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هو السير إلى اهلل وقصده بالقلوب واألرواح قبل 

واستجابة لندائه ودعوته إلى توحيده واألشباح األجساد 

وألوهيته وحده ال شريك له.واالعرتاف بربوبيته 

عن حقيقته وأحكامه وِحَكِمه  نتحدث (1)الكتابيف هذا و

كما جاءت يف القرآن والسنننة وارتبا  وغاياته ومقاصده 

 ذلك كله بملة إبراهيم ومقاماته هلل.

 

                                                           
 م.5112الموافق سبتمرب  /هن1441بشهر ذي الحجة يف موقع التويرت أ.د. حاكم المطيري تغريدات مجموع من  1)



ملسو هيلع هللا ىلص 

2 

 

 

كل سنة يجدد المسلمون فيها  ؛فريضة عظيمة

 ،وتوحيده ،اإليمان بهن عهدهم مع اهلل باإلعالن ع

 ه.ُعبد اهلل في ؛وذكره يف أول مسجد يف األرض ،وشكره

 

   تذكير لإلنسننانية بلصننل وجودها يف األرض حي

عبد أبوهم آدم اهلل يف أول بيت هلل يف أم القرى وأصننلها 

 وأولها وهي مكة.
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ومكة أول مسننننجد هلل  ،أول نبي يف األرض  آدم ◈

النبي األمي آخر نبي  ملسو هيلع هللا ىلصومحمد  ،وأصل القرى وأمها

 !ويعيدها لفطرهتا األولى يف الحج ،يجدد لألمم دينها
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 ؛بلن يؤذن يف الناس بالحج ملسو هيلع هللا ىلصأمر اهلل إبراهيم  ◈

دينهم بالعودة إلى البيت األول العتيق الذي  ليجدد لهم

 ىئ نئ مئ ُّ :قال تعالىعبادة اهلل،   آدم بدأ فيه

 مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ
 يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت

 [احلج] َّمل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف

 

 ة فيفتتح بننالتلبينن ؛فيننه أداء كننل شننننعننائر اإلسننننالم

 ،والصننننلوات ،والشننننهننادة هلل وحننده ال شننننريننك لننه

 ،والصوم لمن تمتع ولم يجد هديا ،والنحر ،والطواف

 !ةوالصدق
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   ومجنناهنندة للنفى على فعننل  ،ال قتننال فيننه جهنناد

 ،المقنندور والصننننرب على ،وترك المحظور ،المننلمور

 !وأجر الحج على قدر مشقته ونفقته

الحج جهاد كل »: ملسو هيلع هللا ىلصقالت: قال رسول اهلل ، عن أم سلمة  •

 رواه ابن ماجه. «ضعيف

 جهاد؟ النساء على! اهلل رسول يا: قلت»: قالت،  عائشة عنو •

 ابن ماجه. «ج والعمرةالح: فيه قتال ال جهاد عليهن نعم،: قال

إن لك »قال لها يف عمرهتا:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن،  عائشة عنو • 

 رواه الحاكم يف المستدرك. «من األجر على قدر نصبك ونفقتك

 بنسكين الناس يصدر اهلل رسول يا: قالت ، عائشة عنو •

 لىإ فاخرجي طهرت فإذا انتظري»: لها فقيل ،بنسك وأصدر
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ك أو ولكنها على قدر نفقت كذا بمكان ائتينا ثم فلهلي التنعيم

 رواه البخاري. «نصبك

 

، كما قال تقوى اهلل :الغاية من الحج وأداء مناسكه ◈

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّ تعالى: 

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت

 ىل مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف يثىف
 ين ىن نن من زن رن مم ام يل

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 مث متهت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ
 حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج حج
 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص
 بالطاعة. َّجفحف مغ
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   يمجن ىمُّ  لإلسالم دين السالم آمن   حرم 

وال ظلم وال  [٧٩١ابلقرة: ] َّين ىن من خن حن

 جخُّ  بل سكينة وأمن ؛عدوان على إنسان أو حيوان

 .[٧٢١ابلقرة:]َّمس خس حس جس مخ

  

   ن بالتطهير م وللنفىِ  ،للفطرة بالتوحيد تجديد

ومن حج  ،فالحج المربور ليى له جزاء إال الجنة ؛أوزارها

: ملسو هيلع هللا ىلصكما قال !فلم يرف  ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه

 من»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال ،عليه متفق «جزاء إال الجنةالحج المربور ليى له »

 .رواه البخاري«كيوم ولدته أمه عحج هلل فلم يرف  ولم يفسق، رج
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 هل بالتوجه له شريك ال وحده ربه وجه العبد قصد 

ڄ ڃ ڃ  ﴿[152:النساء]﴾ ڳ ڱ ڱ ﴿ وقلبه بروحه

 [84:الصافات]!﴾ ڃ ڃ

گ گ ﴿ حين ملسو هيلع هللا ىلص كإبراهيم الوجه وإسالم ◈

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿ [152:النساء]﴾ڳ

 [141:البقرة]!﴾ۀ

 [97:عمران آل]﴾ھ ھ ے ے ۓ  ﴿ مسجده وقصد ◈

 [152:البقرة]!﴾ې ې ې ﴿ التخاذ
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ڎ ڈ﴿ اهلل بتوحيد العالمين يف إبراهيم أذان 

 [57:الحج]﴾ڈ ژ

 

ڑ ک ﴿ إبراهيم بملة الدين تجديد عن واإلعالن ◈

 [92:عمران آل]﴾ک ک ک گ گ گ

 

ڳ ڳ ڳ ڳ  ﴿ األرض يف هلل مسجد أول وتطهير ◈

 [152:البقرة]﴾ەئ وئ وئ﴿ [91:عمران آل]﴾ڱ ڱ ڱ ڱ

 [41:الحج]!﴾ائ ائ ەئ﴿ باجتناب
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ملة بظهور وحجته اهلل دين ظهور عن إعالن 

 [81:األنعام]﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿ وحجته إبراهيم

 [84:األنعام] !﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿

 

ٱ  ﴿ وحجته ملسو هيلع هللا ىلص محمد دين بظهور وأذان ◈

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

 [11:الشورى]﴾ڀ

 

  [4:التوبة]﴾ڦ ڄ ڄ ﴿ المشركين من وبراءته  ◈
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ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿:هلالج لجقال 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

 [4:التوبة]﴾ک

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 [58:التوبة]﴾چ
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[25:إبراهيم]﴾ى ى ائ﴿ للعالمين ملسو هيلع هللا ىلص محمد بالغ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿  إبراهيم دين بتجديد

 [154:النحل]﴾ڑ ڑ ک ک ک ک 

 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿ ادعنناه من دعوى ونفي ◈

 [17:عمران آل]﴾ۇ ۆ ۆ ۈ

 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿ سنننواه دين كل وإبطال ◈

 [82:عمران آل]!﴾ڄ ڃ
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 ابعوات»: ملسو هيلع هللا ىلص؛ كما قال الحرام بالبيت للعهد تجديد 

 ماك والذنوب الفقر ينفيان فإهنما والعمرة الحج بين

 مناسكه وإقامة ،والرتمذي أحمد رواه«الحديد خب  الكير ينفي

ڤ ڦ ڦ  ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿ لشعائره وتعظيم

 [45:الحج]﴾ڦ 

 

ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿ عليه المؤمنين لوالية وتلكيد  ◈

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

 [18:التوبة]﴾ہ ہ ہ ہ
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پ پ پ  ﴿ عليه المشننننركين والية وإبطنال ◈

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 [44:األنفال]!﴾ٿ

 

 ملسو هيلع هللا ىلصيالنب فعله ما أول فكان التوحيد بتجديد إعالن 

 يقاوتصد باللسان نطقا هلل خالصا به أهل أن حجه يف

 !كله الشرك من وبراءة باألركان وعمال بالجنان

 كونوا» [158:البقرة] ﴾ڤ ڤ ﴿ إبراهيم لشننعائر وإحياء ◈

 .اودد أبو رواه «إبراهيم أبيكم إرث على فإنكم مشاعركم على

 أحمد رواه «مناسننككم عني خذوا» ملسو هيلع هللا ىلص محمد بسنننة والتزام ◈

 .والنسائي ومسلم
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« »
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 وهي بعرفة؛ يبدأ وقصننننده اهلل إلى السننننير وهو 

 دم،آ فيه عبده ومسننجد بيت أول من ابتداء به المعرفة

 قول من ملخوذ عرفة اسننم أن الصننحابة عن جاء وقد

 مناسننكه جربيل علمه حين عرفت عرفت ملسو هيلع هللا ىلص إبراهيم

 [158:البقرة]! ﴾ڤ ڤ﴿

 إلى جربيل اهلل بع :  طالب أبي بن علي قال)

 ،«!عرفت قد»: قال عرفة ىأت فلما به، فحج إبراهيم

 ...«عرفة» سميت ولذلك ذلك، قبل مرة أتاها قد وكان

 جربيل ألن ؛عرفات سميت إنما: قال عباس ابن وعن

 اهذ كذا، موضع هذا: إلبراهيم يقول كان السالم، عليه
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 سميت فلذلك ،«!عرفت قد» :فيقول كذا، موضع

 (174/ 4) الطربي تفسير .(«عرفات»

 اهلل نم المقربة وهي المزدلفة تليت والمعرفة عرفة وبعد 

 !الحرام المشعر يف بالوقوف زلفى

 

 هللا فمعرفة ،اهلل إلى الحج أركان أول بعرفة الوقوف ◈

 إبراهيم لةم باتباع تبدأ مناسكه ومعرفة .بتوحيده تبدأ

 !مصلى مقاماته واتخاذ

 ملسو هيلع هللا ىلص محمد من إبراهيم وملة اهلل بتوحيد أعرف أحد ال ◈

 .(14/ 1) البخاري صحيح «أنا باهلل أعلمكم»
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 والحلق والنحر الرمي يوم هنو األكنرب النحنج ينوم ◈

 رالمشننننع وهي مزدلفة بعد ويليت بنالبينت، والطواف

 ومن منه ويقرتب اهلل إلى الحاج يزلف حي  الحرام

 حي  منى يف بنالذكر إلينه ويتقرب بنه، للطواف بيتنه

 !والفرح العيد ويكون األماين تتحقق

 عرفننة الحج أركننان أول بين الوسنننن  يف ومزدلفننة ◈

 !بالبيت اإلفاضة طواف وآخره

 

 ؛(اهلل إال إله ال) :قول من اإلكثار عرفة يوم يسن    ◈

 ،عرفتهم وتحقق ،لهدايته وطلبا ،ابتداء   بتوحيده إقرارا

 !له بالعبودية وإقرارا
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 يوم دعاء الدعاء أفضننننل»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسننننول قال كما 

 إال لهإ ال: قبلي من والنبيون أنا قلت ما وأفضننل عرفة،

 (411/ 5) مالك موطل «له شريك ال وحده اهلل

 

 قرباوت تزلفا اهلل ذكر من اإلكثار مزدلفة يف ويسننننن ◈

چ چ ڇ ڇ ﴿: تعننالى قننال كمننا؛ إليننه

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 [198:البقرة]﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک
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 الحجو النحر يوم التكبير من اإلكثار منى يف ويسننن ◈

 وتحقيق الحج وقبول الهداية على هلل شننننكرا األكرب

 !انتهاء   األماين

ې ې ې ى ى ائ ائ ﴿: سبحانه قال كما

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

 [47:الحج]!﴾ېئ ېئ ىئ ىئ
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سنة ال يفبعد بعثته إال حجة واحدة  ملسو هيلع هللا ىلصلم يحج النبي  ◈

بعد أن دخل العرب يف دين اهلل  العاشرة من الهجرة

بن  عن يزيد، ملسو هيلع هللا ىلص إيذانا بعودة دين أبيهم إبراهيم ؛أفواجا

 مكان يف ،ونحن بعرفة ،أتانا ابن مربع األنصاري :قال ،شيبان

اهلل  رسولِ  أما إين رسوُل  :فقال ،يباعده عمرو عن اإلمام

 فإنكم ؛قفوا على مشاعركم»يقول لكم:  ،إليكم (ملسو هيلع هللا ىلص

 .رواه أبو داود «من إرث أبيكم إبراهيم على إرث  
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 ،بداية استئناف دورة الزمانكان هج 11الحج سنة  ◈

وات اكيوم خلق اهلل السم ؛وتجديد الدين من مكة

عن عبد فبعد أن ضلت اإلنسانية قرونا،  ؛واألرض

أال إن »: قال ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي  الرحمن بن أبي بكر، عن أبيه

الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهلل السماوات واألرض، 

السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم، ثالث متواليات؛ ذو 

القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب شهر مضر بين جمادى 

قلنا: اهلل ورسوله أعلم.  «فلي شهر هذا؟». ثم قال: «وشعبان

: ملسو هيلع هللا ىلصفسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال النبي 

فقلنا: بلى. فإن دماءكم وأموالكم،  «النحر؟أليى يوم »

 وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف

بلدكم هذا يف شهركم هذا، فستلقون ربكم فيسللكم عن 
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أعمالكم، فال ترجعوا بعدي ضالال يضرب بعضكم رقاب 

بعض، فليبلغ الشاهد الغائب، ولعل بعض من يبلغه يكون 

 متفق عليه. «من بعض من سمعه، ثم قال: أال هل بلغت لهأوعى 

 

وتمام  ،مرة واحدة بعد كمال الدين ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  حج   ◈

ية بإعادة اإلنسان ؛ملسو هيلع هللا ىلصوتحقق الغاية من بعثته  ،النعمة

 !يحة التي فطرها اهلل عليهاوفطرهتا الصح ،إلى دينها

 خس جسحس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت ُّ 
 جع مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس
 [.الروم]سورة  َّ جغ مع
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فلراهم  ؛«خذوا عني مناسككم»: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ◈

قفوا على »: ملسو هيلع هللا ىلصكما قال  ؛ملسو هيلع هللا ىلص شعائر أبيهم إبراهيم

  ودرواه أبو دا«من إرث أبيكم إبراهيم فإنكم على إرث   ؛مشاعركم
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ا حنيف   ملسو هيلع هللا ىلصيكاد الحج كله يكون إحياء  لملة إبراهيم  ◈

باتباع ملته وشعائره   فلمر اهلل ،المشركينوما كان من 

قال  ؛ كماواتخاذ مقامه مصلى والقيام يف مقاماته،

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّ  تعالى:
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 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ
 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب
، وقال  [انلحلسورة ] َّلكمك اك يق ىق ىفيف يث ىث

 خب حب جب هئ خئمئ  حئ جئ يي ىي نيُّ  تعالى:

 جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت ختمت حت جت مبهب

  مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس  خس حس

  ،[ابلقرةسورة ] َّحق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئُّوقال تعالى: 

 رث يت  ىت نت مت زت رت يب  ىب
 لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث

 يي ىي ني ميُّ  تعالى: وقالاحلج[، سورة ] َّمل يك ىك مك

 خت جتحت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ جئحئ

 حس جس مخ جخ مح جح  مج حج هتمث مت

 مظ حط مض حضخض جض مص خص  حص مس خس
   احلج[]  َّجك مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع  جع
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كما جددها وبعثها  ملسو هيلع هللا ىلص مندرسننننة لمعرفة ملة إبراهيم

 يث ىث نثُّ قنال تعالى: ،ملسو هيلع هللا ىلص خناتم األنبيناء محمند

 !َّىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث ُّ  َّىفيف

 

 

لبيك لك شننننريك ال لبيك» اهلل لتوحيد اسننننتجابة»، 

 ،َّلكمك اك يق ىق ىفيف يث ىثُّ  واتننبنناع

 يب ىب نب مب زبُّ    اإلسننالم كمال عن وإعالن

 .َّيت ىت نت مت زت رت

 

ر وتطهي ،ورجسننه يف الحج باجتناب الشننرك أمر اهلل ◈

 ،واجتننناب قول الزور ،بتوحينند اهلل ؛النقنلنوب والعقول

  وتطهير النفى من الشرور.
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وجعل الحج أيام  [١١القصص: ] َّهئ مئُّ مكة  جعل اهلل  ◈

فال يتلف فيه المحرم  ؛وروحيسنلم ورحمة وأمن نفسي 

 اناوال يؤذي إنس ،وال يقتل حيوانا ،وال يصيد طيرا ،شجرا

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ...ُّ قال تعالى:  

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن
 خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 مس حسخس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت مت
 جغ جعمع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص
 حل مكجل لك حكخك جك مق حق مف حفخف جف مغ
 [املائدة] َّجم هل مل خل
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  من مشاهد سير العبد إلى اهلل والدار اآلخرة مشهد، 

ا والتطهر من كل م ،ولن يصل إلى اهلل إال بالحج إليه روحا

 !يحجبه عن اهلل من شرك وشر وشهوة

 

عرف وي ،يستعيد المؤمن يف الحج إنسانيته وفطرته ◈

 ىبُّ  إال من لباس التقوى وأنه راجع إلى ربه عار   ؛هنايته

 .[197]البقرة:  َّٰى ٰر ٰذُّوأن ، َّزت رت يب
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وتجنب الطيب  ،تجرد المحرم يف الحج من اللبى ◈

هو إشارة إلى ما  ؛وكل محظورات اإلحرام ،والرف 

 !يحجب اإلنسان من زينة الحياة عن اهلل والوصول إليه

 

التقوى يف مقنام الحج هي كل ما يحتاجه المؤمن يف  ◈

 ىيُّره إلى اهلل وحجه إليه وقصننننده رضنننناه سنننني

 [.197]البقرة:  َُّّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي
 

 َّيت ىت نتُّ :الننحننكننمننة مننن الننحننج هنني ◈

يكون شننيء ، فال َّمص خص حص مس خسُّ و

أكرب منه يحجبكم عنه أو ينسنننيكم ذكره ويشنننغلكم يف 

 سيركم إليه.



                                  

44 

 

 

هي مما يحجب اإلنسان عن  ؛زينة الحياة الدنيا ◈

 يي  ىي ني مي زي ري ٰى ُّ السير إلى اهلل 

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

 ؛فُحظرت؛ َّمت خت  حت جت مبهب خب

 .  وُأهديت يف الحج قربانا هلل
 

 ،طمعا يف ماله ؛اإلنسان حمله على قتل أخيه شح   ◈

فُشرع يف الحج التقرب  ؛ووأد ولده خوف الفقر

من  النفى لتطهير ؛وإطعام الفقراء ،واألموال ،باألنعام

 خت  حت  جت  مبهب خب حب ُّ قال تعالى: ، شحها

 .[٧١اتلغابن: ] َّ مج حج مث هت مت
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هما الغاية من التقرب  ؛تقوى اهلل وتطهير النفى ◈

 مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض ُّ بالهدي 

 .[٢٢احلج: ] َّهئ مئ خئ  حئُّفاتقوه ؛ [٧١احلج: ]َّجف
 

وحظر زينة الطيب  ،حظر شهوة الرف  يف الحج ◈

وهدي األنعام  ،واللباس والتجمل يف الشعر والظفر

هو تجرد من كل ما يحجب اإلنسان عن  ؛واألموال

 !رؤية آخرته
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 ؛هللتتجلى يف الحج كل مقامات العبودية  ◈

 مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يبُّ

 ىك لكمك اك  يق ىق يف يثىف ىث نث

 نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك

 يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن

 خت حت جت هب خبمب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ

 خس جسحس مخ جخ مح جح مج  حج مث متهت

  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس
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 حك جك  مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع

 [٧١ – ٧٣احلج: ] َّخل حل جل لكمك خك

 .َّيق ىق يفُّ  ؛مقام توحيد اهلل -
 .َّلك اكُّ  ؛واإلسالم له -
 .َّحل جلُّ مقام اإلحسان؛و -

بنخشننننوعننهم  َّيك ىكُّ ؛اإلخنبنناتومنقننام  -

وخضننننوعنهنم للخننالق وإذعنناهنم للحق وصننننربهم 

 وتواضعهم للخلق.

 

  رن مم ام يل ىلُّوصف اهلل حال المخبتين  ◈

 َّين ىن نن منُّا ه  لَ رقة  وخشية ووَ  َّزن

 ثقة باهلل وتوكال.
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أداء  ؛ َّري ٰىُّ :من صننننفننات المخبتين ◈

أداء  لحق عباده ؛ َّني مي زيُّلحق هلل بعبادته 

 .بمواساهتم وسد حاجتهم

 

؛ كما لشننننكر اهلل وحده على نعمة الرز  الحج مقام   ◈

وعلى  ،َّمث زث رث يت ىت نتُّ قننال تعننالى:

 خص حص مس خسُّ  : كمننا قننال الهنندايننة؛نعمنة 

 يث ىث نث مث زث رث ُّ  َّمص

 .[٧٣: احلج]َّ يق ىق يف  ىف
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على نعمة الحياة والرز  والهداية  شكر اهلل لو ◈

ر يك له بشعائشرع يف الحج التقرب إليه وحده ال شر

 جت هبُّ  قال تعالى:كما ، الهدي ونسك األضحية

  مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت  ختمت حت

 خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمص حص

 حمخم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك مقجك حق مف

 مب مئهئ هي مي حيخي جي  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم

 هن من مل مك لك هش هسمش مس  هث مث هت مت هب

 مم ام يل ىلُّ وقال تعالى:، [ابلقرة] َّهي مي

 نيىي مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن
وقال تعالى: ، [احلج] َّمئهئ خئ  حئ جئ يي

 خت حت جت هب خبمب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ييُّ

 خس جسحس مخ جخ مح جح مج  حج مث متهت

 [احلج] َّجض مص خص حص  مس



                                  

41 

 

 
 

  ،حب الدنيا وزينتها يعيق الحج إلى اهلل ◈

  ،والسير إليه

 !يتوقف السير ؛وبدون الدنيا

 !فيحتاج المؤمن منها ما يعينه على الوصول 

 َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىيُّ قال تعالى:  

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 [ابلقرة] َّرب
 خس حس جس مخ جخ مح جح مجُّ قال تعالى: و

 [ابلقرة] َّخض حض جض مص خص حص مس
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مدرسة لتحقيق التوازن الروحي والجسدي 

نتفاع منها واال ،باالمتناع عن زينة الدنيا وفتنتها ؛للنفس

بحسب حاجتها 

 

 زئ رئ ُّّٰيتجلى التوازن يف بداية الحج  ◈

 جح مجُّ وهنايته  َّرب يئ ىئ نئ مئ

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح

 [ابلقرة] َّخض حض جض مص
 جن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خلُّ
 خيمي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي
 نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب
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 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
 رن مم يلام ىل مل يك ىك مك لك
 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن
 مب خب حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني
 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب
 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ

 [ابلقرة]َّخف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض

 

يتجلى التوازن يف الحج والسير إلى اهلل يف التقرب  ◈

 ييُّبالهدي واألضاحي بين مراعاة حاجة النفى 

 .َّمئ خئ  حئُّوحاجة الغير  َّ جئ

 ين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىلُّ 
 خئ  حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى

 [احلج] َّمئهئ
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بين حاجة الروح  ؛الحج مدرسة لتحقيق التوازن ◈

 ،وبين حاجة النفى وحاجة الغير ،وحاجة الجسد

وبين حق اهلل  ،وبين حاجة الدنيا وحاجة اآلخرة

 خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ييُّ! وحقو  عباده

 مخ جخ مح جح مج حج مث متهت خت حت جت هب

 ]احلج[ َّ جض مص خص حص  مس خس جسحس

 

 حب جب هئ مئ خئُّ الحج أن البدن يف ؛من التوازن ◈

فهي نسك هلل، ؛ َّ جسحس مخ جخ مح جح ...خبمب

 !وخير ومصلحة لألغنياء، وصدقة ونفع للفقراء
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مراعاة حال كل سائر  ؛الحجمن التوازن يف مشاهد  ◈

 ،أو قدم، أو تلخر ،ورفع الحرج عمن تعجل ؛إلى اهلل

 ىل ملُّ كما يف قوله تعالى: .فالغاية تقوى اهلل ؛أو أخر

 ىن من خن حن جن يم ىم مم حمخم جم يل

 ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي ىهيه مه جه ين

 [.ابلقرة] ٌَّّ ٰى

وقف  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل   عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -

م فقال: ل ؛يف حجة الوداع بمنى للناس يسللونه، فجاءه رجل

أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، فقال: )اذبح وال حرج(، فجاء 

آخر فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، قال: )ارِم وال 

م وال  ملسو هيلع هللا ىلصحرج( فما سئل النبي  ر إال قال: عن شيء ُقدِّ ُأخِّ

 متفق عليه. )افعل وال حرج(
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 حتى ؛يف الحج ملسو هيلع هللا ىلص ترك العرب ملة أبيهم إبراهيم ◈

كما يف قوله ، أعادهم اإلسالم إليها وأمرهم اهلل باالتباع

 كما يف ملسو هيلع هللا ىلصواقتفاء النبي  َّاك يق ىق يفُّ تعالى:

  .«خذوا عني مناسككم»قوله: 

 ىك مك لك اك يق ىق يف يثىف ىث نثُّ  قال تعالى:

 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك

 مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي ري ٰى

 جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب هئجب

 [آل عمران] َّحس جس مخ جخ مح
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 ؛حتى سموا بالحمى ،ابتدعت قريش يف الحج ◈

ن فلمر اهلل باإلفاضة م ؛فال يقفون يف عرفات ،لغلوهم

حي  أفاض الناس وكان العرب ال يطوفون إال يف 

 نت مت زت رتُّقال تعالى:  !ثياب قريش

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث ىتيت

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق

 [ابلقرة]سورة  َّ نن من زن رن مم يلام

 ملسو هيلع هللا ىلص إبراهيم شرع من يغير ولم بعرفة ملسو هيلع هللا ىلص وقف وقد)

 الحرام بالمشعر تقف قريش كانت حين غيروا، ما

 ونحن منه، نخرج فال ؛الحرم أهل نحن: ويقولون

 ومن قريش وهم األحمى، جمع ىمُ الحُ و - الحمى
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 ؛حمسا سموا قيى، وجديلة وكنانة قريش ولدت

 الرتمذي روى -تشددوا :أي دينهم، يف تحمسوا ألهنم

 دينها على كان ومن قريش كانت: قالت عائشة عن

 قطين نحن: يقولون بالمزدلفة يقفون الحمى وهم

 :الىتع اهلل فلنزل بعرفة، يقفون سواهم من وكان اهلل،

 صحيح ويف.. َّمل يك ىك مك لك اكُّ

 اهلل أنزل الذين هم الحمى: قالت  عائشة عن مسلم

 كان: قالت َّمل يك ىك مك لك اكُّ  :فيهم

 يفيضون الحمى وكان عرفات، من يفيضون الناس

 افلم الحرم، من إال نفيض ال: يقولون المزدلفة، من
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 يلام ىل مل يك ىك مك لكُّ :نزلت

  .عرفات إلى رجعوا َّمن زن رن مم

 لالقبو مواطنه، ومظان ألهنا باالستغفار تعالى وأمر

 هللا واستغفروا :المعنى: فرقة وقالت. الرحمة ومساق 

 كموقوف يف إبراهيم لسنة مخالفا كان الذي فعلكم من

 .تفسير القرطبي( عرفة دون المزدلفة من بقزح

 

 َّمخجس جخ مح جحُّالنندينن هو الطنناعننة  ◈

وال تكون الطنناعننة إال بنناتبنناع األمر والنهي  ،وحننده

  كما قال تعالى:والرسل ال باألهواء التي أضلت األمم، 
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 حك جك مق حق مف خف حف جف مغُّ

 حم جم يل ىل مل خل ُّ وقال تعالى: ، [الفرقان]َّخك

 جه ين ىن من خن حن يمجن ىم مم خم

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه

 جض مص خص حص مس خسُّتعالى:  وقال،  []الكهف َُّّ َّ ٍّ

 حق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط  مض خض حض

 [النجم] َّحل جل مك لك خك حك  مقجك

 خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي ري ٰىُّوقال تعالى: 

 مثحج هت مت خت حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ
 حض جض خصمص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج
 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
 [الروم] َّلك خك حك جك مق حق مف
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مشروطة بطاعة  ملسو هيلع هللا ىلصجعل اهلل محبته ومحبة رسوله  ◈

 ٍّ ٌُّّكما يف قوله تعالى:  ملسو هيلع هللا ىلصواتباع نبيه  ،أمره وهنيه

 ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 َّىه مه جهُّ: تعالى وقوله [آل عمران] َّنب مب زب رب

 .ملسو هيلع هللا ىلصباتباعه 
 

 ،وتجاوز سنته ،من الغلو يف الدين ملسو هيلع هللا ىلصحذر النبي  ◈

والزهد  ،والصوم، وهنى عن االبتداع يف الصالة

من أحدث يف أمرنا هذا ما »: ملسو هيلع هللا ىلص قال ؛ومناسك الحج

أهلك  أن الغلو ملسو هيلع هللا ىلصخرب وأ، رواه البخاري«فهو رد ؛ليى منه

قال: قال رسول   ابن عباس؛ كما يف حدي  األمم
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 ؛«الق  لي حصى»غداة العقبة وهو على ناقته:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 فجعل ؛هن حصى الخذف ؛فلقطت له سبع حصيات

م قال: ث «أمثال هؤالء فارموا»ينفضهن يف كفه ويقول: 

يا أيها الناس إياكم والغلو يف الدين فإنه أهلك من كان »

  .ماجهرواه ابن  «قبلكم الغلو يف الدين

قال: جاء ثالثة ره  إلى  وعن أنى بن مالك  -

 ؛ملسو هيلع هللا ىلصيسللون عن عبادة النبي  ملسو هيلع هللا ىلصبيوت أزواج النبي 

كلهنم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من ؛ فلما أخربوا

قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تلخر، قال  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

أحدهم: أما أنا فإين أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا 

 ؛أصوم الدهر وال أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء
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أنتم »إليهم فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصفال أتزوج أبدا، فجاء رسول اهلل 

أما واهلل إين ألخشاكم هلل وأتقاكم  ؛تم كذا وكذاالذين قل

وأتزوج  ،وأصلي وأرقد ،لكني أصوم وأفطر ؛له

  رواه البخاري. «فمن رغب عن سنتي فليى مني ؛النساء

 شيئا ترخص ملسو هيلع هللا ىلصقالت: صنع النبي  وعن عائشة  -

 وأثنى فحمد اهلل ملسو هيلع هللا ىلصفيه وتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي 

 ؛يتنزهون عن الشيء أصنعه ما بال أقوام»عليه ثم قال: 

 رواه البخاري. «فواهلل إين أعلمهم باهلل وأشدهم له خشية
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من كل صور الغلو يف الدين والعبادة  ملسو هيلع هللا ىلصحذر النبي  ◈

 ؛سهنف ملسو هيلع هللا ىلصبما يف ذلك الغلو يف النبي  ؛والصالحين

حتى ال يضلوا، كما يف الحدي   ؛بدعوى محبته

، قال: قال رسول الصحيح عن عمر بن الخطاب 

ال تطروين كما أطرت النصارى عيسى ابن »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 رواه البخاري. «فإنما أنا عبد اهلل ورسوله ؛مريم

 

كما يف  ،مطلقا يف الدين عامة ملسو هيلع هللا ىلصأمر اهلل باتباع النبي  ◈

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئُّقوله تعالى: 

  مت زت رت يب ىب نب  مب زب
 يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت
 مل يك ىك لكمك  اك يق ىق يف ىف
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 ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل
  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين
 حج مث  متهت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ
 خس حس  جس مخ جخ مح جح مج
 [األعراف] َّخص حص مس

 

خاصة يف الحج  ملسو هيلع هللا ىلصاتباع ملة إبراهيم ب  وأمر ◈

 قال تعالى:لما طرأ عليه من شرك وبدع وغلو،  ؛ومناسكه

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف يثىف ىث نثُّ 

 ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل

 حب هئجب مئ خئ حئ ييجئ  ىي ني مي زي ري

 جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت  جت هب مب خب

 [آل عمران] َّحس  جس مخ
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باع: اقتفاء التابع أثر المتبوع، ولما كان الدين االت   ◈

ا أمر ؛واقتفاء أثرهموحيا سماويا؛ كان اتباع الرسل 

  !ضروريا؛ لتحقق النجاة

 

 ملسو هيلع هللا ىلصالفاصل بين الغلو واالتباع هو لزوم سنته  الحد ◈

 خل ُّمطلقا بال قيد، واتباع أصحابه بقيد اإلحسان 

 ؛َّمم خم حم جم يل ىل مل

 ىن من خن حن جن يم ىمُّ لتحقق الرضا 

 ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين

 .[٧١١اتلوبة: ] َّيي
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فهي  ؛ملسو هيلع هللا ىلصحذر اهلل المؤمنين من مخالفة أمر نبيه  ◈

 يفُّقال تعالى: سبب يف وقوع الفتنة والعذاب، 

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق

 ![.١٧انلور: ]َّام
 

الحج فيه مناسك قد تخفى معقوليتها؛ فالحكمة  ◈

عالى: قال توالتسليم هلل،  ملسو هيلع هللا ىلصمنها االتباع لملة إبراهيم 

 لك اك ىقيق يف ىف يث ىث نث مث زث رثُّ 

 ينٰى ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل ىكيك مك

 [.ابلقرة] َّ ىي ني مي زي ري
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 ىل مل خلُّ حقيقة اإلسالم اتباع الوحي والرسل  ◈

ومن أسباب انحراف الخلق اتباع  َّ خم حم جم يل

 [.ابلقرة] َّ من خن حن جن يم ىم ممُّغيره 

 

 ىق يفُّأدرك الصحابة معنى االتباع يف الحج  ◈

أعلم أنك »: ؛ لهذا قال عمر  آل عمران[]َّ اك يق

 ملسو هيلع هللا ىلصحجر ال تضر وال تنفع ولوال أين رأيت رسول اهلل 

 !رواه ابلخاري«يقبلك ما قبلتك
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أال هل »ولنه يف حجة الوداع: وق ملسو هيلع هللا ىلصكنان حج النبي  ◈

 دينها على ملة إبراهيم إعالنا منه لألمة بكمال ؛«بلغت

 حس جس مخ جخ مح جحُّ ؛واتباع طريقته ملسو هيلع هللا ىلص

 مظجع حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس

 .آل عمران[] َّجف مغ  جغ مع

 

 حم جم يل ىل مل خلُّ تحقق قولننه تعننالى:  ◈

 جه ين ىن من خن حن يمجن ىم مم خم

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر

 يبرت ىب نب مب زب رب يئ
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: ملسو هيلع هللا ىلصقنال النبي ولهنذا ؛ [ابلقرة] َّيت ىت نت مت زت

 !«أنا دعوة أبي إبراهيم»

 
 نثُّالحكمة من الحج سنويا؛ تجديد دين إبراهيم  ◈

 خي حي جيُّوتننلكينند إمننامتننه  ،[انلحلل]َّ يث ىث

 جض مص خص حصُّوإقننامننة شنننننعننائننره  ،[انللحلل]َّمي

   .[ابلقرة]َّحضخض

 

 ؛رةهجال العاشرة منسننة بال ملسو هيلع هللا ىلصكُمل يف حجة النبي  ◈

 زبُّونزل قولنه تعالى:  ؛اإلسننننالم بالغنا وتشننننريعنا

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
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، وكمنل أداء  وتطبيقنا؛ فالحج آخر فريضننننة [٧امللائلدة: ]َّيت

اها النبي   .ملسو هيلع هللا ىلصأد 
 

كنانت حجة الوداع إعالنا عن ظهور التوحيد وهناية  ◈

 جي يه ىه مهُّ الشننرك وتطهير جزيرة العرب 

واستجيبت [ ٢٢اتلوبة: ] َّٰذٰر يي ىي مي خي حي

 !ملسو هيلع هللا ىلص دعوة إبراهيم

 يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ 

 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

 ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 نت مت زت يبرت ىب نب مب

 [ابلقرة] َّيت ىت
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وارتباطه بملة  ،حين غابت الحكمة من الحج ◈

وتجديد الدين بظهور التوحيد والرباءة  ،ملسو هيلع هللا ىلص إبراهيم

صار يقع بعض المسلمين  ؛من الشرك يف أعظم مسجد

 فيما يناقضه!

 

على بالغه يف الحج مائة ألف  ملسو هيلع هللا ىلصأشهد النبي  ◈

جعلهم اهلل حجة على الخلق كافة إلى يوم  ؛صحابي

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذُّالقيامة 

 ![٧٣٧ابلقرة: ] َّزئ رئ ّٰ ِّ
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يف سيا  أحكام  ملسو هيلع هللا ىلص باتباع ملة إبراهيم أمر اهلل  ◈

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ُّ :قال تعالى، الحج والتوحيد

ڳ ڳ ڳ ڳ   گک ک ک گ گ گ 

ڻ ڻ  ڻڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

 [آل عمران] َّ ۋٴۇ 
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يف الدين واالستنبا  يف أحكام  هبالتفق   وأمر  ◈

 مظ حط مض خضُّ قال تعالى: ، الجهاد والسياسة

 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ جعمع

 [اتلوبة] َّهل مل خل حل جل مك لك خك

 ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زبُّ : وقال 

 يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت

 زن رن  مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك

 ني مي  زي ري ينٰى ىن نن من

 [النساء] َّمئ خئ حئ جئ يي ىي
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كما  ؛الدين قائم على االتباع فيما كان شرعيا ◈

وعلى  ،داود[ أبو ]رواه«إياكم ومحدثات األمور»: ملسو هيلع هللا ىلصقال

أنتم أعلم »: ملسو هيلع هللا ىلصكما قال  ؛االجتهاد فيما كان بشريا

 وكالهما يحتاج إلى الفقه. ؛[مسلم  ]رواه«بلمور دنياكم

 

 ؛«الدينمن يرد اهلل به خيرا يفقهه يف »: ملسو هيلع هللا ىلصقال  ◈

امه وفهم أحك ،بمعرفة أصوله وفروعه وكلياته وغاياته

 حتى يتحقق التوازن بين االتباع واالجتهاد.؛ وِحكمه
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شاعت البدع فيما  ؛حين اختل التوازن وغاب العلم ◈

يجب فيه االتباع، وشاع التقليد فيما يجب فيه االجتهاد 

 وحج بال اتباع! ،فوقع جهاد بال فقه واإلبداع!

 

شنناعت البدع يف الحج الذي هو أبرز مظاهر االتباع  ◈

فصار  ؛وطريقته الحنيفية يف اإلسنالم ملسو هيلع هللا ىلصلملة إبراهيم 

 ألضرحة بمكة وغار حراء!من مناسك بعضهم زيارة ا
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فلننم يننزورا  ؛وأصننحابه مننن بعننده ملسو هيلع هللا ىلصحننج النبنني  ◈

وال  ،ملسو هيلع هللا ىلصوال مكنننان مولنننده  ،بمكنننة ملسو هيلع هللا ىلصبينننت النبننني 

وال  ،وال قننننرب أم المننننؤمنين خديجننننة ،غننننار حننننراء

 كما ُيفعل اليوم! ؛الحجون

 

شنننناعت المظاهر الشننننركية والبدع التي يمارسننننها  ◈

 ؛ملسو هيلع هللا ىلصبندعوى محبة النبي  ؛بعض المسننننلمين يف الحج

رع ؛ ملسو هيلع هللا ىلصونسننننوا وجوب اتبنناع ملننة إبراهيم  الننذي شننننُ

 الحج إلحيائها!
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 وعد   ؛يف الحج من الغلو يف الدين ملسو هيلع هللا ىلصحذر النبي  ◈

تجاوز سنته ولو يف رمي الجمار بلخذ حصى أكرب مما 

  غلوا يهلك أهله! ؛ملسو هيلع هللا ىلصرمى به 

 ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل   ابن عباسكما يف حدي  

طت فلق ؛«الق  لي حصى»غداة العقبة وهو على ناقته: 

فجعل ينفضهن  ؛هن حصى الخذف ؛له سبع حصيات

ها يا أي»ثم قال:  «أمثال هؤالء فارموا»يف كفه ويقول: 

الناس إياكم والغلو يف الدين فإنه أهلك من كان قبلكم 

  .ماجهرواه ابن  «الغلو يف الدين
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الذي أمره اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصن لم يعرف ملة إبراهيم لم يحج مَ  ◈

 مشاعره وسن   ،باألذان بالحج إلى البيت الذي أقامه

 وعبادته وحده ال شريك له! لإلعالن عن توحيد اهلل

 

 ؛كما بينتها سورة الحج ؛يجب بيان حقيقة الحج ◈

تحقيق التوحيد  ؛وأن غايته ،ملسو هيلع هللا ىلصوكما بينها النبي 

 واإلسالم هلل وحده ال شريك له.
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 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئُّ
 زث رث يت ىت نت مت زت رت
 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك
 نيىي مي زي ري ٰى ين ىن نن من

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
 مت خت حت جت هب مب خب
 خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث
 جع مظ مضحط خض حض جض مص خص حص

 [احلج] َّ خف حف جف مغ جغ مع

 حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خلُّ 

 ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
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 يثىف ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت

 يل ىل مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

 مج حج مث متهت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ

 خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص

 جل لكمك خك حك جك مق حق مف خف جفحف

 جه هن من خن جنحن مم خم حم جم هل مل خل حل

 [احلج] َّحي جي ٰه مه
 

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ 
 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 رث ىتيت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ
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 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
 ين ىن مننن زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى
 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب جبحب
 جض مص خص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح
 خف حف جف مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض
 جل مك لك خك حك جك مق حق مف
 مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل حلخل
 مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه
 [احلج] َّهس مس هث مث هت

 
 جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي ُّ 

 مج حج هتمث مت خت جتحت هب مب خب حب

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح

 جغ مع جع مظ حط مض حضخض جض مص

 [احلج] َّجك مق حق مف خف جفحف مغ
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يف حجة الوداع يوم الحج األكرب  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  خطب ◈

وأشهدهم على البالغ  ،فبلغ وأوصى أمته ؛يوم النحر

 .ملسو هيلع هللا ىلص وأمرهم بالتبليغ عنه عن اهلل 

خطب الناس  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  عن ابن عباس  -

قالوا:  «أي يوم هذا؟يا أيها الناس »يوم النحر فقال: 

قالوا: بلد حرام، قال:  «فلي بلد هذا؟»يوم حرام، قال: 

فإن دماءكم »قالوا: شهر حرام، قال:  «فلي شهر هذا؟»

كحرمة يومكم  ؛وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام

ثم  ،فلعادها مرارا «هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا

 «اللهم هل بلغت ،اللهم هل بلغت»رفع رأسه، فقال: 
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فوالذي نفسي بيده إهنا لوصيته »: قال ابن عباس 

ال ترجعوا بعدي  ،فليبلغ الشاهد الغائب ؛إلى أمته

 ]رواه البخاري[ .«كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

 

 ،أكرم رسول وخاتمهم ؛اجتمع يف حجة الوداع ◈

وأكمل  ،وأشرف مكان وزمان ،وأكرم شهود وأعدلهم

 أن يبلغ الشاهد الغائب. ملسو هيلع هللا ىلصفلمرهم  ؛دين
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وجعلهم شهداء  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسوله   اصطفى اهلل ◈

 ييُّ قال تعالى: لتقوم حجته عليهم،  ؛ممعلى األ

 [٧٣٧ :ابلقرة:] َُّّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 

جاء االستشهاد بالصحابة يف سيا  آيات الحج وملة  ◈

تعديال من اهلل لهم بقيام  ؛وكمال الدين ملسو هيلع هللا ىلصإبراهيم 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالحجة ببالغهم عن نبيهم 

)القول يف تلويل قوله تعالى: : (142-141/ 4) جاء يف تفسير الطربي

أبو جعفر: يعني جل ثناؤه قال  َّ ٰى ٰر ٰذ ييُّ 

، كما هديناكم أيها َّ ٰى ٰر ٰذ ييُّ بقوله: 

المؤمنون بمحمد عليه السالم وبما جاءكم به من عند اهلل، 

فخصصناكم بالتوفيق لقبلة إبراهيم وملته، وفضلناكم بذلك 
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على من سواكم من أهل الملل، كذلك خصصناكم ففضلناكم 

على غيركم من أهل األديان، بلن جعلناكم أمة وسطا. وقد بينا 

، هي القرن من الناس والصنف منهم وغيرهم. وأما «األمة»أن 

  فالن وس»، فإنه يف كالم العرب الخيار. يقال منه: «الوس »

متوس  الحسب، إذا أرادوا بذلك  :، أي«الحسب يف قومه

كما يقال:  ،«هو وس  يف قومه، وواس »الرفع يف حسبه، و 

 ييُّ . وعن ابن عباس: «شاة يابسة اللبن ويبسة اللبن»

 ، يقول: جعلكم أمة عدوال.َّ ٰى ٰر ٰذ

 ييُّ : ملسو هيلع هللا ىلصعن حبان بن أبي جبلة، يسنده إلى رسول اهلل 

 الوس  العدل. :قال َّ ٰى ٰر ٰذ

، قالوا: َّ ٰى ٰرُّعن عطاء ومجاهد وعبد اهلل بن كثير: 

 عدوال. قال مجاهد: عدال.
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حدثني يونى قال، أخربنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: 

 ملسو هيلع هللا ىلصهم وس  بين النبي  :قال َّ ٰى ٰر ٰذ ييُّ 

 َّ ٍّ ٌّ ُّ القول يف تلويل قوله تعالى:  وبين األمم.

 [144البقرة: ] َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 .«شهيد»جمع:  «والشهداء»قال أبو جعفر: 

 فمعنى ذلك: وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدوال(.

 

ل اهلل ورضي عن أهل بدر سنة  ◈ هن، وأهل بيعة  5عد 

هن، وأهل 8هن، وأهل فتح مكة سنة  1الرضوان سنة 

ألف صحابي، ثم  41 هن وكانوا 9جيش العسرة سنة 

 !هن11أهل حجة الوداع سنة 
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 الخاتم ملسو هيلع هللا ىلصاصطفى اهلل ورضي للبالغ نبيه كما  ◈

 ىت نت متُّلألنبياء ورضي دينه الخاتم لألديان 

ج، اصطفاءه للشهود يف آخر سورة الح أكد ؛[املائدة] َّيت

 متنت زت رت يب ىب نب مبُّ قال تعالى: 

 ىقيق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك

 ٰى ين ىن نن من رنزن مم

 جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري

 مج حج هتمث مت خت جتحت هب مب خب حب

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح

 جغ مع جع مظ حط مض حضخض جض مص

 .َّجك مق حق مف خف جفحف مغ
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 ؛جاءت آية االصطفاء واالستشهاد بالصحابة مرتين ◈

 :يف سورة البقرة ملسو هيلع هللا ىلص سيا  الحج وملة إبراهيم يف -1

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّ 

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ

 ىف يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت يب

 مم ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك ىقيق يف

 .َّزن رن
 
 

  محجة  لصحة شهادهت ؛وبعد سياقه يف سورة الحج -5

 رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مبُّ 

 مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث نث مث زث

 من رنزن مم ام ىليليكملىك

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

 خت جتحت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ جئحئ

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت
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 مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس

 .َّجك مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع
 

أخرب اهلل أن االصطفاء شمل روح القدس األمين  ◈

، ملسو هيلع هللا ىلصجربيل، واإلسالم ملة إبراهيم، والنبي الخاتم 

  .ملسو هيلع هللا ىلص والشهود العدول للبالغ عنه

 

أال هل بلغت، اللهم »يف حجة الوداع:  ملسو هيلع هللا ىلصقوله  ◈

 دليل على قيام الحجة ؛«فاشهد، ليبلغ الشاهد الغائب

 .ملسو هيلع هللا ىلصبالواحد منهم يف البالغ عنه 

 



                                  

81 

 

كما أوجب القرآن على الصحابة تبليغ اإلسالم وملة  ◈

أمر اهلل من جاء  ؛لألمم كشهداء هلل عدول ملسو هيلع هللا ىلصإبراهيم 

 مل خلُّقال تعالى: ، بعدهم باتباعهم بإحسان

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل

 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن

 [اتلوبة]َّٰذ يي ىي مي حيخي جي يه

 

خطب يف  ؛هن11من الحج سنة  ملسو هيلع هللا ىلصبعد رجوع النبي  ◈

وأمرهم بلزوم سنته وسنة خلفائه الراشدين  ،أصحابه

 !وحذرهم من المحدثات ،من بعده
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 ملسو هيلع هللا ىلصعن العرباض بن سارية، قال: وعظنا رسول اهلل 

موعظة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، 

قلنا: يا رسول اهلل، إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد 

ها ال ليلها كنهار قد تركتكم على البيضاء»إلينا؟ قال: 

يزيغ عنها بعدي إال هالك، ومن يعش منكم، فسيرى 

اختالفا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة 

الخلفاء الراشدين المهديين، وعليكم بالطاعة، وإن 

عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ، فإنما المؤمن 

 .«كالجمل األنف حيثما انقيد انقاد
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لعلماء أصننحابه بما اختصننوا به من  ملسو هيلع هللا ىلصشننهد النبي  ◈

العلوم التي أخذوها عنه وعرف لهم الصننحابة قدرهم 

فكننان أعلم الصننننحننابننة  ؛وفضننننلهم واقتفوا هننديهم

، الخلفاء الراشدون :وسننننينناسنننننة األمننةبننالنخالفننة 

ن بن عثما :، وبالمناسكعلي بن أبي طالب :وبالقضاء

 :، وبالقراءةمعاا  بن ببل :، وبنالحالل والحرامعفاان

 . ،ابن عباس :، وبالتفسيرُأبي بن كعب

قننال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسننننول اهلل  عن أنى بن مننالننك  -

 :أبو بكر، وأشننننندهم يف دين اهلل :أرحم أمتي بننلمتي»

علي بن  :عثمان، وأقضنننناهم :عمر، وأصنننندقهم حياء

أبي بن كعننب،  :أبني طننالننب، وأقنرؤهم لكتنناب اهلل
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 :معاذ بن جبل، وأفرضهم :وأعلمهم بالحالل والحرام

 :زيد بن ثابت، أال وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه األمة

 ]رواه ابن ماجه[ «أبو عبيدة بن الجراح

: سننمعت رسننول قننال عننن حذيفننة بننن اليمننان  -

أبننني  :اقتننندوا باللنننذين منننن بعننندي»يقنننول:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

بكننننر وعمننننر، واهتنننندوا منننندي عمننننار، وتمسننننكوا 

 ]رواه الحاكم يف المستدرك[ «بعهد ابن أم عبد

 ملسو هيلع هللا ىلص قننننال: أن رسننننول اهلل  عننننن ابننننن عبنننناسو -

ثننم قننال:  -أو علننى منكبنني-وضننع يننده علننى كتفنني 

 أحمد[]رواه  «اللهم فقهه يف الدين وعلمه التلويل»
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كنننانوا ينننرون أن أعلنننم »وعنننن ابنننن سنننيرين قنننال:  -

ان بننن عفننان وبعننده عبنند اهلل الننناس بالمناسننك عثمنن

 .[المدخل إلى السنن الكربى]«ر بن عم

 

بما أوصننناهم به   اشنننرت  الصنننحابة على عثمان ◈

عليكم »: ملسو هيلع هللا ىلصمن لزوم سنننننتننه كمننا قننال  ملسو هيلع هللا ىلصالنننبي 

، وسنة الخليفتين من بعده يف سياسة األمة كما «بسننتي

 «اقتندوا بناللنذين من بعندي أبي بكر وعمر»: ملسو هيلع هللا ىلصقنال 

على ذلك، كما قال عبد الرحمن بن  وأجمع الصننحابة

بعنندمننا شنننناور الننناس  عوف لعلي بن أبي طننالننب 

أمننا بعنند، يننا علي إين قنند نظرت يف أمر »فيمن يولونننه: 
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الننناس، فلم أرهم يعنندلون بعثمننان، فال تجعلن على 

، فقال: أبايعك على سنننة اهلل ورسننوله، «نفسننك سننبيال

عننه وبننايوالخليفتين من بعننده، فبننايعننه عبنند الرحمن، 

النننناس النمنهنناجنرون واألنصنننننار، وأمنراء األجننناد 

 [البخاري ]رواه والمسلمون.

 

بعد كل ما لم يكن حينئذ دينا وشرعا وسنة وهدى  ◈

 زب ُّونزول قوله تعالى:  ،هن 11حجة الوداع سنة 

فليى هو اليوم بدين وال سنة وال  ؛ َّ ىب نب مب

 هدى.
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 وهو العظام، وفرائضه اإلسالم، أركان خامى

 ه،مناسك ألداء الحج بليام الحرام، البيت إلى القصد

 سبيال، إليه استطاع لمن واحدة، مرة واجب وهو

 سيربال له القصد وإخالص اهلل إلى التوجه وحقيقته

 ةلمل واتباعا وجهه، ابتغاء الدنيا من والتجرد إليه،

 ذانهأل واستجابةالمشركين،  من كان وما حنيفا إبراهيم

 ملسو هيلع هللا ىلص النبي حج صفة يف ورد الذي النحو على بالحج،

  .والنسائي ومسلم أحمد رواه «َمنَاِسَكُكم   َعنِّي ُخُذوا»: قال كما
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 ايَ : »َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسوُل  َخَطَبنَا: قاَل  ، ُهَري رةَ  أبي عن   -

وا الَحجَّ  َعَلي ُكمُ  َفرَض  َقد   اهلل إنَّ  النَّاُس  َأي َها  فَقاَل « فُحج 

؟ رسوَل  َيا َعام   َأُكلَّ : رُجل  
ِ
ا َقاَلها َحتَّى َفَسكَت، اهلل . َثالث 

 َولَما َلوَجبت َنَعم  : ُقل ُت  َلو  : »ملسو هيلع هللا ىلص اللِّه َرُسوُل  َفَقال

ُتم   ، َما َذُروين: »َقاَل  ُثمَّ « اسَتَطع  ُتُكم   كانَ  من   َهَلَك  َفإنََّما ترك 

، بَكث َرةِ  َقب َلُكم   تاِلفِِهم ُسَؤالِهم  ، َعلى َواخ   إَذافَ  َأن بِيائِهم 

ُتُكم   تُ  َما مِن هُ  َفل توا بَِشيء   َأَمر   َشيء   نعَ  َنَهيُتُكم َوإذا م،استَطع 

 .مسلم رواه « َفدُعوهُ 

 له واللفظ ، عمر بن اهلل وعبد عبداهلل بن جابر عن -

  َرُسوُل  َتَمتَّعَ : »َقاَل 
ِ
ةِ  فِي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َوَداعِ  َحجَّ َرةِ  ال  ُعم   إَِلى بِال 

، َدى، ال َحجِّ َي  َمَعهُ  َفَساَ   َوَأه  َهد  ُحَلي َفِة، ِذي مِن   ال   َوَبَدأَ  ال 
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  َرُسوُل 
ِ
َرِة، َفَلَهلَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُعم  ، َأَهلَّ  ُثمَّ  بِال   نَّاُس ال َوَتَمتَّعَ  بِال َحجِّ

  َرُسولِ  َمعَ 
ِ
َرةِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُعم  ، إَِلى بِال   َمن   النَّاسِ  مِنَ  َفَكانَ  ال َحجِّ

َدى َي  َفَساَ   َأه  َهد  ِد، َلم   َمن   َومِن ُهم   ال  ا ُيه    َرُسوُل  َقِدمَ  َفَلمَّ
ِ
 اهلل

ةَ  ملسو هيلع هللا ىلص َدى، مِن ُكم   َكانَ  َمن  : »لِلنَّاسِ  َقاَل  َمكَّ  َيِحل   اَل  َفإِنَّهُ  َأه 

ء   مِن  
 
  َحتَّى مِن هُ  َحُرمَ  َشي

َ
ِضي ُه، َيق   مِن ُكم   َيُكن   َلم   َوَمن   َحجَّ

َدى، َبي ِت  َفل َيُطف   َأه  َفا بِال  َوةِ  َوبِالصَّ َمر  ر   َوال  ُيَقصِّ ،وَ  َول  لِل  َيح   ل 

ِد، بِال َحجِّ  لُِيِهلَّ  ُثمَّ  ُيه  ي ا، َيِجد   َلم   َفَمن   َول  َيُصم   َهد   اَلَثةَ ثَ  َفل 

لِهِ  إَِلى َرَجعَ  إَِذا َوَسب َعة   ال َحجِّ  فِي َأيَّام     َرُسوُل  َوَطاَف « َأه 
ِ
 اهلل

َة، َقِدمَ  ِحينَ  ملسو هيلع هللا ىلص َتَلمَ  َمكَّ نَ  َفاس  ك  َل  الر  ، َأوَّ ء 
 
 َثةَ َثاَل  َخبَّ  ُثمَّ  َشي

ب ِع، مِنَ  اف  َأط وَ  َبَعةَ  َوَمَشى السَّ ، َأر   ِحينَ  َرَكَع، ُثمَّ  َأط َواف 

َبي ِت  َطَواَفهُ  َقَضى َمَقامِ  ِعن دَ  بِال  َعَتي ِن، ال   ان َصَرَف،فَ  َسلَّمَ  ُثمَّ  َرك 

َفا َفَلَتى َفا َفَطاَف  الصَّ َوةِ  بِالصَّ َمر  ، َسب َعةَ  َوال   َلم   مَّ ثُ  َأط َواف 
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لِل   ء   مِن   َيح 
 
ُه، َقَضى َحتَّى مِن هُ  َحُرمَ  َشي َيهُ  َوَنَحرَ  َحجَّ مَ  َهد   َيو 

ِر، َبي ِت  َفَطاَف  َوَأَفاَض، النَّح  ء   ُكلِّ  مِن   َحلَّ  ُثمَّ  بِال 
 
 ُرمَ َح  َشي

  َرُسوُل  َفَعَل  َما مِث َل  َوَفَعَل، مِن ُه،
ِ
َدى َمن   ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َوَساَ   َأه 

َي  َهد   .عليه متفق« النَّاس مِنَ  ال 

ُهم   النَّاُس  َفَحلَّ : َقاَل : » جابر وزاد ُروا، ُكل   إاِلَّ  َوَقصَّ

 
َّ
، َمَعهُ  َكانَ  َوَمن   ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي ي  ا َهد  مُ  َكانَ  َفَلمَّ ِوَيةِ  َيو   التَّر 

ُهوا ، َفَلَهل وا مِن ى، إَِلى َتَوجَّ   َرُسوُل  َوَركَِب  بِال َحجِّ
ِ
 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

رَ  بَِها َفَصلَّى رَ  الظ ه  ِرَب  َوال َعص  َمغ  ِعَشاءَ  َوال  َر، َوال  َفج   مَّ ثُ  َوال 

ُى  َطَلَعِت  َحتَّى َقلِيال   َمَكَ   م    َرُسوُل  َفَلَجازَ .. الشَّ
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ُى  َزاَغِت  إَِذا َحتَّى... َعَرَفةَ  َأَتى َحتَّى م  َواِء، َأَمرَ  الشَّ َقص   بِال 

َواِدي، َبط نَ  َفَلَتى َلُه، َفُرِحَلت   َن،أَ  ُثمَّ ... النَّاَس  َفَخَطَب  ال   ذَّ

َر، َفَصلَّى َأَقامَ  ُثمَّ  َر، َفَصلَّى َأَقامَ  ُثمَّ  الظ ه  َعص   َصلِّ يُ  َوَلم   ال 
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  َرُسوُل  َركَِب  ُثمَّ  َشي ئ ا، َبي نَُهَما
ِ
َمو   َأَتى َحتَّى ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  قَِف،ال 

َواءِ  َناَقتِهِ  َبط نَ  َفَجَعَل  َقص  َخَراِت، إَِلى ال   َحب َل  َوَجَعَل  الصَّ

ُمَشاةِ  بََل  َيَدي ِه، َبي نَ  ال  َتق  ِقب َلَة، َواس   َحتَّى اَواقِف   َيَزل   َفَلم   ال 

ُى، َغَرَبِت  م  َرةُ  َوَذَهبَِت  الشَّ ف  ، الص   َغاَب  َحتَّى َقلِيال 

ُص  ُقر    َرُسوُل  َوَدَفعَ ... ال 
ِ
َواءِ  َشنََق  َوَقد   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َماَم،الزِّ  لِل َقص 

ِركَ  َلُيِصيُب  َرأ َسَها إِنَّ  َحتَّى لِِه، َمو  نَ  بَِيِدهِ  َوَيُقوُل  َرح  ُيم  : ىال 

كِينَةَ  النَّاُس، َأي َها» كِينَةَ  السَّ  ِحَبالِ ال   مِنَ  َحب ال   َأَتى ُكلََّما« السَّ

َخى ، َلَها َأر  َعَد، َحتَّى َقلِيال  َدلَِفَة، َأَتى َحتَّى َتص  ُمز   َصلَّىفَ  ال 

ِرَب  بَِها َمغ  ِعَشاءَ  ال   ُيَسبِّح   َوَلم   َوإَِقاَمَتي ِن، َواِحد   بَِلَذان   َوال 

َطَجعَ  ُثمَّ  َشي ئ ا، َبي نَُهَما   َرُسوُل  اض 
ِ
ُر،ا َطَلعَ  َحتَّى ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َفج   ل 

َر، َوَصلَّى َفج  ب ُح، َلهُ  َتَبيَّنَ  ِحينَ  ال  ، بَِلَذان   الص   َركَِب  مَّ ثُ  َوإَِقاَمة 

َواَء، َقص  َعرَ  َأَتى َحتَّى ال  َمش  َحَراَم، ال  َبَل  ال  َتق  ِقب َلةَ  َفاس   َفَدَعاهُ  ،ال 
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َدُه، َلهُ    َ َوه َوَكبََّرهُ  ا َيَزل   َفَلم   َوَوحَّ َفرَ  َحتَّى َواقِف  ا، َأس   عَ َفَدفَ  ِجدًّ

ُى  َتط ُلعَ  َأن   َقب َل  م  ، َبط نَ  َأَتى َحتَّى.. الشَّ ر  كَ  ُمَحسِّ ،قَ  َفَحرَّ  لِيال 

ِريَق  َسَلَك  ُثمَّ  َطى الطَّ ُوس  تِي ال  ُرُج  الَّ َرةِ  َعَلى َتخ  َجم  ُكب   ال   َرى،ال 

َرةَ  َأَتى َحتَّى َجم  تِي ال  َجَرِة، ِعن دَ  الَّ ،َحَص  بَِسب عِ  َفَرَماَها الشَّ  َيات 

ِف، َحَصى مِث لِ  مِن َها، َحَصاة   ُكلِّ  َمعَ  ُيَكبِّرُ  َخذ   َبط نِ  مِن   َرَمى ال 

َواِدي، َمن َحِر، إَِلى ان َصَرَف  ُثمَّ  ال  ا َفنََحرَ  ال   ُثمَّ  َيِدِه،بِ  َوِستِّينَ  َثاَلث 

َطى يًّا، َأع 
َرَكهُ  َغَبَر، َما َفنََحرَ  َعلِ يِِه، فِي َوَأش   ُكلِّ  مِن   َأَمرَ  ُثمَّ  َهد 

، َبَدَنة   َعة  ، فِي َفُجِعَلت   بَِبض  ر  ، قِد  ِمَهالَ  مِن   َفَلَكاَل  َفُطبَِخت   ح 

  َرُسوُل  َركَِب  ُثمَّ  َمَرقَِها، ن  مِ  َوَشِرَبا
ِ
بَ  إَِلى َفَلَفاَض  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  ي ِت،ال 

ةَ  َفَصلَّى رَ  بَِمكَّ  .مسلم رواه «الظ ه 
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 :أركان الحج التي ال يتم إال بها  ◈

 .اإلحرام وهو نية دخول نسك الحج -1

 .الوقوف بعرفات -5

 .طواف اإلفاضة بالبيت -4

 .السعي بين الصفا والمروة -4

 واببات الحج:  ◈

 .اإلحرام من الميقات -1

 .الوقوف بمزدلفة -5

 .الجمار يوم النحر وأيام منى رمي -4
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 .الذبح للمتمتع والقارن -4

 .الحلق أو التقصير-2

 :محظورات الحج  ◈

، والوجه للرجال لبى المخي  وتغطية الرأس -1

 .القفاز والنقاب للنساءلبى و

 .الطيب -5

 .الجماع -4

 .عقد الزواج -4

 .الصيد -2
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 .األخذ من الشعر والظفر -1

 

أنه ال يتم الحج  ؛الفرق بين أركان الحج ووابباته ◈

 ،بطل حجه ؛فإن ترك واحدا منها ؛حتى يليت باألركان

 والواجبات تسق  يف حال العجز والنسيان وفيها دم.

 

 -فجر مزدلفة-: )من شهد صالتنا هذه ملسو هيلع هللا ىلصقال  ◈

فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليال 

 .اه الخمسةروأو هنارا فقد تم حجه وقضى تفثه(
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يف الحدي  الصنننحيح هو  ملسو هيلع هللا ىلصالواجب بنص النبي    ◈

وهو المراد  ؛كمننا الوقوف بعرفننة ؛الوقوف بمزدلفننة

 نت مت زت رتُّبنننقنننولنننه تنننعنننالنننى: 

 يف مزدلفة. [ابلقرة]َّىت

 

النسننننك الواجننب يف مزدلفننة هو الوقوف مننا قبننل   ◈

كمننا يف  ؛ولو قنندر صننننالة الفجر ،طنلنوع الشننننمنى

وليى  ؛أمننا المبيننت فهو من المسنننننونننات ؛الحنندينن 

 واجبا على الصحيح.
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ومن تركه  ،رمي الجمار يوم النحر وأيام منى واجب ◈

 ؛نقص حجه وأثم وعليه عند عامة الفقهاء فدية دم ؛عامدا

 يفرقها يف فقراء الحرم.

 

وهو العبادة  ؛ميالمبيت بمنى المقصود منه هو الر ◈

 وليى المبيت نسكا على الصحيح. ؛والنسك

 

القول بلن من ترك واجبا عليه دم هو قول عامة الفقهاء  ◈

وهو أحو  والراجح التفصيل يف  ؛ربعةوالمذاهب األ

 وليى مقامه هنا. ؛المسللة

 

القول بلنه ال دليل لمن قالوا بالدم على من ترك واجبا  ◈

 ،بل لهم دليل من القياس ؛فيه نظر ؛عامة فقهاء األمة وهم



                                  

98 

 

أن يقال لألئمة أدلتهم فيما  :وقول ابن عباس، والصحيح

وال يلزم ظهور داللتها لمن خالفهم وقال بعدم  ،ذهبوا إليه

 وجوب الدم على من ترك واجبا.

 

ل أهل الرأي أن المبيت يف منى سنة وليى نسكا اق ◈

 قدامة ابن قال وهو رواية عن أحمد بن حنبل: ؛واجبا

 )فصل: فإن ترك المبيت بمنى، فعنيف المغني:  الحنبلي

الرأي؛ أحمد: ال شيء عليه، وقد أساء. وهو قول أصحاب 

ألن الشرع لم يرد فيه بشيء. وعنه يطعم شيئا. وخففه، ثم 

قال: قد قال بعضهم: ليى عليه. وقال إبراهيم: عليه دم. 

وضحك، ثم قال: دم بمرة، ثم شدد بمرة. قلت: ليى إال 

أن يطعم شيئا؟ قال: نعم، يطعم شيئا تمرا أو نحوه. فعلى 
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ر، ة وأكثهذا أي شيء تصد  به، أجزأه، وال فر  بين ليل

 .وال تقدير فيه(

 

أن المبيت بمنى سنة وليى نسكا قول الشافعية وعند  ◈

)مسللة: قال  وأن النسك الواجب هو رمي الجمار:

فمن لم يتعجل حتى يمسي رمى من الغد فإذا »الشافعي: 

 .«غربت الشمى انقضت أيام منى

قال الماوردي: قد ذكرنا أن المبيت بمنى يف ليالي التشريق 

سنة، والرمي يف األيام الثالثة نسك، والنفر من منى نفران، 

 فالنفر األول يف اليوم الثاين عشر، والنفر الثاين يف اليوم

الثال  عشر، فإن نفر يف اليوم األول كان جائزا وسق  عنه 
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المبيت بمنى يف ليلته، وسق  عنه رمي الجمار من 

 .[الحاوي الكبير]غده(

 

 وكذا استطاعه، لمن مزدلفة يف المبيت واألحو  ◈

 سنة،لل اتباعا مكانا وجد إذا الرمي ليالي منى يف المبيت

 ملسو هيلع هللا ىلص النبي ورخص الرمي، وهو النسك ألداء واستعدادا

 الحجاج خدمة على يقومون من وهم األعذار ألهل

 هال الرمي يجمعوا وأن المبيت يرتكوا أن والسقاة كالرعاة

 عذرت من كل عليهم ويقاس منى، أيام من الثاين اليوم يف

 وال فيها، مكان وجود لعدم أو لعجزه ؛ما المبيت عليه

 المبيت ترك لمن فاألحو  ؛له عذر ال ومن عليه، شيء

 .للخالف مراعاة شاة بدم جربه
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زيارة المسجد النبوي والمسجد األقصى والسفر 

وليسا من مناسك الحج  ،إليهما مشروعان يف كل وقت

وال يشرع السفر تعبدا إال لهما وللبيت  ،والعمرة

: )ال تشد الرحال إال إلى ثالثة ملسو هيلع هللا ىلصالحرام، كما قال 

حرام ومسجدي هذا والمسجد مساجد: المسجد ال

فال يتخذ السفر عبادة وقربة إلى مكان إال ؛ األقصى(

 لهذه المساجد فق .
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 ؛«ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد»: ملسو هيلع هللا ىلصقوله  ◈

 أن يكون هناك مكان يف اإلسالم يقصد بالسفر 
 
نفي

 لكوهنا مساجد ال لغيره. ؛عبادة هلل إال هذه الثالثة

 

تؤدى يف البيت  ؛مخصوصة اتالحج والعمرة عباد ◈

وليى شيء من مناسكهما يؤدى  ،الحرام بمكة

فهذه  ؛خارجها وال عالقة لهما بزيارة المسجد النبوي

 !عبادة أخرى

 

 ملسو هيلع هللا ىلصالزيارة المشروعة يف كل وقت هي زيارة مسجده  ◈

ى عليه إذا دخله م وصل  فكل من زار مسجده وسل  
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وهذا الذي يعرفه  ملسو هيلع هللا ىلصفقد زاره  ؛بدعاء دخول المسجد

 الصحابة.

 

م أمته وعل   ،ومعه مئة ألف صحابي ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  حج   ◈

ولم يلمرهم بعد طواف الوداع بالذهاب  ،مناسكهم

وال أوصاهم بزيارة قربه  ،لزيارة مسجده ؛إلى المدينة

 بعد وفاته، فرجع كل أهل بلد إلى بلدهم.

 

 ،وأعلم بدينه ملسو هيلع هللا ىلصأشد حبا للنبي  كان الصحابة  ◈

؛  إال ابن عمر ملسو هيلع هللا ىلصفلم يعرف عنهم زيارة قربه 

)عن نافع قال: كان ابن عمر  :لدخوله بيت أخته حفصة
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م السال»فقال: ، ملسو هيلع هللا ىلصإذا قدم من سفر أتى قرب النبي 

، السالم عليك يا أبا بكر، ملسو هيلع هللا ىلص عليك يا رسول اهلل

ا نعلم م»قال عبيد اهلل بن عمر: . «السالم عليك يا أبتاه

مصنف («أحدا من أصحاب النبي فعل ذلك إال ابن عمر

 (.271/ 4عبدالراز  )

 

ثم  ،زيارة القرب الشريف قربة هللال يتصور أن تكون  ◈

حتى سنة  يحرم منها الصحابة مدة حياة عائشة 

 وال أحد يدخل عليها ،التي كان القرب يف بيتها ؛هن27

 !لهذا القصد
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من اتخذوا  ملسو هيلع هللا ىلصعن اتخاذ قربه عيدا ولعن  ملسو هيلع هللا ىلصهنى  ◈

 اللهم ال تجعل»: ملسو هيلع هللا ىلصقبور أنبيائهم مساجد ودعا فقال 

وحفظ  ،ملسو هيلع هللا ىلصنبيه  فاستجاب اهلل دعاء ؛«قربي وثنا يعبد

 ،يه أحدفال يصل إل ؛ملسو هيلع هللا ىلصفدفن يف بيته ، صحبه وصيته

بعد توسعة المسجد محاطا بجدار  ملسو هيلع هللا ىلصصار بيته ثم 

 يمنع منه.

 

 ؛ال يصل إليه أحد  يف بيت عائشة ملسو هيلع هللا ىلصظل قربه  ◈

 ،هن27فقد فرض اهلل عليها الحجاب حتى توفيت سنة 

ثم حجب البيت بعد ضم عمر بن عبد العزيز البيت 

 هن.91للمسجد سنة 
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 ،فضال عن القرب الشريف ؛عائشة  صار بيت ◈

منذ ذلك الحين  ؛محاطا بحاجز يمنع دخول الناس إليه

 .ملسو هيلع هللا ىلصحماية لجنابه ودعوته  ؛إلى اليوم

: )أمر عمر (121-149/ 1)جاء يف الدرة الثمينة يف أخبار المدينة  -

معه فبنوا الجدار،  وناسا أبا حفصة مولى عائشة 

وجعلوا فيه كوة، فلما فرغوا منه ورفعوه، دخل مزاحم 

مولى عمر فرفع ما سق  على القرب من الرتاب والطين 

ونزع القباطي. قالوا: وباب البيت الذي دفنوا فيه 

 شامي.
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 ملسو هيلع هللا ىلصقلت: وبنى عمر بن عبد العزيز على حجرة النبي 

حاجزا من سقف المسجد إلى األرض، وصارت 

 ة يف وسطه، وهو على دوراهنا.الحجر

ولما ولي المتوكل الخالفة، أمر إسحا  بن سلمة 

وكان على عمارة مكة والمدينة من قبله بلن يلزر 

الحجرة بالرخام من حولها، ففعل ذلك وبقي الرخام 

عليها إلى سنة ثمان وأربعين وخمسمائة من خالفة 

المقتفي، فجدد تلزيرها جمال الدين وزير بني زنكي، 

وجعل الرخام حولها قامة وبسطة، وجعل لها شباكا 

من خشب الصندل واألبنوس، وأداره حولها ما يلي 

 السقف.
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وحولها يف سطح المسجد حظيرة مبنية باآلجر 

والجص يمين الحجرة عن السطح بقليل، وبين سقف 

المسجد وبين سقف السطح فراغ نحو الذراعين 

جد، المسوعليه شبابيك حديد ترمي الضوء من رحبة 

وتشال إذا أرادوا الدخول إلى هناك ألجل تعليق 

سالسل القناديل وحبال األبارير ألجل العمارة يف 

 المسجد.

وهذه صفة الحجز الذي بناه عمر بن عبد العزيز 

والحجرة يف وسطه، ومن الحجرة إلى المقصورة تسع 

عشرة ذراعا، ومن الركن الغربي إلى المسمار الفضة 

 .خمى أذرع( ملسو هيلع هللا ىلصجه النبي الذي هو مقابل و
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يف شلن قربه  ملسو هيلع هللا ىلصحفظ الصحابة وصية النبي  ◈

 يف ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: قال النبي الشريف، كما عن عائشة 

لعن اهلل اليهود اتخذوا قبور »مرضه الذي لم يقم منه: 

لوال ذلك ألبرز »:  ، قالت عائشة«أنبيائهم مساجد

، وعن عطاء بن (11/ 1البخاري )رواه  «قربه خشي أن يتخذ مسجدا

اللهم ال تجعل »قال:   ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل ، يسار 

قربي وثنا يعبد، اشتد غضب اهلل على قوم اتخذوا قبور 

قال: قال  . وعن أبي هريرة رواه أحمد«بيائهم مساجدأن

ال تجعلوا بيوتكم قبورا، وال تجعلوا »: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

؛ فإن صالتكم تبلغني
َّ
رواه أبو داود «قربي عيدا، وصل وا علي
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ا فلحاطو، ربزوا قربه ومنعوا دخول أحد عليهفلم ي وأحمد.

 !عن قربه فضال ؛بجداركله  ملسو هيلع هللا ىلصبيته 

 

يليت بيت أخته أم المؤمنين حفصة  كان ابن عمر  ◈

 ، وكانت حجرهتا جوار حجرة عائشةفكان  ؛

؛ بكر  وعلى أبيه وأبي ،ملسو هيلع هللا ىلصيسلم على النبي 

 فال يقف وال يدعو. ؛ويمضي

 

علي بن الحسين والحسن بن  :كان أئمة آل البيت ◈

 يكتفونو ،ينهون عن زيارة القرب الشريف ؛الحسن

عند دخول مسجده، )عن علي بن  ملسو هيلع هللا ىلصبالسالم عليه 
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حسين بن علي، أن رجال، كان يليت غداة فيزور قرب 

ويصلي عليه ويصنع من ذلك ما انتهره عليه  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

علي بن الحسين فقال له علي بن الحسين: ما يحملك 

له  ، فقال ملسو هيلع هللا ىلصعلى هذا؟ قال: أحب التسليم على النبي 

أن أحدثك حديثا عن أبي؟  علي بن الحسين: هل لك

قال: نعم، فقال له علي بن حسين: أخربين أبي عن 

ال تجعلوا قربي : »ملسو هيلع هللا ىلصجدي أنه قال: قال رسول اهلل 

عيدا وال تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي وسلموا 

ضل الصالة على ف«( حيثما كنتم فسيبلغني سالمكم وصالتكم

 ملسو هيلع هللا ىلصالنبي . )وعن سهيل قال: جئت أسلم على (42/ 1النبي)

فدعاين  ملسو هيلع هللا ىلصوحسن بن حسن يتعشى يف بيت عند النبي 
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فجئته فقال: ادن فتعش قال: قلت: ال أريده قال: مالي 

ال: ق ملسو هيلع هللا ىلصرأيتك وقفت؟ قال: وقفت أسلم على النبي 

إذا دخلت المسجد فسلم عليه، ثم قال: إن رسول اهلل 

صلوا يف بيوتكم وال تجعلوا بيوتكم مقابر، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص

اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا لعن اهلل يهود 

الة على النبي فضل الص( «علي؛ فإن صالتكم تبلغني حيثما كنتم

، ويف رواية: )عن علي بن الحسين: أنه رأى رجال (1/41)

يها فيدخل ف ملسو هيلع هللا ىلصيجيء إلى فرجة كانت عند قرب النبي 

ثكم حديثا سمعته عن أبي  فيدعو. فنهاه، فقال: أال أحد 

ال تتخذوا قربي »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص عن جدي عن رسول اهلل
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عيدا، وال بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما 

 (.49/ 5صححه الضياء المقدسي يف األحادي  المختارة )( «كنتم

 

فسلم وصلى  ؛أو خرج منه ملسو هيلع هللا ىلصكل من دخل مسجده  ◈

وهو ما كان يفعله  ،فقد فعل المسنون ؛ملسو هيلع هللا ىلصعليه 

وهم أعلم الناس به وأحبهم له، )عن نافع  ،أصحابه

 ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قرب النبي 

السالم عليك يا رسول اهلل، السالم عليك يا أبا »فقال: 

ما ». قال عبيد اهلل بن عمر: «عليك يا أبتاه بكر، السالم

نعلم أحدا من أصحاب النبي فعل ذلك إال ابن 

 (271/ 4مصنف عبد الراز  )«(عمر
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مالك زيارة القرب الشريف كعبادة اإلمام لم يعرف  ◈

وأعلم الناس بما كان عليه  ،وهو عالم المدينة ،وقربة

 ليى عليه عملهم! :وقال ،أهلها

قد كان هنى  :فقال ،)سئل مالك عن زيارة القبوروقد 

 فلو فعل ذلك إنسان ولم ،عنها عليه السالم ثم أذن فيها

وليى من عمل  ،أر بذلك بلسالم  ،يقل إال خيرا

 (.121/ 1النوادر والزيادات على ما يف المدونة من غيرها من األمهات ) الناس(

 

 ملسو هيلع هللا ىلصتيان قربه مالك على كراهة ااإلمام استدل  ◈

  ،ال تتخذوا قربي عيدا»للسالم بنهي 
 
 وسلموا علي

سئل )، وقد ستحبه فق  لمن مره عابراوا «حيثما كنتم
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أترى أن يسلم كلما مر  ملسو هيلع هللا ىلصمالك عن المار بقرب النبي 

به؟ قال نعم، أرى ذلك عليه أن يسلم عليه إذا مر به، 

وقد أكثر الناس من ذلك. فلما إذا لم يمر به فال أرى 

اللهم ال تجعل قربي وثنا » :ملسو هيلع هللا ىلصذلك. قال رسول اهلل 

يعبد، اشتد غضب اهلل على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 

بي مر بقرب الن فقد أكثر الناس يف هذا. فلما إذا «مساجد

فلرى أن يسلم عليه، فلما إذا لم يمر عليه فهو يف  ملسو هيلع هللا ىلص

سعة من ذلك. قال وسئل عن الغريب يليت قرب النبي 

كل يوم، فقال: ما هذا من األمر، ولكن إذا أراد  ملسو هيلع هللا ىلص

 الخروج.
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قال محمد بن رشد: المعنى يف هذا أنه إنما يلزمه أن 

يسلم عليه كلما مر به وليى عليه أن يمر به ليسلم عليه 

إال للوداع عند الخروج، ويكره له أن يكثر المرور به 

 (.444/ 18البيان والتحصيل )والسالم عليه واإلتيان كل يوم إليه( 

 

ولم يكن أهل  ملسو هيلع هللا ىلصمالك وغيره زيارة قربه اإلمام كره  ◈

ألنه ال يصل إليه أحد  ؛ملسو هيلع هللا ىلصالمدينة يزورون قربه 

)قال محمد بن رشد: ، بخالف السالم عليه لمن مر به

فهو محظور ال يجوز، لما  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي أما الصالة إلى قرب ا

اللهم ال تجعل قربي وثنا »من قوله:  ملسو هيلع هللا ىلص  جاء عن النبي

يعبد اشتد غضب اهلل على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
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فبناه عمر بن عبد العزيز محددا على هيئته ال « مساجد

 (151/ 17البيان والتحصيل ) يمكن من صلى إلى القبلة استقباله(

)وقد سئل مالك عن زيارة القبور فقال؛ قد كان هنى 

عنها عليه السالم ثم أذن فيها فلو فعل ذلك إنسان ولم 

يقل إال خيرا لم أر بذلك بلسا وليى من عمل الناس. 

وروي عنه أنه كان يضعف زيارهتا. قال ابن القرطي: 

وإنما أذن يف ذلك ليعترب ما، إال للقادم من سفر وقد 

  .وادر والزياداتالنحم عليه(رتغيبته، فيدعو له ويمات وليه يف 

قال مالك: )أكره أن يقال: الزيارة لزيارة البيت، و

وأعظم ذلك أن  ملسو هيلع هللا ىلصوأكره ما يقول الناس زرت النبي 

 .(118/ 18البيان والتحصيل )يزار(   ملسو هيلع هللا ىلصيكون النبي 



 

 

151 

 

 

كالسالم على  ؛السالم على الموتى لمن مر مم ◈

ال باب  ؛مشروع من باب أداء الحقو  ،األحياء

 .ولهذا ال ينذر به ؛العبادات والقرب

جاء يف اإلنصاف يف معرفة الراجح من الخالف للمرداوي  -

: )ال يرتخص من قصد مشهدا أو مسجدا غير (5/417)

. قلت: ملسو هيلع هللا ىلصالمساجد الثالثة، أو قصد قربا غير قرب النبي 

أو نبي غيره. وجزم به مذا يف الرعاية الصغرى قال يف 

. هتا ال يرتخص انتهىرالتلخيص: قاصد المشاهد وزيا

يف النظم[ والصحيح من المذهب: جواز  ]وجزم به

 الرتخص، قاله يف المغني وغيره.
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القسم الثاين: السفر المكروه فال يجوز القصر فيه 

صرح به ابن منجا يف شرحه، وقاله ابن عقيل يف السفر 

إلى المشاهد قال يف الفروع: وهو ظاهر كالم 

 األصحاب(.

 

ن يؤكد بل ؛«كنت هنيتكم عن زيارة القبور»حدي :  ◈

م أذن ث ،كان َيحذر من فتنة الغلو يف الموتى ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 فق .« أال فزوروها فإهنا تذكر اآلخرة»لغرض واحد 

 

هنى  فقد ؛ال توصف زيارة القبور بلهنا عبادة وقربة ◈

ا لذ ؛ثم أذن ما بقصد تذكر اآلخرة ؛ملسو هيلع هللا ىلصعنها النبي 

 .اختلف فيها كراهة وجوازا
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 وهنيتكم عن زيارة»قال الشافعي يف األم عن حدي :  -

ولكن ال يقال : )«القبور فزوروها، وال تقولوا هجرا

عندها هجر من القول، وذلك مثل الدعاء بالويل، 

والثبور والنياحة فلما إذا زرت تستغفر للميت وير  

 .(417/ 1) قلبك، وتذكر أمر اآلخرة فهذا مما ال أكرهه(

ن أبي شيبة: )حدثنا يحيى بن مصنف اب وجاء يف -

كره أن يزار »سعيد، عن عمران، عن ابن سيرين، أنه 

حدثنا وكيع، عن سفيان، عن  -. «القرب ويصلى عنده

يكرهون زيارة »منصور، عن إبراهيم، قال: كانوا 

 .(41 -41/ 4) («القبور
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ال تدع قربا إال »و «لعن اهلل زوارات القبور»حدي :  ◈

ذوا لعن اهلل من اتخ»و «ال تتخذوا قربي عيدا»و «سويته

 ينفي اتخاذ زيارهتا قربة. ؛«جدقبور أنبيائهم مسا

 

 ،سدا لذريعة الشرك ؛عن زيارة القبور ملسو هيلع هللا ىلصهنى النبي  ◈

كنننت قنند »: ملسو هيلع هللا ىلصلتننذكر اآلخرة كمننا قننال  ؛ثم أذن مننا

فننإهنننا تننذكركم  ؛فزوروهننا ،هنيتكم عن زيننارة القبور

 ؛«فإهنا تذكركم اآلخرة»لرتمذي: يف رواية او «الموت

 فكان األمر بعد الحظر يفيد الجواز وقيل يستحب.

جاء يف مطالب أولي النهى يف شرح المنتهى  -

للرحيباين الحنبلي: )وهذا التعليل يرجح أن األمر 
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ردا بعد الحظر، وبه، أي: لالستحباب، وإن كان وا

ال تشد »السفر )يباح وقيل يكره( لظاهر حدي : 

 .(141/ 1) («الرحال إال إلى ثالثة مساجد...

 

الشافعي وهما اإلمام مالك وال اإلمام لم يعرف  ◈

 ملسو هيلع هللا ىلصأعلم أهل الحجاز يف عصريهما بلن زيارة قرب النبي 

 !فضال عن اإلجماع عليها ؛عبادة وقربة

قال مالك: )أكره أن يقال: الزيارة لزيارة البيت، وأكره 

وأعظم  -عليه السالم  -ما يقول الناس زرت النبي 

 (118/ 18البيان والتحصيل )يزار(  ملسو هيلع هللا ىلصذلك أن يكون النبي 
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أترى أن  ملسو هيلع هللا ىلص)قال وسئل مالك عن المار بقرب النبي 

يسلم كلما مر به؟ قال نعم، أرى ذلك عليه أن يسلم 

عليه إذا مر به، وقد أكثر الناس من ذلك. فلما إذا لم يمر 

اللهم ال تجعل : »ملسو هيلع هللا ىلصبه فال أرى ذلك. قال رسول اهلل 

وا قبور وم اتخذقربي وثنا يعبد، اشتد غضب اهلل على ق

فقد أكثر الناس يف هذا. فلما إذا مر « أنبيائهم مساجد

 فلرى أن يسلم عليه، فلما إذا لم يمر عليه  ملسو هيلع هللا ىلصبقرب النبي 

فهو يف سعة من ذلك. قال وسئل عن الغريب يليت قرب 

كل يوم، فقال: ما هذا من األمر، ولكن إذا  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 أراد الخروج.
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ذا أنه إنما يلزمه أن قال محمد بن رشد: المعنى يف ه

يسلم عليه كلما مر به وليى عليه أن يمر به ليسلم عليه 

إال للوداع عند الخروج، ويكره له أن يكثر المرور به 

والسالم عليه واإلتيان كل يوم إليه، لئال يجعل القرب 

بفعله ذلك كالمسجد الذي يؤتى كل يوم للصالة فيه. 

اللهم ال »عن ذلك بقوله:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد هنى رسول اهلل 

تجعل قربي وثنا يعبد. اشتد غضب اهلل على قوم 

 .«(اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

 

 الشافعياإلمام وال  ،مالك يف المدونةاإلمام لم يذكر  ◈

كاألصل  ؛وال الحنفية يف أمهات مذهبهم ،يف األم
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شيء عن زيارة القرب الشريف أو أنه عبادة  ؛والحجة

 !مسنونة

 

 ملسو هيلع هللا ىلصلم يعرف األئمة كيف كان شكل قرب النبي  ◈

 لسماح خالته عائشة ؛وصاحبيه إال القاسم بن محمد

  :له حين استلذهنا لرؤية قبورهم، )عن القاسم، قال

دخلت على عائشة، فقلت: يا أمه اكشفي لي عن قرب 

فكشفت لي عن ثالثة قبور »، وصاحبيه  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

مبطوحة ببطحاء العرصة  ال مشرفة، وال الطئة

مقدم  ملسو هيلع هللا ىلصقال أبو علي: يقال: إن رسول اهلل  «الحمراء

وأبو بكر عند رأسه، وعمر عند رجليه، رأسه عند 

 .(512/ 4سنن أبي داود )( ملسو هيلع هللا ىلصرجلي رسول اهلل 
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ورأى من  ملسو هيلع هللا ىلص)كره مالك أن يكشف سقف قرب النبي 

صونه أن يكون مغطى، ولم ير أن يكتفى يف ذلك 

إلى أن يغطى كتغطية البيوت  بالخيش، فكلنه ذهب

المسكونة، ولقد أخربين من أثق به أنه اليوم مكشوف 

 .البيان والتحصيلاألعلى ال سقف له تحت سقف المسجد( 

)قال عمر بن الخطاب حين حضرته الوفاة: إين كنت 

: نعم، فقالت ؛استلذنت عائشة إذا مت أن أدفن يف بيتها

سلطاين، فإذا وإين ال أدري لعلها قالت ذلك من أجل 

فادفنوين فيه، وإن  ؛فاسللوها ذلك، فإن قبلت ؛مت

 فانصرفوا بي. ؛أبت
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قال مالك: بلغني أن عائشة كانت تدخل البيت الذي 

 وأبي بكر حاسرة، فلما دفن فيه عمر ملسو هيلع هللا ىلصفيه قرب النبي 

 .(412/ 18البيان والتحصيل )لم تكن تدخله إال جمعت عليها ثياما(

نفى الجويني وغيره قبل دعوى اإلجماع أن تكون  ◈

يها فال يجب الوفاء بالنذر ف ؛زيارة القرب الشريف قربة

كر )ذ: هناية المطلب، قال يف ملسو هيلع هللا ىلصبخالف زيارة مسجده 

وفاء  ملسو هيلع هللا ىلصالشيخ أبو علي يف الذي أتى مسجد رسول اهلل 

 -وهو يف خطة المسجد- ملسو هيلع هللا ىلصبالنذر أنه لو زار قرب النبي 

وقال: كفاه ذلك؛ فإنه أتى بقربة، وهذا الذي ذكره فيه 

 من خصائص ليست ملسو هيلع هللا ىلصنظر؛ فإن زيارة قرب الرسول 
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ن ولك ؛المسجد، وليست قربة يعظم قدرها بالمسجد

 .(441/ 18)اتفق كوهنا يف المسجد(

)قال الشيخ زرو  يف شرح اإلرشاد: وتوقف الشيخ 

لعدم النص،  ملسو هيلع هللا ىلصعيسى الغربيني يف ناذر زيارته 

واستظهر غيره اللزوم لتحقق القربة، وأنكر ابن العربي 

 (.444/ 4مواهب الجليل )للتربك( –عليه السالم  -زيارة قرب غيره 

 

لو نذر صالة يف مسجد بعينه غير المساجد الثالثة  ◈

ون يين مسجد دلما لزمه النذر؛ لعدم وجود القربة يف تع

: بالمطل هناية، قال الجويني يف غيره؛ فالزيارة أولى

)إذا نذر أن يليت مسجدا من المساجد سوى المسجد 
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المحرم، قال العلماء: إذا أطلق النذر، وعين مسجدا 

سوى المسجد المحرم؛ فإن كان المسجد الذي عينه 

غير مسجد المدينة ومسجد القدس، فال يلتزم بالنذر 

؛ فإنه ليى يف قصد مسجد بعينه غير شيئا أصال

المساجد الثالثة: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، 

يكون عبادة، وال قربة مقصودة، وما ال  -ومسجد إيليا

فلما إذا نذر إتيان مسجد رسول اهلل قربة مقصودة... 

أو إتيان المسجد األقصى، فهل يلتزم بالنذر  ملسو هيلع هللا ىلص

؛ أنه ال يلتزم :فاء؟ فعلى قولين مشهورين: أحدهماالو

إذ ال يتعلق بالمسجدين نسك، فصارا كسائر 

أن النذر يلزم الوفاء يف المسجدين؛ : المساجد. والثاين
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ألهنما مخصوصان من بين المساجد بمزية، كما سنبين 

شرحها يف التفريع، إن شاء اهلل؛ فلشبها المسجد 

 الحرام.

 التفريع على القولين:

تزم ، فال كالم، وإن قلنا: يلإن قلنا: ال يلتزم الناذر شيئا

 ؟[الوفاء بالنذر، فهل يلزمه أمر سوى إتيان ]المسجد

فعلى وجهين: ذكرهما الشيخ أبو علي يف الشرح: 

أنه يلتزم قربة؛ فإن إتيان المسجد من غير  -أحدهما 

قربة زائدة على اإلتيان ليى قربة، وال يستقل النذر ما 

  .(441 -441/ 18) لم يتعلق بالقربة(

 



 

144 

 الو نذر زيارة المساجد الثالث دون عبادة يؤديها لم ◈

 :يلوق ؛ألن الزيارة بال عبادة ليسننننت قربة ؛لزمنه النذر

)قننال الغزالي: النوع الثننالنن : إتيننان : يلزمننه مع عبننادة

المسناجد: فإذا نذر إتيان مسجد لم يلزمه إال المسجد 

الحرام ومسنجد المدينة ومسجد إيلياء وفيهما قوالن، 

فإن قلنا: يلزم وجب أن يضننيف إليها عبادة على قول، 

د اإلتيننان على قول، وإن قلنننا: ال بنند من وكفى مجر

عبننادة فقيننل: تجننب صننننالة ولو ركعننة، وقيننل: بننل 

 (487/ 15العزيز شرح الوجيز )اعتكاف، وقيل: يتخير بينهما( 

وجاء يف شرح المهذب للنووي: )وإذا نزلنا المسجد  -

الحرام منزلة المسجدين وأوجبنا ضم قربة إلى اإلتيان 
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ها( الصالة )والثاين( الحج ففي تلك القربة أوجه )أحد

أو العمرة )والثال ( يتخير. قال إمام الحرمين: ولو 

 .(472/ 8) قيل يكفي الطواف لم يبعد(

 

الشنننافعي على من ادعى أمرا يخالف ما اإلمام أنكر  ◈

ورد على أهننل  ،اشننننتهر من العمننل يف الصنننندر األول

كمننا يف األم: ، النندفنالرأي روايتهم بعض اآلثننار يف 

وسنل الميت سنال من قبل رأسه وقال : )قال الشنافعي

بعض النناس: يندخل معرتضننننا من قبل القبلة، وروى 

قبل القبلة  أدخل من ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي » :حمناد عن إبراهيم

 ملسو هيلع هللا ىلصأخربين الثقات من أصحابنا أن قرب النبي « معرتضنا
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على يمين الداخل من البيت الصق بالجدار، والجدار 

الذي للحد لجنبه قبلة البيت، وأن لحده تحت الجدار 

فكيف يندخنل معرتضننننا، واللحد الصننننق بالجدار ال 

يقف عليه شنيء، وال يمكن إال أن يسل سال أو يدخل 

؟، وأمور الموتى، وإدخننالهم من منن خنالف القبلننة

األمور المشننننهورة عننندنننا لكثرة الموت، وحضننننور 

األئنمننة، وأهننل الثقننة، وهو من األمور العننامننة التي 

يسننننتغنى فيهننا عن الحنندينن ، ويكون الحنندينن  فيهننا 

، ملسو هيلع هللا ىلصكالتكليف بعموم معرفة الناس لها، ورسننننول اهلل 

والمهناجرون، واألنصننننار بين أظهرنا ينقل العامة عن 

ال يختلفون يف ذلك أن الميت يسننننل سننننال، ثم  العامة
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جناءننا آت من غير بلندنا يعلمنا كيف ندخل الميت ثم 

أن النبي » :لم يعلم حتى روى عن حمنناد عن إبراهيم

أخربنننا  :قننال ،، أخربنننا الربيع« أدخننل معرتضننننا ملسو هيلع هللا ىلص

أخربنا مسنننلم بن خالد وغيره عن ابن  :قال ،الشنننافعي

سل  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسنول اهلل » :جريج عن عمران بن موسنى

 .(411/ 1) «(من قبل رأسه والناس بعد ذلك

 

 ملسو هيلع هللا ىلصالسننفر والزيارة المشننروعة هي فق  لمسننجده  ◈

يته روضننننة من رياض الجنة، كما عن وما بين منربه وب

مننا بين بيتي »قننال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسننننول اهلل أبي هريرة 

ومنننربي روضنننننة منن رينناض الجنننة، ومنربي على 
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فمحجوب بنندعنائننه  ملسو هيلع هللا ىلص، أمننا قربه (11/ 5البخناري ) «حوضنننني

 ،ودعوتنه، كمنا يف صننننحيح البخاري عن عائشننننة 

لعن »يف مرضننه الذي لم يقم منه:  ملسو هيلع هللا ىلصقالت: قال النبي 

، قننالننت «اليهود اتخننذوا قبور أنبيننائهم مسننننناجننداهلل 

لوال ذلك ألبرز قربه خشنننني أن يتخذ »: عنائشننننة

 (.11/ 1البخاري ) «مسجدا

 

ل قو ؛بلن زيارة قرب مخصنننوص قربة وعبادةاالدعاء  ◈

 ؛وادعنناء اإلجمنناع على زيننارة القرب الشننننريف ،بنناطننل

فلم يعرف الصننننحنابنة هننذه  ،أشنننند بطالنننا ؛كعبنادة هلل

 !العبادة
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الزيارة للقبور للسالم على أهلها ليست قربة وعبادة  ◈

بننل هي من جنى زيننارة األحينناء والسننننالم عليهم  ؛هلل

)ذكر الشننننيخ أبو علي يف الننذي أتى ! أداء  لحقوقهم

بي نوفاء بالنذر أنه لو زار قرب ال ملسو هيلع هللا ىلصمسننجد رسننول اهلل 

وقال: كفاه  -وهو يف خطنة المسننننجد-علينه السننننالم 

ذلنك؛ فنإننه أتى بقربنة، وهنذا الذي ذكره فيه نظر؛ فإن 

زيارة قرب الرسننول عليه السننالم ليسننت من خصننائص 

المسنجد، وليست قربة يعظم قدرها بالمسجد، ولكن 

 .(445/ 18هناية المطلب للجويني )اتفق كوهنا يف المسجد( 
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 ،النزيننارة النمشننننروعننة لنلقبور هي لتننذكر اآلخرة ◈

 فال يزاد على ؛والسننننالم عليهم فق  ،والدعاء للموتى

 ؛من أحندث يف أمرننا هذا ما ليى منه»: ملسو هيلع هللا ىلصمنا شننننرع 

 !«فهو رد

 

)إن احتاجنننت )أو( : الكبينننر الشنننرح يف الننندردير قنننال

)كننل مننا أكتسننبه( يف الكعبننة أو بامننا إن فعلننت كننذا 

وفعلنننه )أو( ننننذر )هننندي( بلفظنننه أو بدننننة بلفظهنننا 

فنننال يلزمنننه شنننيء فيهمنننا ال  ملسو هيلع هللا ىلص)لغينننر مكنننة( كقنننربه 

بعثننه، وال ذكاتننه بموضننعه بننل يمنننع بعثننه ولننو قصنند 
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الفقنننراء المالزمنننين للقنننرب الشنننريف أو لقنننرب النننولي، 

لقننول المدونننة سننو  الهنندايا لغيننر مكننة ضننالل أي 

لمننا فيننه مننن تغييننر معننالم الشننريعة، فننإن عننرب بغيننر 

لفنننظ هننندي أو بدننننة كلفنننظ بعينننر أو خنننروف فنننال 

يبعثنننه بنننل يذبحنننه بموضنننعه، وبعثنننه أو استصنننحابه 

منننن الضنننالل أيضنننا، وال يضنننر قصننند زينننارة ولننني 

اب شننننيء مننننن الحيننننوان معهننننم ليننننذبح واستصننننح

هننناك للتوسننعة علننى أنفسننهم وعلننى فقننراء المحننل 

منننن غينننر ننننذر وال تعينننين فيمنننا يظهنننر. وأمنننا ننننذر 

جننننى منننا ال يهننندى كنننالثوب والننندراهم والطعنننام 

فننننإن قصنننند بننننه الفقننننراء المالزمننننين للمحننننل أو 



 

141 

الخدمننننة وجننننب بعثننننه، وإن أراد مجننننرد الثننننواب 

د  بننه يف أي محننل للنبنني أو الننولي أو ال نيننة لننه تصنن

شننناء، وال يلنننزم بعننن  شنننمع، وال زينننت يوقننند علنننى 

القننننرب، وكننننذا ال يلننننزم بننننل يحننننرم نننننذر الننننذهب 

والفضننة ونحوهمننا لتنننزيين بنناب أو تننابوت ولننني أو 

سننقف مسننجد؛ ألنننه مننن ضننياع المننال فيمننا ال فائنندة 

فيننه دنيننا وأخننرى، وهننو ظنناهر وجنناز لربننه أو لوارثننه 

فيمننا يظهننر  الرجننوع فيننه؛ ألنننه لننم يخننرج عننن ملكننه

فنننإن لنننم يعلنننم مالكنننه فحقنننه بينننت المنننال )أو( ننننذر 

)منننال غينننر( منننن عبنننده أو داره أو غيرهمنننا )إن لنننم 

ينننرد( بننننذره إيننناه )إن ملكنننه( فنننإن أراد ذلنننك لزمنننه 
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حننين يملكننه؛ ألنننه تعليننق )أو علننى نحننر فننالن( فننال 

يلزمنننه شنننيء )ولنننو( كنننان فنننالن )قريبنننا( لنننه كولنننده 

)بالهننندي( فنننإن  )إن لنننم يلفنننظ( يف ننننذره أو تعليقنننه

لفنننظ بنننه كعلننني هننندي فنننالن أو نحنننره هنننديا فعلينننه 

 ؛هننننندي )أو( لنننننم )يننننننوه( أي الهننننندي فنننننإن ننننننواه

 (.171/ 5)فكلفظه( 
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علننننى قننننربه وال دفننننن يف  ملسو هيلع هللا ىلصلننننم ُيننننبن مسننننجده  ◈

بننننل مسننننجده  ؛مسننننجده وال اُتخننننذ قننننربه مسننننجدا

كمنننا  ؛مفصنننوالن حقيقنننة ،وقنننربه متصنننالن صنننورة

 !ملسو هيلع هللا ىلص كان حال بيته ومسجده يف حياته
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بننين منننربي وبيتنني روضننة مننن رينناض : »ملسو هيلع هللا ىلصقننال  ◈

ولنننيى  ،ال يف مسنننجده ،يف بيتنننه ملسو هيلع هللا ىلص وقنننربه، «الجننننة

بننل محجننور  ؛فضننال عننن القننرب ؛بيتننه مننن المسننجد

 عليه بجدار يمنع من دخوله.
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أخذ عمر جزءا من أرض المسجد حين بنى الجدار  ◈

فاعُترض عليه بلن هذا انتقاص من  ؛ملسو هيلع هللا ىلصعلى بيته 

 ؛فلم تصبح الحجرة الشريفة مسجدا ،مساحة الروضة

 !فضال عن القرب

 

المسجد النبوي على القرب الشريف وال لم يبن  ◈

بل أدخل البيت الشريف إلى  ؛أدخل القرب يف المسجد

 فالحكم ؛ملسو هيلع هللا ىلصالمسجد وهو بيته قبل أن يكون قربه 

 لألصل.
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أحا  عمر بن عبد العزيز الحجرة الشريفة بالحجارة  ◈

حتى أمر الخليفة المقتفي سنة  ؛بعد ضمها للمسجد

وظلت مصونة ال يدخلها  ،هن بإحاطتها بالرخام248

 أحد.

 

أكمل الرسل دعوة إلى توحيد اهلل يف  ملسو هيلع هللا ىلصلما كان  ◈

فاستجاب اهلل دعاءه  ؛كان كذلك بعد وفاته ،حياته

 .ملسو هيلع هللا ىلص فصان اهلل قربه ؛«اللهم ال تجعل قربي وثنا يعبد»

 

الذي صار  ظل القرب الشريف داخل بيت عائشة  ◈

فقام عمر بن عبد العزيز بإحاطة  ؛جزءا من المسجد
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حتى ال يصل أحد إلى القرب وال  ؛ بيت عائشة

 يصلي إليه أحد.

 

أنه  هن144ذكر المؤرخ المحدث ابن النجار المتوىف ◈

ليف كتابه لم يدخل أحد إلى يوم تلهن  224من سنة 

ينة الدرة الثمقال يف فليى المنع محدثا،  ؛إلى الحجرة

)ويف شهر ربيع اآلخر من سنة أربع : بار المدينةيف أخ

وخمسين وخمسمائة يف أيام قاسم أيضا، وجد من 

الحجرة رائحة منكرة وكثر ذلك، حتى ذكروه لألمير، 

ي خصفلمرهم بالنزول إلى هناك، فنزل بيان األسود ال

أحد خدم الحجرة الشريفة، ومعه الصفي الموصلي 

متولي عمارة المسجد، ونزل معهما هارون الشاوي 
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الصويف بعد أن سلل األمير يف ذلك وبذل له جملة من 

المال، فلما نزلوا وجدوا هرا قد هب  ومات وجاف، 

فلخرجوه، وكان يف الحاجز بين الحجرة والمسجد، 

ي عشر من ربيع وكان نزولهم يوم السبت الحاد

ينزل أحد  اآلخر، ومن ذلك التاريخ إلى يومنا هذا لم

 .(124/ 1) إلى هناك، واهلل أعلم(

 

قيام األمراء بمكة مدم ما يبنى الشافعي اإلمام ذكر  ◈

 ؛وإقرار الفقهاء إلزالة ذلك ،على القبور من البنيان

راهيم يف األم: )أخربنا إب ؛ قالاتباعا للسنة يف تسويتها

 ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي »بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه 
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 ،« رش على قرب إبراهيم ابنه، ووضع عليه حصباء

ض ، وقال بعوالحصباء ال تثبت إال على قرب مسطح

الناس: يسنم القرب، ومقربة المهاجرين، واألنصار 

عندنا مسطح قبورها، ويشخص من األرض نحو من 

شرب، ويجعل عليها البطحاء مرة ومرة تطين، وال 

أحسب هذا من األمور التي ينبغي أن ينقل فيها أحد 

علينا، وقد بلغني عن القاسم بن محمد قال: رأيت قرب 

 .(417-411-1/411) وعمر مسطحة( ، وأبي بكر،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

قاتل اهلل اليهود، »قال  ملسو هيلع هللا ىلص)أخربنا مالك أن رسول اهلل 

والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ال يبقى دينان 

)قال(: وأكره هذا للسنة، واآلثار، وأنه « بلرض العرب



 

 

121 

 

كره واهلل تعالى أعلم أن يعظم أحد من المسلمين يعني 

ل يف ذلك الفتنة، والضال يتخذ قربه مسجدا، ولم تؤمن

 على من يليت بعد فكره واهلل أعلم لئال يوطل فكره...

هنى أن تبنى القبور أو  ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول اهلل »عن طاوس: 

وقد رأيت من الوالة من  (:)قال الشافعي« تجصص

يهدم بمكة ما يبنى فيها فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك فإن 

م أو ياهتكانت القبور يف األرض يملكها الموتى يف ح

ورثتهم بعدهم لم يهدم شيء أن يبنى منها وإنما يهدم 

إن هدم ما ال يملكه أحد فهدمه لئال يحجر على الناس 

 .موضع القرب فال يدفن فيه أحد فيضيق ذلك بالناس(

 



 

121 

 

 باتباع خلفائه، قال تعالى: ملسو هيلع هللا ىلصأمر اهلل ورسوله  ◈

 خم حم جم يل ىل مل خلُّ 
 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم

 [التوبة] َّٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه
 

 ؛عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ◈ 

 «وإياكم ومحدثات األمور ،عضوا عليها بالنواجذ

)قال هشام بن عروة: قال عبد اهلل بن الزبير: لقيني ناس 

ممن كان يطعن على عثمان ممن يرى رأي الخوارج، 

اجعوين يف رأيهم، وحاجوين بالقرآن فواهلل ما قمت فر

معهم وال قعدت، فرجعت إلى الزبير منكسرا فذكرت 
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ذلك له، فقال: إن القرآن قد تلوله قوم على رأيهم 

وحملوه عليه، ولعمر اهلل إن القرآن لمعتدل مستقيم، 

وما التقصير إال من قبلهم، ومن طعنوا عليه من الناس، 

لى أبي بكر وعمر، فخذهم بسنتهما فإهنم ال يطعنون ع

وسيرهتما، قال عبد اهلل: كلنما أيقظني بذلك ، فلقيتهم 

فحاججتهم بسنتي أبي بكر وعمر، فلما أخذهتم بذلك 

قهرهتم، وضعف قولهم حتى كلهنم صبيان يمغثون 

 .114نسب قريش للزبيري ص سخبهم( 
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وصاحبيه يف وقد سئلت عن حكم إدخال قبر النبي

فكان الجواب ؛ها1424المسجد النبوي سنة 

 لعن اهلل»بسم اهلل الرحمن الرحيم، جاء يف الحدي : 

 «اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

فالحدي  نص يف تحريم اتخاذ القبور مساجد أو بناء 

المساجد عليها وألحادي  النهي عن البناء على القبور 

عامة، فال يدخل يف عموم اللفظ إلحا  قربِ لمسجد 

قائم أصال  بقصد توسعة المسجد، ال بقصد تعظيم 

القرب واتخاذه مسجدا، فإنه يدخل يف عموم المعنى يف 

القصد قطع ذرائع الشرك، فإذا الحدي  المذكور، إذ 

كان إلحا  القرب بالمسجد بقصد التوسعة ال يدخل يف 

ب فالواج ؛«اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» :عموم لفظ
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شرعا أن ينظر إلى القرب فإن كان قرب مشرك جاز نبشه، 

ش بني بعد نب ملسو هيلع هللا ىلصكما ثبت يف الصحيح من أن مسجده 

وإن  ناء ،قبور المشركين التي كانت موجودة قبل الب

كان قرب مسلم فالواجب احرتامه ونقله إلى قرب آخر 

وعدم تركه، إن لم تبَل عظامه، كما نقل جابر بن عبداهلل 

فإن كانت العظام  -للحاجة  -والده من قربه إلى آخر 

قد بليت فإن حكم األرض يختلف وتعود إلى أصلها 

من حي  الطهارة وحل البناء فيها، والصالة عليها إذا 

ا.بلي  ت القبور تمام 

فيحرم  ،فله خصوصية ليست لغيره ؛ملسو هيلع هللا ىلصأما قرب النبي 

لما ثبت عنه أن األنبياء  ؛التعرض له أو نقله من مكانه
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يدفنون حي  يموتون، وأن األرض ال تلكل أجسادهم 

الشريفة، ومن ثم ال يقاس عليه غيره من القبور التي 

يحرم ضمها للمساجد عند توسعتها، إذ يمكن إزالتها 

، خاصة وأن قربه يف حجرته ملسو هيلع هللا ىلصونقلها بخالف قربه 

 وداره.

وتعذر  ملسو هيلع هللا ىلصولما كانت الحاجة ماسة لتوسعة مسجده 

نقل قربه الشريف لخصوصيته عن سائر القبور اضطر 

 ملسو هيلع هللا ىلصالمسلمون لتجاوز حجرته وداره التي فيها قربه 

وضم المساحة التي وراءها فصارت داره وحجرته يف 

فلم يدخل يف عموم  ؛االمسجد، ولم ُيتخذ قربه مسجد  

، وال عموم «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» :لفظ
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معناه، وعليه يقال بلن الضم هو للحجرة ال للقرب الذي 

بداخلها، وهذا كما لو كان هناك مقربة عليها سور 

فللمصلي أن يصلي خارجها مستقبال السور وال يكون 

 داخال  يف عموم النهي.
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