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:               بسم هللا الرحمن الرحٌم وصلى هللا على نبٌه الكرٌم: تقدٌم

لقد أرسلت هذا الكتاب إلى سماحة المفتى العام للمملكة العربٌة السعودٌة 
فؤرسل إلً المشرؾ على اإلدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدٌنٌة الشٌخ 

السالم علٌكم ورحمة هللا : "عبد الرحمن بن عبد هللا السدحان رسالة قال فٌها
أما بعد، فؤشٌر إلى خطابكم رقم وتارٌخ الموجه إلى سماحة ... وبركاته 

البعد العقابدي لحدٌث ]:"المفتً العام للملكة ومشفوعه مسودة كتاب بعنوان

                          ..من تؤلٌفكم [من نفابس أسرار المعرفة" الحج ؼرفة"
أفٌد فضٌلتكم أنه تم االطالع على المسودة المذكورة، وتبٌن علٌها بعض 

الملحوظات وقد أشٌر إلٌها فً أماكنها، وباطالع سماحة المفتً العام 
باالعتذار عن – حفظه هللا – للمملكة وجه بإبالؼكم بذلك، كما وجه 

طباعتها، وأعٌد لفضٌلتكم المسودة والقرص المدمج المذكورٌن، شاكرٌن 
لكم حرصكم واهتمامكم بمثل هذه الموضوعات، وفق هللا الجمٌع لما ٌحبه 

                                                                          . وٌرضاه
                                            والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته   

:                    المشرؾ على اإلدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدٌنٌة  

                      "  عبد الرحمن بن عبد هللا السدحان
                                                             

قلت وها نحن نقدم للقارئ الكرٌم هذا الكتاب مع الملحوظات التً ذكر 
الشٌخ السدحان ألنها عبارة عن خطوط من قلم رصاص نشرنا هذه 
الخطوط، فكل كلمة أو فقرة تحتها خط فاعلم أن ذلك الخط ٌعبر عن 

ملحوظة للشٌخ السدحان وقد نشرنا هذه الخطوط مع الكتاب ألنها ال تضر 
عندنا الكتاب فجل هذه الخطوط إنما هً أقوال لإلمام مالك منشورة فً كتب 
المالكٌة أو نص إلجماع ابن حزم فً مراتب اإلجماع أقره شٌخ اإلسالم ابن 

تٌمٌة بسكوته علٌه أو قول للشٌخ الشنقٌطً فً أضواء البٌان إال البدع 
هل : وأنواعها فمن عندنا، فما وجدت إال كلمة واحدة وهً العبارة التالٌة

، تحت بدع "اإلٌمان بالجبت والطاؼوت: "عند قولناهذه بدعة أم شرك؟ 

                                           :شابعة خطٌرة علما بؤننا قلنا قبل ذلك
                                     

هذه البدع قد تفسد العمل إذا وصلت إلى درجة الشرك كما : البدع العامة/ 1
أنها قد تفسده وإن لم تصل إلى درجته فقد جاءت أحادٌث صحٌحة صرٌحة 
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فالبدع منها ما هو كفري ألنه من الشرك ومنها ما لم ٌصل " تنبه على ذلك
إلى درجة الشرك مع أنه ال خٌر عند أهل العلم السنٌٌن فً البدع، وإن كان 
البعض ٌقسمها إلى بدعة حسنة وبدعة سٌبة كالنووي ومن تبعه، ومنهم من 

ٌخضعها ألحكام الشرع الخمسة  كابن عبد السالم ومن قال بقوله، فقال منها 
ما هو واجب و منها ما هو مندوب ومنها ما هو جابز ومنها ما هو مكروه 
ومنها ما هو حرام، إال أننا نقول بما نقله الشاطبً عن ابن الماجشون عن 

من زعم أن فً اإلسالم بدعة حسنة فقد زعم أن : مالك بن أنس أنه قال

ْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدٌَنُكْم }: قلت وذلك لقوله تعالى"الرسول خان الرسالة ٌَ اْل
ُكْم نِْعَمتًِ َوَرِ ٌُت لَُكُم اإلِْسالََم ِدٌناًا  ٌْ وهللا جل وعال { 3المائدة} {َوأَْتَمْمُت َعلَ

نسؤله أن ٌوفقنا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجعل منا دعاة مهتدٌن ال ضالٌن وال 
مضلٌن وذلك باتباعنا للسنة عند فساد األمة والعض علٌها بالنواجذ 

ْعَتِصم بِاّلّلِ َفَقْد ُهِدَي إِلَى ِصَراٍط }:واالعتصام باهلل، قال تعالى ٌَ َوَمن 
ْسَتقٌِمٍ                                            .وهللا  أعلم[ 101آل عمران] {مُّم

                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                   

              :سم هللا الرحمن الرحٌم وصلى هللا على نبٌه الكرٌمب: المقدمة

 الحمد هلل الحً القٌوم الذي أنزل الذكر على ألمع النجوم نورا وهدى  ونجاة 
من كل الهموم فً ٌوم الوعد والوعٌد المعلوم وصلى هللا على النبً 

المصطفى وآله الشرفاء وصحبه الخلفاء ومن اتبعهم من األوفٌاء إلى أن 
ٌطوي هللا السماء لٌحشر الخالبق للقضاء، فٌلجم العرق األشقٌاء وٌظل هللا 

فً ظل عرشه السبعة السعداء، اللهم اجعلنا من السبعة السعداء الذٌن تظلهم 
إن الحمد هلل، نحمده "فً ظل عرشك ٌوم ال ظل إال ظله، آمٌن، وبعد،

 باهلل من شرور أنفسنا ومن سٌبات أعمالنا، من ذونستعٌنه ونستؽفره، ونعو
ٌهدي هللا فال مضل له، ومن ٌضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا 

َها الَِّذٌَن آَمُنوْا }وحده ال شرٌك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  ٌُّم ا أَ ٌَ
ْسلُِمونَ  قُوْا هللّاَ َح َّ ُتَقاتِِه َوالَ َتُموُتنَّ إاِلَّ َوأَنُتم مُّم َها }، [102آل عمران]{اتَّ ٌُّم ٌا أَ

ْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََ  ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ  ن نَّ ُكُم الَِّذي َخلََقُكم مِّ قُوْا َربَّ اُس اتَّ النَّ
قُوْا هللّاَ الَِّذي َتَساءلُوَن بِِه َواألَْرَحاَم إِنَّ هللّاَ  ِمْنهَُما ِرَجاالًا َكثٌِراًا َونَِساء َواتَّ

ُكْم َر ٌِباًا  ٌْ َ َو ُولُوا َ ْوالًا }، [1:النساء] {َكاَن َعلَ قُوا هللاَّ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اتَّ ٌُّم ٌا أَ
َ َوَرُسولَُه َفَقْد { 70}َسِدٌداًا  ٌُِطْع هللاَّ ْغفِْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمن  ٌَ ٌُْصلِْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم َو
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وبعد، فإن أصدق الحدٌث كتاب   [71 و70:األحزاب ] {71}َفاَز َفْوزاًا َعِ ٌماًا 

هللا، وخٌر الهدي هدي محمد صلى هللا علٌه وسلم، وشر األمور محدثاتها 
أما بعد، فهذا " وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة فً النار

عنوان محاضرة لنا ألقٌناها فً الجامعة اإلسالمٌة بالنٌجر التابعة لمنظمة 
المتخصصٌن كما أعجبت بقٌة  أعجبت األساتذة [ساي]المإتمر اإلسالمً 

الحضور فؤؼنٌناها بإضافة األحكام الشرعٌة حتى تعم الفابدة بدحض األفكار 
البعد "الفاسدة السابدة نبدإها بالجوانب العقابدٌة ألنها منه اسم الكتاب 

وهو الذي " من نفابس أسرار المعرفة " الحج عرفة"العقابدي لحدٌث 
َوإِْذ أََخَذ }ركزت علٌه المحاضرة، قال هللا جل وعال فً سورة األعراؾ 

ُكْم  َتهُْم َوأَْشَهَدُهْم َعلَى أَنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربِّ ٌَّ َك ِمن َبنًِ آَدَم ِمن ُ هُوِرِهْم ُذرِّ َربُّم
ا َعْن َهَذا َغافِلٌِنَ  ا ُكنَّ اَمِة إِنَّ ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ  أَْو {172}َ الُوْا َبلَى َشِهْدَنا أَن َتقُولُوْا 

ن َبْعِدِهْم أََفُتْهلُِكَنا بَِما َفَعلَ  ةًا مِّ ٌَّ ا ُذرِّ َما أَْشَرَك آَباُؤَنا ِمن َ ْبلُ َوُكنَّ َتقُولُوْا إِنَّ
إن هاتٌن اآلٌتٌن الكرٌمتٌن تخبران بؤن هللا جل  [172/173]{ {173}اْلُمْبِطلُونَ 

 منذ أن كنا ال نزال فً عالم ذلكوعال أخذ علٌنا مٌثاقا ؼلٌظا وعهدا عتٌقا و
فؤجبنا جمٌعا  {ألست بربكم؟}: األرواح والالوجود، فسؤلنا جل وعال قابال

لذلك جاءت أحادٌث الفطرة تإكد أهمٌة هذا المٌثاق  {بلى شهدنا}: قابلٌن

حٌثما ولد،ٌولد على فطرة اإلٌمان – أي إنسان كان – وتخبر بؤن كل إنسان 
باهلل جل وعال انطالقا من هذا المٌثاق، فقد جاء فً الحدٌث الذي أخرجه 
البخاري ومسلم عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه 

ما من مولود ٌولد إال ٌولد على الفطرة فؤبواه ٌهودانه أو :"وسلم قال
ٌنصرانه أو ٌمجسانه كما تنتج البهٌمة بهٌمة جمعاء هل تحسون فٌها من 

فطرت هللا التً فطر الناس : ثم ٌقول أبو هرٌرة رضً هللا عنه" جدعاء
علٌها، اآلٌة واللفظ لمسلم وأخرجه مالك فً الموطؤ بهذا اللفظ إال فً أوله 

وهً رواٌة للصحٌحٌن كذلك وفً "  ما من مولود"بدل " كل مولود: "قال
رواٌة أخرى عن األسود بن سرٌع أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

والذي نفس محمد بٌده ما من نسمة تولد إال على الفطرة، حتى ٌعرب :"قال

: قالوا:"وفً رواٌة" عنها لسانها، فؤبواه ٌمجسانه أو ٌهودانه أو ٌشركانه
أخرجه " هللا أعلم بما كانوا عاملٌن: "قال" لك ٌا رسول هللا؟ ذومن مات قبل 

 اإلمام أحمد وابن حبان والبٌهقً عن الحسن عنه به، وفً صحٌح 
ما من مولود ٌولد إال والشٌطان ٌمسه حٌن ٌولد فٌستهل صارخا : "البخاري

ورواه مسلم وفً رواٌة لمسلم عن أبً " من مس الشٌطان إال مرٌم وابنها
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كل إنسان تلده أمه على الفطرة، وأبواه بعد : "هرٌرة رضً هللا عنه
ٌهودانه، وٌنصرانه، وٌمجسانه، فإن كانا مسلمٌن، فمسلم، كل إنسان تلده 

ا تؤكدت من دالالت هذه ذفإ" أمه  ٌلكزه الشٌطان فً حضنه إال مرٌم وابنها
األحادٌث المبٌنة لداللة هاتٌن اآلٌتٌن الكرٌمتٌن فاعلم أنه قد جاء حدٌث 

صحٌح صرٌح ٌبٌن أن هذا المٌثاق الذي أخذه هللا علٌنا قد أخذه عند عرفة 
.                                                      أو عند نعمان  ٌوم عرفة  

" الحج عرفة"إن صٌؽة هذا الحدٌث ":الحج عرفة"البعد العقائدي لحدٌث/ أ

الدٌن "من صٌػ الحصر ألن الخبر المعرؾ من صٌػ الحصر كحدٌث 
دالبل اإلعجاز "ٌون فقد جاء فًالغكما بٌن ذلك األصولٌون والب" النصٌحة

الفرق فً "باب :لعبد القاهر الجرجانً" أسرار البالؼة"و"فً علم المعانً
       : ومن ذلك قول حسان بن ثابت" التعرٌؾ والتنكٌر فً اإلثبات: الخبر

                بنت مخزوم ووالدك العبدووفً سنام المجد من آل هاشم   بن
                                           متى وأٌن وكٌف أخذ علٌنا المٌثا ؟ 

وأخرج أحمد : أخرج الشوكانً فً فتح القدٌر عند تفسٌر اآلٌة ما ٌلً، قال
والنسابً وابن جرٌر والحاكم وصححه وابن مردوٌه والبٌهقً فً األسماء 

إن هللا أخذ »:والصفات عن ابن عباس عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

صلبه كل ذرٌة ذراها  المٌثا  من  هر آدم بنعمان ٌوم عرفة، فأخرج من
﴾إلى بلى شهدنا: ﴿ألست بربكم؟  الوا:ثم كلمهم فقال، "فنشرها بٌن ٌدٌه

وإسناده ال مطعن فٌه، وقد أخرجه ابن أبً حاتم موقوفا « المبطلون﴾﴿:قوله

على ابن عباس؛ وأخرج ابن جرٌر وابن مردوٌه فً الرد على الجهمٌة عن 
وإذ أخذ ربك ﴿»: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: عبد هللا بن عمر قال

أخذهم من ظهورهم كما ٌإخذ : ﴾ قالمن بنً آدم من  هورهم ذرٌتهم
شهدنا : بلى، قالت المالبكة: ألست بربكم؟ قالوا: المشط من الشعر فقال لهم

وفً إسناده أحمد بن أبً « أن تقولوا ٌوم القٌامة إنا كنا عن هذا غافلٌن

ظبٌة أبو محمد الجرجانً قاضً قومس كان أحد الزهاد، وأخرجه النسابً 
حدث : ٌكتب حدٌثه، وقال ابن عدي: فً سننه، وقال أبو حاتم الرازي

بؤحادٌث كثٌرة ؼرابب، وقد روى هذا الحدٌث عبد الرحمن بن مهدي عن 
سفٌان الثوري عن منصور عن مجاهد عن عبد هللا بن عمر، وهإالء أبمة 

ثقات أثبات وأخرج عبد بن حمٌد والحاكم والترمذي فً نوادر األصول 
والطبرانً وأبو الشٌخ فً العظمة وابن مردوٌه عن أبً أمامة أن رسول 

خل  هللا الخل  و  ى الق ٌة وأخذ  لما»:هللا صلى هللا علٌه وسلم قال
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وأخذ أهل  مٌثا  النبٌٌن وعرشه على الماء فأخذ أهل الٌمٌن بٌمٌنه
ٌا أصحاب الٌمٌن فاستجابوا له : الشمال بٌده األخرى وكلتا ٌدٌه ٌمٌن فقال

 الحدٌث «بلى: ألست بربكم؟  الوا: لبٌك ربنا وسعدٌك،  ال: فقالوا

واألحادٌث فً هذا الباب كثٌرة بعضها مقٌد بتفسٌر هذه اآلٌة وبعضها 
مطلق ٌشتمل على ذكر إخراج ذرٌة آدم من ظهره، وأخذ العهد علٌهم كما 

فً حدٌث أنس مرفوعا فً الصحٌحٌن وؼٌرها وأما المروي عن الصحابة 
فً تفسٌر هذه اآلٌة بإخراج ذرٌة آدم من صلبه فً عالم الذر وأخذ العهد 

وأخرج ابن أبً شٌبة وعبد بن ... علٌهم  وإشهادهم على أنفسهم فهً كثٌرة
حمٌد وابن جرٌر وابن المنذر وابن أبً حاتم وأبو الشٌخ عن عبد هللا بن 

: ﴾ اآلٌة قالوإذ أخذ ربك من بنً آدم من  هورهم ذرٌتهم﴿: عمر فً قوله

                                             .أخذهم كما ٌإخذ المشط من الرأس
وأخرج عبد بن حمٌد وعبد هللا بن أحمد بن حنبل فً رواٌة المسند وابن 

جرٌر وابن أبً حاتم وأبو الشٌخ وابن منده وابن مردوٌه والبٌهقً فً 
األسماء والصفات والضٌاء فً المختارة وابن عساكر فً تارٌخه عن أبً 

جمعهم جمٌعا : ﴾ اآلٌة، قالوإذ أخذ ربك من بنً آدم﴿: بن كعب فً قوله

فجعلهم أرواحا فً صورهم ثم استنطقهم فتكلموا ثم أخذ علٌهم العهد 

                                                .والمٌثاق ثم أشهدهم على أنفسهم
وأخرج ابن عبد البر فً التمهٌد عن ابن مسعود وناس من الصحابة فً 

                                                                . تفسٌر اآلٌة نحوه
وقد سبق الشوكانً العالمة ابن كثٌر فً تفسٌره حٌث قال عند تفسٌر هذه 

ٌخبر تعالى أنه استخرج ذرٌة بنً آدم من أصالبهم شاهدٌن على : اآلٌة
أنفسهم أن هللا ربهم وملٌكهم وأنه ال إله إال هو كما أنه تعالى فطرهم على 

ِ الَّتًِ َفَطَر }﴿: ذلك وجبلهم علٌه، قال تعالى ٌِن َحنٌِفاًا فِْطَرَة هللاَّ َفأَ ِْم َوْجَهَك لِلدِّ
اِس اَل  ُم َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّ ٌِّ ٌُن اْلَق ِ َذلَِك الدِّ َها اَل َتْبِدٌلَ لَِخْلِ  هللاَّ ٌْ اَس َعلَ النَّ

ْعلَُمونَ  قال : ﴾ وفً الصحٌحٌن عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال30الروم{ٌَ
وفً « ٌولد على الفطرةمولود كل »: رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

 على هذه الملة فأبواه ٌهودانه وٌنصرانه وٌمجسانه كما تولد»: رواٌة
ما من مولود "وفً رواٌة لهما.«بهٌمة جمعاء هل تحسون فٌها من جدعاء

قال رسول هللا : الحدٌث، وفً صحٌح مسلم عن عٌاض بن حمار قال"إال
إنً خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم  ٌقول هللا»:صلى هللا علٌه وسلم

وقال اإلمام .«الشٌاطٌن فاجتالتهم عن دٌنهم وحرمت علٌهم ما أحللت لهم
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حدثنا ٌونس بن عبد األعلى حدثنا ابن وهب : أبو جعفر بن جرٌر رحمه هللا
أخبرنً الشري بن ٌحٌى عن الحسن بن أبً الحسن حدثهم عن األسود بن 

ؼزوت مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فاشتد :سرٌع من بنً سعد قال
: ٌا رسول هللا: فقال رجل« ؟الذرٌة ما بال أ وام ٌتناولون»:علٌه ثم قال

أال إنها لٌست  إن خٌاركم أبناء المشركٌن»: ألٌسوا أبناء المشركٌن؟ فقال
عنها لسانها  نسمة تولد إال ولدت على الفطرة فما تزال علٌها حتى ٌبٌن

َوإِْذ ﴿:وهللا لقد قال هللا فً كتابه: قال الحسن« ٌهودانها وٌنصرانها فأبواها

َك ِمن َبنًِ آَدمَ  وقد رواه أحمد عن إسماعٌل بن علٌه عن . ﴾ اآلٌةأََخَذ َربُّم

ٌونس بن عبٌد عن الحسن البصري به، وأخرجه النسابً فً سننه من 
حدثنً األسود بن سرٌع : حدٌث هشٌم عن ٌونس بن عبٌد عن الحسن قال

.        ، ولم ٌذكر قول الحسن البصري واستحضاره اآلٌة عند ذلك"فذكره
وقد وردت أحادٌث فً أخذ الذرٌة من صلب آدم علٌه السالم وتمٌٌزهم إلى 

أصحاب الٌمٌن وأصحاب الشمال وفً بعضها االستشهاد علٌهم بؤن هللا 
ربهم، قال اإلمام أحمد حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن أبً عمران الجوٌنً 

ٌقال »: عن أنس بن مالك رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
للرجل من أهل النار ٌوم القٌامة أرأٌت لو كان لك ما على األرض من 

 د أردت منك أهون : نعم، فٌقول: فٌقول»:  ال« أكنت مفتدٌا به؟ شًء
 هر آدم أن ال تشرك بً شٌئا فأبٌت إال أن  من ذلك  د أخذت علٌك فً

                     .  أخرجاه فً الصحٌحٌن من حدٌث شعبة به« تشرك بً

وخالصة هذا البحث أن هللا أخذ علٌنا جمٌعا هذا المٌثاق ونحن ال نزال فً 
عالم الذر، أخذنا جمٌعا من ظهر جدنا آدم كما ٌإخذ المشط من الشعر 

بلى ﴿: ﴾ فؤجبنا جمٌعا قابلٌنبربكم؟ ﴿ألست: وذرانا ذرا ثم أشهد الجمٌع قابال
﴾ ثم حذرنا أن نعتذر له ٌوم القٌامة بالؽفلة أو ببدعة وبشرك اآلباء شهدنا

ا َعْن َهَذا َغافِلٌِنَ ﴿:لقوله تعالى ا ُكنَّ اَمِة إِنَّ ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ  أَْو َتقُولُوْا {172}أَن َتقُولُوْا 
ن َبْعِدِهْم أََفُتْهلُِكَنا بَِما َفَعلَ  ةًا مِّ ٌَّ ا ُذرِّ َما أَْشَرَك آَباُؤَنا ِمن َ ْبلُ َوُكنَّ إِنَّ

 فكان كل مولود أٌنما ولد ٌولد { 15اإلسراء{األعراؾ} ﴾{173}اْلُمْبِطلُونَ 

على فطرة اإلسالم لهذا المٌثاق سواء ولد فً بالد الكفر من أبوٌن كافرٌن 
أو ولد فً بالد اإلسالم من أبوٌن مسلمٌن، وهذا ال ٌتناقض مع قوله 

ى َنْبَعَث َرُسوالًا ﴿:تعالى بٌَِن َحتَّ ا ُمَعذِّ وال مع قوله  [15:اإلسراء]﴾َوَما ُكنَّ
ُسِل ﴿:تعالى ٌة َبْعَد الرُّم اِس َعلَى هللّاِ ُحجَّ ُكوَن لِلنَّ ٌَ ِرٌَن َوُمنِذِرٌَن لَِئالَّ  َبشِّ ُسالًا مُّم رُّم

                                        [.  164النساء]َوَكاَن هللّاُ َعِزٌزاًا َحِكٌماًا﴾
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فاهلل جل من قابل كان ٌرسل الرسل تترى على فترة من الزمن  لٌذكروا 
بهذا المٌثاق ولٌنذروا كل من ضل عن الجادة رحمة منه بعباده ورأفة بهم 

                                                                        .  وهللا أعلم
فعن ابن عباس رضً هللا عنهما : أما فٌما ٌخص بزمان ومكان هذا المٌثاق

إن هللا أخذ المٌثا  من  هر آدم علٌه »: عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
صلبه ذرٌة ذراها فنثرها بٌن ٌدٌه ثم  عرفة فأخرج من السالم بنعمان ٌوم

ٌوم القٌامة إنا  ﴿ألست بربكم؟  الوا بلى شهدنا أن تقولوا: كلمهم  بال  ال

أخرجه أحمد والنسابً « ﴾المبطلون... تقولواْ ... كنا عن هذا غافلٌن أو

وابن جرٌر الطبري وابن أبً حاتم وصحح ابن أبً حاتم وقفه وصحح 
الحاكم رفعه وأخرجه ابن كثٌر فً تفسٌره والسٌوطً وصححه وصحح 

األلبانً رفعه، ولما كان هذا الحدٌث ال ٌقال من قبل الرأي فالجمهور على 
رفعه وهللا أعلم، لذلك كان فضل ٌوم عرفة، ومنه فضل هذه األٌام العشر 
ألنها فٌها أخذ هللا علٌنا هذا المٌثاق الذي بموجبه كان كل مولود ٌولد على 

فطرة اإلسالم فؤبواه ٌهودانه أو ٌنصرانه أو ٌمجسانه أو ٌشركانه وؼٌر ذلك 
من أثر التربٌة على الناشبة، فقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن أبً 

ما من مولود »: هرٌرة رضً هللا عنه، عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

 إال ٌولد على الفطرة فأبواه ٌهودانه أو ٌنصرانه أو ٌمجسانه كما تنتهج
ثم ٌقول أبو هرٌرة « البهٌمة بهٌمة جمعاء هل تحسون فٌها من جدعاء

﴾ اآلٌة واللفظ لمسلم كما هللا التً فطر الناس علٌها فطرت﴿: رضً هللا عنه
« كل مولود»: أخرجه مالك فً الموطإ بهذا اللفظ إال فً بداٌة الحدٌث قال

وهً رواٌة فً الشٌخٌن وخرجه محمد حبٌب هللا بن « ما من مولود»بدل 

كما خرجه " زاد المسلم فٌما اتفق علٌه البخاري ومسلم"ما ٌؤبى فً كتابه 
فكان حقا مرجانة " اللإلإ والمرجان فٌما اتفق علٌه الشٌخان"صاحب 

                   .ولإلإة لما تضمنه من مفاهٌم سامٌة لمؽازي الحٌاة الجارٌة
وفً رواٌة أخرى عن األسود بن سرٌع أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

محمد بٌده ما من نسمة تولد إال على الفطرة، حتى  والذي نفس»: قال

وفً رواٌة « ٌهودانه أو ٌشركانه ٌعرب عنها لسانها، فأبواه ٌمجسانه أو
هللا أعلم »: ومن مات قبل ذلك ٌا رسول هللا؟ قال: لهذا الحدٌث زٌادة، قالوا

وأخرجه اإلمام أحمد وابن حبان والبٌهقً عن الحسن « بما كانوا عاملٌن
كل مولود ٌولد على الفطرة حتى ٌعرب عنه »: عنه به وفً رواٌة أخرى
رواه أبو داود والترمذي « ٌنصرانه أو ٌمجسانه لسانه فأبواه ٌهودانه أو
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والنسابً وابن ماجه والطبرانً عن األسود بن سرٌع، وفً رواٌة 
كل مولود ٌولد على الملة فأبواه ٌهودانه أو ٌنصرانه أو »:أخرى

                                                                      «.  ٌمجسانه
َوَما َخلَْقُت ﴿: ولما كان التوحٌد الخالص سر وجود الثقلٌن، قال هللا جل وعال

ْعُبُدونِ  ٌَ ْزٍ  َوَما أُِرٌُد أَن {56}اْلِجنَّ َواإْلِنَس إاِلَّ لِ ن رِّ  َما أُِرٌُد ِمْنهُم مِّ
ِة اْلَمتٌِنُ {57}ٌُْطِعُمونِ  اُ  ُذو اْلقُوَّ زَّ َ ُهَو الرَّ  57  –56: الذارٌات]﴾ {58} إِنَّ هللاَّ

ألنه ٌربط العبد –  ٌتبٌن من ذلك فضل هذا المٌثاق وزمانه ومكانه [58– 

بربه، فبه ٌولد كل مولود على فطرة اإلسالم، فقد أخرج مسلم عن عٌاض 
ٌقول »: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: بن حمار رضً هللا عنه قال

الشٌاطٌن فاجتالتهم عن دٌنهم  هللا إنً خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم
وأخرجه اإلمام أحمد وصححه األلبانً « وحرمت علٌهم ما أحللت لهم

                                                                          . وخرجه
وإذا تؤملت هذا المقام ووعٌت هذا الكالم فاعلم أن هللا جل وعال ٌنزل إلى 
سماء الدنٌا وٌدنو من الحجٌج عند هذه الكدى لٌباهً به مالبكته كما فً 

األحادٌث التً روتها عابشة وأبو هرٌرة وأنس بن مالك وجابر بن عبد هللا 
وابن عمر وؼٌرهم رضً هللا عنهم أجمعٌن، ومن هذه األحادٌث عن عابشة 

إن هللا ٌباهً بأهل »:رضً هللا عنها عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
السماء، ٌقول لهم ان روا إلى عبادي جاؤونً شعثا غبرا،  عرفات أهل

إذا كان ٌوم عرفة ٌنزل هللا إلى »: وفً رواٌة« أشهدكم أنً  د غفرت لهم
عبادي أتونً شعثا  ٌباهً بهم المالئكة، فٌقول ان روا إلى السماء الدنٌا

                        «.غبرا، من كل فج عمٌ ، أشهدكم أنً  د غفرت لهم

كما ٌكثر العتق من النار فً هذا الٌوم وٌخسؤ إبلٌس اللعٌن، وهذا كاؾ 
إن رسول هللا : إلبراز فضل ٌوم عرفة فعن عابشة رضً هللا عنها قالت

أن ٌعت  هللا عبدا من النار  ما من ٌوم أكثر من»: صلى هللا علٌه وسلم قال
ماذا : من ٌوم عرفة، فإنه لٌدنو عز وجل، ثم ٌباهً بكم المالئكة، فٌقول

فإنً أشهدكم أنً  د ، أراد هؤالء؟ ان روا إلى عبادي جاؤونً شعثا غبرا

 أخرجه مسلم فً باب فضل الحج والعمرة من كتاب الحج، «لهم غفرت

والنسابً فً باب ما ذكر فً ٌوم عرفة من كتاب المناسك من المجتبى وابن 
ماجه فً باب الدعاء بعرفة من كتاب المناسك والبٌهقً فً باب أفضل 

وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا . الدعاء من كتاب الحج
: أهل السماء فٌقول لهم إن هللا ٌباهً بأهل عرفات»: علٌه وسلم قال
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أخرجه أحمد والحاكم وابن « ان روا إلى عبادي هؤالء جاؤونً شعثا غبرا

خزٌمة وابن حبان والبٌهقً وأبو نعٌم فً الحلٌة وابن عبد البر فً التمهٌد 
وفً « فإنً أشهدكم أنً  د غفرت لهم»: وفً رواٌات، ٌقول هللا

«.                 له فإنً أشهدكم أنً  د غفرت لهم ولمن ٌدعون»:رواٌة  

قال رسول هللا صلى هللا علٌه : وعن ابن عمر رضً هللا عنهما قال
ٌخرج من بٌته لم ٌخط خطوة إال كتب هللا له بها  إن الحاج حٌن»:وسلم

حسنة وحط عنه بها خطٌئة فإذا و فوا بعرفات باهى هللا تعالى بهم مالئكته 

غفرت ذنوبهم وإن  ٌقول ان روا إلى عبادي أتونً شعثا غبرا أشهدكم أنً
كانت عدد  طر السماء ورمل عالج وإذا رمى الجمار لم ٌدر أحد ما له 

ٌوفٌه هللا تعالى ٌوم القٌامة وإذا حل  شعره فله بكل شعرة سقطت  حتى
القٌامة وإذا   ى آخر طوافه بالبٌت خرج من ذنوبه  من رأسه نور ٌوم

أخرجه ابن حبان فً صحٌحه والبزار فً مسنده «كٌوم ولدته أمه

                                .والطبرانً وحسنه المنذري والهٌثمً وؼٌرهما
فهذه الفطرة جعلت هذا الكون ال ٌنسجم وال ٌتناؼم إال بالتوحٌد الخالص 

وٌشمبز وٌتنافر بالشرك والكفر، قال تعالى مخبرا عما وقع لهذا الكون من 
اشمبزاز وانفصام عندما دعا النصارى للرحمن الواحد األحد الذي لم ٌلد 

ئاًا إِّداًا ﴿: ولم ٌولد ولدا ٌْ ْرَن ِمْنُه َوَتنَش ُّم {89}لََقْد ِجْئُتْم َش َتَفطَّ ٌَ َماَواُت   َتَكاُد السَّ
ْحَمِن َولَداًا {90}اأْلَْرُض َوَتِخرُّم اْلِجَبالُ َهّداًا  نَبِغً {91} أَن َدَعْوا لِلرَّ ٌَ  َوَما 

ِخَذ َولَداًا  تَّ ٌَ ْحَمِن أَن  َماَواِت َواأْلَْرِض إاِلَّ آتًِ {92}لِلرَّ  إِن ُكلُّم َمن فًِ السَّ
ْحَمِن َعْبداًا                                           [.93 إلى 89: مرٌم]﴾ {93}الرَّ

فً حٌن أخبر أن كل شًء فً هذا الكون ٌسبح بحمد ربه ولكن ال نفقه 
قُولُوَن إِذاًا الَّْبَتَغْوْا إِلَى ِذي ﴿:تسبٌحه، قال تعالى ٌَ  ُل لَّْو َكاَن َمَعُه آلَِهٌة َكَما 

قُولُوَن ُعلُّواًا َكبٌِراًا {42}اْلَعْرِ  َسبٌِالًا  ٌَ ا  ُح لَُه {43} ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّ  ُتَسبِّ
ُح بَِحْمَدِه  ٌَُسبِّ ٍء إاِلَّ  ًْ ن َش ْبُع َواألَْرُض َوَمن فٌِِهنَّ َوإِن مِّ َماَواُت السَّ السَّ

ُه َكاَن َحلٌِماًا َغفُوراًا   - 43 ،4: اإلسراء]﴾{44}َولَـِكن الَّ َتْفَقهُوَن َتْسبٌَِحهُْم إِنَّ

ُسوالًا أَِن اْعُبُدوْا هللّاَ َواْجَتنُِبوْا :وقال تعالى. [44 ٍة رَّ ﴿َولََقْد َبَعْثَنا فًِ ُكلِّ أُمَّ

اللَُة َفِسٌُروْا فًِ  ِه ال َّ ٌْ ْن َحقَّْت َعلَ ْن َهَدى هللّاُ َوِمْنهُم مَّ اُغوَت َفِمْنهُم مَّ الطَّ
بٌِن َف َكاَن َعا َِبُة اْلُمَكذِّ ٌْ                         [.36:النحل]﴾األَْرِض َفانُ ُروْا َك

ولما كانت هذه األٌام العشر تساعد على تناؼم الكون وانسجامه بالذكر 
لبٌك اللهم لبٌك، لبٌك ال شرٌك لك لبٌك، إن »والتوحٌد وتلبٌة الحجٌج 

كانت نفحات هللا تتنزل، ورحمته « الحمد والنعمة لك والملك، ال شرٌك لك
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تؽمر عباده، فعلٌنا أن نتعرض لهذه النفحات بالذكر والتوحٌد وتوظٌؾ 
.          األوقات بالباقٌات الصالحات، فالحمد هلل الذي بنعمه تتم الصالحات  

ولكن هذا المٌثاق الذي أخذه هللا علٌنا ٌوم عرفة لم ٌقتصر على قوله جل 
﴾ وإنما تجاوز هذا اإلقرار بلى﴿: ﴾ وإقرارنا له قابلٌنبربكم؟ ألست﴿: وعال

ا ﴿: والتقرٌر إلى التنبٌه والتحذٌر لقوله جل وعال اَمِة إِنَّ ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ أن َتقُولُوْا 
ا َعْن َهَذا َغافِلٌِنَ  ةًا { 172}ُكنَّ ٌَّ ا ُذرِّ َما أَْشَرَك آَباُؤَنا ِمن َ ْبلُ َوُكنَّ أَْو َتقُولُوْا إِنَّ

ن َبْعِدِهْم أََفُتْهلُِكَنا بَِما َفَعلَ اْلُمْبِطلُونَ   فهذا التنبٌه وهذا {األعراؾ}﴾{173}مِّ

ٌولد على فطرة – كل إنسان كما تقدم – التحذٌر ٌفٌدان أوال أن اإلنسان 
اإلسالم أٌنما ولد سواء ولد فً الشرق أو الؽرب، فً بالد اإلسالم أم فً 

بالد الكفر، فً الشمال أو الجنوب، فً إفرٌقٌا أو آسٌا أو أوروبا أو أمرٌكا 
ثم ٌؤتً دور التكوٌن والتؤطٌر، فؤبواه ٌهودانه أو ٌنصرانه أو ... إلخ

                                                                           .ٌمجسانه
وقد ذهب بعض المفسرٌن انطالقا من هذا المٌثاق، إلى القول بؤن هللا جل 

وعال كان بإمكانه أن ال ٌرسل رسوال بعد هذا المٌثاق الذي أخذه على عباده 
وهم ال ٌزالون فً عالم الؽٌب وعالم الذر إال أنه رحمة بعباده ورأفة بهم 
كان كلما زاؼت األمم وحادت عن الجادة بسبب تراكم البدع واالنحرافات 

أرسل إلٌهم رسوال ٌذكرهم بهذا المٌثاق وٌعٌدهم إلى الطرٌق المستقٌم، وقد 
جاءت آي الذكر الحكٌم تبرز أن الرسل والرساالت إنما هً تذكرة، بشارة 

َك اْلقُْرآَن {1}طه﴿: ونذارة، قال هللا جل وعال فً سورة طه ٌْ  َما أَنَزْلَنا َعلَ
ْخَشى{2}لَِتْشَقى ٌَ َماَواِت {3} إاِلَّ َتْذِكَرةًا لَِّمن  ْن َخلََ  اأْلَْرَض َوالسَّ مَّ  َتنِزٌالًا مِّ
ْحَمُن َعلَى اْلَعْرِ  اْسَتَوى{4}اْلُعلَى وقال فً سورة  [1،5: طه]﴾ {5} الرَّ
قٌِنَ ﴿: الحاقة ُه لََتْذِكَرةٌ لِّْلُمتَّ نَّ َهِذِه َتْذِكَرةٌ َفَمن ﴿إ: وقال تعالى [48:الحاقة]﴾ َوإِنَّ

ِه َسبٌِالًا  َخَذ إِلَى َربِّ َها ﴿: وقال فً سورة عبس [19:المزمل]﴾ َشاء اتَّ َكالَّ إِنَّ
َوبِاْلَح ِّ أَنَزْلَناهُ ﴿: وقال جل من قابل فً سورة اإلسراء [11:عبس]﴾ َتْذِكَرةٌ 

راًا َوَنِذٌراًا  وقال تعالى فً  [105:اآلٌة]﴾ َوبِاْلَح ِّ َنَزلَ َوَما أَْرَسْلَناَك إاِلَّ ُمَبشِّ
ُكوَن لِْلَعالَِمٌَن َنِذٌراًا : سورة الفرقان ٌَ لَ اْلفُْرَ اَن َعلَى َعْبِدِه لِ ﴾ َتَباَرَك الَِّذي َنزَّ

راًا َوَنِذٌراًا ﴿: وقال [1: اآلٌة] : وقال تعالى [56: اآلٌة]﴾ َوَما أَْرَسْلَناَك إاِلَّ ُمَبشِّ
راًا َوَنِذٌراًا ﴿ ا أَْرَسْلَناَك َشاِهداًا َوُمَبشِّ ًُّم إِنَّ بِ َها النَّ ٌُّم ا أَ ِ بِإِْذنِِه {45}ٌَ  َوَداِعٌاًا إِلَى هللاَّ

نٌِراًا  اِس َبِشٌراًا {46}َوِسَراجاًا مُّم َوَما أَْرَسْلَناَك إاِلَّ َكافَّةًا لِّلنَّ ِر اْلُمْؤِمنٌَِن بِأَنَّ  َوَبشِّ
ِ َفْ الًا َكبٌِراًا  َن هللاَّ وقال   [47 - 46 – 45: األحزاب] ﴾{47}َوَنِذٌراًا  لَهُم مِّ
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اِس َبِشٌراًا َوَنِذٌراًا ﴿: تعالى فً سورة سبؤ : اآلٌة]﴾ َوَما أَْرَسْلَناَك إاِلَّ َكافَّةًا لِّلنَّ
ٍة إاِلَّ خاَل فٌَِها َنِذٌرٌ ﴿:وقال تعالى [28 ْن أُمَّ           .  إلخ..[24: فاطر]﴾ َوإِن مِّ

واآلٌات المبٌنة لهذا المٌثاق والمإكدة بؤن جمٌع الرساالت السماوٌة إنما 
جاءت مذكرة ومإكدة علٌه تدور حول فحواه لذلك كانت كلها نذارة وبشارة 

أف ل الدعاء ٌوم عرفة وأف ل ما »:وقد ثبت أنه صلى هللا علٌه وسلم قال
له، له الملك وله  ال إله إال هللا وحده ال شرٌك:  لته أنا والنبٌئون من  بلً

أخرجه أحمد ومسلم والبٌهقً واللفظ « الحمد وهو على كل شًء  دٌر

ْحَمِن {1}حم﴿: لمسلم، وقال جل وعال فً سورة فصلت َن الرَّ  َتنِزٌلٌ مِّ
ِحٌمِ  ْعلَُمونَ {2}الرَّ ٌَ اًا لَِّقْوٍم  ٌّ اُتُه  ُْرآناًا َعَربِ ٌَ لَْت آ  َبِشٌراًا َوَنِذٌراًا {3} ِكَتاٌب فُصِّ

ْسَمُعونَ  ٌَ [                             4 إلى 1 ]﴾{4}َفأَْعَرَض أَْكَثُرُهْم َفهُْم اَل   
راًا َوَنِذٌراًا ﴿:وقال جل وعال فً سورة الفتح ا أَْرَسْلَناَك َشاِهداًا َوُمَبشِّ  {8}إِنَّ

ُحوهُ ُبْكَرةًا َوأَِصٌالًا  ُروهُ َوُتَو ُِّروهُ َوُتَسبِّ ِ َوَرُسولِِه َوُتَعزِّ ﴾ {9}لُِتْؤِمُنوا بِاّللَّ

                                                                    [.9 – 8: الفتح]
وهكذا ٌتبٌن من خالل آي الذكر الحكٌم أساس هذا المٌثاق القدٌم لمن هداهم 

هللا للنهج القوٌم والصراط المستقٌم وخاصة فً موسم الحج الكرٌم وأٌام 
                                                                     .الذكر الحكٌم 

أُْتوَك ِرَجاالًا َوَعلَى ُكلِّ ﴿: قال تعالى فً سورة الحج ٌَ اِس بِاْلَحجِّ  ن فًِ النَّ َوأَذِّ
أْتٌَِن ِمن ُكلِّ َفجٍّج َعِمٌ ٍ  ٌَ ِ {27}َ اِمٍر  ْذُكُروا اْسَم هللاَّ ٌَ ْشَهُدوا َمَنافَِع لَهُْم َو ٌَ  لِ

ن َبِهٌَمِة اأْلَْنَعاِم َفُكلُوا ِمْنَها َوأَْطِعُموا  ْعلُوَماٍت َعلَى َما َرَزَ هُم مِّ اٍم مَّ ٌَّ فًِ أَ
ِت {28}اْلَبائَِس اْلَفقٌِرَ  ٌْ فُوا بِاْلَب وَّ طَّ ٌَ ٌُوفُوا ُنُذوَرُهْم َوْل ْقُ وا َتَفَثهُْم َوْل ٌَ  ُثمَّ ْل

ِه َوأُِحلَّْت لَُكُم {29}اْلَعتٌِ ِ  ٌر لَُّه ِعنَد َربِّ ٌْ ِ َفهَُو َخ ْم ُحُرَماِت هللاَّ ٌَُع ِّ  َذلَِك َوَمن 
ْجَس ِمَن اأْلَْوَثاِن َواْجَتنُِبوا َ ْولَ  ُكْم َفاْجَتنُِبوا الرِّ ٌْ ٌُْتلَى َعلَ اأْلَْنَعاُم إاِلَّ َما 

ورِ  َما َخرَّ ِمَن {30}الزُّم ِ َفَكأَنَّ ٌُْشِرْك بِاّللَّ َر ُمْشِرِكٌَن بِِه َوَمن  ٌْ ِ َغ  ُحَنَفاء ّلِلَّ
ٌُح فًِ َمَكاٍن َسِحٌ ٍ  ُر أَْو َتْهِوي بِِه الرِّ ٌْ َماء َفَتْخَطفُُه الطَّ  َذلَِك َوَمن {31}السَّ

َها ِمن َتْقَوى اْلقُلُوبِ  ِ َفإِنَّ ْم َشَعائَِر هللاَّ ى {32}ٌَُع ِّ َسّمًا  لَُكْم فٌَِها َمَنافُِع إِلَى أََجٍل مُّم
ِت اْلَعتٌِ ِ  ٌْ ِ {33}ُثمَّ َمِحلُّمَها إِلَى اْلَب ْذُكُروا اْسَم هللاَّ ٌَ ٍة َجَعْلَنا َمنَسكاًا لِ  َولُِكلِّ أُمَّ

ِر  ن َبِهٌَمِة اأْلَْنَعاِم َفإِلَهُُكْم إِلٌَه َواِحٌد َفلَُه أَْسلُِموا َوَبشِّ َعلَى َما َرَزَ هُم مِّ
ابِِرٌَن َعلَى َما أََصاَبهُْم { 34}اْلُمْخبِتٌِنَ  ُ َوِجلَْت  ُلُوُبهُْم َوالصَّ الَِّذٌَن إَِذا ُذِكَر هللاَّ

ٌُنفِقُونَ  ا َرَزْ َناُهْم  اَلِة َوِممَّ ن َشَعائِِر {35}َواْلُمقٌِِمً الصَّ  َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها لَُكم مِّ
َها َصَوافَّ َفإَِذا َوَجَبْت ُجُنوُبَها َفُكلُوا  ٌْ ِ َعلَ ٌر َفاْذُكُروا اْسَم هللاَّ ٌْ ِ لَُكْم فٌَِها َخ هللاَّ

ْرَناَها لَُكْم لََعلَُّكْم َتْشُكُرونَ   لَن {36}ِمْنَها َوأَْطِعُموا اْلَقانَِع َواْلُمْعَترَّ َكَذلَِك َسخَّ
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َرَها لَُكْم  ْقَوى ِمنُكْم َكَذلَِك َسخَّ َنالُُه التَّ ٌَ َ لُُحوُمَها َواَل ِدَماُؤَها َولَِكن  َنالَ هللاَّ ٌَ
ِر اْلُمْحِسنٌِنَ  َ َعلَى َما َهَداُكْم َوَبشِّ ُروا هللاَّ ٌَُدافُِع َعِن الَِّذٌَن {37}لُِتَكبِّ  َ  إِنَّ هللاَّ

اٍن َكفُورٍ  ٌُِحبُّم ُكلَّ َخوَّ َ اَل                   [. 38إلى27: الحج] ﴾{38}آَمُنوا إِنَّ هللاَّ

إن هذه اآلٌات الكرٌمة تبرز المؽزى من الحج وفضل هذه األٌام المعلومات 
والتمجٌد وتعظٌم هللا الواحد األحد، وكل الحناجر  حٌث التوحٌد والذكر

لبٌك، لبٌك ال شرٌك لك لبٌك، إن الحمد  لبٌك اللهم»تدوي بالتلبٌة والتوحٌد 
طٌلة جل هذه األٌام  وخاصة أٌام الثامن « والنعمة لك والملك ال شرٌك لك

والتاسع والعاشر ثم األٌام المعدودات وهً أٌام التشرٌق بمنى، وقد بٌن ذلك 
قُوْا هللّاَ َواْعلَُموْا أَنَّ هللّاَ َشِدٌُد ﴿:أٌضا فً سورة البقرة قابال جل وعال َواتَّ

ْعلُوَماٌت َفَمن َفَرَض فٌِِهنَّ اْلَحجَّ َفالَ َرَفَث َوالَ {196}اْلِعَقابِ   اْلَحجُّم أَْشهٌُر مَّ
َر  ٌْ ُدوْا َفإِنَّ َخ ْعلَْمُه هللّاُ َوَتَزوَّ ٌَ ٍر  ٌْ فُُسوَ  َوالَ ِجَدالَ فًِ اْلَحجِّ َوَما َتْفَعلُوْا ِمْن َخ

ا أُْولًِ األَْلَبابِ  ٌَ قُوِن  ْقَوى َواتَّ اِد التَّ ُكْم ُجَناٌح أَن َتْبَتُغوْا {197}الزَّ ٌْ َس َعلَ ٌْ  لَ
ْن َعَرَفاٍت َفاْذُكُروْا هللّاَ ِعنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم  ُكْم َفإَِذا أََفْ ُتم مِّ بِّ ن رَّ َفْ الًا مِّ

ن َ ْبلِِه لَِمَن ال َّ لٌِّنَ   ُثمَّ أَفٌُِ وْا ِمْن {198}َواْذُكُروهُ َكَما َهَداُكْم َوإِن ُكنُتم مِّ
ِحٌمٌ  اُس َواْسَتْغفُِروْا هللّاَ إِنَّ هللّاَ َغفُوٌر رَّ ُث أََفاَض النَّ ٌْ ُتم  {199}َح ٌْ َفإَِذا َ َ 

َنا  قُولُ َربَّ ٌَ اِس َمن  َناِسَكُكْم َفاْذُكُروْا هللّاَ َكِذْكِرُكْم آَباءُكْم أَْو أََشدَّ ِذْكراًا َفِمَن النَّ مَّ

ا َوَما لَُه فًِ ااِخَرِة ِمْن َخالَ ٍ  ٌَ ْن َنا آتَِنا {200}آتَِنا فًِ الدُّم قُولُ َربَّ ٌَ ن   ِوِمْنهُم مَّ
ارِ  ا َحَسَنةًا َوفًِ ااِخَرِة َحَسَنةًا َو َِنا َعَذاَب النَّ ٌَ ْن  أُولَـئَِك لَهُْم {201}فًِ الدُّم

ا َكَسُبوْا َوهللّاُ َسِرٌُع اْلِحَسابِ  مَّ ْعُدوَداٍت {202}َنِصٌٌب مِّ اٍم مَّ ٌَّ  َواْذُكُروْا هللّاَ فًِ أَ
قُوْا  َقى َواتَّ ِه لَِمِن اتَّ ٌْ َر َفال إِْثَم َعلَ ِه َوَمن َتأَخَّ ٌْ ِن َفالَ إِْثَم َعلَ ٌْ ْوَم ٌَ لَ فًِ  َفَمن َتَعجَّ

ِه ُتْحَشُرونَ  ٌْ ُكْم إِلَ                      [.203 إلى 196: البقرة]﴾ {203}هللّاَ َواْعلَُموا أَنَّ

 ألن عرفة هو المكان ذلكفكان الوقوؾ بعرفة ٌتحتم علٌه صحة الحج و
الذي تعارؾ عنده جدنا آدم مع جدتنا حواء بعد هبوطهما من الجنة فكؤن 

عرفة أول نقطة أرضٌة أو محطة أرضٌة ٌصل إلٌها أول وفد أو فوج من 
را ذراها ذرٌته وذأهل الجنة آدم وحواء فؤخذ هللا جل وعال من ظهر آدم 

، قال الشوكانً فً تفسٌره [واللفظ من عند المفسرٌن]كما ٌؤخذ المشط الشعر

بعد ما نقل عن ابن عمر رضً هللا عنهما أن هللا جل وعال "  فتح القدٌر"
وأخرج عبد بن حمٌد : "رٌته كما ٌؤخذ المشط الشعر، قالذأخذ من ظهر آدم 

والحكٌم الترمذي فً نوادر األصول والطبرانً وأبو الشٌخ فً العظمة 
وابن مردوٌه عن أبً أمامة ٍرضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه 

لما خلق هللا الخلق وقضى القضٌة وأخذ مٌثاق النبٌبٌن :"وآله وسلم قال
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وعرشه على الماء، فؤخذ  أهل الٌمٌن بٌمٌنه وأخذ  أهل الشمال بٌده 
أصحاب الٌمٌن، فاستجابوا له، : األخرى وكلتا ٌدي الرحمن ٌمٌن، فقال

الحدٌث، ثم أشهدنا " ألست بربكم: لبٌك ربنا وسعدٌك، قال: فقالوا
" الجامع الصحٌح"فقد جاء فً" بلى شهدنا: "قلنا جمٌعا" ألست بربكم؟:"قابال

لجالل الدٌن السٌوطً وهو فً تفسٌر ابن كثٌر عن أحمد بن حنبل فً 
مسنده عن ابن عباس رضً هللا عنهما عن النبً صلى هللا علٌه وسلم 

إن هللا أخذ المٌثاق من ظهر آدم علٌه السالم بنعمان ٌوم عرفة فؤخرج :"قال

: ألست بربكم؟ قالوا:"رها فنثرها بٌن ٌدٌه ثم كلهم قبال، قالذرٌة ذمن صلبه 
إلى ..بلى شهدنا، أن تقولوا ٌوم القٌامة إنا كنا عن هذا ؼافلٌن أو تقولوا

رواه النسابً وابن جرٌر وابن أبً حاتم، وصحح ابن أبً " المبطلون..قوله
حاتم وقفه، والحاكم رفعه ووافقه األلبانً فً تصحٌح المرفوع، فوقوفنا 

بعرفة ونحن نتفكر فً ملكوت السماوات واألرض ونبتهل إلى هللا بجمٌع 
االبتهاالت، ونسؤله الجنة ونستعٌذ  من النار، وقد جاء فً الحدٌث الصحٌح 

 ذاللهم ارزقه إٌاي ومن  استعا: أنه من سؤل الجنة  ثالث مرات، قالت الجنة
                             .اللهم أعذه منً: من النار ثالث مرات  قالت النار

– كما جاء فً الحدٌث الصحٌح الصرٌح الذي روته عابشة رضً هللا عنها 
ِ ُمْلُك }:عند قوله جل وعال فً سورة آل عمران- كما فً كتب التفسٌر َوّلِلّ

ٍء َ ِدٌرٌ  ًْ َماَواِت َواألَْرِض َوهللّاُ َعلََى ُكلِّ َش َماَواِت {189}السَّ  إِنَّ فًِ َخْلِ  السَّ
ُْولًِ األْلَبابِ  اٍت ألِّ ٌَ َهاِر ا ِل َوالنَّ ٌْ ْذُكُروَن {190}َواألَْرِض َواْختِالَِف اللَّ ٌَ  الَِّذٌَن 

َماَواِت َواألَْرِض  ُروَن فًِ َخْلِ  السَّ َتَفكَّ ٌَ اماًا َو ُُعوداًا َوَعلََى ُجُنوبِِهْم َو ٌَ هللّاَ  ِ
ارِ  َنا َما َخلَْقَت َهذا َباِطالًا ُسْبَحاَنَك َفقَِنا َعَذاَب النَّ َك َمن ُتْدِخِل {191}َربَّ َنا إِنَّ  َربَّ

الِِمٌَن ِمْن أَنَصارٍ  َتُه َوَما لِل َّ ٌْ اَر َفَقْد أَْخَز َنا َسِمْعَنا ُمَناِدٌاًا {192}النَّ َنا إِنَّ بَّ  رَّ
َئاتَِنا  ٌِّ ا َس َنا َفاْغفِْر لََنا ُذُنوَبَنا َوَكفِّْر َعنَّ ا َربَّ ُكْم َف َمنَّ ٌَُناِدي لِإِلٌَماِن أَْن آِمُنوْا بَِربِّ

ْوَم {193}َوَتَوفََّنا َمَع األْبَرارِ  ٌَ َنا َعلَى ُرُسلَِك َوالَ ُتْخِزَنا  َنا َوآتَِنا َما َوَعدتَّ  َربَّ
َك الَ ُتْخلُِف اْلِمٌَعادَ  اَمِة إِنَّ ٌَ هُْم أَنًِّ الَ أُِ ٌُع َعَملَ {194}اْلقِ  َفاْسَتَجاَب لَهُْم َربُّم

ن َبْعٍض َفالَِّذٌَن َهاَجُروْا َوأُْخِرُجوْا ِمن  ن َذَكٍر أَْو أُنَثى َبْعُ ُكم مِّ نُكم مِّ َعاِمٍل مِّ

هُْم  َئاتِِهْم َوألُْدِخلَنَّ ٌِّ اِرِهْم َوأُوُذوْا فًِ َسبٌِلًِ َوَ اَتلُوْا َو ُتِلُوْا ألَُكفَِّرنَّ َعْنهُْم َس ٌَ ِد
ن ِعنِد هللّاِ َوهللّاُ ِعنَدهُ ُحْسُن  اٍت َتْجِري ِمن َتْحتَِها األَْنَهاُر َثَواباًا مِّ َجنَّ

َوابِ  فقد نقلت عن رسول هللا صلى هللا علٌه   [195 إلى189من  ]{{195}الثَّ

ٌعنً هذه اآلٌات – الحدٌث " وٌل لمن قرأها ولم ٌتفكر فٌها: "وسلم أنه قال
َماَواِت َواألَْرِض }: كما قال جل وعال-  َوَكَذلَِك ُنِري إِْبَراِهٌَم َملَُكوَت السَّ
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ُكوَن ِمَن اْلُمو ِنٌِنَ  ٌَ أي نبٌن له :"قال ابن كثٌر فً تفسٌره [75: األنعام] {َولِ

وجه الداللة فً نظره إلى خلقهما، على وحدانٌة هللا عز وجل، فً ملكه 
 ُِل انُ ُروْا َماَذا فًِ }:وخلقه، وأنه ال إله ؼٌره وال رب سواه، كقوله تعالى

َماَواِت َواألَْرِض  َماَواِت َواألَْرِض }:وقوله {السَّ نُ ُروْا فًِ َملَُكوِت السَّ ٌَ { أََولَْم 

َشؤْ  َماِء َواأْلَْرِض إِن نَّ َن السَّ ِدٌِهْم َوَما َخْلَفهُم مِّ ٌْ َن أَ ٌْ َرْوا إِلَى َما َب ٌَ وقال أََفلَْم 
ًة لُِّكلِّ  ٌَ َماِء إِنَّ فًِ َذلَِك آَل َن السَّ ِهْم ِكَسفاً مِّ ٌْ َنْخِسْؾ بِِهُم اأْلَْرَض أَْو ُنْسقِْط َعلَ

نٌِبٍ  وقٌل المراد بملكوتهما ":"فتح القدٌر"وقال الشوكانً فً" {َعْبٍد مُّم

 ونوفقه لمعرفته بطرٌق االستدالل التً ذلكأي نرٌه : الربوبٌة واإللهٌة
             .  من التفاسٌر التً تدل على عظمة الموقؾذلكإلى ؼٌر " سلكها

فإذا تؤملت هذا المقام ووعٌت فضل هذا الكالم فاعلم أن هللا جل وعال ٌنزل 
إلى سماء الدنٌا وٌدنو من الحجٌج عند تلك الكدى لٌباهً بالحجٌج مالبكته 
كما فً األحادٌث التً روتها عابشة وأبو هرٌرة وأنس بن مالك وجابر بن 

عبد هللا وابن عمر رضً هللا عنهم جمٌعا وفٌها أن رسول هللا صلى هللا 
إن هللا ٌباهً بؤهل عرفات أهل السماء، ٌقول لهم انظروا :"علٌه وسلم قال

ا ذإ:"وفً رواٌة" إلى عبادي جاإونً شعثا ؼبرا، أشهدكم أنً قد ؼفرت لهم
: كان ٌوم عرفة ٌنزل هللا إلى السماء الدنٌا ٌباهً بهم المالبكة، فٌقول

انظروا إلى عبادي أتونً شعثا ؼبرا من كل فج عمٌق، أشهدتكم أنً قد 
واألحادٌث فً الباب كثٌرة ٌعضد بعضها البعض مع أن " ؼفرت لهم

بعضها صحٌح صرٌح وهنا نتؤكد من أن ٌوم عرفة ٌوم عظٌم عند هللا، ٌوم 
مشهود تشهده المالبكة، بل ٌوم مباهاة مع المالبكة الكرام التً ال تعصً هللا 

أبدا ولذلك كان المقال فً هذا المقام  ٌقتصر على الكلمة الطٌبة، فحوى 
جمٌع الرساالت السماوٌة، فقد جاء فً الحدٌث الصحٌح أنه صلى هللا علٌه 

: أفضل الدعاء ٌوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبٌبون من قبلً: "وسلم قال
ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له، له الملك وله الحمد، ٌحًٌ وٌمٌت وهو 

                     .رواه أحمد ومسلم والبٌهقً وؼٌرهم" على كل شًء قدٌر
فبهذه الكلمة الطٌبة ٌتبدل المكان السٌا إلى مكان جنً األرباح األخروٌة 

والدرجات العلوٌة، نعم، لقد جعل هللا ورسوله من دعاء عرفة سلوكا نابضا 
باإلٌمان الحً قاهرا ألماكن الشر، فبالرؼم من أن الحدٌث الذي رواه مسلم 

خٌر األماكن المساجد وشر :"وأحمد عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال
فقد جاء فً الحدٌث الذي رواه الترمذي والحاكم " األماكن األسواق

ال إله إال : من قال عند دخول السوق:"وصححاه أنه صلى هللا علٌه وسلم قال
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هللا وحده ال شرٌك  له، له الملك وله الحمد، ٌحًٌ وٌمٌت وهو حً ال 
ٌموت بٌده الخٌر وهو على كل شًء قدٌر، كتبت له ألؾ ألؾ حسنة، 

الحدٌث وإن كان ٌضعؾ ٌبٌن فضل التوحٌد " وحطت عنه ألؾ ألؾ سٌبة
الخالص لوجه هللا تعالى حٌث جاءت الرسل تترى على فترة من الرسل 

                      . لترشد إلٌه األولٌن واآلخرٌن، ال إله إال هللا الحً القٌوم
َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ }:ولما كان التوحٌد سر وجود الثقلٌن، قال جل وعال

 َ ٌُْطِعُموِن، إِنَّ هللاَّ ْزٍ  َوَما أُِرٌُد أَن  ن رِّ ْعُبُدوِن، َما أُِرٌُد ِمْنهُم مِّ ٌَ َواإْلِنَس إاِلَّ لِ

ِة اْلَمتٌِنُ  اُ  ُذو اْلقُوَّ زَّ عندبذ ٌتبٌن فضل عرفة ألنه مكان ربط العبد  {ُهَو الرَّ

بربه، مكان المٌثاق الذي أخذه هللا علٌنا ونحن ما نزال فً عالم الذر 
واألرواح، فؤصبح بهذا المٌثاق ٌولد كل مولود على فطرة اإلٌمان، وفً 

قال : الحدٌث الذي أخرجه مسلم عن عٌاض بن حمار رضً هللا عنه قال
ٌقول هللا إنً خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم :"رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

وأخرجه أحمد " الشٌاطٌن فاجتالتهم عن دٌنهم وحرمت علٌهم ما أحللت لهم
                                                               .  وصححه األلبانً

وقبل تقدٌم األحكام الشرعٌة نرى من الضروري التنبٌه على بعض البدع 
الشابعة وقد تصل أحٌانا إلى درجة الكفر علما بؤنه توجد بدع شركٌة وبدع 

ؼٌر شركٌة وهً األكثر لكنها إذا تراكمت أدت فً آخر المطاؾ إلى 
                                      :الشرك والعٌاذ باهلل، ومن هذه البدع نذكر

هذه البدع قد تفسد العمل إذا وصلت درجة الشرك كما أنها قد : البدع العامة

تفسده وإن لم تصل إلى درجة الشرك، فقد جاءت أحادٌث صرٌحة صحٌحة 
تنبه على ذلك، منها على سبٌل المثال ال الحصر، ما فً الحدٌث القدسً، 

أنا أغنى :"قال هللا تعالى فٌما ٌروٌه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن ربه
" الشركاء عن الشرك من عمل عمال أشرك فٌه معً غٌري تركته وشركه

رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن منٌع والحارث وؼٌرهم بؤلفاظ متقاربة 
من :"ومنها" من عمل عمال أشرك فٌه معً ؼٌري فؤنا برٌا منه: "منها

وهذا ٌعنً أنه ال ٌتقبل منه، "عمل عمال أشرك فٌه معً ؼٌري فهو له كله

هذا فٌما ٌخص بإشراك هللا مع أنداد فً العبادة، وأما ما ورد فً األعمال 
وحسنه " الترؼٌب والترهٌب"البدعٌة فمنها ما أخرجه الحافظ المنذري فً 

قال رسول هللا صلى هللا علٌه : عن أنس بن مالك رضً هللا عنه قال
وقال " إن هللا حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى ٌدع بدعته:"وسلم

رواه الطبرانً وإسناده حسن، ورواه ابن ماجه وابن أبً عاصم فً كتاب 
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أبى :"السنة من حدٌث ابن عباس بلفظ قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
ورواه أٌضا من حدٌث " هللا أن ٌقبل عمل صاحب بدعة حتى ٌدع بدعته
ال ٌقبل هللا لصاحب بدعة :"حذٌفة بلفظ قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

صوما، وال صالة، وال حجا، وال عمرة، وال جهادا، وال صرفا، وال عدال، 
وأخرج أٌضا عن عبد هللا " ٌخرج من اإلسالم كما ٌخرج الشعر من العجٌن

لكل : "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: بن عمر رضً هللا عنهما قال
عمل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتً فقد اهتدى، ومن 

رواه ابن أبً عاصم وابن حبان " كانت فترته إلى ؼٌر ذلك فقد هلك
َ الُوْا َكلَِمَة اْلُكْفِر َوَكَفُروْا َبْعَد }: وصححها األلبانً، وقال هللا جل وعال

َنالُواْ  ٌَ وْا بَِما لَْم  ا }:وقال جل وعال [74: التوبة] {إِْسالَِمِهْم َوَهمُّم َما ُكنَّ إِنَّ
اتِِه َوَرُسولِِه ُكنُتْم َتْسَتْهِزُئوَن الَ َتْعَتِذُروْا َ ْد  ٌَ َنُخوُض َوَنْلَعُب  ُلْ أَبِاّلّلِ َوآ

ولذلك ذهب العلماء إلى القول بؤن  [66و65: التوبة]{َكَفْرُتم َبْعَد إٌَِمانُِكمْ 

:    ال ٌتقبلها هللا إال إذا توفرت فٌها ثالثة شروط هً– أي عبادة – العبادة   
لَئِْن أَْشَرْكَت }: أن تكون نابعة من مسلم صحٌح العقٌدة لقوله جل وعال/ 1

ْحَبَطنَّ َعَملَُك َولََتُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِرٌنَ  ٌَ                          [ 65: الزمر]{لَ

أن تكون موافقة لشرع هللا ألن هللا ال ٌعبد إال بما شرع، فالعبادة / 2 

توقٌفٌة، وقد جاء فً حدٌث عابشة رضً هللا عنها عن النبً صلى هللا علٌه 
متفق علٌه وفً رواٌة " من أحدث فً أمرنا ما لٌس منه فهو رد:"وسلم قال

أي مردود علٌه وقد صح " من عمل عمال لٌس علٌه أمرنا فهو رد: "لمسلم
خذوا عنً : "عنه صلى هللا علٌه وسلم ـ كما هو فً رواٌة البخاري

                                                                          "مناسككم
أن ٌكون من ٌإدي العبادة بعٌدا عن جمٌع أنواع أمراض القلوب من /3

كما – لقوله صلى هللا علٌه وسلم ..رٌاء ومراءاة وتسمٌع وعجب وحسد الخ
" من سمع، سمع هللا به،ومن ٌراء،ٌراء هللا به:"فً حدٌث جندب بن عبد هللا

إن : "سمعت رسول هللا علٌه وسلم ٌقول:متفق علٌه،وعن أبً هرٌرة قال
 نعمه فعرفه   فؤتً بهأول الناس ٌقضى ٌوم القٌامة علٌه رجل استشهد

كذبت ولكنك : فعرفها،قال فما عملت فٌها؟قال قاتلت فٌك حتى استشهدت،قال
قاتلت لكً ٌقال هو جرٌا فقد قٌل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقً 

فً النار،ورجل تعلم العلم وعلمه،وقرأ القرآن فؤتً به فعرفه نعمه فعرفها، 
كذبت :تعلمت العلم وعلمته،وقرأت فٌك القرآن،قال:قال فما عملت فٌها؟قال

ولكن تعلمت لٌقال عالم وقرأت القرآن لٌقال قارئ، فقد قٌل ثم أمر به 
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فسحب على وجهه حتى ألقً فً النار،ورجل وسع هللا علٌه وأعطاه من 
ما : أصناؾ المال فؤتً به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فٌها؟ قال

كذبت ولكن : تركت من سبٌل ٌجب أن ٌنفق فٌها إال أنفقت فٌها لك،قال
فعلت لٌقال هو جواد فقد قٌل،ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقً فً 

أخرجه مسلم والنسابً والترمذي وحسنه وابن حبان فً صحٌحه، "النار
ْكَرى َتنَفُع }:ولما كانت هذه تذكرة،وقد قال هللا جل وعال ْر َفإِنَّ الذِّ َوَذكِّ

َخاُف }:وقال جال وعال[55:الذارٌات]{اْلُمْؤِمنٌِنَ  ٌَ ْر بِاْلقُْرآِن َمن  َفَذكِّ

من دعا إلى هدى فله :"وقال الرسول صلى هللا علٌه وسلم[45:ق]{َوِعٌدِ 

أجره وأجر من عمل به دون أن ٌنقص ذلك من أجورهم شٌبا ومن دعا إلى 
ضاللة فعلٌه وزرها ووزر من عمل بها دون أن ٌنقص ذلك من أوزارهم 

كل "أفضل عباد هللا أنفعهم للناس: "رواه مسلم وؼٌرهم وفً الحدٌث"شٌبا
  هًذلك دفعنا فً هذه النقلة إلى التنبٌه إلى بدع شابعة خطٌرة تتعلق بالعقٌدة

قال : [هل هذه بدعة أم شرك؟: المالحظة] اإلٌمان بالجبت والطاغوت/1 
ُسوالًا أَِن اْعُبُدوْا هللّاَ }: جل وعال فً سورة النحل ٍة رَّ َولََقْد َبَعْثَنا فًِ ُكلِّ أُمَّ

اللَُة  ِه ال َّ ٌْ ْن َحقَّْت َعلَ ْن َهَدى هللّاُ َوِمْنهُم مَّ اُغوَت َفِمْنهُم مَّ َواْجَتنُِبوْا الطَّ
بٌِنَ  َف َكاَن َعا َِبُة اْلُمَكذِّ ٌْ وأنواع  [26: اآلٌة]{َفِسٌُروْا فًِ األَْرِض َفانُ ُروْا َك

قوله  الطواؼٌت كثٌرة وهم شٌاطٌن اإلنس والجن، وجاء فً سورة النساء
ٌُْؤِمُنوَن بِاْلِجْبِت }:تعالى َن اْلِكَتاِب  أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذٌَن أُوُتوْا َنِصٌباًا مِّ

قُولُوَن لِلَِّذٌَن َكَفُروْا َهُؤالء أَْهَدى ِمَن الَِّذٌَن آَمُنوْا  ٌَ اُغوِت َو َوالطَّ
: وأنواع الطواؼٌت كثٌرة فٌدخل فٌها جمٌع أنواع الشرك [51: اآلٌة]{َسبٌِالًا 

كؤن تجعل هلل ندا وقد خلقك، وكؤن تظن بفضل القوانٌن الوضعٌة على شرع 
هللا، وتظن بعدم صالحٌة شرع هللا أو عدم مالءمته مع العصر، ومنها 
اإلٌمان بالسحر والتردد على أصحابه، واالستهزاء بالقرآن والحدٌث 

                                                ..ومالقاتهما بكل ما ٌستقذر، الخ
َبُعوْا }: قال تعالى فً سورة البقرة: اإلٌمان بالسحر والعرافة والطٌرة/ 2 َواتَّ

اِطٌَن  ٌْ َماُن َولَـِكنَّ الشَّ ٌْ َماَن َوَما َكَفَر ُسلَ ٌْ اِطٌُن َعلَى ُمْلِك ُسلَ ٌَ َما َتْتلُوْا الشَّ

ِن بَِبابِلَ َهاُروَت َوَماُروَت  ٌْ ْحَر َوَما أُنِزلَ َعلَى اْلَملََك اَس السِّ ٌَُعلُِّموَن النَّ َكَفُروْا 
َما َنْحُن فِْتَنٌة َفالَ َتْكفُرْ  قُوالَ إِنَّ ٌَ ى  ٌَُعلَِّماِن ِمْن أََحٍد َحتَّ َتَعلَُّموَن ِمْنهَُما َما  َوَما  ٌَ َف

ٌَن بِِه ِمْن أََحٍد إاِلَّ بِإِْذِن هللّاِ  َن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوَما ُهم بَِ  رِّ ٌْ ٌَُفرِّ ُوَن بِِه َب
نَفُعهُْم َولََقْد َعلُِموْا لََمِن اْشَتَراهُ َما لَُه فًِ ااِخَرِة  ٌَ ُهْم َوالَ  ُ رُّم ٌَ َتَعلَُّموَن َما  ٌَ َو

ْعلَُمونَ  ٌَ وعن  [102: اآلٌة] {ِمْن َخالٍَ  َولَبِْئَس َما َشَرْوْا بِِه أَنفَُسهُْم لَْو َكاُنوْا 
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إن العٌافة : "قط بن قبٌصة عن أبٌه أنه سمع النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
أخرجه أحمد وأبو داود والنسابً وابن ماجه، " والطرق والطٌرة من الجبت
إن العٌافة زجر الطٌر، والطرق الخط ٌخط : "وفً رواٌة أحمد، قال عوؾ

وأخرج النسابً وأبو عبد " رنة الشٌطان: فً األرض، والجبت، قال الحسن
من عقد عقدة ثم نفث فٌها : "الرحمن أحمد بن دٌنار عن أبً هرٌرة مرفوعا

رواه " فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شٌبا فقد وكل إلٌه
  .                                           النسابً مرفوعا وابن دٌنار موقوفا

 كٌؾ :االعتقاد فً غٌر هللا وأنت تعٌ  امتحانات عباده المخلصٌن/ 3

تعتقد فً ؼٌر هللا أو تخلص العمل لؽٌره جل وعال وقد جاء فً الحدٌث 
فاإلخالص هلل سر نجاح " ٌا معاذ أخلص فً العمل ٌكفٌك القلٌل: "الصحٌح

العبد المسلم فً الداخل والخارج، فً الدنٌا واآلخرة، قال تعالى فً سورة 
اَلَة }: البٌنة ٌُقٌُِموا الصَّ ٌَن ُحَنَفاء َو َ ُمْخلِِصٌَن لَُه الدِّ ْعُبُدوا هللاَّ ٌَ َوَما أُِمُروا إاِلَّ لِ

َمةِ  ٌِّ َكاَة َوَذلَِك ِدٌُن اْلَق ٌُْؤُتوا الزَّ [                                     5: اآلٌة]{َو  
إن هذه البدع كثٌرة جدا ومتشعبة ولذلك : البدع الخاصة بالحج– اا 

:                     سنقتصر هنا على أهمها ألهمٌتها من الناحٌة الشرعٌة  
لقد بٌنا فٌما تقدم أن الحج كله اعتقاد : االختالط بٌن الرجال والنساء/ 1

وفرصة للتزود باإلٌمان الخالص وتزكٌة النفوس من أدران الشرك 
والذنوب، فهو فرصة تحرك فً كل مسلم جذوة اإلٌمان النابض واإلحسان 

الفابض ألنه ٌقوم بدور جسٌم وفعل عظٌم وامتحان ألٌم عاشه عباد مكرمون 
مخلصون شعر بذلك أو لم ٌشعر به، أدرك ذلك أو لم ٌدركه، فتجرده من 

لبٌك اللهم لبٌك، لبٌك : "كل مخٌط ومحٌط وإهالله وتلبٌته بالتوحٌد الخالص
تتؽٌر " ال شرٌك لك لبٌك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ال شرٌك لك

األحوال واألقوال واألفعال، لذلك كانت جل اآلٌات التً تتكلم عن الحج 
تدعو إلى التوحٌد الخالص ،تدعو إلى تطهٌر كل شًء من حولك من جمٌع 
أنواع الشرك والرجس واألوثان والركس،  تدعو إلى تطهٌر القلب والجسم 
والمكان من براثٌن البدع واتباع الشٌطان، قال هللا جل وعال فً سورة آل 

ى لِّْلَعالَِمٌَن ٌِِه }: عمران َة ُمَباَركاًا َوُهدًا اِس لَلَِّذي بَِبكَّ ٍت ُوِ َع لِلنَّ ٌْ لَ َب إِنَّ أَوَّ
ِت  ٌْ اِس ِحجُّم اْلَب ِ َعلَى النَّ َقاُم إِْبَراِهٌَم َوَمن َدَخلَُه َكاَن آِمناًا َوّلِلّ ـَناٌت مَّ ٌِّ اٌت َب ٌَ آ

ًٌّي َعِن اْلَعالَِمٌنَ  ِه َسبٌِالًا َوَمن َكَفَر َفإِنَّ هللا َغنِ ٌْ  [ 97-96] {َمِن اْسَتَطاَع إِلَ
ِت أَن الَّ }: وقال جل وعال فً سورة الحج ٌْ ْأَنا إِلِْبَراِهٌَم َمَكاَن اْلَب َوإِْذ َبوَّ

ُجودِ  ِع السُّم كَّ ائِفٌَِن َواْلَقائِِمٌَن َوالرُّم ًَ لِلطَّ تِ ٌْ ْر َب ئاًا َوَطهِّ ٌْ { 26}ُتْشِرْك بًِ َش
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أْتٌَِن ِمن ُكلِّ َفجٍّج  ٌَ أُْتوَك ِرَجاالًا َوَعلَى ُكلِّ َ اِمٍر  ٌَ اِس بِاْلَحجِّ  ن فًِ النَّ َوأَذِّ
ْعلُوَماٍت َعلَى َما  {27}َعِمٌ ٍ  اٍم مَّ ٌَّ ِ فًِ أَ ْذُكُروا اْسَم هللاَّ ٌَ ْشَهُدوا َمَنافَِع لَهُْم َو ٌَ لِ

ن َبِهٌَمِة اأْلَْنَعاِم َفُكلُوا ِمْنَها َوأَْطِعُموا اْلَبائَِس اْلَفقٌِرَ  ُثمَّ  {28}َرَزَ هُم مِّ
ِت اْلَعتٌِ ِ  ٌْ فُوا بِاْلَب وَّ طَّ ٌَ ٌُوفُوا ُنُذوَرُهْم َوْل ْقُ وا َتَفَثهُْم َوْل ٌَ َذلَِك َوَمن  {29}ْل

ُكْم  ٌْ ٌُْتلَى َعلَ ِه َوأُِحلَّْت لَُكُم اأْلَْنَعاُم إاِلَّ َما  ٌر لَُّه ِعنَد َربِّ ٌْ ِ َفهَُو َخ ْم ُحُرَماِت هللاَّ ٌَُع ِّ
ورِ  ْجَس ِمَن اأْلَْوَثاِن َواْجَتنُِبوا َ ْولَ الزُّم َر  {30}َفاْجَتنُِبوا الرِّ ٌْ ِ َغ ُحَنَفاء ّلِلَّ

ُر أَْو  ٌْ َماء َفَتْخَطفُُه الطَّ َما َخرَّ ِمَن السَّ ِ َفَكأَنَّ ٌُْشِرْك بِاّللَّ ُمْشِرِكٌَن بِِه َوَمن 

ٌُح فًِ َمَكاٍن َسِحٌ ٍ  َها ِمن  {31}َتْهِوي بِِه الرِّ ِ َفإِنَّ ْم َشَعائَِر هللاَّ ٌَُع ِّ َذلَِك َوَمن 
 فجاءت هذه اآلي من الذكر الحكٌم تحث على التوحٌد السلٌم {َتْقَوى اْلقُلُوبِ 

واتباع الشرع القوٌم، كٌؾ ال ومن المسلم به أن هللا ال ٌعبد إال بما شرع، 
                                                       فهل االختالط مما شرع؟  

 
هذه ظاهرة عمت :  االختالط أثناء الطواف والسعً بٌن الصفا والمروة/ أ

بها البلوى  فتساهل فٌها العلماء المعاصرون ألنهم ٌتساءلون أٌن المؤوى من 
هذه البلوى؟فؤدرجوها فً الضرورات وقد قالوا الضرورات تبٌح 

– ولعلهم من الروٌبضة – المحظورات، إال أن بعض الجهلة المعاصرٌن 

زعوا أن األًصل فً اختالط الرجال والنساء أثناء الطواؾ والسعً الجواز 
وألحقوا بها المصافحة بٌن الرجال والنساء، فؤٌن الحق وأٌن الباطل؟ لقد 

باب طواف النساء : بوب اإلمام البخاري لطواؾ النساء مع الرجال، فقال
قال ابن جرٌج إذ منع ابن هشام النساء : وذكر فٌه حدٌثٌن هما: مع الرجال

الطواؾ مع الرجال قال كٌؾ ٌمنعهن وقد طاؾ نساء النبً صلى هللا علٌه 
أبعد الحجاب أو قبل؟ قال أي لعمري لقد أدركته بعد : وسلم مع الرجال؟ قلت

لم ٌكن ٌخالطن، كانت عابشة : كٌؾ ٌخالطن الرجال؟ قال: الحجاب، قلت
رضً هللا عنها تطوؾ حجرة من الرجال ال تخالطهم، قالت امرأة انطلقً 
نستلم ٌا أم المإمنٌن، قالت انطلقً عنك، وأبت، ٌخرجن متنكرات باللٌل 
فٌطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البٌت قمن حتى ٌدخلن وأخرج 

الرجال، وكنت آتً عابشة أنا وعبٌد بن عمٌر وهً مجاورة فً جوؾ 
هً فً قبة تركٌة لها ؼشاء، وما بٌننا وبٌنها : وما حجابها؟ قال: ثبٌر، قلت

أخرجه اإلسماعٌلً والبٌهقً وأبو " ؼٌر ذلك، ورأٌت علٌها درعا ممردا
نعٌم وعبد الرزاق فً مصنفه، قال الحافظ ابن حجر فً فتح الباري قد 

أخرجه عبد الرزاق فً مصنفه عن ابن جرٌج بتمامه، وكذا وجدته من وجه 
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آخر أخرجه الفاكهً فً كتاب مكة،وأما الحدٌث الثانً الذي رواه البخاري 
عروة بن الزبٌر عن زٌنب بنت أبً سلمة عن أم سلمة : فً هذا الباب فهو
شكوت إلى : قالت– زوج النبً صلى هللا علٌه وسلم – رضً هللا عنها 

طوفً من وراء الناس : "رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أنً أشتكً، فقال
وأنت راكبة، فطفت ورسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حٌنبذ ٌصلً إلى جنب 

قلت والحدٌث من األحادٌث التً ]"والطور وكتاب مسطور"البٌت وهو ٌقرأ 
وقال الحافظ ابن حجر معلقا على هذٌن  [عللها الدارقطنً باإلنقطاع

هو إبراهٌم أو أخوه محمد بن هشام بن  [إذ منع ابن هشام]قوله : "الحدٌثٌن
إسماعٌل بن هشام بن الولٌد بن المؽٌرة بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم 

المخزومً وكانا خالً هشام بن عبد الملك فولى محمد إمرة مكة وولى أخاه 
إبراهٌم بن هشام إمرة المدٌنة وفوض هشام إلبراهٌم إمرة الحج بالناس فً 

ٌحتمل أن ٌكون المراد، ثم عذبهما ٌوسؾ بن عمر الثقفً : خالفته فلهذا قلت
، قاله 125حتى ماتا فً محنته فً أول والٌة الولٌد بن عبد الملك بؤمره سنة 

خلٌفة بن خٌاط فً تارٌخه، وظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك، لكن 
نهى عمر أن : روى الفاكهً من طرٌق زابدة عن إبراهٌم النخعً قال

فرأى رجال معهن فضربه بالدرة، وهذا إن : ٌطوؾ الرجال مع النساء، قال

صح لم ٌعارض األول ألن ابن هشام منعهن أن ٌطفن حٌن ٌطوؾ الرجال 
مطلقا، فلهذا أنكر علٌه واحتج بصنٌع عابشة، وصنٌعها شبٌه بهذا المنقول 
عن عمر، قال الفاكهً وٌذكر عن ابن عٌٌنة أن أول من فرق بٌن الرجال 

هـ، وهذا إن ثبت فلعله منع /والنساء فً الطواؾ خالد بن عبد هللا القسري
ذلك وقتا ثم تركه فإنه كان أمٌر مكة فً زمن عبد الملك بن مروان وذلك 

قلت وهكذا ٌتبٌن لكل ذي لب أرٌب، همه البحث " قبل ابن هشام بعدة طوٌلة
عن الحق والحق وحده، إذ الحق أحق أن ٌتبع أن االختالط بٌن الرجال 

والنساء أثناء الطواؾ وأداء مناسك الحج األخرى، لم ٌكن فً عهد الرسول 
صلى هللا علٌه وسلم المبلػ عن هللا شرعه القوٌم وال فً عهد الخلفاء 

الراشدٌن رضوان هللا علٌهم، وكان كلما ظهرت بوادر اختالط فً القرون 

المزكاة زجرت بشدة سدا للذرٌعة وحفاظا على اتباع السنة والتمسك 
بالشرع، وهكذا قام أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب وهو الفاروق الذي فرق 

بٌن الحق والباطل، وهو محدث هذه األمة إن كان فٌها محدث بزجر 
وضرب وتؤدٌب كل من سولت له نفسه االختالط بالنساء أثناء الطواؾ، 

على اتباع السنة واالبتعاد عن – أعنً القرون المزكاة – ولشدة حرصهم 
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االختالط وكلما حرم هللا تؤتً البدع تترى على مر من الزمن، فظهرت من 
جدٌد محاولة االختالط فً العهد األموي فً زمن عبد الملك بن مروان 

فزجرها خالد بن عبد هللا القسري بشدة ثم اختفت لتظهر فً زمن هشام بن 
عبد الملك فزجرها ابن هشام، وهكذا البدع فً العبادة كلما ظهرت ٌنبؽً 

زجرها أشد العقوبة لبال تإدي بنا إلى الهالك ألن هللا ال ٌعبد إال بما 
شرع،فعطاء أنكر على ابن هشام فً حدٌث البخاري منعه للنساء أن ٌطفن 

كٌؾ ٌمنعهن وقد طاؾ نساء النبً صلى هللا علٌه وسلم مع : مع الرجال قال

أبعد الحجاب أم قبله ألنه لم ٌفهم كٌؾ كن ٌطفن : الرجال، فسؤله ابن جرٌج
مع الرجال، فؤجزم الراوي من أنه لم ٌعش إال بعد الحجاب ثم فسر له ما 

لم ٌكن ٌخالطن، كانت عابشة رضً هللا عنها : كان ٌقع بصنٌع عابشة قال
تطوؾ حجرة من الرجال ال تخالطهم قالت امرأة انطلقً نستلم ٌا أم 

فعطاء ٌحكً هنا ما أدرك علٌه " انطلقً عنك وأبت: المإمنٌن، قالت
أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم البن جرٌج وهو بعٌد جدا كل البعد عما 

ٌقع الٌوم فً الحرم المكً، فالمرأة من العجم تؤتٌك فتلزق منكبها بمنكبك 
أثناء الصالة بحٌث ال تشعر وقد ذكر الحافظ ابن القطان الفاسً اإلجماع 
على أن مالمسة األجنبٌة تبطل الطهارة وبالتالً تبطل الصالة قال رحمه 

وأجمع كل من ٌحفظ عنه من أهل العلم : "هللا نقال عن اإلشراؾ البن المنذر
وأقره اإلمام الرهونً المالكً وقد " أن المالمسة حدث تنقض الطهارة

،وقد تساهل الفقهاء "اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"أصلناه فً كتابنا
المعاصرون مع مسؤلة االختالط هذه أثناء الطواؾ وتعاملوا معها وكؤنها 

" الضرورات تبٌح المحظورات:"ضرورة عمت بها البلوى، وقد قالوا
فاعترفوا بإدراجهم لهذه المسؤلة فً الضرورات وأنها من المحظورات 
أصال، وبالتالً ال بد لنا من تحقٌق أنها ضرورة، فمتى تكون المسؤلة 

المحظورة ضرورة شرعٌة بحٌث تبٌح ما هو فً األصل محظوا؟ والجواب 
على ذلك هو أنه ال تدرج مسؤلة فً الضرورات إال إذا أدت إلى تعطٌل 

مقصد شرعً أو أداء واجب شرعً ولم ٌعد هناك بد من ارتكباها أثناء أداء 

فرٌضة أوجب هللا أداءها وهذا ما ذهب إلٌه المحققون من األصولٌٌن، فهل 
لم ٌعد هناك بد من االختالط أثناء الطواؾ والسعً وبقٌة المناسك؟ والحقٌقة 

أن هذه المسؤلة لٌست ضرورة إذا تم عالجها بالحكمة والموعظة الحسنة 
واالقتداء بالسلؾ الصالح لكن تؽٌٌر هذا المنكر ال ٌمكن أن ٌتحقق إال إذا 

                                                 : توفرت فٌه شروط أساسٌة هً
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االعتراؾ من طرؾ الجمٌع بضرورة التعاون مع رإساء الوفود الوافدة / 1
بتوعٌة الحجٌج على حرمة هذه المسؤلة وإرجاع الجمٌع إلى األصل، قال 

قُوْا }:تعالى ْقَوى َوالَ َتَعاَوُنوْا َعلَى اإلِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّ َوَتَعاَوُنوْا َعلَى اْلبرِّ َوالتَّ
وقد بٌن هللا تعالى فً سورة البقرة أن  [2: المابدة] {هللّاَ إِنَّ هللّاَ َشِدٌُد اْلِعَقابِ 

ْعلُوَماٌت َفَمن َفَرَض فٌِِهنَّ }:الفسوق محرم فً الحج، قال تعالى اْلَحجُّم أَْشهٌُر مَّ
فالفسوق أثناء الحج حرام  {اْلَحجَّ َفالَ َرَفَث َوالَ فُُسوَ  َوالَ ِجَدالَ فًِ اْلَحجِّ 

كما أنه خارج الحج حرام فذكره هنا توكٌدا وقد ذهب ابن حزم الظاهري فً 

المجلد السابع من كتابه المحلى إلى أن ارتكاب كل حرام عمدا ٌبطل الحج 
وإن كان ذكر فً مراتب اإلجماع أنه ال ٌفسد الحج إال بالجماع فإنه ٌبقى 

.   حراما وقد أجمعوا على أن الحج المبرور هو الحج الخالً من كل حرام
                             

 أن تقوم السلطات السعودٌة بمسإولٌاتها فً تنظٌم الطواؾ والسعً /2
، فكما أنهم جزاهم هللا خٌرا ٌمنعون االختالط فً المسجد وباقً المناسك

النبوي بجدار من صفابح متنقلة، فكذلك ٌنبؽً أن تقوم هذه السلطات بتنظٌم 
الطواؾ على طرٌقة السلؾ الصالح، فمع التنظٌم ٌسهل الكثٌر من المسابل 

التً فً الظاهر تكون صعبة، ولكن مع الفوضى وحرٌة الؽاب ٌتعقد كل 

شًء وٌصبح صعبا وإن كان فً األصل سهال، فبالتوعٌة والتنظٌم وتعلم 
الشرع وتعلٌمه للحجاج بلؽاتهم األصلٌة ٌنضبط كل شًء وٌنصهر فً 

من ٌرد هللا به :"بوتقة الشرٌعة اإلسالمٌة، وقد قال صلى هللا علٌه وسلم
متفق علٌه وقال محمد األمٌن بن محمد المختار " خٌرا ٌفقهه فً الدٌن

الشنقٌطً فً المجلد الخامس من أضواء البٌان فً إٌضاح القرآن بالقرآن 
ْر }:عند قوله تعالى ئاًا َوَطهِّ ٌْ ِت أَن الَّ ُتْشِرْك بًِ َش ٌْ ْأَنا إِلِْبَراِهٌَم َمَكاَن اْلَب َوإِْذ َبوَّ

ُجودِ  ِع السُّم كَّ ائِفٌَِن َواْلَقائِِمٌَن َوالرُّم ًَ لِلطَّ تِ ٌْ ٌإخذ من هذه اآلٌة  [26:الحج] {َب

الكرٌمة أنه ال ٌجوز أن ٌترك عند بٌت هللا الحرام قذر من األقذار، وال 
ما ال نجس من األنجاس المعنوٌة، وال الحسٌة، فال ٌترك فٌه أحد ٌرتكب 

ٌرضً هللا، وال أحد ٌلوثه بقذر من النجاسات، وال شك أن دخول 

فً المسجد الحرام حول بٌت هللا الحرام بآالت التصوٌر المصورٌن 
ٌصورون بها الطابفٌن والقابمٌن والركع السجود، أن ذلك مناؾ لما أمر هللا 

قلت بل أعظم من ذلك االختالط والتماس .." به من تطهٌر بٌته الحرام
الرجال للنساء أو العكس أثناء  أداء الطواؾ أو الصالة فً بٌت هللا الحرام، 

                                                                         .وهللا أعلم
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وهو حدٌث  "ال  رر وال  رار"أن ٌراعى فً تؽٌٌر هذا المنكر قاعدة / 3

الضرر "وهً مخصصة بقاعدة " الضرر ٌزال"صحٌح انبنت علٌه قاعدة 
وحٌنبذ نكون قد أدٌنا ما " ٌزال بما هو مثله أو دونه  ال بما هو أعظم منه

الدٌن النصٌحة،  لنا لمن ٌا رسول "علٌنا فً هذه المسؤلة تطبٌقا لحدٌث 
أخرجه " ّلل ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمٌن وعامتهم: هللا؟  ال

  .                                                   البخاري تعلٌقا ومسلم مسندا
بل وأؼرب من ذلك كله نجد :  االختالط فً منى  وأثناء رمً الجمرات/ب

الشباب الطٌب المستنٌر من مكتب المطوفٌن ٌبنون خٌامهم فً منى 
وعرفات حٌث ٌختلط الرجال والنساء أال ٌعرفون أن هذا حرام؟ وقد بٌن 

القرطبً فً تفسٌره أنه فعل المذاء حٌث بٌن أن المذاء هوالذي ٌالقً بٌن 
الرجال والنساء، أال ٌنبؽً لهإالء أن ٌحاربوا االختالط بٌن الرجال والنساء 
فٌفرقون بٌن الجنسٌن فً هذه األماكن الطاهرة المطهرة الطهورة؟ أال ٌعلم 

هإالء أنه بإقدامهم على هذا الفعل الحرام فً أٌام هً أشد عبؤ على 
الشٌطان األكبر ألنه ٌدعو على نفسه بالوٌل والثبور ونص الحدٌث كما 

أخرجه ابن عبد البر فً الجزء األول من التمهٌد عن عباس بن مرداس أن 
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم دعا عشٌة عرفة ألمته بالمؽفرة والرحمة 

فؤكثر الدعاء فؤجابه هللا إنً قد فعلت، إال ظلم بعضهم بعضا، فؤما ذنوبهم 
أي رب إنك قادر أن تثٌب هذا المظلوم : بٌنً وبٌنهم فقد ؼفرتها لهم، فقال

خٌرا من مظلمته، وتؽفر لهذا الظالم، قال فلم ٌجبه تلك العشٌة فلما كان 
ؼداة المزدلفة أعاد الدعاء فؤجابه إنً قد ؼفرت لهم، قال ثم تبسم رسول هللا 
صلى هللا علٌه وسلم، فقال له أصحابه ٌا رسول هللا تبسمت فً ساعة لم تكن 

ابتسمت من عدو هللا إبلٌس، لما عرؾ أنه قد استجاب هللا : تتبسم  فٌها؟ قال
" لً فً أمتً أهوى ٌدعو بالوٌل والثبور وٌحثً التراب على رأسه

وأخرجه الطبرانً وؼٌره وفً الحدٌث ما فٌه، والحقٌقة أن هذه نصٌحة 
للحجاج والمطوفٌن، فالرجاء الرجاء أن ٌبتعدوا عن االختالط فً كل مكان 

َها ِمن َتْقَوى }:وفً كل زمان، قال تعالى ِ َفإِنَّ ْم َشَعائَِر هللاَّ ٌَُع ِّ َذلَِك َوَمن 

.                                                          [32: الحج] {اْلقُلُوبِ   

كما نطلب من السلطات السعودٌة أن تخصص األعلى أو األسفل للرجال 
فاحش فقد أخبرت أن البعض ٌؽتنم هذه واآلخر للنساء حتى ال ٌقع اختالط 

الفرصة لقضاء حاجته من النساء من خلؾ فإلى هللا المشتكى، فإن صح هذا 
الخبر الذي نقلته لى المستفٌضة فً التسعٌنات، فإن التفرقة بٌن الرجال 
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والنساء أثناء رمً الجمرات بمنى تصبح واجبا وضرورٌا وإن كان وقع 
  .                                                                 تحسٌنا فً منى

 : االختالط أثناء الو وف بعرفة والتقاط الصور ٌوم عرفة عند عرفة/ ج

هناك حجاج أو زوار ٌرون فً عرفة منتزها صٌفٌا سٌاحٌا فٌؤتون 
وٌتصورون عنده، ومنهم من تكون عنده مصورة آنٌة فتفرز له الصورة فً 

تلك اللحظة بل وبعض العامة ٌظن أنه إن لم ٌتصور فإنه كؤنه لم ٌقؾ 
بعرفة، فؤٌن الشرع من هذا؟ أما فٌما ٌخص باالختالط فما عندنا ما نزٌده 

على ما قدمنا فً النقطتٌن السابقتٌن، وأما فٌما ٌخص بالتصوٌر فإنه من 
                             :أبشع المنكرات عند عرفات وذلك لألسباب التالٌة

حرمه المحدثون إذا كانت  – كل نوع من أنواع التصوٌر – أن التصوٌر - 
فٌه روح وبٌنوا أنه إثم عظٌم ألنهم ٌضاهون خلق هللا وقد جاء فً الحدٌث 
: أنهم أشد الناس عذابا ٌوم القٌامة، فالتصوٌر من الفسوق وقد قال جل وعال

ْعلُوَماٌت َفَمن َفَرَض فٌِِهنَّ اْلَحجَّ َفالَ َرَفَث َوالَ فُُسوَ  َوالَ } اْلَحجُّم أَْشهٌُر مَّ
                                                  [197: البقرة] {ِجَدالَ فًِ اْلَحجِّ 

أن المكان مكان تنزل رحمة الرحمن ومالبكة الدٌان فهو موقؾ ٌباهً به - 
هللا جل وعال مالبكته بهذا الحجٌج الذي جاء من كل فج عمٌق شعثا ؼبرا 

ووجود الصور والمصورٌن، كل ذلك ٌنفر بالتؤكٌد فً وجود المالبكة، ففً 
وفً رواٌة " ال تدخل المالبكة بٌتا فٌه كلب وال صورة: "الحدٌث الصحٌح
متفق علٌه، قال محمد حبٌب هللا بن " إال رقم فً ثوب"فً الصحٌحٌن 

والجمهور كما قاله النووي على : "ماٌؤبى فً فتح المنعم شرح  زاد المسلم
تحرٌم اتخاذ المصور فٌه صورة حٌوان مما ٌلبس كثوب أو عمامة أو ستر 
معلق ونحو ذلك مما ال ٌعد ممتهنا فإن كان فً بساط ٌداس ومخدة ووسادة 

ونحوهما مما ٌمتهن فلٌس بحرام لكن ٌمنع دخول مالبكة الرحمة ذلك 
وهذا أوسط المذاهب وبه قال مالك والثوري وأبو حنٌفة : البٌت، قال العٌنً

وال فرق فً هذا كله بٌن ما له ظل وما ال ظل له، وقال  [...]والشافعً 
بعض السلؾ إنما ٌنهى عما كان له ظل وال بؤس بالصورة التً لٌس لها 

ظل وهذا مذهب باطل فإن الستر الذي أنكر صلى هللا علٌه وسلم ال ٌشك فٌه 
أحد أنه مذموم ولٌس لصورته ظل وقال الزهري النهً فً الصورة على 

.             "العموم وكذلك استعمال ما هً فٌه ودخول البٌت الذي هً فٌه  
نرى كثٌرا من الناس ٌحلقون رإوسهم أو : الحل  على المروة/ د

ٌقصرونها عند المروة وهذا منكر ننكره وندعو إلى القضاء علٌه ألن 
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المروة اآلن دخلت فً المسجد و إن كانت فً األصل لٌست منه، وكذلك 
َوَمن }: المسعى بٌن الصفا و المروة أدخل فً المسجد، وقد قال جل وعال

وهذا وهللا فٌه إٌذاء [ 25الحج ] {ٌُِرْد فٌِِه بِإِْلَحاٍد بُِ ْلٍم ُنِذْ ُه ِمْن َعَذاٍب أَلٌِمٍ 

 فٌجب على الحاج أو للمصلٌن واحتقار للحرم المكً وعدم احترامه 
المعتمر الراؼب فً األجر المكفر للوزر أن ٌبتعد عن هذا العمل الردٌا 

 والمسٌا وٌحلق عند الحالق أو فً أي مكان آخر من مكة المكرمة          
الكالم على التبرك والبركة ٌدفعنا :  التبرك المشروع والتبرك الممنوع/ هـ

إلى الكالم عن معنى التبرك لؽة وشرعا، فما معنى التبرك؟ قال فً لسان 
تمجٌد وتعظٌم، وتبارك بالشًء  {تبارك هللا}وقال اللٌث فً تفسٌر : "العرب

المبارك  {َوَهـَذا ِكَتاٌب أَنَزْلَناهُ ُمَباَركٌ }تفاءل به، وقال الزجاج فً قوله تعالى 

تبركت به أي تٌمنت به : و ٌقول : ما ٌؤتً من قبله الخٌر الكثٌر، وقال أٌضا
والبركة النماء والزٌادة، والتبرٌك الدعاء بذلك، وٌقال باركه هللا، وبارك "

اِر َوَمْن }: فٌه، وبارك  علٌه، وبارك له، قال هللا عز وجل ُبوِرَك َمن فًِ النَّ
وفً " وبارك لنا فٌما أعطٌت وقنا شر ما قضٌت"وفً الحدٌث  {َحْولََها

كان هذا من كالم ابن القٌم وفً " بارك هللا لك فً أهلك ومالك: "حدٌث سعد
صحٌح مسلم حدٌث ثوبان رضً هللا عنه عند انصراؾ النبً صلى هللا 

اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت ٌا ذا : "علٌه وسلم من الصالة أنه قال
وهو فً السنن، وقد روى البخاري عن عبد هللا بن " الجالل واإلكرام

كنا نعد اآلٌات بركة، وأنتم تعدونها تخوٌفا، : "مسعود رضً هللا عنه أنه قال
اطلبوا : كنا مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً سفر، فقل الماء، فقال

حً : فضلة من ماء، فجاإوا بإناء فٌه ماء قلٌل فؤدخل ٌده فً اإلناء ثم قال
على الطهور المبارك، والبركة من هللا، فلقد رأٌت الماء ٌنبع من بٌن أصابع 

  .                  رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، وهو فً صحٌح البخاري
من أنواع التبرك الممنوع التبرك من السٌاج أو الق بان المحٌطة بقبر / أ

وكذلك منبره، قال اإلمام الؽزالً فً إحٌاء رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

إن تقبٌل األحجار والحدٌد والمشاهد : "علوم الدٌن وهو الصوفً المتفلسؾ

: وقال الزعفرانً" التً على القبور ومسها وتقبٌلها عبادة الٌهود والنصارى
ال : "ذلك من البدع التً تنكر شرعا،وقال النووي فً إٌضاح على المناسك

ٌجوز أن ٌطاؾ بقبر النبً صلى هللا علٌه وسلم وإلصاق البطن والظهر 
وكذلك مسحه وتقبٌله بل األدب أن ٌبتعد –قاله الحلٌمً وؼٌره – بجدار القبر

هذا هو :منه كما ٌبتعد منه لو حضر فً حٌاته صلى هللا علٌه وسلم،ثم قال
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الصواب وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا علٌه وٌنبؽً أن ال ٌؽتر بكثٌر من 
وذكر ابن حجر الهٌثمً فً حاشٌته أن أنس بن مالك "العوام فً مخالفاتهم

ما كنا :وقال"رضً هللا عنه رأى رجال وضع ٌده على القبر الشرٌؾ فنهاه 
     .فهكذا قدمنا موقؾ المتصوفة السنٌٌن حتى ال ٌؽتر الهالكون"نعرؾ هذا

 ومن بدع التبرك أو التبرك الممنوع أخذ التراب من بقٌع الغر د أو من /ب
قلت وذلك ألننا بٌنا أنه ال ٌجوز وال ٌنبؽً :أمام شهداء أحد أو شهداء بدر

إلصاق البطن والظهر بجدار قبر النبً صلى هللا علٌه وسلم للتبرك وال 

تقبٌل الٌد التً تلمسه، فتراب البقٌع وأحد وبدر من باب أولى وهو عمل 
كل بدعة :"عبدة األوثان،وقد ثبت عن ابن عمر رضً هللا عنهما أنه قال

كما فً سنن الدارمً،وقال الفضٌل بن "ضاللة ولو رآها الناس حسنة
اتبع طرق الهدى وال ٌضرك قلة السالكٌن وإٌاك وطرق الضاللة  :"عٌاض

وقال أنس رضً هللا عنه كما فً سنن "وال تؽتر بكثرة الهالكٌن
وأخرج الشاطبً فً المجلد الثانً من كتابه "اتبعوا وال تبتدعوا:"الدارمً

المقاصد عن عبد الملك بن الماجشون أن اإلمام مالك بن أنس رحمه هللا 
من زعم أن فً اإلسالم بدعة حسنة فقد زعم أن الرسول خان : "قال

                                                                          ".الرسالة
: اال طجاع على الش  األٌمن بعد ركعتً الفجر: إحٌاإهاسنة ٌنبغً / و

                                                                  لماذا هذا التنبٌه؟
 فجاءنً أحد 1416 لقد اضطجعت على شقً األٌمن فً مسجد الخٌؾ سنة 

هل هذا دٌن جدٌد؟ والسإال المطروح :الحراس فؽمزنً بنعله الثقٌل وقال
هل هو بدعة أو سنة ماتت ٌنبؽً إحٌاإها؟ خاصة وأنها استنكرها علً 

مسجد المشعر ]بعض اإلخوة الذٌن ٌنتمون إلى الدعوة فً مسجد المزدلفة
[ رحمه هللا]فً العام التالً وأخبرونً أنهم لم ٌروا سماحة ابن باز [الحرام
سلوه هل حدٌثها صحٌح أنه صلى هللا : فقلت لهم [ولعله كان حاضرا]ٌفعلها 

 [علٌه وسلم كان ٌفعلها وهل صح عنده أمره صلى هللا علٌه وسلم بفعلها
وبٌنت فً الموقؾ أننً مورٌتانً وأن الشٌخ خلٌل من المالكٌه كرهها، 

والجواب على ذلك كله هو أن هذه الضجعة واجبة فً مذهب الظاهرٌة، 
صرح بذلك ابن حزم فً المحلى حٌث قال فً المجلد الثالث من المحلى 

كل من ركع ركعتً الفجر لم تجزه صالة الصبح  "241: ، المسؤلة196ص 
إال بؤن ٌضطجع على شقه األٌمن بٌن سالمه من ركعتً الفجر وبٌن تكبٌره 

قلت ودلٌله على ذلك ما رواه أبو هرٌرة رضً هللا عنه " لصالة الصبح
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إذا صلى أحدكم الركعتٌن قبل : "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:"قال
ما ٌجزئ أحدنا : فقال له مروان بن الحكم" الصبح فلٌضطجع على ٌمٌنه

ال، فبلػ ذلك : ممشاه إلى المسجد حتى ٌضطجع على ٌمٌنه؟ قال أبو هرٌرة
تنكر :أكثر أبو هرٌرة على نفسه، فقٌل البن عمر عندها : ابن عمر، فقال
فما : ال، ولكنه اجترأ وجبنا، فبلػ ذلك أبا هرٌرة، فقال:  قالشٌبا مما ٌقول؟

قلت وأخرج الحدٌث الترمذي وصححه ابن " ذنبً إن كنت حفظت ونسوا
حزم والنووي فً التقرٌب والخالصة، واعلم أن ترك الواجب ٌعذب علٌه، 

إذا كان ابن حزم صادقا فٌما ذهب إلٌه، كان كل من لم ٌضطجع على شقه 
األٌمن بعد ركعتً الفجر مسٌبا وآثما خاصة وأنه قد صح فً صحٌح 

البخاري وسنن أبً داود من حدٌث عابشة رضً هللا عنها أن النبً صلى 
هللا علٌه وسلم كان ٌضطجع على شقه األٌمن بعد صالته ركعتً الفجر وقد 
ورد ذلك أٌضا فً الحدٌث الذي أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، وذهبت 
الحنابلة إلى القول بندبٌة الضجعة على الشق األٌمن، قال ابن قدامة المقدسً 

وٌستحب أن : "فً المجلد الثانً من كتابه المؽنً شرح الخرقً  ما نصه
ٌضطجع بعد ركعتً الفجر على جنبه األٌمن وكان أبو موسى ورافع بن 

خدٌج وأنس بن مالك ٌفعلونه، وأنكره ابن مسعود، وكان القاسم وسالم ونافع 

ال ٌفعلونه، واختلؾ فٌه عن ابن عمر، وروي عن أحمد أنه لٌس بسنة ألن 
قال رسول هللا صلى هللا : ابن مسعود أنكره، ولنا ما روى أبو هرٌرة قال

هذا : قال الترمذي" إذا صلى أحدكم ركعتً الفجر فلٌضطجع: علٌه وسلم
وعن عابشة "على شقه األٌمن : "حدٌث حسن ورواه البزار فً مسنده، وقال

كان النبً صلى هللا علٌه وسلم إذا صلى ركعتً الفجر اضطجع : "قالت
متفق علٌه، قلت وكرهها خلٌل المالكً فً مختصره، " على شقه األٌمن

فعدها من المكروهات، وهً " وضجعة بٌن ركعتً فجر وصبح: "قال
مندوبة عند الشافعٌة، وقالت الشافعٌة هً مندوبة وإال تكلم مع ؼٌره مكانها 

كما فً رواٌة لحدٌث عابشة، وألصولًٌ المالكٌة تؤوٌل آخر، وهو هل 
                                                                  فعلها جبلً أم ال 

           :           قال سٌدي عبد هللا بن الحاج إبراهٌم فً مراقً السعود
                  وفعله المذكور فً الجبلة       كاألكل والشرب فلٌس ملة "

 واألكل مما ٌلٌه والذي احتمل   شرعا ففٌه قل تردد حصل
        "       كضجعة بعد صالة الفجر    فالحج راكبا علٌه ٌجري    
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ما تقدم الجبلً المحض وما هنا الجبلً ؼٌر : "وشرحه فً نشر البنود قابال
المحض، أعنً المحتمل للجبلً والشرعً، فإن كانت الجبلة تقتضٌه فً 
نفسها لكنه وقع متعلقا بعبادة بؤن وقع فٌها أو فً وسٌلتها كالركوب فً 

الحج، والذهاب إلى العٌد فً طرٌق والرجوع فً طرٌق أخرى والضجعة 
على شقه األٌمن كان رسول هللا صلى هللا بٌن صالة الفجر وصالة الصبح 

ومعروؾ مذهبنا أن الضجعة لالستراحة ال ..علٌه وسلم ٌضجعها إلخ
كما سلمه فضٌلة الشٌخ محمد األمٌن بن محمد المختار الشنقٌطً " للتشرٌع

 فً مذكرة األصول ونثر الورود ومحمد ٌحً الوالتً فً شرحه لمراقً 
السعود وهو كالم ؼٌر مسلم ألنه لو ورد الحدٌث باإلخبار أنه صلى هللا 
علٌه وسلم  كان ٌفعلها فقط لكان ما ذهبوا إلٌه وجٌها ولكن حدٌث الفعل 

إذا صلى أحدكم "عضده حدٌث األمر كما فً رواٌة أبً داود والترمذي 
رووه عن " فلٌضطجع على شقه األٌمن" زاد البزار"فلٌضطجع على شقه 

أبً هرٌرة رضً هللا عنه مرفوعا، واألمر عند األصولٌٌن ٌدل على 
الوجوب إال إذا دلت قرٌنة على أنه للندب وعند بعضهم ٌدل األمر فً 

القرآن على الوجوب وٌدل األمر فً الحدٌث على الندب، وهذا أمر منه 
صلى هللا علٌه وسلم، وفعل منه داوم علٌه حتى انتقل إلى الرفٌق األعلى، 

فدل ذلك عند الظاهرٌة على أنه للوجوب وذهب الجمهور إلى القول بؤنه 
                                .للندب، وخالصة القول إنها سنة ٌنبؽً إحٌاإها

                                
:                                        دحرجة بٌن العقٌدة واألحكام :تمهٌد    

إن هذا الباب من هذا البحث النفٌس الذي ٌسعى إلى كبح خٌالء إبلٌس حٌث  
ٌعٌش فً جو تعس عندما ٌتجرد الحاج الكٌس من مؽبات الهوى ودع كل 

لبٌك اللهم لبٌك، لبٌك ال شرٌك لك لبٌك، إن الحمد "إبلٌس بالتوحٌد النفٌس 
انقٌاد وطاعة منذ الوهلة األولى لٌعٌش " والنعمة لك والملك، ال شرٌك لك

لحظات امتحانات عباد الرحمن وٌتصؾ بصفاتهم، أولبك هم الذٌن ال ٌؽفر 
هللا لهم سٌباتهم فحسب وإنما ٌبدل سٌباتهم حسنات، فعند كل خطوة وعند كل 

امتحان ٌتحسر الشٌطان، وفً خضم خوضهم لؽمرة كل ابتالء ٌصبحون 
ِهْم }كاألولٌاء الذٌن قال فً حقهم جل وعال  ٌْ اء هللّاِ الَ َخْوٌف َعلَ ٌَ أاَل إِنَّ أَْولِ

ْحَزُنونَ  ٌَ قُونَ  {62}َوالَ ُهْم  تَّ ٌَ لَهُُم اْلُبْشَرى فًِ  {63}الَِّذٌَن آَمُنوْا َوَكاُنوْا 
ا َوفًِ ااِخَرِة الَ َتْبِدٌلَ لَِكلَِماِت هللّاِ َذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِ ٌمُ  ٌَ ْن  {اْلَحٌاِة الدُّم

لكن للوصول إلى تلك الدرجات العلى ال بد من تحصٌل خصال  [ٌونس]
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حمٌدة بدونها تبقى تلك المواقؾ التلٌدة ال تعً حقٌقتها إال األنفس السعٌدة، 
فما هً إذن تلك الخصال الحمٌدة؟ إنها خصال عباد الرحمن الذٌن ٌبدل هللا 

ن }: سٌباتهم حسنات، قال جل وعال فً سورة آل عمران ٍر مِّ ٌْ ُئُكم بَِخ  ُلْ أَُؤَنبِّ
اٌت َتْجِري ِمن َتْحتَِها األَْنَهاُر َخالِِدٌَن فٌَِها  ِهْم َجنَّ َقْوا ِعنَد َربِّ َذلُِكْم لِلَِّذٌَن اتَّ

َن هللّاِ َوهللّاُ َبِصٌٌر بِاْلِعَبادِ  َرةٌ َوِرْ َواٌن مِّ َطهَّ قُولُوَن  {15}َوأَْزَواٌج مُّم ٌَ الَِّذٌَن 
ارِ  ا َفاْغفِْر لََنا ُذُنوَبَنا َو َِنا َعَذاَب النَّ َنا آَمنَّ َنا إِنَّ اِد ٌَِن  {16}َربَّ ابِِرٌَن َوالصَّ الصَّ

ُه الَ إِلَـَه إاِلَّ  {17}َواْلَقانِتٌَِن َواْلُمنفِقٌَِن َواْلُمْسَتْغفِِرٌَن بِاألَْسَحارِ  َشِهَد هللّاُ أَنَّ

 1] {ُهَو َواْلَمالَئَِكُة َوأُْولُوْا اْلِعْلِم َ  ئَِماًا بِاْلقِْسِط الَ إِلَـَه إاِلَّ ُهَو اْلَعِزٌُز اْلَحِكٌمُ 
ْمُشوَن }: وقال جل وعال فً سورة الفرقان [18–  ٌَ ْحَمِن الَِّذٌَن  َوِعَباُد الرَّ

بٌُِتوَن  {63}َعلَى اأْلَْرِض َهْوناًا َوإَِذا َخاَطَبهُُم اْلَجاِهلُوَن َ الُوا َساَلماًا  ٌَ َوالَِّذٌَن 
اماًا  ٌَ داًا َو ِ ِهْم ُسجَّ َم إِنَّ  {64}لَِربِّ ا َعَذاَب َجَهنَّ َنا اْصِرْف َعنَّ قُولُوَن َربَّ ٌَ َوالَِّذٌَن 
َها َساءْت ُمْسَتَقّراًا َوُمَقاماًا  {65}َعَذاَبَها َكاَن َغَراماًا  َوالَِّذٌَن إَِذا  {66}إِنَّ

َن َذلَِك َ َواماًا  ٌْ ْقُتُروا َوَكاَن َب ٌَ ٌُْسِرفُوا َولَْم  ْدُعوَن  {67}أَنَفقُوا لَْم  ٌَ َوالَِّذٌَن اَل 
ْزُنوَن َوَمن  ٌَ ُ إاِلَّ بِاْلَح ِّ َواَل  َم هللاَّ ْفَس الَّتًِ َحرَّ ْقُتلُوَن النَّ ٌَ ِ إِلَهاًا آَخَر َواَل  َمَع هللاَّ

ْلَ  أََثاماًا  ٌَ ْفَعلْ َذلَِك  ْخلُْد فٌِِه  {68}ٌَ ٌَ اَمِة َو ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ٌَُ اَعْف لَُه اْلَعَذاُب 
َئاتِِهْم  {69}ُمَهاناًا  ٌِّ ُ َس لُ هللاَّ ٌَُبدِّ إاِلَّ َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ َعَمالًا َصالِحاًا َفأُْولَئَِك 

ِحٌماًا  ُ َغفُوراًا رَّ فالصبر والصدق  [70-63اآلٌات ]{{ 70}َحَسَناٍت َوَكاَن هللاَّ

والقنوت واإلنفاق واالستؽفار باألسحار والعزوؾ عن اللؽو خصال حمٌدة 
من دونها لن ٌتمكن المرء من أداء حج مبرور، لذلك ارتؤٌنا تقدٌم عجالة 

نبرز فٌها أهمٌة هذه الخصال علما بؤن رمضان ٌؤتً كل سنة ٌدرب علٌها 
وٌرؼب فٌها وبانتهابه تبدأ أشهر الحج ففً ذلك حكمة من هللا ال ٌعٌها إال 

                       :من اصطفاه وأراد له الخٌر وفٌه تناؼم وتناسق عجٌب
الصبر صفة حمٌدة وخصلة رفٌعة ال ٌتحصل علٌها إال من آمن  :  الصبر/1

بالقدر خٌره وشره، حلوه ومره، وأن ما أصابه لم ٌكن لٌخطبه وما أخطؤه لم 
ٌُلَقَّاَها إاِلَّ الَِّذٌَن }:ٌكن لٌصٌبه، ومجازاة الصبر الجنة، قال تعالى َوَما 

ٌُلَقَّاَها إاِلَّ ُذو َح ٍّج َعِ ٌمٍ  وقد وردت فً فضله  [35: فصلت] {َصَبُروا َوَما 

صفات أهل السنة من "كثٌر من اآلي واألحادٌث بٌنا بعضها فً كتابنا 
المسلم الذي ٌخاط الناس : "نذكر منها هنا حدٌث" خالل القرآن والسنة 

وٌصبر على أذاهم خٌر من المسلم الذي ال ٌخالط الناس وال ٌصبر على 
أخرجه البخاري فً األدب المفرد والترمذي وابن ماجه عن ابن " أذاهم

أخرجه " أفضل اإلٌمان الصبر والسماحة"عمر رضً هللا عنهما، وحدٌث
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أحمد والبٌهقً عن الحسن مرفوعا به وقد جاء رمضان ٌدرب كل سنة على 
إذا كان ٌوم صوم أحكم فال "هذه الخصلة الحمٌدة لقوله صلى هللا علٌه وسلم

أو إنً امرإ " ٌرفث وال ٌفسق فإن سابه أحد أو قاتله فلٌقل إنً صابم
متفق علٌه فال بد للحاج من التحلً بهذه الخصلة ألداء حج مبرور " صابم

ْعلُوَماٌت َفَمن َفَرَض فٌِِهنَّ اْلَحجَّ َفالَ َرَفَث َوالَ }لقوله جل وعال  اْلَحجُّم أَْشهٌُر مَّ
                                        [197: البقرة]{فُُسوَ  َوالَ ِجَدالَ فًِ اْلَحجِّ 

الصدق درجة هً األخرى رفٌعة وخصلة حمٌدة وصفة سعٌدة : الصد / 2

ألنها معارضة لصفات النفاق وبها ٌنال العبد الدرجات العلى، قال جل وعال 
ِهم }:فً سورة النساء ٌْ ُسولَ َفأُْولَـئَِك َمَع الَِّذٌَن أَْنَعَم هللّاُ َعلَ ٌُِطِع هللّاَ َوالرَّ َوَمن 

الِِحٌَن َوَحُسَن أُولَـئَِك َرفٌِقاًا  َهَداء َوالصَّ ٌقٌَِن َوالشُّم دِّ ٌَن َوالصِّ ٌِّ بِ َن النَّ : اآلٌة] {مِّ

فهإالء هم الذٌن فرض هللا علٌنا سبع عشرة مرة أن نسؤله طرٌقهم ألنه  [69
كما عند الجمهور ال تقبل صالة إال بقراءة الفاتحة وال نسؤل هللا فٌها إال 

َراَط الُمسَتقٌِمَ }قولنا   [الفاتحة] { ِصَراَط الَِّذٌَن أَنَعمَت َعلٌَِهمْ {6}اهِدَنا الصِّ

ونالحظ أن هللا ذكر فً سورة النساء الصدٌقٌن بعد األنبٌاء وقبل الشهداء إن 
كان الواو للترتٌب وقد جاء فً جامع العلم وفضله البن عبد البر بؤسانٌده أن 

العلماء ٌؤتون بعد األنبٌاء بدرجتٌن وقبل الشهداء بدرجة فإن كان الواو فً 

اآلٌة للترتٌب فإنه ٌفٌد أن الصدق مع هللا ومع الذات ومع الناس  هو العلم 
النافع الذي ٌنجً من النار وٌجعل اإلنسان أفضل من الشهٌد، وقد صح عن 

إن الصدق ٌهدي إلى البر، وإن البر :"النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال
ٌهدي إلى الجنة، وإن الرجل لٌصدق وٌتحرى الصدق حتى ٌكتب عند هللا 

صدٌقا، وإن الكذب ٌهدي إلى الفجور وإن الفجور ٌهدي إلى النار، وإن 
رواه البخاري " الرجل لٌكذب وٌتحرى الكذب حتى ٌكتب عند هللا كذابا 

ومسلم وؼٌرهما عن ابن مسعود رضً هللا عنه، وٌؤتً رمضان كل سنة 
ٌدرب على هذه الخصلة كما أشار الحدٌث إلى ذلك عندما قال النبً صلى 

        الحدٌث" والذي نفس محمد بٌده لٌس فً الصوم رٌاء: "هللا علٌه وسلم
إِنَّ }القانت هو الذي ٌقٌم اللٌل بعٌدا عن األنظار لقوله تعالى: القنوت/ 3

ًَ أََشدُّم َوْطءاًا َوأَْ َوُم  ٌِالًا  ِل ِه ٌْ  ألنها ساعة تجعله بعٌدا [6المزمل] {َناِشَئَة اللَّ

عن األنظار وأمراض القلوب من تسمٌع ورٌاء ومراءاة وعجب بالنفس 
وؼٌر ذلك، وقد وردت فً هذه الخصلة الرفٌعة والصفة الحمٌدة كثٌر من 

اآلي  من الذكر الحكٌم وأحادٌث الرسول الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم، ومن 
هُْم َخْوفاًا }: ذلك قوله جل وعال ْدُعوَن َربَّ ٌَ تَتَجاَفى ُجُنوُبهُْم َعِن اْلَمَ اِجِع 
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ٌُنفِقُونَ  ا َرَزْ َناُهْم  ِة  {16}َوَطَمعاًا َوِممَّ ن  ُرَّ ًَ لَهُم مِّ ا أُْخفِ َفاَل َتْعلَُم َنْفٌس مَّ
ْعَملُونَ  ٌَ ٌٍُن َجَزاء بَِما َكاُنوا  َكاُنوا َ لٌِالًا }ولقوله تعالى  [السجدة{ { 17}أَْع

ْهَجُعونَ  ٌَ ِل َما  ٌْ َن اللَّ ْسَتْغفُِرونَ  {17}مِّ ٌَ  [الذارٌات]{{ 18}َوبِاأْلَْسَحاِر ُهْم 

وفً الحدٌث الذي أخرجه أحمد بن حنبل وأبو داود عن ابن مسعود رضً 
رجل ثار عن وطؤته ولحافه : عجب ربنا من رجلٌن: "هللا عنه مرفوعا به

من بٌن حبه وأهله إلى صالة رؼبة فٌما عندي وشفقة مما عندي، ورجل 
ؼزا فً سبٌل هللا تعالى فانهزموا فعلم ما علٌه من الفرار وما له فً 

الرجوع حتى أهرٌق دمه رؼبة فٌما عندي وشفقة مما عندي، فٌقول هللا عز 
انظروا إلى عبدي رجع رؼبة فٌما عندي ورهبة مما عندي : وجل للمالبكة

كنت مع النبً : وعن معاذ بن جبل رضً هللا عنه قال" حتى أهرٌق دمه
صلى هللا علٌه وسلم فً سفر فؤصبحت قرٌبا منه ونحن نسٌر، فقلت ٌا نبً 

لقد سؤلت عن : "هللا أخبرنً بعمل ٌدخلنً الجنة وٌباعدنً عن النار، قال
عظٌم وإنه لٌسٌر على من ٌسره هللا علٌه، تعبد هللا وال تشرك به شٌبا، وتقٌم 

أال أدلك على : الصالة، وتإتً الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البٌت، قال
أبواب الخٌر؟ الصوم جنة، والصدقة تطفا الخطٌبة، وصالة الرجل فً 

جزاء بما - حتى بلػ– تتجافى جنوبهم عن المضاجع }جوؾ اللٌل ثم قرأ 

أال أخبرك برأس األمر وعموده وذروة سنامه؟ فقلت : ثم قال" كانوا ٌعملون
رأس األمر اإلسالم، وعموده الصالة، وذروة : "بلى ٌا رسول هللا؟ فقال

بلى ٌا : أال أخبرك بمالك ذلك كله؟ فقلت: سنامه الجهاد فً سبٌل هللا، ثم قال
فقلت ٌا رسول وإنا لمإاخذون " كؾ علٌك هذا: نبً هللا، فؤخذ بلسانه ثم قال

ثكلتك أمك ٌا معاذ وهل ٌكب الناس فً النار على : بما نتكلم به؟ فقال
أخرجه الترمذي " إال حصابد ألسنتهم؟– أو على مناخرهم – وجوههم 

ابن كثٌر وؼٌرهم، فهذه الخصلة عنهم والنسابً وابن ماجه وابن جرٌر و
ٌؤتً رمضان كل سنة ٌدرب علٌها ال بؤداء صالة التراوٌح فحسب بل أٌضا 

بإٌقاظ الناس وقت السحور، وقت تنزل رحمات هللا لقوله صلى هللا علٌه 
ٌنزل ربنا كل لٌلة إلى سماء الدنٌا حٌن ٌبقى ثلث اللٌل األخٌر، :"وسلم

" من ٌستؽفرنً أؼفر له، من ٌدعونً أستجٌب له، من ٌسؤلنً أعطٌه: فٌقول
" فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"حدٌث متواتر خرجناه فً كتابنا  

اإلنفاق من أعلى صفات عباد هللا المخلصٌن ومن أنبل أخالق : اإلنفا / 4

بنً آدم أجمعٌن، واإلنفاق ٌفتح أبواب الرحمة، وٌسد أبواب العذاب 
والسخط، وٌمحو السٌبات وقد وردت فٌه آٌات كثٌرة وأحادٌث شهٌرة، منها 
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اِكِرٌنَ }: قوله جل وعال َئاِت َذلَِك ِذْكَرى لِلذَّ ٌِّ ـ ٌُْذِهْبَن السَّ : هود ]{إِنَّ اْلَحَسَناِت 
: وقال جل وعال {إدفع بالحسنة السٌئة تمحوها}: وقال تعالى [114

ا َرَزْ َناُهْم } هُْم َخْوفاًا َوَطَمعاًا َوِممَّ ْدُعوَن َربَّ ٌَ تَتَجاَفى ُجُنوُبهُْم َعِن اْلَمَ اِجِع 
ٌٍُن َجَزاء بَِما َكاُنوا {16}ٌُنفِقُونَ  ِة أَْع ن  ُرَّ ًَ لَهُم مِّ ا أُْخفِ  َفاَل َتْعلَُم َنْفٌس مَّ
ْعَملُونَ  ٌُنفِقُوَن أَْمَوالَهُْم فًِ }: وقال جل وعال [السجدة] {{17}ٌَ َثلُ الَِّذٌَن  مَّ

ٌَُ اِعُف  ٍة َوهللّاُ  َئُة َحبَّ ٍة أَنَبَتْت َسْبَع َسَنابِلَ فًِ ُكلِّ ُسنُبلٍَة مِّ َسبٌِِل هللّاِ َكَمَثِل َحبَّ
َشاُء َوهللّاُ َواِسٌع َعلٌِمٌ  ٌَ وفً الحدٌث الشرٌؾ قال  [261: البقرة] {لَِمن 

النفقة فً الحج كالنفقة فً سبٌل هللا :"رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
أخرجه أحمد والطبرانً فً األوسط والبٌهقً فً سننه " بسبعمابة ضعؾ

  .                                                                       عن برٌدة
االستٌقاظ عند السحر واالستؽفار فٌه من الخصال : االستغفار باألسحار/ 5

الحمٌدة والصفات السعٌدة التً تإدي إلى رضوان هللا جل وعال، وقد 
َن }:وردت فً فضله آٌات وأحادٌث، نذكر منها قوله تعالى َكاُنوا َ لٌِالًا مِّ

ْهَجُعونَ  ٌَ ِل َما  ٌْ ْسَتْغفُِرونَ {17}اللَّ ٌَ وقوله جل  [الذارٌات]{ {18} َوبِاأْلَْسَحاِر ُهْم 
ارِ }: وعال ا َفاْغفِْر لََنا ُذُنوَبَنا َو َِنا َعَذاَب النَّ َنا آَمنَّ َنا إِنَّ قُولُوَن َربَّ ٌَ  {16}الَِّذٌَن 

اِد ٌَِن َواْلَقانِتٌَِن َواْلُمنفِقٌَِن َواْلُمْسَتْغفِِرٌَن بِاألَْسَحارِ  ابِِرٌَن َوالصَّ  {{17}الصَّ

إن : وفً الحدٌث الذي رواه ابن عمر رضً هللا عنهما قال [آل عمرا]
إن فً الجنة ؼرفا ٌرى ظاهرها من :"رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال

: فقال أبو موسى األشعري رضً هللا عنه" باطنها، وباطنها من ظاهرها
لمن أالن الكالم، وأطعم : "لمن هً ٌا رسول هللا؟ فقال صلى هللا علٌه وسلم

                                             ".الطعام، وبات هلل قابما والناس نٌام
وا ِكَراماًا }قال تعالى : االبتعاد عن اللغو/ 6 وا بِاللَّْغِو َمرُّم الفر ان ] {َوإَِذا َمرُّم
 {2} الَِّذٌَن ُهْم فًِ َصاَلتِِهْم َخاِشُعونَ {1}َ ْد أَْفلََح اْلُمْؤِمُنونَ }وقال تعالى [72:

َكاِة َفاِعلُونَ {3}َوالَِّذٌَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُ ونَ  : المإمنون] { َوالَِّذٌَن ُهْم لِلزَّ

وهل ٌكب الناس على وجوههم أو : "وقال النبً صلى هللا علٌه وسلم [1-3
وقال النبً صلى هللا علٌه " على مناخرهم فً النار إال حصابد ألسنتهم

متفق علٌه، " من كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر فلٌقل خٌرا أو لٌصمت: "وسلم
فالموسم ٌجعل المكان والزمان لجنً األرباح وقطؾ الحسنات الدانٌة فال 

. ٌنبؽً للمرء أن ٌشؽل نفسه إال بالتوحٌد الخالص من خالل التلبٌة واألذكار
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هذه عجالة بسطناها فً كتب أخرى تذكرة لذوي األلباب الذٌن ٌحبون أن 
     ٌتزودوا بكل ما من شؤنه أن ٌعٌنهم على أداء حج مبرور وذنب مؽفور

                           .وسعً مشكور وهً ال ؼناء عنها ألداء حج مبرور
                          

:من الترغٌب والترهٌب فً الحج والتعجٌل به  
      

الحج واجب بالكتاب والسنة واإلجماع، وقد وردت فً فضله آٌات من 
القرآن وأحادٌث شرٌفة صحٌحة صرٌحة، كما وردت بعض اآلي من الذكر 
 الحكٌم وأحادٌث النبً الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم ترهب المتهاون بؤدابه  

أُْتوَك ِرَجاالًا َوَعلَى ُكلِّ }: أوال فً وجوبه، قال تعالى ٌَ اِس بِاْلَحجِّ  ن فًِ النَّ َوأَذِّ
أْتٌَِن ِمن ُكلِّ َفجٍّج َعِمٌ ٍ  ٌَ لكن األمر فً هذه اآلٌة إلبراهٌم  [27: الحج]{َ اِمٍر 

علٌه السالم وقد اختلفوا هل شرع من قبلنا شرع لنا إذا أقره شرعنا، فقال 
بذلك أبو حنٌفة واإلمام مالك وهو قول لإلمام أحمد وله قول آخر ٌوافق 

الشافعً فً المنع ألن شرعنا نسخ كل شرع، لكن وجوب الحج وردت فٌه 
ِ َفإِْن أُْحِصْرُتْم َفَما }آٌات أخرى، منها قوله تعالى  وْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ّلِلّ َوأَتِمُّم

َسَر ِمَن اْلَهْديِ  ٌْ ِ َعلَى }:وقال تعالى فً آل عمران [196: البقرة]{اْسَت َوّلِلّ
ًٌّي َعِن  ِه َسبٌِالًا َوَمن َكَفَر َفإِنَّ هللا َغنِ ٌْ ِت َمِن اْسَتَطاَع إِلَ ٌْ اِس ِحجُّم اْلَب النَّ

فهاتان اآلٌتان تؤمران بؤداء الحج وإكماله واآلٌة  [97: اآلٌة] {اْلَعالَِمٌنَ 
َوَمن }األخٌرة أولها أمر بؤداء الحج وآخرها ٌوحً بكفر رافض هذا األمر

ًٌّي َعِن اْلَعالَِمٌنَ  وٌقوي هذا التؤوٌل ما أخرجه أحمد وسعٌد  {َكَفَر َفإِنَّ هللا َغنِ

بن منصور وأبو ٌعلى الموصولً والبٌهقً عن أبً لبابة رضً هللا عنه 

من لم ٌصبه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جابر فلم ٌحج :"مرفوعا به
ِ }فلٌمت إن شاء ٌهودٌا أو نصرانٌا وذلك ألن هللا تعالى قال فً كتابه  َوّلِلّ

ًٌّي َعِن  ِه َسبٌِالًا َوَمن َكَفَر َفإِنَّ هللا َغنِ ٌْ ِت َمِن اْسَتَطاَع إِلَ ٌْ اِس ِحجُّم اْلَب َعلَى النَّ
ؼرٌب، وفً إسناده : أخرجه الترمذي وقال [97:آل عمران]{اْلَعالَِمٌنَ 

 وحكم علٌه ابن الجوزي بالوضع وقد نوقش بحدٌث عمر قلتضعؾ،
لقد هممت أن أبعث رجاال إلى هذه األمصار فٌنظروا : "رضً هللا عنه قال

كل من كانت له جدة ولم ٌحجوا فٌضربوا علٌهم الجزٌة ما هم بمسلمٌن، ما 
من مات ولم ٌحج : "وهو شاهد لحدٌث أبً هرٌرة مرفوعا" هم بمسلمٌن

حجة اإلسالم فً ؼٌر وجع حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جابر فلٌمت 

وهو حدٌث ضعٌؾ وقد اتهم ابن الجوزي المرفوع " أي المٌتتٌن شاء
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أضواء البٌان "، قال محمد األمٌن بن محمد المختار الشنقٌطً فً بالوضع
بعد تفسٌره لهذه اآلٌة ٌحمل على مستحلً الترك " فً إٌضاح القرآن بالقرآن

وال دلٌل علٌه ووجه الداللة من األحادٌث المذكورة على ما فٌها من 
                                                                            ".المقال

بنً اإلسالم على :"قلت وأدلة الوجوب من الحدٌث قوله صلى هللا علٌه وسلم
شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا، وإقام الصالة و إٌتاء : خمس

  .                                  متفق علٌه" الزكاة، وصوم رمضان والحج

خطبنا : وأخرج أحمد ومسلم والنسابً عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال
ٌا أٌها الناس قد فرض هللا علٌكم الحج :"رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقال

أكل عام ٌا رسول هللا؟ فسكت حتى قالها ثالثا، فقال : فحجوا، فقال رجل
: ثم قال" لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم: "رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

ذرونً ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سإالهم واختالفهم على 
أنبٌابهم، فإذا أمرتكم بشًء فؤتوا منه ما استطعتم، وإذا نهٌتكم عن شًء 

وزاد هذا الحدٌث تبٌٌنا وتفصٌال ما أخرجه أحمد والحاكم " فدعوه
خطبنا : والدارقطنً والبٌهقً عن سلٌمان بن كثٌر رضً هللا عنه قال

ٌا أٌها الناس، إن هللا كتب علٌكم : رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقال

لو قلتها : أفً كل عام ٌا رسول هللا؟ قال: الحج، فقام األقرع بن حابس فقال
            "، الحج مرة، فمن زاد فتطوعأن تملوا بهالوجبت، ولم تستطٌعوا 

وأما فٌما ٌخص اإلجماع  على وجوب الحج، فقد أخرج الحافظ ابن القطان 
فرض هللا الحج على كل : نقال عن الموضح قال" اإلقناع"الفاسً فً كتابه 

قل بالػ استطاع إلٌه سبٌال مرة واحدة فً عمره وال خالؾ بٌن احر ع
وأجمعوا أن : "وأخرج ابن المنذر فً كتابه اإلجماع قال" الجمٌع فً ذلك

حجة اإلسالم  إال أن ٌنذر نذرا فٌجٌب : على المرء فً عمره حجة واحدة
واتفقوا أن الحر : وأخرج ابن حزم فً مراتب اإلجماع قال" علٌه الوفاء به

المسلم العاقل البالػ الصحٌح الجسم والٌدٌن والبصر والرجلٌن الذي ٌجد 
زادا وراحلة وشٌبا ٌتخلؾ ألهله مدة مضٌه ولٌس فً طرٌقه بحر وال 

وقد خرجناها فً " خوؾ وال منعه أبواه أو أحدهما، فإن الحج علٌه واجب
كتابنا اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع وأصلناها وأما فٌما ٌخص 
من :"بالترؼٌب فً الحج فإننا نذكر حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال

أخرجه البخاري ومسلم " حج هلل ولم ٌرفث ولم ٌفسق رجع كٌوم ولدته أمه
والترمذي والنسابً وابن ماجه وأحمد والطبرانً واألصبهانً وؼٌرهم، 
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تابعوا بٌن الحج والعمرة فإنهما ٌنفٌان الفقر والذنوب كما ٌنفً : "وحدٌث
" الكٌر خبث الحدٌد والذهب والفضة ولٌس للحجة المبرورة ثواب إال الجنة
أخرجه أحمد ومسلم والترمذي والنسابً وابن خزٌمة وابن حبان عن ابن 
مسعود، وابن ماجه والبٌهقً عن عمر، والطبرانً عن عامر بن ربٌعة، 
   .والبزار عن جابر وحسنه المنذري وصححه البٌهقً والسٌوطً وؼٌرهم

سبل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :"وروى أبو هرٌرة رضً هللا عنه قال
الجهاد فً :"قٌل ثم ماذا؟ قال" إٌمان باهلل وبرسوله:"أي األعمال أفضل؟ قال

  .أخرجه البخاري ومسلم وؼٌرهما" حج مبرور:"قٌل ثم ماذا؟ قال" سبٌل هللا
: وروى أبو هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

العمرة إلى العمرة كفارة لما بٌنهما، والحج المبرور لٌس له جزاء إال "
.                                                 لمأخرجه البخاري ومس،"الجنة

: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: وعن ابن عمر رضً هللا عنهما قال
إن الحاج حٌن ٌخرج من بٌته لم ٌخط خطوة إال كتب هللا له بها حسنة "

: وحط عنه بها خطٌبة فإذا وقفوا بعرفات باهى هللا تعالى بهم مالبكته ٌقول
انظروا إلى عبادي أتونً شعثا ؼبرا أشهدكم أنً  ؼفرت ذنوبهم وإن كانت 
عدد قطر السماء ورمل عالج وإذا رمى الجمار لم ٌدر أحد ما له حتى ٌوفٌه 

هللا تعالى ٌوم القٌامة وإذا حلق شعره فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور 
" ٌوم القٌامة وإذا قضى آخر طوافه بالبٌت خرج من ذنوبه كٌوم ولدته أمه 

  .أخرجه ابن حبان والبزار والطبرانً وحسنه المنذري والهٌثمً
                          

     :األحكام الشرعٌة 

حاولنا من خالل هذا المجهود تسهٌل األمور وجعل أحكام الحج فً متناول 
الجمٌع، وقد انطلقنا فٌه من األوضاع الٌوم وأحوال الحج ال كما تناقلتها 
كتب الفقه القدٌمة، كما ركزنا فً هذه النقلة على مسابل اإلجماع وأدلتها 
األصولٌة مع المٌل إلى االختصار، فخٌر الكالم ما قل ودل، وفً حالة 
وجود اختالؾ نمٌل إلى ما ٌإدي إلى إجماع أو إجماع مركب نبدأ هذه 

                                                  :األحكام على بركة هللا كما ٌلً
                                                                  

، إما أن ٌكون -أي القادم من وراء المواقٌت المكانٌة - إن الحاج اآلفاقً
سٌتوجه إلى مكة مباشرة ألداء عمرة إن كان متمتعا أو ألداء الحج إن كان 

مفردا أو قارنا، وذلك إما عن طرٌق البحر، أو عن طرٌق البر أو عن 
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طرٌق الجو، فكل هذه الفرص متاحة الٌوم، وفً هذه الحالة ٌجب أن ٌحرم 
من مٌقاته المكانً وذلك قبل الوصول إلى جدة، فإن وصل جدة دون إحرام 
فاألفضل له أن ٌتوجه إلى المدٌنة للزٌارة ثم اإلحرام من حٌث أحرم رسول 

فإن " أبٌار علً " هللا صلى هللا علٌه وسلم من ذي الحلٌفة أو ما ٌسمى الٌوم 
أحرم من جدة لزمه دم عند جمٌع فقهاء المجمع الفقهً التابع لرابطة العالم 

هـ وفد من المؽرب أفتى لهم مرشدهم 1417اإلسالمً، فقد سافر معنا سنة 
الدٌنً بجواز اإلحرام من مطار جدة الدولً، ونزلنا عنهم فً المدٌنة 

وتوجهوا إلى جدة حٌث أحرموا منها وبعد أداء فرٌضة الحج أهدى لً 
المجمع الفقهً لرابطة العالم اإلسالمً مجلته فإذا بها نقلت هذه الفتٌا و من 

بٌن الموقعٌن علٌها العالم العالمة محمد سالم بن عبد الودود حٌث ٌزعم 
البعض افتراء علٌه أنه أفتى بؽٌر ذلك، وهذا كذب علٌه، ألن المسؤلة 

تكررت مع بعض طالب العلم واألبمة  ولما أتٌتهم بالمجلة قالوا لً لعله 
           : تراجع عما  كان ٌفتً به من قبل، وللحج مواقٌت مكانٌة وزمانٌة

 
 

:                                              الموا ٌت الزمانٌة والمكانٌة/    أ

     
المٌقات الزمانً هو الفترة الزمنٌة ألداء الحج، :  المٌقات الزمانً: أوال/ 1

ْعلُوَماٌت َفَمن َفَرَض فٌِِهنَّ اْلَحجَّ َفالَ َرَفَث َوالَ }: قال جل وعال اْلَحجُّم أَْشهٌُر مَّ
، قال ابن عمر رضً هللا عنهما [197: البقرة] {فُُسوَ  َوالَ ِجَدالَ فًِ اْلَحجِّ 

هً شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهو – كما فً كتب التفسٌر – 
قول مروي عن أبٌه عمر، وعلً، وابن مسعود، وابن الزبٌر، وابن عباس، 

وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والنخعً، والشعبً، والحسن وابن سٌرٌن، 
ومكحول وقتادة، والضحاك بن مزاحم، والربٌع بن أنس، ومقاتل بن حٌان، 

وهو مذهب أبً حنٌفة والشافعً، وأحمد بن حنبل، وأبً ٌوسؾ، وأبً 
فمن : "ثور، ومشهور مذهب مالك أنه شهران وعشر لٌال، قال ابن العربً

قال إنه ذو الحجة كله أخذ بظاهر اآلٌة و التعدٌد للثالثة، ومن قال إنه عشرة 
أٌام، قال إنه الطواؾ والرمً فً العقبة ركنان، ومن قال عشر لٌال، قال 
" الحج  ٌكمال طلوع فجر ٌوم النحر لصحة الوقوؾ بعرفة وهو الحج كله

وذهب أبو حنٌفة ومالك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوٌه إلى أنه ٌجوز 
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اإلحرام قبل المٌقات الزمانً، وبهذا القول قال النخعً والثوري واللٌث بن 
  .         سعد وخالفهم الشافعً فقال ال ٌجوز اإلحرام قبل المٌقات الزمانً

جاء فً الحدٌث الصحٌح الصرٌح الذي رواه ابن : المٌقات المكانً/ 2
و ت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ألهل : "عباس رضً هللا عنهما قال

المدٌنة ذي الحلٌفة، وألهل الشام الجحفة، وألهل نجد  رن، وألهل الٌمن 
ٌلملم، هن لهن ولمن أتى علٌهن من غٌر أهلهن ممن ٌرٌد الحج والعمرة 

"  ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة ٌهلون منها

    أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسابً والدارمً والطحاوي
.          وابن الجارود والدارقطنً وأبو نعٌم والبٌهقً وأبو داود الطٌالسً  

وأما توقٌت ذات عرق ألهل العراق فقد جاءت فٌه أحادٌث منها  ما رواه 
جابر أخرجه مسلم والشافعً والطحاوي والدارقطنً وأبو نعٌم واإلمام 
أحمد، ولما أخرجه أٌضا ابن أبً شٌبة وإسحاق بن راهوٌه، وأبو ٌعلى 
الموصلً، والدارقطنً بإسناد فٌه حجاج بن أرطؤة وهو ٌضعؾ، وابن 

ماجه بإسناد فٌه إبراهٌم بن ٌزٌد الخوري وهو ضعٌؾ، كما أخرجه أبو 
أخرجه : داود والنسابً عن عابشة، قال الحافظ ابن حجر فً تلخٌص الحبٌر

بدل المشرق، قلت " العراق"أبو داود والنسابً من رواٌة القاسم عنها بلفظ

وقد أشار ابن عبد البر فً التمهٌد وكذلك االستذكار إلى الخالؾ الواقع بٌن 
الفقهاء هل توقٌت عرق من عمر رضً هللا عنه أو من رسول هللا صلى هللا 

:                      خمسة انطالقا مما تقدمت المكانٌة علٌه وسلم، فالمواقً  
وهو مٌقات أهل : وٌسمٌه البعض أبٌار علً، وبعضهم الحساء: ذو الحلٌفة

        .    المدٌنة ومن مر به من ؼٌر أهل المدٌنة لما فً حدٌث ابن عباس
وهً قرٌة خربت وقٌل ؼمرها البحر األحمر فؤصبح الناس : الجحفة/ 2

  .                  ٌحرمون من رابػ وهً مٌقات أهل الشام ومصر وافرٌقٌا
.                 وهو مٌقات أهل الٌمن: وهو جبل أو مكان بتهامة: ٌلملم/ 3  
  .                       وهو مٌقات أهل نجد" السٌل"وٌسمى رن المنازل / 4
           .وهو مٌقات أهل العراق والشرقالطرٌبة وٌسمى ذات عر  / 5

ومن أحرم قبل أن : "وٌمكن وٌجوز اإلحرام قبل المٌقات، قال ابن المنذر
وأقر إجماعه صاحب النوادر " ٌؤتً المٌقات  فقد أحرم بإجماع أهل العلم

وكذلك ابن " وأجمع الصحابة أن اإلحرام قبل بلوغ المٌقات مباح: "حٌث قال
حزم، وقد عارض هذا اإلجماع المتٌقن محمد بن علً الشوكانً فً كتابه 
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وقد رددنا علٌه فً كتابنا " السٌل الجرار المتدفق على حدابق األزهار"
.           بما فٌه كفاٌة وهللا المستعان" اإلشعاع واإلقناع  بمسابل اإلجماع"     
من األفضل أن ٌقوم الحاج أو الحاجة باالؼتسال : كٌف ٌتم اإلحرام؟/ ب

والتطٌب قبٌل اإلحرام، ثم ٌتجرد الرجل من المخٌط والمحٌط فٌصلً 
ركعتٌن قبٌل تحرك الحافلة أو السٌارة أو الطابرة أو السفٌنة أو الدابة فإذا 
تحرك مركوبه أهل بالتوحٌد الخالص لما أخرجه أحمد والبخاري ومسلم 

وأبو داود والنسابً والدارمً وابن ماجه والدارقطنً وؼٌرهم عن عبد هللا 

بن عمر رضً هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم سبل ما ٌلبس 
ال ٌلبس القمٌص، وال العمابم، وال السراوٌالت و : "المحرم من الثٌاب؟ قال

البرانس، وال الخفاؾ، إال أحد ال ٌجد نعلٌن فٌلبس الخفٌن ولٌقطعهما أسفل 
" من الكعبٌن، وال تلبسوا شٌبا من الثٌاب مسه الزعفران وال الورس

أن رسول هللا : "ولحدٌث جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما الطوٌل وفٌه
صلى هللا علٌه وسلم حج فخرجنا معه، حتى إذا أتٌنا ذا الحلٌفة، فولدت 

اؼتسلً واستنثري بثوب، وأحرمً، وصلى : أسماء بنت عمٌس، فقال
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا 

لبٌك اللهم لبٌك، لبٌك ال شرٌك لك : "استوت به على البٌداء أهل بالتوحٌد

أخرجه مالك والبخاري "  لبٌك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ال شرٌك لك
ومسلم وأبو داود والترمذي عن ابن عمر، والبخاري عن عابشة، ولفظ 

أنا مقٌم على طاعتك : التلبٌة قٌل مؤخوذ من لب بالمكان إذا لزمه فكؤنه قال
وأمرك ؼٌر خارج عن ذلك وال شرٌد علٌك، وقد ورد الحدٌث التالً فً 

وابن ماجه وابن خزٌمة – واللفظ له – فضل اإلحرام، فقد أخرج الترمذي 
قال : والبٌهقً والحاكم وصححه عن سهل بن سعد رضً هللا عنه قال

ما من مسلم ٌلبً إال لبى من عن ٌمٌنه : "رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
" وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع األرض من هاهنا وهاهنا 

                                                   .               وحسنه المنذري
أن رسول هللا "وأخرج الترمذي وحسنه عن زٌد بن ثابت رضً هللا عنه 

وأخرج أبو داود و الترمذي " صلى هللا علٌه وسلم تجرد فً إهالله واؼتسل
والنسابً وابن ماجه عن خالد بن السابب عن أبٌه رضً هللا عنهما أن 

أتانً جبرٌل فؤمرنً أن آمر أصحابً : "رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال
 كما أخرجه اإلمام أحمد والحاكم والدارقطنً ."أن ٌرفعوا أصواتهم باإلهالل

والبٌهقً والطبرانً، وقد انطلق من هذا الحدٌث ابن حزم الظاهري فً 
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كتابه المحلى فزعم أن من لم ٌلب وٌجهر بالتلبٌة فإن حجه باطل، قال فً 
ومن لم ٌلب فً شًء من حجه أو عمرته بطل حجه أو : "866المسؤلة 

عمرته فإن لبى ولو مرة واحدة أجزأه واالستكثار أفضل، فلو لبى ولم ٌرفع 
صوته فال حج له وال عمرة ألمر جبرٌل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

وقال ابن " عن هللا عز وجل بؤن ٌؤمر أصحابه أن ٌرفعوا أصواتهم بالتلبٌة
عبد البر فً التمهٌد واالستذكار إن إحرام الرجل فً رأسه بٌنما إحرام  

" وال تنتقب المرأة وال تلبس القفازٌن: "المرأة فً وجهها لما فً البخاري

وٌستحب للحاج قبل إحرامه أن ٌقلم أظافره وٌقص شاربه وٌحلق عانته 
وٌنتؾ إبطه وٌستاك ثم ٌؽتسل وٌتطٌب ألن كل ذلك ٌحرم علٌه بعد اإلحرام 

كما ٌحرم على الرجل لباس المخٌط والمحٌط عند الجمهور والطٌب وحلق 
                                                                     ... الشعر، الخ

أولها عند : الطواؾ بالكعبة ٌإدٌه الحاج ثالث مرات: الطواف وأحكامه/ ج

القدوم وهو واجب عند المالكٌة ومن وافقهم ومندوب فقط عند الحنفٌة 
طواؾ اإلفاضة أو : والشافعٌة والحنبلٌة، وهو من السنة ٌقٌنا، والثانً

الزٌارة وهو ركن ال ٌجبر بالدم، ٌفعله الحاج بعد التحلل األصؽر، وطواؾ 
الوداع وهو واجب عند الجمهور، مندوب فقط عند المالكٌة ومن وافقهم، 

واستدلوا على وجوب طواؾ الوداع بحدٌث ابن عباس رضً هللا عنهما 
أمر النبً صلى هللا علٌه وسلم الناس أن ٌكون آخر عهدهم بالبٌت، إال : "قال

أخرجه البخاري ومسلم وؼٌرهما وفً رواٌة ألحمد " أنه خفؾ عن الحابض
كان الناس ٌنصرفون فً كل وجه، فقال رسول : "ومسلم وأبً داود أنه قال
وأخرج " ال ٌنفر أحد حتى ٌكون آخر عهده بالبٌت: "هللا صلى هللا علٌه وسلم

النسابً والترمذي وصححه والحاكم وصححه عن ابن عمر رضً هللا 
من حج  فلٌكن آخر عهده بالبٌت إال الحٌض رخص لهن : "عنهما قال

طواؾ الوداع واجب ٌلزم : "قال النووي" رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
     بتركه دم على الصحٌح عندنا وهو قول أكثر العلماء وقال مالك وداود 

.                                              "وابن المنذر هو سنة ال شًء فٌه  
ٌستحب لمن ٌستطٌع على ذلك فً أٌامنا أن ٌنزل بذي : طواف القدوم/ 1

أن : "طوى وٌؽتسل بدون تدلٌك شدٌد وٌدخل من ذي كداء لما رواه مسلم
ابن عمر كان ال ٌقدم مكة بذي طوى حتى ٌصبح وٌؽتسل ثم ٌدخل مكة 

ولكن لم ٌعد هناك من " نهارا وذكر عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه فعله
ٌستطٌع فعله لإلجراءات القانونٌة، ولكن إذا دخل المسجد الحرام قدم رجله 
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بسم هللا والسالم على رسول هللا، اللهم اؼفر لً ذنوبً وافتح : الٌمنى وقال
لً ابواب رحمتك، أعوذ باهلل العظٌم وبوجهه الكرٌم وبسلطانه القدٌم من 

ثم ٌتقدم إلى الحجر األسود لٌبتدئ الطواؾ، فٌحاول " الشٌطان الرجٌم
بسم هللا : استالم الحجر بالٌمنى وتقبٌله أو تقبٌل ٌده التً استلمه بها وٌقول

وهللا أكبر، اللهم إٌمانا بك،وتصدٌقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة 
نبٌك محمد صلى هللا علٌه وسلم، فال بد من جعل الكعبة على الٌسار، ومن 

 [حجر إسماعٌل]شروط صحة الطواؾ خروج كل بدن الطابؾ عن الحجر 

ألن أصله من البٌت وهو على شكل قوس، وكذلك الشاذروان من البٌت 
وهو بناء لطٌؾ فوقه حلق من نحاس دابر ٌربط بها أستار الكعبة، وعلٌه 

ٌجب على من أراد تقبٌل الحجر أن ٌنتصب قابما قبل الشروع فً الطواؾ 
لٌخرج جمٌع بدنه من الشاذروان، فاحذروا محاكاة الجهلة الذٌن ٌدخلون فً 
الحجر أثناء الطواؾ أو ٌنتصبون على الجدار أو ٌتعلقون بالكعبة، وٌستحب 

ا َحَسَنةًا }:استالم الركن الٌمانً وأن ٌقول بٌنه وبٌن الحجر ٌَ ْن َنا آتَِنا فًِ الدُّم َربَّ
ارِ   اللهم إنً أسؤلك العفو [201البقرة] {َوفًِ ااِخَرِة َحَسَنةًا َو َِنا َعَذاَب النَّ

والعافٌة فً الدنٌا واآلخرة، وكلما مر بالحجر األسود كبر وٌقول فً بقٌة 
وٌنبؽً فٌما ٌخص بطواؾ ..طوافه ما ٌشاء من ذكر ودعاء وقراءة الخ

واالضطباع هو أن ٌترك الرجل منكبه : القدوم خاصة االضطباع والرمل
األٌمن عارٌا أثناء الطواؾ وٌجعل الثوب من تحته حتى إذا أكمل طوافه 
ألبسه، وكذلك الرمل هو أن ٌسرع بخطوات متقاربة فً األشواط  الثالثة 

حتى إذا أتٌنا البٌت استلم الركن : "األول، فقد جاء فً حدٌث جابر الطوٌل
فرمل ثالثا ومشى أربعا ثم أتى مقام إبراهٌم فصلى، ثم رجع إلى الركن 

ومما ال بد منه ألنه شرط صحة " فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا
جعل الكعبة عند ٌسار الطابؾ أثناء طوافه كله عند القٌام بسبعة أشواط ال 
ٌقطعها وجوبا إال ألداء الصالة المفروضة فٌبنً على ما تقدم على الصالة 

فإذا أكمل سبعة أشواط صلى ركعتٌن خلؾ مقام إبراهٌم استحبابا، وقال 
الحسن ٌستؤنؾ من جدٌد بعد الصالة ولم ٌعرج أحد على قوله، وقد وردت 

أحادٌث فً فضل التماس الحجر األسود، منها ما رواه  عبد هللا بن عباس 
: قال رسول هللا  صلى هللا علٌه وسلم  فً الحجر:رضً هللا عنهما قال 

وهللا لٌبعثن ٌوم القٌامة له عٌنان ٌبصر بهما ولسان ٌنطق به ٌشهد على من "
أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه وأحمد وابن خزٌمة وابن " استلمه بحق

حبان والحاكم وصححه، كما أن استالم الحجر والركن الٌمانً ٌحط الذنوب 
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سمعت رسول هللا صلى هللا : فعن عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما قال
أخرجه الترمذي وابن خزٌمة " إن مسحهما ٌحط الخطاٌا:"علٌه وسلم ٌقول

والحاكم وصححاه، قلت ولكن مع كثرة الناس وازدحامهم ٌكفً أن ٌتنبه 
المرء الذي ٌرٌد الطواؾ أن ٌتؤكد من أنه ابتدأ طوافه فً كل شوط من 

الحجر وانتهى إلٌه فكل شوط من األشواط السبعة ٌنطلق من الحجر وٌنتهً 
عنده وسٌرى الناس كلما وصلوا إلى تلك النقطة ٌرفعون أٌدٌهم إلى جهة 

  .                                                                           الكعبة
اإلشعاع "سنكتفً هنا بنقل ما ضمناه كتابنا : السعً بٌن الصفا والمروة (ح

دلٌل اإلجماع حول السعً بٌن الصفا :"حٌث قلنا" واإلقناع بمسابل اإلجماع
ٌظن الكثٌر من الناس أن السعً بٌن الصفا والمروة مجمع على : والمروة

أنه ركن ال ٌجبر بالدم والحقٌقة أنه لٌس إجماعا و إنما هو قول المالكٌة 
َفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَع ئِِر هللّاِ }: والشافعٌة انطالقا من قوله جل وعال إن إِنَّ الصَّ

راًا  ٌْ َع َخ َف بِِهَما َوَمن َتَطوَّ وَّ طَّ ٌَ ِه أَن  ٌْ َت أَِو اْعَتَمَر َفالَ ُجَناَح َعلَ ٌْ َفَمْن َحجَّ اْلَب
ولحدٌث سفٌنة بنت شٌبة أن امرأة أخبرتها [ 158:البقرة]{َفإِنَّ هللّاَ َشاِكٌر َعلٌِمٌ 

كتب : "أنها سمعت النبً صلى هللا علٌه وسلم بٌن الصفا والمروة ٌقول
فذهبت المالكٌة والشافعٌة إلى أنه ركن ال ٌجبر بالدم "علٌكم السعً فاسعوا

وبه : "وقال أبو حنٌفة هو واجب ٌجبر بالدم  قال الشوكانً فً نٌل األوطار
قال الثوري فً الناسً خالؾ العامد، وبه قال عطاء وعنه أنه سنة ال ٌجب 

بتركه شًء، وبه قال أنس فٌما نقله عنه ابن المنذر، واختلؾ عن أحمد 
كهذه األقوال الثالثة، وقد أؼرب الطحاوي فقال أجمع العلماء على أنه لو 

حج ولم ٌطؾ بالصفا والمروة أن حجه قد تم وعلٌه دم، والذي حكاه 
صاحب الفتح وؼٌره عن الجمهور أنه ركن ال ٌجبر بالدم وال ٌتم الحج 
بدونه، وأؼرب ابن العربً فحكى أن السعً ركن فً العمرة باإلجماع، 
وإنما الخالؾ فً الحج، وأؼرب أٌضا المهدي فً البحر فحكى اإلجماع 

فهو حجة – ٌعنً حدٌث حبٌبة – إن ثبت : على الوجوب، وقال ابن المنذر
: العمدة فً الوجوب، قوله صلى هللا علٌه وسلم: فً الوجوب، قال فً الفتح

قلت وأما " ما أتم هللا حج امرئ وال عمرته لم ٌطؾ بٌن الصفا والمروة"
رأٌت رسول هللا صلى : "حدٌث حبٌبة بنت أبً نجراة رضً هللا عنها قالت

هللا علٌه وسلم ٌطوؾ بٌن الصفا والمروة والنساء بٌن ٌدٌه وهو وراءهم 
إسعوا : وهو ٌسعى أرى ركبتٌه من شدة السعً تدور به إزاره وهو ٌقول

أخرجه اإلمام الشافعً واإلمام أحمد وفً سنده " فإن هللا كتب علٌكم السعً
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وله طرٌق : "عبد هللا بن المإمل ضعفوه، قال الشوكانً فً نٌل األوطار
أخرى فً صحٌح ابن خزٌمة والطبرانً عن ابن عباس، قلت وقد أخرج 

رأٌت رسول هللا صلى : الدارقطنً فً سننه عن برة بنت أبً نجراة قالت
اسعوا فإن هللا كتب علٌكم :"هللا علٌه وسلم حٌن انتهى إلى المسعى قال

السعً فرأٌته ٌسعى حتى بدت ركبتاه من انكشاؾ إزاره، كما روى 
الشافعً وأحمد وإسحاق بن راهوٌه والحاكم فً المستدرك والدارقطنً فً 

رأٌت النبً صلى هللا علٌه : سننه واللفظ له عن حبٌبة بنت أبً نجراة قالت

" اسعوا فإن هللا كتب علٌكم السعً: "وسلم ٌسعى بٌن الصفا والمروة وٌقول
وسكت علٌه الحاكم وأعله ابن عدي فً الكامل بابن المإمل وعزا تضعٌفه 
ألحمد والنسابً وابن معٌن ووافقهم، قلت ولكن له شاهد أخرجه الدارقطنً 
عن نسوة من بنً عبد الدار الالبً أدركن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

دخلنا دار حسٌن فؤطلعنا من باب مقطع فرأٌنا رسول هللا صلى هللا : قلن
علٌه وسلم ٌشتد فً المسعى، حتى إذا بلػ زقاق بنً فالن، موضعا قد سماه 

ٌا أٌها الناس اسعوا، فإن السعً قد كتب : "من المسعى استقبل الناس وقال
وصححه صاحب التنقٌح كما أخرج الدارقطنً عن صفٌة بنت أبً " علٌكم

دخلت دار آل أبً حسٌن مع نسوة من قرٌش، فنظرت إلى : نجراة قالت

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهو ٌسعى بٌن الصفا والمروة، فرأٌته 
ٌسعى وإن مبزره لٌدور من شدة السعً حتى إنً أقول إنً أرى ركبتٌه 

قلت وحدٌث حبٌبة بنت " اسعوا فإن هللا كتب علٌكم السعً: "وسمعته ٌقول
: أبً نجراة أخرجه السٌوطً فً الجامع الصؽٌر وصححه األلبانً وقال

أخرجه ابن خزٌمة وسعٌد بن منصور، والسعً ال ٌنبؽً فعله عند المالكٌة 
ال إله إال هللا وحده ال شرٌك : "إال بعد طواؾ واجب كطواؾ القدوم ودعاإه

له، له الملك وله الحمد وهو على كل شًء قدٌر، ال إله إال هللا وحده أنجز 
                                   " .وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده

 هذا التنبٌه أضفناه إلى الرسالة مإخرا ألن : حول حكم التوسعةتنبٌه

المسعى الجدٌد متؤخر على تؤلٌفها وملحوظات الشٌخ علٌها وقد دفعنً إلى 

كتابته أننً شاركت بمقال حول حكم المسعى الجدٌد أكد لً موقع األلوكة 
وموقع الدرر السنٌة أنهما سٌنشرانه ولم ٌفعال ذلك بل نشرا ما كتبه  

القاضً والشٌخ الفاضل محمد األمٌن بن محمد بٌب مستشار فً المجلس 
األعلى للقضاء فً اإلمارات العربٌة بؤبً ظبً باسم ربٌسه أو كتبه ربٌسه 

 وقلت له بؤننً 2009الدكتور خالد ووافق علٌه هو وقد ناقشته شخصٌا سنة 
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أرسلت إلى هذه المواقع مقاال بٌنت فٌه من بٌن أمور أخرى أنه كان ٌنبؽً 
على من عارض التوسعة من الفقهاء أن ٌطلبوا أن تكون التوسعة من 

وانطالقا من أصل " ارتكاب أخؾ الضررٌن"الجانبٌن انطالقا من قاعدة 
ولكن هذا ما لم : فقال لً" االستصحاب وهو بقاء األصل على ما كان علٌه"

لقد كتبت : ٌقع، فماذا تقول اآلن وقد وقعت التوسعة من جانب واحد، قلت له
لهم بؤنه بعد ما بٌنت حكم السعً عند جمٌع المذاهب وبعد ما وقعت التوسعة 

من جانب واحد فإن المتضرر فً هذه الحالة سٌكون أساسا المالكٌون 

والشافعٌون الذٌن ٌقولون بؤن السعً بٌن الصفا والمروة ركن ال ٌجبر بالدم 
لكنهم قالوا جمٌعا ٌؽتفر االلتواء الٌسٌر ال الكثٌر وبالتالً ٌنبؽً للساعً أن 

ٌبقى دابما مماسا أو مالصقا لممر العجزة كلما كان ذاهبا من الصفا نحو 
: المروة أما إذا كان راجعا من المروة نحو الصفا فال إشكال فؤجابنً قابال

لقد عبرت أو قست المسافة وأقصى المسموح به ال ٌتجاوز المسعى 
هإالء : المخصص للعجزة انطالقا مما جاء به الفاكهً واألزرقً فقلت له

خذوا : "متؤخرون جدا على عصر النبوة والرسول صلى هللا علٌه وسلم قال
ونحن نعرؾ الٌوم أن المروة لم ٌعد ٌراها اآلن إال الفطن " عنً مناسككم

بٌنما كانت فً عهد النبوة جبال ونحن نعرؾ أن الجبل ٌندرس من العرض 

قبل الطول، فإن كان الجٌولوجٌون قادرٌن على أن ٌبٌنوا لنا مسافة الجبل 
عرضا وطوال فً عصر النبوة فقد زال اإلشكال، فالحظت عندبذ علٌه 

لقد حج معً : االرتباك ألنه قد أهمل هذا العنصر فً بحثه القٌم ثم قلت له
هما الدكتور محمد بن المرابط بن –  دكتوران  فً الجٌولوجٌا 2006سنة 

الطالب محمد والدكتور عبد القادر بن المصطفى بن والتة وهو ٌعرفهما 
وكنا كلما مررنا بجبل أو جبٌل سؤل الدكتور محمد المتخصص فً - جٌدا 

الدكتور عبد _ وقد جاء لحضور ندوة علوم األحٌاء البحرٌة _علوم األحٌاء 
القادر التخصص فً الجٌولوجٌا عن عمره فٌجٌبه بكم من قرن وهل هو 

ناجم عن ترسبات رملٌة أم صخرٌة، فقلت إذا كانت هذه األجوبة النابعة من 
العٌن المجردة ٌمكن االعتماد علٌها فكٌؾ بجٌولوجٌٌن عندهم الوسابل 

و – هل هإالء الجٌولوجٌون إذا قالوا لك بؤن جبل كذا : واآلالت فقال لً
لم ٌكن منذ قرنٌن من الزمن وأنت تعرفه – سماه ، جبل شرق مدٌنة تجقجة 

" ال، ولكنهم لن ٌقولوا ذلك: أتصدقهم؟ قلت له..وأبوك وجدك،وجد جدك الخ
وقد سبق أن اطلعت علٌها فً الموقع _ فؤعطانً نسخة من كتابه المذكور

وأخذها منً اإلمام أحمد بن المرابط بن حبٌب الرحمن إمام _  المذكور 
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الجامع السعودي لٌنظر فٌها وامتنع أن ٌردها حتى اآلن، وعلٌه فإننً ما 
زلت أقول بما كنت أقول به منذ بداٌة هذه المشكلة وهو أن التوسعة كانت 
ٌنبؽً أن تكون من الجانبٌن، وحتى إدخال بعض المسعى القدٌم فً الممر 

الذاهب من الصفا نحو المروة فعلى الحاج والمعتمر أن ٌبقى حذرا فً 
ذهابه من الصفا نحو المروة وأن ٌظل مالصقا للممر المخصص للعجزة أو 
مع العجزة حتى ال ٌقع منه التواء كبٌر ٌفسد السعً عند المالكٌة و الشافعٌة 

.                      علما بؤن اإللتواء المؽتفر ٌقدر بما دون الثلث وهللا أعلم  
الوقوؾ بعرفة محل إجماع متٌقن بؤنه ركن ال ٌجبر : الو وف بعرفة (خ

بالدم ومن لم ٌقؾ بعرفة فال حج له، ووقته ٌوم التاسع من ذي الحجة إلى 
طلوع الفجر من ٌوم العاشر ٌعنً ٌوم عٌد األضحى، واختلفوا فٌمن وقؾ 

به ٌوم التاسع، فبالنسبة لمالك فإن الوقوؾ به قبل الؽروب واجب ٌجبر بالدم 
لؽٌر المراهق ألن المراهق معذور ال شًء علٌه، والمراهق عندهم هو 
الذي ٌؤتً لمكة فً وقت إذا اشتؽل بطواؾ القدوم والسعً فاته الوقوؾ 

بعرفة فٌتوجه مباشرة إلى عرفة ألداء الركن ألن الحج عرفة، وأما الوقوؾ 
بعد الؽروب عند مالك لٌلة العاشر فهو ركن ال ٌجبر بالدم، قال ابن عبد 

وقد أجمع المسلمون أن الوقوؾ  "275البر فً الجزء التاسع من التمهٌد ص 

بعرفة لٌال ٌجزئ عن الوقوؾ بالنهار إال أن فاعل ذلك عندهم إذا لم ٌكن 
مراهقا، ولم ٌكن له عذر فهو مسٌا ومن أهل العلم من رأى علٌه دما، 

إن من وقؾ بعرفة لٌال : ومنهم من لم ٌر علٌه شٌبا وجماعة العلماء ٌقولون
أو نهارا بعد زوال الشمس من ٌوم عرفة أنه مدرك للحج إال مالك بن أنس 

ومن قال بقوله، فإن الفرض عنده اللٌل دون النهار، قلت واألحوط واألورع 
    الوقوؾ بعرفة حتى بعد الؽروب للخروج من الخالؾ إلى إجماع متٌقن 

                                                                          .وهللا أعلم
ودلٌل اإلمام مالك بن أنس ما رواه عبد الرحمن بن ٌعمر الدٌلمً رضً هللا 

أتٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بعرفة، فجاءه نفر من أهل : عنه قال
الحج عرفة، فمن جاءه قبل صالة :"ٌا رسول هللا كٌؾ الحج؟ قال: نجد فقالوا

أخرجه أبو داود والترمذي والدارمً وابن " الفجر لٌلة جمع فقد تم حجه
ماجه والدارقطنً واإلمام أحمد، وأخرج الدارقطنً عن ابن عمر رضً هللا 

من وقؾ بعرفات بلٌل فقد :"عنهما أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال
أدرك الحج، ومن فاته عرفات بلٌل فقد فاته الحج، فلٌحل بعمرة وعلٌه حج 
 من قابل، قلت ولكن فً إسناده رحمة بن مصعب وهو ضعٌؾ               
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وأما دلٌل الجمهور فهو حدٌث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن ألم 
أتٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بالمزدلفة : الطابً رضً هللا عنه قال

حٌن خرج إلى الصالة، فقلت ٌا رسول هللا، إنً جبت من جبل طً أكللت 
راحلتً وأتعبت نفسً، وهللا ما تركت من جبل إال وقفت علٌه فهل لً من 

من شهد صالتنا هذه، ووقؾ : "حج؟ فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
معنا حتى ندفع، وقد وقؾ بعرفة قبل ذلك لٌال أو نهارا، فقد تم حجه وقضى 

أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم " نفثه

وصححه وقال على شرطهما ووافقه الذهبً قلت بل ألزم الدارقطنً 
الشٌخٌن إخراجه ألن إسناده من أصح األسانٌد وبٌنه القاضً أبو بكر بن 

قلت وسنة الحاج ٌوم التاسع أن ٌؽدو من منى بعد صالة الصبح فٌها .العربً
متوجها إلى عرفة ٌلبً ثم ٌنزل بعرفة لجمع صالة الظهر والعصر جمع 
تقدٌم، ومن األفضل أن ٌكون فً مسجد نمرة حٌث ٌخطب اإلمام الناس، 

ٌعلمهم بقٌة أحكام الحج فً خطبة ٌجهر فٌها قبل الصالة ثم ٌسر فً 
الصالتٌن ألنها صالة تإدى بسنة التقصٌر كما أداها رسول هللا صلى هللا 
علٌه وسلم ٌوم الجمعة فؤسر فٌها، قال ابن عبد البر فً الجزء العاشر من 

وأجمع العلماء أن اإلمام ال ٌجهر فً صالة الظهر، وال : "15التمهٌد ص 

وأجمع العلماء جمٌعا أن اإلمام لو صلى : "19وفً ص " العصر ٌوم عرفة 
بعرفة ٌوم عرفة بؽٌر خطبة، أن صالته جابزة وأن ٌقصر الصالة إذا كان 

مسافرا وإن لم ٌخطب، وأجمعوا أن الخطبة قبل الصالة ٌوم عرفة وأن 
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قرأ فٌها فؤسر القراءة، إنما هً ظهر ولكنها 

قصرت من أجل السفر وهللا أعلم، وأجمعوا على أن ٌوم عرفة عام حجة 
الوداع كان ٌوم الجمعة فإسرار رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌفٌد أنها 

                                                   ".صالة مسافر ال صالة جمعة
كما أن عرفة كله محل وقوؾ إال بطن وادي عرنة لقوله صلى هللا علٌه 

وأجمعوا على أن من " عرفة  كلها موقؾ وارتفعوا عن بطن عرنة: "وسلم
" علٌه دم وحجه صحٌح: وقؾ بعرنة ال حج له إال مالك بن أنس فإنه قال

واألفضل أن ٌكون الوقوؾ عند جبل الرحمة حٌث وقؾ رسول هللا صلى 
هللا علٌه وسلم فجعل بطن ناقته القصواء مقابل الصخٌرات وبقً واقفا ٌدعو 

حتى ؼاب القرص، فكان الصحابة ٌواظبون علٌه، فكان سبب موت ابن 
عمر رضً هللا عنهما وقوفه بناقته عنده حٌث ضربه أحد عمالء الحجاج 

.                          بن ٌوسؾ بحربة مسممة على قدمه فؤدت إلى موته  
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 ومن فضابل عرفة ما رواه مسلم والنسابً عن عابشة رضً هللا عنها أن  
ما من ٌوم أكثر من أن ٌعتق هللا فٌه عبدا : "النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

: من النار من ٌوم عرفة، فإنه لٌدنو عز وجل، ثم ٌباهً بكم المالبكة، فٌقول
وأخرجه ابن عبد البر فً التمهٌد، وعن أبً هرٌرة رضً " ما أراد هإالء

إن هللا ٌباهً بؤهل عرفات أهل : "هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
أخرجه " انظروا إلى عبادي هإالء جاإونً شعثا ؼبرا: السماء، فٌقول لهم

أحمد والحاكم وابن خزٌمة وابن حبان والبٌهقً وأبو نعٌم فً الحلٌة وابن 

عبد البر، وفً الباب عن عابشة وأنس بن مالك وجابر بن عبد هللا وفً 
ودعاء " فإنً أشهدكم أنً قد ؼفرت لهم ولمن ٌدعون له:"بعض الرواٌات

أفضل الدعاء :"الوقوؾ بعرفة كما صح عنه صلى هللا علٌه وسلم أنه قال
ال إله إال هللا وحده ال : ٌوم عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبٌبون من قبلً

وأضاؾ إلٌه ابن " شرٌك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شًء  دٌر
                                   ."ال إله إال هللا الملك الح  المبٌن: "عبد البر

ٌجب على الحاج أن ٌتوجه مباشرة بعد التؤكد من : المبٌت بالمزدلفة (د

ؼروب الشمس وزوال القرص إلى المزدلفة فٌصلً عندها المؽرب والعشاء 
جمع تؤخٌر، وقال اإلمام مالك بن أنس ال ٌجب المبٌت عندها وإنما ٌجب 

: التوقؾ قدر حط الرحال والصالة، وقال الجمهور بوجوب المبٌت وهم
عطاء والزهري وقتادة والثوري والشافعً وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
وأصحاب الرأي وأصحاب الظاهر، وأؼرب علقمة وإبراهٌم النخعً  

ْن }:من فاته جمع، فاته الحج كله لقوله تعالى":والشعبً فقالوا َفإَِذا أََفْ ُتم مِّ
قلت والسنة الثابتة  [196: البقرة]{َعَرَفاٍت َفاْذُكُروْا هللّاَ ِعنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَرامِ 

عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أنه بات بالمزدلفة، ففً حدٌث ابن 
أن النبً صلى "– واللفظ له – مسعود وجابر بن عبد هللا رضً هللا عنهم 

هللا علٌه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المؽرب والعشاء بؤذان واحد 
وإقامتٌن ولم ٌسبح بٌنهما شٌبا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر 

حٌن تبٌن له الصبح بؤذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعل 

الحرام فاستقبل القبلة فدعا هللا وكبره وهلله ووحده فلم ٌزل واقفا حتى أسفر 
جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قلٌال، ثم سلك 
الطرٌق الوسطى التً ٌخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التً 

عند الشجرة فرماها بسبع حصٌات ٌكبر مع كل حصاة منها حصً الحذؾ 
فانطلق بعض الفقهاء من اآلٌة " من بطن الوادي ثم انصرؾ إلى المنحر
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من لم ٌقؾ ٌوم العاشر بالمشعر الحرام فعلٌه دم ألنه ضٌع : والحدٌث فقال
نسكا ومن هإالء مجاهد، وقتادة والزهري والثوري، وقال به أٌضا أبو 

حنٌفة، وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وذهب ابن بنت الشافعً وابن خزٌمة إلى 
وقفت ههنا وجمع كلها : "أنه ركن ال ٌجبر بالدم، وقال صلى هللا علٌه وسلم

                                                   " .موقؾ وارتفعوا عن محسر
هذه هً األعمال التً ٌقوم بها الحاج عند منى : الرمً والذبح والحل  (ذ

فً الٌوم العاشر، وٌقول له بعض الفقهاء الحج األكبر، ألن الحاج ٌإدي فٌه 

الكثٌر من أعمال الحج، فبعد االنطالقة من المزدلفة ٌتجه الحاج إلى منى 
وهو ٌهلل وٌلبً حتى إذا وصل محسر أسرع حتى إذا وصل منى ووصل 

آخر جمرة من الجمرات وهً تلً مكة رماها بسبع حصٌات ٌكون قد 
جمعها من المزدلفة، ٌكبر عند كل رمً وٌتؤكد من أن كل حصاة وصلت 

الحوض ألن الحوض األصل فٌه نصؾ دابرة مفتوح من جهة مكة ومسدود 
من جهة المزدلفة، وقد رماها الرسول صلى هللا علٌه وسلم من األسفل 

وذلك أفضل كما رماها عمر بن الخطاب من األعلى وذلك فً أٌامنا أحوط 
بالنسبة لمن كان ٌجهل طبٌعتها اآلن، وفً هذا أخرج مسلم عن عبد الرحمن 

رمى عبد هللا بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع : بن ٌزٌد قال

إن أناسا ٌرمونها من فوقها، : فقٌل له: حصٌات ٌكبر مع كل حصاة، قال
هذا والذي ال إله إال هو ؼٌره مقام الذي أنزلت : فقال عبد هللا بن مسعود

وقد ثبت أنها رماها عمر بن الخطاب ومن كان بصحبته " علٌه سورة البقرة
من األعلى، ولعل جواب ابن مسعود هذا على من أنكر علٌه مخالفته لعمر، 

إن عمر رضً هللا عنه جاء : "قال ابن قدامة المقدسً فً كتابه المؽنً
" .والزحام فرماها من فوق، وأجمع أهل العلم على جواز رمٌها من فوق

ٌا عمر إنك : "قلت ولعل ذلك تطبٌقا لحدٌث رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
رجل قوي ال تزاحم على الحجر فتإذي الضعٌؾ إن وجدت خلوة فاستلمه 

وبعد رمً جمرة العقبة، ٌفعل الحاج ما فعله " وإال فاستقبله وهلل وكبر
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، فقد أخرج أحمد ومسلم وأبو داود عن أنس 

أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أتى منى فؤتى الجمرة : "رضً هللا عنه
خذ وأشار إلى جانبه : فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحالق

وفً حدٌث جابر الذي أخرجه مسلم " األٌمن ثم األٌسر ثم جعل ٌعطٌه الناس
أن النبً صلى هللا علٌه وسلم انصرؾ إلى المنحر فنحر، ثم ركب : "وؼٌره

فبحلقه ٌتحلل التحلل األصؽر فٌحل " فؤفاض إلى البٌت فصلى بمكة الظهر
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    له كل شًء إال النساء وعند البعض ٌحل له كل شًء إال النساء والعطر
.                                 وبطوافه طواؾ اإلفاضة ٌتحلل التحلل األكبر  

إذا حلق الحاج رأسه بعد رمً جمرة العقبة والنحر فقد :  التحلل األكبر(ر

تحلل التحلل األصؽر وحل له كل شًء مما حرم علٌه اإلحرام إال النساء 
وعند البعض النساء والطٌب، وهو مشهور مذهب المالكٌة، فٌنبؽً له أن 

ٌذهب إلى البٌت لٌطوؾ به طواؾ اإلفاضة، وٌسمٌه البعض طواؾ الزٌارة 
ألن الحاج ٌؤتً فٌه من منى لزٌارة البٌت الحرام وٌرجع إلى منى وجوبا 

لٌقضً بها لٌلتٌن على األقل، فإذا أدى طواؾ اإلفاضة حل له كل شًء 
: قال ابن حزم فً مراتب اإلجماع. أباحه الشرع وحرمه علٌه اإلحرام

إلى انسالخ ذي – وهو العاشر من ذي الحجة – واتفقوا أن من ٌوم النحر "
وتعقبه ابن تٌمٌة " الحجة وقت طواؾ اإلفاضة ولما بقً من سنن الحج

قلت إن أخره عن أٌام منى : "المعروؾ بشٌخ اإلسالم فً تصوٌباته قابال
جاز فً مذهب الشافعً، وأحمد واللٌث، واألوزاعً، وأبً ٌوسؾ، 

وؼٌرهم، وهكذا نقل عن مالك، وقال أبو حنٌفة وزفر والثوري فً رواٌة 
إن أخره إلى ثالثة أٌام التشرٌق لزمه دم وهو قول مخرج فً مذهب أحمد 
وإن أخره إلى المحرم فال شًء علٌه إال عند مالك فإنه قال علٌه دم ولفظ 

            ."إن جاوز أٌام منى وتطاول ذلك لزمه دم ولم ٌوقت فٌه"المدونة
ٌجب على الحاج الرجوع إلى منى بعد طواؾ اإلفاضة : أٌام التشرٌ  ( ز

والمبٌت فً منى لٌلة الحادي عشر والثانً عشر وجوبا ورمً الجمرات 
الثالثة وجوبا كل ٌوم واحدة منها بسبع حصٌات وذلك بعد منتصؾ النهار 
من كل ٌوم، فإن تعجل بعد ٌومٌن فال إثم علٌه وإن تؤخر إلى الثالث فذلك 

ِن }:أفضل لقوله جل وعال ٌْ ْوَم ٌَ لَ فًِ  ْعُدوَداٍت َفَمن َتَعجَّ اٍم مَّ ٌَّ َواْذُكُروْا هللّاَ فًِ أَ
َقى ِه لَِمِن اتَّ ٌْ َر َفال إِْثَم َعلَ ِه َوَمن َتأَخَّ ٌْ لكنه إذا لم  [203البقرة {]َفالَ إِْثَم َعلَ

ٌستطع رمً الجمرات الثالث فً الٌوم الثانً حتى ؼربت الشمس وجب 
 علٌه المبٌت عند منى للٌلة الثالثة عند الجمهور ورمً الجمرات للٌوم الثالث 

الهداٌا واألضاحً ال ٌجوز منها إال المسن وهو : الهداٌا وال حاٌا (ط

ال تذبحوا : "الجذع من الضؤن والثنً من ؼٌره لقوله صلى هللا علٌه وسلم
أخرجه مسلم من " إال مسنة إال أن ٌعسر علٌكم فتذبحوا جذعة من الضؤن

                                    .                                   رواٌة جابر
وإن كان األمر ٌتعلق بجزاء الصٌد فقد ٌكون منها ما هو دون المسن 

كالجفرة والجدي كما ٌكون منها تارة العناق والصحٌح والمعٌب ألن ذلك 
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جزاء ألنواع من الصٌد كثٌرة منه الطٌور الصؽٌرة، والضب واألرنب 
َها الَِّذٌَن آَمُنوْا الَ }: وؼٌر ذلك من الحٌوانات البرٌة وقد قال جل وعال ٌُّم ا أَ ٌَ

َعِم  ْثلُ َما َ َتلَ ِمَن النَّ داًا َفَجَزاء مِّ َتَعمِّ َد َوأَنُتْم ُحُرٌم َوَمن َ َتلَُه ِمنُكم مُّم ٌْ َتْقُتلُوْا الصَّ
نُكْم َهْدٌاًا َبالَِغ اْلَكْعَبِة أَْو َكفَّاَرةٌ َطَعاُم َمَساِكٌَن أَو َعْدلُ  ْحُكُم بِِه َذَوا َعْدٍل مِّ ٌَ
نَتقُِم هللّاُ ِمْنُه  ٌَ ا َسلَف َوَمْن َعاَد َف ُذوَ  َوَبالَ أَْمِرِه َعَفا هللّاُ َعمَّ ٌَ اماًا لِّ ٌَ َذلَِك ِص

وال ٌإكل من هذه الهداٌا الواجبة  [95: المابدة] {َوهللّاُ َعِزٌٌز ُذو اْنتَِقامٍ 

ورخص بعضهم فً األكل من هداٌا التمتع والقران وأبى الشافعً عن ذلك، 

: وأما هداٌا التطوع فال خالؾ بٌنهم فً جواز األكل منها لقوله جل وعال
َها } ٌْ ِ َعلَ ٌر َفاْذُكُروا اْسَم هللاَّ ٌْ ِ لَُكْم فٌَِها َخ ن َشَعائِِر هللاَّ َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها لَُكم مِّ

[ 36:الحج]{َصَوافَّ َفإَِذا َوَجَبْت ُجُنوُبَها َفُكلُوا ِمْنَها َوأَْطِعُموا اْلَقانَِع َواْلُمْعَترَّ   
هذه خطوات : من تتبع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لم ٌلزمه دم (ظ

خذوا عنً ": تحث على اتباع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الذي قال
ومن تتبعها لن ٌلزمه دم ثم إنه ٌكون أدى الحج المبرور وقد صح "مناسككم

المبرور لٌس له جزاء إال  والحج": عنه صلى هللا علٌه وسلم أنه قال
                                                     :  وهذه الخطوات هً"الجنة

الخروج من مكة ٌوم التروٌة، ٌعنً فً الٌوم الثامن ذي الحجة متوجها / 1

إلى منى حٌث ٌصلً فً منى الظهر فً وقته المختار، ثم العصر فً وقته 
المختار، ثم المؽرب فً وقته المختار، ثم العشاء األخٌرة ثم ٌبٌت بمنى 

  .                                           حتى ٌصلً الصبح فٌها ٌوم التاسع
ٌنطلق ٌوم التاسع من ذي الحجة من منى : الٌوم التاسع من ذي الحجة/ 2

بعد أداء صالة الصبح متوجها إلى عرفة مهلال وملبٌا حتى ٌصل عرفة 
حٌث ٌصلً فٌها الظهر والعصر جمع تقدٌم، ٌعنً عند وقت الظهر بؤذان 

واحد لهما وبخطبة ٌعلم فٌها الخطٌب ما تبقى من أحكام الحج وصحٌح 
االعتقاد، ثم ٌقٌم لكل منهما وٌسر فٌهما، ثم ٌرتفع عن بطن عرنة علما بؤن 
نصؾ مسجد نمرة فً عرنة فلٌتنبه من وقؾ فً مسجد نمرة أن ٌكون دون 

الضوء األخضر، ومن األفضل أن ٌكون وقوفه عند جبل الرحمة حٌث 

الالفتة التً تقول بؤن النبً صلى هللا علٌه وسلم وقؾ عندها فٌبقى ٌسؤل هللا 
وٌتضرع إلٌه ومن األفضل أن ٌسؤله بؤسمابه الحسنى وصفاته العلى حتى 

تؽرب الشمس وٌختفً القرص حٌنبذ ٌنطلق متوجها إلى المزدلفة وإذا 
الشعب فمن األفضل أن ٌبول أو ٌتبول اقتداء برسول هللا صلى وصل إلى 

هللا علٌه وسلم وإن كان هذا الفعل من جنس الجبلً لحدٌث أسامة بن زٌد 
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دفع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من عرفة حتى : رضً هللا عنهما قال
: " الصالة ٌا رسول هللا، قال: إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضؤ، فقلت له

فلما جاء مزدلفة نزل، فتوضؤ فؤشبع الوضوء، ثم أقٌمت " الصالة أمامك
الصالة فصلى المؽرب، ثم أناخ كل إنسان بعٌره فً منزله، ثم أقٌمت 

  .          رواه البخاري ومسلم وؼٌرهما" الصالة فصلى، ولم ٌصل بٌنهما
فً الٌوم العاشر ٌفٌق مبكرا ثم ٌتوضؤ و ٌصلً الصبح تؽلٌسا ثم ٌرقً / 2

على المشعر الحرام وٌستقبل القبلة ثم ٌذكر هللا كثٌرا وٌتضرع إلى هللا 

ٌعنً ٌنطلق قبٌل – وٌهلله وٌكبره وٌستؽفره وٌدعوه وٌسؤله ثم ٌدفع 
فإذا وصل محسر أسرع حتى إذا وصل الجمرات – الشروق وبعد اإلسفار 

تقدم إلى األخٌرة منها فٌجعل مكة عند ٌمٌنه ومنى عند ٌساره فٌواجه 
حوض الجمرة وهو مفتوح فقط من جهة مكة أصال فٌرمٌه بسبع حصٌات 
وٌكبر عند كل رمٌة حتى إذا أكمل رمٌه نحر هدٌه إن كان معه هدي أو 

ضحٌته إن كان بإمكانه ذلك  وهً عند المالكٌة هدي ثم ٌحلق قبل اإلفاضة 
وهكذا ٌحل له كل شًء إال النساء وعند البعض الطٌب والنساء، ثم ٌذهب 

إلى البٌت الحرام وٌطوؾ به طواؾ اإلفاضة أو طواؾ الزٌارة وٌسعى بٌن 
  .                    الصفا والمروة إن كان متمتعا ثم ٌرجع إلى منى للمبٌت

الواجب فً أٌام التشرٌق شرعا المبٌت بمنى : أٌام التشرٌ  الرمً/ 3

رمً : لٌلتٌن هما لٌلة الحادي عشر ولٌلة الثانً عشر، والواجب من الرمً
الجمرات الثالثة ٌوم الحادي عشر وٌوم الثانً عشر بعد زوال الشمس عن 
كبد الشمس، فإذا ؼربت الشمس وهو ال ٌزال عند منى فمن األفضل له أن 

ٌبٌت بها اللٌلة الثالثة وأن ٌرمً فً الٌوم الثالث، وذلك للخروج من الخالؾ 
كما سنبٌن ذلك أكثر فً موجبات الدم والهدي والفدٌة، ٌعنً فً الفقرة 

                                          .                                   التالٌة
                                                             
كانت هذه التعلٌمات الخاصة بالنسبة للمتمتع و سكان مكة  أثناء حجهم ألن 

 ةو ٌوم عرفة]الٌوم الثامن ]ٌوم التروٌة : حجهم ال ٌتجاوز خمسة أٌام هً 

وأٌام التشرٌق                  [الٌوم العاشر]، وٌوم الحج األكبر[الٌوم التاسع
                                                                              

فإنه – سوى الطواؾ – وأما بالنسبة للقارن والمفرد، فباإلضافة إلى ما تقدم 
ال بد له من أن ٌحرم عند المٌقات المكانً وٌبقى ملبٌا عند كل استٌقاظ، 

وبعد كل صالة، وعند كل صعود وكل هبوط، فٌطوؾ طواؾ القدوم 
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وٌسعى بٌن الصفا والمروة، وٌتجنب قتل الصٌد منذ إحرامه وفً الحرم 
المكً بعد تحلله وٌتجنب العطور وتؽطٌة الرأس ولبس المحٌط والمخٌط 

ووطء النساء ومقدماته والفسوق والعصٌان والجدال وإٌذاء المسلمٌن حجاجا 
وؼٌر حجاج، فمن كان ٌرٌد أداء الحج فال بد له من أن ٌتجنب أثناء حجه 

ابن حزم كل حرام ما ظهر منه وما بطن وقد عرؾ الحج المبرور 
واتفقوا أن من لم ٌتظلل فً : "حٌث قال"مراتب اإلجماع"الظاهري فً كتابه

حلمة وال حضانة وال مس شٌبا من إحرامه وال قتل قملة وال قرادة وال 

شعره وال من أظافره وال رفث وال عصى وال جادل وال التذ بشًء من 
النساء وال شم رٌحانا وال ادهن وال أكل شٌبا وال مس طٌبا وال دنا منه وال 

عصب رأسه وال شد منطقة وال طرح على رأسه مخٌطا وال حمل على 
رأسه شٌبا وال ؼطى وجهه وال ؼسل رأسه بؽسل وال بماء وال انؽمس فً 
ماء وال بالػ فً الحك وال احتزم وال تقلد سٌفا وال قتل سبعا وال أسدا وال 
خنزٌرا وال شٌبا من دواب البر وال بٌض طابر وال أذعر صٌدا وال أفسد 
عشه وال نظر فً مرآة وال دل على شًء من ذلك وال فعل شٌبا من ذلك 

محرم وال احتجم فإنه لم ٌؤت شٌبا ٌكره فً إحرامه، وقد روٌنا عن األعمش 
قلت " من تمام الحج ضرب وزاه بال شك إنما أراد أهل الفسق منهم: أنه قال

هذا اإلجماع وإن كان ابن تٌمٌة قد سكت علٌه فً تصوٌباته فإنه لم ٌبٌن 
محرمات الحج وواجباته أثناء أداء المناسك، وقد بسطنا ما تحصلنا علٌه من 

إجماعات فً كتاب الحج نشرناها وأصلناها وعلقنا علٌها فً المجلد األول 
.                                 "اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"كتابنا من  

                                   
:                            المسائل التً تلزم دما أو هدٌا والتً تبطل الحج

هناك محظورات إذا فعلها الحاج بعد إحرامه تلزمه دما أي أنها تجبر بالدم   
بٌنما هناك محظورات أخرى ال تجبر بالدم بل تبطل الحج نقدم الجمٌع 

:          المسائل التً تبطل الحج/ أ: للقارئ فً شكل خالصة لهذا الكتاب
                                                   

ْحَبَطنَّ }:  أعاذنا هللا منها لقوله جل وعال الكفر أو الردة/1 ٌَ لَئِْن أَْشَرْكَت لَ
إِنَّ هللّاَ الَ }: ، وقال هللا جل وعال[65: الزمر]{َعَملَُك َولََتُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِرٌنَ 

ٌُْشِرْك بِاّلّلِ َفَقْد َ لَّ  َشاُء َوَمن  ٌَ ْغفُِر َما ُدوَن َذلَِك لَِمن  ٌَ ٌُْشَرَك بِِه َو ْغفُِر أَن  ٌَ
َولَْو أَْشَرُكوْا لََحبَِط }:وقال فً سورة األنعام [116: النساء] {َ الاَلًا َبِعٌداًا 

ْعَملُونَ  ٌَ ا َكاُنوْا  ُه َمن }: وقال تعالى فً سورة المابدة [88اآلٌة ] {َعْنهُم مَّ إِنَّ
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الِِمٌَن ِمْن أَنَصارٍ  اُر َوَما لِل َّ َة َوَمأَْواهُ النَّ َم هللّاُ َعلٌَِه اْلَجنَّ  {ٌُْشِرْك بِاّلّلِ َفَقْد َحرَّ

.                                                                       [72اآلٌة ]  
ْعلُوَماٌت َفَمن }:قال جل وعال فً سورة البقرة: الجماع/ 2 اْلَحجُّم أَْشهٌُر مَّ

[ 197: اآلٌة] {َفَرَض فٌِِهنَّ اْلَحجَّ َفالَ َرَفَث َوالَ فُُسوَ  َوالَ ِجَدالَ فًِ اْلَحجِّ 

وقد أجمعوا على أن ما نهى هللا عنه هنا فً هذه اآلٌة ال ٌبطل الحج منه إال 
أجمع أهل العلم على أن الحج ال ٌفسد بإتٌان شًء : "الجماع، قال ابن المنذر

وقال الجمهور ٌجب على المجامع بدنة، قال " فً حال اإلحرام إال الجماع

به ابن عباس، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، ومالك، والشافعً، وأحمد، وأبو 
علٌه بدنة فإن لم ٌجد فشاة، وقال أبو حنٌفة : ثور، وقال الثوري وإسحاق

إن وطا فبل الوقوؾ بعرفة فسد حجه وعلٌه شاة، ففساد الحج : ومن تبعه
قبل الوقوؾ بعرفة بالجماع مسؤلة إجماع متٌقن ال ٌنكره إال مرتد هالك، 

وأما الجماع بعد الوقوؾ به " الحج عرفة: "وهذا من مزاٌا وأبعاد حدٌث
                  .                             فمسؤلة خالؾ كما سٌؤتً موضحا

والدلٌل على : فوات و ت عرفة  بل الو وف أو الو وف به  بل ٌومه/ 3

، وهنا أٌضا بعد آخر من أبعاد "الحج عرفة: "ذلك قوله صلى هللا علٌه وسلم
فالراؼب فً األجر الباحث عن حط الوزر ال بد له " الحج عرفة: "حدٌث

من أن ٌقؾ بعرفة فً ٌوم عرفة وهو الٌوم التاسع وأن ٌبقى فً تضرعاته 
إلى هللا من بعد صالة الظهر والعصر جمع تقدٌم إلى بعد ؼروب الشمس 

إجماعا واختلفوا فٌمن دفع قبل الؽروب هل حجه صحٌح مع دم أو دمٌن أم 
                    .أن حجه باطل كما هو عند اإلمام مالك بن أنس ومن تبعه

أركان الحج ال تجبر بالدم، فمن تركها أو : ترك ركن من أركان الحج/ 4

: ترك إحداها بطل حجه وقد أجمعوا على ثالثة من أركان الحج هً
اإلحرام، والوقوؾ بعرفة، وطواؾ اإلفاضة، واختلفوا فً السعً هل هو 

                      .                        ٌجبر بالدم أم ال على ما تقدم ذكره
فمن :  اإلحصار بسبب عدو أو حٌوان مفترس أو مرض بعد اإلحرام/5

أحصر بعد إحرامه بؤحد هذه األسباب حتى فوات وقت الوقوؾ بعرفة 

أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا : "فحكمه التحلل، قال ابن قدامة المقدسً
حصره عدو من المشركٌن أو ؼٌرهم فمنعوه الوصول إلى البٌت ولم ٌجد 

َسَر }طرٌقا آمنا فله التحلل وقد نص هللا تعالى بقوله  ٌْ َفإِْن أُْحِصْرُتْم َفَما اْسَت
وثبت أن النبً صلى هللا علٌه وسلم أمر أصحابه  [196: البقرة] {ِمَن اْلَهْديِ 

.                        "ٌوم حصروا فً الحدٌبٌة أن ٌنحروا وٌحلقوا وٌحلوا  
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وكذلك تنكٌسه ٌبطل الحج عند الجمهور، : عدم إكمال أشواط الطواف/ 6 

إن طاؾ أربعة أشواط من طواؾ – ٌعنً األحناؾ – وقال أصحاب الرأي 
الزٌارة أو طواؾ العمرة وسعى بٌن الصفا والمروة ورجع إلى الكوفة قد 

  .                                              أجزأه ما فعل وعلٌه دم لما نسً
من دون حجر إسماعٌل – ولو بشوط – اإلتٌان بالطواف أو بع ه /7

.                                   كالدخول من بابه والخروج من بابه اآلخر  
لقد حاولنا حصر هذه المسابل انطالقا : المسائل التً تلزم دما أو فدٌة/ ب

من منهج فقه الورع وهو تحذٌر القارئ من ارتكاب مسؤلة تلزم دما إما عند 
جمٌع فقهاء األمصار أو عند الجمهور أو عند فقٌه واحد من هإالء الفقهاء 
حتى ٌقوم بؤداء حج مبرور خال من ارتكاب الحرام، وذلك ألنه  من كان 
ٌرٌد أداء حج مبرور ٌإدي إلى سعً مشكور وذنب مؽفور ٌنبؽً له أن 

: ٌتجنب جمٌع المسابل الخالفٌة ألن الرسول صلى هللا علٌه وسلم قال
متفق علٌه وقال صلى هللا علٌه " والحج المبرور لٌس له جزاء إال الجنة"

الحالل بٌن والحرام بٌن وبٌنهما أمور مشتبهات ال ٌعلمها كثٌر :"وسلم أٌضا
  .                                                  متفق علٌهالحدٌث "من الناس

:                                              المسائل المحرمة المتعلقة بالحج

إذا أحرم الحاج بعد تجاوز المٌقات المكانً والدلٌل على ذلك صرٌح / 1 
: قال ابن قدامة فً المؽنً" من ترك نسكا فعلٌه دم: "وهو حدٌث ابن عباس

وبهذا قال مالك، وابن المبارك، وظاهر مذهب الشافعً أنه إن رجع إلى "
المٌقات فال شًء علٌه إال أن ٌكون قد تلبس بشًء من أفعال الحج كالوقوؾ 
بعرفة و طواؾ القدوم فٌستقر الدم علٌه ألنه حصل محرما فً المٌقات قبل 
التلبس بؤفعال الحج فلم ٌلزمه دم كما لو أحرم منه، وعن أبً حنٌفة إن رجع 
إلى المٌقات فلبى سقط عنه الدم، وإن لم ٌلب لم ٌسقط، وعن عطاء والحسن 

ال حج لمن : ال شًء على من ترك المٌقات، وعن سعٌد بن جبٌر: والنخعً
" ترك المٌقات  

التفرٌق بٌن أشواط الطواؾ أو السعً بزمن طوٌل لؽٌر أداء الصالة / 2

    الواجبة الحاضرة كالذهاب إلى زمزم للشرب منه أثناء طوافه أو سعٌه 
                     .                                          وفٌه قول بالبطالن

عدم اتصال السعً بعد الطواؾ الواجب، فمن فرق بٌنهما مدة طوٌلة / 3
لؽٌر ضرورة كالصالة المكتوبة الواجبة الحاضرة لزمه هدي عند المالكٌة 

  .                                                 ومن وافقهم من أهل المذاهب
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أداء السعً عند المالكٌة بعد طواؾ ؼٌر واجب و الطواؾ الواجب عند / 4
   .المالكٌة هو طواؾ القدوم، أو طواؾ اإلفاضة بالنسبة للمتمتع والمراهق

ترك طواؾ القدوم لؽٌر عذر ٌلزم دما عند مالك ومن وافقه من فقهاء / 5 
  .                                                                       األمصار

صالة ركعتً الطواؾ عند الشافعً وعند مالك إذا رجع إلى أهله أو / 6
خرج من المسجد قبل صالتهما وإال رجع فصالهما كما هو عند الجمهور 

.           إذا كان ال ٌزال فً الحرم المكً وبقول مالك قال سفٌان  الثوري  

عدم إٌقاع ركعتً الطواؾ بوضوء الطواؾ، فمن ابتدأ وضوءا لهما / 7
بانتقاض األول أمر عند جمهور المالكٌة ومن وافقهم بإعادة الطواؾ فإن 

  .                                       صالهما من ؼٌر طواؾ جدٌد لزمه دم
صالة ركعتً الطواؾ فً حجر إسماعٌل وهو الحابط القصٌر شبه / 8

.                  الدابر الواقع على ٌسار الطابؾ بعد تجاوزه الحجر األسعد  
صالة ركعتً الطواؾ فً جوؾ الكعبة ٌعنً داخل البٌت أو على / 9

.                                               سطحها عند المالكٌة ومن وافقهم  
من ترك الوقوؾ بعرفة قبل الؽروب من ؼٌر عذر عند مالك علٌه دم / 10

وأما بعد الؽروب فهو ركن عنده ال ٌجبر بالدم ومن ترك الوقوؾ بعد 

الؽروب من ؼٌر عذر عند أحمد وجمهور الفقهاء وهم الشافعً وأبو ثور 
وأصحاب الرأي، وقال ابن جرٌج علٌه بدنة وقال الحسن البصري علٌه 

أتٌت : هدي من اإلبل، ودلٌل مالك حدٌث عبد الرحمن بن ٌعمر الدٌلمً قال
رسول صلى هللا علٌه وسلم بعرفة فجاءه نفر من أهل نجد، فقالوا ٌا رسول 

الحج عرفة، فمن جاءه قبل صالة الفجر لٌلة جمع : "هللا، كٌؾ الحج؟ قال
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارقطنً، " فقد تم حجه

: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: وأخرج الدارقطنً عن ابن عمر قال
من وقؾ بعرفات بلٌل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بلٌل فاته الحج، "

وفً إسناده رحمة بن مصعب وهو " فلٌحل بعمرة وعلٌه حج من قابل
                                    .             ٌضعؾ كما فً تقرٌب التهذٌب

ودلٌل الجمهور حدٌث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن ألم الطابً 
أتٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بالمزدلفة، حٌن : "رضً هللا عنه قال

خرج إلى الصالة، فقلت ٌا رسول هللا إنً جبت من جبل طً، أكللت 
راحلتً، وأتعبت نفسً، وهللا ما تركت جبال إال وقفت علٌه فهل لً من 

من شهد صالتنا هذه ووقؾ : "حج؟ فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
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        معنا حتى ندفع، وقد وقؾ بعرفة قبل ذلك لٌال أو نهارا، فقد تم حجه
.                                                                     "وقضى تفثه  

أجمع العلماء على أن من : "الوقوؾ بعرنة عند مالك، قال ابن عبد البر/ 1
" ال ٌجزبه وحكً عن مالك أنه ٌهرٌق دما وحجه تام [ٌعنً عرنة]وقؾ به 

رواه ابن " كل عرفة موقؾ وارتفعوا عن عرنة: "ودلٌل الجمهور حدٌث
       أن وقوفه باطل– وهو الوادي – ماجه، والظاهر أن من وقؾ بعرنة 

                                                        .وبالتالً حجه كذلك باطل

من لم تحصل له الطمؤنٌنة بعد ؼروب الشمس عند عرفة عند بعض / 12
.                                                            المالكٌة ومن  وافقهم  

من نوى الخروج من عرفة فبل الؽروب لكنه لم ٌخرج منه فعال إال / 13
.                        بعده وفً هذه الحالة والحالة التً قبلها قول بالبطالن  

                                                           
عدم قضاء ثلثً اللٌل عند المزدلفة بالنسبة لإلمام أحمد والشافعً، / 14

وأما اإلمام مالك فٌكفٌه قدر حط الرحال فإن لم ٌقؾ عند المزدلفة فعلٌه دم، 
وقال أبو حنٌفة ال بد له من الوقوؾ عند المشعر الحرام ٌوم العاشر قبٌل 

وقال  [198البقرة ]{َفاْذُكُروْا هللّاَ ِعنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَرامِ }:الشروق لقوله تعالى

َفإَِذا }:علقمة وإبراهٌم النخعً وشعبة من فاته جمع فاته الحج لقوله تعالى
ْن َعَرَفاٍت َفاْذُكُروْا هللّاَ ِعنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَرامِ  ولقوله  [198البقرة]{أََفْ ُتم مِّ

من شهد صالتنا هذه ووقؾ معنا حتى ندفع وقد وقؾ : "صلى هللا علٌه وسلم
فاألورع واألحوط " بعرفة قبل ذلك  لٌال أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه

                              "المبٌت بعرفة والوقوؾ بها حتى اإلسفار أو قبٌله
من لم ٌقؾ عند المشعر الحرام ٌوم النحر أي ٌوم العاشر عند مجاهد /  15

وقتادة والزهري وأبو حنٌفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال ابن أخت 
هو ال ٌجبر بالدم وحجه باطل، فاألورع الوقوؾ عند : الشافعً وابن خزٌمة

  .                                                     المشعر الحرام ٌوم العاشر
من لم ٌرم جمرة العقبة أو لم ٌصل رمٌه حوضها، قال ابن قدامة / 16

و ]وال ٌجزبه الرمً إال أن ٌقع الحصً فً المرمى: "المقدسً فً المؽنً
لم ٌجزبه فً قولهم جمٌعا ألنه مؤمور بالرمً و لم  [إن لم ٌقع فً الحوض

ٌرم، وإن طرحها طرحا أجزأه ألنه ٌسمى رمٌا وهذا قول أصحاب الرأي، 
واعلم أن حوض جمرة العقبة األصل فٌه نصؾ " ال ٌجزبه: وقال ابن القاسم

دابري، مفتوح من جهة مكة ومسدود من جهة المزدلفة، خالفا للجمرات 
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األخرى، فحوضها دابري، فحذاري ثم حذاري مما ٌفعله الجهلة من العامة 
.             حٌث ٌرمونها من بعٌد، ال ٌعرفون فً أي مكان تسقط حصٌهم  

الحلق قبل النحر عند مالك بن أنس وهو قول ألحمد بن حنبل، وبه قال / 17
سعٌد بن جبٌر، وجابر بن زٌد، وإبراهٌم النخعً، لقوله صلى هللا علٌه 

وقد ثبت أنه نحر قبل الحلق، وخالؾ الجمهور " خذوا عنً مناسككم:"وسلم
افعل : "هذا القول وألحمد بن حنبل قول ٌوافقهم لقوله صلى هللا علٌه وسلم

واألورع واألحوط اتباع السنة الفعلٌة قبل القولٌة أي العمل بقول " وال حرج

                     .             مالك وأحمد وسعٌد وجابر وإبراهٌم وؼٌرهم
وطء الزوجة بعد جمرة العقبة ٌوجب دما مع صحة الحج وهذا قول / 18

ابن عباس وعكرمة وعطاء والشعبً وربٌعة وأبً حنٌفة ومالك والشافعً 
وأحمد وإسحاق، وقال إبراهٌم النخعً والزهري وحماد علٌه حج من قابل 

وهو قول الظاهرٌة، كما أن الحنابلة ٌقولون ٌحرم ثانٌة من التنعٌم و ٌطوؾ 
به طواؾ اإلفاضة، وقد نص ابن حزم الظاهري فً المحلى بإفساد الحج 

                   .                      بالوطء قبل طواؾ اإلفاضة كما سٌؤتً
من وطا زوجته قبل رمً جمرة العقبة وبعد المزدلفة تلزمه بدنة عند / 19

أبً حنٌفة ومن قال بقوله وحجه صحٌح وبه قال ابن عبد البر من المالكٌة، 

قوله صلى هللا علٌه : "وزعم ابن عبد البر أنها محل إجماع، قال فً التمهٌد
معناه عند أهل العلم أن شهود عرفة به ٌنعقد الحج، " الحج عرفات: وسلم

وهو الركن الذي علٌه مدار الحج، أال ترى أن من وطا بعد الوقوؾ بعرفة 
أنه ٌجبر فعله ذلك بالدم، ومن أصاب أهله قبل وقوفه بعرفة،  فسد حجه 
عند الجمٌع، وعلى هذا إجماع العلماء، وهو قول فقهاء األمصار، إال ما 
" ذكرنا عن مالك فٌمن وطا ٌوم النحر قبل جمرة العقبة على اختالؾ عنه
قلت ولعل هذا اإلجماع من إجماعاته المحذر منها عفا هللا عنا وعنه كل 

زلة، فقد جاء فً المجلد الخامس من أضواء البٌان فً إٌضاح القرآن 
فإن كان جماعه بعد الوقوؾ بعرفات : "بالقرآن للشٌخ الشنقٌطً ما نصه

وقبل رمً جمرة العقبة و طواؾ اإلفاضة فحجه فاسد عند مالك والشافعً 

وأحمد رحمهم هللا وقال أبو حنٌفة رحمه هللا حجه صحٌح وعلٌه أن ٌهدي 
وإن كان جماعه بعد رمً جمرة " الحج عرفة"بدنة متمسكا بظاهر حدٌث

" العقبة وقبل طواؾ اإلفاضة فحجه صحٌح عند الجمٌع، وعندهم ٌلزمه بدنة
قلت قوله عند الجمٌع لعله ٌقصد بالجمٌع األبمة األربعة فقط، قال ابن حزم 

وإن وطا وعلٌه بقٌة من : "856مسؤلة : فً المحلى فً الجزء السابع
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طواؾ اإلفاضة أو شًء من رمً الجمرة فقد بطل حجه لما قلنا، قال 
، فصح أن [197:البقرة ]{َفالَ َرَفَث َوالَ فُُسوَ  َوالَ ِجَدالَ فًِ اْلَحجِّ }: تعالى

من رفث ولم ٌكمل حجه فلم ٌحج كما أمر، وهو قول ابن عمر وأصحابنا، 
ال ٌبطل بالوطء بعد عرفة وهو قول أبً حنٌفة، وقال : وقال ابن عباس

إن وطا قبل ٌوم النحر قبل رمً جمرة العقبة بطل حجه، وإن وطا : مالك
ٌوم النحر بعد رمً جمرة العقبة لم ٌبطل حجه، وإن وطا بعد ٌوم النحر 

قبل رمً الجمرة لم ٌبطل حجه، فؤما قول مالك فتقسٌم ال دلٌل على صحته، 

قال " الحج عرفة"واحتج أبو حنٌفة بقول رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 
وال حجة لهم فً هذا، ألن الذي قال بهذا هو الذي أخبرنا عن هللا : علً

ِت اْلَعتٌِ ِ }:تعالى بؤنه قال ٌْ فُوا بِاْلَب وَّ طَّ ٌَ َفإَِذا }:وبه أنه قال (29الحج) {َوْل
ْن َعَرَفاٍت َفاْذُكُروْا هللّاَ ِعنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَرامِ  وهو الذي أمر برمً  {أََفْ ُتم مِّ

ِ َعلَى }: الجمرة، فال ٌجوز األخذ ببعض قوله دون بعض، وقال تعالى َوّلِلّ
ِه َسبٌِالًا  ٌْ ِت َمِن اْسَتَطاَع إِلَ ٌْ اِس ِحجُّم اْلَب فكان الطواؾ بالبٌت هو الحج  {النَّ

ال ٌمنع من أن ٌكون " الحج عرفة: "كعرفة وال فرق، وقوله علٌه السالم
الحج ؼٌر عرفة أٌضا، وقد وافقنا المخالؾ على أن امرأ لو قصد عرفة 

فوقؾ بها فلم ٌحرم وال لبى وال طاؾ وال سعى فال حج له، فبطل تعلقهم 

قلت تجاهل هنا ابن حزم ما ذهب إلٌه " الحج عرفة: "بقوله علٌه السالم
شٌخه ابن عبد البر، كما تجاهل الحدٌث الذي رواه الترمذي وصححه ألنه 

قال بؤن الترمذي مجهول، وهو حدٌث عروة بن مضرس بن أوس بن 
أتٌت رسول هللا صلى هللا علٌه : حارثة بن ألم الطابً رضً هللا عنه قال

ٌا رسول، إنً جبت من جبل : وسلم بالمزدلفة حٌن خرج إلى الصالة، فقلت
طً، أكللت راحلتً، وأتعبت نفسً، وهللا ما تركت من جبل إال وقفت علٌه، 

من شهد صالتنا : "فهل لً من حج؟ فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
هذه، ووقؾ معنا حتى ندفع، وقد وقؾ بعرفة قبل ذلك لٌال أو نهارا، فقد تم 

أخرجه اإلمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسابً وابن " حجه وقضى تفثه
ماجه وابن حبان والحاكم وصححه، وقال على شرطهما ووافقه الذهبً، كما 

أخرجه الدارقطنً فً سننه وألزم الشٌخٌن إخرجه فً اإللزامات والتتبع، 
واحتج به ابن قدامة على قول الجمهور وال حجة فٌه لهم بل هو حجة ألبً 
عمر ٌوسؾ بن عبد البر وأبً حنٌفة وابن عباس، وأما حجة قول الجمهور 

التً زعم ابن حزم أن ما ذهب إلٌه مالك من تفرقة ال معنى لها فهً وهللا 
أعلم أن بعد رمً جمرة العقبة ٌقع التحلل األصؽر، كالتسلٌمة األولى من 
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التسلٌمتٌن فً الصالة فلم ٌعد هناك سبب فً إبطال حجه وألزمه الجمهور 
   .                                                                          الهدي

وإن وطا دون الفرج فلم ٌنزل : "قال الخرقً الحنبلً فً مختصره/ 20
و تبعه ابن قدامة فً المؽنً، " فعلٌه دم وإن أنزل فعلٌه بدنة وقد فسد حجه

وعن " علٌه بدنة: وقال الحسن فٌمن ضرب بٌده على فرج جارٌته: "فقال
قلت وهذه النقطة قل من "  إذا نال منها دون الفرج ذبح بقرة: سعٌد بن جبٌر

              .                           ٌهتم بها وهً تحرم كل مقدمات الوطء

فإن قبل فلم ٌنزل فعلٌه دم، وإن أنزل :  الحنبلًوفً القبلة، قال الخرقً/ 21
قلت وفساد " إن أنزل فسد حجه: فعلٌه بدنة، وعن أبً عبد هللا رواٌة أخرى

.                  الحج باإلنزال المتعمد هو المعتمد عند الجمهور وهللا أعلم  
إن أفاض قبل أن : ذكر ابن قدامة المقدسً عن اإلمام مالك أنه قال/ 22

ٌحلق أن علٌه دما، قلت والمعتمد أن من أفاض قبل رمً جمرة العقبة علٌه 
                     .                                                 دم وهللا أعلم

تؤخٌر طواؾ اإلفاضة إلى شهر هللا المحرم من دون عذر وكذلك / 23
.                                         تؤخٌر السعً عند الجمهور وهللا أعلم  

إن نظر فصرؾ بصره فؤمنى فعلٌه دم، : "قال الخرقً فً مختصره/ 24

فالحج عندهم ال ٌفسد بتكرار النظر " وإن كرر النظر حتى أمنى فعلٌه بدنة
حتى درجة اإلنزال وزعم ابن قدامة أنه قول ابن عباس وأبً حنٌفة 

والشافعً، وهو ال شك ٌبطل الحج عند الحسن وعطاء ومالك مع وجوب 
        .                   بدنة ألنه تعمد اإلنزال باإلدمان فً النظر وهللا أعلم

من وطا قبل الوقوؾ بعرفة، فقد أجمعوا على فساد حجه وعلٌه بدنة / 25
.                                       وحج فً السنة المقبلة وهدي وهللا أعلم  

الدفع من عرفة قبل اإلمام ٌوجب دما عند أحمد بن حنبل وبه قال / 26
الخرقً واألثرم صاحبا أحمد وزعم ابن قدامة أن المشهور عندهم عدم 
.  وجوب الدم، قلت واألورع الدفع بعد اإلمام ألنها سنة الصحابة وهللا أعلم

من وطا قبل التحلل من العمرة فسدت عمرته وعلٌه شاة مع القضاء / 27

وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعً، وقال أبو حنٌفة إن وطا قبل أن ٌطوؾ 
أربعة أشواط كقول مالك وأحمد وإن كان بعد أربعة أشواط فعلٌه دم وال 

                                  .                                      قضاء علٌه
عدم المبٌت بمنى لٌلتٌن بعد ٌوم العاشر، هذا مذهب مالك وإبراهٌم / 28

ال شًء علٌه وهو قول : النخعً وهو قول للشافعً، وأحمد  وقال أبو حنٌفة
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آخر ألحمد، وله قول ثالث ٌطعم شٌبا أي شًء، فلعله تؤثر بقول الشافعً 
الثانً وهو فً األول مد وفً الثانٌة درهم والثالثة نصؾ درهم، ومن كان 

ٌنوي أن ٌتعجل فال بد أن ٌخرج من منى قبل ؼروب الشمس من الٌوم 
الثانً فإذا ؼربت علٌه الشمس وهو بمنى وجب علٌه المبٌت للٌلة الثالثة 

والرمً فً الٌوم الثالث وهً عند المذهب المالكً تلزم العاصً دما وقال 
   .أبو حنٌفة له أن ٌنفر ما لم ٌطلع فجر الٌوم الثالث وهو قول شاذ وهللا أعلم

عدم الرمً قبل الؽروب، فإن رماها بعد الؽروب لزمه دم عند بعض / 29

ومن نسً رمً ٌوم من أٌام منى أو : "المالكٌة وقال ابن عبد البر فً الكافً
أخره إلى اللٌل رمى لٌال وال شًء علٌه هذا قول مالك فً موطبه وقد روي 

عنه أن علٌه دما ولٌس بشًء ألنه لم ٌختلؾ قوله أنه لو رماه من الؽد لم 
                                        .                          "ٌكن علٌه شًء

عدم رمً الجمرات أٌام التشرٌق أو االكتفاء برمً بعضها بدون سبب / 30
أو نقص فً الحصً، هذا مذهب مالك ومن تبعه واللٌث بن سعد، ومذهب 
أحمد بن حنبل ومجاهد وإسحاق أنه إن نقص بحصاة أو حصاتٌن ناسٌا فال 

شًء علٌه، وإن كان عامدا فلٌتصدق بشًء، وإن ترك الرمً كله فعلٌه دم، 
كما ٌجب رمً الجمرات بعد الزوال فمن رمً قبل الزوال بطل رمٌه وأعاد 

بعد الزوال إال من أراد أن ٌنفر فً الٌوم الثانً رخص له أبو حنٌفة بالرمً 
قبل الزوال والنفر قبله وهو قول ألحمد، ووجب رمً الجمرات الثالثة كل 

ٌوم بواحد وعشرٌن حصاة لكل جمرة سبع حصٌات، وقال أبو حنٌفة إن 
أخر حصاة أو اثنتٌن أو ثالثة إلى الٌوم التالً رماها وعلٌه عن كل حصاة 
نصؾ صاع وإن كانت أربعة أو أكثر رماها من الؽد وعلٌه دم،وهللا أعلم   

تؤخٌر الحلق إلى آخر أٌام التشرٌق عند أحمد وأبً حنٌفة علٌه دم / 31 
بتؤخٌره ألنه نسك أخره عن محله، وقال مالك والثوري وإسحاق وأبو حنٌفة 

من تركه حتى حل فعلٌه دم، وألحمد والشافعً : وصاحبه محمد بن الحسن
                    .                                       قول بؤنه ال شًء علٌه

من ترك طواؾ الوداع لزمه دم عند الجمهور وهم الحسن والحكم / 32

: وحماد والثوري وإسحاق وأبو ثور وأحمد، ودلٌلهم حدٌث ابن عباس  قال
" أمر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الناس أن ٌكون آخر عهدهم بالبٌت"

ال شًء : وزعم ابن قدامة المقدسً فً كتابه المؽنً أن مالك والشافعً قاال
طواؾ الوداع واجب ٌلزم :"، قال النووي فً المجموععلٌه وهو واهم

بتركه  دم على الصحٌح عندنا وهو قول أكثر العلماء، وقال مالك وداود 
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وجنج ابن عبد البر فً االستذكار " وابن المنذر هو سنة ال شًء فً تركه
.                                        والتمهٌد على قول الجمهور، وهللا أعلم  

 اهذه مسؤلة إجماع متٌقن، فإن لم ٌجد: القارن والمتمتع علٌهما دم/ 33
َفَمن }:  لقوله جل وعالما إلى أهلها ثالثة أٌام فً الحج وسبعة إذا رجعاصام

اُم َثالَثِة  ٌَ ِجْد َفِص ٌَ َسَر ِمَن اْلَهْديِ َفَمن لَّْم  ٌْ َع بِاْلُعْمَرِة إِلَى اْلَحجِّ َفَما اْسَت َتَمتَّ
ُكْن أَْهلُُه  ٌَ اٍم فًِ اْلَحجِّ َوَسْبَعٍة إَِذا َرَجْعُتْم تِْلَك َعَشَرةٌ َكاِملٌَة َذلَِك لَِمن لَّْم  ٌَّ أَ

                                         [196: البقرة]{َحاِ ِري اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ 

من طاؾ طواؾ الوداع من دون حجر إسماعٌل وكذلك طواؾ / 34
القدوم، فهذه محل إجماع مركب ألن األول ٌلزم دما عند الجمهور والثانً 

             .                                                  عند مالك وهللا أعلم
إذا فسد حج القارن والمتمتع لم ٌسقط الدم عنهما، وبهذا قال مالك / 35

 .، وهو قول آخر ألحمدوالشافعً،وهو قول ألحمد،وقال أبو حنٌفة بل ٌسقط
  . مع القضاء وهللا أعلمهديمن كان علٌه قضاء حج واجب عله أٌضا / 36 

من أحصره عدو حتى فات علٌه أوان الوقوؾ بعرفة : المحصر بالعدو/ 37
تحلل فً مكانه وعلٌه هدي، وهذه مسؤلة إجماع ودلٌلها من الكتاب قوله جل 

َسَر ِمَن اْلَهْديِ }:وعال ٌْ وهو عمل  [196: البقرة]{َفإِْن أُْحِصْرُتْم َفَما اْسَت

  .                       الرسول صلى هللا علٌه وسلم  والصحابة فً الحدٌبٌة
ونقل ابن حزم فً المجلد السابع من كتابه المحلى أن األوزاعً قال / 38

اْلَحجُّم أَْشهٌُر }:فً سباب المحرم دم وقد ٌكون مصٌبا لقوله جل وعال
ْعلُوَماٌت َفَمن َفَرَض فٌِِهنَّ اْلَحجَّ َفالَ َرَفَث َوالَ فُُسوَ  َوالَ ِجَدالَ فًِ اْلَحجِّ  { مَّ

من حج ولم ٌرفث ولم ٌفسق : "ولقوله صلى هللا علٌه وسلم [196: البقرة]
: متفق علٌه وقد صح أنه صلى هللا علٌه وسلم قال" رجع كٌوم ولدته أمه

، قال ابن حزم فً المجلد السابع عند "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"
وهو ذاكر – أي معصٌة كانت – وكل من تعمد معصٌة : "850المسؤلة 

لحجه مذ ٌحرم إلى أن ٌتم طوافه بالبٌت لإلفاضة وٌرمً الجمرة فقد بطل 
ومن عجابب الدنٌا إبطالهم الحج بتقبٌله امرأته المباح له فٌمنً،  [...]حجه 

ولم ٌنهه هللا تعالى قط عن هذا، ثم ال ٌبطلونه بالفسوق من قتل النفس 
قلت ولعل ابن حزم تراجع عن هذه " المحرمة وترك الصالة وسابر الفسوق

الفتٌا ألنه ذكر فً مراتب اإلجماع  أنهم اتفقوا على أن الحج ال ٌبطل إال 
.                                            بالوطء، انظره فً مراتب اإلجماع  
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: هذه مسؤلة إجماع أٌضا لقوله تعالى : قتل صٌد  البر بالنسبة للمحرم / 40
داًا } َتَعمِّ َد َوأَنُتْم ُحُرٌم َوَمن َ َتلَُه ِمنُكم مُّم ٌْ َها الَِّذٌَن آَمُنوْا الَ َتْقُتلُوْا الصَّ ٌُّم ا أَ ٌَ

نُكمْ  ْحُكُم بِِه َذَوا َعْدٍل مِّ ٌَ َعِم  ْثلُ َما َ َتلَ ِمَن النَّ [          95: المابدة] {َفَجَزاء مِّ  

من قبل زوجته أو باشرها بعد اإلحرام ولم ٌنزل لزمه هدي عند / 41
  .جمهور الفقهاء، فإن أنزل لزمه هدي وبطل حجه عند الجمهور وهللا أعلم

                                    
                    :           أنواع الفدٌة وأسبابها: المسائل التً تلزم فدٌة

: قال ابن عبد البر فً التمهٌد: لبس المحٌط والمخٌط بعد اإلحرام/ 1
" وأجمعوا أن إحرام الرجل فً رأسه وأن إحرام المرأة فً وجهها وٌدٌها"

ال ٌجوز لباس شًء من المخٌط عند جمٌع أهل العلم، : "وقال أٌضا
قلت فمن فعل شٌبا من ذلك " وأجمعوا على أن المراد به الذكور دون النساء

ال ٌلبس المحرم القمٌص وال : "لزمه دم ودلٌله قوله صلى هللا علٌه وسلم
.                                 الحدٌث"العمابم وال السراوٌالت وال البرانس  

أجمع :"قال ابن قدامة المقدسً فً المؽنً: استعمال العطور واألمساك/ 2
أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطٌب، وقد قال النبً صلى هللا علٌه 

رواه مسلم، وفً " ال تمسوه بطٌب: "وسلم بؤن المحرم الذي وقصته راحلته

متفق علٌه، فلما منع المٌت من الطٌب إلحرامه فالحً " ال تحنطوه: "لفظ
ما تطٌب رابحته : أولى، ومتى تطٌب فعلٌه الفدٌة كاللباس، ومعنى الطٌب

وٌتخذ للشم كالمسك والعنبر والكافور والؽالٌة والزعفران وماء الورد 
   قلت والكثٌر من األعاجم من جنوب شرق آسٌا .." واألدهان المطٌبة، الخ

         .وكذلك األتراك ٌجعلونها فً أطعمتهم فال ٌنبؽً أكلها إال بعد التحلل
أجمع أهل العلم على : فدٌة األذى بحلق الرأس قبل بلوغ الهدي محله/ 3

وجوب فدٌة األذى على من حلق رأسه وهو محرم، ودلٌل ذلك قوله جل 
ِرٌ اًا }: وعال ْبلَُغ اْلَهْدُي َمِحلَُّه َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ ٌَ ى  َوالَ َتْحلِقُوْا ُرُؤوَسُكْم َحتَّ

اٍم أَْو َصَدَ ٍة أَْو ُنُسكٍ  ٌَ ن ِص ٌة مِّ ٌَ ْأِسِه َففِْد ن رَّ ى مِّ [ 196: البقرة] {أَْو بِِه أَذًا

أحلق رأسك وصم ثالثة أٌام أو أطعم : "ولقول النبً صلى هللا علٌه وسلم

متفق علٌه، وقال به أحمد وأبو حنٌفة لمن حلق " ستٌن مسكٌنا أو انسك شاة
  .                                                                       بؽٌر عذر

أجمع أهل العلم على أن : قال ابن المنذر:  فدٌة األذى بقطع األ فار/4

المحرم ممنوع من أخذ أظفاره وعلٌه الفدٌة بؤخذها إال أحد قولً عطاء 
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هذا بتصرؾ منا فً اإلجماع المذكور وهللا " والقول الثانً ٌوافق الجمهور
                                                  .                             أعلم

عصب الفصد والجرح فً الرأس أو إلصاق خرقة أو شًء مثلها على / 5
        .                                                                       ذلك

لبس الخؾ مع وجود النعل بثمنه المعتاد أو لبسهما عند الحاجة دون / 6
  .                                                                    قطع أسفلهما

قتل أكثر من اثنتً عشرة قملة أو قتل هذا العدد بسبب ؼسل التبرد      / 7

الؽسل إلزالة الوسخ عند بعض المالكٌة ولو لم ٌقتل شٌبا من القملة      /8 
.                          االستظالل بشًء مالصق للرأس بالنسبة للرجل/9   
.                                           لبس المرأة المحرمة القفازٌن/ 10    

.                                                   انتقاب المرأة المحرمة/ 11  
        التراخً فً نزع ما ٌلزم الفدٌة مما ٌطرأ على المحرم كالطٌب/ 12

.                                                                  وكخلوع الكعبة  
عالقة بشًء على الكتؾ وفً العنق بالنسبة للمالكٌة ومن وافقهم       / 13  

َوالَ َتْحلِقُوْا ُرُؤوَسُكْم }: قلت واألصل فً الفدٌة قوله تعالى فً سورة البقرة
ٌة  ٌَ ْأِسِه َففِْد ن رَّ ى مِّ ِرٌ اًا أَْو بِِه أَذًا ْبلَُغ اْلَهْدُي َمِحلَُّه َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ ٌَ ى  َحتَّ

اٍم أَْو َصَدَ ٍة أَْو ُنُسكٍ  ٌَ ن ِص كما أخرج مالك بن أنس  [196: اآلٌة]{مِّ

والبخاري ومسلم عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول هللا صلى هللا علٌه 
وسلم محرما فؤذاه القمل فً رأسه، فؤمره رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن 

مدٌن، مدٌن ،لكل : صم ثالثة أٌام أو أطعم ستة مساكٌن: "ٌحلق رأسه وقال
                               "إنسان، أو أنسك بشاة، أي ذلك فعلت أجزأ عنك

                                                                  :ما دون الفدٌة  

هناك ما لم ٌصل إلى درجة الفدٌة من المخالفات الشرعٌة مثل حلق ربع 
الرأس أو قطع خمسة أظفار فصاعدا عند الحنفٌة علٌه دم، وفٌما دون ذلك 

صدقة، وعند المالكٌة ال تلزم الفدٌة إال فٌما فوق العشر من الشعر أو القمل، 
وما كان دونه فٌه حفنة واحدة من طعام ٌتصدق بها على مسكٌن، وعند 

إن حلق ثالث شعرات فً مرة واحدة أو قلم ثالثة أظفار فما فوق : الشافعٌة
فعلٌه فدٌة، وفٌما دون ذلك فً كل شعرة أو ظفر مد واحد وعند الحنابلة من 

حلق أربع شعرات فصاعدا فعلٌه فدٌة، وما دون ذلك فً كل شعرة مد من 
.                                                 طعام وكذلك الشؤن فً األظفار  
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هذه أربع وخمسون مسؤلة من المسابل التً تلزم دما قدمناها إلٌك : خالصة  

أٌها القارئ العزٌز لتكون لك نبراسا ٌضٌا طرٌق حجك وٌمكنك من أداء 
حج مبرور وذنب مؽفور وسعً مشكور، فالحج الخالً من الدم هو الحج 

والحج : "المبرور عند الجمهور وقد صح عنه صلى هللا علٌه وسلم أنه قال
كما صح عنه صلى هللا علٌه وسلم أنه " المبرور لٌس له جزاء إال الجنة

                   "كٌوم ولدته أمه من حج و لم ٌرفث و لم ٌفسق رجع " :قال

.   رزقنا البر والفردوس األسنىيٌوفقنا لما ٌحب وٌرضى ونسؤله أن  وهللا 
             

                            :زٌارة المدٌنة المنورة وما ٌنبغً فٌها من زٌارات
                                                              

ال تشد الرحال إال  لثالثة : "جاء فً الصحٌح عن النبً صلى هللا علٌه وسلم
أخرجه أحمد " المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد األقصى: مساجد

والبخاري وأبو داود والنسابً وابن ماجه عن أبً هرٌرة، والترمذي عن 
أبً سعٌد الخدري، فٌنبؽً أن ٌكون الحاج قاصدا أصال بزٌارته مسجد 
النبً صلى هللا علٌه وسلم فً المدٌنة للصالة فٌه ألن الصالة فٌه تفوق 

الصالة فً ؼٌره بؤلؾ درجه إال المسجد الحرام للحدٌث الذي رواه أبو 
صالة فً المسجد : "هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

الحرام أفضل مما سواه من المساجد بمابة ألؾ صالة، وصالة فً مسجد 
المدٌنة أفضل من ألؾ صالة فٌما سواه، وصالة فً بٌت المقدس أفضل مما 

أخرجه ابن خزٌمة فً صحٌحه واللفظ " سواه من المساجد بخمسمابة صالة
له والبزار والطبرانً عن أبً الدرداء وحسنه المنذري  والدارقطنً 

والبٌهقً والخطٌب والطحاوي وضعفه وصحح حدٌث جابر عند  أحمد 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه : وابن ماجه، وعن أنس رضً هللا عنه قال

من صلى فً مسجدي أربعٌن صالة ال تفوته صالة كتبت له براءة : "وسلم
أخرجه اإلمام أحمد " من النار، وبراءة من العذاب، وبرئ من النفاق

والطبرانً وحسنه الحافظ المنذري فً الترؼٌب والترهٌب، وحسنه الهٌثمً 
وبٌن أنه أخرجه احمد " ضعٌؾ: "وضعفه األلبانً قابال" مجمع الزوابد"فً 

من طرٌق عبد الرحمن بن أبً الرجال " المجمع األوسط"والطبرانً فً 
لم ٌروه عن : عن نبٌط عن عمر وعن أنس بن مالك مرفوعا،وقال الطبرانً

قلت هذا سند ضعٌؾ، :"فقال األلبانً" أنس إال نبٌط تفرد به عبد الرحمن
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نبٌط هذا ال ٌعرؾ، إال فً هذا الحدٌث، وقد ذكره ابن حبان فً الثقات على 
ورواه " قاعدته فً توثٌق المجهولٌن وهو عمدة الهٌثمً فً قوله فً المجمع

وأما قول المنذري فً " أحمد والطبرانً فً األوسط ورجاله ثقات
فوهم " والطبرانً فً األوسط" رواه أحمد ورواته راة الصحٌح:"الترؼٌب

واضح ألن نبٌطا هذا لٌس من رواة الصحٌح بل وال روى له أحد من بقٌة 
الستة، ومما ٌضعؾ هذا الحدٌث أنه ورد من طرٌقٌن ٌقوي أحدهما اآلخر 

من صلى هلل أربعٌن ٌوما فً جماعة ٌدرك :"عن أنس مرفوعا وموقوفا بلفظ

قلت " براءة من النار، وبراءة من النفاق: التكبٌرة األولى كتبت له براءتان
هو من : " فً تعلٌقه على هذا الحدٌث األخٌر1979وقال فً صحٌحته رقم 

:                      قرواٌة أنس بن مالك رضً هللا عنه، قال وله عنه طر  
سلم بن قتٌبة عن طعمة بن عمرو عن حبٌب بن أبً ثابت عنه، : األولى

قد روي : "أخرجه الترمذي وأسلم الواسطً فً تارٌخ واسط، وقال الترمذي
هذا الحدٌث عن أنس موقوفا، وال أعلم أحدا رفعه إال ما روى سلٌم بن قتٌبة 
عن طعمة بن عمرو، وإنما ٌروى هذا عن حبٌب بن أبً حبٌب البجلً عن 

قلت قد روي مرفوعا من طرٌق أخرى لم ٌقؾ علٌها " أنس بن مالك قوله
منصور بن مهاجر أبو الحسن، ثنا أبو حمزة الواسطً :الترمذي،وهً الثانٌة

فذكره، أخرجه : قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: عن أنس بن مالك قال
ثنا إسماعٌل بن : ثنا أحمد بن إسماعٌل قال: أسلم الواسطً فً تارٌخ واسط
– ٌعنً أبا حمزة الواسطً – هذا : وقال..مرزوق قال منصور بن مهاجر

كذا قال ولم أر لؽٌره، وال وجدت فً الرواة من " اسمه جبٌر بن مٌمون
ٌسمى جبٌر بن مٌمون، بل الظاهر أن أبا حمزة هذا هو عمران بن أبً 

" واسطً، روى عنه شعبة وهشٌم: عطاء القصاب، قال الدوالبً فً الكنى
روى عن أبٌه وابن عباس وأنس وؼٌرهم وقد : قلت وهو من رجال مسلم

وثقه جمع، وضعفه بعضهم فهو حسن الحدٌث ال سٌما عند المتابعة، 
ومنصور بن مهاجر روى عنه جمع من الثقات، منهم ٌعقوب بن شٌبة، و لم 

مستور، قلت فمثله : ٌذكروا فٌه توثٌقا، ولذلك قال الحافظ فً التقرٌب

ٌستشهد به على أقل الدرجات، وإسماعٌل بن مرزوق هو المرادي الكعبً 
المصري، ذكره ابن حبان فً الثقات وتكلم فٌه الطحاوي، لكن استنظؾ 

الحافظ إسناد حدٌث آخر من طرٌقه وأما أحمد بن إسماعٌل فلم أعرفه اآلن، 
عن أبً : وفً تارٌخ بؽداد جمع من الرواة بهذا اإلسم، الطرٌق الثالث

فذكره : العالء الخفاؾ عن حبٌب بن أبً حبٌب عن أنس بن مالك، قال
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نحوه، موقوفا علٌه وهو الذي أشار إلٌه الترمذي فٌما سبق أخرجه الواسطً 
أٌضا فً تارٌخه، من طرٌقٌن عنه، وحبٌب هذا هو ابن أبً حبٌب البجلً، 
البصري، نزٌل الكوفة، روى عنه أٌضا طعمة بن عمرو الجعفري وعمر 

مقبول، ٌعنً : بن محمد العنقزي، وذكره ابن حبان فً الثقات وقال الحافظ
عند المتابعة، وقد توبع كما تقدم، وأبو العالء الخفاؾ، واسمه خالد بن 

طهمان، فهو صدوق، لكنه كان اختلط، ثم رواه الواسطً من طرٌق مإمل 
بن إسماعٌل عن سفٌان عن خالد عن أبً عمٌرة عن أنس بن مالك ٌمثله، 

وأبو عمٌرة هذا ثقة، هو ابن أنس بن مالك، وتارة عن أنس مباشرة لم ٌذكر 
                                            " .أبا عمٌرة، ولعل ذلك من اختالطه

قلت وهكذا ٌصحح األلبانً وٌضعؾ، فكان قلمه سٌاال، وقد خدم سنة 
الرسول صلى هللا علٌه وسلم كثٌرا إال أنه له أخطاء ال ٌستهان  بها ومن 

أخطؤ هنا فً تلك األخطاء ما بسطه هنا، نذكر من هذه األخطاء أن األلبانً 
وسنبٌن ذلك إن شاء هللا قواعد التعدٌل والتجرٌح وقواعد التعلٌل والتصحٌح 

                                                                     :بإٌجاز فنقول
رجاله رجال : رجاله ثقات، وقال المنذري: تضعٌفه لحدٌث قال الهٌثمً/ 1

قلت نبٌط ؼٌر " نبٌط هذا ال ٌعرؾ إال فً هذا الحدٌث: الصحٌح، فقال

منسوب روى عنه أكثر من واحد ألن سند الحدٌث كما فً مسند أحمد بن 
حدثنا عبد هللا، حدثنً أبً ثنا الحكم بن موسى ثنا عبد الرحمن : حنبل هو

بن أبً الرجال عن نبٌط عن ابن عمر عن أنس، الحدٌث، بٌنما نجد فً 
نبٌط ؼٌر منسوب عن جابان وعنه سالم بن أبً الجعد، : تهذٌب التهذٌب

روى عن : ذكره ابن حبان فً الثقات، وكذلك نجد فً الجرح والتعدٌل
جابان عن عبد هللا بن عمر روى عنه جابر بن أبً الجعد سمعت أبً ٌقول 

 فلعله أكثر من حدٌث، ،وهنا ٌروي عن ابن عمر ومباشرة عن انس" ذلك
وهو من التابعٌن وقد قل فٌهم الكذب وأنواع التجرٌح األخرى وقد وثقه ابن 

حبان، وفً سند الطبرانً فإنه ٌدعى نبٌط بن عمرو إال أن ٌكون هناك 
تصحٌؾ فً سند أحمد، وقد قبل الحافظ ابن حجر بعض توثٌق ابن حبان 

فً التابعٌن خاصة وحكم الدارقطنً برفع الجهالة عن مستور التابعٌن فً 
إنارة " كما بٌنا ذلك فً كتابنا سننه وهذه مسؤلة بٌنها الذهبً فً الموقظة

  ."      المصابٌح على قواعد التعدٌل والتجرٌح وقواعد التعلٌل والتصحٌح
أبو حمزة :"قول األلبانً معلقا على حدٌث  الترمذي وأسلم الواسطً/ 2

لٌس اسمه جبٌر بن مٌمون بل الظاهر أن أبا حمزة هذا هو عمر ]الواسطً 
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قلت هو من رجال مسلم روى عن أبٌه، وابن  ]...[ [بن أبً عطاء القصاب
عباس، وأنس، وؼٌرهم، وقد وثقه جمع وضعفه بعضهم فهو حسن الحدٌث 

بصري : قلت وثقه ابن معٌن، وقال أبو زرعة الرازي" ال سٌما عند المتابعة
: لٌس بالقوي، ونقل اآلجري عن أبً داود: لٌن، وقال أبو حاتم والنسابً

ٌقال له عمران الحالب لٌس بذاك وهو ضعٌؾ، وذكره ابن حبان فً الثقات 
قلت والمالحظ على األلبانً هنا أنه استؤنس بتوثٌق ابن حبان، " كعادته

ولكن المالحظة الكبرى هً أن األلبانً لم ٌجد من ٌدعى جبٌر بن مٌمون 

فؤبدله بمن هو من طبقته وٌتكنى بكنٌته وذلك ألن الرجل مجهول العٌن 
   .                        والحال فال مجال لالستشهاد به وال ٌصلح  للمتابعة

وقوله منصور بن مهاجر روى عنه جمع من الثقات منهم ٌعقوب بن / 3
مستور، فمثله : شٌبة ولم ٌذكروا فٌه توثٌقا ولذلك قال الحافظ فً التقرٌب

قلت ذكر آخر من روى عنه فً تهذٌب " ٌستشهد به على أقل الدرجات
التهذٌب، لكن هذا النوع قال فٌه الحافظ ابن القطان الفاسً تبعا ألبً حاتم 

مجهول، ضعٌؾ، بٌنما قال الذهبً فً الموقظة بؤن رواٌة : الرازي
المستور حسن لؽٌره، هذا لو لم ٌكن فً السند مجرح سواه أما هنا فهو 

.                                                     أحسن أحوال رواة الحدٌث  
هو المرادي  الكعبً المصري، ذكره ابن : قال: إسماعٌل بن مرزوق/ 4 

.                                          حبان فً الثقات وتكلم فٌه الطحاوي  
قلت لعل كنٌته أبو حذافة المدنً : وأما أحمد بن إسماعٌل فلم أعرفه اآلن/ 5

تجد ترجمته فً تهذٌب التهذٌب، وخالصة تهذٌب الكمال، : السهمً
والكاشؾ، والمعٌن، ومٌزان االعتدال، ولسان المٌزان، ودٌوان الضعفاء 

والمتروكٌن، والمؽنً، والعبر، وشذرات الذهب، وتنزٌه الشرٌعة، وتارٌخ 
أجمعوا على تضعٌفه إال : بؽداد، والضعفاء البن عدي، من رجال ابن ماجه

حدث عن مالك وؼٌره ٌروي البواطٌل، وقال : فً الموطؤ، قال ابن عدي
سمعت الفضل بن سهل األعرج، ذكر أبا حذافة صاحب : أبو العباس السراج

قلت فإن لم ٌكن هذا فهو مجهول العٌن والحال ال ٌصلح " مالك فكذبه

للمتابعة وال لالعتبار به، فهذا سند من المجرحٌن الهالكٌن والمجاهٌل احتج 
بهم األلبانً وقوى حدٌثهم بشاهد ممن هم أهلك منهم وأوهى،                
                                                                                  

أبو العالء الخفاؾ هو خالد بن طهمان مترجم له فً تهذٌب الكمال، / 6 
وتهذٌب التهذٌب، وتقرٌب التهذٌب،وخالصة تهذٌب الكمال، والكاشؾ، 
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وتارٌخ البخاري الكبٌر،والجرح والتعدٌل، ومٌزان االعتدال،والضعفاء البن 
من  رجال الترمذي، رمً بالتشٌع ثم اختلط، : الجوزي، ومجمع الزوابد

وثق وضعفه ابن معٌن، : ذكره ابن الكٌال فً كواكبه، وقال عنه الذهبً
ضعٌؾ : قال الدوري عن ابن معٌن" وقال اختلط قبل موته  بعشر سنٌن

خلط قبل موته بعشر سنٌن وكان قبل ذلك ثقة، واأللبانً ذهب هنا إلى القول 
بؤن رواٌته هذه كانت أثناء االختالط وقد أجمعوا أن رواٌة المختلط ال تقبل 

.  ألن االختالط ٌفقد الضبطأثناء اختالطه،وال تصلح لالعتبار وال للمتابعات  

حبٌب بن أبً حبٌب مترجم له فً تهذٌب الكمال، وتهذٌب التهذٌب، / 7
وتقرٌب التهذٌب، وخالصة تهذٌب الكمال، والكاشؾ، وتارٌخ البخاري، 

 والجرح والتعدٌل، ومٌزان االعتدال، ولسان المٌزان، من رجال الترمذي، 
روى له الترمذي حدٌثا واحدا فً فضل من صلى أربعٌن : قال ابن حجر

ٌوما فً جماعة، قلت موقوفا، ذكره ابن حبان فً الثقات، وهو كما ترى 
مجهول العٌن والحال وأما على مستوى قواعد التعلٌل والتصحٌح ،فإن من 

أبجدٌاته أنه ال ٌرد الحدٌث الحسن وٌرمى بالنكارة إذا عارض الواهً 
والمتروك، فقد بٌن الذهبً فً الموقظة أن حدٌث المستور وهو مجهول 

الحال، أنه حسن أو حسن لؽٌره لكن ابن القطان الفاسً حكم علٌه بالضعؾ 

وتبعه ابن حجر فً شرح نخبة الفكر فً ؼٌر التابعٌن واستثنى التابعٌن 
خاصة إذا وثقوا ولو من طرؾ ابن حبان كما فً تعجٌل المنفعة، وحدٌثنا 
علته رجل من التابعٌن روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان وهو ؼٌر الراوي 

عنه وله إسناد آخر فً معجم الطبرانً وإن كان مداره علٌه وحكم علٌه 
الحافظ المنذري بالصحة والحافظ الهٌثمً بالحسن، فهذا بٌان منا نرجو من 

وخالصة البحث أن حدٌث من صلى فً هللا أن ٌكتبه فً مٌزان حسناتنا، 
 من النار، وبراءة من مسجدي أربعٌن صالة ال تفوته صالة كتب له براءة 

حدٌث حسن لذاته أو لؽٌره كما حكم علٌه بذلك " العذاب وبرئ من النفاق
من صلى أربعٌن ٌوما خالفا ":المنذري والهٌثمً وهو أصح من حدٌث

".                                                                         لأللبانً  
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:                                                ومما ٌنبغً زٌارته فً المدٌنة

                                    
وقد ورد فً ذلك عدة : زٌارة  بر الرسول صلى هللا علٌه وسلم/ 1

أحادٌث، منها ما أخرجه أحمد و أبو داود عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه 
ما من أحد ٌسلم علً إال رد هللا علً روحً حتى أرد علٌه : "مرفوعا
وقد وردت أحادٌث أخرى كثٌرا ال تخلو من كالم من حٌث اإلسناد " السالم

فً فضل زٌارة قبر الرسول صلى هللا علٌه وسلم  وأنها تإدي إلى شفاعته 

وإلى رضاه وأن عدمها ٌإدي إلى جفابه، ومن آداب الزٌارة عدم االستناد 
على القبر وعدم لمس الحدٌد الذي علٌه كما تقدم فً التحذٌر من البدع، فقد 

إذا سلم على النبً صلى هللا علٌه :"روى ابن وهب عن اإلمام مالك أنه قال
، وٌدنو وٌسلم وال ٌمس القبر ٌقؾ وجهه إلى القبر ال إلى القبلةوسلم ودعا 

قلت وهو صنٌع ابن عمر رضً هللا عنهما عندما ٌؤتً لزٌارة قبره " بٌده
السالم علٌك ٌا نبً هللا صلى هللا علٌك وسلم، : صلى هللا علٌه وسلم ٌقول

واستحب البعض أن " السالم علٌك ٌا أبا بكر الصدٌق، السالم علٌك ٌا أبً
اللهم إنا نشهد أنك : ٌقول الزابر بعد السالم على النبً صلى هللا علٌه وسلم

بلؽت الرسالة وأدٌت األمانة ونصحت األمة وجاهدت فً هللا حق جهاده 

الحدٌث متواتر كما " أنتم شهداء هللا فً أرضه: "حتى أتاك الٌقٌن لحدٌث
  ".              فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر" فً كتابنا بٌنا ذلك

فقد ثبت من حدٌث عابشة رضً هللا عنها أن رسول : زٌارة بقٌع الغر د/ 2

السالم : "هللا صلى هللا علٌه وسلم كان ٌزوره، وكان ٌقول عند زٌارته إٌاه
وأخرج الترمذي عن ابن " علٌكم دار قوم من المإمنٌن وإنا بكم الحقون

مر النبً صلى هللا علٌه وسلم بقبور المدٌنة : "عباس رضً هللا عنهما قال
" السالم علٌكم ٌا أهل القبور، ٌؽفر هللا لنا ولكم:"فؤقبل علٌهم بوجهه فقال

كان النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌعلم : "وفً صحٌح مسلم وؼٌره عن برٌدة
السالم علٌكم أهل الدٌار من المإمنٌن : أصحابه إذا زاروا القبور أن ٌقولوا

  .         "والمسلمٌن وإنا إن شاء هللا بكم الحقون، نسؤل هللا لنا ولكم العافٌة
ال بؤس بزٌارة شهداء أحد ألن النبً صلى هللا علٌه : زٌارة شهداء أحد/ 3

عند هذا – أي شًء – أكل شًء وسلم كان ٌزورهم، ومن المستحب 
المكان المبارك وقد ورد فً ذلك من األحادٌث ما هو صحٌح صرٌح، كما 

ورد أن أحدا جبل ٌحبنا ونحبه، فالمكان مبارك وٌنبؽً فٌه الدعاء لسٌد 
الشهداء حمزة بن عبد المطلب، وأول مهاجر إلى المدٌنة مصعب بن عمٌر 
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وبقٌة شهداء أحد حشرنا هللا فً زمرة النبٌبٌن والصدٌقٌن والشهداء 
.                                                والصالحٌن وحسن أولبك رفٌقا  

فقد ثبت أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كان : زٌارة مسجد  باء/ 4 

ٌزوره راجال وراكبا، وقد جاء فً الحدٌث عن سهل بن حنٌؾ رضً هللا 
من تطهر فً بٌته ثم أتى : "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: عنه قال

أخرجه أحمد والنسابً " مسجد قباء فصلى فٌه صالة كان له كؤجر عمرة
والحاكم فً المستدرك، وفً الصحٌحٌن من – واللفظ له – وابن ماجه 

كان النبً صلى هللا علٌه وسلم : "حدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما قال
.                         "ٌزور مسجد قباء راكبا وماشٌا وٌصلً فٌه ركعتٌن  

                 :وقد قلت قصٌدتٌن عندما زرت المكان، أنشرهما هنا كالتالً
: صائد مدٌحٌة: بسم هللا الرحمن الرحٌم  

:طٌبة الهادي هدى  
 سن ما أسنى سنا فً سناء
 فً مكان دونه فو  السماء
 وصف أ الم همت لٌال بٌاء

 للصالة فً خشوع فً  ٌاء
 فً بهاء كال حاء فً جالء

 فً بناء للعطاء فً إباء
 ذي  زاح من  باء فً رجاء

 من علٌم من حكٌم فً  حاء
 فاهتدت للدٌن تدعو للبناء

 عند دٌماس بدأت ذي بالعداء
 فاخزألت كاهنات داعٌات فً جفاء

 مائالت داعٌات فً خفاء
 فا محلت واختفت ذي فً عناء

 زائرا تجنً خٌورا فً ثناء
 بعدما واجهت خٌر األنبٌاء

 إنه الهادي مع الصحب النقاء
  م تو أ للصالة فً  باء
 للخٌور النافحاب بالدعاء

 خٌر داع جئت أسعى فً البقاء
 جئتنا بالسر منج من صالء

 كن حبٌبا كن رفٌقا فً العالء
  دوة لألنبٌاء األصفٌاء

 أحمد الهادي عال أعلى سماء 
 فالبرا  الروح والمخلو  كانوا
 أعجز القصاص والراوي كلٌهم
 عم نور من هدى ٌهدي رجاال

 زلزل النور المالال كفر مكه
 دب ٌخطو فً ثناء نحو طٌبه

 ألألت أنوار طٌبة فً عالء
 عم بطحاها هدى  د جاء نورا

 فارتوت كالهادٌات الرائدات
 غٌر أن الشاردات فً دٌاج 
 أنسأت هذي نفا ا فً خفاء
  د تمادت كالبغاٌا فً دهاء

 بعدما جاءت  وى نصر فالحا
 طٌبة الهادي هدى فً رو ة ٌا

 فالبقٌع الطاهر ٌأتً روٌدا
  م وسلم صل واربح أجورا
  د تفانوا فً صفات للمعالً

  بر حمزه فً أحد ٌأتً ختاما
 عندما جئت المدٌنه ٌا هدى ٌا

 أنت طه والشفٌع عا ب  د 
 أنت هاد ٌا هدى كن لً شفٌعا

 ٌا هدى كن  دوتً ٌا مصطفى ٌا
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 جئت ألٌا  جئت أدعو للبقاء
  رب هاد جئت أر ى بالثواء

 ٌا حبٌبً ٌا رسولً كن خلٌلً
 ٌا بقٌع الغر د السامً بصحب

 
                             
 

:نور الهدى: والمدٌحٌة األخرى هً  
 

 عم نورا بلى  د بدا سرمدا
  د سما من هدى بل دعا ذا الهدى
 فً  لوب  د سمت فً سنا راشدا

 عذبت من بدا شاكرا حامدا
 زعزع النور من  د طغى ماردا

 فاتقى من بدا راكعا ساجدا

  د ٌماري سفٌه طغى جاحدا
 ٌا له من لعٌن دعا للردى
 ٌا له من سفٌه بدا حا دا

  د تصدى لدٌن عال زغدا  
 فترة عابثا كائدا حاسدا

 خائبا سرمدا حا دا كائدا
 لٌلة القدر بالوحً بٌن الكدى
  د همت بالدعاء عٌون سدا
 أغننا واشفنا واكسنا بالهدى

 إهدنا واعطنا خٌر ما  د بدا

 دب نور الهدى من دجى فً الكدى 
هدى " ا را"عندما  ال جبرٌل   

 ألأل النور شر ا وغربا  حى
  د تصدت  وى الشر رعبا بلى
 غٌر أن الهدى  د تسامى سدا

 ف ل ذاك الربا  د بدا فً التقى

 أٌنما حل بارى  لوبا على
 غره الجنً المارد الحا د 

 ٌا له من شقً ٌعانً الل ى
 فً حمى طٌبة األحم  ابن ألي

  د تمادى نفا ا وحقدا 
  د جفا حزبه خاسرا خاسئا

 ٌا عزٌز أعز نبً الهدى
 ٌا حلٌم غنً دعاك النهى

 ٌا لطٌف رحٌم سرٌع العطا

 ٌا كرٌم شفٌع سمٌع الدعا
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 : حقا رآن ربً هدى ٌهدي 

 
تغلً بحب الهادي الدأٌات العلى 
 د أهصر النور الألالء الذي عال 

كل الذي ناداه الهادي للجلى  
 فً نشر نور نادت ٌا ابن نوفال 

ٌدعو الرسول الهادي بالوحً المال 
أبلى جهودا  د أثرت و ت البال 

عثمان ذي النورٌن، الزبٌر العال 
روى حدٌثا فً أهل الجنات بلى  

 ٌخافه إبلٌس فر سائال 
ممن  فوا صدٌقا  د كان فا ال 

أفدى رسوال لٌال بالنفس والكلى 
فً هجرة الهادي والصدٌ   د بال 

ألهلها أجلى لحزا وجاهال  
سنا وأعلى دٌنا شرعا كامال  
بعلم وفقه ٌعطى أسنى ماثال 
حماته أنصارا، جاء حامال  

إلى الهدى أسمى من كان عامال  
كما لك غفران الذنوب سائال  
طه شفٌع ٌوم الحشر  افال  

 

 

 

 

 

هذي نسوع أغنت هرمونا بلى  
نور على نور ألالء  د بدا 

من غار حراء ٌعلو فو  الكدى 
هذي خدٌجه لبت حٌنا وساهمت 

فطمأن الهادي أن ناموسا بدا 
وذا رفٌ  درب صدٌ  دعا 

فً خمس أمجاد أهل العلم والنهى 
وطلحة والسعد السعٌد الذي 
كذا أبو حفص آمن بالهدى  

 أبو عبٌده وابن عوف كالهما 
أبو تراب طفل آمن ال حا 

 د نام فً بٌت الهادي لٌال كما 
حف ا وصاٌا  د نادى لردها 

نور الهدى أغنى الهادي به حمى 
فطٌبة الهادي  د أعلت صوتها  

 د عمها نور ٌهدي طه به  
 رآن ربً ٌهدي حقا حائرا  

دعوت ربً أسنى درب والمنى 
صلٌت ختما ٌا رب العزة على 
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:أعزنا ٌا علً  
 

أنت رب ٌعطً فأنت الغنً 
ٌا عزٌز أعزنا ٌا علً  

ٌا  رٌب أغنى نهى ٌا حًٌ 
واكسنا التقوى فأنت الولً  
واعطنا علما ٌخشاه  الجنً  

جاء هذا السعً : ٌكثر النعت
جاء مبرورا نافعا ٌا سنً 
فاعطنا ما أتى به ذا التقً 

 د هدى، من عاداه كان الشقً 
ورسول محمد ذا  صفً 

ذو هدى ٌا مختار نور نبً 
نرتجً حتى ال ٌعود الونً  
خربوا أخال ا جفاهم نهً  
ٌا كبٌر هذا خطاب نهً  
ٌا علٌم فارحمنا ٌا جلً  
  و فٌنا تقى فأنت القوي

ٌا إلهً أدعوك أنت العلً  
أنت إل العتبى لك ٌا كرٌم 

ٌا رؤوف أنت المنى ٌا حلٌم 
أغننا واعطنا خٌورا كثٌره 

فاهدنا ٌا من أرسل األهدى النبً 
نسأل هللا اإلل سعٌا كثٌرا 
نسأل هللا اإلل حجا منٌرا 

ٌا علٌم أنت الكرٌم الحلٌم  
ذا الرسول الهادي الخٌور الرؤوف 

ٌا سمٌع أسنى هدى ذا نبً 
ذا جهاد  د ٌقتفً ما بناه  
ٌا إلهً نرجو هدى ونورا 
ٌا بدٌع نشكو إلٌك عصاة  
ٌا شفٌع نرجوك حلما ٌعم  

ٌا سمٌع هذا دعاء ٌعم  
ٌا متٌن أنت القوي الجلٌل 
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