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 يفو اإلد/ حسن بن يوسف إعداد                                                               به تتعلق ومسائل فضائله احلج

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمة:

 بعد: أما اهلل، رسول عىل والسالم والصالة هلل احلمد

 جبهوأو نيالعامل رب إليه دعا العظام شعائره من وشعرية اإلسالم أركان من ركن احلج فإن

 يتعلم أن مرةع أو حلج احلرام البيت قصد من كل عىل الزام   فكان ،املستطيعني عباده عىل

 ألن احلج؛ يف ومؤلفات رسائل من كتبوه بام واالستعانة العلم أهل البسؤ   النبوي اهلدي

 يسع فال وواجباهتا وأركاهنا رشوطها عرفيبعد أن  إال عبادة يف يرشع أن له ليس العبد

 مثمني.اآل املفرطني من كان وإال ربه هبا يعبد التي العبادة سوأس أركان جيهل أن املسلم

 صدتق العلم، أهل ومؤلفات رسائل من مجعتها باحلج املتعلقة املسائل من مجلة وسأذكر

 .التوفيقو اإلعانة اهلل فنسأل جهلها املسلم يسع ال التي املسائل أهم عىل تصاراالق فيها

اض  حرسها الله                                                                                                       ة  الري  ن  ي  مدي 
 ف 

                                                                                                                                   25/11/1442 
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 يفو اإلد/ حسن بن يوسف إعداد                                                               به تتعلق ومسائل فضائله احلج

 :ارشعً و لغة احلج تعريف األوىل: *املسألة

 قصد. بمعنى كذا( )حج يقال: ،إىل معظم القصد لغة: احلج-

 وقت يف خمصوصة صفة عىل املناسك داءآب جل عزو هلل التعبد فهو الرشع: يف وأما-

 .(1) خمصوص

لوجه ااحلرام ومواضع النسك العظام عىل وقيل: هو التعبد هلل عز وجل بقصد البيت 

 (.2)الثابت رشعا  

 

 

 

 

  

                                                           

 (.8/5رشح بلوغ املرام للعالمة ابن عثيمني) (1

 .22/11/1442شيخنا/ عبد اهلل بن صالح القصري حفظه اهلل يوم السبت  أماله عيل(  2
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 يفو اإلد/ حسن بن يوسف إعداد                                                               به تتعلق ومسائل فضائله احلج

 منه: واحلكمة فضائله الثانية: املسألة*

 أجره، لوجزي مثوابه، وعظم احلج، فضل إىل اإلشارة عىل والسنة الكتاب نصوص تواردت

 يأتوك احلجب الناس يف )وأذن تعاىل اهلل قال تعاىل، اهلل كتاب يف جاء ما النصوص هذه ومن

 يف اهلل اسم ويذكروا هلم منافع عميق*ليشهدوا فج كل من يأتني ضامر كل وعىل رجاال

  .(1) األنعام( هبيمة من رزقهم ما عىل معلومات أيام

 ببيت ينالوال أي هلم( منافع )ليشهدوا اآلية هذه تفسري يف :رمحه اهلل سعدي ابن العالمة قال

 من دنيوية عومناف فيه، إال تكون ال التي والعبادات الفاضلة العبادات من دينية منافع اهلل

 .(2)يعرفه والكل مشاهد أمر هذا وكل الدنيوية، األرباح وحصول التكسب

 ولرس قال قال: عنه اهلل ريض هريرة أيب عن ومسلم البخاري روى ما احلج فضائل ومن

 .(3) أمه( ولدته كام رجع يفسق ومل يرفث فلم البيت حج )من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

     اجلامع. )الرفث(:يف مصنفه الرزاق عبدريض اهلل كام روى  عباس ابن قال-

 كلها. املعايص والفسوق: 

                                                           

 (.28)( سورة: احلج اآلية 1

 (3/103( تيسري الكريم الرمحن البن سعدي)2

 ( أخرجه البخاري.3
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 يفو اإلد/ حسن بن يوسف إعداد                                                               به تتعلق ومسائل فضائله احلج

 سئل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول )أن عنه: اهلل ريض هريرة أيب عن الصحيحني يف مثبت ما فضائله ومن

 ماذا مثم قيل اهلل سبيل يف اجلهاد قال ماذا مثم قيل ورسوله باهلل إيامن فقال ؟أفضل العمل أي

 .(1) مربور( حج قال

 :مثالمثة أموربه  ادير املربور جواحل-

 سمعة. وال فيه رياء ال الذي احلج أنه-2                  فيه. إمثم ال الذي احلج أنه-1

 .حالال   ماله يكون الذي احلج أنه-3

 املالئكة، مهب ومباهاته حجاجه من عرفة يوم وتعاىل سبحانه اهلل دنو يف جاء ما فضائله ومن

 ومي من )ما قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن عنها اهلل ريض عائشة عن صحيحه يف مسلم روى فقد

 فيقول ملالئكةا هبم يباهي مثم ليدنو وإنه عرفة يوم من النار من عبدا فيه اهلل يعتق أن من كثرأ

 .(2) هؤالء( أراد ما

 احلج نيب تابعوا)) :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال :قال عنه اهلل ريض مسعود ابن روى ما فضائله ومن

 وليس فضةوال والذهب احلديد خبث الكري ينفي كام والذنوب الفقر ينفيان فإهنام والعمرة

 .(3) (اجلنة( إال مثواب املربورة للحجة

 

 

                                                           

 ( أخرجه البخاري ومسلم.1

 ( أخرجه مسلم.2

 ( اخرجه الرتمذي3
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 يفو اإلد/ حسن بن يوسف إعداد                                                               به تتعلق ومسائل فضائله احلج

  احلج: مرشوعية يف واحلكمة-

 اهلل رمحة نم ولكن ألمره، امتثاله ومدى لربه العبد عبودية إلظهار العبادات تعاىل اهلل رشع

 كهايدر ال وقد الصحيحة العقول تدركها وأرسار وحكم فوائد هلا العبادات هذه أن تعاىل

 نظر ومن بدية،التع باحلكمة الفقهاء بعض عنه يعرب ما وهو اإلهلية احلكمة فيها وتبقى العبد

 ومن ،ال خيفى عىل ذي بصرية جليا ذلك وجد وحكم أرسار من فيه اهلل أعده وما احلج إىل

 :عىل سبيل املثال احلكم هذه

 والتزيني الرتف أسباب احلاج يرفض حينام وذلك تعاىل، هلل التذلل إظهار احلج يف أن-1

 لربه. فقره مظهرا اإلحرام مثياب ويلبس

 هب عمت  ي ما أعظم من ومها البدن وسالمة لاملا نعمة شكر إظهار فيها احلج فريضة أن-2

 الدنيا. نعم من اإلنسان

 ومهوى أرواحهم اجتاه مركز يف األرض أقطار من املسلمون فيه جيتمع احلج أن-3

 .أفئدهتم...الخ
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 يفو اإلد/ حسن بن يوسف إعداد                                                               به تتعلق ومسائل فضائله احلج

 احلج: وجوب أدلة الثالثة: *املسألة

 واإلمجاع والسنة الكتاب داللةب واجب احلج

 .(1) سبيال( إليه استطاع من البيت حج الناس عىل وهلل) :تعاىل فقوله الكتاب أما

 ل رسو قال قال: عنه اهلل ريض عمر ابن حديث من ومسلم البخاري روى ما السنة: أما

 .( ()احلج منها وذكر .... مخس: عىل اإلسالم )بني :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 عىل مرة العمر يف احلج وجوب عىل األمة أمجعت فقال: وغريه قدامة ابن حكاه واإلمجاع

 إنهف فرضيته جحد أو أنكر ومن بالرضورة، الدين من املعلومة األمور من وهو املستطيع،

 .(2) يكفر

 

 

  

                                                           

 .(97 ) ل عمران: اآليةآ( سورة 1

 قدامة.( انظر املغني البن 2
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 يفو اإلد/ حسن بن يوسف إعداد                                                               به تتعلق ومسائل فضائله احلج

 احلج: وجوب رشوط اخلامسة: *املسألة

 منه حتص ال الكافر ألن مسلام يكون نأ احلج أراد ملن يشرتطف اإلسالم: األول: الرشط-

 إال منفقاهت منهم تقبل أن منعهم وما) تعاىل: قال  عبادة. لكل رشط فاإلسالم العبادات،

 منهم تقبل ال النفقات كانت إذا أنه الداللة: وجه {54 التوبة:} (وبرسوله باهلل كفروا أهنم

 .(1)منهم لتقب أال أوىل متعد غري نفعها التي اخلاصة فالعبادات متعد، نفعها أن مع لكفرهم

 لتكليفا رشط العقل ألن عاقال يكون أن حيج أن أراد ملن يشرتطف العقل: الثاين: الرشط-

 نية ال جنونوامل النية، إىل الفتقارها املجنون من العبادة تصح ال بل مكلفا، ليس واملجنون

 حتي النائم عن مثالمثة: عن القلم رفع) ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن اهلل، ريض عائشة عن السنة يف مثبت له.

 .(2)يفيق( أو يعقل حتى املجنون وعن يكرب، حتى الصغري وعن يستيقظ،

 يصح غيبل مل الذي وهو الصبي لكن حيج، أن أراد ملن رشط وهو البلوغ: الثالث: الرشط-

 يا التفق هلا صبيا امرأة فرفعت قال: عنهام اهلل ريض عباس ابن عن مسلم روى ملا حجه،

 أجر(. ولك )نعم قال حج أهلذا اهلل رسول

 واملحظورات ةالصف يف كالكبري الصبي حج أن عىل يدل الصبي حج ةصح   إمثبات :تنبيه-

 عنه. يفعل فإنه فعله يستطع مامل إال وغريها والرشوط

                                                           

 (9/5( الرشح املمتع البن عثيمني )1

 (.3432( رواه النسائي وابن ماجه، وصححه األلباين يف صحيح النسائي)2
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 يفو اإلد/ حسن بن يوسف إعداد                                                               به تتعلق ومسائل فضائله احلج

 قال: مرع ابن عن نافع عن ذلك: عىل يدل ما ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول صحابة عن االمثار يف مثبت وقد

 قد.و(1) عنه( رمى يستطع مل ومن رمى، يرمي أن منهم استطاع فمن بصبيانه حيج )كان

 .(بشاة يفديه أن أباه عباس ابن فأمر احلرم، يف محامة قتل صبيا   أن) شيبة: أيب ابن عند مثبت

 ابن عن ه.لسيد ملك وقته ألن احلج عليه جيب ال اململوك فالعبد احلرية: الرابع: الرشط-

 مثم جح عبد وأيام أخرى، حجة فعليه بلغ، مثم حج صبي أيام) قال: عنهام اهلل ريض عباس

  .(2)أخرى( حجة فعليه أعتق،

 عليهف اإلسالم حجة عن جتزئه ال لكن حجه صح حيج أن هدلعب السيد أذن لو تنبيه:*      

 .(3) أخرى حجة

 البيت حج الناس عىل )وهلل تعاىل قوله االستطاعة ودليل االستطاعة: اخلامس: الرشط-

 .(4) سبيال( إليه استطاع من

 معاين من إن عثيمني ابن العالمة ذكر وقد والراحلة، الزاد االستطاعة:ب املراد تنبيه:*    

 نم مجاعة تفسري هو والراحلة بالزاد االستطاعة وتفسري .(5) والراحلة الزاد االستطاعة

                                                           

 (. 14029)يف مصنفه ( أخرجه ابن أيب شيبة1

 ( صححه األلباين يف اإلرواء.2

 ( انظر رشح بلوغ املرام للعالمة ابن عثيمني.3

 (.97( سورة آل عمران اآلية) 4

 رشح بلوغ املرام للعالمة ابن عثيمني.( انظر 5
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 يفو اإلد/ حسن بن يوسف إعداد                                                               به تتعلق ومسائل فضائله احلج

 حكى عليها جممع للحج اخلمسة الرشوط وهذهوغريمها،  والزهري كعطاء التابعني

 .(1) قدامة ابن اإلمجاع

 

 

  

                                                           

 (.3/213( املغني )1
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 يفو اإلد/ حسن بن يوسف إعداد                                                               به تتعلق ومسائل فضائله احلج

 احلج: أركان السادسة: لة*املسأ

 النسك. يف الدخول نية أي :هنا باإلحرام واملراد اإلحرام: :األول الركن-

 كلل   )وإنام قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن-عنه اهلل ريض عمر حديث من الشيخان أخرج ما والدليل

 نوى(. ما امرئ

 واإلمجاع: والسنة الكتاب عليه دل بعرفة: الوقوف الثاين: الركن-

 ،(1) احلرام( املشعر عند اهلل فاذكروا عرفات من أفضتم )فإذا تعاىل قوله الكتاب:

 عرفة،ب الوقوف حدها:)أأمور: عىل دليل فيها اآلية هلذه تفسريه يف السعدي العالمة قال 

 .(2) احلج( أركان من ركن أنه معروفا كان وأنه

 قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن الديلمي يعمر بن الرمحن عبد حديث من اخلمسة عند مثبت ما :السنة من

  عرفة(. )احلج

 (5)لرب عبدا وابن ،(4) املنذر وابن ،(3) قدامة ابن حكاه واإلمجاع:

 ن.الرك وطواف احلج، وطواف الزيارة، بطواف ويسمى اإلفاضة: طواف الثالث: الركن-

                                                           

 (.198)( سورة البقرة: اآلية 1

 ( انظر تفسري الكريم املنان للعالمة السعدي رمحه اهلل.2

 (.3/368)( املغني3

 .57ص( اإلمجاع 4

 .( 10/20 ) ( التمهيد5
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 يفو اإلد/ حسن بن يوسف إعداد                                                               به تتعلق ومسائل فضائله احلج

 فثهمت ليقضوا )مثم تعاىل فقوله الكتاب أما واإلمجاع: والسنة الكتاب بداللة ركن هذا 

 .(1) العتيق( بالبيت وليطوفوا نذورهم وليوفوا

 حيي بنت يةصف قصة يف عنها اهلل ريض عائشة حديث من الصحيحني ففي السنة: داللة أما

 .إذا( فال الق أفاضت قد إهنا قالوا ؟هي أحابستنا) :ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال نفست ملا عنها اهلل ريض

 من بد ال الطواف هذا أن عىل يدل هي؟( )أحابستنا :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قول أن الداللة: وجه

  للحبس. موجب به اإلتيان عدم وأن به، اإلتيان

 موجب اإلفاضة طواف عدم أن عىل يدل احلديث سياق فإن) العيد: دقيق ابن قال

 .(2)للحبس(

 قدامة وابن ،(4) الرب عبد وابن ،(3) املنذر ابن اإلفاضة: طواف ةركني   نقل فقد اإلمجاع: أما

 .(7)تيمية وابن ،(6)والنووي ،(5)

                                                           

 (29)( سورة احلج االية:1

 ( إحكام األحكام رشح عمدة االحكام.2

 اإلمجاع البن املنذر.( 3

 (.267/ 17) ( التمهيد4

 (.3/390 ) ( املغني5

 (.220/ 8) ( املجموع6

 (.26/302 ) ( جمموع الفتاوى7
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 يفو اإلد/ حسن بن يوسف إعداد                                                               به تتعلق ومسائل فضائله احلج

 اهلل ريض ةعائش حديث يف كام السنة عليه دلت واملروة: الصفا بني السعي الرابع: الركن-

 حج اهلل أتم )ما عنها اهلل ريض قالت ....( واملروة الصفا إن) ألية تفسري هو الذي عنها

  .(1) واملروة( الصفا بني يطف مل عمرته وال امرئ

 اهلل. رمحهام (3)عثيمني ابن والعالمة ،(2) باز ابن العالمة قول وهو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( أخرجه البخاري ومسلم.1

 (.16/79)( جمموع فتاواه2

 (.7/384 ) ( الرشح املمتع3
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 يفو اإلد/ حسن بن يوسف إعداد                                                               به تتعلق ومسائل فضائله احلج

 احلج: واجبات السابعة: *املسألة

 امل عنه: اهلل ريض عباس ابن حديث عليه ويدل امليقات: من اإلحرام األول: الواجب-

 دأرا نمم أهلهن غري من عليهن أتى وملن هلن هن احلليفة.... ذا املدينة ألهل توق  ) قال:

 واجب. امليقات من اإلحرام أن عىل هذا فدل مراأل بمعنى خرب هذا العمرة( أو احلج

 هذا أن ىلع لوالدلي ذلك: قبل أتى ملن الشمس غروب إىل بعرفة الوقوف الثاين: الواجب-

 وبغر قبل يدفعوا أن األقوياء وال الضعفاء ال ألحد يرخص مل -ملسو هيلع هللا ىلص النبي نأل-واجب

 بعد نأل الليل؛ منتصف  بعد يدفعوا أن للضعفاء رخص فقد مزدلفة بخالف الشمس

 . عليهم اواجب   ليس الليل منتصف

  ان:تنبيه

 من باز ابن اختيار وهو دم عليه فإن الشمس غروب قبل عرفة من دفع من-1

 .(1)املعارصين

 جال  ر أن فلو والنهار، الليل بني معجي أن البديوم عرفة  الشمس غروب قبل جاء من -2

 اهذ تم الشمس غروب بعد رجع مثم ،قبل غروب الشمس خرج مثم ثالثةال الساعة جاء

 .(2)والنهار الليل بني مجع ألنه دم عليه وليس الواجب،

 

                                                           

 (16/142( جمموع فتاوى ابن باز)1

 )املالكية والشافعية واحلنابلة( واختاره الكامل ابن اهلامم( وهذا مذهب مجهور أهل العلم من 2
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 يفو اإلد/ حسن بن يوسف إعداد                                                               به تتعلق ومسائل فضائله احلج

 بعد الإ يأت مل ومن هذا قبل أتى ملن الليل نصف إىل بمزدلفة اإلقامة الثالث: الواجب-

 قليال: ولو اإلقامة عليه فواجب الليل نصف

 اإلقامة بوجو عىل جممعون العلامء نأ بمزدلفة الوقوف يف يتعلق فيام النزاع حمل حترير

 زاد فيام فونخمتل لكنهم عبدالرب، وابن الطربي، جرير ابن اإلمجاع حكى قليال ولو بمزدلفة

 ترك دق فإنه قليال ولو هبا ينزل ومل يقف ومل مرورا بمزدلفة مر رجال أن فلو- ذلك. عىل

 الباري. فتح يف حجر ابن عنه ونقله جرير ابن اإلمجاع حكى باإلمجاع، واجبا

 ةالضعف عىل واجب الليل نصف قبل جاء ملن بمزدلفة اإلقامة أن الواجب: هذا وصورة

 فيصح األقوياء، عىل وال الضعفة عىل ال واجبا ليس الليل منتصف بعد لكن واألقوياء

 .(1)الشمس طلوع قبل إىل هبا يقيموا أن األفضل كان وإن يدفعوا أن للجميع

 صرخ عباس: ابن حديث يفكام  ملسو هيلع هللا ىلص النبي نأ هو الليل: منتصف إىل الوجوب ليلود

 ومل لليلا منتصف بعد فرتخيصه الليل، منتصف بعد لفةمزد من يدفعوا أن للضعفة

 انهمإتي أول  من للضعفة لرخص واجبا يكن لم لو ألنه ،وجوبه عىل يدل ذلك قبل يرخص

 الليل. منتصف عدب إال لهم يرخص لم نهولك

 لدليلني: واجب وهو العقبة: مجرة رمي الرابع: الواجب 

 يضر عمر وابن عمر لكبذ أفتى كام العقبة، مجرة برمي علق التحلل أن األول: الدليل-

 والوجوب. عىل هذا فدل عنهام اهلل

                                                           

 محد.أ( قرر هذا الشافعي و1
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 يفو اإلد/ حسن بن يوسف إعداد                                                               به تتعلق ومسائل فضائله احلج

 .(1) وغريه النووي حكاه اإلمجاع الثاين: الدليل-

 يومني يف وأ تأخر ملن الترشيق( )أيام الثالث األيام يف الثالثة اجلامر رمي اخلامس: الواجب

 تعجل: ملن

 اجبو وهو-بمنى املبيت أن العمدة: رشح يف تيمية ابن وذكر  .(2) اإلمجاع تيمية ابن حكى

 ملقصودا فإذا واجبا لغريه رشع ما كان فإذا الثالث، اجلامر ألجل رشع-الصحابة بفتاوى

 أوىل. باب من وجبأ

 :(3)الترشيق ليايل بمنى املبيت السادس: الواجب

 بيتني ال) عنه: اهلل ريض عمر قال قال: عنهام اهلل ريض عمر ابن عن مثبت الوجوب: دليل

 يبيت احلاج من اأحد   يرتكون ال ،رجاال   بذلك ُيوكِل وكان العقبة، وراء احلاج من   أحد

 نه:ع اهلل ريض عمر ابن حديث من «الصحيحني» يف مثبتو .(4)أدخلوه( إال العقبة وراء من

 سقايته أجل من منى ليايل بمكة يبيت أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول استأذن املطلب عبد بن العباس أن

 غريه. عىل واجب أنه عىل يدل عنه اهلل ريض للعباس خيصهفرت ،له فأذن

 

 

                                                           

 (.9/42)ورشحه عىل مسلم(، 8/162)قبة واجب بال خالف( املجموع( قال النووي: )رمي مجرة الع1

 (.17/460)( قال ابن تيمية: )رمي اجلامر أيام منى باتفاق املسلمني( الفتاوى 2

 واليوم الثالث عرش.، ق هي اليوم احلادي عرش، واليوم الثاين عرش( أيام الترشي3

 ( رواه مالك يف املوطأ.4
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 يفو اإلد/ حسن بن يوسف إعداد                                                               به تتعلق ومسائل فضائله احلج

  :التقصري أو احللق السابع: الواجب

 رءوسكم حملقني آمنني اهلل شاء إن احلرام املسجد لتدخلن) تعاىل: قوله الوجوب عىل يدل

 احلَْلَق  َجَعَل  تعاىل اهللَ أن  و  واألمر. الطلب بمعنى هنا واخلرب خرب هذا {ومقرصين

ا والتقصريَ  َ  إذا أن ه والقاعدةُ  والُعْمرِة، للَحج   وصف    َعرب 
 
 انك العبادِة، عن العبادةِ  ِمنَ  بجزء

 ابن حديث من الصحيحني يف ما كذلك الوجوب عىل ويدل .(1)فيها وجوبِه عىل دليال  

 تيضيق واألمر يقرص((. أو ليحلق ))مثم وفيه: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عن عنها ريض وعائشة عمر

 وبالوج

 عنهام اهللُ َريِضَ  عب اس   بنِ  اهللِ عبدِ  عن التقصري، يكفي بل حلق النساء عىل ليس تنبيه:*   

  عىل ))ليس قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي   أن  
ِ
 حكاه واإلمجاع:    .(2) ((الت قصريُ  عليِهن   وإن ام َحْلٌق، الن ساء

 .(3)الرب عبد ابن

 :الوداع طواف الثامن: الواجب

 آخر يكون أن الناس أمر)) قال: عنه اهلل ريض عباس ابن حديث الوجوب عىل ويدل

 .(4)((احلائض املرأة عن خفف أنه إال الطواف بالبيت عهدهم

                                                           

 ( انظر الرشح املمتع البن عثيمني.1

 (، صححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود.1984( رواه أبوداود)2

 (.4/317( قال ابن عبد الرب )وامجعوا أن سنة املرآة التقصري ال احللق( االستذكار)3

 (.1328( واللفظ له، ومسلم)1755( رواه البخاري)4
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 يفو اإلد/ حسن بن يوسف إعداد                                                               به تتعلق ومسائل فضائله احلج

 باسع ابن عن مثبت ،ادم   عليه فإن ذكرها سبق التي احلج واجبات من اواجب   ترك فمن   

(ادم   فليهرق تركه؛ أو ،اشيئ   نسكه من نيس من)) قال: عنه اهلل ريض
(1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( رواه مالك يف املوطأ، والبيهقي وغريهم.1
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 يفو اإلد/ حسن بن يوسف إعداد                                                               به تتعلق ومسائل فضائله احلج

  املسألة الثامنة: مظاهر ودالئل التوحيد يف مناسك احلج*

توحيد اهلل سبحانه وتعاىل، فهو أهم  هو قريرهلتأعظم األمور التي جاءت الرشيعة  من

نَا َوَلَقْد َبَعثْ  )املهامت، وأعظم ما دعا إليه الرسل واألنبياء والدعاة من بعدهم، قال تعاىل: 

ة  َرُسوال  َأِن اْعُبُدوا اهلل َ َواْجَتنُِبوا الط اُغوَت  ، كام قرر اهلل التوحيد يف أحكام (1()يِف ُكل  ُأم 

 ومن ذلك عبادة احلج .رشيعته ومقاصدها، 

من أعظم مقاصد احلج إعالن التوحيد هلل  احلج لتحقيق مقاصد عظيمة ، وفقد رشع اهلل

ن الرشك موتصفية االعتقاد يف األلوهية والربوبية واألسامء الصفات  تبارك وتعاىل 

 .وشوائبه

قصد ومن تدبر وتأمل آيات احلج وأذكاره وأعامله وجدها مشتملة عىل تأكيد هذا امل 

م  )ومن ذلك قول اهلل سبحانه و تعاىل :  يد اهلل تعاىل وعدم اإلرشاك به .بتوح وا احْلَج  َوَأِت

 (.2()َوهللِ ِ َعىَل الن اِس ِحجم اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِيال  )، وقوله  (َواْلُعْمَرَة هللِ ِ 

، رض احلج عىل الناس جعل األمر كله هللفاهلل سبحانه وتعاىل ملا أمر بإتام املناسك، وف

ففي األوىل إتام املناسك هلل، ويف الثانية أداء الفرض هلل، ويف هذا األمر بتوحيد اهلل 

 وإفراده هبذا العمل.

أمر اهلل خليله إبراهيم عليه السالم أن  بناء البيت العتيق من مظاهر ودالئل التوحيد:-

يبني البيت احلرام ليكون مثابة للناس وأمنا، وليكون قبلة للمؤمنني املوحدين ومنارة 

                                                           

 (.36( سورة النحل: اآلية ) 1

 (.97( سورة آل عمران: اآلية) 2
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 يفو اإلد/ حسن بن يوسف إعداد                                                               به تتعلق ومسائل فضائله احلج

لنداء التوحيد فكان إبراهيم يبني ويرفع القواعد من البيت ومعه ولده إسامعيل ومها 

نَا َتَقب ْل ِمن ا إِن َك َأْنَت )يدعوان اهلل تعاىل  ِميُع الَعلِيمُ َرب  ، وهذا الدعاء منهام عليهام (الس 

خوفهام وحيدمها، ورجائهام يف اهلل تعاىل،السالم ومها يبنيان البيت من أدل الدالئل عىل تو

َوإِْذ َيْرَفُع إِْبَراِهيُم الَقَواِعَد )أال يقبل عملهام، وكان بعض السلف يبكى إذا قرأ هذه اآلية 

نَا َتَقب ْل ِمن اِمَن الَبْيِت َوإِْساَمِعي مثم يقول يا خليل الرمحن، ترفع قوائم بيت الرمحن (.1) (ُل َرب 

وأنت مشفق أن ال يتقبل منك وأراد اهلل تعاىل أن يكون هذا البيت الذي بناه إبراهيم 

وإسامعيل عليهام السالم موضعا  للمناسك، ومكانا  للطواف، وأمر سبحانه بتطهريه من 

مثم قام ولدمها حممد اخلليل الثاين بتطهري البيت من األصنام  كل ما يعارض التوحيد

َوُقْل َجاَء احلَقم َوَزَهَق الَباطُِل إِن  الَباطَِل )واألومثان يوم فتح مكة وهو يتلو قول اهلل تعاىل 

ا ، مثم بني النبي للناس مناسكهم ومشاعرهم ليبقي البيت منارة للتوحيد (2()َكاَن َزُهوق 

ويقول « خذوا عني مناسككم» األرض ومن عليها، وجعل يقول للناس إىل أن يرث اهلل

لن اِس َوَأْمنا  :)قال اهلل تعاىل« قفوا عىل مشاعر أبيكم إبراهيم» َوإِْذ َجَعْلنَا اْلَبْيَت َمَثاَبة  ل 

َقاِم إِْبَراِهيَم ُمَصىلى َوَعِهْدَنا إىَِل إِْبَراِهيَم َوإِْساَمعِ  ُذوْا ِمن م 
ِ َرا َبْيتَِي لِلط اِئِفنيَ َواَّت   يَل َأن َطه 

ُجوِد َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َرب  اْجَعْل َهـََذا َبَلدا  آِمنا  َواْرُزْق َأْهَلُه ِمنَ  ِع السم ك  ِفنَي َوالرم
 َواْلَعاكِ

 (.3()الث َمَراِت َمْن آَمَن ِمنُْهم بِاهلل ِ َواْلَيْوِم اآلِخرِ 

                                                           

 (.127( سورة البقرة: اآلية ) 1

 (.81( سورة اإلرساء: اآلية ) 2

 (.125( سورة البقرة :اآلية) 3
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 يفو اإلد/ حسن بن يوسف إعداد                                                               به تتعلق ومسائل فضائله احلج

 ائال:ق: إعالن احلاج لنسكه املشتمل عىل التوحيد التوحيد يف احلجودالئل ومن مظاهر -

 اإلخالص عىل اإلهالل هذا احتوى فلقد "لبيك اللهم حجا ال رياء فيه وال سمعة  "

 للعمل مبطل فالرياء – والسمعة الرياء – الرشك مظاهر من الرباءة مع وجل عز للموىل

، ْبنِ  حَمُْمودِ  َعنْ  للعقاب، وموجب  ن  إِ  ": َقاَل  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ َصىل   اهللِ َرُسوَل  َأن   َلبِيد 

ُك اأْلَْصَغُر عَ  َأَخاُف  َما َأْخَوَف  ْ ُك اأْلَْصَغُر َيا َرُس  "َلْيُكُم الرش  ْ وَل اهللِ؟ َقاَل: َقاُلوا: َوَما الرش 

َياءُ  "  يف النسك . فيتربأ احلاج من الرياء والسمعة يف أول دخوله( 1)" الر 

لرشك تضمن إعالن التوحيد ونفي ا: التلبية التي تالتوحيد يف احلجودالئل ومن مظاهر -

، لبيك ال رشيك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك وال رشيك لبيك اللهم لبيك)

، قال جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام حني لبى النبي صىل اهلل عليه وسلم : فأهل  لك (

د توحيَد اخلالق ويسب ح بحمده، مع  بالتوحيد . فسمى التلبية توحيدا . والكوَن كل ه يرد 

تلبية احلجاج ،  فتلب ي األحجار وهيتف املدر والشجر، قال صىل اهلل عليه وسلم : ))ما 

لب ي إال  لب ى من عن يمنيه أو عن شامله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع من مسلم  ي

 ةالتلبي كلامت اشتملت قد: )اهلل رمحه –قال ابن القيم  (2)((األرُض من ها هنا وها هنا

ال لبيك إال يق فال ، تعاىل هلل املحبة تتضمن أهنا:  منها ، جليلة وفوائد عظيمة قواعد عىل

ملن حتبه وتعظمه  ، ومنها : أهنا تتضمن التزام دوام العبودية هلل و تام اخلضوع والذل 

                                                           

 (.23636احلديث)( مسند أمحد رقم  1

 ( وغريه.828( رواه الرتمذي يف سننه رقم احلديث) 2
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 يفو اإلد/ حسن بن يوسف إعداد                                                               به تتعلق ومسائل فضائله احلج

ومن فوائدها أهنا تتضمن اإلخالص  اللذان مها من أركان العبودية هلل تبارك وتعاىل .

 .(1( )...ح العبادات كلها واملقصود منهاالذي هو روح احلج ومقصده بل رو

  ولون:فيقوأما أهل اإلرشاك وعباد األصنام فكانوا يدخلون آهلتهم مع اهلل يف تلبيتهم 

فخالف أهل اإلسالم أهل  "لبيك ال رشيك لك إال رشيكا هو لك تلكه وما ملك  "

 األومثان بإعالهنم التوحيد واإلخالص هلل تعاىل .

أن يسعى ن يعي دالالهتا، ون يستحرض معانيها وأأمللبي الذي أكرمه اهلل بالتلبية فعىل ا

لتحقيق مقتضياهتا، فال يسأل إال اهلل وال يستغيث إال باهلل وال يتوكل إال عىل اهلل وال 

يَك َلُه اَل رَشِ  إِن  َصاَلِِت َوُنُسكِي َوحَمَْياَي َومَمَاِِت هللِ ِ َرب  اْلَعامَلنَِي، :)يذبح إال هلل شعاره

 (.2)(ُل امْلُْسلِِمنَي َوبَِذلَِك ُأِمْرُت َوَأَنا َأو  

التوحيد يف احلج: الطواف حول الكعبة واستالم الركنني وتقبيل  ودالئل ومن مظاهر-

 :، وقوله(3) (َفْلَيْعُبُدوا َرب  َهَذا اْلَبْيِت )قيقا للعبودية يف قوله تعاىل : احلجر األسود ، حت

ُفوا بِاْلَبْيِت اْلَعتِيِق ) واتباعا  هلدي النبي ،(4) (مُثم  ْلَيْقُضوا َتَفَثُهْم َوْلُيوُفوا ُنُذوَرُهْم َوْلَيط و 

ويف ذلك كامل التوحيد ،  "خذوا عني مناسككم  "صىل اهلل عليه وسلم الذي قال : 

َ  )عبودية هلل ومتابعة لنبيه صىل اهلل عليه وسلم قال تعاىل:  ِذيَن آَمنُوَيا َأهيم ا َأطِيُعوا اهلل َ ا ال 

                                                           

 (5/177( حاشيته عىل السنن ) 1

 (.163-162(( األنعام: اآلية  2

 (.3( قريش: اآلية ) 3

 (.29( احلج اآلية ) 4
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 يفو اإلد/ حسن بن يوسف إعداد                                                               به تتعلق ومسائل فضائله احلج

ُسوِل إِنْ  وُه إىَِل اهلل ِ َوالر   َفُردم
 
ء ُسوَل َوُأويِل اأْلَْمِر ِمنُْكْم َفإِْن َتنَاَزْعُتْم يِف ََشْ نُْتْم كُ  َوَأطِيُعوا الر 

  (.1( )ِويال  ُتْؤِمنُوَن بِاهلل ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َذلَِك َخرْيٌ َوَأْحَسُن َتأْ 

ُه َجاَء إىَِل احْلََجِر َفَقب َلُه َفَقاَل إيِن  َأْعَلُم َأن َك َحَجٌر اَل  "َعْن َعابِِس ْبِن َربِيَعَة َعْن ُعَمَر و َأن 

َم ُيَقب ُلَك َما   . (2)"ْلُتَك َقب  َتنَْفُع َواَل َترُضم َوَلْواَل َأين  َرَأْيُت َرُسوَل اهلل ِ َصىل  اهلل ُ َعَلْيِه َوَسل 

وليس عىل وجه األرض بقعٌة جيب عىل كل قادر  السعُي إليها  "قال ابن القيم رمحه اهلل 

والطواُف بالبيت الذي فيها غري مكة، وليس عىل وجه األرض موضٌع ُيرشع تقبيُله 

 (3)"واستالُمه، وحُتط اخلطايا واألوزار فيه غرَي احلجر األسود، والركن اليامين 

)ليس يف األرض مكان يطاف به كام يطاف بالكعبة، ومن اعتقد ابن تيمية رمحه اهلل:وقال 

ذ الكعبة،... فمن اَّت ن يعتقد جواز الصالة إىل غريأن الطواف بغريها مرشوع فهو رش مم

الصخرة اليوم قبلة يصيل إليها، فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإال قتل، مع أهنا كانت 

ا يطاف به كام يطاف بالكعبة؟ والطواف قبلة لكن نسخ ذلك،  فكيف بمن يتخذها مكان 

 (.4) بحال( بغري الكعبة مل يرشعه اهلل

اف وهي عبادة الطوعنها كثري من املسلمني اليوم أال فهذه العبادة والقربة التي انحرف 

عىل فبالبيت العتيق، فرصفوا الطواف لغري اهلل بقصد التقرب إىل هذا الويل فهذا رشك باهلل، 

 كل مسلم أن حيذر هذه الرشكيات والضالالت من رصف القرب والطاعات لغرياهلل.

                                                           

 (.59( النساء اآلية) 1

 (.1597( رواه البخاري رقم) 2

 (.1/49( زاد املعاد ) 3

 (10/27الفتاوى)( جمموع  4
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قد ل لسعي بني جبيل الصفا واملروة والدعاء والتهليل فيهومن مظاهر ودالئل التوحيد: ا-

َفا ) :كان رسول اهلل يصعد جبيل الصفا واملروة ويسعى بينهام ممتثال  أمر اهلل تعاىل إِن  الص 

َف هِباَِم  ، فيبدأ (1()َوامْلَْرَوَة ِمن َشَعاِئِر اهلل ِ َفَمْن َحج  الَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجنَاَح َعَلْيِه َأن َيط و 

ال إله إال »يصعد اجلبل ويرفع يديه مستقبال  البيت معلنا  توحيد اهلل قائال  فبجبل الصفا 

 رشيك له، له امللك وله احلمد حييي ويميت وهو اهلل، واهلل أكرب، ال إله إال اهلل وحده ال

« عىل كل َشء قدير، ال إله إال اهلل وحده أنجز وعده ونرص عبده وهزم األحزاب وحده

 .مثم يدعو بام تيرس رافعا يديه، ويكرر هذا الذكر والدعاء مثالث مرات رواه مسلم

 به إيل عرفة وكانبأصحا ملسو هيلع هللا ىلص النبي سار: دعاء يوم عرفةومن مظاهر ودالئل التوحيد:  -

، وهو يسَمُع ذلك وال ُينْكُِر عىل هؤالء وال عىل هؤالء،  ُ ِمن أصحابه امللب ى، ومنهم امُلكرب 

َبْت له بِنَِمَرة بأمره، فنزل هبا، حتى إذا زالت الشمُس، أمر بناقته  فوجد الُقب ة قد ُُضِ

َة فخطب الن اَس وهو عىل الَقصواء َفُرِحلْت، مثم سار حتى أتى َبطن الوادي من أرض ُعَرنَ 

ر  ِك واجلاهلية، وقر  ْ َر فيها قواِعد اإلسالم، وَهَدَم فيها قواِعَد الرش  راِحلته ُخطبة عظيمة قر 

ماُء، واألمواُل،  مات التي اتفقت املِلُل عىل حتريمها، وهى الد  فيها حتريَم املحر 

فيها ربا اجلاهلية ُكل ه  واألعراض، ووضع فيها ُأموَر اجلاهلية حتَت قدميه، ووضع

 ...الخ.وأبطله، وأوصاهم بالنساء خريا ، وذكر احلق  الذي هلن والذي عليهن

فتجلت مظاهر التوحيد يوم عرفة من تلبية وتكبري ودعاء وأمر باملعروف وهني عن املنكر 

 وغريها من العبادات.

                                                           

 (.158( سورة البقرة: األية ) 1



  

24 

 يفو اإلد/ حسن بن يوسف إعداد                                                               به تتعلق ومسائل فضائله احلج

 إلبلاالتقرب هلل بذبح اهلدي من هبيمة األنعام  :يف احلج ومن مظاهر ودالئل التوحيد-

َلُكْم ):تعاىل  وعىل اسم اهلل تعاىل قالوالبقر والغنم يف يوم العيد وأيام الترشيق. فالذبح هلل 

َها إىَِل اْلَبْيِت اْلَعتِيِق  لم ى مُثم  حَمِ ة  َجَعْلنَا َمنَْس  *فِيَها َمنَافُِع إىَِل َأَجل  ُمَسمى ا لَِيْذُكُروا ك  َولُِكل  ُأم 

. فال يذبح املسلم (1) اْسَم اهلل ِ َعىَل َما َرَزَقُهْم ِمْن هَبِيَمِة اأْلَْنَعاِم َفإهَِلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَلُه َأْسلُِموا(

تقربا  أو تعبدا  لغري اهلل تعاىل فمن فعل ذلك فام وحد اهلل بل أرشك مع اهلل واستحق لعنة اهلل 

 .(2) حيح )لعن اهلل من ذبح لغري اهلل(كام يف احلديث الص

 (.3فهذه بعض مظاهر ودالئل التوحيد يف احلج)

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.33( سورة احلج اآلية ) 1

 (.1978( رواه مسلم ) 2

الذين تكلموا عىل مظاهر ودالئل  شاي وحمارضات املمن خطب  والدالئل يف املناسك ( مجعت هذه املظاهر 3

اهلل بن  شيخنا/ عبد والدالئل يف املناسك التوحيد يف احلج فجزاهم اهلل خريَا. وقد أرشدين إىل كتابة هذه املظاهر

 صالح القصري حفظه اهلل.
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 احلج: يف وأخطاء بدع :تاسعةال *املسألة

 كل بدعة يف الدين حمرمة، ومن األدلة عىل ذلك ما ييل:  إن البدع كلها حمرمة:

هذا ما  (1)من أحدث يف أمرنا: »ملسو هيلع هللا ىلصالدليل األول: عن عائشة لنا قالت: قال رسول اهلل -

: أن البدع مردودة، وما كان كذلك فهو حمرم، قال "وجه الداللة". (2) «ليس فيه، فهو رد 

 . (3)«ألهنا بدعة حمرمة، والبدعة مردودة » ابن القيم: 

حمدثاهتا، وكل بدعة ضاللة ورش األمور » قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر أن رسول اهلل  الدليل الثاين:-

فهي : أن املحدثات والبدع رش األمور، وهي ضاللة، فام كان كذلك "وجه الداللة '' (4) «

 حمرمة. 

وإياكم وحمدثات »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصسارية أن رسول اهلل  الدليل الثالث: عن العرباض بن- 

ثم وصفها بأهنا « وإياكم » عنها بقوله: : أنه هنى "وجه الداللة" (5)«األمور، فإهنا ضاللة 

 ضاللة، وما كان كذلك فهو حمرم.

 وكذك ترك النبيملسو هيلع هللا ىلص سنة كام أن فعله سنة: عن عامرة بن رؤيبة أنه رأى برش بن مروان عىل 

قول ي أن ما يزيد عىل ملسو هيلع هللا ىلصاملنرب رافعا يديه، فقال: قبح اهلل هاتني اليدين، لقد رأيت رسول اهلل 

                                                           

 ( أي يف رشعنا قاله ابن امللقن يف رشح األربعني النووية. 1

 ( أخرجه البخاري ومسلم. 2

 (.5/226( زاد املعاد ) 3

 ( أخرجه مسلم. 4

 ( أخرجه اخلمسة إال النسائي. 5



  

26 

 يفو اإلد/ حسن بن يوسف إعداد                                                               به تتعلق ومسائل فضائله احلج

بيده هكذا، وأشار بإصبعه املسبحة «)1( "وجه الداللة": أن الصحايب عامرة بن رؤيبة 

 استدل بالسنة الرتكية يف اإلنكار عىل برش بن مروان؛ ألنه فعل عبادة مل يفعلها رسول اهلل.

يها، ألن ال جيوز الرفع ف ملسو هيلع هللا ىلصلكن املواضع التي مل يرفع فيها النبي »وقال العالمة ابن باز:  

نة وتركه سنة عليه الصالة والسالم، وذلك مثل الدعاء بني السجدتني، والدعاء يف فعله س

هكذا مل يرفع يف ذلك، و ملسو هيلع هللا ىلصآخر الصالة قبل السالم، فإنه ال يرشع الرفع فيه؛ ألن النبي 

الصلوات اخلمس بعد الفراغ من الذكر، فإنه ال مانع من الدعاء بينه وبني نفسه  عدالدعاء ب

ذلك، ولكن ال يرشع يف ذلك رفع اليدين؛ ألن النبي أحاديث تدل عىل لوجود بعد الذكر 

 .(2) مل يفعل ذلك( ملسو هيلع هللا ىلص

من املقرر عند ذوي التحقيق من أهل العلم أن كل عبادة مزعومة مل »العالمة األلباين:  وقال

بقوله، ومل يتقرب هو هبا إىل اهلل بفعله، فهي خمالفة لسنته، ألن  ملسو هيلع هللا ىلصيرشعها لنا رسول اهلل 

نة من تلك العبادات، فمن الس ملسو هيلع هللا ىلصالسنة عىل قسمني؛ سنة فعلية وسنة تركية، فام تركه 

مل جيز  ،ملسو هيلع هللا ىلصترى مثال أن األذان للعيدين ولدفن امليت مع كوهنا ذكرا وتعظيام هلل  تركها، أال

وقد فهم هذا املعنى  ،ملسو هيلع هللا ىلصإال لكونه سنة تركها رسول اهلل وما ذاك  ،ملسو هيلع هللا ىلصالتقرب به إىل اهلل 

 . (3)«فكثر عنهم التحذير من البدع حتذيرا عاما، كام هو مذكور يف موضعه  ،ملسو هيلع هللا ىلصأصحابه 

أن كل يشء وجد »ولدينا قاعدة مهمة لطالب العلم وهي: »العالمة ابن عثيمني:  وقال

سببه يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم، فلم حيدث له أمرا، فإن من أحدث له أمرا 

                                                           

 (.874( رواه مسلم ) 1

 (.11/179باز )( جمموع فتاوى ابن  2

 (99لأللباين()ص  ملسو هيلع هللا ىلص( رسالة)حجة النبي  3
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ألننا نقول: هذا السبب الذي جعلته مناط احلكم موجود يف عهد «. فإحداثه مردود عليه 

به يكون اليشء مع وجود سب ملسو هيلع هللا ىلصفلامذا مل يفعله؟ فرتك النبي  الم،الرسول عليه الصالة والس

 .(1)« ركه سنة، والتعبد به غري مرشوعت

 من العبادات حيتاج والبد إىل اتخصيص دعاء معني أو ذكر معني سواء يف احلج أو غريهف 

أو من سنة صحابته ريض اهلل عنهم وكذلك ختصيصهم هذا  ملسو هيلع هللا ىلصدليل ثابت من سنة النبي 

الذكر وهذا الدعاء يف مواطن معينة حيتاج إىل دليل، وإال صار هذا التخصيص بدعة ال 

لكن ختصيص هذا الدعاء  ملسو هيلع هللا ىلصأصل هلا؛ ألنه قد يثبت هذا الدعاء وهذا الذكر عن النبي 

 .(2) وهذا الذكر يف هذا املوضع حيتاج إىل دليل

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (5/133( الرشح املمتع البن عثيمني) 1

 -) برسالة اإلبداع يف كامل الرشع وخطر االبتداع البن عثيمني:االستزادة يف تأصيل البدعة فعليه( ومن أراد  2

 واإلبداع يف مضار االبتداع لعيل حمفوظ(. -األبلج يف دحض شبهات مفهوم البدعة عند العرفج للريس واحلق
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 :وإليك بعض البدع واألخطاء التي يقع فيها بعض احلجاج*

من  اخرتعها بعض ،أحدث الناس عىل مر القرون خمالفات كثرية يزعمون أهنم يتقربون هبا

 وهي حمدثات ال من حيسن الظن هبم من عامة الناس،علم وتبعهم عىل ذلك ينتسب إىل ال

، ومل ينقل يشء منها عن أحد من أعيان أهل ملسو هيلع هللا ىلصدليل عليها ال من القرآن وال من سنة النبي 

العلم من السلف الصالح من الصحابة والتابعني هلم بإحسان، وبذلك تكون هذه 

 املخرتعات بدعًا حمدثة يف دين اهلل حيث اجتمع فيها أمران: 

 األول: أنه ال أصل هلا من أدلة الرشع.       الثاين: أهنا تفعل عىل وجه العبادة والقربة.

 وتلك البدع املحدثة كثرية وفيام ييل نامذج منها:

 .فقط اإلشارة بمجرد وتقبيلهام احلجر استالم عند كليهام اليدين رفع البدع من-1

 يشءب احلجر مسست إذا وكذا احلجر مست إذا إال تقبل وال اليمنى اليد رفع السنة بل 

  مل يرد هبا الرشع. احلجر استالم عند أذكار وختصيص ،قبلته

 .دعةاليد بعد استالمه فهي باستالم الركن اليامين ومسحه باليد اليمنى، وأما تقبيل -2

 احلرمو بيتك، البيت إن )اللهماعتقاد لزوم قول القائل قبالة باب الكعبة: البدع ومن-3

 عليه إبراهيم مقام إىل امشريً  النار، من بك العائذ مقام وهذا ،أمنك واألمن حرمك،

 السالم(.

 إل . . . ظلك إال ظل ال يوم ظلك يف أظلني اللهم : امليزاب حتت الدعاء البدع ومن -4
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 ،امربورً  احًج  اجعله اللهم الرمل: يف الدعاءو األشواط كل يف الرملاألخطاء  ومن-5

 ور.غف يا عزيز يا ،تبور لن ارةوجت ،امشكورً  اوسعيً  ،امغفورً  اوذنبً 

 نتأ إنك ،تعلم عام وجتاوز ،وارحم اغفر رب : الباقية األربعة األشواط يف البدع ومن-6

 . األكرم األعز

 اهلل رمحه عثيمني ابن الشي  قال :معني بدعاء شوط كل ختصيص البدع: ومن-7

 هلأ ذلك عىل نص بدعة هو بل السنة يف له أصل ال معني بدعاء شوط كل ختصيص))

 دعاء األول للشوط جعل أنه والسالم الصالة عليه النبي عن يرد فلم اهلل رمحهم العلم

 .(1)...ال والسابع والسادس واخلامس والرابع والثالث وللثاين خاصا

 ليس)) اهلل: رمحه عثيمني ابن الشي  قال :بالدعاء إبراهيم مقام ختصيص البدع: ومن-8

 تصار البدع هذه مثل أن املشكلة ولكن بعدمها وال الركعتني قبل دعاء وال دعاء للمقام

 اهذ وكل هذا يفعل مل إذا ناقص حجه أن لريى احلاج إن حتى مرشوعة مسلمة قضايا كأهنا

 نم مناسك احلجاج هؤالء يعطى أن املمكن فمن وإال قصورهم أو العلامء تقصري بسبب

 .(2) ((الصحيح للطريق توجههم بالدهم

 الصدر اقإلص او الكعبة بأستار والتعلق ،واملقام الكعبة بحيطان التمسح :البدع منو-9

 أو عليها صدرال إلصاق أو الكعبة بأستار التعلق)) اهلل: رمحه عثيمني ابن الشي  قال عليها:

 ذلك فعلوني وأصحابه آله وعىل عليه اهلل صىل النبي يكن فلم له أصل ال بدعة ذلك أشبه ما

                                                           

 (185( فتاوى احلج من برنامج نور عىل الدرب)ص:1

 .(34ص)ملسو هيلع هللا ىلص يف صفة حج النبي  عنه ابر ريض اهللج( رشح حديث 2
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 لكعبةا جهات بقية وأما فقط األسود واحلجر الكعبة باب بني فيام االلتزام ورد ما وغاية

 لتزموهناي كانوا أهنم وأصحابه وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل النبي عن يرد مل فإنه وأركاهنا

 .  (1)((هبا صدورهم يلصقون أو

 :مجاعي مرتفع بصوت واملروة الصفا بني وكذا بالبيت الطواف يف الدعاء-10

 لطائفتني،ا عىل تشويش وفيه بدعة اجلامعي الدعاء)) اهلل: حفظه الفوزان صالح الشي  قال 

 .(2)(( صوته رفع وبدون لنفسه شخص كل دعوي أن واملرشوع

 ما) وهلا:ق عائشة عن رم وقد ،الركنني الستالم للرجال اءالنس مزامحةمن األخطاء: -11

 (احلجر واستالم للنساء

 .بدعة البيض ابثيال مثل خمصوصة إحرام ثياب هلن أن النساء بعض ظن-12

 بني عىس النساء عىل ليس» : عمر ابن لاق ،بدعة بني العلمنيالسعي  يف النساء رمل -13

 «.واملروة فاالص

 فوق رأةامل تصعد ال قال: عمر ابن عن نافع عنرفع بعض النساء أصواهتم بالتلبية: -14

 .(3)بالتلبية صوهتا ترفع وال واملروة الصفا

                                                           

 (184( فتاوى احلج من برنامج نور عىل الدرب)ص:1

 (24الفوزان يف احلج )ص: ( فتاوى شيخنا/ صالح2

 ( البيهقي يف السنن3



  

31 

 يفو اإلد/ حسن بن يوسف إعداد                                                               به تتعلق ومسائل فضائله احلج

 مسحوني قوما رأى الزبري ابن نأ برش عن  بدعة. السالم عليه إبراهيم مقامالتمسح ب-15

 .(1)عنده بالصالة أمرتم إنام ،هبذا تؤمروا مل فقال: املقام

 تتكلف ولقد بمسحه يؤمروا ومل إبراهيم( مقام )أي عنده يصلوا أن أمروا قال: قتادة عنو

 تىح يمسحونه زالوا فام فيه قدميه أثر كان ولقد قبلهم، أحد يتكلفه مل اشيئً  األمة هذه

  .(3)تلمسه وال املقام تقبل ال قال: جماهد عنو .(2)وانامح( إخلولق

 عند وبجمع الصخرات عند بعرفة يقف أن عليه الزومً  احلاج يرى أنومن األخطاء: -16

 الرمحة. جبل يصعد أو احلرام املشعر

 لمهيع ال ما املفاسد حيدث ولذلك شياطني لثالث اجلمرات بأن الظنومن األخطاء: -17

 اهلل. إال

 املس مع أطوف كنت قال: بكر أيب بن خالد وعن هبا. الرمي قبل اجلامر حىص غسل-18

  حىص غسل أن عثيمني ابن وذكر .اجلامر حىص غسال أرمها فلم هللا عبيد بن اهلل عبد ومع

 .(4)أصحابه هبا يأمر ومل اهلل رسول يفعلها مل بدعة اجلامر

                                                           

 الرزاق وابن أيب شيبة بسند صحيح. ( رواه عبد1

 (.23( مناسك سعيد ابن أيب عروبة )2

 (.4/535( ابن أيب شيبة)3

 .(129ص) ملسو هيلع هللا ىلص ابر ريض اهلل عنه يف صفة حج النبي( رشح حديث ج4
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وينبغي أن يأخذ من أي مكان  مزدلفة من جيمع أن إال يصح ال احلىص أن اعتقاد-19

 يثح من احلىص خذوا جبري: بن سعيد لنا قال قال: امللك عبد بن إسامعيل عن .باحلرم

 . (1) شئتم(

 املدينة. بزيارة إال حج له يتم ال أنه احلجاج بعض اعتقاد-20

 ةبدع وهذه للمسجد ال ملسو هيلع هللا ىلص النبي لقرب هو إنام الرحـال شـد أن احلجاج بعض اعتقاد-21

 رمحه باز ناب الشي  قال :وهذا ال أصل له يف الرشع فيها للصالة السبعة املساجد يارةز-22

 ملسو هيلع هللا ىلص النبي مسجد عدا ما حادثة فكلها احاليً  املعروفة باملدينة املوجودة املساجد)) اهلل:

 عاءد أو صالة من خصوصية املذكورين املسجدين غري املساجد هلذه وليس قباء ومسجد

 قصدها أما أهلها، مع صىل فيها الصالة أدركته من املساجد كسائر هي بل غريمها أو

 بل لأص لذلك فليس فيها خصوصية العتقاده ذلك نحو أو والقراءة والدعاء فيها للصالة

 ،" رد فهو أمرنا عليه ليس عماًل  عمل من" :ملسو هيلع هللا ىلص لقوله إنكارها جيب التي البدع من هو

 .(2) ((عنها اهلل ريض عائشة حديث من صحيحه يف مسلم أخرجه

 بدعة وهي)الرجوع إىل الوراء(القهقري  عىل الوداع بعد احلرام املسجد من اخلروج-23 

 ادأر إذا املسجد باب عىل الرجل قيام كره أنه)) :عباس ابن عن عطاء وعن .اليهود بدع من

                                                           

 (.4/281( سنده صحيح عن ابن أيب شيبة)1

 (.2/245)( فتاوى ابن باز 2



  

33 

 يفو اإلد/ حسن بن يوسف إعداد                                                               به تتعلق ومسائل فضائله احلج

 يفعلون - اليهود وقال: ويدعو، إليها ينظر الكعبة نحو امنحرفً  أهله إىل االنرصاف

  .(1)((ذلك

 (.2)"انظر االستزادة يف بدع وأخطاء احلج"

     

  

                                                           

 (.4/291( عند ابن أيب شيبة بإسناد حسن)1

رسالة مناسك احلج والعمرة يف الكتاب والسنة وآثار -( )رسالة بدع احلجاج واملعتمرين من فتاوى علامء احلرمني 2

 تنزيه الناسك من بدع املناسك(.-السلف لأللباين
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 احلج مواسم يف السعودية الدولة جهود :عارشةال *املسألة

 املؤسس يد ىلع البالد توحيد منذ اهتاممأكرب  والعمرة باحلج السعودية العربية اململكة هتتم

 خدمة فوضعوا احلكم، يف بعده أبنائه وبتويل اهلل، رمحه-سعود آل العزيز عبد امللك السلفي

 احلج بشؤون تعني وزارة الدولة خصصت فقد أعينهم، نصب واملعتمرين احلجاج

 ريوتوف احلجاج خدمة فإن املجال، هذا يف العاملة واإلدارات القطاعات وتنظيم والعمرة،

 عن ناهيك متنقلة، ومراكز وإسعافات وعالجات مستشفيات من الطبية اخلدمات كامل

 يرست التي اخلدمات من وغريها التفويج وطرق للحجاج املرشدة اإللكرتونية الربامج

 حجه... للحاج وتسهل

 ، حيث ترسل الدعاةاحلج موسم بالدعوة واإلرشاد يفعناية اململكة  واألعظم واألهم

 املسلمني دعوة فإن الدين، أمور يف والتفقه التوحيد من العبادات أمور املسلمني تعليمل

 اهدش خري والواقع، اململكة حكومة عند ا  أساسيا  دور تشكل وغريه احلج يف وتفقيههم

 تبك توزيع-السعودية القنوات يف توعوية دروس-املساجد يف مستمرة حماُضات)

 نكري وال الدعوية، املناشط من وغريها املخيامت( يف حماُضات-احلجاج عىل ومطويات

 جاحد. إال اجلهود هذه مثل

واألهم واألعظم مما تقدم ما تيزت به الدولة السعودية من عنايتها بالعقيدة الصحيحة، 

فتقوم بتنظيم املحاُضات والندوات يف موسم احلج بمسجد اخليف وغريه، مستفيدين من 

وحيد رام، فيبثمون فيهم دعوة التحضور شتى طوائف وفرق املسلمني حلج بيت اهلل احل

 والسنة، ولو مل يكن هلذه الدولة سوى هذه احلسنة لكفى.
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 اهلل أعزهم سعود آل عهد يف الرمحن ضيوف)عنواهنا  هلذه الرسالة أضفتها قصيدة وهذه*

 جهود هايف ذكر اهلل، حفظه احلدادي حييى بن عيل الفاضل/ للشيخ (والسنة بالتوحيد

 .اخري   اهلل زاهج احلج يف السعودية الدولة

  


