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ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

احلمد هللا الذي هدانا لإلسالم، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، شهادة من قال: 

ا عبده ورسوله سيد األنام، و الداعي إىل دار السالم. اللهم ريب اهللا. ثم استقام، وأشهد أن حممدً

 صلِّ عىل عبدك ورسولك حممد، وعىل آله وصحبه الربرة الكرام.

 أما بعد:

فإن اهللا سبحانه جعل الشهور واألعوام، والليايل واأليام، كلها مواقيت األعامل، ومقادير 

ا، والذي أوجدها وخصها بالفضائل، وأودعها، ا، ومتيض رسيعً هو  اآلجال، فهي تنقيض مجيعً

باق ال يزول، ودائم ال حيول، يقلب عباده بفنون اخلدم، ليسبغ عليهم فواضل النعم، ويعاملهم 

 بغاية اجلود والكرم.

ا  فلام مىض شهر الصيام أقبل شهر احلج إىل بيت اهللا احلرام، فكام أن من صام رمضان إيامنً

ا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه. فكذلك من حج البيت فلم يرفث، ومل يفسق رجع من ذنوبه  واحتسابً

 كيوم ولدته أمه.

وهذا التكفري إنام يقع يف صغائر الذنوب يف قول اجلمهور، أما الكبائر مثل: القتل، والربا، 

والزنا، ورشب اخلمر، وأكل أموال الناس، فهذه ال يكفرها احلج، وال الصالة، وال الصيام، وإنام 

 تكفر بالتوبة، ورد املظامل.

نه قد بنى دين اإلسالم عىل مخسة أركان؛ اخلامس منها: حج بيت اهللا احلرام. ثم إن اهللا سبحا

. فقام األقرع ابن حابس فقال: يا رسول »إن اهللا كتب علي�م احلج«فقال: ملسو هيلع هللا ىلص وخطب النبي 

لو قلت: نعم؛ لوجبت، ولو وجبت ملا استطعتم. احلج مرة، وما زاد فهو «اهللا، أيف كل عام؟ قال: 

ّذِن﴿ ة إال الرتمذي. وأصله يف مسلم. يقول اهللا تعاىل:رواه اخلمس »تطّوع
َ
ِ  ٱ�َّاِس ِ�  َوأ  ٱۡ�َجِّ ب



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٤

ِ فَّجٍ َعِميٖق 
�َِ� ِمن ُ�ّ

ۡ
ِ َضاِمرٖ يَأ

ّ�ُ ٰ تُوَك رَِجاٗ� َوَ�َ
ۡ
ْ  ٢٧يَ� ْ  ّلِيَۡشَهُدوا  ٱۡسمَ َمَ�ِٰفَع لَُهۡم َوَ�ۡذُكُروا

 ِ ٰ مَ  ٱ�َّ ۡعلُوَ�ٍٰت َ�َ يَّاٖ� مَّ
َ
نَۡ�ِٰم� ا َرزََ�ُهم ّمِۢن بَِهيَمةِ ِ�ٓ �

َ
ْ  ٱۡ� ۡطعُِموا

َ
ْ ِمۡنَها َوأ  ٱۡلَفقِ�َ  ٱۡ�َآ�َِس فَُ�ُوا

 وهذه املنافع التي يشهدها احلاج، شاملة ملنافع الدنيا، ومنافع اآلخرة.. ]٢٨-٢٧[احلج:  ﴾٢٨
ن دخله كان آمنا ا يف بلد مَ . فيتعارفون فمن منافع الدنيا: أن يلقى املسلمون بعضهم بعضً

ويتعارشون ويتواصلون ويتناصحون، فيفكرون يف عالج عللهم، وإصالح جمتمعهم وإزالة 

اإلحن والشحناء من بينهم. كام أن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه كان يأمر أمراء 

ته، األمصار وسائر العامل بأن يلقوه يف موسم احلج، فيسأل كل واحد عام تواله من شؤون دول

 وما حتتاجه من اإلصالح والتعديل.

وأما منافع اآلخرة: فبام حيصل هلم من املغفرة ملن أخلص نيته، وأصلح عمله، ففي احلديث: 

احلجاج والعّمار وفد اهللا، إن سألوه أعطاهم، و�ن دعوه أجابهم، و�ن أنفقوا «قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي 

يمة وابن حبان يف صحيحيهام. يقول اهللا رواه النسائي، وابن ماجه، وابن خز »أخلف اهللا عليهم

َقاُم إِبَۡ�ٰهِيَمۖ َوَمن َدَخلَهُ  �ِيهِ ﴿ تعاىل: ِ َ�َ  ۥَءاَ�ُٰتۢ َ�ّيَِ�ٰٞت مَّ َمِن  ٱۡ�َۡيتِ ِحجُّ  ٱ�َّاِس َ�َن َءاِمٗناۗ َوِ�َّ
َ إَِ�ۡهِ َسبِيٗ�ۚ َوَمن َ�َفَر فَإِنَّ  ٱۡسَتَطاعَ  َ�َن َءاِمٗناۗ ﴿ .]٩٧[آل عمران:  ﴾٩٧ ٱۡلَ�َٰلِم�َ َغِ�ٌّ َعِن  ٱ�َّ

 َ�َ ِ وعن أنس قال: قيل: يا رسول اهللا، ما  ﴾إَِ�ۡهِ َسبِيٗ�ۚ  ٱۡسَتَطاعَ َمِن  ٱۡ�َۡيِت ِحجُّ  ٱ�َّاِس َوِ�َّ

. رواه الدارقطني وصححه احلاكم، والراجح إرساله. ورشط »الزاد والراحلة«السبيل؟ قال: 

 من خوف اهلالك.الفقهاء األمن عىل نفسه 

 احلج: هو من الرشائع القديمة
واحلج هو من الرشائع القديمة. فكان األنبياء وأُممهم املطيعون هلم حيجون البيت احلرام، كام 

يا أبا ب�ر، لقد مّر بهذا الوادي هود وصالح، «مرّ بوادي عسفان، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث: أن النبي 

لقد مّر بالروحاء سبعون نبيًّا «.وقال: !*"»يت العتيقىلع ب�رات خطمهما الليف، �جون هذا ابل

 رواه أمحد والبيهقي من حديث ابن عباس. )١(
                                                            



 ٥  هللا احلرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

وكانت قريش حتجه قبل اإلسالم، غري أهنم  !*"»فيهم نيبُّ اهللا موىس، يؤمُّون هذا ابليت العتيق

أدخلوا فيه عبادة األصنام؛ ألن هذا البيت هو أول بيت أُسس يف األرض لعبادة اهللا عز وجل 

َة ُمَباَرٗ� وَُهٗدى ّلِۡلَ�ٰلَِمَ�  نَّ إِ ﴿ وللصالة فيه، كام قال تعاىل: ِي بَِبكَّ َل َ�ۡيٖت ُوِضَع لِلنَّاِس لَ�َّ وَّ
َ
 ٩٦أ

َقاُم إِبَۡ�ٰهِيَمۖ َوَمن َدَخلَهُ  �ِيهِ  ِ َ�َ  ۥَءاَ�ُٰتۢ َ�ّيَِ�ٰٞت مَّ ۗ َوِ�َّ َمِن  ٱۡ�َۡيتِ ِحجُّ  ٱ�َّاِس َ�َن َءاِمٗنا
َ َ�َفَر فَإِنَّ  إَِ�ۡهِ َسبِيٗ�ۚ َوَمن ٱۡسَتَطاعَ    .]٩٧-٩٦[آل عمران:  ﴾٩٧ ٱۡلَ�َٰلِم�َ َغِ�ٌّ َعِن  ٱ�َّ

ويف صحيح البخاري عن أيب ذر قال: قلت: يا رسول اهللا، أخربين عن أول بيت وضع يف 

. قلت: كم بينهام؟ »املسجد األقىص«قلت: ثم بعد هذا؟ قال:  »املسجد احلرام«األرض؟ قال: 

 .»أر�عون اعًما«قال: 

 تح مكةف
أبا بكر بأن حيج ملسو هيلع هللا ىلص مكة عام ثامنية من اهلجرة. ويف السنة التاسعة أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص فتح النبي 

بالناس، وكان عدم مبادرته إىل احلج يف هذه السنة؛ أن أعامالً منكرة يعملوهنا يف الطواف؛ وذلك 

طوف هبا، وأنزل أهنم يطوفون بالبيت عراة، الرجال والنساء، ويقولون: ثياب عصينا اهللا فيها ال ن

ٓ َءابَآَءنَا وَ  �َذا﴿ اهللا: ْ وََجۡدنَا َعَلۡيَها ْ َ�ِٰحَشٗة قَالُوا ُ َ�َعلُوا ۗ قُۡل إِنَّ  ٱ�َّ َمَرنَا بَِها
َ
َ أ ُمُر  ٱ�َّ

ۡ
َ� يَأ

 ِ عليًّا بأن ينادي يف الناس بسورة براءة، وأن ال ملسو هيلع هللا ىلص وهلذا أرسل النبي  .]٢٨[األعراف:  ﴾ٱۡلَفۡحَشآءِ� ب

عهد؛ فأجله إىل ملسو هيلع هللا ىلص د العام مرشك، وال يطوف بالبيت عريان ومن كان له عند رسول اهللا حيج بع

نَّ ﴿ مدته:
َ
َ أ   .]٣التوبة: [ ﴾ۥۚ َورَُسوُ�ُ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ بَِرٓيءٞ ّمَِن  ٱ�َّ

تسع سنني مل حيج. ويف السنة العارشة ملسو هيلع هللا ىلص ورو مسلم يف صحيحه عن جابر: مكث النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص حاج، فقدم املدينة برش كثري، كلهم يريد أن يأتم برسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص هللا أذن يف الناس: أن رسول ا

وهي  -حتى أتى ذا احلليفة ملسو هيلع هللا ىلص وحيج معه، ويعمل مثل عمله. قال جابر: فخرج رسول اهللا 

 -وبات هبا تلك الليلة، فولدت أسامء بنت عميس ملسو هيلع هللا ىلص فنزل هبا رسول اهللا  -ميقات أهل املدينة 

 رواه أبو يعىل والطرباين من حديث أنس. )١(
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قالت: كيف أصنع؟ فقال هلا ملسو هيلع هللا ىلص كر، فأرسلت إىل رسول اهللا حممد بن أيب ب -زوجة أيب بكر 

فدل هذا احلديث عىل أن احلائض  »بثوب، وأحر� !*"اغتس�، واستثفري«ملسو هيلع هللا ىلص: رسول اهللا 

والنفساء تغتسل لإلحرام وحترم، كام حيرم سائر الناس، وإحرامها صحيح. قال جابر: لسنا ننوي 

 إال احلج، لسنا نعرف العمرة.

ملسو هيلع هللا ىلص طيبت رسول اهللا جترد إلحرامه واغتسل وتطيّب، قالت عائشة: ملسو هيلع هللا ىلص  ثم إن رسول اهللا

 . وكله قبل أن يطوف بالبيت.!+"إلحرامه قبل أن حيرم

 فطيب الرجال: ما ظهر رحيه وخفي لونه كدهن الورد. وطيب النساء: ما ظهر لونه وخفي رحيه.

 صفة اإلحرام باحلج
د إلحرامه واغتسل، فأحرملسو هيلع هللا ىلص ثم إن رسول اهللا  م يف إزار ورداء، وصىل ركعتني بعد جترّ

ا، وال يلزمه التلفظ بالنيّة، بل لو واإلحرامإحرامه.  : هو نيّة الدخول يف نسك احلج والعمرة متمتعً

ا، ولو مل يتلفظ بنية احلج، وهذا هو الظاهر من فعل  أحرم كام حيرم الناس صح، ويصري متمتعً

ا، أو إذا ط اف طواف القدوم وسعى للحج بقي عىل الصحابة. وإن شاء جعل إحرامه مفردً

إحرامه حتى يرجع من عرفة، وهذا اختيار بعض الصحابة كعمر وعثامن، وبه يسقط عن احلاج 

ا دم النسك.  مفردً

ناقته القصواء، فلام استوت به عىل البيداء نظرت إىل مد ملسو هيلع هللا ىلص قال جابر: ثم ركب رسول اهللا 

عن شامله مثل ذلك، ومن خلفه مثل برصي من بني راكب، وماش، وعن يمينه مثل ذلك، و

بني أظهرنا، وعليه ينزل القرآن. فام عمل به من يشء عملنا به، فأهلّ ملسو هيلع هللا ىلص ذلك، ورسول اهللا 

لبيك اللهم لبيك، لبيك ال رشيك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك، ال رشيك «بالتوحيد: 

 ه.تلبيتملسو هيلع هللا ىلص . وأهلَّ الناس بالذي هيلون به، ولزم رسول اهللا »لك

ا ثم خيرجه. واستثفرت احلائض: أي ا )١( ختذت خرقة االستثفار: أن يدخل اإلنسان إزاره بني فخذيه ملويًّ

 عريضة بني فخذهيا تشدها يف حزامها.

 متفق عليه من حديث عائشة. )٢(

                                                            



 ٧  هللا احلرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

ا لطاعتك، جميبًا لدعوتك، وهي من ألطف التحيات التي يستجيب  ومعنى: لبيك، أي مالزمً

ا فأجابك بقوله: لبيك، فإن حمبته تتغلغل يف قلبك.  هبا املدعو ملن دعاه، فإنك إذا دعوت شخصً

ربه أن اهللا سبحانه ملّا أمر نبيه إبراهيم عليه السالم ببناء البيت، فامتثل أمر  وأصل التلبية:

ا، فلام فرغا من بنائه أمره بأن ينادي يف الناس باحلج، فقال:  ا، وساعده ابنه إسامعيل مسارعً طائعً

يا رب صويت ضعيف، فمن ذا الذي جييبني؟ قال اهللا: عليك الصوت، وعلينا البالغ. فصعد جبل 

ه جييب نداء ربه ملا أيب قبيس، وناد: أهيا الناس، إن اهللا قد بنى لكم بيتًا فحجوا. فاحلاج يف تلبيت

 دعاه إىل بيته، ويقول: لبيك اللهم لبيك.

قالوا: املسلمون.  »من القوم؟«يف طريقه حتى لقي ركبًا بالروحاء، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص فسار رسول اهللا 

فرفعت امرأة إليه صبيًّا، فقالت: يا رسول اهللا، أهلذا حج؟  »أنا رسول اهللا«قالوا: من أنت؟ قال: 

فدل هذا احلديث: عىل استحباب إحرام الصبي للحج، بحيث حيرم عنه  !*"»نعم، ولك أجر«قال: 

وليه، ويطوف به ويسعى به ويرمي عنه ويفدي له، إن كان إحرامه بالتمتع، وأن إحرامه له هو 

من باب االستحباب ال الوجوب، وإنام رشع للتمرين عىل العبادة، لكن هذا احلج ال جيزيه عن 

 حجة اإلسالم.

يف طريقه فجاءت امرأة من خثعم، فقالت: يا رسول اهللا، إن فريضة اهللا يف ملسو هيلع هللا ىلص  ثم سار النبي

ا ال يثبت عىل الراحلة، أفأحج عنه؟ قال:  ا كبريً نعم حيج «احلج عىل عباده أدركت أيب شيخً

. فدل هذا احلديث عىل جواز حج املرأة عن الرجل، وأن املرأة جيوز هلا أن حتج عن أبيها !+"»عنه

 ام جيوز للرجل أن حيج عن أبيه وعن أمه، إذا حج عن نفسه.وعن أُمها، ك

وسألته امرأة فقالت: يا رسول اهللا إن أُمي نذرت أن حتج فلم حتج حتى ماتت، أفأحج 

نعم، حيج عنها، أرأيت لو اكن ىلع أمك دين أ�نِت قاضيته؟ اقضوا اهللا، فاهللا أحق «عنها؟ فقال: 

 أخرجه مسلم من حديث ابن عباس. )١(

 رواه مسلم عن عبد اهللا بن عباس. )٢(

                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٨

ن نذر فعل طاعة من الطاعات، كمن نذر أن حيج، أو نذر . فدل هذا احلديث عىل أن م!*"»بالوفاء

أن يصوم عرشة أيام، أو أن يتصدق بكذا وكذا، فإن هذا النذر نذر طاعة، قد أوجبه عىل نفسه 

من «قال: ملسو هيلع هللا ىلص فلزمه الوفاء به. فقد مدح اهللا يف كتابه الذين يوفون بالنذر، ويف احلديث أن النبي 

والنذر عىل اإلطالق مكروه  !+"»أن يعيص اهللا فال يعصه نذر أن يطيع اهللا فليطعه، ومن نذر

انلذر «ملسو هيلع هللا ىلص: وليس بمحبوب؛ ألن الناذر يوجب عىل نفسه شيئًا مل يوجبه اهللا عليه؛ وهلذا قال النبي 

لكنه متى ألزم نفسه بنذر الطاعة من احلج أو الصيام  !,"»ال يأيت خب�، و�نما �ستخرج به من ابلخيل

لوفاء به، فإن مات قبل وفائه قضاه عنه وليه؛ ملا يف الصحيحني عن أو الصدقة؛ وجب عليه ا

. وقد محله اإلمام أمحد عىل صوم »من مات وعليه صوم صام عنه ويله«قال: ملسو هيلع هللا ىلص عائشة: أن النبي 

 النذر، فهو الذي يقىض عن امليت؛ ألنه بمثابة الدين للناس الذي يتعني املبادرة بقضائه.

 حكم احلج عن الغري
 الغري: ثبت فيه أحاديث تدل عىل جواز حج األوالد عن آبائهم. فمنها:احلج عن 

، عن ابن عباس: أن امرأة قالت: يا رسول اهللا، إن فريضة اهللا يف احلج عىل عباده الصحيحني يف

ا ال يثبت عىل الراحلة، أفأحج عنه؟ قال:  ا كبريً  متفق عليه. »نعم، حيج عنه«أدركت أيب شيخً

بن عبادة أنه قال: يا رسول اهللا، إن أمي افتلتت نفسها ومل توص، وهلام: من حديث سعد 

مك«وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: 
ُ
 .»نعم. تصدق عن أ

فقال: يا رسول اهللا، ملسو هيلع هللا ىلص وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص: أن عمرو بن العاص سأل النبي 

ا أعتق عنه مخسني، وبقيت عليه مخسون. أفأعتق إن أيب أوىص أن يعتق عنه بامئة رقبة، وإن ه شامً

 رواه البخاري عن ابن عباس. )١(

 رواه البخاري وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة. )٢(

 .»إن انلذر ال يقدم شيًئا وال يؤخر«ث ابن عمر بلفظ: متفق عليه من حدي )٣(

                                                            



 ٩  هللا احلرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

إنه لو اكن مسلًما فأعتقت عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه، «ملسو هيلع هللا ىلص: عنه؟ فقال رسول اهللا 

 رواه أمحد وأبو داود والبيهقي. »بلغه ذلك ونفعه

 وعن ابن عباس: أن امرأة قالت: يا رسول اهللا، إن أمي نذرت أن حتج، فلم حتج حتى ماتت،

مك دين أ�نت قاضيته؟ اقضوا اهللا، فاهللا «أفأحج عنها؟ قال: 
ُ
نعم، حيج عنها. أرأيت لو اكن ىلع أ

 . رواه البخاري.»أحق بالوفاء

ا عند النبي  فجاءت امرأة، ملسو هيلع هللا ىلص وملسلم وأيب داود والرتمذي عن بريدة، قال: كنت جالسً

وجب أجرك ىلع اهللا، «. فقال: فقالت: يا رسول اهللا. إين تصدقت عىل أُمي بجارية، وإن أمي ماتت

نعم، «قالت: يا رسول اهللا، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ فقال:  »وردها إيلك امل�اث

 .»نعم. حيج عنها«. قالت: يا رسول اهللا، إهنا مل حتج، أفأحج عنها؟ فقال: »صو� عنها

 .»م صام عنه ويلهمن مات وعليه صو«قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن عائشة، أن النبي  البخاري ومسلمويف 

فهذه النصوص هي التي استمد منها الفقهاء جواز إهداء ثواب األعامل إىل املوتى، وكلها 

ملسو هيلع هللا ىلص وقعت سؤاالً من األوالد عن واجبات آبائهم الواجبة بالرشع وبالنذر، فأفتاهم رسول اهللا 

يه، كام يف بجواز قضائها. ولألوالد مع اآلباء حالة ال تشبه غريها، لكون الولد بضعة من أب

وهلذا جتعل أفراط املؤمن يف كفة ميزانه. ويف  !*"»فاطمة بضعة م�«قال: ملسو هيلع هللا ىلص احلديث: أن النبي 

 .!+"»إن أطيب ما أ�لتم من كسب�م، و�ن أوالد�م من كسب�م«احلديث: 

 وقد رجح بعض العلامء جواز قضاء األبناء والبنات لواجبات آبائهم. قال ابن عبد القوي:

هـَويرشع أن يُقض  ى عـن امليْـت نـذرُ
 

 كحجٍّ وصومٍ واعتكافٍ بمسـجدِ  
 

 ى بأوكــدـَونــذرُ صــالةِ النفــل يُقضــ
 

ــل يقضــ  ــو قي ــه ملُبعــدِ ـَول  ى فرضُ
 

 متفق عليه من حديث املسور بن خمرمة. )١(

 أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة. )٢(
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وحمل قضاء واجبات امليت متى أفطر يف رمضان يف مرضه، ثم عويف يف وقت يتمكن فيه من 

رُ عنه عن كل يوم قضاء ما عليه، فتويف قبل أن يقيض، فهذا الذي يُقىض عنه صومه أو يُ  كفَّ

مسكني. أما إذا تويف يف مرضه، وقد أفطر شيئًا من رمضان، فإنه ال جيب يف حقه الصيام وال 

ا باملرض  سواء كانت واجبة بطريق الرشع أو بالنذر،  - املغنيقاله يف  -اإلطعام، لكونه معذورً

لعمومات القرآنية أنه ال لعموم النصوص الواردة يف هذا اخلصوص. أما غري الولد، فالظاهر من ا

سمع رجالً يقول: لبيك ملسو هيلع هللا ىلص يصل ثواهبا إىل امليت. ولكن يعارضه حديث ابن عباس: أن النبي 

قال: ال.  »أحججت عن نفسك؟«قال: أخ يل، أو قريب يل. قال:  »من شربمة؟«عن شربمة. فقال: 

 رواه أبو داود وابن ماجه. »حج عن نفسك، ثم حج عن شربمة«قال: 

: الراجح عند أمحد وقفه. فسقط االحتجاج به. وقد اختلف بلوغ املرامجر يف قال ابن ح

 األئمة فيمن مات قبل أن حيج حجة اإلسالم:

فذهب اإلمام أبو حنيفة إىل أنه ال جيوز احلج عنه ألهنا عبادة بدنية ال جيوز االستنابة فيها، 

ج فال حيج عنه، إال إذا أوىص وأنه يسقط عنه احل -وكذا قال اإلمام مالك  -كالصالة والصيام 

 به، أخرج من ثلثه.

 وقال الشافعية: حيج عنه، ولو من امليقات.

وقال فقهاء احلنابلة: إذا مات قبل أن حيج وجب أن خيرج من ماله ما حيج به عنه من بلده. 

 وهذه من مفردات املذهب. قال ناظمها:

اث أن حيجـــــــوا  ويلـــــــزمُ الـــــــورّ
 

 امن أصل مال امليـت عنـه خيرجـو 
 

ــــــيه ــــــك يف الوص ــــــذا وإن مل ت  ه
 

 حتـــــــى وال جتـــــــزئ ميقاتيـــــــه 
 

. !*"»من مات وعليه صيام صام عنه ويله«ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله عىلاإلعالم قال العالمة ابن القيم يف 

قال: فطائفة محلت هذا عىل عمومه وإطالقه، فقالت: يصام عنه الفرض والنذر. وأبت طائفة 

 متفق عليه من حديث عائشة. )١(
                                                            



 ١١  هللا احلرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

وفصلت طائفة، فقالت: يصام عنه النذر دون ذلك وقالت: ال يصام عنه الفرض وال النذر. 

الفرض األصيل. وهذا قول ابن عباس وأصحابه واإلمام أمحد وأصحابه، وهو الصحيح؛ ألن 

فرض الصيام جار جمر الصالة، فكام ال يصيل أحد عن أحد، وال يُسلم أحد عن أحد؛ فكذلك 

 الصيام، ال يصوم أحد عن أحد، وال حيج أحد عن أحد.

دُ هذا  وأما النذر طرْ يْن، فيقبل قضاء الويل له، كام يقيض دينه، وَ فهو التزام يف الذمة بمنزلة الدَّ

ا، وبدون  ا بالتأخري، كام يطعم الويل عمن أفطر رمضان معذورً أنه ال حيج عنه إال إذا كان معذورً

غريه عنه العذر ال جيوز اإلطعام، وال الصيام. فأما املفطر من غري عذر أصالً، فال ينفعه أداء 

ط فيها، وكان هو املأمور هبا ابتالءً وامتحانًا دون الويل، فال تنفع توبة أحد  لفرائض اهللا التي فرّ

ط فيها حتى مات، فإذا  عن أحد، وال صالة أحد عن أحد، وال غريها من فرائض اهللا التي فرّ

سبيل املوصل ظهرت أمارات احلق، وقامت أدلته، وأسفر صبحه، فذاك هو رشع اهللا ودينه، وال

 .!*"إىل رضاه، والفوز بجنته

فمتى علمنا هبذا، تبني لنا بطريق الوضوح أن ما يفعله الناس من التوسع يف االستنابة يف 

احلج، بحيث يدفعون دراهم إىل النائب ليحج عن امليت، فهذا ال يصح، وال يصل إىل امليت 

بيع عمالً صاحلًا بدراهم، ويدخل يف ثواب هذا العمل، كام أنه ال حج وال أجر للنائب؛ لكونه ي

 عموم قوله: من الرشك إرادة اإلنسان بعمله الدنيا.

 

 

 

 

 

 .٢٧٩املجلد الثالث من هتذيب السنن ص )١(
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هل يصح  -احلجاج القادمون من جهة البحر عىل الطائرات إىل جدة 

 إحرامهم باحلج من جدة أو ال بد أن يكون قبلها؟

فقه الرشعي يف جواز لقد طلب مني أحد العلامء األجالء أن أُديل بدلوي يف استنباط طريق ال

 اإلحرام باحلج من جدة أو عدمه.

هلذا وجب عيلَّ أن أُبني للناس ما ظهر يل يف حكمه حسب ما وصل إليه علمي، وقد خيفى 

 عيل ما عسى أن يظهر لغريي، إذ احلق فوق قول كل أحد، وفوق كل ذي علم عليم.

قال: ملسو هيلع هللا ىلص ابن عباس أن النبي وإنه مما ال خالف فيه وال خفاء ما ثبت يف البخاري ومسلم عن 

وميقات أهل الشام اجلحفة، وميقات أهل  -و�س� اآلن آبار يلع  -ميقات أهل املدينة ذو احلليفة «
�د قرن املنازل، وميقات أهل ايلمن يلملم، هن هلن وملن أىت عليهن من غ� أهلهن من أراد احلج 

 .»ن مكةوالعمرة، ومن اكن دون ذلك فمن حيث أ�شأ حىت أهل مكة م

تِح هذان املرصان (العراق ومرص)  ورو البخاري عن ابن عمر ريض اهللا عنهام قال: ملا فُ

حدَّ ألهل نجد قرنًا، وهو جور عن طريقنا، ملسو هيلع هللا ىلص أتوا عمر فقالوا: يا أمري املؤمنني، إن رسول اهللا 

عراق) ذات وإنا إن أردنا قرنًا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحدَّ هلم (أهل ال

 عرق.

تها رسول اهللا  هلذه البلدان قبل ملسو هيلع هللا ىلص وهذه املواقيت املكانية تعد من معجزات النبوة، حيث وقَّ

 إسالم أهلها، كام أشار إليه الناظم بقوله:

ــــا ــــزات نبيِّن ــــن معج ــــا م  وتعيينُه
 

ـــدد  ـــتح املع ـــل ف ـــن قب ـــه م  لِتعيين
 

هم أهل ملسو هيلع هللا ىلص مع النبي مل يفتح يف زمنه سو مكة والطائف، والذي حج ملسو هيلع هللا ىلص لكون النبي 

املدينة، وعرب احلجاز ومن يليهم من أهل نجد، وبعض من أسلم من أهل اليمن، فكانوا قليلني 

 بالنسبة إىل احلجاج يف هذه السنني.

وهذا التحديد هبذه الصفة، وقع حيث كان حج الناس عىل الدواب من اإلبل واخليل 

 ية لسائر أهلها، وملن مرّ عليها إىل يوم القيامة.واحلمري، ويمرون هبذه الطرق، وهي املواقيت املكان



 ١٣  هللا احلرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

وقد انترش اإلسالم، وامتد سلطان املسلمني عىل كثري من البلدان التي مل يقع هلا ذكر يف 

التحديد كمرص والسودان واملغرب وسائر أفريقيا، وبلدان الرتك واهلند، وكثري من املسلمني 

واليابان وروسيا، فحيث إهنم يف تلك األزمنة ال الذين يسكنون يف بلدان النصار، ويف الصني 

يستطيعون حيلة يف الوصول إىل مكة وال هيتدون إليها سبيالً، فلم يقع هلم ذكر يف التحديد من 

ومن املعلوم أن ركاب  !*"»هن هلن وملن أىت عليهن من غ� أهلهن«جهة البحر سو قوله: 

 ن عليها.الطائرات ال يأتون إىل هذه املواقيت، وال يمرو

وقد صار حج مجيع أولئك عىل متون الطائرات التي حتلق هبم إىل أجواء السامء مسافة 

األلوف من األقدام يف االرتفاع، حتى هتبط هبم عىل ساحل جدة بحيث ال يمرون بيشء من 

 املواقيت.

واحلكم يدور مع علته، ولكل حادث حديث، ولن يعجز الفقه اإلسالمي الصحيح الواسع 

عن إخراج حكم صحيح يف تعيني ميقات يعرتف به حلج هؤالء القادمني عىل متون األفق 

الطائرات، لكون رشيعة اإلسالم كفيلة بحل مشاكل العامل؛ ما وقع يف هذا الزمان وما سيقع 

 مستقبالً.

ملسو هيلع هللا ىلص وحاجة تعيني ميقات يف جدة للقادمني عىل الطائرات، آكد من هذا كله، ولو كان رسول اهللا

ون هذا البيت للحج والعمرة، لبادر  حيًّا وير كثرة النازلني من أجواء السامء إىل ساحة جدة، يؤمُّ

 إىل تعيني ميقات هلم من جدة نفسها، لكوهنا من مقتىض أصوله ونصوصه.

واحلكمة يف وضع املواقيت موضعها؛ أهنا جعلت بمسالك طرق الناس إىل مكة، فهي 

يعمل احلاج عمله يف تنظيم دخوله يف إحرامه، وما يلزم كاألبواب إىل دخول مكة املرشفة. وفيها 

ذلك من التنظيف واالغتسال وقلم األظفار والطيب، ثم التخيل عن املخيط ولبس اإلحرام 

املشبه باألكفان، إزار أو رداء، ثم تعليم العوامِّ كيفية الدخول يف النسك. وهذه األعامل تتطلب 

 رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس. )١(
                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ١٤

يف حجة الوداع نزل بذي احلليفة ملسو هيلع هللا ىلص هلا، أو ما علمتم أن النبي وقتًا ومكانًا، فرشع تعيني املواقيت 

ضحى، فأقام هبا يومه وليلته وبعض اليوم الثاين، بحيث صىل هبا الظهر  -ميقات أهل املدينة  -

والعرص واملغرب والعشاء، ثم رقد تلك الليلة حتى صىل الصبح، فلام أضحى من اليوم الثاين 

 اغتسل وتطيّب.

، قال: فصل يف تغري الفتو إعالم املوقعنية ابن القيم رمحه اهللا يف كتابه: وقد قال العالم

واختالفها، بحسب تغري األزمنة واألمكنة، واألحوال والنيّات، والعوايد. قال: وهذا فصل 

ا، وقع بسبب اجلهل به غلط عظيم عىل الرشيعة أوجب من احلرج واملشقة  عظيم النفع جدًّ

يُعلم أن الرشيعة الباهرة ال تأيت به؛ ألن الرشيعة مبناها عىل احلكمة وتكليف ما ال يطاق؛ مما 

واملصلحة للعباد يف املعاش واملعاد، وهي عدل ورمحة ومصالح، وكل ما خرج عن العدل 

 والرمحة واملصلحة فليس من الرشيعة وإن نسب إليها. انتهى.

بجواز تغيري نصوص  وقد يظن بعض من يسمع هذا الكالم، أن العالمة ابن القيم يقول

الدين وأصوله عن أصله كام سبق إليه فهم بعض الناس. وإنام يعني به: تغري الفتو يف فروع 

الفقه، مما وقع فيه التسهيل والتيسري يف الرشيعة نفسها، فام جعل عليكم يف الدين من حرج، كام 

د، والدارقطني، عن يف بعض الصور، من ذلك: ما رو اإلمام أمحد، وأبو داوملسو هيلع هللا ىلص وقع من النبي 

عمرو بن العاص، أنه احتلم يف ليلة باردة شديدة الربد يف غزوة ذات السالسل، قال: فأشفقت 

نا عىل رسول اهللا  مْ دِ ملسو هيلع هللا ىلص إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، وصليت بأصحايب صالة الصبح، فلام قَ

نعم يا  قلت: »يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟«ذكر له أصحايب ما صنعت، فقال يل: 

نُفَسُ�ۡمۚ إِنَّ ﴿ رسول اهللا. ذكرت قول اهللا تعاىل:
َ
ْ أ َ َوَ� َ�ۡقُتلُٓوا  ﴾٢٩َ�َن بُِ�ۡم رَِحيٗما  ٱ�َّ

ومل يقل شيئًا؛ مما يدل عىل إقراره هلذه ملسو هيلع هللا ىلص فتيممت وصليت. فضحك رسول اهللا  .]٢٩النساء: [

مان واملكان واألحوال، إذ السنة بمقتىض سكوته عنها، وهي حقيقة يف تغري الفتو بتغري الز

 األصل: وجوب الغسل لواجد املاء.



 ١٥  هللا احلرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

ملسو هيلع هللا ىلص ومثله ما رواه اإلمام أمحد، والنسائي، وابن ماجه، أن سعد بن عبادة ذكر لرسول اهللا 

ا يف أبياهتم زنا بامرأة، قال رسول اهللا  . فقال سعد: إنه أضعف »ارض�وه حده«ملسو هيلع هللا ىلص: روجيالً ضعيفً

 ففعلوا. »مائة شمراخ فارض�وه به رض�ة واحدةخذوا عثاكال فيه «من ذلك. فقال: 

يف هذا، من حالة الشدة إىل حالة التيسري ملسو هيلع هللا ىلص فقد عرفت كيف تغريت فتو رسول اهللا 

والتسهيل؛ إذ األصل يف جلد احلد تفريق الرضبات حتى تأخذ كل رضبة مكاهنا من جسده، 

ا لضعف حاله جعلها رسول اهللا   شمراخ. جلدة واحدة بعثكول فيه مائةملسو هيلع هللا ىلص ونظرً

وله نظائر كثرية. وقد أفتى الصحابة بجواز فطر احلامل واملرضع متى خافتا عىل نفسيهام أو 

فتَى هبذا.  عىل ولدهيام، وليس كل حامل أو مرضع تُ

وهذا هو عني الفقه، ولو حكم بموجبه قاض لرموه بالتشنيع والزراية، ونسبوه إىل عدم 

لدين. كام أهنم اآلن يعيبون كل من أفتى بالتيسري فيام الرواية والدراية، وإىل التساهل يف أمر ا

ا بحرمات اهللا  يقتضيه، متى وجد العامل إليه سبيالً، فريمونه بالتساهل يف أمر دينه، وكونه مستخفًّ

وحدوده؛ ألن بعض الفقهاء املتحجرة أفهامهم يميلون إىل التشديد يف أقضيتهم وأحكامهم 

 قياد، وجيعلوهنا ضيقة النطاق.ويقيدون الرشيعة بقيود توهن االن

وقد قال يل أحد الفقهاء يف حمرض حمشود بكبار العلامء، قد عقد للمناظرة يف قولني بجواز 

رمي اجلامر قبل الزوال يف أيام الترشيق عند حصول هذا احلشد العظيم، حينام فتحت مشارق 

والطائرات حتى ضاقت  األرض ومغارهبا حلج بيت اهللا العتيق باآلالت احلديثة من السيارات

األرض، فكان من قول هذا العامل: إن من تتبع الرخص تزندق. قاله بمسمع من مجيع العلامء 

 احلارضين، حتى كأن التشديد والغلو من سنة الدين.

وخفي عىل هذا العامل أن هذه كلمة كبرية عند اهللا، تنادي بإبطال سنة اهللا التي رشعها لعباده، 

ة منه هبم، إذ الرخصة هي التسهيل، وهي ما ورد عىل خالف أمر مؤكد صدقة منه عليهم ورمح

فَلَۡيَس ﴿ملعارض راجح، وضد الرخصة العزيمة، وهي األمر املؤكد، وملا نزل قوله سبحانه: 
ْ ِمَن  وا ن َ�ۡقُ�ُ

َ
لَٰوةِ َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ ن َ�ۡفتَِنُ�ُم  ٱلصَّ

َ
ِينَ إِۡن ِخۡفُتۡم أ ْۚ  ٱ�َّ  . ]١٠١ساء: [الن ﴾َ�َفُرٓوا



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ١٦

نّا؟ قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: وملا قيل للنبي  � صدقة من اهللا تصدق «ملسو هيلع هللا ىلص: ما بالنا نقرص الصالة وقد أمِ

. فقرص الصالة يف السفر رخصة، وفطر الصائم يف السفر رخصة، !*"»بها علي�م، فاقبلوا صدقته

كون من عمل وفطر املريض رخصة، واملسح عىل اخلفني رخصة، واملسح عىل اجلبرية رخصة. أفي

ا؟! سبحانك هذا هبتان عظيم، فإن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كام يكره أن تؤتى  هبذه الرخصة زنديقً

ا يف جواز فطر املريض واملسافر والشيخ الكبري، فقال  معصيته. وقد سمى اهللا الرخصة تيسريً

ُ يُِر�ُد ﴿ سبحانه: ملسو هيلع هللا ىلص وملا أرسل النبي .]١٨٥[البقرة:  ﴾ٱۡلُعۡ�َ َوَ� يُِر�ُد بُِ�ُم  ٱۡليُۡ�َ  بُِ�مُ  ٱ�َّ

ا وأبا موسى األشعري إىل اليمن قال هلام:  ا ألصحابه: !+"»�رسا وال تعرسا«معاذً إنما «. وقال يومً

. فالتيسري متى وجد العامل إليه سبيالً وجب أن يفتي بموجبه؛ !,"»بعثتم ميرّس�ن، ولم تبعثوا معرس�ن

ُكَ ﴿ ا:ألنه من رشيعة الدين التي قال اهللا فيه ٰى  َونُيَّ�ِ   .]٨[األعىل:  ﴾٨لِۡليُۡ�َ
ـــــــــــــتم ا وأن ـــــــــــــريً  أراد اهللا تيس

 

 مــــن التعســــري عنــــدكمُ رضوبُ  
 

وال ينبغي لنا أن نكون من سجناء األلفاظ، بحيث متى حفظ أحدنا قوالً من أقوال فقهائنا 

ا ال حميص عنه وال حميد،  فنكون من القدماء، ليس له نصيب من الدليل والصحة، جعلناه حقًّ

 سجناء األلفاظ، الذين عناهم العالمة ابن القيم بقوله:

 والناس أكثرهم بسـجن اللفـظ حمــ
 

انِ   ة الســـجّ  بوســـون خـــوف معـــرّ
 

 والكــــل إال الفــــرد يقبــــل مــــذهبًا
 

 يف قالـــــــب ويـــــــرده يف ثـــــــانِ  
 

 

 

 

 

 

)١(  من حديث عمر بن اخلطاب.أخرجه البيهقي يف الكرب 

 متفق عليه من حديث أيب موسى األشعري. )٢(

 أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة. )٣(

                                                            



 ١٧  هللا احلرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

ا لركاب الطائرات  اجلوية والسفن البحرية جواز جعل جدة ميقاتً
ا عىل االستطاعة، وكونه يسقط بجملته عمن ال إنه متى كان أصل فرض  احلج موقوفً

ا  يستطيعه سقوطًا كليًّا بدون استنابة عىل القول الصحيح، ويسقط عمن خياف عىل نفسه خوفً

ا، فكذلك سائر واجباته، تسقط عمن ال يستطيعها بدون استنابة، وال فدية. ومتى كان األمر  حمققً

تي حتمل احلاج مكلفة حسب النظام بالنزول يف مطار جدة، هبذه الصفة، وأن مجيع الطائرات ال

للحجاج يف مطار  -حرسها اهللا  -وال حييد أحد عن هذا النظام احلكومي، وقد هيأت احلكومة 

جدة سائر ما حيتاجون إليه، من وسائل الراحة والرفاهية، فأعدت هلم املحالت الواسعة املنظمة 

مواضع الراحة، والصالة، وكذا الكهرباء واألكل، بحيث باملاء للرشب، وللوضوء واالغتسال، و

 يتمكنون من فعل اإلحرام براحة وسعة.

ويوجد هناك من العلامء من يرشدهم إىل تعلم الدخول يف النسك، وتعلم ما ينبغي هلم 

هن هلن وملن أىت عليهن من غ� «قال يف املواقيت: ملسو هيلع هللا ىلص فعله، وبيان ما جيب عليهم اجتنابه، والنبي 

ومن املعلوم أن مرور الطائرة فوق سامء امليقات، وهي حملقة يف السامء، ال يصدق عىل  !*"»نأهله

ا، لكون اإلتيان هو الوصول إىل اليشء يف  أهلها أهنم أتوا امليقات املحدد هلم، ال لغة، وال عرفً

ْ ﴿ حمله، كقوله سبحانه: تُوا
ۡ
بَۡ�ٰبَِها ٱۡ�ُُيوَت َو�

َ
ان البيوت هو: الوصول فإتي .]١٨٩البقرة: [ ﴾ِمۡن �

إليها أو دخوهلا، فال يأثم من جاوزها يف الطائرة، وال يتعلق به دم عن املخالفة، كام أنه لن يتمكن 

ركاب الطائرات من اإلحرام يف بطن الطائرة بني السامء واألرض، لكوهنم مشغولني 

خوف حتى  باالضطراب واخلوف من خطر الطائرة خشية وقوع احلادث هبا، ولن يزالوا يف

 يصلوا إىل ساحل السالمة.
فمتى كان األمر هبذه الصفة، وأن القضية هي موضع اجتهاد، وتتطلب من العلامء واحلكام 

حتقيق النظر يف تعيني امليقات هلؤالء القادمني عىل متون الطائرات حلجهم وعمرهتم، وال أوفق 

 رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس. )١(
                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ١٨

ا  وال أرفق من جعل جدة هي امليقات، إذ هي باب الدخول إىل مكة من جهة البحر، فتكون ميقاتً

جلميع القادمني إليها عىل الطائرات أو البواخر والسفن ليتمكن احلاج من فعل ما يسن يف 

قّتَ ألهل العراق ذات عرق، وجيب عىل مجيع الكافة طاعتهم،  اإلحرام، أشبه ما فعله عمر حني وَ

ْ ﴿ ومتابعتهـم عىل هذا التوقيت، لقوله سبحانه: ِطيُعوا
َ
َ أ ْ  ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  ٱلرَُّسوَل َوأ

ُ
ۡمرِ َوأ

َ
 ٱۡ�

فأولو األمر هم: العلامء واحلكام الذين جتب طاعتهم يف مثل هذا، إذ هو  .]٥٩النساء: [ ﴾ِمنُ�ۡمۖ 

 من طاعة اهللا سبحانه.
وبام أن احلكمة يف وضع املواقيت يف أماكنها احلالية، كوهنا بطرق الناس وعىل مداخل مكة، 

ا جلميع ركاب الطائرات، وحيتاجون بداعي وكلها تقع بأ طراف احلجاز، وقد صارت جدة طريقً

الرضورة إىل تعيني ميقات أريض حيرمون منه حلجهم وعمرهتم، فوجبت إجابتهم، كام وقت عمر 

ألهل العراق ذات عرق، إذ ال يمكن جعل امليقات يف أجواء السامء، أو يف جلة البحر الذي ال 

عل ما ينبغي هلم فعله، من خلع الثياب واالغتسال لإلحرام والصالة يتمكن الناس فيه من ف

وسائر ما يسن لإلحرام، إذ هو مما تقتضيه الرضورة وتوجبه املصلحة ويوافقه املعقول، وال 

 ملسو هيلع هللا ىلص.خيالف نصوص الرسول

 فهذه نصيحتي للملوك واحلكام وللعلامء الكرام، واهللا خليفتي عليهم والسالم.

 راماجتناب حمظورات اإلح
ال يلبس القميص، وال العمائم، وال الرساو�الت، «ماذا يلبس املحرم؟ فقال: ملسو هيلع هللا ىلص: وسئل النبي 

وال الربا�س، وال اخلفاف، إال أحد ال �د نعل� فليلبس اخلف� ويلقطعهما أسفل من الكعب�. 
 .!*"»وال تلبسوا شيًئا مسه الزعفران وال الورس

عن كل ما يعتاد لبسه، فال يلبس القميص وال إن من سنة اإلحرام: أن يتجرد اإلنسان 

العامئم وال القلنسوة وال الرساويالت وال اخلفاف، وهي: الزرابيل، بل يتجرد عن كل خميط. 

 أخرجه البخاري من حديث ابن عمر. )١(
                                                            



 ١٩  هللا احلرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

فيحرم يف إزار ورداء يشبه أكفان املوتى، بحيث يتساو يف هيئة اإلحرام الرشيف والوضيع، 

ك، كام يتساوون يف الصالة ويف الطواف ويف والغني والفقري، وامللك واململوك، والوزير والصعلو

أَ به عمله مل يرسع به نسبه.  سائر العبادات. ومن بطَّ

لة جيدها يف نفسه إذا كشف رأسه، واحتاج لسرت رأسه،  ومتى كان اإلنسان يشتكي رأسه لعِ

فإنه جيوز أن يسرت رأسه، ويفدي ما جيزئ يف األضحية، أو يصوم ثالثة أيام، أو يطعم ستة 

قال: نعم يا رسول اهللا.  »لعلك آذاك هَوام رأسك؟«لكعب بن عجرة: ملسو هيلع هللا ىلص كني، لقول النبي مسا

. وال !*"رواه البخاري »احلق رأسك، وصم ثالثة أيام، أو أطعم ستة مساك�، أو ا�سك �شاة«فقال: 

ه، بل يكفيه عن حلق رأسه أو تقليم أظفاره أو لبس املخيط من  يبطل بذلك إحرامه وال حجُّ

والرساويل أن يفديه بذبح ما جيزئ يف األضحية، أو يطعم ستة مساكني، أو يصوم ثالثة  القميص

 أيام، وكل هذا عىل التخيري، وحجه صحيح.

فإن إحرامها يف وجهها، فال تلبس الربقع وال النقاب، فتزيل عن وجهها النقاب  املرأة:أما 

ل، فإهنا تسدل اخلامر عىل وجهها. الذي يستعمله نساء األعراب، إال عندما يراها أحد من الرجا

اكنت إحدانا ت�شف وجهها يف إحرامها، فمىت رأينا الرجال سدلت إحدانا مخارها ىلع تقول عائشة: 

وجب عليها أن تفدي عنه بذبح  -أي لبست النقاب عىل وجهها  -. فإن انتقبت املحرمة !+"وجهها

ة مساكني، وال جيب عليها أن تستعمل ما جيزئ يف األضحية، أو صيام ثالثة أيام، أو إطعام ست

العصابة عىل جبهـتها لتمنع هبا مس اخلامر لوجهها، فهذا مل يثبت فعله عن نساء الصحابة، ولو 

فرض أن اخلامر مس وجهها من أجل هبوب اهلواء أو غري ذلك، فإن هذا ال يرضها، وال يقدح 

 يف صحة حجها.

ِ ملسو هيلع هللا ىلص ثم إن رسول اهللا  فًا، وهـو بطرف مكة مما ييل طريق جدة فنزل به.سار يف طريقه حتى أتى رسَ

 متفق عليه من حديث كعب بن عجرة. )١(

 أخرجه أبو داود وأمحد من حديث عائشة. )٢(

                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٢٠

 ب عىل من ابتليت به يف سفر حجهاحكم احليض وما جي
فأشارت  -أي حضت  - »ما يبكيك؟ لعلك نَِفْسِت «ثم دخل عىل عائشة وهي تبكي، قال: 

تطو� إن هذا أمر كتبه اهللا ىلع بنات آدم، فافع� ما يفعل احلاج غ� أن ال «إليه، أي نعم. فقال: 

أي قويل: لبيك عمرة  - »ارفيض حجك، واجعليها عمرة«. ويف رواية قال: !*"»بابليت حىت تطهري

ا  . »إن طوافك بابليت، وسعيك ب� الصفا واملروة ي�فيك حلجك وعمرتك«وقال هلا:  -وحجًّ

ضة فاحليض: خلقة وجبلة يف املرأة، خلقه اهللا حلكمة غذاء اجلنني يف البطن، كام أن صفار البي

يغذي الفرخ حتى يتم، وهلذا احلامل ال حتيض، ومتى خرج منها الدم فإنه نقص يف احلمل، 

ويعترب بأنه دم فاسد ال ترتك له الصالة، وال الصيام، وهو من مكمالت املرأة، لكون املرأة التي 

 حتيض هي املستعدة للحمل.

هلا مكة، فإهنا تدخل فاملرأة التي ابتليت بخروج احليض عند اإلحرام، أو عند قرب دخو

ا، فتصري قارنة، وال تطوف وال تسعى حتى تطهر  العمرة عىل احلج، وتقول: لبيك عمرة وحجًّ

وتغتسل، ويكفيها حلجها وعمرهتا طواف واحد، وسعي واحد، ولو بعد الوقوف ورمي اجلامر. 

ن ينقطع لكن إذا استمر احليض عليها، وخافت من خروج الرفقة من مكة قبل أن تطهر، وقبل أ

عنها الدم، وال يمكنها التخلف عنهم، فقد أفتى شيخ اإلسالم ابن تيمية، والعالمة ابن القيم، 

وتستثفر، ثم تطوف وتسعى، وتفعل بقية حجها، ويكفيها ذلك، مثل هذه املرأة: بأن تغتسل،

ا؛ ألهنا حالة رضورة، والرضورة تقدر بقدرها ُ يَُ�ّلُِف  َ� ﴿ ويعترب حجها صحيحً َ�ۡفًسا إِ�َّ  ٱ�َّ
 ۚ ْ ﴿ ،]٢٨٦[البقرة:  ﴾وُۡسَعَها ُقوا َ  فَٱ�َّ أشبه عادم الطهورين، يصيل  ]١٦[التغابن:  ﴾ُتمۡ ٱۡسَتَطعۡ َما  ٱ�َّ

عىل حسب حاله، وكذا املرأة املبتالة بجريان الدم بام يسمى: االستحاضة. وكذلك الرجل املبتىل 

حسب حاله، حتى ولو قطر الدم عىل بسلس البول الدائم، فكل واحد من هؤالء يصيل عىل 

احلصري، وكذلك طواف احلج، فإنه يطوف عىل حسب حاله؛ إذ الطهارة للصالة آكدُ من الطهارة 

  البخاري من حديث عائشة.أخرجه  )١(
                                                            



 ٢١  هللا احلرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

إذا أمرت�م بأمر «قال: ملسو هيلع هللا ىلص لطواف احلج. وإذا ضاق األمر اتسع، واملشقة جتلب التيسري، والنبي 

 ة الفتو به.وهذا هو الذي نعتقده، ونعتمد صح  !*"»فأتوا منه ما استطعتم
وقد رخص الفقهاء للحائض والنفساء، متى توضأت وضوء الصالة بأن متكث يف املسجد 

احلرام وغريه من املساجد متى أمنت تلويثه، لكون الوضوء خيفف من حدث احليض والنفاس، 

وكذا اجلنابة، وقالوا: إن الصحابة كانوا يمكثون يف املسجد بعد الوضوء وهم جمنبون، وهلذا قال 

 ناظم املفردات:

 وبوضــــــوء جنــــــب أو حــــــائض
 

 أو نفســــا بــــال نجيــــع فــــائض 
 

ـــــالعبور ـــــث ك ـــــوز اللب ـــــم جي  هل
 

ــــهور  ــــىل املش ــــجدٍ ذاك ع  يف مس
 

 آداب الطواف بالبيت
ل ثالثة أشواط، ملسو هيلع هللا ىلص قال جابر: ثم سار رسول اهللا  مَ رَ حتى دخل مكة، فطاف بالبيت، فَ

وُ مع تقارب اخلُط -ومشى أربعة  ل هو: العدْ مَ واضطبع بردائه، فجعله حتت إبطه األيرس  -ا والرَّ

وهذا الرمل واالضطباع إنام يرشعان يف طواف القدوم من السفر فقط، وما عدا ذلك فإنه  -

ۡمٗنا وَ  ٱۡ�َۡيَت �ۡذ َجَعۡلَنا ﴿ ثم قرأ: -يطوف ماشيًا بسكينة ووقار 
َ
ْ َمَثابَٗة ّلِلنَّاِس َوأ ُِذوا َقاِم  ٱ�َّ ِمن مَّ

ٓ إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ�  مَ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  � وََعِهۡدنَا
آ�ِفَِ� وَ  ُۧمَصّ�ٗ ن َطّهَِرا بَۡيِ�َ لِلطَّ

َ
عِ وَ  ٱۡلَ�ِٰكفِ�َ َم �ۡسَ�ِٰعيَل أ كَّ  ٱلرُّ

ُجودِ  فصىل ركعتني، ورشب من ماء زمزم، ثم خرج إىل املسعى، فبدأ . ]١٢٥البقرة: [ ﴾١٢٥ ٱلسُّ

ا، يذكر ابالصفا وخ  هللا فيهام ويسبح ويدعو.تم باملروة، فعل ذلك سبعً

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما ُسْقت «فلام كان آخر سعيه باملروة قال ألصحابه: 

ويف هذا دليل  !+"»اهلدي، وجلعلتها عمرة، فمن اكن من�م ليس معه هدي فليحل ويلجعلها عمرة

ز قبل ذلك. فقام عىل حتديد نحر نسك التمتع والقران بيوم العيد وأيام الترشيق، وأنه ال جيو

 من حديث رواه البخاري ومسلم عن أيب هريرة. )١(

 .اهللا عبد بن جابر عن مسلم رواه)٢(

                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٢٢

بل ألبد األبد، «ملسو هيلع هللا ىلص: رساقة بن مالك بن جعشم فقال: ألعامنا هذا أم لألبد؟ فقال رسول اهللا 

. فحل الناس كلهم، وقرصوا من رؤوسهم، ولبسوا !*"»دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة

وا عىل ومن كان معه هدي، فإهنم بقملسو هيلع هللا ىلص ثياهبم، ودارت جمامر الطيب بينهم، إال رسول اهللا 

 ، ونحروا هدهيم.إحرامهم، ومل حيلوا منه إال يوم العيد، بعدما رموا مجارهم

ويف اليوم الثامن أحرم الذين حلوا باحلج، وتوجهوا إىل منى فنزلوا هبا، ويف اليوم التاسع 

ا حتى أهل مكة، فكانوا ملسو هيلع هللا ىلص توجهوا إىل عرفات، وصىل هبم رسول اهللا  ا ومجعً الظهر والعرص قرصً

عه الصالة بنمرة ومزدلفة ومنى. وبعد الصالة توجهوا إىل عرفات، وخطب هبم يقرصون م

إن دماء�م وأموال�م علي�م حرام، كحرمة يوم�م «اخلطبة العظيمة. ومما قال: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا

هذا، يف ب��م هذا، يف شهر�م هذا. أال لك يشء من أمر اجلاهلية حتت قد� موضوع، ودماء 
أضع من دمائنا دم ابن ر�يعة بن احلارث، اكن مسرتضًعا يف ب� سعد،  اجلاهلية موضوعة، وأول دم

فقتلته هذيل. ور�ا اجلاهلية موضوع، وأول ر�ا أضع من ر�انا ر�ا عباس بن عبد املطلب، فإنه 
موضوع لكه. فاتقوا اهللا يف النساء، فإن�م أخذتموهن بأمانة اهللا، واستحللتم فروجهن ب�لمة 

و�سوتهن. وقد تر�ت في�م ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب  اهللا، فلهن علي�م رزقهن
قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع  »اهللا، وأنتم �سألون ع�، فما أنتم قائلون؟

لعل�م ال تلقو� بعد «ويف رواية قال:  !+"»ا� اشهد«إصبعه إىل السامء وقال: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 

، فسميت حجة الوداع من !,"»بعدي كفاًرا يرضب بعض�م رقاب بعض اع� هذا، أال فال ترجعوا

 أجل أنه ودع الناس فيها.

 

 
 

 .جابر حديث من داود أبو أخرجه) 1(

 عن جابر بن عبد اهللا.ملسو هيلع هللا ىلص رواه مسلم يف باب حجة النبي  )٢(

 متفق عليه من حديث جرير. )٣(

                                                            



 ٢٣  هللا احلرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

 أدب الوقوف بعرفة وما ينبغي أن يقول فيه
أفضل أيام�م يوم «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصإن يوم عرفة هو أفضل أيام الدنيا كام يف الصحيح أن النبي 

إال اهللا وحده ال رش�ك هل، هل امللك وهل  عرفة، وأفضل ما قلت وانلبيون من قب� عشية عرفة: ال �
ويسبحه ويستغفر أو يسكت، إذ ليس لعرفة ويكثر من ذكر اهللا  .!*"»احلمد وهو ىلع لك يشء قدير

 ٱۡ�َۡومَ ﴿ وأنزل اهللا عليه بعرفة !+"»احلج عرفة«دعاء خمصوص، إذ املقصود الوقوف هبا، حلديث 
ۡ�َمۡمُت 

َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
 .]٣[املائدة:  ﴾دِيٗنا ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم أ

ِ إَِذا َجآَء نَۡ�ُ ﴿ وقد أنزل اهللا عليه يف أوسط أيام الترشيق يۡ  ١ ٱۡلَفۡتحُ وَ  ٱ�َّ
َ
 ٱ�َّاَس َت َوَر�

ِ يَۡدُخلُوَن ِ� دِيِن  ۡفَواٗجا  ٱ�َّ
َ
ۚ ٱۡسَتۡغفِ فََسّبِۡح ِ�َۡمِد َرّ�َِك وَ  ٢أ ابَۢ�  ۥإِنَّهُ  ۡرهُ  .]سورة النرص[ ﴾٣َ�َن تَوَّ

 كام فرسها بذلك ابن عباس. ملسو هيلع هللا ىلصففي هذه السورة إعالم باقرتاب أجل رسول اهللا 
غّسلوه بماء وسدر «: ملسو هيلع هللا ىلصويف موقف عرفة سقط رجل عن راحلته فامت. فقال رسول اهللا 

 .!,"»لقيامة ملبًياو�فنوه يف ثو�يه، وال ختمروا رأسه، وجنبوه الطيب فإنه يبعث يوم ا

 دعاء موقف عرفة
خ� ادلاعء يوم عرفة، وخ� ما قلت «دعاء خمصوص بعرفة سو قوله:  ملسو هيلع هللا ىلصإنه مل يثبت عن النبي 

 .!-"»أنا وانلبيون من قب�: ال � إال اهللا وحده ال رش�ك هل، هل امللك وهل احلمد وهو ىلع لك يشء قدير

ون الدعاء، ويطلبون أن يساعدوا بام يُرجى أن وبام أن الوقوف طويل وأكثر الناس ال حيسن

ا من األدعية النبوية التي كان رسول اهللا  يدعو  ملسو هيلع هللا ىلصيستجاب هلم به. هلذا تعنيّ علينا أن نذكر طرفً

 بن عبيد اهللا بلفظ: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة.أخرجه مالك يف املوطأ من حديث طلحة  )١(

 من حديث رواه الرتمذي عن عبد الرمحن بن يعمر الدييل. )٢(

 مثله رواه البخاري ومسلم وابن خزيمة عن ابن عباس. )٣(

 .غريب: وقال العاص، بن عمرو ابن عن الرتمذي رواه )٤(

                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٢٤

ا� إ� «هبا يف سائر أوقاته، وخاصة يف سجوده، إذ هي أقرب لالستجابة. واهللا ويل التوفيق: 

 .!*"»املّنان بديع السماوات واألرض يا ذا اجلالل واإلكرامأسألك بأن لك احلمد ال � إال أنت 

ا� أنت ر� ال � إال أنت خلقت� وأنا عبدك وأنا ىلع عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ «

 .!+"»بك من رش ما صنعت، أبوء لك بنعمتك يلع وأبوء بذنيب فاغفر يل فإنه ال يغفر اذلنوب إال أنت

كث�ًا وال يغفر اذلنوب إال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك  ا� إ� ظلمت نفيس ظلًما«

 .!,"»وارمح� إنك أنت الغفور الرحيم

ا� أنت ر� وأنا عبدك، ظلمت نفيس واعرتفت بذنو� فاغفر يل إنه ال يغفر اذلنوب إال «

ا أنت، واهد� ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت، وارصف ع� سيئها ال يرصف ع� سيئه
 .!-"»إال أنت

 .!."»بليك وسعديك، فالرش لكه ليس إيلك، أستغفرك وأتوب إيلك«

ا� إ� أسألك من اخل� لكه اعجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الرش «

لكه اعجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك اجلنة وما قرب إيلها من قول وعمل، وأعوذ 
 .!/"»وما قرب إيلها من قول وعملبك من انلار 

ا� إ� أعوذ برضاك من سخطك، و�معافاتك من عقو�تك، وأعوذ بك منك، ال �يص ثناء «

 .!0"»عليك، أنت كما أثنيت ىلع نفسك

ا� اقسم يل من خشيتك ما حتول به بي� و�� معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغ� به «

 .أنس حديث من داود أبو أخرجه )١(

 حديث شداد بن أوس. أخرجه البخاري من )٢(

 متفق عليه من حديث أيب بكر. )٣(

 أخرجه مسلم من حديث عيل بن أيب طالب. )٤(

 متفق عليه من حديث أيب سعيد اخلدري. )٥(

 أخرجه ابن ماجه عن عائشة. )٦(

 أخرجه مسلم من حديث عائشة. )٧(

                                                            



 ٢٥  هللا احلرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

ائب ادلنيا، ا� متع� �سميع و�رصي واجعلهما الوارث جنتك، ومن ايلق� ما تهون به يلعَّ مص
، واجعل ثأري ىلع من ظلم�، وانرص� ىلع من اعدا�، وال �سلط يلعَّ بذنيب من ال �افك وال  م�ِّ

 .!*"»يرمح�

ا� إ� عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصييت بيدك ماٍض يفَّ حكمك، عدٌل يفَّ قضاؤك، أسألك «

ميت به نفسك أو أنزتله يف كتابك أو علمته أحًدا من خلقك أو استأثرت به يف ا� ب�ل اسم س
 .!+"»أن جتعل القرآن العظيم ر�يع قليب ونور صدري وجالء حز� وه� -علم الغيب عندك 

ا� إ� أسألك العفو والعافية واملعافاة ادلائمة يف ادلنيا واآلخرة، ا� إ� أسألك العفو «

 .!,"»� و�د� وأه� ومايل، ا� اسرت عورايت وآمن رواعيتوالعافية يف دي

ا� إ� أسألك اثلبات يف األمر والعز�مة ىلع الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، «

ا، وأسألك من خ� ما تعلم وأعوذ بك من رش ما تعلم
ً
 .!-"»وأسألك قلًبا سليًما ولسانًا صادق

إلكرام، برمحتك �ستغيث ومن عذابك �ستج�، أصلح يل شأ� يا يح يا قيوم يا ذا اجلالل وا«

 .!."»لكه، وال ت�ل� إىل نفيس وال إىل أحد من خلقك طرفة ع�

ا� أنت املشتىَك و�ك املستعان وأنت املستغاث وعليك اتلالكن وال حول وال قوة إال «

 .!/"»باهللا

 .!0"»نقمتك ومجيع سخطكا� إ� أعوذ بك من زوال نعمتك وحتّول اعفيتك وفجأة «

 .!*"»ا� إ� أعوذ بك من جهد ابلالء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة األعداء«

 أخرجه النسائي يف الكرب من حديث ابن عمر. )١(

 .عبد اهللا بن مسعودأخرجه أمحد من حديث  )٢(

 .أخرجه أبو داود من حديث عبد اهللا بن عمر )٣(

 .أخرجه أمحد من حديث شداد بن أوس )٤(

 .أخرجه النسائي يف الكرب من حديث أنس )٥(

 .أخرجه البيهقي يف الدعوات من حديث عبد اهللا بن مسعود )٦(

 أخرجه مسلم من حديث عبد اهللا بن عمر. )٧(
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ا، رب تقبل تو�يت وأجب دعو� وثبت تً ا� اجعل� لك ذاّكًرا ولك شاّكًرا، لك أّواها لك ُ�بِ «

 .!+"»حجيت وسدد لسا� واسلل سخيمة قليب

ت اإلجابة، وقد سأتلك كما أمرت� فاستجب يل كما وعدت�، ا� إنك أمرت بادلاعء ووعد«

 .!,"»ا� هذا اجلهد وعليك اتلالكن وال حول وال قوة إال باهللا الع� العظيم

 اللهم صل عىل نبيك حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

نَقَ للقصواء الزمام، حتى إن رأسها  ملسو هيلع هللا ىلصوملّا غربت الشمس انرصف النبي  من عرفة وقد شَ

 !-"كلام أتى حبالً  »أيها انلاس السكينة السكينة«وهو يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصمورك رحل رسول اهللا  ليصيب

 .!."من احلبال أرخى هلا قليالً حتى تصعد

 احلكم يف نزول مزدلفة والدفع منها
ها من عرفة إىل قرن  ، واملشعر احلرام. وحدُّ ْعٌ إن للمزدلفة ثالثة أسامء هي: املزدلفة، ومجَ

ذلك وشامله من الشعاب واجلبال فهو منها. ففي أي موضع منها وقف  حمرس، وما عىل يمني

 .!/"»وقفت ههنا ومَجٌْع لكها موقف«: ملسو هيلع هللا ىلصاحلاج أجزأه؛ لقول النبي 

ّ�ُِ�ۡمۚ فَإَِذآ ﴿ واألصل يف ذلك قوله سبحانه: ن تَۡبَتُغواْ فَۡضٗ� ّمِن رَّ
َ
لَۡيَس َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ

فَۡضُتم ّمِۡن َعَرَ�ٰٖت فَ 
َ
ْ ٱذۡ أ َ  ُكُروا َكَما َهَدٮُٰ�ۡم �ن ُكنُتم ّمِن  ٱۡذُكُروهُ وَ  ٱۡ�ََراِم�  ٱلَۡمۡشَعرِ ِعنَد  ٱ�َّ

آّلِ�َ لَِمَن  ۦَ�ۡبلِهِ  فَاَض  ١٩٨ ٱلضَّ
َ
ْ ِمۡن َحۡيُث أ �ِيُضوا

َ
ْ وَ  ٱ�َّاُس ُ�مَّ أ ۚ  ٱۡسَتۡغِفُروا َ َ إِنَّ  ٱ�َّ َ�ُفورٞ  ٱ�َّ

 .]١٩٩-١٩٨[البقرة:  ﴾١٩٩رَِّحيٞم 

  ث أيب هريرة.متفق عليه من حدي )١(

 أخرجه الرتمذي من حديث ابن عباس.  )٢(

 أخرجه الرتمذي من حديث ابن عباس. )٣(

 حبالً من احلبال: أي املستطيل من الرمل. )٤(

 أخرجه مسلم من حديث جابر. )٥(

 رواه مسلم عن جابر. )٦(
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واملبيت بمزدلفة إىل نصف الليل واجب يف ظاهر مذهب احلنابلة والشافعية، وقال اإلمام 

: أمجعوا عىل اإلفصاحمالك: إن نزل هبا ثم دفع فال يشء عليه، وإن مل ينزل هبا فعليه دم، وقال يف 

ا، فإنه قال: هو سنة مؤك ا من الليل يف اجلملة، إال مالكً دة. وقال أنه جيب البيتوتة بمزدلفة جزءً

ا من  الشافعي يف أحد قوليه: إنه ليس بواجب. قال: واختلفوا فيمن ترك املبيت بمزدلفة جزءً

الليل، هل جيب عليه دم أم ال؟ فقال أبو حنيفة: ال يشء عليه يف تركها، مع كوهنا واجبة عنده. 

وأمحد: جيب وقال مالك: جيب يف تركها دم، مع كوهنا سنة عنده. وقال الشافعي يف أظهر قوليه، 

 يف تركها الدم، مع كوهنا واجبة عندمها.

فهذه األقوال مع اختالفها خرجت من هؤالء األئمة خمرج االجتهاد منهم، لكوهنم مل جيدوا 

ا رصحيًا يف حتديد الواجب من املبيت، وهل هو الليل كله أو  ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا  ا صحيحً نصًّ

ول فيه عىل حسب احلالة واحلاجة يف زمنهم، نصفه أو جزء منه؟ فاجتهد كل واحد منهم يف الق

 من قلة احلاجّ وسعة املكان والطرق والقدرة عىل ترصف اإلنسان بام يريد.

نزل بمزدلفة بعد انرصافه من عرفة؛ فصىل هبا  ملسو هيلع هللا ىلصوإن األمر الذي ال نزاع فيه، هو أن النبي 

صىل بعدما تبني الفجر، املغرب والعشاء مجع تأخري بأذان وإقامتني، ثم رقد حتى طلع الفجر، ف

ا، ثم دفع من مزدلفة،  ثم وقف باملشعر احلرام، فذكر اهللا، وهلله، وأخذ يدعو حتى أسفر جدًّ

ومعه أصحابه حتى أتى مجرة العقبة، فرماها بسبع حصيات، يكرب مع كل حصاة، ثم انرصف إىل 

من حلم هديه، ورشب من مرقه، دفع  املنحر فنحر هديه، وحلق رأسه، ولبس ثيابه، وبعدما أكل

إىل مكة ومعه أصحابه، فطاف بالبيت طواف احلج، فهذا أفضل ما يفعله احلاج، إذ إنه سنة 

الفعلية وسرية خلفائه وأصحابه حتى يف حالة هذا الزمان وشدة الزحام، فإنه  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

ية من شدة الزحام بني يكون أوفق وأرفق به، إذ إنه بعد انرصافه من مزدلفة جيد فجوة خال

املتعجلني واملتأخرين، فهذا أفضل ما ننصح به، وندعو الناس إليه، لكنه ال يلزم أن يتيرس هذا 

وزمن اخللفاء، ويف كل السنني السابقة كانوا  ملسو هيلع هللا ىلصالتسهيل لكل أحد، فإن احلاج زمن النبي 

 القريبة إال النادر. قليلني، فال حيج من أهل البلدان البعيدة أحد، وال حيج من أهل البلدان
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أما اآلن، ويف هذا الزمان، فقد قرصت املسافات، وسهلت املواصالت بوسائل املراكب 

ت عقبات التعويق، وقُطع دابر قطّاع الطريق، وشمل الناس األمنُ املستتب  كَّ اهلوائية والربية، ودُ

ج من كل فج، فأقبلوا يف أنحاء احلرم، وسائر السبل املفضية إليه، فمن أجله قدم الناس إىل احل

إليه جيأرون، ويف كل زمان يزيدون، فعظم اخلطب واشتد الزحام، وصار الناس بعد انرصافهم 

من عرفة يسريون مقسورين غري خمتارين، يتحكم فيهم قائد السيارة، ورشطة نظام املرور، بحيث 

بالناس  يمنعون السائق من الوقوف أو االنرصاف عن طريقه، لكون أرض مزدلفة مملوءة

والسيارات، وربام متاد هبم سريهم حتى يصلوا إىل املسجد احلرام، فيطوفون طواف اإلفاضة 

وهم قد مروا بمزدلفة، لكنهم مل ينزلوا هبا. وألجله كثر السؤال عن حج هؤالء، وهل هو 

 صحيح أم ال؟

ع بعد : إننا عىل دين كفيل بحل مشاكل العامل، ما وقع يف هذا الزمان وما سيقفاجلواب

أزمان، ولو فكرنا فيه بإمعان ونظر، لوجدنا فيه الفرج عن هذا احلرج، وقد قيل: إن احلاجات 

هي أُم االخرتاعات. هلذا جيب عىل العلامء االجتهاد يف جتديد النظر فيام يزيل عن أمتهم وقوع 

اجلمرة والضعفة بأن يدفعوا بالليل، ويرموا  !*"قد أرخص للظُّعُن ملسو هيلع هللا ىلصاخلطر والرضر، والنبي 

بالليل، كام ثبت يف صحيح البخاري من حديث عائشة وحديث أسامء (بنتي أيب بكر) وحديث 

 ابن عمر، وحديث ابن عباس.

أم سلمة ليلة املزدلفة، فرمت  ملسو هيلع هللا ىلصوكام ثبت الدفع إىل مكة من حديث عائشة، قالت: أرسل النبي 

ط مسلم. وكل األحاديث اجلمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود بإسناد عىل رش

مل تثبت حتديد املبيت بجزء من الليل، وال تقييده بنصفه، كام  البخاري ومسلم والسننالصحيحة يف 

، ما عدا أن أسامء بنت أيب بكر قالت للذي صحيحهقيده الفقهاء بذلك. وترجم له البخاري يف 

القمر؟ قال: نعم. قالت: يُرحلها: هل غاب القمر؟ فقال: ال. فأخذت تصيل. ثم قالت: هل غاب 

ن: النساء، واحدهتا: ظعينة. )١(  الظُّعُ
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: إن رسول اهللا  أذن للظُّعن.  ملسو هيلع هللا ىلصفارحتلوا. قال: فارحتلنا، فمضت حتى رمت اجلمرة وقالت: يا بنيّ

 ومثله قاله ابن عمر، حني دفع من مزدلفة بأهله من الليل، وكلها ال تدل عىل حتديد وال تقييد.

ا بد ون دم، إذ هو نظري ما ونتيجة اجلواب عن هذا السؤال: أن حج هؤالء يعترب صحيحً

بأم سلمة ليلة النحر،  ملسو هيلع هللا ىلصأرسل النبي كام يف حديث عائشة، قالت:  ملسو هيلع هللا ىلصفعلته أُم سلمة زوج النبي 

رواه أبو داود وإسناده عىل رشط مسلم. وهو  فرمت اجلمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت.

ضة بطريق القرس جنس ما فعله هؤالء من دفعهم من مزدلفة إىل اجلمرة، ثم إىل مكة لطواف اإلفا

ا إال وسعها.  غري خمتارين، وهو غاية وسعهم، واهللا ال يكلف نفسً

كم من مرّ  وألن احلاج بعد انرصافه من عرفة يمر بمزدلفة يف طريقه، وقد قال الفقهاء: إن حُ

ه. ومثله من مرّ بمزدلفة ومل يقف هبا، ثم إن بقية مناسك  بعرفة حكمُ من وقف هبا يوم متام حجّ

ي تفعل بعد الوقوف بعرفة، مثل املبيت بمزدلفة، والرمي، وطواف اإلفاضة، كلها من احلج الت

فيها عن أُمته احلرج يف تقديم يشء عىل يشء منها، فإنه ما سئل  ملسو هيلع هللا ىلصاألمور التي رفع رسول اهللا 

ر إال قال:  م وال أُخّ دّ  .!*"»افعل وال حرج«يوم العيد عن يشء قُ

يف الدفع بالليل للظُّعن والضعفة، بدون حتديد وال  ملسو هيلع هللا ىلصوبام أهنا حصلت الرخصة من النبي 

قيد، فإن أكثر الناس يف حالة هذا الزحام الشديد قد صاروا بمثابة الظعن والضعفة، بل أشد يف 

وا، وقد قال اإلمام مالك:  وا وال تعرسِّ حالة استعامل هذه الرخصة التي قُصد هبا التسهيل، فيرسِّ

وقال اإلمام الشافعي يف أحد قوليه: إنه ليس بواجب. وقال إن املبيت بمزدلفة سنة مؤكدة. 

. وقد أسقط الفقهاء من احلنابلة اإلفصاحاإلمام أبو حنيفة: ليس عليه يشء يف تركه، قاله يف 

ورشحه من كتب احلنابلة: وليس اإلقناع  والشافعية املبيت بمزدلفة عن الرعاة والسقاة، قال يف

منى وال مزدلفة. وقيل: أهل األعذار، كاملريض، ومن له مال عىل أهل السقاة والرعاة مبيت ب

: جزم به املوفق والشارح، وابن الكشافخياف ضياعه، حكمه حكمهم يف ترك البيتوتة. قال يف 

 متيم، وهذا كله يرجع إىل كون الدين مبنيًّا عىل جلب املصالح، ودفع املضار.

 رواه البخار ومسلم عن ابن عباس. )١(
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 دم املتعة والقران هو دم نسك وليس بدم جربان

ِ ﴿ اهللا سبحانه: قال َ�َمن لَّۡم َ�ِۡد  ٱلَۡهۡدِي� ِمَن  ٱۡسَتۡيَ�َ َ�َما  ٱۡ�َجِّ إَِ�  ٱۡلُعۡمَرةِ َ�َمن َ�َمتََّع ب
يَّاٖ� ِ� 

َ
ۗ َ�ٰلَِك لَِمن ٱۡ�َجِّ فَِصَياُم ثََ�َٰثةِ � ٞ َ�ِملَةٞ ة ۡهلُهُ  َوَسۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ تِۡلَك َعَ�َ

َ
 ۥلَّۡم يَُ�ۡن أ

  .]١٩٦البقرة: [ ﴾ٱۡ�ََراِم�  ٱلَۡمۡسِجدِ  َحاِ�ِي

 طرق التخفيف من سفك دماء املناسك بمنى
ا من العقالء والرؤساء والعلامء، قد كثر حديثهم فيام يشاهدونه ويستبشعونه من  إن كثريً

ا بعضها فوق بعض وال يؤكل منها إال القليل،  كثرة سفك دماء املناسك بمنى، بحيث تبقى ركامً

 هبذه الصفة مال ضائع. ويرون أهنا

ـــــدِ يشءٌ  ـــــاعَ املج ضَ ـــــظ مُ ف  ومل حيَ
 

ــــال املضــــاع   مــــن األشــــياء كامل
 

ويتمنى أكثر الناس رصف قيمة هذا احليوان فيام هو أنفع من ذبحه من سائر أفعال اخلري، 

وما سيقوم مقامه يف الفريضة والفضيلة، مع العلم أن احليوان يف هذه السنني قد أصيب بالنقص 

ض؛ من أجل توايل اجلدب ومن أجل جفاء البادية يف عمل الرعي اللتحاق أوالدهم واالنقرا

الرعاة بالوظائف احلكومية، ووظائف الرشكات، ثم يف إرساف الناس يف ذبح احليوان وخاصة 

األغنام يف سبيل الوالئم واملآدب، وما ال سبب له إال الرتف الذي حيملهم عىل التوسع يف الذبح 

 هذه األفعال هتدد بانقراض احليوان، أو بالغالء الزائد يف ثمنه.بطرق متنوعة، و

وهذه القضية هبذه الصفة توجب عىل العلامء واحلكام حتقيق النظر يف تدارك هذا اخلطر بإزالة 

ا  الرضر وختفيفه بطرق رشعية ال تصادم النصوص اجللية، واألمر الذي يوجبه اهللا يف كتابه إجيابً

يف دفعه ورفعه، لكن قد يوجد بطريق الرشع ما خيفف هذا الوضع؛ ألن ما ال  حمتامً ال جمال للجدل

 يدرك كله ال يرتك كله، وألن مدار الرشيعة عىل جلب املصالح وتكثريها، ودرء املفاسد وتقليلها.

ولن يقع بني الناس مشكلة من مشكالت الدهر كهذه وأمثاهلا، إال ويف الرشيعة اإلسالمية 

وهُ إَِ� ﴿ اهلد من الضالل فيهاطريق حلها، وبيان  ْوِ�  ٱلرَُّسولِ َولَۡو َردُّ
ُ
ۡمرِ �َ�ٰٓ أ

َ
ِمۡنُهۡم لََعلَِمُه  ٱۡ�
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ِينَ  وأصل دماء املناسك التي تفعل بمنى، هي واجبة عىل  .]٨٣[النساء:  ﴾ِمۡنُهۡمۗ  ۥ�َۡسَت�بُِطونَهُ  ٱ�َّ

ۡو بِهِ َ�َمن َ�َن ِمنُ�م ﴿ املتمتع والقارن يف قوله سبحانه:
َ
رِ�ًضا أ ِسهِ  ۦٓ مَّ

ۡ
أ ٗذى ّمِن رَّ

َ
فَفِۡديَةٞ ّمِن  ۦأ

وۡ  ِصَيا�ٍ 
َ
ِ  أ ِمنُتۡم َ�َمن َ�َمتََّع ب

َ
ۡو �ُُسٖك� فَإَِذآ أ

َ
َ�َمن  ٱلَۡهۡدِي� ِمَن  ٱۡسَتۡيَ�َ َ�َما  ٱۡ�َجِّ إَِ�  ٱۡلُعۡمَرةِ َصَدَقٍة أ

يَّاٖ� ِ� 
َ
ۗ َ�ٰلَِك لَِمنوَ  ٱۡ�َجِّ لَّۡم َ�ِۡد فَِصَياُم ثََ�َٰثةِ � ٞ َ�ِمَلةٞ ة لَّۡم يَُ�ۡن  َسۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ تِۡلَك َعَ�َ

ۡهلُهُ 
َ
واهللا سبحانه ال يوجب شيئًا من الواجبات، إال  .]١٩٦[البقرة:  ﴾ٱۡ�ََراِم�  ٱلَۡمۡسِجدِ َحاِ�ِي  ۥأ

م شيئًا من املحرمات، إال ومرضته وا ضحة ومـصلحته راجحة ومنفعته واضحة، وال حيرّ

 ومفسدته راجحة.
لكن هذه احلكمة يف فعل هذا اليشء الواجب قد ختفى أحيانًا يف وقت، وتظهر يف أوقات، 

والدهر أبو العجب، وما يشعرين أن يأيت عىل الناس زمان يتمنون فيه رائحة اللحم وال جيدونه، 

ن تبقى مركومة ثم إن ما يستبشعه الناس يف هذا الزمان، من كون ذبائح األغنام وسائر احليوا

ا توجبه: أحدها فمن كثرة احلجاج الذين ال حيىص عددهم،  بعضها فوق بعض، فإن له أسبابً

م به حجه،  ا يتمّ والذي ال يوجد ملثله نظري يف سائر األزمان، وكل شخص يعتقد أن عليه نسكً

نه ال جيب وإن مل يكن واجبًا عليه بحكم الرشع، كاحلاج املفرد الذي ليس بقارن، وال متمتع، فإ

 عليه دم نسك.

: حرص الذبح والذبائح يف مكان خمصوص بمنى، وحمصور بالشبك، بحيث ال واألمر الثاين

يسمح ألي شخص بأن خيرج منه ذبيحته حتى يذبحها ويسلخ عنها جلدها وفرثها ودمها. مع 

خ العلم أن مرصع الذبح خماضته من الدم والفرث يشق الوقوف فيه، فضال عن اجللوس والسل

والتنظيف، يتطلب مدة ال تقل عن نصف ساعة أو قريب منها، هلذا صار الفضالء وأكثر الناس 

يوكلون عىل ذبح نسكهم وال يتمكنون من قبضها وال األكل منها إال من قبيل الندور، فتبقى 

 الذبائح بحاهلا، وأكثر الناس ال يتحصلون عىل اللحم يف يوم العيد.
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وحة واملركومة عىل الناس، ملا وسع اخلمسني من احلاج ذبيحة فلو وزعت هذه األغنام املذب

واحدة، لقلة الذبائح بالنسبة إىل كثرة احلاج. ثم إنه ال يقدح يف صحتها بقاؤها بحاهلا وعدم 

ب لرب العاملني.  االنتفاع هبا، إذ هي من القرابني التي تقرّ

بوا القرابني من األغنام أو البق ر نزلت عليها نار من السامء وكانت األمم قبلنا متى قرّ

ِينَ ﴿ فتحرقها، كام حكى اهللا سبحانه يف كتابه عن ْ إِنَّ  ٱ�َّ َ قَالُٓوا �َّ نُۡؤِمَن لَِرُسوٍل  ٱ�َّ
َ
� ٓ َعِهَد إَِ�َۡنا

ُ�لُُه 
ۡ
تِيََنا بُِقۡرَ�اٖن تَأ

ۡ
ٰ يَأ ۗ َح�َّ عام حجة الوداع مائة  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أهد النبي  .]١٨٣آل عمران: [ ﴾ٱ�َّاُر

ا وستني بيده، عدد عمره الرشيف، وكن يزدلفن بني يديه  -أي ناقة  -دنة ب أي تربك  -نحر ثالثً

 ووكل عليًّا فنحر ما تبقى، وكام أنه ملا بعث اهلدي إىل الكعبة أمر سائقيها  -الناقة قبل األخر

 متى عطب يشء منها بأن ينحره ويرتكه، وال يأكل هو ورفقته شيئًا منه.

 ح النسك بمنى يتحقق بأمور رشعيةالتخفيف من ذب

 أحدها: اإلحرام باإلفراد باحلج

فبام أن مدن اململكة العربية السعودية وما جاورها من بلدان اخلليج، هم بالعادة أكثر 

احلجاج، لقرهبم من مكة، وسهولة السفر للحج عليهم، فهم دائامً يرتددون إىل احلج، وبعضهم 

 من البلدان. حيج كل عام، كأهل مكة ومن حوهلا

َ�َمن ﴿ وكلهم حيجون متمتعني، بحيث يلزم كل واحد ذبح النسك، لقول اهللا سبحانه:
 ِ ِ َ�َمتََّع ب وأكثر العامة ال يعرفون الفرق  . ]١٩٦البقرة: [ ﴾ٱلَۡهۡدِي� ِمَن  ٱۡسَتۡيَ�َ َ�َما  ٱۡ�َجِّ إَِ�  ٱۡلُعۡمَرة

 اوموا عىل فعله.بني األنساك الثالثة، وال يعرفون إال التمتع الذي د
هلذا ينبغي للعلامء وللدعاة املرشدين، بأن يأمروا هؤالء باحلج مفردين لكون اإلفراد باحلج، 

هو من األنساك املرشوعة املشهورة، وبعض العلامء يفضله عىل حج التمتع كاملك والشافعي، 

ر بن وهو قول عمر بن اخلطاب واختياره، وفعل بعض الصحابة، وقد حصل النزاع بني عم

اخلطاب وابن عباس يف هذه املسألة، فكان عمر ير إفراد احلج، وتكون العمرة مستقلة عنه، ملا 
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عام حجة الوداع، فمنا من  ملسو هيلع هللا ىلصخرجنا مع رسول اهللا رو البخاري ومسلم عن عائشة، قالت: 

 -أهلّ بعمرة، ومنا من أهلّ بحج وعمرة، ومنا من أهلّ بحج، فأما الذين أهلّوا بعمرة؛ فحلوا 

وأما الذين أهلوا باحلج أو باحلج والعمرة؛ فلم حيلوا  -تعني بعد طوافهم وسعيهم وتقصريهم 

 حتى كان يوم النحر.

 وإن اإلفراد باحلج فيه مصلحة خاصة لفاعله، ومصلحة عامة جلميع الناس.

له : فإنه يسقط به دم النسك، إذ ليس عىل املفرد دم، ثم إنه يثاب عىل عمفأما املسألة اخلاصة

هبذا النسك الذي هو بمثابة السنة املهجورة غري املشهورة، فيثاب عىل تنقله إىل فعل هذه السنة، 

ع العبادات الذي ينبغي أن  وال يأثم من دعا الناس إليها، أو ألزمهم هبا؛ ألن فعلها من باب تنوّ

نّة، كام أن نة مرة، وتلك مرة، ثم إنه يستفيد العلم هبذه السُّ العلامء يستعينون عىل  يفعل هذه السَّ

حفظ العلم بالعمل به، وأكثر الغرباء ال ينوون بإحرامهم إال احلج، وال يعرفون التمتع، وال 

القران، لوال أن املطوفني يلقنوهنم ذلك. وليس يف اإلهالل هبذا النسك ما يشق، ما عدا أنه يبقى 

فيطوف طواف الفرض،  عىل إحرامه حتى يرجع من عرفة ويرمي اجلمرة، ثم يفيض إىل مكة،

 ويسعى إن مل يكن سعى طواف القدوم.

لكن أكثر احلجاج من أنحاء اململكة العربية السعودية وما جاورها من البلدان، إنام يقدمون 

مكة يف اليوم اخلامس والسادس والسابع وبعضهم ال يقدم إال يف اليوم التاسع، فيتوجه إىل عرفة، 

ا، ثم وبعد رجوعه منها ورميه للجامر ي فيض إىل مكة، ويطوف طواف الفرض، ويسعى سبعً

حيلق رأسه أو يقرص. وبذلك يتم حجه، وليس عليه دم نسك. ومثل هؤالء ال يشق عليهم 

 استدامة إحرامهم، لقرص املدة.

: فإهنم يستفيدون توفري احليوان عن التوسع يف هلكته، وبذلك أما املصلحة جلميع الناس

 شاعة.خيف ما يشاهده الناس من ب



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٣٤

بجعل احلجة بالنوبة والتوزيع؛  -حرسها اهللا  -وكنا نتمنى أن لو صدر األمر من احلكومة 

ليخف هذا الضغط عىل الناس، ثم إن املفرد للحج يف إمكانه إدراك العمرة يف أي وقت يريدها، 

 حتى ولو بعد فراغه من أعامل احلج.

 نسك.وهبذا يسقط عن الناس اليشء الكثري مما يتعلق بذبح ال

حرسها اهللا  -من مقتضيات ختفيف ذبح النسك بمنى: هو أن احلكومة السعودية  األمر الثاين

تسافر إىل مكة يف موسم احلج، ويف أشهر احلج، ومعها مجيع أتباعها، وسائر املتعلقني بأعامهلا،  -

م قد حجوا من كل األمراء والوزراء والقضاة والعلامء واملوظفني وسائر األرسة املالكة، وأكثره

 مخسني حجة، وأربعني، واعتمروا مثل ذلك.

وغاية قصد اجلميع، هو تنظيم أمر احلاج ومحايتهم ورعايتهم وترتيب ما يلزم بشأهنم، ثم 

مالقاة العظامء من الغرباء، والتخاطب معهم بام يلزم من شأن اجلميع، فهذا هو السبب األعظم 

 يف سفرهم إىل مكة، وشهودهم ملوسم احلج.

هؤالء ينبغي أن يؤمروا بدخول مكة بثياهبم بدون إحرام؛ لكوهنم مل يقصدوا احلج  فكل

أصالً، وإنام دخلوا مكة للحاجة. وال يلزم كل من دخل مكة حلاجته أن حيرم، وإنام رشع اإلحرام 

 يف حق من أراد احلج أو العمرة.

بثياهبم غري حمرمني، ثم إنه ال مانع هلؤالء عند خروج الناس إىل عرفات بأن خيرجوا معهم 

وال بأس بذلك، أو يقعدوا يف بيوهتم حتى يرجع احلاج إليهم، وإن أرادوا أن حيرموا باحلج 

فعلوا، ويكون حكمهم كحكم حارضي املسجد احلرام، أي كأهل مكة، وال يلزمهم ذبح نسك. 

 أشبه املرتددين إىل مكة، فكل هؤالء يسقط عنهم دم النسك.

ا، مما عسى  األمر الثالث أن خيفف من ذبح النسك بمنى:هو أن احلاج متى دخل مكة متمتعً

أو قارنًا، فطاف بالبيت وسعى بني الصفا واملروة، وحلق رأسه أو قرصه، ثم حل من إحرامه 

ولبس ثيابه، ثم بدا له بعد ذلك أن يسافر إىل املدينة أو إىل جدة أو إىل الطائف، وفعالً أنشأ السفر 
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إىل يشء من هذه البلدان، ثم رجع بمن معه إىل مكة، فإن هؤالء يسقط  فيام تقرص فيه الصالة

 عنهم دم املتعة والقران يف ظاهر مذهب احلنابلة، قال ناظم املفردات:

ـــ ـــافة القص ـــفارـمس ـــذي األس  ر ل
 

ـــــتامر  ـــــج واالع ـــــنام احل ـــــا بي  م
 

ـــــــــران ـــــــــة والق ـــــــــه دم املتع  ب
 

 ســــــقوطه فواضــــــح الربهــــــان 
 

ق عىل حالة إحرامه باحلج والعمرة يف سفرة واحدة، وبعمل وعلّلوا هذا السقوط بأنه مل يب

واحد، حيث أدخل عليها سفرة ثانية، فتغري احلكم من وجوب دم النسك إىل سقوطه. 

والصحيح عدم سقوط دم املتعة والقران بمثل هذا السفر لعدم ثبات ما يدل عىل سقوطه، 

حجه وعمرته، كام أبيح له الرتفه باجلامع  ولكونه من جنس الرتفه الذي أبيح للمتمتع فعله فيام بني

ا لألئمة  والطيب وسائر حمظورات اإلحرام، وهذا هو الصحيح بمقتىض الدليل والربهان وفاقً

 الثالثة، واهللا أعلم.

: أن هذه الذبائح املركومة واملرتوكة، بحيث مل يبق ألهلها رغبة فيها، فإهنا مباحة األمر الرابع

ا منها، أو باع شيئًا منها، كام لو عملوا التصنيع جلعلها يف علب، ثم بيعها ملن أخذها، أو أخذ شيئً 

 عىل الناس، لكوهنا من املال املرتوك املباح ملن أخذه.

أي  -وسميت األيام الثالثة بعد العيد بأيام الترشيق، لكون الناس يرشقون اللحم فيها 

يف أول  ملسو هيلع هللا ىلصوس. وقد هنى رسول اهللا كام سمي أوسط أيام الترشيق بيوم الرؤ -ينرشونه بالشمس 

اإلسالم عن ادخار حلوم األضاحي فوق ثالثة أيام، قيل: من أجل الدافّة؛ أي الفقراء من أهل 

دون من هذه اللحوم إىل أهلهم  اليمن، ثم إنه رخص بعد ذلك يف ادخارها، فكان الصحابة يتزوّ

 وصحبه وسلم.باملدينة، واهللا أعلم. وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله 

 جواز رمي اجلامر أيام الترشيق قبل الزوال

راحلته، فجعلوا يسألونه، فام سئل عن يشء قدم وال أخر إال قال:  ملسو هيلع هللا ىلصثم ركب رسول اهللا 

. فرفع احلرج عن الناس يف مجيع ما قدموه أو أخروه من بقية مناسك احلج، حتى »افعل وال حرج«
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. فقال:  عن  الصحيحني. وهذا احلديث يف »افعل وال حرج«سأله رجل قال: رميت بعدما أمسيتُ

ابن عباس، وهو نص رصيح يف جواز تقديم رمي اجلامر قبل الزوال، أو تأخريها عن هذا الوقت، 

فيجوز رميها يف أية ساعة شاء، من ليل أو هنار، أشبه النحر واحللق، وأشبه طواف اإلفاضة الذي 

يف يوم العيد ضحى بعد ما أكلوا من حلم وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصهو ركن احلج، فقد طاف رسول اهللا 

 هدهيم، ورشبوا من مرقه.

ثم قال العلامء بجواز التوسعة يف فعله، وأنه يطوف يف أية ساعة شاء، من ليل أو هنار من يوم 

 العيد، أو سائر أيام الترشيق.

، فال أدري ما الذي جعلهم يتشددون يف عدم جواز رمي اجلامر قبل الزوال يف أيام الترشيق

إذا رميتم وحلقتم فقد حل ل�م الطيب و� «وهو عمل يقع بعد التحلل األول، وفيه حديث: 

وإذا طاف طواف اإلفاضة فقد  رواه اإلمام أمحد، وأبو داود من حديث عائشة. »يشء إال النساء

حتلل التحلل الثاين، بحيث يباح له كل ما يفعله من سائر املباحات، من الطيب واجلامع وغري 

ا: إنه لو أخر رمي اجلامر كلها حتى اإلقناعولو مات حلكم بتامم حجه. قاله يف  ذلك، . وقال أيضً

مجرة العقبة يوم العيد، ثم رماها كلها يف اليوم الثالث أجزأه ذلك أداءً العتبار أن أيام منى 

 كالوقت الواحد، وهذا ظاهر مذهب احلنابلة والشافعية، لكونه قد وقع التسهيل والتيسري من

يف بقية واجبات احلج التي تفعل يوم العيد وأيام الترشيق، حيث إنه مل يسأل عن يشء  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 وقد أحسن من انتهى إىل ما سمع. »افعل وال حرج«من التقديم والتأخري إال قال: 

أن يبيت بمكة ليايل منى من أجل سقاية احلاج، فأذن  ملسو هيلع هللا ىلصمن ذلك أن العباس استأذن النبي 

ا عن له يف ذلك، ومل  يأمره باستنابة من يرمي بدله، كام أنه رخص لرعاة اإلبل يف البيتوتة بعيدً

منى، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، وبعد الغد، ليوم النفر، وقِسْ عليه كل من خياف عىل 

 نفسه وماله. واهللا أعلم.
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ن ال يستطيع الوصول  إىل موضع اجلامر بدون استنابة سقوط الرمي عمّ

ما نهيت�م عنه فاجتنبوه، وما أمرت�م به فأتوا منه ما «: ملسو هيلع هللا ىلصيف هذا هو قول النبي  إن األصل

فكام أن واجبات الصالة تسقط عمن ال يستطيعها، فكذلك واجبات احلج فإهنا  !*"»استطعتم

تسقط عمن ال يستطيعها؛ ألن واجبات الصالة آكد من واجبات احلج، حيث إن واجبات 

ها بدون عذر بطلت صالته، بخالف واجبات احلج، فإنه لو تعمد الصالة لو تعمد ترك واجب من

 ترك واجب بدون عذر مل يبطل حجه، وإنام عليه دم.

ومتى كان أصل فرض احلج يسقط عمن ال يستطيعه بنص القرآن، فام بالك بسقوط 

الواجب املعجوز عنه، إذ هو أوىل بالسقوط بدون استنابة، وليس عندنا ما يثبت االستنابة يف 

 واجبات احلج عند العجز عنها.

هلذا أفتينا ضعاف األجسام وكبار األسنان واملصابني باملرض من رجال ونساء الذين ال 

يستطيعون الوصول إىل اجلامر، بأن الرمي يسقط عنهم بدون استنابة وال دم، كام أن أصل احلج 

مي عمن ال يستطيعه، إذ يسقط عمن ال يستطيعه سقوطًا كليًّا بنص القرآن، فام بالك بسقوط الر

طواف الوداع عن احلائض بدون استنابة،  ملسو هيلع هللا ىلصهو من باب األوىل واألحر، وقد أسقط النبي 

ه الفقهاء من واجبات احلج، وهذا واضح جيل ال جمال للجدل يف مثله، إذ ليس عندنا ما  وقد عدّ

 يثبت صحة التوكيل يف سائر واجبات احلج أو مستحباته.

من حلم هديه، ورشب من مرقه، دفع إىل مكة ومعه أصحابه، فطاف  ملسو هيلع هللا ىلصفلام أكل رسول اهللا 

هبا طواف احلج، ومل يثبت عنه أنه سعى، بل اكتفى بسعي القدوم عن احلج والعمرة؛ لكون 

القارن يكفيه سعي واحد عن احلج والعمرة، واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية، والعالمة ابن 

حجه وعمرته، كالقارن، إذ مها يف احلكم سواء، وهذا  القيم، أن املتمتع يكفيه سعي واحد عن

 .هريرة أيب عن ومسلم البخاري رواه)١(
                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٣٨

ى بسعي  !*"»دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة«: ملسو هيلع هللا ىلصمعنى قول النبي  إذ الدخول هو أن يُكتفَ

أحدمها عن اآلخر. وهذا هو ما فعله الصحابة الذين حلوا من إحرامهم بعد سعي العمرة، ثم 

 ملسو هيلع هللا ىلصدوا السعي اكتفاء بسعي العمرة، فاكتفاء الرسول طواف اإلفاضة فلم يعي ملسو هيلع هللا ىلصطافوا مع النبي 

بسعي واحد عن حجه وعمرته، هو أمر مسلَّم ال خالف فيه، لكونه قارنًا، والصحابة الذين حلوا 

من إحرامهم بعد سعي العمرة مل يثبت ختلفهم عنه، الستئناف سعي ثان حلجهم، وبذلك تظهر 

 وكونه يُكتفى بطواف أحدمها وسعيه عن اآلخر. فائدة دخول العمرة يف احلج إىل يوم القيامة،

 االكتفاء بسعي واحد يف حق القارن واملتمتع يف احلج
ونحن ال نشك يف صحة حج من اكتفى بسعي واحد عن حجه وعمرته يف حج التمتع، 

كالقارن عىل حد سواء، كام هو فعل الصحابة، واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية، والعالمة ابن 

ا من أهل العلم الذين مل يفقهوا يف املسألة حق القيم، وبام  أننا نخشى أن يلقى هذا احلاج أحدً

الفقه، فيقول له: بطل حجك. فيعود بالالئمة عىل نفسه، وعىل من أفتاه، هلذا فإن األحوط يف حق 

هذا أن يسعى مع طواف اإلفاضة حتى يكون مطمئنًّا من الالئمة، مع العلم بأننا ال نشك يف 

 من اقترص عىل سعي واحد. واهللا أعلم. صحة حج

انزعوا يا ب� عبد املطلب، فلوال أن يغلب�م انلاس ىلع «زمزم وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصثم أتى رسول اهللا 

ا فرشب منه وهو قائم، وصىل بالناس الظهر باملسجد  .!+"»سقايت�م ل�عت مع�م فناولوه دلوً

ا. وملّا فرغ من صالته قال:   .!,"»وا؛ فإنا قوم سفريا أهل مكة، أتم«احلرام قرصً

م وال  ملسو هيلع هللا ىلصويف اليوم الثاين جلس رسول اهللا  دّ للناس، وجعلوا يسألونه. فام سئل عن يشء قُ

ر إال قال:  . حتى إذا زالت الشمس، وقام الناس معه يتبعونه أتى اجلمرة »افعل وال حرج«أُخّ

 .رواه مسلم عن جابر بن عبد اهللا )١(

 .أخرجه مسلم من حديث جابر )٢(

 .أخرجه مالك من حديث عمر بن اخلطاب )٣(

                                                            



 ٣٩  هللا احلرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

يرفع يديه يدعو  األوىل، فرماها بسبع حصيات، يكرب عند كل حصاة، ثم أسهل يف الوادي، وأخذ

ويترضع طويالً والناس صفوف خلفه يدعون ويترضعون، ثم أتى اجلمرة الوسطى، ففعل مثل 

ذلك، ثم أتى مجرة العقبة، فرماها ومل يقف عندها، قيل: لضيق املكان. ثم انرصف بالناس، وصىل 

ا من غري مجع.  هبم صالة الظهر بمسجد اخلَيْف من منى، فصىل هبم ركعتني قرصً

 دي رسول اهللا أنه كان يقرص الصالة بمنى وال جيمعمن ه

فظ عن رسول اهللا  منذ دخل مكة إىل أن خرج منها أنه مجع بني الصالتني، إال يف  ملسو هيلع هللا ىلصومل حيُ

عرفة، مجع بني الظهر والعرص مجع تقديم؛ التصال الوقوف، ويف مزدلفة مجع بني املغرب 

من حدثكم أن وال جيمع، قال ابن مسعود:  والعشاء مجع تأخري، وما عدا ذلك، فإنه يقرص الصالة

ولعل السبب يف تأخريه رمي اجلامر إىل الزوال؛  .كان جيمع يف منى فقد كذب عليه ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

ا للرمي وللصالة يف مسجد اخلَيْف، ليكون أسمح وأيرس  ا واحدً أنه يريد أن خيرج بالناس خمرجً

 هلم.

اجلمرة حتى تزول الشمس. حتى يكون فيه  أنه قال: ال ترموا ملسو هيلع هللا ىلصومل يثبت عن رسول اهللا 

فإن مناسكه تشمل: األركان،  .!*"»خذوا ع� مناسك�م«حجة ملن حدده. وأما قوله: 

والواجبات، واملستحبات. وأما حتديد الفقهاء للرمي أيام الترشيق بام بني الزوال إىل الغروب فإنه 

لكون اجلمع كثري وزمن الرمي قصري حتديد خال من الدليل، وقد أوقع الناس يف احلرج والضيق، 

ا عنده، والنبي  قد بنيّ للناس ما  ملسو هيلع هللا ىلصوحوض املرمى صغري، وصار الناس يطأ بعضهم بعضً

حيتاجون إليه. فام سئل عن يشء من التقديم والتأخري فيام يفعلونه يف يوم العيد وأيام الترشيق إال 

تقديم والتأخري، فلو كان يوجد ، فنفى وقوع احلرج عن كل يشء من ال»افعل وال حرج « قال: 

للناس بنص جيل قطعي الرواية  ملسو هيلع هللا ىلصيف أيام الترشيق وقت هني غري قابل للرمي؛ لبينه النبي 

والداللة، إذ ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة إليه. واحلالة اآلن، ويف هذا الزمان، هي حالة 

 .أخرجه البيهقي يف الكرب من حديث جابر )١(
                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٤٠

ن حرج ومشقة ورضورة، توجب عىل العلامء إعادة النظر فيام يز يل عن أُمتهم هذا الرضر، ويؤمِّ

الناس من خماوف الوقوع يف هذا اخلطر احلاصل من شدة الزحام والسقوط حتت األقدام، حتى 

صاروا حيصون وفيات الزحام كل عام، إذ هو من باب تكليف ما ال يستطاع، وال يلزم برتكه مع 

ا لسقوطه للعجز عنه،  ا العجز عنه دم، وصار احلكم بلزومه مستلزمً واهللا سبحانه ال يكلف نفسً

 إال وسعها.

ا  إذا شئت أن تُعىصَ وإن كنت قـادرً
 

رْ بالذي ال يُسـتطاع مـن األمـر   فمُ
 

 املبيت بمنى

ْ ۞وَ  ﴿ وقد عدّ الفقهاء املبيت بمنى من واجبات احلج، وقد أنزل اهللا فيه: َ  ٱۡذُكُروا يَّاٖ�  ٱ�َّ
َ
� ٓ�ِ

َل ِ� يَ  ۡعُدوَ�ٰٖت� َ�َمن َ�َعجَّ َر فََ�ٓ إِۡ�َم َعلَۡيهِ� لَِمِن مَّ خَّ
َ
� ۡوَمۡ�ِ فََ�ٓ إِۡ�َم َعلَۡيهِ َوَمن تَأ ٰ�َ  ﴾ٱ�َّ

أيام الترش�ق أيام أ�ل «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصفاأليام املعدودات هي أيام الترشيق، والنبي  .]٢٠٣[البقرة:

اف يف وأيام الترشيق هي ثالثة أيام بعد العيد، فمن تعجل باالنرص !*"»ورشب وذكر هللا عز وجل

اليوم الثاين فال إثم عليه، وإنام وجب املبيت بمنى من أجل تكميل بقية احلج الذي يفعل فيها، من 

الرمي والنحر واحللق، ولكن متى ضاقت منى بالناس فإنه من اجلائز أن ينزلوا بام جاورها من 

ر بقدرها، وإذا ضاق األمر ات سع، واملشقة أرض مزدلفة، أو عرفة أو حمرس، لكوهنا رضورة تقدّ

وألن ما جاور اليشء  ،!+"»إذا أمرت�م بأمر فأتوا منه ما استطعتم«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصجتلب التيسري، والنبي 

يعطَى حكمه، أشبه املسجد احلرام حيث أدخل فيه كثري من البيوت بام اشتملت عليه من املرافق 

ضيلة، ومثله الوقوف واملنافع، وصار حكمها حكم املسجد احلرام، ويلتحق الزائد باملزيد يف الف

 -وقفت ههنا، وعرفة لكها موقف، و�رت ههنا وم� لكها منحر، ومجع «: ملسو هيلع هللا ىلصبعرفة؛ فقد قال النبي

 .رواه مسلم عن نبيشة اهلذيل )١(

 من حديث رواه البخاري ومسلم.  )٢(

                                                            



 ٤١  هللا احلرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

للناس يف مواقفهم، فمتى ضاق املوقف بالناس  ملسو هيلع هللا ىلصفوسع النبي  .!*"»لكها موقف -أي مزدلفة 

كام أن يف  جاز الوقوف بام جاوره، كام جازت الصالة يف الطرق عند مضيق الناس وزمحتهم،

إحد الروايتني عن أمحد أن املبيت بمنى سنة وال دم يف تركه، اختارها عبد العزيز صاحب 

 .اإلفصاحالشافعي، وهي مذهب أيب حنيفة، قاله يف 
وأصحابه يف اليوم الثالث دفعوا إىل مكة، ونزل باألبطح حتى باتوا هبا.  ملسو هيلع هللا ىلصثم إن رسول اهللا 

ح سنة. فقالت عائشة: إنام نزل باألبطح ليكون أسمح فقال بعض الناس: إن النزول باألبط

إىل املسجد احلرام، فطاف طواف الوداع، وقيل له:  ملسو هيلع هللا ىلصخلروجه. ويف آخر الليل دفع رسول اهللا 

فلتنفر «قالوا: نعم. قال:  »أحا�ستنا �؟ هل طافت طواف اإلفاضة؟«إن صفية قد حاضت. فقال: 

 واف الوداع، وال االستنابة فيه لسقوطه عنها.فدل عىل أنه ال جيب عىل احلائض ط !+"»إذن

قالت:  ،!,"»تلطف و� راكبة«ثم قيل له: إن أُم سلمة شاكية ال تستطيع الطواف، فقال: 

يصيل بالناس صالة الفجر، ويقرأ فيها بالطور،  ملسو هيلع هللا ىلصفطفتُ عىل بعري من وراء الناس، ورسول اهللا 

  املدينة.إىل ملسو هيلع هللا ىلصفام رأيت أحسن قراءة منه. ثم سافر رسول اهللا 

 هل األفضل للحاج أن يبدأ باملدينة قبل مكة أو بمكة قبل املدينة؟

: أنه ال مشاحة يف ذلك، وبداءته جيعل املدينة هي طريقه إىل مكة أفضل من إنشائه واجلواب

رم عندما يتوجه إىل مكة من موضع ما حيرم منه أهل املدينة،  السفر إىل القرب. وجيب عليه أن حيُ

ميقات أهل «: ملسو هيلع هللا ىلصيت للبلدان هي ألهلها، وملن مرّ عليها من غريهم، فقول النبي لكون املواق

املدينة ذو احلليفة، وميقات أهل الشام اجلحفة، وميقات أهل �د قرن املنازل، وميقات أهل ايلمن 

 بيهقي يف الكرب من حديث جابر.أخرجه ال )١(

 .أخرجه البيهقي يف الكرب من حديث عائشة )٢(

 .أخرجه البخاري من حديث أم سلمة )٣(

                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٤٢

متفق عليه من  »هن هلن وملن أىت عليهن من غ� أهلهن من أراد احلج والعمرة«. ثم قال: »يلملم

 بن عباس.حديث ا

كام قال  ملسو هيلع هللا ىلصوتعيينه املواقيت ألهل هذه البلدان قبل إسالم أهلها هي من معجزات نبوته 

 الناظم:

ــــا ــــزات نبين ــــن معج ــــا م  وتعيينه
 

د  ـــدّ ـــتح املع ـــل ف ـــن قب ـــه م  لتعيين
 

صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد «: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال النبي 

 .!*"»أفضل من صالة يف مسجدي هذا بمائة صالة احلرام، وصالة يف املسجد احلرام

حلصول املضاعفة  ملسو هيلع هللا ىلصيف مسجد رسول اهللا  وإنام استحب العلامء زيارة املدينة ألجل الصالة

بالصالة فيه، ومشاهدة آثاره، لكنه يستحب للحاج متى وصل إىل املدينة ودخل املسجد النبوي 

، مع العلم أنه ال عالقة لزيارة املدينة يف وقرب صاحبيه ويسلّم عليهم ملسو هيلع هللا ىلصأن يزور قرب رسول اهللا 

 حديث مكذوبفإنه  »من حج ولم يزر� فقد جفا�«احلج، بل احلج صحيح بدوهنا. وأما حديث 

ال تتخذوا «: ملسو هيلع هللا ىلصبتحقيق علامء احلديث، بل احلديث الصحيح هو قول النبي  ملسو هيلع هللا ىلصعىل رسول اهللا 

 -أي تهجرونها من فعل نوافل الصالة فيها  -وال بيوت�م قبوًرا  -أي تعتادون �يئه  -قربي عيًدا 
وا يلعَّ فإن صالت�م تبلغ� أين كنتم

ّ
 .!+"»وصل

 ملسو هيلع هللا ىلصوعن عيل بن احلسني ريض اهللا عنه أنه رأ رجالً جييء إىل فرجة كانت عند قرب النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلصفيدخل فيها ويدعو، فنهاه. قال: أال أحدثك حديثًا سمعته من أيب عن جدي عن رسول اهللا 

وا يلّع فإن �سليم�م يلبلغ� أين «أنه قال: 
ّ
ال تتخذوا قربي عيًدا، وال بيوت�م قبوًرا، وصل

ح بجدار احلجرة والشبابيك، فكل هذا يعد  ،!,"»كنتم فال معنى هلذا الزحام عند القرب، وال التمسّ

يف مشارق  ملسو هيلع هللا ىلص، فالذي يصيل ويسلّم عىل رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصمن الغلوّ الذي هنى عنه رسول اهللا 

رهبا، والذي يصيل ويسلّم عليه عند حافة قربه، مها يف التبليغ سواء. وليس الذي األرض ومغا

 أخرجه مسلم عن ابن عباس. )١(

 .أخرجه اإلمام أمحد وصححه ابن حبان من حديث ابن الزبري )٢(

 .وأخرجه اإلمام أمحد »ال جتعلوا قربي عيًدا«رواية أيب داود:  )٣(

                                                            



 ٤٣  هللا احلرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

يصيل ويسلّم عليه عند جانب قربه بأفضل من الذي يصيل عليه يف بيته، أو يف مسجد قومه، أو يف 

ا يبلغونه سالم أمته. ل مالئكة كرامً  أي بقعة من مشارق األرض ومغارهبا؛ ألن اهللا وكّ

نقول يف صالتنا: السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهللا وبركاته. وعلّم الرسول وقد أمرنا بأن 

وا يلعَّ واجتهدوا يف ادلاعء، قولوا: ا� صل ىلع �مد وىلع «أصحابه كيفية الصالة عليه، فقال: 
ّ
صل

وهذه هي أفضل  !*"»آل �مد، و�ارك ىلع �مد كما بار�ت ىلع إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد �يد

ا� رّب «. وكام أمرنا بعد إجابتنا لنداء الصالة بأن نقول: ملسو هيلع هللا ىلصصيغة يف صفة الصالة عىل النبي 

هذه ادلعوة اتلامة، والصالة القائمة، آت �مًدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاًما �موًدا اذلي 
ال يُدعى  وهذا كله محاية منه جلناب التوحيد، وسد لطرق الرشك؛ ألن الذي يُدعى له !+"»وعدته

 من دون اهللا.

ة صىل  ملسو هيلع هللا ىلصوالصالة عىل النبي  هي من أفضل الطاعات، وأجلّ القربات، ومن صىل عليه مرّ

ا َ إِنَّ ﴿ اهللا عليه هبا عرشً ۚ يَُصلُّوَن َ�َ  ۥَوَمَ�ٰٓ�َِكَتهُ  ٱ�َّ ِ َها  ٱ�َِّ�ّ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ َعلَۡيهِ  ٱ�َّ ْ َصلُّوا َءاَمُنوا

  .]٥٦[األحزاب:  ﴾٥٦ا وََسّلُِمواْ �َۡسلِيمً 
، «وقال:  !,"»أ�رثوا يلعَّ من الصالة، فإن صالت�م معروضة يلعَّ «قال: ملسو هيلع هللا ىلص والنبي  وا يلعَّ

ّ
صل

 .!-"»فإن صالت�م تبلغ� أين كنتم

فمحبة الرسول الطبيعية ال تغني عن حمبته الدينية. فاملحبة الصادقة توجب طاعته فيام أمر، 

 عنه هنى وزجر، وأال يعبد اهللا إال بام رشع ال بمجرد اهلو والبدع.وتصديقه فيام أخرب، واجتناب ما 

 .رواه اإلمام أمحد يف مسنده، والنسائي وابن سعد والبغوي والباوردي والطرباين )١(

 .أخرجه البخاري عن جابر )٢(

 .رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أوس بن أوس )٣(

 رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أيب هريرة. )٤(

                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٤٤

َ قُۡل إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن ﴿ :وهذا معنى قوله تعاىل ُ ُ�ۡبِۡبُ�ُم  ٱتَّبُِعوِ� فَ  ٱ�َّ َوَ�ۡغفِۡر َلُ�ۡم  ٱ�َّ
أمري، حيببكم فمعناه بالضبط: إن كنتم حتبوين: فاتبعوين، وأطيعوا  ،]٣١[آل عمران:  ﴾ُذنُوَ�ُ�مۚۡ 

 اهللا، ويغفر لكم ذنوبكم.
فمن البدع: كون بعض الناس باملدينة متى سلّموا من صالة الفرض نفروا وقاموا إىل القرب 

ه اإلمام مالك بدعة؛ ألنه ليس من عادة الصحابة، وال ملسو هيلع هللا ىلصيسلّمون عىل رسول اهللا  ، وقد عدّ

ه يف صالهتم، حيث يقولون: السلف الصالح أهنم يفعلون ذلك، وإنام يكتفون بتسليمهم علي

، وهذا السالم هبذه الصفة كافية، ولن يضيع عند اهللا، »السالم عليك أيها انليب ورمحة اهللا و�ر�ته«

 .ملسو هيلع هللا ىلصوال عند نبيّه وحبيبه حممد 

كأن يقولوا: يا حممد اشفع يل، يا حممد  ملسو هيلع هللا ىلصوأعظم من هذا دعاؤهم واستغاثتهم برسول اهللا 

 من املهالك. ومثله قول بعضهم:أنقذين، يا حممد أنقذ أُمتك 

ــن ألــوذ بــه  يــا أكــرم اخللــق مــا يل مَ
 

 سواك عند نـزول احلـادث العمـم 
 

ِ ﴿ فهذا كله يُعد من الرشك األكرب الذي ال يغفر يَ�ٰنِ َوَمن يَۡ�ُفۡر ب  ﴾ۥَ�َقۡد َحبَِط َ�َملُهُ  ٱۡ�ِ
ِ  ۥإِنَّهُ ﴿ .]٥املائدة: [ ِ َمن �ُۡ�ِۡك ب َم  ٱ�َّ ُ َ�َقۡد َحرَّ َوٮُٰه  ٱۡ�َنَّةَ َعلَۡيهِ  ٱ�َّ

ۡ
ٰلِِمَ� ِمۡن ٱ�َّ َوَمأ ۖ َوَما لِل�َّ اُر

نَصارٖ 
َ
وكل من دعا  ،!*"»ا� ال جتعل قربي وثًنا يُعبد«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي . ]٧٢املائدة: [ ﴾٧٢أ

 الرسول واستغاث به فقد عبده؛ ألن الدعاء من العبادة.
لّ ممن يدعو من دو ن يَۡدُعواْ ﴿ ن اهللا، فقال سبحانه:وأخرب سبحانه بأنه ال أَضَ َضلُّ ِممَّ

َ
َوَمۡن أ

ِ ِمن ُدوِن  �َذا ُحِ�َ  ٥َوُهۡم َعن ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُوَن  ٱۡلقَِ�َٰمةِ إَِ�ٰ يَۡوِم  ۥٓ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ  ٱ�َّ
ْ بِعَِباَدتِِهۡم َ�ٰفِرِ�َن  ٱ�َّاُس  ۡعَداٗٓء َوَ�نُوا

َ
ْ لَُهۡم أ ى اهللا دعاءهم  ،. ]٦-٥األحقاف: [ ﴾٦َ�نُوا فسمّ

ا فقد عبده. وقال: ِ َوَ� تَۡدُع ِمن ُدوِن ﴿ عبادة؛ ألن من دعا خملوقً َكۖ  ٱ�َّ َما َ� يَنَفُعَك َوَ� يَُ�ُّ

 ».يُعبد«هريرة بدون لفظ:  أخرجه مالك عن عطاء بن يسار مرسالً. وأخرجه أمحد من حديث أيب )١(
                                                            



 ٤٥  هللا احلرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

ٰلِِم�َ فَإِن َ�َعۡلَت فَإِنََّك إِٗذا ّمَِن  فأخلصوا الدعاء لربكم، وأكثروا من  .]١٠٦يونس: [ ﴾١٠٦ ٱل�َّ

  نبيكم، وأطيعوا اهللا ورسوله إن كنتم مؤمنني. واهللا أعلم.الصالة عىل

 الصدقة عىل املضطرين أفضل من حج التطوع
إن اهللا سبحانه خلق اخللق لعبادته، وأمرهم بتوحيده وطاعته. أوجب ذلك عليهم يف خاصة 

نَّ َوَما َخلَۡقُت ﴿ أنفسهم، وأن جياهدوا عليه أهلهم وأوالدهم. يقول اهللا تعاىل: �َس وَ  ٱۡ�ِ إِ�َّ  ٱۡ�ِ
�َِيَك  ٱۡ�ُبدۡ وَ ﴿ وقال: .]٥٦الذاريات: [ ﴾٥٦ِ�َۡعُبُدوِن 

ۡ
ٰ يَأ   .]٩٩احلجر: [ ﴾٩٩ ٱۡ�َِق�ُ َر�ََّك َح�َّ

فهذه العبادة التي خلق اهللا اخللق هلا، وأمرهم باالستقامة عليها واستدامة فعلها حتى يلقوا 

عات.رهبم تنقسم إىل فرائض: وهي الواجبات، وإىل ن  وافل: وهي التطوّ

: بمثابة الربح، والنوافل: بمثابة رأس املال؛ ألن اهللا فرض فرائض فال تضيعوها. فالفرائض

وال ربح إذا مل يصح رأس املال. وحكمة النوافل: أهنا يرقع هبا خلل الفرائض إن مل يكن صاحبها 

حمبة الرب للعبد، فتجعله  أمتها، كام أن الغيبة خترق الصيام واالستغفار يرقعه. وهي من أسباب

ۡوِ�َآَء ﴿ من أولياء اهللا املقربني، وحزبه املفلحني
َ
َ�ٓ إِنَّ أ

َ
� ِ  ٦٢َ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن  ٱ�َّ

ِينَ    .]٦٣-٦٢يونس: [ ﴾٦٣َءاَمُنواْ َوَ�نُواْ َ�تَُّقوَن  ٱ�َّ
اهللا عز وجل: من اعدى يل ويلًّا فقد  قال«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  صحيحه كام رو البخاري يف

آذنته باحلرب، وما تقّرب إيّل عبدي �يشء أحب إيّل ما افرتضته عليه، وال يزال عبدي يتقّرب إيّل 
بانلوافل حىت أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه اذلي �سمع به، و�رصه اذلي يبرص به، و�ده اليت يبطش 

 .!*"»عطينه، ولنئ استعاذ� ألعيذنهبها، ورجله اليت يميش بها، ولنئ سأل� أل

د بعدها  بون إىل اهللا هو املحافظة عىل الفرائض الواجبة، ثم التزوّ ب به املتقرّ فأفضل ما تقرّ

عات. وهذه التطوعات بعضها آكد من بعض؛ ألن منها ما هو مقصور النفع عىل  بنوافل التطوّ

 رواه البخار عن أيب هريرة. )١(
                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٤٦

 فاعله مثل: نوافل الصالة، ونوافل فاعله، ومنها ما هو متعدد النفع للغري. فمقصور النفع عىل

عات.  الصيام، ونوافل احلج، فال ينتفع الناس بعمل الشخص يف مثل هذه التطوّ

أما املتعدي نفعه إىل الغري فهو مثل: عمل الصدقة، والصلة، وسائر األفعال اخلريية التي 

العمل املقصور عىل ينتفع هبا الناس، وال شك أن العمل املتعدي نفعه إىل الغري، أنه أفضل من 

 النفس.

عات ما هو أصلح لقلبه، وأنفع يف وقته، فقد يصري  هلذا ينبغي لإلنسان أن يفعل من التطوّ

العمل الفاضل مفضوالً يف بعض األحيان، وكذا عكسه. من ذلك أن الصدقة عىل األقارب 

ع، سواء كان حجه عن نفسه، أو  املحتاجني، وعىل الفقراء واملضطرين، أهنا أفضل من حج التطوّ

عن والديه وأقاربه امليتني؛ لكون الصدقة تصادف من الفقري موضع حاجة وشدة فاقة، السيام 

عند قرب العيد، ويف عرش ذي احلجة التي فيها العمل الصالح أفضل من العمل يف سائر شهور 

فتقع الصدقة  السنة، فتشتد حاجة الفقري ملا يتطلبه العيد من النفقة، والكسوة له وألهله وعياله،

 باملوقع الذي حيبه اهللا؛ من تفريج كربته وقضاء حاجته.

وكل من تأمل القرآن واحلديث، فإنه جيد فيهام احلث والتحريض بفنون من التعبري، كلها 

حتفز اهلمم وتنشط األمم إىل الكرم. وقد مدح اهللا الذين ينفقون أمواهلم ابتغاء مرضاة اهللا وتثبيتًا 

ن َذا ﴿ كقوله تعاىل: -طمئنون بأن ما أنفقوه خيلف عليهم أي ي -من أنفسهم  ِيمَّ َ ُ�ۡقرُِض  ٱ�َّ  ٱ�َّ
ۚ  ۥٓ َ�ُ  ۥقَۡرًضا َحَسٗنا َ�ُيَ�ٰعَِفهُ  ۡضَعاٗ�ا َكثَِ�ٗة

َ
وهذه املضاعفة الفاخرة حاصلة  .]٢٤٥البقرة: [ ﴾أ

 للمتصدق يف الدنيا قبل اآلخرة.
ي سعة الر زق وبسطته، ونزول الربكة يف ماله، حتى يف يد ففي الدنيا: يدرك املتصدق املزكّ

ٖء َ�ُهَو ُ�ۡلُِفهُ ﴿ وارثه نَفۡقُتم ّمِن َ�ۡ
َ
ٰزِ�ِ�َ َوُهَو َخۡ�ُ  ۥۖ َوَمآ أ فلو جربتم لعرفتم،  .]٣٩سبأ: [ ﴾٣٩ ٱل�َّ

 فقد قيل: من ذاق عرف، ومن حرم انحرف.
يعاقب عىل اإلساءة وإنه ما بني أن يثاب اإلنسان عىل الصدقة والصلة واإلحسان، أو 

 والقطيعة والعصيان، إال أن يقال: فالن قد مات، وما أقرب احلياة من املامت، وكل ما هو آت آت.



 ٤٧  هللا احلرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

إن أكثر الناس يكسلون عن النفقة فيام هو من واجبهم، ويف األمر املرغب فيه يف حقهم، 

فقراء واملضطرين، فرتاهم يكسلون عن أداء الزكاة الواجبة، وعن الصدقة عىل األرحام، وعىل ال

لكنهم ينشطون عىل النفقة يف سبيل املآدب الواسعة، والوالئم اإلرسافية، وبعض الناس من 

ع وهم قد حجوا، ثم حجوا، ثم حجوا. فيرتكون  ا يف سبيل حج التطوّ رجال ونساء ينفقون أيضً

ه العمل الواجب عليهم، والفاضل يف حقهم، ويعدلون عنه إىل العمل املفضول والذي تر كُ

 أفضل من فعله، أو العمل املحرم يف نفسه.

وإنني أقول عىل سبيل النصيحة، رجاء أن تعيها أُذن واعية: إن هؤالء الذين ينفقون هذه 

النفقات، إن األفضل يف حقهم هو رصف ما ينفقون إىل الفقراء واملضطرين، ومساعدة املنكوبني، 

الطرق وبناء بيت لفقري أو رحم أو مساعدته  وتأسيس األعامل اخلريية، من بناء املساجد وإصالح

عىل ذلك؛ ألن الصدقة عىل الفقراء واملضطرين هلا وقع عظيم يف مثل هذه األيام الفاضلة، 

 وخاصة عرش ذي احلجة، التي العمل فيها أفضل من العمل يف غريها.

نه، ليعتق نفسه  يْ من ذل وإن كان أحدهم مدينًا، وجب عليه أن يرصف نفقته إىل قضاء دَ

ع باحلج  يْن واجب، والتطوّ يْن همّ بالليل وذل بالنهار، وألن الدَّ يْن، فإن الدَّ املطالبة بالدَّ

م املستحب عىل الواجب، وقد قال بعض العلامء بعدم  مستحب، أو أنه مكروه يف حقه، فال يقدّ

يْن حتى يقضيه، أو يسرتيض غريمه.  جواز حج من عليه دَ

من تقلق راحة زوجها يف مطالبته باحلج هبا، فتلجئه بإحلاحها إىل إن من النساء يف وقت احلج 

ل الديون املرهقة؛ من ختليه عن العمل الذي هو كسبه ومعيشة عياله،  احلرج واملشقة، وحتمّ

فيتحمل هذا كله يف سبيل رضاها واحلج هبا، ولعلها قد قضت فرضها، ثم حجت مرة بعد 

ة  أُخر. وهذه تعترب مأزورة غري مأجورة. فإن األفضل يف حقها هو طاعة زوجها وعدم املشقّ

ملّا حج بنسائه قال هلن:  ملسو هيلع هللا ىلصعليه، ثم اإلكثار من عبادة رهبا، فتصوم وتصيل وتتصدق. فإن النبي 

نَ اجللوس يف البيوت، فبعضهن مل تفارق بيتها ال حلج وال لغريه  !*"»هذه ثم ظهور احُلرْص « مْ زَ أي الْ

اها اهللا، منهن أم   سلمة ريض اهللا تعاىل عنهـا.حتى توفّ

 .هريرة أيب عن أمحد رواه )١(
                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٤٨

ع، لكون الصدقة من العمل  ع، هي أفضل من حج التطوّ إن الصدقة بام سينفقه يف حج التطوّ

املتعدي نفعه إىل الغري، السيام يف عرش ذي احلجة، التي فيها العمل الصالح أفضل من العمل يف 

ملا يتطلبه العيد من سائر شهور السنة، فتصادف الصدقة من الفقري موضع حاجة وشدة فاقة 

عه بحجه.  النفقة والكسوة له ولعياله، فصدقته أفضل من تطوّ

ومثله الذين يضحون لوالدهيم امليتني، فإن الصدقة عن والدهيم أفضل من ذبح األضحية، 

ا لنعمة بلوغ عيد اإلسالم،  ، شكرً فإنه ال أُضحية للميت، وإنام رشعت األضحية يف حق احليّ

اهيم، ونبينا حممد عليهام الصالة والسالم. واهللا سبحانه أمر باحلج يف آية واحدة، وتأسيًا بأبينا إبر

ة، وتكرار ذكرها هو مما  لكنه أمر بالصالة والصدقة وسائر األفعال اخلريية أكثر من ثالثامئة مرّ

 يدل عىل فضل فعلها.

الشيطان عىل إنه ما بخل أحد بنفقة واجبة يف سبيل احلق؛ من زكاة وصدقة وصلة إال سلطه 

 نفقة ما هو أكثر منها يف سبيل الباطل.

ا  وما أنفق أحد نفقة يف سبيل احلق، من زكاة وصدقة وصلة إال أخلفها اهللا عليه أضعافً

ءٖ َ�ُهَو ُ�ۡلُِفهُ ﴿ :مضاعفة. فلو جربتم لعرفتم، وصدق اهللا العظيم نَفۡقُتم ّمِن َ�ۡ
َ
َوُهَو َخۡ�ُ  ۥۖ َوَمآ أ

ٰزِ�ِ�َ  :سبأ[﴾٣٩ ٱل�َّ



 ٤٩  هللا احلرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

بلدهم، فيكثرون من الصالة، والصيام، والصدقة، ويرصفون ما سينفقونه يف حجهم إىل الفقراء 

عهم بحجهم وعمرهتم.واملساكني واملضطرين وسائر أفعال اخلري  ، فإن هذا أفضل من تطوّ

ا بعد عام أهنم  أضف إىل ذلك أن املجاورين للبلد احلرام والذين يرتددون للحج عامً

ضون لألرضار ومواقع األخطار، من تصادم السيارات وانقالهبا، ويصيب الناس الرضر  يتعرّ

طرقهم ومشاعر حجهم ويف الشديد منهم، بتضييقهم عىل الناس بسياراهتم وخيامهم ومسالك 

الطواف والسعي والصالة يف املسجد احلرام، حتى ال يكاد جيد اإلنسان مكانًا ملوضع جبهته يف 

ا بعد عام.  املسجد، وكله من شدة زمحة املجاورين للبلد احلرام، والذين يرتددون إىل احلج عامً

أن خيلوا املطاف للحجاج وكان أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه يأمر أهل مكة ب

 الغرباء. فاحتساب التوسعة عىل الناس يف مثل هذا الزمان فيه فضل، ولفاعله أجر.

وإنني أنصح كبار األسنان وضعاف األجسام من رجال ونساء، متى قضوا فرضهم بأن 

يلزموا أرضهم ويكثروا من عبادة رهبم يف بلدهم، فإن أبواب اخلري كثرية، وليس احلج من 

ضوا للربد القارص وال للحر القتّال؛ فإن أفضله ا، وليحافظوا عىل حياهتم وصحتهم فال يتعرّ

الربد رسيع دخوله بطيء خروجه، ويتزايد رضوه ويعظم خطره يف أوله، كام قال عيلّ ريض اهللا 

اتقوا الربد يف أوله، وتلقوه يف آخره، فإنه يعمل يف األبدان كعمله يف األشجار، أوله حيرق، عنه: 

 .آخره يورقو

هذا: وإن الوقاية خري من العالج، ونيّة املؤمن تبلغ مبلغ عمله، واحلمد هللا الذي جعل احلج 

ة واحدة ومل يفرضه عىل التكرار، فاقبلوا من اهللا عفوه، وامحدوه عىل عافيته، َوَ� ﴿ فرض العمر مرّ
يِۡديُ�ۡم إَِ� 

َ
نُفَسُ�ۡمۚ إِنَّ َوَ� ﴿ ]١٩٥البقرة: [ ﴾ٱ�َّۡهلَُكةِ تُۡلُقواْ بِ�

َ
َ َ�ۡقُتلُٓواْ أ َ�َن بُِ�ۡم رَِحيٗما  ٱ�َّ

  .]٢٩النساء: [ ﴾٢٩
* * * 
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