيـالف   
الشرع وكان يف إمكانه أن يسأل أهل العلم قبل أن يقدم على عمله هـذا ،  

ام والنسك حملهما مكة ، أما الصيام ففي كل مكان ، واهللا سـبحانه  واإلطع
  وتعاىل أعلم ، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه . 

  
  

س: سائلة تسأل وتقول : لقد أديت فريضة احلج قبل مخس سنوات ولكين مل 
جنا مـن  أرم إال يف املرة األوىل أي رميت ليلة العيد قبل الفجر حيث إننا خر

مزدلفة بعد منتصف الليل خوفاً من الزحام ، مث إنين رميت احلصيات وال أعلم 
هل وقعت يف احلوض أم طاشت عنه ومل تقع ، وكان وقتها الزحام شـديداً  

                                           
    ٢٠١٥)رواه أبو داود يف (املناسك) باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء يف حجه برقم  ١(
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وكنت يف ذلك الوقت جاهلة أنه جيب أن تقع احلصيات يف احلوض ، كمـا  

 الرمي عين وذلك خوفاً أنين مل أرم يف اليوم الثاين والثالث وإمنا وكلت أخي يف
من الزحام فقط ، كما أنين كنت جاهلة أنه على املرأة أن ترمي بنفسـها وال  
توكل إال لعجزها عن ذلك . أفيدوين بالذي جيب علي يف رميي للحصـيات  
حينما كنت ال أعلم هل كانت تقع يف احلوض أم كانت تطيش عنه ، ومـا  

اليوم الثاين والثالث هل جيـب   الذي جيب علي يف توكيلي ألخي يف الرمي يف
   )١(علي فدية أم ماذا جزاكم اهللا خرياً ؟ 

  
ج: عليك عن مجيع ذلك ذبيحة واحدة عن ترك الرمي يف اليوم الثاين والثالث 
وأنت قادرة، وعن رمي اليوم األول الذي شككت هل وصلت اجلمرات على 

ذع من الضأن أو احلوض أم ال ، واملقصود أن عليك دماً واحداً وهو ذبيحة ج
ثين من املعز كالضحية يذبح يف مكة للفقراء عن ترك هذا الواجب ؛ ألنه البد 

  من العلم بوقوع احلصى يف املرمى أو غلبة الظن بذلك . 
  

  من حترك من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم مع التوبة إىل اهللا

لفـة  س: وقفت بعرفة حىت قبيل املغرب ورأيت احلجاج يتحركـون إىل مزد 
فسرت معهم ، وقد نبهين أحد احلجاج بعدم املسري اآلن ولكـنين مل أمسـع   

   )٢(كالمه ، فهل حجي صحيح ؟ أو ماذا علي ؟ أفيدوين جزاكم اهللا خرياً . 
                                           

  )من برنامج (نور على الدرب)  ١(
  هـ  ٢٩/١٢/١٤١٩يف  ١٦٨٧)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ٢(
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ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرت يف السؤال ومل ترجع إىل عرفة بعد الغروب 
 اهللا من ذلك . وفـق اهللا  فعليك دم يذبح يف مىن أو مكة للفقراء مع التوبة إىل

  اجلميع . 
  

  

  حكم إجزاء الفدية الواحدة ملن أخل بواجب أو فعل حمظوراً

س: إذا أخل حاج ببعض واجبات احلج كأن مل حيرم من امليقات أو أخذ شيئاً 
من جسمه كشعر أو ظفر أو غطى رأسه ، هل يكفي لذلك فدية واحدة أم أن 

   )١(مستقلة بذلك ؟ جزاكم اهللا خرياً . كل واجب متروك أو حمظور عليه فدية 
  

ج: من ترك واجباً من واجبات احلج كاإلحرام من امليقات فعليه دم يذبح يف 
احلرم للفقراء، جيزئ يف األضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة ، فإن مل جيد صام 

  عشرة أيام ، ثالثة أيام يف احلج وسبع إذا رجع إىل أهله . 
ن حمظورات اإلحرام ، مثل قص الشعر أو األظـافر أو  أما من فعل حمظوراً م

لبس املخيط عاملاً بالتحرمي ذاكراً له فعليه فدية ذلك ، وهـي إطعـام سـتة    
مساكني لكل مسكني نصف صاع ، أو ذبح شاة جتـزئ يف األضـحية ، أو   

                                           
  هـ  ٩/١١/١٤١٩يف  ١٦٨١)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ١(
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صيام ثالثة أيام ؛ حلديث كعب بن عجرة الثابت يف ذلك ، فإن كان ناسياً أو 

  يء عليه . واهللا ويل التوفيق . جاهالً فال ش
  

  
  )(> مN OP4 <� 6,اف ا%
 �L ورجI إ�� &KدJ وج مI أه�<

س: رجل مل يطف طواف اإلفاضة ورجع إىل بالده وجامع أهله فماذا عليه ؟ 
)١(   

ج: عليه التوبة إىل اهللا سبحانه وتعاىل ، وعليه ذبيحة تذبح يف مكة للفقراء ، 
اإلفاضة ، وهذا خطأ عظيم عليه التوبة إىل اهللا وعليه أن يرجع ويطوف طواف 

واالستغفار والرجوع إىل مكة لطواف اإلفاضة ، وعليه دم يذبح يف مكة ؛ ألن 
إتيانه زوجته قبل طواف اإلفاضة ال جيوز وفيه دم ، والصواب أنه يكفيه شاة 

  رأس من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة . 
  

  صيد احلرم
  مضاعفة السيئة يف مكة

س: هل تضاعف السيئة يف مكة مثل ما تضاعف احلسنة ؟ وملاذا تضاعف يف 
   )٢(مكة دون غريها ؟ 

                                           
  )من برنامج (نور على الدرب )   ١(
هـ ، ١٤٠٩يف عام  ٩)نشر يف كتاب (فتاوى تتعلق باحلج والعمرة والزيارة) ، ويف جملة (التوعية اإلسالمية ) العدد  ٢(

  هـ  ٤/٩/١٤١٥يف  ٥٢٢هـ ، ويف جريدة (املسلمون ) العدد ٨/١٢/١٤١٦يف  ١٥٣٩ويف جملة (الدعوة) العدد 
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ج: األدلة الشرعية دلت على أن احلسنات تضاغف يف الزمان الفاضل مثـل  
رمضان وعشر ذي احلجة ، واملكان الفاضل كـاحلرمني ، فـإن احلسـنات    

  تضاعف يف مكة مضاعفة كبرية . 
الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : "صالة  وقد جاء يف احلديث

يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام ، وصالة يف 
فدل ذلك على أن  )١(املسجد احلرام أفضل من مائة صالة يف مسجدي هذا" 

الصالة باملسجد احلرام تضاعف مبائة ألف صالة فيما سوى املسجد النبوي ، 
مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم خري من ألف صالة فيما سواه سـوى   ويف

املسجد احلرام ، وبقية األعمال الصاحلة تضاعف ، ولكن مل يرد فيهـا حـد   
حمدود إمنا جاء احلد والبيان يف الصالة ، أما بقية العمال كالصوم واألذكـار  

تضعيف حمـدد ،  وقراءة القرآن والصدقات فال أعلم فيها نصاً ثابتاً يدل على 
وإمنا فيها يف اجلملة ما يدل على مضاعفة األجر وليس فيها حـد حمـدود .   
واحلديث الذي فيه : "من صام رمضان يف مكة كتب له مائة ألف رمضان " 

  حديث ضعيف عند أهل العلم . 
واحلاصل : أن املضاعفة يف احلرم الشريف مبكة ال شك فيها (أعين مضـاعفة  

يف النص فيما نعلم حداً حمدوداً ما عدا الصالة فغـن  احلسنات ) ولكن ليس 
  فيها نصاً يدل على أا مضاعفة مبائة ألف كما سبق . 

أما السيئات فالذي عليه احملققون من أهل العلم أا ال تضاعف من جهة العدد 
، ولكن تضاعف من جهة الكيفية ، أما العدد فال؛ ألن اهللا سبحانه وتعـاىل  

                                           
    ١٥٦٨٥اه اإلمام أمحد يف (أول مسند املدنيني) حديث عبد اهللا بن الزبري بن العوام برقم )رو ١(
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حلسنة فله عشر أمثاهلا ومن جاء بالسيئة فـال جيـزى إال   يقولك "من جاء با

. فالسيئات ال تضاعف من جهة العدد ال يف رمضان وال يف احلرم  )١(مثلها" 
وال يف غريمها ، بل السيئة بواحدة دائماً وهذا من فضـله سـبحانه وتعـاىل    

  وإحسانه . 
مث مـن  ولكن سيئة احلرم وسيئة رمضان وسيئة عشر ذي احلجة أعظم يف اإل

حيث الكيفية ال من جهة العدد ، فسيئة يف مكة أعظم وأكرب وأشد إمثا مـن  
سيئة يف جدة والطائف مثالً، وسيئة يف رمضان وسيئة يف عشر ذي احلجة أشد 
وأعظم من سيئة يف رجب أو شعبان وحنو ذلك ، فهي تضاعف مـن جهـة   

  الكيفية ال من جهة العدد . 
وعدداً بفضل اهللا سبحانه وتعاىل ، ومما يدل أما احلسنات فإا تضاعف كيفية 

على شدة الوعيد يف سيئة احلرم ، وان سيئة احلرم عظيمة وشديدة قـول اهللا  
فهذا يدل على أن  )٢(تعاىل : "ومن يرد فيه بإحلاد بظلم نذقه من عذاب أليم " 
  السيئة يف احلرم عظيمة وحىت اهلم ا فيه هذا الوعيد . 

 باإلحلاد يف احلرم يكون له عذاب أليم ، فكيف حبال من فعل وإذا كان من هم
 اإلحلاد وفعل السيئات واملنكرات يف احلرم ؟ فإن إمثه يكون أكرب من جمرد اهلم
، وهذا كله يدلنا على أن السيئة يف احلرم هلا شأن خطري . وكلمة إحلاد تعـم  

 تعاىل قال : "ومن كل ميل إىل باطل سواء كان يف العقيدة أو غريها ؛ ألن اهللا

                                           
   ١٦٠)سورة األنعام ، اآلية  ١(
    ٢٥)سورة احلج ، اآلية  ٢(
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واإلحلاد هو امليـل   –يرد فيه بإحلاد بظلم" فنكَّر اجلميع ، فإذا أحلد أي إحلاد 

  فإنه متوعد ذا الوعيد .  –عن احلق 
وقد يكون امليل عن العقيدة فيكفر فيكون ذنبه أعظم وإحلاده أكـرب ، وقـد   

الوالدين أو  يكون امليل إىل سيئة من السيئات كشرب اخلمر أو الزنا أو عقوق
أحدها فتكون عقوبته أخف وأقل من عقوبة الكافر . "بظلم" هذا يدل علـى  
أنه إذا كان يرجع إىل الظلم فإن األمر خطري جداً فالظلم يكون يف املعاصي ، 
ويكون يف التعدي على الناس ، ويكون بالشرك باهللا ، فإذا كان إحلاده بظلم 

اإلحلاد ، وإذا كان إحلاده بظلم العباد نفسه باملعاصي أو بالكفر فهذا نوع من 
بالقتل أو الضرب أو أخذ األموال أو السب أو غري ذلك فهذا نـوع آخـر،   
وكله يسمى إحلاداً وكله يسمى ظلماً وصاحبه على خطر عظيم . لكن اإلحلاد 
الذي هو الكفر باهللا واخلروج عن دائرة اإلسالم هو أشدها وأعظمها كما قال 

  . واهللا أعلم .  )١(ن الشرك لظلم عظيم" اهللا سبحانه : "إ
  

  عرفة ليست من احلرم

  
س: امرأة أرادت أن تصلي يف عرفة فضايقها غصن شجرة فقطعته وهي جاهلة 

   )٢(، فما احلكم ؟ أفيدونا بارك اهللا فيكم . 
  

                                           
   ١٣)سورة لقمان ، اآلية  ١(
  هـ  ٨/١٢/١٤١٩يف  ١٢٢٨١)نشر يف جريدة (الندوة) العدد  ٢(
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ج: بسم اهللا واحلمد هللا ، شجر عرفة ليس مبحرم فقطع غصن منها ال يضر ؛ 

  من احلرم فإذا قطع شيء منها فال يضر .  ألن عرفة حالل وليست
  

س: لقد ذهبت والديت إىل احلج وخالل اإلحرام نسـيت فاقتلعـت بعـض    
   )١(الشجريات هل جيوز حجها وماذا جيب عليها اآلن أن تفعل ؟ 

  
ج: هذه املسألة فيها تفصيل : فإذا كان إحرامها من امليقات فالشجر الـذي  

ثل ميقات أهل املدينة وميقات أهل الطـائف  قلعته ال يضر ؛ ألنه ليس حبرم م
(وادي حمرم) وهكذا ميقات اليمن وهكذا ميقات أهل الشام ومصر والعراق 
كلها ليست حبرم ، فما قلع منها من شجر أو نبات فال يضر وليس فيه شيء ، 
أما إن كانت اقتلعت أثناء إحرامها باحلرم وسط احلرم مبكة فهذا خطأ وليس 

وى التوبة إىل اهللا من ذلك ؛ أوالً جلهلها ، وثانياً : ألنه ليس عليها فيه شيء س
  هناك نص واضح يف إجياب قيمة ما يقلع من الشجر أو النبات األخضر. 

  

  حكم قطع غرس بين آدم يف احلرم

   )٢(س: هل غرس بين آدم منهي عن قطعه يف احلرم ؟ 
شجرها النابـت  ج: غرس بين آدم غري داخل يف النهي ، وإمنا النهي عن قطع 

  بغري إنبات اآلدمي ، أما ما كان إنباته من خنل وغريه فمىت شاء قطعه . 

                                           
  هـ  ٤/١٢/١٤٠٨يف  ٨يف احلج) العدد )نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية  ١(
  )من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام   ٢(
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   )١(س: صاحب الغنم إذا أرسل غنمه يرعى يف احلرم ؟ 

  ج: الرعي ليس فيه بأس . 
  

  خصوصية محام مكة واملدينة
   )٢(س: هل هناك خصوصية حلَمام مكة واملدينة ؟ 

ست هناك خصوصية حلمام مكة وال حلمام املدينة سوى أنه ال يصاد وال ج: لي
ينفر مادام يف حدود احلرم لعموم حديث : "إن اهللا حرم مكة فلم حتل ألحـد  
قبلي وال حتل ألحد بعدي ، وإمنا أحلت يل ساعة من ار ، ال خيتلى خالهـا  

خاري ، وقولـه  ، واحلديث رواه الب )٣(وال يعضد شجرها وال ينفر صيدها " 
صلى اهللا عليه وسلم : "إن إبراهيم حرم مكة وإين حرمت املدينة ما بني البتيها 

   )٥(رواه مسلم.  )٤(ال يقطع عضاها وال يصاد صيدها " 

                                           
  )من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام  ١(
  هـ  ١٤١٠)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج) العدد العاشر عام  ٢(
، ومسلم يف (احلج) باب حترمي مكة وصـيدها   ٣١٨٩والفاجر برقم  )رواه البخاري يف (اجلزية) باب إمث الغادر للرب ٣(

   ١٣٥٣برقم 
    ١٣٦٢)رواه مسلم يف (احلج) باب فضل املدينة برقم  ٤(
)ويف محام مكة إذا قتله اجلزاء وهو أن يذبح بدل احلمامة اليت قتلها شاة أو عدهلا صياماً أو إطعاماً ؛ لقول اهللا تعاىل :  ٥(

عمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم حيكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسـاكني  "ومن قتله منكم مت
  أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره " وقد ذكر العلماء أن يف احلمامة شاة .  
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   )١(س: لو قتلت املرأة جرادة أو جرادتني هل عليها كفارة ؟ 
  

ي بقيمته يف حق احملرم وهكذا من قتله ج: إذا قتل اجلراد بغري سبب فإنه يفد
  يف احلرم . 

  
    

  )٢(حكم الفدية يف الصيد بالقتل املتعمد  ؟ 

  س : هل تلزم الفدية يف الصيد بالقتل املتعمد ؟
  

ج: تلزم الفدية من تعمد قتل الصيد وهو حمرم أو قتله يف احلـرم لقـول اهللا   
وأنتم حرم ومن قتلـه مـنكم   سبحانه : " يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد 

  اآلية .  )٣(متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم " 
واجلمهور من أهل العلم أحلقوا املخطئ باملتعمد ؛ ألن اإلتالف عندهم يستوي 
فيه املتعمد وغريه . لكن صريح القرآن يدل على أن الفدية ال تلزم إال املتعمد 

ى بذلك من غري قصد والسيما بعـد  ، وهذا هو األظهر ، وألن احملرم قد يبتل

                                           
  )من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام .  ١(
  بلوغ املرام )من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف درس  ٢(
    ٩٥)سورة املائدة ، اآلية  ٣(
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وجود السيارات وقد قال اهللا سبحانه : "يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكـم  

  .  )١(العسر " 
  
حديث الصعب بن جثامة رضي اهللا عنه أنه أهدى رسول اهللا صلى اهللا  

  عليه وسلم

س: حديث الصعب بن جثامة رضي اهللا عنه أنه أهدى لرسول اهللا صـلى اهللا  
ه وسلم محاراً وحشياً وهو باألبواء أوبودان فرده عليه وقال : "إنا مل نرده علي

متفق عليه . هل هو ناسخ حلديث أيب قتادة رضي اهللا  )٢(عليك إال أنا حرم" 
  عنه يف قصة صيده احلمار الوحشي وهو غري 

حمرم قال : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه وكانوا حمـرمني :  
كم أحد أعانه أو أشار إليه بشيء ؟ "قالوا : ال . قال : "فكلوا ما بقي "هل من

من حلمه " متفق عليه . ألن حديث أيب قتادة يف احلديبية وحديث الصعب يف 
   )٣(الصلح ؟ 

  

                                           
    ١٨٥)سورة البقرة ، اآلية  ١(
، ومسلم يف (احلج) بـاب   ١٨٥٢)رواه البخاري يف (احلج) باب إذا أهدي للمحرم محاراً وحشياً حياً مل يقبل برقم  ٢(

   ١١٩٣حترمي الصيد للمحرم برقم 
  .  )من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام ٣(
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ج: ال تعارض بينهما ؛ ألن أبا قتادة مل يصده للمحرمني ومل يعينوه عليـه .  

ليه وسلم حياً واحملرم ممنوع من الصيد وأما الصعب فقد أهداه للنيب صلى اهللا ع
احلي كما أنه ممنوع من أكل ما صيد من أجله ولو كان صاحبه قد ذحبه ، هذا 
هو اجلمع بني احلديثني ويدل على ذلك أيضاً حديث جابر رضي اهللا عنه أن 
 دصالنيب صلى اهللا عليه وسلم قال : "صيد الرب لكم حالل ما مل تصيدوه أو ي

  . واهللا ويل التوفيق  )١(لكم " 
  

   )٢(س: هل ورد يف بعض الروايات أنه حي ؟ 
  

ج: يف بعض الروايات أنه حي ، ويف بعضها انه أهدي عجز محار أو رجـل  
محار ، ورواية رجل محار أو عجز محار حممولة على أنه صاده من أجل الـنيب  

  عليه الصالة والسالم . 
  

   )٣(اه هلم ؟ س: أبو قتادة هل صاده ألجلهم أم أنه أهد
  

  ج: مل يصده ألجلهم وإمنا أهداه هلم كما تقدم . 
 

                                           
    ١٨٥١)رواه أبو داود يف (املناسك) باب حلم الصيد للمحرم برقم  ١(
  )من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام  ٢(
  )من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام  ٣(
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  الطهارة عند اإلحرام باحلج أو العمرة
س: هل يشترط ملن أراد اإلحرام باحلج أو العمرة أن يكون على طهارة أم ال ؟ 

   )١(أفتونا يا مساحة الشيخ مأجورين 
  

وال يف القران ، فلو أحرم على غري  ج: ليس بشرط ، ال يف العمرة وال يف احلج
طهارة أو هو جنب أو أحرمت املرأة احلائض أو النفساء صح ذلك ، وهلـذا  
حترم احلائض للحج  والعمرة ولكن ال تطوف بالبيت حىت تغتسل ، وهكـذا  
الرجل لو أحرم وهو جنب أو على غري وضوء صح إحرامه ، فيليب ويذكر اهللا 

  وضأ ، فليس من شرط اإلحرام الطهارة . ولكن ال يطوف حىت يغتسل ويت
  

  السنة للمحرم االضطباع يف طواف القدوم
س: املعروف أن كشف الكتف األمين للمحرم ال يكون إال يف طواف القدوم 
، ولكننا نلحظ كثري من احملرمني يكشفوا من حال إحرامهم حـىت انتـهاء   

كم أن مـن  عمرم ، وأكثرهم يصلون وهي مكشوفة . أال تـرون مسـاحت  
املناسب الطلب من أئمة املساجد يف املواقيت أن ينبهوا مثل هؤالء قبل تكبري 

   )٢(للصالة أن يغطوا أكتافهم ؟ 

                                           
حممد املسـند   هـ ، ويف كتاب (فتاوى إسالمية) مجع الشيخ٩/١١/١٤١٩يف  ١٦٨١)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ١(
    ٢٢٢ص  ٢ج
  )من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من (الة العربية)  ٢(
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ج: السنة للمحرم يف طواف القدوم أن يضطبع بردائه ، وهو أن جيعل وسطه 
حتت إبطه األمين ، وطرفيه على عاتقه األيسر ، فإذا فرغ من الطـواف أزال  

ل الرداء على كتفيه قبل أن يصلي ركعيت الطواف ؛ لقول الـنيب  ذلك ، وجع
صلى اهللا عليه وسلم : "ال يصلي أحدكم يف الثوب الواحد ليس على عاتقـه  

، وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنـهم   )١(منه شيء " 
  . كانوا يضعون الرداء على العاتقني يف الصالة وخارجها . واهللا املوفق 

  
س: هل األفضل للمحرم تغطية الكتفني أم الكشف عن أحدمها أثناء اإلحرام ؟ 

)٢(   
  

ج: السنة للمحرم أن جيعل الرداء على كتفيه مجيعاً وجيعل طرفيه على صدره ، 
هذا هو السنة ، وهو الذي فعله النيب صلى اهللا عليه وسـلم ، فـإذا أراد أن   

  يطوف طواف القدوم 
فجعل وسط ردائه حتت إبطه األمين ، وأطرافه على  -عاضطب –للحج والعمرة 

عاتقه األيسر ، وكشف منكبه األمين يف حال طواف القدوم خاصة ، أي أول 
ما يقدم مكة للحج أو العمرة ، فإذا انتهى من الطواف عدل الرداء وجعلـه  
على منكبيه وصلى ركعيت الطواف ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم : "ال  

                                           
، ومسلم يف (الصالة) باب الصالة يف الثوب  ٣٥٩)رواه البخاري يف (الصالة) باب إذا صلى يف الثوب الواحد برقم  ١(

   ٥١٦الواحد برقم 
  هـ  ٦/١/١٤١٧يف  ١٥٤٢)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ٢(
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متفق علـى   )١(كم يف الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " يصلي أحد

صحته . والسنة أن يستر منكبيه بالرداء بعد طواف القدوم وقبـل ركعـيت   
الطواف ؛ لفعله صلى اهللا عليه وسلم وهلذا احلديث ، ولو وضع الـرداء ومل  
إذا يسترمها يف وقت جلوسه أو أكله أو حتدثه مع إخوانه فال بأس ، لكن السنة 

لبس الرداء أن يكون على كتفيه ، وأطرافه على صدره ، إال يف حال طواف 
  . -كما تقدم  –القدوم 

  

  

                                           
، ومسلم يف (الصالة) باب الصالة يف ثوب  ٣٥٩) رواه البخاري يف (الصالة) باب إذا صلى يف الثوب الواحد برقم  ١(

  ٥١٦واحد برقم 
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  حكم الرمل

  
   )١(س: ما حكم الرمل ؟ 

  
ج: سنة يف الطواف األول حني يقدم مكة حلج أو عمرة يف األشواط الثالثـة  

، أمـا  األوىل من طواف القدوم ، وهو اإلسراع يف املشي ، ويسمى اجلذب 
األربعة األخرية فيمشي فيها مشياً ، املشي املعتاد تأسياً بالنيب صلى اهللا عليـه  

  وسلم يف ذلك . 
  

  جيزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله

س: هل جيزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله أم البد من إفراده بطواف 
   )٢(وسعي ؟ 

  
قويل العلماء ، إذا كان  ج: جيزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله يف أصح

احلامل نوى ذلك ، وإن طاف به طوافاً مستقالً وسعياً مستقالً كـان ذلـك   
  أحوط . 

  

                                           
  )من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام   ١(
ة اإلسالمية هـ عندما كان رئيساً للجامع٤/٤/١٣٩٢وتاريخ  ٤١٨٩/١/١)إجابة صدرت من مكتب مساحته برقم  ٢(
  .  
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  الطواف من داخل حجر إمساعيل غري صحيح

س: رجل طاف من داخل حجر إمساعيل وسعى وحل اإلحرام مث ذهـب إىل  
   )١(داره وجامع زوجته ، هل عليه إمث يف ذلك 

  
ة ؛ ألن طوافه غري صحيح ، فعليه أن يعيـد الطـواف   ج: هذه العمرة فاسد

والسعي ويقصر شعره ، وعليه دم شاة تذبح يف مكة عن مجاعة زوجته قبـل  
إمتامه عمرته ، ألن طوافه من داخل احلجر غري صحيح ،البد أن يطوف مـن  
وراء احلجر وبذلك تتم عمرته الفاسدة ، مث يأيت بعمرة أخرى صحيحة بـدالً  

ات الذي أحرم باألوىل منه ، هذا هو الواجب عليـه ؛ لفسـاد   عنها من امليق
  عمرته األوىل بالوطء . 

  

  الطهارة شرط لصحة الطواف

   )٢(س: ما الدليل على أن الطواف البد فيه من الطهارة ؟ 
  

ج: الدليل أنه صلى اهللا عليه وسلم ملـا أراد أن يطـوف توضـأ كمـا يف     
ت : "ملا أراد صلى اهللا عليه وسلم الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها ، قال

أن يطوف توضأ" . وقال صلى اهللا عليه وسلم : "الطواف بالبيت صالة إال أن 

                                           
  هـ  ١١/١٢/١٤١٠يف  ١٠)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية باحلج) العدد  ١(
  )من برنامج (نور على الدرب)  ٢(
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، جاء هذا مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس رضي اهللا  )١(اهللا أباح فيه الكالم" 

عنهما ، واملوقوف أصح إسناداً ، ولكنه ال يقال من جهة الرأي فهو يف حكم 
ألن الصحايب إذا قال ما ال ميكن قوله من جهة الرأي فهو يف حكم املرفوع ؛ 

املرفوع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا كان ممن ال ينقل عن بين إسرائيل ، 
وهذا القول ال تعلق له بأخبار بين إسرائيل وال دخل للرأي فيه ، فهو يف حكم 

ذلك حديث عائشـة   املرفوع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، كما يدل على
  املذكور . 

  .  )٢(فالنيب صلى اهللا عليه وسلم طاف طاهراً وقال : "خذوا عين مناسككم" 
  

س: يل قريبة اعتمرت يف رمضان وملا دخلت احلرم أحدثت حـدثاً أصـغر ،   
خرج منها ريح وخجلت أن تقول ألهلها أريد أن أتوضأ ، مث طافـت وملـا   

أت مث أتت السعي ، فهل عليها دم انتهت من الطواف ذهبت لوحدها وتوض
   )٣(أم كفارة ؟ وجزاكم اهللا خرياً 

  
ج: طوافها غري صحيح ؛ ألن من شرط صحة الطواف الطهارة كالصـالة ،  
فعليها أن ترجع إىل مكة وتطوف بالبيت ، ويستحب هلا أن تعيد السعي ؛ ألن 

أسها وحتل ، أكثر أهل العلم ال جييز تقدميه على الطواف ، مث تقصر من مجيع ر
                                           

، والنسائي  ١٤٩٩٧)رواه بنحوه اإلمام أمحد يف (مسند املكيني) حديث رجل أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم برقم  ١(
    ٢٩٢٢الطواف برقم  يف (مناسك احلج ) باب إباحة الكالم يف

    ١٢٩٧)رواه بنحوه مسلم يف (احلج) باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم  ٢(
  )من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من جملة (الدعوة)  ٣(
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وإن كانت ذات زوج وقد جامعها زوجها فعليها دم يذبح يف مكة للفقراء ، 
وعليها أن تأيت بعمرة جديدة من امليقات الذي أحرمت منه للعمـرة األوىل ؛  
ألن العمرة فسدت باجلماع ، فعليها أن تفعل ما ذكرنا مث تأيت بالعمرة اجلديدة 

منه ، سواء كان ذلك يف احلال أو يف  من امليقات الذي أحرمت للعمرة األوىل
  وقت آخر ، حسب طاقتها ، واهللا ويل التوفيق . 

  
س: امرأة تطهرت مث نامت يف السيارة وهي يف طريقها إىل مكة ، مث طافـت  
ومل تتوضأ ، وبقيت متمتعة حىت احلج وقضت حجها وحلت إحرامها فمـاذا  

   )١(عليها ؟ جزاكم اهللا خرياً . 
  

واحلمد هللا . إذا كان النوم الذي جاءها كان على صفة النعاس ج: بسم اهللا ، 
فال حرج ، فالنعاس ال ينقض الوضوء ، أما إذا كانت مستغرقة يف النوم الذي 
ينقض الوضوء فحكمها حكم من مل يطف بالبيت ، فتكون قارنة ، وطواف 

  اإلفاضة وسعي اإلفاضة يكون عن طواف العمرة وسعيها ، واحلمد هللا . 
  
  �Q��7 م  م �!B4 أم >RنT#�4 9�ث أو �9 ج� ه�� >
  مN IP: 6,ا

س: رجل شرع يف الطواف فخرج منه ريح ، هل يلزمه قطع طوافه أم يستمر 
   )١(؟ 

                                           
من هـذا   ١٤٢ص  ١٠هـ ، وقد سبق نشره يف الد ٧/١/١٤١٥بتاريخ  ١٤٤٥)نشر يف جملة (الدعوة) يف العدد  ١(

  اموع 
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ج: إذا أحدث اإلنسان يف الطواف بريح أو بول أو مين ، أو مس فرج أو ما 
، هذا أشبه ذلك انقطع طوافه كالصالة ، يذهب فيتطهر مث يستأنف الطواف 

هو الصحيح ، واملسألة فيها خالف ، لكن هذا هو الصـواب يف الطـواف   
والصالة مجيعاً ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : "إذا فسا أحدكم يف الصالة 

رواه أبو داود وصححه ابن خزمية  )٢(فلينصرف ، وليتوضأ ، وليعد الصالة " 
ه حلاجة مثالً ، كمـن  ، والطواف من جنس الصالة يف اجلملة ، لكن لو قطع

طاف ثالثة أشواط مث أقيمت الصالة فإنه يصلي مث يرجع فيبدأ من مكانه وال 
يلزمه الرجوع إىل احلجر األسود ، بل يبدأ من مكانه ويكمل ، خالفاً ملا قاله 
بعض أهل العلم : إنه يبدأ من احلجر األسود . والصواب : ال يلزمه ذلـك ،  

، وكذا لو حضر جنازة وصـلى عليهـا ، أو    كما قال مجاعة من أهل العلم
أوقفه أحد يكلمه ، أو زحام ، أو ما أشبه ذلك ، فإنه يكمـل طوافـه ، وال   

  حرج عليه يف ذلك . واهللا ويل التوفيق. 
  

  حكم طواف من خرج من جرحه دم
  

                                                                                                                     
من هـذا   ١٦٠ص ١٠هـ ، وقد سبق نشره يف جملد ١٤١٠لشهر ذي احلجة  ١٥٦)نشر يف (الة العربية) العدد  ١(

  اموع 
، ويف (الصالة ) باب إذا أحدث يف صالته بـرقم   ٢٠٥)رواه أبو داود يف (الطهارة) باب من حيدث يف الصالة برقم  ٢(

١٠٠٥    
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   )١(س: يف حالة طوايف حدث يل جرح خرج منه دم فهل يؤثر ذلك علي ؟ 

  
عليك إن شاء اهللا وطوافك صحيح ؛ ألن خروج الدم  ج: األرجح أنه ال يؤثر

باجلرح فيه خالف هل ينقض الوضوء أم ال ؟ وليس هناك دليل واضح علـى  
نقضه الوضوء والسيما إذا كان الدم قليالً فإنه ال يضر ، وبكل حال فالصواب 
يف هذه املسالة صحة الطواف ، إذ األصل صحة الطواف ، وبطالنه مشكوك 

ف فيه معروف ، فاألفضل هو سالمة الطواف وصحته ، هذا هو فيه ، واخلال
  األصل وهذا هو األرجح . 

  

  حكم طواف من المس امرأة أجنبية

س: رجل كان يطوف طواف اإلفاضة يف زحام شديد والمس جسم امـرأة  
   )٢(أجنبية عنه هل يبطل طوافه ويبدأه من جديد قياساً على الوضوء أم ال ؟ 

  
املرأة حال طوافه أو حال الزمحة يف أي مكان ال يضر  ج: ملس اإلنسان جسم

طوافه ، وال يضر وضوءه ، يف أصح قويل العلماء . وقد تنازع الناس يف ملس 
  املرأة هل ينقض الوضوء ؟ على أقوال : 

  قيل: ال ينقض مطلقاً . 
                                           

، ويف كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة  ٧٧ص  ٤مية يف احلج) العدد )نشر يف جملة (التوعية اإلسال ١(
    ٣٤) ص 

هـ ، ويف كتاب (فتاوى تتعلـق بأحكـام   ١٥/١٢/١٤١١يف  ١١)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج) العدد  ٢(
  هـ  ١٤٠٦ة عام ، ويف جملة (العامل اإلسالمي) يف ذي القعد ٣٢احلج والعمرة والزيارة) ص 
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  وقيل : ينقض مطلقاً . 

  وقيل : ينقض إن كان مع الشهوة . 
والصواب منها أنه ال ينقض الوضوء مطلقـاً ، وأن  واألرجح من هذه األقوال 

الرجل إذا مس املرأة أو قبلها ال ينتقض وضوءه يف أصح األقوال ؛ ألن الرسول 
  صلى اهللا عليه وسلم 

قبل بعض نساءه مث صلى ومل يتوضأ ، وألن األصل سالمة الوضوء وسـالمة  
ائمة ال معارض هلا ، الطهارة ، فال جيوز القول بأا منتقضة بشيء إال حبجة ق

وليس هنا حجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس املرأة مطلقاً . أما قولـه  
، فالصواب يف تفسريها أن املراد ا اجلمـاع    )١(تعاىل : "أو المستم النساء" 

وهكذا القراءة األخرى (( أو ال مستم النساء )) فاملراد ا اجلماع ، كما قال 
يس املراد به جمرد مس املرأة كما يروى عن ابن مسعود ابن عباس ومجاعة ، ول

رضي اهللا عنه ، بل الصواب يف ذلك هو اجلماع كما يقوله ابن عباس رضي 
  اهللا عنهما ومجاعة . 

وذا يعلم أن الذي مس جسمه جسم امرأة يف الطواف أن طوافه صـحيح ،  
خيرج منـه  وهكذا الوضوء ، ولو مس امرأته أو قبلها فوضوئه صحيح ما مل 

  شيء ، لكن ليس له أن ميس جسم امرأة ليست حمرماً له على وجه العمد . 
  

   
  

                                           
    ٦)سورة املائدة ، اآلية  ١(
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  حكم استالم الركن اليماين من الكعبة

س: ما حكم املسح أو اإلشارة إىل الركن اجلنويب الغريب للكعبة املشرفة أثنـاء  
الطواف وكم عدد التكبريات اليت تقال عنده وعند احلجر األسود ؟ أفيـدونا  

  .  )١(زاكم اهللا خرياً ج
  

ج: يشرع للطائف أن يستلم احلجر األسود والركن اليماين يف كل شوط من 
أشواط الطواف ، كما يستحب له تقبيل احلجر األسود خاصة يف كل شوط 
مع االستالم ، حىت يف الشوط األخري إذا تيسر ذلك من دون مشقة ، أما مع 

إىل احلجر األسود بيـده أو عصـاه   املشقة فيكره له الزحام ويشرع أن يشري 
ويكرب ، أما الركن اليماين فلم يرد فيما نعلم ما يدل على اإلشارة إليه ، وإمنا 
يستلمه بيمينه إذا استطاع من دون مشقة وال يقبله ، ويقول : بسـم اهللا واهللا  
أكرب" أو "اهللا أكرب" ، أما مع املشقة فال يشرع له استالمه ، وميضي يف طوافه 

ون إشارة أو تكبري ؛ لعدم ورود ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وال من د
كما أوضحت ذلـك يف كتـايب (التحقيـق     –عن أصحابه رضي اهللا عنهم 

  . -واإليضاح لكثري من مسائل احلج والعمرة والزيارة) 
أما التكبري فيكون مرة واحدة وال أعلم ما يدل على شرعية التكرار ، ويقول 

  ه ما تيسر من الدعوات واألذكار يف طوافه كل

                                           
يف  ١٠٨٦٨هـ ، ويف جريـدة (الريـاض ) العـدد    ٢٨/٥/١٤١٧وتاريخ  ١٥٦٢)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ١(

يف  ١٤٩٠٣، ويف جريـدة (الـبالد) العـدد     ١٣١هـ ، ويف كتاب (الـدعوة) اجلـزء األول ص   ٢٩/١١/١٤١٨
  هـ  ٩/١٢/١٤١٧



   

 

٥١١

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
الشرعية ، وخيتم كل شوط مبا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كـان  
خيتم به كل شوط ، وهو الدعاء املشهور : "ربنا آتنا يف الـدنيا حسـنة ويف   

  .  )١(اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار" 
ـ  ة . أمـا  ومجيع األذكار والدعوات يف الطواف والسعي سنة وليست واجب

الركنان اللذان يليان احلجر فال يشرع مسحهما وال أن خيصا بذكر أو دعاء ؛ 
ألن ذلك مل ينقل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وقد قال اهللا سبحانه : "لقد 

. وقال عليه الصالة والسالم : "مـن   )٢(كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة"
  واهللا ويل التوفيق .  )٣(عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد " 

  
س: رأيت الناس يتمسحون باملقام وحيبونه ويتمسحون بـأطراف الكعبـة ،   

   )٤(وضح احلكم يف ذلك ؟ 
  

ج: التمسح باملقام أو جبدران الكعبة أو بالكسوة كل هذا أمر ال جيـوز وال  
أصل له يف الشريعة ، ومل يفعله النيب صلى اهللا عليه وسلم وإمنا قبـل احلجـر   

  سود واستلمه واستلم األ

                                           
    ٢٠١ة )سورة البقرة ، اآلي ١(
    ٢١)سورة األحزاب ، اآلية  ٢(
)رواه البخاري معلقاً يف باب النجش ، ومسلم يف (األقضية) باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور بـرقم   ٣(

١٧١٨    
  هـ  ١١/١٢/١٤١٠يف  ١٠)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج) العدد  ٤(



   

 

٥١٢

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
جدران الكعبة من الداخل ، ملا دخل الكعبة ألصق صدره وذراعيه وخـده يف  
جدارها وكرب يف نواحيها ودعا ، أما يف اخلارج فلم يفعل صلى اهللا عليه وسلم 
شيئاً من ذلك فيما ثبت عنه ، وقد روي عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه التـزم  

كنها رواية ضعيفة ، وإمنا فعـل ذلـك بعـض    امللتزم بني الركن والباب ، ول
الصحابة رضوان اهللا عليهم . فمن فعله فال حرج ، وامللتزم ال بـأس بـه ،   

  وهكذا تقبيل احلجر سنة . 
أما كونه يتعلق بكسوة الكعبة أو جبدراا أو يلتصق ا ، فكل ذلك ال أصل 

وال عن الصحابة  له وال ينبغي فعله ؛ لعدم نقله عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
رضي اهللا عنهم ، وكذلك التمسح مبقام إبراهيم أو تقبليه كل هذا ال أصل له 

  وال جيوز فعله ؛ ألنه من البدع اليت أحدثها الناس . 
أما سؤال الكعبة أو دعاؤها أو طلب الربكة منها فهذا شرك أكرب ال جيـوز ،  

مريضه أو يتمسـح   وهو عبادة لغري اهللا ، فالذي يطلب من الكعبة أن تشفي
نسـأل اهللا   –باملقام يرجو الشفاء منه فهذا ال جيوز ، بل هو شـرك أكـرب   

  . -السالمة
  

  الدعاء يف الطواف

س: عن مدى صحة الدعاء أثناء احلج أو العمرة يف الطواف بـ (أخرجين من 
الظلمات إىل النور) ، وهل للطواف والسعي يف احلج أدعية حمددة كمـا يف  



   

 

٥١٣

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
جاج واملعتمرون ، أم أن الدعاء مبا ورد وصح مـن آيـات   كتاب يقرؤه احل

   )١(وأحاديث بدون حتديد أوىل ؟ أفتوين مأجورين وجزيتم خرياً . 
  

ج: يشرع يف الدعاء والذكر والطواف والسعي مبا يسر اهللا مـن األذكـار   
الشرعية والدعوات الطيبة اليت ال حمذور فيها ، وليس يف ذلك شيء حمدود ، 

تحب ختم كل شوط من أشواط الطواف السبعة بالدعاء املعروف : إال أنه يس
، بـني   )٢("ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عـذاب النـار"   

الركنني : اليماين واألسود ؛ لثبوت ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، كما 
إليـه إذا مل   يشرع التكبري عند استالم احلجر األسود وتقبيله ، وعند اإلشارة

يتيسر استالمه ، وهكذا يشرع عند استالم الركن اليماين أن يقول الطائف : 
  "بسم اهللا واهللا أكرب" . 

ويشرع على الصفا واملروة مجيع األذكار والدعاء الواردة عن النيب صـلى اهللا  
عليه وسلم مع رفع اليدين واستقبال الكعبة وقراءة قوله تعـاىل : "إن الصـفا   

  ، )٣(من شعائر اهللا"واملروة 
عند البدء يف السعي كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم قائالً : "إن الصـفا   

  . واهللا ويل التوفيق .  )٤(واملروة من شعائر اهللا" نبدأ مبا بدأ اهللا به " 
  

                                           
  الة العربية) )من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من ( ١(
    ٢٠١)سورة البقرة ، اآلية  ٢(
    ١٥٨)سورة البقرة ، اآلية  ٣(
    ١٢١٨)رواه مسلم يف (احلج) باب حجة النيب صلى اله عليه وسلم برقم  ٤(



   

 

٥١٤

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  حكم الطواف وراء املقام أو وراء زمزم

   )١(س: ما حكم الطواف وراء املقام أو وراء زمزم ؟ 
  

 حرج يف ذلك حىت لو طاف يف األروقة أجزأه ذلك ، ولكن كل ما دنا ج: ال
من الكعبة كان أفضل ، وإذا كان هناك سعة وليس فيه زمحة فدنا من الكعبة 

  فهو أفضل ، وإن شق عليه ذلك طاف من بعيد ، وال حرج يف ذلك . 
  

  اإلكثار من الطواف والصالة

   )٢(ة ؟ س: هل األفضل تكرار الطواف أم التطوع بصال
  

ج: يف التفضيل بينهما خالف ، لكن األوىل أن جيمع بني األمرين فيكثر مـن  
الصالة والطواف حىت جيمع بني اخلريين ، وبعض العلماء فضل الطـواف يف  
حق الغرباء ؛ ألم ال جيدون الكعبة يف بلدام ، فاستحب أن يكثـروا مـن   

ا أفضل مـن الطـواف ،   الطواف ماداموا مبكة ، وقوم فضلوا الصالة ؛ أل
فاألفضل واألوىل فيما أرى أن يكثر من هذا ويكثر من هذا ، وإن كان غريباً 

  ، حىت ال يفوته فضل أحدمها ، يساهم يف هذا ويف هذا . 
  

   )١(س: هل الرسول عليه الصالة والسالم يف آخر شوط من طوافه كرب ؟ 

                                           
  هـ  ١٥/١٢/١٤١١يف  ١١)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج) العدد  ١(
  هـ  ١٥/١٢/١٤١١يف  ١١العدد )نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج)  ٢(



   

 

٥١٥

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  

جر كرب يف الشـوط  ج: نعم كان النيب صلى اهللا عليه وسلم كلما حاذى احل
  األخري والشوط األول واألشواط اليت بينها . 

  

  حكم من شك هل أمت سبعة أشواط أم ال

س: ما حكم من مل يدقق يف طواف القدوم أي ساوره شك يف أنه أمت سـبعة  
   )٢(أشواط أو مل يتم مث سعى ؟ 

  
ج: إذا كان الشك طرأ عليه بعد الطواف أو حني االنصراف مـن الطـواف   

ك الطارئ ال يلتفت إليه ، أما إذا كان الشك وهو يطوف فالواجب أن فالش
يتمم ، فإذا شك هل طاف ستة أو سبعة فعليه أن يكمل السابع ، أما إذا كان 
الشك مل يطرأ إال بعد ذلك ، وهو فيما يظهر له أن مكمل مث جاءه الشيطان 

ك مـن  وشككه فيما بعد ، فليس على التشكيك عمل ، وعليه إذا كان الش
حني الطواف أن يعيد الطواف ، إن كان طواف القدوم ملن جاء مـن بـالد   
خارجية ، وطواف القدوم من البالد اخلارجية جيزئه عنه طواف اإلفاضة بعـد  
ذلك إذا كان قارناً أو مفرداً وبقي على إحرامه فإن طوافه بعد احلج يكفيه عن 

دوم ومل جيـزم تلـك   طواف القدوم ، أما إذا كان متمتعاً وطاف طواف الق
الساعة فإنه يعترب كأنه ما طاف ، لكن يكون قارناً إذا كان متمتعـاً وأحـرم   
                                                                                                                     

  )من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام  ١(
  هـ ١٤١٨)من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف دروس املسجد احلرام عام  ٢(



   

 

٥١٦

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
باحلج يكون قارناً ؛ ألن طوافه يعترب الغياً ، أما إذا كان الشك طرأ بعد ذلك 

  فال يعترب هذا الشك ؛ ألن الشك بعد العبادة ال يلتفت إليه. 
  

  حكم دخول النساء إىل مكة وقت الزحام

: ما رأيكم يف دخول املرأة للطواف يف ليايل اجلُمع وغريها مع ما تعلمـون  س
   )١(من االزدحام ؟ 

ج: عدم دخول النساء إىل مكة من اجل الطواف أفضل من دخوهلن ؛ ألن 
يف األغلب ال حيصل منهن التحجب املشروع ، وال حيصل منهن التحرز مـن  

لم أن عدم دخوهلن أوىل وأفضل مزامحة الرجال عند احلجر وغريه ، وبذلك يع
من دخوهلن ؛ ألن درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل ، ال سيما واملصلحة 
يف دخوهلن ختصهن ، واملضرة احلاصلة بذلك تضرهن وغريهن ، كمـا هـو   

  ظاهر من حال النساء اليوم إال من رحم اهللا ، واهللا ويل التوفيق . 
  

  كل طواف يشرع بعده ركعتان

طواف اإلفاضة وطواف الوداع صالة ركعتني خلف املقام ، وما  س: هل بعد
   )٢(هو الدليل على ذلك ؟ جزاكم اهللا خرياً . 

  

                                           
  )نشر يف جملة (اجلامعة اإلسالمية)   ١(
  هـ  ١٤٠٢ام )من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يوم التروية ع ٢(



   

 

٥١٧

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
ج: كل طواف يشرع بعده ركعتان خلف املقام ؛ ألن النيب صلى اهللا عليـه  
وسلم كان إذا طاف صلى ركعتني . والنيب صلى اهللا عليه وسلم ملـا طـاف   

عتني مث سافر عليه الصالة والسالم للمدينة . طواف الوداع يف حجته صلى رك
ومن مل يتيسر له أن يصلي خلف املقام صلى يف أي مكان يف املسـجد . واهللا  

  املوفق . 
  

  ركعتا الطواف خلف املقام سنة وليست واجبة
س: هل ركعتا الطواف خلف املقام تلزم لكل طواف وما حكم من نسيها ؟ 

)١(   
  

زئ الركعتان يف كل مكان من احلـرم . ومـن   ج: ال تلزم خلف املقام ، جت
  نسيها فال حرج عليه ؛ ألا سنة وليست واجبة . واهللا ويل التوفيق . 

  
س: هل جيب على الطائف بالكعبة املشرفة أن يصلي ركعيت الطواف خلـف  

   )٢(مقام إبراهيم أو جيوز أن يصليهما يف أي مكان من احلرم ؟ 
  

الركعتني خلف مقام إبراهيم ولكن يشرع  ج: ال جيب على الطائف أن يصلي
له ذلك إذا تيسر من دون مشقة ، وإن صالمها يف أي مكان من املسجد احلرام 

                                           
   ٨٦٠٢)نشر يف جريدة املدينة العدد  ١(
  هـ ١٤١٩شوال  ٢٥يف  ١٦٧٩)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ٢(



   

 

٥١٨

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
أو يف أي مكان من احلرم أجزأه ذلك ، وال يشرع له أن يـزاحم الطـائفني   
ألدائهما حول املقام ، بل ينبغي له أن يتباعد عن الزحام وأن يصليهما يف بقية 

ام ؛ ألن عمر رضي اهللا عنه صلى ركعيت الطواف يف بعض طوافه املسجد احلر
بذي طوى وهي من احلرم لكنها خارج املسجد احلرام ، وكذلك أم سـلمة  
رضي اهللا عنها صلت لطواف الوداع خارج املسجد احلـرام ، والظـاهر أن   
سبب ذلك الزحام ، أو أرادت بذلك أن تبني للناس التوسعة الشرعية يف هذا 

   األمر .
  

  الشرب من ماء زمزم سنة
   )١(س: هل هناك حديث صحيح عن فائدة ماء زمزم ؟ 

  
ج: ماء زمزم قد دلت األحاديث الصحيحة على أنه ماء شريف وماء مبارك ، 
وقد ثبت يف الصحيح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال يف زمـزم : "إـا    

  ،  )٢(مباركة إا طعام طعم" 
  .  )٣(ود بسند جيد : "وشفاء سقم" زاد يف رواية عند أيب دا

فهذا احلديث يدل على فضلها ، وأا طعام طعم وشفاء سقم ، وأا مباركة ، 
والسنة الشرب منها كما شرب منها النيب صلى اهللا عليه وسلم وملا فيها مـن  

                                           
، ويف جملة (التوعية اإلسالمية يف  ١٣١)نشر يف كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة ) لسماحته ص  ١(

  هـ  ١٤١٠احلج) العدد العاشر سنة 
    ٢٤٧٣ (فضائل الصحابة) باب فضائل أيب ذر برقم )رواه مسلم يف ٢(
    ٤٥٧)رواه أبو داود الطيالسي يف مسنده برقم  ٣(



   

 

٥١٩

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
الربكة ، وهي طعام طيب طعام مبارك طعام يشرع التناول منه إذا تيسر ، كما 

اهللا عليه وسلم، وهذا احلديث الصحيح يدلنا على ما تقدم من  فعله النيب صلى
فضلها ، وأا مباركة ، وأا طعام طعم وشفاء سقم ، وأنه يستحب للمؤمن 
أن يشرب منها إذا تيسر له ذلك ، وجيوز له الوضوء منها ، وجيـوز أيضـاً   

بت عنه االستنجاء منها ، والغسل من اجلنابة إذا دعت احلاجة إىل ذلك ، وقد ث
صلى اهللا عليه وسلم أنه نبع املاء من بني أصابعه ، مث أخذ الناس حاجتهم من 
هذا املاء ليشربوا وليتوضئوا وليغسلوا ثيام وليستنجوا ، كل هذا واقع ، وماء 
زمزم إن مل يكن مثل املاء الذي نبع من بني أصابع النيب صلى اهللا عليه وسلم مل 

ريف ، فإذا جـاز الوضـوء واالغتسـال    يكن فوق ذلك ، فكالمها ماء ش
واالستنجاء ، وغسل الثياب من املاء الذي نبع من بني أصابعه صلى اهللا عليه 

  وسلم فهكذا جيوز من ماء زمزم . 
وبكل حال فهو ماء طهور طيب يستحب الشرب منه ، وال حرج يف الوضوء 

ذا دعـت  منه ، وال حرج يف غسل الثياب منه ، وال حرج يف االستنجاء منه إ
  احلاجة إىل ذلك . واحلمد هللا . 
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  صفة السعي

س: ما هي صفة السعي ، ومن أي مكان يبدأ الساعي ، وما عدد أشـواطه ؟  
)١(   
  

ج: يبدأ من الصفا وخيتم باملروة ، والعدد سبعة أشواط ، أوهلا يبدأ بالصـفا  
 وآخرها ينتهي باملروة ، يذكر اهللا فيها ويسبحه ويـدعو ، ويكـرر الـدعاء   
والتكبري على الصفا واملروة ثالث مرات ، رافعاً يديه مستقبالً القبلة ؛ لفعلـه  

  صلى اهللا عليه وسلم ذلك . 
  

  حكم من نسي بعض أشواط السعي
س: رجل أتى بعمرة وترك أربعة أشواط من السعي نسياناً أو جهالً فماذا عليه 

   )٢(؟ 
  

ان يف احلج أو يف العمرة ، ج: عليه أن يكملها فيأيت ا حىت يتم سعيه سواء ك
وإن سافر إىل بلده فعليه أن يرجع إىل مكة ويكمل األشواط اليت تركها حىت 
تتم عمرته ، وهو يف حكم اإلحرام الذي مينعه من أهله حىت يكمل عمرتـه ،  

  وإن أعاد السعي كله فهو  أحوط. 
                                           

  هـ  ١٢/١٢/١٤١١يف  ٩٨٦٩)نشر يف جريدة (الندوة) العدد  ١(
  هـ ١٠/١٢/١٤١٠يف  ١٠)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج) يف العدد  ٢(
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  ال تشترط املواالة بني أشواط السعي

روة فأتوا خبمسة أشواط مث خرجوا من املسعى س: مجاعة سعوا بني الصفا وامل
   )١(ومل يذكروا الشوطني الباقيني إال بعد أن حتولوا إىل رحاهلم فما احلكم ؟ 

ج: هؤالء الذين سعوا مخسة أشواط مث ذهبـوا إىل رحـاهلم ومل يتـذكروا    
الشوطني اآلخرين ، عليهم الرجوع حىت يكملوا الشوطني وال حرج ، وهذا 

ن املواالة بني أشواط السعي ال تشترط على الراجح ، وغن هو الصواب ؛ أل
أعادوه من أوله فال بأس ، لكن الصواب أنه يكفيهم أن يـأتوا بالشـوطني   

  ويكملوا ، هذا هو األرجح من قويل العلماء يف ذلك . 
  

  حكم من بدأ باملروة يف السعي
مـن  س: أنا شيخ كبري وطفت للعمرة مث سعيت سبعة أشواط ولكين بدأت 

   )٢(املروة وقصرت يف الصفا ولبست املخيط ، فما حكم ذلك ؟ 
ج: هذا عليه أن يأيت بشوط آخر ؛ ألنه فاته شوط ، إال إذا كان سعى مثانيـة  
أشواط فال حرج ، والشوط األول يكون الغياً ال يضره ؛ لكونه بدأ من املروة 

اط يكون له منـها  ، املقصود أنه إذا كان بدأ باملروة وختم بالصفا مثانية أشو
سبعة أشواط كاملة ، أما إن كانت سبعة فقد فاته شوط وعليـه تكملتـه ،   

                                           
   ٣٤حلج والعمرة والزيارة ) ص )نشر يف كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام ا ١(
  هـ  ١١/١٢/١٤١٠يف  ١٠)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج) العدد  ٢(
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ويعيد تقصري رأسه حىت تتم عمرته ، والتقصري األول ال يكفيه ؛ ألنه قصر قبل 

  أن يكمل السعي ، والشوط األول الذي بدأه من املروة ال يعترب. 
  

  أن يضحي جيب احللق أو التقصري على احلاج وإن كان ينوي

  س: مساحة الشيخ / الرجل ينوي احلج ويعقد 
النية أن يكون متمتعاً وهو وصي على أضاحي ، فما احلكـم إذا رغـب يف   

   )١(إحالل إحرامه بعد أداء مناسك العمرة ؟ 
ج: جيب عليه احللق أو التقصري ، سواء كان وكيالً أو مضحياً عن نفسه ، إذا 

  شيئاً من حمظورات اإلحرام .  كان متمتعاً بالعمرة قبل أن يفعل
  

  
  باب صفة احلج والعمرة

  ) يوم التروية١(
  هكذا حج الرسول صلى اهللا عليه وسلم

احلمد هللا وحده والصالة والسالم على عبده ورسوله نبينا حممد وعلـى آلـه   
   )٢(وأصحابه ومن تبعهم بإحسان على يوم الدين . 

  أيها املسلمون من حجاج بيت اهللا احلرام : 
                                           

  )إجابة صدرت من مكتب مساحته عن أسئلة مقدمة من مندوب جريدة (اجلزيرة) بالسليل   ١(
توحيد) اليت تصدر عن مجاعـة  )نشر يف كتاب (فتاوى وتنبيهات ونصائح ) ، طبع مكتبة السنة مبصر ، ويف جملة (ال ٢(

  أنصار السنة احملمدية مبصر  
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أسأل اهللا لنا ولكم التوفيق ملا يرضيه والعافية من مضالت الفنت ، كما أسـأله  
سبحانه أن يوفقكم مجيعاً ألداء مناسككم على الوجه الـذي يرضـيه ، وأن   

  يتقبل منكم ، وأن يردكم إىل بالدكم ساملني موفقني إنه خري مسؤول . 
  أيها املسلمون : 

يف مجيع األحوال ، واالستقامة على إن وصييت للجميع هي تقوى اهللا سبحانه 
دينه ، واحلذر من أسباب غضبه ، وإن أهم الفرائض وأعظم الواجبات هـو  
توحيد اهللا واإلخالص له يف مجيع العبادات ، مع العناية باتباع رسوله صلى اهللا 
عليه وسلم يف األقوال واألعمال ، وأن تؤدوا مناسك احلج وسائر العبـادات  

رعه اهللا لعباده على لسان رسوله وخليله وصفوته من خلقه على الوجه الذي ش
نبينا وإمامنا وسيدنا حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسـلم . وإن أعظـم   
املنكرات وأخطر اجلرائم هو الشرك باهللا سبحانه ن وهو صـرف العبـادة أو   
فر بعضها لغريه سبحانه لقول اهللا عز وجل : "إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغ

. وقوله سبحانه خماطباً نبيه حممد صلى اهللا عليـه   )١(ما دون ذلك ملن يشاء " 
وسلم : "ولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك 

  .  )٢(ولتكونن من اخلاسرين " 
  حجاج بيت اهللا احلرام : 

ة واحـدة  إن نبينا صلى اهللا عليه وسلم مل حيج بعد هجرته إىل املدينة إال حج
وهي حجة الوداع ، وذلك يف آخر حياته صلى اهللا عليه وسلم ، وقد علـم  

                                           
   ٤٨)سورة النساء ، اآلية  ١(
    ٦٥)سورة الزمر ، اآلية  ٢(
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الناس فيها مناسكهم بقوله وفعله ، وقال هلم صلى اهللا عليه وسلم : "خـذوا  

فالواجب على املسلمني مجيعاً أن يتأسوا به يف ذلـك وأن   )١(عين مناسككم" 
لى اهللا عليه وسلم هـو  يؤدوا مناسكهم على الوجه الذي شرعه هلم ؛ ألنه ص

املعلم املرشد وقد بعثه اهللا رمحة للعاملني وحجة على العباد أمجعني ، وأمر اهللا 
عباده بأن يطيعوه وبني أن اتباعه هو سبب دخول اجلنة والنجاة من النـار ،  
وأنه الدليل على صدق حب العبد لربه وعلى حب اهللا للعبد ، كما قـال اهللا  

، وقـال   )٢(رسول فخذوه وما اكم عنه فانتـهوا "  تعاىل : "وما آتاكم ال
 )٣(سبحانه : "وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترمحون " 

، وقال سـبحانه :   )٤(، وقال عز وجل : "من يطع الرسول فقد أطاع اهللا " 
"لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليـوم اآلخـر   

، وقال سبحانه : "ومن يطع اهللا ورسوله يدخله جنات  )٥(اهللا كثرياً "  وذكر
جتري من حتتها األار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم  . ومـن يعـص اهللا   

، وقال عز وجل : "قل  )٦(ورسوله يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهني " 
لك السـموات واألرض ال  يا أيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعاً الذي له م

إله إال هو حييي ومييت فآمنوا باهللا ورسوله النيب األمي الـذي يـؤمن بـاهللا    

                                           
    ١٢٩٧)رواه بنحوه مسلم يف (احلج) باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم  ١(
    ٧)سورة احلشر ، اآلية  ٢(
    ٥٦)سورة النور ، اآلية  ٣(
   ٨٠النساء ، اآلية )سورة  ٤(
    ٢١)سورة األحزاب ، اآلية  ٥(
    ١٤، ١٣)سورة النساء ، اآليتان  ٦(
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، وقال تعاىل : "قل إن كنتم حتبـون اهللا   )١(وكلماته واتبعوه لعلكم تدون " 

، واآليات يف هذا املعىن كثرية .  )٢(فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم " 
ولنفسي تقوى اهللا يف مجيع األحوال ، والصدق يف متابعة  فوصييت لكم مجيعاً

نبيه حممداً صلى اهللا عليه وسلم يف أقواله وأفعاله لتفوزوا بالسعادة والنجاة يف 
  الدنيا واآلخرة . 

  حجاج بيت اهللا احلرام : 
إن نبينا حممداً صلى اهللا عليه وسلم ملا كان يوم الثامن من ذي احلجة توجه من 

مة إىل مىن ملبياً ، وأمر أصحابه رضي اهللا عنهم أن يهلوا باحلج من مكة املكر
منازهلم ويتوجهوا إىل مىن ومل يأمر بطواف الوداع ، فدل ذلك على أن السنة 
ملن أراد احلج من أهل مكة وغريهم من املقيمني فيها ومن احمللني من عمرم 

ملبني باحلج ولـيس   وغريهم من احلجاج أن يتوجهوا إىل مىن يف اليوم الثامن
  عليهم أن يذهبوا إىل املسجد احلرام للطواف بالكعبة طواف الوداع . 

ويستحب للمسلم عند إحرامه باحلج أن يفعل ما يفعله يف امليقات عند اإلحرام 
من الغسل والطيب والتنظيف ، كما أمر النيب صلى اهللا عليه وسـلم عائشـة   

أحرمت بالعمرة فأصاا احلـيض   بذلك ملا أرادت اإلحرام باحلج وكانت قد
عند دخول مكة وتعذر عليها الطواف قبل خروجها إىل مىن فأمرها صلى اهللا 
عليه وسلم أن تغتسل ول باحلج ففعلت ذلك فصارت قارنـة بـني احلـج    
والعمرة . وقد صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم 

                                           
    ١٥٨)سورة األعراف ، اآلية  ١(
   ٣١)سورة آل عمران ، اآلية  ٢(
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لعشاء والفجر قصراً دون مجع وهذا هو السنة يف مىن الظهر والعصر واملغرب وا
  تأسياً به صلى اهللا عليه وسلم . 

ويسن للحجاج يف هذه الرحلة أن يشتغلوا بالتلبية وبذكر اهللا عز وجل وقراءة 
القرآن وغري ذلك من وجوه اخلري كالدعوة إىل اهللا واألمر باملعروف والنـهي  

الشمس يوم عرفة توجه صلى  عن املنكر واإلحسان إىل الفقراء ، فلما طلعت
اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم إىل عرفات منهم من يليب ومنهم من 
يكرب ، فلما وصل عرفات نزل بقبة من شعر ضربت له بنمرة غـريب عرفـة   
واستظل ا عليه الصالة والسالم ، فدل ذلك على جواز أن يستظل احلجاج 

  باخليام والشجر وحنوها . 
الشمس ركب دابته عليه الصالة والسالم وخطب الناس وذكرهم  فلما زالت

، وعلمهم مناسك حجهم ، وحذرهم من الربا وأعمال اجلاهلية ، واخـربهم  
أن دماءهم وأمواهلم وأعراضهم عليهم حرام ، وأمرهم باالعتصام بكتاب اهللا 
وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، وأخربهم أم لن يضـلوا مـا دامـوا    

  ني بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم. معتصم
فالواجب على مجيع املسلمني أن يلتزموا ذه الوصية وأن يستقيموا عليها أينما 
كانوا ، وجيب على حكام املسلمني مجيعاً أن يعتصموا بكتـاب اهللا وسـنة   
رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، وأن حيكموها يف مجيع شئوم ، وأن يلزمـوا  

م بالتحاكم هلما وذلك هو طريق العزة والكرامة والسعادة والنجـاة يف  شعو
الدنيا واآلخرة . وفق اهللا اجلميع لذلك . مث إنه صلى اهللا عليه وسلم صـلى  
بالناس الظهر والعصر قصراً ومجعاً مجع تقدمي بأذان واحد وإقامتني بعد زوال 
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ستقبل القبلة ووقـف  الشمس ومل يفصل بينهما بصالة مث توجه إىل املوقف وا

على دابته يذكر اهللا ويدعوه ويرفع يديه بالدعاء حىت غابت الشمس وكـان  
مفطراً ذلك اليوم ، فعلم بذلك أن املشروع للحجاج أن يفعلوا كفعله صـلى  
اهللا عليه وسلم يف عرفات وأن يشتغلوا بذكر اهللا والدعاء والتلبية إىل غـروب  

أن يكونوا مفطرين ال صائمني . وقـد  الشمس وأن يرفعوا أيديهم بالدعاء و
صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : "ما من يوم أكثر عتقاً من 

، وروي عنـه   )١(النار من يوم عرفة وإنه سبحانه ليدنو فيباهي م مالئكته " 
صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا يقول يوم عرفة ملالئكته : "انظروا إىل عبادي أتوين 

، وصح عنه صلى  )٢(غرباً يرجون رمحيت أشهدكم أين قد غفرت هلم "  شعثاً
  .  )٣(اهللا عليه وسلم انه قال : "وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف " 

مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد الغروب توجه ملبيـاً إىل مزدلفـة   
حط الرحال  وصلى ا املغرب ثالثاً والعشاء ركعتني بأذان واحد وإقامتني قبل

ومل يصل بينهما شيئاً. فدل ذلك على أن املشروع جلميع احلجـاج املبـادرة   
بصالة املغرب والعشاء مجعاً وقصراً بأذان واحد إقامتني من حني وصوهلم إىل 
مزدلفة قبل حط الرحال ولو كان ذلك يف وقت املغرب تأسياً به صـلى اهللا  

ا الفجر مع سنتها بأذان وإقامة عليه وسلم وعمالً بسنته . مث بات ا وصلى 
مث أتى املشعر فذكر اهللا عنده وكربه وهلله ودعا ورفع يديه وقال : "وقفت ها 
هنا ومجع كلها موقف " . فدل ذلك على أن مجيع مزدلفة موقف للحجـاج  

                                           
    ١٣٤٨)رواه مسلم يف (احلج) باب يف فضل احلج والعمرة ويوم عرفة برقم  ١(
   ٧٠٤٩حابة) مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص برقم )رواه اإلمام أمحد يف (مسند املكثرين من الص ٢(
    ١٢١٨)رواه مسلم يف (احلج) باب ما جاء يف أن عرفة كلها موقف برقم  ٣(
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 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
يبيت كل حاج يف مكانه ويذكر اهللا ويستغفره يف مكانه وال حاجـة إىل أن  

اهللا عليه وسلم ، وقد رخص النيب صلى اهللا عليه  يتوجه إىل موقف النيب صلى
وسلم ليلة مزدلفة للضعفة أن ينصرفوا إىل مىن بليل ، فدل ذلك على أنـه ال  
حرج على الضعفة من النساء واملرضى والشيوخ ومن تبعهم يف التوجه مـن  
مزدلفة إىل مىن يف النصف األخري من الليل عمالً بالرخصة وحذراً من مشـقة  

جيوز هلم أن يرموا اجلمرة ليالً كما ثبت ذلك عن أم سلمة وأمسـاء  الزمحة و
  بنت أيب بكر رضي اهللا عنهم . 

وذكرت أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أذن 
للنساء بذلك ، مث إنه صلى اهللا عليه وسلم بعد ما أسفر جداً دفع إىل مىن ملبياً 

ماها بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة مث حنر هديه مث فقصد مجرة العقبة فر
حلق رأسه مث طيبته عائشة رضي اهللا عنها ، مث توجه إىل البيت فطاف بـه ،  
وسئل صلى اهللا عليه وسلم يف يوم النحر عمن ذبح قبل أن يرمي ومن حلـق  
قبل أن يذبح ومن أفاض إىل البيت قبل أن يرمي فقال  "ال حرج " قال الراوي 

فعلم  )١(سئل يومئذ عن شيء قدم وال أخر إال قال : "افعل وال حرج" : فما 
ذا أن السنة للحجاج أن يبدأوا برمي اجلمرة يوم العيد مث ينحروا إذا كـان  
عليهم هدي مث حيلقوا أو يقصروا واحللق أفضل من التقصري فإن النيب صلى اهللا 

ومـرة واحـدة   عليه وسلم دعا باملغفرة والرمحة ثالث مـرات للمحلقـني   
للمقصرين ، وبذلك حيصل للحاج التحلل األول فيلبس املخيط ويتطيب ويباح 

                                           
، ويف ( احلج ) باب الذبح قبل احللـق   ٨٣)رواه البخاري يف (العلم) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغريها برقم  ١(

    ١٣٠٦من حلق قبل النحر أو حنر قبل الرمي برقم  ، ومسلم يف (احلج ) باب ١٧٢١برقم 
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له كل شيء حرم عليه باإلحرام إال النساء ، مث يذهب إىل البيت فيطوف به يف 
يوم العيد أو بعده ، ويسعى بني الصفا واملروة إن كان متمتعاً وبذلك حيل له 

  .  كل شيء حرم عليه باإلحرام حىت النساء
أما إن كان احلاج مفرداً أو قارناً فإنه يكفيه السعي األول الذي أتى به مـع  
طواف القدوم ، فإن مل يسع مع طواف القدوم وجب عليه أن يسـعى مـع   

  طواف اإلفاضة . 
مث رجع صلى اهللا عليه وسلم إىل مىن فأقام ا بقية يوم العيد واليوم احلـادي  

ي اجلمرات كل يوم من أيام التشريق بعد عشر والثاين عشر والثالث عشر يرم
الزوال يرمي كل مجرة بسبع حصيات ويكرب مع كل حصاة ويدعو ويرفع يديه 
بعد الفراغ من اجلمرة األوىل والثانية وجيعل األوىل عن يساره ، والثانية عـن  
ميينه وال يقف عند الثالثة ، مث دفع صلى اهللا عليه وسلم يف اليوم الثالث عشر 

  اجلمرات فرتل باألبطح وصلى ا الظهر والعصر واملغرب والعشاء .  بعد رمي
مث نزل إىل مكة يف آخر الليل وصلى الفجر بالناس عليه الصـالة والسـالم ،   
وطاف للوداع قبل الصالة ، مث توجه بعد الصالة إىل املدينة يف صبيحة اليـوم  

  الرابع عشر عليه من ربه أفضل الصالة والتسليم . 
ذلك أن السنة للحاج أن يفعل كفعله صلى اهللا عليه وسلم يف أيـام   فعلم من

مىن ، فريمي اجلمار الثالث بعد الزوال يف كل يوم كل واحدة بسبع حصيات 
، ويكرب مع كل حصاة ، ويشرع له أن يقف بعد رميه األوىل ويستقبل القبلة 

ك وجيعلها ويدعو ويرفع يديه وجيعلها عن يساره ، ويقف بعد رمي الثانية كذل
عن ميينه وهذا مستحب وليس بواجب ، وال يقف بعد رمي الثالثة ، فـإن مل  
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يتيسر له الرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس رمى يف الليل عن اليوم الذي 
غابت مشسه إىل آخر الليل يف أصح قويل العلماء رمحة من اهللا سبحانه بعباده 

الثاين عشر بعد رمي اجلمار فال  وتوسعة عليهم ، ومن شاء أن يتعجل يف اليوم
بأس ، ومن أحب أن يتأخر حىت يرمي اجلمار يف اليوم الثالث عشـر فهـو   
أفضل؛ لكونه موافقاً لفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، والسنة للحاج أن يبيت 
يف مىن ليلة احلادي عشر والثاين عشر ، وهذا املبيت واجب عند كثري من أهل 

ليل إذا تيسر ذلك ، ومن كان له عذر شرعي كالسـقاة  العلم ويكفي أكثر ال
والرعاة وحنوهم فال مبيت عليه ، أما ليلة الثالث عشر فال جيب على احلجاج 
أن يبيتوها مبىن إذا تعجلوا ونفروا من مىن قبل الغروب يف اليوم الثاين عشـر ،  

عد الزوال أما من أدركه املبيت مبىن فإنه يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي اجلمار ب
  مث ينفر ، وليس على أحد رمي بعد الثالث عشر ولو أقام مبىن . 

ومىت أراد احلاج السفر إىل بالده وجب عليه أن يطوف بالبيت للوداع سـبعة  
أشواط ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : "ال ينفرن أحد منكم حىت يكون 

ليهما ملا ثبت عن ابن إال احلائض والنفساء فال وداع ع )١(آخر عهده بالبيت "
عباس رضي اهللا عنهما أنه قال : "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال 

  متفق على صحته . والنفساء مثلها .  )٢(أنه خفف عن املرأة احلائض " 
ومن أخر طواف اإلفاضة فطاف عند السفر أجزأه عن الوداع لعموم احلديثني 

ميع ملا يرضيه وأن يتقبل منـا ومـنكم   املذكورين ، وأسال اهللا أن يوفق اجل
                                           

    ١٣٢٧)رواه مسلم يف (احلج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احلائض برقم  ١(
، ومسلم يف (احلج) باب وجـوب طـواف الـوداع     ١٧٥٥)رواه البخاري يف (احلج) باب طواف الوداع برقم  ٢(

   ١٣٢٨وسقوطه عن احلائض والنفساء برقم 
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وجيعلنا وإياكم من العتقاء من النار إنه ويل ذلك والقادر عليه وصلى اهللا على 

  نبينا حممد وآله وصحبه وسلم . 
  

  ما يفعله احلجاج يوم الثامن من ذي احلجة  
   )١(س: ماذا يفعل احلاج يوم الثامن من ذي احلجة ؟ 

  
حرام إذا كان يف مكة وقد حتلل أو ينوي احلج وهو ج: اليوم الثامن هو حمل اإل

من أهل مكة املقيمني ا ، فاألفضل له اإلحرام يف اليوم الثـامن ؛ ألن الـنيب   
صلى اهللا عليه وسلم أمر أصحابه رضي اهللا عنهم الذين حتللوا مـن العمـرة   
 بذلك فأحرموا باحلج يوم الثامن مث توجهوا إىل مىن ، هذا هو األفضل للحاج
حيرم من مرتله يغتسل ويتطيب ويلبس اإلزار والرداء ، ويتوجه إىل مىن حمرمـاً  
وال حيتاج إىل وداع سواء كانت إقامته يف احلرم أو يف احلل ، وهكذا املرأة من 
مرتهلا أو من خميمها أو من أي مكان تغتسل وتتطيب بالطيب املناسب وتلبس 

وتتوجه إىل مىن من غري حاجة لوداع الثياب املناسبة اليت ليس فيها فتنة وحترم 
، هذا هو املستحب يف اليوم الثامن ، وإن أحرم قبله فال حرج ولكن اليـوم  
الثامن هو األفضل وإن تأخر حىت أحرم يف اليوم التاسع فال حرج أيضاً ولكن 
اإلحرام يف اليوم الثامن هو األفضل كما تقدم ؛ الن الرسول صلى اهللا عليـه  

  بذلك .  وسلم أمر أصحابه
  

                                           
  هـ  ١٥/١٢/١٤٠١يف  ١١يف جملة ( التوعية اإلسالمية يف احلج ) العدد )نشر  ١(
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س: إذا نزل مريد احلجة من مكة يف اليوم الثامن من ذي احلجة واغتسل مـن  

   )١(مىن فهل يكفيه ذلك وماذا عليه ؟ 
  

ج: إذا اغتسل من مىن فال حرج يف ذلك لكن األفضل أن يغتسل قبل إحرامه 
يف بيته أو يف أي مكان يف مكة مث حيرم باحلج يف مرتله وال حاجة إىل دخولـه  

د احلرام للطواف ؛ ألن اخلارج إىل مىن يوم التروية ليس عليـه وداع ،  املسج
فإذا أحرم من دون غسل فال حرج ، وإذا اغتسل بعد ذلك يف مىن وهو حمرم 
فال بأس ، لكن األفضل والسنة أن يكون غسله قبل أن حيرم ، فإن مل يغتسل 

غسـل  بل أحرم من دون غسل أو من دون وضوء فال حرج يف ذلك ؛ ألن ال
  سنة والوضوء سنة يف هذا املقام . 

  

  

  حكم ترك املبيت يف مىن ليلة التاسع من ذي احلجة

س: ما حكم من ترك املبيت مبىن الليلة التاسعة من ذي احلجة من أجل احلريق 
   )٢(هـ ؟ ١٤١٧الذي وقع يف مىن عام 

  

                                           
هـ ، ويف كتاب (فتاوى تتعلـق بأحكـام   ١٥/١٢/١٤٠٠يف  ١١)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج) العدد  ١(

  هـ  ١٤٠٨طبعة  ٧٣احلج والعمرة والزيارة ) ص 
  ته  ) ضمن أسئلة مقدمة من م . ح . م . أجاب عنها مساح ٢(



   

 

٥٣٣

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
إذا ج: ال شيء عليه ؛ ألن املبيت مبىن ليلة التاسعة مستحب وليس بواجب ، و

كنت مل تبت يف مزدلفة الليلة العاشرة بعد انصرافك من عرفة فعليك دم يذبح 
يف مكة للفقراء ، مما جيزئ يف األضحية ، وإذا كنت مل تبت ليلة احلادي عشر 
يف مىن فعليك أن تتصدق عن ذلك مبا يسره اهللا وإن ذحبت عن ذلك ذبيحـة  

  للفقراء مبكة فهو أحوط وأبرأ للذمة . 
  

  حرام للحاج يوم الترويةمكان اإل

   )١(س: من أي مكان حيرم احلاج يوم التروية ؟ 
  

ج: حيرم من مرتله كما أحرم أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم من منازهلم 
يف األبطح يف حجة الوداع بأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم . وهكذا من كان 

عنهما السابق وهو  يف داخل مكة حيرم من مرتله ؛ حلديث ابن عباس رضي اهللا
 -أي دون املواقيـت  –قوله صلى اهللا عليه وسلم : "ومن كان دون ذلـك  

  متفق على صحته .  )٢(فمهله من أهله حىت أهل مكة يهلون من مكة " 
  

س: من كان يف مىن قبل يوم التروية هل يدخل وحيرم من مكة أو حيرم من مىن 
   )٣(؟ 

                                           
  هـ  ١٥/١٢/١٤١٥) نشر يف جريدة ( اجلزيرة ) يوم اخلميس املوافق  ١(
، ومسلم يف (احلج) باب مواقيت احلج والعمرة بـرقم   ١٥٢٦) رواه البخاري يف (احلج) باب مهل أهل الشام برقم  ٢(

١١٨١  
  هـ .٢/١٢/١٤١٨يف  ١١٥٤٣)نشر يف جريدة (عكاظ) العدد  ٣(
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مىن واحلمـد هللا ، وال حاجـة إىل   ج: اجلالس يف مىن يشرع له أن حيرم من 
  الدخول إىل مكة بل يليب من مكانه باحلج إذا جاء وقته . 

  
  

  السنة للحاج أن حيرم يوم الثامن من ذي احلجة قبل الظهر
س: البعض من احلجاج يكونون يوم الثامن يف مكة ويكونون حملني إحرامهم 

تاسع حيرمون مث خيرجون ويتركون سنن يوم التروية يبقون يف الشقق إىل اليوم ال
إىل عرفة معللني ذلك بقوهلم أن فعل يوم التروية سنة واحلج عرفة ، فما رأي 

   )١(مساحتكم يف هذا الفعل ؟ 
  

ج: ال حرج يف ذلك ولكن السنة للحاج أن حيرم اليوم الثامن من ذي احلجة 
فجر قبل الظهر ويتوجه إىل مىن فيصلي ا الظهر والعصر واملغرب والعشاء وال

  قصراً بال مجع مث 
يتوجه إىل عرفة بعد طلوع الشمس ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم فعل ذلك 

  وأمر الصحابة الذين حلوا من عمرم بذلك . 
  

  باب صفة احلج والعمرة

                                           
  هـ .١/١٢/١٤١٨جاب عنه مساحته يف )سؤال مقدم من س. ع . ع. أ ١(
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  ) يوم عرفة٢(
  وقت توجه احلاج إىل عرفات واالنصراف منها                            

  ١ىل عرفة ومىت ينصرف منها س: مىت يتوجه احلاج إ
  

ج: يشرع التوجه إليها بعد طلوع الشمس من يوم عرفة وهو اليوم التاسـع  
ويصلي ا الظهر والعصر مجعاً وقصراً مجع تقدمي بأذان واحد وإقامتني تأسياً 
بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم ، ويبقى فيها إىل غروب 

  والدعاء وقراءة القرآن والتلبية حىت تغيب الشمس . الشمس مشتغالً بالذكر 
ويشرع اإلكثار من قول : (ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، له امللك ولـه  
احلمد وهو على كل شيء قدير ، وسبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا 

ويصلي على  أكرب وال حول وال قوة إال باهللا ) ويرفع يديه بالدعاء وحيمد اهللا
النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل الدعاء ويستقبل القبلة ، وعرفة كلها موقف ، 
فإذا غابت الشمس شرع للحجاج االنصراف إىل مزدلفة بسكينة ووقار مـع  
اإلكثار من التلبية ، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا املغرب والعشاء بـأذان واحـد   

  وإقامتني املغرب ثالثاً والعشاء ركعتني . 
  
  

   )١(س: إذا توجه احلاج من مىن إىل عرفة قبل طلوع الشمس فماذا عليه ؟ 

                                           
 ١٢/  ١٢) بتاريخ  ٩٨٦٠هـ. و يف جريدة الندوة العدد (  ١٤١٨/  ١٢/  ٧نشر يف جريدة ( عكاظ ) بتاريخ  - ١
  هـ. ١٤١٨/  ١٢/ ٦هـ ، ويف جريدة اجلزيرة بتاريخ  ١٤١١/ 
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ج: ليس عليه شيء ، لكن األفضل أن يكون توجهه إىل عرفة بعـد طلـوع   

  الشمس ؛ تأسياً بالنيب صلى اهللا عليه وسلم . 
  

  حكم اجلمع والقصر يوم عرفة

أم جيـوز أن   س: هل صالة الظهر والعصر مجعاً وقصراً يف عرفة أمر واجب ،
   )٢(أصليهما يف وقت كل منهما كاملتني ؟ 

  
ج: صالة الظهر والعصر يوم عرفات للحجاج مجعاً وقصراً يف وادي عرنـة  
غرب عرفات بأذان واحد وإقامتني سنة مؤكدة فعلها النيب صـلى اهللا عليـه   
وسلم يف حجة الوداع ، وال ينبغي للمؤمن أن خيالف السنة لكن ليس ذلـك  

أهل العلم بل سنة مؤكدة ، فإن املسافر لو أمت صحت صـالته   بواجب عند
لكن القصر متأكد ؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم فعله وقال : "خـذوا  

. فال ينبغي له أن خيالف السنة بل يصلي مع الناس قصراً  )٣(عين مناسككم " 
مها يف ومجعاً مجع تقدمي ، مث يتوجه إىل حمل الوقوف يف نفس عرفة ، ولو صال

عرفة ومل يصل يف وادي عرنة فال بأس حذراً من املشقة فإن الناس يف هـذه  
  العصور حيتاجون للتخلص من الزحام بكل وسيلة مباحة . 

  

                                                                                                                     
  هـ  ١٤٠٢روية سنة )من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يوم الت ١(
  ٣١٣ص  ١٢، وقد سبق نشره يف هذا اموع اجلزء  ٥٦)من برنامج (نور على الدرب ) الشريط رقم  ٢(
    ١٢٩٧)رواه بنحوه مسلم يف (احلج) باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم  ٣(



   

 

٥٣٧

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  من فاته الوقوف بعرفة يف النهار فله الوقوف ا يف الليل

س: شخص شارك يف أعمال احلج ومل ميكنه عمله من الوقوف بعرفة يف النهار 
له أن يقف بعد انصراف الناس يف الليل ؟ وكم يكفيه من الوقوف  فهل جيوز
  ؟ وهل 

   )١(لو مر بسيارته يف عرفة جيزئه ذلك ؟ 
ج: ميتد زمن الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع إىل طلوع الفجر يوم 
النحر ، فإذا مل يتمكن احلاج من الوقوف يف ار اليوم التاسـع ، فوقـف يف   

نصراف كفاه ذلك ، حىت لو مل يقف بعرفة إال آخر الليل قبيـل  الليل بعد اال
الصبح ويكفيه ولو بضع دقائق ، وكذا لو مر من عرفات وهو سـائر علـى   
سيارته أجزأه ذلك ، ولكن األفضل له أن حيضر يف الوقت الذي يقـف فيـه   
الناس ويشاركهم يف الدعاء عشية عرفة ، وحيرص على اخلشـوع وحضـور   

مثل ما يرجون من نزول الرمحة ، وحصول املغفرة ، فإن فاته القلب ، ويرجو 
النهار فوقف بالليل فاألفضل له أن يبكر بالوقوف مهما استطاع ، فيرتل بعرفة 
ولو قليالً وميد يديه إىل ربه ويتضرع إليه يف السؤال ، مث يـذهب معهـم إىل   

ذلـك مـن    مزدلفة وميكث ا إىل آخر الليل ويصلي فيها الفجر مث يكثر بعد
الذكر والدعاء مستقبالً القبلة رافعاً يديه حىت يسفر مث ينصرف مع النـاس إىل  

  مىن قبل طلوع الشمس تأسياً بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك . 
  

                                           
  هـ  ١٦/١١/١٤١٩يف  ١٦٨٢)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ١(
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  حكم الوقوف خارج حدود عرفة

حىت غربت الشمس مث  –قريباً منها –س: إذا وقف احلاج خارج حدود عرفة 
   )١(انصرف فما حكم حجه ؟ 

  
ج: إذا مل يقف احلاج يف عرفة يف وقت الوقوف فال حج له ؛ لقول النيب صلى 

، فمن أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر  )٢(اهللا عليه وسلم : "احلج عرفة " 
  فقد أدرك احلج . 

وزمن الوقوف ما بعد الزوال من يوم عرفة إىل طلوع الفجر من ليلة النحر هذا 
  ل العلم . هو امع عليه بني أه

أما ما قبل الزوال ففيه خالف بني أهل العلم ، واألكثرون على أنه ال جيـزئ  
الوقوف فيه إذا مل يقف بعد الزوال وال يف الليل ، ومن وقف اراً بعد الزوال 
أو ليالً أجزأه ذلك ، واألفضل أن يقف اراً بعد صالة الظهر والعصر مجـع  

االنصراف قبل الغروب ملن وقف ـاراً  تقدمي إىل غروب الشمس ، وال جيوز 
فإن فعل ذلك فعليه دم عند أكثر أهل العلم ؛ لكونه ترك واجباً ، وهو اجلمع 

  يف الوقوف بني الليل والنهار ملن وقف اراً . 
  

س: حاج وقف يف بطن وادي عرنة فهل حجه صحيح ، وهل هناك أمـاكن  
   )١(خمصصة يف عرفة هلا األفضلية ؟ 

                                           
    ١٢٨ص  ١ كتاب (الدعوة) ج)نشر يف ١(
، والترمذي يف (احلـج)   ١٨٤٧٥)رواه اإلمام أمحد يف (مسند الكوفيني ) حديث عبد الرمحن بن يعمر الديلي برقم  ٢(

   ٨٨٩باب ما جاء فيمن أدرك اإلمام جبمع فقد أدرك احلج برقم 
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نيب صلى اهللا عليه وسلم : "احلج عرفة" فإذا وقف احلاج خـارج  ج: يقول ال
عرفة أو يف عرنة أو غريها فليس له حج ، ولكن إذا دخل عرفـة بعـد زوال   
الشمس ذلك اليوم أو يف ليلة العيد صح حجه ، أما إذا كان مل يدخل عرفة ال 

  بعد الزوال وال يف الليل فهذا ليس له حج . 
  
  �B: �
  مW01 ا�=�A )(> م1 درة �7

  مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز حفظه اهللا . 
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، وبعد 

حنن أطباء من بعض البالد اإلسالمية قدمنا للعمل خالل فتـرة احلـج مبكـة    
املكرمة ، ونوينا احلج والعمرة متمتعني . أدينا العمرة ولكن ظروف العمل ال 

لوقوف بعرفة جزءاً يف الليل ، والبد لنا من الرجوع ملقر العمل قبل متكننا من ا
مغيب الشمس . ما الواجب علينا فعله ؟ علماً بأننا ندري أن احلج عرفة وقد 
ال يتسىن لنا احلج بالعمر مرة أخرى ، علماً أنا قد أدينا حج الفريضة . وماذا 

رة العقبة حيث ال يسمح علينا إذا نزعنا مالبس اإلحرام قبل التحلل ورمي مج
  .  )٢(مبالبس اإلحرام يف العمل . جزاكم اهللا عنا خرياً 

  
  ج: وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ، وبعد : 

                                                                                                                     
  هـ  ١٠/١٢/١٤١٨بتاريخ  ١١٥٥١)نشر يف جريدة (عكاظ) العدد  ١(
  ه لسماحته من جمموعة من األطباء من بعض البالد اإلسالمية  )سؤال موج ٢(
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من وقف بعرفة اراً فعليه أن يستمر إىل الليل ، فإن مل يفعل وانصرف قبـل  

الً ليلة الغروب ومل يعد بعد الغروب فعليه دم ، وإن عاد بعد املغرب فوقف لي
  النحر ومل يقف يف النهار فال شيء عليه . 

أما نزع مالبس اإلحرام قبل التحلل األول فال جيوز إال للضـرورة أو العـذر   
الشرعي ومىت نزعتموها ولبستم املخيط كالقميص فعليكم فدية خمرية وهـي  
صيام ثالثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع 

لبلد ، مقداره كيلو ونصف تقريباً ، وهكـذا إذا غطيـتم الـرأس    من قوت ا
بالعمامة وحنوها ففيه الكفارة املذكورة . وفق اهللا اجلميع . والسالم علـيكم  

  ورمحة اهللا وبركاته . 
  

س: بالنسبة ألصحاب احلمالت خيرجون الناس قبل الغروب يوم عرفـة مـا   
   )١(حكمهم ؟ 

  
ينهوا عن ذلك ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ج: ال جيوز أن يطاعوا وجيب أن 

 )٢(مل خيرج من عرفة حىت غربت الشمس وقال : خذوا عـين مناسـككم)   
  أخرجه مسلم يف صحيحه واملعىن تأسوا يب واقتدوا يب . 

  
  من أتى من بلده يوم عرفة ميكنه التمتع وهو أوىل

                                           
  )من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام   ١(
    ١٢٩٧)رواه بنحوه مسلم يف (احلج) باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم  ٢(
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احلـج ؟   س: هل احلاج الذي يأيت من بلده يف التاسع من ذي احلجة يـدرك 

وماذا جيب عليه ؟ وما صفة حجه من األنواع الثالثة ؟ وما آخر حد النتـهاء  
   )١(الوقوف ؟ 

  
ج: نعم ميكنه أن يدرك احلج ، فإن كان قد ساق اهلدي حج قارناً ، وإال حج 
متمتعاً أو مفرداً ، والتمتع أوىل ملن مل يسق اهلدي ، وآخر حد النتهاء الوقوف 

  لعيد . بعرفة طلوع فجر يوم ا
  
     
  ن��ة �Y�0 م6 �7
� ��7 ا��اج2 م6 أ:,ال ا�	�� ء  

س: قوله : "مث أتى عرفة والقبة قد ضربت له يف منرة " هل معىن هذا أن منـرة  
   )٢(من عرفة ؟ 

  
ج: فيه خالف ، قيل من عرفة وقيل ليست منها واملشهور أا ليسـت مـن   

  عرفة فهي أمام عرفة وليست منها على الراجح . 

                                           
  هـ  ٢٢/١٢/١٤١٦يف  ١٥٤٠)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ١(
  ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام   )من ٢(
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  مكان وقوف احلاج عند جبل الرمحة
  

   )١(س: قوله : "فجعل حبل املشاة بني يديه " ما معناه ؟ 
ج: يعين طريق املشاة أمامه واجلبل عن ميينه قليالً وهو مستقبل القبلـة حـني   

  وقوفه بعرفة. 
  

  حكم الوقوف بعرفة قبل التاسع بيوم أو بعده بيوم

  
يوم عرفة بعد مشاهدة املسـلمني   س: ما حكم اهللا ورسوله يف قوم يشاهدون

بيوم ، ويرون أن أي شخص منهم حيج بدون مرافقة أحد املكارمة فإن حجه 
   )٢(باطل ؟ 

  
ج: ليس ألحد من املسلمني أن يشذ عن مجاعة املسلمني ال يف احلـج وال يف  

،  )٣(غريه ؛ لقول اهللا عز وجل : "واعتصموا حببل اهللا مجيعـاً وال تفرقـوا "   
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبـع غـري سـبيل    وقوله : "

                                           
  )من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام   ١(
)سؤال شخصي من األخ / ص . ب . ي . ونشر يف كتاب (األجوبة املفيدة من مسائل العقيدة) لسماحته طبعة عام  ٢(

  هـ  ١٤١٤
   ١٠٣)سورة آل عمران ، اآلية  ٣(
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، وقول النيب صلى اهللا  )١(املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصرياً " 

عليه وسلم : "عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي متسكوا 
دثة بدعة وكل ا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حم

، وقوله صلى اهللا عليه وسلم يف خطبة اجلمعة : "أما بعد :  )٢(بدعة ضاللة " 
فإن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر 

، وقوله صلى اهللا عليه وسلم : "الصوم  )٣(األمور حمدثاا وكل بدعة ضاللة " 
. وقد وقـف   )٤(واألضحى يوم تضحون" يوم تصومون والفطر يوم تفطرون 

املسلمون الذين حجوا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم معه يوم التاسع بعرفة ومل 
يقف أحد من قبله وال بعده وقال صلى اهللا عليـه وسـلم : "خـذوا عـين     

فدل ذلك على أن الواجب على املسلمني أن حيجوا كما حج  )٥(مناسككم " 
وقفة واإلفاضة وغري ذلك ، مث خلفاؤه الراشـدون  صلى اهللا عليه وسلم يف ال

رضي اهللا عنهم وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي سـاروا علـى منهجـه    
الشريف فوقفوا يوم التاسع ووقف معهم املسلمون يف حجام ومل يقفوا قبل 

  يوم التاسع وال بعده . 

                                           
   ١١٥ساء ، اآلية )سورة الن ١(
، وأبو داود يف (السنة) باب لـزوم   ١٦٦٩٤)رواه اإلمام أمحد يف (مسند الشاميني) حديث العرباض بن سارية برقم  ٢(

    ٤٦٠٧السنة برقم 
    ٨٦٧)رواه مسلم يف (اجلمعة) باب ختفيف الصالة واخلطبة برقم  ٣(
، وابن ماجة يف (الصيام) باب ما جـاء يف   ٦٩٧برقم )رواه الترمذي يف (الصوم) باب ما جاء الصوم يوم تصومون  ٤(

    ١٦٦٠شهري العيد برقم 
    ١٢٩٧)رواه بنحوه مسلم يف (احلج) باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم  ٥(
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م أنه ال ومل يرد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وال عن أصحابه رضي اهللا عنه
  يصح حج أحد من املسلمني إال بشرط أن حيج مع فالن أو فالن . 

فهذه الطائفة اليت تقف يف احلج بعد املسلمني مبتدعة خمالفة لشرع اهللا وملـا  
درج عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه الكرام وأتباعهم بإحسان ، وال 

 –التاسع وال ليلة النحـر  حج هلم ؛ ألن احلج عرفة ، فمن مل يقف بعرفة يوم 
  فال حج له .  –وهي الليلة العاشرة 

وقوهلم : إنه البد أن يكون بصحبة احلاج منهم أحد املكارمة شرط ال أساس 
له من الصحة ، بل هو شرط باطل خمالف للشرع املطهر ، فيجب اطراحـه  
وعدم اعتباره ، ولكن جيب على كل مسلم أن يتفقه يف دينـه وأن يعـرف   

يف احلج وغريه ، حىت يؤدي عبادته من احلج وغريه علـى بصـرية ،    أحكامه
 )١(لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : "من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الـدين "  

  متفق على صحته . 
  

  الوقوف بعرفة مع مجاعة املسلمني ال على احلساب

، س: ما احلكم يف قوم ال يقفون بعرفة إال على حسـاب شـهري يعدونـه    
فأحياناً يقفون ا قبل املسلمني بيوم ، وأحياناً بعدهم بيوم ، وأحياناً يوافقوم 

                                           
لنهي عـن  ، ومسلم يف (الزكاة) باب ا ٧١)رواه البخاري يف (العلم) باب من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين برقم  ١(

   ١٠٣٧املسألة برقم 
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. علماً أم ال حيجون إال بصحبة مكرمي ، ألم يعتقدون أنه ال يصح احلج 

   )١(إال بذلك ؟ 
  

  ج: ما ذكره السائل عن الطائفة املذكورة خمالف للشرع من وجهني : 
املسلمني وعدم وقوفهم معهم ، والواجب على أحدمها : شذوذهم عن مجاعة 

املسلمني أن يكونوا جسداً واحداً وبناء واحداً يف التمسـك بـاحلق وعـدم    
اخلروج عن سبيل املؤمنني ؛ حذراً مما توعد اهللا به من خالف سبيلهم بقولـه  
تعاىل : "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني 

، أما تعلقهم بكون الشـهر   )٢(ا توىل ونصله جهنم وساءت مصرياً " نوله م
البد أن يكون ثالثني دائماً فهذا من أخطائهم العظيمة املخالفة للسنة واإلمجاع 

  وقد سبق إيضاح ذلك يف جواب على السؤال األول . 
الوجه الثاين : اشتراطهم لصحة احلج أن يكون احلجاج يف صحبة واحد مـن  

، وهذا من أبطل الباطل وال أصل له يف الشرع املطهر ، بـل هـو   املكارمة 
خمالف للكتاب والسنة وإمجاع أهل العلم فلم يقل أحد من أهل العلم إن احلج 
ال يصح إال بشرط أن يكون يف احلجاج فالن أو فالن ، بل هذا القول مـن  

  البدع الشنيعة اليت ال أصل هلا بني املسلمني . 
  

  الدعاء اجلماعي يف عرفة ال أصل له واألحوط تركه                     

                                           
  هـ  ١٤١٤)سؤال من ص . ب . ي . ونشر يف كتاب (األجوبة املفيدة من مسائل العقيدة) لسماحته طبعة  ١(
   ١١٥)سورة النساء ، اآلية  ٢(
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س: ما حكم االجتماع يف الدعاء يف يوم عرفة سواء كان ذلك يف عرفات أو 
غريها وذلك بأن يدعو إنسان من احلجاج الدعاء الوارد يف بعـض كتـب   
األدعية املسمى بدعاء يوم عرفة أو غريه مث يردد احلجاج ما يقول هذا اإلنسان 

يقولوا آمني . هذا الدعاء بدعة أم ال ؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكـر   دون أن
   )١(الدليل ؟ 

  
ج: األفضل للحاج يف هذا اليوم العظيم أن جيتهد يف الدعاء والضراعة إىل اهللا 
سبحانه وتعاىل ويدفع يديه ؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسـلم اجتهـد يف   

وذلك بعد ما صلى الظهـر   الدعاء والذكر يف هذا اليوم حىت غربت الشمس
والعصر مجعاً وقصراً يف وادي عرنة ، مث توجه إىل املوقف فوقف هناك عنـد  
الصخرات وجبل الدعاء ، ويسمى جبل إالل ، واجتهد يف الدعاء والـذكر  
رافعاً يديه مستقبالً القبلة وهو على ناقته ، وقد شرع اهللا سبحانه لعباده الدعاء 

وجل رغبة ورهبة ، وهذا املوطن من أفضـل   بتضرع وخفية وخشوع هللا عز
مواطن الدعاء ، قال اهللا تعاىل : "ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنـه ال حيـب   

  .  )٣(، وقال تعاىل : "واذكر ربك يف نفسك "  )٢(املعتدين" 
ويف الصحيحني : قال أبو موسى األشعري رضي اهللا عنه : رفع الناس أصوام 

صلى اهللا عليه وسلم : "أيها الناس اربعـوا علـى    بالدعاء . فقال رسول اهللا
                                           

هـ ، ويف  كتاب (فتاوى إسالمية) من مجع الشيخ حممـد  ٢٣/١١/١٤١٦يف  ١٥٣٧)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ١(
   ٢٦٧ص  ٢املسند ج

    ٥٥)سورة األعراف ، اآلية  ٢(
    ٢٠٥)سورة األعراف ، اآلية  ٣(
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أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم وال غائباً ، إمنا تدعون مسيعاً بصرياً ، إن الذي 

. وقد أثىن اهللا جل وعال على  )١(تدعون أقرب إىل أحدكم من عنق راحلته " 
 زكريا عليه السالم يف ذلك . قال تعاىل : "ذكر رمحت ربك عبده زكريا . إذ

، وقال عز وجل : "وقال ربكم ادعوين أسـتجب   )٢(نادى ربه نداء خفيا" 
  .  )٣(لكم " 

واآليات واألحاديث يف احلث على الذكر والدعاء كثرية ويشـرع يف هـذا   
املوطن بوجه خاص اإلكثار من الذكر والدعاء بإخالص وحضور قلب ورغبة 

نيب صلى اهللا عليـه  ورهبة ، ويشرع رفع الصوت به وبالتلبية كما فعل ذلك ال
وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم ، وقد روي عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
يف هذا اليوم : "خري الدعاء دعاء يوم عرفة وخري ما قلت أنا والنبيون من قبلي 
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، له امللك وله احلمد وهو على كل شـيء  

  .  )٤(قدير " 
ماعي فال أعلم له أصالً واألحوط تركه ؛ ألنه مل ينقل عن النيب أما الدعاء اجل

صلى اهللا عليه وسلم ، وال عن أصحابه رضي اهللا عنهم فيما علمت ، لكن لو 
دعا إنسان يف مجاعة وأمنوا على دعائه فال بأس يف ذلك ، كمـا يف دعـاء   

  القنوت ودعاء ختم القرآن الكرمي ودعاء االستسقاء وحنو ذلك . 

                                           
، والبخاري يف (الدعوات) باب  ١٩١٠٢)رواه اإلمام أمحد يف (مسند الكوفيني) حديث أيب موسى األشعري برقم  ١(

    ٢٧٠٤قم ، ومسلم يف (الذكر والدعاء) باب استحباب خفض الصوت بالذكر بر ٦٣٤٨الدعاء إذا عال عقبه برقم 
    ٣،  ٢)سورة مرمي ، اآليتان  ٢(
    ٦٠)سورة غافر ، اآلية  ٣(
    ٣٥٨٥)رواه الترمذي يف (الدعوات) باب يف دعاء يوم عرفة برقم  ٤(
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التجمع يف يوم عرفة أو يف غري عرفة فال أصل له عن النيب صلى اهللا عليـه  أما 

وسلم وقد قال صلى اهللا عليه وسلم : "من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد 
  أخرجه مسلم يف صحيحه ، واهللا ويل التوفيق .  )١(" 
  

  وقت بدء الدعاء يف عرفة

   )٢( س: ما هو الوقت الذي يبدأ فيه الدعاء يف عرفة ؟
  

ج: بعد الزوال بعدما يصلي الظهر والعصر مجعاً وقصراً بأذان واحد وإقامتني ، 
يتوجه احلاج إىل موقفه بعرفة ، جيتهد يف الدعاء والذكر والتلبية ويشرع لـه  
رفع اليدين يف ذلك مع البدء حبمد اهللا والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  إىل أن تغيب الشمس . 
  
  

                                           
)رواه البخاري معلقاً يف باب النجش ن ومسلم يف (األقضية) باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور بـرقم   ١(

١٧١٨    
  ة املوجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام  )من ضمن األسئل ٢(
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  احلج والعمرة باب صفة
  ) املبيت مبزدلفة٣(

  املبيت مبزدلفة واجب ومن تركه فعليه دم
س: ما حكم الوقوف مبزدلفة واملبيت فيها وما قـدره ومـىت يبـدأ احلـاج     

   )١(االنصراف منها ؟ 
  

ج: املبيت مبزدلفة واجب على الصحيح ، وقال بعضهم إنه ركـن ، وقـال   
لم أنه واجب من تركه فعليه بعضهم مستحب ، والصواب من أقوال أهل الع

دم ، والسنة أن ال ينصرف منها إال بعد صالة الفجر وبعد اإلسفار يصلي فيها 
الفجر ، فإذا أسفر توجه إىل مىن ملبياً ، والسنة أن يذكر اهللا بعد الصـالة ،  

  ويدعو فإذا أسفر توجه إىل مىن ملبياً . 
من مزدلفة يف النصف  وجيوز للضعفة من النساء والرجال والشيوخ االنصراف

األخري من الليل رخص هلم النيب عليه الصالة والسالم ، أما األقوياء فالسنة هلم 
أن يبقوا حىت يصلوا الفجر وحىت يذكروا اهللا كثرياً بعد الصالة مث ينصرفوا قبل 
أن تطلع الشمس ، ويسن رفع اليدين مع الدعاء يف مزدلفة مستقبالً القبلة كما 

  ومزدلفة كلها موقف .  فعل يف عرفة ،
  

   )١(س: ما حكم املبيت مبزدلفة قبل منتصف الليل ؟ 
                                           

هــ ، ويف جريـدة (الريـاض ) بتـاريخ     ١٢/١٢/١٤١١بتـاريخ   ٩٨٦٩)نشر يف جريدة (النـدوة) العـدد    ١(
  هـ ٧/١٢/١٤١٨هـ ، ويف جريدة (عكاظ) بتاريخ ٦/١٢/١٤١٨هـ ، ويف جريدة (اجلزيرة) بتاريخ ٧/١٢/١٤١٦
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ج: جيب على احلاج املبيت مبزدلفة ليلة العاشر من ذي احلجة إىل الفجـر إال  
لعذر من مرض وحنوه ، فيجوز له وملن يقوم بشئونه بعد نصف الليل أن يرحل 

 حجه إىل الفجر ، وترخيصه إىل مىن ؛ ملبيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ا يف
  ألهل األعذار يف االنصراف من املزدلفة إىل مىن بعد منتصف الليل . 

  
  من صلى املغرب والعشاء مبزدلفة مث انصرف ال يعترب مؤدياً للواجب

س: نرى يف هذه األيام عند النفرة من عرفات إىل مزدلفة الزحام الشديد حبيث 
ستطيع املبيت فيها من شدة الزحام وجيـد  إن احلاج إذا وصل إىل مزدلفة ال ي

مشقة يف ذلك ، فهل جيوز ترك املبيت مبزدلفة ؟ وهل على احلاج شـيء إذا  
ترك املبيت ا ؟ وهل جتزئ صالة املغرب والعشاء عن الوقوف واملبيـت يف  
مزدلفة ، وذلك بأن يصلي احلاج صاليت املغرب والعشاء يف مزدلفة مث يتجـه  

يصح الوقوف على هذا النحو ؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر فوراً إىل مىن فهل 
   )٢(الدليل . 

  
ج: املبيت مبزدلفة من واجبات احلج ؛ اقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم فقـد  
بات ا صلى اهللا عليه وسلم وصلى الفجر ا وأقام حىت أسفر جداً ، وقال : 

                                                                                                                     
  هـ  ١٤١٧ذي القعدة وذي احلجة لشهري  ١٧)نشر يف (نشرة احلسبة) العدد  ١(
  هـ  ٨/١٢/١٤١٦يف  ١٥٣٩)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ٢(
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الواجب إذا صـلى   وال يعترب احلاج قد أدى هذا )١("خذوا عين مناسككم" 

املغرب والعشاء فيها مجعاً مث انصرف ؛ ألن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم مل   
  يرخص إال للضعفة آخر الليل . 

وإذا مل يبت يف مزدلفة فعليه دم ، جرباً لتركه الواجب ، واخلالف بني أهـل  
العلم رمحهم اهللا يف كون املبيت يف مزدلفة ركناً أو واجباً أو سـنة مشـهور   

لوم ، وارجح األقوال الثالثة أنه واجب على من تركه دم وحجه صحيح ، مع
وهذا هو قول أكثر أهل العلم . وال يرخص يف ترك املبيت إىل النصف الثاين 
من الليل ال للضعفة ، أما األقوياء الذين ليس معهم ضعفة فالسنة هلم أن يبقوا 

سبحانه حىت يسـفروا مث  يف مزدلفة حىت يصلوا الفجر ا ذاكرين اهللا داعينه 
ينصرفوا قبل طلوع الشمس ؛ تأسياً برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ومن مل 
يصلها إال يف النصف األخري من الضعفة كفاه أن يقيم ا بعـض الوقـت مث   

  ينصرف أخذاً بالرخصة . واهللا ويل التوفيق . 
  


� ا�89 �;Zوا� I�  ا�

عشاء قصراً ومجع تأخري قبل دخول س: ما حكم من صلى صاليت املغرب وال
مزدلفة وذلك ألسباب طارئة ، منها تعطل سيارته يف الطريـق إىل مزدلفـة   
وخشية فوات وقت املغرب والعشاء حيث كان الوقت متأخراً جداً فصـلى  
صاليت املغرب والعشاء على حدود مزدلفة أي قبل مزدلفة مبسافة بسيطة ، مث 

صلى أيضاً صالة الفجر وذلك بعد دخـول   نام ريثما يتم إصالح سيارته مث
                                           

    ١٢٩٧)رواه بنحوه مسلم يف (احلج) باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم العيد راكباً برقم  ١(
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وقت صالة الفجر أيضاً صالها على حدود مزدلفة حيث أنه مل يستطع دخول 
مزدلفة إال يف الصباح والشمس قد أشرقت ، فهل تصح صالته هذه لكل من 

  املغرب والعشاء 
والفجر على حدود مزدلفة ؟ نرجو من مساحتكم توضيح ذلك مع ذكر الدليل 

   )١(؟ 
  
الصالة تصح يف كل مكان إال ما استثناه الشارع ، كما قال صـلى اهللا   ج:

. ولكن املشـروع   )٢(عليه وسلم : " جعلت يل األرض مسجداً وطهوراً " 
للحاج أن يصلي املغرب والعشاء مجعاً يف مزدلفة حيث أمكنه ذلك قبل نصف 

مل جيز له الليل فإن مل يتيسر له ذلك لزحام أو غريه صالمها بأي مكان كان و
تأخريمها إىل ما بعد نصف الليل ؛ لقوله تعاىل : "إن الصالة كانـت علـى   

أي مفروضاً يف األوقات ، ولقول النيب صـلى اهللا   )٣(املؤمنني كتاباً موقوتاً " 
رواه مسلم من حديث عبد  )٤(عليه وسلم : "وقت العشاء إىل نصف الليل " 

  واهللا اعلم . اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما ، 
  

  السنة احملافظة على الوتر يف احلضر والسفر وليلة مزدلفة
                                           

  هـ  ١/١٢/١٤١٦بتاريخ  ١٥٣٨)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ١(
    ٣٣٥ول اهللا تعاىل : "فلم جتدوا ماء" برقم )رواه البخاري يف (التيمم) باب ق ٢(
   ١٠٣)سورة النساء ، اآلية  ٣(
، ومسـلم يف (املسـاجد    ٥٧٢)رواه البخاري يف (مواقيت الصالة) باب وقت صالة العشاء إىل نصف الليل برقم  ٤(

   ٦١٢ومواضع الصالة) باب أوقات الصلوات اخلمس برقم 
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   )١(س: هل يسقط الوتر وركعتا الفجر يف مزدلفة ؟ 

  
ج: السنة أن يصلي ركعتني قبل صالة الفجر ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فعل ذلك يف مزدلفة ، وهكذا يف أسفاره كلها . أما سنة الظهر والعصر وسنة 
املغرب والعشاء فالسنة تركها أيام مىن ويف عرفة ومزدلفة ويف مجيع األسفار ؛ 
  )٢(ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ترك ذلك وقال : "خذوا عين مناسـككم"  

، أمـا   )٣(وقد قال اهللا عز وجل : "لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة" 
ليلة مزدلفة ؛ ألن النيب صلى  الوتر فالسنة احملافظة عليه يف احلضر والسفر ويف

اهللا عليه وسلم كان يوتر يف السفر واحلضر عليه الصالة والسالم ، وأما قول 
جابر إنه اضطجع بعد العشاء . فليس فيه نص واضح على أنه مل يوتر عليـه  
الصالة والسالم ، وقد يكون ترك ذلك بسبب التعب أو النوم عليه الصـالة  

فإذا تركه بسبب التعب أو النوم أو شغل آخر فـال   والسالم . والوتر نافلة ،
حرج عليه ، ولكن يشرع له أن يقضيه من النهار شفعاً ؛ لقول عائشة رضي 
اهللا عنها : "كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا شغله عن قيام الليـل نـوم أو   

متفق على صحته ، وذلك ألنـه   )٤(مرض صلى من النهار ثنيت عشرة ركعة" 
اهللا عليه وسلم يوتر من الليل غالباً بإحدى عشر ركعة ، يسلم من كان صلى 

                                           
  هـ  ١٤٠٢احملاضرة اليت ألقاها يوم التروية مبىن سنة  )من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف ١(
    ١٢٩٧)رواه بنحوه مسلم يف (احلج) باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم  ٢(
    ٢١)سورة األحزاب ، اآلية  ٣(
   ٧٤٦)رواه مسلم يف (صالة املسافرين وقصرها) باب جامع صالة الليل ومن نام عنه أو مرض برقم  ٤(
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كل ثنتني ، فإذا شغله عن ذلك نوم أو مرض قضامها من النهار شفعاً ، يسلم 

  من كل ثنتني عليه الصالة والسالم ، واهللا املوفق . 
  

  جيوز اخلروج من مزدلفة يف النصف األخري من الليل

إىل مىن يف أي ساعة من الليل ؟ وهل يرجم س: مىت خيرج احلاج من مزدلفة 
   )١(عن النساء وهن قادرات على الرجم من أجل الزحام ؟ 

  
ج: جيوز للحاج اخلروج من مزدلفة يف النصف األخري ؛ ألن النيب صـلى اهللا  
عليه وسلم رخص للنساء والضعفة ومن معهم يف ذلك ، أما الرجال األقوياء 

هلم عدم التعجل وان يصلوا الفجر يف مزدلفة الذين ليس معهم عوائل فاألفضل 
ويقفوا ا حىت يسفروا ويكثروا من ذكر اهللا والدعاء ؛ ألن النيب صـلى اهللا  

، وملن تعجـل أن   )٢(عليه وسلم فعل ذلك وقال : "خذوا عين مناسككم " 
يرمي اجلمرة قبل الفجر ؛ ألن أم سلمة رضي اهللا عنها رمت اجلمرة قبل الفجر 

فاضت ، ومل يثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنكر عليها ذلك مث مضت وأ
فدل ذلك على اجلواز وأنه ال حرج يف ذلك وملا يف ذلك من التيسري والتسهيل 

  على احلاج والسيما الضعفاء منهم . 
  

                                           
  هـ ١٤٠٢)من ضمن األسئلة املوجهة إىل مساحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يوم التروية سنة  ١(
    ١٢٩٧)رواه بنحوه مسلم يف (احلج) باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم  ٢(
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   )١(س: إذا كان معنا عوائل كثرية فهل خنرج من مزدلفة قبل الفجر ؟ 

  
النيب صلى اهللا عليه وسلم ورخـص لـه أن    ج: الذي معه عوائل قد شرع له

يفيض من مزدلفة يف آخر الليل قبل الفجر يف النصف األخري من الليل إىل مىن 
حىت يرمي اجلمرة قبل الزحام ، مث من أراد أن يبقى يف مىن بقي يف مىن ومـن  
  ذهب إىل مكة للطواف فال بأس كما تقدم يف جواب السؤال الذي قبل هذا . 

  

  خارج مزدلفة حكم املبيت

س: هناك من يبيت خارج مزدلفة ألم مينعونه من الوقوف بالسيارة فيتعدى 
   )٢(فيبيت يف مىن فهل عليه هدي ؟ 

  
ج: إذا كان ال جيد مكاناً يف مزدلفة أو منعه اجلنود من الرتول ا فال شـيء  

عن  ، وإن كان ذلك )٣(عليه ؛ لقول اهللا سبحانه : "فاتقوا اهللا ما استطعتم " 
  تساهل منه فعليه دم مع التوبة . 

  

                                           
  هـ  ١٤٠٢ )من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يوم التروية عام ١(
  )من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام   ٢(
   ١٦)سورة التغابن ، اآلية  ٣(
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  السنة أن يبقى احلاج يف مزدلفة حىت يسفر

س: هل السنة أن ميكث احلاج إىل أن يصلي الضحى أم أنه ينفر بعد صـالة  
   )١(الفجر مباشرة من مزدلفة ؟ 

ج: السنة أن يبقى يف مزدلفة حىت يسفر حىت يتضح النور قبل طلوع الشمس 
صلى الفجر يبقى يف مكانه مستقبالً القبلة يدعو ويلـيب  هذا هو األفضل  إذا 

  ويذكر اهللا حىت يسفر ، كما 
فعل النيب عليه الصالة والسالم ، أما الضعفاء فلهم االنصراف بعد منتصـف  
الليل ، لكن من جلس حىت يسفر وصلى الفجر ا وجلس حىت يسفر يـدعو  

هذا أفضل تأسياً بالنيب صـلى  اهللا مستقبالً القبلة ، ويليب ويدعو ويرفع يديه ، 
اهللا عليه وسلم فإنه بقي يف مزدلفة حىت أسفر ، فلما أسفر انصرف إىل مىن قبل 
طلوع الشمس ، وخالف املشركني فكانوا ال ينصرفون من مزدلفة حىت تطلع 
الشمس والرسول عليه الصالة والسالم خالفهم وانصرف من مزدلفـة قبـل   

  هو السنة تأسياً به صلى اهللا عليه وسلم . طلوع الشمس بعدما أسفر ، وهذا 
  

  الصيب إذا فاته املبيت يف مزدلفة فعليه اهلدي

   )٢(س: الصيب إذا فاته املبيت مبزدلفة هل عليه هدي ؟ 
  

                                           
  )من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام   ١(
  ) من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام ٢(



   

 

٥٥٧

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
ج: نعم إذا فاته املبيت مبزدلفة أو مىن فعلى وليه هدي ؛ ألنه قد لزمته أحكام 

ليه عنه إن كان غري مميز ، وألنه احلج بسبب إحرامه إن كان مميزاً ، أو إحرام و
كاحلاج املكلف املتنفل ، واملعتمر املكلف املتنفل ، فإما يلزمهما أحكام احلج 

، واآلية املذكورة  )١(والعمرة ؛ لقول اهللا سبحانه : "وأمتوا احلج والعمرة هللا " 
  تعم املفترض واملتنفل . 

  

  كيفية الوقوف عند املشعر احلرام

   )٢(احلرام هل يكون احلاج واقفاً رافعاً يديه ؟ س: عند املشعر 
  

ج: يشرع للواقف عند املشعر احلرام وعلى الصفا واملروة رفع اليدين يف الدعاء 
سواء كان واقفاً أو جالساً فاألمر واسع واحلمد هللا ، وهكذا يف عرفات يشرع 

  رفع اليدين يف الدعاء. 
  

  املرور مبزدلفة دون املبيت ال يكفي

   )٣(يكفي املرور مبزدلفة دون املبيت إىل منتصف الليل ؟ س: هل 
ج: املبيت مبزدلفة واجب من واجبات احلج ، فإذا مل يبت ا فإنه يلزمه فدية 

جيزئ يف األضحية ، ولكن إذا مـر احلـاج    -أي دم يذبح ملساكني احلرم –
                                           

    ١٩٦)سورة البقرة ، اآلية  ١(
  جهة لسماحته يف درس بلوغ املرام) من ضمن األسئلة املو ٢(
  هـ  ٩/١١/١٤١٩يف  ١٦٨١)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ٣(
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يسرياً  مبزدلفة ومل يبت ا ، مث عاد إليها مرة أخرى قبل الفجر ومكث ا ولو

  فإنه ال فدية عليه . 

  

  باب صفة احلج والعمرة
  ) رمي اجلمار٤(

  مجرة العقبة هي اليت ترمى بسبع يوم العيد
   )١(س: أي اجلمرات ترمى بسبع اليوم األول ؟ 

  
ج: اجلمرة اليت تلي مكة ، اجلمرة اليت يقال هلا مجرة العقبة ، وهي آخر اجلمار 

، أما يف اليوم احلادي عشر والثاين عشـر  من جهة مكة ترمى بسبع يوم العيد 
والثالث عشر يف حق من مل يتعجل فإن عليه أن يرمي الثالث بعد الـزوال ،  
ويبدأ باليت تلي مسجد اخليف وهي اليت أقرب من جهة مسجد اخليف ، يبدأ 

  ا مث الوسطى ، مث األخرية اليت رماها يوم العيد وهي تسمى مجرة العقبة . 
  

  مار وايته وما يتعلق بهبداية رمي اجل
س: مىت يبدأ احلاج رمي اجلمرات ؟ وما كيفية الرمي ؟ وما عدد احلصـى ؟  

   )٢(وبأي اجلمرات يبدأ الرمي ؟ ومىت ينتهي ؟ 

                                           
  هـ ١٤٠٢)من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يوم التروية سنة  ١(
  هـ ١٢/١٢/١٤١١يف  ٩٨٦٩)نشر يف جريدة (الندوة) العدد  ٢(
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ج: يرمي أول اجلمار يوم العيد وهي اجلمرة اليت تلي مكة ويقال هلا : مجـرة  

 من ليلة النحر كفـى  العقبة يرميها يوم العيد ، وإن رماها يف النصف األخري
ذلك ، ولكن األفضل أن يرميها ضحى ، ويستمر إىل غروب الشمس ، فـإن  
فاته الرمي رماها بعد غروب الشمس ليالً عن يوم العيد يرميها واحدة بعـد  
واحدة ويكرب مع كل حصاة ، أما يف أيام التشريق فريميها بعد زوال الشمس 

صيات يكرب مع كل حصـاة مث  يرمي األوىل اليت تلي مسجد اخليف بسبع ح
الوسطى بسبع حصيات مث األخرية بسبع حصيات يف اليوم احلـادي عشـر   

  والثاين عشر ، وهكذا الثالث عشر ملن مل يتعجل . 
والسنة أن يقف بعد األوىل وبعد الثانية ، بعدما يرمي األوىل يقف مسـتقبالً  

ة يقف وجيعلها عـن  القبلة وجيعلها عن يساره ويدعو ربه طويالً ، وبعد الثاني
ميينه مستقبالً القبلة ويدعو ربه طويالً يف اليوم احلادي عشر والثاين عشر ويف 
اليوم الثالث عشر ملن مل يتعجل ، أما اجلمرة األخرية اليت تلي مكة فهذه يرميها 
وال يقف عندها ؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم رماها ومل يقف عنـدها  

  عليه الصالة والسالم . 
  

   )١(س: من أين يؤخذ حصى اجلمار ؟ وما صفته  وما حكم غسله ؟ 
  

ج: يؤخذ احلصى من مىن ، وإذا أخذ حصى يوم العيد من املزدلفة فال بأس ، 
وهي سبع يرمي ا يوم العيد مجرة العقبة ، وال يشرع غسلها بل يأخذها من 

                                           
  هـ ١٥/١٢/١٤٠١يف  ١١مية يف احلج) العدد )نشر يف جملة (التوعية اإلسال ١(
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ج فيه ، وأيـام  مىن أو املزدلفة ويرمي ا أو من بقية احلرم جيزئ ذلك وال حر

التشريق يلقطها من مىن كل يوم واحد وعشرين حصاة ، إن تعجـل اثـنني   
وأربعني لليوم احلادي عشر والثاين عشر ، وغن مل يتعجل فثالث وسـتون ،  
وهي من حصى اخلذف تشبه بعر الغنم املتوسط فوق احلمص ودون البندق ، 

  بعر الغنم قليالً . كما قال الفقهاء ، وتسمى حصى اخلذف كما تقدم أقل من 
  

  حكم رمي مجرة العقبة بعد منتصف ليلة العيد

س: حنن مجاعة من احلجاج بعضنا معه نساء والبعض اآلخر مفرد ، فهل جيوز 
للمفرد رمي مجرة العقبة مع مجاعته بعد نصف الليل ؟ علماً أنكـم تعرفـون   

   )١(املشاق أثناء احلج . 
  

بعد نصف الليل للمشقة اليت ذكـرمت ؛   ج: ال بأس يف رمي اجلمرة ليلة النحر
وهلذا رخص النيب صلى اهللا عليه وسلم للضعفة أن يدفعوا من مزدلفـة قبـل   
الفجر ورخص هلم يف رمي اجلمار قبل الفجر . أما األقوياء فاألفضل هلـم أن  
يرموا بعد طلوع الشمس ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم رمى مجرة العقبـة  

نه روي عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : "ال ترمـوا  يوم النحر ضحى ، وأل
اجلمرة حىت تطلع الشمس " ولكن يف سنده ضعف ، والصـواب أن رمـي   
اجلمرة بعد نصف الليل من لليلة النحر جيزئ عن اجلميع من أجـل املشـقة   
العظيمة على اجلميع ، ولكن تأخري ذلك إىل بعد طلوع الشـمس يف حـق   

                                           
  هـ ١/٩/١٤٠٨)سؤال من س ع . ح . أجاب عنه مساحته بتاريخ  ١(
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مجعاً بني األدلة ، ومن كان معه نساء أو ضعفة فهو  األقوياء أفضل وأحوط ؛

  مثلهم . 
   

  حكم من رمي مجرة العقبة والطواف قبل منتصف ليلة العيد
س: أنا حاج رميت اجلمرة الكربى قبل منتصف الليل مث توجهت من فـوري  
إىل احلرم لطواف اإلفاضة ، وأثناء ذلك انتقض وضوئي ، فأكملت الطواف ، 

ا حول املقام مل أمتكن من تأدية ركعيت الطـواف مث غـادرت   ونظراً لزمحة م
حدود احلرم ومىن ومل أعد إال بعد صالة املغرب ، فهل أخللت بشـيء مـن   

   )١(مناسك احلج علماً بأن حجي كان مفرداً ؟ 
  

ج: أوالً : رمي اجلمرة قبل نصف الليل ال جيوز فإن أول وقت لرمي اجلمـرة  
  من أهل العلم ، فال جيوز رميها قبل ذلك . بعد نصف ليلة النحر عند مجع 

ثانياً : طوافه إن كان قبل نصف الليل فكذلك ال يصح ، وإن كان بعد نصف 
الليل مل يصح أيضاً لكونه طاف على غري طهارة ولكونه انتقض وضوئه أثناء 
الطواف فهو على كل حال مل يطف على الصحيح ، فعليه أن يعيد الرمـي ،  

طواف بعد ذلك بنية طواف اإلفاضة . وبنية رمي مجرة العقبة وعليه أن يعيد ال
يوم العيد ، وال جيزئه طوافه الذي أحدث فيه ، وإذا مل يتذكر ومل ينتبه إال بعد 
مضي أوقات الرمي فعليه دم ؛ ألنه ما رمى يف احلقيقة ، فعليه دم يذحبـه يف  

                                           
، ويف كتاب (فتاوى تتعلق  ١٩هـ ص٢٧/١١/١٤٠٥يف  ٦)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج ) العدد  ١(

  هـ ١٤٠٨طبعة  ١٠٢بأحكام احلج والعمرة والزيارة) ص 
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ت فيطوف ولو يف مكة لفقراء احلرم بنية ترك الرمي ، وعليه الطواف يف أي وق

آخر ذي احلجة أو يف حمرم مىت ذكر حىت يكمل حجه . وعليه دم ثان عـن  
  تركه املبيت يف مزدلفة إىل ما بعد نصف الليل ، وباهللا التوفيق . 

  

  حكم رمي اجلمار إذا كان املرمى مملوءاً

  
س: ما حكم رمي اجلمار إذا كان املرمى مملوءاً باحلصى يرمي احلاج احلصـى  

   )١(املرمى مث يسقط خارج املرمى ؟  فيقع يف
  

ج: املهم وقوعه يف املرمى ، إذا وقع يف املرمى كفى واحلمد هللا ولو تـدحرج  
  وسقط ال يضر . 

  
احلكم فيمن رمى الشاخص دون التأكد من وقوع اجلمرات يف          
  احلوض

س: حججت وأنا من أهل مكة قبل حوايل سبعة أعوام وأنا يف احلج أقصـر  
ة مع اإلمام مث أعيدها تامة منفرداً ، وأرمي اجلمرات يف مجيع األيام من الصال

يوم النحر وما بعده أرميها يف الشاخص الذي يف وسط املرمى ظناً مين أنه هو 

                                           
   ١هـ ، شريط رقم ١٤٠٧سئلة املوجهة لسماحته يف حج عام )من ضمن األ ١(



   

 

٥٦٣

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
املقصود بالرمي وال أدري هل تسقط احلجارة يف املرمى أو خارجه فما احلكم 

   )١(؟ 
  

فدية واحدة جتزئ يف األضحية ج: الواجب عليك إذا كان األمر كما ذكرت 
، فإن مل تستطع فعليك أن تصوم عشرة أيام ؛ ألنك واحلال ما ذكر يف حكم 

  من مل يرم . 
أما إعادة الصالة تامة بعدما صليت مع اإلمام فال وجـه لـذلك والواجـب    
االكتفاء بالصالة مع اإلمام ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى بالنـاس يف  

ومىن قصراً ومل يأمر أهل مكة بإعادة الصالة تامة ، وقد قـال  عرفة ومزدلفة 
، وقال النيب صلى اهللا  )٢(سبحانه : "لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة" 

  .  )٣(عليه وسلم للناس يف حجة الوداع : "خذوا عين مناسككم" 
  

  حكم الرمي بعد العصر
  

رمني مجرة العقبة بعد س: لدي بنات حيججن فرضهن هذا العام فهل جيوز أن ي
   )٤(العصر خمافة الزمحة ؟ 

  
                                           

   ١هـ شريط رقم ١٤٠٧)من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف حج عام  ١(
   ٢١)سورة األحزاب ، اآلية  ٢(
   ١٢٩٧)رواه بنحوه مسلم يف (احلج) باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم  ٣(
  هـ ١٤٠٢ة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يوم التروية عام )من ضمن األسئلة املوجه ٤(



   

 

٥٦٤

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
ج: إذا رمني يوم العيد بعد العصر فال باس ؛ ألن يوم العيد جيوز الرمي فيـه  
كله ، وجيوز أيضاً الرمي يف الليل بعد غروب الشمس من ليلة إحدى عشـرة  
عن يوم العيد جلمرة العقبة ملن مل يرمها يف النهار يف أصح قـويل العلمـاء ،   
وهكذا جيوز الرمي يف اليوم احلادي عشر واليوم الثاين عشر يف الليل ملـن مل  

  يتيسر له الرمي يف النهار بعد الزوال ، أما اليوم الثالث 
عشر فإن الرمي فيه ينتهي بغروب الشمس ، وال جيوز الرمي يف األيام الثالثة 

ر أهل العلم قبل الزوال ليوم احلادي عشر والثاين عشر والثالث عشر عند أكث
وهو احلق الذي ال شك فيه ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا رمـى بعـد   
الزوال يف األيام الثالثة املذكورة ، وهكذا أصحابه رضي اهللا عنهم وقد قـال  

  .  )١(صلى اهللا عليه وسلم : "خذوا عين مناسككم "
ا شـرع اهللا  فالواجب على املسلمني اتباعه يف ذلك كما يلزم اتباعه يف كل م

ويف ترك كل ما ى اهللا عنه ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ؛ لقـول اهللا عـز   
، وقوله عـز   )٢(وجل : "وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا" 

. واآليـات يف هـذا    )٣(وجل : "لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة " 
  املعىن كثرية  واهللا املوفق . 

  
   )٤(مرأة أن توكل يف الرمي يف حج الفريضة ؟ س: هل جيوز لل

                                           
   ١٢٩٧) رواه بنحوه مسلم يف (احلج) باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم  ١(
   ٧)سورة احلشر ، اآلية  ٢(
   ٢١)سورة األحزاب ، اآلية  ٣(
  هـ ١٤٠٢ألقاها مبىن يوم التروية عام  )من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ٤(



   

 

٥٦٥

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  

ج: إذا كانت مريضة أو ضعيفة لكرب سن أو ضعف قوة أو حـامالً أو ذات  
أطفال ليس عندهم من حيفظهم فإا توكل ثقة يرمي عنها . أما إذا كانـت  
قوية تستطيع الرمي وليس ا علة فإا ترمي بنفسها يف األوقـات املناسـبة   

أوقات الزحام ، كما رمى أزواج النيب صلى اهللا عليه وسـلم  كالليل وجتتنب 
  ونساء الصحابة رضي اهللا عنهم وفيهم أسوة . 

  
   )١(س: ما حكم التوكيل يف الرمي عن املريض واملرأة والصيب ؟ 

  
ج: ال بأس بالتوكيل عن املريض واملرأة العاجزة كاحلبلى والثقيلة والضـعيفة  

 بأس بالتوكيل عنهم ، أما القوية النشيطة فإا اليت ال تستطيع رمي اجلمار فال
ترمي بنفسها ، ومن عجز عنه اراً بعد الزوال رمي يف الليل ، ومن عجز يوم 
العيد رمى ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد ، ومن عجز يوم احلادي عشر رمى 
ته ليلة اثنيت عشرة عن اليوم احلادي عشر ، ومن عجز يف اليوم الثاين عشر أو فا

الرمي بعد الزوال رمي يف الليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاين عشـر ، وينتـهي   
  الرمي بطلوع الفجر . 

  أما يف النهار فال يرمي إال بعد الزوال يف أيام التشريق . 
  

                                           
  هـ ١٢/١٢/١٤١١يف  ٩٨٦٩)نشر يف جريدة (الندوة) العدد  ١(



   

 

٥٦٦

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
س: عندي بنت وحجها فرض ولكن ا ضيق يف النفس هل أتوكل عنـها يف  

   )١(الرمي ؟ أفتونا مأجورين جزاكم اهللا خرياً . 
  

ج: جيوز هلا التوكيل لثقة يرمي عنها دفعاً للخطر ؛ لقول اهللا عـز وجـل :   
، وقوله صلى اهللا عليه وسـلم : "يسـروا وال    )٢("فاتقوا اهللا ما استطعتم " 

  .  )٣(تعسروا" 
  

س: امرأة أدت احلج وقامت جبميع مناسكه إال رمي اجلمار فقد وكلت مـن  
غرياً علماً أن هذا احلج هو حج الفريضـة ،  يرميها عنها ؛ ألا معها طفالً ص

   )٤(فما حكم ذلك ؟ 
  

ج: ال شيء عليها يف ذلك ، ورمي الوكيل جيزئ عنها ؛ ملا يف الزحام وقـت  
  رمي اجلمار من اخلطر العظيم عل النساء والسيما من معها طفل . 

  
س: عند رمي اجلمرات مل أستطع الرمي ؛ ألنين حامل وكان معـي والـدي   

   )٥(ين ، فهل علي شيء ؟ ورمى ع
                                           

  هـ ١٤٠٢)من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يوم التروية عام  ١(
   ١٦)سورة التغابن ، اآلية  ٢(
، ومسلم يف (اجلهاد  ٦٩اهللا عليه وسلم يتخوهلم باملوعظة برقم  )رواه البخاري يف (العلم) باب ما كان النيب صلى ٣(

   ١٧٣٤والسري ) باب يف األمر بالتيسري وترك التنفري برقم 
   ١٢٧ص   ١)نشر يف كتاب (الدعوة) ج ٤(
  هـ ٧/١/١٤١٧يف  ١٠٨٧٧)نشر يف جريدة (عكاظ) العدد  ٥(



   

 

٥٦٧

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  

ج: رمي اجلمرات كغريه من النسك جيب على القادر أن يفعله بنفسه ؛ لقول 
فال حيل ألحد التهاون يف ذلك كما  )١(اهللا تعاىل : "وأمتوا احلج والعمرة هللا " 

يفعل البعض حيث جندهم يوكلون من يرمي عنهم ال عن عجز عن الرمـي  
عظيم ، ولكن إذا كان اإلنسـان عـاجزاً    ولكن اتقاء للزحام ، وهذا خطا

كمريض أو امرأة حامل أو ما أشبه ذلك فال بأس ، وهذه املرأة ال حرج عليها 
  إن شاء اهللا . 

  
  

  الوكالة يف الرمي ال جتوز إال من عذر شرعي
س: ما حكم من وكل يف رمي اجلمار وهو قادر وسافر بعد يوم العيـد ومل  

   )٢(ميكث يف مىن يومني ؟ 
الوكالة ال جتوز إال من علة شرعية مثل كبري السن واملريض ومثل احلبلى ج: 

اليت خيشى عليها ، وما أشبه ذلك ، أما التوكيل من غري عذر شرعي فهذا ال 
جيوز والرمي باق عليه حىت ولو كان حجه نافلة على الصحيح ؛ ألنه ملا دخل 

قوله سبحانه وتعاىل : يف احلج والعمرة وجب عليه إكماهلما وإن كان نافلة ؛ ل
فهذا يعم حج النافلة وحج الفرض كمـا يعـم    )٣("وأمتوا احلج والعمرة هللا " 

                                           
   ١٩٦)سورة البقرة ، اآلية  ١(
يف  ٧٧ص  ٧هـ ، ويف العدد ١٥/١٢/١٤٠٠يف  ٦٣ص  ١١اإلسالمية يف احلج) العدد )نشر يف جملة (التوعية  ٢(
  هـ ١٤٠٨طبعة  ٩٦هـ ويف كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة) ص ٢/١٢/١٤٠٤
   ١٩٦)سورة البقرة ، اآلية  ٣(



   

 

٥٦٨

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
عمرة الفرض وعمرة النافلة ، لكن إذا كان معذوراً ملرض أو كرب سن فال بأس 
. والنائب يرمي عنه وعن موكله يف موقف واحد اجلمرات كلها هـذا هـو   

  الصواب . 
الوداع فهذا أيضاً منكر ثـان ال جيـوز ؛ ألن   وكذلك إذا سافر قبل طواف 

طواف الوداع بعد انتهاء الرمي وبعد فراغ وكيله من الرمي إذا كان عاجزاً ، 
وكونه يسافر قبل طواف الوداع وقبل مضي أيام مىن هذا فيـه شـيء مـن    
التالعب فال جيوز هذا األمر ، بل عليه دمان : دم عن ترك الرمي يـذبح يف  

طواف الوداع يذبح يف مكة أيضاً ، ولو طاف يف نفس يوم مكة ودم عن ترك 
العيد ال جيزئه وال يسمى وداعاً ، ألن طواف الوداع يكون بعد رمي اجلمـار  
فال يطاف للوداع قبل الرمي ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : "ال ينفـرن  

، وملا ثبت عن ابن عباس رضـي   )١(أحدكم حىت يكون آخر عهده بالبيت " 
 عنهما أنه قال : "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال أنه خفـف  اهللا

متفق على صحته . وعلى املذكور دم ثالث عن تـرك   )٢(عن املرأة احلائض" 
  املبيت مبىن ليلة أحد عشر وليلة إثين عشر مع التوبة إىل اهللا من فعله املذكور . 

  

                                           
   ١٣٢٧)رواه مسلم يف (احلج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احلائض برقم  ١(
، ومسلم يف (احلج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه  ١٧٥٥)رواه البخاري يف (احلج) باب طواف الوداع برقم  ٢(

   ١٣٢٨عن احلائض برقم 



   

 

٥٦٩

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
يام التشريق بسـبب  س: هل ميكن توكيل شخص عين لرمي اجلمرات ثاين أ

ظروف عائلية تستوجب عوديت إىل الرياض يف هذا اليوم أم أن علي يف ذلك 
   )١(دم ؟ 
  

ج: ال جيوز ألحد أن يستنيب ويسافر قبل إمتام الرمي ، بل جيب عليه أن ينتظر 
فإن كان قادراً رمى بنفسه وإن كان عاجزاً انتظر ووكل من ينوب عنه ، وال 

هي وكيله من رمي اجلمار مث يودع البيت هذا املوكل يسافر اإلنسان حىت ينت
  وبعد ذلك له السفر . 

أما إن كان صحيحاً فليس له التوكيل بل جيب عليه أن يرمي بنفسه ؛ ألنه ملا 
أحرم باحلج وجب عليه إكماله وإن كان متطوعاً ؛ ألن الشـروع يف احلـج   

 )٢(حلج والعمرة هللا " يوجب إكماله ، كما قال اهللا سبحانه وتعاىل : "وأمتوا ا
، وهكذا العمرة كما يف اآلية الكرمية إذا شرع فيها وجـب عليـه اإلمتـام    
واإلكمال . وليس له أن يوكل يف بعض أعمال احلج على الصحيح مـا دام  

  قادراً على فعلها . فإن سافر قبل الرمي فعليه دم يطعمه فقراء مكة . 
  

                                           
هـ ٢٧/١١/١٤٠٤يف  ٦هـ ، ويف العدد ١٥/١٢/١٤٠٠يف  ١١)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج) العدد  ١(

هـ ، ويف جريدة (املدينة) ١٤٠٨طبعة  ٨٦لعمرة والزيارة ) لسماحته ص ، ويف كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام احلج وا
  هـ ١١/١٢/١٤١٦يف  ١٢٠٧٢العدد 

   ١٩٦)سورة البقرة ، اآلية  ٢(



   

 

٥٧٠

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  آ ن مL�#Rً  ا�,آ�0 
� ا��م� �4م� 67 ن�R< أوً@ إذا

س: إذا ناب املرء عن أبيه وأمه يف رمي اجلمار إضافة إىل نفسه فهـل يلزمـه   
   )١(ترتيب معني يف الرمي أم أنه خمري يف تقدمي من يشاء ؟ 

  

                                           
هـ ، ويف كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام احلج ٢/١٢/١٤٠٤يف  ٧)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج) العدد  ١(

   ١٠٤والعمرة والزيارة ) ص 



   

 

٥٧١

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
ج: إذا ناب املرء عن أمه وأبيه يف الرمي لعجزمها أو مرضهما فإنه يرمي عـن  

ضل ألن حقها أكرب ، ولـو  نفسه مث يرمي عن والديه ، وإذا بدأ باألم فهو أف
  عكس فبدأ باألب فال حرج، أما هو فيبدأ بنفسه والسيما إذا كان مفترضاً . 
أما إذا كان متنفالً فال يضره سواء بدأ بنفسه أو ما ، لكن إذا بدأ بنفسه فهو 
األفضل واألحسن مث يرمي عن أمه مث عن أبيه يف موقف واحد يف يوم العيد ، 

يد يكون الرمي بعد الزوال يرمي عن كل منهم إحـدى  لكن يف غري يوم الع
، ولو قدم رمي أبيه على أمه أو قدم رميهمـا   )١(وعشرين حصاة يف كل يوم 

على نفسه إذا كان متنفالً . أما إذا كان مفترضاً فيجب أن يبدأ بنفسه مث يرمي 
  عن والديه . 

  

  حكم من شك يف سقوط احلصى يف احلوض

شك بأن بعض احلصى مل يسقط يف احلـوض؟  س: ما حكم من حصل عنده 
)٢(   
  

ج: من شك فعليه التكميل ، يأخذ من احلصى الذي عنده يف مىن من األرض 
  ويكمل ا. 

  

                                           
  ن كل شخص )ع ١(
هـ ، ويف جريدة (اجلزيرة) بتاريخ ٧/١٢/١٤١٦وتاريخ  ١٠٨٤٨)نشر يف جريدة (عكاظ) العدد  ٢(

  هـ ١٥/١٢/١٤١٥



   

 

٥٧٢

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  حكم الرمي من احلصى الذي حول اجلمار

   )١(س: هل جيوز للحاج أن يرمي من احلصى الذي حول اجلمار ؟ 
  

رمي ، أما الذي يف احلـوض  ج: جيوز له ذلك ؛ ألن األصل أنه مل حيصل به ال
  فال يرمى شيء منه . 

  

  العرب املستفادة من رمي اجلمار

   )٢(س: ما العربة اليت خيرج ا املسلم عند رميه اجلمرات ؟ 
ج: رمي مجرة العقبة يف يوم العيد ورمي اجلمار الـثالث يف أيـام مـىن ويف    

سلم يف العـربة  مواعيدها اليت حددها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تفيد امل
  األجر العظيم والعرب الكثرية من وجوه منها : 

أا قدوة بأبينا إبراهيم اخلليل عليه السالم حني اعترض له إبليس يف  أوالً :
هذه املواقف ، ونبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم حني شرع ذلك ألمته يف 

  حجة الوداع .
  

صلى اهللا عليه وسلم : "إمنا جعل إقامة ذكر اهللا وإعالنه لقول النيب  ثانياً :
  )٣(الطواف بالبيت والسعي بني الصفا واملروة ورمي اجلمار إلقامة ذكر اهللا " 

                                           
  هـ ٧/١٢/١٤١٦بتاريخ  ١٠٨٤٨)نشر يف جريدة (عكاظ) العدد  ١(
  هـ ١٤٠٣عام  ٧)من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من جملة (البحوث اإلسالمية) وقد نشر يف العدد  ٢(
، وأبو داود يف (املناسك) باب يف الرمل برقم  ٢٤٥٥٧)رواه اإلمام أمحد يف (باقي مسند األنصار) مسند عائشة برقم  ٣(

١٨٨٨  



   

 

٥٧٣

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  

التقيد بالعدد سبعة له حكمة عظيمة وهي التذكري مبا شرع اهللا من هذا  ثالثاً :
العدد ترمى بسبع حصيات كالطواف سبعاً ، والسعي سبعاً ، وقد قال النيب 

وله سبحانه  )١(ليه وسلم : "أوتروا فإن اهللا وتر حيب الوتر " صلى اهللا ع
  وحبمده حكم كثرية

فيما يشرع لعباده قد يعلمها العباد أو بعضها وقد ال يعلموا ، لكنهم موقنون 
  بأن اهللا سبحانه حكيم عليم ، ال يفعل شيئاً وال يشرع شيئاً عبثاً . 

  
مر اهللا ، وأن املسلم مأمور بالعبادة أن الدين اإلسالمي دين امتثال أل رابعاً :

حسب النص التشريعي ولو خفيت عليه األسرار ؛ ألن اهللا عليم بكل شيء 
وحكيم يف كل شيء وعلم البشر قاصر وال يساوي شيئاً إىل جانب علم اهللا 
عز وجل . فوجب على املسلم اخلضوع حلكمه واالمتثال ألمره وإن مل يعلم 

  احلكمة .
  

اجلمار يشعر املسلم بالتواضع واخلضوع يف امتثال األمر يف رمي  خامساً :
حالة األداء كما أنه يعود الفرد املسلم على النظام والترتيب يف املواعيد احملددة 
واملواظبة على ذلك يف ذهابه لرمي اجلمار األوىل والثانية والثالثة اليت هي مجرة 

مع اهلدوء وعدم اإليذاء  العقبة مث التقيد باحلصيات السبع واحدة بعد أخرى

                                           
، والنسائي يف (قيام الليل  ٨٧٩)رواه اإلمام أمحد يف (مسند العشرة املبشرين باجلنة) مسند علي بن أيب طالب برقم  ١(

   ١٤١٦، وأبو داود يف (الصالة) باب استحباب الوتر برقم  ١٦٧٥برقم وتطوع النهار) باب األمر بالوتر 



   

 

٥٧٤

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
لآلخرين بقول أو فعل كل هذا يعود املؤمن على تنظيم األمور املهمة والعناية 

  ا حىت تؤدى يف أوقاا كاملة .
  

  االحتفاظ باحلصيات وعدم وضعها يف غري سادساً :
مكاا يشعر املسلم بأمهية احملافظة على ما شرع ربه وعدم اإلسراف ووضـع  

  عها من غري تبذير وال زيادة أو نقص . األمور يف مواض
  

  احللق أفضل من التقصري

  
س: أيهما أفضل احللق أو التقصري بعد أداء النسك يف العمرة واحلج ؟ وهـل  

   )١(جيزئ تقصري بعض الرأس ؟ 
  

ج: األفضل احللق يف العمرة واحلج مجيعاً ؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
ة والرمحة ، وللمقصرين واحدة ، فاألفضل احللق ، دعا للمحلقني ثالثاً باملغفر

لكن إذا كانت العمرة قرب احلج فاألفضل فيها التقصري حىت يتوفر احللـق يف  
احلج ؛ ألن احلج أكمل من العمرة فيكون األكمل لألكمل . أما إن كانـت  
العمرة بعيدة عن احلج مثالً يف شوال ميكن لشعر الرأس أن يطول فإنه حيلـق  

  ز فضل احللق . حىت حيو

                                           
  هـ ١٢/١٢/١٤١١بتاريخ  ٩٨٦٩)نشر يف جريدة (الندوة) العدد  ١(



   

 

٥٧٥

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
وال جيوز تقصري بعض الرأس وال حلق بعضه ، يف أصح قويل العلمـاء ، بـل   
الواجب حلق الرأس كله أو تقصريه كله . واألفضل أن يبدأ بالشق األمين يف 

  احللق والتقصري . 
  

  األكمل تعميم شعر الرأس بالقص

من العمرة س: حججت العام املاضي متمتعاً بالعمرة إىل احلج ، وبعد فراغي 
قصرت شعر رأسي باملقص حبيث أخذت بعض الشعريات من معظم أجزائـه  
حبجة أنين سوف أحلقه بعد أداء احلج فهل فيما فعلت شيء ؟ أفتونا مأجورين 

   )١(؟ 
  

ج: ما فعلته من القص املذكور باملقص جمزئ وليس عليك شيء ، واألحوط 
القـص ؛ ألن الـنيب    واألكمل تعميم شعر الرأس بالقص ، واحللق أفضل من

صلى اهللا عليه وسلم دعا بالرمحة واملغفرة ثالث مرات وللمقصرين مرة ، إال 
إذا كان قدوم احلاج يف وقت قريب من احلج فإن األفضل له أن يقصر حـني  
حتلله من العمرة ويبقي احللق للحج؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمـر  

وليس معهم هدي أن يقصـروا ومل  الذين قدموا معه للحج يف حجة الوداع 
  يأمرهم باحللق . 

واحلكمة يف هذا ، واهللا أعلم ، أن يبقى بقية الرأس للحلق من التحلل من احلج 
  . واهللا ويل التوفيق . 

                                           
  )من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من (الة العربية)  ١(
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�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  

  مكان احللق والتقصري

س: إذا رمينا مجرة العقبة هل البد من احللق يف مىن أو حنلق بعد الـرتول إىل  
 توجد إمكانيات احلالقة يف مـىن ؟ أرجـو مـن    مكة ؟ وخاصة أنه رمبا ال

   )١(مساحتكم إيضاح ذلك ، وهل وحنن حمرمون أم ال ؟ 
  

  ج: احللق أو التقصري جيوز فعله يف مىن ويف مكة وغريمها . 
  

  حكم التحلل بعد رمي مجرة العقبة
س: امرأة جاهلة رمت مجرة العقبة يوم النحر وأحلت إحرامها ولبست الربقع 

   )٢(ر، ومل تطف طواف اإلفاضة ماذا جيب عليها ؟ ، ومل تقص
  

ج: ليس عليها شيء ؛ ألن التحلل األول حيصل برمي مجرة العقبة عند مجـع  
من أهل العلم وهو قول قوي وإمنا األحوط ، هو تأخري التحلل األول حـىت  
حيلق احملرم أو يقصر ، أو يطوف طواف اإلفاضة ويسعى إن كان عليه سـعي  

العقبة . ومىت فعل الثالثة املذكورة حل التحلل كله . واهللا ويل  بعد رمي مجرة
  التوفيق . 

                                      
                                           

  هـ ٣/١١/١٤١٣)من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من السائل ب. ب. ص . أجاب عنها مساحته يف  ١(
  )من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من جريدة (املسلمون)  ٢(



   

 

٥٧٧

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  باب صفة احلج والعمرة                                   

  ) طواف اإلفاضة٥(
  حكم من مل يكمل طواف اإلفاضة

  
باز مفـيت اململكـة العربيـة    إىل مساحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد اهللا بن 

  السعودية 
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد : 

سؤايل هو : والدي أتى من مصر ألداء فريضة احلج ومل يكمل طواف اإلفاضة 
والسعي وطواف الوداع بسبب مرضه الشديد والزحام الشـديد وضـعف   

  جسمه . 
  أوال : هل حجه صحيح أم ال ؟ 

  ؟ أنا ابنه الذي أعمل يف اململكة . ماذا أفعل له ثانياً :
ماذا عليه إن كان قد جامع زوجته وهل عليه أن يتوقف عن جمامعة  ثالثاً :

  زوجته أم ال ؟
إن كان والبد من حضوره هل باإلمكان من تأخري حضوره إىل شهر  رابعاً :

  رمضان ألداء العمرة وأداء ما عليه من احلج ؟
كل خري ، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  أفيدونا جزاكم اهللا عن املسلمني

)١(   

                                           
  هـ جواباً عن سؤال موجه إليه من هـ . ف. ٣/٢/١٤١٤/ ح وتاريخ ٣٩٥٢)صدر من مكتب مساحته برقم  ١(



   

 

٥٧٨

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  

  ج: وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ، بعده : 
يلزم والدك احلضور فوراً حسب الطاقة ألداء الطـواف والسـعي ، وعليـه    
اجتناب امرأته حىت يطوف ويسعى ، فإن كان قد جامعها فعليـه دم كـدم   

ء مع التوبة والندم وعدم العـود إىل  األضحية يذبح يف مكة ويوزع بني الفقرا
مجاعها حىت يطوف ويسعى ، وحجه صحيح وعليك أن تساعده يف ذلـك  

  حسب الطاقة بارك اهللا فيك . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . 
  

  حكم من رفض إحرامه بعد املبيت مبزدلفة
غ.  من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكـرم / ع. م. ب. 

  وفقه اهللا . آمني . 
  سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، بعده : 

هـ وصـلكم اهللا ـداه   ١٧/٣/١٣٩٢وصلين خطابكم الكرمي املؤرخ يف 
املتضمن السؤال عما حصل لكم يف احلج وهو أنك وقفت بعرفة وبت مبزدلفة 
، وأنك حتللت من اإلحرام ومل ترم اجلمار بسبب أنك نسيت صالة الظهـر  

عصر بعرفة إىل قبيل املغرب ، مث تضايقت من نفسك ومل تكمل مناسـك  وال
   )١(احلج ، وتسأل ماذا جيب عليك يف ذلك ؟ 

                                           
وتاريخ  ٣٨٦٢/١/١) صدر عندما كان رئيسا للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة من مكتب مساحته برقم  ١(

  هـ. ٢٨/٣/١٣٩٢
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�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
اجلواب : أنك ال تزال حمرماً إىل حني التاريخ ونيتك التحلل من اإلحرام غري 
معتربة لعدم توافر شروط التحلل وعليك أن تبادر بلبس مالبس اإلحرام مـن  

واب ، وتذهب إىل مكة بنية إكمال احلج فتطوف سـبعة  حني يصلك هذا اجل
أشواط بالكعبة طواف احلج ، وتصلي ركعيت الطواف ، مث تسعى بني الصـفا  
واملروة سعي احلج ، مث حتلق أو تقصر واحللق أفضل إن مل تكن سابقاً حلقت 
أو قصرت بنية احلج ، مث تتحلل وعليك دم عن ترك رمي اجلمار كلـها إذا  

م مجرة العقبة يوم العيد أو اجلمار الثالث يوم احلادي عشر والثاين كنت مل تر
عشر وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو ثين من املعز أو جذع من الضأن يذبح يف 
احلرم املكي ويوزع بني فقرائه ، وعليك دم آخر مثل ذلك عن تركك املبيت 

زع بني الفقـراء ،  مبىن أيام مىن إذا كنت مل تبت ا يذبح يف احلرم املكي ويو
وعليك مع ذلك التوبة واالستغفار عما حصل من التقصري بترك الرمي الواجب 
يف وقته واملبيت مبىن إن مل تكن بت ا ، أما الطواف والسعي واحللق فوقتها 
موسع ولكن فعلها يف وقت احلج أفضل ، وإذا كنت متزوجـاً وجامعـت   

تقدم ؛ ألن احلج الفاسد زوجتك فقد أفسدت حجك لكن عليك أن تفعل ما 
وعليـك   )١(جيب إمتامه كالصحيح ؛ لقوله تعاىل : "وأمتوا احلج والعمرة هللا " 

قضاؤه يف املستقبل حسب االستطاعة ، وعليك بدنة عـن إفسـادك احلـج    
مبجامعتك امرأتك قبل الشروع يف التحلل تذبح يف احلرم املكي وتوزع بـني  

رة يوم العيد أجزأتك شاة بدل البدنة ومل الفقراء ، إال أن تكون قد رميت اجلم
يفسد حجك كالذي جامع بعد الطواف قبل أن يكمل حتلله بالرمي أو احللق 

                                           
   ١٩٦)سورة البقرة ، اآلية  ١(
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�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
. وفق اهللا اجلميع للفقه يف دينه والثبات عليه ، والسالم علـيكم ورمحـة اهللا   

  وبركاته . 
  

  حكم من شك يف عدد األشواط
بعضنا : إننا أمتمنا األشواط  س: ذهبنا للحج وعند الطواف واالنتهاء منه قال

السبعة ، وقال آخرون : بقي شوط . فبعضنا قد بقـوا ألداء شـوط آخـر    
   )١(وانصرف آخرون وأنا منهم ، فما حكم احلج وهل هو صحيح ؟ 

  
ج: إذا كان الذين انصرفوا وأنت منهم انصرفوا باعتقاد أم اكملوا األشواط 

الذين شكوا فعلـيهم أن يكملـوا   السبعة فالطواف صحيح واحلمد هللا ، أما 
شوطاً سابعاً إن مل يطل الفصل ، فإن طال الفصل أعادوا الطواف  أما الذين 
انصرفوا وهم غري متيقنني أم اكملوا السبعة فعليهم أن يرجعوا إىل مكة وأن 
يأتوا بالطواف كامالً مع التوبة واالستغفار عما حصل من التقصري ، وإذا كان 

وجته أو امرأة أتاها زوجها فعليهم مع ذلك ذبح شاة تذبح يف أحد منهم أتى ز
مكة ؛ ألنه ال جيوز للرجل أن يأيت زوجته قبل الطواف ، وهي كذلك ليس هلا 

ويـوزع   -أعين طواف اإلفاضـة  –أن يأتيها زوجها قبل أن تكمل الطواف 
حلمها على الفقراء يف مكة ، أما من كان شكه طارئاً بعد كمـال الطـواف   

رافه من املطاف كحالكم معتقداً كماله فإنه ال شيء عليه ، وال يلتفـت  وانص

                                           
  )فتوى صدرت من مكتب مساحته  ١(
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�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
هلذا الشك . وهذا احلكم يف مجيع العبادات ال يلتفت إىل الشك الطارئ بعد 

  الفراغ منها . واهللا ويل التوفيق . 
  

  حكم طواف اإلفاضة يف يوم عرفة

أن  س: أنا شخص طفت طواف اإلفاضة يف يوم عرفة فسمعت أنه جيب علي
   )١(أعود وأقوم بإعادة طواف اإلفاضة فهل علي طواف وداع رغم أنين طفته ؟ 

  
ج: طواف اإلفاضة ال يكون يف يوم عرفة ، طواف اإلفاضة بعد الرتول مـن  
عرفة والرتول من مزدلفة يف آخر ليلة العيد أو يف يوم العيد وما بعده ، هذا هو 

الً ، فطوافه الغٍ وعليه أن وقت طواف اإلفاضة ، والذي طاف يوم عرفة جاه
يطوف بعد الرتول من عرفة يوم العيد أو بعده ، والبد من طواف اإلفاضـة  
ووقته بعد الرتول من مزدلفة يف النصف األخري من ليلة مزدلفة ويف يوم العيد 
وما بعده ، وعليك إذا كنت مل تطف أن تطوف بعد ذلك ، وإن كنت أتيت 

حللق فعليك ذبيحة تذبح يف مكة للفقراء مع أهلك قبل الطواف بعد الرمي وا
التوبة واالستغفار ، أما إذا كنت ما أتيت زوجتك فاحلمد هللا تطوف وتكمل 
حجك ، وتسعى مع الطواف إذا كنت حاجاً قارناً أو مفرداً ومل تسع قبـل  

  عرفة ، فعليك أن تسعى وتطوف حلجك . 
إذا كان اإلنسان قادماً من وأما الطواف الذي يف يوم عرفة فهذا ال يصح ، إال 

بلده يف يوم عرفة ووصل مكة وطاف وسعى مث خرج يوم عرفة من مكة إىل 
                                           

  هـ ٢٥/١٢/١٤١٨)من ضمن أسئلة مقدمة  لسماحته يف دروس املسجد احلرام يف  ١(
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عرفات ، فهذا يسمى طواف القدوم ، وإن كان متمتعاً يسمى طواف العمرة 
يطوف ويسعى ويقصر مث حيل ، هذا يسمى طواف العمرة ، وإن كنت قارناً 

يف آخر النهار أو يف الليل ، وهذا أو مفرداً طاف مث سعى مث خرج إىل عرفات 
يعترب طوافه صحيحاً ، لكن يسمى بطواف القدوم ، وليس بطواف اإلفاضة ، 

  طواف اإلفاضة إمنا يكون بعد احلج بعد الرتول من عرفة واملزدلفة . 
  
  

  حكم لبس املخيط بعد رمي مجرة العقبة واحللق والتقصري           
  بد اهللا بن باز حفظه اهللا . مساحة الشيخ / عبد العزيز بن ع

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، وبعد : 
مبشيئة اهللا تعاىل أريد أن أحج هلذا العام ، وأريد أن أستفسر عن بعض أمـور  
احلج اليت أجهلها وأرجو من اهللا مث من مساحتكم أن تنريوا لنا الطريق ولكم يف 

  ور هي : ذلك األجر والثواب إن شاء اهللا ، وهذه األم
س: هل بعد الرمي يف اليوم العاشر إذا أردنا الرتول إىل مكة للطواف والسعي 
، وتيسر لنا احللق ، فهل نطوف باإلحرام حىت اية السعي أم جائز لنا لـبس  

   )١(املخيط بعد الرمي واحللق يف مىن ؟ 
ج: إذا رمى احلاج يوم العيد مجرة العقبة وحلق أو قصر حل التحلـل األول  

جاز له الطيب ولبس املخيط ومل يبق عليه سوى حترمي النساء وله أن يطوف و
  يف مالبس اإلحرام ويسعى 
                                           

  هـ ٣/١١/١٤١٣)سؤال مقدم من / ب. ب. ص . أجاب عنه مساحته يف  ١(
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وإن لبس املخيط وغطى رأسه وقت الطواف والسعي فال بأس ؛ ألنـه قـد   
حصل له التحلل األول برمي مجرة العقبة وباحللق أو التقصري سواء كان رجالً 

وإمنا تقصر من رأسـها فقـط . واهللا ويل    أو امرأة لكن املرأة ليس هلا احللق
  التوفيق . 

  

  حكم الطواف على غري طهارة

س: من طاف على غري طهارة مث سعى وهو جاهل بذلك ، فهل يعيد الطواف 
مث يسعى بعده؟ وهل جيوز تأخري الطواف إىل طواف الوداع بدون سـعي ؟  

   )١(جزاكم اهللا خرياً . 
  

ره حىت يعزم على السفر ، وطاف عنـد  ج: عليه أن يعيد الطواف ، وإن أخ
السفر أجزأه عن طواف الوداع ، وإن أعاد السعي فحسن ، خروجـاً مـن   

  اخلالف . 
  
  ا�9 �[ وا�!�R ء N  �\0�7 �ZB4,اف ا�P� �#( 89\�ا 

س: إذا حاضت املرأة قبل أن تطوف طواف اإلفاضة فما حكمها ؟ علماً بأا 
   )١(ا حىت بعد أيام التشريق . فعلت كل بقية املناسك ، واستمر حيضه

                                           
  هـ ١٠/١/١٤١٦يف  ١٤٩٤)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ١(
هـ ، ويف كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام احلج ٥/١٢/١٤٠٤يف  ٨)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج) العدد  ١(

  هـ ١٤٠٨طبعة  ١١٧والعمرة والزيارة ) ص 
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ج: إذا حاضت املرأة قبل طواف احلج أو نفست فإنه يبقى عليها الطواف حىت 
تطهر ، فإذا طهرت تغتسل وتطوف حلجها ولو بعد احلج بأيام ولو يف احملـرم  
ولو يف صفر حسب التيسري وليس له وقت حمدود ، وقد ذهب بعـض أهـل   

ن ذي احلجة ، ولكنه قول ال دليل عليه ، بـل  العلم إىل أنه ال جيوز تأخريه ع
الصواب جواز تأخريه ، ولكن املبادرة به أوىل مع القدرة ، فإن أخره عن ذي 

  احلجة أجزأه وال دم عليه . 
واحلائض والنفساء معذورتان فال حرج عليهما ؛ ألنه ال حيلة هلما يف ذلك ، 

  احملرم . فإذا طهرتا طافتا سواء كان ذلك يف ذي احلجة أو يف 
  

  ا�!�R ء �(�� ا�89 إذا N\�ت :�B ا�ر&	60

س: املرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركـان احلـج عـدا    
الطواف والسعي ، إال أا الحظت أا طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام ، فهـل  

   )١(تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف احلج ؟ 
فست يف اليوم الثامن مثالً فلها أن حتج وتقف مـع النـاس يف   ج: نعم إذا ن

عرفات ومزدلفة ، وهلا أن تعمل ما يعمل الناس من رمي اجلمار والتقصري وحنر 
اهلدي وغري ذلك ، ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجلهما حىت تطهر ، فإذا 

                                           
م ، ويف ١٢/٧/١٩٨٨يف  ٣٥١٤،ويف جريدة (الشرق األوسط ) العدد  ١٣٤ص  ١)نشر يف كتاب (الدعوة) ج  ١(

هـ ، ويف كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة ) ٢٩/١١/١٤١٨يف  ١٠٨٦٨جريدة (الرياض ) العدد 
  هـ ١٤٠٨طبعة  ٩ص 
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طهرت بعد عشرة أيام أو أكثر أو أقل اغتسلت وصلت وصـامت وطافـت   

، وليس ألقل النفاس حد حمدود ، فقد تطهر يف عشرة أيام أو أقل من وسعت 
ذلك أو أكثر ، لكن ايته أربعون ، فإذا متت األربعون ومل ينقطع الدم فإـا  
تعترب نفسها يف حكم الطاهرات تغتسل وتصلي وتصوم وتعترب الدم الذي بقي 

كنها جتتهد معها على الصحيح دم فساد تصلي معه وتصوم وحتل لزوجها ، ل
يف التحفظ منه بقطن وحنوه ، وتتوضأ لوقت كل صالة ، وال بأس أن جتمـع  
بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء ، كما أوصى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  محنة بنت جحش بذلك. 
  

س: سافرت امرأة إىل احلج وجاءا العادة الشهرية بعد مخسة أيام من تـاريخ  
امليقات اغتسلت وعقدت اإلحرام وهي مل تطهر مـن  سفرها ، وبعد وصوهلا 

العادة ، وحني وصوهلا إىل مكة املكرمة ظلت خارج احلرم ومل تفعل شيئاً من 
شعائر احلج أو العمرة ، ومكثت يومني يف مىن مث طهرت واغتسـلت وأدت  
مجيع مناسك العمرة وهي طاهرة ، مث عاد الدم إليها وهي يف طواف اإلفاضة 

ا استحت وأكملت مناسك احلج ومل خترب وليها إال بعد وصـوهلا  للحج إال أ
   )١(إىل بلدهم ، فما حكم ذلك ؟ 

  

                                           
هـ ، ويف ١٤/١٢/١٤١٥يف  ١١٧٢٦ويف جريدة (املدينة) العدد   ١٣٦ص  ١)نشرت يف كتاب (الدعوة) ج ١(

  هـ ٢٩/١١/١٤١٨يف  ١٠٨٦٨جريدة (الرياض ) العدد 
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ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل ، فعلى املرأة املذكورة أن تتوجـه إىل  
مكة وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية الطواف عن حجها بدالً مـن  

تصلي بعد الطواف ركعتني خلف املقام أو الطواف الذي أصاا الدم فيه ، و
  يف أي مكان من احلرم ، وبذلك يتم حجها . 

وعليها دم يف مكة لفقرائها إن كان هلا زوج قد جامعها بعـد احلـج ؛ ألن   
احملرمة ال حيل لزوجها مجاعها إال بعد طواف اإلفاضة ورمي اجلمرة يوم العيد 

  والتقصري من رأسها . 
فا واملروة إن كانت مل تسع إذا كانت متمتعة بعمـرة  وعليها السعي بني الص

قبل احلج ، أما إذا كانت قارنة أو مفردة للحج فليس عليها سـعي ثـان إذا   
  كانت قد سعت مع طواف القدوم . 

وعليها التوبة إىل اهللا سبحانه وتعاىل مما فعلت من طوافها حني أصاا الـدم ،  
د وقع ، ومن تأخريها الطواف ومن خروجها من مكة قبل الطواف إن كان ق
  هذه املدة الطويلة. نسأل اهللا أن يتوب عليها . 

  
  حكم مجع طواف اإلفاضة مع طواف الوداع

س: هل جيوز مجع طواف اإلفاضة مع طواف الوداع يف حال اخلروج مباشرة 
   )١(من مكة والعودة إىل الوطن ؟ 

  

                                           
هـ ، ويف كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام ٢/١٢/١٤٠٤مية يف احلج) العدد السابع يف )نشر يف جملة (التوعية اإلسال ١(

  هـ ١٤٠٨طبعة  ١١٤احلج والعمرة والزيارة ) ص 
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فلما عزم على السفر  ج: ال حرج يف ذلك ، لو أن إنساناً أخر طواف اإلفاضة

طاف عند سفره بعدما رمى اجلمار وانتهى من كل شـيء ، فـإن طـواف    
  اإلفاضة جيزئه عن طواف الوداع ، 

فهذا خري إىل خري ، ولكن  –طواف اإلفاضة وطواف الوداع  –وإن طافهما 
  مىت اكتفى بواحد ونوى طواف احلج أجزأه ذلك . 

  
  من مات قبل طواف اإلفاضة ال يطاف عنه

س: ما حكم من أمت أعمال احلج ما عدا طواف اإلفاضة مث تويف هل يطـاف  
   )١(عنه ؟ 

ج: من أمت أعمال احلج ما عدا طواف اإلفاضة مث مات قبل ذلك ال يطاف عنه 
؛ لقول ابن عباس رضي اهللا عنهما : "بينما رجل واقف مع رسول اهللا صـلى  

ر ذلك للنيب صـلى اهللا  اهللا عليه وسلم إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات فذك
عليه وسلم فقال : "اغسلوه مباء وسدر وكفنوه يف ثوبيـه وال حتنطـوه وال   

  رواه )١(ختمروا رأسه فإن اهللا تعاىل يبعثه يوم القيامة ملبياً " 

                                           
هـ ، ويف كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام ٢/١٢/١٤٠٤)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج ) العدد السابع يف  ١(

  هـ ١٤٠٨ام  طبعة ع ١٠٨احلج والعمرة والزيارة ) ص 
، مسلم يف (احلج) باب ما يفعل باحملرم إذا مات برقم  ١٢٦٥)رواه البخاري يف (اجلنائز) باب الكفن يف ثوبني برقم  ١(

١٢٠٦    
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البخاري ومسلم وأصحاب السنن ، فلم يأمر النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم    

امة ملبياً لبقائه على إحرامه حبيث بالطواف عنه بل أخرب بأن اهللا يبعثه يوم القي
  مل يطف ومل يطف عنه. 

  
  

  ) السعي٦باب صفة احلج والعمرة (
  حكم السعي

   )١(س: ما حكم السعي يف احلج والعمرة ؟ 
  

ج: ركن من أركان احلج والعمرة ؛ لقوله عليه الصالة والسالم : "خذوا عين 
ته عليـه الصـالة   وفعله يفسر قوله وقد سعى يف حجته وعمر )٢(مناسككم" 
  والسالم . 

  

                                           
  )من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام  ١(
   ١٢٩٧قم  )رواه بنحوه مسلم يف (احلج) باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً بر ٢(
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  املفرد والقارن ال يلزمهما سعي آخر
س: حججت مفرداً وقمت بالطواف والسعي قبل عرفة ، فهل يلزمين الطواف 

   )١(والسعي عند اإلفاضة أو مع طواف اإلفاضة ؟ 
  

ج: هذا الذي حج مفرداً وهكذا لو حج قارناً باحلج والعمرة مجيعاً ، مث قدم 
وبقي على إحرامه لكونه مفرداً أو قارناً ومل يتحلل فإنـه   مكة وطاف وسعى

جيزئه السعي وال يلزمه سعي آخر ، فإذا طاف يوم العيد أو بعده كفاه طواف 
اإلفاضة إذا مل يتحلل من إحرامه حىت يوم النحر ، والسعي الذي سـعاه أوالً  
ـ  ا جمزئ سواء كان معه هدي أو ليس معه هدي إن كان مل يتحلل إال بعد م
نزل من عرفة يوم العيد ، فإن سعيه األول يكفيه وال حيتاج إىل سعي ثـان إذا  
كان قارناً باحلج والعمرة أو كان مفرداً للحج ، وإمنا السعي الثاين على املتمتع 
الذي أحرم بالعمرة وطاف وسعى هلا وحتلل مث أحرم باحلج ، فهذا عليه سعي 

  ثان للحج غري سعي العمرة . 
  

  سعي احلج على طواف اإلفاضةحكم تقدمي 

   )٢(س: هل جيوز تقدمي سعي احلج قبل طواف اإلفاضة ؟ 
  

                                           
، وكتاب (فتاوى تتعلق بأحكام  ٧٩هـ ص ٢/١٢/١٤٠٤يف  ٧)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج ) العدد  ١(

  هـ ١٤٠٨طبعة عام  ١١٣احلج والعمرة والزيارة ) ص 
  هـ ١٠/١٢/١٤١٨يف  ١١٥٥١)نشر يف جريدة (عكاظ) العدد  ٢(
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ج: األفضل بعد الطواف ، وال ينبغي التقدمي بل يطوف مث يسعى كما فعـل  
النيب صلى اهللا عليه وسلم ، لكن إذا قدم اإلنسان السعي سـاهياً أو جـاهالً   

  أجزأه . 
  
   

إىل حضرة األخ املكرم فضيلة الشيخ : ع.  من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
  س. م. القاضي مبحكمة التمييز باملنطقة الغربية . وفقه اهللا ملا فيه رضاه آمني 

  سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، أما بعد : 
هـ وصلكم اهللا ـداه ،  ٨/١/١٤١٣فقد وصلين كتابكم الكرمي املؤرخ يف 
  لوماً : وما تضمنه من األسئلة اخلمسة كان مع

  
س: رجل أحرم باحلج يوم التروية من مكة املكرمة ، مث ذهب بعد إحرامه يف 
ذلك اليوم إىل احلرم فطاف طواف اإلفاضة فقط واكتفى بسعيه األول يـوم  
التروية ، فهل جيزئه ذلك السعي ؟ حيث إنين رأيت بعض أهل العلم يشـترط  

مـثالً . وإذا  لصحة السعي أن يكون عقب طواف نسك ، كطواف القدوم 
   )١(كان هذا الشرط صحيحاً فما مستند األخذ به ؟ 

  
  ـرِهمعج: فقد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يف حجه و
يسعى بعد الطواف ، ومل يثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم فيما نعلم أنه سـعى  

                                           
  هـ ٧/٢/١٤١٤/ ع . س . م . أجاب عنها مساحته يف  )من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من فضيلة الشيخ ١(
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يه وسلم أنه قبل الطواف يف حج أو عمرة ، كما أنه مل يثبت عنه صلى اهللا عل

سعى بعد طواف ليس بنسك ، وإمنا كان سعيه بعد طواف القدوم يف حجـة  
الوداع ، وهو نسك . وسعى يف عمرِه بعد الطواف وهو نسك ، بـل مـن   

  أركان العمرة . 
ما يدل على أنه فعل  ٢٦وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف الفتاوى ج

   السعي بعد طواف النسك حمل إمجاع .
ولكن قد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف حجة الوداع ملا سئل عن 
أعمال يوم النحر من الرمي ، والنحر ، واحللق أو التقصري ، والطواف والسعي 

  .  )١(، والتقدمي والتأخري قال : "ال حرج " 
وهذا اجلواب املطلق يدخل فيه تقدمي السعي على الطواف يف احلج والعمرة ، 

قال مجاعة من العلماء . ويدل عليه ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عـن   وبه
أسامة بن شريك ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عمن قدم السعي علـى  
الطواف . فقال : "ال حرج" . وهذا اجلواب يعم سعي احلج والعمرة ، وليس 

اف الذي هـو  يف األدلة الصحيحة الصرحية ما مينع ذلك . فإذا جاز قبل الطو
  نسك ، فجوازه بعد طواف ليس بنسك من باب أوىل . 

لكن يشرع أن يعيده بعد طواف النسك ؛ احتياطاً ، وخروجاً من خـالف  
  العلماء ، وعمالً مبا فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجه وعمره . 

وحيمل ما ذكره الشيخ تقي الدين رمحه اهللا من كون السعي بعد الطواف حمل 
اق على أن ذلك هو األفضل . أما اجلواز ففيه اخلالف الذي أشرنا إليـه .  وف

                                           
   ٢٠١٥)رواه أبو داود يف (املناسك) باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء يف حجه برقم  ١(
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حيث نقل رمحه اهللا تعـاىل   ٣٩٠ص  ٣وممن صرح بذلك صاحب املغين ج

اجلواز عن عطاء مطلقاً وعن إحدى الروايتني عن أمحد يف حق الناسـي . أ .  
  هـ 

من مكة  ويدل على عدم مشروعية الطواف والسعي قبل احلج ملن أحرم باحلج
أنه صلى اهللا عليه وسلم أمر املهلني باحلج أن يتوجهوا إىل مىن من منازهلم يف 
حجة الوداع ، ومل يأمرهم بالطواف وال بالسعي قبل خروجهم إىل مىن ، فدل 
ذلك على أن املشروع ملن أحرم باحلج من مكة أن يتوجه إىل مىن قبل الطواف 

زدلفة طاف وسعى حلجـه . واهللا  والسعي ، فإذا رجع إىل مكة بعد عرفة وم
  ويل التوفيق . 

  

  حكم من حج ومل يسع

س: أنا من سكان مكة حججت العام املاضي وطفت ولكن مل اسـع فمـا   
   )١(احلكم ؟ 

ج: عليك السعي ، وهذا غلط منك ، والبد من السعي سواء كنت من أهل 
ت مكة أو من غريهم ، البد من السعي بعد الطواف بعد الرتول مـن عرفـا  

تطوف وتسعى ، فالذي ترك السعي يسعى اآلن ، وإذا كان أتى زوجته عليه 
ذبيحة يذحبها يف مكة للفقراء ؛ ألنه لن حيصل له التحلل الثـاين إال بالسـعي   

  فعليه أن يسعى اآلن بنية احلج السابق وعليه دم إن كان قد أتى زوجته . 
  

                                           
  هـ  ٢٥/١٢/١٤١٨)من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف دروس املسجد احلرام يف  ١(
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  حكم الزيادة يف السعي

ة ولكن عملت الشوط من الصفا إىل الصـفا  س: لقد سعيت بني الصفا واملرو
   )١(على أنه واحد هل علي شيء يف ذلك ؟ 

  
ج: هذه زيادة منك فقد سعيت أربعة عشر شوطاً والواجب سبعة والسـبعة  
األخرى ال جتوز ؛ ألا خالف الشرع لكنك معذور باجلهل ، وعليك التوبة 

اعتمرت ؛ ألن الذي إىل اهللا من ذلك وعدم العودة إىل مثلها إذا حججت أو 
حصل به املقصود سبعة من الصفا للمروة مث من املروة للصفا ، تبدأ بالصـفا  

  وختتم باملروة ، سبعة أشواط . 
  

  حكم الفصل بني الطواف والسعي بزمن طويل
س: طفت طواف القدوم وطواف اإلفاضة بدون سعي ، هل جيوز الفصل بني 

   )٢(الطواف والسعي بزمن طويل ؟ 
  

حرج يف الفصل بني السعي والطواف عند أهل العلم ، فلو سعى بعـد  ج: ال 
الطواف بزمن أو يف يوم آخر فال بأس بذلك وال حرج فيه ، ولكن األفضل أن 

  يتواىل السعي مع 

                                           
  هـ ٢٥/١٢/١٤١٨ )من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف دروس يف املسجد احلرام بتاريخ ١(
  هـ ١٥/١٢/١٤٠٠)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج) العدد احلادي عشر يف  ٢(
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الطواف ، فإذا طاف بعمرته سعى بعد ذلك من دون فصل ، وهكذا يف حجه 

فإذا فصل بينـهما   ولو فصل فال حرج يف ذلك ؛ ألن السعي عبادة مستقلة ،
بشيء فال يضر ، وهلذا لو قدم احلاج أو القارن وطاف فقط وأجل السعي إىل 
  ما بعد نزوله من عرفات فال حرج يف ذلك ، وإن قدمه فال حرج يف ذلك . 

  
   

  حكم من قصر ولبس ثيابه قبل إمتام السعي

ه فما س: إنسان سعى مخسة أشواط أو ستة ناسياً أو جاهالً مث قصر ولبس ثياب
   )١(احلكم ؟ 

  
ج: عليه أن خيلع ثيابه ويلبس اإلزار والرداء ويتم ما بقي عليه إن كان الفاصل 
قليالً  وحيلق رأسه أو يقصر مث يلبس ثيابه ، وال شيء عليه غري ذلك . أما إن 
كان الفاصل طويالً فعليه أن يعيد السعي مث حيلق أو يقصر ، وال شيء عليه من 

يان ؛ لقول اهللا سبحانه : "ربنا ال تؤاخـذنا إن نسـينا أو   أجل اجلهل أو النس
اآلية من سورة البقرة ، وقد صح عن النيب صـلى اهللا عليـه    )٢(أخطأنا .. " 

رواه مسلم يف صـحيحه . واهللا    )٣(وسلم أن اهللا سبحانه قال : "قد فعلت" 
  املوفق . 

                                           
  )إجابة صدرت من مكتب مساحته عندما كان رئيساً للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  ١(
   ٢٨٦)سورة البقرة ، اآلية  ٢(
   ١٢٦مل يكلف إال ما يطاق برقم )رواه مسلم يف (اإلميان) باب بيان أن اهللا سبحانه  ٣(
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  حكم من سافر ومل يكمل سعيه
اء السعي وكان قد بقي منه ثالثة أشـواط  س: حججت العام املاضي ويف أثن

مرضت إحدى مرافقايت ، فذهبت ا إىل السكن مث سافرت إىل البلد الـذي  
   )١(أعمل فيه ، فماذا علي يا مساحة الشيخ ؟ 

ج: جيب عليك أن تعودي إىل مكة ، وأن تسعي سبعة أشواط بـني الصـفا   
فقراء ، إن كان لـديك  واملروة بنية احلج السابق ، وعليك دم يذبح يف مكة لل

زوج قد جامعك ، فإن مل يكن لديك زوج أو لديك ومل حيصل مجاع فليس 
عليك دم . وعليك أن تطويف للوداع عند السفر من مكة مع التوبـة إىل اهللا  

  سبحانه مما وقع منك . غفر اهللا لنا ولك ولكل مسلم. 
  

                                           
  هـ ٢٤/٩/١٤١٨)من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من (الة العربية) وقد أجاب عنها مساحته بتاريخ  ١(
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  باب صفة احلج والعمرة
  ) أعمال يوم النحر٧(

  عمال يوم النحرالسنة ترتيب أ
   )١(س: ما هو األفضل يف أعمال يوم النحر ، وهل جيوز التقدمي والتأخري ؟ 

ج: السنة يف يوم النحر أن يرمي اجلمرات ، يبدأ برمي مجرة العقبة وهي اليت 
تلي مكة ، ويرميها بسبع حصيات كل حصاة على حدة يكرب مع كل حصاة 

ق رأسه أو يقصره ، واحللق أفضل ، مث ينحر هديه إن كان عنده هدي ، مث حيل
 .  

مث يطوف ويسعى إن كان عليه سعي هذا هو األفضل ، كما فعله النيب صلى 
اهللا عليه وسلم ، فإنه رمى مث حنر مث حلق مث ذهب إىل مكة فطاف عليه الصالة 
والسالم . هذا الترتيب هو األفضل الرمي مث النحر مث احللـق أو التقصـري مث   

كان عليه سعي . فإن قدم بعضها على بعض فال حرج ،  الطواف والسعي إن
أو حنر قبل أن يرمي ، أو أفاض قبل أن يرمي ، أو حلق قبل أن يرمـي ، أو  
حلق قبل أن يذبح كل هذا ال حرج فيه . النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن 

  .  )٢(من قدم أو أخر فقال : "ال حرج ال حرج " 
  

   )٣( النحر قبل الطواف ؟ س: هل جيوز أن نرجم ونعود إىل
                                           

  هـ ١٢/١٢/١٤١١يف  ٩٨٩٦)نشر يف جريدة (الندوة) العدد  ١(
ومسلم يف (احلج) باب من حلق قبل ،  ٨٣)رواه البخاري يف (العلم) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغريها برقم  ٢(

  .  ١٣٠٦النحر أو حنر قبل الرمي برقم 
  هـ ١٤٠٢)من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها يوم التروية مبىن عام  ٣(
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  ج: السنة للحاج يوم العيد أربعة أمور ، وقد تكون مخسة : 
األول : الرمي ، برمي اجلمرة ، أي : مجرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات إذا 
كان ما رماها يف آخر الليل ، يرميها بعد طلوع الشمس ، كما رماها الـنيب  

ضعفة من النساء واملرضى وكبار السن صلى اهللا عليه وسلم ومن رماها من ال
ومن معهم يف النصف األخري من ليلة مزدلفة أجزأهم ذلك . أمـا األقويـاء   

  فاملشروع هلم أن يرموها ضحى بعد طلوع الشمس ، كما رماها 
  النيب صلى اهللا عليه وسلم . 

  
النحر ، حنر اهلدي إذا كان عنده هدي ، فإنه ينحره يف مىن ، وهو  الثاين :

  فضل إذا وجد الفقراء ، أو يف مكة ويف بقية احلرم .األ
تنحر اإلبل واقفة معقولة يدها اليسرى ، وتذبح البقر والغنم على جنبها األيسر 

  موجهة إىل القبلة . 
احللق أو التقصري . فالرجل حيلق رأسه أو يقصره واحللق أفضل ؛ ألن  الثالث :

ملغفرة والرمحة ثالثاُ وللمقصرين النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا للمحلقني با
واحدة . واملرأة تقصر فقط تقطع من أطراف شعر رأسها قليالً وإن كان 

  رأسها ضفائر فإا تأخذ من طرف كل ضفرية قليالً .
وهو طواف اإلفاضة ، ويسمى طواف احلج . وإذا كان عليه سعي  الرابع :

جه واألول لعمرته . صار خامساً ، هذا السعي للمتمتع فإنه عليه السعي حل
  وهكذا املفرد والقارن إذا كانا مل يسعيا مع طواف القدوم .
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وهذه األمور اليت تفعل يوم العيد وهي مخسة : أوهلا الرمي مث الذبح مث احللق 
أو التقصري مث الطواف مث السعي يف حق من عليه سعي . وهذه األمـور قـد   

وسلم هكذا ، فإنه صلى اهللا عليـه  شرع اهللا فعلها ورتبها النيب صلى اهللا عليه 
وسلم رمى مث حنر هديه مث حلق رأسه مث تطيب وتوجه إىل مكة للطواف عليه 
الصالة والسالم . لكن لو قدم بعضها على بعض فال حرج ، فلو حنر قبل أن 
يرمي أو طاف قبل أن ينحر فال حرج يف هذا ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  عليه الصالة والسالم .  )١(حرج . ال حرج "  سئل عن ذلك فقال : "ال
والنساء قد حيتجن إىل الذهاب إىل مكة للطواف قبل أن حيدث علـيهن دورة  
احليض ، فلو ذهبت يف آخر الليل وقدمت الطواف قبل أن يصيبها شيء على 
الرمي أو على النحر أو على التقصري فال بأس ذا . فاألمر يف هـذا واسـع   

قد ثبت أن أم سلمة رضي اهللا عنها رمت اجلمرة ليلة العيد قبل واحلمد هللا ، و
الفجر مث مضت إىل مكة فطافت طواف اإلفاضة ، وقد ثبت عنه صـلى اهللا  
عليه وسلم أنه سأله سائل فقال : يا رسول اهللا ، أفضت قبل أن أرمي فقال : 
"ال حرج" وسأله آخر فقال : حنرت قبل أن أرمي . فقال : "ال حرج" قـال  

يـوم  –الصحايب الراوي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فما سئل يومئذ يعين 
عن شيء قُدم أو أُخر إال قال : "ال حرج . ال حرج" عليه من ربـه   -النحر

افضل الصالة وأزكى التسليم . وهذا من لطف اهللا سبحانه بعبـاده ، فللـه   
  احلمد واملنة . 

                                           
لق قبل ، ومسلم يف (احلج) باب من ح ٨٣) رواه البخاري يف (العلم) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغريها برقم  ١(

  . ١٣٠٦النحر أو حنر قبل الرمي برقم 
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  حكم من حلف قبل صالة العيد
  )١(ن حلق قبل صالة العيد يف احلج ؟ جزاكم اهللا خرياً ؟ ما حكم م  -س 
  

ج: هذا األمر فيه تفصيل ، فإن كان يف احلج فإنه يشرع له إذا رمى مجرة 
العقبة أن حيلق أو يقصر ، أما الصالة فليس عليه صالة ، فريمي اجلمرة مث حيلق 

وسلم يوم  ، وإذا حلق قبل الرمي أجزاه ذلك ، وقد سئل النيب صلى اهللا عليه
لكن السنة أن يرمي مث  )٢(العيد عمن قدم وأخر فقال : "ال حرج ال حرج " 

ينحر مث حيلق أو يقصر واحللق أفضل مث يطوف طواف اإلفاضة ، لكن إن قدم 
بعضها على بعض فال حرج ، وليس للحجاج صالة يوم العيد ، ألنه يقوم 

  مقامها رمي اجلمار . 
  
  

                                           
  هـ ٢٦/١٢/١٤١٨يف  ١٦٣٨)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ١(
، ومسلم يف (احلج) باب من حلق قبل  ٨٣) رواه البخاري يف (العلم) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغريها برقم  ٢(

  . ١٣٠٦النحر أو حنر قبل الرمي برقم 



   

 

٦٠٠

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  

                                              
  حكم من مل يعمم الرأس بالتقصري
   )١(س: ما احلكم فيمن اقتصر بشعرات أربع أو مخس ؟ 

ج: الواجب على احلاج واملعتمر أن يعمم رأسه يف احللق والتقصري ، كما فعل 
  النيب عليه الصالة والسالم ، وكما فعل أصحابه رضي اهللا عنهم بأمره . 

  

  فاضة والسعي قبل رمي مجرة العقبةحكم تقدمي طواف اإل

س: هل جيوز تقدمي طواف اإلفاضة والسعي قبل رمي مجرة العقبة الكربى أو 
   )٢(قبل الوقوف بعرفة ؟ أفيدونا أفادكم اهللا ؟ 

ج: جيوز تقدمي الطواف والسعي للحج قبل الرمي ، لكن ال جيزئ طواف احلج 
بل إذا انصرف منها ونـزل   قبل عرفات وال قبل نصف الليل من ليلة النحر ،

من مزدلفة ليلة العيد جيوز له أن يطوف ويسعى يف النصف األخري من ليلـة  
النحر ويف يوم النحر قبل أن يرمي . سأل رجل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
: أفضت قبل أن أرمي ؟ قال : ال حرج" فإذا نزل من مزدلفة صباح العيد أو 

–ن من العجزة ونزلوا آخر الليل كالنساء وأمثاهلم آخر الليل ، والسيما إذا كا
جاز هلم البدء بالطواف ؛ لئال حتيض املرأة ، وهكذا الرجل الضـعيف يبـدأ   

                                           
  وجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام )من ضمن أسئلة م ١(
هـ ،ويف العدد الثامن يف ١٥/١٢/١٤٠٠)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج) العدد احلادي عشر يف  ٢(
  هـ ١٤٠٨طبعة  ١١٥هـ ، ويف كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة ) ص ٥/١٢/١٤٠٤
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بالطواف مث يرمي بعد ذلك ال حرج يف ذلك ، ولكن األفضل أن يرمـي مث  
ينحر اهلدي إن كان عنده هدي مث حيلق أو يقصر واحللق أفضل ، مث يطـوف  

و األخري ، كما فعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم حينمـا  فيكون الطواف ه
رمى اجلمرة يوم العيد مث حنر هديه مث حلق رأسه مث تطيب مث ركب إىل البيت 
فطاف ، ولكن لو قدم بعضها على بعض بأن ينحر قبل أن يرمي ، أو حلـق  
قبل أن ينحر ، أو حلق قبل أن يرمي ، أو طاف قبل أن يرمي ، أو طاف قبل 

بح ، أو طاف قبل أن حيلق ، كل ذلك جمزئ حبمد اهللا ؛ ألن الرسـول  أن يذ
عليه أفضل الصالة والسالم سئل عن التقدمي والتأخري فقـال : "ال حـرج ال   

  .  )١(حرج " 
  

إذا كان احلاج ساكناً يف أدىن احلل فال حرج يف الذهاب إىل 
  مسكنه قبل الطواف والسعي

التنعيم فهل جيـوز أن أذهـب إىل   س: أنا أسكن على حدود احلرم من جهة 
   )٢(مرتيل قبل الطواف والسعي للحج ؟ أرجو التكرم باإلجابة أثابكم اهللا ؟ 

  
ج: إذا كان احلاج ساكناً يف أدىن احلل كالشرائع أو حنوها فـال حـرج يف   

  الذهاب إىل مسكنه قبل الطواف والسعي . 

                                           
، ومسلم يف (احلج) باب من حلق قبل  ٨٣وهو واقف على الدابة وغريها برقم  ) رواه البخاري يف (العلم) باب الفتيا ١(

  . ١٣٠٦النحر أو حنر قبل الرمي برقم 
  هـ ٣/١١/١٤١٣)من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من املستفيت ب. ب. ص . وقد أجاب عنها مساحته يف  ٢(
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  التحلل األول والتحلل الثاين

   )١(ألول والتحلل الثاين ؟ س: ماذا يقصد بالتحلل ا
  

ج: يقصد بالتحلل األول إذا فعل اثنني من ثالثة ، إذا رمى وحلق أو قصـر ،  
أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي ، أو طاف وسعى وحلق أو قصر ، 

  فهذا هو التحلل األول . 
وإذا فعل الثالثة : الرمي ، والطواف ، والسعي إن كان عليه سعي ، واحللق أو 

تقصري ، فهذا هو التحلل الثاين . فإذا فعل اثنني فقط لبس املخيط وتطيـب  ال
وحل له كل ما حرم عليه باإلحرام ما عدا اجلماع ، فإذا جاء بالثالث حل له 

  اجلماع . 
وذهب بعض العلماء إىل أنه إذا رمى اجلمرة يوم العيد حيصل له التحلل األول 

يه إن شـاء اهللا ، لكـن األوىل   وهو قول جيد ولو فعله إنسان فال حرج عل
واألحوط أال يعجل حىت يفعل معه ثانياً بعده احللق أو التقصري أو يضيف إليه 

وإن كان يف إسناده  –الطواف والسعي إن كان عليه سعي ؛ حلديث عائشة 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم  –نظر 

ء " وألحاديث أخرى جاءت يف الباب ، وألنـه  الطيب وكل شيء إال النسا
صلى اهللا عليه وسلم ملا رمى اجلمرة يوم العيد وحنر هديه وحلق ، طيبته عائشة 
. وظاهر النص أنه مل يتطيب إال بعد أن رمـى وحنـر وحلـق . فاألفضـل     

                                           
  هـ ١٥/١٢/١٤٠١شر يف )نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج) العدد احلادي ع ١(
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واألحوط أن ال يتحلل التحلل األول إال بعد أن يرمي وحىت حيلق أو يقصر ، 

أن ينحر اهلدي بعد الرمي وقبل احللق فهو أفضل وفيه مجع بني  وإن تيسر أيضاً
  األحاديث . 

  
س: ما هي األمور اليت يتحلل ا احلاج التحلل األول والثاين ، وهل البد من 

  ؟  )١(ترتيبها ؟ وما معىن "يسوق اهلدي " 
  

ج: حيصل التحلل األول باثنني من ثالثة وهي : رمي مجرة العقبة يوم العيد ، 
واحللق أو التقصري ، وطواف اإلفاضة مع السعي يف حق من عليه سعي ، فإذا 
رمى احلاج وحلق أو قصر حصل له التحلل األول ، فله لبس املخيط مطلقـاً  
وله الطيب ، وقلم األظافر وحنو ذلك ، ومىت طاف طواف اإلفاضة وسعى إن 

ل له كل شـيء  كان متمتعاً أو مفرداً أو قارناً ومل يسع مع طواف القدوم ح
  حرم عليه باإلحرام من النساء والطيب ولبس املخيط وغري ذلك . 

أما سوق اهلدي فمعناه : أن يسوق معه ناقة أو أكثر ، أو بقرة أو أكثر أو شاة 
أو أكثر هدية ؛ ليذحبها يف مكة ، فليس له التحلل حىت ينحر هديه ، سـواء  

لنيب صلى اهللا عليه وسلم أمر ساق اهلدي من بلده أو من أثناء الطريق ؛ ألن ا
من كان معه هدي أال حيل من إحرامه حىت ينحر هديه يوم العيد أو يف أيـام  

  التشريق . 

                                           
  هـ ٢١/١١/١٤١٨يف  ١٦٣٤)نشر يف (جملة الدعوة) العدد  ١(



   

 

٦٠٤

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
وال جيب الترتيب بني هذه األمور املذكورة ، فله أن يقدم الطواف على الرمي 
، وله أن يقدم احللق أو التقصري على الرمي والنحر ، ولكن األفضـل هـو   

فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم فريمي مث ينحر إن كان عنده أو  الترتيب ، كما
عليه هدي مث حيلق أو يقصر مث يطوف مث يسعى إن كان عليه سعي ، هذا هو 

  الترتيب املشروع . 
  

  مىت حتل املرأة لزوجها احلاج

   )١(س: إذا طاف احلاج طواف اإلفاضة فهل حيل له النساء مدة أيام التشريق ؟ 
احلاج طواف اإلفاضة ال حيل له إتيان النساء إال إذا كـان قـد   ج: إذا طاف 

استوىف األمور األخرى ، كرمي مجرة العقبة ، واحللق أو التقصري ، وعند ذلك 
يباح له النساء وإال فال . الطواف وحده ال يكفي ، والبد من رمي اجلمـرة  

ن كـان  يوم العيد ، والبد من حلق أو تقصري ، والبد من الطواف والسعي إ
عليه سعي ، وذا حيل له مباشرة النساء أما بدون ذلك فال ، لكن إذا فعـل  
اثنني من ثالثة بأن رمى وحلق أو قصر فإنه يباح له اللبس والطيب وحنو ذلك 
ما عدا النساء ، وهكذا لو رمى وطاف أو طاف وحلق ، فإنه حيل له الطيب 

به ذلك ، لكن ال حيل لـه  واللباس املخيط ، ومثله الصيد وقص الظفر وما أش
مجاع النساء إال باجتماع الثالثة : أن يرمي مجرة العقبة ، وحيلق أو يقصـر ،  

                                           
هـ ، ويف جريدة (املدينة) العدد ٥/١٢/١٤٠٤يف  ٧٧ص  ٨)نشر يف جملة التوعية اإلسالمية يف احلج) العدد  ١(

بعة ط ١١٤هـ ، ويف كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة ) ص ١١/١٢/١٤١٦يف  ١٢٠٧٢
  هـ ١٤٠٨
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ويطوف طواف اإلفاضة ويسعى إن كان عليه سعي كاملتمتع ، وبعد هذا حتل 

  له النساء . واهللا أعلم . 
  

  باب صفة احلج والعمرة
  ) املبيت مبىن أيام التشريق٨(

  
   أيام التشريقحكم املبيت خارج مىن

  
س: ما حكم املبيت خارج مىن أيام التشريق سواء كان ذلك عمداً ، أو لتعذر 

   )١(وجود مكان فيها ؟ 
ج: املبيت يف مىن واجب على الصحيح ليلة إحدى عشر، وليلة اثنيت عشرة ، 
هذا هو الذي رجحه احملققون من أهل العلم على الرجال والنساء من احلجاج 

مكاناً سقط عنهم وال شيء عليهم ومن تركه بال عذر فعليه دم  ، فإن مل جيدوا
 .  
  

                                           
هـ ، ويف ١١/١٢/١٤١٦هـ ، ويف جريدة الرياض يف ١٢/١٢/١٤١١يف  ٩٨٦٩)نشر يف جريدة (الندوة) العدد  ١(

  هـ ٧/١٢/١٤١٨جريدة (عكاظ) بتاريخ 
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  حكم ترك املبيت مبىن يومني أو ثالثة

س: ما حكم من ترك املبيت يف مىن ثالثة أيام أو اليومني املذكورين للمتعجل 
؟ فهل يلزمه دم عن كل يوم فاته املبيت فيه يف مىن ، أم أنه عليـه دم واحـد   

ثة اليت مل يبت فيها مبىن ؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكـر  فقط لكل األيام الثال
   )١(الدليل ؟ 

ج: من ترك املبيت مبىن أيام التشريق بدون عذر فقد ترك نسكاً شرعه رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله وفعله وبداللة ترخيصه لبعض أهل األعذار مثل 

مية ؛ ولذلك اعتـرب  الرعاة وأهل السقاية ، والرخصة ال تكون إال مقابل العز
املبيت مبىن أيام التشريق من واجبات احلج يف أصح قويل أهل العلـم ، ومـن   
تركه بدون عذر شرعي فعليه دم ؛ ملا ثبت عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه 

ويكفيه دم واحد عن تـرك   )٢(قال : "من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً " 
  لتوفيق . املبيت أيام التشريق ، واهللا ويل ا

  
   )٣(س: ما احلكم إذا مل يستطع احلاج املبيت يف مىن أيام التشريق ؟ 

  
 )١(ج: ال شيء عليه ؛ لقول اهللا سبحانه وتعاىل : "فاتقوا اهللا ما اسـتطعتم "  

سواء كان ترك املبيت ملرض ، أو عدم وجود مكان ، أو حنومها من األعـذار  
  مهما . الشرعية ، كالسقاة ، والرعاة ، ومن يف حك

                                           
  هـ ١/١٢/١٤١٦يف  ١٥٣٨)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ١(
   ٩٥٧ب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً برقم ، ويف با ٩٠٥)رواه مالك يف (املوطأ) يف (احلج) باب التقصري برقم  ٢(
  هـ ١٤٠٣)نشر يف جملة (البحوث اإلسالمية ) العدد السابع ،  ٣(



   

 

٦٠٧

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  

  حكم من ترك املبيت مبىن ليلة واحدة ملرض

س: ما حكم من ترك املبيت يف مىن ليلة واحدة وهي ليلة احلـادي عشـر ،   
وذلك بأن كان احلاج مريضاً ومل يستطع املبيت يف مىن تلك الليلة ، ولكنـه  
رمى اجلمار اراً بعد الزوال ، أي أنه رمى مجار يوم احلادي عشر من أيـام  

يق مع مجار اليوم الثاين عشر يف النهار بعد الزوال . فهل يلزمـه دم يف  التشر
هذه احلالة حيث إنه ترك مبيت ليلة احلادي عشر مبىن مع العلم أنه بات ليلـة  
الثاين عشر يف مىن ورمى اجلمار بعد الزوال من ذلك اليوم مث ارحتل عن مـىن  

   )٢(إىل مكة ؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل ؟ 
  
: مادام ترك املبيت مبىن ليلة واحدة لعذر املرض فال شيء عليه ؛ لقوله تعاىل ج

، وألن النيب صلى اهللا عليه وسـلم رخـص    )٣(: "فاتقوا اهللا ما استطعتم " 
  للسقاة والرعاة يف ترك املبيت مبىن من أجل السقي والرعي . واهللا أعلم . 

  

  حكم من ترك املبيت مبىن لتعذر املكان

 جيد احلاج مكاناً يبيت فيه مبىن فماذا يفعل ؟ وهل إذا بات خـارج  س: إذا مل
   )١(مىن عليه شيء ؟ 

                                                                                                                     
   ١٦)سورة التغابن ، اآلية  ١(
  هـ ٣٠/١١/١٤١٦هـ ، ويف جريدة (الرياض ) يف ٦/١/١٤١٧يف  ١٥٤٢)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ٢(
   ١٦)سورة التغابن ، اآلية  ٣(
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ج: إذا اجتهد احلاج يف التماس مكان يف مىن ليبيت فيه ليايل مىن فلم جيد شيئاً 
فال حرج عليه أن يرتل يف خارجها ؛ لقول اهللا عز وجل : "فـاتقوا اهللا مـا   

  جهة ترك املبيت يف مىن ؛ لعدم قدرته عليه .  وال فدية عليه من )٢(استطعتم" 
  
  

  مساحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز وفقه اهللا 
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، وبعد : 

أسعد اهللا أوقاتكم بالصحة والعافية ، لدي سؤال يتعلق باملبيت خارج مىن يف 
وهل صحيح أن اتصـال خميمـات    مزدلفة فما حكم املبيت يف هذا املوقع ؟

احلجاج بعضهم مع بعض من مىن إىل مزدلفة يعد من كان خارج مىن مبرتلـة  
   )٣(من كان بداخل مىن ؟ أفيدونا جزاكم اهللا خرياً . 

  
  ج: وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ، وبعد : 

 املبيت يف مىن واجب من واجبات احلج ، على كل حاج مع القدرة إال السقاة
والرعاة ومن يف حكمهما ، فمن عجز عن ذلك فال شيء عليه ؛ لقـول اهللا  

وبذلك يعلم أن من مل جيد مكانـاً يف   )١(سبحانه : "فاتقوا اهللا ما استطعتم " 
                                                                                                                     

   ١٢٨ كتاب (الدعوة) اجلزء األول ص )نشر يف ١(
   ١٦)سورة التغابن ، اآلية  ٢(
  هـ ١٧/١٢/١٤١٦)سؤال موجه من السائل خ. أ . ف . أجاب عنه مساحته يف  ٣(
  ١٦)سورة التغابن ، اآلية  ١(
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مىن فله أن يرتل خارجها يف مزدلفة والعزيزية أو غريمها ؛ لآلية املذكورة وغري 

ينبغي الرتول فيه ؛ ألن الرسول  هذه من األدلة الشرعية إال وادي حمسر فإنه ال
صلى اهللا عليه وسلم ملا مر عليه أسرع يف اخلروج منه . والسالم عليكم ورمحة 

  اهللا وبركاته . 
  

س: نظراً لكون مكان املخيم خاضعاً لتوزيع وزارة احلج واألوقاف ، وإمـارة  
منطقة مكة حيث يتم توزيع األراضي مبىن من قبلهم ، وال حيـق ألي خمـيم   

  ض األرض اليت أعطيت له ولو كانت خارج حدود مىن . رف
وحيث أن الوزارة تقول : إن مىن ال تستوعب أعداد احلجاج املتزايدة وأـا  
تضيق م ، لذا فقد سلموا للحملة أرضاً على حدود مىن من اخلارج ، علماً 
بأننا حاولنا استبدال األرض ولكن دون جدوى ، فوافقنا مضطرين على املوقع 

  ا يتميز به من توفري كافة اخلدمات ودورات املياه والكهرباء وغريها . مل
فما احلكم الشرعي يف هذا األمر ؟ وما توجيه فضيلتكم لنـا وحلجاجنـا ؟   

   )١(جزاكم اهللا خرياً.
  

ج: ال حرج عليكم يف ذلك وال فدية لقول اهللا سبحانه : "فـاتقوا اهللا مـا   
 عليه وسلم : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ، وقول النيب صلى اهللا )١(استطعتم " 

  وفق اهللا اجلميع .  )١(ما استطعتم " 

                                           
  /خ ٢٥٢٢هـ برقم ٣٠/١١/١٤١٣)سؤال موجه من السائل ع. ع. م . وقد صدر جوابه من مكتب مساحته يف  ١(
   ١٦سورة التغابن ، اآلية ) ١(
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حكم اجللوس اراً خارج مىن يف يوم العيـد وأيـام                         
  التشريق

س: هذا شخص أفاض من عرفات ، مث رمى اجلمرة األوىل ، مث طاف وسعى 
ىن وذبح هديه . هل عليه شـيء  فجلس يف مرتل مبكة حىت العصر ، مث رجع مل

   )٢(يف هذا اجللوس ؟ 
  

ج: ال حرج عليه يف ذلك ، فمن جلس يف مكة يف ار يوم العيد أو يف أيـام  
التشريق يف بيته ، أو عند بعض أصحابه فال حرج عليه يف ذلك ، وإمنا األفضل 

ه رضي البقاء يف مىن إذا تيسر ذلك ؛ تأسياً بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحاب
اهللا عنهم ، فإذا مل يتيسر له ذلك أو شق عليه ودخل مكة وأقام ا يف النهار مث 
رجع يف الليل ملىن وبات فيها فال بأس ذا وال حرج . أما الرمـي يف أيـام   
التشريق فيكون بعد الزوال وال جيوز قبله ، ومن رمى يف الليل فال بـأس يف  

ستقبل إذا مل يتيسر له الرمي بعد الزوال اليوم الذي غابت مشسه ال عن اليوم امل
  ، فإن تيسر قبل الغروب فهو أفضل . 

  

                                                                                                                     
،  ٧٢٨٨)رواه البخاري يف (االعتصام بالكتاب والسنة) باب االقتداء بسنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برقم  ١(

   ١٣٣٧ومسلم يف (احلج) باب فرض احلج مرة يف العمر برقم 
  هـ ١٤٠٢ية عام )من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يوم الترو ٢(
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  باب صفة احلج والعمرة

  ) رمي اجلمار أيام التشريق٩(
  )١(حكم الرمي بالليل 

إن وقت رمي اجلمار أيام التشريق من زوال الشمس إىل غروـا ، ملـا رواه   
رمى رسول اهللا صـلى اهللا  مسلم يف صحيحه أن جابراً رضي اهللا عنه قال : "

، ومـا رواه   )٢(عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الـزوال "  
البخاري عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه سئل عن ذلك فقال : "كنا نتحني 

. وعليه مجهور العلماء ، ولكن إذا اضطر إىل  )٣(، فإذا زالت الشمس رمينا" 
ن األحوط الرمي قبل الغروب ملن قدر علـى  الرمي ليالً فال بأس بذلك ، ولك

ذلك ، أخذاً بالسنة وخروجاً من اخلالف ، وأما احلديث الصحيح الذي رواه 
  البخاري يف 

صحيحه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال : "كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم يسأل يوم النحر مبىن فيقول : "ال حرج " فسأله رجل حلقت قبـل أن  

قال : "اذبح وال حرج" فقال : رميت بعدما أمسـيت ، فقـال : "ال   أذبح 
. فهذا ليس دليالً على الرمي بالليل ؛ ألن السائل سأل النيب صلى  )٤(حرج" 

اهللا عليه وسلم يوم النحر فقوله : "بعدما أمسيت" أي بعد الزوال ، ولكـن  

                                           
  هـ . ٢٢/١٢/١٤١٨يف  ١١٥٦٣)نشر يف جريدة (عكاظ) العدد  ١(
   ١٢٩٩)رواه البخاري معلقا يف (احلج) باب رمي اجلمار ، ومسلم يف (احلج) باب بيان وقت استحباب الرمي برقم  ٢(
   ١٧٤٦)رواه البخاري يف (احلج) باب رمي اجلمار برقم  ٣(
، ومسلم يف (احلج) باب من حلق قبل  ٨٣اب الفتيا وهو واقف على الدابة وغريها برقم )رواه البخاري يف (العلم) ب ٤(

   ١٣٠٦النحر أو حنر قبل الرمي برقم 
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سلم نص صريح يستدل على الرمي بالليل بأنه مل يرد عن النيب صلى اهللا عليه و

يدل على عدم جواز الرمي بالليل ، واألصل جوازه ، لكنه يف النهار أفضـل  
وأحوط ، ومىت دعت احلاجة إليه ليالً فال بأس به يف رمي اليوم الذي غابـت  
مشسه إىل آخر الليل . أما اليوم املستقبل فال يرمى عنه يف الليلة السابقة له مـا  

النصف األخري ، أما األقوياء فالسنة هلم أن عدا ليلة النحر يف حق الضعفة يف 
يكون رميهم مجرة العقبة بعد طلوع الشمس ، كما تقدم يف األحاديث الواردة 

  يف ذلك . واهللا أعلم . 
  

س: هل جيوز رمي اجلمرات الثالث يف أيام التشريق ليالً ملن ليس لديه عذر ؟ 
)١(   
  

سنة أن يرمي بعد الزوال ج: جيوز الرمي بعد الغروب على الصحيح ، لكن ال
قبل الغروب ، وهذا هو األفضل إذا تيسر ، وإذا مل يتيسر فله الرمـي بعـد   

  الغروب على الصحيح . 
  

  حكم من مل يرم اليوم الثاين عشر وهو ينوي التعجل

س: رجل حج هذا العام ومل يرم اليوم الثاين عشر وكان ينوي التعجل فمـاذا  
   )١(عليه ؟ 

                                           
  هـ ١٢/١٢/١٤١١يف  ٩٨٦٩)نشر يف جريدة الندوة العدد  ١(
  هـ ٢٥/١٢/١٤١٨)من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف دروس يف املسجد احلرام يف  ١(
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االستغفار وعليه دم ، ذبيحة عن ترك الرمي ، وذبيحة عـن  ج: عليه التوبة و
ترك الوداع ؛ ألن الوداع ال جيزئ قبل الرمي . إذا كان وادع قبل الرمـي ال  
جيزئ ، أما إذا كان وادع بعد ذهاب وقت الرمي فليس عليه شيء عن الوداع 

  شر . ولكن عليه ذبيحة تذبح يف مكة للفقراء عن تركه الرمي يف اليوم الثاين ع
  

  من بقي يف مىن حىت أدركه الليل من الليلة الثالثة عشرة لزمه املبيت والرمي
س: ما حكم من مكث يومني بعد العيد وبات ليلة اليوم الثالث ، هل جيوز له 
أن يرمي بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس إذا بدت له ظروف قاسية ؟ 

)١(   
  

لليلة الثالثة عشرة لزمه املبيت ، وأن ج: من بقي يف مىن حىت أدركه الليل يف ا
يرمي بعد الزوال ، وال جيوز له الرمي قبل الزوال كاليومني السابقني ، ليس له 
الرمي فيهما إال بعد الزوال ؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم بقي يف مـىن  
 )٢(اليوم الثالث عشر ومل يرم إال بعد الزوال وقال : "خذوا عين مناسـككم"  

  هللا عليه وسلم . صلى ا
  

                                           
هـ ٢٧/١١/١٤٠٤يف  ٦هـ ، ويف العدد ١٥/١٢/١٤٠٠يف  ١١توعية اإلسالمية يف احلج) العدد )نشر يف جملة (ال ١(

   ١٠٢، ويف كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة) ص 
    ١٢٩٧)رواه بنحوه مسلم يف (احلج) باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم  ٢(
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  حكم من مل يستطع رمي اجلمرات قبل غروب يوم الثالث عشر

س: لو مل يستطع أحد احلجاج أن يرمي اجلمرات يوم الثالث عشر وهذا آخر 
   )١(أيام التشريق إال بعد الغروب هل جيزئه ذلك ؟ 

  
إذا غابت الشمس مل يبق رمي يف اليوم الثالث عشر ، فإن كان مقيمـاً   -ج 

جاء اليوم الثالث عشر يف مىن فعليه الرمي ، فإذا غابت الشمس ومل يرم حىت 
  فعليه دم ؛ ألن الرمي ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر .  

  

  حكم الرمي قبل الزوال

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم م. ح. ج. وفقه اهللا 
  لكل خري ، آمني . 

   وبركاته ، وبعد : سالم عليكم ورمحة اهللا
هـ وصل وصـلكم اهللا  ١٧/١٢/١٣٨٨يا حمب ، كتابكم الكرمي املؤرخ يف 

داه ، وما تضمنه من اإلفادة عن حجك أنت وعائلتك املكونة من زوجتني 
وعدة أطفال ، وأنك يف اليوم الثالث من أيام التشريق رمجت عن اجلميع قبل 

ك يف إفتائك عما يترتب عليك الزوال بسبب أنك مصاب مبرض الربو ، ورغبت
   )٢(من كفارة كان معلوماً 

                                           
  هـ ٢٥/١٢/١٤١٨ته يف دروس يف املسجد احلرام يف )من ضمن أسئلة موجهة لسماح ١(
)سؤال موجه من املستفيت م. ح . ج. أجاب عنه مساحته عندما كان نائباً لرئيس اجلامعة اإلسالمية يف شهر صفر سنة  ٢(

  هـ ١٣٨٩
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واجلواب : ال جيوز الرجم قبل الزوال ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم رمـى  
،  )١(بعد الزوال يف مجيع أيام التشريق ، وقال : "خذوا عـين مناسـككم"   

  ولذلك يلزمك دم عنك وعن كل 
لدم املذكور كالضحية سبع بدنة فرد من أفراد عائلتك الذين حجوا معك ، وا

، أو سبع بقرة ، أو ثين معز ، أو جذع ضأن عن كل واحد يذبح يف احلرم ، 
ويقسم بني فقرائه ، فإن كنت مل تنو احلج عن بعض األطفال فليس على من 

  مل تنو عنه احلج شيء . 
يكم وفق اهللا اجلميع للعلم النافع والعمل الصاحل ، إنه جواد كرمي ، والسالم عل

  ورمحة اهللا وبركاته . 
  

  حكم تأخري رمي اجلمار إىل آخر يوم ورميها دفعة واحدة

س: هل جيوز رمي اجلمرات يف آخر أيام التشريق دفعة واحـدة ، ويف فتـرة   
واحدة عن مجيع أيام التشريق ؟ وإذا كان األمر كذلك فكيف يكون الرمي ؟ 

   )٢(ومىت؟ وملن؟ 
  

يرمي كما رمى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف  ج: املشروع للمؤمن يف احلج أن
حجة الوداع ، فريمي مجرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات ، يكرب مع كـل  

                                           
    ١٢٩٧) رواه بنحوه مسلم يف (احلج) باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم  ١(
  هـ ٩/٣/١٤١٩ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من جملة (الدعوة) أجاب عنها مساحته يف )من  ٢(
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حصاة ، مث يرمي يوم احلادي عشر اجلمرات الثالث بعد الزوال ، ويرمي كل 
واحدة بسبع حصيات ، يكرب مع كل حصاة ، ويبدأ باليت تلي مسجد اخليف 

ة العقبة اليت تلي مكة ، وهي اليت رماها يوم العيـد ، مث  ، مث الوسطى مث مجر
يرمي يف اليوم الثاين عشر اجلمار الثالث بعد الزوال ، كما رماهـا يف اليـوم   
احلادي عشر ، واملشروع له أن يقف بعد رمي اجلمرة األوىل يف اليوم احلادي 

وهكـذا   عشر ، واليوم الثاين عشر ، ويرفع يديه ويدعو وجيعلها عن يساره ،
بعد الثانية بعد الرمي يقف ويرفع يديه ويدعو ، وجيعلها عن ميينـه ؛ تأسـياً   
بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك . أما اجلمرة الثالثة وهي مجرة العقبة ، فإنه 

  يرميها وال يقف عندها للدعاء . 
مث إن شاء تعجل قبل الغروب وتوجه إىل مكة ، وإن شاء بقي يف مىن ، وبات 

  ا يف الليلة الثالثة عشرة ، ورمى اجلمرات الثالث يف اليوم الثالث عشر بعـد
الزوال ، كما رماها يف اليوم احلادي عشر ويف اليوم الثاين عشر ، وهذا هـو  
األفضل إذا تيسر ذلك ؛ تأسياً بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ ألنه مل يتعجـل ،  

رماها يف اليوم الثالث عشـر  ولو أخر احلاج رمي احلادي عشر والثاين عشر و
مرتبة بعد الزوال ، أجزأه ذلك ، ولكنه يعترب خمالفاً للسنة ، وعليه أن يرتبـها  
فيبدأ برمي احلادي عشر يف مجيع اجلمرات الثالث مرتبة ، مث يعود برميها عن 
اليوم الثاين عشر ، مث يعود ويرميها عن الثالث عشر كما نص على ذلك كثري 

  واهللا ويل التوفيق . من أهل العلم . 
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س: هل جيوز للحاج رمي مجار أيام التشريق كلها يف يوم واحد ، سواء كان 
ذلك اليوم هو أول يوم من أيام التشريق أو كان النحر مثالً أو أكان آخر يوم 
من أيام التشريق ، مث يبيت يف مىن اليومني أو األيام الثالثة بدون رمي ، حيث 

مار يف يوم واحد ، فهل يصح رميه هذا ؟ أم أنه البد من إنه قد رمى مجيع اجل
ترتيب رمي األيام كل يوم على حدة حىت ينتهي من رمي األيام الثالثة ؟ نرجو 

   )١(توضيح ذلك مع ذكر الدليل ؟ 
  

ج: رمي اجلمار من واجبات احلج ، وجيب يف يوم العيد وأيام التشريق الثالثة 
ولني من أيام التشريق للمتعجل ، ويرمي عن كل لغري املتعجل ، ويف اليومني األ

يوم بعد الزوال ؛ لفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم وقولـه : "خـذوا عـين    
إال يوم العيد فكله وقت رمي ، واألفضل أن يكون بعد طلوع  )٢(مناسككم " 

الشمس إال أهل األعذار فلهم الرمي ليالً بعد نصف الليل من ليلة النحر ، وال 
دمي رمي اجلمار قبل وقته ، أما التأخري فيجوز عند احلاجة الشـديدة  جيوز تق

كالزحام عند مجع من أهل العلم قياساً على الرعاة ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه 
وسلم رخص هلم بأن يرموا رمي يومني يف اليوم الثاين منهما وهو الثاين عشر 

ل مث الثاين مث الثالث إن مل ويرتب ذلك بالنية أوهلا يوم العيد مث رمي اليوم األو
  يتعجل ، ويكون طواف الوداع بعد ذلك ، واهللا أعلم . 

  

                                           
  هـ ١/١٢/١٤١٦يف  ١٥٣٨)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ١(
    ١٢٩٧) رواه بنحوه مسلم يف (احلج) باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم  ٢(
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  حكم من رمى اجلمار دون ترتيب جهالً

س: رجل حج العام املاضي ، ويف آخر يوم رجم الكبري قبل الصغري ، فمـاذا  
   )١(عليه ؟ 

  
ج: نرجو أال يكون عليه شيء ألجل اجلهل أو النسيان ؛ ألنه قـد حصـل   

ملقصود وهو رمي اجلمرات الثالث ، لكنه نسي أو جهل الترتيب ، وقد قال ا
وقد صح عـن   )٢(اهللا سبحانه وتعاىل : "ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" 
واملعىن أن اهللا قد  )٣(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا قال : "قد فعلت " 

قبل فوات الوقت لزمه رمـي  أجاب دعوة املؤمنني . ولكن من نسيه أو ذكر 
  الثانية مث مجرة العقبة حىت حيصل بذلك الترتيب 

  
  

  حكم من رمى الشاخص

س: رميت اجلمرات وكانت يف العمود اليت يف وسط الـدائرة ومل أدر هـل   
   )٤(سقطت بالداخل أم ال ، هذا يف اجلمرة الكربى فما احلكم ؟ 

  

                                           
  هـ ١٤٠٢حملاضرة اليت ألقاها يف مىن يوم التروية سنة )من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف ا ١(
   ٢٨٦)سورة البقرة ، اآلية  ٢(
   ١٢٦)رواه مسلم يف (اإلميان) باب بيان أن اهللا سبحانه مل يكلف إال ما يطاق برقم  ٣(
  هـ ٢٥/١٢/١٤١٨)من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف دروس يف املسجد احلرام يف  ٤(



   

 

٦١٩

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
أو يغلب على ظنه ذلك ،  ج: البد أن يعلم احلاج أن احلصى سقط يف احلوض

أما إذا كان ال يعلم وال يغلب على ظنه فإن عليه اإلعادة يف وقت الرمـي ،  
وإذا مضى وقت الرمي ومل يعد فعليه دم يذحبه يف مكة للفقراء ؛ ألنه يف حكم 
التارك للرمي والبد أن يتحقق وجود احلصى يف احلوض ، أما الشاخص فـال  

فقط ، وإذا مل يغلب على ظنه أنه وقع يف احلوض يرمى وإمنا الرمي يف احلوض 
  فعليه دم إذا مل يكن أعاده ، أما إذا كان يف وقت الرمي فيعيد وال شيء عليه .
والدم ذبيحة تذبح يف مكة للفقراء مع التوبة واالستغفار ، والرمي إذا فـات  

  وقته ال يقضى بعد اية غروب مشس الثالث عشر . 
  

  من ترك الرمي فعليه دم
  

س: يف احلج املاضي رمت زوجيت اجلمرة األوىل والباقي قمت بالرمي عنـها  
خوفاً من الزحام ومل يكن هناك زحام ، فهل يصح حجها واحلال ما ذكـر ؟  

)١(   
  

  ج: احلج صحيح وعليها دم عن ترك الرمي يذبح يف 
  مكة ويوزع بني الفقراء . 

الغنم جيزئ يف األضحية  والدم الواجب سبع بدنة ، أو سبع بقرة ، أو رأس من
  وهو جذع ضأن ، أو ثين من املعز . 

                                           
  ل م. ع. . أجاب عنه مساحته )سؤال موجه من السائ ١(
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  التوكيل يف الرمي ملن معها أطفال

س: حججت يف العام املاضي وهللا احلمد وقد رميت اجلمرات عن زوجيت ومل 
تكن حامالً وال مريضة وكان معنا أربعة أطفال صغار ، شاهدت الزحام فلم 

م أا تركت واجباً ؟ وماذا عليها اآلن أرها تستطيع الرمي فهل جيوز التوكيل أ
   )١(؟ 
  

ج: إذا كان احلال كما ذكرمت فال شيء عليها إذا كانت قد وكلتك يف ذلك ؛ 
  ألن تعاطيها الرمي مع األطفال فيه خطر عظيم عليها وعلى األطفال . 

  
  ا�9(�� م6 رم� ا���ات

نأمـل مـن    س: ما احلكمة من رمي اجلمرات واملبيت يف مىن ثالثة أيـام ، 
   )٢(فضيلتكم إيضاح احلكمة من ذلك ولكم الشكر ؟ 

ج: على املسلم طاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم واتبـاع الشـرع وإن مل   
يعرف احلكمة ، فاهللا أمرنا أن نتبع ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسـلم  

وقـال  ،  )٣(وأن نتبع كتابه ، قال تعاىل : "اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكـم"  
، وقال سبحانه : "أطيعوا  )٤(سبحانه : "وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه " 

                                           
  )من برنامج (نور على الدرب )  ١(
  هـ ٢٥/١٢/١٤١٨)من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف دروس يف املسجد احلرام يف  ٢(
    ٣) سورة األعراف ، اآلية  ٣(
   ١٥٥)سورة األنعام ، اآلية  ٤(
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، وقال عز وجل : "وما آتاكم الرسول فخذوه وما  )١(اهللا وأطيعوا الرسول" 
. فإن عرِفت احلكمة فاحلمد هللا ، وإن مل تعرف فـال   )٢(اكم عنه فانتهوا " 

وكل ما ى عنه هو حلكمـة ،   يضر ذلك ، وكل ما شرعه اهللا هو حلكمة ،
سواء علمناها أو جهلناها ، فرمي اجلمار واضح بأنه إرغام للشيطان وطاعة هللا 
عز وجل ، واملبيت يف مىن اهللا أعلم حبكمته سبحانه وتعاىل ولعل احلكمـة يف  

  ذلك تسهيل الرمي إذا بات يف مىن ليشتغل بذكر 
الوقت احملدد للرمـي حسـبما   اهللا ويستعد للرمي يف وقته لو شاء الذهاب يف 

يتناسب معه ، فلرمبا تأخر عن الرمي ورمبا فاته ورمبا شغل بشيء لو مل يبـت  
  مبىن . واهللا جل وعال أعلم باحلكمة سبحانه وتعاىل يف ذلك . 

                                           
   ٥٩)سورة النساء ، اآلية  ١(
   ٧)سورة احلشر ، اآلية  ٢(
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  )١(دعوة لعدم التعجل يف رمي اجلمرات 
ئيس هيئة دعا مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفيت عام اململكة ور

كبار العلماء والرئيس العام إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء حجاج بيـت اهللا  
احلرام إىل أن ال يتعجلوا يف رمي اجلمرات وأن يبتعدوا عن الزحـام والرفـق   

  ببعضهم البعض ؛ ألن املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يؤذيه . 
مساحته اجلميع علـى   جاء ذلك يف إجابة مساحته عن سؤال (اليوم) حث فيها

ضرورة التراحم والتعاطف وعدم اإليذاء ، وبني مساحته أن رمي اجلمرات من 
واجبات احلج ، وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : "خذوا عين مناسككم" 

وقال : إن الواجب على كل حاج أن يرمي اجلمـرة إذا اسـتطاع إال إذا    )٢(
يرمي عنه ، ومثل الطفل يرمي عنـه  كان عاجزاً وكبري السن فإنه يوكل من 

وليه ، واملشروع للمؤمنني عدم التزاحم والرفق ببعضهم البعض ، كل واحـد  
يرفق بأخيه فال يظلمه ؛ ألن املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يؤذيه ، وإذا شق 
عليه الرمي يف أول الزوال فعليه أن يتأخر ويرمي يف العصر أو يف الليل واحلمد 

ي إىل طلوع الفجر من الزوال إىل آخر الليل . ويوم العيد كله رمي هللا كله رم
  ويوم احلادي عشر والثاين عشر يرمي بعد الزوال إىل آخر الليل . 

واختتم مساحته تصرحيه سائالً اهللا سبحانه وتعاىل التوفيق واهلداية حلجاج بيت 
  اهللا ولكافة املسلمني . 

                                           
  هـ ١٣/١٢/١٤١٦جريدة اليوم يف يوم الثالثاء  )نشر يف ١(
    ١٢٩٧) رواه بنحوه مسلم يف (احلج) باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم  ٢(
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�  ا���اد & �0,م60 ���#	

اس ميكثون مبىن ليلة واحدة وهي ليلة احلادي عشر ويرمون الثاين س: بعض الن
عشر يف يوم احلادي عشر ويظنون أم قد مكثوا يومني ، وذلك ألم حيسبون 
يوم العيد يوماً من أيام التشريق ، فيقولون حنن قد رمينا يوم العيد (يوم النحر) 

ون إن هذين يومـان  واليوم الثاين الذي بعده وهو يوم احلادي عشر ، ويقول
استناداً إىل اآلية الكرمية يف قوله تعاىل : "فمن تعجل يف يومني فال إمث عليـه "  

وبذلك يغادرون مىن يوم احلادي عشر بعد أن يكونوا قد رموا اليوم الثاين  )١(
عشر يف يوم احلادي عشر ، ويتركون بيات يوم الثاين عشر يف مىن ، فهل هذا 

لإلنسان أن حيسب يوم العيد من اليومني أم أم قد جيوز شرعاً ؟ وهل يصح 
رموا يوم الثاين عشر يف يوم احلادي عشر مث انصرفوا من مىن ؟ نرجو توضيح 

   )٢(ذلك مع ذكر الدليل ؟ 
  

ج: املراد باليومني اللذين أباح اهللا جل وعال للمتعجل االنصراف من مىن بعد 
م العيد يوم احلج األكرب ، وأيـام  انقضائهما . مها ثاين وثالث العيد ؛ ألن يو

التشريق هي ثالثة أيام تلي يوم العيد ، وهي حمل رمي اجلمرات وذكر اهللا جل 
وعال ، فمن تعجل انصرف قبل غروب الشمس يوم الثاين عشر ، ومن غربت 
عليه الشمس يف هذا اليوم وهو يف مىن لزمه املبيت والرمي يف اليوم الثالـث  

                                           
   ٢٠٣)سورة البقرة ، اآلية  ١(
  هـ ١/١٢/١٤١٦اخلميس  ١٥٣٨)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ٢(
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عله النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ، واملنصرف عشر . وهذا هو الذي ف

يف اليوم احلادي عشر قد أخل مبا جيب عليه من الرمي ، فعليه دم يذبح يف مكة 
للفقراء . أما تركه املبيت يف مىن ليلة الثاين عشر فعليه عن ذلك صـدقة مبـا   

ته ، يتيسر مع التوبة واالستغفار عما حصل منه من اخللل والتعجل يف غري وق
وإن فدى عن ذلك كان أحوط ملا فيه من اخلروج من اخلالف ؛ ألن بعـض  
أهل العلم يرى عليه دماً بترك ليلة واحدة من ليليت احلادي عشر والثاين عشر 

  بغري عذر شرعي . 
  

  و:Y ا�!�R م6 م!�

   )١(س: مىت يبدأ احلاج بالنفري من مىن ؟ 
  

رات يوم الثاين عشر بعد الزوال فله ج: يبدأ احلاج بالنفري من مىن إذا رمى اجلم
  الرخصة أن يرتل من مىن . 

  وإن تأخر حىت يرمي اجلمرات يف اليوم الثالث عشر بعد الزوال فهو أفضل . 
  

س: مجاعة يف وقت احلج ، وبعد رمي اجلمرات لليوم الثاين عشر نووا اخلروج 
نظـراً   من مىن ، ولكن مل يستطيعوا اخلروج إال بعد غروب الشمس بوقت ،

   )١(للزحام فهل يلزمهم املبيت ألداء الرمي من غد ؟ 

                                           
هـ ، ١١/١٢/١٤١٦هـ ، ويف جريدة (الرياض) يف ١٢/١٢/١٤١١يف  ٩٨٦٩)نشر يف جريدة (الندوة) العدد  ١(

  هـ ٧/١٢/١٤١٨ويف جريدة (عكاظ) يف 
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ج: إذا كان الغروب أدركهم وقد ارحتلوا فليس عليهم مبيت وهم يف حكـم  
النافرين قبل الغروب ، أما إن أدركهم الغروب قبل أن يرحتلوا ، فالواجـب  

بعـد   عليهم أن يبيتوا تلك الليلة ، أعين ليلة ثالث عشرة ، وأن يرموا اجلمار
الزوال يف اليوم الثالث عشر ، مث بعد ذلك ينفرون مىت شاءوا ؛ ألن الرمـي  
الواجب قد انتهى يف اليوم الثالث عشر وليس عليهم حرج يف املبيت يف مىن أو 

  مكة وال رمي عليهم بعد رمي 
اليوم الثالث عشر سواء باتوا يف مكة ، أو يف مىن . وأسـأل اهللا أن مينحنـا   

 دينه ، والثبات عليه ، إنه جواد كرمي . والسالم عليكم ورمحة وإياكم الفقه يف
  اهللا وبركاته . 

  

                                                                                                                     
  هـ ٢٠/٩/١٣٩٥)من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من السائل س. ع . ح . وأجاب عنها مساحته يف  ١(
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  باب صفة احلج والعمرة

  ) طواف الوداع١٠(
  حكم طواف الوداع

س: هل طواف الوداع واجب على من أراد اخلروج من مكة املكرمـة يف أي  
  ) ١(حالة أو مستحب أو سنة ؟ 

  
بني العلماء ، والصحيح أنه واجـب يف  ج: طواف الوداع يف وجوبه خالف 

حق احلاج ومستحب يف حق املعتمر ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم للناس 
 )٢(يف حجة الوداع : "ال ينفرن أحد منكم حىت يكون آخر عهده بالبيـت "  

رواه مسلم ، ويف الصحيحني عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال : "أمـر  
  هم بالبيت إال أنه خفف الناس أن يكون آخر عهد

وبذلك تعلم حكم طواف الوداع من هذين احلديثني  )٣(عن املرأة احلائض " 
الشريفني والعمرة تشبه احلج ؛ ألا حج أصغر . واحلـائض ال وداع عليهـا   

  وهكذا النفساء ؛ ألا مثله يف احلكم . واهللا املوفق . 
  

                                           
  إلفتاء والدعوة واإلرشادفتوى صدرت من مكتب مساحته عندما كان رئيساً عاماً إلدارات البحوث العلمية وا)    ١( 

    ١٣٢٧)رواه مسلم يف (احلج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احلائض برقم  ٢(
، ومسلم يف (احلج) باب وجـوب طـواف الـوداع     ١٧٥٥)رواه البخاري يف (احلج) باب طواف الوداع برقم  ٣(

   ١٣٢٨وسقوطه عن احلائض برقم 



   

 

٦٢٧

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  N,اف ا�,داع - ص & ��� 
� إ�� أه�<

احلاج العمرة وخرج بعد ذلك لزيارة أقربائه خارج احلرم ، هل  س: إذا أدى
   )١(يلزمه طواف الوداع ؟ وهل عليه شيء يف ذلك ؟ 

  
ج: ليس على املعتمر وداع إذا أراد اخلروج خارج احلرم يف ضواحي مكـة  
وهكذا احلاج ، لكن مىت أراد السفر إىل أهله أو غري أهله شرع له الـوداع ،  

م الدليل ، وقد خرج الصحابة رضي اهللا عنهم وأرضـاهم  وال جيب عليه لعد
الذين حلوا من عمرم إىل مىن وعرفات ومل يؤمروا بطواف الـوداع . أمـا   
احلاج فيلزمه طواف الوداع عند مغادرته مكة مسافراً إىل أهله أو غري أهلـه  
لقول ابن عباس رضي اهللا عنهما : "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت 

متفق عليه ، وقوله أمر الناس يعين بذلك  )٢(أنه خفف عن املرأة احلائض " إال 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمرهم ، وهلذا جاء يف الرواية األخرى عن ابـن  
عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : (( ال ينفرن أحـد  

ومن هذا احلديث يعلم  رواه مسلم . ٣منكم حىت يكون آخر عهده بالبيت )) 
أن احلائض ليس عليها وداع ال يف احلج وال يف العمرة ، وهكذا النفسـاء ،  

  ألا مثلها يف احلكم عند أهل العلم . 
  

                                           
  هـ  ١٤١٢(الة العربية ) مجادى األوىل عام  ، ويف ١٣٠ص  ١)نشر يف كتاب (الدعوة) ج ١(
، ومسلم يف (احلج) باب وجـوب طـواف الـوداع     ١٧٥٥) رواه البخاري يف (احلج) باب طواف الوداع برقم  ٢(

  ١٣٢٨وسقوطه عن احلائض برقم 
 ) . ١٣٢٧رواه مسلم يف ( احلج ) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احلائض برقم (  - ٣
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س: أنا مقيم وأعمل يف الرياض ، وكل سنة أذهب إىل مكة مع عائليت ، وشاء 

 جدة ، اهللا أن مت يل احلج وحدي فأرسلت زوجيت وأوالدي إىل بيت أهلها يف
وعندما انتهيت من احلج قمت بطواف اإلفاضة والسعي مث نزلت إىل مكـة .  

  فهل جيوز يل الذهاب إىل جدة 
(دون طواف الوداع) إلحضار زوجيت وأوالدي واجللوس يف مكة إىل حـني  

   )١(السفر إىل الرياض حيث إقاميت وعملي ؟ 
اف اإلفاضـة  ج: جيوز لك الذهاب إىل جدة إلحضار أهلك إىل مكة قبل طو

والسعي يف أيام مىن ، وليس عليك طواف وداع ، حىت ترمي اجلمار يوم الثاين 
عشر بعد الزوال ، فإذا أردت اخلروج إىل جدة أو غريها فعليك أن تطـوف  

  للوداع إذا كنت قد طفت طواف اإلفاضة والسعي . 
أما إذا كنت مل تطف اإلفاضة ومل تسع ، فال حـرج أن تـذهب إىل جـدة    

ار زوجتك إىل مكة ، وليس عليك طواف وداع ؛ ألنك واحلال مـا  إلحض
ذكر مل تكمل احلج ، وطواف الوداع إمنا جيب بعد إمتام مناسك احلج إذا أراد 
احلاج السفر إىل بلده أو إىل غريه؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : "ال ينفرن 

صـحيحه ،  أخرجه مسلم يف  )٢(أحد منكم حىت يكون آخر عهده بالبيت "
ولقول ابن عباس رضي اهللا عنهما : "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت 

  إال أنه خفف عن املرأة 

                                           
  ألسئلة املوجهة لسماحته من جملة (الدعوة) )من ضمن ا ١(
    ١٣٢٧)رواه مسلم يف (احلج ) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احلائض برقم  ٢(
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متفق على صحته . والنفساء مثل احلائض ليس عليهما طـواف   )١(احلائض " 
  وداع . 

  
   )٢(س: هل على أهل مكة طواف وداع خالف طواف اإلفاضة ؟ 

  
  . ج: ليس على أهل مكة طواف وداع 

  

                                           
، ومسلم يف (احلج) باب وجـوب طـواف الـوداع     ١٧٥٥) رواه البخاري يف (احلج) باب طواف الوداع برقم  ١(

  ١٣٢٨وسقوطه عن احلائض برقم 
  هـ  ٣/١١/١٤١٣وجهة لسماحته من السائل ب. ب. ص . أجاب عنه مساحته يف )من ضمن األسئلة امل ٢(
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  من ترك طواف الوداع فعليه دم مع التوبة واالستغفار
س: ما حكم من ترك طواف الوداع ، وهل جيوز للحاج أن يوكل أحداً عنه 

   )١(بذلك ؟ 
ج: من ترك طواف الوداع عليه التوبة واالستغفار ، وعليه دم يذبح يف مكـة  

يل ، وان يطوف املكرمة ويطعم فقراءها مع التوبة واالستغفار ، وليس له التوك
  بنفسه . 

  
س: قبل سبع سنني حججنا وتركنا طواف الوداع ، ورجعنا إىل جدة فهـل  

   )٢(حجنا صحيح، ماذا يلزمنا؟ 
  

ج: احلج صحيح ، ولكن أسأمت يف ترك الوداع ؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه 
وسلم أمر احلاج بالوداع قال صلى اهللا عليه وسلم : "ال ينفرن أحد مـنكم  

، وهذا خطاب للحجاج يشمل أهل جدة  )٣(ون آخر عهده بالبيت " حىت يك
سـواء يف جـدة أو الطـائف    –وغريهم ، فالواجب على مجيع أهل البلدان 

أن يودعوا البيت ، وقد تسامح بعض العلماء يف هذا بالنسبة ملـن   -وغريهم
مرتله دون مسافة قصر كأهل حبرة وأشباههم ، وقالوا إنـه ال وداع عليـه ،   

حوط لكل من كان خارج احلرم أن يودع إذا انتهى حجه ، وأهل جـدة  واأل

                                           
  هـ  ١٠/١٢/١٤١٨يوم الثالثاء  ١١٥٥١)نشر يف جريدة (عكاظ) العدد  ١(
  هـ  ١٤٠٩)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج) العدد التاسع عام  ٢(
    ١٣٢٧ائض برقم )رواه مسلم يف (احلج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احل ٣(
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بعيدون ، وهكذا أهل الطائف ، فالواجب عليهم أن يودعوا قبل أن خيرجوا ؛ 
ألم يشملهم احلديث ، وعليهم دم يذبح يف مكة عن كل واحد منهم تـرك  

  طواف الوداع توزع على الفقراء شاة أو سبع بدنة ، أو سبع بقرة .
   

هل جيوز اخلروج إىل جدة بعد احلج بدون وداع ، وإن خرج ومل يودع  س:
   )١(فما احلكم؟

  
  ج: اخلروج بعد احلج إىل جدة بدون وداع فيه تفصيل : 

أما من كان من سكان جدة فليس هلم اخلروج إال بوداع بدون شك ؛ لعموم 
منكم  احلديث الصحيح ، وهو قول النيب صلى اهللا عليه وسلم : ال ينفرن أحد

رواه مسلم ، وقول ابن عباس رضـي اهللا   )٢(حىت يكون آخر عهده بالبيت" 
عنهما : "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال أنه خفف عـن املـرأة   

  متفق عليه .  )٣(احلائض " 
وأما من خرج إليها حلاجة وقصده الرجوع إىل مكة ؛ ألا حمل إقامته أيـام  

ة ، واألقرب أنه ال ينبغي له اخلـروج إال بـوداع   احلج ، فهذا فيه نظر وشبه
  عمالً بعموم احلديث 

                                           
)من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من السائل ع. ع. ع . أجاب عنه مساحته عندما كان نائباً لـرئيس اجلامعـة    ١(

  اإلسالمية باملدينة املنورة 
    ١٣٢٧)رواه مسلم يف (احلج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احلائض برقم  ٢(
، ومسلم يف (احلج) باب وجـوب طـواف الـوداع     ١٧٥٥لوداع برقم ) رواه البخاري يف (احلج) باب طواف ا ٣(

  ١٣٢٨وسقوطه عن احلائض برقم 
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املذكور ، ويكفيه هذا الوداع عن وداع آخر إذا أراد اخلروج إليها مرة أخرى 
؛ لكونه قد أتى بالوداع املأمور به ، لكن إذا أراد اخلروج إىل بالده فاألحوط 

  .  له أن يودع مرة أخرى للشك يف إجزاء الوداع األول
  أما من ترك الوداع ففيه تفصيل : 

فإن كان من النوع األول ، فاألقرب أن عليه دماً ؛ لكونه ترك نسكاً واجباً ، 
وقد قال ابن عباس رضي اهللا عنهما : "من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً " 

فهذا األثر هو عمدة من أوجب الدم يف سائر واجبات احلج ، وهو أثـر   )١(
روي مرفوعاً إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ولكن املوقـوف  صحيح ، وقد 

أصح ، واألقرب أنه يف حكم الرفع ؛ ألن مثل هذا احلكم يبعد أن يقوله ابـن  
  عباس من جهة رأيه ، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم . 

وأما إن كان من النوع الثاين : وهو الذي خرج إىل جد أو الطائف أو حنومها 
ده وإمنا خرج إليهما حلاجة عارضة ونيته الرجوع إىل مكـة مث  حلاجة وليسا بل

الوداع إذا أراد اخلروج إىل بلده ، فهذا ال يظهر يل لزوم الدم له ، فإن فـدى  
  على سبيل االحتياط فال بأس، واهللا أعلم . 

  
  

                                           
   ٩٥٧ويف باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً برقم  ٩٠٥)رواه مالك يف املوطأ يف (احلج) باب التقصري برقم  ١(
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س: حنن من سكان جدة قدمنا العام املاضي للحج ، وأكملنا مجيع املنسك ما 

، فقد أجلناه إىل اية شهر ذي احلجة ، وبعد أن خـف  عدا طواف الوداع 
   )١(الزحام عدنا ، هل حجنا صحيح ؟ 

  
ج: إذا حج اإلنسان وأخر طواف الوداع إىل وقت آخر فحجـه صـحيح ،   
وعليه أن يطوف للوداع عند خروجه من مكة ، فإذا كان يف خـارج مكـة   

 حىت يودع البيت كأهل جدة وأهل الطائف واملدينة وأشباههم فليس له النفري
بطواف بسبعة أشواط حول الكعبة فقط ليس فيه سعي ؛ ألن الوداع ليس فيه 

  سعي بل طواف فقط . 
فإن خرج ومل يودع البيت فعليه دم عند مجهور أهل العلم  يـذبح يف مكـة   
ويوزع على الفقراء واملساكني ، وحجه صحيح كما تقدم ، هذا هو الـذي  

اصل أن طواف الوداع نسك واجب يف أصـح  عليه مجهور أهل العلم ، فاحل
أقوال أهل العلم ، وقد ثبت عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال : "من ترك 

وهذا نسك تركه اإلنسان عمداً ، فعليـه أن   )٢(نسكاً أو نسيه فليهرق دماً " 
يريق دماً يذحبه يف مكة للفقراء واملساكني ، وكونه يرجع بعد ذلك ال يسقطه 

  ذا هو املختار ، وهذا هو األرجح عندي ، واهللا أعلم . عنه ، ه
  

                                           
  هـ  ٥/١٢/١٤٠٤)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج) العدد الثامن يف  ١(
  ٩٥٧ويف باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً برقم  ٩٠٥) رواه مالك يف املوطأ يف (احلج) باب التقصري برقم  ٢(
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س: امرأة كبرية يف السن عليها طواف وداع ، ولكنها طافت ثالثة أشواط ومل 
تتم الباقي نظراً لتعبها وشدة الزحام يف احلج وقرب وقت سفرها بالطـائرة .  

   خرياً . جزاكم اهللا )١(فماذا جيب عليها ؟ 
  

ج: على كل حمرم باحلج أو العمرة ، أن يطوف الطواف الواجـب ، ولـو   
حمموالً أو يف عربة ، وليس له ترك الطواف وال شيء منه ، وهكذا السـعي ،  

. وملا ثبت عن أم سلمة رضي  )٢(لقول اهللا سبحانه : "فاتقوا اهللا ما استطعتم" 
ه وسلم عجزها عن الطواف ماشية اهللا عنها ، أا اشتكت للنيب صلى اهللا علي

ملرضها فأمرها أن تطوف وهي راكبة ، وإذا سافر الرجل واملرأة ومل يطـف  
طواف الوداع بعد احلج فعليه التوبة إىل اهللا سبحانه مع الفدية ، وهي ذبيحة 
تذبح يف مكة توزع على الفقراء وجيزئ فيها ما جيزئ يف األضـحية ، وهـو   

  ، أو سبع بقرة . واهللا ويل التوفيق .  رأس من الغنم أو سبع بدنة
  

س: حجت والديت عن والدها ، وعند طواف الوداع كان حاهلا ال يسـاعد  
على إمتامه بسبب شدة الزحام واملرض ، فقال هلا بعضهم ال تطويف وتكتفـي  
بقراءة الفاحتة لوالدها ، وفعلت ذلك معتمدة على فتوى هذا اجلاهل ، فهـل  

   )٣(ن طواف وداع أم ال ؟ جيزئ أن أطوف عنها اآل
                                           

  )من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من جملة (الدعوة)  ١(
   ١٦)سورة التغابن ، اآلية  ٢(
  هـ  ١٤٠١)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج) العدد التاسع عام  ٣(
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ج: هذه فتوى باطلة وغلط ، وطواف الوداع واجب وال جتزئ عنه الفاحتة بل 
هذا جهل صرف ، وعليها دم عن ترك الوداع ؛ ألنه واجـب ، والواجـب   
يفدى بدم إذا تركه احملرم ومل يتمكن من أدائه وسافر ، فإنه يفديه بدم يـذبح  

ن تركه طواف الوداع ، وال جيزئ طوافـك  مبكة ويوزع بني الفقراء بدالً ع
  عنها ، واهللا ويل التوفيق . 

  

  وداع ا�9 �[ وا�!�R ء
   )١(س: كيف يتم وداع احلائض والنفساء ؟ 

  
ج: ليس على احلائض والنفساء وداع ؛ ملا ثبت عن ابن عبـاس رضـي اهللا   
أة عنهما قال : "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال أنه خفف عن املر

  ، متفق عليه ، والنفساء يف حكمها عند أهل العلم .  )٢(احلائض " 
  

                                           
    ١٣٧)نشر يف كتاب (الدعوة) اجلزء األول ص  ١(
، ومسلم يف (احلج) باب وجـوب طـواف الـوداع     ١٧٥٥) رواه البخاري يف (احلج) باب طواف الوداع برقم  ٢(

  ١٣٢٨وسقوطه عن احلائض برقم 
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س: حججت العام املاضي واحلمد هللا ، وعندما أخذت طواف الوداع قبـل  
املغرب بساعة . بعد صالة العشاء خرجت ، ولظرف غري مقصود تأخرت ، 

  أرجو التوجيه جزاكم اهللا خرياً .  )١(فهل يلزمين شيء ؟ 
  ج: احلمد هللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا ، وبعد: 

فقد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال للحجاج : "ال ينفـرن  
خرجه مسلم يف صـحيحه ،   )٢(أحد منكم حىت يكون آخر عهده بالبيت " 
ناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما : "أمر ال

  متفق عليه .  )٣(إال أنه خفف عن املرأة احلائض " 
يعين أمرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم فال جيوز للحاج   -وقوله : "أمر الناس" 

أن خيرج من مكة إال بعد طواف الوداع إذا أراد السفر إىل بلده ، أو إىل بالد 
س بعد املغرب حلاجة أو لسماع الدرس أخرى ، وإذا ودع قبل الغروب مث جل

  أو ليصلي العشاء فال حرج يف ذلك ، فاملدة يسرية يعفى عنها . 
وقد طاف النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع طواف الوداع يف آخـر  
الليل ، مث صلى بالناس الفجر مث سافر بعد ذلك عليـه الصـالة والسـالم .    

اع ، وإذا كنت سافرت بعد العشـاء فـال   فالتخلف اليسري يعفى عنه يف الود
حرج يف ذلك ، أما إن كنت أقمت إقامة طويلة فينبغي لك أن تعيد طـواف  

                                           
  )من برنامج (نور على الدرب ) الشريط الثاين   ١(
    ١٣٢٧وطه عن احلائض برقم )رواه مسلم يف (احلج) باب وجوب طواف الوداع وسق ٢(
، ومسلم يف (احلج) باب وجـوب طـواف الـوداع     ١٧٥٥) رواه البخاري يف (احلج) باب طواف الوداع برقم  ٣(

  ١٣٢٨وسقوطه عن احلائض برقم 
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الوداع ، وإن كنت مل تعد طواف الوداع فال حرج عليك إن شاء اهللا ؛ ألن 

  املدة 
وإن كان فيها بعض الطول إال أا مغتفرة إن شاء اهللا من أجل اجلهل بواجب 

  سارعة إىل اخلروج بعد طواف الوداع . املبادرة وامل
  

  ا�#T-� إ�� م  &	� ذي ا�9� @ N ��7 �`a4,اف ا�,داع
س: حججت هذا العام وسأتأخر يف العودة إىل ما بعد ذي احلجة هل هـذه  

   )١(اإلقامة الطويلة بعد احلج ال تؤثر على طواف الوداع جزاكم اهللا خرياً . 
  

الوداع إمنا يشرع عند عزم احلاج علـى   ج: هذه املدة ال تؤثر ؛ ألن طواف
خياطب احلجاج يف حجة –اخلروج من مكة ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أخرجه  )٢(: "ال ينفرن أحد منكم حىت يكون آخر عهده بالبيت "  -الوداع 
يعـين   –مسلم يف صحيحه . ولقول ابن عباس رضي اهللا عنهما : "أمر الناس 

 )٣(عهدهم بالبيت إال أنه خفف عن املرأة احلائض "  أن يكون آخر  -احلاج 
متفق عليه . ومن هذا احلديث يعلم أن احلائض ليس عليهـا وداع وهكـذا   

  النفساء ، واهللا ويل التوفيق . 

                                           
  هـ  ٢٥/١٢/١٤١٨)من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد درس ألقاه يف املسجد احلرام يف  ١(
  ١٣٢٧ب طواف الوداع وسقوطه عن احلائض برقم ) رواه مسلم يف (احلج) باب وجو ٢(
، ومسلم يف (احلج) باب وجـوب طـواف الـوداع     ١٧٥٥) رواه البخاري يف (احلج) باب طواف الوداع برقم  ٣(

  ١٣٢٨وسقوطه عن احلائض برقم 
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  باب صفة احلج والعمرة
  ) صفة الزيارة١١(

  ما يفعله الزائر للمدينة املنورة
وما الفرق بني زيارة قرب الرسول س: ما الذي ينبغي للحاج أن يفعله باملدينة ، 

   )١(صلى اهللا عليه وسلم والطواف به ؟ 
  

ج: السنة ملن زار املدينة أن يقصد املسجد ويصلي فيه ركعـتني أو أكثـر ،   
ويكثر من الصالة فيه ، ويكثر من ذكر اهللا وقراءة القرآن وحضور حلقـات  

يسلم على الـنيب  العلم . وإذا تيسر له أن يعتكف ما شاء اهللا فهذا حسن ، و
  صلى اهللا عليه وسلم وعلى صاحبيه . 

هذا ما يشرع لزائر املدينة ، وإذا أقام ا أوقاتاً يصلي باملسجد النبوي فـذلك  
خري عظيم ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : "صالة يف مسجدي هـذا  

  .  )٢(خري من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام " 
ده صلى اهللا عليه وسلم مضاعفة . أما ما شاع بني الناس من فالصالة يف مسج

أن الزائر يقيم مثانية أيام حىت يصلي أربعني صالة فهذا وإن كان قـد روي يف  
بعض األحاديث : "إن من صلى فيه أربعني صالة كتب اهللا له براءة من النار ، 

                                           
   ١٣٩)نشر يف كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة ) لسماحته ص  ١(
، ومسلم يف (احلج ) باب فضل  ١١٩٠(اجلمعة ) باب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة برقم )رواه البخاري يف  ٢(

   ١٣٩٤الصالة يف مسجدي مكة واملدينة برقم 
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تقوم بـه   إال أنه حديث ضعيف عند أهل التحقيق ال )١(وبراءة من النفاق " 

احلجة ؛ ألنه قد انفرد به إنسان ال يعرف باحلديث والرواية ، ووثقه مـن ال  
يعتمد على توثيقه إذا انفرد . فاحلاصل أن احلديث الذي فيه فضـل أربعـني   

  صالة يف املسجد النبوي حديث ضعيف ال يعتمد عليه . 
ماً أو يومني والزيارة ليس هلا حد حمدود ، وإذا زارها ساعة أو ساعتني ، أو يو

  ، أو أكثر من ذلك فال بأس . 
ويستحب للزائر أن يزور البقيع ويسلم على أهله ويدعو هلم باملغفرة والرمحة . 
ويستحب له أن يزور الشهداء ويدعو هلم باملغفرة والرمحة . ويستحب له أن 

  يتطهر يف بيته 

                                           
    ١٢١٧٣)رواه اإلمام أمحد يف (مسند املكثرين من الصحابة) مسند أنس بن مالك برقم  ١(
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نيب يزوره وحيسن الطهور مث يزور مسجد قباء ويصلي فيه ركعتني كما كان ال

عليه الصالة والسالم ، أما الطواف بقرب النيب فهذا ال جيوز ، وإذا طاف بقصد 
التقرب إىل النيب فهذا شرك باهللا عز وجل ، فالطواف عبادة حول الكعبـة ال  
تصلح إال هللا وحده ، ومن طاف بقرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أو قرب غـريه  

شركاً باهللا عز وجل ، وإن ظن أنـه  من الناس يتقرب إليهم بالطواف صار م
  طاعة هللا ، وفعله من أجله يتقرب به إليه صار بدعة . 

وهكذا حكم الطواف عند قرب غري النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل قرب احلسني 
، أو البدوي يف مصر ، أو ابن عريب يف الشام ، أو قرب الشيخ عبـد القـادر   

  ، أو غري ذلك . اجليالين ، أو موسى الكاظم يف العراق 
وينبغي أن نفرق بني الزيارة للميت وبني عبادة اهللا وحده ، فالعبادة هللا وحده 
، وامليت يزار لتذكر اآلخرة أوالزهد يف الدنيا والدعاء والترحم عليه ، أما أنه 
يعبد من دون اهللا ، أو يدعى من دون اهللا ، أو يستغاث به أو ما أشبه ذلك ، 

من احملرمات الشركية . ونسأل اهللا لنا وجلميع املسلمني فذلك ال جيوز بل هو 
  العافية من ذلك وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه . 

  

  ��R ا��Kم ��7 رس,ل ا/ ��� ا/ 0�7< وس�>
س: ما حكم السالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للزائـر للمسـجد   

لى اهللا عليه وسلم أمام قربه واستدبار النبوي ؟ وهل هناك صفة للسالم عليه ص
   )١(القبلة ؟ 

                                           
  هـ  ٨/١١/١٤١٣يف  ١٣٩٤)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ١(
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ج: بسم اهللا ، واحلمد هللا ، يسن ملن زار املدينة أن يزور املسـجد النبـوي   
ويصلي فيه ، وإذا تيسر له أن يصلي يف الروضة كان أفضل ، مث يسلم علـى  
ل النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي اهللا عنهما ، والسنة أن يستقب

الزائر النيب صلى اهللا عليه وسلم وصاحبيه رضي اهللا عنهما حني السالم ويقول 
: السالم عليك يا رسول اهللا ورمحة اهللا عليك وبركاته . وإن دعا له صلى اهللا 
عليه وسلم كأن يقول : جزاك اهللا عن أمتك خرياً ، وضاعف لك احلسنات ، 

ذلك . وهكذا لو قال :  وأحسن إليك كما أحسنت إىل األمة . فال حرج يف
أشهد أنك قد بلغت الرسالة ، وأديت األمانة ، ونصحت األمة ، وجاهـدت  
يف اهللا حق اجلهاد . فال حرج يف ذلك ؛ ألن هذا كله حق ، مث يسلم علـى  

  صاحبيه رضي اهللا عنهما ، ويدعو هلما 
  بالدعوات املناسبة . 

ر ويستقبل القبلة ويدعو كما أما إذا أراد الدعاء لنفسه ، فإنه يتحول ملكان آخ
  نص على ذلك أهل العلم . 

ويستحب للمسلم زيارة املسجد النبوي قصداً من بالده أو غريها ، كما شرع 
له زيارة املسجد احلرام وزيارة املسجد األقصى إذا تيسر ذلك ؛ لقول الـنيب  

حلرام صلى اهللا عليه وسلم : "ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد : "املسجد ا
. وقال عليه الصالة والسالم : "صالة  )١(ومسجدي هذا واملسجد األقصى "

                                           
، ومسلم يف (احلج) باب ال تشـد الرحـال إال إىل ثالثـة     ١٨٦٤)رواه البخاري يف (احلج) باب حج النساء برقم  ١(

    ١٣٩٧مساجد برقم 
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يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام ، والصالة 

. وبذلك  )١(يف املسجد احلرام أفضل من صالة يف مسجدي هذا مبائة صالة" 
الة فيما سواه ما عدا يعلم أن الصالة يف املسجد احلرام أفضل من مائة ألف ص

  املسجد النبوي . 
وجاء عنه صلى اهللا عليه وسلم أن الصالة يف املسجد األقصى أفضـل مـن   
مخسمائة صالة فيما سواه ، واملعىن غري املسجد احلرام واملسجد النبوي . واهللا 

  ويل التوفيق . 
   )٢(س: ما هي كيفية زيارة قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ 

  
ويصلي ويسلم عليه ، والسنة أن يستقبل القرب ويسلم عليه مث يسلم  ج: يزوره

على صاحبيه رضي اهللا عنهما ، وإذا راد الدعاء لنفسه فإنه يستقبل القبلـة يف  
  مكان آخر . 

  
س: إذا سافر اإلنسان إىل املدينة املنورة فهل يلزمه السالم علـى رسـول اهللا   

هما أم ال ؟ وإذا أراد السالم عليهم صلى اهللا عليه وسلم وصاحبيه رضي اهللا عن
فما هي الطريقة الصحيحة لذلك . أقصد : هل البد من املبـادرة بالسـالم   
عليهم ، أو أنه ال بأس من تأخريه ، وهل البد من الدخول من خارج املسجد 
ليكونوا عن ميينه أو ال بأس بسالمه عليهم وهو خارج املسجد وهم بـذلك  

                                           
    ١٥٦٨٥)رواه اإلمام أمحد يف (أول مسند املدنيني) حديث عبد اهللا بن الزبري بن العوام برقم  ١(
  ريية بشقراء على كتاب بلوغ املرام )من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من اجلمعية اخل ٢(
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هي الصيغة الشرعية للسالم ، وهـل يتسـاوى يف   سيكونون عن مشاله ، وما 

   )١(ذلك الرجل واملرأة ؟ أرشدونا جزاكم اهللا خرياً 
  

ج: السنة ملن زار املدينة املنورة أن يبدأ باملسجد النبوي ، فيصلي فيه ركعتني 
واألفضل أن يكون فعلهن يف الروضة النبوية إذا تيسر ذلك لقول النيب صلى اهللا 

بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة" . مث يـأيت القـرب   عليه وسلم : "ما 
الشريف فيسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلى صاحبيه : أيب بكر وعمر 
رضي اهللا عنهما ، من قبل القبلة ، يستقبلهما استقباالً ، وصـفة السـالم أن   

: صلى  يقول : السالم عليك يا رسول اهللا ورمحة اهللا وبركاته ، وإن زاد فقال
اهللا وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك ، وجزاك اهللا عن أمتك خرياً ، اللهم 
آته الوسيلة والفضيلة وابعثه املقام احملمود الذي وعدته ، فال بأس . مث يتـأخر  
عن ميينه قليالً ، فيسلم على الصديق فيقول : السالم عليك يا أبا بكر ورمحة 

ن أمة حممد خرياً ، مث يتأخر قليالً عن اهللا وبركاته رضي اهللا عنك ، وجزاك ع
ميينه مث يسلم على عمر رضي اهللا عنه مثل سالمه على الصـديق رضـي اهللا   

  عنهما . 
وقد ثبت يف األحاديث الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : "ال 
تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد : املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسـجد  

  .  )٢( األقصى "
                                           

  )من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من (الة العربية)  ١(
، ومسلم يف (احلج) باب ال تشـد الرحـال إال إىل ثالثـة     ١٨٦٤)رواه البخاري يف (احلج) باب حج النساء برقم  ٢(

    ١٣٩٧مساجد برقم 
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وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : "صالة يف مسجدي هذا خري مـن  

  متفق عليه .  )١(ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام " 
وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : "زوروا القبور فإا تذكركم اآلخرة" 

قبور أن يقولـوا :  . وكان عليه الصالة والسالم يعلم أصحابه إذا زاروا ال )٢(
"السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني وإنـا إن شـاء اهللا بكـم    
 )٣(الحقون نسأل اهللا لنا ولكم العافية يرحم اهللا املستقدمني منا واملستأخرين " 

 .  
وهذه الزيارة خاصة بالرجال أما النساء فال جتوز هلن زيارة القبور ؛ ألنه صلى 

ن زائرات القبور ، ويدخل يف ذلك قربه صلى اهللا عليه وسلم اهللا عليه وسلم لع
وغريه ، لكن يشرع للرجال والنساء مجيعاً اإلكثار من الصالة والسالم علـى  
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف كل مكان لعموم قول اهللا سـبحانه : "إن  

وا تسليما" اهللا ومالئكته يصلون على النيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم
، وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : "من صلى علي واحدة صلى اهللا عليه  )٤(

. واألحاديث يف فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم  )٥(ا عشراً " 
  كثرية . 

                                           
، ومسلم يف (احلج) باب فضـل   ١١٩٠سجد مكة واملدينة برقم )رواه البخاري يف (اجلمعة) باب فضل الصالة يف م ١(

   ١٣٩٤الصالة يف مسجدي مكة واملدينة برقم 
، وابـن   ٩٧٦)رواه مسلم يف (اجلنائز) باب استئذان النيب صلى اهللا عليه وسلم ربه عز وجل يف زيارة قرب أمه برقم  ٢(

   ١٥٦٩ماجة يف (اجلنائز) باب ما جاء يف زيارة القبور برقم 
    ٩٧٥)رواه مسلم يف (اجلنائز) باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء ألهلها برقم  ٣(
    ٥٦)سورة األحزاب ، اآلية  ٤(
   ٤٠٨)رواه مسلم يف (الصالة) باب الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد التشهد برقم  ٥(
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وال حرج على النساء يف الصالة يف مسجده صلى اهللا عليه وسلم وغريه مـن  

وأفضل لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : "ال املساجد ، لكن بيون خري هلن 
، وألن ذلك أستر هلن وأبعد  )١(متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا وبيون خري هلن" 

  عن الفتنة منهن ون ، واهللا املوفق. 
  

�  زی�رة ا��A�M ا�:%7ي +:

س: يعتقد بعض احلجاج أنه إذا مل يتمكن احلاج من زيارة املسجد النبوي فإن 
   )٢(ص ، فهل هذا صحيح ؟ حجه ينق

  
ج: الزيارة للمسجد النبوي سنة وليست واجبة ، وليس هلا تعلق باحلج ، بل 
السنة أن يزار املسجد النبوي يف مجيع السنة ، وال خيتص ذلك بوقت احلـج؛  
لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : "ال تشد الرحال إال إىل ثالثـة مسـاجد ،   

متفق عليه ، ولقولـه   )٣(واملسجد األقصى "  املسجد احلرام ومسجدي هذا ،
صلى اهللا عليه وسلم : "صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سواه 

                                           
، ومسلم يف (الصالة) باب خروج  ٩٠٠سل برقم )رواه البخاري يف (اجلمعة) باب هل على من مل يشهد اجلمعة غ ١(

    ٤٤٢النساء إىل املساجد برقم 
يف  ١٠٨٦٨هــ ، ويف جريـدة (الريـاض ) العـدد     ٢٨/١١/١٤١٠يف  ١٢٤٦)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ٢(

  ٣٢١ص  ٦هـ ، ويف هذا اموع اجلزء ٢٩/١١/١٤١٨
، ومسلم يف (احلج) باب ال تشد الرحـال إال إىل ثالثـة    ١٨٦٤) رواه البخاري يف (احلج) باب حج النساء برقم  ٣(

  ١٣٩٧مساجد برقم 
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متفق عليه ، وإذا زار املسجد النبوي شـرع لـه أن    )١(إال املسجد احلرام " 

يصلي يف الروضة ركعتني ، مث يسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلـى  
كر وعمر رضي اهللا عنهما ، كما يشرع زيارة البقيع والشهداء صاحبيه : أيب ب

للسالم على املدفونني هناك من الصحابة وغريهم والدعاء هلم والترحم عليهم 
كما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يزورهم  وكان يعلم أصـحابه إذا زاروا  

مني وإنـا إن  القبور أن يقولوا : "السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسل
  .  )٢(شاء اهللا بكم الحقون ، نسأل اهللا لنا ولكم العافية" 

ويف رواية عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول إذا زار البقيع : "يرحم اهللا 
. ويشرع أيضاً  )٣(املستقدمني منا واملستأخرين اللهم اغفر ألهل بقيع الغرقد " 

ء ويصلي فيه ركعتني ؛ ألن الـنيب  ملن زار املسجد النبوي أن يزور مسجد قبا
صلى اهللا عليه وسلم كان يزوره كل سبت ويصلي فيه ركعتني ، وقال عليـه  
الصالة والسالم : "من تطهر يف بيته فأحسن الطهور مث أتى مسجد قباء فصلى 

  .  )٤(فيه كان كعمرة " 
ـ   جد هذه هي املواضع اليت تزار يف املدينة املنورة ، أما املساجد السـبعة ومس

القبلتني وغريها من املواضع اليت يذكر بعض املؤلفني يف املناسك زيارا فـال  

                                           
، ومسلم يف (احلج) باب فضل  ١١٩٠) رواه البخاري يف (اجلمعة) باب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة برقم  ١(

  ١٣٩٤الصالة يف مسجدي مكة واملدينة برقم 
  ٩٧٥القبور والدعاء ألهلها برقم ) رواه مسلم يف (اجلنائز) باب ما يقال عند دخول  ٢(
   ٩٧٤)رواه مسلم يف (اجلنائز) باب ما يقال عند دخول القبور برقم  ٣(
    ١٤١٢)رواه ابن ماجة يف (إقامة الصالة والسنة فيها ) باب ما جاء يف الصالة يف مسجد قباء برقم  ٤(
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أصل لذلك وال دليل عليه . واملشروع للمؤمن دائماً هو االتباع دون االبتداع 

  . واهللا ويل التوفيق . 
  

  ز4 رة :�B ا��س,ل ��� ا/ 0�7< وس�>
  س: أرجو اإلفادة عن صحة األحاديث اآلتية : 

  "من حج البيت ومل يزرين فقد جفاين " :األول 
  "من زارين بعد مويت فكأمنا زارين يف حيايت " الثاين :

  "من زارين باملدينة حمتسباً كنت له شفيعاً شهيداً يوم القيامة" الثالث :
ألا وردت يف بعض الكتب وحصل منها إشكال واختلف فيها على رأيني : 

  . )١(ال يؤيدها أحدمها يؤيد هذه األحاديث والثاين 
  

ج: أما احلديث األول : فقد رواه ابن عدي والدارقطين من طريق عبد اهللا بن 
عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بلفظ : "من حج ومل يزرين فقد جفـاين"  
وهو حديث ضعيف ، بل قيل عنه : إنه موضوع أي مكذوب ؛ ذلك أن يف 

ه وكالمها ضعيف جداً . وقال سنده حممد بن النعمان بن شبل الباهلي عن أبي
لدارقطين : الطعن يف هذا احلديث على ابن النعمان ال على النعمان ، وروى 
هذا احلديث البزار أيضاً ويف إسناده إبراهيم الغفاري وهو ضـعيف ، ورواه  

  البيهقي عن عمر وقال : إسناده جمهول . 
                                           

يف  ٨٦٥٦، ويف (جريدة النـدوة) العـدد    هـ١٤٠٥يف عام  ١١)نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج) العدد  ١(
  هـ  ٢٤/١٢/١٤٠٧
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اطـب عـن   أما احلديث الثاين : فقد أخرجه الدارقطين عن رجل من آل ح

حاطب النيب صلى اهللا عليه وسلم ذا اللفظ ويف إسناده الرجـل اهـول ،   
ورواه أبو يعلى يف مسنده وابن عدي يف كامله ويف إسناده حفص بـن داود  

  وهو ضعيف احلديث .
  

أما احلديث الثالث : فقد رواه ابن أيب الدنيا من حديث أنس بن مالك رضي 
يه وسلم ذا اللفظ ويف إسناده سليمان بن زيد اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عل

الكعيب وهو ضعيف احلديث ، ورواه أبو داود الطيالسي من حديث عمر بن 
  اخلطاب رضي اهللا عنه ويف إسناده جمهول . 

وقد بسط الكالم على هذه األحاديث وما جاء يف معناها العالمة الشيخ حممد 
رم املنكي يف الرد على السبكي وقبله بن عبد اهلادي رمحه اهللا يف كتابه : الصا

شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف رده على األخنائي . فأوصـي مبراجعـة   
  الكتابني املذكورين للمزيد من العلم . 

هذا وقد وردت أحاديث صحيحة يف احلث على زيارة القبور عامـة للعـربة   
رة قرب النيب صـلى اهللا  واالتعاظ والدعاء للميت . أما األحاديث الواردة يف زيا

عليه وسلم خاصة فكلها ضعيفة كما تقدم بل قيل إا موضوعة ، فمن رغب 
يف زيارة القبور أو زيارة قرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم زيارة شرعية للعربة 
واالتعاظ والدعاء للميت والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم والترضي عن 

حال هلا وينشئ سفراً لذلك فزيارتـه مشـروعة   صاحبيه من دون أن يشد الر
  ويرجى له فيها األجر . 
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وأما من شد هلا الرحال أو زارها يرجو بركتها واالنتفاع ا أو جعل لزيارا 
مواعيد خاصة فزيارته مبتدعة ، مل يصح فيها نص ومل تعرف عن سلف هذه 

ل إال إىل األمة ، بل وردت النصوص بالنهي عنها كحديث : "ال تشد الرحـا 
رواه  )١(ثالثة مساجد ، املسجد احلرام ، ومسجدي هذا ، واملسجد األقصى " 

البخاري ومسلم ، وحديث : "ال تتخذوا قربي عيداً ، وال بيوتكم قبـوراً ،  
رواه حممد بن عبد الواحـد   )٢(وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغين أينما كنتم " 

املختارة" وصلى اهللا على نبينا حممد املقدسي رمحه اهللا يف كتابه : "األحاديث 
  وآله وصحبه وسلم . 

  
   )٣(س: هل جيوز للنساء زيارة قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ 

  
ج: ال جيوز هلن ذلك لعموم األحاديث الواردة يف ي النساء عن زيارة القبور 
لم ولعنهن على ذلك ، واخلالف يف زيارة النساء لقرب النيب صلى اهللا عليه وس

مشهور ، ولكن تركهن لذلك أحوط وأوفق للسنة ؛ ألن الرسول صـلى اهللا  
عليه وسلم مل يستثن قربه وال قرب غريه ، بل اهن ياً عاماً ، ولعن من فعـل  
ذلك منهن ، والواجب األخذ بالتعميم ما مل يوجد نص خيص قـربه بـذلك   

  وليس هناك ما خيص قربه . واهللا ويل التوفيق . 
                                           

، ومسلم يف (احلج) باب ال تشد الرحـال إال إىل ثالثـة    ١٨٦٤) رواه البخاري يف (احلج) باب حج النساء برقم  ١(
  ١٣٩٧مساجد برقم 

    ٨٥٨٦)رواه اإلمام أمحد يف (مسند املكثرين من الصحابة) باقي مسند أيب هريرة برقم  ٢(
  ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء على كتاب بلوغ املرام . )من ٣(
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العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم ع. م . ع. وفقه اهللا من عبد 
  ، آمني  

  سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، بعده : 
م وصل وصلكم اهللا داه وما تضـمنه  ٣/٣/١٩٧٤كتابكم الكرمي املؤرخ يف 

 ، ونبارك لكم يف الزواج جعله اهللا زواجاً مباركاً ، وقد ذكرمت )١(كان معلوماً 
  يف كتابكم أن ندعو لكم عند قرب الرسول عليه الصالة والسالم . 

ونفيدكم أن الدعاء عند القبور غري مشروع سواء كان القرب قرب النيب صلى اهللا 
عليه وسلم أو غريه ، وليست حمالً لإلجابة ، وإمنا املشروع زيارا والسـالم  

نا تنبيهك على هذا حىت على املوتى والدعاء هلم ، وذكر اآلخرة واملوت ، أحبب
تكون على بصرية ، ويف إمكانك أن تراجع أحاديث الزيارة يف آخر كتـاب  
اجلنائز من بلوغ املرام حىت تعلم ذلك . وفقنا اهللا وإياكم التباع السنة والعمل 

  مبا يرضي اهللا سبحانه ويقرب لدينه ، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . 
  

  ليصلى فيها أو ليبىن عليها مساجد حكم تتبع آثار األنبياء
س: األماكن اليت صلى ا الرسول عليه الصالة والسالم هل من األفضل بناء 

   )٢(مساجد عليها ، أم بقاؤها كما هي أو عمل حدائق عامة ا ؟ 

                                           
  هـ عندما كان نائباً للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ٢٥/٢/١٣٩٤)رسالة أجاب عليها مساحته يف  ١(
  هـ  ٤/١/١٤١٩يف  ١٦٣٩، ويف جملة (الدعوة) العدد  ٣٢٣)نشر يف الد الثامن من هذا اموع ص ٢(
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ج: ال جيوز للمسلم تتبع آثار األنبياء ليصلي فيها أو ليبين عليها مساجد؛ ألن 
، وهلذا كان عمر رضي اهللا عنه ينهى الناس عن ذلك ذلك من وسائل الشرك 

ويقول : "إمنا هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم" ، وقطع رضـي اهللا  
عنه الشجرة اليت يف احلديبية اليت بويع النيب صلى اهللا عليه وسلم حتتها ؛ ملـا  
رأى بعض الناس يذهبون إليها ويصلون حتتها ؛ حسماً لوسـائل الشـرك ،   

حتذيراً لألمة من البدع ، وكان رضي اهللا عنه حكيماً يف أعماله وسـريته ،  و
حريصاً على سد ذرائع الشرك وحسم أسبابه ، فجزاه اهللا عن أمة حممد خرياً ، 
وهلذا مل ينب الصحابة رضي اهللا عنهم على آثاره صلى اهللا عليه وسلم يف طريق 

لف شـريعته ، ويسـبب   مكة وتبوك وغريمها مساجد ؛ لعلمهم بأن ذلك خيا
الوقوع يف الشرك األكرب ، وألنه من البدع اليت حذر الرسول منها عليه الصالة 
والسالم ، بقوله صلى اهللا عليه وسلم : "من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه 

متفق عليه من حديث عائشة رضي اهللا عنها ، وقوله صـلى اهللا   )١(فهو رد " 
رواه مسـلم يف   )٢(يس عليه أمرنا فهـو رد "  عليه وسلم : "من عمل عمالً ل

صحيحه ، وكان عليه الصالة والسالم يقول يف خطبة اجلمعة : "أما بعد ، فإن 
خري احلديث كتاب اهللا ، وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وشر 

                                           
، ومسلم يف (األقضية) بـاب نقـض    ٢٦٩٧)رواه البخاري يف (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم  ١(

   ١٧١٨األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور برقم 
   ١٧١٨)رواه البخاري معلقاً يف النجش ، ومسلم يف (األقضية) باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور برقم  ٢(
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خرجـه مسـلم يف صـحيحه ،     )١(األمور حمدثاا ، وكل بدعة ضـاللة "  

  ملعىن كثرية . واهللا املستعان وال حول وال قوة إال باهللا . واألحاديث يف هذا ا
  

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة املكرمـة السـيدة / ت. أ . ر.   
  حفظها اهللا . 

  سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، وبعد : 
هـ وعلمت ما تضمنته من ١٦/١٢/١٣٩١فقد تلقيت رسالتك املؤرخة يف 

   )٢(اإلجابة عنها : األسئلة وإليك 
أوالً : بالنسبة حلجك مع عمك فال بأس به ؛ ألن العم حمرم شرعي ونرجو من 

  اهللا أن يتقبل منك ويثيبك ثواب احلج املربور . 
وأما ميقات احلجاج القادمني من أفريقيا ، فهو اجلحفة أو ما حياذيها من جهة 

ميقام ميقات أهل املدينة ، الرب والبحر واجلو إال إذا قدموا من طريق املدينة ف
ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من اجلحفة ؛ ألن اجلحفة قد ذهبـت آثارهـا   

  وصارت رابغ يف حملها أو قبلها بقليل . 
وأما من ناحية املساجد املوجودة باملدينة املعروفة حالياً فكلها حادثة ما عـدا  

املسـاجد غـري   مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم ومسجد قباء وليس هلذه 
املسجدين املذكورين خصوصية من صالة أو دعاء أو غريمها بل هي كسـائر  
املساجد من أدركته الصالة فيها صلى مع أهلها ، أما قصدها للصـالة فيهـا   

                                           
    ٨٦٧)رواه مسلم يف (اجلمعة) باب ختفيف الصالة واخلطبة برقم  ١(
  هـ عندما كان رئيساً للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ٢٠/١/١٣٩٢)رسالة أجاب عليها مساحته يف  ٢(



   

 

٦٥٣

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
والدعاء والقراءة أو حنو ذلك العتقاده خصوصية فيها فليس لذلك أصل بـل  

ه وسلم : "من عمل عمالً هو من البدع اليت جيب إنكارها لقوله صلى اهللا علي
، أخرجه مسلم يف صحيحه من حديث عائشـة   )١(ليس عليه أمرنا فهو رد " 

  رضي اهللا عنها . 
وحتقيقاً لرغبتك يسرنا أن نبعث إليك برفقه بعضاً من الكتب الـيت توزعهـا   
اجلامعة حسب البيان املرفق ، نسأل اهللا أن ينفع ا ، والسالم عليكم ورمحـة  

  .  اهللا وبركاته
  

  باب صفة احلج والعمرة
  ) صفة العمرة١٢(

  أعمال مناسك العمرة
  

  احلمد هللا وحده ، وبعد 
  :  )٢(فهذه نبذة خمتصرة عن أعمال مناسك العمرة وإىل القارئ بيان ذلك 

إذا وصل من يريد العمرة إىل امليقات استحب له أن يغتسل ويتنظـف   -١
غري أا ال تطوف بالبيـت   وهكذا تفعل املرأة ولو كانت حائضاً أو نفساء ،

  حىت تطهر وتغتسل. 
                                           

قم ) رواه البخاري معلقاً يف النجش ، ومسلم يف (األقضية) باب نقض األحكام الباطلة ورد حمـدثات األمـور بـر    ١(
١٧١٨  

  هـ  ١٣/٢/١٤١٦)نبذة خمتصرة من أعمال مناسك العمرة صدرت من مكتب مساحته يف  ٢(
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ويتطيب الرجل يف بدنه دون مالبس إحرامه . فإن مل يتيسـر االغتسـال يف   
امليقات فال حرج ويستحب أن يغتسل إذا وصل مكة قبل الطواف إذا تيسـر  

  ذلك . 
  
يتجرد الرجل من مجيع املالبس املخيطة ويلبس إزاراً ورداًء . ويستحب  -٢

اليت لـيس   )١(يضني نظيفني . أما املرأة فتحرم يف مالبسها العادية أن يكونا أب
 فيها زينة وال شهرة . 

  
مث ينوي الدخول يف النسك بقلبه ويتلفظ بلسانه قائالً : "لبيك عمرة"  -٣

أو "اللهم لبيك عمرة " وإن خاف احملرم أال يتمكن من أداء نسـكه لكونـه   
يشترط عند إحرامه فيقول : "فإن  مريضاً أو خائفاً من عدو وحنوه شرع له أن

حبسين حابس فمحلي حيث حبستين " حلديث ضباعة بنت الزبري رضـي اهللا  
عنها . مث يليب بتلبية النيب صلى اهللا عليه وسلم وهي : "لبيك اللهم لبيـك ،  
لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك، ال شـريك لـك"   

اهللا سبحانه ودعائه حىت يصـل إىل البيـت   ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر 
 "الكعبة" . 

  

                                           
  )ما عدا النقاب والربقع والقفازين فتخلعها وتغطي وجهها وكفيها عن الرجال غري احملارم بغريها من املالبس  ١(
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فإذا وصل إىل املسجد احلرام قدم رجله اليمىن عند الدخول وقـال :   -٤

بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا أعوذ باهللا العظيم وبوجهه الكـرمي  
 وسلطانه القدمي من الشيطان الرجيم اللهم افتح يل أبواب رمحتك . 

  
 البيت قطع التلبية مث قصد احلجر األسود واسـتقبله مث  فإذا وصل إىل -٥

يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك وال يؤذي الناس باملزامحة . ويقول عنـد  
استالمه : "بسم اهللا واهللا أكرب" فإن شق عليه التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو 

هللا أكـرب" وال  حنوها وقبل ما استلمه به فإن شق استالمه أشار إليه وقال : " ا
يقبل ما يشري به . ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من 
احلدث األصغر واألكرب ؛ ألن الطواف مثل الصالة غري أنه رخـص فيـه يف   

 الكالم . 

  
جيعل البيت عن يساره ويطوف به سبعة أشواط ، وإذا حاذى الـركن   -٦

هللا واهللا أكرب" وال يقبله . فإن اليماين استلمه بيمينه إن تيسر ويقول : "بسم ا
شق عليه استالمه تركه ومضى يف طوافه وال يشري إليه وال يكرب ؛ ألن ذلك مل 
ينقل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . أما احلجر السود فكلما حاذاه اسـتلمه  

وهـو   –وقبله كما ذكرنا سابقاً وإال أشار إليه وكرب . ويسـتحب الرمـل   
يف الثالثة األشواط األوىل من طواف  –تقارب اخلطى  اإلسراع يف املشي مع

القدوم للرجل خاصة . كما يستحب للرجل أن يضطبع يف طواف القدوم يف 
مجيع األشواط ، واالضطباع  : أن جيعل وسط ردائه حتـت منكبـه األميـن    
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وطرفيه عل عاتقه األيسر . ويستحب اإلكثار من الذكر والدعاء مبا تيسر يف 

. وليس يف الطواف دعاء خمصوص وال ذكر خمصوص بل يدعو  مجيع األشواط
ويذكر اهللا مبا تيسر من األذكار والدعية ويقول بني الركنني : "ربنا آتنـا يف  
الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار" يف كل شوط ؛ ألن ذلـك  
 ثابت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . وخيتم الشوط السابع باستالم احلجـر 
األسود وتقبيله إن تيسر أو اإلشارة إليه مع التكبري حسب التفصيل املـذكور  
آنفاً . وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيـه  

 على صدره . 

  
مث يصلي ركعتني خلف املقام إن تيسر فإن مل يتمكن من ذلك صالمها  -٧

احتة : "قل يا أيها الكافرون " يف يف أي موضع من املسجد . يقرأ فيهما بعد الف
الركعة األوىل ، و"قل هو اهللا أحد) يف الركعة الثانية ، هذا هو األفضـل وإن  
قرأ بغريمها فال بأس . مث بعد أن يسلم من الركعتني يقصد احلجر األسـود إن  

 تيسر ذلك . 

  
مث خيرج إىل الصفا فريقاه أو يقف عنده والرقي أفضل إن تيسر ويقـرأ   -٨

. ويستحب أن يسـتقبل   )١(تعاىل : "إن الصفا واملروة من شعائر اهللا " قوله 
القبلة وحيمد اهللا ويكربه ويقول : "ال إله إال اهللا واهللا أكـرب . ال إلـه إال اهللا   
وحده ال شريك له ، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير . ال إله إال 

                                           
    ١٥٨)سورة البقرة ، اآلية  ١(
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وحده " مث يدعو مبا تيسـر   اهللا وحده أجنز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب

رافعاً يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء ثالث مرات . مث يرتل فيمشي إىل املروة 
حىت يصل إىل العلم األول فيسرع الرجل يف املشي إىل أن يصل إىل العلم الثاين 
. أما املرأة فال يشرع هلا اإلسراع ؛ ألا عورة ، مث ميشي فريقى املروة أو يقف 

لرقي أفضل إن تيسر ويقول ويفعل على املروة كما قال وفعل علـى  عندها وا
الصفا . مث يرتل فيمشي يف موضع مشيه ويسرع يف موضع اإلسراع حىت يصل 
إىل الصفا ، يفعل ذلك سبع مرات ذهابه شوط ورجوعه شوط . وإن سـعى  
راكباً فال حرج والسيما عند احلاجة . ويستحب أن يكثر يف سعيه من الذكر 

عاء مبا تيسر . وأن يكون متطهراً من احلدث األكرب واألصغر ولو سـعى  والد
 على غري طهارة أجزأه ذلك . 

  
فإذا كمل السعي حيلق الرجل رأسه أو يقصره واحللق أفضل وإذا كان  -٩

قدومه مكة قريباً من وقت احلج فالتقصري يف حقه أفضل ليحلق بقية رأسه يف 
ذ منه قدر أمنلة فأقل . فإذا فعل احملرم ما احلج . أما املرأة فتجمع شعرها وتأخ

 ذكر فقد متت عمرته ، واحلمد هللا . وحل له كل شيء حرم عليه باإلحرام . 

وفقنا اهللا وسائر إخواننا املسلمني للفقه يف دينه والثبات عليه وتقبل من اجلميع 
  إنه    سبحانه جواد كرمي . 

وعلى آله وأصحابه وأتباعـه  وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد 
  بإحسان   إىل يوم الدين . 
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  أفضل زمان تؤدى فيه العمرة رمضان

س: هل ثبت فضل خاص للعمرة يف أشهر احلج خيتلف عن فضلها يف غري تلك 
   )١(األشهر؟ 

  
ج: أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

متفق على صحته ، ويف رواية أخـرى   )٢(عمرة يف رمضان تعدل حجة " : "
ويف مسلم : "تقضي حجة أو حجـة   )٣(يف البخاري : "تقضي حجة معي " 

يعين معه عليه الصالة والسالم ، مث بعد ذلـك   -هكذا بالشك – )٤(معي " 
 العمرة يف ذي القعدة ، ألن عمره صلى اهللا عليه وسلم كلها وقعـت يف ذي 

.  )٥(القعدة ، وقد قال سبحانه : "لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة "
  وباهللا التوفيق. 

  

  ت)�ار ا����ة �$ ر�=�ن                              

    )٦(س: هل جيوز تكرار العمرة يف رمضان طلباً لألجر املترتب على ذلك ؟ 

                                           
 ١٢٢٢٦، ويف جريدة (الندوة) العدد  ٣٠٣ص  ٢لشيخ حممد املسند ج)نشر يف كتاب (فتاوى إسالمية ) من مجع ا ١(

  هـ ٢٦/٩/١٤١٩يف 
، وابن ماجة يف (املناسك) باب  ٢٨٠٤)رواه اإلمام أمحد يف (مسند بين هاشم ) بداية مسند عبد اهللا بن عباس برقم  ٢(

   ٢٩٩٤العمرة يف رمضان برقم 
   ١٨٦٣)رواه البخاري يف (احلج) باب حج النساء برقم  ٣(
   ١٢٥٦)رواه مسلم يف (احلج) باب فضل العمة يف رمضان رقم  ٤(
    ٢١)سورة األحزاب ، اآلية  ٥(
  هـ ٢٥/٩/١٤١١يف  ١١٥١)نشر يف جملة (اليمامة) العدد  ٦(
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ل : "العمرة إىل العمـرة  ج: ال حرج يف ذلك ، النيب صلى اهللا عليه وسلم قا
متفق عليه  )١(كفارة ملا           بينهما واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة " 

 .  
فإذا اعتمر ثالث أو أربع مرات فال حرج يف ذلك . فقد اعتمـرت عائشـة   
رضي اهللا عنها يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع عمرتني يف 

  .  أقل من عشرين يوماً
  

س: دخلت إىل مكة حمرماً يف رمضان وعملت العمرة وحجيـت حبـول اهللا   
   )٢(وفضله فهل علي عمرة أخرى وما احلكم ؟ 

  
ج: ليس عليك عمرة أخرى ، فقد أديت العمرة واحلمد هللا يف رمضـان يف  
أشرف وقت وحجك يكون مفرداً ؛ ألن العمرة إمنا جتب يف العمر مرة واحدة 

  ى ذلك فهو تطوع . كاحلج ، وما زاد عل
  

                                           
، ومسلم يف (احلج) باب يف فضل احلج والعمرة  ١٧٧٣)رواه البخاري يف (احلج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم  ١(

   ١٣٤٩برقم  ويوم عرفة
  هـ  ٢٥/١٢/١٤١٨)من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته بعد الدرس الذي ألقاه يف املسجد احلرام بتاريخ  ٢(
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Iو+3' �$ رج ��  -��ة ا��+7ل ص�3 ا� -3

س: هل صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه اعتمر عمرة يف شهر رجب ؟ 
)١(   
  

ج: املشهور عند أهل العلم أنه مل يعتمر يف شهر رجب ، وإمنا عمره صلى اهللا 
 عنهما أن عليه وسلم كلها يف ذي القعدة ، وقد ثبت عن ابن عمر رضي اهللا

النيب صلى اهللا عليه وسلم "اعتمر يف رجب" وذكرت عائشة رضي اهللا عنها : 
  "أنه قد وهم يف ذلك" وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يعتمر يف رجب " . 

والقاعدة يف األصول أن املثبت مقدم على النايف ، فلعل عائشة ومن قال بقوهلا 
  ويل التوفيق .  مل حيفظوا ما حفظ ابن عمر ، واهللا

  

  ح)' ا������ �$ ا����ة                              
س: ما احلكم يف التقصري من الشعر بعد العمرة أهو على التعميم من مجيـع  

   )٢(الشعر أم يكفي من جزء منه فقط ؟ 
  

ج: التقصري من مجيع الشعر يف العمرة واحلج مجيعاً مثل ما حيلقه كله يقصـره  
أطراف الشعر حىت يعم الرأس وال يكون معناه شعرة شعرة ،  كله ويأخذ من

                                           
  هـ  ٢/٧/١٤١٩يف  ١٦٦٤)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ١(
    ١هـ ، شريط رقم ١٤٠٧)من أسئلة حج عام  ٢(



   

 

٦٦١

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
معناه يعمم ظاهر الرأس ويكفي ، يعممه بالتقصري كما يعممه باحللق هذا هو 

  املشروع ، وهذا هو الواجب . 
  

    

�:� *ًUأش7اط ج ��+ A� >�Wا�� N%� �� '(ح  

ى ستة س: رجل قدم من الرياض وأحرم من امليقات للعمرة ، ويف السعي سع
أشواط جهالً منه ، مث قصر شعر رأسه ولبس املخيط وسافر إىل جدة ، مـاذا  
جيب عليه اآلن ؟ واملذكور إذا رجع إىل مكة بنية العمرة من جديد بنية العمرة 

وماذا جيـب عليـه اآلن    )١( السابقة اليت مل يكمل سعيها ، هل عليه شيء ؟
  للعمرة اليت مل يكمل سعيها ولبس املخيط ؟

  
على املذكور أن يرجع إىل مكة ويكمل السعي مث يعيد التقصري ، وإن أعاد  ج:

السعي كله فهو أفضل وأحوط بعد خلع املخيط ولبس مالبس اإلحـرام وال  
شيء عليه بسبب اجلهل ، وهكذا الناسي ؛ لقول اهللا سـبحانه : "ربنـا ال   

ى اهللا عليه اآلية وقد صح عن رسول اهللا صل )٢(تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" 
.  )٣(وسلم أنه قال يف تفسري هذه اآلية : "إن اهللا سبحانه قال : "قد فعلـت"  

  واهللا ويل التوفيق . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله . 

                                           
  )سؤال مقدم من م . ع . س . أجاب عنه مساحته   ١(
    ٢٨٦قرة ، اآلية )سورة الب ٢(
   ١٢٦)رواه مسلم يف (اإلميان ) باب بيان أن اهللا سبحانه مل يكلف إال ما يطاق برقم  ٣(
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�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  

��B I%1 إآ��ل ا�78اف Nأح ��ح)'   
  س: أنا امرأة مريضة ذهبت إىل العمرة وعندما طفت 

   )١(ب علي أن أفعل ؟ ثالثة أشواط أصبت بالدوخة ، ماذا جي
  

ج: عليك أن تسترحيي وتكملي الطواف ، فإن طال الفصل فأعيدي الطواف 
من أوله . أما إذا زالت الدوخة بسهولة وسرعة فكملي الطـواف ويكفـي   

  واحلمد هللا . 
  

    

  ح)' ��  M$ ا��3] أو ا������ �$ ا����ة
خيط مث ذكر أنه مل س: ما حكم من نسي احللق أو التقصري يف العمرة فلبس امل

   )٢(يقصر أو حيلق ؟ 
  

ج: من نسي احللق أو التقصري يف العمرة فطاف وسعى مث لبس قبل أن حيلق أو 
يقصر فإنه يرتع ثيابه إذا ذكر وحيلق أو يقصر مث يعيد لبسهما ، فإن قصـر أو  
حلق وثيابه عليه جهالً منه أو نسياناً فال شيء عليه ، وأجـزأه ذلـك ، وال   

                                           
   ١٥)من برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم  ١(
، ويف جملة (التوعية اإلسالمية) العدد  ٢٤)نشر يف كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة) لسماحته ص  ٢(
   ٧٩هـ ص ١٤٠٤الث عام الث



   

 

٦٦٣

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
اإلعادة للتقصري أو احللق ، لكن مىت تنبه فإن الواجب عليه أن خيلع  حاجة إىل

  حىت حيلق أو يقصر وهو حمرم . 
  

س: امرأة اعتمرت ونسيت أن تقصر شعرها مث تذكرت بعد يومني فماذا تفعل 
   )١(؟ 
  
ج: إذا طاف املعتمر وسعى مث نسي التقصري ، قصر مىت ذكره يف بلـده أو    

  غريها . 
  
   

عمرة أنا وزوجيت ، وعند االنتهاء من السعي حلقت رأسي ، أما س: أخذت 
زوجيت فلم تقصر من شعرها ناسية ، وغادرنا مكة ورجعنا إىل بالدنـا ، مث  

   )٢(حدث اجلماع بيين وبني زوجيت ، فما حكم عمرتنا جزاكم اهللا خرياً ؟ 
  

، ج: العمرة صحيحة إن شاء اهللا ، وليس على زوجتك شيء ما دامت ناسية 
  ولكن عليها أن تقصر من شعرها مىت نبهت لذلك واحلمد هللا . 

  

                                           
  )من برنامج (نور على الدرب)  ١(
  هـ  ٢٨/١١/١٤١٨يف  ١٦٣٥)نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ٢(



   

 

٦٦٤

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  

  حكم أخذ حبوب منع نزول الدورة ملن أرادت العمرة
س: سائلة تقول : أنا امرأة تناولت حبوب منع نزول الـدورة يف الكويـت   
وأحسست بأمل شديد مث قطعت هذه احلبوب مث بعدها بأربعة أيام أال وهو يوم 

نزلت علي الدورة واستمرت الثالثاء واألربعاء خرجنـا مـن   االثنني املاضي 
الكويت صباحاً أال وهو ثالث يوم من الدورة ، ويف منتصـف الطريـق يف   
الساعة الثامنة والنصف ليالً تناولت حبتني من نفس احلبوب مـع العلـم أن   

ساعة ووصلنا إىل امليقات يف الساعة الثانية صباحاً يوم  ٢٤مفعوهلا يتبني بعد 
اخلميس أي مضى على تناويل احلبوب مخس ساعات ونصف ، ولكن عنـد  
وصويل للميقات منذ ذلك الوقت مل يرتل علي دم وأحرمت وذهبت إىل احلرم 
وأنا على شك من أمري ألنين مل أدقق هل الدم وقف أم ال ؟ وقبل دخـويل  
احلرم بدقائق ذهبت إىل احلمام ومل يكن نزل مين دم واعتمرت ولكن عنـدما  
ذهبت إىل السكن نزل علي قليل من الدم هذا ، ومل تطمـئن نفسـي فهـل    

   )١(عمريت صحيحة أم ال ؟ جزاكم اهللا خرياً . 
  

ج: من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضـرة األخـت يف اهللا ش. س .   
  وفقها اهللا ملا فيه رضاه آمني . سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته بعده :

                                           
  هـ  ٥/١٢/١٤١٧)سؤال موجه من األخت ش . س . من الكويت أجاب عنه مساحته يف  ١(



   

 

٦٦٥

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
ك املوضح يف الورقة املرفقة وأفيدك أن عمرتك حبمد اهللا لقد فهمت من سؤال

صحيحة ، إذا كان الواقع هو ما ذكرت تقبل اهللا منا ومنك ومن كل مسلم ، 
  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . 

                                                 
   )١(ا جيب عليه ؟ س: ما حكم من أخذ من مقدمة رأسه باحللق يف العمرة وماذ

  
  ج: الواجب التعميم وعليه التوبة من ما مضى . 

  
س: إذا اعتمرت وقضيت العمرة ، هل جيوز يل العمرة عن من أريد من أقاريب 

   )٢(علماً أنه ليس يف احلج ، وما هو املكان الذي أحرم منه عند ذلك ؟ 
  

اعتمارك عـن  ج: ال أعلم مانعاً شرعياً من عمرتك ملن ترى من أقاربك بعد 
نفسك العمرة الواجبة ، سواء كان ذلك يف وقت احلج أو يف غـريه . أمـا   
ميقات العمرة ملن كان داخل احلرم فهو احلل ، كالتنعيم واجلعرانة وحنومها ؛ 
ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا أمر عائشة باالعتمار أمر عبد الرمحن أخاها 

  أن يعمرها من خارج احلرم . 
ل اهللا لنا ولكم وللمسلمني التوفيق ملا يرضيه وصالح النية والعمل . هذا ونسأ

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . 

                                           
  هـ  ١٠/١٢/١٤١٨يف الثالثاء  ١١٥٥١)نشر يف جريدة (عكاظ) العدد  ١(
  هـ  ٢٠/٩/١٣٩٥السائل س . ع . ح . أجاب عنه مساحته يف  )سؤال موجه من ٢(



   

 

٦٦٦

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  

    

  ح)' \7اف ا�7داع �$ ا����ة

س: هل طواف الوداع واجب يف العمرة ، وهل جيوز شراء شيء من مكة بعد 
   )١(طواف الوداع سواء كان حجاً أو عمرة ؟ 

يس بواجب يف العمرة ، ولكن فعله أفضل ، فلو خرج ج: طواف الوداع ل    
ومل يودع فال حرج . أما يف احلج فهو واجب ؛ لقول النيب صلى اهللا عليـه  

وهذا كان  )٢(وسلم : "ال ينفرن أحد منكم حىت يكون آخر عهده بالبيت " 
خطاباً للحجاج . وله أن يشتري ما حيتاج إليه بعد الوداع من مجيع احلاجات 

اشترى شيئاً للتجارة ما دامت املدة قصرية مل تطل ، أما إن طالـت   حىت ولو
  املدة فإنه يعيد الطواف ، فإن مل تطل عرفاً فال إعادة عليه مطلقاً . 

  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه . 
  

  

                                           
  هـ ٧/١٢/١٤١٨هـ ، ويف جريدة (عكاظ) يف ١٢/١٢/١٤١١يف  ٦٨٦٩)نشر يف جريدة (الندوة) العدد  ١(
    ١٣٢٧)رواه مسلم يف (احلج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احلائض برقم  ٢(



   

 

٦٦٧

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  

�� �� ا���P5ا�^��[ وا 'Mا��  
  باب الفوات واإلحصار

  
  العدو كاملرض اإلحصار يكون بالعدو وبغري

  
: إذا جتاوز احلاج امليقات ملبياً حبج وعمرة ومل يشترط ، وحصـل لـه    س

   )١(كمرض وحنوه مينعه من إمتام نسكه ، فماذا يلزمه أن يفعل ؟  ؛عارض 
  
مث حصل له حادث مينعه من ، إذا كان مل يشترط ، : هذا يكون حمصراً  ج

، وإن مل يتمكن  صربانع مث يكمل رجاء أن يزول امل؛ اإلمتام ، إن أمكنه الصرب 
فإن أحصرمت (واهللا قال يف احملصر :   -على الصحيح  -من ذلك فهو حمصر 
  . )٢( )فما استيسر من اهلدي

  
  كاملرض .  ؛أن اإلحصار يكون بالعدو ، ويكون بغري العدو ، والصواب 

  
 ويتحلل ، هذا هو حكم احملصر ، يذبح ذبيحة يف، فيهدي مث حيلق أو يقصر 

ويعطيها للفقراء يف  -سواء كان يف احلرم أو يف احلل  -حمله الذي أحصر فيه 

                                           
  . هـ ١٣/١/١٤١٧يف  ١٥٤٣هـ ، ويف جملة (الدعوة) العدد ٢/٢/١٤١٦يوم السبت  )اجلزيرة(نشر يف جريدة  ) ١(
  .  ١٩٦سورة البقرة ، اآلية  ) ٢(



   

 

٦٦٨

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
نقلـت إىل فقـراء   ، ن خارج احلرم ، فإن مل يتيسر حوله أحد اولو ك، حمله 

مث حيلـق أو  ، احلرم ، أو إىل من حوله من الفقراء ، أو إىل فقراء بعض القرى 
مث حلق أو قصر وحتلل ، م يقصر ويتحلل ، فإن مل يستطع اهلدي صام عشرة أيا

 .  
  

  حكم من حبسه حابس عن الطواف والسعي

مث حبسه حابس عـن  ، مرة ع: ما حكم من أحرم من امليقات للحج أو ال س
   )١(الطواف والسعي ؟ 

  
يبقى ، : الذي أحرم باحلج أو العمرة مث حبسه حابس عن الطواف والسعي  ج

كأن يكون املانع سيالً  ؛قريباً إذا كان يرجو زوال هذا احلابس ، على إحرامه 
   .، أو عدواً ميكن التفاوض معه يف الدخول وأداء الطواف والسعي 

  
وأصحابه   -صلى اهللا عليه وسلم  -وال يعجل يف التحلل ، كما حدث للنيب 

لعلهم يسمحون هلم ، (حيث مكنوا مدة) يوم احلديبية للمفاوضة مع أهل مكة 
وصمموا على املنع ، ال ، فلما مل يتيسر ذلك بالدخول ألداء العمرة بدون قت

ويعتمر يف العام ، إال باحلرب ، ومت الصلح بينه وبينهم على أن يرجع للمدينة 

                                           
عـام   ٩٣ص  ٩هــ ، ويف العـدد   ١١/١٢/١٤٠٠يف  ١١العـدد  ، نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية يف احلج)  ) ١(

  . هـ ١٤٠٨طبعة  ١٢٧هـ ، ويف كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة) لسماحته ص ١٤٠٤



   

 

٦٦٩

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
وحلقـوا  ، وأصحابه هـديهم   -صلى اهللا عليه وسلم  -القادم ، حنر النيب 

  وحتللوا . 
وهذا هو املشروع للمحصر ، يتمهل ، فإن تيسر فك احلصار اسـتمر علـى   

حتلل من هذه ، وأدى مناسكه ، وإن مل يتيسر ذلك وشق عليه املقام ، امه إحر
   . -إن كان حاجاً  -العمرة أو احلج 

وال شيء عليه سوى التحلل بإهراق دم جيزئ يف األضـحية ، مث احللـق أو   
احلديبيـة ،   وأصحابه يوم –صلى اهللا عليه وسلم  -التقصري كما فعله النيب 

فإن أحصرمت فما استيسر مـن  (:   -جل وعال - وبذلك يتحلل ، كما قال
، فاحللق يكـون بعـد    )١( )اهلدي وال حتلقوا رءوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله

ويقوم مقامه التقصري ، فينحر أوالً ، مث حيلق أو يقصـر ، مث يتحلـل   ، الذبح 
مث ، مث حيلق أو يقصـر  ، ويعود إىل بالده ، فمن مل جيد هدياً صام عشرة أيام 

   حيل .
  

  من اشترط عند إحرامه مل يلزمه اهلدي

   )٢(ماذا يلزمه ؟  .وبعد اإلحرام تعذر حجه ، : إذا عزم املسلم على احلج  س
  
جاز له التحلل ، : إذا أحصر اإلنسان عن احلج بعدما أحرم مبرض أو غريه  ج

 -سبحانه وتعاىل  -مث حيلق رأسه أو يقصره ؛ لقول اهللا ، بعد أن ينحر هدياً 
                                           

  .  ١٩٦اآلية   ، سورة البقرة ) ١(
  . هـ ٢٢/١٢/١٤١٦يف  ١٥٤٠نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ) ٢(



   

 

٦٧٠

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
أمتوا احلج والعمرة هللا فإن أحصرمت فما استيسر من اهلـدي وال حتلقـوا   و(: 

ملا  -صلى اهللا عليه وسلم  -، وألن النيب  )١( )رءوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله
لق رأسه مث حل ، وأمـر  ححنر هديه و، أحصر عن دخول مكة يوم احلديبية 

حبسين حابس  أصحابه بذلك ، لكن إذا كان احملصر قد قال يف إحرامه : فإن
؛ ملا  -ال هدي وال غريه  -حل ومل يكن عليه شيء  ،فمحلي حيث حبستين 

أن ضباعة بنت الزبري بن  -رضي اهللا عنها  -ثبت يف الصحيحني عن عائشة 
إين أريد احلج وأنا شاكية ، فقال هلا النيب : عبد املطلب قالت : يا رسول اهللا 

   )٢(أن حملي حيث حبستين " : : "حجي واشترطي  -صلى اهللا عليه وسلم  -
  
وعندما وصال إىل جـدة  ، مرة بالطائرة ع: رجل سافر هو وزوجته بنية ال س

ومل ، ومل يلبثا أن عادا إىل الرياض يف نفس اليـوم  ، مرضت املرأة يف املطار 
يؤديا مناسكهما ، مع العلم أما اشترطا عند إعالما نية العمـرة . فهـل   

   )٣(وما املطلوب منهما ؟  -جزاكم اهللا خرياً  -عليهما إمث يف ذلك ؟ 
  
   .واحلمد هللا ، : بسم اهللا  ج

إن أصاما حابس فمحلهما حيث حبسا ، : إذا كانا قد اشترطا عند اإلحرام 
فإما حيالن وال شيء عليهما ؛ بسبب املرض الذي يشـق  ، أو ما هذا معناه 

                                           
  .  ١٩٦سورة البقرة ، اآلية  ) ١(
جواز اشتراط احملرم (باب ، ، ومسلم يف (احلج)  ٥٠٨٩برقم  )األكفاء يف الدين(باب ،  )رواه البخاري يف (النكاح ) ٢(

  .  ١٢٠٧برقم  )ر املرض وحنوهالتحلل بعذ
  . هـ ٢١/٥/١٤١٧يف  ١٥٦١نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ) ٣(



   

 

٦٧١

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
صلى اهللا عليه وسلم  -ن النيب ملا ثبت ع ؛على املرأة معه أداء مناسك العمرة 

: " ملا قالت : يا رسول اهللا  -رضي اهللا عنها  -أنه قال لضباعة بنت الزبري  -
أن حملي حيث حبستين : إين أريد احلج وأنا شاكية ، قال : "حجي واشترطي 

  متفق على صحته .  . )١(" 
  
هـا  فبقيت مع، : هناك امرأة جاءت للحج مع أمها ، ولكن أمها مرضت  س

ولكن ذهبت ، ال هي وال أمها ، فما وقفت يوم عرفة ، يف الغرفة يوم عرفات 
وماذا عليهمـا   ؟بعد احلج فوقفت من الظهر إىل املغرب ، فما حكم حجها 

   )٢(مجيعاً ؟ 
  
، : عليهما أن يتحلال بأعمال العمرة ، وهي أن تطوف كل واحدة منهما  ج

ذبيحة : مع فدية ، من العام اآليت وتقصر وتتحلل ، وعليهما القضاء ، وتسعى 
  تذبح يف مكة للفقراء على كل 

أما وقوفها بعد يوم عرفة من الظهر إىل املغرب  -إن استطاعتا ذلك  -واحدة 
  فهذا بدعة ، وال عمل عليه ، وال جيزئ ، وال جيوز . ، يوم العيد 

  

                                           
جواز اشتراط احملرم (باب ، ، ومسلم يف (احلج)  ٥٠٨٩برقم  )األكفاء يف الدين(باب ،  )) رواه البخاري يف (النكاح ١(

  . ١٢٠٧برقم  )التحلل بعذر املرض وحنوه
  . هـ ١٤١٨احته يف دروس يف املسجد احلرام عام من ضمن أسئلة مقدمة لسم ) ٢(
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  احملصر ينحر اهلدي يف املكان الذي أحصر فيه

   )١(غري احلرم خاص باحملصر ؟  : هل حنر اهلدي يف س
  : احملصر ينحر اهلدي يف حمله ، سواء كان يف احلرم أو يف احلل .  ج
  

  صيام عشرة أيام ملن عجز عن الذبح

، : ما حكم من أراد احلج والعمرة ، وبعد وصوله إىل مكة ضاعت نفقته  س
انت ومل يستطع أن يفدي ، وغري نيته إىل حج مفرد . هل يصح ذلك ؟ وإذا ك

   )٢(فماذا يفعل ؟ ، ومشترطاً عليه التمتع ، احلجة لغريه 
  
صوم عشرة أيام ، ي: ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته ، فإذا عجز عن الدم  ج
وسبعة إذا رجع إىل أهله ، ويبقى علـى  ، ثالثة أيام يف احلج  -واحلمد هللا  -

، سـعى  وي، ويطـوف  ، بأن حيرم بالعمرة ؛ وعليه أن ينفذ الشرط  .متتعه 
ثالثـة يف   ؛ويقصر وحيل ، مث يليب باحلج ويفدي ، فإن عجز صام عشرة أيام 

وسبعة إذا رجع إىل أهله ؛ ألن األفضل للحاج أن يكون يوم ، احلج قبل عرفة 
  فإنه وقف ا  مفطراً .  -صلى اهللا عليه وسلم  -عرفة مفطراً ؛ اقتداء بالنيب 

  
ومل ، و العمرة بسبب مرض أو حنوه : إنسان أحصر عن إمتام أعمال احلج أ س

   )١(جيد هدياً ذلك الوقت ، فماذا جيب عليه ؟ 

                                           
   ) .بلوغ املرام(من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته يف درس  ) ١(
  . هـ ٦/١/١٤١٧يف  ١٥٤٢نشر يف جملة (الدعوة) العدد  ) ٢(
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سبحانه  -: عليه صيام عشرة أيام قبل أن حيلق رأسه أو يقصر ؛ لقول اهللا  ج
وأمتوا احلج والعمرة هللا فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي وال حتلقـوا  (:  -

 -صلى اهللا عليه وسلم  -، ولفعله  اآلية )٢(رءوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله " 
  جرة النبوية ، واهللا املوفق . ملا أحصر عن العمرة عام احلديبية سنة ست من اهل

  
  حكم من بدأ العمرة ومل يتمها

: قدر اهللا أن أذهب ألداء العمرة يف شهر رمضان املبارك الفائت ،  س
فخرجت من مكة ، وملا بدأت الطواف ولشدة الزحام مل أكمله 

  وكان ذلك ليلة سبع وعشرين .، عدت إىل مدينيت و
 -مع العلـم أنـين   ، عما يترتب علي  - حفظه اهللا -وأسأل مساحة شيخنا 

   )٣( . -أفادكم اهللا  -أفيدونا ؟ أمتتع بصحة جيدة  -واحلمد هللا 
  
وكان الواجب عليك أن  -عفا اهللا عنا وعنك  -: قد أخطأت فيما فعلت  ج

:  -سـبحانه   -خر غري وقت الزحام ؛ لقـول اهللا  تكمل العمرة يف وقت آ
  .  )٤( )وأمتوا احلج والعمرة هللا(

                                                                                                                     
  . عندما كان رئيساً للجامعة اإلسالمية ، إجابة عن أسئلة صدرت عن مكتب مساحته  ) ١(
  .  ١٩٦ية سورة البقرة ، اآل ) ٢(
  .  ٢ج، مجع الشيخ حممد املسند ، من كتاب (فتاوى إسالمية )  ) ٣(
  .  ١٩٦سورة البقرة ، اآلية  ) ٤(
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على أنه جيب على من أحرم حبج أو عمرة أن يكمل ذلك ، مجع العلماء أوقد 
عمال اليت تبيح ومن األ، وأال يتحلل منهما إال بعد الفراغ من أعمال العمرة ، 

  ملشترط إذا حتقق شرطه . له التحلل من أعمال احلج ، إال احملصر وا
وتتجنب ، فعليك التوبة مما فعلت ، وعليك مع ذلك أن تعيد مالبس اإلحرام 

للطـواف والسـعي   ؛ وتذهب إىل مكة إلكمال العمرة ، حمظورات اإلحرام 
، أو سبع بقرة ، سبع بدنة : وهو ، واحللق أو التقصري ، وعليك مع ذلك دم 

إن كنت جامعت امرأتـك يف  ، ضأن ثين معز أو جذع ؛ أو رأس من الغنم 
وعليك أن تذهب إىل امليقات الذي أحرمت منه باألول وحترم ، املدة املذكورة 
قضاء للعمرة الفاسدة باجلماع ، مع التوبة ؛ وتؤدي مناسكها ، بعمرة جديدة 

  .  -كما تقدم  -مما فعلت 
سـتة  فعليك إطعـام  ، وأنه ال جيوز لك هذا العمل ، وإن كنت تعلم احلكم 

لكل مسكني نصف صاع من قوت البلد من بر أو أرز أو غريمها ، ؛ مساكني 
أو ذبح شاة ، أو صيام ثالثة أيام عن لبس املخيط ، ومثل ذلك عـن تغطيـة   
الرأس ، ومثل ذلك عن الطيب ، ومثل ذلك عن قلم األظفار ، ومثل ذلك عن 

   .حلق الشعر يف املدة املذكورة 
 -عليك شيء من الفدية املذكورة ؛ لقـول اهللا   فليس، أما إن كنت جاهالً 

وقد صح عن رسول  ، )١( )ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا(: -سبحانه 
أن اهللا أجاب هذه الدعوة ، وألدلة أخـرى يف   -صلى اهللا عليه وسلم  - هللا

  واهللا املوفق .  .ذلك 
                                           

  .  ٢٨٦سورة البقرة ، اآلية  ) ١(
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، بنسـك التمتـع   : يف العام املاضي حجت والديت ومعها أبناؤها وبناا  س

ومل تتمكن مـن الطـواف   ، وبعدما دخلوا يف الطواف أصيبت حبالة إغماء 
والسعي ، وحيث أا مصابة مبرض السكر والضغط أُدخلت املستشفى ، قال 
الطبيب هلا : ما تستطيع إكمال احلج . ونظراً هلذه احلالة رجعـوا مجيعـاً إىل   

   )١(مدينتهم ، فماذا يترتب عليهم ؟ 
  
عليها أن تـذبح  ، هي نفسها تعترب كاحملصر ، ه عملها عمل احملصر : هذ ج

، يذبح يف مكـان اإلحصـار    رهدياً ؛ ألا أحصرت يف مكة ، ودم اإلحصا
ويتم حلها ، سواء يف مكة أو يف غريها للفقراء ، وعليها أن تقصر من شعرها 

.   
صحت قبـل  إال إذا ، حتج بعد حني ؛ ألا حمصرة ، وإذا كان حجها فريضة 

   .فال بأس ، وتيسر هلا الرجوع وتطوف وتسعى وتكمل حجها ، احلج 
فعليها ، وظاهر احلال أم أصام هذا األمر يف طواف العمرة وهم متمتعون 

  ويكفي . ، أن ترجع وتكمل عمرا إذا كانت تستطيع 
، ذبيحة تذبح يف مكة للفقراء ؛ فعليها دم اإلحصار ، وإن كانت ال تستطيع 

وال شيء عليها ؛ ألن اإلحصار يكون ، وبذلك مت أمر اإلحصار ، مع التقصري 
أما إن تيسر هلا أن ترجع فهي ال  -على الصحيح  -ويكون بالعدو ، باملرض 

   .ترجع وتطوف وتسعى وتقصر لعمرا ، تزال يف اإلحرام 
                                           

  . هـ ١٤١٥)من فتاوى مساحته يف حج عام  ١(
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تيان يذبح يف مكة للفقراء ، وعليها اإل، إن كان هلا زوج وطأها ، وعليها دم 

قضاء لعمرـا الـيت   ؛ بعمرة جديدة من امليقات الذي أحرمت منه يف األول 
ما عليها شيء ، ترجع تطوف ، ، وإن كان ما عندها زوج  فسدت باجلماع 

   .ومتت عمرا ، وال شيء عليها، وتسعى وتقصر لعمرا السابقة 
للفقراء ؛  تذبح شاة يف مكة، فهي يف حكم احملصر ، أما إن كانت ال تستطيع 

وذا حتللت ، ألن اإلحصار وقع يف مكة ، وعليها أن تقصر أيضاً من شعرها 
  من عمرا ، وعليها عمرة 

إذا مل تعتمر سابقاً ، وعليها احلج أيضـاً إن   -إذا قدرت  -اإلسالم فيما بعد 
  كانت مل حتج . 
يرجعـوا   عليهم أن ؛إذا كانوا رجعوا ومل يكملوا عليهم مثلها ، والذين معها 

وليسوا حمصرين ، وإن لبسوا وتطيبوا هذا من اجلهل ، ال ، ويكملوا عمرم 
   .شيء عليهم 

فعليها شاة عن الـوطء ، وتكمـل   ، وإن كان فيهم امرأة قد وطأها زوجها 
بدل ، من امليقات الذي أحرمت منه  -أيضاً  -عمرا ، وتأيت بعمرة جديدة 
   .حرج وال ، العمرة اليت أفسدا بالوطء 

يرجعون ويكملون عمرم هذه اليت رجعـوا  ، والذين معها من ذكور وإناث 
منها ، وما لبسوا أو تطيبوا ال شيء عليهم ؛ ألجل اجلهل ، والذي منهم قـد  

وكـذا عمـرة   ، قد أفسدت عمرا ، أو الزوجة اليت وطئت ، وطء زوجته 
ألول الذي أحـرم  ويأيت بعمرة جديدة من امليقات ا، الزوج عليه أن يكملها 

  منه ، وعلى الذي وطء أو وطئت عليهما دم يذبح يف مكة للفقراء . 
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هـ أحرم للعمرة من الطـائف ،  ١٤٠٠نه يف عام : إ: يقول هذا السائل  س

، وعندما وصل إىل احلـرم    -إن شاء اهللا  -وقال : لبيك اللهم لبيك عمرة 
، دما رجع إىل الطـائف  وعن، منعه اجلنود من دخول احلرم وأمروه بالرجوع 

فما كان منه إال أن ، وإطالق نار ، خربه بعض أهل مكة أن يف احلرم حرب أ
ىل بلده ، فماذا عليه يف ذلك ؟ وهل هدي إورجع ، ولبس ثوبه ، نزع إحرامه 

   )١(أو يف أي مكان ؟ ، اإلحصار يذبح يف احلرم 
  
والواجب علـى   للحادث الذي استحل فيه احلرم ،؛ : هذا يسمى حمصراً  ج

السائل أن ال يعجل يف التحلل حىت ينحر هدياً ، مث حيلق أو يقصر قبل أن خيلع 
   .ثيابه ، أو يتحلل ، هذا هو الواجب عليه 
إن : " يقصـد ـا    -إن شاء اهللا  -فإن كان قصده يف قوله : "لبيك عمرة 

س فلـي  -االستثناء : هذا قصده  -إن شئت يا رب إمضاءها : يعين ؛ حبسه 
من غري قصد ، فهذا يلزمه أن يعيـد   "عليه شيء ، أما إن قال : "إن شاء اهللا

؛ ذبيحة ، مث حيلق أو يقصر ، مث يتحلـل  ؛ ن يذبح هدياً أمالبس اإلحرام ، و
يلبس مالبسه العادية ، ولو بعد هذه املدة ؛ ألنه حمصر ممنوع مـن الوصـول   

   .للحرم 
مكة يف السنة الثانية أو الثالثة بعد  جاء إىل؛ إال أن يكون متم حجه بعد ذلك 

فليس عليه شيء إذا كان جاء ، أي أحرم ومتم حجه أو عمرته  ؛ومتم ، ذلك 
                                           

  . هـ ١٤٠٧من فتاوى مساحته يف حج  ) ١(
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واهلدي إذا لزمه يذبح يف ، وأدى عمرة فليس عليه شيء ، بعد اإلحصار هذا 

  مكانه الذي أحصر فيه . 
  
   )١(؟  وال عرفه إال فيما بعد، : وإذا كان مثل هذا الذي نسي احلكم  س
: يلبس مالبس اإلحرام ويذبح هديه ، وحيلق أو يقصر ، وحيل من حيـث   ج

  بلغه احلكم . 
  

                                           
  . هـ ١٤٠٧من فتاوى مساحته يف حج  ) ١(
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  باب اهلدي واألضحية
  حكم املتمتع الذي ضاعت نقوده

س: لقد أحرمت اإلحرام الذي يلزم معه اهلدي ، ولكنها ضـاعت نقـودي   
زوجيت وفقدت كل مايل الذي معي ، فما حكمي يف هذه احلالة ؟ علماً بأن 

  .  )١(ترافقين أيضاً 
  
: إذا أحرم اإلنسان بالعمرة يف أيام احلج متمتعاً ا إىل احلج ، أو بـاحلج   ج

ثين من املعز أو ؛ رأس من الغنم : والعمرة مجيعاً قارناً ، فإنه يلزمه دم ، وهو 
سبع بقرة ، يذحبها يف أيام النحر مبكة أو ، جذع من الضأن ، أو سبع بدنة أو 

كل منها ويهدي . هذا هو الواجـب  أوي، فيعطيها الفقراء واملساكني ، مىن 
  .  عليه

فإذا عجز عن ذلك ؛ لذهاب نفقته ، أو لفقره وعسره وقلة النفقة ، فإنه يصوم 
  كما أمره اهللا بذلك . ، ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله 

 عشر والثالث عشـر ،  وجيوز أن يصوم عن الثالثة اليوم احلادي عشر والثاين
إال من فقد اهلدي فإنـه  ، وذلك مستثىن من النهي عن صيامها جلميع الناس 

يصوم هذه األيام الثالثة ؛ ملا روى البخاري يف صحيحه عن عائشة وابن عمر 
قاال: "مل يرخص يف أيام التشريق أن يصمن إال ملـن مل   -رضي اهللا عنهما  -

                                           
هــ ، ويف كتـاب   ١٤٠٤عـام   ٦هـ ، ويف العدد ١٤٠٠عام  ١١شر يف جملة ( التوعية اإلسالمية ) يف العدد ن ) ١(

  . (فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة ) لسماحته 
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إذا كان فقد النفقة ، قبل يوم عرفة فهو أفضل  . وإن صامها )١(جيد اهلدي " 

  ويصوم السبعة عند أهله . ، متقدماً 
  

  حكم املتمتع الذي صام ثالثة أيام مث وجد قيمة اهلدي
: إنسان استحق عليه اهلدي يف احلج ، ولكنه مل يستطع شـراءه بسـبب    س

أو صـام  وبعد أن صامها  -كما أمر اهللا  -فصام ثالثة أيام يف احلج ، العسر 
   )٢(فماذا يفعل ؟ ، وجد من يقرضه أو يسر اهللا اهلدي ، بعضها 

  
فهو خمري  -ولو بعد أيام احلج  -: إذا تيسر له القيمة اليت يشتري ا اهلدي  ج

وال حاجة إىل صيام السبعة األيام عند أهله ، أو صـيام السـبعة   ، بني ذحبها 
عنه اهلدي ، لكن مـىت ذبـح   األيام الباقية ؛ ألنه قد شرع يف الصيام وسقط 

  سقط عنه بقية األيام . 
يوم العيد وأيام التشريق : وهي ، مع العلم بأن الواجب ذحبه يف األيام األربعة 

  ويصري ذحبه بعده قضاء .  -مع القدرة  -الثالثة 
  

  ليس على احلاج املفرد هدي

   )٣(: هل جيب على احلاج املفرد هدي إذا كان حجه فرضاً ؟  س

                                           
  . ١٩٩٨برقم  )صيام أيام التشريق(باب ، )رواه البخاري يف (الصوم)  ١(
  يف مىن . هـ ١٤٠٢ضرة يف احلج عام من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته على حما ) ٢(
    هـ يف مىن . ١٤٠٢من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته على حماضرة يف احلج عام  ) ٣(
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وإن أهـدى   -سواء كان حجه فرضاً أو نفالً  -يس على املفرد هدي : ل ج

  فهو أفضل . 
  

  حكم اهلدي الذي يهدى وال يستفاد منه

أليس من األفضل أن ، : هذا اهلدي الذي يهدى وال يستفاد منه إال قليالً  س
وعند عودته خيرج قيمة اهلدي ملساكني وطنه ، يصوم احلاج القادر على اهلدي 

   )١(؟  -أثابكم اهللا  -فما رأيكم ، صيام باقي العشرة أيام مث يتم ، 
  
ال عن آراء النـاس ،  ، : من املعلوم أن الشرائع تتلقى عن اهللا وعن رسوله  ج

شرع لنا يف احلج إذا كان احلاج متمتعاً أو قارناً أن  -سبحانه وتعاىل  -واهللا 
وسـبعة  ، يف احلج ثالثة منها  ؛يهدي ، فإذا عجز عن اهلدي صام عشرة أيام 

   .إذا رجع إىل أهله 
وليس لنا أن نشرع شيئاً من قبل أنفسنا ، بل الواجب أن يعدل ما يقع من 

بأن يذكر والة األمور لتصريف اللحوم وتوزيعها على ، الفساد يف اهلدي 
يف احلرم  وتعدداها الفقراء واملساكني ، والعناية بأماكن الذبح وتوسعتها للناس

 ،ويف أماكن متسعة ، احلجاج من الذبح يف أوقات متسعة حىت يتمكن ؛ 
وعلى والة األمور أن ينقلوا اللحوم إىل املستحقني هلا ، أو يضعوها يف أماكن 

  مربدة حىت توزع بعد على الفقراء يف مكة وغريها .
                                           

، ويف جملة (التوعيـة اإلسـالمية)    ٨٤نشر يف كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة ) لسماحته ص  ) ١(
  .  ٧٧هـ ص ١٤٠٤لعام  ٦العدد 
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بأن يصوم وهو قادر ، أو يشتري هـدياً يف بـالده   ؛ أما أن يغري نظام اهلدي 
فهذا تشريع جديد ال جيوز للمسلم أن يفعله ؛ ألن ، زع قيمته للفقراء ، أو يو
أم هلم شركاُء شرعوا (وليس ألحد تشريع  -سبحانه وتعاىل  -املشرع هو اهللا 

هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا ولوال كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظاملني 
  .  )١( )هلم عذاب اليم

  
رع اهللا وأن ينفذوه . وإذا وقع خلل من فالواجب على املسلمني أن خيضعوا لش

وجب اإلصالح والعناية بذلك ، مثلما وقع يف اهلـدي يف  ، الناس يف تنفيذه 
جيـب أن  ، وعدم وجود من يأكلها ، وهذا خلل وخطأ ، ذبح بعض اهلدايا 

  ومن جهة الناس . ، يعاجل من جهة والة األمور 
 أو يأكلـه أو يهديـه إىل   حىت يوزعه على املساكني، فكل مسلم يعتين ديه 

  بعض 
فال جيزئه ذلك . وهكذا يف ، إخوانه . وأما أن يدعه يف أماكن  ال يستفاد منه 

وأن حيـرص كـل   ، جيب على صاحب اهلدي أن يعتين ذا املقام ، املذبح 
بأن ؛ احلرص على توزيعه إذا أمكن ، وعلى والة األمور أن يعينوا على ذلك 

يستفاد منها ؛ أوينقلوها إىل أماكن مربدة ، راء يف وقتها ينقلوا اللحوم إىل الفق
إن شاء  -وهم ، ، وال تفسد ، هذا هو الواجب على والة األمور  بعد ذلك

ويذكرون ، وال يزال أهل العلم ينصحون بذلك ، ساعون ذا الشيء   -اهللا 
                                           

  .  ٢١ورى ، اآلية سورة الش ) ١(
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ة العامة ونسأل اهللا أن يعني اجلميع على ما فيه املصلح .والة األمور هذا األمر 

  للمسلمني يف هذا الباب وغريه . 
  

  حكم من نسي أن يذبح هدي القران

ولكنه مل يذبح هدياً جهالً منـه ،  ، : إنسان نوى يف احلج نسك القران  س
   )١(فماذا جيب عليه ؟ ، وبعد مدة طويلة ذكر أن عليه هدياً 

  
كل هـو  وال بأس أن يأ، : عليه أن يذبح اهلدي مىت علم يف مكة أو مىن  ج

  وأهله ورفقاؤه منه. 
  

  صفة تذكية ائم األنعام

  
   )٢(؟  -خاصة  -وطريقة ذبح اإلبل ، : ما هي التذكية الشرعية  س
  
  : : التذكية الشرعية لإلبل والغنم والبقر  ج

ومها العرقان احمليطان بـالعنق ،  ؛ أن يقطع الذابح احللقوم واملريء والودجني 
   .وهذا هو أكمل الذبح وأحسنه 

                                           
  . هـ مبىن ١٤٠٢من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته على حماضرة يف احلج عام   ) ١(
  . إجابة صدرت من مكتب مساحته  ) ٢(
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فاحللقوم جمرى النفس ، واملريء جمرى الطعام والشراب ، والودجان عرقـان  

إذا قطعهما الذابح صار الدم أكثر خروجاً ، فإذا قطعت هذه ، حييطان بالعنق 
  األربعة فالذبح حالل عند مجيع العلماء . 

  
وهذا أيضاً حالل ، أن يقطع احللقوم واملريء وأحد الودجني  احلالة الثانية :

  ، وإن كان دون األول . يح وطيبصح
  

وهو أيضاً ، أن يقطع احللقوم واملريء فقط دون الودجني  واحلالة الثالثة :
عليه الصالة والسالم  -ودليلهم قوله ، صحيح ، وقال به مجع من أهل العلم 

،  )١(ليس السن والظفر " ، فكلوا ، وذكر اسم اهللا عليه ، ر الدم أ: "ما  -
  ار يف هذه املسألة .وهذا هو املخت

وذلك بطعنها يف ، معقولة يدها اليسرى ، والسنة حنر اإلبل قائمة على ثالث 
فالسنة أن تذبح وهي علـى  ، أما البقر والغنم  اللبة اليت بني العنق والصدر .

   .جنبها األيسر 
كما أن السنة عند الذبح والنحر توجيه احليوان إىل القبلة . وليس ذلك واجباً 

سنة فقط ، فلو ذبح أو حنر إىل غري القبلة حلت الذبيحة ، وهكذا لـو   بل هو
وباهللا التوفيق . لكن ذلك خالف السنة ، حنر ما يذبح أو ذبح ما ينحر حلت 

 .  

                                           
، ومسـلم يف   ٢٥٠٧بـرقم   )عدل عشرا من الغنم جبـزور يف القسـم  (من باب ، رواه البخاري يف (الشركة)  ) ١(

  .  ١٩٦٨برقم  )أر الدم إال السن جواز الذبح بكل ما(باب ، (األضاحي) 
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   )١(: هل هناك مكان حمدد يف الرقبة ؟  س
  
، فالرقبة كلها حمل للذبح والنحر أعالها وأسفلها ، لكن يف اإلبـل   : نعم  ج

حـىت  ؛ فالسنة ذحبها يف أعلى العنق ، رها يف اللبة ، أما البقر والغنم السنة حن
  .  -كما تقدم  -يقطع بذلك احللقوم واملريء والودجني 

  

  حكم الذبح عن طريق البنك اإلسالمي بواسطة شركة الراجحي

  
: ما رأيكم يف الشركة اليت تقوم بذبح اهلدي ، هل جيوز توكيلها يف اهلدي  س

   نرى الذبيحة . ، حيث أننا ال
وهل هي مكتملة الشروط أم ال ؟ حيث نأخذ الرقم فقط ، وال ندري عـن  

   )٢(بقية األشياء ؟ 
  
أعين البنك اإلسـالمي بواسـطة شـركة    ؛  -فيما نعلم  -: ال بأس ا  ج

ليهـا  إالراجحي للصرافة ، فإا تقوم بالذبح والتقسيم بني الفقراء ، والـدفع  
  .  -إن شاء اهللا  -جمزئ 

  
                                           

  . إجابة صدرت من مكتب مساحته  ) ١(
  . هـ يف مىن ١٤٠٢من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته على حماضرة يف احلج عام  ) ٢(
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وأقوم ، ذبح اهلدي بيدي أأو أين ، الذبح عند الشركة : : ما هو األفضل  س

   )١(بتوزيعه ؟ 
  
: من أعطى قيمة اهلدي شركة الراجحي أو البنك اإلسالمي فال بأس ؛ ألنه  ج

ال مانع من دفع مثن الضحية واهلدي إليهم ، فهم وكالء جمتهدون وموثوقون . 
هم ، ولكن من توىل الذبح بيده ووزعـه علـى   ونرجو أن ينفع اهللا م ويعين

 -صلى اهللا عليه وسلم  -فهو أفضل وأحوط ؛ ألن الرسول ، الفقراء بنفسه 
  ووكل يف بقيته . ، وهكذا اهلدي ، ذبح الضحية بنفسه 

  

  حكم ذبح اهلدي قبل يوم العيد

  
فأدينا العمرة وحتللنا ، وأشـار بعضـهم   ، : أحرمنا وحنن مجاعة متمتعني  س
بح اهلدي وتوزيعه يف مكة ، وفعالً مت الذبح يف مكة . مث علمنا بعد ذلك أن بذ

وأشـرت  ، الذبح ال يكون إال بعد رمي مجرة العقبة . وكنت أعلم بـذلك  
عليهم بتأجيل الذبح إىل يوم النحر أو بعده ، ولكنهم أصروا على الذبح بعد 

يلزمنا يف هذه احلالة  وماذا ؟وصولنا وأدائنا العمرة بيوم واحد ، فما حكم ذلك
   )٢(؟ 

                                           
  . هـ يف مىن١٤٠٢) من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته على حماضرة يف احلج عام  ١(
  )، ويف جملة (التوعيـة اإلسـالمية   ٨٣احلج والعمرة والزيارة) لسماحته ص نشر يف كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام  ) ٢(

وتـاريخ   ١٤٩١٣، ويف جريـدة (الـبالد) العـدد     ٧٧هـ ص ١٤٠٤عام  ٦هـ ، والعدد ١٤٠٠عام  ١١العدد 
  . هـ ١٩/١٢/١٤١٧



   

 

٦٨٧

 

  

�ز ا����
 ا�����ز ��  �  ��� و���وى ا��� وا����ة �

  
  
صلى اهللا  -: من ذبح قبل يوم العيد دم التمتع فإنه ال جيزئه ؛ ألن الرسول  ج

وأصحابه مل يذحبوا إال يف أيام النحر ، وقد قدموا وهم متمتعون  -عليه وسلم
يف اليوم الرابع من ذي احلجة ، وبقيت األغنام واإلبل اليت معهم موقوفة حىت 

  نحر . جاء يوم ال
 -صـلى اهللا عليـه وسـلم     -لبادر النيب ، فلو كان ذحبها جائزاً قبل ذلك 

وأصحابه إليه يف األيام األربعة اليت أقاموها قبل خروجهم على عرفات ؛ ألن 
صلى اهللا عليه  -الناس حباجة إىل اللحوم يف ذلك الوقت . فلما مل يذبح النيب 

  وال أصحابه حىت جاء يوم  -وسلم 
دل ذلك على عدم اإلجزاء ، وأن الذي ذبح قبل يوم النحر قد خالف ، النحر 
؛ كمن صلى أو صام قبل الوقت ، فال  تى بشرع جديد فال جيزئ أو، السنة 

  .  يصح صوم رمضان قبل وقته ، وال الصالة قبل وقتها وحنو ذلك
فعليه أن يعيد هذا الذبح إن ، فال جتزئ ، فاحلاصل أن هذه عبادة قبل الوقت 

وسبعة إذا رجع على أهله ، فتكون ، در ، وإن عجز صام ثالثة أيام يف احلج ق
فمن متتع بـالعمرة إىل  (:  -سبحانه  -لقول اهللا ؛ عشرة أيام بدالً من الذبح 

احلج فما استيسر من اهلدي فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسـبعة إذا  
  .  )١( )رجعتم تلك عشرة كاملة

  

                                           
  .  ١٩٦سورة البقرة ، اآلية  ) ١(
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  ا أيام ذبح وأفضلها يوم النحرأيام العيد كله

فهل جيوز يل أن أؤخره إىل يوم احلادي  -إن شاء اهللا  -: أريد أن أفدي  س
أو يف أي جزء مـن  ، أو اليوم الثاين عشر ؟ وهل يذبح اهلدي يف مىن ، عشر 

    )١(مكة ؟ وما هي كيفية توزيعه ؟ 
  
لكن ذحبه يوم النحر  : جيوز ذبح اهلدي يوم النحر ويف األيام الثالثة بعده ، ج

  وال حرج يف ذحبه يف مىن أو يف مكة .  -إن تيسر ذلك  -أفضل 
، ويتصدق ، أن يأكل منه  –أعين هدي التمتع أو القران  –والسنة يف توزيعه 

  ويهدي إىل من شاء من أصحابه وإخوانه . 
  

  حكم ذبح هدي التمتع والقران يف عرفات

فهـل  ، شريق ووزعها على من فيها : ذبح حاج هديه يف عرفات أيام الت س
وإذا ذبـح   ؟وماذا جيب عليه إذا كان جاهالً احلكم أو عامـداً   ؟جيوز ذلك 

وما هو املكان  ؟هل جيوز ذلك . مث وزع حلمه داخل احلرم ، هديه يف عرفات 
  . )٢(الذي ال جيوز ذبح اهلدي إال فيه ؟ ولكم الشكر 

  

؛  يف احلرم ، فإذا ذحبه يف غري احلرم : هدي التمتع والقران ال جيوز ذحبه إال ج
وعليـه   .فإنه ال جيزئه ، ولو وزع حلمه يف احلرم ، كعرفات وجدة وغريمها 

                                           
   . هـ٣/١١/١٤١٣وقد أجاب عنه مساحته يف  ،السؤال من ب. ب . ص  ) ١(
هـ ، ويف ٤/١٢/١٤١٧بتاريخ  ٨٧٠١، ويف جريدة (اليوم) العدد  ١٢٩نشر يف كتاب (الدعوة) اجلزء األول ص  ) ٢(

  . هـ ١٩/١٢/١٤١٧بتاريخ  ١٤٩١٣جريدة (البالد) العدد 
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صلى  -؛ ألن النيب  -سواء كان جاهالً أو عاملاً  -هدي آخر يذحبه يف احلرم 

،  )١(وقال : "خذوا عين مناسككم "  ،حنر هديه يف احلرم  -اهللا عليه وسلم 
 -تأسياً به ؛ إمنا حنروا هديهم يف احلرم  -رضي اهللا عنهم  -ابه وهكذا أصح

  .  -صلى اهللا عليه وسلم 
  

  حكم شراء النسك من اجلبل وذحبه وتركه
ويذحبها ، : هناك الكثري من احلجاج يشتري النسك من اجلبل  س

؟ بدون نزع جلدها ، فما رأي فضيلتكم يف ذلك ، ويتركها يف مكاا 
  )٢( ؟-وفقكم اهللا-لنسك وهل جيزئ هذا ا

  
فال بأس بالشـراء   -إذا أريد ذا عرفات  -: أما اشتراء النسك من اجلبل  ج

، لكن ال يذحبه إال يف احلرم ، فال يذبح يف عرفات ؛ ألـا   منها أو من غريها
أو من أي مكـان  ، ليست من احلرم ، فإذا ذحبه يف احلرم واشتراه من عرفات 

قال ، عن التمتع والقران وتطوعاً ،  أو يف بقية احلرم وذحبه يف مىن، من احلل 
  بأس ، وجيزئ نسكاً . 

  
كالشرائع أو جدة أو ما أشبه ؛ أما أن يذحبه يف عرفات أو يف غريها من احلل 

صلى  -والرسول ، ألن اهلدايا البد أن تذبح يف احلرم ؛ ذلك ، فهذا ال جيزئ 

                                           
  .  ١٢٩٧برقم  )استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً(باب ، رواه بنحوه مسلم يف (احلج)  ) ١(
  . هـ ١٥/١٢/١٤٠٠يف  ١١نشر يف جملة (التوعية اإلسالمية ) العدد  ) ٢(
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فـاحنروا يف  ، ومىن كلها منحـر  ، حنرت ها هنا  قال : " -اهللا عليه وسلم 

وال تذبح يف خارجه ، ، فاألنساك تذبح يف مىن ويف بقية احلرم  )١(رحالكم " 
 .  

فإذا ذحبه يف احلرم وتركه للفقراء ليأخذوه فال حرج ، ولكن ينبغـي لـه أن   
حىت تربأ ذمته بيقني . أما إذا ذحبه ؛ وجيتهد يف إيصاله إليهم ، يتحرى الفقراء 

والفقري بإمكانه أن يسـلخه وينتفـع   ، فإنه جيزئ ، قراء يأخذونه وتركه للف
بلحمه وجلده ، ولكن من التمام والكمال أن يعين بسلخه وتوزيعه بني الفقراء 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -وإيصاله إليهم ولو يف بيوم ، وقد جاء عن النيب ، 
تركـه لفقـراء   ولكن هذا حممول على أنه  ،أنه حنر بدنات وتركها للفقراء 

، يأخذونه ويستفيدون منه ، أما أن يترك يف حمل ليس فيه فقـراء  ، موجودين 
فهذا يف  إجزائه نظر ، وال يبعد أن يقال : إنه ال جيزئ ؛ ألنه ما وصـل إىل  

  مستحقه . 
  

  حكم املستوطن يف مكة وهو ليس من أهلها
وحيج ،  س:  ما حكم الشرع الشريف يف رجل ساكن مكة املكرمة منذ سنني

مع أهل مكة حيرم من مكة باحلج ، وأهله يف حضرموت ، فهل حكمه حكم 
ذلك ملن مل (احلاج اآلفاقي يف اهلدي والصيام ؛ ألن اهللا يقول يف كتابه العزيز : 

   )٢(أم حكمه حكم أهل مكة بذلك ؟ ؟  ) يكن أهله حاضري املسجد احلرام
  

                                           
  .  ١٢١٨برقم  )ما جاء يف عرفة كلها موقف(باب ، رواه مسلم يف (احلج)  ) ١(
  . هـ ٢/٦/١٣٩١وتاريخ  ٩٥٦عندما كان رئيساً للجامعة اإلسالمية برقم ، إجابة صدرت من مكتب مساحته  ) ٢(
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ليس عليه هدي وال  ؛ة فحكمه حكم أهل مك، : إذا كان مستوطناً مكة  ج

فهذا حكمه حكـم  ، ود إىل بلده عصيام ، أما إن كان إمنا أقام حلاجة ونيته ال
   . اآلفاقيني

فإنه يكـون متمتعـاً   ، فإذا اعتمر من احلل بعد رمضان مث حج يف ذلك العام 
فإن مل جيد صام عشرة أيام ثالثـة يف   .بالعمرة إىل احلج ، وعليه هدي التمتع 

  أو بعد الرجوع إىل أهله إن سافر إىل أهله ، بعد الفراغ من احلج احلج وسبعة 
*******  

  

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


