
 ٔ-تؤمبلت فً حجة الوداع 

 / ٌاسر برهامًكتبه

 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛  

فكلما الترب موعد "الحج" كلما تجدد فً للوب المإمنٌن هذا الشوق العجٌب لهذه العبادة 

ِ َعلَى وَ العظٌمة التً تحٌا بها الملوب واألبدان، والمجتمعات واألمم، حج بٌت هللا الحرام ) ّلِِله

ًٌّ َعِن اْلعَالَِمٌنَ  َ َؼنِ ٌِْه َسبٌِبلا َوَمْن َكفََر فَِإنه َّللاه ٌِْت َمِن اْستََطاَع إِلَ .  (97)آل عمران:( النهاِس ِحجُّ اْلبَ

وهذا شوٌق ال ٌحصل منه شبع بالوصول إلى بٌت هللا الحرام مرة أو مرتٌن أو أكثر؛ بل هو 

َوإِْذ َجعَْلنَا ) :-تعالى-سان لم ٌؤِت البٌَت لْبل ذلن؛ مصدالاا لمول هللا ٌزداد مع كل مرة، وكؤن اإلن

ٌَْت َمثَابَةا ِللنهاِس َوأَْمناا ؛ فكلما رجعوا عنه ثَابُوا إلٌه، ال ٌرون أنهم لد لَضوا (ٕ٘ٔ)البمرة:( اْلبَ

ا، وهو استجابة ِمن هللا  ٌِْه السهبَلمُ -لدعوة إبراهٌم  -تعالى-منه وطرا َعزه -التً َخلهَدها هللا  -َعلَ

ِم وَؼٌهر بها وجهَ التارٌخ ) -َوَجله  ٌْتَِن اْلُمَحره ٌِْر ِذي َزْرعٍ ِعْنَد بَ ٌهتًِ بَِواٍد َؼ َربهنَا إِنًِّ أَْسَكْنُت ِمْن ذُّرِ

ٌِْهْم َواْرُزلْ  بَلةَ فَاْجعَْل أَْفبَِدةا ِمَن النهاِس تَْهِوي إِلَ ( ُهْم ِمَن الثهَمَراِت لَعَلهُهْم ٌَْشُكُرونَ َربهنَا ِلٌُِمٌُموا الصه

. (7ٖ)إبراهٌم:

لٌس لمجرد البمعة واألحجار، والجبال  -فً للوب المإمنٌن-هذا الشوق والحمٌمة أن: 

ا ِمن الناس؛ فضبلا عن أن ٌكون انشؽاالا  فَماء التً تشؽل كثٌرا والودٌان، وال لذكرٌات ُصحبة الرُّ

، والمطاعم والمشارب، والخٌام وأنواع الترفٌه التً توجد فٌها، بؤنواع المنازل والفنادق

واألسواق التً ٌدخل الناس إلٌها، والتً صارت مسابمةا على الدنٌا تُْنِسً اآلخرة؛ ولكن هذا 

الشوق هو فً الحمٌمة ألحوال اإلٌمان، ومشاعر الملوب، وأنواع العبودٌة؛ للحب والرجاء 

والتضرع واالنكسار والدعاء، والخضوع واالنمٌاد واالفتمار  والخشٌة، والتوكل واالستعانة،



فً حاجات العبد كلها فً دنٌاه وأُخراه، وتَعَلُّمه باهلل دون َمن سواه،  -َعزه َوَجله -إلى هللا 

على للب العبد وحٌاته. -ُسْبَحانَه-وابتؽاء الفضل منه والرضوان، وَذْوق أَثَر طلب رضوانه  

ته بهذه العبودٌة هو األصل الممصود ِمن كل الشعابر التً إذا َخلَت منها وحٌاةُ الملب وٌَمَظَ 

فكم ِمن صابم لٌس له ِمن صٌامه إال الجوع والعطش، وكم ِمن  كانت كالجسد المٌت ببل روح؛

لابم لٌس له ِمن لٌامه إال السهر والتعب، وكم ِمن َحاّجٍ وُمْعتَِمر لٌس له ِمن حجته وِمن 

ة والسفَر وُمفاَرلة األهل والعادات، واإلرهاق الحاصل ِمن ذلن؛ إذا لم ٌحٌا للبُه عمرته إال النفَمَ 

بحب هللا وخشٌته. 

بل إلى هللا َعزه َوَجله ولمابه ُسْبَحانَهُ -ولربما حصل لعباد هللا المشتالٌن إلى بٌت هللا الحرام 

لكثٌٍر ِمن الواصلٌن إلى البٌت وإن لم ٌصلوا إلٌه ِمن معانً الحٌاة أكثر مما ٌحصل  -َوتَعَالَى

ا َما ِسْرتُْم فً الجهاد، فً ؼزوة تبون: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-كما لال النبً  بؤجسادهم؛ إِنه بِاْلَمِدٌنَِة أَْلَواما

ا، َواَل لََطْعتُْم َواِدٌاا إِاله َكانُوا َمعَُكمْ  ِ؛ َوُهْم بِاْلَمِدٌنَ َمِسٌرا َوهُْم ِة؟ لَاَل: )(، لَالُوا: ٌَا َرُسوَل َّللاه

.  )رواه البخاري(( بِاْلَمِدٌنَِة؛ َحبََسُهُم اْلعُْذرُ 

ٌِْه َوَسلهمَ -وتظل حجة الوداع لرسول هللا  ُمولِظة للشوق المشتعل فً للوب  -َصلهى هللاُ َعلَ

ْحبَة على البُْعد  ا، وُحبًّا للصُّ ؛ -بُْعد الزمان والمكان-المإمنٌن؛ تزٌده لوة واستضاءة ونورا

ٌِْه َوَسلهمَ -ُصْحبَة رسول هللا  َصلهى هللاُ -عسى أن ٌكون لهم النصٌب فً ُصْحبَته  -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ  َصلهى هللاُ -ٌوم المٌامة، وفً الَجنهة؛ فإنه اْلَمْرَء َمَع َمْن أََحبه كما تواتر عن النبً  -َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ   .-َعلَ

ًَ هللاُ َعْنهُ -عبد هللا  ولمد سالها جابر بن لدمحم البالر بن علً بن حسٌن بن علً بن أبً  -َرِض

ًَ هللاُ َعْنُهم جمٌعاا-طالب  سٌالاا؛ ال ٌزال المرء كلما لََرأ الحدٌث تتجدد فً للبه الحمابك  -َرِض

ه اإلٌمانٌة والرؼبة المعجوز عن دفعها مهما َكثَُرت العمبات وتََضاَعفَت النفمات لتحصٌل هذ

ٌِْه َوَسلهمَ -العبادة، كؤننا مع رسول هللا   فً تلن المشاهد. -َصلهى هللاُ َعلَ



ٌِْه َوَسلهمَ -ولنذكر سٌاق حجته  كما رواها ُمْسِلٌم عن جابر، ثم لنا فٌها ولفات إن  -َصلهى هللاُ َعلَ

.-تَعَالَى-شاء هللا  

ثَنَا أَبُو بَكْ لال اإلمام ُمْسِلٌم فً َصِحٌِحه:  ٌْبَةَ، َوإِْسَحُك ْبُن إِْبَراِهٌَم َجِمٌعاا َعْن "َحده ِر ْبُن أَبًِ َش

ٍد َعْن أَبٌِِه لَالَ  ًُّ َعْن َجْعفَِر ْبِن ُمَحمه ثَنَا َحاتُِم ْبُن إِْسَمِعٌَل اْلَمَدنِ : َدَخْلنَا َحاتٍِم، لَاَل أَبُو بَْكٍر: َحده

ِ؛ فََسؤََل َعْن الْ  ٌٍْن. َعلَى َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاه ِ ْبِن ُحَس ًّ ُد ْبُن َعِل ؛ فَمُْلُت: أَنَا ُمَحمه ًه مَْوِم، َحتهى اْنتََهى إِلَ

ٌَْن ثَدْ  ي اأْلَْسفََل ثُمه َوَضَع َكفههُ بَ ي اأْلَْعلَى ثُمه نََزَع ِزّرِ ًه فَؤَْهَوى بٌَِِدِه إِلَى َرأِْسً، فَنََزَع ِزّرِ َوأَنَا -ٌَ

ا ِشبَْت. فََسؤَْلتُهُ فَ  -ٌَْوَمبٍِذ ُؼبَلٌم َشابٌّ  َوُهَو أَْعَمى، َوَحَضَر -مَاَل: َمْرَحباا بَِن ٌَا اْبَن أَِخً؛ َسْل َعمه

بَلةِ  ٌِْه ِمْن -َوْلُت الصه ؛ فَمَاَم فًِ نَِساَجٍة ُمْلتَِحفاا بَِها ُكلهَما َوَضعََها َعلَى َمْنِكبِِه َرَجَع َطَرفَاَها إِلَ

ِ ِصؽَِرَها، َوِرَداُإهُ إِلَى جَ  ِة َرُسوِل َّللاه -ْنبِِه َعلَى اْلِمْشَجِب، فََصلهى بِنَا. فَمُْلُت: أَْخبِْرنًِ َعْن َحجه

ٌِْه َوَسلهمَ  ُ َعلَ ِ -َصلهى َّللاه ٌِْه َوَسلهمَ -؛ فَمَاَل بٌَِِدِه فَعَمََد تِْسعاا؛ فَمَاَل: إِنه َرُسوَل َّللاه ُ َعلَ َمَكَث  -َصلهى َّللاه

ِ تِْسَع ِسنٌَِن لَ  ، ثُمه أَذهَن فًِ النهاِس فًِ اْلعَاِشَرِة أَنه َرُسوَل َّللاه ٌِْه َوَسلهمَ -ْم ٌَُحجه ُ َعلَ ؛  -َصلهى َّللاه َحاجٌّ

 ِ ٌِْه َوَسلهمَ -فَمَِدَم اْلَمِدٌنَةَ بََشٌر َكثٌٌِر ُكلُُّهْم ٌَْلتَِمُس أَْن ٌَؤْتَمه بَِرُسوِل َّللاه ُ َعلَ َمَل ِمثَْل َوٌَعْ  -َصلهى َّللاه

َد ْبَن أَبًِ بَكْ  ٌٍْس ُمَحمه ٌْفَِة فََولََدْت أَْسَماُء بِْنُت ُعَم ٌْنَا َذا اْلُحلَ َ ٍر؛ فَؤَْرَسلَْت َعَمِلِه؛ فََخَرْجنَا َمعَهُ َحتهى أَت

  ِ ٌِْه َوَسلهمَ -إِلَى َرُسوِل َّللاه ُ َعلَ ٌَْؾ أَْصنَُع؟ لَاَل: اْؼتَِسِلً، َواْستَ -َصلهى َّللاه ثِْفِري بِثَْوٍب، َوأَْحِرِمً.: َك

 ِ ٌِْه َوَسلهمَ -فََصلهى َرُسوُل َّللاه ُ َعلَ فًِ اْلَمْسِجِد، ثُمه َرِكَب اْلمَْصَواَء، َحتهى إَِذا اْستََوْت بِِه  -َصلهى َّللاه

ٌِْه ِمْن َراِكٍب َومَ  ٌَْن ٌََد ٌَْداِء، نََظْرُت إِلَى َمّدِ بََصِري بَ اٍش، َوَعْن ٌَِمٌنِِه ِمثَْل َذِلَن، نَالَتُهُ َعلَى اْلبَ

 ِ ٌِْه َوَسلهمَ -َوَعْن ٌََساِرِه ِمثَْل َذِلَن، َوِمْن َخْلِفِه ِمثَْل َذِلَن، َوَرُسوُل َّللاه ُ َعلَ ٌَْن أَْظُهِرنَا  -َصلهى َّللاه بَ

ٌِْه ٌَْنِزُل اْلمُْرآُن َوُهَو ٌَْعِرُؾ تَؤِْوٌلَهُ؛ َوَما َعِمَل بِِه ِمنْ  ٍء َعِمْلنَا بِِه. فَؤََهله بِالتهْوِحٌِد: ) َوَعلَ ًْ ٌَْن َش لَبه

ٌَْن، إِنه اْلَحْمَد َوالنِّْعَمةَ لََن َواْلُمْلَن، اَل َشِرٌَن لَنَ  ٌَْن اَل َشِرٌَن لََن لَبه ٌَْن، لَبه (. َوأََهله النهاُس اللهُهمه لَبه

ِ بَِهَذا الهِذي ٌُِهلُّوَن بِِه؛ فَلَْم ٌَُرده رَ  ٌِْه َوَسلهمَ -ُسوُل َّللاه ُ َعلَ ٌْباا ِمْنهُ، َولَِزَم َرُسوُل  -َصلهى َّللاه ٌِْهْم َش َعلَ

 ِ ٌِْه َوَسلهمَ -َّللاه ُ َعلَ ُ َعْنهُ -تَْلبٌَِتَهُ. لَاَل َجابٌِر  -َصلهى َّللاه ًَ َّللاه ؛ لَْسنَا نَْعِرُؾ -َرِض : لَْسنَا نَْنِوي إاِله اْلَحجه

اْلعُْمَرةَ. 



ْكَن، فََرَمَل ثبََلثاا، َوَمَشى أَْربَعاا، ثُمه نَفََذ إِلَى َممَاِم حَ  ٌَْت َمعَهُ؛ اْستَلََم الرُّ ٌْنَا اْلبَ َ -إِْبَراِهٌَم تهى إَِذا أَت

ٌِْه السهبَلم ٌَْن ؛ فََجعََل اْلَممَاَم بَ (ٕ٘ٔ)البمرة:( َواتهِخذُوا ِمْن َممَاِم إِْبَراِهٌَم ُمَصلًّىفَمََرأَ: ) -َعلَ ٌْنَهُ َوبَ

 ِ ًّ ٌِْت. فََكاَن أَبًِ ٌَمُوُل، َواَل أَْعلَُمهُ ذََكَرهُ إاِله َعْن النهبِ ٌِْه َوَسلهمَ -اْلبَ ُ َعلَ : َكاَن ٌَْمَرأُ فًِ -َصلهى َّللاه

ُ أََحٌد"، َو"لُْل ٌَا أٌََُّها اْلَكافُِروَن". ثُمه َرَجَع إِلَى  ٌِْن: "لُْل ُهَو َّللاه ْكعَتَ ْكِن فَاْستَلََمهُ. ثُمه َخَرَج الره الرُّ

فَا لََرأَ: ) ا َدنَا ِمْن الصه فَا؛ فَلَمه َفا واْلَمْرَوةَ ِمْن َشعَابِِر َّللاهِ ِمْن اْلبَاِب إِلَى الصه ، (8٘ٔ)البمرة:( إِنه الصه

ُ بِهِ ) ٌِْه َحتهى أَْبَدأُ بَِما بََدأَ َّللاه ًَ َعلَ فَا، فََرلِ َ (؛ فَبََدأَ بِالصه َد َّللاه ٌَْت، فَاْستَْمبََل اْلِمْبلَةَ، فََوحه َرأَى اْلبَ

ٍء لَِدٌٌر، َوَكبهَرهُ، َولَاَل: ) ًْ ُ َوْحَدهُ اَل َشِرٌَن لَهُ، لَهُ اْلُمْلُن َولَهُ اْلَحْمُد َوُهَو َعلَى ُكّلِ َش اَل إِلَهَ إاِله َّللاه

ُ َوْحَدهُ، أَْنَجَز َوْعدَ  ٌَْن َذِلَن. لَاَل ِمثَْل هُ، َونََصَر َعْبَدهُ، َوَهَزَم اأْلَْحَزاَب َوْحَدهُ اَل إِلَهَ إاِله َّللاه (. ثُمه َدَعا بَ

اٍت. ثُمه نََزَل إِلَى اْلَمْرَوِة، َحتهى إَِذا اْنَصبهْت لََدَماهُ فًِ بَْطِن اْلَواِدي َسعَى، َحتهى  إَِذا َهَذا ثبََلَث َمره

فَا.َصِعَدتَا َمَشى َحتهى أَتَى   اْلَمْرَوةَ، فَفَعََل َعلَى اْلَمْرَوِة َكَما فَعََل َعلَى الصه

لَْو أَنًِّ اْستَْمبَْلُت ِمْن أَْمِري َما اْستَْدبَْرُت لَْم أَُسْك َحتهى إَِذا َكاَن آِخُر َطَوافِِه َعلَى اْلَمْرَوِة فَمَاَل: )

ٌَْس َمعَهُ َهْدٌي فَْلٌَِحله، َوْلٌَْجعَْلَها ُعْمَرةا  اْلَهْدَي َوَجعَْلتَُها ُعْمَرةا؛ فََمْن َكاَن ِمْنُكمْ  (. فَمَاَم ُسَرالَةُ ْبُن لَ

 ِ ِ أَِلعَاِمنَا َهَذا أَْم أِلَبٍَد؟ فََشبهَن َرُسوُل َّللاه ٌِْه َوَسلهمَ -َماِلِن ْبِن ُجْعُشٍم فَمَاَل: ٌَا َرُسوَل َّللاه ُ َعلَ  -َصلهى َّللاه

ٌِْن؛ اَل، بَْل أِلَبٍَد أَبَدٍ ً اأْلُْخَرى، َولَاَل: )أََصابِعَهُ َواِحَدةا فِ  تَ (. َدَخلَْت اْلعُْمَرةُ فًِ اْلَحّجِ َمره

 ِ ًّ ًٌّ ِمْن اْلٌََمِن بِبُْدِن النهبِ ٌِْه َوَسلهمَ -َولَِدَم َعِل ُ َعلَ ُ َعْنَها-فََوَجَد فَاِطَمةَ  -َصلهى َّللاه ًَ َّللاه ْن  -َرِض ِممه

ٌَْها؛ فَمَالَْت: إِنه أَبًِ أََمَرنًِ بَِهَذا. لَاَل: فََكاَن  َحله، َولَبَِستْ  ثٌَِاباا َصبٌِؽاا، َواْكتََحلَْت؛ فَؤَْنَكَر َذِلَن َعلَ

 ِ ًٌّ ٌَمُوُل بِاْلِعَراِق: فَذََهْبُت إِلَى َرُسوِل َّللاه ٌِْه َوَسلهمَ -َعِل ُ َعلَ شاا َعلَى فَاِطَمةَ ِللهِذي  -َصلهى َّللاه ُمَحّرِ

 ِ ٌِْه َوَسلهمَ -َصنَعَْت، ُمْستَْفتٌِاا ِلَرُسوِل َّللاه ُ َعلَ فٌَِما َذَكَرْت َعْنهُ؛ فَؤَْخبَْرتُهُ أَنًِّ أَْنَكْرُت َذِلَن  -َصلهى َّللاه

ٌَْها؛ فَمَاَل: ) ؟ لَاَل: لُْلُت: اللهُهمه إِنًِّ َصَدلَْت، َصَدلَتْ َعلَ أُِهلُّ بَِما (؛ َماذَا لُْلَت ِحٌَن فََرْضَت اْلَحجه

ًَ اْلَهْدَي؛ فبََل تَِحلُّ أََهله بِِه َرُسولَُن. لَاَل: ) ًٌّ فَِإنه َمِع (. لَاَل: فََكاَن َجَماَعةُ اْلَهْديِ الهِذي لَِدَم بِِه َعِل

 ًُّ ٌِْه َوَسلهمَ -ِمْن اْلٌََمِن َوالهِذي أَتَى بِِه النهبِ ُ َعلَ ُروا، إاِله  ِمابَةا. لَاَل: فََحله  -َصلهى َّللاه النهاُس ُكلُُّهْم َولَصه

ًه   ٌِْه َوَسلهمَ -النهبِ ُ َعلَ َوَمْن َكاَن َمعَهُ َهْدٌي. -َصلهى َّللاه



 ِ ُهوا إِلَى ِمناى، فَؤََهلُّوا بِاْلَحّجِ، َوَرِكَب َرُسوُل َّللاه ا َكاَن ٌَْوُم التهْرِوٌَِة، تََوجه ٌِْه -فَلَمه ُ َعلَ َصلهى َّللاه

فََصلهى بَِها الظُّْهَر َواْلعَْصَر، َواْلَمْؽِرَب َواْلِعَشاَء، َواْلفَْجَر، ثُمه َمَكَث لَِلٌبلا َحتهى َطلَعَْت  -لهمَ َوسَ 

 ِ ٌِْه َوَسلهمَ -الشهْمُس، َوأََمَر بِمُبهٍة ِمْن َشعٍَر تُْضَرُب لَهُ بِنَِمَرةَ، فََساَر َرُسوُل َّللاه ُ َعلَ  َوالَ  -َصلهى َّللاه

ٌٌْش تَْصنَُع فًِ اْلَجاِهِلٌهِة؛ فَ  ٌٌْش إِاله أَنههُ َوالٌِؾ ِعْنَد اْلَمْشعَِر اْلَحَراِم َكَما َكانَْت لَُر ؤََجاَز تَُشنُّ لَُر

  ِ ٌِْه َوَسلهمَ -َرُسوُل َّللاه ُ َعلَ ةَ، فَنََزَل بَِها.َحتهى أَتَى َعَرفَةَ، فََوَجَد اْلمُبهةَ لَْد ُضِربَْت لَهُ بِنَِمرَ  -َصلهى َّللاه

إِنه َحتهى إَِذا َزاَؼْت الشهْمُس أََمَر بِاْلمَْصَواِء فَُرِحلَْت لَهُ، فَؤَتَى بَْطَن اْلَواِدي؛ فََخَطَب النهاَس، َولَاَل: )

ٌُْكْم، َكُحْرَمِة ٌَْوِمُكْم َهذَا فًِ َشْهِرُكْم َهذَا فًِ بَلَ  ٍء ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َحَراٌم َعلَ ًْ ِدُكْم َهَذا، أاََل ُكلُّ َش

َل َدٍم أََضُع مِ  ًه َمْوُضوٌع، َوِدَماُء اْلَجاِهِلٌهِة َمْوُضوَعةٌ؛ َوإِنه أَوه ْن ِدَمابِنَا ِمْن أَْمِر اْلَجاِهِلٌهِة تَْحَت لََدَم

ٌٌْل، َوِربَا اْلَجاِهِلٌهِة َمْوُضوٌع؛ َدُم اْبِن َربٌِعَةَ ْبِن اْلَحاِرِث، َكاَن ُمْستَْرِضعاا فًِ بَنًِ َسْعٍد فَمَتَلَ  تْهُ ُهَذ

َ فًِ  ُل ِرباا أََضُع ِربَانَا ِربَا َعبهاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطهِلِب، فَِإنههُ َمْوُضوٌع ُكلُّهُ، فَاتهمُوا َّللاه النَِّساِء؛ َوأَوه

ِ، َواْستَْحلَْلتُْم فُرُ  ٌِْهنه أَْن اَل ٌُوِطبَْن فُُرَشُكْم فَِإنهُكْم أََخْذتُُموُهنه بِؤََماِن َّللاه ِ، َولَُكْم َعلَ وَجُهنه بَِكِلَمِة َّللاه

ٌُْكْم ِرْزلُُهنه َوكِ  حٍ، َولَُهنه َعلَ ٌَْر ُمبَّرِ ْسَوتُُهنه أََحداا تَْكَرُهونَهُ؛ فَِإْن فَعَْلَن ذَِلَن فَاْضِربُوُهنه َضْرباا َؼ

ِ، َوأَْنتُْم تُْسؤَلُوَن َعنًِّ؛  بِاْلَمْعُروِؾ، َولَْد تََرْكُت فٌُِكمْ  َما لَْن تَِضلُّوا بَْعَدهُ إِْن اْعتََصْمتُْم بِِه: ِكتَاُب َّللاه

ٌَْت َونََصْحَت. فَمَاَل بِِإْصبَِعِه السهبهابَِة ٌَْرفَعَُها إِلَى فََما أَْنتُْم لَابِلُوَن؟ ( لَالُوا: نَْشَهُد أَنهَن لَْد بَلهْؽَت َوأَده

اٍت. اللهُهمه اْشَهْد، اللهُهمه اْشَهدْ اِء َوٌَْنُكتَُها إِلَى النهاِس: )السهمَ  (. ثبََلَث َمره

ٌْباا. ثُمه  ٌْنَُهَما َش ِ ثُمه أَذهَن، ثُمه أَلَاَم فََصلهى الظُّْهَر، ثُمه أَلَاَم فََصلهى اْلعَْصَر، َولَْم ٌَُصّلِ بَ َرِكَب َرُسوُل َّللاه

- ُ ٌِْه َوَسلهمَ  َصلهى َّللاه َخَراِت، َوَجعََل  -َعلَ َحتهى أَتَى اْلَمْولَِؾ، فََجعََل بَْطَن نَالَتِِه اْلمَْصَواِء إِلَى الصه

ٌِْه، َواْستَْمبََل اْلِمْبلَةَ، فَلَْم ٌََزْل َوالِفاا َحتهى َؼَربَْت الشهْمُس، َوَذَهبَْت ال ٌَْن ٌََد ْفَرةُ َحْبَل اْلُمَشاِة بَ صُّ

ِ لَِلٌ ٌِْه َوَسلهمَ -بلا َحتهى َؼاَب اْلمُْرُص. َوأَْرَدَؾ أَُساَمةَ َخْلفَهُ، َوَدفََع َرُسوُل َّللاه ُ َعلَ َولَْد  -َصلهى َّللاه

َماَم؛ َحتهى إِنه َرأَْسَها لٌَُِصٌُب َمْوِرَن َرْحِلِه، َوٌَمُوُل بٌَِِدِه اْلٌُْمنَى: ) اُس، أٌََُّها النه َشنََك ِلْلمَْصَواِء الّزِ

(. ُكلهَما أَتَى َحْببلا ِمْن اْلِحبَاِل أَْرَخى لََها لَِلٌبلا َحتهى تَْصعََد، َحتهى أَتَى اْلُمْزَدِلفَةَ، السهِكٌنَةَ السهِكٌنَةَ 

ٌْباا، ٌْنَُهَما َش ٌِْن، َولَْم ٌَُسبِّْح بَ ثُمه اْضَطَجَع َرُسوُل  فََصلهى بَِها اْلَمْؽِرَب َواْلِعَشاَء بِؤََذاٍن َواِحٍد َوإِلَاَمتَ

 ِ ٌِْه َوَسلهمَ -َّللاه ُ َعلَ ْبُح بِؤََذاٍن َوإِلَاَمٍة،  -َصلهى َّللاه َحتهى َطلََع اْلفَْجُر، َوَصلهى اْلفَْجَر ِحٌَن تَبٌَهَن لَهُ الصُّ



َدهُ، فَلَْم  ثُمه َرِكَب اْلمَْصَواَء َحتهى أَتَى اْلَمْشعََر اْلَحَراَم، فَاْستَْمبََل اْلِمْبلَةَ، فََدَعاهُ َوَكبهَرهُ َوَهلهلَهُ َوَوحه

ٌََزْل َوالِفاا َحتهى أَْسفََر ِجدًّا، فََدفََع لَْبَل أَْن تَْطلَُع الشهْمُس. 

 ِ ا َدفََع َرُسوُل َّللاه ا؛ فَلَمه َصلهى -َوأَْرَدَؾ اْلفَْضَل ْبَن َعبهاٍس، َوَكاَن َرُجبلا َحَسَن الشهْعِر أَْبٌََض َوِسٌما

ٌِْه َوَسلهمَ  ُ َعلَ ِ  -َّللاه ؛ فََوَضَع َرُسوُل َّللاه ٌِْهنه ْت بِِه ُظعٌُن ٌَْجِرٌَن، فََطِفَك اْلفَْضُل ٌَْنُظُر إِلَ ُ -َمره َصلهى َّللاه

ٌِْه َوَسلهمَ  ّكِ اآْلَخِر ٌَنْ  -َعلَ َل اْلفَْضُل َوْجَههُ إِلَى الّشِ َل َرُسوُل ٌََدهُ َعلَى َوْجِه اْلفَْضِل، فََحوه ُظُر؛ فََحوه

 ِ ٌِْه َوَسلهمَ -َّللاه ُ َعلَ ّكِ  -َصلهى َّللاه ّكِ اآْلَخِر َعلَى َوْجِه اْلفَْضِل، ٌَْصِرُؾ َوْجَههُ ِمْن الّشِ ٌََدهُ ِمْن الّشِ

اآْلَخِر ٌَْنُظُر. 

، ثُمه َسلََن الطهِرٌَك اْلُوسْ  َن لَِلٌبلا ٍر، فََحره َطى الهتًِ تَْخُرُج َعلَى اْلَجْمَرِة اْلُكْبَرى، َحتهى أَتَى بَْطَن ُمَحّسِ

ِل َحَصى َحتهى أَتَى اْلَجْمَرةَ الهتًِ ِعْنَد الشهَجَرِة، فََرَماَها بَِسْبعِ َحَصٌَاٍت، ٌَُكبُِّر َمَع ُكّلِ َحَصاٍة ِمْنَها ِمثْ 

ِر، فَنََحَر ثبََلثاا َوِستٌَِّن بٌَِِدِه، ثُمه أَْعَطى َعِلًٌّا اْلَخْذِؾ، َرَمى ِمْن بَْطِن اْلَواِدي، ثُمه اْنَصَرَؾ إِلَى اْلَمْنحَ 

، فَؤََكبَل فَنََحَر َما َؼبََر؛ َوأَْشَرَكهُ فًِ َهْدٌِِه، ثُمه أََمَر ِمْن ُكّلِ بََدنٍَة بِبَْضعٍَة؛ فَُجِعلَْت فًِ لِْدٍر فَُطبَِختْ 

ِ  ِمْن لَْحِمَها َوَشِربَا ِمْن َمَرلَِها. ثُمه َرِكبَ  ٌِْه َوَسلهمَ -َرُسوُل َّللاه ُ َعلَ ٌِْت،  -َصلهى َّللاه فَؤَفَاَض إِلَى اْلبَ

ُمطهِلِب، فََصلهى بَِمكهةَ الظُّْهَر، فَؤَتَى بَنًِ َعْبِد اْلُمطهِلِب ٌَْسمُوَن َعلَى َزْمَزَم؛ فَمَاَل: اْنِزُعوا بَنًِ َعْبِد الْ 

ا فََشِرَب ِمْنهُ".فَلَْواَل أَْن ٌَْؽِلبَُكْم النهاُس َعلَ   ى ِسمَاٌَتُِكْم لَنََزْعُت َمعَُكْم. فَنَاَولُوهُ َدْلوا

 

  



 ٕ-تؤمبلت فً حجة الوداع 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛  

ل ما نَلحظه فً حدٌث جابر  ًَ هللاُ َعْنهُ -فؤَوه ن رواٌة جعفر ، فً إسناده؛ فإنه رواه مسلم مِ -َرِض

ًّ عن أبٌه عن جابر  ًَ هللاُ َعْنهُ -بن دمحم بن َعِل ، وجعفر: هو جعفر الصادق، وهو اإلمام -َرِض

السادس عند الشٌعة اإلمامٌة، وإلٌه ٌنسبون؛ فهم جعفرٌة نسبة إلى جعفر الصادق، وأبوه هو 

ًّ زٌن العابدٌن، وهو اإلمام الخامس عندهم، وهو الذ ي روى الحدٌث عن دمحم البالر بن َعِل

ًَ هللاُ َعْنهُ -جابر   .-َرِض

فهم ِمن أهل الُسنهة والجماعة  وهذا ٌبٌِّن لنا منزلة أبمة أهل البٌت عند أهل الُسنهة والحدٌث؛

العُُدول الثمات األثبات الُحفهاظ، حاشاهم أن ٌكون أحٌد منهم ِمن الروافض الكذابٌن الذٌن بنوا 

األبمة خاصة جعفر الصادق، ودمحم البالر.مذهبهم على الكذب على هإالء  

والحدٌث كذلن ٌبٌِّن لنا منزلة الصحابة عند هإالء األبمة؛ فدمحم البالر فً شبابه ٌطلب العلم 

ُ َعْنُهم-ِمن الصحابة   ًَ َّللاه .-رضً هللا عنه-، ومنهم جابر بن عبد هللا -َرِض

ٌْن أهل البٌت والصحابة عداوة أو اختبلؾ فً اعت ماٍد أو منهجٍ؛ بل هم متحابون ولٌس ب

ًَ هللاُ َعْنهُ -متآلفون، وتؤمل كٌؾ فعل جابر   فه بنفسه؛ فإنه -َرِض ِمن -مع دمحم بن علً لما َعره

ه األسفل، ثم وضع ٌده على صدره تؤنٌساا له ومبلطفة  -دون رفمابه ه األعلى ثم ِزره َحله ِزره

ا له؛ لكونه ِمن أهل بٌت النبً  ٌِْه َوَسلهمَ  َصلهى-وتمدٌرا ، وَرحهب به الترحٌب الخاص، -هللاُ َعلَ

ًّ بن أبً طالب كلهم إخوة فً  فهو ابن أخٌه فً هللا، وأبوه زٌن العابدٌن، وَجدُّه الحسٌن وَعِل

ًَ هللاُ َعْنهُ -هللا لجابر بن عبد هللا  ، وفتح له باب السإال عما شاء، تؤكٌداا على االهتمام -َرِض

ا إذا كان ِمن أهل الفضل والنسب الشرٌؾ.بطالب العلم الساب  ل عنه خصوصا



ٌْن الصحابة وآل البٌت  ًَ هللاُ َعْنُهم جمٌعاا-وهذا ٌإكد سبلمة الصدور واأللسنة ب ؛ فتباا -َرِض

اْلَخبٌِثَاُت ِلْلَخبٌِثٌَِن َواْلَخبٌِثُوَن ) ألهل الحمد والؽل والسب واللعن؛ فإن أعمالهم ألٌك بهم،

ا ٌَمُولُوَن لَُهْم َمْؽِفَرةٌ َورِ ِلْلَخبٌِثَاِت  ُءوَن ِممه ْزٌق َوالطهٌِّبَاُت ِللطهٌِّبٌَِن َوالطهٌِّبُوَن ِللطهٌِّبَاِت أُولَبَِن ُمبَره

. (ٕٙ)النور:( َكِرٌمٌ 

ًَ هللاُ َعْنهُ -فً لول جابر ثانٌاا:  ِ -َرِض ٌِْه َوَسلهمَ -: "إِنه َرُسوَل َّللاه ُ َعلَ َث تِْسَع ِسنٌَِن َمكَ  -َصلهى َّللاه

 ِ ، ثُمه أَذهَن فًِ النهاِس فًِ اْلعَاِشَرِة أَنه َرُسوَل َّللاه ٌِْه َوَسلهمَ -لَْم ٌَُحجه ُ َعلَ ": دلٌل ظاهر  -َصلهى َّللاه َحاجٌّ

على أن الحج واجب على التراخً؛ ألن فرض الحج كان إما فً سنة ِسّتٍ ِمن الهجرة فً 

وا اْلَحجه َواْلعُْمَرةَ ّلِِلهِ : )-َعزه َوَجله -هللا الحدٌبٌة، وفٌها نزل لول  ، فالداللة عنه (9ٙٔ)البمرة:( َوأَتِمُّ

ر النبً  ٌِْه َوَسلهمَ -واضحة جدًّا؛ إذ أَخه الحج سنة سبعٍ وثماٍن وتسعٍ، مع تََمكُّنه ِمن  -َصلهى هللاُ َعلَ

ولم ٌكن فً ولت الحج فً  الحج بعد فتح مكة سنة ثماٍن ولم ٌحج، وسنة تسعٍ ولم ٌحج،

ؼزوات، وإما أن ٌكون الحج لد فُرض سنة تسعٍ على الوفود، عند لدوم وفد نصارى نجران، 

ِ َعلَى : )-َعزه َوَجله -ونزول سورة آل عمران التً نزل صدرها فً لدومهم، وفٌها لول هللا  َوّلِِله

ٌِْه َسبٌِبلا  ٌِْت َمِن اْستََطاَع إِلَ ٌِْه -، ومع ذلن لم ٌحج (97)آل عمران:( النهاِس ِحجُّ اْلبَ َصلهى هللاُ َعلَ

ر أبا بكر على الحج، وألام للناس حجهم. -َوَسلهمَ   فً السنة التاسعة، وإنما أمه

ٌِْه َوَسلهمَ -وأما االعتذار بؤن الرسول  لم ٌحج لوجود المشركٌن والعراة؛ فاعتذار  -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ -ألن رسول هللا  ؼٌر صحٌح؛ ًَ -ألام للناس الحج بإمارة أبً بكر  -َصلهى هللاُ َعلَ َرِض

، ولو كان ؼٌر مشروع لما أرسل أبا بكر، ولو كان وجود منكرات فً الحج مسمطاا -هللاُ َعْنهُ 

لوجوبه لما وجب على الناس حج أبداا؛ لوجود َمن ٌرتكب المنكرات فٌه مع تفاوت درجاتها. 

ا بمول النبً  ن لال:وأبعَد منه لول مَ  َصلهى هللاُ -إن حجة أبً بكر ولعْت فً ذي المعدة؛ احتجاجا

ٌِْه َوَسلهمَ  ُ السهَمَواِت َواأْلَْرضَ فً حجة الوداع: ) -َعلَ ٌْبَتِِه ٌَْوَم َخلََك َّللاه َماَن لَِد اْستََداَر َكَه ( إِنه الزه

ِ َوَرُسوِلِه إِلَى : )-تعالى- ؛ فهذا لول باطل ٌخالؾ صرٌح المرآن، لال)متفك علٌه( َوأََذاٌن ِمَن َّللاه

َ بَِريٌء ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن َوَرُسولُهُ  ، ولد كان ذلن ٌوم (ٖ)التوبة:( النهاِس ٌَْوَم اْلَحّجِ اأْلَْكبَِر أَنه َّللاه

ٌِْت ُعْرٌَانٌ أاَلَ الَ ٌَُحجُّ بَْعَد العَاِم ُمْشِرٌن، َوالَ النحر ِمن سنة تسعٍ، إذ نودي فٌها: ) ( ٌَُطوُؾ بِاْلبَ



ٌِْه َوَسلهَم َعْهٌد فَعَْهُدهُ إِلَى ُمدهتِهِ ، ))متفك علٌه( ُ َعلَ ِ َصلهى َّللاه ًّ ٌَْن النهبِ ٌْنَهُ َوبَ )رواه أحمد ( َوَمْن َكاَن بَ

.  والترمذي، وصححه األلبانً(

ٌِْه َوَسلهمَ -وكٌؾ ٌتصور أحٌد أن رسول هللا  كان ٌُِمرُّ النسًء الذي ابتدعه  -َصلهى هللاُ َعلَ

وإال فمد صام المشركون زٌادة فً الكفر، وٌبنً علٌه األحكام مع تبدٌل الشهور عن حمٌمتها؟! 

ٌِْه َوَسلهمَ -رسول هللا  رمضان تسع سنوات متتالٌة دون تؽٌٌر، وكذا اعتماد  -َصلهى هللاُ َعلَ

، وؼٌرها ِمن األحكام، وإنما َدله الحدٌث على األشهر الُحُرم لْبل حجة الوداع فً تحرٌم المتال

ٌوم خلك السماوات واألرض هً التً كان علٌها عمل  -سبحانه-أن األشهر التً خلمها هللا 

ٌِْه َوَسلهمَ -النبً  ، وذلن ِمن فجر اإلسبلم لم ٌتؽٌر، وال ٌلزم ِمن الحدٌث أن األعوام -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ َصله -السابمة على حجة النبً  "حجة الوداع" كانت على ؼٌر ذلن ِمن  -ى هللاُ َعلَ

َصلهى هللاُ -نسًء؛ بل فعله أهل الجاهلٌة لْبل اإلسبلم فؤبطله هللا باإلسبلم ِمن أول ما عمل النبً 

ٌِْه َوَسلهمَ   على الشهور الممرٌة منذ بعثته. -َعلَ

للحج سنة تسعٍ دلٌل واضح على أن  -ٌِْه َوَسلهمَ َصلهى هللاُ َعلَ -أن تؤخٌر رسول هللا  فالخبلصة:

الحج فُرض على التراخً، وإن كان االستحباب المإكد: "التعجٌل"؛ فإن اإلنسان لد ٌمرض، 

، أو أن ٌُمطع الطرٌك، أو ؼٌر ذلن ِمن أعذار، وتؤكٌد -وسٌلة المواصبلت-أو ٌفمد راحلته 

ى تعجٌل الحج.االستحباب هو الذي تُحمل علٌه األدلة الدالة عل 

وهذا ٌدل على أن َمن نوى أن ٌحج لْبل موته لم ٌؤثم، فضبلا عن أن ٌَُكفهر، كما ٌلزم َمن 

ٌمولون بتكفٌر تارن المبانً األربعة للترن المجرد كالتكاسل؛ فإن رجعوا إلى المول بالتكفٌر 

ا بالترن لم ٌ -َرِحَمهُ هللاُ -بالعزم على أن ال ٌحج حتى ٌموت كما ذكره ابن المٌم  كن هذا تكفٌرا

ا أو  المجرد؛ بل بالعزم على عدم الحج، وال دلٌل عندهم على ذلن إال َمن كان آبٌاا أو مستكبرا

مستِحبلا لترن الحج، أي: جاحداا لوجوبه؛ وال نزاع فً كفر هذا، وَمن ٌَُكفِّر بالترن المجرد إنما 

كتارن الشهادتٌن، وَمن عزم أن ٌحج ٌحتج بؤن الحج ِمن أركان اإلسبلم؛ فَمن لم ٌؤِت به كان 

فمات لْبل أن ٌحج تاركاا له؛ فٌلزمهم تكفٌره؛ وهم ال ٌملكون رد ذلن.  



وَمن وافمه، بؤن الحج واجب  -َرِحَمهُ هللاُ -ولد لالت طابفة كبٌرة ِمن أهل العلم، منهم: الشافعً 

على التراخً؛ فمن عزم أن ٌحج لْبل أن ٌموت فهو ؼٌر آثم. 

ًَ هللاُ َعْنهُ رَ -ولوله  ِ  :-ِض ٌِْه َوَسلهمَ -"ثُمه أَذهَن فًِ النهاِس فًِ اْلعَاِشَرِة أَنه َرُسوَل َّللاه ُ َعلَ  -َصلهى َّللاه

 ِ ؛ فَمَِدَم اْلَمِدٌنَةَ بََشٌر َكثٌٌِر ُكلُُّهْم ٌَْلتَِمُس أَْن ٌَؤْتَمه بَِرُسوِل َّللاه ٌِْه َوَسلهمَ -َحاجٌّ ُ َعلَ َوٌَْعَمَل  -َصلهى َّللاه

ل حٌاة المسلم باتباع رسول هللا  َصلهى -ِمثَْل َعَمِلِه": دلٌل على الماعدة العامة الشاملة التً تشّكِ

ٌِْه َوَسلهمَ  فً كل ألواله وأفعاله؛ فنصلً كما رأٌناه ٌصلً، ونحج كما حج، ونؤخذ عنه  -هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ صَ -مناسكنا، ونفعل كما فعل؛ فإن االتباع لرسول هللا  هو ِمن أعظم أسباب  -لهى هللاُ َعلَ

ُ للعبد، ) -تعالى-حب هللا  ُ َوٌَْؽِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوَّللاه َ فَاتهبِعُونًِ ٌُْحبِْبُكُم َّللاه لُْل إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن َّللاه

ُسوَل فَِإْن تََولهوْ  َ َوالره َ اَل ٌُِحبُّ اْلَكافِِرٌنَ َؼفُوٌر َرِحٌٌم . لُْل أَِطٌعُوا َّللاه ، (ٕٖ، ٖٔ)آل عمران:( ا فَِإنه َّللاه

ٌِْه َوَسلهمَ -وهذا االتباع هو تحمٌك شهادة أن محمداا رسول هللا   .-َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ -فبلبد أن ٌطلب المسلم علم ُسنهة رسول هللا  ، وال ٌكتفً برفع الشعار، أو -َصلهى هللاُ َعلَ

لٌكون ُسنًٌِّّا كما هو مصطلٌح عند الناس، بل  -كاللحٌة والممٌص مثبلا -فاء بالهٌبة الظاهرة االكت

البد أن ٌتعلم الُسنهة وٌطلب فهمها؛ لٌعمل بها وٌدعو إلٌها فً كل شبون الحٌاة؛ فً العمٌدة، 

 والعبادة، والمعامبلت، والسلون والُخلُك، والشؤن العام، والشؤن الخاص، شؤن المجتمع

ا وعمبلا وسلوكاا.  والدولة؛ وال ِعزه ألمة اإلسبلم إال باتباع الُسنهة علما

أن انتشار علوم الُسنهة مرتبط بانتصارات المسلمٌن، كما حدث فً زمن  ولد رصد المإرخون:

"صبلح الدٌن" لْبل تحرٌر "بٌت الممدس" ِمن عودة المسلمٌن إلى لراءة وسماع أحادٌث 

مساجدهم فً مصر والشام، بؤمر السلطان "صبلح الدٌن" بعد  "البخاري" و"مسلم" فً

انمطاع نحو ثبلثة لرون فً مصر؛ بسبب أهل الزندلة ِمن الباطنٌة العبٌدٌٌن المعروفٌن 

بالفاطمٌٌن، سمطت خبللها المدس فً أٌدي الصلٌبٌن، وعندما عاد الناس إلى السُّنة عادت 

بالعكس؛ فإذا ؼلبت علوم أهل البدع، وؼابت علوم  ، والعكس-بحمد هللا تبارن وتعالى-المُْدس 

الُسنهة وؼاب العمل بها: انهزم المسلمون وؼلبهم أعداإهم على ببلدهم وممدساتهم. 



ر للمسلمٌن العودة إلى ُسنهة نبٌن  ٌِْه َوَسلهمَ -فاللهم ٌَّسِ ، وُرده علٌهم المُْدس -َصلهى هللاُ َعلَ

محتلة.والمسجد األلصى، وسابر ببلدهم ال 

.-إن شاء هللا-وللحدٌث بمٌة  

  



 ٖ-تؤمبلت فً حجة الوداع 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛  

ًَ هللاُ َعْنهُ -لال جابر   ٌٍْس :-َرِض ٌْفَِة فََولََدْت أَْسَماُء بِْنُت ُعَم ٌْنَا ذَا اْلُحلَ َ "فََخَرْجنَا َمعَهُ َحتهى أَت

ِ مُ  َد ْبَن أَبًِ بَْكٍر؛ فَؤَْرَسلَْت إِلَى َرُسوِل َّللاه ٌِْه َوَسلهمَ -َحمه ُ َعلَ ٌَْؾ أَْصنَُع؟ لَاَل: اْؼتَِسِلً، -َصلهى َّللاه : َك

َواْستَثِْفِري بِثَْوٍب، َوأَْحِرِمً". 

منٌن مٌمات أهل المدٌنة، واٍد داخل حرم المدٌنة، له جاذبٌة خاصة بملوب المإ "ذو الحلٌفة":

َصلهى هللاُ -عْبر العصور، وفٌه سكٌنة ُمضاَعفة؛ كٌؾ ال ولد شهد البدء المبارن لحجة النبً 

ٌِْه َوَسلهمَ  ٌِْه َوَسلهمَ -ونحو ِمابَة ألٍؾ، بل أكثر ِمن أصحابه  -َعلَ ، وزاد العدد حٌن -َصلهى هللاُ َعلَ

َصلهى هللاُ -المختلفة، أدركوا النبً  كان فً مكة إلى نحو مابة وأربعٌن ألفاا؛ جاءوا ِمن األلطار

ٌِْه َوَسلهمَ  فً الطرٌك، أكبر تجمع بشري شهدته الجزٌرة العربٌة منذ فجر التارٌخ إلى هذا  -َعلَ

الٌوم. 

فكٌؾ نستؽرب السكٌنة العجٌبة والجاذبٌة الخاصة له؟!  

بهم حبًّا هلل وشولاا إذ إن أعمال الناس تإثر على المكان، كما أن المكان المبارن ٌإثر فً للو

إلٌه وإلى عبادته، ثم لْبل ذلن البركة الذي جعلها هللا فٌه؛ فهو الوادي المبارن، الذي أرسل هللا 

ٌِْه َوَسلهمَ -للنبً  -علٌه السبلم-جبرٌل -َعزه َوَجله -  لٌلة إحرامه، وهً لٌلة األحد  -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ -رج النبً السادس والعشرٌن ِمن ذي المعدة؛ إذ لد خ ِمن المدٌنة بعد أن  -َصلهى هللاُ َعلَ

صلى الظهر أربعاا فً مسجده ِمن ٌوم السبت لَخمٍس بمٌن ِمن ذي المعدة، وصلى بذي الحلٌفة 

ركعتٌن. 



وادي العمٌك، والوادي المبارن، وهو المشهور عندنا نحن  وِمن أسماء هذا الوادي:

ا للحجٌج، المصرٌٌن بـ"أبٌار علً"؛ نسب ة إلى سلطان إفرٌمً ٌمال له: "علً"، َحفَر بها أبٌارا

ًَ هللاُ َعْنهُ -ولٌس بعلً بن أبً طالب   .-َرِض

ٌِْه َوَسلهمَ -َصلهى النبً  العصر ركعتٌن، والمؽرب، والعشاء  -بذي الحلٌفة-بها  -َصلهى هللاُ َعلَ

وفً تلن اللٌلة أتاه آٍت ِمن ربه  ركعتٌن، والصبح، والظهر ِمن ٌوم األحد، وأحرم بعد الظهر،

ةٍ فمال: ) ، وهو دلٌل صرٌح أن )رواه البخاري(( َصّلِ فًِ َهَذا الَواِدي الُمبَاَرِن، َولُْل: ُعْمَرةٌ فًِ َحجه

ٌِْه َوَسلهمَ -إحرام النبً   كان لِراناا منذ بداٌة حجه. -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسله -وبٌات النبً  فً ذي الحلٌفة وبماإه هذه المدة للصبلة فً هذا المكان  -مَ َصلهى هللاُ َعلَ

المبارن، ولعل ذلن أٌضاا لكً ٌلحمه َمن أتى المدٌنة ٌرٌد أن ٌحج معه ِمن المسلمٌن؛ فبل 

ٌفوتَنهن أخً الحاج والمعتمر أن تصلً فً هذا الوادي المبارن. 

خول المدٌنة المنورة للمادم ِمن الصبلة بالمسجد فً ذي الحلٌفة لْبل د وِمن السنن المهجورة:

ُ َعْنُهَما-مكة أو ؼٌرها؛ روى البخاري ومسلم عن عبد هللا بن عمر  ًَ َّللاه -أن رسول هللا  -َرِض

ٌِْه َوَسلهمَ  كان إذا خرج ِمن مكة المكرمة ٌصلً فً مسجد الشجرة، وهو مسجد  -َصلهى هللاُ َعلَ

الوادي وبات حتى ٌصبح، وسمً مسجد ذي الحلٌفة، وإذا رجع صلى بذي الحلٌفة ببطن 

ٌِْه َوَسلهمَ -الشجرة؛ ألن النبً   كان ٌنزل تحتها عنده. -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ -"أَنه َرُسوَل هللِا  وحدٌث أنس فً الصحٌح: َصلهى الظُّْهَر بِاْلَمِدٌنَِة أَْربَعاا،  -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْن" َوَصلهى اْلعَْصَر بِِذي اْلُحلَ  ، أوضح دلٌل على عدم جواز المصر وال )متفك علٌه(ٌْفَِة َرْكعَتَ

لَمن كان على أهبة السفر وهو لم  -كالفطر فً رمضان-الجمع، وال الترخص بُرَخص السفر 

ٌؽادر الحضر؛ خبلفاا للمذهب الشاذ الذي انتشر عند بعض المتؤخرٌن خبلفاا للُسنهة الصحٌحة 

فً الفطر فً الحضر لَمن هو على أهبة -لم، لال ابن عبد البر الصرٌحة، ولعامة أهل الع

. وكذلن الجمع والمصر.  )انتهى(: "الفطر فً الحضر لٌس له حظ ِمن نظر وال أثر!" -السفر



ٌُْت أَنََس ْبِن -رضً هللا عنه-ولد اشتبه علٌهم حدٌث أنس  َ ِد ْبِن َكْعٍب، أَنههُ لَاَل: أَت ؛ فعَْن ُمَحمه

ا، َولَْد ُرِحلَْت لَهُ َراِحلَتُهُ، َولَبَِس ثٌَِاَب السهفَِر، فََدَعا بَِطعَاٍم  َماِلٍن فًِ َرَمَضاَن َوُهَو ٌُِرٌُد َسفَرا

ا-فَؤََكَل، فَمُْلُت لَهُ: ُسنهةٌ؟ لَاَل: "ُسنهةٌ" ثُمه َرِكَب  ، ولٌس )رواه الترمذي، وصححه األلبانً(. -أي مسافرا

حضر، بل أهبة السفر كانت ولم تزل تكون خارج البلد، وَمن فً الحدٌث أن ذلن كان فً ال

؛ ألنه شرع -ولو كان ٌرى البٌوت-خرج ِمن البلد وؼادر بٌوتها كان له الفطر والمصر والجمع 

فً السفر، والمطار ٌكون ؼالباا خارج البلد، وكذا المٌناء، أما داخل البلد فبل ٌجوز المصر وال 

ً األرض كما هو ظاهر الكتاب والسُّنة. الجمع، وال الفطر حتى ٌضرب ف 

ًَ هللاُ َعْنَها-وفً خروج أسماء بنت عمٌس  ًَ -وهً إذ ذان زوجة أبً بكر الصدٌك  -َرِض َرِض

 -إذ إنها وضعت دمحم بن أبً بكر فً ذي الحلٌفة-وهً حامٌل ُمتِمٌّ على وشن الوالدة -هللاُ َعْنهُ  

ة العالٌة للصحابة والص  ًَ هللاُ َعْنُهم-حابٌات دلٌٌل على الِهمه فً الحرص على مبلزمة -َرِض

ٌِْه َوَسلهمَ -النبً  ما أمكنهم، مع صعوبة الطرق، وطول المسافة، وكثرة الزحام،  -َصلهى هللاُ َعلَ

وصعوبة الركوب على الدواب بالنسبة إلى وسابلنا المعاصرة، وعدم تمهُّد المناسن ولتها كما 

 تمههدت فً زماننا.  

ل هذا خرجت ولم تعبؤ بعدم وجود تجهٌزات الوالدة فً الطرٌك، ولم ٌكونوا ٌعبؤون ومع ك

فلٌنظر النساء  بؤمر الطعام والشراب والمبٌت، بل ٌنزلون كل لٌلة فً الصحراء وٌنامون فٌها؛

ة أسماء بنت ُعَمٌس العالٌة، وتوكلها على هللا، وتوكل زوجها  -بل والرجال-فً زماننا  إلى ِهمه

ًَ هللاُ َعْنهُ -ك الصدٌ إذ اصطحبها وهً حامٌل ُمتِمٌّ، ولم ٌمل لها: "استرٌحً هذا العام  -َرِض

ًَ هللاُ َعْنُهم-فؤنت معذورة!"؛ لعل ِهَمَمنا أن ترتفع لتلحك بسالة هممهم ومإخرها   .-َرِض

ًَ هللاُ َعْنَها-ثم لننظر ألسماء بنت عمٌس  كانت زوجة جعفر بن أبً طالب، فلما  ؛-َرِض

ًَ هللاُ َعْنهُ -ستشهد فً مإتة ا ًَ هللاُ َعْنهُ -تزوجها أبو بكر الصدٌك  -َرِض ، فلما مات عنها -َرِض

ًَ هللاُ َعْنهُ -بعد خبلفته تزوجها علً بن أبً طالب  ؛ هذا ٌدلنا على سعة األمر وٌسره -َرِض

ته وعدم الوفاء عندهم، أن تتزوج المرأة بعد زوجها، وكانت ُمِحبهةا له؛ ولم ٌتهمها أحد بخٌان

له وعدم الحب له، بل أزواجها كلهم ِمن أهل الجنة.  



ا ِمن أمور التكافل فً المجتمع المسلم؛ فؤهل َمن ٌُمتل أو ٌموت ال  ا هاما ا ٌبٌِّن لنا أمرا وهذا أٌضا

وأحسن ذلن بالزواج  ٌُتَركون وال ٌُضٌهعون، بل بسرعة ٌوجد َمن ٌكفلهم وٌكفٌهم أمَرهم،

ِمن أعظم فوابد التعدد وِحَكمه، وأما مجتمعاتنا فترى سرعة زواج المرأة  والتعدد؛ وهذه

ا كؤنه نهاٌة العالم بالنسبة للمرأة، وكؤنه أمر ؼٌر  نمٌصة فظٌعة، كما ترى النساُء التعدَد عموما

مطاق! وال حول وال لوة إال باهلل. 

تؽتسل عند اإلحرام ٌصح إحرامها، وٌستحب أن  -ومثلها الحابض-أن النفساء  وفً الحدٌث:

كسابر المحرمٌن، وإن كان ال ٌرفع الؽسل حدثها؛ فباألولى ؼٌر الحابض والنفساء؛ فالسًّنة 

هان.  ل واالّدِ للجمٌع أن ٌؽتسلوا لْبل اإلحرام مع الترجُّ

ٌِْه َوَسلهمَ -ولد تجرد النبً  ل  -َصلهى هللاُ َعلَ واؼتسل، وكان لد خرج ِمن المدٌنة بعد ما تَرجه

َهن ولبس إزاره ورداءه؛ وهذا أفضل ِمن لبسهما فً ذي الحلٌفة، بل ِمن مكان نزوله واده 

ٌِْه َوَسلهمَ -بالمدٌنة، لكن ال ٌُحرم إال فً ذي الحلٌفة ِمن حٌث أحرم النبً   . -َصلهى هللاُ َعلَ

أن الحابض والنفساء تفعل كل ما ٌفعل الحاج، وكذا فً العمرة، ؼٌر أنها ال تطوؾ  وفٌه:

البٌت حتى تطهر، ولو انتظرت ما انتظرت، وٌلزم زوجها وَوِلٌّها وَمْحَرمها االنتظار حتى 

ا بفتوى ابن  تطهر؛ فبل ٌجوز أن ٌتركها أو ٌلزمها بالطواؾ وهً حابض أو نفساء ترخصا

ٌِْت َحته الُمخاِلفة لنص الحدٌث الصحٌح: ) -َرِحَمهُ هللاُ -تٌمٌة  ٌَْر أَْن اَل تَُطوفًِ بِاْلبَ ( ى تَْطُهِريَؼ

َرِحَمهُ -؛ فكٌؾ نترن النص الصرٌح الجتهاٍد مخالٍؾ له؟! مع أنه كان ٌَُجّوِز ذلن )متفك علٌه(

فمط لَمن تضٌع فً الطرٌك، ولٌس حال ببلد المسلمٌن الٌوم كذلن؛ بل لو تركوها لتَمكهنَت  -هللاُ 

. -والحمد هلل-ِمن العودة آمنة سالمة وال خوؾ علٌها مع حصول األمن  

-أما إذا كانت ٌمكنها العودة فً ذلن لَمن تعجز عن العودة؛  -َرِحَمهُ هللاُ -ثم هو أٌضاا رخهص 

ص لها؛ ولد تََوسهع الناس فً ذلن توسعاا ؼٌر محمود، ومخاِلفاا  -ولو بعد حٌن فهو ال ٌَُرّخِ

وجته الحابض ألصل فتوى ابن تٌمٌة تساهبلا فً مخالفة السُّنة؛ بل الَمحرم والزوج تحبسه ز

ٌِْه َوَسلهمَ -والنفساء، كما فً الصحٌحٌن أن النبً  -لما سمع أن صفٌة بنت حًٌ  -َصلهى هللاُ َعلَ

)رواه البخاري ومسلم، وابن ( َعْمَرى َحْلمَى َما أَُراَها، إاِله َحابَِستَنَالد حاضت لال: ) -رضً هللا عنها



اإلفاضة ٌوم النحر؛ فعزم على أن ٌُحبس هو وَمن  ، ظنًّا أنها لم تكن طافت طواؾماجه واللفظ له(

ا له حتى تطهر صفٌة ثم تطوؾ بالبٌت، فمٌل له: "إِنهَها لَْد أَفَاَضْت ٌَا  معه مَمن كان ُمبَلِزما

 ِ ًُّ  -ٌوم النحر-َرُسوَل َّللاه ٌِْت"، فَمَاَل النهبِ ٌِْه َوَسلهمَ -َوَطافَْت بِاْلبَ )متفك ( ِفرْ فَْلتَنْ : )-َصلهى هللاُ َعلَ

؛ ألن طواؾ الوداع ٌسمط عن الحابض؛ فوطنوا أنفسكم على اتباع السُّنة ٌٌُسر لكم علٌه(

 أمركم.  

ًَ هللاُ َعْنهُ -لال جابر  ِ  :-َرِض ٌِْه َوَسلهمَ -"فََصلهى َرُسوُل َّللاه ُ َعلَ فًِ اْلَمْسِجِد، ثُمه َرِكَب  -َصلهى َّللاه

ٌِْه ِمْن َراِكٍب اْلمَْصَواَء؛ َحتهى إَِذا اسْ  ٌَْن ٌََد ٌَْداِء، نََظْرُت إِلَى َمّدِ بََصِري بَ تََوْت بِِه نَالَتُهُ َعلَى اْلبَ

 ِ َصلهى -َوَماٍش، َوَعْن ٌَِمٌنِِه ِمثَْل ذَِلَن، َوَعْن ٌََساِرِه ِمثَْل َذِلَن، َوِمْن َخْلِفِه ِمثَْل َذِلَن، َوَرُسوُل َّللاه

ٌِْه َوَسلهمَ  ُ َعلَ ٍء  -َّللاه ًْ ٌِْه ٌَْنِزُل اْلمُْرآُن َوُهَو ٌَْعِرُؾ تَؤِْوٌلَهُ؛ َوَما َعِمَل بِِه ِمْن َش ٌَْن أَْظُهِرنَا َوَعلَ بَ

َعِمْلنَا بِِه".  

ٌِْه َوَسلهمَ -وهذا أكبر تجمع للصحابة فً التارٌخ، وكل َمن لمً النبً  مإمناا ِمن  -َصلهى هللاُ َعلَ

داا أثناء الرحلة المباركة، كدمحم بن أبً بكر. هإالء فهو صحابً، ولو كان مولو 

ٌِْه َوَسلهمَ -ولنتذكر ٌوم خروج رسول هللا  ا ٌطاردهما  -َصلهى هللاُ َعلَ ِمن مكة مع صاِحبِه مهاجرا

ًَ اثْ : )-تعالى-المشركون، لال  ُ إِْذ أَْخَرَجهُ الهِذٌَن َكفَُروا ثَانِ ٌِْن إِْذ ُهَما إِاله تَْنُصُروهُ فَمَْد نََصَرهُ َّللاه نَ

ٌِْه َوأٌَهَدهُ  ُ َسِكٌنَتَهُ َعلَ َ َمعَنَا فَؤَْنَزَل َّللاه بُِجنُوٍد لَْم تََرْوَها فًِ اْلؽَاِر إِْذ ٌَمُوُل ِلَصاِحبِِه اَل تَْحَزْن إِنه َّللاه

 ُ ًَ اْلعُْلٌَا َوَّللاه ِ ِه . (ٓٗ)التوبة:(  َعِزٌٌز َحِكٌمٌ َوَجعََل َكِلَمةَ الهِذٌَن َكفَُروا السُّْفلَى َوَكِلَمةُ َّللاه

ٌِْه َوَسلهمَ -تذكر كٌؾ كان عدد المسلمٌن المستجٌبٌن لرسول هللا  ثم بَاَرن هللا فً  -َصلهى هللاُ َعلَ

هذه الدعوة بعد أن كانوا عشراٍت فمط ِمن المهاجرٌن وعشراٍت ِمن األنصار؛ كانوا ٌوم بٌعة 

ر بنحو أربعٌن ألفاا-إلى هذا العدد الهابل  العمبة الثانٌة اثنٌن وسبعٌن، تضاعفوا ؛ فبالصدق -لُّدِ

واإلخبلص، والصبر والٌمٌن ٌبارن هللا فً الدعوة المابمة على الوحً. 

ٌِْه ٌَْنِزُل اْلمُْرآُن َوُهَو ٌَْعِرُؾ تَؤِْوٌلَهُ"؛ لتعرؾ منزلة  :-رضً هللا عنه-وتؤمل فً لول جابر  "َوَعلَ

رة المبٌنة السُّنة ِمن المرآن؛ فهً ا ، ثم -والتؤوٌل: التفسٌر فً هذا الموضع-لُموافِمة له الُمفَّسِ



ٌِْه َوَسلهمَ -بعد ذلن علٌنا االلتزام الصادق بعمل رسول هللا  كما لال: "َوَما َعِمَل بِِه  -َصلهى هللاُ َعلَ

ٍء َعِمْلنَا بِِه"، دون سإال هل هذا ِمن الوحً بالمرآن أم علم علهَمه  ًْ هللا إٌاه ِمن الحكمة ِمْن َش

ٌْن النصوص ِمن الكتاب  التً هً الُسنهة، كما ٌحاول زنادلة زماننا نصب الخبلؾ والعداوة ب

َوَما : )-تعالى-والسُّنة؛ بل الكل واجب التسلٌم والمبول، والُسنهة تفصٌل المرآن وبٌانه، لال 

ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهاُكْم َعْنهُ فَاْنتَ  ؛ فمد أحالَنَا المرآن على طاعة الرسول (7)الحشر:( ُهواآتَاُكُم الره

ٌِْه َوَسلهمَ - وامتثال أمره واجتناب نهٌه؛ فكٌؾ ٌحٌلنا على مجهوٍل ال ٌمكن  -َصلهى هللاُ َعلَ

الوصول إلٌه، أو ٌمكن أن ٌختلط بالباطل اختبلطاا ال ٌمكن تمٌٌز الحك ِمن الباطل فٌه؟! نعوذ 

باهلل ِمن الضبلل. 

اجب أن نكون كالصحابة فً المبول والتسلٌم للكتاب والسُّنة، والتعلم منهما، والتحكٌم فالو

ا ِممه ) لهما، ٌْنَُهْم ثُمه اَل ٌَِجُدوا فًِ أَْنفُِسِهْم َحَرجا ُموَن فٌَِما َشَجَر بَ ا فبََل َوَربَِّن اَل ٌُْإِمنُوَن َحتهى ٌَُحّكِ

ا ٌَْت َوٌَُسلُِّموا تَْسِلٌما ، وهذا واجب فً العمٌدة والعمل والعبادة والمعاملة (٘ٙاء:)النس( لََض

 ِ ُ -والسلون واألخبلق ونظم حٌاة المجتمع والدولة وفً جمٌع األشٌاء، "َوَرُسوُل َّللاه َصلهى َّللاه

ٌِْه َوَسلهمَ  ٌِْه ٌَْنِزُل اْلمُْرآُن َوُهَو ٌَْعِرُؾ تَؤِْوٌلَهُ؛ َوَما -َعلَ ٌَْن أَْظُهِرنَا، َوَعلَ ٍء َعِمْلنَا  بَ ًْ َعِمَل بِِه ِمْن َش

بِِه".  

  .-إن شاء هللا-وللحدٌث بمٌة 

  



 ٗ-تؤمبلت فً حجة الوداع 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛  

ًَ هللاُ َعْنهُ -لال جابر  ٌْنَ  :-َرِض ٌَْن اللهُهمه لَبه ٌَْن، إِنه اْلَحْمَد "فَؤََهله بِالتهْوِحٌِد: لَبه ٌَْن اَل َشِرٌَن لََن لَبه ، لَبه

ِ َوالنِّْعَمةَ لََن َواْلُمْلَن، اَل َشِرٌَن لََن. َوأََهله النهاُس بَِهَذا الهِذي ٌُِهلُّوَن بِِه؛ فَلَْم ٌَُرده َرُسوُل  َصلهى -َّللاه

ٌِْه َوَسلهمَ  ٌْباا ِمْنهُ، َولَزِ  -هللاُ َعلَ ٌِْهْم َش ِ َعلَ ٌِْه َوَسلهمَ -َم َرُسوُل َّللاه . )رواه مسلم(تَْلبٌَِتَهُ"  -َصلهى هللاُ َعلَ

ْكر الَكنز، الذي ٌفجر فً الملب ٌنابٌع الحب والشوق إلى هللا التلبٌة:  هذا الدعاء العظٌم، والذِّ

-ا ٌُذكر فإن اإلنسان الصؽٌر الضعٌؾ المحتاج الذي ال ٌشؽل ِمن الزمان والمكان شٌبا ُسْبَحانَهُ؛ 

الذي هو الخالك، العلً الكبٌر  -ُسْبَحانَهُ -إذا استشعر أن هللا  -بل وجوده كالهباءة المنثورة

ا-العظٌم، الؽنً، األول الذي لٌس لبله شًء  ا محضا ، اآلخر الذي لٌس بعده -حٌن كان هو عدما

ه شًء، ، الظاهر الذي لٌس فوله شًء، الباطن الذي لٌس دون-فالخلك كلهم ٌموتون-شًء 

الموي العزٌز، هو الذي ٌرٌده وٌنادٌه على ألسنة رسله وفً كتبه المنزلة؛ ٌرٌده لعبادته 

ٌْن خلمه بنوعٍ خاص ِمن العبودٌة؛ إذ أوجده فً وسط المخالفات، فً  وَمَحبهتِه، واصطفاه ِمن ب

ؼم، وسط َمن ٌفسد فً األرض وٌسفن الدماء؛ لٌعرفه وٌعبده، وٌدافع وٌماوم، وٌجاهد وٌرا

شهوات ورؼبات -وٌتحمل الؽربة فً وسط أنواع الفساد؛ فالعبد فً داخل نفسه ٌجد مخالفات 

-وهو  -شٌاطٌن اإلنس والجن، وأعمالهم، ومكرهم وكٌدهم-، وحوله مخالفات -محرمة

اجتباه ِمن ذلن واختصه بؤعلى أنواع التكرٌم، وأََمَره ونَهاه، ودعاه إلٌه بدار السبلم،  -ُسْبَحانَهُ 

-بٌت هللا الحرام-هداه الصراط المستمٌم، وفً هذه الدنٌا دعاه لكً ٌكون ضٌفاا علٌه فً بٌته و

 .

ا، وأُخِلصت فؤَخلَصت؛ فؤنت ُمْخلَص  فؤنَت أٌها المإمن كنت ُمَراداا حتى تكون ُمِرٌداا مخلصا

حٌن  ُمْخِلص، كنت لْبل وجودن ِمن أهل لبضة الٌمٌن وعرفن الشٌطان فاستثنان ِمن اإلؼواء

تَِن أَلُْؼِوٌَنهُهْم أَْجَمِعٌَن . إِاله ِعبَاَدَن ِمْنُهُم اْلُمْخلَِصٌنَ ) ؛ فؤنَت ِمن المخلَصٌن (8ٖ-8ٕ)ص:( لَاَل فَبِِعزه



حتى تكون ِمن الُمْخِلصٌن، وربن ٌنادٌن؛ فما أََجله أن تمول، وما أعظم أن تمول، وما أحلى أن 

َولَاَل إِنًِّ َذاِهٌب إِلَى َربًِّ مجٌب ألمرن بملبً وبدنً ) تمول: "لبٌن"؛ أنا ٌا ربً ذاهب إلٌن،

. (99)الصافات:( َسٌَْهِدٌنِ 

(؟  إِنًِّ َذاِهٌب إِلَى َربًِّهل تحاول استشعار معنى: )

ٌِْه َوَسلهمَ -ومعنى الهجرة بالملب والسفر إلٌه فً لول النبً  َواْلُمَهاِجُر َمْن َهَجَر : )-َصلهى هللاُ َعلَ

ُ َعْنهُ َما نَ  ٌِْه َوَسلهمَ -؟ ولال )رواه البخاري(( َهى َّللاه ًه : )-َصلهى هللاُ َعلَ ( اْلِعبَاَدةُ فًِ اْلَهْرجِ َكِهْجَرٍة إِلَ

. )رواه مسلم(

ٌِْه َوَسلهمَ -فلما كانت العبادة فً الفتن تماثل ثواب الهجرة الٌه  ؛ ذلن ألنها هجرة -َصلهى هللاُ َعلَ

ه وطرٌمته فً عبادة هللا؛ فهل نَِلج وندخل باب هذا الفضل العظٌم فً زمان بالملب إلى ُسنهتِ 

الفتن؟!  

فرصة عظٌمة أن نكون من المهاجرٌن؛ فهل نؽتنمها؟! 

مرة واحدة ثم تنمطع؛ بل هً إجابة بعد إجابة، وإلامة بعد إلامة،  -ُسْبَحانَهُ -ولٌست اإلجابة هلل 

هذا سر التثنٌة فً لفظ التلبٌة؛ لذلن ٌكرر المإمن االستجابة ، و-ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى-على طاعته 

ةا بعد مرة، لٌس مرتٌن فمط، ولكن ٌكرر ذلن؛ فهو لد أعلن  -ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى-ألمر هللا  َمره

ِ، ثُمه اإلجابة وواَظب علٌها، وأَلَره بالطاعة وامتثال األمر وواَظب على ذلن، ) لُْل: آَمْنُت بِاّلِله

ٌِْه َوَسلهمَ -، وصٌة رسول هللا  )رواه مسلم(( تَِممْ اسْ  .-َصلهى هللاُ َعلَ

ُل عن عباده المإمنٌن: ) -ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى-وكما أخبر  ُ ثُمه اْستَمَاُموا تَتَنَزه إِنه الهِذٌَن لَالُوا َربُّنَا َّللاه

ٌِْهُم اْلَمبَلبَِكةُ أاَله تََخافُوا َواَل تَْحَزنُو . (ٖٓ)فصلت:( ا َوأَْبِشُروا بِاْلَجنهِة الهتًِ ُكْنتُْم تُوَعُدونَ َعلَ

ا، ولد سبل اإلمام أحمد   عن التلبٌة للحبلل فمال: -َرِحَمهُ هللاُ -هذه التلبٌة ٌحتاجها المإمن دابما

"ال بؤس بالتلبٌة للحبلل"، ولد وردت التلبٌة فً دعاء لٌام اللٌل فً استفتاح الصبلة الذي 

لُ  ًَ ِللهِذي فََطَر السهَماَواِت َواألَْرَض َحنٌِفاا َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشِرِكٌنَ ه: )أَوه ْهُت َوْجِه .  )رواه مسلم(( َوجه



وهذه المشاعر العظٌمة تتضاعؾ حٌن ٌستحضر العبد كٌؾ ورد لفظ التلبٌة فً تلبٌة رسول 

ٌِْه َوَسلهمَ -هللا  َصلهى هللاُ -عرؾ ِمن هنا فابدة لزوم رسول هللا أربع مرات، ولعلن ت -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ  هذه التلبٌة مع كونه لم ٌنكر على الناس ؼٌرها ِمن تلبٌة التوحٌد دون تلبٌة  -َعلَ

المشركٌن المتنالضة السخٌفة؛ وذلن أنهم كانوا ٌضٌفون إلٌها: "إال شرٌكاا هو لن، ملكته وما 

ملن!".  

ٌِْه َوَسلهمَ  َصلهى-وكان رسول هللا  فً أول البعثة ٌنهاهم عن ذلن فٌمول بعد لولهم:  -هللاُ َعلَ

"لبٌن ال شرٌن لن لبٌن": "لد، لد" أي: اكتفوا بها، ال تزٌدوا الباطل المتنالض؛ كٌؾ ٌكون 

ٌِْه -شرٌكاا هلل وهو مملون وما ملن؛ فؤي شًء ٌملكه إذن؟! فتلبٌة رسول هللا  َصلهى هللاُ َعلَ

كر، وهو اإلجابة أربع مرات، وكل لفظ بالتلبٌة؛ فهً  -َوَسلهمَ  تضمنت تكرار الؽاٌة ِمن هذا الذِّ

، واستشعار أنه مطلوب للحضور فً -ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى-تإكد فً للب العبد لضٌة االستجابة هلل 

بٌت هللا ضٌفاا، وأنه ٌجٌب ربه إلى هذه الدعوة كما هو ٌجٌبه لؽٌرها فً حٌاته كلها. 

التلبٌة األخرى وإن تضمنت َمعَاٍن حسنة مثل: "لبٌن وسعدٌن" أي: مساعدة ألمرن بعد و

مساعدة، بمعنى أن الكون فً أمر هللا وطاعته وخدمته، ولٌست بمعنى المعاونة التً فً حك 

البشر، بل اإلسعاد معناه: أنا فً الطاعة ونفاذ األمر والخدمة، وإن كان لفظ الخدمة لم ٌَِرد فً 

ب والُسنهة؛ فنختار لفظ العبادة والطاعة والتسلٌم واالنمٌاد، ولكن الممصود ِمن التلبٌة هو الكتا

ٌِْه َوَسلهمَ -لضٌة اإلجابة، وتكررها فً تلبٌة رسول هللا  ٌإكد حمٌمتها فً الملب،  -َصلهى هللاُ َعلَ

وٌجعلها طرٌماا للحٌاة. 

ٌِْهُم السهبَلمُ -نبٌاء وٌتضاعؾ هذ األمر فً للب المإمن إذا استحضر أن األ كانوا ٌُلَبُّون  -َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ -كما لال رسول هللا  كذلن، يُّ َواٍد عندما َمره بوادي األزرق، فمال: )أَ  -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه السهبَلمُ -َكؤَنًِّ أَْنُظُر إِلَى ُموَسى ( فَمَالُوا: َهَذا َواِدي اأْلَْزَرِق، لَاَل: )َهَذا؟ - َهابِطاا ِمَن الثهنٌِهةِ  -َعلَ

ا بَِهَذا اْلَواِديوفً رواٌة: ) ثُمه أَتَى َعلَى  -أي صوت مرتفع-( َولَهُ ُجَإاٌر إِلَى هللِا بِالتهْلبٌَِةِ  -(َمارًّ

ى ٌُونَُس ْبِن َمتهى َكؤَنًِّ أَْنُظُر إِلَ ( لَالُوا: ثَنٌِهةُ َهْرَشى، لَاَل: )أَيُّ ثَنٌِهٍة َهِذِه؟ثَنٌِهِة َهْرَشى، فَمَاَل: )

ٌِْه ُجبهةٌ ِمْن ُصوٍؾ، ِخَطاُم نَالَتِِه ُخْلبَةٌ  ٌِْه السهبَلُم َعلَى نَالٍَة َحْمَراَء َجْعَدٍة َعلَ َوُهَو  -أي: لٌؾ-َعلَ



فالمإمن ٌستشعر ؛-َعزه َوَجله -؛ فهم فً ؼاٌة التواضع ٌستجٌبون ألمر هللا  )رواه مسلم(( ٌُلَبًِّ

، دمحم وإبراهٌم وموسى -تعالى-جمع ؼفٌر، مستجٌبٌن ألمر هللا، أولهم أنبٌاء هللا أنه واحد ِمن 

ٌِْه السهبَلمُ -وٌونس، وٌحج عٌسى  -إذا نزل إلى األرض لْبل آخر الزمان، كما لال النبً  -َعَل

ٌِْه َوَسلهمَ   ا أَْو  َوالهِذي نَْفِسً بٌَِِدِه، لٌَُِهلهنه اْبُن َمْرٌَمَ ):-َصلهى هللاُ َعلَ ا أَْو ُمْعتَِمرا ْوَحاِء َحاجًّ بِفَّجِ الره

.  )رواه مسلم(( لٌََثْنٌَِنهُهَما

ٌْن المدٌنة ومكة مره بها النبً  ٌِْه َوَسلهمَ -فكل هذه األماكن ب فً حجة الوداع،  -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌْن المدٌ نة ومكة، وٌنادون وتذكُّر مرور األنبٌاء بهذه األماكن بعٌنها التً ٌمر بها الحجاج ب

بنفس التلبٌة التً ٌلبون بها؛ تولظ فً الملب حب األنبٌاء والسٌر على طرٌمهم؛ طرٌك 

، ولو كره المشركون، ولو خالؾ -تعالى-العبودٌة والتوحٌد، والحب واالستجابة ألمر هللا 

.-بإذن هللا-الكافرون، ولو حاولوا َصْرفَنا عن طرٌمنا فلن ننصرؾ أبداا  

ٌَْن"؛وأول ما ٌ ٌَْن الهلُهمه لَبه فهو تؤكٌد على لضٌته  نادي العبد ربه بالتلبٌة بلفظ األلوهٌة: "لَبه

ٍء إاِله األولى فً الحٌاة: عبادة هللا وحده ال شرٌن له، بل هً لضٌة الكابنات كلها ) ًْ َوإِْن ِمْن َش

ِإْن ُكلُّ َمْن فًِ السهَماَواِت َواأْلَْرِض إِاله آتًِ : )-ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى-، ولال (ٗٗ)اإلسراء:( ٌَُسبُِّح بَِحْمِدهِ 

ا ُهْم َعدًّا . َوُكلُُّهْم آتٌِِه ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة فَْردا ْحَمِن َعْبداا . لَمَْد أَْحَصاُهْم َوَعده ، ثم ٌكرر (9٘-9ٖ)مرٌم:( الره

ٌَْن"، وٌنفً الشرن عن هللا فً إلهٌته: "لَبه  ٌَْن"؛ فؤفعالً لفظ اإلجابة: "لَبه ٌَْن اَل َشِرٌَن لََن لَبه

كلها أتوجه بها إلى هللا، ال أشرن فٌها أحداا ؼٌره، وأتبرأ ِمن الشرن وِمن المشركٌن، وأنفً 

ٌْن اإلسبلم وؼٌره  الشرن وأُْبِطله، ال كالذٌن ٌصححون مذاهب المشركٌن وأدٌانهم وٌسوون ب

: "أن ال إله إال هللا، وأن محمداا رسول هللا"، ِمن ملل الكفر، فٌمدحون فً أصل الدٌن وشهادة

ْسبَلمُ : )-تعالى-لال  ِ اإْلِ ٌَن ِعْنَد َّللاه . (9ٔ)آل عمران:( إِنه الّدِ

إن دٌن اإلسبلم ال ٌموم فً للب العبد إال بهدم الشرن وإبطاله، فً األلوهٌة والربوبٌة 

ن وإبطال عبادة ؼٌر هللا، ونشر واألسماء والصفات، وكذلن ٌسعى المسلم فً العالم لهدم الشر

نور التوحٌد؛ لتعرؾ البشرٌة أعظم نعمة أنعم هللا بها على خلمه. 



ٌِْه َوَسلهمَ -ثم ٌدعو الملبً ربه بؤفضل الدعاء: "الحمد"، كما لال النبً  أَْفَضُل : )-َصلهى هللاُ َعلَ

ُ، َوأَْفَضُل الدَُّعاِء: الْ  ْكِر: اَل إِلَهَ إِاله َّللاه ، فٌمول العبد )رواه الترمذي، وحسنه األلبانً(( َحْمُد ّلِِلهِ الذِّ

ٌْن أفضل الذكر وأفضل الدعاء، وهو  الُملَبًِّ: "إِنه اْلَحْمَد َوالنِّْعَمةَ لََن َواْلُمْلَن" فٌجمع الُملَبًِّ ب

ٌستحضر فً ذلن استحماق الرب كل أنواع الكمال، والثناء علٌه بها، والتعظٌم بالملب 

هو وحده المستحك لهذا الحمد، وهذا ٌتضمن حمده على  -ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى-ن، ربه واللسا

جماله وجبلله، وكمال أسمابه وصفاته وأفعاله، كما تضمن حمده على إنعامه وإحسانه؛ وٌإكد 

عطٌؾ للخاص  -ولد دخلت فٌه-بعد الحمد  -ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى-بالعطؾ بالنعمة، فذكر النعمة له 

لى العام؛ تؤكٌداا لشهود العبد المإمن لذلن، فالنعم ِمن هللا وحده، وإذا استحضر العبد أثناء ع

التلبٌة نعم هللا علٌه فً دٌنه ودنٌاه لكان ذلن ِمن أسباب ذوبان للبه حبًّا وشولاا وخضوعاا وذالا 

الذي ال تُحَصى نعمه وال تُعَدُّ. -ُسْبَحانَهُ -لربه  

ٌِْه َوَسلهمَ -لال النبً  ٌرضى منا بالملٌل ِمن الشكر، -َعزه َوَجله -وهللا  َ : )-َصلهى هللاُ َعلَ إِنه َّللاه

ٌَْها ٌَْها أَْو ٌَْشَرَب الشهْربَةَ فٌََْحَمَدهُ َعلَ .  )رواه مسلم(( لٌََْرَضى َعِن اْلعَْبِد أَْن ٌَؤُْكَل اأْلَْكلَةَ، فٌََْحَمَدهُ َعلَ

بذلن، أنت ٌا رب منفرد بالحمد والنعمة، وكذا بالملن.وذكر كلمة "لن" أي: هو منفرد  

ٌْن الحمد والملن مع التوحٌد متكرر فً أدعٌة رسول هللا  ٌِْه َوَسلهمَ -والجمع ب ال ، "-َصلهى هللاُ َعلَ

ءٍ  ًْ ُ َوْحَدهُ، ال َشِرٌَن لَهُ، لَهُ اْلُمْلُن َولَهُ اْلَحْمُد، َوُهَو َعلَى ُكّلِ َش "، وهو أفضل لَِدٌرٌ  إِلَهَ إِال َّللاه

ٌِْه َوَسلهمَ -الدعاء ٌوم عرفة؛ أفضل ما لال النبً  والنبٌون كما ورد فً الحدٌث؛  -َصلهى هللاُ َعلَ

وألن كمال الملن مع كمال الحمد كمال إضافً، فوق أن كبلا منهما كمال فً حد ذاته. 

واألسماء والصفات واألفعال "اَل َشِرٌَن لََن"، وهذا نفً للشرن فً الربوبٌة  ثم ٌكرر العبد:

، بعد أن نفى الشرن فً -أفعاله ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى-والملن والنعمة، وكلها ِمن معانً الربوبٌة 

األلوهٌة الذي ذكره فً أول التلبٌة لٌنفً الشرن فً أفعال العبد أن ٌتوجه بها لؽٌر هللا. 

السلعة التً معه؛ روحه ونفسه المإمنة:  فالتلبٌة ِمن األدعٌة العظٌمة التً تُعرؾ العبد حمٌمة

هل ٌَِضنُّ بها أم ٌبٌعها بالثمن البخس؟!  



، ٌجعله مجٌباا على  وشعور العبد بؤن هللا أراده ٌجعله ٌكاد ٌذوب حبًّا وشولاا هلل وانمٌاداا وذالا

ا شدة فمره وفالته إلى هللا فً هذه اإلجابة،-سبحانه-الفالة، أي مجٌباا ألمره  أي:  ، مستشعرا

ٌحمك "إٌِهاَن نَْعبُُد" باإلجابة و"إٌِهاَن نَْستَِعٌُن" بالفالة والفمر إلى هللا إلهاا معبوداا محبوباا؛ فؤي 

ِمنهٍة أََجّل ِمن هذا؟ وهل نستحك كل هذا العطاء؟!  

 . إنما هو محض الجود والكرم والَمّنِ

اللهم ارزلنا حج بٌتن الحرام. 

.-بمٌة إن شاء هللا-وللحدٌث بمٌة  

  



 ٘-تؤمبلت فً حجة الوداع 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛  

ًَ هللاُ َعْنهُ -لال جابر  ٌَْت : -َرِض ٌْنَا اْلبَ َ ؛ لَْسنَا نَْعِرُؾ اْلعُْمَرةَ. َحتهى إِذَا أَت "لَْسنَا نَْنِوي إِاله اْلَحجه

كْ  ٌِْه السهبَلم-َن، فََرَمَل ثبََلثاا، َوَمَشى أَْربَعاا، ثُمه نَفَذَ إِلَى َممَاِم إِْبَراِهٌَم َمعَهُ؛ اْستَلََم الرُّ فَمََرأَ:  -َعلَ

ٌِْت. فََكاَن أَبًِ ٌَمُوُل، (ٕ٘ٔ)البمرة: (َواتهِخذُوا ِمْن َممَاِم إِْبَراِهٌَم ُمَصلًّى) ٌَْن اْلبَ ٌْنَهُ َوبَ ؛ فََجعََل اْلَممَاَم بَ

ِ َواَل أَ  ًّ ٌِْه َوَسلهمَ -ْعلَُمهُ َذَكَرهُ إِاله َعْن النهبِ ُ َعلَ ُ -َصلهى َّللاه ٌِْن: "لُْل ُهَو َّللاه ْكعَتَ : َكاَن ٌَْمَرأُ فًِ الره

أََحٌد"، َو"لُْل ٌَا أٌََُّها اْلَكافُِروَن".  

ٌن أمر إن مخالفة المشركٌن والتبرإ منهم، وتحمٌك الشعور بالشخصٌة المستملة لدى المسلم

ٌِْه َوَسلهمَ -فً ؼاٌة الظهور فً حجة رسول هللا   ، بل فً شإونه كلها.-َصلهى هللاُ َعلَ

كان المشركون فً الجاهلٌة ٌرون أن العمرة فً أشهر الحج ِمن أفجر الفجور؛ فنزل المرآن 

بمخالفتهم، وجعل العمرة فً أشهر الحج والبماء إلى الحج بمكة متعة ٌستمتع المسلم بها، 

وٌشكر ربه على هذه النعمة بالهدي، وهو على الصحٌح َهْدي ُشْكران ال َهْدي ُجْبران، والتمتع 

ٌَْسَر ِمَن اْلَهْديِ : )-تعالى-أفضل المناسن، لال  ( فََمْن تََمتهَع بِاْلعُْمَرِة إِلَى اْلَحّجِ فََما اْستَ

.  (9ٙٔ)البمرة:

ٌِْه َوَسلهمَ -وأجاز النبً  ألصحابه فً أول اإلحرام أن َمن شاء أن ٌُْحِرم بحج  -َصلهى هللاُ َعلَ

وكانت فلٌُْحِرم، وَمن أراد أن ٌُْحِرم بعُْمَرٍة فلٌُْحِرم، وَمن أراد أن ٌُْحِرم بحج وعمرة فلٌُْحِرم، 

ًَ هللاُ َعْنَها-عابشة  ٌِْه َوَسلهمَ -بعُْمَرة، وكان هو  -أي أْحَرم-ممن أَهله  -َرِض د ل -َصلهى هللاُ َعلَ

َعزه -إذ أتاه جبرٌل لٌلة اإلحرام ِمن ربه ؛-َعزه َوَجله -أْحَرم بحج وعمرة لارناا بٌنهما بؤمر ربه  

ةٍ ولال له: ) -َوَجله  ؛ ألنه كان لد ساق الهدي، وهذه العمرة هً )رواه البخاري(( لُْل: ُعْمَرةا فًِ َحجه

ج ِمن أفجر الفجور!لمخالفة المشركٌن فً زعمهم الكاذب أن العمرة فً أشهر الح 



ٌِْه َوَسلهمَ -ومخالفة الكفار وعدم التشبه بهم سمة أساسٌة للمسلم بؤمر النبً  فً  -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ -شعابر وشرابع وعبادات وعادات كثٌرة جدًّا، لال النبً  وَمْن تََشبههَ ) :-َصلهى هللاُ َعلَ

.  وأبو دود، وصححه األلبانً()رواه أحمد ( بِمَْوٍم فَُهَو ِمْنُهمْ 

ولؤلسؾ صارت أكثر شعوب المسلمٌن الٌوم تملد الؽرب وتتشبه به، حتى فً الضبلالت 

حتى ٌُمال على مسامعهم ِمن بعض رإسابهم أنه ال دخل لدولتنا بالدٌن  والسخافات والفواحش!

ٌْن الذكر والمرجعٌة الدٌنٌة وال بالمرآن وال باآلٌات المرآنٌة؛ وذلن تمهٌداا لتشر ٌع المساواة ب

واألنثى فً المٌراث؛ هذا الكفر البواح، هو لتملٌد الؽرب واالستجابة لمطالبه، وكذا فً ما 

فً أن تسن التشرٌعات التً تحفظ  -زعموا-ٌسمى بالحرٌة الجنسٌة وحموق المثلٌٌن 

ٌِْه َصلهى -حمولهم! نعوذ باهلل، وؼٌرها ِمن الضبلالت والكفرٌات التً ربى الرسول  هللاُ َعلَ

منها، ورفضها ومحاربتها، بل ما دون ذلن بكثٌر.  أصحابه على النفور منها، والتبرإ -َوَسلهمَ  

ٌِْه َوَسلهمَ -ولد ورد األمر عن النبً   بإعفاء اللحٌة مخالفةا للمشركٌن؛ فمال: -َصلهى هللاُ َعلَ

، ولال فً دفن )رواه البخاري ومسلم واللفظ له(( وا اللَِّحىَخاِلفُوا اْلُمْشِرِكٌَن؛ أَْحفُوا الشهَواِرَب، َوأَْوفُ )

ٌِْرنَاالموتى: ) ، ولال فً الصٌام: )رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه األلبانً(( اللهْحُد لَنَا َوالشهكُّ ِلؽَ

ٌَْن ِصٌَاِمنَا َوِصٌَاِم أَْهِل اْلِكتَاِب أَْكلَةُ السهَحرِ ) لَبِْن ، وفً عاشوراء لال: )سلم()رواه م( فَْصُل َما بَ

، مخالفةا للٌهود. )رواه مسلم(( بَِمٌُت إِلَى لَابٍِل، أَلَُصوَمنه التهاِسعَ 

ونهى عن الصبلة ولت طلوع الشمس وولت ؼروبها؛ ألنها ساعة ٌسجد فٌها المشركون فٌها 

ٌَْطانٍ وهً ) للشمس، ًْ َش ٌَْن لَْرنَ به بفسخ الحج إلى عمرة إال ، وأمر أصحا)متفك علٌه(( تَْطلُُع بَ

؛ مخالفةا للمشركٌن، وَرَمل ثبلثاا -كما فً حدٌث ُمْسِلم الذي معنا-َمن كان لد ساق الهدي 

ا للمسلمٌن بإؼاظة المشركٌن؛ فإن أول تشرٌع الرمل كان فً ُعْمَرة  ومشى أربعاا؛ تذكٌرا

ُ َعْنُهَما-المَِضٌهة، فعن عبد هللا بن عباس  ًَ َّللاه ِ لا -َرِض ٌِْه -ل: "لَِدَم َرُسوُل َّللاه َصلهى هللاُ َعلَ

ًُّ  -َوَسلهمَ  ى ٌَثِْرَب، فَؤََمَرُهُم النهبِ ٌُْكْم َولَْد َوَهنَُهْم ُحمه -َوأَْصَحابُهُ، فَمَاَل الُمْشِرُكوَن: إِنههُ ٌَْمَدُم َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ  ٌِْن، َولَْم ٌَْمنَْعهُ أَْن أَْن ٌَْرُملُوا األَْشَواَط الثهبلَ  -َصلهى هللاُ َعلَ ْكنَ ٌَْن الرُّ ثَةَ، َوأَْن ٌَْمُشوا َما بَ



ٌِْهْم"  ؛ وذلن أن المشركٌن جلسوا مما )متفك علٌه(ٌَؤُْمَرُهْم أَْن ٌَْرُملُوا األَْشَواَط ُكلهَها إِاله اإِلْبمَاُء َعلَ

ٌْن الركنٌن ال ٌرون المسلمٌن فٌه.   ٌلً الحجر، فكان ما ب

ٌِْه َوَسلهمَ -ة الوداع فمد َرَمل رسول هللا أما فً حج ِمن الحجر األسود إلى الحجر  -َصلهى هللاُ َعلَ

األسود، أي فً الطوفة كلها، الطوافات الثبلث األولى؛ فمد صارت ُسنهة مستملة، ولد استشكل 

ًَ هللاُ َعْنهُ -ُعَمر  أبٌه لال:  ذلن بعد أن نفى هللا الشرن وأهلَه، فعن زٌد بن أسلم عن -َرِض

ًَ هللاُ َعْنهُ -سمعت عمر بن الخطاب  َمبَلُن اْلٌَْوَم َواْلَكْشُؾ َعِن اْلَمنَاِكِب؛  -َرِض ٌمول: "فٌَِم الره

ٌْباا ُكنها نَْفعَلُهُ َعلَى َعهْ  ْسبَلَم َونَفَى اْلُكْفَر َوأَْهلَهُ؟ َمَع َذِلَن، اَل نََدُع َش ُ اإْلِ ِ ِد َرُسوِل َولَْد أَطهؤَ َّللاه -َّللاه

ٌِْه َوَسلهمَ  . )رواه أبو داود وابن ماجه، ولال األلبانً: حسن صحٌح(" -َصلهى هللاُ َعلَ

َمل وُسنهة االضطباع، لتحًٌ فً للب المسلم لضٌة مخالفة المشركٌن وأهل  وبمٌت ُسنهة الره

بهتهم الكفر وإؼاظتهم، ولو بعد زوال السبب؛ لكً ال ٌتسلل إلٌنا َهَوان مداهنتهم ومشا

َذِلَن بِؤَنهُهْم اَل ٌُِصٌبُُهْم َظَمؤٌ َواَل نََصٌب َواَل َمْخَمَصةٌ : )-تعالى-لال  وإرضابهم بحاٍل ِمن األحوال،

ٌْبلا إاِله ُكتَِب لَُهْم  ِ َواَل ٌََطبُوَن َمْوِطباا ٌَِؽٌُظ اْلُكفهاَر َواَل ٌَنَالُوَن ِمْن َعُدّوٍ نَ  بِِه َعَملٌ فًِ َسبٌِِل َّللاه

َمل هو: اإلسراع فً المشً دون الجري مع تمارب الخطى، (ٕٓٔ)التوبة:( َصاِلحٌ  ، والره

واالضطباع هو: كشؾ المنكب األٌمن، وإلماء طرؾ الرداء على المنكب األٌسر؛ وهً هٌبة 

تعٌن على اإلسراع. 

ٌِْه َوَسله -ما لرأه النبً  وِمن ضمن البراءة ِمن الشرن وأهله: ِمن سورة "لُْل ٌَا  -مَ َصلهى هللاُ َعلَ

ُ أََحٌد" فً الركعة  أٌََُّها اْلَكافُِروَن" فً الركعة األولى من ُسنهة الطواؾ بعد الفاتحة، و"لُْل ُهَو َّللاه

ا بالكفر لكل َمن خالَؾ  الثانٌة؛ وذلن ألن سورة الكافرون براءة ِمن الشرن، وهً تتضمن إلرارا

كل ِملهة تخالؾ دٌن اإلسبلم ٌخاَطب أصحابها بـ"لُْل ٌَاأٌََُّها دٌن اإلسبلم؛ فـ"لَُكْم ِدٌنُُكْم"؛ ف

ًَ ِدٌِن"؛ دٌنً هو اإلسبلم ال دٌن سواه، وال تصح عبادة أحد هلل   -َعزه َوَجله -اْلَكافُِروَن"، و"َوِل

ٌعبده فإنه لم ٌعبد هللا؛ ألن الممصود أن -ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى-وهو ٌعبد ؼٌره؛ فمن َعبَد ؼٌر هللا  

ُ أََحٌد"، فٌها إثبات صفة الكمال  بالتوحٌد، ففٌها البراءة ِمن الشرن وأهله، وكذلن "لُْل ُهَو َّللاه

َمُد: السٌد الذي لد َكمل فً سإدده العظٌم، -َعزه َوَجله -والوحدانٌة هلل  َمُد"؛ الصه ُ الصه ، فـ"َّللاه



، العلٌم الذي لد كمل فً ِعْلِمه، الذي لد الذي لد كمل فً عظمته، الحلٌم الذي لد كمل فً ِحْلِمه

كمل فً كل أنواع الكمال والتعظٌم، وهو الذي ٌصمد إلٌه الخبلبك فً حوابجهم.  

وكذلن نفً أن ٌكون له والد أو ولد؛ إبطاالا لملل الكفر الذٌن ٌثبتون هلل ولداا أو ٌجعلونه 

ا ٌَمُولُوَن ُعلُوًّ -مولوداا  اُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى َعمه ا ) ، ثم ختمت باآلٌة الجامعة:-ا َكبٌِرا َولَْم ٌَُكْن لَهُ ُكفُوا

ا مفارلتهم ألهل الشرن والكفر. أََحدٌ  (؛ فهاتان السورتان تبٌنان للمسلمٌن دابما

ٌِْه َوَسلهمَ -أما استبلم الحجر فمد فعله النبً  فً َحّجه وعمراته كلها، ولبهله، وثبت  -َصلهى هللاُ َعلَ

ا السج ٌِْه َوَسلهمَ -ولد لال النبً  ود علٌه،أٌضا نََزَل اْلَحَجُر اأْلَْسَوُد ِمَن اْلَجنهِة َوُهَو : )-َصلهى هللاُ َعلَ

َدتْهُ َخَطاٌَا بَنًِ آَدمَ  ا ِمَن اللهبَِن، فََسوه ، وعنه )رواه أحمد والترمذي، وصححه األلبانً(( أََشدُّ بٌََاضا

ِ لٌََْبعَثَنه مرفوعاا: ) ٌْنَاِن ٌُْبِصُر بِِهَما، َوِلَساٌن ٌَْنِطُك بِِه ٌَْشَهُد َعلَى َمِن َوَّللاه ُ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة لَهُ َع هُ َّللاه

.  )رواه الترمذي، وصححه األلبانً(( اْستَلََمهُ بَِحكٍّ 

وهذا تذكٌر لنا بموطننا األول الذي خرجنا منه بالخطٌبة والمعصٌة، باالبتبلء والِمْحنَة، بحكمة 

ِ المدٌر العزٌز الحكٌم، وما زالت نفوسنا تشتاق إلى ببلدنا األولى فً الَجنهة، وتَِحنُّ العَ  ًّ ِل

ا تَِرقُّ للوبنا  -سبحانه-نفوسنا إلى أحجارها، وِمن رحمته  أن جعل لنا ِمن مواطننا األولى حجرا

ا على السٌبات؛ ولذا كان استبلمه ٌحط الخ طاٌا حطًّا، وتدمع عٌوننا شولاا إلى الجنة، وندما

وَمن َعَجز عن تمبٌله استلَمه بٌده أو بشًٍء فً ٌده، ولبهل ٌده أو لَبهل ذلن الشًء، عن أبً 

  ِ ٌُْت َرُسوَل َّللاه ٌِْه َوَسلهمَ -الطفٌل لال: "َرأَ ْكَن بِِمْحَجٍن -َصلهى هللاُ َعلَ ٌِْت، َوٌَْستَِلُم الرُّ ٌَُطوُؾ بِاْلبَ

، والمحجن عصى ملتوٌة، وَمن عجز عن االستبلم أشار إلٌه، )رواه مسلم(َجَن" َمعَهُ، َوٌُمَبُِّل اْلِمحْ 

ولم ٌُمَبِّل ٌَده. 

ًَ هللاُ َعْنهُ -ومع ذلن فالحجر األسود، حجر ال ٌضر وال ٌنفع، كما لال عمر  للَحَجر بعد أن  -َرِض

ًه "إِنًِّ أَْعلَُم أَنهَن َحَجٌر اَل تَُضرُّ َواَل تَْنفَُع، َولَ   لَبهله: ٌُْت النهبِ ٌِْه َوَسلهمَ -ْواَل أَنًِّ َرأَ -َصلهى هللاُ َعلَ

؛ فلٌس عند المسلمٌن اعتمادات شركٌة فً األحجار، أو أنها )رواه البخاري(ٌُمَبِّلَُن َما لَبهْلتَُن" 

ٌِْه َوَسلهمَ -تضر أو تنفع؛ بل االتباع للرسول   ول هو والشوق والحنٌن لوطننا األ،-َصلهى هللاُ َعلَ

.-َعزه َوَجله -الدافع لذلن، مع كمال التوحٌد هلل  



ًه َعـلَى َجنهاِت َعدٍن فَِإنهها  مُ              فَـَح َمنَاِزلُنَا األولَى َوفٌِها الُمَخٌـه

ًُ العَُدّوِ فَهْل تـَُرى   نـَعُـوُد إِلَى أَْوَطـانِـنـَا َونَُسلّـَمُ             َولكننَا َسْب

.-مٌة إن شاء هللاوللحدٌث ب 

  



 ٙ-تؤمبلت فً حجة الوداع 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛  

ْكَن، فََرَمَل ثبََلثاا، َوَمَشى أَْربَعاا، ثُمه نَفََذ إِلَى َممَاِم -رضً هللا عنه-ففً لول جابر  : "اْستَلََم الرُّ

ٌِْه السه -إِْبَراِهٌَم  ٌْنَهُ (ٕ٘ٔ)البمرة:( َواتهِخذُوا ِمْن َممَاِم إِْبَراِهٌَم ُمَصلًّىفَمََرأَ: ) -بَلمَعلَ ؛ فََجعََل اْلَممَاَم بَ

ُ أََحٌد"، َو"لُْل ٌَا أٌََُّها اْلَكافُِروَن"، أن ٌِْن: "لُْل ُهَو َّللاه ْكعَتَ ٌِْت، َوَكاَن ٌَْمَرأُ فًِ الره ٌَْن اْلبَ الطواؾ  َوبَ

فة زادها هللا  بالبٌت عبادة فرٌدة، ال تُشَرع إال فً مكاٍن واحٍد فً العالَم وهو حول الكعبة الُمَشره

ا ومهابةا، لال  ا وتشرٌفاا وتكرٌما ٌٍْت ُوِضَع ِللنهاِس لَلهِذي بِبَكهةَ ُمبَاَركاا : )-تعالى-تعظٌما َل بَ إِنه أَوه

ٌِْت َوُهداى ِلْلعَالَِمٌَن . فٌِِه آٌَاٌت بٌَِّنَاٌت َممَ  ِ َعلَى النهاِس ِحجُّ اْلبَ اُم إِْبَراِهٌَم َوَمْن َدَخلَهُ َكاَن آِمناا َوّلِِله

ًٌّ َعِن اْلعَالَِمٌنَ  َ َؼنِ ٌِْه َسبٌِبلا َوَمْن َكفََر فَِإنه َّللاه . (97-9ٙ)آل عمران:( َمِن اْستََطاَع إِلَ

كاإلحرام، -أخرى وواجبات  بحج البٌت رؼم أنه ٌتضمن أركاناا -الذي هو المصد-وتسمٌة الحج 

ٌْن الصفا والمروة، والحلك أو التمصٌر، والواجبات فً المشاعر  والولوؾ بعرفة، والسعً ب

إٌذان بؤن الطواؾ هو الممصود األصلً؛ فنحن نحج البٌت  -كمزدلفة ومنى ورمً الجمار

مرة أخرى العتٌك، هذا هو الممصود األصلً لعبادة الحج، وُشِرعت المناسن األخرى لنعود 

، لال  ثُمه ْلٌَْمُضوا تَفَثَُهْم َوْلٌُوفُوا نُذُوَرُهْم : )-تعالى-إلى البٌت، إذا خرجنا إلى عرفة فً الِحّلِ

ٌِْت اْلعَتٌِكِ  فُوا بِاْلبَ . (9ٕ)الحج:( َوْلٌَطهوه

هو ركن الحج الذي ال ٌصح الحج بدونه ولو إلى آخر  -طواؾ اإلفاضة-فالطواؾ بالبٌت 

ذان إال ألثر الكعبة المشرفة، الذي جعله هللا فً للب اإلنسان ِمن الهداٌة، فالبٌت  وماالعمر؛ 

لٌام للبشرٌة؛ بدونه ال تحصل هداٌة لئلنسان، سواء فً توجهه إلٌه فً الصبلة، أو الطواؾ 

به فً الحج والعمرة، بل ال ٌستمر وجود البشر إال بوجود الكعبة؛ فإن ِمن أشراط الساعة هدم 

ٌِْه َوَسلهمَ -لال النبً  الكعبة، ٌِْن ِمْن اْلَحبََشةِ : )-َصلهى هللاُ َعلَ ٌْمَتَ ُب اْلَكْعبَةَ ذُو السَُّو )متفك ( ٌَُخّرِ



: -تعالى-، وهذا عندما ال ٌوجد فً األرض أحد ِمن أهل التوحٌد ٌمول: "هللا هللا"، لال هللا علٌه(

ٌَْت اْلَحَراَم ) ُ اْلَكْعبَةَ اْلبَ ا ِللنهاِس َوالشهْهَر اْلَحَراَم َواْلَهْدَي َواْلمبََلبِدَ َجعََل َّللاه . (97)المابدة:( لٌَِاما

علٌه -فالبٌت لٌام للبشرٌة، وخرابه إٌذان بخراب العالم وانتهاء الدنٌا، ولد ثبت أن عٌسى 

ٌِْه َوَسلهمَ -لال النبً  سوؾ ٌحج أو ٌعتمر أو ٌمرن بٌنهما،  -السبلم َوالهِذي نَْفِسً ):-َصلهى هللاُ َعلَ

ا أَْو لٌََثْنٌَِنهُهَما ا أَْو ُمْعتَِمرا ْوَحاِء َحاجًّ ، فدل ذلن على )رواه مسلم(( بٌَِِدِه، لٌَُِهلهنه اْبُن َمْرٌََم بِفَّجِ الره

بعد الدجال وٌؤجوج ومؤجوج، ودل على -علٌه السبلم-وجود الكعبة إلى ما بعد زمن المسٌح 

هذه األشراط الكبرى للمٌامة.أن هدم الكعبة ٌكون بعد  

والطواؾ بالكعبة بالحج والعمرة هو العبادة التً تصح ِمن الطفل ؼٌر الممٌز، دون العبادات 

 التً ال ٌشرع أن ٌإمر بها الصبً ؼٌر الممٌز دون سبع سنٌن؛ -كالصبلة والصٌام-األخرى 

البٌت هدىا للعالمٌن، هداٌة  أما الحج والعمرة فٌإدٌهما الرضٌع ٌُطاؾ به؛ وهذا وهللا أعلم ألن

ا له أو لُِصد به لٌس مرتبطاا بعمره وال تمٌٌزه؛ بل  ما الكعبة لئلنسان إذا لصده اإلنسان ُمعَّظِ

هَ به أهلُه للبٌت الحرام، ألنه هداٌة للعالمٌن.  هَ أو تََوجه تحصل الهداٌة لكل َمن تََوجه

ر المرء بطواؾ المخلولات حول م حوٍر واحٍد، فالكواكب تدور حول والطواؾ بالبٌت ٌذّكِ

والعجب أن  الشمس، والمجرات تدور حول مركزها، واإللكترونات تدور حول نواة الذرة،

اتجاه دوران هذه األشٌاء هو نفس اتجاه دوران الطواؾ حول الكعبة، عكس اتجاه عمارب 

الساعة، وذلن أن ٌجعل البٌت عن ٌساره طول فترة طوافه.  

ادة بالتسلٌم واالمتثال فً المكان وفً العدد وفً االتجاه؛ عبودٌة وِرلًّا ونحن نإدي هذه العب

وٌحصل بها ِمن هداٌة الملب ما ال ٌمكن تحصٌله إال بها مع استطاعة  -ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى-هلل 

ٌِْه َوَسلهمَ -اإلنسان لها، ولد لال النبً   ٌِْت َصبَلةٌ ):-َصلهى هللاُ َعلَ )رواه أحمد والنسابً، ( الطهَواُؾ بِاْلبَ

ِمن شروط الصبلة، ِمن الطهارة وستر  -عند جمهور أهل العلم-؛ ولذا البد فٌه وصححه األلبانً(

ٌِْه َوَسلهمَ -العورة؛ تشرٌفاا لهذه العبادة، لال النبً   ًَ هللاُ َعْنَها-لعابشة -َصلهى هللاُ َعلَ إِنه : )-َرِض

ُ َعلَ  ٌْتِ َهَذا أَْمٌر َكتَبَهُ َّللاه ٌَْر أَْن اَل تَُطوفًِ بِاْلبَ .  )متفك علٌه(( ى بَنَاِت آَدَم، فَاْلِضً َما ٌَْمِضً اْلَحاجُّ َؼ



فبل ٌصح الطواؾ ِمن حابٍض وال نفساء وال ُجنُب، بل وال ُمْحِدٍث حدثاا أصؽر، وفً الصحٌح أن 

ٌِْه َوَسلهمَ -النبً   توضؤ ثم طاؾ بالبٌت. -َصلهى هللاُ َعلَ

ًُّ المرأة أن ٌنتظرها حتى تطهر إذا حاضت لْبل أن تطوؾ طواؾ اإلفاضة بالحج، وٌَلزم وَ  ِل

ٌِْه َوَسلهمَ -وكذا طواؾ الركن فً العمرة، لال النبً   ًّ -َصلهى هللاُ َعلَ -لما أُْخبِر أن صفٌة بنت ُحٌَ

ًَ هللاُ َعْنَها )رواه البخاري ومسلم،  ( َحابَِستَنَاَعْمَرى َحْلمَى َما أَُراَها، إاِله (حاضت بعد أٌام منى:  -َرِض

ِ وابن ماجه واللفظ له( ٌِْت"، فَمَاَل  -ٌوم النحر-، فمٌل له: "إِنهَها لَْد أَفَاَضْت ٌَا َرُسوَل َّللاه َوَطافَْت بِاْلبَ

 ًُّ ٌِْه َوَسلهمَ -النهبِ كان ٌنوي أن ، فؤسمط عنها طواؾ الوداع، و)متفك علٌه(( فَْلتَْنِفرْ : )-َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ -ٌُحبس  علٌها حتى تطهر إذا لم تكن لد طافت طواؾ اإلفاضة؛ فدل ذلن  -َصلهى هللاُ َعلَ

على ضرورة أن تكون المرأة طاهرة ِمن الحٌض والنفاس حٌن تطوؾ طواؾ اإلفاضة.  

م شٌخ أخذاا بكبل والتساهل فً هذا المسؤلة "أعنً طواؾ الحابض لتدرن الرحلة والرفمة":

ٌَْر أَْن اَل تَُطوفًِ فً هذا، مع كونه مخالفاا للنص الواضح: ) -رحمه هللا-اإلسبلم ابن تٌمٌة  َؼ

ٌِْت َحتهى تَْطُهِري ا ال ٌنطبك على والعنا؛ ألن خوؾ الضٌاع )متفك علٌه(( بِاْلبَ ، إال أنه أٌضا

ً زماننا، ولٌس إال ؼٌر حاصل على اإلطبلق ف -الذي علهك ابن تٌمٌة األمر علٌه-والهبلن 

فوات بعض مصالح الناس فً العمل والولت وحجز الطٌران والفنادق ونحو ذلن، وكله ٌمكن 

حتى ٌُدرن الواجب وتحصل  -أعنً تعدٌل ذلن ولو تََكلهؾ-تعدٌله، وهو ِمن النفمات البلزمة 

اع المصلحة األعظم بطواؾ المرأة طواؾ الركن وهً طاهرة، وال ٌوجد الٌوم خوؾ الضٌ

والهبلن إذا فاتت الرفمة. 

والَمْحَرم إذا ترن المرأة التً حاضت أَثِم هو، وٌلزمها أن تنتظر هً، حتى لو عادت لبلدها 

بؽٌر محرم؛ ألنها تبمى لتحصٌل الواجب، بل الركن، كما لو ترن المحرم المرأة أثناء السفر لم 

ٌكن علٌها إثم بالسفر بدون محرم وإنما علٌه هو. 

ال ٌجوز أن تصرؾ هذه العبادة لؽٌر هللا فً ؼٌر هذه  -َعزه َوَجله -البٌت توحٌد هلل والطواؾ ب

فالطواؾ حول المبور والمشاهد، كما ٌفعله الرافضة والؽبلة، وٌجعلون للطواؾ بها البمعة، 



طموساا وضبلالت ما أنزل هللا بها ِمن سلطان، هو ِمن مظاهر الشرن والوثنٌة، التً البد أن 

ب وتُْبَطل؛ ألنها ِمن أمور الجاهلٌة المنافٌة للتوحٌد.تَُحارَ  

ٌِْه السهبَلم-"ثُمه نَفََذ إِلَى َممَاِم إِْبَراِهٌَم  ولوله: (" بعد َواتهِخذُوا ِمْن َممَاِم إِْبَراِهٌَم ُمَصلًّىفَمََرأَ: ) -َعلَ

اتهِخذُوا ِمْن َممَاِم إِْبَراِهٌَم وَ فً كتابه: ) -َعزه َوَجله -أن انتهى ِمن الطواؾ؛ امتثاالا ألمر هللا 

-؛ وهذا ٌدل على أن كمال االمتثال فً هذه الشعٌرة ٌتم بؤن ٌجعل الممام (ٕ٘ٔ)البمرة:( ُمَصلًّى

ٌِْه السهبَلمُ -وهو الَحَجر الذي كان ٌمؾ علٌه إبراهٌم  لٌرفع البناء بٌنه وبٌن البٌت، وٌصلً  -َعلَ

ا فً ركعتً الطواؾ، ولكن هو الُسنهه التً ٌنبؽً أن ركعتٌن خلفه، وإن كان هذا لٌس شرطا 

، بل ولد نمل عن  ها فً أي مكان فً المسجد َصحه ٌُحافِظ علٌها اإلنسان ما استطاع، ولو َصبله

ًَ هللاُ َعْنُهم-الصحابة  ط اإلنسان فً هذا  -َرِض أن تَُصلهى خارج المسجد، ولكن ال ٌنبؽً أن ٌُفَّرِ

( َواتهِخذُوا ِمْن َممَاِم إِْبَراِهٌَم ُمَصلًّى)-َعزه َوَجله -ثواب االمتثال لمول هللا  مع لدرته علٌه؛ لٌؤخذ 

. (ٕ٘ٔ)البمرة:

.-إن شاء هللا-وللحدٌث بمٌة  

  



 7-تؤمبلت فً حجة الوداع 

كتبه/ ٌاسر برهامً  

  الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛ 

ا : -رضً هللا عنه-لال جابر  فَا؛ فَلَمه ْكِن فَاْستَلََمهُ. ثُمه َخَرَج ِمْن اْلبَاِب إِلَى الصه "ثُمه َرَجَع إِلَى الرُّ

فَا لََرأَ: ) فَا واْلَمْرَوةَ ِمْن َشعَابِِر َّللاهِ َدنَا ِمْن الصه ُ بِهِ ، )(8٘ٔ)البمرة:( إِنه الصه (؛ فَبََدأَ أَْبَدأُ بَِما بََدأَ َّللاه

فَا، فََرلِ  َ َوَكبهَرهُ، َولَاَل: )بِالصه َد َّللاه ٌَْت، فَاْستَْمبََل اْلِمْبلَةَ، فََوحه ٌِْه َحتهى َرأَى اْلبَ ُ ًَ َعلَ اَل إِلَهَ إاِله َّللاه

ُ َوْحدَ  ٍء لَِدٌٌر، اَل إِلَهَ إِاله َّللاه ًْ هُ، أَْنَجَز َوْحَدهُ اَل َشِرٌَن لَهُ، لَهُ اْلُمْلُن َولَهُ اْلَحْمُد َوُهَو َعلَى ُكّلِ َش

اٍت. ثُمه نََزَل َوْعَدهُ، َونََصَر َعْبَدهُ، َوَهَزَم اأْلَْحَزاَب َوْحَدهُ  ٌَْن َذِلَن. لَاَل ِمثَْل َهَذا ثبََلَث َمره (. ثُمه َدَعا بَ

َمَشى َحتهى أَتَى  إِلَى اْلَمْرَوِة، َحتهى إِذَا اْنَصبهْت لََدَماهُ فًِ بَْطِن اْلَواِدي َسعَى، َحتهى إِذَا َصِعَدتَا

فَا"  . )رواه مسلم(اْلَمْرَوةَ، فَفَعََل َعلَى اْلَمْرَوِة َكَما فَعََل َعلَى الصه

استبلم الحجر بعد ركعتً الطواؾ والشرب ِمن ماء زمزم ولْبل السعً ُسنهةٌ ثَابِتَهٌ َهَجَرها أكثُر 

. -أثناء الطواؾكما هو المشروع فً -الناس، وَمن َعَجَز عن استبلمه أشار إلٌه  

ٌِْه َوَسلهمَ -استحضار النبً   وِمن فوابد الحدٌث: اآلٌات المتعلمة لكل نُُسٍن وتبلوته -َصلهى هللاُ َعلَ

ًَ ركعتً (ٕ٘ٔ)البمرة:( َواتهِخذُوا ِمْن َممَاِم إِْبَراِهٌَم ُمَصلًّىلها؛ فمد لرأ: ) ، عندما أراد أن ٌَُصلِّ

فَا الطواؾ، ولرأ: ) ، لما أراد أن ٌَْسعَى.  (8٘ٔ)البمرة:( َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشعَابِِر َّللاهِ إِنه الصه

ُ بِهِ وبٌهن األدب مع هللا فً لوله: ) (.  أَْبَدأُ بَِما بََدأَ َّللاه

ٌْن الصفا والمروة   -وهو ركن فً الحج والعمرة على الصحٌح ِمن ألوال أهل العلم-والسعً ب

، وحالَها فً كمال االفتمار -علٌهما السبلم-إمُن أُمه إسماعٌل ِعبَاَدةٌ جلٌلة، ٌتبع فٌها الم

مع األخذ باألسباب الممدورة، ومع كمال التوكل على هللا وُحْسِن تفوٌض  وااللتجاء إلى هللا،

ا ُمِعٌناا، واالنمٌاد ألمره، وحسن  األمور إلٌه، وكمال حسن الظن باهلل والرضى به َربًّا ُمَدبِّرا

وُرُسله، والٌمٌن بوعد هللا على ألسنة أنبٌابه.الظن بؤنبٌابه  



ًَ َّللاه َعْنُهَما-َرَوى البَُخاِريُّ َعِن اْبِن َعبهاٍس  ٌِْه وَسلهم-جاَء إِْبَراِهٌُم ) لَاَل: -َرِض  -َصلّى هللاُ َعلَ

ٌِْت، ِعْنَد َدْوَحٍة فْوَق َزْمَزَم بِؤُّمِ إِْسَماِعٌل َوبابنَِها إِْسَماِعٌَل َوِهً تُْرِضعُهُ، َحتهى َوَضعََها ِعْنَد الْ  بَ

ٌَْس بَِها َماٌء؛ فَوَضعََهَما ُهنَاَن، َووَضع ِعْنَدُهَما  ٌَْس بمكهةَ ٌَْإمبٍذ أََحٌد َولَ فً أَْعلَى المْسِجِد، َولَ

ا، فتَبِعتْهُ أُمُّ إِ  ْسماِعٌل فَمَالَْت: ٌَا إِْبراِهٌُم ِجَراباا فٌِه تَمٌر، وِسمَاء فٌِِه َماٌء. ثُمه لَفى إِْبَراِهٌُم ُمْنَطِلما

ا، َوَجعََل الَ  ٌَْس فٌِِه أَنٌٌس والَ َشًٌء؟ فَمَالَْت لَهُ َذلَن ِمرارا ٌَْن تَْذَهُب وتَتُْرُكنَا بَهذا اْلواِدي الهِذي ل  أَ

ُ أَمرَن بِهَذا؟ لَاَل: نَعَْم. لَالَت: إِذاا الَ ٌُضَ   ٌَْها، لَالَْت لَه: آّلِله ٌِّعُنا، ثُمه رجعْت.ٌْلتَِفُت إِلَ

ٌِْه وَسلهم-فَاْنَطلَك إِْبراِهٌُم  ٌُْث الَ ٌَرْونَهُ. اْستَْمبل بِوْجهِه  -َصلّى هللاُ َعلَ َحتهى إِذا َكاَن ِعْنَد الثهنٌِهِة ح

ٌْه فمَاَل: ٌَْت، ثُمه َدَعا بَهُإالِء الدهعواِت، فَرفََع ٌَد بهنَا إِنًِّ أَْسَكْنُت ِمْن ذُ ) اْلب ٌِْر ِذي ره ٌهتً بِواٍد َؼ ّرِ

(. ٌْشُكُرونَ ) حتهى بلََػ:( َزْرعٍ 

مَاِء  وجعلَْت أُمُّ إِْسَماِعٌل تُْرِضُع إِْسماِعٌل، وتَْشرُب ِمْن َذِلَن الَماِء، حتهى إَِذا نَِفَد َما فًِ الّسِ

ى  ٌِْه ٌتَلوه ؛ فَاْنَطلَمَْت َكراِهٌةَ أَْن تَْنُظر -بهطُ أَْو لَاَل: ٌتَلَ -َعِطَشْت وَعِطش اْبنَُها، وجعلَْت تَْنُظُر إِلَ

ٌِْه، ثُمه استَمبَلَِت اْلواِدَي تَْنُظُر َهْل  فَا أَْلَرَب جبٍَل فً األْرِض ٌِلٌَها، فَمَامْت علَ ٌِْه، فَوجدِت الصه إِلَ

فَا حتهى إِذَا بلَؽَِت اْلواِدَي، رفَ  عْت َطرَؾ ِدْرِعِها، ثُمه تَرى أَحداا؟ فَلَْم تَر أَحداا. فَهبَطْت ِمَن الصه

ٌَْها، فنََظرْت َهْل  َسعْت سْعً اإِلْنساِن المْجُهوِد حتهى جاوَزِت اْلَواِدَي، ثُمه أَتَِت المْروةَ، فمامْت علَ

اٍت. لَال اْبُن عبهاٍس  ًُّ  : لَال-َرِضً َّللاه عْنُهَما-تَرى أََحداا؟ فَلَْم تَر أََحداا، فَفَعَلَْت َذِلَن َسْبع مره النهب

ٌِْه وَسلهم- ٌْنَُهما) :-َصلّى هللاُ َعلَ ًُ النهاِس ب (. فََذِلَن سْع

ا أَْشرفَْت علَى المْروِة َسِمعْت َصْوتاا، فَمَالَْت: "صْه"  عَْت؛ فَسِمعْت  -تُِرٌُد نَْفَسَها-فلَمه ثُمه تََسمه

ا؛ فَمَالْت: لَْد أَْسمْعَت إِْن َكاَن ِعْندَن َؼواٌث. ف ٌْضا ؤَِؼث. فَِإَذا ِهً بِالملَِن ِعْند مْوِضعِ زمَزم، أَ

ُضهُ َوتَمُوُل بٌِِدَها َهَكَذا، وجعَلَْت تَْؽُرؾُ   فَبحَث بِعِمبِِه أَْو لَال بِجنَاِحِه َحتهى َظَهَر الماُء، فَجعلَْت تُحّوِ

-(. لَال اْبُن عبهاٍس ْؽِرؾُ بِمَدِر َما تَ وفً رواٌٍة: ) الَماَء فً ِسمَابَِها وُهو ٌفُوُر بَْعَد َما تَْؽرُؾ.

ًَ َّللاه َعْنُهَما ًُّ -رِض ٌِْه وَسلهم-: لاَل النهب أَْو -رِحم َّللاه أُمه إِسماِعٌل لَْو تَرْكت َزمَزم : )-َصلّى هللاُ َعلَ

ٌْناا َمِعٌناا" لَال فََشِربْت، َوأَْرَضعَ  -لَاَل: لْو لَْم تَْؽِرْؾ ِمَن الَماءِ  (. ْت َولَدَهالََكانَْت َزْمَزُم ع



ِ ٌَْبنٌِِه َهَذا اْلؽبُلَُم وأَبُوهُ، وإِنه َّللاه  ٌْتاا ّلِله ٌْعَة فَِإنه َهُهنَا بَ  الَ ٌُضٌُِّع فَمَال لََها الملَُن: الَ تََخافُوا الضه

ابٌِِة تؤْتٌِِه السٌُُّوُل، فتَؤُْخذُ ع ٌُْت ُمْرتَِفعاا ِمَن األَْرِض َكالره ْن ٌِمٌنِِه َوَعْن ِشماِلِه. أَْهلَهُ، َوَكاَن اْلب

ٌٍْت ِمْن ُجْرُهٍم ُمْمبِلٌن ِمْن َطرٌِك َكَداَء، ْت بِِهْم ُرْفمَةٌ ِمْن ُجْرُهْم، أَْو أَْهُل ب  فََكانَْت َكَذِلَن حتهى مره

ا عابِفاا فَمَالُوا: إِنه َهذا الطهابِر لٌَُدوُر َعل ى َماٍء؛ لَعْهُدنَا بِهذا فَنََزلُوا فً أَْسفَِل َمَكةَ، فََرأَْوا َطابرا

ٌِْن، فَِإَذا ُهْم بِالماِء، فََرَجعُوا فَؤَْخبَُروهم فَؤْلبلُوا، وَ  أُمُّ الَواِدي َوَما فٌِِه ماَء؛ فَؤرَسلُوا ِجرًٌّا أَْو َجِرٌه

ْن الَ َحكه لَُكم فً الماِء، إِْسماِعٌَل ِعْنَد الماَء، فَمَالُوا: أَتَؤَْذنٌَِن لَنَا أَْن ننِزَل ِعْندَن؟ لَالْت: نَعَْم، ولكِ 

 ًُّ ٌِْه وَسلهم-لَالُوا: نَعَْم. لَال اْبُن عبهاٍس: لَاَل النهبِ : "فَؤَلفى ذلَن أُمه إِسماِعٌَل، َوِهً -َصلّى هللاُ َعلَ

تُِحبُّ األُْنَس". 

ْهل أَبٌاٍت، وشبه الؽبُلُم وتَعلهم فَنَزلُوا، فَؤَْرسلُوا إِلى أَْهِلٌِهم فنََزلُوا معُهم، حتهى إِذا َكانُوا بَِها أَ 

ُجوهُ امرأَةا منُهْم، وَماتَْت أُمُّ  ا أَْدرَن، َزوه ، فَلَمه العربٌِهةَ ِمنُهْم وأَْنفََسُهم وأَعَجبُهْم ِحٌَن َشبه

إِسَماِعٌل. 

َج إسماِعٌُل ٌُطاِلُع تَِرَكتَهُ فَلم ٌِجْد إِْسماِعٌل، فَسؤَل امرأَتَهُ عنه، فَمَالْت:  فََجاَء إبراِهٌُم بْعد ما تََزوه

، ، -وفً ِرواٌٍة: ٌِصٌُد لَنَا- َخَرَج ٌْبتَِؽً لَنَا ٌْبَتِِهم، فَمَالَْت: نَْحُن بََشٍرّ ٌِْشِهْم وَه ثُمه سؤَلَها عْن ع

ٌِْه السهبلم، ولُول ٌِْه، لَال: فَإَذا جاَء َزْوُجِن، اْلربً َعلَ ً لَهُ ٌُؽٌَِّْر نَْحُن فًِ ِضٌٍك وِشدهٍة، وَشَكْت إِل

ٌْباا فَمَال: َهْل جاَءُكْم مْن أََحٍد؟ لَالَْت: نَعَْم، جاَءنَا  ا جاَء إْسماعٌُل َكؤَنههُ آنََس َش َعتبةَ بابِه. فَلَمه

ٌُْشنا، فَؤْخبْرتُهُ أَنها فً َجْهٍد وِشدهٍة. لَا ٌْؾ ع ٌٌْخ َكذا وَكذا، فَسؤَلَنَا عْنَن، فَؤْخبَْرتُهُ، فَسؤلنً َك َل: َش

ٌَْن السهبلَم وٌَمُوُل: َؼٌِّْر َعتبة بابَن. لَاَل: َذاِن أَبً  ِء؟ لَالَْت: نَعْم أََمرنً أَْلَرأ علَ ًْ فََهْل أَْوصاِن بَش

ج ِمْنُهْم أُْخرى.  ولَْد أَمرنً أَْن أُفَاِرلَِن، اْلَحِمً بؤَْهِلِن. فََطلهمََها، وتََزوه

 ثُمه أَتَاُهم بَْعُد، فَلَْم ٌجْدهُ، فََدَخل َعلَى اْمَرأتِِه، فََسؤَل عْنهُ. لَالَْت: فلَبِث َعْنُهْم إِْبراهٌم َما َشاَء َّللاه 

ٌٍْر َوسعٍة وأَثْنْت  ٌْبَتِِهْم، فَمَالَْت: نَْحُن بَِخ ٌِْشِهْم وَه ٌَْؾ أَْنتُْم، وسؤلَها عْن ع َخَرج ٌْبتَِؽً لَنَا. لَال: َك

 ِ اُمُكْم؟ لَالَْت: اللهْحُم. لَال: فَما َشرابُُكْم؟ لَالَِت: الماُء. لَال: اللهُهمه ، فَمَال: َما َطع-تَعالى-على َّللاه

 ًُّ ٌِْه وَسلهم-بَاِرْن لُهْم فًِ اللهْحم والماِء، لَال النهب : "َولَْم ٌكْن لُهْم ٌْوَمبٍِذ حبٌّ َولَْو -َصلّى هللاُ َعلَ

ٌِْر مكهةَ إاِله لَْم ٌُوافِماهُ. َكاَن لُهْم َدَعا لَُهْم فٌِه" لَال: فَُهما الَ   ٌِْهما أَحٌد بؽَ ٌْخلُو علَ



ٌَْن إِْسماِعٌُل؟ فَمَالَِت اْمرأتُهُ: َذهَب ٌَِصٌُد، فَمَالَِت اْمرأَتُهُ: أاَل تَْنِزُل، َوفًِ رواٌٍة: ) فَجاَء فَمَاَل: أَ

َطعَاُمنا اللهْحُم، وَشرابُنَا الماُء. لَال: اللهُهمه فتَْطعَم وتَْشرَب؟ لَاَل: َوَما طعاُمكْم َوَما َشرابُُكْم؟ لَالَْت: 

ٌِْه وَسلهم-(. لَاَل: فَمَاَل أَبُو المَاِسم بَاِرْن لَُهْم فًِ َطعاِمهْم وَشَرابِِهمْ  : "برَكةُ دْعوِة -َصلّى هللاُ َعلَ

ٌِْه وَسلهم-إِبراِهٌم  ٌِْه السهبلَم َوُمرٌِه ٌُثَبِّْت عتَبَةَ فَِإذا جاَء َزْوُجِن، فاْلرب" لَاَل: )-َصلّى هللاُ َعلَ ً علَ

ٌٌْخ َحَسن الَهٌبَِة َوأَثْنَْت  ا جاَء إِْسماِعٌُل، لَال: َهْل أَتَاُكْم مْن أَحد؟ لَالْت: نَعَْم، أَتَانَا ش بابِه. فَلَمه

ٌُْشنَا فَؤَخبَْرتُهُ أَنه  ٌِْه، فََسؤَلَنً عْنَن، فَؤَْخبرتُهُ، فَسؤَلَنً كٌَؾ َع ٍء؟ َعلَ ًْ ا بَخٌٍر. لَاَل: فؤَْوَصاِن بَِش

ٌَْن السهبلَم، وٌؤُْمُرَن أَْن تُثَبَِّت َعتَبَة بابَن. لَاَل: َذاِن أَبً وأنِت اْلعَتَبةُ أَم ُ َعلَ رنً لَالَْت: نَعَْم، ٌَْمَرأ

أَْن أُْمِسَكِن. 

، ثُمه َجاَء بْعد ذلَن وإِْسماِعٌلُ  ا ِمْن َزْمَزَم،  ثُمه لَبَِث عْنُهْم َما َشاَء َّللاه ٌْبِري نَْببلا لَهُ تَْحَت َدْوحٍة لَرٌبا

ٌِْه، فَصنَع َكَما ٌْصنَُع اْلَواِلُد بِاْلولَِد َوالَولَُد باْلوالِد، لَاِل: ٌَا إِْسماِعٌُل إِنه  ا رآهُ، لَاَم إِلَ َّللاه فَلَمه

نُنً، لَال: وأُِعٌنَُن، لَاَل: فَِإنه َّللاه أَمرنًِ أَْن أَمرنً بِؤَْمٍر، لَال: فَاْصنِْع َما أَمرَن ربَُّن؟ لَال: وتُِعٌ

ٌِْت،  ا هُهنَا، وأََشار إِلى أََكَمٍة ُمْرتَِفعٍة َعلَى َما َحْولَها فَِعْند َذِلَن َرفََع اْلمََواِعَد ِمَن اْلب ٌْتا فََجعََل أَْبنً ب

ْرتَفََع اْلبِنَاُء َجاَء بَِهذا الحجِر فَوَضعَهُ لَهُ فماَم إِْسماِعٌل ٌَؤتًِ بِالِحجاَرِة، َوإْبراِهٌُم ٌْبنً حتهى إِذا ا

ٌِْه، َوُهو ٌْبنً وإْسَماِعٌُل ٌُنَاِولُهُ الِحَجاَرة َوُهما ٌمُوالَِن: ربهنَا تَمَبهْل ِمنها إِنهَن أَْنَت السهِمٌُع ) َعلَ

(. اْلعَِلٌمُ 

إْسَماِعٌل، معَُهم َشنهةٌ فٌَِها ماٌء فََجعلَْت أُم  إِنه إْبراِهٌم َخَرج بِِإْسماِعٌل وأُمِّ وفً رواٌٍة: )

 إِْسماِعٌَل تَْشرُب ِمَن الشهنهِة، فٌََِدرُّ لَبنَُها َعلَى صبٌَِِّها َحتهى لَِدم مكهةَ. فََوَضعَها تَْحَت َدْوحٍة، ثُمه 

ا بلؽُوا َكداَء ناَدتْه ِمْن ورابِه: ٌَا إِْبَراهٌُم  َرَجع إِْبراهٌُم إِلى أَْهِلِه، فاتهبعَتْهُ أُمُّ إِْسَماِعٌَل َحتهى لمه

ِ. فََرجعْت، َوجعلَْت تَْشَرُب ِمَن الشهنهِة، َوٌَدرُّ  ِ. لَالَْت: رِضٌُت بِاّلِله إِلى مْن تَتُْرُكنَا؟ لَاَل: إِلى َّللاه

ا فَنى الماُء لَالَْت: لَْو َذهْبُت، فَنَظَ  ْرُت لعَلًِّ أِحسُّ أََحداا، لَاَل: فََذَهبَْت لَبَنَُها َعلى َصبٌَِِّها َحتهى لمه

ا بلَؽَِت اْلوادي، سعْت،  فا. فَنََظرْت َونََظَرْت َهْل تُِحسُّ أَحداا، فَلَْم تُِحسه أََحداا، فَلَمه فصِعدت الصه

 ًُّ ب ، فََذَهبْت ونََظَرْت، وأَتِت المْروةَ، وفَعلَْت ذلَن أَْشواطاا، ثُمه لَالَْت: لَْو ذَهْبُت فنَظْرُت ما فَعَل الصه

َها نْفُسَها. فَمَالَت: لَْو َذَهْبُت، فَنََظْرُت لَعَلًِّ أَِحسُّ  فِإَذا ُهَو َعلَى َحالِه كؤَنههُ ٌَْنَشُػ للَمْوِت، فَلَْم تُِمره

ْت سَ  فَا، فَنََظرْت ونََظرْت، فَلَْم تُِحسُّ أََحداا حتهى أَتمه ْبعاا، ثُمه لَالَْت: لَْو أَحداا، فََذَهبَْت فَصِعدِت الصه



ٌٌْر فِإذا ِجْبِرٌُل  ًَ بِصْوٍت. فَمَالَْت: أَِؼْث إِْن َكاَن ِعْنَدَن خ َصلّى هللاُ -َذَهْبُت، فَنََظْرُت َما فَعل. فَِإذا ِه

ٌِْه وَسلهم إْسماِعٌَل  ؛ فمَال بِعَِمبِه َهَكَذا، وؼمَز بِعِمبه َعلى األْرض، فَاْنبثََك الماُء فََدِهَشْت أُمُّ -َعلَ

( وذَكَر الَحِدٌَث بُِطوِلِه. رواه البخاري بهِذِه الرواٌاِت كلها. فَجعلَْت تَْحِفنُ 

ُسوُل. )َوالَجِريُّ (: الشهجرةُ اْلَكبٌِرةُ. لولهُ: )لَفى(: أَْي ولهى. )الدهْوحةُ ) ( معناه: وَجد. َوأَلَفى(: الره

(: أَْي ٌَْشهُك. ٌَْنَشػُ لَْولُهُ: )

.-إن شاء هللا-بمٌة وللحدٌث  

  



 8-تؤمبلت فً حجة الوداع 

كتبه/ ٌاسر برهامً  

   الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛ 

علٌهما -فً لصة هاجر وابنها إسماعٌل  -رضً هللا عنهما-فمد تَضمهن حدٌث ابن عباس 

ٌْن الصفا والمروة أن ِمن حكم التوحٌد واإلٌمان ما ٌحًٌ الملوب؛ فٌنبؽً للس -السبلم اعً ب

ٌستحضرها لٌنتفع بالسعً؛ كما كان السعً ِمن هاجر سبباا لحٌاتها وحٌاة ابنها، وتحمٌك 

ٌِْه السهبَلمُ -الؽاٌة ِمن الرحلة الطوٌلة التً سافر بهم إبراهٌم  َربهنَا إِنًِّ أَْسَكْنُت ِمن أجلها ) -َعَل

ٌِْر ِذي َزْرعٍ  ٌهتًِ بَِواٍد َؼ بَلةَ  ِمْن ذُّرِ ِم َربهنَا ِلٌُِمٌُموا الصه ٌْتَِن اْلُمَحره ؛ فكان هدؾ (7ٖ)إبراهٌم:( ِعْنَد بَ

: إلامة الصبلة.-تعمٌر هذه البمعة الُممَدهَسة حول بٌت هللا الحرام لْبل بنابه-الرحلة  

ل فً هذه الدعوة التً َؼٌهَرت وجهَ الحٌاة فً العالم كله بارتباطه بهذه البمعة ا  لُممَدهسة،فتؤمه

ٌِْهْم َواْرُزْلُهْم ِمَن الثهَمَراِت لَعَلهُهْم ٌَْشُكُرونَ ) ؛ (7ٖ)إبراهٌم:( فَاْجعَْل أَْفبَِدةا ِمَن النهاِس تَْهِوي إِلَ

: "وارزلهم ِمن الثمرات لعلهم -علٌه السبلم-فالشكر هو الؽاٌة الممصودة، فلم ٌمل إبراهٌم 

(، فؤحوال الملوب هً الؽاٌة ِمن لَعَلهُهْم ٌَْشُكُرونَ لال: ) ٌعٌشون أو ٌطعمون أو ٌشبعون"؛ إنما

أرزاق الدنٌا عند أهل اإلٌمان. 

ًَ هللاُ َعْنَها-ولنتؤمل فً رضى هاجر  بالرحلة الطوٌلة ِمن الشام إلى مكة فً ظروٍؾ لم  -َرِض

ٌْن جباٍل ولِفار، ا هم فً ولت كان سكان األرض ِمن البشر نسبة ضبٌلة مم تتهٌؤ، وسفر ب

علٌه اآلن، فضبلا عن سكان الجزٌرة العرب الصحراوٌة، سافرت مع أبً ولدها فً ؼٌر 

وسابل المواصبلت الُمعَدهة كالموجودة اآلن، وال أماكن راحة وطعام وشراب وطرق ممهدة، بل 

الجبال والصحراء على طبٌعتها التً َخلَمَها هللا، ثم تصل إلى مكاٍن موحٍش ال أنٌس فٌه وال 

.أحد 



ل بداٌتها باألنٌس  ٌِْه السهبَلمُ -ولالت إلبراهٌم  -وهً مصرٌة تحب األُنس-وتؤمه ٌَا إِْبَراِهٌُم، : )-َعلَ

ٌء؟! ًْ ٌَْس فٌِِه إِْنٌس َوالَ َش ٌَْن تَْذَهُب َوتَتُْرُكنَا بَِهَذا الَواِدي، الهِذي لَ . )رواه البخاري(( أَ

ٌِْه السهبَلمُ -ه بالخلٌل ولما كان االستفهام استنكارًٌّا ال ٌلٌك مثل ؛ ألنه ٌتضمن تهمة خفٌة هً -َعلَ

الذي ٌبحث عن نجاة المجرمٌن وٌجادل ربه فً  بالمطع منتفٌة عن الحلٌم األواه المنٌب،

ْوُع َوَجاَءتْهُ اْلبُْشَرى محاولة لتؤخٌر العذاب عنهم لعلهم أن ٌتوبوا، ) ا ذََهَب َعْن إِْبَراِهٌَم الره فَلَمه

اهٌ ُمنٌِبٌ ٌَُجاِدلُ  -(، حتى ٌؤتٌه األمر ِمن هللا 7٘-7ٗ( )هود:نَا فًِ لَْوِم لُوٍط . إِنه إِْبَراِهٌَم لََحِلٌٌم أَوه

ٌَا إِْبَراِهٌُم أَْعِرْض َعْن َهَذا إِنههُ لَْد َجاَء أَْمُر بؤن هإالء لوم ال ٌصلح معهم ما ٌرٌد ) -َعزه َوَجله 

ٌُْر َمْرُدودٍ َربَِّن َوإِنهُهْم آتٌِِهْم َعذَ  َرّبِ ، إذا كان إبراهٌم ٌمول داعٌاا لَمن عصاه: )(7ٙ)هود:( اٌب َؼ

ا ِمَن  ًه أَْن نَْعبَُد اأْلَْصنَاَم . َرّبِ إِنهُهنه أَْضلَْلَن َكثٌِرا النهاِس فََمْن اْجعَْل َهَذا اْلبَلََد آِمناا َواْجنُْبنًِ َوبَنِ

(؛ فكٌؾ تكون رحمته ٖٙ-ٖ٘( )إبراهٌم:َصانًِ فَِإنهَن َؼفُوٌر َرِحٌمٌ تَبِعَنًِ فَِإنههُ ِمنًِّ َوَمْن عَ 

ورأفته وحنانة لولده البكر الوحٌد الرضٌع الذي رزله هللا إٌاه على الكبر، استجابة لدعوة 

لدٌمة ظل ٌنتظر إجابتها عشرات السنٌن ِمن حٌن هاجر وهو شاب فتى ِمن بلده إلى هللا؟! 

اِلِحٌنَ  َولَاَل إِنًِّ َذاِهبٌ ) ؛ فتؤخرت (ٓٓٔ-99)الصافات:( إِلَى َربًِّ َسٌَْهِدٌِن . َرّبِ َهْب ِلً ِمَن الصه

اإلجابة إلى الكبر. 

إنه ِكبَر السن سبٌب بمجرده لمزٌٍد ِمن الحنان والعطؾ، وصؽر الرضٌع سبب لمزٌد الرأفة 

ٌة المطٌعة  والرحمة، ن ارتباطها بؤبٌها وأمها المرتبطة بإبراهٌم أعظم مِ  -أُمُّ الولد-والُسّرِ

وأهلها ووطنها سبٌب لرحمتها، ثم هً أُمُّ الولد األول والوحٌد وهً فً مرحلة الرضاع؛ إن 

المشاعر اإلنسانٌة العادٌة تمتضً تضاعؾ الرحمة؛ فكٌؾ بالخلٌل الرحٌم األواه الحلٌم؟! 

ٌاة فٌها لتحمٌك ومع كل هذا كانت االستجابة ألمر هللا، لتعمٌر مكة المكرمة ونشؤة الح

العبودٌة، لٌؤتً مبلٌٌن المبلٌٌن ِمن البشر عْبر الزمان ِمن كل مكان، وِمن كل فَّجٍ عمٌك إلٌها؛ 

لٌمٌموا الصبلة وٌعبدوا هللا؛ فٌرضى إبراهٌم أن ٌضع َولََده وأُمه َولَِده وٌتركهم، مع جراب تمٍر 

فً الحمٌمة.  ولربة ماء؛ وهذه هً األسباب الممكنة وهً ال تؽنً شٌباا 



ل كٌؾ كان ترن إبراهٌم  ٌِْه السهبَلمُ -وتؤمه لما  -ثبلث مرات-الجواب عن سإال أم إسماعٌل  -َعلَ

كانت الصٌؽة ؼٌر ُمناِسبة، بل لم ٌلتفت إلٌها حتى تعلمْت وانتبهت؛ فهنان تعلٌم بالكبلم وهنان 

تعلٌم وإنكار بالسكوت وااللتفات وتعبٌر الوجه. 

ُ الهِذي أََمَرَن مظت السإال الواجب فً للب هاجر؛ فمالت بعد انتباهها: )تربٌه عظٌمة أٌ  آّلِله

(، أّي ثمٍة هذه ِمن إِذاا الَ ٌَُضٌِّعُنا(. فمالت: )نَعَمْ (، فهنا التفت إلٌها إبراهٌم وَرده علٌها بـ: )بَِهَذا؟

ٌِْه السهبَلمُ -إبراهٌم  فً  -وهً لٌست بنبٌة-ضا ِمن َهاَجر ؟! وأّي ثمٍة ور-َعزه َوَجله -فً ربه  -َعلَ

 -َعزه َوَجله -أنه ال ٌضٌع َمن أطاعه؛ فهل نحمك ذلن فً للوبنا حٌن نطٌع هللا  -َعزه َوَجله -ربها 

ا فٌما ٌبدو للناس ِمن الطاعة؟ هل نولن بؤنه ال ٌضٌع َمن أطاعه؟ وهل  ونحن نرى أضرارا

 ٌظن مإمن بربه خبلؾ ذلن؟!

باألسباب فً أَْكِلها ِمن التمر وُشْربها ِمن الماء حتى نفذ؛ لنعلم أن األخذ ثم لنتؤمل فً أخذها 

فبل ٌجوز أن نتعلك بها أو نتوكل  باألسباب واجب، لكنها تنمطع وتنتهً فبل بد لها ِمن نهاٌة؛

َر الفرُج حتى عطشت وعطش ابنُها وأْشَرَؾ على الهبلن حتى َكِرَهْت أن تنظر  علٌها، ولد تؤخه

و ٌموت، ثم َشَرعت فً أسباب أَُخر فً البحث عن ؼوٍث لها والبنها الذي ٌحتضر إلٌه وه

عطشاا؛ فكان الصعود على الصفا وهً مجهودة، فً ظل شمٍس شدٌدة الحر، وطبٌعٍة جبلٌة 

صخرٌة تحٌط بها ِمن كل مكان، لكن هذا هو الممدور علٌه. 

علٌها - الذي كانت علٌه هاجر حاِول وأنَت على الصفا أن تستحضر مدى االفتمار إلى هللا

، مع الثمة فً وعده، والٌمٌن فً جوده وكرمه، واجتِهد أن ٌكون لن نصٌب ِمن ذلن؛ -السبلم

ٌْن الصفا والمروة، سعى الناس بٌنهما وصار ذلن ِمن  فإن ِمن أَْجِل صعودها الصفا، وسعٌها ب

ٌَْت أَِو اْعتََمَر فبََل جُ شعابر هللا: ) َ فََمْن َحجه اْلبَ ا فَِإنه َّللاه ٌْرا َع َخ َؾ بِِهَما َوَمْن تََطوه ٌِْه أَْن ٌَطهوه نَاَح َعلَ

، وأحوال الملوب أعظم ِمن حركات األبدان. (8٘ٔ)البمرة:( َشاِكٌر َعِلٌمٌ 

ثم تنتظر الفرج وهو ٌتؤخر لمزٌٍد ِمن العبودٌة؛ فانتظار الفرج عبادة؛ تستحِضر فً سعٌن كله 

بانتظاره،  -َعزه َوَجله -لن وألمتن، واعلم أنه لرٌب، لكنه ٌتؤخر لتعبد هللا ما تنتظره ِمن فرج 

وتؤخذ باألسباب المتاحة، مع كمال التوكل وحسن الظن باهلل. 



ٌْن العبلمات الخضراء الٌوم-ولم تستطع هاجر أن تسعى سعٌاا سرٌعاا إال فً بطن الوادي  ؛ -ب

طالة.سعت سعً اإلنسان المجهود، لٌس عندها مزٌد  

ع آخر عند المروة، ونََظٌر وبحٌث عن تحمٌك موعود هللا الذي ال ٌضٌع أولٌاءه، حتى  ثم تََضرُّ

تكتمل سبعة أشواط، آخرها عند المروة، فتسمع صوت الملن؛ بداٌة الفرج: حصول الرجاء فً 

(. إِْن َكاَن ِعْندَن َؼواٌث فؤَِؼثرحمة هللا، ثم تَُكلِّم َمن ال تراه: )

أَنَا أُمُّ َولَِد ( لَالَْت: )َمْن أَْنِت؟أن جبرٌل َظَهر لها فمال لها: ) فً ؼٌر الصحٌح: وفً رواٌة

؛ لم تذكر حتى اسمها، ولم تذكر أباها وال وطنها وال أهلها، لم تمل )أخبار مكة للفاكهً(( إِْبَراِهٌمَ 

ٌِْه السه -أنا هاجر المصرٌة بنت فبلن؛ لم تذكر إال ارتباطها بإبراهٌم  ، فنحن وهللا ال لٌمة -بَلمُ َعلَ

ٌِْهم السهبَلمُ -لنا إال بمدر ارتباطنا باألنبٌاء  ٌِْه َوَسلهمَ -، وخاصة خاتمهم دمحم -َعلَ  -َصلهى هللاُ َعلَ

الذي أحٌا هللا به ِملهة إبراهٌم وِملهة جمٌع األنبٌاء، الِملهة الواحدة: اإلسبلم، فلننَس أنفَسنا 

ٌِْه َوَسلهمَ -واَمنا وأوطانَنا، ولنذكر اتباَعنا لمحمٍد وأهلٌنا وأموالَنا وأل -وإبراهٌم  -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ  َصلهى هللاُ -، فلنحاول أن نمول بملوبنا كل صباح ومساء كما علهَمنا النبً -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ  ْسبَلِم، َوكَ : )-َعلَ ٍد َوِملهِة أَبٌِنَا أَْصبَْحنَا َعلَى فِْطَرِة اإْلِ ْخبَلِص، َوِدٌِن نَبٌِِّنَا ُمَحمه ِلَمِة اإْلِ

ٌِْهما َوَسلهمَ -إِْبَراِهٌَم  ا، َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌنَ  -َصلهى هللاُ َعلَ )رواه أحمد، وصححه ( َحنٌِفاا ُمْسِلما

. األلبانً(

َوَكلَُكَما إِلَى (. فمال: )إِلَى هللاِ ( فمالت: )ٌَن َذَهَب؟إِلَى َمْن َوَكلَُكْم إِْبَراِهٌُم حِ ثم لال لها جبرٌل: )

. تذكٌر لها بَمن رضٌت به ربًّا تتوكل علٌه ال ٌضٌع َمن أطاعه )أخبار مكة للفاكهً(( ( َكاؾٍ 

واستجاب ألمره، وهكذا تحصل المنازل العالٌة بالعبودٌة والطاعة مع كمال التوكل واالستعانة 

دنٌا واآلخرة.باهلل، وتحصل خٌرات ال 

ٌِْه السهبَلمُ -ثم ٌضرب جبرٌُل  أو بهما؛ فتنبع "زمزم"  -وهللا أعلم-األرَض بجناِحه أو بعَِمبِه  -َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ -المباركة، طعام الطعم وشفاء السمم، ماإها لما ُشِرب له، كما لال النبً   -َصلهى هللاُ َعلَ

ة ِمن آٌات هللا العجٌبة، العظٌمة حول بٌت هللا الحرام.؛ آٌ )رواه أحمد وابن ماجه، وصححه األلبانً(



ا؛ ِمن  ً" مع أنه كان مبررا ً زّمِ ل أثَر الحرص الذي كان ِمن َهاَجر حٌن تمول لها: "زّمِ وتؤمه

شدة عطشها وخوفها على لطرة الماء، ولكن لدهر هللا بسببه أن ال تكون "زمزم" عٌناا معٌناا 

ا جارٌاا.  ونهرا

ٌِْه َوَسلهمَ -( دعوة النبً  أُمه إِسماِعٌلرِحم َّللاه ) لها بالرحمة تَعرؾ بها سعة للوب  -َصلهى هللاُ َعلَ

ُسْبَحانَهُ -األنبٌاء وعذرهم للخلك، والنظر إلى الجانب اإلٌجابً الذي حصل منهم فً طاعة هللا 

.-َوتَعَالَى 

ٌْتاا ) :ثم ٌؤتً التؤكٌد على إنجاِز هللا وعَده فً لول جبرٌل لَهاَجر ٌْعَة، فَِإنه َهُهنَا بَ الَ تََخافُوا الضه

ِ ٌَْبنٌِِه َهذَا اْلؽبُلَُم وأَبُوهُ، وإِنه َّللاه الَ ٌُضٌُِّع أَْهلَهُ  (. ّلِله

ٌِْه َوَسلهمَ -ولنتؤمل فً ولوؾ رسول هللا   -فٌما ٌذكر هللا به-على الصفا ٌتذكر  -َصلهى هللاُ َعلَ

عبَده، ٌجهر بكلمة التوحٌد والتكبٌر التً نادى بها منذ سنوات ٌدعو  إنجاَز هللِا وعَده وصدلَه

أَْنِمذُوا أَْنفَُسُكْم ِمَن النهار، فَِإنًِّ اَل أَْمِلُن لَُكْم ِمَن لرٌشاا إلى هللا ِمن على جبل الصفا، وٌنادٌهم: )

ٌْباا ، َوَرْهَطَن ِمْنُهُم (ٕٗٔ)الشعراء:( ألَْلَربٌِنَ َوأَْنِذْر َعِشٌَرتََن ا؛ امتثاالا ألمر هللا: ))رواه مسلم(( هللِا َش

، وبعد هذه )متفك علٌه(( تَبًّا لََن أََما َجَمْعتَنَا إاِله ِلَهَذااْلُمْخلَِصٌَن، حتى ٌمول له عمه أبو لهب: )

ٌِْه َوَسلهمَ -السنوات الطوٌلة ٌمؾ الرسول  ِمن حوله أكثر ِمن ِمابٍة وأربعٌَن ألفاا  -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ -المسلمٌن ٌرٌدون النجاة ِمن النار باإلٌمان والتوحٌد، واتباعه   .-َصلهى هللاُ َعلَ

ٍء لَِدٌٌر، اَل  ًْ ُ َوْحَدهُ اَل َشِرٌَن لَهُ، لَهُ اْلُمْلُن َولَهُ اْلَحْمُد َوُهَو َعلَى ُكّلِ َش ُ "اَل إِلَهَ إِاله َّللاه إِلَهَ إِاله َّللاه

ٌِْه َوَسلهمَ -أَْنَجَز َوْعَدهُ، َونََصَر َعْبَدهُ، َوَهَزَم اأْلَْحَزاَب َوْحَدهُ"؛ تذكر النبً َوْحَدهُ،   -َصلهى هللاُ َعلَ

نعمةَ هللا وَحْمَده ولدرتَه بعد ذكر وحدانٌتِه وتكبٌِره وعظمته، وذََكر نعمتَه بهزٌمة األحزاب. 

ولنتذكر لٌلة األحزاب وهو ٌب ِمن البشر، وذكر َهاُهنا خصٌصاا "وحده"؛ ذلن أنه لم تكن أسبا

ٌطلب ِمن الصحابة َمن ٌؤتٌه بخبر الموم وٌكون رفٌمه فً الجنة فبل ٌتحرن أحد! ثبلث مرات، 

حتى ٌعٌن حذٌفة لٌؤتٌه بخبر الموم الذٌن تفعل بهم الرٌُح ما تفعل، وتفعل بهم جنوُد هللا ما 

ا َوُجنُ تفعل ) ٌِْهْم ِرٌحا افَؤَْرَسْلنَا َعلَ ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌرا . (9)األحزاب:( وداا لَْم تََرْوَها َوَكاَن َّللاه



ٍة وعمٍل ِمن البشر، تنالَص الناس حول النبً  ٌِْه -لم تكن هزٌمة األحزاب بِهمه َصلهى هللاُ َعلَ

ى ِمن شدة الفتن والزلزلة، ِمن شدة الخوؾ وشدة الجوع وشدة البرد وشدة الظلمة؛ حت -َوَسلهمَ 

كانوا فً أول الؽزوة ثبلثةَ آالٍؾ وفً لٌلة رحٌل األحزاب ثبلثِمابة، ولم ٌصنع أحد شٌباا 

لهزٌمة األحزاب. 

معنى عظٌم ِمن معانً التوحٌد والشكر؛ نموله نحن ونشهد أنه  "َهَزَم هللاُ اأْلَْحَزاَب َوْحَدهُ":

ا لوال أن هللا هزم األحزاب وحده لما كنا نحن مسلمٌن الٌوم؛ فال لهم لن الحمد كما تمول وخٌرا

مما نمول، ال نحصً ثناءا علٌن؛ أنت كما أثنٌت على نفسن. 

ثم الدعاء فً هذا الموطن؛ ألنه مظنهة اإلجابة مع استحضار االفتمار والتضرع والشكر 

ٌْن الصفا والمروة والوالؾ للدعاء على الصفا  والطاعة والتوحٌد واالتباع، فلٌجتهد الساعً ب

ٌِْه َوَسلهمَ -أن ٌفعل كما فعل النبً  والمروة وأن ٌستحضر هذه المعانً العظٌمة  -َصلهى هللاُ َعلَ

لعل هللا أن ٌمبل دعاءه. 

.-إن شاء هللا-وللحدٌث بَِمٌهة  

  



 9-تؤمبلت فً حجة الوداع 

كتبه/ ٌاسر برهامً  

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛  

ًَ -لال جابر  لَْو أَنًِّ اْستَْمبَْلُت ِمْن : "َحتهى إَِذا َكاَن آِخُر َطَوافِِه َعلَى اْلَمْرَوِة، فَمَاَل: )-هللاُ َعْنهُ  َرِض

ٌَْس َمعَهُ َهْدٌي فَْلٌَِحله  ، أَْمِري َما اْستَْدبَْرُت لَْم أَُسْك اْلَهْدَي َوَجعَْلتَُها ُعْمَرةا؛ فََمْن َكاَن ِمْنُكْم لَ

ِ أَِلعَاِمنَا َهَذا أَْم أِلَبٍَد؟ فََشبهَن ُعْمَرةا  َوْلٌَْجعَْلَها (. فَمَاَم ُسَرالَةُ ْبُن َماِلِن ْبِن ُجْعُشٍم فَمَاَل: ٌَا َرُسوَل َّللاه

 ِ ٌِْه َوَسلهمَ -َرُسوُل َّللاه ُ َعلَ -ْلَحّجِ َدَخلَْت اْلعُْمَرةُ فًِ اأََصابِعَهُ َواِحَدةا فًِ اأْلُْخَرى، َولَاَل: ) -َصلهى َّللاه

ٌْنِ  تَ (.  ؛ اَل، بَْل أِلَبٍَد أَبَدٍ -َمره

 ِ ًّ ًٌّ ِمْن اْلٌََمِن بِبُْدِن النهبِ ٌِْه َوَسلهمَ -َولَِدَم َعِل ُ َعلَ ُ َعْنَها-فََوَجَد فَاِطَمةَ  -َصلهى َّللاه ًَ َّللاه ْن  -َرِض ِممه

ٌَْها؛ فَمَالَْت: إِنه أَبًِ أََمَرنًِ بَِهَذا. لَاَل: فََكاَن َحله، َولَبَِسْت ثٌَِاباا َصبٌِؽاا، َواْكتََحلَْت؛ فَؤَْنَكَر ذَ  ِلَن َعلَ

 ِ ًٌّ ٌَمُوُل بِاْلِعَراِق: فَذََهْبُت إِلَى َرُسوِل َّللاه ٌِْه َوَسلهمَ -َعِل ُ َعلَ شاا َعلَى فَاِطَمةَ ِللهِذي  -َصلهى َّللاه ُمَحّرِ

 ِ ٌِْه َوَسلهمَ َصله -َصنَعَْت، ُمْستَْفتٌِاا ِلَرُسوِل َّللاه ُ َعلَ فٌَِما َذَكَرْت َعْنهُ؛ فَؤَْخبَْرتُهُ أَنًِّ أَْنَكْرُت َذِلَن  -ى َّللاه

ٌَْها؛ فَمَاَل: ) ؟ لَاَل: لُْلُت: اللهُهمه إِنًِّ أُِهلُّ بَِما َصَدلَْت، َصَدلَتْ َعلَ (؛ َماذَا لُْلَت ِحٌَن فََرْضَت اْلَحجه

ًَ اْلَهْدَي؛ فبََل تَِحلُّ فَ أََهله بِِه َرُسولَُن. لَاَل: ) ًٌّ ِإنه َمِع (. لَاَل: فََكاَن َجَماَعةُ اْلَهْديِ الهِذي لَِدَم بِِه َعِل

 ًُّ ٌِْه َوَسلهمَ -ِمْن اْلٌََمِن َوالهِذي أَتَى بِِه النهبِ ُ َعلَ ُروا، إاِله  -َصلهى َّللاه ِمابَةا. لَاَل: فََحله النهاُس ُكلُُّهْم َولَصه

ٌِْه َوَسلهمَ -ًه النهبِ  ُ َعلَ .  )رواه مسلم(َوَمْن َكاَن َمعَهُ َهْدٌي"  -َصلهى َّللاه

هذا الجزء ِمن الحدٌث ٌدل على ترجٌح حج التمتع على الِمران واإلفراد، وأنه األفضل ِمن 

ٌِْه َوَسلهمَ -أنواع النسن الذي تمناه النبً  لول  وهو لنفسه، لوال سوله الهدي، -َصلهى هللاُ َعلَ

َح طوابؾ ِمن العلماء  اإلفراد موافمة  -منهم: مالن والشافعً-اإلمام أحمد، وإن كان َرجه

ُ َعْنُهَما-للشٌخٌن أبً بكر وعمر  ًَ َّللاه : "ُكلٌّ ٌُإَخذ -َرِحَمهُ هللاُ -، ولكن كما لال اإلمام مالن -َرِض

ٌِْه وَ -ِمن لَْوِلِه وٌُتَْرن إال رسول هللا   ".-َسلهمَ َصلهى هللاُ َعلَ



ًَ هللاُ َعْنهُ -ولد أنكر الصحابة على ُعَمر  نهٌه عن التمتع، منهم: عمران بن حصٌن،  -َرِض

ًَ هللاُ َعْنُهم-وابن عباس   وؼٌرهما. -َرِض

ل ألمر االتباع ووجوب التزام الُسنهة وإن خالَفَها أكابر العلماء إذا تَبٌَهنَت  وهذه المسؤلة تُإّصِ

"أَْجَمَع العُلَماُء َعلَى أَنه َمِن اْستَبَانَْت لَهُ ُسنهةٌ َعْن رسول  :-رحمه هللا-فعً ألحٍد، كما لال الشا

ٌِْه َوَسلهمَ -هللا    لَْم ٌَُكْن لَهُ أن ٌََدَعها ِلمَْوِل أََحٍد ِمن النهاِس".-َصلهى هللاُ َعلَ

ًَ -أبً بكر وُعَمر أن هذا األصل العظٌم ال ٌختلؾ فٌه أهل الُسنهة؛ فرؼم نهً  والحمٌمة: َرِض

ُ َعْنُهَما ُ َعْنُهم-عن متعة الحج كما لال عروة البن عباس  -َّللاه ًَ َّللاه لما لال له: أََمَر  -َرِض

ٌِْه َوَسلهمَ -رسوُل هللا   ؛ فمال له: وأبو بكر وعمر كانا -أي متعة الحج-بالمتعة -َصلهى هللاُ َعلَ

أن تَْنِزل علٌُكم حجارة من السماء؛ ألول لكم لال ٌنهٌان عنها، فمال ابن عباس: "تُوِشُن 

ٌِْه َوَسلهمَ -رسول هللا   وتمولون: لال أبو بكر وعمر!"، ولد أجمع العلماء بعد ذلن -َصلهى هللاُ َعلَ

على عدم كراهٌة التمتع وعدم النهً عنه رؼم صحة النهً عنه  -رؼم اختبلفهم فً األفضل-

ُ -ة عند العلماء كافة، وإن كان الظن بؤبً بكر وُعَمر عن الشٌخٌن، لنعلم منزلة الُسنه  ًَ َّللاه َرِض

ٌِْه َوَسلهمَ -، أنهما لم ٌسمعا كبلم النبً -َعْنُهَما   الذي رواه جابر هذا.-َصلهى هللاُ َعلَ

ولد ولع ذلن فً مسابل ؼابت عن األكابر ورواها األصاؼر؛ فمَبِل العلماء رواٌة األصاؼر 

ًَ هللاُ َعْنهُ -كابر، كما ولع ذلن فً التٌمم للُجنُب؛ فمد أنكره ُعَمر وَردُّوا رأي األ وَشدهَد  -َرِض

ار، ورواه عمار  ًَ هللاُ َعْنهُ -على َعمه وهو دون عمر فً العلم والمنزلة، ومع ذلن أجمع  -َرِض

ًَ هللاُ َعن اْلَجِمٌعِ -العلماء على التٌمم للجنب، وهجران لول عمر   .-َرِض

ٌستحٌل أن ٌؽٌب أمٌر عن أبمتنا! وٌمولون للحدٌث: ألم ٌكن أبمتنا  ٌمولون:والمملدون 

ٌعلمونه؛ ومع ذلن لم ٌمولوا به؟! وهذا باب للفتنة عظٌم، فتنة ُمخاِلفة التفاق السلؾ 

.-َرِحَمهُ هللاُ -وإجماعهم الذي نمله الشافعً  

ب الذي ٌإصل له البع ض أنه الطرٌمة الوحٌدة وٌخالؾ هذا اإلجماع مسؤلة التمذهب المتعّصِ

بل كان التعلم للمرآن والحدٌث ثم  للتعَلُّم رؼم أنها لم تكن كذلن فً المرون الثبلثة الخٌرٌة؛



رواٌات الصحابة وألوالهم ثم َمن بعدهم، مع تمدٌم الكتاب والُسنهة ضرورة، حتى وصل البعض 

هب َصنهفوا فً الُسنهة وَعلهموها إلى تحرٌم تعلم الطالب المبتدئ الدلٌل! مع أن كبار أبمة المذا

للناس. 

ْفر العظٌم الذي َجَمع جملةا ٌإلؾ كتاب "شرح الُسنهة"؛  -َرِحَمهُ هللاُ -وهذا البؽوي الشافعً  الّسِ

ٌِْه َوَسلهمَ -كبٌرة ِمن أحادٌث النبً   مع ألوال العلماء؛ هذا الذي كان ٌُعَلِّمونه -َصلهى هللاُ َعلَ

للناس.  

إال أن  كتابَه "ُمْنتَمَى األخبار" وهو حنبلً؛ -َجدُّ شٌخ اإلسبلم-الدٌن ابن تٌمٌة وجمع مجُد 

"منتمى األخبار" ٌُعَدُّ ِمن أَْجَمع الكتب فً أحادٌث األحكام، وهكذا أهل العلم جمٌعاا؛ فإنهم 

ء البعض ِمن ٌُعَلِّمون الناَس الكتاَب والُسنهة، وألوال العلماء تابعة لها، وأما ما ٌطاِلب به هإال

منع تعلٌم الناس الدلٌل؛ ألنهم مبتدبون حتى ال تحدث الفوضى الفمهٌة هو فً الحمٌمة الذي 

د للفوضى الفمهٌة!   ٌَُمّهِ

كما وصل األمر فً زماننا إلى تمدٌم لول المتؤخرٌن، بل وألوال األبمة، على نصوص الوحً، 

َخص حسب  كما أَلهؾ  الهوى والتشهً دون دلٌٍل!ثم مع المول بالتلفٌك المبنً على تتبع الرُّ

اه: "افعل وال حرج" جَمعه ِمن ألواِل َمن تمدم وَمن تؤخر فً  بعُضهم فً الحج كتاباا َسمه

َخص ببل دلٌل! وَشبهه على الناس ولَبهس بتمدٌمه عنوان كتابه كلمة النبً  ٌِْه -الرُّ َصلهى هللاُ َعلَ

ا فً التمدٌم والتؤخٌر فً أعمال ٌوم النحر بعذر الجهل "افعل وال حرج" التً لاله:-َوَسلهمَ  

والنسٌان. 

ا، وألوال المجتهدٌن أدلة، بهذه الطرٌمة المنكرة، وصار  فصارت المذاهب عند المتؤخرٌن ُحَججا

وما لم  االجتهاد هو البحث عن األلوال المختلفة ولو كانت شاذة مخالفة للدلٌل، واإلفتاء بها!

مدمٌن زعم بعضهم االجتهاد بالتٌسٌر على الناس ببل دلٌٍل، ولال به؛ ٌجدوه فً ألوال المت

فصارت المسؤلة مختلفاا فٌها؛ حتى صار دعاء األموات، وطلب الرزق والمؽفرة، وشفاء 

األمراض، ولضاء الحاجة منهم، مسؤلة خبلفٌة معتمد المذاهب عند المتؤخرٌن جوازها ولٌس 

حتى تبدٌعها!  



ُ َربُُّكْم لَهُ : )-تعالى-ي َدلهت علٌه نصوص المرآن المطعٌة كموله وصار الشرن باهلل الذ َذِلُكُم َّللاه

ْو اْلُمْلُن َوالهِذٌَن تَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما ٌَْمِلُكوَن ِمْن لِْطِمٌٍر . إِْن تَْدُعوُهْم اَل ٌَْسَمعُوا ُدَعاَءُكْم َولَ 

، صار األمر عند هإالء (ٗٔ-ٖٔ)فاطر:( ِمٌَاَمِة ٌَْكفُُروَن بِِشْرِكُكمْ َسِمعُوا َما اْستََجابُوا لَُكْم َوٌَْوَم الْ 

مختلفاا فٌه وهً رخصة لئلفتاء! وكذا مسابل أخرى كثٌرة، منها: مسؤلة الفوابد الربوٌة، بل 

ا  صار اإلفتاء بالصواب الذي أَجَمع علٌه العلماء منذ زمٍن فً الَمجاِمع الكبرى ُمنكرا

ا ما احبه العزل والتشنٌع والعموبة علٌه! وكذا مسؤلة بناء المساجد على المبور ٌستحك ص  ُمَحره

وشد الرحال إلٌها، وعمد الموالد حولها، مع علم الجمٌع بالفظابع والمنكرات والفواحش التً 

تمع فً هذه الموالد، وأصل الببلء: مسؤلة التملٌد األعمى المتعصب ببل دلٌٍل؛ الذي فتح باب 

ومههد لتضٌٌع الدٌن فً العمابد واألعمال والسلون. الخرافة والبدع، 

لَمن لم ٌَُسك  -فسخ الحج والِمَران-دلٌل على مشروعٌة الفسخ  وفً هذا الجزء ِمن الحدٌث:

الهدي إلى عمرة، ولد أوجب هذا الفسخ طابفةٌ ِمن أهل العلم، منهم ابن حزم وابن المٌم، 

ُ َعْنُهَما-وأفتى ابن عباس  ًَ َّللاه بؤن َمن طاؾ بالبٌت فمد َحله، شاء أم أَبَى، ٌعنً إذا لم  -َرِض

َصلهى هللاُ -ٌَُسك الهدي، وأوجب بعض المعاصرٌن التمتع لفظاا، وهذا لول ضعٌؾ؛ ألن النبً 

ٌِْه َوَسلهمَ  ْوَحاِء، َحاجًّ لد لال: ) -َعلَ ا، أَْو َوالهِذي نَْفِسً بٌَِِدِه، لٌَُِهلهنه اْبُن َمْرٌََم بِفَّجِ الره ا أَْو ُمْعتَِمرا

ٌِْه -؛ فدله على عدم نسخ األنواع الثبلثة إلى زمن عٌسى )رواه مسلم(( لٌََثْنٌَِنهُهَما َصلهى هللاُ َعلَ

فبل ٌصح المول بوجوب التمتع؛ بل هو األفضل، وإنما ٌُنَكر على َمن أعرض عنه ورآه ؛-َوَسلهمَ  

ا ٌرفض فِْعلَه، ولهذا أنكر النبً  ٌِْه َوَسلهمَ -منكرا على َمن لم ٌستجب ألمره ِمن  -َصلهى هللاُ َعلَ

ًّ!"، فمال لهم: "اْنُظُروا َما آُمُرُكْم بِِه،  الصحابة؛ ألنهم لالوا: "نمُدم ِمنَى تَْمُطر َمَذاِكٌُرنا الَمنِ

ا على كل ُمْفِرد أو لاِرن، بل على مَ )رواه ابن ماجه(فَاْفعَلُوا"  ا عاما ن رأى التمتع ، فلٌس هذا إنكارا

ا بسبب ما كانوا علٌه فً الجاهلٌة ِمن أنهم ٌرون العمرة فً أشهر الحج ِمن  ا مستنكرا أمرا

ٌِْه َوَسلهمَ -أَْفَجِر الفُجور، فَخالَؾ النبً  أهل الجاهلٌة وشرع التمتع، بل فْسخ الحج  -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه -وال ٌنطبك ؼضبه المفرد والِمران إلى عمرة؛ لٌتمتع الحاج بها إلى الحج،  َصلهى هللاُ َعلَ

ا، وهللا أعلم. -َوَسلهمَ   على َمن لم ٌََر التمتع ُمْنَكرا



ٌِْه َوَسلهمَ -وفً لول النبً  ٌْنِ -َدَخلَْت اْلعُْمَرةُ فًِ اْلَحّجِ )لُسَرالَة:  -َصلهى هللاُ َعلَ تَ ؛ اَل، بَْل أِلَبٍَد -َمره

تمتع إلى ٌوم المٌامة، بل وأفضلٌته على ؼٌره ِمن (، دلٌل على بماء مشروعٌة الأَبَدٍ 

  المناسن.  

ُ َعْنُهَما-صحة اإلحرام الُمْبَهم؛ ألن َعِلًٌّا وأبا موسى  وفً الحدٌث: ًَ َّللاه ا  -َرِض أحرما إحراما

ٌِْه َوَسلهمَ -كإحرام النبً  ، -ِه َوَسلهمَ َصلهى هللاُ َعلٌَْ -وهما ال ٌعلمان ما أحرم به النبً  -َصلهى هللاُ َعلَ

ًٌّ ألمر النبً  ا منهما على اتِّباع الُسنهة، ثم صرفه َعِل ٌِْه َوَسلهمَ -حرصا إلى الِمران؛  -َصلهى هللاُ َعلَ

ألنه كان لد ساق الَهْدي، وصرفه أبو موسى إلى التمتع أو فسخ إحرامه إلى عمرة؛ ألنه لم 

ٌكن لد ساق الهدي. 

ٌِْه َوَسلهمَ َصلهى هللاُ عَ -وفً إهداء النبً  ِمابة من األبل دلٌٌل على فضل الهدي والتََوسُّع فٌه؛  -لَ

ٌِْه َوَسلهمَ -فهذا المدر زٌادة عما وجب علٌه  َصلهى -سبعمابة ضعؾ، وأشرن النبً  -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ   َعِلًٌّا معه فً َهْدٌِه. -هللاُ َعلَ

الحج؛ لٌوفر شعره للحلك فً الحج، أما إذا كانت المدة وفٌه استحباب التمصٌر لَمن اعتمر لْبل 

ال أو فً أول ذي المعدة مثبلا -تطول حتى ٌنبت شعره  فاألفضل الحلك؛  -كَمن اعتمر فً َشوه

ٌِْه َوَسلهمَ -لعموم الدلٌل فً لول النبً  ُ اْلُمَحلِِّمٌنَ : )-َصلهى هللاُ َعلَ ِرٌنَ َرِحَم َّللاه ٌَا  (، لَالُوا: َواْلُممَّصِ

ِ؟ لَاَل: ) ُ اْلُمَحلِِّمٌنَ َرُسوَل َّللاه ِ؟ لَاَل )َرِحَم َّللاه ِرٌَن ٌَا َرُسوَل َّللاه ُ (، لَالُوا: َواْلُممَّصِ َرِحَم َّللاه

ِ؟ لَاَل: )اْلُمَحلِِّمٌنَ  ِرٌَن ٌَا َرُسوَل َّللاه ِرٌنَ (، لَالُوا: َواْلُممَّصِ .  )متفك علٌه(( َواْلُممَّصِ

  .-شاء هللا إن-وللحدٌث بمٌة 

  



 ٓٔ-تؤمبلت فً حجة الوداع 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛  

ُهوا إِلَى ِمناى، فَؤََهلُّوا بِاْلَحّجِ، َوَرِكَب -رضً هللا عنه-لال جابر  ا َكاَن ٌَْوُم التهْرِوٌَِة، تََوجه : "فَلَمه

 ِ ُ -َرُسوُل َّللاه ٌِْه َوَسلهمَ َصلهى َّللاه فََصلهى بَِها الظُّْهَر َواْلعَْصَر، َواْلَمْؽِرَب َواْلِعَشاَء، َواْلفَْجَر، ثُمه  - َعلَ

 ِ َصلهى -َمَكَث لَِلٌبلا َحتهى َطلَعَْت الشهْمُس، َوأََمَر بِمُبهٍة ِمْن َشعٍَر تُْضَرُب لَهُ بِنَِمَرةَ، فََساَر َرُسوُل َّللاه

ُ َعلَ  ٌٌْش تَْصنَُع فًِ  -ٌِْه َوَسلهمَ َّللاه ٌٌْش إِاله أَنههُ َوالٌِؾ ِعْنَد اْلَمْشعَِر اْلَحَراِم َكَما َكانَْت لَُر َواَل تَُشنُّ لَُر

 ِ ٌِْه َوَسلهمَ -اْلَجاِهِلٌهِة؛ فَؤََجاَز َرُسوُل َّللاه ُ َعلَ ِربَْت لَهُ َحتهى أَتَى َعَرفَةَ، فََوَجَد اْلمُبهةَ لَْد ضُ  -َصلهى َّللاه

بِنَِمَرةَ، فَنََزَل بَِها. 

إِنه َحتهى إَِذا َزاَؼْت الشهْمُس أََمَر بِاْلمَْصَواِء فَُرِحلَْت لَهُ، فَؤَتَى بَْطَن اْلَواِدي؛ فََخَطَب النهاَس، َولَاَل: )

ٌُْكْم، َكُحْرَمِة ٌَْوِمُكْم َهذَا فًِ َشهْ  ٍء ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َحَراٌم َعلَ ًْ ِرُكْم َهذَا فًِ بَلَِدُكْم َهَذا، أاََل ُكلُّ َش

َل َدٍم أََضُع مِ  ًه َمْوُضوٌع، َوِدَماُء اْلَجاِهِلٌهِة َمْوُضوَعةٌ؛ َوإِنه أَوه ْن ِدَمابِنَا ِمْن أَْمِر اْلَجاِهِلٌهِة تَْحَت لََدَم

ٌٌْل، َوِربَا اْلَجاِهِلٌهِة َمْوُضوٌع؛ َدُم اْبِن َربٌِعَةَ ْبِن اْلَحاِرِث، َكاَن ُمْستَْرِضعاا فًِ بَ  نًِ َسْعٍد فَمَتَلَتْهُ ُهَذ

َ فًِ  ُل ِرباا أََضُع ِربَانَا ِربَا َعبهاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطهِلِب، فَِإنههُ َمْوُضوٌع ُكلُّهُ، فَاتهمُوا َّللاه النَِّساِء؛ َوأَوه

ِ، وَ  ٌِْهنه أَْن اَل ٌُوِطبَْن فُُرَشُكْم فَِإنهُكْم أََخْذتُُموُهنه بِؤََماِن َّللاه ِ، َولَُكْم َعلَ اْستَْحلَْلتُْم فُُروَجُهنه بَِكِلَمِة َّللاه

ٌُْكْم ِرْزلُُهنه َوكِ  حٍ، َولَُهنه َعلَ ٌَْر ُمبَّرِ ْسَوتُُهنه أََحداا تَْكَرُهونَهُ؛ فَِإْن فَعَْلَن ذَِلَن فَاْضِربُوُهنه َضْرباا َؼ

ِ، َوأَْنتُْم تُْسؤَلُوَن َعنًِّ؛ بِاْلَمْعُروِؾ، وَ  لَْد تََرْكُت فٌُِكْم َما لَْن تَِضلُّوا بَْعَدهُ إِْن اْعتََصْمتُْم بِِه: ِكتَاُب َّللاه

ٌَْت َونََصْحَت. فَمَاَل بِِإْصبَِعِه السهبهابَِة ٌَْرفَ فََما أَْنتُْم لَابِلُوَن؟ عَُها إِلَى ( لَالُوا: نَْشَهُد أَنهَن لَْد بَلهْؽَت َوأَده

اٍت. اللهُهمه اْشَهْد، اللهُهمه اْشَهدْ السهَماِء َوٌَْنُكتَُها إِلَى النهاِس: ) .  )رواه مسلم((. ثبََلَث َمره

أن المتمتع ٌُْحِرم بالحج ٌوم الثامن ِمن ذي الحجة ِمن منزله بمكة، وأما  فً هذا الحدٌث:

وجهوا إلى ِمنَى ُضحى ذلن الٌوم.المارن والمفرد فهو على إحرامه، وٌستحب أن ٌت 



ٌْن سابر المناسن؛ وهو األعون للحاج على الذكر والعبادة إن  والُسنهة الركوب إلى ِمنَى وب

ا، لال  ، (7ٕ)الحج:( ٌَؤْتُوَن ِرَجاالا َوَعلَى ُكّلِ َضاِمرٍ : )-تعالى-أمكنه ذلن، والمشً مشروع أٌضا

، الركوب.-ٌِْه َوَسلهمَ َصلهى هللاُ َعلَ -لكن السُّنة فعل النبً  

وٌستحب أن ٌصلً بِمنَى الظهر والعصر، والمؽرب والعشاء، وٌبٌت بها لٌلة التاسع وٌصلً 

الفجر بها، ولٌس كما ٌفعل البعض أن ٌخرجوا لٌبلا وٌتركوا صبلة الفجر بها، ثم ٌخرجوا منها 

بعد طلوع الشمس. 

وال ركناا فً الحج، ولكن فٌها ِمن معانً  وهذه األمور ُسنهة باتفاق أهل العلم، لٌسْت واجبة

ٌْن األماكن والعودة إلٌها وإن لم نعلم الحكمة التفصٌلٌة، وإن  ّقِ له واالنتمال ب العبودٌة هلل والّرِ

ًَ هللاُ -كانت لضٌة االتباع واالمتثال واالنمٌاد والعبودٌة حاصلة فٌها كلها، وكؤن أنس  َرِض

ا َحمًّا، تَعَبُّداا َوِرلًّا"؛ شهوداا لهذه المعانً فً المناسن كلها.زاد فً تلبٌته: "لَبهٌْ -َعْنهُ    َن َحجًّ

وتخصٌص مكان الستحباب البماء فٌه فً ٌوٍم معٌٍن، وفً أٌام أخر ٌصبح واجباا، وتخصٌص 

فلو فات الولوؾ بعرفة ِمن فجر ٌوم -مكان آخر ٌخصص بركنٌة الولوؾ به فً ٌوٍم معٌٍن 

االتاسع إلى فجر ٌوم ا ؛ هذه التخصٌصات -لعاشر فمد فاته الحج حتى لو كان معذورا

ٌِْه َوَسلهمَ -واتباع للرسول  -سبحانه-والتشرٌعات خضوع هلل   َمن استحضر ذلن ،-َصلهى هللاُ َعلَ

أعظم بكثٌر مَمن لم -ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى-فٌها أفاض هللا على للبه ِمن حمابك عبودٌته  

التشرٌعات وحاول أن ٌتخلص منها، أما َمن ترن المستحب فمط  ٌستحضرها أو استثمل هذه

فمد نمص ثواب عمله ولم ٌبطل حّجه. 

ٌِْه َوَسلهمَ -وفً نزول النبً  بنَِمرة لبل الزوال ِمن ٌوم التاسع والمرور بالمشعر  -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌش َسنهتْها لْبل الحرام دون الولوؾ به والنزول به، هدٌم للجاهلٌة العنصرٌة التً كانت لر

فضاع علٌهم الخٌر العظٌم والرحمة والهداٌة فً الولوؾ بعََرفَة ِمن أجل عصبٌة  اإلسبلم؛

ٌُْث أَفَاَض النهاُس : )-تعالى-تفضٌلهم على الناس، ولد دله على ذلن لوله  ثُمه أَفٌُِضوا ِمْن َح

َ َؼفُوٌر َرِحٌمٌ  َ إِنه َّللاه ؛ فبلبُده أن نستشعر جمٌعاا أننا بََشٌر ِمن البََشر؛ (99ٔمرة:)الب( َواْستَْؽِفُروا َّللاه



ٌستوي كل البشر فً هذه الشعٌرة العظٌمة، فً اللباس والزمان والمكان والعبودٌة هلل؛ فبل 

ص أنفَسنا بما لم ٌخصصنا هللا به.  نتعالى على الناس وال نتكبر، وال نُخّصِ

حرم هللا، فبل نخرج منه؛ فكانوا ٌمفون ٌوم ولرٌش فً الجاهلٌة كانوا ٌمولون: نحن أهل 

، وكانوا ٌتركون بالً الناس ٌمفون -وعرفة لٌسْت ِمن الحرم-ألنها ِمن الحرم  َعَرفة بمزدلفة؛

بعََرفة؛ تعالٌاا على الناس، كما بَنَوا باب الكعبة مرتفعاا ِلببَله ٌدخلها إال َمن ٌرٌدون، وكما 

أو ٌطوؾ فً ثٌاٍب  -أي لرٌش-ة إال َمن كان الُحمس َشرعوا للناس الطواؾ بالبٌت ُعَرا

أعارها إٌاه واحد ِمن لرٌش؛ فانظر إلى آثار هذه العصبٌة التً جردت النساء والرجال ِمن 

ثٌابهم لتشرٌعاٍت باطلة ما أنزل هللا بها ِمن سلطان! 

ِك بها، وهكذا فً كل َمن وإنما َحَرم نفَسه ِمن الخٌر َمن َسنهَها أو التزمها أو تَعَالَى على الَخلْ 

شرع شٌباا لم ٌؤذن به هللا. 

لْبل الهجرة ولؾ بعرفٍة مع الناس، ولٌس مع لرٌش فً المشعر  -ملسو هيلع هللا ىلص-فلما حج رسول هللا 

ًَ هللاُ َعْنهُ -الحرام، كما لال ُجبٌر بن ُمطعم  ا ِلً، فََذَهْبُت أَْطلُبُهُ ٌَْوَم عَ -َرِض َرفَةَ، : "أَْضلَْلُت بَِعٌرا

ٌُْت َرُسوَل هللِا  ٌِْه َوَسلهمَ -فََرأَ َوالِفاا َمَع النهاِس بِعََرفَةَ، فَمُْلُت: َوهللِا، إِنه َهَذا لَِمَن  -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌٌْش تُعَدُّ ِمَن اْلُحْمِس("  ؛ فالمسلم ٌهدم هذه )متفك علٌه(اْلُحْمِس، فََما َشؤْنُهُ َهاُهنَا؟ َوَكانَْت لَُر

لٌة فً للبه وفً عمله وفً مجتمعه ما أمكنه ذلن، وال ٌنشا عصبٌةا ِمن لِبَل نفسه الجاه

لعابلته أو لبٌلته أو شعبه أو لومه؛ فالمسلمون كلهم إخوته، وهم جمٌعاا عباد هللا. 

استحباب النزول بنَِمرة إلى ولت الزوال، ثم الذهاب إلى بطن ُعَرنَة للخطبة  وفً الحدٌث:

ة مكان بجوار المسجد المشهور اآلن، لرب المسجد، وممدمة المسجد هً بطن والصبلة، ونَِمرَ 

ٌِْه َوَسلهمَ -ُعَرنة التً َصلهى فٌها النبً   بعد خطبته بها، وبالً المسجد ِمن جهة -َصلهى هللاُ َعلَ

المسجد مإخرته هو ِمن َعَرفة، ونَِمرة َخاِرجه، والمتاح حالٌاا لَمن أراد اتّباع الُسنهة أن ٌنزل ب

لْبل الزوال ثم ٌحضر الخطبة والصبلة مع اإلمام؛ فهً الفضٌلة األهم فً هذا الباب ِمن مكان 

النزول بنَِمَرة؛ إذ لو نزل بنَِمَرة لفاتته الصبلة مع اإلمام وحضور الخطبة، ِمن شدة الزحام. 



ٌِْه َوَسلهمَ -وأما خطبة النبً   خطبة حجة  -ن َعَرفَةوهو لٌس مِ -بوادي ُعَرنة -َصلهى هللاُ َعلَ

الوداع؛ فهً منهاج اإلسبلم، وبناء لواعد اإلٌمان للمسلمٌن فً كل زمان ومكان. 

.-إن شاء هللا تعالى-وتستحك ولفة مستملة  

  



 ٔٔ-تؤمبلت فً حجة الوداع 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛  

ًَ هللاُ عَ -لال جابر  : فََوَجَد اْلمُبهةَ لَْد ُضِربَْت لَهُ بِنَِمَرةَ، فَنََزَل بَِها، َحتهى إَِذا َزاَؼْت الشهْمُس -ْنهُ َرِض

إِنه ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َحَراٌم أََمَر بِاْلمَْصَواِء فَُرِحلَْت لَهُ، فَؤَتَى بَْطَن اْلَواِدي؛ فََخَطَب النهاَس، َولَاَل: )

ٌُْكْم، كَ  ٍء ِمْن أَْمِر اْلَجاِهِلٌهِة تَْحَت َعلَ ًْ ُحْرَمِة ٌَْوِمُكْم َهَذا فًِ َشْهِرُكْم َهذَا فًِ بَلَِدُكْم َهذَا، أاََل ُكلُّ َش

َل َدٍم أََضُع ِمْن ِدَمابِنَا َدُم اْبِن َربٌِعَةَ  ًه َمْوُضوٌع، َوِدَماُء اْلَجاِهِلٌهِة َمْوُضوَعةٌ؛ َوإِنه أَوه ْبِن لََدَم

ُل ِرباا أََضعُ الْ  ٌٌْل، َوِربَا اْلَجاِهِلٌهِة َمْوُضوٌع؛ َوأَوه  َحاِرِث، َكاَن ُمْستَْرِضعاا فًِ بَنًِ َسْعٍد فَمَتَلَتْهُ ُهَذ

َ فًِ النَِّساِء؛ فَِإنهُكمْ  ْذتُُموُهنه أَخَ  ِربَانَا ِربَا َعبهاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطهِلِب، فَِإنههُ َمْوُضوٌع ُكلُّهُ، فَاتهمُوا َّللاه

ٌِْهنه أَْن اَل ٌُوِطبَْن فُُرَشُكْم أَحَ  ِ، َولَُكْم َعلَ ِ، َواْستَْحلَْلتُْم فُُروَجُهنه بَِكِلَمِة َّللاه داا تَْكَرُهونَهُ؛ بِؤََماِن َّللاه

ٌُْكْم ِرْزلُُهنه  حٍ، َولَُهنه َعلَ ٌَْر ُمبَّرِ َوِكْسَوتُُهنه بِاْلَمْعُروِؾ، َولَْد فَِإْن فَعَْلَن َذِلَن فَاْضِربُوُهنه َضْرباا َؼ

ِ، َوأَْنتُْم تُْسؤَلُوَن َعنًِّ؛ فََما أَ  ْنتُْم تََرْكُت فٌُِكْم َما لَْن تَِضلُّوا بَْعَدهُ إِْن اْعتََصْمتُْم بِِه: ِكتَاُب َّللاه

ٌَْت َونََصْحَت. فَمَالَ لَابِلُوَن؟ بِِإْصبَِعِه السهبهابَِة ٌَْرفَعَُها إِلَى السهَماِء  ( لَالُوا: نَْشَهُد أَنهَن لَْد بَلهْؽَت َوأَده

اٍت. اللهُهمه اْشَهْد، اللهُهمه اْشَهدْ َوٌَْنُكتَُها إِلَى النهاِس: ) . )رواه مسلم((. ثبََلَث َمره

ٌِْه َوَسلهمَ -فً خطبة النبً   ٌة.بعََرفَة لواعد بناء المجتمع المسلم، وهدم الجاهل -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ -بدأ النبً  (، َوأَْعَراَضُكمْ ببٌان ُحرمة الدماء واألموال، وفً رواٌة: ) -َصلهى هللاُ َعلَ

(: بَلَدُكْم َهَذاوتعظٌم هذه الُحُرمات؛ إذ َشبههَها بحرمة هذا الٌوم العظٌم فً الشهر العظٌم. و)

ٌَْست ِمن الَحَرم، لكنه ٌشٌر وإن كان هو فً -إشارة إلى َمكهة المكرمة واألرض الحرام  َعَرفة ولَ

فؽلّظ األمر بهذه التشبٌهات. -إلى البلدة 

ٌِْه َوَسلهمَ -ولد كرر النبً  هذا التؤكٌد ٌوم النحر، وفً خطبته فً أٌام التشرٌك،  -َصلهى هللاُ َعلَ

- إضافة إلى النصوص العامة التً تُعظم حرمة المسلمٌن فً دمه وماله وعرضه؛ وكؤن النبً



ٌِْه َوَسلهمَ  تِه أن ٌَسفن بعُضها دماَء بعض؛ إذ أن هللا لد أعاذ  -َصلهى هللاُ َعلَ كان ٌخاؾ على أُمه

تَه ِمن شٌبٌن، فحٌن نََزلَْت َهِذِه اآْلٌَةُ: ) ٌُْكْم َعَذاباا ِمْن فَْولُِكمْ أُمه ( لُْل ُهَو اْلمَاِدُر َعلَى أَْن ٌَْبعََث َعلَ

ِ ؛ لَاَل َرسُ (٘ٙ)األنعام: ٌِْه َوَسلهمَ -وُل َّللاه أَْو ِمْن تَْحِت (، لَاَل: )أَُعوذُ بَِوْجِهنَ : )-َصلهى هللاُ َعلَ

(؛ لَاَل َرُسوُل أَْو ٌَْلبَِسُكْم ِشٌَعاا َوٌُِذٌَك بَْعَضُكْم بَؤَْس بَْعٍض (، لال: )أَُعوذُ بَِوْجِهنَ (؛ لَاَل: )أَْرُجِلُكمْ 

 ِ ٌِْه َوسَ -َّللاه ٌَْسرُ : )-لهمَ َصلهى هللاُ َعلَ ( )رواه البخاري(.  َهَذا أَْهَوُن أَْو َهَذا أَ

ٌِْه َوَسلهمَ -ولذا لال النبً  رضً -فً الحدٌث الصحٌح الذي رواه ُمْسِلٌم عن ثَْوبَان  -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌُْت َمَشاِرلََها َوَمؽَاِربََها، َوإِ : )-هللا عنه َ َزَوى ِلً اأْلَْرَض، فََرأَ تًِ َسٌَْبلُُػ ُمْلُكَها َما إِنه َّللاه نه أُمه

تًِ أَْن اَل ٌُْهِلكَ  ٌِْن اأْلَْحَمَر َواأْلَْبٌََض، َوإِنًِّ َسؤَْلُت َربًِّ أِلُمه َها بَِسنٍَة ُزِوَي ِلً ِمْنَها، َوأُْعِطٌُت اْلَكْنَز

ا ِمْن ِسَوى أَْنفُِسِهْم فٌََ  ٌِْهْم َعُدوًّ ٍة، َوأَْن اَل ٌَُسلَِّط َعلَ ُد: َعامه ٌَْضتَُهْم، َوإِنه َربًِّ لَاَل ٌَا ُمَحمه ْستَبٌَِح بَ

ةٍ  تَِن أَْن اَل أُْهِلَكُهْم بَِسنٍَة َعامه ٌْتَُن أِلُمه ٌُْت لََضاءا، فَِإنههُ اَل ٌَُردُّ َوإِنًِّ أَْعَط ، َوأَْن اَل أَُسلَِّط إِنًِّ إَِذا لََض

ا ِمْن ِسَوى أَْنفُِسِهْم ٌَسْ  ٌِْهْم َعُدوًّ ٌِْهْم َمْن بِؤَْلَطاِرَها َعلَ ٌَْضتَُهْم، َولَِو اْجتََمَع َعلَ أََو لَاَل: َمْن -تَبٌُِح بَ

ٌَْن أَْلَطاِرَها ا -بَ ا َوٌَْسبًِ بَْعُضُهْم بَْعضا (. َحتهى ٌَُكوَن بَْعُضُهْم ٌُْهِلُن بَْعضا

ة، وتََسلُّط وبالفعل فإن سفن الدماء وانتهان الحرمات كانت ِمن أعظم أسباب الفساد فً األُ  مه

فما أَخذوا ببلَدهم وانتَهكوا حرماتهم إال لما سفَن بعُضهم دماَء بعض، وسبى  األعداء علٌها؛

ا؛ وهذا ٌدلنا على ِعَظم َخَطر هذا األمر وعدم االستهانة به، فمد بُنً المجتمع  بعضهم بعضا

أو لبٌلة أو عابلة؛  المسلم على تعظٌم حرمات أبناء اإلسبلم ِمن كل وطٍن أو شعٍب أو لومٌة

بالنطك بالشهادتٌن، أو بالوالدة ألبوٌن مسلمٌن أو أحدهما، وباألمور األخرى -فبثبوت اإلسبلم 

تثبت كل هذه الحموق، والحفاظ على استمرار المجتمع ِمن داِخِله،  -التً فٌها خبلؾ

 -ِمن أهل السُّنة- وبرعاٌتها؛ ولذا كانت الخوارج والروافض الذٌن ٌَْستَِحلُّون دماء المسلمٌن

ِمن أخطر أهل البدع، إذ بَنَوا ذلن على تكفٌر أهل الُسنهة وهم عامة أهل اإلسبلم، وال تجد أحداا 

ٌستهٌن بؤمر الدماء إال كان مخذوالا فً الدنٌا واآلخرة؛ فَْلٌَْحذَر المسلمون ِمن كل ما ٌإدي إلى 

سفن الدماء بؽٌر حك. 



لسبب الثانً فً الخطورة بعد البدع التً أدت إلى سفن دماء ثم كانت الخبلفات السٌاسٌة هً ا

وتولؾ دعوتهم الجهادٌة التً تُْخِرج األمَم واأللواَم ِمن الظُّلُمات إلى النور؛ فبل بد  المسلمٌن،

أن تظل الخبلفات السٌاسٌة فً حٌزها، حتى ال ٌسمح لها بالتسبب فً االلتتال داخل المجتمع 

المسلم. 

َمم ثم ٌؤتً فساد ا ِمن أعظم أسباب هدم األمة وحصول  -فٌما ٌتعلك باألموال واألعراض-لذِّ

تُنا إال ِمن خبلل البَِدع والنزاعات السٌاسٌة والفساد المالً  الضرر ألبنابها، وهل ضعفت أُمه

؟!  ًّ والُخلُِم

ئ ِمن ِحدهة اال ا فَْلٌَُحاِرب الفساَد العَمَِدّي، َوْلٌَُهّدِ ستمطاب والعناد فً فَمن أراد باألمة خٌرا

النزاعات السٌاسٌة، وْلٌَْجتَِهد فً الدعوة اإلصبلحٌة، التً بها ٌمتنع الفساد المالً والسلوكً 

والُخلُمً. 

ٌِْه َوَسلهمَ -ثم كان هدم الجاهلٌة الذي أْعلَنَه الرسول  فً أكبر تجمعٍ ِمن الصحابة  -َصلهى هللاُ َعلَ

ًه َمْوُضوعٌ : )فمال -علٌه الصبلة والسبلم-َشِهَده  ٍء ِمْن أَْمِر اْلَجاِهِلٌهِة تَْحَت لََدَم ًْ (.  أاََل ُكلُّ َش

ا إال بهدم الجاهلٌة؛ فكما أن كلمة التوحٌد: "ال إله إال هللا" تتضمن  ا تامًّ إن اإلسبلم ال ٌموم لٌاما

التزام شرعه فالنفً هدم جاهلٌة الشرن والكفر، واإلثبات إلامة اإلٌمان باهلل و النفً واإلثبات،

ٌِْه َوَسلهمَ -ودٌنه الذي بَعَث به رسولَه  ؛ فكذلن المجتمع المسلم ال تتم َمَصاِلحه إال -َصلهى هللاُ َعلَ

بوضع الجاهلٌة وَهْدِمها. 

 والجاهلٌة: نسبة إلى الجهل، وهً حالة ومرحلة ما لْبل اإلسبلم، وخصابصها وممٌزاتها فً:

والحمٌة والعصبٌة، والنظام االلتصادي، وفً أمور أخرى  مجال العمٌدة والحكم، ووضع المرأة

ٌِْه َوَسلهمَ -بٌهنَها النبً   .-َصلهى هللاُ َعلَ

وفً كل واحدة ِمن هذه الممٌزات التً وردت بها نصوص المرآن والسُّنة منها ما ٌكون 

جاهلٌةَ ُكْفٍر وِشْرٍن، ومنها ما ٌكون جاهلٌةَ معصٌٍة أو بدعة. 



ٌَْر اْلَحّكِ ): -تعالى-لعمٌدة، فمد لال فؤما فً مجال ا ِ َؼ تُْهْم أَْنفُُسُهْم ٌَُظنُّوَن بِاّلِله َوَطابِفَةٌ لَْد أََهمه

ِ ٌُْخفُوَن فًِ أَنْ  ٍء لُْل إِنه اأْلَْمَر ُكلههُ ّلِِله ًْ فُِسِهْم َما اَل َظنه اْلَجاِهِلٌهِة ٌَمُولُوَن َهْل لَنَا ِمَن اأْلَْمِر ِمْن َش

ٌء َما لُتِْلنَا َهاُهنَا لُْل لَْو ُكْنتُْم فًِ بٌُُوتُِكْم لَبََرزَ ٌُْبدُ  ًْ الهِذٌَن  وَن لََن ٌَمُولُوَن لَْو َكاَن لَنَا ِمَن اأْلَْمِر َش

َص َما فًِ لُلُوبِ  ُ َما فًِ ُصُدوِرُكْم َوِلٌَُمّحِ ًَ َّللاه ٌِْهُم اْلمَتُْل إِلَى َمَضاِجِعِهْم َوِلٌَْبتَِل ُ َعِلٌٌم ُكتَِب َعلَ ُكْم َوَّللاه

ُدورِ  .  (ٗ٘ٔ)آل عمران:( بَِذاِت الصُّ

رت فً اآلٌة بإنكار المََدر، وبإنكار الحكمة،  فَظنُّ الجاهلٌة: عمٌدتها الفاسدة، والتً فُّسِ

ٌِْه َوَسلهمَ -وباالعتراض على التشرٌع الذي أمر به النبً  فً أمر عزوة أُُحد؛  -َصلهى هللاُ َعلَ

فً المََدر وإنكار الحكمة فً التشرٌع ِمن َظّنِ الجاهلٌة، وال شن أن هذه بعض  فإنكار الحكمة

البماٌا التً بمٌت عند البعض الذٌن َشِهدوا أُُحداا؛ وهذا ٌدلنا داللة واضحة على أن ِمن 

ا؛ فإن الذٌن لالوا ذلن كانوا مَمن َشِهد أُُحداا، ولٌسوا منافمٌن، فإن  الجاهلٌة ما ال ٌكون كفرا

ًّ ابن سلول، ولم ٌَْشَهدوا الولعة، ولمد َعفَا هللا عن َمن الم نافمٌن رجعوا مع عبد هللا بن أُبَ

ُ َعْنُهمْ َشِهدوا الوالعة، بنص اآلٌة: ) . (٘٘ٔ)آل عمران:( َولَمَْد َعفَا َّللاه

ا فً وصؾ -ولذا ٌجب الحذر ِمن الخطؤ الكبٌر فً استعمال لفظ: "الجاهلٌة"  خصوصا

ا للفظ الكفر، كما كثر استعماله عند سٌد لُْطب وَمن تَبِعَه.مرادفا  -المجتمع 

اه جاهلٌاا بالكلٌة كجماعات التكفٌر  - كشكري مصطفى وَمن -وبعُضهم َكفهر المجتمع الذي َسمه

، فحكموا بالكفر على كل أفراده إال جماعتهم.-َوافَمَه 

ٌش والشرطة، واألحزاب والهٌبات ومنهم َمن َكفهر طوابؾ كثٌرة ِمن المجتمع: كالدولة والج -

ا بالطاؼوت والشرن، وهذا  السٌاسٌة، وكل َمن ٌشارن فً االنتخابات بلوازم باطلة أن هذا رضا

باطل. 

ومنهم َمن جعل المصطلح ُمَماثبِلا لمصطلح "دار الكفر" عند أهل العلم، كما فعله دمحم لطب،  -

على األفراد:ثم لسهم المجتمع إلى ثبلث طبماٍت ِمن جهة الحكم  

مسلمٌن ببل شبهة، وهذه طبمة المتابعٌن لهم. - ٔ



ٌْن الكفر األكبر واألصؽر،  -ٕ وكفار ببل شبهة، ولد توسعوا فٌها جدًّا ببل ضوابط التفرٌك ب

ٌْن النوع والعٌن، وببل تطبٌك لمسابل استٌفاء الشروط وانتفاء الموانع،  وببل ضوابط التفرٌك ب

التً ال بد ِمن ردها؛ فحصل الخلل العظٌم بسبب هذا المصطلح.بل ٌجعلونها ِمن الشبهات  

وأما الطبمة الثالثة فهً الطبمة المتمٌعة التً ال نشؽل أنفسنا بالحكم علٌها، كما لال عنهم  -ٖ

صاحبُه فً "التولؾ والتبٌن" عبد المجٌد الشاذلً: "فنتولؾ فً مواضع اللوث"، وهذه 

الموالؾ ضدها، وٌمع التساهل فً تعرٌض دمابها الطابفة مجهولة الحكم ٌسهل اتخاذ 

ا فً الحمٌمة فحسابه  وأعراضها وأموالها للخطر فداءا للطابفة األولى، وَمن كان منهم مسلما

.-نعوذ باهلل ِمن ذلن-على هللا فً اآلخرة، وال ٌضرنا سفن دمه أو انتهان حرمته فً الدنٌا  

د المجتمعات الُمْسِلمة، وهً وال شن أن التوسع فً هذا األمر أدى إلى أنوا ع المخاطر التً تَُهّدِ

فً الحمٌمة ِمن البَِدع التً هً ِمن َظّنِ الجاهلٌة، لعدم وجود الدلٌل علٌها، وبنابها على الجهل 

ال العلم. 

فصبلا رابعاا فً "زاد المعاد" حول َظّنِ الجاهلٌة، بٌَهن فٌه شموَل  -َرِحَمهُ هللاُ -ولد ذكر ابن المٌم 

ا أو ما ٌكون بدعة. ذل  ن ألنواعٍ ِمن البَِدع االعتمادٌة سواء ما ٌكون كفرا

.-بإذن هللا-نذكره فً الممال المادم  

  



 ٕٔ-تؤمبلت فً حجة الوداع 

كتبه/ ٌاسر برهامً  

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛  

زاد المعاد" حول َظّنِ الجاهلٌة، بٌَهن فٌه شموَل فصبلا رابعاا فً " -َرِحَمهُ هللاُ -فمد ذكر ابن المٌم 

ا أو ما ٌكون بدعة.   ذلن ألنواعٍ ِمن البَِدع االعتمادٌة سواء ما ٌكون كفرا

"فََمْن َظنه بِؤَنههُ اَل ٌَْنُصُر َرُسولَهُ، َواَل ٌُتِمُّ أَْمَرهُ، َواَل ٌَُإٌُِّدهُ َوٌَُإٌُِّد ِحْزبَهُ، : -َرِحَمهُ هللاُ -لال 

ٌِْهْم، َوأَنههُ اَل ٌَْنُصُر ِدٌنَهُ َوِكتَابَهُ، َوأَنّهُ ٌُدِ وَ  ْرَن ٌُْعِلٌِهْم َوٌُْظِفُرُهْم بِؤَْعَدابِِه، َوٌُْظِهُرُهْم َعلَ ٌُل الّشِ

ةا ٌَْضَمِحلُّ َمعََها التهْوِحٌُد َواْلَحكُّ  اْضِمْحبَلالا اَل َعلَى التهْوِحٌِد، َواْلبَاِطَل َعلَى اْلَحّكِ إَدالَةا ُمْستَِمره

ِ َظنه السهْوِء، َونََسبَهُ إِلَى ِخبَلِؾ َما ٌَِلٌُك بَِكَماِلِه َوَجبَلِلهِ   َوِصفَاتِِه ٌَمُوُم بَْعَدهُ أَبَداا، فَمَْد َظنه بِاّلِله

تَهُ َوِحْكَمتَهُ َوإِلَِهٌهتَهُ تَؤْبَى َذِلَن، َوتَؤْبَى أَ  ْن ٌُذَله ِحْزبُهُ َوُجْنُدهُ، َوأَْن تَُكوَن َونُعُوتِِه، فَِإنه َحْمَدهُ َوِعزه

ةُ َوالظهفَُر الدهابُِم أِلَْعَدابِِه اْلُمْشِرِكٌَن بِِه اْلعَاِدِلٌَن بِِه، فََمْن َظنه بِِه ذَ  ِلَن فََما َعَرفَهُ النُّْصَرةُ اْلُمْستَِمره

َكَذِلَن َمْن أَْنَكَر أَْن ٌَُكوَن َذِلَن بِمََضابِِه َولََدِرِه فََما َواَل َعَرَؾ أََسَماَءهُ َواَل َعَرَؾ ِصفَاتَهُ َوَكَمالَهُ، وَ 

َعَرفَهُ َواَل َعَرَؾ ُربُوبٌِهتَهُ َوُمْلَكهُ َوَعَظَمتَهُ.  

ٌِْرِه ِلِحْكَمٍة بَاِلؽٍَة َوَؼاٌٍَة َمْحُمو َرهُ ِمْن َذِلَن َوَؼ َر َما لَده َدٍة ٌَْستَِحكُّ َوَكَذِلَن َمْن أَْنَكَر أَْن ٌَُكوَن لَده

َدٍة َعْن ِحْكَمٍة َوَؼاٌٍَة َمْطلُوبٍَة ِهً أََحبُّ  ٌَْها، َوأَنه َذِلَن إنهَما َصَدَر َعْن َمِشٌبٍَة ُمَجره ٌِْه  اْلَحْمَد َعلَ إِلَ

ٌَْها اَل ٌَْخُرُج تَْمِدٌرُ  ْفَضابَِها ِمْن فَْوتَِها، َوأَنه تِْلَن اأْلَْسبَاَب اْلَمْكُروَهةَ اْلُمْفِضٌَةَ إِلَ َها َعِن اْلِحْكَمِة إِلِ

اا، َواَل َخلَمََها بَاِطبلا  ، َوإِْن َكانَْت َمْكُروَهةا لَهُ فََما لَدهَرَها ُسداى، َواَل أَْنَشؤََها َعبَث َذِلَن ، )إِلَى َما ٌُِحبُّ

ٌٌْل ِللهِذٌَن َكفَُروا ِمَن النهارِ  . (7ٕ)ص:( َظنُّ الهِذٌَن َكفَُروا فََو

ٌِْرِهْم، َوأَكْ  ٌَْر اْلَحّكِ َظنه السهْوِء فٌَِما ٌَْختَصُّ بِِهْم َوفٌَِما ٌَْفعَلُهُ بِؽَ ِ َؼ َواَل ٌَْسلَُم ثَُر النهاِس ٌَُظنُّوَن بِاّلِله

َ َوَعَرَؾ أَْسَماَءهُ َوِصفَاتِِه، َوَعَرَؾ ُموِجَب َحْمِدِه َوِحْكَمتِِه، فَمَ  ْن لَنََط َعْن َذِلَن إاله َمْن َعَرَؾ َّللاه



َب أَْوِلٌَاءَ  ٌِْه أَْن ٌُعَذِّ َز َعلَ هُ َمَع ِمْن َرْحَمتِِه َوأٌََِس ِمْن َرْوِحِه، فَمَْد َظنه بِِه َظنه السهْوِء، َوَمْن َجوه

ٌَْن أَْعَدابِِه، فَمَْد َظنه بِِه َظنه السهْوِء.  ٌْنَُهْم َوبَ إْحَسانِِهْم َوإِْخبَلِصِهْم َوٌَُسّوِي بَ

ٌِْهْم ُرُسلَهُ، َواَل ٌُنَ  َوَمنْ  َل َظنه بِِه أَْن ٌَتُْرَن َخْلمَهُ ُسداى ُمعَطهِلٌَن َعِن اأْلَْمِر َوالنهْهً، َواَل ٌُْرِسَل إلَ ّزِ

ٌِْهْم ُكتُبَهُ، بَْل ٌَتُْرُكُهْم َهَمبلا َكاأْلَْنعَاِم، فَمَْد َظنه بِِه َظنه السهْوِء.   َعلَ

ٌَْجَمَع َعبٌَِدهُ بَْعَد َمْوتِِهْم ِللثهَواِب َواْلِعمَاِب فًِ َداٍر ٌَُجاِزي اْلُمْحِسَن فٌَِها بِِإْحَسانِِه  َوَمْن َظنه أَنههُ لَنْ 

هُ َوِصْدَق َواْلُمِسًَء بِِإَساَءتِِه، َوٌُبٌََِّن ِلَخْلِمِه َحِمٌمَةَ َما اْختَلَفُوا فٌِِه، َوٌُْظِهَر ِلْلعَالَِمٌَن ُكلِِّهْم ِصْدلَ 

ُسِلِه، َوأَنه أَْعَداَءهُ َكانُوا ُهُم اْلَكاِذبٌَِن، فَمَْد َظنه بِِه َظنه السهْوِء.رُ  

ا ِلَوْجِهِه اْلَكِرٌِم َعلَى اْمتِثَاِل  اِلَح الهِذي َعِملَهُ َخاِلصا ٌِْه َعَملَهُ الصه أَْمِرِه، َوَمْن َظنه أَنههُ ٌَُضٌُِّع َعلَ

ٌِْه ببَِل سَ  بٍَب ِمَن اْلعَْبِد، أَْو أَنههُ ٌُعَالِبُهُ بَِما اَل ُصْنَع فٌِِه َواَل اْختٌَِاَر لَهُ َواَل لُْدَرةَ َواَل َوٌُْبِطلُهُ َعلَ

ٌِْه أَْن  ٌَُإٌَِّد إَراَدةَ فًِ ُحُصوِلِه، بَْل ٌُعَالِبُهُ َعلَى فِْعِلِه ُهَو ُسْبَحانَهُ بِِه، أَْو َظنه بِِه أَنههُ ٌَُجوُز َعلَ

ٌِْدٌِهْم أَْعَداءَ  ٌِْه بِاْلُمْعِجَزاِت الهتًِ ٌَُإٌُِّد بَِها أَْنبٌَِاَءهُ َوُرُسلَهُ، َوٌُْجِرٌََها َعلَى أَ ٌُِضلُّوَن هُ اْلَكاِذبٌَِن َعلَ

ٍء َحتهى تَْعِذٌُب َمْن أَْفنَى ُعْمَرهُ فًِ َطاَعتِِه فٌََُخلِّدُ  ًْ هُ فًِ اْلَجِحٌِم بَِها ِعبَاَدهُ، َوأَنههُ ٌَْحُسُن ِمْنهُ ُكلُّ َش

ُم َمِن اْستَْنفََد ُعُمَرهُ فًِ َعَداَوتِِه َوَعَداَوِة ُرُسِلِه َوِدٌنِِه، فٌََْرفَعُهُ إِ  لَى أَْعلَى أَْسفََل السهافِِلٌَن، َوٌُنَعِّ

ٌِْن ِعْنَدهُ فًِ اْلُحْسِن َسَواٌء، َواَل ٌُْعَرُؾ اْمتِنَاُع أََحِدهِ  ٌٌَِّن، َوِكبَل اأْلَْمَر َما َوُولُوُع اآْلَخِر إاله بَِخبٍَر ِعلِّ

َصاِدٍق، َوإِاله فَاْلعَْمُل اَل ٌَْمِضً بِمُْبحِ أََحِدِهَما َوُحْسِن اآْلَخِر، فَمَْد َظنه بِِه َظنه السهْوِء. 

تَْشبٌِهٌ َوتَْمثٌٌِل َوتََرَن اْلَحكه َوَمْن َظنه بِِه أَنههُ أَْخبََر َعْن نَْفِسِه َوِصفَاتِِه َوأَْفعَاِلِه بَِما َظاِهُرهُ بَاِطٌل وَ 

ْح بِهِ  ٌِْه إَشاَراٍت ُمْلِؽَزةا لَْم ٌَُصّرِ ا بَِعٌَدةا، َوأََشاَر إِلَ ٌِْه ُرُموزا َح لَْم ٌُْخبِْر بِِه، َوإِنهَما َرَمَز إِلَ ، َوَصره

ا بِالتهْشبٌِِه َوالتهْمثٌِِل َواْلبَاِطِل، َوأََراَد ِمْن َخْلِمِه أ ْن ٌُتِْعبُوا أَْذَهانَُهْم َولَُواُهْم َوأَْفَكاَرُهْم فًِ َدابِما

ٌِْر تَؤِْوٌِلِه، َوٌَتََطلهبُوا لَهُ ُوُجوهَ ااِلْحتَِمااَلِت  تَْحِرٌِؾ َكبَلِمِه َعْن َمَواِضِعِه، َوتَؤِْوٌِلِه َعلَى َؼ

ًَ بِاأْلَْلؽَاِز َواأْلَ  َحاِجً أَْشبَهُ ِمْنَها بِاْلَكْشِؾ َواْلبٌََاِن، َوأََحالَُهْم فًِ اْلُمْستَْكَرَهِة، َوالتهؤِْوٌبَلِت الهتًِ ِه

وا َكبَلَمهُ َمْعِرفَِة أَْسَمابِِه َوِصفَاتِِه َعلَى ُعمُوِلِهْم َوآَرابِِهْم اَل َعلَى ِكتَابِِه، بَْل أََراَد ِمْنُهْم أَْن اَل ٌَْحِملُ 

َح لَُهْم بِاْلَحّكِ الهِذي ٌَْنبَِؽً َعلَى َما ٌَْعِرفُوَن ِمْن ِخَطابِِهْم َولُؽَتِهِ  ْم، َمَع لُْدَرتِِه َعلَى أَْن ٌَُصّرِ

بِِهْم ِخبَلَؾ  التهْصِرٌُح بِِه، َوٌُِرٌَحُهْم ِمَن اأْلَْلفَاِظ الهتًِ تُولِعُُهْم فًِ اْعتِمَاِد اْلبَاِطِل، فَلَْم ٌَْفعَْل بَْل َسلَنَ 



ٌُْر لَاِدٍر َعلَى التهْعبٌِِر َعِن َطِرٌِك اْلُهَدى َواْلبٌََاِن، فَمَْد  َظنه بِِه َظنه السهْوِء؛ فَِإنههُ إْن لَاَل: إنههُ َؼ

ِرٌحِ الهِذي َعبهَر بِِه ُهَو َوَسلَفُهُ، فَمَْد َظنه بِمُْدَرتِِه اْلعَْجَز، َوإِْن لَاَل: إنه  هُ لَاِدٌر َولَْم اْلَحّكِ بِاللهْفِظ الصه

َعِن اْلبٌََاِن َوَعِن التهْصِرٌحِ بِاْلَحّكِ إِلَى َما ٌُوِهُم بَْل ٌُولُِع فًِ اْلبَاِطِل اْلُمَحاِل  ٌُبٌَِّْن، َوَعَدلَ 

َعِن اْلَحّكِ  َوااِلْعتِمَاِد اْلفَاِسِد، فَمَْد َظنه بِِحْكَمتِِه َوَرْحَمتِِه َظنه السهْوِء، َوَظنه أَنههُ ُهَو َوَسلَفُهُ َعبهُروا

ِ فَِإنهَما  بَِصِرٌِحهِ  ِ َوَرُسوِلِه، َوأَنه اْلُهَدى َواْلَحكه فًِ َكبَلِمِهْم َوِعبَاَراتِِهْم، َوأَّما َكبَلُم َّللاه ُدوَن َّللاه

ِكٌَن اْلَحٌَاَرى ُهَو اْلُهدَ  بَلُل، َوَظاِهُر َكبَلِم اْلُمتََهّوِ ى ٌُْإَخذُ ِمْن َظاِهِرِه التهْشبٌِهُ َوالتهْمثٌُِل َوالضه

ِ َظنه السهْوِء، َوِمَن الظه وَ  ِ؛ فَُكلُّ َهُإاَلِء ِمَن الظهانٌَِّن بِاّلِله ، َوَهَذا ِمْن أَْسَوأِ الظهّنِ بِاّلِله انٌَِّن بِِه اْلَحكُّ

ٌَْر اْلَحّكِ َظنه اْلَجاِهِلٌهِة.  َؼ

لَى إٌَجاِدِه َوتَْكِوٌنِِه، فَمَْد َظنه بِِه َظنه َوَمْن َظنه بِِه أَْن ٌَُكوَن فًِ ُمْلِكِه َما اَل ٌََشاُء، َواَل ٌَْمِدُر عَ 

السهْوِء. 

ْدَرِة َعلَى َوَمْن َظنه بِِه أَنههُ َكاَن ُمعَطهبلا ِمَن اأْلََزِل إِلَى اأْلَبَِد َعْن أَْن ٌَْفعََل، َواَل ٌُوَصُؾ ِحٌنَبٍِذ بِاْلمُ 

ٌِْه بَْعَد أَْن   ا َعلَ ا، فَمَْد َظنه بِِه َظنه السهْوِء.اْلِفْعِل، ثُمه َصاَر لَاِدرا لَْم ٌَُكْن لَاِدرا

َواَل  َوَمْن َظنه بِِه أَنههُ اَل ٌَْسَمُع َواَل ٌُْبِصُر، َواَل ٌَْعلَُم اْلَمْوُجوَداِت، َواَل َعَدَد السهَماَواِت َواأْلَْرِض 

ٌْباا ِمَن اْلَمْوُجوَداِت فًِ اأْلَْعٌَاِن، فَمَْد َظنه بِِه  النُُّجوِم َواَل بَنًِ آَدَم َوَحَرَكاتِِهْم َوأَْفعَالَُهْم، َوالَ  ٌَْعلَُم َش

َظنه السهْوِء. 

ٌَُكلِّْم أََحداا ِمَن َوَمْن َظنه أَنههُ اَل َسْمَع لَهُ َواَل بََصَر َواَل ِعْلَم لَهُ َواَل إَراَدةَ َواَل َكبَلَم ٌَمُوُل بِِه، َوأَنّهُ لَْم 

ًٌ ٌَمُوُم بِِه، فَمَْد َظنه بِِه َظنه السهْوءِ اْلَخْلِك َواَل   .ٌَتََكلهُم أَبَداا، َواَل لَاَل َواَل ٌَمُوُل، َواَل لَهُ أَْمٌر َواَل نَْه

ٌَْس فَْوَق َسَماَواتِِه َعلَى َعْرِشِه بَابِناا ِمْن َخْلِمِه، َوأَّن نِْسبَةَ َذاتِِه تَعَالَى  ى إِلَ َوَمْن َظنه بِِه أَنههُ لَ

َكَما أَنههُ َعْرِشِه َكنِْسبَتَِها إِلَى أَْسفَِل الّسافِِلٌَن، َوإِلَى اأْلَْمِكنَِة الهتًِ ٌُْرَؼُب َعْن ِذْكِرَها، َوأَنّهُ أَْسفَُل 

أَْعلَى فَمَْد َظّن بِِه أَْلبََح الّظّن َوأَْسَوأَهُ. 

ٌَماَن َواْلبِره َوَمْن َظنه بِِه أَنههُ ٌُِحبُّ اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق وَ  اْلِعْصٌَاَن، َوٌُِحبُّ اْلفََساَد َكَما ٌُِحبُّ اإْلِ

ْصبَلَح فَمَْد َظنه بِِه َظنه السهْوِء.  َوالطهاَعةَ َواإْلِ



ٌَْمُرُب َوَمْن َظنه بِِه أَنههُ اَل ٌُِحبُّ َواَل ٌَْرَضى، َواَل ٌَْؽَضُب َواَل ٌَْسَخُط، َواَل ٌَُواِلً َواَل ٌُعَاِدي، َواَل 

َمبَلبَِكِة ِمْن أََحٍد ِمْن َخْلِمِه َواَل ٌَْمُرُب ِمْنهُ أََحٌد، َوأَنه َذَواَت الشهٌَاِطٌِن فًِ اْلمُْرِب ِمْن َذاتِِه َكذََواِت الْ 

بٌَِن َوأَْوِلٌَابِِه اْلُمْفِلِحٌَن فَمَْد َظنه بِِه َظنه السهْوِء.  اْلُممَره

ٌِْن ِمْن ُكّلِ َوْجٍه، أَْو ٌُْحبُِط َطاَعاِت َوَمْن َظنه أَنههُ ٌَُسوِّ  ٌَْن اْلُمتََساِوٌَ ُق بَ ٌِْن، أَْو ٌُفَّرِ ٌَْن اْلُمتََضاده ي بَ

َواِب بَِكبٌَِرٍة َواِحَدٍة تَُكوُن بَْعَدَها، فٌََُخلُِّد فَاِعَل تِْلَن الطهاَعاِت  فًِ النهاِر اْلعُُمِر اْلَمِدٌِد اْلَخاِلَصِة الصه

ٌُْإِمُن  اآْلبِِدٌَن بِتِْلَن اْلَكبٌَِرِة، َوٌُْحبُِط بَِها َجِمٌَع َطاَعاتِِه، َوٌَُخلُِّدهُ فًِ اْلعََذاِب َكَما ٌَُخلُِّد َمْن الَ  أَبَدَ 

ٌٍْن، َولَِد اْستَْنفََد َساَعاِت ُعُمِرِه فًِ َمَساِخِطِه َوُمعَاَداِة ُرُسِلِه َوِدٌنِِه فَمَْد َظنه  بِِه َظنه بِِه َطْرفَةَ َع

السهْوِء. 

 َوبِاْلُجْملَِة فََمْن َظنه بِِه ِخبَلَؾ َما َوَصَؾ بِِه نَْفَسهُ َوَوَصفَهُ بِِه ُرُسلُهُ، أَْو َعطهَل َحمَابَِك َما َوَصؾَ 

بِِه نَْفَسهُ، َوَوَصفَتْهُ بِِه ُرُسلُهُ فَمَْد َظنه بِِه َظنه السهْوِء. 

ٌَْن َخْلِمِه َوَمْن َظنه أَنه لَهُ َولَدا  ٌْنَهُ َوبَ ا أَْو َشِرٌكاا، أَْو أَنه أََحداا ٌَْشفَُع ِعْنَدهُ بُِدوِن إْذنِِه، أَْو أَنه بَ

بُوَن بِِهْم إ ٌِْه، أَْو أَنههُ نََصَب ِلِعبَاِدِه أَْوِلٌَاَء ِمْن ُدونِِه ٌَتَمَره ٌِْه َوَسابَِط ٌَْرفَعُوَن َحَوابَِجُهْم إلَ لَ

ٌْنَهُ فٌََْدُعونَُهْم َوٌُِحبُّونَُهْم َكُحبِِّه َوٌََخافُونَُهْم  َوٌَتََوسهلُونَ  ٌْنَُهْم َوبَ ٌِْه َوٌَْجعَلُونَُهْم َوَسابَِط بَ بِِهْم إلَ

َوٌَْرُجونَُهْم فَمَْد َظنه بِِه أَْلبََح الظهّنِ َوأَْسَوأَهُ. 

ٌِْه، فَمَْد َظنه بِِه َوَمْن َظنه بِِه أَنههُ ٌَنَاُل َما ِعْنَدهُ بَِمْعِصٌَتِِه وَ  ِب إلَ ُمَخالَفَتِِه َكَما ٌَنَالُهُ بَِطاَعتِِه َوالتهمَرُّ

ِخبَلَؾ ِحْكَمتِِه َوِخبَلَؾ ُموِجِب أَْسَمابِِه َوِصفَاتِِه، َوُهَو ِمْن َظّنِ السهْوِء. 

ٌْرا  ْضهُ َخ ٌْباا لَْم ٌُعَّوِ ٌْباا لَْم ٌُْعِطِه أَْفَضَل َوَمْن َظنه بِِه أَنههُ إَذا تََرَن أِلَْجِلِه َش ا ِمْنهُ أَْو َمْن فَعََل أِلَْجِلِه َش

ِمْنهُ، فَمَْد َظنه بِِه َظنه السهْوِء. 

ٌِْر ُجْرٍم َواَل َسبٍَب ِمَن اْلعَْبِد إاله  ِد َوَمْن َظنه بِِه أَنههُ ٌَْؽَضُب َعلَى َعْبِدِه َوٌُعَالِبُهُ َوٌَْحِرُمهُ بِؽَ  بُِمَجره

َراَدِة فَمَْد َظنه بِِه َظنه السهْوِء.اْلَمشِ   ٌبَِة َوَمْحِض اإْلِ



ٌِْه َوَسؤَلَهُ، َواْستَعَاَن بِِه َوتَ  َع إلَ ْهبَِة، َوتََضره ْؼبَِة َوالره ٌِْه َوَمْن َظنه بِِه أَنههُ إَذا َصَدلَهُ فًِ الره َوكهَل َعلَ

فَمَْد َظنه بِِه َظنه السهْوِء، َوَظنه بِِه ِخبَلَؾ َما ُهَو أَْهلُهُ.أَنههُ ٌَُخٌِّبُهُ َواَل ٌُْعِطٌِه َما َسؤَلَهُ،  

َظنه بِِه َوَمْن َظنه بِِه أَنههُ ٌُثٌِبُهُ إَذا َعَصاهُ بَِما ٌُثٌِبُهُ بِِه إَذا أََطاَعهُ، َوَسؤَلَهُ َذِلَن فًِ ُدَعابِِه فَمَْد 

َوِخبَلَؾ َما ُهَو أَْهلُهُ َوَما اَل ٌَْفعَلُهُ. ِخبَلَؾ َما تَْمتَِضٌِه ِحْكَمتُهُ َوَحْمُدهُ  

ا ِمْن َوَمْن َظنه بِِه أَنههُ إَذا أَْؼَضبَهُ َوأَْسَخَطهُ، َوأَْوَضَع فًِ َمعَاِصٌِه ثُمه اتهَخَذ ِمْن ُدونِِه َوِلًٌّا، َوَدعَ 

ا َحًٌّا أَْو َمٌِّتاا ٌَْرُجو بَِذِلَن أَْن  ٌَْنفَعَهُ ِعْنَد َربِِّه َوٌَُخلَِّصهُ ِمْن َعَذابِِه، فَمَْد َظنه بِِه ُدونِِه َملَكاا أَْو بََشرا

ِ َوفًِ َعَذابِِه.  َظنه السهْوِء، َوَذِلَن ِزٌَاَدةٌ فًِ بُْعِدِه ِمَن َّللاه

ٍد  ٌِْه َوَسلهمَ -َوَمْن َظنه بِِه أَنههُ ٌَُسلُِّط َعلَى َرُسوِلِه ُمَحمه ُ َعلَ ا أَْعدَ  -َصلهى َّللاه ا َدابِما اَءهُ تَْسِلٌطاا ُمْستَِمرًّ

ا َماَت اْستَبَدُّوا بِاأْلَْمِر ُدوَن َوِصٌهةٍ   َوَظلَُموا فًِ َحٌَاتِِه َوفًِ َمَماتِِه، َواْبتبََلهُ بِِهْم اَل ٌُفَاِرلُونَهُ، فَلَمه

ةُ  ٌْتِِه، َوَسلَبُوُهْم َحمهُهْم َوأََذلُّوُهْم، َوَكانَِت اْلِعزه ا ِمْن أَْهَل بَ َواْلؽَلَبَةُ َواْلمَْهُر أِلَْعَدابِِه َوأَْعَدابِِهْم َدابِما

ٌِْر ُجْرٍم َواَل َذْنٍب أِلَْوِلٌَابِِه َوأَْهِل اْلَحّكِ، َوُهَو ٌََرى لَْهَرُهْم لَُهْم َوَؼْصبَُهْم إٌِهاُهْم َحمهُهمْ   َوتَْبِدٌلَُهْم َؼ

َرِة أَْوِلٌَابِِه َوِحْزبِِه َوُجْنِدِه، َواَل ٌَْنُصُرُهْم َواَل ٌُِدٌلُُهْم، بَْل ٌُِدٌُل ِدٌَن نَبٌِِِّهْم َوُهَو ٌَْمِدُر َعلَى نُصْ 

ٌِْر لُْدَرتِِه َواَل َمِشٌبَتِ  ٌِْهْم أَبَداا، أَْو أَنههُ اَل ٌَْمِدُر َعلَى َذِلَن بَْل َحَصَل َهذَا بِؽَ ِه، ثُمه َجعََل أَْعَداَءُهْم َعلَ

ِلٌَن ِلدِ  افَِضةُ، فَمَدْ اْلُمبَّدِ ٌِْهْم ُكله َوْلٍت َكَما تَُظنُّهُ الره ٌِْه َوَعلَ تُهُ َعلَ  ٌنِِه ُمَضاِجِعٌِه فًِ ُحْفَرتِِه تَُسلُِّم أُمه

ْولَ  َوالظهفََر، ةَ َظنه بِِه أَْلبََح الظهّنِ َوأَْسَوأَهُ، َسَواٌء لَالُوا: إنههُ لَاِدٌر َعلَى أَْن ٌَْنُصَرُهْم َوٌَْجعََل لَُهُم الده

ٌُْر لَاِدٍر َعلَى َذِلَن فَُهْم لَاِدُحوَن فًِ لُْدَرتِِه أَْو فًِ ِحْكَمتِِه َوَحْمِدِه، َوَذِلَن ِمْن َظنِّ  السهْوِء  أَْو أَنههُ َؼ

ٌُْر َمْحُمودٍ  به الهِذي فَعََل َهذَا بَِؽٌٌض إِلَى َمْن َظنه بِِه َذِلَن َؼ ٌَْب أَنه الره ِعْنَدُهْم، َوَكاَن  بِِه، َواَل َر

َن اْلَواِجُب أَْن ٌَْفعََل ِخبَلَؾ ذَِلَن، لَِكْن َرفَْوا َهَذا الظهنه اْلفَاِسَد بَِخْرٍق أَْعَظَم ِمْنهُ، َواْستََجاُروا مِ 

ِ، َواَل لَهُ لُْدَرةٌ َعلَى َدْفعِ  ْمَضاِء بِالنهاِر، فَمَالُوا: لَْم ٌَُكْن َهَذا بَِمِشٌبَِة َّللاه ِه َونَْصِر أَْوِلٌَابِِه، فَِإنههُ اَل الره

ًَ َداِخلَةٌ تَْحَت لُْدَرتِِه، فََظنُّوا بِِه َظنه إْخَوانِِهُم اْلَمُجوِس َوال ثهنَِوٌهِة ٌَْمِدُر َعلَى أَْفعَاِل ِعبَاِدِه، َواَل ِه

 ، فَُهَو ٌَُظنُّ بَِربِِّه َهَذا الظهنه َوأَنههُ أَْولَى بِالنهْصِر بَِربِِّهْم، َوُكّلِ ُمْبِطٍل َوَكافٍِر َوُمْبتَِدعٍ َمْمُهوٍر ُمْستََذّلٍ

َوالظهفَِر َواْلعُلُّوِ ِمْن ُخُصوِمِه.  



ُ -فَؤَْكثَُر اْلَخْلِك  ٌَْر اْلَحّكِ َظنه السهْوِء؛ فَِإنه َؼاِلَب بَنًِ آَدمَ  -بَْل ُكلُُّهْم إاله َمْن َشاَء َّللاه ِ َؼ  ٌَُظنُّوَن بِاّلِله

ُ، َوِلَساُن َحاِلِه  ، َوأَنّهُ ٌَْستَِحكُّ فَْوَق َما أَْعَطاهُ َّللاه ٌَمُوُل: ٌَْعتَِمُد أَنههُ َمْبُخوُس اْلَحّكِ نَالُِص اْلَحّظِ

ٌِْه بَِذِلَن، َوُهَو بِِلَسانِِه ٌُْنِكُرهُ، َوالَ  َظلََمنًِ َربًِّ َوَمنَعَنًِ َما أَْستَِحمُّهُ!  ٌَتََجاَسُر َونَْفُسهُ تَْشَهُد َعلَ

هَش نَْفَسهُ َوتَؽَْلؽََل فًِ َمْعِرفَِة َدفَابِنَِها َوَطَواٌَاَها َرأَى َذِلَن فٌَِها كَ  اِمناا َعلَى التهْصِرٌحِ بِِه، َوَمْن فَت

ا فًِ ِزنَاِدِه، وَ  نَاِد، فَاْلَدْح ِزنَاَد َمْن ِشبَْت ٌُْنبِبَْن َشَراُرهُ َعمه هْشتَهُ ُكُموَن النهاِر فًِ الّزِ هْشَت َمْن فَت لَْو فَت

ٌِْه ِخبَلَؾ َما َجَرى بِِه، َوأَنّهُ َكانَ  ا َعلَ ُّباا َعلَى اْلمََدِر َوَمبَلَمةا لَهُ َواْلتَِراحا ٌَْت ِعْنَدهُ تَعَت ٌَْنبَِؽً أَْن  لََرأَ

َساِلٌم ِمْن َذِلَن. ٌَُكوَن َكَذا َوَكَذا، فَُمْستَِملٌّ َوُمْستَْكثٌِر، َوفَتِّْش نَْفَسَن َهْل أَْنتَ  

َوإاِله فــــَِإنـًِّ اَل إِخـــَالُـُن نـَاِجـــٌـاا                 فَِإْن تَْنُج ِمْنَها تَْنُج ِمْن ِذي عظٌَمٍة  

 ِ ِفْرهُ ُكله َوْلٍت ِمْن ، َوِلٌَْستَؽْ -تَعَالَى-فَْلٌَْعتَِن اللهبٌُِب النهاِصُح ِلنَْفِسِه بَِهَذا اْلَمْوِضعِ، َوْلٌَتُْب إِلَى َّللاه

. (ٕٔٔ-ٕ٘ٓ/ ٖ)زاد المعاد فً هدي خٌر العباد َظنِِّه بَِربِِّه َظنه السهْوِء" 

  



 ٖٔ-تؤمبلت فً حجة الوداع 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛  

ًَ هللاُ َعْنهُ -لال جابر  ٌِْه َوَسلهمَ َصلهى هللاُ -: لال رسول هللا -َرِض ٍء ِمْن أَْمِر : )- َعلَ ًْ أاََل ُكلُّ َش

ًه َمْوُضوٌع... . )رواه مسلم((  اْلَجاِهِلٌهِة تَْحَت لََدَم

أَفَُحْكَم اْلَجاِهِلٌهِة ِمن جاهلٌة الُحْكم فمال: ) -َعزه َوَجله -ما ذكر هللا وِمن أخطر معانً الجاهلٌة: 

ا ِلمَْوٍم ٌُولِنُونَ ٌَْبؽُوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمَن  ِ ُحْكما ؛ فكل ُحْكم ال ٌستند إلى شرع هللا (ٓ٘)المابدة:( َّللاه

وحكمه، فهو ِمن ُحْكم الجاهلٌة. 

ُحكم جاهلٌة ٌُْخِرج صاحبَه من الِملهة، وُحكم جاهلٌة ال ٌخرج صاحبه وهو ٌنمسم إلى نوعٌن: 

ِمن الملة؛ بل هو كفر أصؽر. 

فً فتواه الشهٌرة بذلن، -َرِحَمهُ هللاُ -ها الشٌخ دمحم بن إبراهٌم فؤنواع، بٌَهنَ  فؤما األول: 

وملخصها أن الحكم بؽٌر ما أنزل هللا الذي هو كفر اعتماد، أنواع:  

أن ٌَجحد الحاكُم بؽٌر ما أنزل هللا أَحمٌِّهة ُحْكِم هللا ورسوله، وهو معنى ما روي عن ابن أحدها: 

ُ َعْنُهَما-عباس  ًَ َّللاه واختاره ابن جرٌر، أن ذلن هو: جحود ما أنزل ِمن الحكم الشرعً،  -َرِض

ٌْن أهل العلم؛ فإن األصول المتمررة الُمتهفَك علٌها بٌنهم أن َمن جحد  وهذا ما ال نزاع فٌه ب

ٌِْه -أصبلا ِمن أصول الدٌن أو فرعاا مجمعاا علٌه أو أنكر حرفاا مما جاء به الرسول  َصلهى هللاُ َعلَ

لطعًٌّا، فإنه كافٌر الكفر النالل عن الملة. -َوَسلهمَ  

أن ال ٌَجحد الحاكم بؽٌر ما أنزل هللا كون حكم هللا ورسوله حماا، لكن اعتمد أن ُحْكَم الثانً: 

ٌِْه َوَسلهمَ -ؼٌر الرسول  أحسن ِمن ُحْكِمه، وأتم وأشمل لما ٌحتاجه الناس ِمن  -َصلهى هللاُ َعلَ

إما مطلماا أي: فً كل األزمنة واألمكنة، أو بالنسبة إلى ما استجد ِمن الحكم بٌنهم عند التنازع، 



ا ال رٌب أنه كفر  وهذا للُت: )-الحوادث التً نشؤت عن تطور الزمان وتؽٌر األحوال، وهذا أٌضا

ٌِْن" وؼٌرها ِمن آٌات المو ل آٌات "ِللذهَكِر ِمثُْل َحّظِ اأْلُْنثٌََ ارٌث؛ مثل َمن ٌمول بؤننا ٌنبؽً أن نعّطِ

؛ وذلن لتفضٌله أحكام المخلولٌن التً هً محض زبالة -ألنها لم تعد صالحة لهذا الزمان!(

األذهان وصرؾ حثالة األفكار على حكم الحكٌم الحمٌد!  

ٌِْه َوَسلهمَ -وحكم هللا ورسوله  ال ٌختلؾ فً ذاته باختبلؾ األزمان، وتطور األحوال  -َصلهى هللاُ َعلَ

ه ما ِمن لضٌة كابنة ما كانت إال وكان حكمها فً كتاب هللا وسنة رسوله وتجدد الحوادث، وإن

ٌِْه َوَسلهمَ - ا أو استنباطاا أو ؼٌر ذلن، َعِلَم ذلن َمن َعِلَمه وَجِهلَه َمن  -َصلهى هللاُ َعلَ نَصًّا أو ظاهرا

له نصٌبُهم أو َجِهلَه، ولٌس معنى ما ذكره العلماء ِمن تؽٌر الفتوى بتؽٌر األحوال ما ظنه َمن لَ 

ُعِدم ِمن معرفة مدارن األحكام وِعلَِلها؛ حٌث َظنُّوا أن معنى ذلن بحسب ما ٌبلبم إراداتهم 

الشهوانٌة البهٌمٌة وأؼراضهم الدنٌوٌة، وتصوراتهم الخاطبة الَوبٌِهة؛ ولهذا تجدهم ٌحامون 

رفون لذلن الَكِلم عن علٌها وٌجعلون النصوص تابعةا لها ُمْنمَاَدةا إلٌها مهما أمكنهم فٌح

َمَواِضعه؛ وحٌنبٍذ معنى تؽٌر الفتوى بتؽٌر األحوال واألزمان مراد العلماء منه ما كانت 

 -تعالى-ُمْستَصَحبَة فٌه األصول الشرعٌة والعلل المرعٌة، والمصالح التً جنسها ُمَراٌد هلل 

ٌِْه َوَسلهمَ -ورسوله  الموانٌن الوضعٌة عن ذلن بمعزٍل،  ، وِمن المعلوم أن أرباب-َصلهى هللاُ َعلَ

وأنهم ال ٌكونون إال على ما ٌبلبم ُمَراَداتِهم كابنةا ما كانت، والوالع أصدق شاهد. 

ِمن هنا ٌتبٌهن لنا أهمٌة ما تضمنه الدستور المصري ِمن إلزام المشرع باللجوء إلى للُت: )

لم ٌجد فً مصادر الشرٌعة أحكام الشرٌعة اإلسبلمٌة وعدم اللجوء إلى ؼٌرها، وأنه إذا 

نه ِمن استنباط األحكام البلزمة بناءا على  اإلسبلمٌة بُْؽٌَتَه، فإن فً مصادر االجتهاد ما ٌَمّكِ

الشرٌعة االسبلمٌة، وهذا التؤصٌل ؼاٌة فً األهمٌة وإن لم ٌكن لد رأى النور فً التطبٌك 

العملً بَْعد(. 

ٌِْه َوَسلهمَ - ورسوله أن ال ٌَعتمد كونه أحسن ِمن حكم هللاالثالث:  ، لكن اعتمد أنه -َصلهى هللاُ َعلَ

ا الكفر النالل عن الِملهة؛ لما ٌمتضٌه ذلن ِمن  مثله؛ فهذا كالنوعٌن اللَذٌن لَْبلَه فً كونه كافرا

ٌء : )-َعزه َوَجله -تسوٌة المخلوق بالخالك، والُمنَالََضة والُمعَانََدة؛ لموله  ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش َوُهَو لَ



د الَرّبِ بالكمال، (ٔٔ)الشورى:( السهِمٌُع اْلبَِصٌرُ  ، ونحوها ِمن اآلٌات الكرٌمة الدالة على تَفَرُّ

وتنزٌهه عن مماثلة المخلولٌن فً الذات والصفات واألفعال، والُحْكِم بٌن الناس فٌما 

ٌتنازعون فٌه. 

فضبلا عن أن -اثبلا لحكم هللا ورسوله أن ال ٌَعتمد كون حكم الحاكم بؽٌر ما أنزل هللا ممالرابع: 

ٌِْه -، لكن اعتمد جواز الحكم بما ٌخالؾ حكم هللا ورسوله -ٌعتمد كونه أحسن منه َصلهى هللاُ َعلَ

؛ فهذا كالذي لبله، ٌَْصُدق علٌه ما ٌصدق علٌه؛ العتماده جواز ما ُعلم بالنصوص -َوَسلهمَ 

الصحٌحة الصرٌحة الماطعة تحرٌمه. 

"وهو أعظمها وأشملها، وأظهرها ُمعَانََدة للشرع وُمَكابََرة لنوع الخامس ولال:ثم َذَكر ا 

ٌِْه َوَسلهمَ -ألحكامه، وُمَشالهة هلل ورسوله  ، وُمَضاَهاة بالمحاكم الشرعٌة؛ إعداداا -َصلهى هللاُ َعلَ

شرٌع العام بما وهذا النوع َمَداره حول إلزام الناس فً التللُت: )-وإمداداا، وإرصاداا وتؤصٌبلا 

ٌخاِلؾ نصوص الكتاب والُسنهة كما ٌَُحاِوله البعض فً زماننا ِمن إلؽاء مرجعٌة النصوص ِمن 

المرآن فً أمر الموارٌث، وفً أمر زواج المسلمة ِمن الكافر، كما لد فعلوه ِمن لَبل فً أمر 

الموانٌن التً  الحدود، والزنا بالتراضً وإلؽاء تجرٌمه إذا كان عن تراٍض! وؼٌر ذلن ِمن

ُوِضعَت فً عصور االحتبلل، وَوِرثَها ألواٌم بعُضهم دافَع عنها كما ٌَُدافِع عن عمٌدته وِدٌنه، 

-ٌكرهون ذلن وٌَُردُّونَه وإن لم ٌتمكن الناس ِمن إزالته؛ نسؤل هللا  -بحمد هللا-وأكثُر المسلمٌن 

ل بعَودة المسلمٌن إلى التزام أ -َعزه َوَجله   .-حكام الشرٌعة كلها(أن ٌُعَّجِ

ما ٌَحُكم به كثٌٌر ِمن رإساء العشابر والمبابل ِمن البوادي ونحوهم ِمن حكاٌات السادس: 

آبابهم وأجدادهم وعاداتهم، ٌتوارثون ذلن منهم وٌحكمون به، وٌَُحضُّون على التحاكم إلٌه عند 

ا ورؼبةا عن ُحْكِم هللا ٌِْه - ورسوله النزاع؛ إبماءا على أحكام الجاهلٌة، وإعراضا َصلهى هللاُ َعلَ

ةَ إِاله بِاهلِل! -َوَسلهمَ  بلا فً للُت: )-، فبل َحْوَل َواَل لُوه وهذا النوع ِمثل الذي لَْبله، إاله أنه لٌس ُمَسجه

مواٍد لانونٌٍة، ولكنه محفوظ عند الُمَحكهمٌن فً الجلسات العُْرفٌِهة، مع ِعلمهم بُمنَالَضتها لشرع 

ا ِلِشْرَعة آبابهم وأجدادهم على ِشْرَعة هللا هللا، و  .-(-َعزه َوَجله -إلزامهم بذلن؛ إٌثارا



"وأما المسم الثانً ِمن لسمً كفر الحاكم بؽٌر ما أنزل هللا، وهو الذي ال :-رحمه هللا-لال  - 

زل هللا، مع ٌُْخِرج من الِملهة، وذلن أن تَْحِمله شهوتُه وَهَواه على الحكم فً المضٌة بؽٌر ما أن

اعتماده أن ُحْكَم هللا ورسوله هو الحك، واعترافه على نفسه بالخطؤ وُمَجانَبَة الهدى؛ وهذا 

وإن لم ٌُخرجه كفُره ِمن الِملهة فإنه معصٌة ُعْظَمى، أكبر ِمن الكبابر: كالزنى، وُشرب الخمر، 

اها هللا ُكْفرا  ا فً كتابه أعظم ِمن معصٌٍة والسرلة، والٌمٌن الؽموس، وؼٌرها؛ فإن معصٌةا َسمه

ا"  ها ُكْفرا . )انتهى(لَم ٌَُسّمِ

ث الدٌار المصرٌة ِمثَْل ذلن أو لرٌباا منه، أعنً فً النوع -َرِحَمهُ هللاُ -وللشٌخ أحمد شاكر   ُمَحّدِ

الخامس والسادس فً الكفر األكبر، وهو أن ذلن فٌَمن أَْلَزم الناس فً التشرٌع العام بؽٌر 

.-َوَجله  َعزه -شرع هللا  

والبد أن نُبٌَِّن هنا أن التكفٌر فً النوع الُمْخِرج ِمن الِملهة هو فً النوع أي الحكم العام؛ أما 

وانتفاء موانعه،  -شروط التكفٌر-تكفٌر الُمعٌَهن والفتوى بِِردهتِه فبلبد فٌه ِمن استٌفاء الشروط 

، وإهدار هذه الضوابط سبب خطٌر ِمن وأهمها: الجهل، والتؤوٌل، واإلكراه، والخطؤ، والنسٌان

أسباب الجرأة على التكفٌر وسفن الدماء، وتخرٌب الببلد والمجتمعات. 

لٌسْت كما ٌظنها البعض مسؤلة  -أعنً لضٌة العذر بالجهل والتؤوٌل والخطؤ-ولذا فهذه المضٌة 

ٌْن أهل ظٌٍم،فرعٌة أو تابعة ألصول الفمه؛ بل هً مسؤلة َعمَِدٌهة َمْبنٌِهة على أصٍل ع  وهو فرق ب

ة العَْمِلٌهة والتحسٌن  ة الِرَساِلٌهة، وعدم االكتفاء بالُحجه الُسنهة والُمعتَِزلة حول اشتراط لٌام الُحجه

ٌْن الذي تموله المعتزلة، ولؤلسؾ تسربت هذه البدعة إلى بعض الُمتََكلِّمٌن فً  والتمبٌح العَْمِلٌه

لرأي المعتزلة مع أنهم محسوبون على دعوة أهل الُسنهة.هذا الباب فً زماننا، وانتصروا  

والبُده أن ننتبه إلى أن لول بعض المشاٌخ الُمعاِصرٌن بعدم العذر بالجهل أو تََردُّد بعِضهم ال 

فإنها مسؤلة ُمْجَمع علٌها عند أهل الُسنهة كما نمله ابن حزم فً ٌُؽٌَِّر ِمن ُحكم المسؤلة شٌباا؛ 

اٍت عدٌدة ٌصعب حصرها فً ُكتُبِه، "الِفَصل"، وأَ  َره َمره ٌهَده شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة، بل َكره

حون بعدم لزوم  وذلن لؤلدلة الواضحة البٌَِّنَة فً هذه المسؤلة، والنهافُون للعذر بالجهل والُمَصّرِ



ة الرسالٌة فً مسابل التوحٌد، وأنه ٌكفً فً ذلن ما ادهعوه ِمن الفطرة أو ال مٌثاق األول الُحجه

دون الحجة الرسالٌة هم أهل بدعة ٌجب التحذٌر منهم. 

-أما َدورنا فً مماومة "حكم الجاهلٌة" فً مجتمعاتنا، فهو ما نتكلم عنه فً الممال المادم 

.-بإذن هللا 

  



 ٗٔ-تؤمبلت فً حجة الوداع 

كتبه/ ٌاسر برهامً  

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛  

فعند الحدٌث عن َدورنا فً مماومة "حكم الجاهلٌة" فً مجتمعاتنا فهو ٌتضمن محاور عدة، 

ِمن أهمها: 

تعلٌم الناس وجوب التحاكم إلى َمن ٌحكم بٌنهم بشرع هللا، بحكم الكتاب والسُّنة ِمن  -

روا هذا الفرض إلى حٌن التطبٌك  علمابهم، وأن ذلن واجب علٌهم شرعاا، وال ٌسعهم أن ٌإّخِ

ا أن التدرج عند ألواٍم كثٌرٌن لٌس مبنًٌّا على الضوابط الشرعٌة للتدرج  -للشرٌعة؛ خصوصا

ِمن اعتبار المدرة والعجز، واعتبار المصلحة والمفسدة، واعتبار استٌفاء الشروط وانتفاء 

؛ وإنما التدرج عندهم َمَرّده إلى األهواء -الموانع، والتحمٌك العلمً لمسابل النزاع

ر هذا الفرض إلى حٌن تطبٌك الشرٌعة.والتسوٌف  ات؛ لذلن نمول: ال ٌسع أحداا أن ٌإّخِ

والعلماء المجتهدون وإن لم ٌكن لهم الموة المادٌة إللزام الناس باألحكام، أو لتطبٌك كل أحكام 

كالحدود -الشرٌعة، أو لد ٌترتب مفاسد ِمن تنفٌذ بعض األحكام ربما تفوق مصلحة إلامتها 

؛ إال أن لوة إٌمان المسلم تدفعه لمبول حكم الشرع ولو لم ٌكن -فً المتل وإلامة المصاص

َمن ٌطبِّمون هذا وٌلتزمون  -بإذن هللا-هنان ما ٌلزمه بالموة المادٌة، ومع زٌادة اإلٌمان ٌزداد 

به ِمن أنفسهم، وعلٌهم جمٌعاا أن ٌطبموا كل ما ٌمدرون علٌه ِمن األحكام فً ضوء لاعدة 

ُ نَْفساا إاِله سدة المرعٌة شرعاا، وما عجزوا عنه فبل ٌَُكلهفوَن به )المصلحة والمف اَل ٌَُكلُِّؾ َّللاه

. (8ٕٙ)البمرة:( ُوْسعََها

"واألصل أن هذه الواجبات : -رحمه هللا-وِمن أهم النمُول فً ذلن لول شٌخ االسبلم ابن تٌمٌة 

ٌُحتج إلى اثنٌن، ومتى لم ٌمم إال بعدٍد تُمام على أحسن الوجوه؛ فمتى أمكن إلامتها ِمن أمٌٍر لم 

وِمن ؼٌر سلطان ألٌمت إذا لم ٌكن فً إلامتها فساد ٌزٌد على إضاعتها، فإنها ِمن باب "األمر 



بالمعروؾ والنهً عن المنكر"؛ فإن كان فً ذلن ِمن فساد ُواَلة األمر أو الرعٌة ما ٌزٌد على 

. (7ٙٔ/ ٖٗ)مجموع الفتاوى، م" إضاعتها لم ٌُدفع فساٌد بؤفسد منه. وهللا أعل

وعلى كل حال، فالمسلم حٌن ٌدعو إلى التحاكم للشرع دون ؼٌره فمد خرج ِمن حكم الرضا 

ا أمام بعض المحاكم التً تحكم بموانٌن ُمَخاِلفة للشرع؛ بحكم الطاؼوت؛  فإذا أُولِؾ مضطرا

ه ِمن أهل العلم، وكذلن فعلٌه أن ٌدعوهم وٌؤمرهم أن ٌحكموا له بحمه الشرعً فمط الذي َعِلمَ 

َمن ترافع أمام هذه المحاكم ِلَدْفع الظلم عن مسلم أو َرْفِعه فعلٌه أن ٌطلب مثل ذلن، ومن ٌَطلب 

هذا الحك لنفسه أو لؽٌره ِمن المسلمٌن فبل جناح علٌه مهما كان المطلوب منه؛ فإنه لم ٌَؤمر 

إال بمعروؾ. 

ا:  ا ِمن أحكام الموانٌن ال تخاِلؾ الشرٌعة فً كثٌر إلى التنبٌه إلى أن كوٌحتاج األمر أٌضا ثٌرا

ِمن األحوال الشخصٌة، فً الزواج والطبلق والمٌراث، وكذلن فً كثٌٍر ِمن الموانٌن فً العمود 

التً مدارها على وجوب الوفاء بالعمود، عدا مسؤلة الربا فإنها ِمن أخطر ما ٌُلزم به فً 

فً  -أو كلها-المدنٌة تتفك مع بعض المذاهب اإلسبلمٌة  الموانٌن الوضعٌة؛ لكن أكثر الموانٌن

كثٌٍر ِمن األمور، ومثل هذا إذا َعِلمه المتحاِكم والماضً والُمَدافِع المحامً لم ٌكن فً ذلن 

تحاكم إلى الطاؼوت طالما طلب إلامة الحكم الشرعً الذي ٌوافك الشرٌعة دون ؼٌره، ولو 

كان ضمن الموانٌن. 

الحفاظ على مرجعٌة الشرٌعة فً دساتٌر الببلد اإلسبلمٌة؛ فإنها وإن لم :وِمن هذه المحاور 

تطبهك إال إنها تحمك الجانب العمدي العظٌم األهمٌة فً هذا الباب بمبول حكم هللا، ورفض ما 

سواه، ورفض الجانب العمدي الفاسد ِمن الدٌممراطٌة الؽربٌة التً تجعل التشرٌع والتحلٌل 

ناس، حسب أهوابهم وسخافات عمولهم.والتحرٌم حمًّا لل 

ٌْن الناس فً خصوماتهم بحكم الكتاب وِمن هذه المحاور:  توفٌر َمن ٌتمكن ِمن الفصل ب

والسُّنة، وٌصلح بٌنهم فً مجالس شرعٌة، ِمن طبلب العلم وأهله، والمانون ٌسمح بذلن، 

ا إذا تعالد الخصمان على ذلن، وهذا ٌستلزم بناءا علمًٌّ  ا متٌناا فً أبواب المضاء وٌجعله ملزما

وأبواب الفمه المختلفة، وٌستلزم عمبلا مجتمعًٌّا ودعوًٌّا واسع المدى، لتجنٌب مجتمعاتنا "حكم 



تجربة فرٌدة فً هذا الباب فً أماكن مختلفة ِمن  -بحمد هللا-الجاهلٌة"، وللدعوة السلفٌة 

كم إلى أهل العلم وفك الشرٌعة، ٌمبلون التحا -بل وؼٌر المسلمٌن-الببلد؛ حتى صار المسلمون 

ُسْبَحانَهُ -ومع التوثٌك المانونً لذلن، لٌحصل الخٌر الكثٌر باإللزام وااللتزام بؤحكام شرع هللا 

.-َوتَعَالَى 

إِْذ َجعََل : )-تعالى-لال هللا وِمن سمات الجاهلٌة التً َحذهَر منها كتاب هللا: "َحِمٌهة الجاهلٌة"، 

، وهً األنَفَة واالستكبار عن الحك، (ٕٙ)الفتح:( فًِ لُلُوبِِهُم اْلَحِمٌهةَ َحِمٌهةَ اْلَجاِهِلٌهةِ الهِذٌَن َكفَُروا 

ِحٌِم" فً صلح الحدٌبٌة، وإباإهم أن  ْحَمِن الره ِ الره وكان ِمن ذلن إباإهم أن ٌُكتب: "بِْسِم َّللاه

د َرُسول هللِا".  ٌكتب: "ُمَحمه

ٌِْه َوَسلهمَ -منه الرسول والعصبٌة الجاهلٌة مما حذر  إِنه فً مواطن عدٌدة فمال: ) -َصلهى هللاُ َعلَ

 َ )رواه أبو داود والترمذي، وحسنه ( لَْد أَْذَهَب َعْنُكْم ُعبٌِّهةَ اْلَجاِهِلٌهِة، َوفَْخَرَها بِاآْلبَاءِ  -َعزه َوَجله -َّللاه

ٌِْه َوَسلهمَ -، ولال األلبانً( وهُ بَِهّنِ أَبٌِِه، َوال : )-َصلهى هللاُ َعلَ ى بِعََزاِء اْلَجاِهِلٌهِة فَؤَِعضُّ َمْن تَعَزه

. )رواه أحمد، وصححه األلبانً(( تَُكنُّوا

ة اإلسبلم دون َعَصبَات العابلة أو المبٌلة أو الموم  وال شن بؤن بناء المجتمع المسلم على أُُخوه

ٌْن أفراد الم خ روح التفاهم واألُْلفَة ب جتمع، وٌحافظ على تَماُسِكه، وٌَُجنِّبه الطابفٌة مما ٌرّسِ

ق الكلمة.  ب الدولة وٌُفَّرِ َرة واالستمطاب الَهدهام الذي ٌُشِعل الحروب والنزاعات وٌَُخّرِ الُمَدّمِ

-كما لال النبً وٌتمٌز المجتمع المسلم بعمد الوالء على أوثك عرى اإلٌمان؛ الحب فً هللا، 

ٌِْه َوسَ  أْوثَُك ُعَرى اإِلٌماِن المَواالةَ فًِ هللا والمعاداة فًِ هللا والحبُّ فًِ هللا : )-لهمَ َصلهى هللاُ َعلَ

ةا واحدة فً األرض )رواه الطبرانً، وصححه األلبانً(( والبُْؽُض فًِ هللا ، وهو ٌجعل المسلمٌن أُمه

ةا َواِحَدةا َوأَنَا: )-تعالى-كلها، لال  تُُكْم أُمه ، وال شن أن (ٕ٘)المإمنون:( َربُُّكْم فَاتهمُونِ  َوإِنه َهِذِه أُمه

تؤسٌس المجتمع، على رابطة اإلٌمان والدٌن ٌجعل الروابط والوشابج األخرى داخل المجتمع، 

مثل: اللؽة والوطن الواحد، والمومٌة الواحدة، والمبلٌة إذا لم تكن معارضة لهذا األصل، تصبح 

ٌة  دةا لبناء المجتمع وُممَّوِ وحمده؛ ولهذا ٌتمٌز الفهم  -َعزه َوَجله -له ال هادمة، بتوفٌك هللا ُمعَّضِ

اإلسبلمً السلٌم بالحفاظ على بناء المجتمع، وتعمٌك روح األخوة، وعدم ُمَصاَدمة ما فََطر هللا 



العباد علٌه ِمن ارتباطهم بؤَُسِرهم وعاببلتهم ولبابلهم، وأوطانهم وألوامهم، بل ٌكون ذلن ِمن 

ٌة لرابطة اإلسبلم. الروافد ال  ُممَّوِ

ا علٌه، فإن ذلن ِمن العصبٌة الجاهلٌة التً َمن  أما حٌن ٌصبح بدٌبلا عن اإلسبلم وضده وُممَدهما

ٌِْه َوَسلهمَ -كما لال النبً لَاتَل لتعزٌزها فمد مات مٌتة جاهلٌة،  َوَمْن لَاتََل تَْحَت : )-َصلهى هللاُ َعلَ

ٌهٍة ٌَْؽَضُب  .  )رواه مسلم(( ِلعََصبٍَة أَْو ٌَْدُعو إِلَى َعَصبٍَة أَْو ٌَْنُصُر َعَصبَةا فَمُتَِل فَِمتْلَةٌ َجاِهِلٌهةٌ َراٌٍَة ِعّمِ

ٌِْه َوَسلهمَ -ربا الجاهلٌة، الذي َوَضعه الرسول وِمن أخطر مظاهر الجاهلٌة:  تحت  -َصلهى هللاُ َعلَ

ربا العباس بن عبد المطلب.لدمٌه وأْبَطلَه وبََدأ بؤُْسَرتِه وعابلته، وأبطل  

ٌِْه َوَسلهمَ -وحذر النبً   ما من الربا أشد التحذٌر فً أحادٌث متواترة، ِمن ذلن: -َصلهى هللاُ َعلَ

ًَ هللاُ َعْنهُ -رواه البخاري ومسلم عن أبً هرٌرة  ٌِْه َوَسلهمَ -عن النبً  -َرِض : -َصلهى هللاُ َعلَ

؟ لَاَل: )اْجتَنِبُوا السهْبَع اْلُموبِمَاتِ ) ِ، َوَما ُهنه ْحُر، َولَتُْل ( لَالُوا: ٌَا َرُسوَل َّللاه ِ، َوالّسِ ْرُن بِاّلِله الّشِ

بَا، َوأَْكُل َماِل اْلٌَتٌِِم، َوالتهَولًِّ ٌَْوَم الزه  ُ إِاله بِاْلَحّكِ، َوأَْكُل الّرِ َم َّللاه ْحِؾ، َولَْذُؾ النهْفِس الهتًِ َحره

.  )متفك علٌه(( ْإِمنَاِت اْلؽَافبَِلتِ اْلُمْحَصنَاِت اْلمُ 

ًَ هللاُ َعْنهُ -وعن سمرة بن جندب  ٌِْه َوَسلهمَ -لال: لال النبً  -َرِض ٌْلَةَ : )-َصلهى هللاُ َعلَ ٌُْت الله َرأَ

ٌْنَا َعلَى نَهَ  َ ٌِْن أَتٌََانًِ، فَؤَْخَرَجانًِ إِلَى أَْرٍض ُممَدهَسٍة، فَاْنَطلَْمنَا َحتهى أَت ٍر ِمْن َدٍم فٌِِه َرُجٌل لَابٌِم، َرُجلَ

جُ  ُجُل الهِذي فًِ النهَهِر، فَِإَذا أََراَد الره ٌِْه ِحَجاَرةٌ، فَؤَْلبََل الره ٌَْن ٌََد ُل أَْن َوَعلَى َوَسِط النهَهِر َرُجٌل بَ

ٌُْث َكاَن، فََجعََل ُكلهَما ُجُل بَِحَجٍر فًِ فٌِِه فََردههُ َح َجاَء ِلٌَْخُرَج َرَمى فًِ فٌِِه بَِحَجٍر،  ٌَْخُرَج، َرَمى الره

بَا ٌْتَهُ فًِ النهَهِر، آِكُل الّرِ .  )رواه البخاري(( فٌََْرِجُع َكَما َكاَن، فَمُْلُت: َما َهَذا؟ فَمَاَل: الهِذي َرأَ

ًَ هللاُ َعْنهُ -وعن ابن مسعود  ِ  -َرِض ٌِْه َوسَ -لال: "لَعََن َرُسوُل َّللاه بَا  -لهمَ َصلهى هللاُ َعلَ آِكَل الّرِ

ٌِْه"، وعن َعْوِن ْبِن )رواه مسلم(َوُمْإِكلَهُ"  ا عن َجابٍِر: "َوَكاتِبَهُ َوَشاِهَد ، وفً رواٌة ِلُمْسِلٍم أٌضا

  ًُّ ٌْفَةَ، َعْن أَبٌِِه، لَاَل: "لَعََن النهبِ ٌِْه َوَسلهمَ -أَبًِ ُجَح ةَ، َوآِكَل اْلَواِشَمةَ َواْلُمْستَْوِشمَ -َصلهى هللاُ َعلَ

ِرٌَن"  ِ َولَعََن اْلُمَصّوِ ًّ بَا َوُموِكلَهُ، َونََهى َعْن ثََمِن اْلَكْلِب َوَكْسِب اْلبَِؽ ، وعن عبد )رواه البخاري(الّرِ

ًَ هللاُ َعْنهُ -هللا بن مسعود  ٌِْه َوَسلهمَ -عن النبً  -َرِض بَا ثبَلثَةٌ َوَسْبعُوَن لال: ) -َصلهى هللاُ َعلَ الّرِ



هُ  بَاباا، ُجُل أُمه ٌَْسُرَها ِمثُْل أَْن ٌَْنِكَح الره َصلهى هللاُ -، ولال رسول هللا )رواه الحاكم، وصححه األلبانً(( أَ

ٌِْه َوَسلهمَ  ُجُل َوُهَو ٌَْعلَُم، أََشدُّ ِمْن ِستهٍة َوثبََلثٌَِن َزْنٌَةا لال: ) -َعلَ )رواه أحمد، ( ِدْرَهُم ِرباا ٌَؤُكلُهُ الره

ًَ ثبََلثاا َوثبََلثٌَِن َزْنٌَةا لبانً(وصححه األ ، وروى أحمد بإسناٍد جٌٍد عن كعب األحبار لال: "أَلَْن أَْزنِ

ُ أَنًِّ أََكْلتُهُ ِحٌَن أََكْلتُهُ ِرباا"  ًه ِمْن أَْن آُكَل ِدْرَهَم ِرباا، ٌَْعلَُم َّللاه ، ولهذه )رواه أحمد بسنٍد صحٌحٍ(أََحبُّ إِلَ

األحادٌث طرق كثٌرة. 

َ : )-ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى-؛ لال هللا -َعزه َوَجله -وكل هذا موافك لكتاب هللا  ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اتهمُوا َّللاه

ِ َوَرُسو بَا إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمنٌَِن . فَِإْن لَْم تَْفعَلُوا فَؤَْذنُوا بَِحْرٍب ِمَن َّللاه ًَ ِمَن الّرِ َوإِْن  ِلهِ َوَذُروا َما بَِم

. (79ٕ-78ٕ)البمرة:( تُْبتُْم فَلَُكْم ُرُءوُس أَْمَواِلُكْم اَل تَْظِلُموَن َواَل تُْظلَُمونَ 

وما الخراب الحاصل فً العالم ِمن الجهة االلتصادٌة إال بسبب لٌام االلتصاد العالمً على 

اه الناس بؽٌر اسمه، وحاول البعض تمرٌره بفتاوى باطلة مخا لفة لئلجماع؛ الربا، وإن َسمه

ا، حتى ٌُضرب المجتمع  ِ ِؼنَى والفمٌر فمرا ًّ فإنه سٌظل سبباا للدمار والخراب، وازدٌاد الؽَنِ

بالِؽنَى الُمْطِؽً والفمر الُمْنِسً. 

نعوذ باهلل ِمن الفتن، ونسؤل هللا أن ٌجنبنا الجاهلٌةَ ُكلهها. 

  



 ٘ٔ-تؤمبلت فً حجة الوداع 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

  والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛ الحمد هلل،

ج الجاهلٌة، لال هللا  فِمن أخطر مظاهر الجاهلٌة المذكورة فً المرآن: فبََل : )-تعالى-تَبَرُّ

ْجَن تَْخَضْعَن بِاْلمَْوِل فٌََْطَمَع الهِذي فًِ لَْلبِِه َمَرٌض َولُْلَن لَْوالا َمْعُروفاا . َولَْرَن فًِ بٌُُوتُِكنه َواَل تَ  بَره

َج اْلَجاِهِلٌهِة اأْلُولَى . (ٖٖ-ٕٖ)األحزاب: ( تَبَرُّ

ُ  :-َرِحَمهُ هللاُ -لال ابن كثٌر  ِ  -تَعَالَى-"َهِذِه آَداٌب أََمَر َّللاه ًّ ٌِْه َوَسلهمَ -بَِها نَِساَء النهبِ ، -َصلهى هللاُ َعلَ

ِة تَبٌَع لَُهنه فًِ َذِلَن، فَمَاَل مُ  ِ َونَِساُء اأْلُمه ًّ ٌِْه َوَسلهمَ -َخاِطباا ِلنَِساِء النهبِ بِؤَنهُهنه إِذَا  -َصلهى هللاُ َعلَ

، فَِإنههُ اَل ٌُْشبُِهُهنه أََحٌد ِمَن النَِّساِء، َواَل ٌَْلَحمُُهنه فًِ الفضٌلة َوا َ َكَما أََمَرُهنه ٌَْن َّللاه ْلَمْنِزلَِة. ثُمه اتهمَ

َجاَل؛ مَْولِ فبَل تَْخَضْعَن بِالْ لَاَل: ) ٌُْرهُ: ٌَْعنًِ بَِذِلَن: تَْرلٌَِك اْلَكبَلِم إَِذا َخاَطْبَن الّرِ ي َوَؼ (، لَاَل السُّّدِ

ٌٍْد: لَْوالا َولُْلَن لَْوال َمْعُروفاا( أَْي: َدَؼل، )فٌََْطَمَع الهِذي فًِ لَْلبِِه َمَرضٌ َوِلَهَذا لَاَل: ) (: لَاَل اْبُن َز

ٌَْس فٌِِه تَْرِخٌٌم، أَْي: اَل َحَسناا َجِمٌبلا َمْعرُ  ٌِْر. َوَمْعنَى َهَذا: أَنهَها تَُخاِطُب اأْلََجانَِب بَِكبَلٍم لَ وفاا فًِ اْلَخ

؛ فبََل َولَْرَن فًِ بٌُُوتُِكنه تَُخاِطِب اْلَمْرأَةُ اأْلََجانَِب َكَما تَُخاِطُب َزْوَجَها. َولَْولُهُ: ) ( أَيِ: اْلَزْمَن بٌُُوتَُكنه

بَلةُ فًِ اْلَمْسِجِد بَِشْرِطِه، َكَما لَاَل َرُسوُل َّللاهِ تَخْ  ٌِْر َحاَجٍة. َوِمِن اْلَحَوابِجِ الشهْرِعٌهِة الصه - ُرْجَن ِلؽَ

ٌِْه َوَسلهمَ  ِ، َوْلٌَْخُرْجَن َوُهنه تَِفبلت: )-َصلهى هللاُ َعلَ ِ َمَساِجَد َّللاه أي: ؼٌر -( اَل تَْمنَعُوا إَِماَء َّللاه

راتمُ  ٌٌْر لَُهنه ، َوفًِ ِرَواٌٍَة: ))رواه أحمد وأبو داود، وصححه األلبانً( -تَعَّطِ )تفسٌر ابن (" َوبٌُُوتُُهنه َخ

. (9ٓٗ - 8ٓٗ/ ٙكثٌر، 

َج اْلَجاِهِلٌهِة األولَى: )-تَعَالَى-"َولَْولُهُ : -َرِحَمهُ هللاُ -ولال  ْجَن تَبَرُّ ِت (: لَاَل ُمَجاِهٌد: َكانَ َوال تَبَره

ُج اْلَجاِهِلٌهِة. َولَاَل لَتَاَدةُ: ) َجاِل، فََذِلَن تَبَرُّ ٌَْن ٌََديِ الّرِ َج اْلَمْرأَةُ تَْخُرُج تَْمِشً بَ ْجَن تَبَرُّ َوال تَبَره

ُ  -جَوَكانَْت لَُهنه ِمْشٌَةٌ َوتََكسٌُّر وتؽنُّ -( ٌَمُوُل: إَِذا َخَرْجتُنه ِمْن بٌُُوتُِكنه اْلَجاِهِلٌهِة األولَى فَنََهى َّللاه

َعْن َذِلَن. 



َج اْلَجاِهِلٌهِة األولَىَولَاَل ُممَاتُِل ْبُن َحٌهاَن: ) ْجَن تَبَرُّ ُج: أَنهَها تُْلِمً اْلِخَماَر َعلَى َوال تَبَره ( َوالتهبَرُّ

ُج، ثُمه َرأِْسَها، َواَل تَُشدُّهُ فٌََُواِري لبََلبَِدَها َولُْرَطَها َوُعنُمََها، َوٌَْبُدو ذَ  ِلَن ُكلُّهُ ِمْنَها، َوذَِلَن التهبَرُّ

جِ"  ْت نَِساُء اْلُمْإِمنٌَِن فًِ التهبَرُّ . (ٓٔٗ/ ٙ)تفسٌر ابن كثٌر، ُعمه

فإذا علمَت تفسٌر هذه اآلٌة علمت أن التبرج فً زماننا لد صار أسوأ ِمن تبرج الجاهلٌة 

األولى بمراحل. 

ٌْن ولد جاء اإلسبلم بتنظٌم وضع المرأ ة فً المجتمع، وبٌان العبللات الصحٌحة العفٌفة ب

َوإَِذا : )-تعالى-الرجل والمرأة، والطهارة والعفة هً األصل الؽالب فً المجتمع، لال 

، (ٖ٘)األحزاب:( َسؤَْلتُُموُهنه َمتَاعاا فَاْسؤَلُوُهنه ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َذِلُكْم أَْطَهُر ِلمُلُوبُِكْم َولُلُوبِِهنه 

ه واتساعه وانشراحه بالطاعة -فطهارة الملب ِمن دنس الشهوات المحرمة وزكاته  بنُُمّوِ

ج الجاهلٌة،  -واإلٌمان والنور، وحب هللا َعزه َوَجله والخوؾ منه ال ٌُمِكن أن ٌَحصل فً ِظّلِ تَبَرُّ

م بٌن الرجال والنساء.  والعبللات الفاسدة الناشبة عن االختبلط الُمَحره

م"؛ حتى ال ٌتوهم البعض أن كل تواجد للرجال مع النساء فً مكاٍن ونُمٌَِّ  د االختبلَط بـ"الُمَحره

ه عن أموٍر فعلها النبً  واحٍد ٌكون اختبلطاا منهًٌّا عنه، ٌِْه َوَسلهمَ -فٌتنزه ، وصحابته -َصلهى هللاُ َعلَ

وس، مع أن النبً الكرام رجاالا ونساءا، كصبلة النساء فً المسجد، وحضورهن الخطب والدر

ٌِْه َوَسلهمَ -  م هو ما -َصلهى هللاُ َعلَ ُهنه بٌوٍم لَُهنه دون الرجال، وإنما االختبلط الُمَحره كان ٌَُخصُّ

ٌِْه َوَسلهمَ -تضمن صورة ِمن صور الزنا بالجوارح، التً ذكرها النبً  فً لوله:  -َصلهى هللاُ َعلَ

َ َكتََب َعلَى اْبِن آدَ ) ٌُْن تَْزنًِ َوِزنَاَها النهَظُر، إِنه َّللاه نَا، أَْدَرَن َذِلَن اَل َمَحالَةَ، فَاْلعَ َم َحظههُ ِمَن الّزِ

>وفً  واأْلُذُن تَْزنًِ َوِزنَاَها السهْمع، َواللَِّساُن ٌَْزنًِ َوِزنَاهُ اْلَكبلُم، َواْلٌَُد تَْزنًِ َوِزنَاَها اْلبَْطُش،

ًُ  "<،َوِزنَاَها اللهْمسُ  َواْلٌَُد تَْزنًِرواٌة ألحمد: " ْجُل تَْزنًِ َوِزنَاَها اْلَمْش >وفً رواٌة فً  َوالّرِ

بُهُ الصحٌح: " ُق َذِلَن أَْو ٌَُكذِّ )متفك "( َوِزنَا اللَِّساِن النُّْطُك َوالنهْفُس تََمنهى َوتَْشتَِهً، َواْلفَْرُج ٌَُصّدِ

ا أو لمساا أو كبلما  علٌه(، ا مع ُخُضوعٍ بالمول، وتَلَذٍُّذ من الطرفٌن فاالختبلط الذي ٌتضمن نظرا

بالكبلم والسماع للطرؾ اآلخر، أو التمبٌل أو المشً معاا، أو إلى الطرؾ اآلخر بؽرض التهلَذُّذ 

ا مع امرأة  بذلن، وكذا االختبلط الذي ٌتضمن خلوة باألجنبٌة دون َمْحَرٍم منها معهما، أو َسفَرا



ُمتََطٌِّبَة لٌَِجَد الرجاُل رٌَحها؛ فهذا االختبلط هو االختبلط لٌس معها محرم، أو خروج المرأة 

م.  م، وأما ما كان خالٌاا ِمن ذلن؛ فلٌس هو االختبلط الُمَحره الُمَحره

فََجاَءتْهُ : )-تعالى-كمال حجابها بتؽطٌة وجهها، لال  ثم إن ِمن تمام حٌاء المرأة وِعفهتها:

ًَ هللاُ َعْنهُ -، لال ُعَمر (ٕ٘)المصص:( ٌَاءٍ إِْحَداُهَما تَْمِشً َعلَى اْستِحْ  : "لابلةا بثوبها على -َرِض

اَجة  -أي: جرٌبة-وجهها، لٌست بَسْلفَعٍ  َجٍة َخره أي: كثٌرة الدخول والخروج -ِمن النساء، َواله

".-ِمن البٌت 

على  وإن اختبلؾ العلماء فً فرضٌة تؽطٌة الوجه أو استحبابه ال ٌَمدح فً اإلجماع المنعمد

ٌِْه -أنه األكمل للمرأة واألفضل واألحوط للدٌن، واألشبه بحجاب زوجات النبً  َصلهى هللاُ َعلَ

فإنهن باإلجماع كن مؽطٌات الوجوه وجمٌع البدن.؛-َوَسلهمَ   

وال ٌصح بحاٍل أن ٌُوصهؾ النماب باإلباحة؛ فضبلا عن الكراهٌة أو البدعٌة، أو التنطع فً 

ً مشروعٌته وفضٌلته، وأما الحرب علٌه فهً فً حمٌمتها حرب على بل ال خبلؾ ف الدٌن!

ٌْن الرجل  الحجاب كله، وحمٌمتها دعوة للفساد والسٌر على خطى الؽرب فً تحوٌل العبللة ب

والمرأة إلى الحرام، لتصبح المرأة سلعةا فوق كل سلعة أخرى؛ فؤنت ترى فً اإلعبلنات المرأة 

فوق زجاجة المٌاه الؽازٌة، وفوق كٌس البطاطس  -ٌة األولىأشد ِمن تبرج الجاهل-المتبرجة 

المجهزة، وفوق السٌارة والهاتؾ المحمول، والمساكن والمصاٌؾ، وكل األطعمة واألشربة 

والمبلبس والطب، بل وفً كل شًء، ثم ٌزعمون أنهم ٌحرصون على حرٌة المرأة وحمها! 

حمى فً أوروبا وأمرٌكا الٌوم، إال التً صار كشفها  -بل واالؼتصاب-وهل حوادث التحرش 

ا ِمن مشاهٌر الفن والسٌنما، والكرة  نتٌجة ِمن نتابج التبرج واالختبلط المحرم خصوصا

والرٌاضة، والسٌاسة، وؼٌر ذلن؟!  

ولد أظهرت الفضابح التً ٌنشرونها فً هذا الزمان المدر الهابل ِمن هذه الجرابم فً 

تبلط ٌخفؾ ِمن تلن الشهوات وٌهٌا العبللة األخوٌة مجتمعاتهم، مع أنهم ٌزعمون أن االخ

ٌْن الشاب والفتاة!  المزعومة بالباطل ب



وأما الدعوة إلى كشؾ ما زاد عن الوجه والكفٌن وخلع الحجاب بالكلٌة، فهً دعوة تُخاِلؾ 

وا ِمْن أَْبَصاِرِهمْ : )-تعالى-نَصه المرآن الصرٌح، لال هللا  َوٌَْحفَُظوا فُُروَجُهْم  لُْل ِلْلُمْإِمنٌَِن ٌَؽُضُّ

َ َخبٌٌِر بَِما ٌَْصنَعُوَن . َولُْل ِلْلُمْإِمنَاِت ٌَْؽُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنه َوٌَْحفَ  ْظَن َذِلَن أَْزَكى لَُهْم إِنه َّللاه

لَى ُجٌُوبِِهنه َواَل ٌُْبِدٌَن فُُروَجُهنه َواَل ٌُْبِدٌَن ِزٌنَتَُهنه إِاله َما َظَهَر ِمْنَها َوْلٌَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنه عَ 

ِهنه أَْو إِْخَوانِِهنه أَْو ِزٌنَتَُهنه إِاله ِلبُعُولَتِِهنه أَْو آبَابِِهنه أَْو آبَاِء بُعُولَتِِهنه أَْو أَْبنَابِِهنه أَْو أَْبنَاِء بُعُولَتِ 

ْربَِة بَنًِ إِْخَوانِِهنه أَْو بَنًِ أََخَواتِِهنه أَْو نَِسابِِهنه أَ  ٌِْر أُوِلً اإْلِ ٌَْمانُُهنه أَِو التهابِِعٌَن َؼ ْو َما َملََكْت أَ

ْفِل الهِذٌَن لَْم ٌَْظَهُروا َعلَى َعْوَراِت النَِّساِء َواَل ٌَْضِرْبَن بِؤَْرُجِلِهنه ِلٌُْعلَ  َجاِل أَِو الّطِ َم َما ِمَن الّرِ

؛ وُمَخالَفة (ٖٔ-ٖٓ)النور:(  َجِمٌعاا أٌَُّهَ اْلُمْإِمنُوَن لَعَلهُكْم تُْفِلُحونَ ٌُْخِفٌَن ِمْن ِزٌنَتِِهنه َوتُوبُوا إِلَى َّللاهِ 

صرٌح المرآن الُمْجَمع علٌه معلوٌم ُحكُمها للعامة والخاصة.  

االلتزام بؤحكام الشرٌعة فٌما ٌتعلك بشكل  إن ِمن أعظم أسباب الحفاظ على تماسن األسرة:

ٌْن الرجل والمرأة، -واالبتعاد عن كٌد الشٌطان بنزع الثٌاب وإبداء العورات، لال هللا  التعامل ب

ٌُْكْم ِمَن اْلَجنهِة ٌَْنِزُع َعْنُهَما ِلبَاَسُهَما : )-تعالى ٌَْطاُن َكَما أَْخَرَج أَبََو ٌَا بَنًِ آَدَم اَل ٌَْفتِنَنهُكُم الشه

ٌُْث اَل تََرْونَُهْم إِنها َجعَْلنَا الشهٌَاِطٌَن أَْوِلٌَاَء ِللهِذٌَن اَل ِلٌُِرٌَُهَما َسْوآتِِهَما إِنههُ ٌََراُكْم ُهَو َولَبٌِلُ  هُ ِمْن َح

. (7ٕ)األعراؾ:( ٌُْإِمنُونَ 

إنه ِمن أعظم أسباب زٌادة نَِسب الطبلق فً المجتمعات المعاصرة هً ظاهرة التبرج، والموالع 

ر الحٌاة  ً وسابل اإلعبلم؛االباحٌة، ومظاهر العفن فٌما ٌسمهى بالفن واألدب، وف إنها تَُدّمِ

األسرٌة الساكنة، وتحكم بالفشل على العبللة الزوجٌة الحمٌمة، وتزهد الزوجٌن كبلًّ منهما فً 

اآلخر؛ فٌتطلع كلٌّ منهما إلى ؼٌر ما أََحله هللا له؛ فتنتهً الحٌاة الزوجٌة بالفشل الذرٌع. 

جامعات والمواصبلت ِمن أخطر مظاهر الجاهلٌة إنه فَرض االختبلط المحرم فً المدارس وال

وإن الواجب على الحكومات وُوالة األمور الحفاظ على الِعفهة والطهارة فً المجتمعات؛ 

والحجاب، واآلداب اإلسبلمٌة، والنهً عن الفواحش والمنكرات والتبرج وكشؾ العورات فً 

ُسُموه األخبلق فً المجتمع، ونشؤة  كل مكان، وتحرٌم العري، وعموبة َمن ٌفعل ذلن؛ إذا أردنا



الشباب ِمن الِجْنَسٌن نشؤة َسِوٌهةا مستمرة، فً حٌاة سلٌمة لوامها األسرة المابمة على السكٌنة 

َمة.  والمودة والرحمة، البعٌدة عن سبل التبرج والعبللات الُمَحره

نسؤل هللا أن ٌُعافً المسلمٌن والمسلمات ِمن كل سوء. 

  



 ٙٔ-ة الوداع تؤمبلت فً حج

دماء الجاهلٌة 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

   الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛ 

ٌِْه َوَسلهمَ -فِمن مظاهر الجاهلٌة التً هدمها الرسول   فً خطبته بعرفة فً حجة -َصلهى هللاُ َعلَ

ب ٌعتَُدون فً ثؤرهم فً الوداع ووضعها تحت لدمٌه: "دماء الجاهلٌة وثاراتها"، ولد كان العر

صراعاتهم المبلٌة لبل اإلسبلم، وكان ذلن حسب لوة المبٌلة وشرفها فٌما بٌنهم، فربما لَتَلوا 

الذهَكر باألنثى والحر بالعبد، دون اعتبار لشخص الماتل، وإنما للتنكٌل بالمبٌلة الضعٌفة، وكذلن 

التزاٍم بالمصاص ِمن الماتل دون ؼٌره، كانوا ٌمتلون ِمن أشراؾ المبٌلة التً منها الماتل دون 

ٌُْكُم اْلِمَصاُص فًِ : )-تعالى-ولد جاء اإلسبلم بهدم ذلن كلِّه، لال هللا  ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَ

ًَ لَهُ ِمنْ  ٌء فَاتِّبَاٌع بِاْلَمْعُروِؾ  اْلمَتْلَى اْلُحرُّ بِاْلُحّرِ َواْلعَْبُد بِاْلعَْبِد َواأْلُْنثَى بِاأْلُْنثَى فََمْن ُعِف ًْ أَِخٌِه َش

ٌِْه بِِإْحَساٍن َذِلَن تَْخِفٌٌؾ ِمْن َربُِّكْم َوَرْحَمةٌ فََمِن اْعتََدى بَْعَد َذِلَن فَلَهُ َعَذاٌب أَِلٌمٌ   . َولَُكْم فًِ َوأََداٌء إِلَ

ًُّ (79ٔ-78ٔمرة:)الب( اْلِمَصاِص َحٌَاةٌ ٌَا أُوِلً اأْلَْلبَاِب لَعَلهُكْم تَتهمُونَ  ٌِْه -، ونَصه النب َصلهى هللاُ َعلَ

ُ ِدَماُإُهْم، ٌَْسعَى على تكافإ المسلمٌن جمٌعاا فً دمابهم، كما لال: )-َوَسلهمَ   اْلُمْسِلُموَن تَتََكافَؤ

ٌِْهْم أَْلَصاُهْم، َوُهْم ٌٌَد َعلَى َمْن ِسَواُهمْ  تِِهْم أَْدنَاُهْم َوٌُِجٌُر َعلَ ه أبو داود وابن ماجه، وحسنه )روا( بِِذمه

.  األلبانً(

وَدلهت اآلٌة الكرٌمة على أن الذهَكر الُحره الماتل ٌُمتل بالذهَكر الُحّرِ الممتول، وأن العبد الماتل ٌُمتل 

وَدلهت الُسنهة على أنه إن لَتَل الذكر بالعبد الممتول، وأن األنثى الماتلة تمتل باألنثى الممتولة، 

ٌُمتص لها منه، كما فً الصحٌحٌن أن ٌهودٌاا َرضه رأَس جارٌٍة بٌن َحَجرٌن، ثم إنه  أنثى فإنه

ا ولٌس  ٌْن َحَجرٌن؛ فَدله على أنه لُتل لِصاصا ًُّ أن ٌَُرضه رأُسه ب ، فؤمر النب أُمِسن به فؤَلَره

ٌِْهْم فٌَِها أَنه : )-تعالى-ِلنَْمِض العهد، مع عموم لول هللا  ٌِْن  َوَكتَْبنَا َعلَ ٌَْن بِاْلعَ النهْفَس بِالنهْفِس َواْلعَ



ّنِ َواْلُجُروَح لَِصاصٌ  نه بِالّسِ وظاهُر النصوص   ،(٘ٗ)المابدة:( َواأْلَْنَؾ بِاأْلَْنِؾ َواأْلُذَُن بِاأْلُذُِن َوالّسِ

ِمن الِكتاب والُسنهة لتل الُحّرِ بالعَْبِد، مع أنه خبلؾ لول الجمهور. 

ا على الترؼٌب فً العفو، فموله وَدلهت آٌة الِمصا ًَ ) :-تعالى-ص فً سورة البمرة أٌضا فََمْن ُعِف

ءٌ  ًْ رؼم -، تذكٌٌر لهم برابطة األخوة اإلٌمانٌة التً تجمع بٌنهم (78ٔ)البمرة:( لَهُ ِمْن أَِخٌِه َش

إلٌمان ، وأن الماتل وإن ارتكب الُجرم الفظٌع إال أنه لم ٌخرج ِمن دابرة اإلسبلم وا-المتل العمد

؛ فهذا ترلٌك لملوب أولٌاء الدم أن ٌمبلوا الدٌة بدالا ِمن -أي مطلك اإلٌمان ال كماله الواجب-

الِمصاص. 

وهم ورثة المتٌل رجاالا كانوا أو نساءا أو -ولد أجمع أهل العلم على أنه إذا عفا أحد أولٌاء الدم 

ا على الدٌة، واتفموا على أن سواء كان العفو ببل ممابل أو كان ع َسمََط المصاص؛ -أطفاالا  فوا

ٌْن المصاص والعفو والدٌة إلى أن ٌَبلُؽوا، وأن ٌُنتَظروا،  ر تخٌٌرهم ب األطفال دون البلوغ ٌُإخه

وال ٌجوز المصاص مع وجود بعض الورثة دون البلوغ، وال ٌتواله الِكبار وال ٌَستؤثِروا 

ا.بالمرار دونهم، وكل هذا لتجنب الِمصاص ما أمكن، ثم عد  م إنفاذه إن أمكن أٌضا

ٌِْه َوَسلهمَ -مع ما ثبت عن النبً  كما فً  فً الترؼٌب فً العفو فً المتل العمد، -َصلهى هللاُ َعلَ

ثَهُ: أَنه أَبَاهُ َحدهثَهُ، لَاَل: "إِنًِّ لَمَاِعٌد َمَع  الحدٌث الصحٌح الذي رواه مسلم أَنه َعْلمََمةَ ْبَن َوابٍِل َحده

  ِ ًّ ٌِْه َوَسلهمَ -النهبِ ِ، َهَذا لَتََل أَِخً، -َصلهى هللاُ َعلَ إِْذ َجاَء َرُجٌل ٌَمُوُد آَخَر بِنِْسعٍَة، فَمَاَل: ٌَا َرُسوَل َّللاه

 ِ ٌِْه َوَسلهمَ -فَمَاَل َرُسوُل َّللاه ٌْهِ -َصلهى هللاُ َعلَ اْلبٌَِّنَةَ. لَاَل:  : أَلَتَْلتَهُ؟ فَمَاَل: إِنههُ لَْو لَْم ٌَْعتَِرْؾ أَلَْمُت َعلَ

ٌَْؾ لَتَْلتَهُ؟ لَاَل: ُكْنُت أَنَا َوُهَو نَْختَبُِط ِمْن َشَجَرٍة، فََسبهنًِ، فَؤَْؼَضبَنًِ؛  فََضَرْبتُهُ نَعَْم لَتَْلتَهُ. لَاَل: َك

 ًُّ ٌِْه َوَسلهمَ -بِاْلفَؤِْس َعلَى لَْرنِِه فَمَتَْلتُهُ، فَمَاَل لَهُ النهبِ ٌِه َعْن -َصلهى هللاُ َعلَ ٍء تَُإّدِ ًْ : َهْل لََن ِمْن َش

نَْفِسَن؟ لَاَل: َما ِلً َماٌل إاِله ِكَسابًِ َوفَؤِْسً. لَاَل: فَتََرى لَْوَمَن ٌَْشتَُرونََن؟ لَاَل: أَنَا أَْهَوُن َعلَى 

ٌِْه بِنِْسعَتِِه، َولَاَل: ُدونََن َصاِحبََن. فَاْنَطلَكَ  ا َولهى لَاَل  لَْوِمً ِمْن َذاَن. فََرَمى إِلَ ُجُل، فَلَمه بِِه الره

 ِ ٌِْه َوَسلهمَ -َرُسوُل َّللاه ِ، إِنههُ بَلَؽَنًِ إِْن لَتَلَهُ فَُهَو ِمثْلُهُ : )-َصلهى هللاُ َعلَ (. فََرَجَع، فَمَاَل: ٌَا َرُسوَل َّللاه

ِ أَنهَن لُْلَت إِْن لَتَلَهُ فَُهَو ِمثْلُهُ، َوأََخْذتُهُ بِؤَْمِرَن، فَمَ  ٌِْه َوَسلهمَ -اَل َرُسوُل َّللاه َما تُِرٌُد : )أَ -َصلهى هللاُ َعلَ



ِ، لَعَلههُ، لَاَل: بَلَى، لَاَل: )أَْن ٌَبُوَء بِِإثِْمَن َوإِثِْم َصاِحبَِن؟ ًه َّللاه (، لَاَل: فَِإنه َذاَن َكَذانَ ( لَاَل: ٌَا نَبِ

فََرَمى بِنِْسعَتِِه َوَخلهى َسبٌِلَهُ. 

": أنهما استََوٌَا فً الوصؾ بالمتل، وإن كان أحدهما لتل بحك، واآلخر لتل فَُهَو ِمثْلُهُ ومعنى "

بباطل.  

و"اِلنِْسعَة": هً حبل ِمن جلود مضفورة جعلها كالزمام له ٌموده بها.  

 ًُّ ٌِْه َوَسلهمَ -واتهبَع النب ًُّ عما َعزم علٌه مِ  -َصلهى هللاُ َعلَ ن هذا األسلوب لكً ٌرجع الول

المصاص؛ ترؼٌباا له فً العفو.  

ولؤلسؾ، لد عادت الجاهلٌة الٌوم فً أمر الدماء والثؤر كما كانت لْبل اإلسبلم، فصارت 

ا مَمن لَتل منها-العاببلت والمبابل تَختار َمن تمتله  ولو كان ؼٌر الماتل، بل ولو كان برٌباا  -ثؤرا

ا له ناهٌاا عنه! و باا ِمن المتل رافضا لكنه ذو المكانة العالٌة والوظٌفة الرفٌعة؛ فٌمتلونه ُمتَبَّرِ

نَِكاٌةا فً العابلة األخرى! 

ه اإلخوة وأبناء العم،  كما صار المتُل دون النظر إلى الَوَرثة ِمن النساء واألطفال، بل ربما تََواله

فو أو دون الورثة، ودون أن ٌَسؤلوا البالػ عما ٌُرٌد ِمن الخٌارات الثبلثة: المصاص أو الع

ٌَة أشد  لبول الدٌة، ودون أن ٌَنتظروا الصؽٌر حتى ٌَْبلُػ، وربما َعٌهروا َمن عفا أو لَبِل الّدِ

التعٌٌر، وأنه ٌَمبل العوض فً الدم، وأنه ٌبٌع دم أبٌه أو أخٌه أو لرٌبه! 

وزاد الفساد فً استعمال كلمة المصاص فً ؼٌر َموِضعها، حتى صارت الُمَطالَبة به فً لتال 

ِ ممتول؛ ا إذ إطبلق النار ٌكون لِفتَن والمتل الذي ٌحدث أثناءها، حٌث ال ٌُتَبٌَهن َمن الماتل أِلَّي

فُه -بطرٌمٍة عشوابٌٍة ال ٌُمكن التَحمُّك معها، ولٌسْت هذه بصورة االشتران فً المتل  كما ٌَُوّصِ

الضربات المإثرة ؛ بل صورة االشتران فً المتل بؤن ٌشترن أكثر ِمن واحٍد فً -الُجههال

المإدٌة إلى المتل، ولتل المعارن فً الفتن والثورات والنزاعات المبلٌة والمومٌة لٌسْت كذلن؛ 

بل األؼلب أنه ال ٌمكن معرفة عٌن الماتل لعٌن المتٌل. 



وكم عانى مجتمعُنا ِمن تعٌٌر َمن ٌُطالب بمبول الدٌة وتعٌٌر َمن ٌَمبلها، حتى صار الناس 

ل ذلن، مع ترؼٌب الشرع فٌه حمناا للدماء ومنعاا الستمرار الصراع الدموي ٌخافون ِمن لبو

ٌْن الناس!  ب

وِمن صور ثؤر الجاهلٌة الباطل:  

فً لتل الخطؤ وشبه العمد، وهو لتٌل السوط  -أو ُمماَرسته بالفعل-الُمَطالَبة بالِمصاص 

تل ؼالباا. مع نَّصِ الحدٌث والعصى، وأنواع الضرب التً ٌُمصد بها اإلصابة وال ٌُمصد بها الم

ٌَة الُمؽَلهظة، كما جاء َعْن ُعْمبَةَ ْبِن أَْوٍس، َعْن َرُجٍل  على إثباته وَمْنع الِمصاص فٌه، بل فٌه الّدِ

  ِ ًّ ٌِْه َوَسلهمَ -ِمْن أَْصَحاِب النهبِ ًه -َصلهى هللاُ َعلَ ٌِْه َوَسلهمَ -، أَنه النهبِ َم فَتْحِ َخَطَب ٌَوْ -َصلهى هللاُ َعلَ

ُ، َوْحَدهُ نََصَر َعْبَدهُ، َوَهَزَم اأْلَْحَزاَب َوْحَدهُ، أاََل إِنه ُكله َمؤْثََرٍة َكانَْت فًَِمكهةَ، فَمَاَل: )  اَل إِلَهَ إاِله َّللاه

ٌْنِ  ًه َهاتَ ٌِْت، َوِسمَاٌَةَ اْلَجاِهِلٌهِة تُعَدُّ َوتُدهَعى، َوُكله َدٍم أَْو َدْعَوى َمْوُضوَعةٌ تَْحَت لََدَم ، إِاله ِسَدانَةَ اْلبَ

بِ  ِل ِمْنَها اْلَحاّجِ، أاََل َوإِنه لَتٌَِل َخَطِإ اْلعَْمِد بِالسهْوِط َواْلعََصا َواْلَحَجِر ِدٌَةٌ ُمؽَلهَظةٌ، ِمابَةٌ ِمَن اإْلِ

  . )رواه أحمد بسنٍد صحٌح(( أَْربَعُوَن فًِ بُُطونَِها أَْواَلُدَها

ًُّ  والواجب على -المسلمٌن المضاء على ثارات الجاهلٌة، ودمابها، وُطُرلِها التً أَْبَطلَها النب

ٌِْه َوَسلهمَ   ووضعها تحت لدمٌه، فً مجامع المسلمٌن الكبرى فً حجة الوداع؛ -َصلهى هللاُ َعلَ

فلنجتهد أن توضع تحت ألدامنا كذلن، وأن نطبِّك الشرع ونعود إلٌه، ونلتزم بؤحكامه. 

هللاَ أن ٌَُخلَِّصنا ِمن الجاهلٌة ُكلِّها، وُكّلِ ُشُروِرها.نسؤل  

  



 7ٔ-تؤمبلت فً حجة الوداع 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛  

ٌِْه َوَسلهمَ َصلهى هللاُ -فِمن أمور الجاهلٌة التً نهى عنها النبً   ، وِمن أمور الجاهلٌة التً -َعلَ

  ًُّ ٌِْه َوَسلهمَ -َوَضعَها النب ة الَوَداع: األربعة المذكورة -َصلهى هللاُ َعلَ وأْبَطلَها فً خطبته فً َحجه

تًِ ِمْن أَْمِر اْلَجاِهِلٌهِة، اَل فً حدٌث أبً مالن األشعري فً صحٌح ُمْسِلٍم:  )أَْربٌَع فًِ أُمه

( َولَاَل: لطهْعُن فًِ اأْلَْنَساِب، َوااْلْستِْسمَاُء بِالنُُّجوِم، َوالنٌَِّاَحةُ : اْلفَْخُر فًِ اأْلَْحَساِب، َواٌَتُْرُكونَُهنه 

ٌَْها ِسْربَاٌل ِمْن لَِطَراٍن َوِدْرٌع ِمنْ ) (  َجَربٍ النهابَِحةُ إَِذا لَْم تَتُْب لَْبَل َمْوتَِها تُمَاُم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َوَعلَ

ب؛ تَُحنُّ َجَسَدها بسبب النٌَِّاَحة.. أي: تلبس ثوباا ِمن َجرَ  )رواه مسلم(

َصلهى هللاُ -وهذا الحدٌث ٌدل على أن ِمن خصال الجاهلٌة ما ٌُجاِمع أصَل اإلسبلم؛ ألن النبً 

ٌِْه َوَسلهمَ   ة لن تتركها، أي: ستظل طابفة -َعلَ تِه، وأن األُمه أخبر أن هذه األمور األربعة فً أُمه

ن كان بعض هذه الخصال لد ٌوجد فٌه أنواٌع تُنَالُِض أصَل منها تفعلها وهً ضمن األمة، وإ

اإلٌمان، كما سٌؤتً بٌانه فً االستسماء بالنجوم، وكذا فً الفخر باألحساب؛ إال أن األؼلب 

األعم منها هو ِمن المعاصً والذنوب، وبعضها ِمن الكبابر، ثم إن ما كان ِمن جاهلٌة الكفر 

ة هو باعتبار َحاِله السابك على فعله ذلن لْبل خروجه ِمن األكبر منها فانتساُب فَاِعلها إ لى األُمه

ة رؼم فعله ولوله واعتماده الكفر نفالاا وزندلة، كما  الِملهة، أو باعتبار استمرار انتسابه لؤلُمه

ُ أَْرَكَسُهْم بِ عن المنافمٌن: ) -تعالى-لال  ٌِْن َوَّللاه َ َما َكَسبُوا أَتُِرٌُدوَن أَْن فََما لَُكْم فًِ اْلُمنَافِِمٌَن فِبَت

ُ فَلَْن تَِجَد لَهُ َسبٌِبلا . َودُّوا لَْو تَْكفُُروَن َكَما َكفَُروا فَ  ُ َوَمْن ٌُْضِلِل َّللاه تَُكونُوَن تَْهُدوا َمْن أََضله َّللاه

ِ فَ  هِخذُوا ِمْنُهْم أَْوِلٌَاَء َحتهى ٌَُهاِجُروا فًِ َسبٌِِل َّللاه ٌُْث َسَواءا فبََل تَت ِإْن تََولهْوا فَُخذُوُهْم َواْلتُلُوُهْم َح

ا هِخذُوا ِمْنُهْم َوِلًٌّا َواَل نَِصٌرا ؛ فَوَصفَهم بالُكفر وأََمر بمتالهم (89-88)النساء:( َوَجْدتُُموُهْم َواَل تَت

ونهى عن االختبلؾ فٌهم؛ وذلن ألنهم أظهروا نِفالَهم األكبر والكفر األكبر، وَظلُّوا ٌنتسبون 

إلى اإلسبلم مع ذلن؛ فَصحه أنهم منافمون، وأنهم لد كفروا. 



أن هذه األمور ِمن جنس المعاصً والذنوب، ولٌست  لكن ٌََظلُّ األؼلب األعم فً هذا الحدٌث:

ا،  تُْخِرج من الِملهة، وهذا ِمن أهم الردود على َمن ٌَستؽل لفَظ الجاهلٌة بمعنى الُكفر دابما

لوجود بعض صفات الجاهلٌة، وٌُعاِمل أهلَه ُمعاَملة الكفار، أو  وٌصؾ المجتمع بؤنه جاهلً

ٌتولؾ فٌهم فبل ٌحكم لهم بإسبلم وال كفر؛ مما ترتب علٌه ما هو ِمن أعظم أمور الفتن. 

ذكر مآثر اآلباء واألجداد، والتعالً بذلن على  ومعنى الفخر باألحساب المذكور فً الحدٌث:

انوا ٌُْطِعمون الطعام، أو كانوا َسَدنة البٌت، أو كانوا َسَدنة الناس، كَمن ٌفتخر بؤن أجداده ك

األوثان، وفً زماننا هنان َمن ٌَفتخر بالفََراِعنَة، بل بعضهم ٌمول: "لو تَعاَرَضت الِفْرَعْونٌِهة مع 

ْمنَا الفرعونٌة!"، وهذا نفاٌق أكبٌر بٌٌَِّن  ول ، وهذا مما ٌدخل فً ل-والعٌاذ باهلل-اإلسبلمٌة لَده

ٌِْه َوَسلهمَ -النبً  ى بِعََزاِء اْلَجاِهِلٌهِة، فَؤَْعُضوهُ بِِهنه أَبٌِِه، َوال تَُكنُّوا: )-َصلهى هللاُ َعلَ )رواه ( َمْن تَعَزه

ٌِْه َوَسلهمَ -، ولوله أحمد، وصححه األلبانً( َ : )-َصلهى هللاُ َعلَ بٌِّهةَ لَْد أَْذَهَب َعْنُكْم عُ  -َعزه َوَجله -إِنه َّللاه

، أَْنتُْم بَنُو آَدَم َوآَدُم ِمْن تَُراٍب، لٌََ  ًٌّ ، َوفَاِجٌر َشِم ًٌّ َدَعنه ِرَجاٌل اْلَجاِهِلٌهِة، َوفَْخَرَها بِاآْلبَاِء ُمْإِمٌن تَِم

 ِمَن اْلِجْعبَلِن الهتًِ تَْدفَُع فَْخَرُهْم بِؤَْلَواٍم، إِنهَما ُهْم فَْحٌم ِمْن فَْحِم َجَهنهَم، أَْو لٌََُكونُنه أَْهَوَن َعلَى َّللاهِ 

. أي: ٌجعلهم هللا أهون علٌه ِمن الخنافس )رواه أحمد وأبو داود، وحسنه األلبانً(( بِؤَْنِفَها النهتِنَ 

والحشرات التً تدفع بؤنفها النجاسات؛ والناس لد فََطَرهم هللاُ على أن ال ٌَعبؤوا بهذه الحشرات 

َوانِها.فً لَتِْلها وإزالتها ِلهَ  

-والمعتاد فً مثل هذا األمر أن ٌكون صاحبُه إنما ٌفتخر بؤفعال اآلباء واألجداد ِمن الكفار 

ب ِملهتَهم  دون أن ٌَُصّوِب ِملهتَهم؛ -كنحو العمارة والبناء وبعض صور الحضارة -فؤما َمن َصوه

م الفرعونٌة على اإلسبلم!"، وٌرى أن حضارتهم أعظم مِ  ن حضارة اإلسبلم كَمن لال: "نُمَّدِ

؛ فهذا ُكفٌر، وكما كان بعُض المنافمٌن ٌفتخُر فً أشعاٍر لالها المشركون فً -وما جاء به!

ا َولع ما َولع فً  جاهلٌتهم لبل أن ٌُْسِلموا مفتخرٌن بما فعلوه ٌوم أُُحد، فافتخر به البعُض لَمه

ة   بَْعَرى: ، كمن تَفَاَخر-روي ذلن وإن لم ٌثبت وهللا أعلم-ٌوم الَحره بمول عبد هللا بن الّزِ

َجَزَع اْلَخْزَرجِ ِمْن َوْلـعِ اأْلََسـلْ                         لَـٌـْت أَْشٌَاِخـً بِـبَـْدٍر َشهـِـُدوا 

ْت بـِمُبـَـاٍء بَـْركـََهـا   َواْستََحره اْلمَتُْل فًِ َعـْبِد األَشـَلْ                       ِحـٌـَن حـَكــه



ا ثّم   َرلَص اْلَحفهاِن ٌَْعلـُو فًِ اْلَجبَـلْ                       خـفّـوا ِعــنـْـد َذاُكـْم ُرلهصــا

ْعــَؾ ِمْن أَْشـَرافِِهـْم   َوعـَـَدْلنَا َمٌـْـَل بَـْدٍر فـَاْعــتَــَدلْ                       فَمَتَْلنَا الّضِ

ة فهو  -خاره بهإن َصحه افت-فَمن افتخر بمثل هذا الشعر  بما جرى ِمن لَتْل األنصار ٌوم الَحره

ا  فإنه ٌَُصّوِب ما فعله أجداُده الكفار، لكن ما ٌمع ِمن المسلمٌن  ِمن الكفر؛ -والعٌاذ باهلل-أٌضا

ا ِمن جنس المعاصً والذنوب حٌن ٌذكرون االستعبلء بفضابل آبابهم  فً ذلن فهو دابما

ٌِْه َوَسلهمَ -مول النبً وأجدادهم دون عملهم، وذلن مخالؾ ل  َمْن بَطهؤَ بِِه َعَملُهُ لَْم ):-َصلهى هللاُ َعلَ

.  )رواه مسلم(( ٌُْسِرْع بِِه نََسبُهُ 

ا شدٌداا فً الجاهلٌة، وكذلن فً اإلسبلم، حٌن  وأما الطعن فً األنساب فإنه منتشر انتشارا

أن ٌتهمهم بالزنا والفاحشة؛ مثل ٌَطعن اإلنسان فً نََسب من ٌُخاِصمهم وٌَنتمصهم، وأشد ذلن 

ا َمعهوداا عند الفُسهاق، وربما لََصد  َمن ٌمولون: "فبلن ابن حرام!"، وصار هذا فً زماننا أمرا

دوا علٌه فً شتابمهم  بعُضهم َمَهاَرتَه فً فَّنٍ ُمعٌَهن فٌمول: إنه "ابن حرام!"، ِمن َكثَْرة ما تَعَوه

ه وأبٌه، فٌمول: ٌا وِسبابهم، ولد َوَصل بالبعض أن ٌُ  ا فً أول النهار بَِسّبِ أُّمِ َحًٌّ بعُضهم بعضا

ابن فبلنة الزانٌة، وهم ٌَتََضاَحكون! مما ٌُوِجب بذلن َحده المذؾ، إال أن ٌؤتً بؤربعة ِمن الشهود 

ه لد ماتت ومات أبوه!  العُُدول ٌشهدون بؤنها لد َزنَت أمام أعٌنهم، وأنهى له بذلن! ربما كانت أُمُّ

نعوذ باهلل ِمن ذلن. 

إ بعض اآلباء ِمن نََسب أبنابهم ونفٌهم لمجرد الشن، أو لمجرد  وِمن الطعن فً األنساب: تَبَرُّ

وجود َشبٍَه ُمَخاِلؾ، كما كان أهل الجاهلٌة ٌطعنون فً نسب أسامة بن زٌد ِمن أبٌه؛ ألن 

ًَ هللاُ َعْنهُ -أسامة    ًَ هللاُ َعْنهُ -ة كان شدٌد السواد، وأباه زٌد بن حارث-َرِض كان أبٌَض، -َرِض

  ًُّ ٌِْه َوَسلهمَ -ولد بٌَهَن النب ض بنفً َولَِده الختبلؾ لونه، -َصلهى هللاُ َعلَ ِمثل ذلن لرجٍل جاء ٌُعَّرِ

ًَ هللاُ َعْنهُ -كما روى أبو هرٌرة   ًه -َرِض ٌِْه َوَسلهمَ -: أَنه َرُجبلا أَتَى النهبِ : ٌَا فَمَالَ -َصلهى هللاُ َعلَ

ِ، ُوِلَد ِلً ُؼبَلٌم أَْسَوُد! فَمَاَل: ) ( لَاَل: َما أَْلَوانَُها؟( لَاَل: نَعَْم، لَاَل: )َهْل لََن ِمْن إِبٍِل؟َرُسوَل َّللاه

اَل: ( لَاَل: لَعَلههُ نََزَعهُ ِعْرٌق؛ لَ فَؤَنهى َذِلَن؟( لَاَل: نَعَْم، لَاَل: )َهْل فٌَِها ِمْن أَْوَرَق؟ُحْمٌر، لَاَل: )



. أي كان فً بعض األجداد هذا اللون، فؤَثهر على هذا )متفك علٌه(( فَلَعَله اْبنََن َهَذا نََزَعهُ ِعْرقٌ )

الولد. 

فمد كان ِمن اعتمادات  :-وهً النجوم، جمع نَْوء، والنهْوء هو النجم-وأما االستسماء باألنواء 

ال فً مجتمعاٍت كثٌرٍة ِمن الوثنٌٌن ِمن أهل الجاهلٌة أن النجوم هً التً تُنزل المطر، وما ز

البوذٌٌن والكونفوشٌوس والمشركٌن الوثنٌٌن ٌمولون: "هذا عام النجم الفبلنً!"، وٌنسبون 

نزول األمطار إلى الكواكب، وكذا كان هذا فً الهندوس والٌونان المدماء والرومان والفراعنة، 

ستسماء باألنواء والنجوم على ذلن.والمشركون ِمن لرٌش أخذوا وضاهوا هإالء؛ فكان اال 

 فهو شرن أكبر؛ فَمن لال: -مع هللا، أو ِمن دون هللا-فمن اعتمد أن النجم ٌُنزل المطر وٌُنِشبه 

"ُمِطرنا بنوء كذا وكذا" معتمداا هذا االعتماد فهو كافٌر باهلل، مإمٌن بالكوكب، وكفره كفٌر أكبر، 

ًَ هللاُ َعْنهُ رَ -كما فً الصحٌح عن زٌد بن خالد الجهنً   ِ -ِض َصلهى هللاُ -لال: َصلهى لَنَا َرُسوُل َّللاه

ٌِْه َوَسلهمَ   ا اْنَصَرَؾ أَْلبََل َعلَى -َعلَ ٌْلَِة، فَلَمه ٌْبٌَِِة َعلَى إِثِْر َسَماٍء َكانَْت ِمَن الله ْبحِ بِاْلُحَد َصبَلةَ الصُّ

ُ َوَرُسولُهُ أَْعلَُم، لَاَل: )ُكْم؟َهْل تَْدُروَن َماَذا لَاَل َربُّ النهاِس فَمَاَل: ) أَْصبََح ِمْن ِعبَاِدي ( لَالُوا: َّللاه

ِ َوَرْحَمتِِه فََذِلَن ُمْإِمٌن بًِ َوَكافٌِر بِاْلَكوْ  ا َمْن لَاَل ُمِطْرنَا بِفَْضِل َّللاه ا ُمْإِمٌن بًِ َوَكافٌِر؛ فَؤَمه َكِب، َوأَمه

. )متفك علٌه(( ِلَن َكافٌِر بًِ َوُمْإِمٌن بِاْلَكْوَكبِ َمْن لَاَل بِنَْوِء َكَذا َوَكَذا فَذَ 

فهو ٌإثِّر بإذن هللا، وأن هللا هو الذي -وأما َمن اعتمد أن هللا جعل النجم سبباا لنزول المطر 

ألنه َكِذٌب على الشرع وعلى المدر، وكل  فهذا شرٌن أصؽر؛ -ٌنزل المطر، لكن جعل النجم سبباا

بد أن ٌكون السبب إما شرعًٌّا بدلٌٍل ِمن الشرع، أو كونًٌّا َدلهت علٌه مسابل األسباب كذلن؛ ال

السُّنة الكونٌة التً ٌَعرفها المإمن والكافر، والبَرُّ والفَاِجر بالتجربة، فؤما إذا لم ٌُعرؾ ذلن؛ 

عاء أن شٌباا ما سبٌب لشًٍء آخر دون دلٌٍل كذٌب على الشرع وعلى المدر، وهو ذرٌعة إلى  فاّدِ

شرن، ومشابهةٌ ألهل الشرن فً ألفاظهم، وٌكون شركاا أصؽر.ال 

وأما َمن اعتمد أن هللا ٌُنزل الَمَطر لكن النهْوء عبلمة؛ فهو لٌس سبباا، ولكن َجَرت العادةُ بؤنه 

ات"؛ فإنما  عند ظهور النجم الفبلنً ٌَنزل المطر، وِمن هذا ما ٌسمٌه الناس فً أزماننا: "النهوه

ولد ؼاب عن الناس علم النجوم، -إن ذلن عادةٌ َجَرت؛ ألنه فً التارٌخ الفبلنً ٌمول أكثُرهم 



ٌمولون هذا نوء كذا، فمد لال بعُض أهل العلم إن هذا مكروهٌ كراهةَ  -لكن التارٌخ صار محفوظاا

تنزٌٍه، ولال بعُضهم مكروه كراهة تحرٌٍم، وهو الراجح. 

اها بؤسم اء ُمعٌَهنة دون لصٍد، ولم ٌسِم النهْوء؛ فمثل هذا ال وأما إذا لصد بالنوء الرٌاح وَسمه

ٌظهر تحرٌمه. 

فاالستسماء باألنواء على ثبلث مراتب: 

ْرن األكبر، وهو أن ٌعتمد أنها تُنِشا المطر وتُنزله  - ِمن دون هللا -المرتبة األولى: مرتبة الّشِ

ذلن؛ فهذا ُمْخِرٌج ِمن الِملهة.لتُنزل  -أي: النجوم-، أو ٌدعوها -ِمن لِبَل نفسها أو مع هللا 

؛ فهذا ِشرٌن أصؽر، وَكِذٌب على الشرع -جعلها هللا كذلن-المرتبة الثانٌة: أن ٌعتمد أنها سبٌب  -

والمََدر. 

المرتبة الثالثة: وهً الُمْختَلَؾ فً حكمها، أنه إذا لال: "ُمِطرنا بِنَْوِء كذا وكذا" على سبٌل  -

ا، وبعضهم لال تنزٌهاا، العبلمة والتولٌت والعادة؛  فبعض أهل العلم لال إنه مكروهٌ تحرٌما

والصحٌح التحرٌم. 

الصٌاح على المٌت بتعدٌد َمنَالِبه وآثاره، والدعاء بالوٌل والثُّبور عند فَْمِده،  أما النٌَِّاَحة فهً:

كَمن تمول: "ٌا وٌلً، ٌا خرابً، ٌا لهفً، ٌا أسدي، ٌا َكْسبًِ، َمن لنا بعدن؟ وإلى َمن تتركنا؟ 

نٌاحة مع الصٌاح والبكاء ورفع الصوت، والتهَكلُّم بالكبلم المنكر عند الموت؛ وكل هذا ِمن ال

مة، بل هً كبٌرةٌ ِمن الكبابر؛ ألن النبً  ٌِْه َوَسلهمَ -الُمَحره النهاِبَحةُ إَِذا لَْم تَتُْب لال: ) -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌَْها ِسْربَاٌل ِمْن لَِطَراٍن َوِدْرٌع ِمْن َجَربٍ  ، والمَِطران )رواه مسلم(( لَْبَل َمْوتَِها تُمَاُم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َوَعلَ

ٌْبَها، والنبً ٌَ  َصلهى هللاُ -زداد اشتعاالا فً النار، والَجَرب ٌَُحنُّ جسمها كما لََطَمت َخدهها وَشمهت َج

ٌِْه َوَسلهمَ   ٌَْس ِمنها َمْن لََطَم اْلُخُدوَد َوَشكه اْلُجٌُوَب َوَدَعا بَِدْعَوى اْلَجاِهِلٌهةِ لال: )-َعلَ ، )متفك علٌه(( لَ

كاأللفاظ التً سبمت. 



د  دون تَلَفٍُّظ بؤلفاٍظ ُمْنَكَرة، وال أفعال ُمْنَكَرة وال  -بَِدْمع العٌن مع حزن الملب-وأما البكاء الُمَجره

ا، ما حمة التً َجعَلَها هللاُ فً للوب ِعبَاِده، كما لال النبً  ِصٌَاحٍ؛ فلٌس ُمَحره َصلهى -بل هو ِمن الره

ٌِْه َوَسلهمَ  ٌْنَ : )-هللاُ َعلَ تَْدَمُع، َواْلمَْلَب ٌَْحَزُن، َواَل نَمُوُل إاِله َما ٌَْرَضى َربُّنَا، َوإِنها بِِفَرالَِن ٌَا  إِنه اْلعَ

ٌِْه َوَسلهمَ -، لاله  )متفك علٌه(( إِْبَراِهٌُم لََمْحُزونُونَ  عند موت ابنه إبراهٌم. -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌَاح مما فٌه سٌب لمََدِر هللا بالُكْفِر  -أو ؼٌُرها-وأما إذا تََكلهَمت النابحةُ  أثناَء النٌَِّاَحة والّصِ

؛ فإذا تلفظوا -سبحانه-واعتراض علٌه، أو ٌسبون هللا الذي فعل ذلن، أو ٌتهمونه بالظلم 

بذلن؛ فهذا كفٌر نالٌل عن الِملهة. 

ٌِهم ِمن الَجاِهِلٌهِة ُكلِّها.  نسؤل هللا أن ٌُِعٌذَ المسلمٌَن وٌُنَّجِ

  



 8ٔ-حجة الوداع تؤمبلت فً 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛  

ٌِْه َوَسلهمَ -فمول النبً   َل َدٍم أََضُع ِمْن فً خطبة عرفة فً حجة الوداع: )-َصلهى هللاُ َعلَ َوإِنه أَوه

( ُل ِرباا أََضُع ِربَانَا ِربَا َعبهاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطهِلبِ َوأَوه (، ولوله: )ِدَمابِنَا َدُم اْبِن َربٌِعَةَ ْبِن اْلَحاِرثِ 

ا حمٌمًٌّا: فالمابد الحمٌمً هو الذي  فٌه: بٌان صفة المٌادة الحكٌمة الرشٌدة الُمصلحة إصبلحا

ٌبدأ بنفسه فً اإلصبلح ومماومة الفساد وإبطاله ومنعه، وكذلن ٌبدأ بؤهل بٌته وألاربه 

ً المسلمٌن لٌسْت مجرد اتخاذ لراراٍت ِمن ؼرٍؾ مؽلمٍة، وال تلذذ بالسمع وحاشٌته؛ فالمٌادة ف

، بل هً أسوة حسنة ولدوة صالحة.-فضبلا عن لهرهم أو التجبر علٌهم-والطاعة ِمن الناس  

ل اآلالم والشدابد والصبر على المشاق، : -تعالى-لال هللا  ٌبدأ المابد بنفسه فً المخاوؾ وتََحمُّ

الَمَْد َكاَن ) َ َكثٌِرا َ َواْلٌَْوَم اآْلِخَر َوذََكَر َّللاه ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ِلَمْن َكاَن ٌَْرُجو َّللاه ( لَُكْم فًِ َرُسوِل َّللاه

ًَ هللاُ َعْنهُ -، وهكذا كان الخلفاء الراشدون، فعمر  (ٕٔ)األحزاب: فً عام المجاعة كان ال -َرِض

ٌهم بنفسه وبماله، بل وربما َحَمل بنفسه ٌشبع ِمن الزٌت حتى ٌجده المسلمون؛ فكان ٌواس

على ظهره الدلٌك إلى بٌوت األرامل والٌتامى؛ لٌُْشِعر نفَسه بالمسإولٌة، رؼم أن مواله 

"أَْسلَم" كان معه، ولكن ٌرٌد أن ٌكون لدوة فً خدمة الضعفاء والفمراء والٌتامى واألرامل، 

ٌِْه َوَسلهمَ -كان النبً وثبت أنهم َعدُّوا له ِعدهة ُرلَعٍ فً ثوبه، كما   ٌَُرلِّع ثوبَه -َصلهى هللاُ َعلَ

، هذه األمور التً اختفت ِمن فمرابنا فضبلا عن أؼنٌابنا أو -أي: ٌُصلحه-وٌَْخِصؾ نعله 

المتوسطٌن؛ ألن األوضاع االجتماعٌة صارت ال تسمح بذلن، وربما أوشكت مهنة خاصؾ 

النعال على االختفاء. 

ٌِْه َوَسلهمَ َصله -وما كان النبً  تِه فً البذل والنفمة  -ى هللاُ َعلَ لٌفعل ذلن إال لٌكون لدوةا ألُمه

ل؛ ٌِْه َوَسلهمَ -رؼم أنه   والتََحمُّ منذ أن فتح هللا علٌه بنً النضٌر كان ٌَدهِخر ألهل -َصلهى هللاُ َعلَ

ِت حتى ٌنفذ لْبل السهنَة، لُوَت َسنَتِه، ومع ذلن كان ٌجود على المسلمٌن والسابلٌن ِمن هذا المُو



ٌِْه -ولد أتاه َرَجٌل َمْجُهوٌد ِمن الفمر فمال: ٌا رسول هللا إِنًِّ َمْجُهوٌد؛ فمال النبً  َصلهى هللاُ َعلَ

ا، بعد -َوَسلهمَ  : "نعم"، ثم أرسل إلى بٌوت أزواجه التسع >وهذا ٌدل على أن ذلن كان متؤخرا

ٌِْه وَ -زواج النبً   ِمن نسابه التسع<، فترسل كل واحدة منهن: "َوالهِذي بَعَثََن -َسلهمَ َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ -بِاْلَحّكِ َما ِعْنِدي إاِل الَماُء"؛ فٌبحث   عمن ٌَُضٌِّؾ الرجَل المجهود؛ -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌه على طعام الصبٌان، بعد أن أمر امرأته "أم سلٌم ًَ -" فٌؤخذه أبو طلحة إلى بٌته، فٌعَّشِ َرِض

ُ َعْنُهَما  ٌْن! -َّللاه م الصبٌان وتُطفا السراج حتى ٌؤكل الضٌؾ، وٌبٌتا َطاِوٌَ ؛ )متفك علٌه(أن تُنَّوِ

ٌِْه َوَسلهمَ -وما حدث ذلن إال ألنهم َرأوا المدوة الحسنة العظٌمة فً رسول هللا  ، -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ -ولد مات  أن فتح هللا علٌه خٌبر، وفتح علٌه مكة المكرمة، >بعد  -َصلهى هللاُ َعلَ

والجزٌرة العربٌة كلها< وِدْرُعه مرهونة عند ٌهودي فً ثبلثٌن صاعاا من طعام. 

َصلهى هللاُ -فإذا هم برسول هللا ولما سمع أهل المدٌنة صوتاا أفزعهم فخرجوا الستطبلع األمر؛ 

ٌِْه َوَسلهمَ   ٌِْه َسْرٌج، فًِ ُعنُِمِه َوُهَو َعلَى فََرٍس أِلَبِ -َعلَ ٌِْه َوَسلهمَ -ً َطْلَحةَ ُعْريٍ َما َعلَ  -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌٌْؾ، عابداا ِمن مصدر الصوت  (، لَْن تَُراُعوا لَْن تَُراُعواوهو ٌمول لهم: ) -لد سبمهم جمٌعاا-َس

اثم ٌمول عن الفرس: ) .  )متفك علٌه(: سرٌع الجري<. ( >أيإِنههُ لَبَْحرٌ (، أَْو: )لَمَْد َوَجْدتُهُ بَْحرا

ٌِْه َوَسلهمَ -وكان ِمن أشجع الناس   ؛ فمد كان ٌدٌر المعارن ِمن أرض المعركة،-َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ -وكان أصحابه إذا اشتد بهم البؤس أثناء المتال ٌجتمعون برسول هللا   -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ َصلهى هللاُ عَ -وٌجتمعون حوله، وُجِرح    فً وجهه، وكسرت رباعٌته فً ؼزوة أُُحد.-لَ

ٌِْه َوَسلهمَ -وكذلن كان  ولو  ٌعود مرضاهم، وٌحضر جنابزهم، حتى الفمراء منهم، -َصلهى هللاُ َعلَ

ى أن ٌَُصلًِّ علٌه فً لبره، كما فعل مع المرأة السوداء التً كانت  فاتته جنازة أحد منهم ٌتَحره

َصلهى -المسجد؛ فسؤل عن لبرها، فلما أروه إٌاه َصفهُهم خلفَه ثم َصلهى علٌها  -أي: تكنس-تمم 

ٌِْه َوَسلهمَ    صبلة الجنازة.-هللاُ َعلَ

فالتواُجد وسط المسلمٌن والشعور بمشاعرهم والتؤلم آلالمهم صفاٌت أساسٌةٌ فً أي لابٍد 

نمٌب عابلة أو لبٌلة أو طابفة لمجموعٍة فٌهم، ولو كان إمام المسجد، أو عرٌؾ مجموعة، أو 

أو جماعة، أو مسإوالا عن أي عمل ِمن األعمال العامة، فضبلا عن األمٌر العام والمابد 



ا وُمْلكاا ٌُتماتل علٌه، وإال  ا صارت اإلمارة مؽنما تُنا منذ لرون إال لَمه العسكري، وما عانَت أُمه

ل األمانة،  -ام هللا َعزه َوَجله أي: أن اإلنسان سٌسؤل أم-عندما ضعفت روح المسإولٌة  وتََحمُّ

وتؤخرت روح اإلٌثار والبدء بالنفس واألهل فً اإلصبلح ومنع الفساد، وما أروع مولؾ عمر 

ًَ هللاُ َعْنهُ -بن عبد العزٌز   فً جهوده العظٌمة فً َرّدِ أمواِل ألاِربِه ِمن بنً أمٌة إلى بٌت -َرِض

ّكٍ، ولد بذل ما استطاع، وما لدر على أن ٌرد كل شًء، المال التً رأى أنهم أخذوها بؽٌر حَ 

ولكن صار ُمْلَحماا بالخلفاء الراشدٌن ِمن أجل علمه وعدله الذي ٌُضرب به المثل، رؼم لِصر 

ُمدهة إمارتِه التً كانت فً حدود السنتٌن. 

ْن تُْبتُْم فَلَكُْم َوإِ : أي: رد الزٌادة عن أصل رأس المال، كما لال تعالى: )وفً الحدٌث إبطال الربا

، وفً هذا الدلٌل الواضح على أن مال (79ٕ)البمرة:( ُرُءوُس أَْمَواِلُكْم اَل تَْظِلُموَن َواَل تُْظلَُمونَ 

الربا ال ٌَملكه الُمرابًِ ولو بعد توبته، وإن كان فً ٌده، بل ٌَجب علٌه أن ٌَُردهه إلى َمن أَخذَه 

ٌه، أو مات ولم ٌُعرؾ وارثه؛ ُرده إلى بٌت المال، منه؛ فإن جهله أو عجز عن الوصول إل

لٌكون صدلة عن صاحبه الحمٌمً، ٌُتََصدهق به عنه فً مصالح المسلمٌن، وإذا لم ٌوجد بٌت 

ماٍل فإنه ٌتولى إنفاله َمن تاب ِمن الربا أو َمن ٌوكله فً المصالح العامة نٌابة عن صاِحبِه، ال 

ا خبٌثاا ؼٌر طٌب؛ فبل ٌُمبل، ولكن إذا كان بنٌة عن نفسه؛ فإنه إن كان عن نفسه كا ن حراما

  . ِ عن صاحبه المجهول كان حبلالا ًّ ؾ الفُُضوِل الوكالة وتََصرُّ

وٌَِصحُّ التصرؾ فٌه فً إطعام الفمراء وبناء المساجد وكسوة العاري المحتاج، وجمٌع 

والمجاري، ونحو ذلن،  ولٌس كما ٌظن البعض أنه البد وأن ٌُنفك فً دورات المٌاهالمصالح، 

مة  فإنه لٌس بصفة الحرام إذا أنفمه نٌابة عن صاحبه المجهول، وكذا فً جمٌع األموال الُمَحره

ًَ هللاُ َعْنهُ -التً لم ٌُعرؾ صاحبها، كما فعل ابن مسعود   عندما لَْم ٌَِجد مالَن الجارٌة التً -َرِض

وبََحَث عنه فلم ٌجده، فجعل ٌتصدق  اشتراها منه ودخل لٌُْحِضر له الثمن فخرج فلم ٌجده،

، وإن لم ٌرَض فله -أي: الصدلة-بالثمن وٌمول: "اللهم عن رب الجارٌة؛ فإن رضً فهً له 

ًه ثمنها ولً الصدلة" أو نحو هذا الكبلم.  َعلَ



صحة تصرؾ الفضولً، وٌتؤكد وجوب ذلن إذا عجز عن معرفة صاحب واألصل فً هذا: 

معرفة رضاه، ولكن ٌوم المٌامة ال شن أنه سٌكون أسعد بالصدلة  المال، وبالتالً ال ٌستطٌع

وثوابها منه بالمال الذي فُمد منه. 

مة، كثمن الخمر والمخدرات ولعب الممار، ال  وكذلن مال الربا ونحوه ِمن المكاسب الُمَحره

م وجب ألنه لم ٌملكه الُمورث حتى ٌَِرثه َوَرثَتُه، وطالما علموا مصدر المال الحراٌورث؛ 

علٌهم أن ٌردوه إلى صاحبه، أو ٌُنفك فً مصالح المسلمٌن، ومنها الصدلات، ال عن أنفسهم؛ 

ٌعلمه.-َعزه َوَجله -بل عن المالن األصلً إذا لم ٌعلموه، فإن هللا   

  



 9ٔ-تؤمبلت فً حجة الوداع 

  بالنساء( -ملسو هيلع هللا ىلص-)وصٌة رسول هللا 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛ الحمد هلل 

ٌِْه َوَسلهمَ -فمد لال رسول هللا  َ فًِ فً خطبته بعرفة فً حجة الوداع: ) -َصلهى هللاُ َعلَ فَاتهمُوا َّللاه

ِ، َواْستَْحلَْلتُْم فُُروَجُهنه بَِكِلَمِة َّللاهِ  ٌِْهنه أَْن اَل ٌُوِطبَْن النَِّساِء؛ فَِإنهُكْم أََخْذتُُموُهنه بِؤََماِن َّللاه ، َولَُكْم َعلَ

ٌُْكْم ِرْزلُ  حٍ، َولَُهنه َعلَ ٌَْر ُمبَّرِ ُهنه فُُرَشُكْم أََحداا تَْكَرُهونَهُ؛ فَِإْن فَعَْلَن َذِلَن فَاْضِربُوُهنه َضْرباا َؼ

. )رواه مسلم(( َوِكْسَوتُُهنه بِاْلَمْعُروؾِ 

ه الَحثُّ على مراعاة حك النساء والوصٌة بهن "فٌ :-رحمه هللا-لال اإلمام النووي 

ومعاشرتهن بالمعروؾ، ولد جاءْت أحادٌث كثٌرة صحٌحة فً الوصٌة بهن وبٌان حمولهن 

ٌِْه َوَسلهمَ -والتحذٌر ِمن التمصٌر فً ذلن... ولوله   (، وفً أََخْذتُُموُهنه بِؤََماِن َّللاهِ ):-َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ -(، ولوله بِؤََمانَِة َّللاهِ بعضها: ) ( لٌل: َواْستَْحلَْلتُْم فُُروَجُهنه بَِكِلَمِة َّللاهِ : )-َصلهى هللاُ َعلَ

. ولٌل المراد: كلمة (9ٕٕ)البمرة:( فَِإْمَساٌن بَِمْعُروٍؾ أَْو تَْسِرٌٌح بِِإْحَسانٍ : )-تعالى-معناه لوله 

ٌِْه َوَسلهمَ صَ -التوحٌد، وهً ال إله إال هللا دمحم رسول هللا  ؛ إذ ال تحل مسلمة لؽٌر -لهى هللاُ َعلَ

( فَاْنِكُحوا َما َطاَب لَُكْم ِمَن النَِّساءِ : )-تعالى-مسلم. ولٌل المراد: بإباحة هللا، والكلمة لوله 

، وهذا الثالث هو الصحٌح، وباألول لال الخطابً والهروي، وؼٌرهما، ولٌل: المراد (ٖ)النساء:

بها. وهللا أعلم. -تعالى-ب والمبول، ومعناه على هذا: بالكلمة التً أمر هللا بالكلمة: اإلٌجا 

ٌِْه َوَسلهمَ -لوله  ٌِْهنه أَْن اَل ٌُوِطبَْن فُُرَشُكْم أََحداا تَْكَرُهونَهُ؛ فَِإْن فَعَْلَن َذِلَن : )-َصلهى هللاُ َعلَ َولَُكْم َعلَ

حٍ  ٌَْر ُمبَّرِ ل المازري: لٌل: المراد بذلن أن ال ٌَْستَْخِلٌن بالرجال، ولم ٌُِرد ( لافَاْضِربُوُهنه َضْرباا َؼ

؛ وألن ذلن حرام مع َمن ->كذا باألصل، وأظن أنه َحدهَها<-ِزنَاَها؛ ألن ذلن ٌُوِجب َجْلَدها 

ٌَكرهه الزوج وَمن ال ٌَكرهه، ولال الماضً عٌاض: كانت عادة العرب حدٌث الرجال مع 



باا وال رٌبة عندهم، فلما نزلت آٌة الحجاب نُُهوا عن ذلن. هذا كبلم النساء، ولم ٌكن ذلن عٌ

الماضً، والمختار أن معناه: أن ال ٌَؤَْذنه ألحٍد تكرهونه فً دخول بٌوتكم والجلوس فً 

منازلكم، سواء كان المؤذون له رجبلا أجنبًٌّا أو امرأة، أو أحداا ِمن محارم الزوجة؛ فالنهً 

ا حكم المسؤلة عند الفمهاء أنها ال ٌحل لها أن تؤذن لرجٍل أو امرأٍة وال ٌتناول جمٌع ذلن، وهذ

َمْحَرٍم وال ؼٌره فً دخول منزل الزوج إال َمن َعِلَمت أو َظنهت أن الزوج ال ٌكرهه؛ ألن األصل 

تحرٌم دخول منزل اإلنسان حتى ٌوجد اإلذن فً ذلن منه، أو ممن أُِذَن له فً اإلذن فً ذلن، 

راد العُرؾ بذلن ونحوه، ومتى حصل الشن فً الرضا ولم ٌترجح شًء وال  أو ُعِرؾَ  رضاه بِاّطِ

ُوِجدت لرٌنةٌ ال ٌَِحل الدخول وال اإلذن، وهللا أعلم. 

ح فهو الضرب الشدٌد الشاق، ومعناه: اضربوهن ضرباا لٌس بشدٌٍد وال  وأما الضرب الُمبَّرِ

ح بضم المٌم  وفتح الموحدة وكسر الراء. شاق، والبََرح: المشمة، والُمبَّرِ

وفً هذا الحدٌث إباحة ضرب الرجل امرأته للتؤدٌب؛ فإن َضَربَها الضرَب المؤذون فٌه فماتت 

منه: َوَجبَت دٌتُها على عاللة الضارب، وَوَجبَت الكفارةُ فً َماِله. 

ٌِْه َوَسلهمَ -لوله  ٌُْكْم ِرْزلُُهنه َوكِ : )-َصلهى هللاُ َعلَ ( فٌه وجوب نفمة ْسَوتُُهنه بِاْلَمْعُروؾِ َولَُهنه َعلَ

. (8ٗٔ - 8ٖٔ/ 8)انتهى ِمن شرح صحٌح مسلم، الزوجة وكسوتها، وذلن ثابت باإلجماع" 

تِه ووجوبه؛ ألنه جعل البٌت  ا ُمتهفٌَك على ِصحه والحدٌث ٌتضمن إثبات حك السُّْكنَى، وهو أٌضا

: -سبحانه وتعالى-لال هللا  الزوج زوجتَه،للزوج، ولذلن أجمع العلماء على وجوب أن ٌُْسِكن 

ٌُْث َسَكْنتُْم ِمْن ُوْجِدُكمْ ) . (ٙ)الطبلق:( أَْسِكنُوُهنه ِمْن َح

وُهنه ِلتَُضٌِّمُوا : )-تعالى-فمال اإلضرار بالمرأة،  -ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى-ولد حرم هللا  َواَل تَُضارُّ

ٌِْهنه  مل لفظة العنؾ، مع أن لفظة اإلضرار هً اللفظة ، وإن كان الؽرب ٌستع(ٙ)الطبلق:( َعلَ

ح، وهذا ال ٌصح إنكاره  الصالحة النافعة الجامعة، وأما العنؾ فمد ٌدخل فٌه الضرب ؼٌر الُمبَّرِ

تًِ تََخافُوَن نُُشوَزُهنه فَِعُظوُهنه َواْهُجُروُهنه : )-تعالى-بعد إثباته فً المرآن والُسنهة، لال  َوالبله



ٌِْه َوَسلهمَ -، ولٌهده النبً (ٖٗ)النساء:( اِجعِ َواْضِربُوُهنه فًِ اْلَمضَ  فً حدٌثه بـ"ؼٌر  -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌْناا.  ا، وال ٌُحِدث َش المبرح"، وهو الذي ال ٌَُشكُّ ِجْلداا، وال ٌَْكِسر َعْظما

ٌِْه َوَسلهمَ -فً هذا الحدٌث نرى أن النبً  هل اإلسبلم جمعهم معه فً أكبر مجمعٍ أل -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ -أوصى النبً  -علٌه الصبلة والسبلم- ا، -َصلهى هللاُ َعلَ وذكر ذلن باألمر  بالنساء خٌرا

ا إلى أمر ربه بذلن، فهً  بتموى هللا فٌهن، فالمعاملة معهن البد أن ٌكون المإمُن فٌها ناظرا

 وخشٌته، ومهما ُوِضعَت لوانٌن ونُُظم عبللة دٌن ولٌست دنٌا فمط، فبل تنضبط إال بمرالبة هللا

ولامت دعوات تزعم إعطاء المرأة حمولها، فلن تؤخذ المرأة حمها الشرعً إال بتموى هللا، ولد 

ٌِْه َوَسلهمَ -أكثََر النبً  ا، فمال: ) -َصلهى هللاُ َعلَ ُكلُُّكْم َراعٍ َوُكلُُّكْم َمْسبُوٌل من الوصٌة بالنساء خٌرا

ُجُل َراعٍ فًِ أَْهِلِه َوُهَو َمْسبُوٌل َعْن َرِعٌهتِِه، َعْن َرِعٌهتِ  َماُم َراعٍ َوَمْسبُوٌل َعْن َرِعٌهتِِه، َوالره ِه، اإْلِ

ٌِْت َزْوِجَها َوَمْسبُولَةٌ َعْن َرِعٌهتَِها ًَ هللاُ -، وعن أبً هرٌرة )متفك علٌه(( َواْلَمْرأَةُ َراِعٌَةٌ فًِ بَ َرِض

ٌِْه َوَسلهمَ -ل هللا لال: لال رسو -َعْنهُ  أَْكَمُل اْلُمْإِمنٌَِن إٌَِماناا أَْحَسنُُهْم ُخلُماا، : )-َصلهى هللاُ َعلَ

ًَ هللاُ َعْنَها-، وعن عابشة )رواه أحمد والترمذي، وصححه األلبانً(( َوِخٌَاُرُكْم ِخٌَاُرُكْم ِلنَِسابِِهمْ   -َرِض

ٌِْه وَ -لالت: لال رسول هللا  إِنه ِمْن أَْكَمِل اْلُمْإِمنٌَِن إٌَِماناا أَْحَسنُُهْم ُخلُماا : )-َسلهمَ َصلهى هللاُ َعلَ

.  )رواه الترمذي، وحسنه الحافظ ابن حجر(( َوأَْلَطفُُهْم بِؤَْهِلهِ 

ًَ هللاُ َعْنَها-وعن عابشة  ٌِْه َوَسلهمَ -لالت: لال رسول هللا  -َرِض ٌُْرُكْم ) :-َصلهى هللاُ َعلَ ٌُْرُكْم َخ َخ

ٌُْرُكْم أِلَْهِلًأِلَ  ٌُْرُكْم ، وفً رواٌة الحاكم لال: ))رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه األلبانً(( ْهِلِه َوأَنَا َخ َخ

ٌُْرُكْم ِللنِّساءِ  لال: لال  -رضً هللا عنه-، وعن سمرة بن جندب )رواه الحاكم، وصححه األلبانً(( َخ

ٌِْه َوَسلهمَ -رسول هللا  إِنه اْلَمْرأَةَ ُخلمت ِمْن ِضلَعٍ فَِإْن أَلَْمتََها َكَسْرتََها، فََداِرها : )-َصلهى هللاُ َعلَ

. )رواه ابن حبان، وصححه األلبانً(( تَِعْش بها

ًَ هللاُ َعْنهُ -وعن أبً هرٌرة  ٌِْه َوَسلهمَ -لال: لال رسول هللا  -َرِض اْستَْوُصوا ) :-َصلهى هللاُ َعلَ

لَعِ أَْعبَلهُ، فَِإْن َذَهْبَت تُِمٌُمهُ بِالنَِّساِء فَِإنه اْلَمْرأَ  ٍء فًِ الّضِ ًْ ةَ ُخِلمَْت ِمْن ِضلَعٍ َوإِنه أَْعَوَج َش

ًَ هللاُ -، وعن أبً هرٌرة )متفك علٌه(( َكَسْرتَهُ، َوإِْن تََرْكتَهُ لَْم ٌََزْل أَْعَوَج فَاْستَْوُصوا بِالنَِّساءِ  َرِض



ٌِْه َوَسلهمَ َصلهى هللاُ -لال: لال رسول هللا  -َعْنهُ  اَل ٌَْفَرْن ُمْإِمٌن ُمْإِمنَةا إِْن َكِرَه ِمْنَها ُخلُماا : )- َعلَ

ًَ ِمْنَها آَخرَ  ٌَْرهُ". َرِض ، ٌَْفَرن أو ٌَْفُرن أي: ٌُبؽض.  )رواه مسلم(( أََو لَاَل: "َؼ

ًَ هللاُ َعْنهُ -وعن معاوٌة بن حٌدة  ِ، َما  لال: -َرِض ٌِْه؟ لُْلُت: ٌَا َرُسوَل َّللاه َحكُّ َزْوَجِة أََحِدنَا َعلَ

ٌَْت أَِو اْكتََسْبَت، َواَل تَْضِرْب اْلَوْجهَ، َواَل تُمَبِّْح لَاَل: ) أَْن تُْطِعَمَها إَِذا َطِعْمَت، َوتَْكُسَوَها إَِذا اْكتََس

ٌْتِ  ح أي: ال تُْسِمْعَها المكروه، . ال تُمبِّ )رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه األلبانً(( َواَل تَْهُجْر إاِله فًِ اْلبَ

وال تشتمها، وال تمل: لَبهَحِن هللاُ، ونحو ذلن، وفٌه: تحرٌم ضرب الوجه.  

ًَ هللاُ َعْنهُ -وعن عمرو بن األحوص الُجَشمً  ٌِْه َوَسلهمَ -أنه سمع رسول هللا  -َرِض  -َصلهى هللاُ َعلَ

َ َوأَثْنَى ٌِْه َوَذكهَر َوَوَعَظ، ثم لال: ) فً حجة الوداع ٌمول، بعد أن َحِمَد َّللاه أاََل َواْستَْوُصوا َعلَ

 ْ ٌَْر َذِلَن، إاِله أَْن ٌَؤ ٌْباا َؼ ٌَْس تَْمِلُكوَن ِمْنُهنه َش ا فَِإنهَما ُهنه َعَواٍن ِعْنَدُكْم لَ ٌْرا تٌَِن بِفَاِحَشٍة بِالنَِّساِء َخ

حٍ، فَِإْن أََطْعنَُكْم فبََل تَْبؽُوا ُمبٌَِّنٍَة فَِإْن فَعَْلَن فَاْهُجُروُهنه فًِ اْلَمضَ  ٌَْر ُمبَّرِ اِجعِ، َواْضِربُوُهنه َضْرباا َؼ

ا َحمُُّكْم َعلَى ٌُْكْم َحمًّا، فَؤَمه ، أاََل إِنه لَُكْم َعلَى نَِسابُِكْم َحمًّا َوِلنَِسابُِكْم َعلَ ٌِْهنه َسبٌِبلا نَِسابُِكْم فبََل  َعلَ

ٌُْكْم أَْن تُْحِسنُوا ٌُوِطبَْن فُُرَشُكْم َمْن تَ  ْكَرُهوَن َواَل ٌَؤَْذنه فًِ بٌُُوتُِكْم َمْن تَْكَرُهوَن، أاََل َوإِنه َحمهُهنه َعلَ

ٌِْهنه فًِ ِكْسَوتِِهنه َوَطعَاِمِهنه  (: أَِسٌَراٌت.  َعَوانٍ . ))رواه الترمذي وابن ماجه، وحسنه األلبانً(( إِلَ

ٌْهِ -وأَكهَد  حك الضعٌفٌن "الٌتٌم والمرأة"، فً حدٌث أبً شرٌح خالد بن  -َوَسلهمَ  َصلهى هللاُ َعلَ

ًَ هللاُ َعْنهُ -عمرو الخزاعً  ٌِْه َوَسلهمَ -لال النبً -َرِض ُج َحكه : )-َصلهى هللاُ َعلَ اللهُهمه إِنًِّ أَُحّرِ

ٌِْن: َحكه اْلٌَتٌِِم، َوَحكه اْلَمْرأَةِ  ِعٌفَ ، أي: أُْلِحُك الحرَج ، وحسنه األلبانً()رواه أحمد وابن ماجه( الضه

واإلثم على َمن َضٌهع َحمهُهما. 

 وهو ِمن أوضح األدلة على ضرورة رعاٌة ضعؾ المرأة التً َخلَمَها هللاُ فً الموة دون الرجل،

ْحَمِن َمثبَلا َظله عن المشركٌن: ) -تعالى-كما لال  َر أََحُدُهْم بَِما َضَرَب ِللره َوْجُههُ ُمْسَودًّا َوإَِذا بُّشِ

ٌُْر ُمبٌِنٍ  ُ فًِ اْلِحْلٌَِة َوُهَو فًِ اْلِخَصاِم َؼ ، فهً ال (8ٔ-7ٔ)الزخرؾ:( َوُهَو َكِظٌٌم . أََوَمْن ٌُنَشهؤ

تحسن الخصومة وال تمدر على أخذ حمها، فهذا الضعؾ استوجب مزٌداا ِمن الرعاٌة والعناٌة.  



ا وزوجةا  وبنتاا وأُختاا ولَرٌبةا، ففً كل أحوالها َرؼهَب الشرُع فً  ولد اعتنى اإلسبلم بالمرأة؛ أُمًّ

ِ  أداء حمها، ٌِْه َوَسلهمَ -َجاَء َرُجٌل إِلَى َرُسوِل َّللاه ِ، َمْن أََحكُّ  -َصلهى هللاُ َعلَ فَمَاَل: ٌَا َرُسوَل َّللاه

نَ النهاِس بُِحْسِن َصَحابَتًِ؟ لَاَل: ) نَ )( لَاَل: ثُمه َمْن؟ لَاَل: أُمُّ نَ ( لَاَل: ثُمه َمْن؟ لَاَل: )أُمُّ ( لَاَل: ثُمه أُمُّ

 .  )متفك علٌه(( أَبُونَ َمْن؟ لَاَل: )

ولد نَمَل العلماء اإلجماَع على تمدٌم األم على األب فً البر، وكذلن تمدٌم َمن كان فً جهتها 

ة، والَخاُل عل ، وتُمَدهم الَجدهاُت ِمن لِبَل على َمن كان فً جهة األب، فتُمَدهم الَخالَةُ على العَمه ى العَّمِ

األم كذلن.  

ٌِْه َوَسلهمَ -وُسبل النبً  (، فُسبل: َزْوُجَها: أَيُّ النهاِس أَْعَظُم َحمًّا َعلَى اْلَمْرأَِة؟ لَاَل: )-َصلهى هللاُ َعلَ

ُجِل؟ لَاَل: ) هُ فَؤَيُّ النهاِس أَْعَظُم َحمًّا َعلَى الره ابً فً السنن الكبرى والحاكم والبزار، وحسنه )أخرجه النس( أُمُّ

. المنذري(

ًَ هللاُ َعْنَها-وعن عابشةَ  ٌْن لََها، فَؤَطعمتَُها ثبَلَث لَالَْت: ) -َرِض َ َجاَءتنً ِمْسِكٌنَةٌ تَْحِمل اْبنَت

لَها، فَاْستَطعََمتَْها اْبنَتَاَها، تَْمَراٍت، فَؤَْعَطْت ُكله َواحَدٍة ِمْنُهَما تَْمَرةا، َوَرفَعَْت إِلى فٌِها تَْمرةا لتَؤكُ 

ٌْنُهَما، فؤَْعجبنً َشؤْنها، فَذَكْرُت الهذي صنعَْت لرسوِل  فََشمهت التهْمَرةَ الهتً َكانَْت تُرٌُد أَْن تؤُْكلَها ب

، وذكره )رواه مسلم(( بَِها من النهارِ  فَمَاَل: "إنه َّللاه لَْد أَْوَجَب لََها بَِها الجنهةَ، أَو أَْعتمَها -ملسو هيلع هللا ىلص-َّللاه 

ْعفَى، وعنها لال النبً  النووي فً رٌاض الصالحٌن فً باب ُمبَلَطفَة الٌتٌم والبنات وسابر الضه

ٌِْه َوَسلهمَ - ا ِمَن ال: )-َصلهى هللاُ َعلَ ٌِْهنه ُكنه لَهُ ِستْرا ٍء، فَؤَْحَسَن إِلَ ًْ ًَ ِمَن اْلبَنَاِت بَِش ( نهارِ َمِن اْبتُِل

ٌِْه َوَسلهمَ -، وهذا ٌشمل البنت الواحدة، ولال النبً )متفك علٌه( فً أمر الصلة:  -َصلهى هللاُ َعلَ

َن، َوأَبَاَن، َوأُْختََن، َوأََخاَن، َوَمْواَلَن الهِذي ٌَِلً َذاَن؛ َحكٌّ َواِجٌب، َوَرِحٌم َمْوُصولَةٌ ) )رواه أبو ( أُمه

، فَدله على تمدٌم األخت على األخ فً الصلة؛ ومنه فرد، وحسنه األلبانً(داود، والبخاري فً األدب الم

ات والَجدهات، على ؼٌرهن ِمن األلارب الرجال.   ا ِمن الَخااَلت والعَمه ٌإخذ تمدٌم النساء عموما

أن  أفَبَْعَد ُكّلِ هذا ٌؤتً زندٌك ومنافك ٌُْظِهر النفاَق األكبر وٌُْبِطُل انتسابَه لئلسبلم؛ فٌزعم

ٌْن الرجل فً المٌراث؟!   اإلسبلم ظلم المرأة، وَضٌهَع المساواةَ الواجبة بٌنها وب



وٌرٌد إلؽاء المواعد الشرعٌة ِمن الموامة والِواَلٌة، وٌبٌح باسم الحرٌة كل الفواحش ِمن زنا 

ولواط وسحاق، وٌُلؽً تجرٌمها وٌسمونها الحرٌة الجنسٌة، وحموق المثلٌٌن، وشرعوا لهم 

؛ وما ذان إال ِلعََمى الملوب وطمس البصابر! نعوذ -رجل برجل، وامرأة بامرأة!-اج المدنً الزو

باهلل ِمن ذلن. 

أن ٌَعترض َمن ال نسبة  فِمن أْظلَِم الظلم وأَْبٌَِن الجهل وألبح المبٌح وأعظم الولاحة والجراءة:

التً ال نسبة لها إلى علم  ِلِعْلِمه إلى علوم الناس حوله، التً ال نسبة لها إلى علوم الرسل،

، وٌمدح فً حكمته، وٌظن أن الصواب واألولى أن ٌكون -ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى-رب العالمٌن علٌه 

فً  -َعزه َوَجله -وَسبََك به ِعْلُمه، أو ؼٌر ما جرى به لَلَُمه  -ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى-ؼٌر ما شرعه 

فسبحان هللا رب العالمٌن؛ تنزٌهاا لربوبٌته  اللوح المحفوظ، وأن ٌكون األمر بخبلؾ ذلن

وإلهٌته وعظمته وجبلله، عما ال ٌلٌك به ِمن ُكّلِ َما نََسبَه إلٌه الجاهلون الظالمون! 

إن الُمَجاَهَرة بهذا الكفر والنفاق، أو لبوله فً مجالس المفاوضات مع الؽرب، ومحاوالت 

ٌِْه َوَسلهمَ -ادهةٌ هلل ورسوله استجبلب ِرَضا الؽرب الكافر فً هذه األمور؛ ُمحَ  لال ، -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌَْن َوَما أُْنِزَل ِمْن لَْبِلَن ٌُِرٌُدوَن أَنْ : )-تعالى-هللا   أَلَْم تََر إِلَى الهِذٌَن ٌَْزُعُموَن أَنهُهْم آَمنُوا بَِما أُْنِزَل إِلَ

ٌَْطاُن أَْن ٌُِضلهُهْم َضبَلالا بَِعٌداا . َوإِذَا ٌَتََحاَكُموا إِلَى الطهاُؼوِت َولَْد أُِمُروا أَْن ٌَكْ  فُُروا بِِه َوٌُِرٌُد الشه

ٌَْت اْلُمنَافِِمٌَن ٌَُصدُّوَن َعْنَن ُصُدوداا . فَ  ُسوِل َرأَ ُ َوإِلَى الره ٌَْؾ إِذَا لٌَِل لَُهْم تَعَالَْوا إِلَى َما أَْنَزَل َّللاه َك

ِ إِْن أََرْدنَا إاِله إِْحَساناا َوتَْوفٌِماا . أُولَبَِن أََصابَتُْهْم ُمِصٌبَةٌ بَِما لَدهمَ  ٌِْدٌِهْم ثُمه َجاُءوَن ٌَْحِلفُوَن بِاّلِله ْت أَ

ُ َما فًِ لُلُوبِِهْم فَؤَْعِرْض َعْنُهْم َوِعْظُهْم َولُْل لَُهْم فًِ أَْنفُِسِهْم لَْوالا بَِلٌؽاا . َوَما  الهِذٌَن ٌَْعلَُم َّللاه

َ أَْرَسْلنَا  ِ َولَْو أَنهُهْم إِْذ َظلَُموا أَْنفَُسُهْم َجاُءوَن فَاْستَْؽفَُروا َّللاه ِمْن َرُسوٍل إِاله ِلٌَُطاَع بِِإْذِن َّللاه

ُموَن فِ  ا . فبََل َوَربَِّن اَل ٌُْإِمنُوَن َحتهى ٌَُحّكِ اباا َرِحٌما َ تَوه ُسوُل لََوَجُدوا َّللاه َجَر ٌَما شَ َواْستَْؽفََر لَُهُم الره

ا ٌَْت َوٌَُسلُِّموا تَْسِلٌما ا لََض ا ِممه ٌْنَُهْم ثُمه اَل ٌَِجُدوا فًِ أَْنفُِسِهْم َحَرجا -تعالى-، ولال (٘ٙ-ٓٙ)النساء: (بَ

َ َوَرُسولَهُ أُولَبَِن فًِ اأْلََذلٌَِّن ): ) ُ أَلَْؼِلبَنه أَنَا َوُرسُ ٕٓإِنه الهِذٌَن ٌَُحادُّوَن َّللاه َ ( َكتََب َّللاه ِلً إِنه َّللاه

ُسوَل ِمْن بَْعِد َما تَبٌَهَن لَهُ اْلُهَدى : )-تعالى-، ولال (ٕٔ-ٕٓ)المجادلة:( لَِويٌّ َعِزٌزٌ  َوَمْن ٌَُشالِِك الره

ا ٌَْر َسبٌِِل اْلُمْإِمنٌَِن نَُولِِّه َما تََولهى َونُْصِلِه َجَهنهَم َوَساَءْت َمِصٌرا -ولال ، (٘ٔٔ)النساء:( َوٌَتهبِْع َؼ

ُ فَؤُولَبَِن ُهُم اْلَكافُِرونَ : )-ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى . (ٗٗ)المابدة:( َوَمْن لَْم ٌَْحُكْم بَِما أَْنَزَل َّللاه



وإنكار المعلوم ِمن الدٌن بالضرورة ِمن أحكام المٌراث أو تحرٌم الفواحش أو تحرٌم زواج 

عذَر أََحٌد بتؤوٌٍل ٌتؤوله فً ذلن، فإن التؤوٌل وال ٌُ  المسلمة لؽٌر المسلم؛ كفٌر بواٌح ال خفاء فٌه،

ا فً التكفٌر باتفاق أهل العلم، ولد ٌكون فً  المخالؾ للمعلوم ِمن الدٌن بالضرورة ال ٌعد عذرا

بعض المسابل اختبلؾ فً الزمان والمكان، لكن جمهرة هذه المسابل المعروضة على ببلد 

تى َعِلَمها الخاص والعام والعالم والجاهل، اإلسبلم لٌسْت محل خبلؾ أو نزاع فً شهرتها ح

ووهللا لد امتؤلت كتب أهل العلم فً أبواب الِردهة بؤمثلة ألَّل مما ٌتكلم به زنادلة زماننا، حٌث 

ا ونفالاا، وأنهم ال دخل لهم  ٌعلنون الطعن فً المرآن جملة وفً آٌاته صراحة وولاحة، وكفرا

تفً معه عذر الجهل والتؤوٌل، وإذا َصَدر ِمن أعلى بالشرٌعة وال بمرجعٌتها؛ فهذا كله ٌن

ر فً ذلن اإلكراه.  السُّلطات والهٌبات لم ٌُتََصوه

والواجب على كل ُمْسِلٍم أن ٌُْعِلن بََراَءتَه ِمن ذلن، وإذا أصرت المجالس على إلرار الكفر َوَجَب 

ٌُْكْم فًِ اْلِكتَاِب أَْن إَِذا َسِمْعتُْم آٌَاِت َولَ : )-ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى-لال هللا  علٌه أال ٌَْمعَُد معهم، َل َعلَ ْد نَزه

ٌِْرِه إِنهُكْم إِذاا مِ  ِ ٌُْكفَُر بَِها َوٌُْستَْهَزأُ بَِها فبََل تَْمعُُدوا َمعَُهْم َحتهى ٌَُخوُضوا فًِ َحِدٌٍث َؼ َ َّللاه ثْلُُهْم إِنه َّللاه

.  (ٓٗٔ)النساء:( فًِ َجَهنهَم َجِمٌعااَجاِمُع اْلُمنَافِِمٌَن َواْلَكافِِرٌَن 

تِنَا أَْمَر ُرْشٍد ٌُعَزُّ فٌه أهُل َطاَعتِن، وٌُْهَدى فٌه أهُل َمعِصٌَتِن، وٌَُذلُّ فٌه أهُل الكفر  اللهم َهٌِّا أِلُمه

والنفاق، وٌُإَمر فٌه بالمعروؾ، وٌُْنَهى فٌه عن الُمْنَكر؛ أَْنَت َحْسبُنَا َونِْعَم الوكٌل. 

  



 ٕٓ-مبلت فً حجة الوداع تؤ

ٌن ومحور دوران الشرٌعة  األصل الجامع للّدِ

كتبه/ ٌاسر برهامً 

  الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛ 

ٌِْه َوَسلهمَ -فمول النبً  َولَْد تََرْكُت فٌُِكْم َما لَْن فً خطبته بعرفة فً حجة الوداع: ) -َصلهى هللاُ َعلَ

ِ، َوأَْنتُْم تُْسؤَلُوَن َعنًِّ؛ فََما أَْنتُْم لَابِلُوَن؟تَِضلُّوا بَ  ( لَالُوا: "نَْشَهُد ْعَدهُ إِْن اْعتََصْمتُْم بِِه: ِكتَاُب َّللاه

ٌَْت َونََصْحَت". فَمَاَل بِِإْصبَِعِه السهبهابَِة ٌَْرفَعَُها إِلَى السهَماِء َوٌَْنُكتَُها ى النهاِس: إِلَ  أَنهَن لَْد بَلهْؽَت َوأَده

اٍت. اللهُهمه اْشَهْد، اللهُهمه اْشَهدْ ) ، ٌبٌِّن األصل الجامع لهذا الدٌن ومحور )رواه مسلم((، ثبََلَث َمره

الدوران لهذه الشرٌعة: "المرآن العظٌم"، وهو سبب الهداٌة لَمن اعتصم به وتََمسهن؛ تحصل 

ْحَكمات، وهداٌة التوفٌك واإلسعاد لَمن آمن به به هداٌة البٌان؛ فمد جعل هللا آٌاته بٌَِّنَاٍت مُ 

ٌهدٌه ُسبَُل السبلم وٌخرجه ِمن الظلمات إلى النور بإذنه -َعزه َوَجله -وعمل بما فٌه؛ فإن هللا  

وٌهدٌه إلى صراٍط مستمٌٍم. 

إن مرجعٌة المرآن فً الشرع هً األساس الذي تُبنى علٌه مصادر االستدالل والتشرٌع 

ا حجة الوداع فً هذه الخطبة العظٌمة  ؤخوذة منه، فالُسنهة:األخرى؛ فهً م التً تضمنتها أٌضا

ٌِْه َوَسلهمَ -بمول النبً  ؟( لَالُوا: "نَْشَهُد أَنهَن َوأَْنتُْم تُْسؤَلُوَن َعنًِّ، فََما أَْنتُْم لَابِلُونَ : )-َصلهى هللاُ َعلَ

ٌَْت َونََصْحَت"، لد َدله  ُسوُل : )-تعالى-علٌها المرآن العظٌم؛ لال هللا لَْد بَلهْؽَت َوأَده َوَما آتَاُكُم الره

َ َوَمْن تََولهى ، ولال: )(7)الحشر:( فَُخذُوهُ َوَما نََهاُكْم َعْنهُ فَاْنتَُهوا ُسوَل فَمَْد أََطاَع َّللاه َمْن ٌُِطعِ الره

ٌِْهْم َحِفٌظاا َوالنهْجِم إَِذا َهَوى . َما َضله َصاِحبُُكْم َوَما : )-ىتعال-، ولال (8ٓ)النساء:( فََما أَْرَسْلنَاَن َعلَ

ًٌ ٌُوَحى . َعلهَمهُ َشِدٌُد اْلمَُوى . (٘-ٔ)النجم:( َؼَوى . َوَما ٌَْنِطُك َعِن اْلَهَوى . إِْن ُهَو إاِله َوْح

َ َوأَ : )-ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى-ولال  ُسوَل َوأُوِلً اأْلَْمِر ِمْنكُْم ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا أَِطٌعُوا َّللاه ِطٌعُوا الره

ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخرِ  ُسوِل إِْن ُكْنتُْم تُْإِمنُوَن بِاّلِله ِ َوالره ٍء فَُردُّوهُ إِلَى َّللاه ًْ ٌٌْر فَِإْن تَنَاَزْعتُْم فًِ َش  َذِلَن َخ



ن شرط اإلٌمان باهلل والٌوم اآلخر أن مِ -ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى-؛ فجعل  (9٘)النساء:( َوأَْحَسُن تَؤِْوٌبلا 

ٌِْه َوَسلهمَ -فً كتابه وإلى رسول هللا -َعزه َوَجله -تَُرده َمَواِرد النزاع إلى هللا    فً -َصلهى هللاُ َعلَ

ُسنهتِه.  

ُ َوَرسُ : )-ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى-ولال  ا أَْن ٌَُكوَن لَُهُم َوَما َكاَن ِلُمْإِمٍن َواَل ُمْإِمنٍَة إَِذا لََضى َّللاه ولُهُ أَْمرا

َ َوَرُسولَهُ فَمَْد َضله َضبَلالا ُمبٌِناا ؛ فوجود االختٌار (ٖٙ)األحزاب:( اْلِخٌََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم َوَمْن ٌَْعِص َّللاه

ًُّ : )-ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى-عند اإلنسان بعد بلوغ الكتاب والُسنهة له ٌنفً اإلٌمان عنه، ولال   النهبِ

َهاتُُهمْ  ًّ: "وهو أٌب لهم".  (ٙ)األحزاب:( أَْولَى بِاْلُمْإِمنٌَِن ِمْن أَْنفُِسِهْم َوأَْزَواُجهُ أُمه ، وفً لراءة أُبَ

ٌِْه َوَسلهمَ -وهذه األولوٌة للنبً  تستلزم تمدٌَم كبلِمه على كبلم كل أحد، وأمره على  -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ -د، وُحبه على حب كل أحد، وهدٌه أمر كل أحد، ونهٌه على نهً كل أح  -َصلهى هللاُ َعلَ

على هدي كل أحد.  

ٌَْن َوَما أُْنِزَل ِمْن لَْبِلَن ٌُِرٌُدوَن : )-تعالى-ولال  أَلَْم تََر إِلَى الهِذٌَن ٌَْزُعُموَن أَنهُهْم آَمنُوا بَِما أُْنِزَل إِلَ

ٌَْطاُن أَْن ٌُِضلهُهْم َضبَلالا بَِعٌداا . أَْن ٌَتََحاَكُموا إِلَى الطهاُؼوِت وَ  لَْد أُِمُروا أَْن ٌَْكفُُروا بِِه َوٌُِرٌُد الشه

ٌَْت اْلُمنَافِِمٌَن ٌَُصدُّوَن َعْنَن ُصدُ  ُسوِل َرأَ ُ َوإِلَى الره ( ودااَوإَِذا لٌَِل لَُهْم تَعَالَْوا إِلَى َما أَْنَزَل َّللاه

إلى الكتاب -المنافمٌن وأنهم ٌعرضون عن التحاكم إلى هللا والرسول ؛ فبٌَهن حاَل (ٔٙ-ٓٙ)النساء:

فبََل : )-ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى-بإرادتهم التحاكم إلى ما َخالَؾ ذلن وهو حكم الطاؼوت، لال  -والُسنهة

ٌْنَُهْم ثُمه اَل ٌَِجُدوا فًِ ُموَن فٌَِما َشَجَر بَ ٌَْت  َوَربَِّن اَل ٌُْإِمنُوَن َحتهى ٌَُحّكِ ا لََض ا ِممه أَْنفُِسِهْم َحَرجا

ا ٌِْه َوَسلهمَ -؛ فاإلٌمان واإلسبلم بتحكٌم الرسول  (٘ٙ)النساء:( َوٌَُسلُِّموا تَْسِلٌما فً كل -َصلهى هللاُ َعلَ

مواطن النزاع، فً كل مسؤلة ِمن مسابل اإلٌمان وحادثة ِمن حوادث األحكام، ومنزلة ِمن 

ٌِْه َوَسلهمَ -رة بالملب إلى النبً منازل الملوب، وهذه هً الهج ؛ "فُكلُّ مسؤلٍة طلعت -َصلهى هللاُ َعلَ

ً، وإال  علٌها شمس رسالته، وإال فالذؾ بها فً بحار الظلمات، وُكلُّ شاهٍد َعدهلَه هذا الُمَزّكِ

فعُدهه من أهل الرٌب والتهمات"، وآٌات أخرى كثٌرة ٌصعب حصرها فً إثبات مرجعٌة الُسنهة 

.-َعزه َوَجله -كتاب هللا من  



ا؛ لال هللا  وأما اإلجماع: ُسوَل ِمْن بَْعِد َما : )-تعالى-فمد َدله الكتاُب علٌه أٌضا َوَمْن ٌَُشالِِك الره

ٌَْر َسبٌِِل اْلُمْإِمنٌَِن نَُولِِّه َما تََولهى َونُْصِلِه َجَهنهَم َوَساَءْت مَ  هبِْع َؼ اتَبٌَهَن لَهُ اْلُهَدى َوٌَت ( ِصٌرا

ال تجوز  -وهو ما أجمعوا علٌه هو ِمن الحك والهدى-؛ فبٌَهن أن سبٌل المإمنٌن (٘ٔٔ)النساء:

َواْلُمْإِمنُوَن َواْلُمْإِمنَاُت بَْعُضُهْم أَْوِلٌَاُء بَْعٍض ٌَؤُْمُروَن بِاْلَمْعُروِؾ : )-تعالى-مخالفته، وكما لال 

َ َوَرُسولَهُ أُولَبَِن َسٌَْرَحُمُهُم  َوٌَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوٌُِمٌُمونَ  َكاةَ َوٌُِطٌعُوَن َّللاه بَلةَ َوٌُْإتُوَن الزه الصه

َ َعِزٌٌز َحِكٌمٌ  ُ إِنه َّللاه ا بالمعروؾ ناهٌاا (7ٔ)التوبة:( َّللاه ؛ فمجموع المإمنٌن البُده وأن ٌكون آمرا

ة فً عصٍر ِمن العصور عن المنكر، وآٌاٌت كثٌرة كلها تدل على أن ما أجمع علٌه علم اء األُمه

فهو الحك ال ِمْرٌَة فٌه. 

ا لد َدله علٌه المرآن؛ لال  والمٌاس الصحٌح: لَمَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبٌَِّنَاِت َوأَْنَزْلنَا : )-تعالى-أٌضا

الُمعتَمَدات واأللوال واألعمال  ؛ ووزن(ٕ٘)الحدٌد:( َمعَُهُم اْلِكتَاَب َواْلِمٌَزاَن ِلٌَمُوَم النهاُس بِاْلِمْسطِ 

أعظم وأخطر ِمن وزن الَمطعُومات والمشروبات وسابر أدوات المعاش، وإنما تُوَزن العمابد 

، والمعتبر فً -وهو اإلجماع-واأللوال واألعمال بما ورد فً الكتاب والُسنهة بفهم علماء األمة 

خٌر المرون. ذلن إجماع سلؾ األمة ِمن الصحابة والتابعٌن، وتابعٌهم 

َصلهى هللاُ -ولد َدله الحدٌث الشرٌؾ على بماء المرآن فً هذه األمة، وأنه ال ٌضٌع؛ ألن النبً 

ٌِْه َوَسلهمَ   ْكَر َوإِنها لَهُ : )-تعالى-تََرَكه فٌنا؛ فهً بَِشارةٌ ُموافِمة لموله -َعلَ ْلنَا الذِّ إِنها نَْحُن نَزه

. (9)الحجر:( لََحافُِظونَ 

ك هذه المرجعٌة للمرآن والسُّنة هو منهج أهل الُسنهة والجماعة، وهو ٌشمل الدوابر وتحمٌ

ل وهً التً ذكرها والسلون"،  -والعمل  -شخصٌة اإلنسان، وهً: "العمٌدة   الثبلث التً تشّكِ

ٌِْه َوَسلهمَ -النبً   -ل فً حدٌث جبرٌل؛ فاإلٌمان هو العمابد، واإلسبلم هو العم-َصلهى هللاُ َعلَ

، واإلحسان هو السلون الباطن مع هللا، ِمن اإلخبلص -أركانه العبادات، وتتمته فً المعامبلت

والمرالبة، وسابر أعمال الملوب؛ فإنها ُمتبََلِزمة، وٌترتب على ذلن السلون الظاهر مع الناس، 

، واإلحسان إلى الناس ِمن الجٌران وا-ِمن األخبلق  لمعاَملٌن كالصدق والوفاء والصلة والبِّرِ

واألصحاب؛ فإن ذلن ثمرة األحوال الباطنة.  



أعنً أن العمابد البد أن وهذه الدوابر الثبلث ال بُده فٌها ِمن الفعل والترن، واإلٌجاب والسلب؛ 

ِمن اإلٌمان باهلل والمبلبكة والكتب والرسل والٌوم اآلخر والمدر -ٌوجد فٌها العمابد اإلٌمانٌة 

وٌَُرّد علٌها  -ِمن الكفر والبدع-فصٌلها، وال بد أن تُتَرن العمابد الفاسدة بكماِلها وت -خٌر وشره

وتُْبَطل، وهدم الباطل ضروري فً إلامة الحك، والعمل البد فٌه ِمن وجود العمل الصالح، 

وترن البدع فً العبادات وترن الحرام فً المعامبلت، وأما السلون؛ فبلبد ِمن وجود عبادات 

خوؾ والرجاء، والتوكل واإلنابة واإلخبلص، والشكر والصبر والرضا، كالحب وال-الملب 

ٌْن ٌدٌه، وسابر عبادات  واالفتمار إلى هللا واالستؽناء عَمن سواه، والتضرع إلٌه واالنكسار ب

كالِكْبِر والعُْجب والفخر والخٌبلء على الناس -، كما البد ِمن معالجة أمراض الملب -الملب

العمى -الشن  . -راهٌةوالحسد والبؽضاء والك 

ٌِْه َوَسلهمَ -وِمن أَْجَمعِ ما استعاذ منه النبً   ِمن أمراض الملوب الحدٌث الجامع: -َصلهى هللاُ َعلَ

اللهُهمه إنًِّ أُعوذُ بَِن ِمَن العَْجِز، والَكَسِل، والُجْبِن، والبُْخِل، والَهَرِم، والمَْسَوِة، والؽَْفلَِة، )

ٌْلَِة، والذِّ  ماِق، والعَ ْرن، والفُُسوِق، والّشِ لهِة، والَمْسَكنَِة، وأُعوذُ بَِن ِمَن الفَْمِر، والُكْفِر، والّشِ

َمِم، والبََكِم، والُجنُوِن، والُجذاِم، والبََرِص،  ٌاِء، وأُعوذُ بَِن ِمَن الصه والنِّفاِق، والسُّْمعَِة، والّرِ

.  صححه األلبانً()رواه ابن حبان والحاكم، و( َوَسٌِّىِء األَْسمامِ 

كالكذب وخلؾ الوعد والؽدر -وكذا ترن األخبلق الفاسدة فً التعامل مع الناس وُمَحاَربَتها 

والخٌانة والفجور فً الخصومة والعموق ولطع الرحم واإلساءة إلى الجار والمعاَملٌن والبؽً 

.-والعدوان والظلم 

اب والُسنهة ولٌس على ما ٌُخاِلؾ ذلن، أو والواجب أن ٌكون هذا البناء لئلنسان مبنًٌّا على الكت

ٌختار مرجعٌات أخرى سواهما؛ فإنه ِمن أسباب الضبلل. 

واالستدالل باآلٌات المرآنٌة واألحادٌث النبوٌة فً مسابل االعتماد هو الواجب، ولٌس علم 

ربوا بالجرٌد "ُحْكِمً فً أهل الكبلم أن ٌُض: -َرِحَمهُ هللاُ -الكبلم، بل كما لال اإلمام الشافعً 

والنِّعال وٌُطاؾ بهم فً العشابر، وٌمال: هذا جزاء َمن تََرن الكتاب والُسنهة واشتؽل بعلم 

الكبلم!".  



وكذلن فً مسابل العمل ٌجب الرجوع إلى الكتاب والُسنهة ولٌس إلى ألوال الناس ولو كانوا 

مسلمون على أن َمن استبانت له "أجمع ال :-َرِحَمهُ هللاُ -األبمة الكبار؛ لال اإلمام الشافعً 

السُّنة لم ٌكن له أن ٌََدَعها لموِل أحٍد ِمن الناس".  

ٌعنً النبً -"ُكلٌّ ٌُإَخذ ِمن لَوِله وٌُترن إال صاحب هذا المبر : -َرِحَمهُ هللاُ -ولال اإلمام مالن 

ٌِْه َوَسلهمَ   ". -َصلهى هللاُ َعلَ

فَْلٌَْحَذِر الهِذٌَن ٌَُخاِلفُوَن َعْن أَْمِرِه أَْن تُِصٌبَُهْم ): -تعالى-له فً لو -َرِحَمهُ هللاُ -ولال اإلمام أحمد 

: "أتدري ما الفتنة؟! الفتنة: الشرن؛ لعله إذا ترن بعض (ٖٙ)النور:( فِتْنَةٌ أَْو ٌُِصٌبَُهْم َعَذاٌب أَِلٌمٌ 

ٌِْه َوَسلهمَ -أمره    هلن". أن ٌمع فً للبه شًء ِمن الزٌػ فٌ-َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ -"َدُعوا لولً لموِل رسول هللا  : -َرِحَمهُ هللاُ -ولال اإلمام أبو حنٌفة  ". -َصلهى هللاُ َعلَ

والتملٌد األعمى كان ِمن أكبر الجناٌات على الدٌن، التً َحالَت دون الناس ودون النصوص 

ب والدوران حول ألوال المتؤخر ٌن التً َسّموها "معتمد وفهمها، وصار التمذهب الُمتَعَّصِ

المذهب" ولو خالفت ألوال اإلمام نفسه والمحممٌن ِمن علماء مذهبه، الذٌن ٌبنون االستدالل 

صار هذا  -على الكتاب والُسنهة، بل ولو كانت مخالفة لصرٌح المرآن والُسنهة الصحٌحة 

ن المنتسبٌن إلى التمذهب سبباا فً عصور االنحطاط، ودخول البدع، بل الشرن إلى كثٌٍر مِ 

ز بعضهم االستؽاثة باألموات عند الشدابد والِمَحن،  ٌن بسبب تملٌدهم األعمى؛ فمد َجوه الّدِ

وطلب لضاء الحاجات، واتساع األرزاق! فجوزوا بناءا على كبلم المتؤخرٌن أن ٌمول 

علنا ِمن المستسمون فً صبلة االستسماء: "اللهم أَِؼثْنَا ٌا رسول هللا، اسمنا الؽٌث وال تج

المحرومٌن!".  

ز بعُضهم أنهم إذا أوشكوا على الؽرق أن ٌستؽٌثوا برسول هللا  ٌِْه َوَسلهمَ -وَجوه ؛ إذ -َصلهى هللاُ َعلَ

أنه عندهم أنفع ِمن االستؽاثة باهلل! مع أن المشركٌن كانوا إذا استؽاثوا عند الؽرق أخلصوا 

رُّ فًِ )الدعاء هلل:  ؛ فصار هذا األمر (7ٙ)اإلسراء:( اْلبَْحِر َضله َمْن تَْدُعوَن إِاله إٌِهاهُ َوإَِذا َمسهُكُم الضُّ

سبباا فً تسهٌل لبول األحكام الوضعٌة والموانٌن الُكْفِرٌهة األرضٌة التً وضعها الؽرب الكافر 



ٌْن الناس؛  بدالا ِمن شرٌعة هللا؛ إذ سهلوا ترن النصوص، وأزالوا هٌبة النص فً التحكٌم ب

حصلت الهزٌمة العسكرٌة واالحتبلل تََمكهن الؽرب ِمن فرض لوانٌنه، مع أنه عندما  فحٌن

حصل االحتبلل أٌام التتار ؼلب المسلمون التتار، وهزموا "الٌاسك" وأتباعه. 

وكذلن الجانب السلوكً والُخلُمً ٌجب الرجوع فٌه إلى النصوص؛ فمد تضمنت أكمل التزكٌة 

ط، ولٌس الرجوع إلى التصوؾ الفلسفً الؽالً المبنً على وحدة والتهذٌب دون إفراط أو تفرٌ

الوجود ومساواة الملل واألدٌان، كما ٌمول لابلهم: 

كان ُسُجوِدي فً كل ركعة!              بل ذاتً لـذاتـً صـلت ولََها 

وٌمول:  

ـِة!فــبل وجــه لـئلنـكـاِر بالـعصـبٌه        وإن َخره لؤلحجاِر فً البُّد عـاِكـؾٌ  

وٌمول:  

ا سوى ٌدي  نهاَر ُحكما ًَ َحلّتِ         وما عمَد الّزِ وإْن ُحّل باإللراِر بً فهـْ

وكذلن التصوؾ الُخرافً المبنً على الدوران حول كلمات َمن َسّموهم بالمشاٌخ واألولٌاء، 

ر؛ كالذٌن ٌعتمدون أن "الد سولً" هو والتً تضمنت أنواعاا ِمن الؽلو الفظٌع والجهل الُمَدّمِ

الذي أشار للنٌل أن ٌنحرؾ!  

ه تستؽٌث  ولما كثرت التماسٌح فً زمنه فً النٌل وخطؾ تمساح منها صبًٌّا جاءت أُمُّ

فؤرسل رجبلا ِمن أتباعه فولؾ على شاطا النٌل ولال: "ٌا معشر  بـ"إبراهٌم الدسولً!"؛

ؾ اللؽة العربٌة، وتعرؾ فصارت التماسٌح تعر-التماسٌح َمن اختطؾ منكم صبًٌّا فلٌؤِت به!" 

؛ فخرج التمساح ٌمشً مع صاحب -إبراهٌم الدسولً وتعرؾ تبلمذته، وتسمع وتطٌع له!

ٌزعمون له  -الدسولً حتى ولؾ به عنده؛ فمال له: "أَْخِرج الصبً"؛ فؤخرجه َحًٌّا ٌلعب! 

ٌضربه حتى ، ثم لال للتمساح: "ُمت اآلن!"؛ فمات ِمن ساعته دون أن -اإلحٌاء والعٌاذ باهلل



ز  ُزوا لذلن أن ٌُسؤلوا رزق األوالد، حتى َجوه بنعل! فاألولٌاء عندهم ٌُحٌون وٌمٌتون؛ وَجوه

ٌنً َعٌِّل ٌا َسٌِّد"!  بعُضهم: "اّدِ

صار هذا التصوؾ الخرافً سبباا لتدمٌر األخبلق، وسهل كذلن عند االحتبلل أن تسٌطر العادات 

ها المحتلون على النخب فً المجتمعات المسلمة، ثم الؽربٌة واألخبلق السافلة التً تخلك ب

ة وال حول وال لوة إال باهلل.    على العَامه

وال ؼرو أن جاءت أبحاث المراكز البحثٌة الؽربٌة التً تعاِلج مشكلة التدٌن وتبحث أزمة 

تدعم التصوؾ الفلسفً  -فالتدٌن مشكلة والعمل اإلسبلمً أزمة لدٌهم!-"الصحوة اإلسبلمٌة" 

لمابم على وحدة الوجود، وتنشر فكر "جبلل الدٌن الرومً"، و"ابن عربً"، و"ابن ا

الفارض"، وأمثالهم! 

وكذا التصوؾ الخرافً المابم على العودة إلى الموالد والدوران حول المبور واختراع 

الخزعببلت، كما ٌتضمن دعم الفلسفة وعلم الكبلم، وعمدت المإتمرات فً ُمُدن العالم شرلاا 

على أرضٌة واحدة هً  -ابتداءا ِمن جروزنً وانتهاءا بساحل العاج-رباا شماالا وجنوباا وؼ

التؤكٌد على مرجعٌة علم الكبلم والتملٌد األعمى والتصوؾ. 

فهل ٌفٌك أهُل الُسنهة وأبناء الدعوة السلفٌة وٌدركون الخطر، وٌتمسكون بسبب الهداٌة: 

ٌْن الناس؟!"كتاب هللا"؛ فٌتعلمونه تفصٌلًٌّا وٌمو  ا ب ا وعمبلا ودعوةا، وُحكما مون به علما

ولٌس األمُر بالتََمنًِّ؛ ولكن ما َولَر فً الملب وَصدهلَه العمل؛ فهل ِمن مشمر؟!  

  



 ٕٔ-تؤمبلت فً حجة الوداع 

ُعلُوُّ هللا على َخْلِمه 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

    الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛

ٌِْه َوَسلهمَ -ول النبً فم َوأَْنتُْم تُْسؤَلُوَن َعنًِّ؛ فً خطبته بعرفة فً حجة الوداع: ) -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌَْت َونََصْحَت. فَمَاَل بِِإْصبَِعِه السهبهابَةِ   ٌَْرفَعَُها إِلَى فََما أَْنتُْم لَابِلُوَن؟ لَالُوا: نَْشَهُد أَنهَن لَْد بَلهْؽَت َوأَده

اٍت. اِء َوٌَْنُكتَُها إِلَى النهاِس: اللهُهمه اْشَهْد، اللهُهمه اْشَهدْ السهمَ  ، فً أكبر َمجمعٍ )رواه مسلم(( ثبََلَث َمره

ًه  ٌِْه َوَسلهمَ -من البشر شهد النب ً، -وفٌهم كافة أنواع الناس  -َصلهى هللاُ َعلَ ِمن العاِلم والعاّمِ

ِ، والعََربً ًّ وِمً والَحبَشً والفَاِرسً واألعرابً والَمَدنِ ًُّ  -والرُّ ٌِْه -َرفَع النب َصلهى هللاُ َعلَ

(؛ اللهُهمه اْشَهْد، اللهُهمه اْشَهدْ إصبعه السبابة إلى السماء ونكتها إلى الناس مخاِطباا ربهه: ) -َوَسلهمَ 

وسبلمه  صلوات هللا-لٌدلنا داللة لاطعة على عمٌدة أهل اإلسبلم التً جاء بها كل الرسل 

ٌِْه -ِمن إثبات ُعلُّوِ هللا على َخْلِمه، وإثبات فَْولٌِهتِه على العَالَم؛ فإن النبً  -علٌهم َصلهى هللاُ َعلَ

رفع سبابته إلى السماء لٌستشهد ربه الذي فً السماء على الناس الذٌن هم فً  -َوَسلهمَ 

األرض، كما ٌفهم هذه اإلشارة كل عالل. 

ٌِْه السهبَلمُ -موسى ولد َعِلم فرعون أن  َولَاَل فِْرَعْوُن ٌَا )ٌمول إن إلهه فً السماء فمال:  -َعلَ

ا لَعَلًِّ أَْبلُُػ اأْلَْسبَاَب . أَْسبَاَب السهَماَواِت فَؤَطهِلَع إِلَى إِلَِه ُموَسى -ٖٙ)ؼافر:( َهاَماُن اْبِن ِلً َصْرحا

ٌِْه السهبَلمُ -، ولال موسى (7ٖ ْمَت َما أَْنَزَل َهُإاَلِء إِاله َربُّ السهَماَواِت َواأْلَْرِض لَمَْد َعلِ : )-َعلَ

. (ٕٓٔ)اإلسراء:( بََصابِرَ 

ٌِْه َوَسلهمَ -وإشارة النبً  فً حجة الوداع فً هذا الجمع الؽفٌر تدل على أن النبً  -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ - شارة المبٌنة عن ُعلُّوِ هللا على لم ٌكن ٌتحاشى فً جموع الناس اإل -َصلهى هللاُ َعلَ



بخبلؾ ما ٌَدهعٌه أهُل البَِدع الُمْنِكرون لذلن، المابلون: إن اعتماد أن  َعْرِشه فوق جمٌع َخْلِمه؛

.-تعالى هللا عن لولهم!-هللا فً السماء ُكْفٌر وتَجسٌٌم وتشبٌهٌ  

ٌِْه َوَسلهمَ -ولد كان النبً  احةا: أٌن هللا؟ كما فً صحٌح ُمْسِلم من ٌَسؤل الناس صر -َصلهى هللاُ َعلَ

ًَ هللاُ َعْنهُ -حدٌث ُمعَاِوٌَة بن الحكم السلمً  ا ِلً لِبََل  -َرِض لال: "َوَكانَْت ِلً َجاِرٌَةٌ، تَْرَعى َؼنَما

ٌُب لَْد َذَهَب بَِشاٍة ِمْن َؼنَِمَها انٌِهِة، فَاطهلَْعُت ذَاَت ٌَْوٍم، فَِإَذا الذِّ ، َوأَنَا َرُجٌل ِمْن بَنًِ آَدَم، أُُحٍد َواْلَجوه

 ِ ٌُْت َرُسوَل َّللاه َ ٌِْه َوَسلهمَ -آَسُؾ َكَما ٌَؤَْسفُوَن، لَِكنًِّ َصَكْكتَُها َصكهةا، فَؤَت فَعَظهَم َذِلَن  -َصلهى هللاُ َعلَ

ِ، أَفبََل أُْعتِمَُها؟"، لَاَل: ) ، لُْلُت: ٌَا َرُسوَل َّللاه ًه َ ابْتِنًِ بَِهاَعلَ ٌْتُهُ بَِها، فَمَاَل لََها: )( فَؤ ُ؟تَ ٌَْن َّللاه ( أَ

ِ، لَاَل: ) (؛ فلو كانت أَْعتِْمَها، فَِإنهَها ُمْإِمنَةٌ لَالَْت: فًِ السهَماِء، لَاَل: َمْن أَنَا؟ لَالَْت: أَْنَت َرُسوُل َّللاه

ا  ٌِْه َوَسلهمَ َصلهى هللاُ -؛ فكٌؾ ٌُولِع رسوُل هللا -كما ٌَزعمون!-إجابة هذا السإال ُكْفرا الجارٌةَ  - َعلَ

ةا َواِحَدة-فً الَحَرج؟! وكٌؾ ال ٌُبٌن لنا  أنه إنما لَبِل منها هذه اإلجابة ِلَضْعِؾ َعْمِلها  -ولو َمره

ٌِْه -ولِلهة ِعْلِمها؟! ونحن نتعجب؛ كٌؾ ِلُمْسِلٍم أن ٌمول هذا الكبلم عن الرسول  َصلهى هللاُ َعلَ

ٌن فً أمٍر اعتماديٍ ٌتعلك باهلل وصفاته إنما أَرسله َربُّه لٌبٌنه للناس، فبل النذٌر المب -َوَسلهمَ 

ح به ظاهُر الكتاِب ونََطمَت به الُسنهة  ٌبٌِّن طٌلة بعثته ال فً الكتاب وال فً الُسنهة بُطبلن ما َصره

وُعلُّوِه؟! -تعالى-ِمن فَْولٌِهة هللا  

ٌِْب َوالشهَهاَدِة اْلَكبٌُِر ، ولال: )(ٔ)األعلى:( َن اأْلَْعلَى)َسبِّحِ اْسَم َربِّ : -تعالى-لال هللا  َعاِلُم اْلؽَ

ًَ تَُموُر : )-تعالى-، ولال (9)الرعد:( اْلُمتَعَالِ  أَأَِمْنتُْم َمْن فًِ السهَماِء أَْن ٌَْخِسَؾ بُِكُم اأْلَْرَض فَِإَذا ِه

ٌَْؾ نَِذٌرِ . أَْم أَِمْنتُْم َمْن فًِ السهَماِء أَْن ٌُْرِسَل عَ  ٌُْكْم َحاِصباا فََستَْعلَُموَن َك ، ولال (7ٔ-ٙٔ)الملن:( لَ

ٌِْه َوَسلهمَ -النبً  -، ولال )متفك علٌه(( أاََل تَؤَْمنُونًِ َوأَنَا أَِمٌُن َمْن فًِ السهَماء؟!: )-َصلهى هللاُ َعلَ

ْحَمُن : )-تعالى-، ولال (ٓ٘)النحل:( ْإَمُرونَ ٌََخافُوَن َربهُهْم ِمْن فَْولِِهْم َوٌَْفعَلُوَن َما ٌُ : )-سبحانه الره

، وجاءت فً سبعة مواضع ِمن المرآن العظٌم.  (٘)طه:( َعلَى اْلعَْرِش اْستََوى

َصلهى -(: َعبَل َعلَى اْلعَْرِش"، ولم ٌَمُل النبً اْستََوىلال البَُخاِريُّ فً صحٌحه: "َولَاَل ُمَجاِهٌد: )

ٌِْه َوَسلهمَ  ا ِمن األٌام أنها لٌسْت على ظاهرها  -هللاُ َعلَ ةا واحدة وال ٌوما ، أو -بمعنى العُلُوّ -وال َمره

، أو ألن اآلٌات -وهو ُكْفرٌ -أنها بمعنى االستٌبلء، أو ال تعتمدوا الفولٌة؛ ألن فٌها إثبات الجهة 



ٌِْه َوَسلهمَ َصلهى -؛ بل فَسهَرها النبً -وهو ُكْفرٌ -أو التجسٌم  -وهو ُكْفرٌ -ظاهرها التحٌز   -هللاُ َعلَ

ُ فَْوَق اْلعَْرِش وأثبت الفولٌة فمال: ) )حدٌث حسن، أخرجه ابن خزٌمة والبٌهمً، وصححه األلبانً ( َوَّللاه

اللُهمه َربه السهَماَواِت ، ولال فً الحدٌث الذي رواه ُمْسِلٌم فً صحٌحه: )مولوفاا على ابن مسعود(

ٍء، فَاِلَك اْلَحّبِ َوالنهَوى، َوُمْنِزَل التهْوَراِة َوَربه اأْلَْرِض َوَربه اْلعَ  ًْ ْرِش اْلعَِظٌِم، َربهنَا َوَربه ُكّلِ َش

ُل فَ  ٍء أَْنَت آِخذٌ بِنَاِصٌَتِِه، اللُهمه أَْنَت اأْلَوه ًْ ْنِجٌِل َواْلفُْرلَاِن، أَُعوذُ بَِن ِمْن َشّرِ ُكّلِ َش ٌَْس لَْبلََن َواإْلِ لَ

ٌء، َوأَنْ  ًْ ٌَْس َش ٌء، َوأَْنَت اْلبَاِطُن فَلَ ًْ ٌَْس فَْولََن َش ٌء، َوأَْنَت الظهاِهُر فَلَ ًْ ٌَْس بَْعَدَن َش َت اآْلِخُر فَلَ

ٌء...  ًْ (. ُدونََن َش

علٌها  -وهً ُعلُوُّ هللِا على َخْلِمه وأنه بَابٌِن ِمن َخْلِمه كما أجمع علٌها السلؾ-وهذه المسؤلة 

َرِحَمهُ -، ولد استمصى كثٌر منها ابن المٌم -دون ُمبَالَؽة-تاب والُسنهة أكثر ِمن أَلؾ دلٌل من الكِ 

فً "العُلُّو". -َرِحَمهُ هللاُ -فً "الصواعك الُمْرَسلة"، والذهبً  -هللاُ  

ولَم تََزل فطرة الناس على ذلن، ورفض عمٌدة الُحلُول أو االتحاد، بل لد َكفهر هللاُ النصارى لما 

ٌِْه السهبَلمُ -التحاد، على اختبلؾ َمَذاِهبِهم فً الَمِسٌح لالو بالحلول أو ا وح المدس  -َعلَ والرُّ

ٌِْه السهبَلمُ -جبرٌل   ؛ فكٌؾ بمن ٌمول بالحلول فً جمٌع المخلولات أو االتحاد بها؟!-َعلَ

 فإن ِمن أخطر العمابد التً تُخاِلؾ عمٌدة الرسل جمٌعاا هذه العمٌدة الفاسدة ِمن أن هللا فً كل

ا من  ا ِمن الناس ٌُطِلمون العبارةَ وال ٌَمِصدون حمٌمة المعنى؛ إال أن كثٌرا مكان، رؼم أن كثٌرا

ا  المابلٌن بالحلول أو االتحاد ٌُعدون من أبمة التصوؾ الفلسفً، والذي ال ٌزال الجدُل دابرا

رٌن له، وتؤوٌلها بما لو َصحه تؤوٌلُها لََصحه  التؤوٌل ألنواع الكفار  حولَه وحوَل ِعبَارات الُمنَّظِ

كلهم! 

وهذا التصوؾ الفلسفً ٌشجعه أعداء اإلسبلم، وٌسعون إلى نشر تراثه فً العالَم: "كجبلل 

ٌل كلماتهم الفظٌعة؛ لوجد أنها ال  َل ُمتَؤَّمِ ومً، وابن عربً، وابن الفاِرض"، ولو تَؤَمه الدٌن الرُّ

إِمن!ٌمبلها عمٌل سلٌم، فضبلا عن أن ٌمبلها ُمسلٌم أو مُ  

ا عن الذات اإللهٌة:-فاسمع إلى ما ٌموله ابن الفاِرض فً التابٌة   ُمتََكلِّما



تِ                  لـهـا صـــلـواتً بـالـممـاِم أُلـٌـمـهـا  هـا لً صــلـه وأشــهـــُد فـٌــهـا أنـه

معِ فـً كـّلِ سـجــدةِ حـمٌـمـتـِه بالجـ                كـــبلنا مــَُصـّلٍ واحـٌد ســاجــٌد إلـى  

صـبلتً لؽـٌـري فً أدا كـّلِ ركـعـةِ                 وما كان لً صلهى سواَي، ولم تكْن  

وٌمول:  

وال فرَق، بل ذاتً ِلذاتً أحبهتِ          ومـا زلـُت إٌهاهـا وإٌهاَي لم تزْل  

ًه رسوالا كـنـت ِمنًِّ ُمرَسبلا   ًه اسـتـدلّـتِ وذاتـً بآٌـاتً           إلـ عـل

د  ِ الجدٌد -وٌمول فً بٌان وحدة األدٌان والتسوٌة بٌن عابد الوثن والُمَوّحِ ًّ وهو الدٌن العَالَِم

ر به الؽرب  :-الذي ٌُبَّشِ

ةِ              وإْن خــره لـؤلحـجـاِر فـً البُّدِ عـاكـٌؾ   فــبل َوْجــهَ لــئلنــكـاِر بــالـعــصـبــٌـه

كـمـا جـاَء فً األخـباِر فً ألِؾ ِحـّجةِ              النهاَر المجـوُس وما انطفْت  وإْن عـبـدَ  

ةِ               فما لصدوا ؼـٌري وإْن كاَن لصُدهـْم   ِســواَي وإْن لـْم ٌُـظِهـروا َعـمـَد نـٌــه

وٌمول: 

ّماِر عٌُن طـلٌـعةِ وفـً حـانِة الخـ                  فـبً مجـلُس األذكاِر سمُع ُمطالـعٍ  

ا سـوى ٌـدي  نهار ُحكما ًَ َحـلهتِ                    وما عمَد الّزِ وإْن ُحله باإللراِر بـً فـه

فـما باَر باإلنـجٌـِل هـٌـكـُل بـٌـعـةِ                  وإْن ناَر بالتهنزٌِل ِمحراُب مـسجــٍد  

. -والعٌاذ باهلل!-الُجبهة إال هللا!". ٌعنى نفسه "ال إله إال هللا، ما فً   وِمن ذلن لول الحبلج:



"ُسْبَحانًِ ُسْبَحانًِ، ما أعظم شؤنً!"، وؼٌر ذلن ِمن فضابح ولول أبً الٌزٌد البسطامً: 

المابلٌن بوحدة الوجود أو بالحلول، وهذه حمٌمة لول َمن ٌمول: إن هللا فً كل مكان! 

وال -فً كل مكان، بل ٌنفون عن هللا الزمان والمكان ورؼم أن األشاعرة ٌُنِكرون الموَل بؤن هللا 

لكن لما حصل التزاوج مع التصوؾ الفلسفً تََولهَدت  ،-شن أن هذا أهون ِمن المول بالحلول

ألوال الحلول واالتحاد لبعض الُمْنتَِسبٌن إلى المذهب، ومع لِلهة العلم وصعوبة األلفاظ 

ال حول وال لوة إال باهلل!والعبارات اختلط الَحابِل بالنهابِل، و 

وكل هذه العمابد الفاسدة ٌُْبِطلها اعتماد أهل اإلسبلم بؤن هللا فَوَق عرشه، بَابٌِن ِمن َخْلِمه، وإن 

َر  كان ٌجب أن ٌُصان هذا المول المبٌن عن الظنون الفاسدة واألفكار الخاطبة، التً حٌن تََصوه

م ُمَشبِّه! البعُض أنها ظاهر النصوص اتهَهموا َمن ٌمولُ   بالحّكِ بؤنه َحشوي ُمَجّسِ

هذه الظنون الكاذبة مثل َمن ٌَظن أن السماء تَْحِوٌه سبحانه! كٌؾ وهو لَد َوِسع ُكْرِسٌُّه 

فوق عرشه،  -َعزه َوَجله -السماوات واألرض، والُكْرِسً إلى جانب العرش كحلمٍة فً فبََلٍة، وهللا 

أكبر.وهو أكبر ِمن َخْلِمه جمٌعاا؛ هللا  

، أو فوق السماء المخلولة؛ ألن العرش َسْمٌؾ  وإنما معنى أن هللا فً السماء: أنه فً العُلُّوِ

لجمٌع المخلولات، فهو سماٌء لها. 

ُسْبَحانَهُ -وكذا ِمن الظنون الكاذبة أن السماء تُِملُّه أو تُِظلُّه؛ بل العَْرش َمْحُموٌل بمُدرة هللا 

المخلولون ٌحملون العرَش بإلدار هللا لهم على ذلن، فهو خالك أفعال  ، ومبلبكةُ هللاِ -َوتَعَالَى

.-ومنهم مبلبكته َحَملَة َعْرِشه-العباد وخالك لدرتهم وإرادتهم  

هذه المسؤلة نمطة فاصلة بٌن عمٌدة السلؾ وبٌن الِفَرق الُمَخاِلفة ألهل الُسنهة، ولد تكلم السلُؾ 

ا عن هذه المسؤلة  ، وَكثَُر الكبلُم فٌها عْبر الزمان؛ وال أَْسلََم وال -ّوِ واالستواءمسؤلة العُلُ -كثٌرا

أعلَم وال أحكَم ِمن طرٌمة إثبات النصوص دالةا على المعانً البلبمة بَجبَلِل هللِا تعالى وَعَظَمتِه، 

ٌء َوهُ النافٌة للتمثٌل والتشبٌه، والتحرٌؾ والتعطٌل والتكٌٌؾ؛ فاهلل ) ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش َو السهِمٌُع لَ

. (ٔٔ)الشورى:( اْلبَِصٌرُ 



  



 ٕٕ-تؤمبلت فً حجة الوداع 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

  الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛ 

ًَ هللاُ َعْنهُ -فمد لال جابر  ٌِْه َوَسلهمَ -فً سٌاق حجة النبً  -َرِض بعد ذكر خطبة ٌوم  -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌْباا. ثُمه َعَرفَة لال: "ثُ  ٌْنَُهَما َش مه أَذهَن، ثُمه أَلَاَم فََصلهى الظُّْهَر، ثُمه أَلَاَم فََصلهى اْلعَْصَر، َولَْم ٌَُصّلِ بَ

 ِ ٌِْه َوَسلهمَ -َرِكَب َرُسوُل َّللاه ُ َعلَ َحتهى أَتَى اْلَمْولَِؾ، فََجعََل بَْطَن نَالَتِِه اْلمَْصَواِء إِلَى  -َصلهى َّللاه

ٌِْه، َواْستَْمبََل اْلِمْبلَةَ، فَلَْم ٌََزْل َوالِفاا َحتهى َؼَربَْت الشه ال ٌَْن ٌََد َخَراِت، َوَجعََل َحْبَل اْلُمَشاِة بَ ْمُس" صه

 .  )رواه مسلم(

فً هذا الحدٌث الجمع بٌن الظهر والعصر، والمصر فٌهما بعََرفة، بؤذاٍن واحٍد وإلامتٌن. 

ن أم للسفر؟ لوالن للعلماء:وهل هذا الجمع والمصر للنس 

الجمهور على أنه للسهفَر؛ فعلى لولهم فإن َمن كان ُدون مسافة المصر ِمن َعَرفَة فعلٌه أن ٌُتِمه، 

وأن ٌَُصلًِّ كل صبلٍة فً ولتها. 

 -ِه َوَسلهمَ َصلهى هللاُ َعلٌَْ -أن النبً  بؤنه للنُُّسن ال للسهفَر: -َرِحَمهُ هللاُ -ومما ٌُمَّوِي لول أبً حنٌفة 

على لول -لم ٌؤمر أحداا ِمن أهل َمكهة بؤن ٌُتِمه الصبلة أو ٌصلً كل صبلة فً ولتها، وهم 

على مسافة دون مسافة المصر؛ ألنها عندهم أربعة بَُرد ونحوها، وإن كان الصحٌح  -الجمهور

ٌِْه َوَسلهمَ -أنها أٌام النبً  على ثبلثة فراسخ، وهو الصحٌح كان الطرٌك إلٌها ٌزٌد  -َصلهى هللاُ َعلَ

ًَ هللاُ َعْنهُ -فً مسافة المصر؛ لحدٌث أنٍس  ِ  -َرِض َصلهى هللاُ -فً صحٌح مسلم: )َكاَن َرُسوُل َّللاه

ٌِْه َوَسلهمَ  ٌْنِ  -ُشْعبَةُ الشهانُّ -إَِذا َخَرَج َمِسٌَرةَ ثبََلثَِة أَْمٌَاٍل أَْو ثبََلثَِة فََراِسَخ  -َعلَ ( >ٌعنً َصلهى َرْكعَتَ

لََصَر الصبلةَ<.  



ًَ هللاُ َعْنهُ -أن أَنَساا  -كما عند البٌهمً فً الُسنَن الكبرى-وفً ؼٌر ُمْسِلٍم  أجاب بهذا  -َرِض

الحدٌث لما ُسبل عن لصر الصبلة بالنسبة لَمن خرج من الكوفة إلى البصرة، وألجل الشن 

ا لََصر ال صبلة"؛ للنا: إن الحده هو وضعؾ رواٌة سعٌد بن منصور: "كان إذا خرج فرسخا

ثبلثة فراسخ، والفرسخ: ثبلثة أمٌال هاشمٌة، ومسافة المصر على ذلن: سبعة وعشرون كٌلو 

ا تمرٌباا، والمسافة بٌن َعَرفَة وَمكهة أٌام النبً  ٌِْه َوَسلهمَ -مترا كانت لبل امتداد َمكهة  -َصلهى هللاُ َعلَ

ا، أما اآلن فبل،  َصلهى -ومع ذلن فبل ٌزال لول أبً حنٌفة ألوى؛ ألن النبً نحو ثبلثٌن كٌلو مترا

ٌِْه َوَسلهمَ   -ِمن أهل البوادي حول الَحَرم وعلى طرٌك الطابؾ وؼٌرها-لم ٌؤمر أحداا  -هللاُ َعلَ

مَمن هو على مسافٍة ألل ِمن مسافة المصر ِمن َعَرفَة أن ٌُتِمه، وأن ٌَُصلًِّ كل صبلٍة فً ولتها؛ 

أن الجمع والمصر للنُُّسن؛ فٌَجمع وٌمصر كل أهِل الَمولِؾ. -شاء هللاإن -فالصحٌح  

ٌِْه َوَسلهمَ -ولم ٌَُصّلِ النبً  ها  -َصلهى هللاُ َعلَ جمعة، مع أن ٌوم عرفة كان جمعة، وإنما َصبله

ا، ولم ٌجهر فٌها بالمراءة،  وأعلََم الصحابة أنه ٌصلً الظهر بهذا أو بؽٌره، حتى َجَزم ظهرا

ًَ هللاُ َعْنهُ - جابر  وؼٌُره بذلن. -َرِض

ٌِْه َوَسلهمَ -ولم ٌكن  ٌصلً الجمعة فً السفر لط؛ فلٌس على جماعة المسافرٌن أن  -َصلهى هللاُ َعلَ

 .   ٌَُصلُّوا جمعة، إال لو حضروا الجمعة فً ِمصٍر ِمن األمصار فٌَُصلُّون تَبَعاا للناس ال استمبلالا

؛ -ال نافلة راتبة وال ؼٌرها-ة شًء بٌن الصبلتٌن المجموعتٌن أنه ال ٌُشرع صبل وفً الحدٌث:

ٌْباا"، بل صبلة نافلة بٌنهما تَْمَطُع معنى -رضً هللا عنه-لمول جابر  ٌْنَُهَما َش : "َولَْم ٌَُسبِّْح بَ

الجمع على الصحٌح، وهو لول جماهٌر أهل العلم، أما الجنازة فبل تَْمَطع على الصحٌح.  

ٌِْه َوَسلهمَ -لنبً وفً عدم إخبار ا لمجموع َمن كان معه أنه ٌجمع الظهر والعصر،  -َصلهى هللاُ َعلَ

دلٌٌل على عدم اشتراط نٌة الجمع عند اإلحرام باألُولى، كما ٌشترطه بعض أهل العلم، بل له أن 

ٌنوي بعد انمضاء األُولى طالما لم ٌطل الفصل بٌن الصبلتٌن، حتى ٌمكنه الجمع وٌتحمك معناه 

اه.و  ُمَسمه



 ِ ٌِْه َوَسلهمَ -وفً لوله: "ثُمه َرِكَب َرُسوُل َّللاه ُ َعلَ َحتهى أَتَى اْلَمْولَِؾ، فََجعََل بَْطَن نَالَتِِه  -َصلهى َّللاه

َخَراِت": دلٌٌل على استحباب الولوؾ لرب الصخرات الُمْفترشات أسفل جبل  اْلمَْصَواِء إِلَى الصه

ٌِْه َوَسلهمَ -تَكلُِّؾ النبً الرحمة، دون صعود الجبل، ل االنتمال إلى هذا المكان مع  -َصلهى هللاُ َعلَ

؛ )رواه مسلم(( َوَولَْفُت َهاُهنَا َوَعَرفَةُ ُكلَُّها َمْولِؾٌ كون َعَرفة كلها َمْولِؾ، ولد َمره علٌها ولال: )

معٍة ِمن أرض فَدله على لصد الولوؾ فً هذا المكان واستحبابه، مع جواز الولوؾ فً أي ب

َعَرفَة. 

ٌِْه َوَسلهمَ -وفً فِْعِل النبً  الولوؾ بعد الزوال، مع أنه وصل عرفة ضحىا لبل  -َصلهى هللاُ َعلَ

دلٌٌل على أن المشروع هو بدء الولوؾ بعد الزوال، وإن كان اإلجزاء بؤي لحظٍة ِمن  الزوال؛

فٌصح الولوؾ ِمن فجر ٌوم التاسع  لٌٍل أو نهاٍر ِمن ٌوم التاسع ولٌلة العاشر من ذي الحجة،

ه؛ لمول النبً  ٌِْه -إلى فجر ٌوم العاشر، فَمن أدرن لحظةا ِمن ذلن فمد َصحه َحجُّ َصلهى هللاُ َعلَ

بَلةَ َمعَنَا: )-َوَسلهمَ  َوَولََؾ َمعَنَا َحتهى ، -ٌعنً صبلة الفجر ٌوم النحر بمزدلفة- َمْن َصلهى َهِذِه الصه

هُ َولََضى تَفَثَهُ نُِفٌَض ِمْنهُ،  ا، فَمَْد تَمه َحجُّ ٌْبلا أَْو نََهارا )رواه أحمد وأبو ( َولَْد َولََؾ لَْبَل َذِلَن بِعََرفَةَ لَ

داود والنسابً، وصححه األلبانً(.  

ٌِْه َوَسلهمَ -وفً استمرار ولوفه  ْكِر والدَُّعاء دلٌٌل على أنه ٌنبؽً لكل حاج  -َصلهى هللاُ َعلَ مع الذِّ

ٌنشؽل مع نفسه بالذكر والدعاء، ولٌس الدعاء الجماعً كما ٌفعله البعض، ولو كان ال  أن

، لكن األفضل أن ٌكون اإلنسان منفرداا منشؽبلا بحاله -إن شاء هللا-ٌصل إلى درجة البدعة 

 . ا ذلٌبلا ا ربه منها، متفرؼاا متضرعاا، منكسرا ا ذنوبه، مستؽفرا وشؤنه، ُمتذكرا

ٌِْه َوَسلهمَ -الحج األعظم؛ لمول النبً  وهذا الولوؾ هو ركن )رواه ( اْلَحجُّ َعَرفَةُ ): -َصلهى هللاُ َعلَ

. أحمد وأصحاب السنن، وصححه األلبانً(

ٌِْه َوَسلهمَ -ولد بٌَهَن النبً   فضٌلة ٌوم َعَرفة فً أحادٌث كثٌرة: -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ -النبً  أفضل أٌام العَْشر التً لال عنها -وٌوم النحر-فهو  َما ِمْن أٌَهاٍم : )-َصلهى هللاُ َعلَ

ِ ِمْن َهِذِه األٌَهاِم العَْشرِ  اِلُح فٌِِهنه أََحبُّ إَِلى َّللاه ِ، َواَل الِجَهاُد فًِ العََمُل الصه (، فَمَالُوا: ٌَا َرُسوَل َّللاه



ِ؟ لَاَل : ) ، إِاله َرُجٌل َخَرَج بِنَْفِسِه َوَماِلِه فَلَْم ٌَْرِجْع ِمْن َذِلَن َواَل الِجَهاُد فًِ َسبٌِِل َّللاهِ َسبٌِِل َّللاه

ءٍ  ًْ   . )رواه البخاري والترمذي، واللفظ له(( بَِش

ًَ هللاُ َعْنهُ -وروى ابن المبارن بسنده عن أنس بن مالن  ًُّ  -َرِض ٌِْه -لال: َولََؾ النهبِ َصلهى هللاُ َعلَ

ًَ النهاسَ ، فَمَاَل: )-أي: تَْؽُرب-اَدِت الشهْمُس أَْن تإوب بِعََرفَاٍت، َوكَ  -َوَسلهمَ  (، ٌَا ببِلُل، أَْنِصِت ِل

 ِ ٌِْه َوَسلهمَ -فَمَاَم ببِلٌل، فَمال: أَْنِصتُوا ِلَرُسوِل َّللاه َمعَاِشَر ؛ فَنََصَت النهاُس، فَمال: )-َصلهى هللاُ َعلَ

َ َؼفََر ألَْهِل َعَرفَاٍت َوأَْهِل النهاِس، أَتَانًِ ِجْبِرٌُل آنِفاا، فَؤَلْ  ًَ السهبلَم، َولَاَل: إِنه َّللاه َرانًِ ِمْن َربِّ

؟ اْلَمْشعَِر، َوَضِمَن َعْنُهُم التهبِعَاتِ  ِ، َهَذا لَنَا َخاصٌّ (؛ فَمَاَم ُعَمُر ْبُن اْلَخطهاِب، فَمال: ٌَا َرُسوَل َّللاه

ًَ هللاُ َعْنهُ -(، فَمَاَل ُعَمُر َدُكْم إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمةِ َهَذا لَُكْم َوِلَمْن أَتَى بَعْ فَمَاَل: ) ِ -َرِض ٌُْر َّللاه : "َكثَُر َخ

. )أخرجه المنذري فً الترؼٌب والترهٌب، وصححه األلبانً(َوَطاَب"

ًَ هللاُ َعْنهُ -وعن أبً هرٌرة  ٌِْه َوَسلهمَ -أن رسول هللا  -َرِض َ لال: ) -َصلهى هللاُ َعلَ  ٌُبَاِهً إِنه َّللاه

ا )رواه أحمد وابن ( بِؤَْهِل َعَرفَاٍت أَْهَل السهَماِء، فٌََمُوُل لَُهْم: اْنُظُروا إِلَى ِعبَاِدي َجاُءونًِ ُشْعثاا ُؼْبرا

، والحدٌث ٌدل على استحباب أن ٌكون اإلنسان فً هٌبٍة حبان فً صحٌحه والحاكم، وصححه األلبانً(

ح رأسه، واألؼبر: الذي أصابه الؽبار، وكون اإلنسان فً متواضعٍة، فاألشعث: الذي لم ٌُ  َسّرِ

سبب ِمن أعظم أسباب المؽفرة  -َعزه َوَجله -صفة اإلحرام فً هٌبة االنكسار والتواضع هلل 

لمبلبكته.  -َعزه َوَجله -والُمبَاَهاه من هللا  

ُ َعْنُهَما-وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص  ًَ َّللاه ٌِْه َوَسلهمَ -أن النبً  -َرِض كان  -َصلهى هللاُ َعلَ

َ ٌمول: ) ٌُبَاِهً َمبَلبَِكتَهُ َعِشٌهةَ َعَرفَةَ بِؤَْهِل َعَرفَةَ، فٌََمُوُل: اْنُظُروا إِلَى ِعبَاِدي،  -َعزه َوَجله -إِنه َّللاه

ا . )رواه أحمد والطبرانً، وصححه األلبانً(( أَتَْونًِ ُشْعثاا ُؼْبرا

ًَ -وعن عابشة  ٌِْه َوَسلهمَ -أن رسول هللا  -هللاُ َعْنَها َرِض َما ِمْن ٌَْوٍم أَْكثََر ِمْن لال: ) -َصلهى هللاُ َعلَ

ُ فٌِِه َعْبداا ِمَن النهاِر ِمْن ٌَْوِم َعَرفَةَ، َوإِنههُ لٌََْدنُو، ثُمه ٌُبَاِهً بِِهُم اْلَمبَلبِ  َكةَ، فٌََمُوُل: َما أَْن ٌُْعتَِك َّللاه

(، وفً اْشَهُدوا َمبلبَِكتًِ أَنًِّ لَْد َؼفَْرُت لَُهم، وزاد رزٌن فً جاِمِعه: ))رواه مسلم(( اَلِء؟أََراَد َهإُ 

عشٌة عرفة، وهذا النزول والدنو خاص  -ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى-هذا الحدٌث دلٌل على دنو الرب 

( دلٌٌل على أهمٌة اإلخبلص، ُإاَلِء؟َما أََراَد هَ : )-ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى-بهذا الٌوم العظٌم، وفً لوله 



ا هلل  ٌرٌد مرضاة هللا ورضوانه، ال  -َعزه َوَجله -وعدم المباهاة أمام الناس؛ فٌكون العبد ُمْخِلصا

ٌرٌد الرٌاء وال السمعة. 

ُ َعْنُهَما-وعن ابن عمر  ًَ َّللاه ِ -َرِض ًّ ٌِْه َصلهى -، لال: َجاَء َرُجٌل ِمَن األَْنَصاِر إِلَى النهبِ هللاُ َعلَ

. لَاَل: ) -َوَسلهمَ  ِ، َكِلَماٌت أَْسؤَُل َعْنُهنه (. َوَجاَء َرُجٌل ِمْن ثَِمٌٍؾ، فَمَاَل: ٌَا اْجِلسْ فَمَاَل: ٌَا َرُسوَل َّللاه

. فَمَاَل  ِ، َكِلَماٌت أَْسؤَُل َعْنُهنه ٌِْه َوَسلهمَ -َرُسوَل َّللاه (. فَمَاَل يُّ َسبَمََن األَْنَصارِ : )-َصلهى هللاُ َعلَ

ِ، فَمَاَل: ) ًّ : إِنههُ َرُجٌل َؼِرٌٌب، َوإِنه ِلْلؽَِرٌِب َحمًّا؛ فَاْبَدأْ بِِه. فَؤَْلبََل َعلَى الثهمَِف إِْن ِشبَْت األَْنَصاِريُّ

ا ُكْنَت تَْسؤَُل، َوإِْن ِشبَْت َسؤَْلتَنًِ َوأُْخبِْرنَ  ا ُكْنُت (. فَمَاَل: ٌَا َرُسوَل َّللاهِ أََجْبتَُن َعمه ، بَْل أَِجْبنًِ َعمه

ْومِ أَْسؤَلَُن. لَاَل: ) ُكوعِ، َوالسُُّجوِد، َوالصهبلِة، َوالصه (. فَمَاَل: ال َوالهِذي بَعَثََن ِجبَْت تَْسؤَلُنًِ َعِن الرُّ

ٌْباا. لَاَل: ) ا َكاَن فًِ نَْفِسً َش ٌَْن، ثُمه فَِإذَا َرَكْعَت، فََضْع َرابِاْلَحّكِ، َما أَْخَطؤَْت ِممه ٌَْن َعلَى ُرْكبَتَ َحتَ

ْن َجْبَهتََن، وَ  ٌَْن أََصابِِعَن، ثُمه أَْمُكْث َحتهى ٌَؤُْخَذ ُكلُّ ُعْضٍو َمؤَْخذَهُ، َوإَِذا َسَجْدَت، فََمّكِ ْج بَ ال تَْنمُُر فَّرِ

َل النهَهاِر َوآِخَرهُ  ا، َوَصّلِ أَوه ِ، فَِإنْ نَْمرا ًه َّللاه ٌْنَُهَما؟ لَاَل: ) (. فَمَاَل: ٌَا نَبِ ٌُْت بَ ، أَنَا َصله فَؤَْنَت إِذاا ُمَصّلٍ

، ثُمه أَْلبََل َعلَى َوُصْم ِمْن ُكّلِ َشْهٍر، ثبَلَث َعْشَرةَ، َوأَْربََع َعْشَرةَ، َوَخْمَس َعْشَرةَ  ًُّ (. فَمَاَم الثهمَِف

ا ِجبَْت تَ األَْنَصاِرّيِ، فَمَاَل: ) (. فَمَاَل: ال ٌَا ْسؤَُل، َوإِْن ِشبَْت َسؤَْلتَنًِ فَؤُْخبِْرنَ إِْن ِشبَْت أَْخبَْرتَُن َعمه

ا ِجبُْت أَْسؤَلَُن. لَاَل: ) ِ، أَْخبََرنًِ َعمه ًه َّللاه ٌْتِِه؟ نَبِ ِجبَْت تَْسؤَلُنًِ َعِن اْلَحاّجِ َما لَهُ ِحٌَن ٌَْخُرُج ِمْن بَ

ٌَْرِمً اْلِجَماَر؟ َوَما لَهُ ِحٌَن ٌَْحِلُك َرأَْسهُ؟ َوَما لَهُ ِحٌَن  َوَما لَهُ ِحٌَن ٌَمُوُم بِعََرفَاٍت؟ َوَما لَهُ ِحٌنَ 

ٌِْت؟ ا َكاَن فًِ ٌَْمِضً آِخَر َطَواٍؾ بِاْلبَ ِ، َوالهِذي بَعَثََن بِاْلَحّكِ، َما أَْخَطؤَْت ِممه ًه َّللاه (. فَمَاَل: ٌَا نَبِ

ٌْباا. لَاَل: ) ٌْتِِه أَنه َراِحلَتَهُ ال تَْخُطو ُخْطَوةا إاِل ُكتَِب لَهُ بَِها  فَِإنه لَهُ ِحٌَن ٌَْخُرجُ نَْفِسً َش ِمْن بَ

 َ ٌَْنِزُل إِلَى السهَماِء  -َعزه َوَجله -َحَسنَةٌ، أَْو ُحطهْت َعْنهُ بَِها َخِطٌبَةٌ، فَِإَذا َولََؾ بِعََرفَةَ، فَِإنه َّللاه

ْنٌَا، فٌََمُوُل: اْنُظُروا إِلَى ِعبَاِدي  ا، اْشَهُدوا أَنًِّ لَْد َؼفَْرُت لَُهْم ذُنُوبَُهْم، َوإِْن َكاَن َعَدَد الدُّ ُشْعثاا ُؼْبرا

اَمِة، َوإِذَا لَْطِر السهَماِء َوَرْمِل َعاِلجٍ. َوإَِذا َرَمى اْلِجَماَر ال ٌَْدِري أََحٌد لَهُ َما لَهُ َحتهى ٌَُوفهاهُ ٌَْوَم اْلِمٌَ 

ٌِْت  َحلََك َرأَْسهُ فَلَهُ بُِكلِّ  َشْعَرٍة َسمََطْت ِمْن َرأِْسِه نُوٌر ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة، َوإَِذا لََضى آِخَر َطَوافِِه بِاْلبَ

هُ  ار والطبرانً وابن حبان فً صحٌحه، وَحسهنَه األلبانً(( َخَرَج ِمْن ذُنُوبِِه َكٌَْوِم َولََدتْهُ أُمُّ . )رواه البَزه

ُ -وعن جابر بن عبدهللا  ًَ َّللاه ٌِْه َوَسلهمَ -لال: لال رسول هللا  -َعْنُهَما َرِض "َما ِمْن  :-َصلهى هللاُ َعلَ

 ُ  َوْحَدهُ ال ُمْسِلٍم ٌَِمُؾ َعِشٌهةَ َعَرفَةَ فًِ اْلَمْولِِؾ، فٌََْستَْمبُِل اْلِمْبلَةَ بَِوْجِهِه، ثُمه ٌَمُوُل: ال إِلَهَ إِال َّللاه



ُ أََحٌد" َشِرٌَن لَهُ، لَهُ اْلُمْلُن َولَهُ الْ  ٍة، ثُمه ٌَْمَرأُ: "لُْل ُهَو َّللاه ٍء لَِدٌٌر" ِمابَةَ َمره ًْ َحْمُد َوُهَو َعلَى ُكّلِ َش

ٌَْت َعلَى إِْبَراِهٌَم َوآِل إِْبَراِهٌَم إِنه  ٍد َكَما َصله ٍة، ثُمه ٌَمُوُل: "اللهُهمه َصّلِ َعلَى ُمَحمه َن َحِمٌٌد ِمابَةَ َمره

ُ تَعَالَى: "ٌَا َمبلبَِكتًِ، َما َجَزاُء َعْبِدي َهَذا؟ َمِجٌٌد، َوَعلَى  ٍة؛ إاِل لَاَل َّللاه نَبٌِِّنَا َمعَُهْم" ِمابَةَ َمره

، َوَصلهى َعلَى نَبًٌِِّ؛ اْشَهُدوا َمبلبِكَ  ًه تًِ َسبهَحنًِ َوَهلهلَنًِ َوَكبهَرنًِ، َوَعظهَمنًِ َوَعَرفَنًِ، َوأَثْنَى َعلَ

فَْرُت لَهُ، َوَشفهْعتُهُ فًِ نَْفِسِه، َولَْو َسؤَلَنًِ َعْبِدي َهذَا لََشفهْعتُهُ فًِ أَْهِل اْلَمْولِِؾ ُكلِِّهْم" أَنًِّ لَْد ؼَ 

، ورؼم ضعؾ الحدٌث؛ إال أنً ذكرته تشجٌعاا على هذه )أخرجه ابن عساكر فً "فضل ٌوم عرفة"(

 العبادات التً ثبت أصلُها باألحادٌث الصحٌحة.  

ًَ هللاُ َعْنهُ -ابر ولول ج استدل به جماهٌر العلماء  : "فَلَْم ٌََزْل َوالِفاا َحتهى َؼَربَْت الشهْمُس":-َرِض

ا، وهو استدالل لوي؛ لوال حدٌث: ) َولَْد َولََؾ على وجوب َمّدِ الولوؾ إلى اللٌل لَمن َولََؾ نهارا

ا فَمَْد تَمه  ٌْبلا أَْو نََهارا هُ  لَْبَل َذِلَن بِعََرفَةَ لَ (؛ فهو دلٌٌل على أن أي جزٍء ِمن ٌوم َعَرفَة ولٌلة َحجُّ

ه، وهللا أعلم.  النحر ٌمؾ فٌه الحاج بعََرفَة ٌُْجِزبه وٌتم به َحجُّ

.-إن شاء هللا-ولحدٌثنا بمٌة  

  



 ٖٕ-تؤمبلت فً حجة الوداع 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛  

ًَ هللاُ َعْنهُ -ابر لال ج ٌِْه َوَسلهمَ -: "فَلَْم ٌََزْل َوالِفاا -َرِض َحتهى َؼَربَْت  -ٌعنً النبً َصلهى هللاُ َعلَ

 ِ ْفَرةُ لَِلٌبلا َحتهى َؼاَب اْلمُْرُص. َوأَْرَدَؾ أَُساَمةَ َخْلفَهُ، َوَدفََع َرُسوُل َّللاه َصلهى -الشهْمُس، َوَذَهبَْت الصُّ

ٌْهِ  َماَم؛ َحتهى إِنه َرأَْسَها لٌَُِصٌُب َمْوِرَن َرْحِلِه، َوٌَمُوُل بٌَِِدِه  -َوَسلهمَ  هللاُ َعلَ َولَْد َشنََك ِلْلمَْصَواِء الّزِ

َد، ى تَْصعَ اْلٌُْمنَى: أٌََُّها النهاُس، السهِكٌنَةَ السهِكٌنَةَ. ُكلهَما أَتَى َحْببلا ِمْن اْلِحبَاِل أَْرَخى لََها لَِلٌبلا َحته 

ٌِْن، َولَْم ٌَُسبِّْح بٌَْ   ٌْباا".َحتهى أَتَى اْلُمْزَدِلفَةَ، فََصلهى بَِها اْلَمْؽِرَب َواْلِعَشاَء بِؤََذاٍن َواِحٍد َوإِلَاَمتَ نَُهَما َش

ٌِْه َوَسلهمَ -فٌه حرص الرسول  لوله: "َوأَْرَدَؾ أَُساَمةَ َخْلفَهُ": على اصطحاب  -َصلهى هللاُ َعلَ

ُ َعْنُهَما-عه لٌتعلموا منه؛ فِمن َعَرفَة إلى مزدلفة أردؾ أسامة بن زٌد الشباب م ًَ َّللاه ، -َرِض

ُ َعْنُهَما-وِمن مزدلفة إلى منى أردؾ الفضل بن عباس  ًَ َّللاه ، وهذه مسؤلة تربوٌة عظٌمة -َرِض

َرُح َحتهى أَْبلَُػ َمْجَمَع َوإِْذ لَاَل ُموَسى ِلفَتَاهُ اَل أَبْ : )-تعالى-األهمٌة، دل المرآن علٌها؛ لال 

ًَ ُحمُباا ٌِْن أَْو أَْمِض اآلٌات، فمد اصطحب موسى فتاه ٌوشع بن نون الذي  (ٓٙ)الكهؾ:( اْلبَْحَر

وهو الذي لاد بنً إسرابٌل  -علٌهما السبلم-صار نبً بنً إسرابٌل بعد وفاة موسى وهارون 

موسى أن تكون لمإمنً بنً  لفتح بٌت الممدس وتؤسٌس الدولة المسلمة هنان التً رجى

لَالُوا ٌَا ُموَسى إِنها لَْن نَْدُخلََها أَبَداا َما َداُموا فٌَِها فَاْذَهْب أَْنَت إسرابٌل فً زمنه فلم ٌجٌبوه، بل )

، وإنما اصطحب موسى فتاه لٌتربى وٌتعلم طرٌمة (ٕٗ)المابدة:( َوَربَُّن فَمَاتبَِل إِنها َهاُهنَا لَاِعُدونَ 

ٌِْه السهبَلمُ -والخلك السلٌم والعمل الصالح، فضبلا عما ٌتعلمه ِمن الَخضر مع موسى  المٌادة  .-َعلَ

وٌنبؽً للعلماء والدعاة والمادة أن ٌهتموا بصحبة الشباب لهذا الؽرض، ولٌس لمجرد حمل 

ٌْن َمن ٌصطحبون الشباب  المتاع أو النعال أو لضاء المصالح للعلماء والمادة؛ فرٌق هابل ب

كونوا هالةا حول المابد والزعٌم وبٌن َمن ٌصطحبهم للتربٌة العملٌة والتعلٌم المباشر لٌ

َدة فضبلا عن أن  واالختبلط بهم؛ فتَعَلُّم األخبلق والسمت والهدي لن ٌكون بإلماء الدروس الُمَجره



ا، لكن ال ٌُ  -كالدراسة عبر اإلنترنت-تكون دروساا على البعد  ل الطالب علما ل أدباا فمد ٌَُحّصِ َحّصِ

ا للوالع وإدراكاا الحتٌاجات الناس وطرٌمة التعامل معهم، وحسن الرفك بهم؛  وال ُخلُماا، وال فَهما

فضبلا عن  -أن ٌفمد اإلنسان هذه الخصال-وهذا ِمن األمراض الخطٌرة التً تضر أعظم الضرر 

تمٌم.الخلل فً فهم الكثٌر ِمن المسابل لد تإدي إلى انحراٍؾ عن المنهج المس 

فبلبُده ِمن استؽبلل األسفار وأولات االنتمال، بعد الخلطة فً المسجد فً الصلوات الخمس وفً 

الجمعة وفً دروس العلم، مع دوام السإال عن الشؤن ومعرفة تفاصٌل حٌاة َمن ٌُربى، 

والمعاونة على عبلج مشاكله، والتوجٌه واإلصبلح المستمر، مع تحمل األخطاء وترن المبلمة 

لعتاب المستمر واالنتهار والتؽلٌظ، فضبلا عن الضرب والعماب البدنً.وا 

وهذه آداب لؤلب واألم، والُمعَلِّم والشٌخ، والمابد والزعٌم ،والداعٌة والعَاِلم، إذا أراد أن ٌتعلم 

ٌِْه السهبَلمُ -فموسى  ؛-َصلََواُت هللا وَسبَلُمه َعلٌَهم أجمعٌن-ِمن هدي األنبٌاء  اتِب ٌوشع لم ٌُعَ  -َعلَ

ٌِْه السهبَلمُ -بن نون  على نسٌانه إخباره بفَْمِد الحوت عند َمْجِمع البحرٌن مع أنها المهمة  -َعلَ

فَاْرتَدها َعلَى (! )لَاَل َذِلَن َما ُكنها نَْبػِ الوحٌدة التً كلفه بها ومع ذلن نَِسٌَها؛ فلم ٌَِزد على لوله: )

ا ا ِمن الٌوم التالً حتى وجدا ، مع (ٗٙ)الكهؾ:( آثَاِرِهَما لََصصا ا ولٌلة وجزءا أنهما سارا ٌوما

النهَصب بسبب ُمجاوزة المكان الذي أُِمَر به، ومع ذلن كان العفو والصفح وحسن الخلك وحسن 

الصحبة التً ٌظهر أثرها فً لٌادة األمة بالرحمة والسداد بعد ذلن. 

ٌِْه َوَسله -وفً أثناء إرداؾ الرسول  ْت بِِه ُظعٌُن الفضل بن عباس خلفه -مَ َصلهى هللاُ َعلَ ، "َمره

 ِ ؛ فََوَضَع َرُسوُل َّللاه ٌِْهنه ٌِْه َوَسلهمَ -ٌَْجِرٌَن، فََطِفَك اْلفَْضُل ٌَْنُظُر إِلَ ٌََدهُ َعلَى َوْجِه  -َصلهى هللاُ َعلَ

ّكِ اآْلَخِر ٌَْنُظُر؛ فَحَ  َل اْلفَْضُل َوْجَههُ إِلَى الّشِ ِ اْلفَْضِل، فََحوه َل َرُسوُل َّللاه ٌِْه َوَسلهمَ -وه  -َصلهى هللاُ َعلَ

ّكِ اآْلَخِر ٌَْنُظُر"، ومع أن هذا  ّكِ اآْلَخِر َعلَى َوْجِه اْلفَْضِل، ٌَْصِرُؾ َوْجَههُ ِمْن الّشِ ٌََدهُ ِمْن الّشِ

ًَ هللاُ َعْنهُ -تكرر منه   بن عند جمرة العمبة كما رواه البخاري فً صحٌحه، عن عبد هللا -َرِض

ُ َعْنُهَما-عباس  ًَ َّللاه ِ  -َرِض ٌِْه َوَسلهمَ -لال: أَْرَدَؾ َرُسوُل َّللاه اْلفَْضَل ْبَن َعبهاٍس ٌَْوَم  -َصلهى هللاُ َعلَ

 ًُّ ٌْهِ -النهْحِر َخْلفَهُ َعلَى َعُجِز َراِحلَتِِه، َوَكاَن اْلفَْضُل َرُجبلا َوِضٌباا، فََولََؾ النهبِ  -َوَسلهمَ  َصلهى هللاُ َعلَ

 ِ ٌِْه َوَسلهمَ -ِللنهاِس ٌُْفتٌِِهْم، َوأَْلبَلَِت اْمَرأَةٌ ِمْن َخثْعََم َوِضٌبَةٌ تَْستَْفتًِ َرُسوَل َّللاه فََطِفَك  -َصلهى هللاُ َعلَ



 ًُّ ٌَْها َوأَْعَجبَهُ ُحْسنَُها، فَاْلتَفََت النهبِ ٌِْه َوسَ -اْلفَْضُل ٌَْنُظُر إِلَ ٌَْها،  -لهمَ َصلهى هللاُ َعلَ َواْلفَْضُل ٌَْنُظُر إِلَ

،ِ ٌَْها، فَمَالَْت: ٌَا َرُسوَل َّللاه إِنه فَِرٌَضةَ  فَؤَْخلََؾ بٌَِِدِه، فَؤََخَذ بِذَلَِن اْلفَْضِل، فَعََدَل َوْجَههُ َعِن النهَظِر إِلَ

ا اَل  ا َكبٌِرا ٌْخا ِ فًِ اْلَحّجِ َعلَى ِعبَاِدِه أَْدَرَكْت أَبًِ َش اِحلَِة، فََهْل َّللاه ٌَْستَِطٌُع أَْن ٌَْستَِوَي َعلَى الره

(، وأخرج أحمد والترمذي عن علً بن أبً طالب أن نَعَمْ ٌَْمِضً َعْنهُ أَْن أَُحجه َعْنهُ؟ لَاَل: )

ٌِْه َوَسلهمَ -رسول هللا  ا، ثُمه أَتَى : أَْرَدَؾ اْلفَْضَل، َوَساَر َحتهى أَتَى اْلَجْمَرةَ فََرَماهَ -َصلهى هللاُ َعلَ

(، لَاَل: َواْستَْفتَتْهُ َجاِرٌَةٌ َشابهةٌ ِمْن َخثْعََم، فَمَالَْت: َهَذا اْلَمْنَحُر، َوِمناى ُكلَُّها َمْنَحرٌ اْلَمْنَحَر، فَمَاَل: )

ِ فًِ اْلَحّجِ؛ فََهْل ٌُ  ٌٌْخ َكبٌٌِر لَْد أَْفنََد، َولَْد أَْدَرَكتْهُ فَِرٌَضةُ َّللاه َي َعْنهُ؟ إِنه أَبًِ َش ْجِزُئ َعْنهُ أَْن أَُإّدِ

ي َعْن أَبٌِنِ لَاَل: ) ِ، ِلَم نَعَْم، فَؤَّدِ (، لَاَل: َولَْد لََوى ُعنَُك اْلفَْضِل، فَمَاَل لَهُ اْلعَبهاُس: ٌَا َرُسوَل َّللاه

َن؟ لَاَل: ) ٌَْت ُعنَُك اْبِن َعّمِ ٌْطَ لََو ٌُْت َشابًّا َوَشابهةا فَلَْم آَمْن الشه ٌِْهَماَرأَ -(، لم ٌزد رسول هللا اَن َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ  ِ ُعنُمه، مع بٌان الِعلهة فً ذلن؛ فما َكَهَره وال  -َصلهى هللاُ َعلَ ًّ على َصْرِؾ وجهه ولَ

َضَربَه وال شتمه، وأظن لو أن أحدنا َصِحب بعَض الشباب ففَعَل ذلن لَطَرَده َشره طردة، وفََضَحه 

ج األجٌال الفذة والمادة العظام.َشره فضٌحه! ولكنه ا  لخلك الكرٌم، والتربٌة العظٌمة التً تخّرِ

ِ وفً لوله:  ٌِْه َوَسلهمَ -"َوَدفََع َرُسوُل َّللاه َماَم؛ َحتهى إِنه  -َصلهى هللاُ َعلَ َولَْد َشنََك ِلْلمَْصَواِء الّزِ

(، ُكلهَما أَتَى أٌََُّها النهاُس، السهِكٌنَةَ السهِكٌنَةَ ٌُْمنَى: )َرأَْسَها لٌَُِصٌُب َمْوِرَن َرْحِلِه، َوٌَمُوُل بٌَِِدِه الْ 

: "َمْعنَى َشنََك: َضمه -َرِحَمهُ هللاُ -َحْببلا ِمْن اْلِحبَاِل أَْرَخى لََها لَِلٌبلا َحتهى تَْصعََد"، لال النووي 

حل ُهَو: اْلَمْوِضُع الهِذي ٌُثْنًِ الره  ْحِل إَِذا َمله َوَضٌهَك، وَمْوِرن الره ٌِْه لُدهاَم َواِسَطِة الره اِكُب ِرْجلَهُ َعلَ

َواّبِ  اِكِب بِاْلُمَشاِة َوبِؤَْصَحاِب الده ٌِْر ِمَن الره ْفِك فًِ السه ُكوِب، َوفًِ َهَذا اْستِْحبَاُب الّرِ ِمَن الرُّ

. (8ٙٔ/ 8)شرح النووي على مسلم، الضعٌفة" 

ٌْهِ -وفً أمره  ْفُك َوالطَُّمؤْنٌِنَةُ -بالسكٌنة  -َوَسلهمَ  َصلهى هللاُ َعلَ ًَ الّرِ ما أعظم هذا الخلك وهذه  -َوِه

ا فً  الرحمة، والحرص على عدم التدافع والتسابك الذي ٌؤتً على حك الضعٌؾ، خصوصا

َصلهى هللاُ -الزحام الشدٌد الذي ٌكون فً الحج وحرص كل الناس على إنهاء مناسكهم؛ فالنبً 

ٌِْه َوسَ  ج فٌه؛ وإنما تسود األمم  -لهمَ َعلَ م حك الضعٌؾ وٌَُحّرِ ا ٌُمَّدِ أعظم معلم للبشرٌة، دابما

ًَ هللاُ َعْنهُ -بذلن، ال بؤكل حمه وتضٌٌعه وإهماله، وفً الحدٌث الصحٌح أن معاوٌة  لال:  -َرِض

ٌِْه َوَسلهمَ -لال رسول هللا  ةٌ ال ٌُْمَضى: )-َصلهى هللاُ َعلَ ِعٌُؾ  ال تُمَدهُس أُمه فٌَِها بِاْلَحّكِ َوٌَؤُْخذُ الضه



ٌَْر ُمتَْعتَعٍ  ، ثم روح التراحم )رواه ابن ماجه والطبرانً واللفظ له، وصححه األلبانً(( َحمههُ ِمَن اْلمَِوّيِ َؼ

ة كما لال  ْبِر َوتََواَصْوا بِاْلَمْرَحَمِة . أُ : )-تعالى-التً ٌجب بَثُّها فً األُمه ولَبَِن َوتََواَصْوا بِالصه

ٌَْمنَةِ  ٌِْه َوَسلهمَ -، ولال النبً (8ٔ-7ٔ)البلد:( أَْصَحاُب اْلَم اْرَحُموا َمْن فًِ اأْلَْرِض : )-َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه -، ولال النبً )رواه أبو داود والترمذي، وصححه األلبانً( (ٌَْرَحْمُكْم َمْن فًِ السهَماءِ  َصلهى هللاُ َعلَ

.  )متفك علٌه(( ٌَْرَحُم اَل ٌُْرَحمُ  َمْن الَ : )-َوَسلهمَ 

ٌِْه َوَسلهمَ -وتـؤمل فً إرخاء النبً  أي تبَلًّ -لنالته الزمام ُكلهَما أَتَى َحْببلا ِمْن اْلِحبَاِل  -َصلهى هللاُ َعلَ

أَْرَخى لََها لَِلٌبلا َحتهى تَْصعََد؛ وذلن رحمة بها؛ وَمن كانت شفمته ورفمه بالحٌوان  -من الرمال

معرفة حال المشمة علٌه فٌخففها علٌه؛ كٌؾ ٌكون حاله مع البشر ومع أمته وأتباعه؟! و

والبد فً هذا ِمن إدران الوالع؛ لمعرفة ما ٌشك على الخلك وٌصعب علٌهم. 

-ووهللا إن هذه الخصال ال تنبع إال من الملب السلٌم الرإوؾ الرحٌم الذي جعل هللا رسوله 

ٌِْه َوسَ  َوَما أَْرَسْلنَاَن إِاله َرْحَمةا : )-تعالى-فً المحل األعلى من ذلن؛ لال هللا  -لهمَ َصلهى هللاُ َعلَ

. (7ٓٔ)األنبٌاء:( ِلْلعَالَِمٌنَ 

التدوا  أٌها الملون والرإساء واألمراء، ولادة الجماعات والطوابؾ؛ فٌا أٌها المادة، وٌا 

ٌِْه َوَسلهمَ -بالنبً  عوا علٌهم عندها فً إدراكه آل -َصلهى هللاُ َعلَ الم الخلك والشفمة علٌهم، ووّسِ

ع هللا علٌكم وٌلطؾ بكم، وزٌدوا فً الرحمة بالضعٌؾ والعاجز عن التعبٌر،  والُطفُوا بِِهم؛ ٌوّسِ

وتوصٌل صوته وشكواه. 

ًَ هللاُ َعْنهُ -ولوله  بِؤََذاٍن َواِحٍد  "َحتهى أَتَى اْلُمْزَدِلفَةَ، فََصلهى بَِها اْلَمْؽِرَب َواْلِعَشاءَ : -َرِض

ٌْباا"، لال النووي  ٌْنَُهَما َش ٌِْن، َولَْم ٌَُسبِّْح بَ ٌَْت -َرِحَمهُ هللاُ -َوإِلَاَمتَ ا اْلُمْزَدِلفَةُ فََمْعُروفَةٌ، ُسّمِ : "َوأَمه

اَج إَِذا أَفَاُضوا  ُب؛ أِلَنه اْلُحجه -ِمن عرفات ازدلفوا إلٌها بَِذِلَن ِمَن التهَزلُِّؾ َوااِلْزِداَلِؾ، َوُهَو التهمَرُّ

ٌِْل -أي: مضوا إلٌها وتمربوا ِمْنَها ٌَْها فًِ ُزلٍَؾ ِمَن الله ٌَْت بَِذِلَن ِلَمِجًِء النهاِس إِلَ -، َولٌَِل: ُسّمِ

ٌَْت بَِذِلَن اِلْجتَِماعِ النهاِس فٌَِها، َواْعلَْم أَنه اْلُمْزَدِلفَ -أَْي: َساَعاتٍ  ى َجْمعاا؛ ُسّمِ ةَ ُكلهَها ِمَن ، َوتَُسمه

اْلَحَرِم. 



َر اْلَمْؽِرَب إِلَى َوْلِت اْلِعَشاِء، َوٌَُكوُن َهذَا  وفٌه ِمن الفوابد: أَنه السُّنهةَ ِللدهافِعِ ِمْن َعَرفَاٍت أَْن ٌَُإّخِ

ٌْنَُهَما فًِ اْلُمْزَدِلفَِة فًِ َوْلِت اْلعِ  ٌِْه، لَِكنه التهؤِْخٌُر بِنٌِهِة اْلَجْمعِ، ثُمه ٌَْجَمُع بَ َشاِء، َوَهَذا ُمْجَمٌع َعلَ

ٌِْرِهْم، َمْذَهَب أَبًِ َحنٌِفَةَ َوَطابِفٍَة أَنههُ ٌَْجَمُع بَِسبَِب النُُّسِن، َوٌَُجوُز أِلَْهِل َمكهةَ َواْلُمْزَدِلفَِة َوِمنا  ى َوَؼ

ِحٌُح ِعْنَد أَْصَحابِنَا أَنههُ َجَمَع بَِسبَِب السهفَِر فبل ٌج ا ٌبلػ به َمَسافَةَ َوالصه وز إال لمسافٍر سفرا

ِ لَْوٌل َضِعٌٌؾ أَنههُ ٌَُجوُز اْلَجْمُع فًِ ُكّلِ َسفٍَر َوإِْن -َوُهَو َمْرَحلَتَاِن لَاِصَدتَانِ -اْلمَْصِر  ًّ ، َوِللشهافِِع

ا، َولَاَل بَْعُض أَْصَحابِنَا َهَذا اْلَجْمُع بَِسبَِب النُُّسِن َكَما لَا ُ أَْعلَُم" َكاَن لَِصٌرا )شرح َل أَبُو َحنٌِفَةَ َوَّللاه

. (87ٔ/ 8النووي على مسلم، 

ٌِْه -ولد رجحنا أن هذا الجمع هو للنُُّسن؛ فٌُشرع ألهل مكة وما حولَها؛ ألن النبً  َصلهى هللاُ َعلَ

لم ٌؤمرهم أن ٌصلوا الصبلة فً ولتها، وال أن ٌتموا صبلة العشاء. -َوَسلهمَ  

ٌْنَُهَما فًِ َوْلِت اْلَمْؽِرِب فًِ أَْرِض َعَرفَاٍت : -َمهُ هللاُ َرحِ -لال النووي  "لَاَل أَْصَحابُنَا: َولَْو َجَمَع بَ

أَْو فًِ الطهِرٌِك أَْو فًِ َمْوِضعٍ آَخَر َوَصلهى ُكله َواِحَدٍة فًِ َوْلتَِها َجاَز َجِمٌُع، َذِلَن لَِكنههُ ِخبَلُؾ 

ًُّ َوأَبُو ٌُوُسَؾ اأْلَْفَضِل، َهَذا َمْذَهبُنَ  َحابَِة َوالتهابِِعٌَن، َولَالَهُ اأْلَْوَزاِع ا، َوبِِه لَاَل َجَماَعاٌت ِمَن الصه

ٌُْرهُ ِمَن اْلُكوفٌٌَِِّن: ٌُْشتََرُط أَْن ٌَُصلٌَِّ  ُهَما َوأَْشَهُب َوفُمََهاُء أَْصَحاِب اْلَحِدٌِث، َولَاَل أَبُو َحنٌِفَةَ َوَؼ

اَل ٌَُجوُز لَْبلََها، َولَاَل َماِلٌن: اَل ٌَُجوُز أَْن ٌَُصلٌَُِّهَما لَْبَل اْلُمْزَدِلفَِة إِاله َمْن به أو بَِدابهتِه بِاْلُمْزَدِلفَِة وَ 

/ 8)شرح النووي على مسلم، عذٌر؛ فله أَْن ٌَُصلٌَُِّهَما لَْبَل اْلُمْزَدِلفَِة بَِشْرِط َكْونِِه بَْعَد َمِؽٌِب الشهفَِك( 

ٔ87)  .

ْحنَا أن ذلن  -وهللا أعلم-الصحٌح  ُت:لل ا إذا َرجه أن األصل وجوب الصبلة فً المزدلفة، خصوصا

للنسن؛ لكن إذا اشتد الزحام فهو بمنزلة العذر فً الدابة أو فً الشخص إذا خاؾ أن ٌفوت 

؛ فعند ذلن ٌَُصلًِّ المؽرب والعشاء حٌث أدركه ذلن، فٌجمع وٌمصر، -وهو نصؾ اللٌل-الولت 

ُ نَْفساا إِاله ُوْسعََهاته الفضل، لكنه معذور؛ فبل إثم علٌه، وال دم علٌه؛ ألنه )وفا ( اَل ٌَُكلُِّؾ َّللاه

. (8ٕٙ)البمرة:

ٌِْن فًِ َوْلِت فً فوابد هذا الجزء ِمن الحدٌث:  -َرِحَمهُ هللاُ -لال النووي  بَلتَ ًَ الصه "أَْن ٌَُصلِّ

ِحٌُح ِعْنَد أَْصَحابِنَا، َوبِِه لَاَل الثهانٌَِِة، بِؤََذاٍن ِلؤْلُولَى َوإِ  ٌِْن، ِلُكّلِ َواِحَدٍة إِلَاَمةٌ، َوَهَذا ُهَو الصه لَاَمتَ



. َولَالَ  ًُّ ، َوالطهَحاِويُّ اْلَحنَِف ًُّ َماِلٌن:  أَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل، َوأَبُو ثَْوٍر، َوَعْبُد اْلَمِلِن اْلَماِجُشوُن اْلَماِلِك

ُن َوٌُِمٌُم  ُ ٌَُإذِّ ًَ َّللاه ًٌّ عن عمر وابن َمْسعُوٍد َرِض ا للثانٌة، وهو َمحِك ٌْضا ُن َوٌُِمٌُم أَ ِلؤْلُولَى َوٌَُإذِّ

ِ َوأَْحَمَد لَْوٌل أَنههُ -َعْنُهَما ًّ ، َولَاَل أَبُو َحنٌِفَةَ َوأَبُو ٌُوُسَؾ: أََذاٌن َواِحٌد َوإِلَاَمةٌ َواِحَدةٌ، َوِللشهافِِع

ِ ْبِن ٌَُصلًِّ ُكله َواِحدَ  ٍد َوَساِلِم ْبِن َعْبِد َّللاه ًٌّ َعِن اْلمَاِسِم ْبِن ُمَحمه ٍة بِِإلَاَمتَِها ببَِل أََذاٍن، َوُهَو َمْحِك

 ُ ا عن ابن ُعَمَر، َوَّللاه : ٌَُصلٌِِّهَما َجِمٌعاا بِِإلَاَمٍة َواِحَدٍة، َوُهَو ٌحكى أٌضا ُعَمَر، َولَاَل الثهْوِريُّ

. (88ٔ/ 8ي على مسلم، )شرح النووأَْعلَُم" 

ٌِْه َوَسلهمَ -أن ٌفعل كما فعل النبً  والصحٌح فً ذلن: ًَ هللاُ -، كما رواه جابر -َصلهى هللاُ َعلَ َرِض

؛ أن ٌصلً بؤذان واحد وإلامتٌن، لكل واحدة إلامة.-َعْنهُ  

ٌْنَُهَما" فََمْعنَ  :-َرِحَمهُ هللاُ -لال  ا لَْولُهُ: "لَْم ٌَُسبِّْح بَ ٌْنَُهَما نَافِلَةا، َوالنهافِلَةُ تَُسمهى "َوأَمه اهُ: لَْم ٌَُصّلِ بَ

ٌِْن، َواَل ِخبَلَؾ فِ  ٌِْن اْلَمْجُموَعتَ بَلتَ ٌَْن الصه ً َهَذا، ُسْبَحةا اِلْشتَِماِلَها َعلَى التهْسبٌِحِ، فَِفٌِه اْلُمَوااَلةُ بَ

ٌَْس بَِشْرٍط؛ بَْل ُهَو ُسنهةٌ ُمْستََحبهةٌ، لَِكِن اْختَلَفُوا َهْل ُهَو َشْرٌط ِلْلَجْمعِ أَْم اَل؟  ِحٌُح ِعْنَدنَا أَنههُ لَ َوالصه

ٌْنَُهَما فًِ َوْلِت اأْلُولَى فَاْلُمَوااَلةُ َشْرٌط ببَِل خِ  ا إَِذا َجَمَع بَ بَلٍؾ" َولَاَل بَْعُض أَْصَحابِنَا: ُهَو َشْرٌط، أَمه

. (88ٔ/ 8)شرح النووي على مسلم، 

ٌِْه -أن معنى الجمع ال ٌَحصل إال بالمواالة، فإن النبً  هذه المسؤلة:والصحٌح فً  َصلهى هللاُ َعلَ

َجَمع بٌن المؽرب والعشاء، وال ٌُمال: "َجَمع" مع التفرٌك؛ ولذلن ال ٌُشرع وال ٌصح  -َوَسلهمَ 

ا-الجمع بصبلة نافلة بٌن الصبلتٌن المجموعتٌن  ا أو تؤخٌرا سٌر ، وال ٌضر الفصل الٌ-تمدٌما

. وهللا أعلم.-كما سبك بٌانه-ُعرفاا، وال تَضر صبلةُ الجنازة إذا َحَضَرت  

  



 ٕٗ-تؤمبلت فً حجة الوداع 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

  الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛ 

ًَ هللاُ َعْنهُ -فمد لال جابر  ِ -َرِض ُ -: "ثُمه اْضَطَجَع َرُسوُل َّللاه ٌِْه َوَسلهمَ َصلهى َّللاه َحتهى َطلََع  - َعلَ

ْبُح بِؤََذاٍن َوإِلَاَمٍة. ثُمه َرِكَب اْلمَْصَواَء َحتهى أَتَى الْ  َمْشعََر اْلفَْجُر، َوَصلهى اْلفَْجَر ِحٌَن تَبٌَهَن لَهُ الصُّ

َدهُ  ، فَلَْم ٌََزْل َوالِفاا َحتهى أَْسفََر ِجدًّا، فََدفََع لَْبَل اْلَحَراَم، فَاْستَْمبََل اْلِمْبلَةَ، فََدَعاهُ َوَكبهَرهُ َوَهلهلَهُ َوَوحه

. )رواه مسلم(أَْن تَْطلَُع الشهْمُس" 

فً هذا الجزء ِمن الحدٌث أن المبٌت بالمزدلفة لٌلة النحر بعد الدفع ِمن عرفة نُُسٌن ِمن مناسن 

َ ِعْنَد اْلَمْشعَِر اْلَحَرامِ فَِإَذا أَفَْضتُْم ِمْن َعَرفَاٍت فَا: )-تعالى-الحج، لال هللا  ، (98ٔ)البمرة:( ْذُكُروا َّللاه

كر ولم ٌذكره بلفظ المبٌت الذي اعتاد العلماء على استعماله؛  ولد ذكر هللا هذا النُُّسن بلفظ الذِّ

وهذا ٌبٌِّن لنا حكمة شرع هذه المناسن. 

ْكر ِذْكر الملب، والتعبٌر عنه باللسان؛ فلٌجعل ا لحاج ؼاٌته فً هذه المناسن واألصل فً الذِّ

خاصة أنه ٌبٌت فً مكان ؼٌر ُمَهٌهؤ؛ ٌنام على التراب ؛-َعزه َوَجله -حضور للبه وانكساره هلل  

والحصى، وعلى لارعة الطرٌك، دون فراش ُمعَّدٍ وال ِمَهاٍد لٌٍَِّن، مع أن أكثر الناس ٌنفرون ِمن 

نتهاء منه سرٌعاا؛ إال أنه ِمن أعظم حمابك ذلن وٌَستَصِعبُونه، وٌبحثون عن رخص المذاهب لبل

العبودٌة أن ٌنتمل اإلنسان ِمن مكاٍن إلى مكاٍن ٌنزل حٌث أُمر، وٌتحرن حٌث أُمر، حٌث َسنه 

ٌِْه َوَسلهمَ -رسول هللا  وبٌهن، وٌظهر انمٌاده وتضحٌته بعاداته ونومه وطعامه  -َصلهى هللاُ َعلَ

للعادات، وال للطعام وال الشراب والهٌبة؛ ولذا كان َمن ٌلتزم وشرابه ولباسه؛ فهو عبٌد هلل ال 

ا لشؤنه-بهذا النُُّسن العظٌم  ٌَِجُد لَذهةا  -الذي َذَكَره هللا فً كتابه ممترناا بالولوؾ بعرفة تعظٌما

 ولُرباا ال ٌجدها فً ؼٌر هذا المكان، وال ٌَِجُدها َمن َوَجد ثِمبَلا فً النزول بمزدلفة أو تََرخهصَ 

َخص ؼٌر التً َدلهت علٌها ُسنهة رسول هللا   ٌِْه َوَسلهمَ -الرُّ .-َصلهى هللاُ َعلَ



فً وصؾ هذه اللحظات وما تكتنفه ِمن  -َرِحَمهُ هللاُ -وما أحسن األبٌات التً ذكرها ابن المٌم 

: -َرِحَمهُ هللاُ -ُحّبٍ وَشوٍق؛ لال  

ـٍة فَـمَـ  بـَِن َحـاِدي الّشـَْوِق فَاْطـِو اْلَمَراِحبلَ                 ْد َحـَدا فَـَحٌهَهبلا إِْن ُكْنَت َذا ِهمه

ا َكــَوامـبِلَ                 َولـُـْل ِلـُمـنَـاِدي ُحـبّـِِهـم َوِرضــَاُهـُم   ٌْــَن أَْلـفـا َ إَِذا مـَا َدعـَا لَـبّـ

نَـظـَْرَت إِلَى اأْلَْطبَلِل ُعـْدَن َحـَوابِـبلَ                 َواَل تـَْنـُظِر اأْلَطـبَلَل ِمـن ُدونِِهم فَِإْن  

ٌِْر ُرفـْمَـةَ لــَاِعـٍد   ْوَق ٌَْكِفٌَن َحـامـبِلَ                 َواَل تَـْنتـَـِظْر بِالـسهـ َوَدْعـهُ فَـِإنه الشــه

ٌِْهم َوِسـْر َعـلـَى   اْلُهَدى َواْلفَْمِر تُْصبُِح َواِصبلَ  َطِرٌكِ                 َوُخْذ ِمْنُهـُم َزاداا إِلَـ

ْكـَرى تـُِعـٌــُدَن َعاِمبلَ                 َوأَْحـًِ بِـِذْكـَراُهـم ُسـَراَن إَِذا َونَــْت   ِرَكـابُـَن فَـالـذِّ

ـا تــَخـَـافَــنه اْلـَكـبَلَل فَمـُـْل لـََهـا   فَاْبػِ اْلَمنَاِهـبلَ  أََماُمِن ِوْرُد اْلَوْصلِ                 َوإِمه

ٌَْس اْلَمَشاِعبلَ                    َوخـُْذ لَبَساا ِمْن نُوِرِهْم ثُمه ِسْر بِـِه   فَـنُـوُرُهـُم ٌَْهـِدٌَن لَـ

ًّ َعـلَى َواِد اأْلََراَن فـَِمـْل بِــِه   َعـَسـاَن تََراُهْم فٌِِه إِْن ُكْنَت لَـابِـبلَ                   َوَحــ

ِؾ وَ  فَاْطـلُْبُهْم إَِذا ُكْنَت َساببِلَ  ( ٔ)األَِحبهةِ                  إِاله فـَِفً نُـْعـمـَاَن ِعـْنـَد ُمــعَــّرِ

ٌْلَتِهِ  َوإِاله فَِفً َجْمعٍ بِلَ
فَـَمـتَى؟ ٌَـا َوٌـَْح مـَْن َكـاَن َؼـافِـبلَ                    فَِإْن تَـفُـتْ  ( ٕ)

ًه َعـلَـى  اِت َعـْدٍن بِـمُـْربِـِهـم  َوَحـ مـَنَـاِزلُـَن اأْلُولَـى بَِهـا ُكــْنــَت نَـاِزالا               َجـنـه

َولَْفَت َعلَى اأْلَْطبَلِل تَْبِكً اْلـَمـنَـاِزالَ               َولَــِكـْن َســبَـاَن اْلَكـاِشُحـوَن أِلَْجـِل َذا  

ا َداِرَسـ  ٌْـَسْت َمنَاِزالَ               اٍت فَـمـَا بَِهـا فَـَدْعـهـَا ُرسـُـوما مـَمـٌِـٌل فَـَجـاِوْزَهــا فَـلَـ

لـَـتٌٌِل َوَكْم فـٌِهـَا ِلـَذا اْلخـُلـُِك لَاتِــبلَ               ُرُسوٌم َعفَْت ٌَْفنَى بَِها اْلَخْلُك َكـْم بَِهـا  



ِة آِهــبلَ               ــِذي َوُخْذ ٌَْمنَةا َعْنَها َعلَى اْلمـَْنَهجِ الـه  ٌْـِه سـَـَرى َوفـُْد اْلـَمَحبـه عـَلَـ

ْبِر َساعـَةا   فـَِعـنـَْد اللُّمها َذا اْلـكـَـّدِ ٌُـْصبِـُح َزابـبِلَ               َولُْل َساِعِدي ٌَا نَْفُس بِالصه

ًَ إاِله َسـاَعـةٌ ثــُمه تـَـْنـمَـِضً   َوٌُـْصبـُِح ذُو اأْلَْحَزاِن فَْرَحاَن َجاِذالَ                فـََمـا ِهـ

ٌْلَةَ النهْحِر بَْعَد : -َرِحَمهُ هللاُ -لال النووي  "فًِ َهذَا اْلفَْصِل َمَسابُِل: إِْحَداَها: أَنه اْلَمبٌَِت بُِمْزَدِلفَةَ لَ

ٌِْه، لَِكِن اْختَ  ْفعِ ِمْن َعَرفَاٍت نُُسٌن، َوَهَذا ُمْجَمٌع َعلَ لََؾ اْلعُلََماُء: َهْل ُهَو َواِجٌب أَْم ُرْكٌن أَْم ُسنهةٌ؟ الده

هُ َولَِزَمهُ َدٌم، َوالثهانًِ أَ  ِ أَنههُ َواِجٌب لَْو تََرَكهُ أَثَِم َوَصحه َحجُّ ًّ ِحٌُح ِمْن لَْولًَِ الشهافِِع نههُ ُسنهةٌ اَل َوالصه

، َولَاَل َجَماَعةٌ ِمْن أَْصَحابِنَا ُهَو ُرْكٌن اَل ٌَِصحُّ اْلَحجُّ إِثَْم فًِ تَْرِكِه َواَل ٌَِجُب فٌِِه َدٌم َولَكِ  ْن ٌُْستََحبُّ

ُد ْبُن إِْسَحاَق ْبِن  ِ َوأَبُو بَْكٍر ُمَحمه ًّ إِاله بِِه َكاْلُولُوِؾ بعرفات، لالَه ِمن أصحابنا ابن بِْنِت الشهافِِع

ِة الته  ٌَْمةَ، َولَالَهُ َخْمَسةٌ ِمْن أَبِمه ًُّ َواْلَحَسُن ُخَز ًُّ َوالنهَخِع ابِِعٌَن َوُهْم َعْلمََمةُ َواأْلَْسَوُد َوالشهْعبِ

ُ أَْعلَُم"  . (88ٔ/ 8)شرح النووي على مسلم، اْلبَْصِريُّ َوَّللاه

وهذا ٌدلنا على خطر التفرٌط فً المبٌت بمزدلفة؛ إذ ال أَلَله ِمن الوجوب، والمول بالركنٌة لوٌل 

.فٌه اجتهاد؛ فبل  ط فً هذا األمر أو نضٌعه ما استطعنا إلى ذلن سبٌبلا  ٌصح أن نُفَّرِ

وروى أبو داود والنسابً وؼٌرهم وصححه ابن حبان والدارلطنً والحاكم عن عروة بن 

ًه  ٌُْت النهبِ َ ٌِْه َوَسلهمَ -مضرس لال: أَت هللِا، َهْل ، فَمُْلُت: ٌَا َرُسوَل -أي: ُمْزَدِلفَة-بَِجْمعٍ  -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌُْت َراِحلَتًِ؛ فَمَاَل: ) بَلةَ، َولَْد َولََؾ َمعَنَا لَْبَل َذِلَن، ِلً ِمْن َحّجٍ؟ فمَْد أَْنَض َمْن َصلهى َمعَنَا َهِذِه الصه

هُ، َولََضى تَفَثَهُ  ا، فَمَْد تَمه َحجُّ ٌْبلا أَْو نََهارا ؾ، (، وَخالَؾ فً هذا الحدٌث ُمطَ َوأَفَاَض ِمْن َعَرفَةَ لَ ّرِ

، َوَمْن لَْم ٌُْدِرْن َمَع  َماِم َوالنهاِس َحتهى ٌُِفٌُضوا فَمَْد أَْدَرَن اْلَحجه فمال: "َمْن أَْدَرَن َجْمعاا َمَع اإْلِ

َماِم َوالنهاِس فَلَْم ٌُْدِرْن"  ، وأكثر أهل العلم على شذوذ هذه الرواٌة، احتج بهذا )رواه النسابً(اإْلِ

ا َمن الحدٌث َمن ٌمول بُركْ  ٌْن عرفة، واحتج به أٌضا ى بٌنه وب نٌِهة الولوؾ بمزدلفة؛ ألنه سوه

ٌمول بُسنٌِّهتِه؛ ألن ولت الولوؾ بعََرفَة ممتٌد إلى آخر لحظة ِمن لٌلة النحر، والحدٌث ٌَدل 

علٌه؛ لموله فً رواٌة: "وكان لد َولَؾ لبل ذلن بعََرفَة بلٌٍل أو نهاٍر"؛ فهو ٌمكنه أن ٌكون 

ظة ِمن اللٌل لْبل طلوع الفجر بعََرفَة وٌطلع علٌه الفجر وهو بها فلم ٌُدرن شٌباا ِمن آخر لح



ا؛ ألن  لٌلة َجْمعٍ والمبٌت بها؛ فَدله على ُسنٌِّهتِها، والصحٌح أن هذا االستدالل لٌس صحٌحا

ْبل طلوع ولو كان بعد الفجر؛ فَمن أدرن المزدلفة ل -أي مزدلفة-الحدٌث اشتََرط أن ٌدرن َجْمعاا 

الشمس فمد تم حجة ولضى تفثه، وذلن بشرط أن ٌإدي بمٌة األركان بعد ذلن كطواؾ اإلفاضة 

ٌِْه َوَسلهمَ -والسعً والحلك أو التمصٌر، وإنما سبل النبً  عن أركان الحج وهو  -َصلهى هللاُ َعلَ

بمزدلفة فلم ٌتعرض لما بعد ذلن. 

ن ٌوم عرفة إلى طلوع الشمس ِمن ٌوم فولت الولوؾ بمزدلفة ِمن بعد ؼروب الشمس مِ 

النحر، وإن كان ٌجب على ؼٌر النساء والضعفة أن ٌمدوا ولوفهم إلى الفجر؛ ألنه ُرخص لهم 

ولم ٌرخص لؽٌرهم، وحدٌث أسماء فً صحٌح مسلم أنه لما ؼاب الممر َدفَعَت فولَفَت 

ًه بمزدلفة، فولفت عند المشعر الحرام وَدَعت، ثم دفعت إلى منى، فمالت َصلهى هللاُ -: "إِنه النهبِ

ٌِْه َوَسلهمَ   ، تعنً: فً االنصراؾ عن مزدلفة باللٌل، وؼٌاب الممر -أي: للنساء-أَِذَن ِللظُّعُِن" -َعلَ

ٌكون عند نحٍو من ثلث اللٌل األخٌر أو ربعه على حسب أولات السهنَة. 

ُ َعْنُهَما-روى البخاري وؼٌره عن ابن عباس  ًَ َّللاه ًُّ -َرِض َم النهبِ ْن لَده صلى هللا علٌه -: "أنَا ِممه

ٌْلَةَ اْلُمْزَدِلفَِة فًِ َضعَفَِة أَْهِلِه"، وروى أٌضاا فً كتاب الحج فً "بَاب َمْن لَدهَم َضعَفَةَ  -وسلم لَ

ُم إَِذا َؼاَب اْلمََمُر": ٌٍْل فٌََِمفُوَن بِاْلُمْزَدِلفَِة َوٌَْدُعوَن َوٌُمَّدِ َعِن اْبِن ِشَهاٍب، لَاَل َساِلٌم: َوَكاَن  أَْهِلِه بِلَ

ِ ْبُن ُعَمَر  ُ َعْنُهَما-َعْبُد َّللاه ًَ َّللاه ُم َضعَفَةَ أَْهِلِه، فٌََِمفُوَن ِعْنَد اْلَمْشعَِر اْلَحَراِم بِاْلُمْزَدِلفَِة  -َرِض ٌُمَّدِ

َ َما بََدا لَُهْم، ثُمه ٌَْرِجعُوَن لَ  ٌٍْل، فٌََْذُكُروَن َّللاه َماُم َولَْبَل أَْن ٌَْدفََع، فَِمْنُهْم َمْن ٌَْمَدُم بِلَ ْبَل أَْن ٌَِمَؾ اإْلِ

ًَ - ِمناى ِلَصبَلِة اْلفَْجِر، َوِمْنُهْم َمْن ٌَْمَدُم بَْعَد َذِلَن، فَِإَذا لَِدُموا َرَمْوا اْلَجْمَرةَ، َوَكاَن اْبُن ُعَمرَ  َرِض

ُ َعْنُهَما ِ ٌَمُوُل: "أَْرَخَص فًِ أُ  -َّللاه ٌِْه َوَسلهمَ -ولَبَِن َرُسوُل َّللاه "، وهذا الحدٌث ٌَُدلُّ -َصلهى هللاُ َعلَ

على أنه لٌس لؽٌر هإالء االنصراؾ لْبل الفجر. 

اج ُكلِّها  ا وإناثاا-ولد َكثُر انصراؾ المجموعات من الُحجه لْبل الفجر ِمن  -َضعَفَةا وألوٌاء، ذُُكورا

ِهم، و أرى أن الرجال األلوٌاء لٌسوا معذورٌن وال ٌجوز لهم مزدلفة، تبعاا لبرامج َحّجِ

االنصراؾ لْبل الفجر، ولو تََرُكوا المجموعة؛ فبل ٌُخاؾ على هإالء الضٌاع وال العجز لَمن 

ال الذٌن ٌعملون فً المناسن  كمن ٌعملون فً -أراد اتباع الُسنهة الواجبة؛ وكذا َكثُر من العُمه



ٌِْه َوَسلهمَ -، والرسول االنصراؾ لْبل الفجر -المجازر َعاة وال للسُّمَاة  -َصلهى هللاُ َعلَ ص للرُّ لم ٌَُرّخِ

َعاة والسُّمَاة فً ترن  َص للرُّ عَفَة، وَرخه َص للنساء والضه فً االنصراؾ من مزدلفة، وإنما َرخه

َعاة باالنصراؾ ِمن م زدلفة؛ فبل ٌجوز المبٌت بمنى، وال نَعلم حدٌثاا واحداا فً اإلذن للسُّمَاة والرُّ

ر  االنصراؾ للعمال لبل الفجر؛ بل ٌُمِكنهم أن ٌبموا فً مزدلفة فً َطرفها الذي لِبَل وادي ُمَحّسِ

ومنى؛ فإذا طلع الفجر َصلّوا وانصرفوا إلى َعَمِلهم. 

ٌِْه َوَسلهمَ -"ثم اضطجع رسول هللا وفً لوله:  " دلٌٌل على أنه ال ٌشرع لٌام تلن -َصلهى هللاُ َعلَ

؛ فإن -كما ٌظنه البعض-اللٌلة، وذلن لٌتموى على أعمال ٌوم النحر، وال ٌعنً ذلن ترن الوتر 

ٌِْه َوَسلهمَ -رسول هللا   لم ٌَثبت عنه ترن الوتر أبداا فً َحَضٍر أو َسفَر. -َصلهى هللاُ َعلَ

ْبُح" فٌه:  ال بُده أن تكون بعد أن ٌتبٌن  أن صبلة الفجرولوله: "َوَصلهى اْلفَْجَر ِحٌَن تَبٌَهَن لَهُ الصُّ

الصبح؛ ولذا ٌجب الَحَذر ِمن صبلتها لبل ولتها بسبب الحسابات الخاطبة لتولٌت الفجر مع 

ل الناس، وُرْكنٌِهة الصبلة أعظم من ُرْكنٌِهة الحج كله؛ فلٌحذر المسلمون ِمن تضٌٌع الصبلة  تعجُّ

اب الطابرات التً تُْمِلع لبل الفجر وتصل بعد بصبلتها لْبل ولتها فً الحج وؼٌره، ولٌنتبه ُركه 

؛ فٌلزمهم إما أن -أو لبله بحٌث ال ٌتمكنون من صبلة الفجر لبل شروق الشمس-الشروق 

ا بركوع وسجود وفً اتجاه المبلة  وال  -ولو فً ممرات الطابرة-ٌَُصلُّوها فً الطابرة لٌاما

إلٌماء واالنحناء أو فلٌتركوا ركوب هذه ٌعبؤوا بَمن ٌمنعهم؛ فإن َعَجزوا َصلّوا لاعدٌن وبا

الطابرات وٌماطعوها، حتى تُؽٌَِّر الشركات مواعٌدها كً ال تضٌع صبلة الفجر. 

"ثُمه َرِكَب اْلمَْصَواَء َحتهى أَتَى اْلَمْشعََر اْلَحَراَم، فَاْستَْمبََل اْلِمْبلَةَ، فََدَعاهُ َوَكبهَرهُ َوَهلهلَهُ ولوله: 

َدهُ،   فَلَْم ٌََزْل َوالِفاا َحتهى أَْسفََر ِجدًّا، فََدفََع لَْبَل أَْن تَْطلَُع الشهْمُس". َوَوحه

، َوُهَو َجبٌَل َمْعُروٌؾ -ٌمصد المشعر الحرام-"َواْلُمَراُد بِِه ُهنَا: لَُزُح :-رحمه هللا-لال النووي  

ةُ اْلفُمََهاِء فِ  ً أَنه اْلَمْشعََر اْلَحَراَم ُهَو لَُزُح، َولَاَل َجَماِهٌُر فًِ اْلُمْزَدِلفَِة، َوَهذَا اْلَحِدٌُث ُحجه

ٌَِر َواْلَحِدٌِث: اْلَمْشعَُر اْلَحَراُم َجِمٌُع اْلُمْزَدِلفَِة"  ِرٌَن َوأَْهُل الّسِ / 8)شرح النووي على مسلم، اْلُمفَّسِ

ى جزٍء منه ، وجبل لَُزُح هو الجبل المجاور لمسجد المشعر الحرام الذي بنً هنان عل(89ٔ

ا إلى تجاه المبلة-وبمً منه جزء آخر على ٌسار المسجد  ٌمكن صعوده  -إذا كان اإلنسان متجها



ٌِْه -إلى اآلن، وإن ولؾ فً أي مكان من مزدلفة فمد صح ولوفه؛ لمول النبً  َصلهى هللاُ َعلَ

. )رواه مسلم(( َوَولَْفُت َهاُهنَا َوَجْمٌع ُكلَُّها َمْولِؾٌ : )-َوَسلهمَ 

ٌِْه َوَسلهمَ -وهذا الولت ولت ذكر ودعاء، وتهلٌل وتكبٌر وتوحٌد، كما فعل النبً  ، -َصلهى هللاُ َعلَ

وٌستحب أن ٌظل والفاا حتى ٌنتشر ضوء الفجر لبل طلوع الشمس وٌحصل اإلسفار جدًّا، كما 

 -ٌِْه َوَسلهمَ َصلهى هللاُ َعلَ -ذكر فً الحدٌث، وٌستحب أن ٌدفع لْبل أن تطلع الشمس؛ ألن النبً 

التً كانوا ٌمفون بها بدالا ِمن -أراد بذلن مخالفة المشركٌن، الذٌن كانوا ال ٌدفعون ِمن مزدلفة 

وكانوا ٌدفعون بعد شروق الشمس، وٌَمُولُوَن: "أَْشِرْق  -الولوؾ بعََرفَة وهذا خاص بمرٌش

ٌَْما نُِؽٌُر"  ؛ -نان، لكً ٌنفروا إلى منىٌعنون: طلعت الشمس ِمن فوق جبل ثبٌر ه-ثَبٌُِر َك

  ًُّ ٌِْه َوَسلهمَ -فخالَفَهم النب فَدفَع لبل أن تطلع الشمس. -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ -كما حرص  على مخالفة المشركٌن فً معظم المناسن، فً  -َصلهى هللاُ َعلَ

كل ما ٌختص بهم:  

فَخالَفَهم فً االعتمار فً أشهر الحج.  

: "لبٌن ال شرٌن -ٌمولون فٌها-لتلبٌة؛ فؤَهله بالتوحٌد، وكانوا ٌُِهلُّون بالشرن وَخالَفَهم فً ا

ٌِْه َوَسلهمَ -لن، إال شرٌكاا هو لن، َملَْكتَهُ وما َملَن"، وكان  ٌمرأ فً الركعتٌن فً  -َصلهى هللاُ َعلَ

ُ (، و)لُْل ٌَا أٌََُّها اْلَكافُِرونَ ُسنهة الطهَواِؾ: )  (؛ ُمَخالَفَةا للمشركٌن فً عمابدهم.  أََحدٌ  لُْل ُهَو َّللاه

ولم ٌمؾ بها إال  -وجاَوَزها إلى َعَرفَة-وَخالَفَُهم فً الولوؾ بمزدلفة؛ فلم ٌمؾ بها ٌوم َعَرفة 

بعد الدهْفعِ من َعَرفَة لٌلة النحر.  

 ولد كانوا ٌدفعون بعد شروق-وَخالَفَُهم فً الدفع ِمن مزدلفة؛ فدفع لبل شروق الشمس 

ٌِْه َوآِلِه َوَسلهمَ -؛ والنبً -الشمس لد حرص أَتَمه الحرص على أن تكون للمسلمٌن  -َصلهى هللاُ َعلَ

شخصٌتهم المستملة التً ال ٌَُشابُِهون فٌها المشركٌن فً شًٍء ِمن عباداتهم وال عاداتهم وال 

ٌِْه َوَسلهمَ -معامبلتهم، ولد لال  )رواه أحمد وأبو داود، ( بِمَْوٍم فَُهَو ِمْنُهمْ  َمْن تََشبههَ : )-َصلهى هللاُ َعلَ

. وصححه األلبانً(



أن ٌحفظ المسلمٌن ِمن كل سوٍء.  -َعزه َوَجله -نسؤل هللا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ٌعنً: َعَرفَة. (  ٔ)

ٌعنً: بمزدلفة. ( ٕ)

  



 ٕ٘-تؤمبلت فً حجة الوداع 

كتبه/ ٌاسر برهامً  

د هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛الحم 

ًَ هللاُ َعْنهُ -لال جابر   "فََدفََع لَْبَل أَْن تَْطلَُع الشهْمُس، َوأَْرَدَؾ اْلفَْضَل ْبَن َعبهاٍس، َوَكاَن :-َرِض

 ِ ا َدفََع َرُسوُل َّللاه ا؛ فَلَمه ُ -َرُجبلا َحَسَن الشهْعِر أَْبٌََض َوِسٌما ٌِْه َوَسلهمَ  َصلهى َّللاه ْت بِِه ُظعٌُن  -َعلَ َمره

 ِ ؛ فََوَضَع َرُسوُل َّللاه ٌِْهنه ٌِْه َوَسلهمَ -ٌَْجِرٌَن، فََطِفَك اْلفَْضُل ٌَْنُظُر إِلَ ُ َعلَ ٌََدهُ َعلَى َوْجِه  -َصلهى َّللاه

لَ  ّكِ اآْلَخِر ٌَْنُظُر؛ فََحوه َل اْلفَْضُل َوْجَههُ إِلَى الّشِ ِ  اْلفَْضِل، فََحوه ٌِْه َوَسلهمَ -َرُسوُل َّللاه ُ َعلَ  -َصلهى َّللاه

ّكِ اآْلَخِر ٌَْنُظُر، َحتهى أَتَى بَْطَن  ّكِ اآْلَخِر َعلَى َوْجِه اْلفَْضِل، ٌَْصِرُؾ َوْجَههُ ِمْن الّشِ ٌََدهُ ِمْن الّشِ

، ثُمه َسلََن الطهِرٌَك اْلُوْسَطى الهتًِ تَخْ  َن لَِلٌبلا ٍر، فََحره ُرُج َعلَى اْلَجْمَرِة اْلُكْبَرى، َحتهى أَتَى ُمَحّسِ

ْذِؾ، اْلَجْمَرةَ الهتًِ ِعْنَد الشهَجَرِة، فََرَماَها بَِسْبعِ َحَصٌَاٍت، ٌَُكبُِّر َمَع ُكّلِ َحَصاٍة ِمْنَها ِمثِْل َحَصى اْلخَ 

. )رواه مسلم(َرَمى ِمْن بَْطِن اْلَواِدي" 

َصلهى هللاُ -الفضل بن عباس خلفه؛ دلٌل على حرصه -ٌِْه َوَسلهمَ َصلهى هللاُ َعلَ -فً إرداؾ النبً  

ٌِْه َوَسلهمَ   ههم وٌرشدهم -َعلَ على صحبة الشباب له؛ لٌتعلموا منه، ولٌنملوا ُسنهتَه، ولٌوّجِ

وٌإدبهم وٌعلمهم. 

ٌِْه َوَسلهمَ -وفً وضع النبً  "فٌِِه : -هُ هللاُ َرِحمَ -ٌده على وجه الفضل لال النووي  -َصلهى هللاُ َعلَ

َجاِل اأْلََجانِِب، َوَهذَا َمْعنَى لَْوِلِه "وَ  ِهنه َعِن الّرِ َكاَن اْلَحثُّ َعلَى َؼّضِ اْلبََصِر َعِن اأْلَْجنَبٌِهاِت، َوَؼّضِ

ا َحَسَن الشهْعِر" ٌَْعنًِ أَنههُ بِِصفَِة َمْن تُْفتَتَُن النَِّساُء بِِه ِلُحْسنِِه.  أَْبٌََض َوِسٌما

ًه   ٌِْرِه فًِ َهذَا اْلَحِدٌِث أَنه النهبِ ٌِْه َوَسلهمَ -َوفًِ ِرَواٌَِة التِّْرِمِذّيِ َوَؼ لََوى ُعنَُك الفضل -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌُْت َشابًّا َوَشابهةا فَلَْم آَمِن الشٌطان  َن؟"؛ لَاَل: "َرأَ فمال له العباس: "لوٌت عنك بن َعّمِ

ٌِْه َوَسلهمَ -لَى أَنه َوْضعَهُ علٌهما"؛ فََهَذا ٌَُدلُّ عَ   ٌََدهُ َعلَى َوْجِه اْلفَْضِل َكاَن ِلَدْفعِ -َصلهى هللاُ َعلَ

اْلِفتْنَِة َعْنهُ َوَعْنَها.  



ا َوأَْمَكنَهُ إَِزالَتَهُ بٌَِِدِه لَِزَمهُ إَِزالَتُهُ؛ فَِإْن لَاَل بِِلَسانِِه َولَْم ٌَ  ْنَكؾه اْلَممُوُل لَهُ َوفٌِِه: أَنه َمْن َرأَى ُمْنَكرا

ُ أَْعلَُم"  ا َعلَى اللَِّساِن َوَّللاه /  8)انتهى من شرح النووي على مسلم، َوأَْمَكنَهُ بٌَِِدِه أَثَِم َما َداَم ُمْمتَِصرا

ٔ9ٓ) .

ٌِْه َوَسلهمَ -والظاهر أنه وضَع النبً   ٌده على وجه الفضل كان فً الطرٌك من -َصلهى هللاُ َعلَ

ا للنساء، وكنه عدداا ِمن النساء )ُظعٌُن ٌَْجِرٌَن(؛  مزدلفة إلى منى؛ وألن وجه الفضل كان ظاهرا

ًّ العُنُك فكان عند سإال المرأة الشابة رسوَل هللا  ٌِْه -فكانت تؽطٌته أولى، وأما لَ َصلهى هللاُ َعلَ

، أما مع تعدد عند جمرة العمبة عن الحج عن أبٌها؛ فكان األنسب لصرؾ الفتنة عنهما-َوَسلهمَ  

النساء فتؽطٌة الوجه كان أنسب. 

ٌِْه َوَسلهمَ -وأما تحرٌن النبً  ر؛ فؤلنه المكان الذي أهلن هللا  -َصلهى هللاُ َعلَ دابته فً وادي ُمَحّسِ

ٌِْه َوَسلهمَ -فٌه أصحاب الفٌل لما أرادوا هدم الكعبة عاَم َموِلده  والُسنهة فً هذه  ،-َصلهى هللاُ َعلَ

ن التً أهلن هللا فٌها الكافرٌن سرعة المرور؛ خشٌة أن ٌصٌب اإلنسان ما أصابهم، وكذا األماك

ٌِْه َوَسلهمَ -فعل النبً   اَل تَْدُخلُوا فً دٌار ثمود لما مر بها فً ؼزوة تبون، ولال: )-َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْهْم، اَل ٌُِصٌبُُكْم َعلَى َهُإاَلِء اْلُمعَذهبٌَِن إِاله أَْن تَُكونُوا بَاِكٌَن، فَِإْن  لَْم تَُكونُوا بَاِكٌَن فبََل تَْدُخلُوا َعلَ

ٌِْه(. َما أََصابَُهمْ  ( )ُمتهفٌَك َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ -والطرٌك التً سلكها النبً   فً الوصول إلى منى المسماة بالطرٌك -َصلهى هللاُ َعلَ

لتحدٌد بعد االتساع الشدٌد فً الوسطى أو طرٌك المؤزمٌن لم ٌعد ممكناا معرفتها على وجه ا

تؽٌٌر جؽرافٌة المكان وعمارته، إال أنها فً المكان المتوسط بٌن الطرق التً تخرج على 

الجمرات مباشرة؛ فٌسٌر الحاج فٌها وٌدخل منها إلى الجمرة لدر إمكانه. 

بة الكبرى التً شهدت فهً جمرة العم وأما لوله: "َحتهى أَتَى اْلَجْمَرةَ الهتًِ ِعْنَد الشهَجَرِة":

ٌِْه َوَسلهمَ -بٌعتً العمبة بٌن النبً   واألنصار، األولى والثانٌة، وهً نهاٌة ِمنى؛ -َصلهى هللاُ َعلَ

فَحدُّ ِمنى إلى منتصؾ جمرة العمبة، ولد أُزٌلت الشجرة من مبات السنٌن. 



: "َوفٌِِه: أَنه -رحمه هللا-لال النووي  ":ولوله: "فََرَماَها بَِسْبعِ َحَصٌَاٍت، ٌَُكبُِّر َمَع ُكّلِ َحَصاةٍ 

باا لَْبَل َرْمٌَِها، السُّنهةَ ِلْلَحاّجِ إَِذا َدفََع ِمْن ُمْزَدِلفَةَ فََوَصَل ِمناى أَْن ٌَْبَدأَ بَِجْمَرِة اْلعَمَبَِة، َواَل ٌَْفعَُل َشٌْ 

َوٌَُكوُن َذِلَن لَْبَل نُُزوِلِه. 

ًَ بَِسبْ  ْم عِ َحَصٌَاٍت، َوأَنه لَْدَرُهنه بِمَْدِر َحَصى اْلَخْذِؾ، َوُهَو نحو َحبهة البالبلء، َوفٌِِه: أَنه الره

ا، َواَل  ٌَُجوُز وٌنبؽً أال ٌَُكوَن أَْكبََر َواَل أَْصؽََر؛ فَِإْن َكاَن أَْكبََر أَْو أَْصؽََر أَْجَزأَهُ بَِشْرِط َكْونَِها َحَجرا

ِ َواْلُجْمُهورِ  ًّ ا اَل ٌَُسمهى  ِعْنَد الشهافِِع ٌِْر َذِلَن ِممه ِة َوَؼ ْرنٌِخِ َوالذهَهِب َواْلِفضه ًُ بِاْلُكْحِل َوالّزِ ْم الره

َزهُ أَبُو َحنٌِفَةَ بُِكّلِ َما َكاَن ِمْن أَْجَزاِء اأْلَْرِض.  ا، َوَجوه َحَجرا

َوفٌِِه أَنههُ ٌَُسنُّ التهْكبٌُِر َمَع ُكّلِ َحَصاٍة. 

ٌَْن اْلَحَصٌَاِت فٌََْرِمٌِهنه َواِحَدةا َواِحَدةا؛ فَِإْن َرَمى السهْبعَةَ َرْمٌَةا َواِحَدةا َوفٌِِه أَنههُ ٌَجِ  ُب التهْفِرٌُك بَ

اَللَِة ِلَهِذِه اْلَمْسؤَلَِة "ٌُ  ّلِ َكبُِّر َمَع كُ ُحِسَب َذِلَن ُكلُّهُ َحَصاةا َواِحَدةا ِعْنَدنَا َوِعْنَد اأْلَْكثَِرٌَن، َوَمْوِضُع الده

ٌِْه َوَسلهمَ -َحَصاٍة"؛ فََهَذا تَْصِرٌٌح بِؤَنههُ َرَمى ُكله َحَصاٍة َوْحَدَها، َمَع لَْولُهُ   فًِ -َصلهى هللاُ َعلَ

ْمًِ "ِلتَؤُْخذُوا َعنًِّ َمنَاِسَكُكْم".  اْلَحِدٌِث اآْلتًِ بَْعَد َهَذا فًِ أََحاِدٌِث الره

ٌُْث تَُكوُن ِمناى َوَعَرفَاٌت َواْلُمْزَدِلفَةُ َعْن  َوفٌِِه: أَنه السُّنهةَ أَْن ٌَِمؾَ  ْمًِ فًِ بَْطِن اْلَواِدي بَِح ِللره

ِحٌَحةُ، َولٌَِل: ٌَِمُؾ  ِحٌُح الهِذي َجاَءْت بِِه اأْلََحاِدٌُث الصه ٌَِمٌنِِه َوَمكهةُ َعْن ٌََساِرِه، َوَهَذا ُهَو الصه

ٌْفََما رَ   ُ أَْعلَُم.ُمْستَْمبَِل اْلَكْعبَِة َوَك ا َوَّللاه ى َرْمٌاا بَِما ٌَُسمهى َحَجرا ٌُْث ٌَُسمه َمى أَْجَزأَهُ بَِح

ٌَْر بِِإْجَماعِ اْلُمْسلِ  ًُ َجْمَرِة اْلعَمَبَِة اَل َؼ ْمًِ فَاْلَمْشُروُع ِمْنهُ ٌَْوَم النهْحِر َرْم ا ُحْكُم الره ِمٌَن، َوُهَو َوأَمه

ْمًِ َعَصى َولَِزَمهُ نُُسٌن بِِإْجَماِعِهْم، َوَمْذَهبُ  ٌَْس بُِرْكٍن؛ فَِإْن تََرَكهُ َحتهى فَاتَتْهُ أٌَهاُم الره نَا أَنههُ َواِجٌب لَ

هُ.  هُ، َولَاَل َماِلٌن: ٌَْفسُد َحجُّ َدٌم َوَصحه َحجُّ

.َوٌَِجُب َرْمٌَُها بَِسْبعِ َحَصٌَاٍت؛ فَلَْو بَِمٌَْت ِمْنُهنه َواِحَدةٌ لَْم تَْكِفِه السِّ   تُّ



ا لَْولُهُ: "فََرَماَها بَِسْبعِ َحَصٌَاٍت ٌَُكبُِّر َمَع ُكّلِ َحَصاٍة ِمْنَها >مثل< َحَصى اْلَخْذِؾ"، فإثبات  َوأَمه

/ 8)انتهى كبلمه باختصار وتصرؾ ٌسٌر ِمن شرح النووي على مسلم، لفظة "مثل" َرَواهُ بَْعُض ُرَواِة ُمْسِلٍم" 

ٔ9ٔ) .

ًَ هللاُ َعْنهُ -فً رمٌه حدٌث ابن عباس  وٌنبؽً أن ٌستحضر العبد ٌَْطاَن تَْرُجُموِن، -َرِض : "الشه

هبِعُوَن"  ل الشٌطان إلى حجر )رواه البٌهمً، وهو َحَسن(َوِملهةَ أَبٌُِكْم تَت ، وذلن الرمً لٌس لتَحوُّ

بالتزامه المرمى كما ٌظنه الجهال؛ بل ألن الُمتهبِع للشرع ٌُِذلُّ الشٌطاَن، وٌَطرده عن نفسه 

بشرع هللا. 

الطرد واإلبعاد واإلهانة واإلذالل، وهذا هو الممصود منه، ولد سبك بٌان ومعنى الرجم: 

فضله، وأن كل حصاة منها تكفر كبٌرة من الكبابر. 

والتكبٌر فً هذا الموضع استعانة باهلل الكبٌر على كٌد الشٌطان الحمٌر، وعلى كل َمن كان ِمن 

األكبر ِمن كل -ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى-د صؽره وحمارته بالنسبة لعظمة هللا واستشعار العب  أعوانه،

شًء، وأنه إنما اختاره هللا الكبٌر األكبر لكً ٌؤتً لهذا المكان دون ؼٌره ِمن الناس الذٌن 

وبذكره، -َعزه َوَجله -حرموا ِمن هذا النسن؛ فٌعلم العبد أن شرفه إنما هو بامتثاله أمر هللا  

ٌِْه َوَسلهمَ -ام شرعه، واتباع ُسنهة رسوله والتز  .-َصلهى هللاُ َعلَ

والمسلم حٌن ٌفكر فً معانً االستسبلم فً المناسن كلها ٌخرج ِمن الحج بحٌاٍة جدٌدٍة ملإها 

ا آخر  ا بحجر، وٌمبل حجرا أو  -وهو الحجر األسود-االنمٌاد؛ فٌتجدد إسبلمه؛ فهو ٌرمً حجرا

ا آخر فمط ٌشٌر إلٌه أو ٌستلمه وٌُ  مَبِّل ما استلمه به، وٌطوؾ بؤحجار الكعبة، وٌستلم حجرا

، وهو ٌولن أن جمٌعها أحجار ال تَضر وال تَنفع كما لال عمر -وهو الركن الٌمانً-دون تمبٌل 

ًَ هللاُ َعْنهُ -  ٌِْه -فً الحجر األسود؛ ولكن الذي ٌنفع هو طاعة هللا ورسوله -َرِض َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ -، والذي ٌضر هو مخالفة أمر هللا ورسوله -َوَسلهمَ  ؛ فما أعظم تجدٌد -َصلهى هللاُ َعلَ

الحج إلسبلم العبد وإٌمانه. 



واعلم أنه ال بُده أن تمع الحصٌات فً المرمى، وهو رؼم توسعته الحالٌة أكبر بكثٌر مما كان 

ٌِْه َوَسلهمَ -فً زمن النبً  ن هندسته المخروطٌة الحدٌثة تجمع الحصى إال أ ؛-َصلهى هللاُ َعلَ

-المرمً المتدحرج ِمن جمٌع طوابك الرمً إلى عٌن المكان الذي كان فٌه المرمى زمن النبً 

ٌِْه َوَسلهمَ   ا َمن فَكهَر فً هذه الفكرة العظٌمة لٌتٌسر أداء -َصلهى هللاُ َعلَ والحمد هلل، وجزى هللا خٌرا

هذا النُُّسن على المسلمٌن. 

ًَ هللاُ َعْنهُ -فً لول جابر و دلٌل على استحباب الرمً ِمن  : "َرَمى ِمْن بَْطِن اْلَواِدي"؛-َرِض

َصلهى -أسفل الجمرة ولٌس ِمن فولها؛ فاألفضل الدور األرضً لكً ٌرمً ِمن حٌث رمى النبً 

ٌِْه َوَسلهمَ  فة عن ٌمٌنه، ولٌس ، والُسنهة أن ٌَجعل مكة عن ٌساره وِمنى وعرفات والمزدل-هللاُ َعلَ

.-َرِحَمهُ هللاُ -أن ٌستمبل المبلة كما ذكر النووي  

-واعلم أن الُسنهة فً ولت الرمً ٌوم النحر أن ٌبدأ للرجال ِمن طلوع الشمس؛ لمول النبً 

ٌِْه َوَسلهمَ   ٌِْلَمة بنً عبد المطلب -َصلهى هللاُ َعلَ ولد بعثهم لٌدفعوا من اللٌل مع -البن عباس وأَُؼ

؛ اَل تَْرُموا َجْمَرةَ اْلعَمَبَِة َحتهى تَْطلَُع الشهْمسُ فجعل ٌَْلِطُخ أفخاَذهم وٌمول: ) -عَفَة أهِلهضَ  ًه ٌْنِ ( أُبَ

َحه األلبانً( ، وللنساء ِمن نصؾ لٌلة النحر. )رواه أحمد وأبو داود والنسابً، وَصحه

المساء، وفٌه ألوال ألهل العلم وأما انتهاء ولت الرمً؛ فمد َدلهت السُّنة على امتداده إلى 

.-إن شاء هللا-نستعرضها فً مماٍل لادٍم  

  



 ٕٙ-تؤمبلت فً حجة الوداع 

أحكام عامة فً الرمً 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛  

ًَ هللاُ َعْنهُ -لال جابر  تًِ تَْخُرُج َعلَى اْلَجْمَرِة اْلُكْبَرى، َحتهى : "ثُمه َسلََن الطهِرٌَك اْلُوْسَطى اله -َرِض

ى أَتَى اْلَجْمَرةَ الهتًِ ِعْنَد الشهَجَرِة، فََرَماَها بَِسْبعِ َحَصٌَاٍت، ٌَُكبُِّر َمَع ُكّلِ َحَصاٍة ِمْنَها ِمثِْل َحصَ 

نََحَر ثبََلثاا َوِستٌَِّن بٌَِِدِه، ثُمه أَْعَطى َعِلًٌّا اْلَخْذِؾ، َرَمى ِمْن بَْطِن اْلَواِدي. ثُمه اْنَصَرَؾ إِلَى اْلَمْنَحِر، فَ 

. )رواه مسلم(فَنََحَر َما َؼبََر؛ َوأَْشَرَكهُ فًِ َهْدٌِِه" 

ًُ : -َرِحَمهُ هللاُ -لال الشٌخ الشنمٌطً  "اْعلَْم أَنه اْلعُلََماَء اْختَلَفُوا فًِ اْلَوْلِت الهِذي ٌَُجوُز فٌِِه َرْم

ٌِْرِهْم، َمَع إِْجَماِعِهْم َعلَى أَنه َمْن َرَماَها بَْعَد ُطلُوعِ الشهْمِس أَْجَزأَهُ َجْمَرِة اْلعَمَ  عَفَِة َوَؼ بَِة ِمَن الضه

ًُ َجْمَرِة اْلعَ  َل اْلَوْلِت الهِذي ٌُْجِزُئ فٌِِه َرْم مَبَِة ُهَو َذِلَن؛ فََذَهبَْت َجَماَعةٌ ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم، إِلَى أَنه أَوه

، َوأَْحَمُد، َوَعَطاٌء، َوابْ  ًُّ ْن لَاَل بَِهذَا: الشهافِِع ٌْلَِة النهْحِر، َوِممه ُن أَبًِ اْبتَِداُء النِّْصِؾ اأْلَِخٌِر ِمْن لَ

ٌْلَى، َوِعْكِرَمةُ ْبُن َخاِلٍد َكَما نَمَلَهُ َعْنُهُم اْبُن لَُداَمةَ فًِ اْلُمْؽنًِ، َولَاَل النهَوِويُّ فًِ َشْرحِ  اْلُمَهذهِب:  لَ

ٌَْكةَ َوِعْكِرَمةَ ْبِن خَ  اِلٍد، َوبِِه لَاَل َعَطاٌء، َوأَْحَمُد، َوُهَو َمْذَهُب أَْسَماَء بِْنِت أَبًِ بَْكٍر، َواْبِن أَبًِ ُملَ

َل َوْلتِِه ٌَْبتَِدُئ ِمْن بَْعِد ُطلُوعِ الشه  ْمِس، َوُهَو َمْذَهُب َوَذَهبَْت َجَماَعةٌ ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم: ِإلَى أَنه أَوه

عَفَِة ِمْن ُطلُوعِ اْلفَْجرِ  َل َوْلتِِه ِللضه ٌِْرِهْم  َماِلٍن، َوأَبًِ َحنٌِفَةَ، َوذََهَب بَْعُض أَْهِل اْلِعْلِم إِلَى أَنه أَوه َوِلؽَ

ِمْن بَْعِد ُطلُوعِ الشهْمِس، َوُهَو اْختٌََاُر اْبِن اْلمٌَِِّم. 

أَْهِل اْلِعْلِم فًِ اْلَمْسؤَلَِة، فََهِذِه تَفَاِصٌُل أَِدلهتِِهْم. َوإَِذا َعِلْمَت أَْلَوالَ  

ٌْلَِة النهْحِر فَمَِد ا ًَ َجْمَرِة اْلعَمَبَِة ٌَُجوُز فًِ النِّْصِؾ اأْلَِخٌِر ِمْن لَ ا الهِذٌَن لَالُوا: إِنه َرْم ْستََدلُّوا بَِما أَمه

ًُّ َرَواهُ أَبُو َداُوَد فًِ ُسنَنِِه َعْن  ٌِْه َوَسلهمَ -َعابَِشةَ أَنهَها لَالَْت: "أَْرَسَل النهبِ ُ َعلَ بِؤُّمِ َسلََمةَ  -َصلهى َّللاه



ٌْلَةَ النهْحِر، فََرَمِت اْلَجْمَرةَ لَْبَل اْلفَْجِر، ثُمه َمَضْت، فَؤَفَاَضْت َوَكاَن َذِلَن اْلٌَْوُم اْلٌَْوَم الهذِ  ي ٌَُكوُن لَ

  ِ ٌِْه َوَسلهمَ صَ -َرُسوُل َّللاه ُ َعلَ ٌَْعنًِ ِعْنَدَها اْنتََهى ِمْنهُ. -لهى َّللاه

ا َحِدٌُث َعابَِشةَ فًِ إِْرَساِل أُّمِ َسلََمةَ  لَاَل النهَوِويُّ فًِ َشْرحِ اْلُمَهذهِب فًِ َهَذا اْلَحِدٌِث: َوأَمه

ًُّ فًِ ُسنَنِِه، فََصِحٌٌح. َرَواهُ أَبُو َداُوَد بِلَْفِظِه بِِإْسنَاٍد َصِحٌحٍ عَ  ٌَْهِم لَى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَرَواهُ اْلبَ

ٌِْه...  َولَاَل: إِْسنَاُدهُ َصِحٌٌح اَل ُؼبَاَر َعلَ

ُ َعْنهُ َوَؼفََر لَهُ -لَاَل ُممٌَُِّدهُ  ُل بَسنَِده عن أُّمِ َسلََمةَ لَالَْت: -َعفَا َّللاه : َوتَْعتَِضُد بَِما َرَواهُ اْلَخبله

َمنًِ  ِ "لَده ٌِْه َوَسلهمَ -َرُسوُل َّللاه ُ َعلَ ٌُْت  -َصلهى َّللاه ٌْلَةَ اْلُمْزَدِلفَِة، لَالَْت: فََرَم فٌَِمْن لَدهَم ِمْن أَْهِلِه لَ

ْبَح، ثُمه َرَجْعُت إِلَى ِمناى"، اْنتََهى ِمْنهُ بَِواِسَطةِ  ٌُْت بَِها الصُّ ٌُْت إِلَى َمكهةَ، فََصله ٌٍْل، ثُمه َمَض ْمِل نَ  بِلَ

َواٌَةَ اأْلُولَى َعْن َعابَِشةَ.. َواٌَةَ َعْن أُّمِ َسلََمةَ تُمَّوِي الّرِ . َهذَا اْبِن اْلمٌَِِّم فًِ َزاِد اْلَمعَاِد؛ فهذه الّرِ

ْبحِ.  ًَ اْلَجْمَرِة لَْبَل الصُّ ِة َمْن أََجاَز َرْم ُهَو َحاِصُل ُحجه

ةُ َمْن لَاَل: اَل ٌَُجوُز َرْمٌُ  ا ُحجه ًه َوأَمه ٌِْه -َها، إاِله بَْعَد ُطلُوعِ الشهْمِس، فَِمْنَها: أَنه النهبِ ُ َعلَ َصلهى َّللاه

َرَماَها َوْلَت الضَُّحى. َولَاَل: "ُخذُوا َعنًِّ َمنَاِسَكُكْم". -َوَسلهمَ  

ٌُْرُهْم ِمْن َحِدٌِث اْبِن َعبهاٍس  ُ َعْنُهَمارَ -َوِمْنَها: َما َرَواهُ أَْصَحاُب السُّنَِن، َوَؼ ًَ َّللاه ًه  -ِض -"أَنه النهبِ

ٌِْه َوَسلهمَ  ُ َعلَ بَعََث بَِضعَفَِة أَْهِلِه، فَؤََمَرُهْم أَْن اَل ٌَْرُموا اْلَجْمَرةَ َحتهى تَْطلَُع الشهْمُس".  -َصلهى َّللاه

 ِ َمنَا َرُسوُل َّللاه ُ -َوفًِ لَْفٍظ َعِن اْبِن َعبهاٍس، لَاَل: لَده ٌِْه َوَسلهمَ َصلهى َّللاه ٌْلَةَ اْلُمْزَدِلفَِة  - َعلَ ٌِْلَمةَ -لَ أَُؼ

، اَل تَْرُموا اْلَجْمَرةَ َحتهى  -بَنًِ َعْبِد اْلُمطهِلبِ  ًه َعلَى ُحُمَراٍت، فََجعََل ٌَْلَطُح أَْفَخاَذنَا َوٌَمُوُل: "أَْي بَنِ

رْ  : تَْطلَُع الشهْمُس"، لَاَل أَبُو َداُوَد: اللهْطُح: الضه ُِّن، َوَهذَا اْلَحِدٌُث َصِحٌٌح، َولَاَل التِّْرِمِذيُّ ُب اللٌه

َحِدٌُث اْبِن َعبهاٍس َحِدٌٌث َحَسٌن َصِحٌٌح، َواْلعََمُل َعلَى َهَذا اْلَحِدٌِث ِعْنَد أَْهِل اْلِعْلِم. 

عَفَِة بَ  ةُ َمْن لَاَل بَِجَواِز َرْمًِ َجْمَرِة اْلعَمَبَِة ِللضه ا ُحجه ْبحِ لَْبَل ُطلُوعِ الشهْمِس ُدوَن َوأَمه ْعَد الصُّ

ٌَْرُهْم اَل ٌَُجوُز لَهُ َرْمٌَُها إِاله بَْعَد ُطلُوعِ الشهْمِس، فَِمْنَها َحِدٌُث أَْسَماَء اْلُمته  ٌِْرِهْم، َوأَنه َؼ ٌِْه َؼ فَِك َعلَ

ْمنَاهُ. >ٌعنً   ٌْلَةَ َجْمعٍ حدٌث عبد هللا َمْولَى أَ -َرِحَمهُ هللاُ -الهِذي لَده ْسَماَء، َعْن أَْسَماَء، أَنهَها نََزلَْت لَ

، َهْل َؼاَب اْلمََمُر؟ لُْلُت: اَل، ًه فََصلهْت  ِعْنَد اْلُمْزَدِلفَِة، فَمَاَمْت تَُصلًِّ، فََصلهْت َساَعةا، ثُمه لَالَْت: ٌَا بُنَ



، َهْل َؼاَب اْلمََمُر؟ لُ  ًه ٌْنَا َحتهى َساَعةا، ثُمه لَالَْت: ٌَا بُنَ ْلت: نَعَْم، لَالَْت: فَاْرتَِحلُوا؛ فَاْرتََحْلنَا َوَمَض

ْبَح فًِ َمْنِزِلَها، فَمُْلُت لََها: ٌَا َهْنتَاهُ، َما أَُرانَا إاِله لَ  ْد َؼلهْسنَا، َرَمِت اْلَجْمَرةَ، ثُمه َرَجعَْت فََصلهِت الصُّ

 ِ ، إِنه َرُسوَل َّللاه ًه ٌِْه َوَسلهمَ -لَالَْت: "ٌَا بُنَ ٌِْه(؛ فََهَذا اْلَحِدٌُث  -َصلهى هللاُ َعلَ أَِذَن ِللظُّعُِن" ُمتهفٌَك َعلَ

ٌِْه، َصِرٌٌح أَنه أَْسَماَء َرَمِت اْلَجْمَرةَ لَْبَل ُطلُوعِ الشهْمِس، بَْل بِؽَلٍَس، َوُهَو بَِمٌهةُ ا لظهبَلِم، اْلُمتهفَُك َعلَ

َحْت بِؤَنههُ  ٌِْه َوَسلهمَ َصله -َوَصره ُ َعلَ أَِذَن فًِ َذِلَن ِللظُّعُِن؛ َوَمْفُهوُمهُ أَنههُ لَْم ٌَؤَْذْن ِلؤْلَْلِوٌَاِء  -ى َّللاه

الذُُّكوِر َكَما تََرى. 

ٌْضاا، فَِإنه فٌِِه: أَنههُ َكاَن ٌُمَدِّ  ْمنَاهُ أَ ٌِْه الهِذي لَده ُم َضعَفَةَ أَْهِلِه، َوِمْنَها: َحِدٌُث اْبِن ُعَمَر اْلُمتهفَُك َعلَ

َجْمَرةَ، َوَكاَن َوأَنه ِمْنُهْم َمْن ٌَْمَدُم ِمناى ِلَصبَلِة اْلفَْجِر، َوِمْنُهْم َمْن ٌَْمَدُم بَْعَد َذِلَن، فَِإَذا لَِدُموا َرَمُوا الْ 

ُ َعْنُهَما-اْبُن ُعَمَر  ًَ َّللاه ِ  -َرِض ٌِْه َوَسلهمَ -ٌَمُوُل: "أَْرَخَص فًِ أُولَبَِن َرُسوُل َّللاه ُ َعلَ "؛ -َصلهى َّللاه

عَفَِة فًِ َرْمًِ َجمْ  ٌِْه ٌَُدلُّ َداَللَةا َواِضَحةا َعلَى التهْرِخٌِص ِللضه َرِة فََحِدٌُث اْبِن ُعَمَر َهَذا اْلُمتهفَُك َعلَ

ْبحِ لَْبَل ُطلُوعِ الشهْمِس َكَما تََرى، َوَمْفُهوُمهُ أَنههُ   ٌِْرِهْم فًِ َذِلَن. اْلعَمَبَِة بَْعَد الصُّ ْص ِلؽَ لَْم ٌَُرّخِ

ُ َعْنهُ َوَؼفََر لَهُ -لَاَل ُممٌَُِّدهُ   ِلٌُل ُرْجَحانَهُ فًِ َهِذِه اْلَمْسؤَلَِة: أَنه :-َعفَا َّللاه إِنه الهِذي ٌَْمتَِضً الده

ًُ َجْمَرِة اْلعَمَبَِة إاِله  عَفَةَ َوالنَِّساَء اَل  الذُُّكوَر اأْلَْلِوٌَاَء اَل ٌَُجوُز لَُهْم َرْم بَْعَد ُطلُوعِ الشهْمِس، َوأَنه الضه

ْبحِ لَْبَل ُطلُوعِ الشهْمِس ِلَحِدٌِث أَْسَماَء، َواْبِن ُعَمَر  ٌَْنبَِؽً التهَولُُّؾ فًِ َجَواِز َرْمٌِِهْم بَْعَد الصُّ

ٌِْن فًِ التهْرِخٌِص لَُهْم فًِ  ِرٌَح ٌِْهَما الصه عَفَةَ َوالنَِّساَء، لَْبَل اْلُمتهفَِك َعلَ ا َرْمٌُُهْم أَْعنًِ الضه َذِلَن، َوأَمه

اٍس ُطلُوعِ اْلفَْجِر، فَُهَو َمَحلُّ نََظٍر، فََحِدٌُث َعابَِشةَ ِعْنَد أَبًِ َداُوَد ٌَْمتَِضً َجَواَزهُ، َوَحِدٌُث اْبِن َعبه 

. (ٕ٘ٗ - 9ٗٗ/ ٗأضواء البٌان فً إٌضاح المرآن بالمرآن،  )انتهى ِمنِعْنَد أَْصَحاِب السُّنَِن: ٌَْمتَِضً َمْنعَهُ" 

 ًُّ َح الشوكان أن اإلذن فً الرمً لْبل طلوع الشمس خاص بالنساء، وأما  -َرِحَمهُ هللاُ -ولد َرجه

الصؽار وضعفة الذكور؛ فإنهم ال ٌرمون إال بعد طلوع الشمس، فمال فً "نٌل األوطار" فً 

ٌِْه َوَسلهمَ -ًُّ حدٌث عابشة: "أَْرَسَل النهبِ  ُ َعلَ ٌْلَةَ النهْحِر، فََرَمْت اْلَجْمَرةَ لَْبَل  -َصلهى َّللاه بِؤُّمِ َسلََمةَ لَ

ٌِْرِهنه ِمْن َهَذا اْلَوْلِت اْلفَْجِر":  ْمًِ ِلؽَ "َهَذا ُمْختَصٌّ بِالنَِّساِء؛ فبََل ٌَْصلُُح ِللتهَمسُِّن بِِه َعلَى َجَواِز الره

عَفَِة: َكاْلعَ ِلُوُروِد اأْلَ  ُز ِلَمْن بَعََث َمعَُهنه ِمْن الضه بٌِِد ِدلهِة اْلمَاِضٌَِة بِِخبَلِؾ َذِلَن َكَما تَمَدهَم، َولَِكنههُ ٌَُجّوِ



، َكَما فًِ َحِدٌِث أَْسَماَء َوَحِدٌِث اْبِن َعبهاٍس اآْلِخِر"  ًَ فًِ َوْلِت َرْمٌِِهنه ْبٌَاِن أَْن ٌَْرِم )نٌل َوالّصِ

. (8ٕ/ ٘وطار، األ

ٌِْن :-َرِحَمهُ هللاُ -لال الشٌخ الشنمٌطً   ٌَْن النهصه ًَ أَْن ٌُْجَمَع بَ َرةُ فًِ اأْلُُصوِل: ِه "َواْلمَاِعَدةُ اْلُممَره

ٌْنَُهَما َجَماَعةٌ ِمْن أَْهِل اْلِعلْ  ٌْنَُهَما، َولَْد َجَمعَْت بَ ِم، فََجعَلُوا ِلَرْمًِ إِْن أَْمَكَن اْلَجْمُع؛ َوإاِله فَالتهْرِجٌُح بَ

ٌِْن: َوْلَت فَِضٌلٍَة، َوَوْلَت َجَواٍز، َوَحَملُوا َحِدٌَث اْبِن َعبهاٍس: َعلَى َوْلِت  َجْمَرِة اْلعَمَبَِة َوْلتَ

تَعَالَى. اْلفَِضٌلَِة، َوَحِدٌَث َعابَِشةَ: َعلَى َوْلِت اْلَجَواِز، َولَهُ َوْجهٌ ِمَن النهَظِر. َواْلِعْلُم ِعْنَد َّللاهِ  

ا الذُُّكوُر اأْلَْلِوٌَاُء فَلَْم ٌَِرْد فًِ اْلِكتَاِب َواَل السُّنهِة َدِلٌٌل ٌَُدلُّ َعلَى َجَواِز َرْمٌِِهْم َجْمرَ  ةَ اْلعَمَبَِة لَْبَل أَمه

ٌَْس ُطلُوعِ الشهْمِس؛ أِلَنه َجِمٌَع اأْلََحاِدٌِث اْلَواِرَدِة فًِ التهْرِخٌِص فًِ َذِلَن ُكلُّهَ  عَفَِة، َولَ ا فًِ الضه

َص لَهُ  ِعٌِؾ الهِذي َرخه ٌء ِمْنَها فًِ اأْلَْلِوٌَاِء الذُُّكوِر، َولَْد لَدهْمنَا أَنه لٌَِاَس اْلمَِوّيِ َعلَى الضه ًْ  ِمْن َش

ٌر فًِ اأْلُ  )أضواء البٌان فً ُصوِل" أَْجِل َضْعِفِه لٌَِاٌس َمَع ُوُجوِد اْلفَاِرِق، َوُهَو َمْرُدوٌد َكَما ُهَو ُممَره

. (ٕ٘ٗ/ ٗإٌضاح المرآن بالمرآن، 

: "اْعلَْم أَنه َوْلَت َرْمًِ َجْمَرِة اْلعَمَبَِة ٌَْمتَدُّ إِلَى آِخِر نََهاِر ٌَْوِم النهْحِر، فََمْن -َرِحَمهُ هللاُ -ثم لال 

ْلٍت لََها.َرَماَها لَْبَل اْلؽُُروِب ِمْن ٌَْوِم النهْحِر فَمَْد َرَماَها فًِ وَ  

: أَْجَمَع أَْهُل اْلِعْلِم َعلَى أَنه َمْن َرَماَها ٌَْوَم النهْحِر لَْبَل اْلَمِؽٌِب فَمَْد رَ  َماَها فًِ َوْلٍت لَاَل اْبُن َعْبِد اْلبَّرِ

اْلُمْؽنًِ؛ فَِإْن فَاَت ٌَْوُم النهْحِر لََها َوإِْن لَْم ٌَُكْن ُمْستََحبًّا لََها، اْنتََهى ِمْنهُ بَِواِسَطِة نَْمِل اْبِن لَُداَمةَ فًِ 

: ِمْنُهْم َمنْ  ٌْبلا ، َوالهِذٌَن لَالُوا: ٌَْرِمٌَها لَ ٌْبلا لَاَل: َرْمٌَُها  َولَْم ٌَْرِمَها: فَمَاَل بَْعُض أَْهِل اْلِعْلِم: ٌَْرِمٌَها لَ

ٌِْن ِلل ٌِْن َمْشُهوَر ٌْبلا أََداٌء اَل لََضاٌء، َوُهَو أََحُد َوْجَه ٌُْخ أَبُو لَ شهافِِعٌهِة َحَكاُهَما َصاِحُب التهْمِرٌِب، َوالشه

ٌِْن، َوآَخُروَن.  ، َوَولَُدهُ إَِماُم اْلَحَرَم ًُّ ٌْنِ ٍد اْلُجَو ُمَحمه

: َوَرَوى َماِلٌن فًِ اْلُمَوطهِإ َعْن أَبًِ بَْكِر ْبِن نَافِعٍ َمْولَى اْبِن ُعَمَر، َعْن أَبٌِِه  نَافِعٍ: أَنه لَاَل النهَوِويُّ

ًَ َوْصِفٌهةُ، َحتهى أَتَتَا ِمنْ  ٌٍْد نُِفَسْت بِاْلُمْزَدِلفَِة، فَتََخلهفَْت ِه  بَْعِد أَْن اْبنَةَ أَخٍ ِلَصِفٌهةَ بِْنِت أَبًِ ُعبَ

ِ ْبُن ُعَمَر أَْن تَْرِمٌَا، َولَ  ٌْباا. اْنتََهى َؼَربَِت الشهْمُس ِمْن ٌَْوِم النهْحِر، فَؤََمَرُهَما َعْبُد َّللاه ٌِْهَما َش ْم ٌََر َعلَ

ٌِْل أََداٌء ِلَمْن َكاَن لَهُ ُعْذٌر َكَصِفٌه  ةَ، َواْبنَِة ِمْنهُ. َوُهَو َدِلٌٌل َعلَى أَنه اْبَن ُعَمَر ٌََرى أَنه َرْمٌََها فًِ الله



: َماِلٌن، َوأَْصَحابُهُ؛ أِلَنه  ٌْبلا ْن لَاَل ٌَْرِمٌَها لَ ٌِْل  أَِخٌَها. َوِممه ْمًِ اْلفَابِِت فًِ الله َمْذَهبَهُ لََضاُء الره

ٌِْرِه.  َوَؼ

ًَ َجْمَرةا ِمَن اْلِجَماِر فًِ بَْعِض أٌَهاِم ِمناى َحتهى  ْن نَِس َوفًِ اْلُمَوطهِإ لَاَل ٌَْحٌَى: ُسبَِل َماِلٌن َعمه

ٌٍْل أَْو نَ  ؟ لَاَل: ِلٌَْرِم أٌَهةَ َساَعٍة ذََكَر ِمْن لَ ًَ ٌْبلا ٌُْمِس بَلةَ، إِذَا نَِسٌََها، ثُمه ذََكَرَها لَ َهاٍر، َكَما ٌَُصلًِّ الصه

ٌِْه اْلَهْديُ  ا؛ فَِإْن َكاَن َذِلَن بَْعَد َما َصَدَر، َوُهَو بَِمكهةَ، أَْو بَْعَد َما ٌَْخُرُج ِمْنَها فَعَلَ واجٌب.  أَْو نََهارا

اْنتََهى ِمَن اْلُمَوطهِإ. 

ٌُْخ ا ُل َولَاَل الشه ٌْ ِ فًِ اْلَكبَلِم َعلَى لَْوِلِه: "َوالله ًّ اُق فًِ َشْرِحِه ِلُمْختََصِر َخِلٌِل ْبِن إِْسَحاَق اْلَماِلِك ْلَموه

ْمًِ َوْلُت أََداٍء، َوَوْلُت لََضاٍء، َوَوْلُت فََواٍت؛ فََوْلُت اأْلََداِء: فًِ ٌَْوِم  لََضاء": لَاَل اْبُن َشاٍس: ِللره

ٌْلَِة الهتًِ تَِلً ٌَْوَم النهْحِر النهْحِر ِمْن  ًُّ فًِ الله ُطلُوعِ اْلفَْجِر إِلَى ُؼُروِب الشهْمِس، لَاَل: َوتََردهَد اْلبَاِج

ًَ َوْلُت أََداٍء، أَْو َوْلُت لََضاٍء؟ َوَوْلُت اأْلََداِء فًِ ُكّلِ ٌَْوٍم ِمَن اأْلٌَهاِم الثهبَلثَِة ِمْن بَْعدِ  َوالِ  َهْل ِه  الزه

َم. اْنتََهى ِمْنهُ.  ٌِْل َكَما تَمَده إِلَى َمِؽٌِب الشهْمِس، َوتََردهَد فًِ الله

لَابِ  ًُّ فًِ َحاِشٌَتِِه َعلَى تَْبٌٌِِن اْلَحمَابِِك َشْرحِ َكْنِز الده ْلبِ ٌِن أَْحَمُد الّشِ ٌُْخ ِشَهاُب الّدِ ِك فًِ َولَاَل الشه

ِ: َولَْو أَخه  ًّ ٌَْل تَبٌَع ِلْلٌَْوِم فًِ ِمثِْل اْلِفْمِه اْلَحنَِف ٌِْه؛ أِلَنه الله َء َعلَ ًْ ٌِْل َرَماَها َواَل َش ًَ إِلَى الله ْم َر الره

ٌِْه َدٌم. اْنتََهى ِمْنهُ.  َرهُ إِلَى اْلؽَِد َرَماهُ َوَعلَ َهَذا، َكَما فًِ اْلُولُوِؾ بِعََرفَةَ، فَِإْن أَخه

ْن َؼَربَِت الشهْمُس ِمْن ٌَْوِم النهْحِر َوُهَو لَْم ٌَْرِم َجْمَرةَ اْلعَمَبَِة: لَْم ٌَْرِمَها فًِ َولَاَل بَْعُض أَْهِل اْلِعْلِم: إِ 

ُر َرْمٌََها َحتهى تَُزوَل الشهْمُس ِمَن اْلؽَِد، لَاَل اْبُن لَُداَمةَ فًِ اْلُمْؽنًِ: فَِإْن أَ  ٌِْل، َولَِكْن ٌَُإّخِ َرَها الله خه

ٌِْل،  لَْم ٌَْرِمَها، َحتهى تَُزوَل الشهْمُس ِمَن اْلؽَِد، َوبَِهذَا لَاَل أَبُو َحنٌِفَةَ، َوإِْسَحاُق، َولَاَل إِلَى الله

ٌِْه َوسَ  ُ َعلَ ِ َصلهى َّللاه ًّ ٌْبلا ِلمَْوِل النهبِ ُد ْبُن اْلُمْنِذِر، َوٌَْعمُوُب: ٌَْرِمٌَها لَ ، َوُمَحمه ًُّ لهَم "اْرِم َواَل الشهافِِع

َج"، اْنتََهى ِمَن اْلُمْؽنًِ.َحرَ  

/ َهْل ٌَُجوُز أَْو اَل؟ َوَعلَى َجَواِزِه: َهْل ُهَو أََداءٌ  ٌْبلا ْمًِ لَ  أَْو فَِإَذا َعَرْفَت أَْلَواَل أَْهِل اْلِعْلِم فًِ الره

لََضاٌء؟ 



، اْستََدله بَِما ثَبََت َعنِ  ٌْبلا ْمًِ لَ ِ  فَاْعلَْم أَنه َمْن لَاَل بَِجَواِز الره ًّ ٌِْه َوَسلهمَ -النهبِ ُ َعلَ ِمْن أَنههُ  -َصلهى َّللاه

ًَ -اَل َحَرَج َعلَى َمْن َرَمى بَْعَد َما أَْمَسى؛ َرَوى اْلبَُخاِريُّ فًِ َصِحٌِحِه بَسنَده َعِن اْبِن َعبهاٍس  َرِض

ُ َعْنُهَما ًُّ  -َّللاه ٌِْه َوَسله -لَاَل: )َكاَن النهبِ ُ َعلَ ٌُْسؤَُل ٌَْوَم النهْحِر بِِمناى فٌََمُوُل: "اَل َحَرَج"؛  -مَ َصلهى َّللاه

ٌُْت بَْعَد َما أَْمَسٌْ  ُت؟ فََسؤَلَهُ َرُجٌل فَمَاَل: َحلَْمُت لَْبَل أَْن أَْذبََح؟ لَاَل: "اْذبَْح َواَل َحَرَج"، َولَاَل: َرَم

 ًُّ َح النهبِ ٌِْه َوَسلهمَ َصله -فَمَاَل: "اَل َحَرَج"(، لَالُوا: لَْد َصره ُ َعلَ بِؤَنه َمْن َرَمى بَْعَد َما أَْمَسى اَل  -ى َّللاه

ٌِْل.  ٌِْه، َواْسُم اْلَمَساِء ٌَْصُدُق بُِجْزٍء ِمَن الله َحَرَج َعلَ

، َردُّوا ااِلْستِْداَلَل بَِهذَا اْلَحِدٌِث لَابِِلٌنَ  ٌْبلا ًُ لَ ْم : إِنه ُمَراَد السهابِِل َواْعلَْم أَنه َمْن لَالُوا: اَل ٌَُجوُز الره

ٌِْل، لَالُوا: َوا ٌُْت" ٌَْعنًِ بِِه: بَْعَد َزَواِل الشهْمِس فًِ آِخِر النهَهاِر لَْبَل الله ِلٌُل بِمَْوِلِه "بَْعَد َما أَْمَس لده

 ًُّ ٌِْه َوَسلهمَ صَ -اْلَواِضُح َعلَى َذِلَن: أَنه َحِدٌَث اْبِن َعبهاٍس اْلَمْذُكوَر فٌِِه: َكاَن النهبِ ُ َعلَ ٌُْسؤَُل  -لهى َّللاه

َهاِر، ٌَْوَم النهْحِر بِِمناى، اْلَحِدٌَث؛ فَتَْصِرٌُحهُ بِمَْوِلِه ٌَْوَم النهْحِر ٌَُدلُّ َعلَى أَنه السَُّإاَل َولََع فًِ النه 

ْمَساِء َولََع فًِ النهَهاِر؛ أِلَنه اْلَمَساَء ٌُْطلَ   ًُ بَْعَد اإْلِ ْم ٌِْل.َوالره ُك لُؽَةا َعلَى َما بَْعَد َوْلِت الظُّْهِر إِلَى الله

ٌُْت"؛ أَْي:  ٌُْت بَْعَد َما أَْمَس لَاَل اْبُن َحَجٍر فًِ فَتْحِ اْلبَاِري فًِ َشْرحِ اْلَحِدٌِث اْلَمْذُكوِر: لَاَل: "َرَم

َواِل إِ  ْمًِ بَْعَد ُدُخوِل اْلَمَساِء، َوُهَو ٌُْطلَُك َعلَى َما بَْعَد الزه لَى أَْن ٌَْشتَده الظهبَلُم؛ فَلَْم ٌَتَعٌَهْن ِلَكْوِن الره

ٌِْل. اْنتََهى ِمْنهُ.  اْلَمْذُكوِر َكاَن بِالله

لَى َولَاَل اْبُن َمْنُظوٍر فًِ ِلَساِن اْلعََرِب: اْلَمَساُء: بَْعَد الظُّْهِر إِلَى َصبَلِة اْلَمْؽِرِب، َولَاَل بَْعُضُهْم: إِ 

ٌِْل. اهـ.نِْصِؾ ا  لله

ٌُْل؛ َوإِ  َواِل اَل الله ْمَساِء فٌِِه آِخُر النهَهاِر بَْعَد الزه ذاا فبََل لَالُوا: فَاْلَحِدٌُث َصِرٌٌح فًِ أَنه اْلُمَراَد بِاإْلِ

 . ٌْبلا ْمًِ لَ ةَ فٌِِه ِللره ُحجه

ٌْبلا َعْن َهَذا بِؤَْجوِ   ْمًِ لَ بٍَة.َوأََجاَب اْلمَابِلُوَن: بَِجَواِز الره

ُل ِمْنَها:  ِ اأْلَوه ًّ ٌِْه َوَسلهمَ -أَنه لَْوَل النهبِ ُ َعلَ ٌُْت بَْعَد َما -َصلهى َّللاه : "اَل َحَرَج" بَْعَد لَْوِل السهابِِل: َرَم

ْن َرَمى بَْعَد َما أَْمَسى، َوُخُصوُص َسبَبِِه بِالنههَ  ًَ اْلَحَرجِ َعمه ٌُْت، ٌَْشَمُل لَْفُظهُ نَْف اِر اَل ِعْبَرةَ أَْمَس

اِر َوُجْزٍء بِِه؛ أِلَنه اْلِعْبَرةَ بِعُُموِم اأْلَْلفَاِظ اَل بُِخُصوِص اأْلَْسبَاِب، َولَْفُظ اْلَمَساِء َعامٌّ ِلُجْزٍء ِمَن النههَ 



ٌِْل، َوَسبَُب ُوُروِد اْلَحِدٌِث اْلَمْذُكوِر َخاصٌّ بِالنهَهاِر، َولَْد لَدهْمنَا اأْلَ  ِحٌَحةَ َعلَى أَنه ِمَن الله ِدلهةَ الصه

اْلِعْبَرةَ بِعُُموِم اأْلَْلفَاِظ اَل بُِخُصوِص اأْلَْسبَاِب. 

أَنههُ ثَبََت فًِ بَْعِض ِرَواٌَاِت َحِدٌِث اْبِن َعبهاٍس اْلَمْذُكوِر َما ُهَو أََعمُّ ِمْن ٌَْوِم اْلَجَواُب الثهانًِ: 

ًَ فٌَِها النهْحِر، َوُهَو َصاِدٌق لَْطعاا، بِ  ْم َحَسِب اْلَوْضعِ اللُّؽَِوّيِ بِبَْعِض أٌَهاِم التهْشِرٌِك، َوَمْعلُوٌم أَنه الره

ٌُْت"  ٌُْت بَْعَد َما أَْمَس َواِل؛ فَمَْوُل السهابِِل فًِ بَْعِض أٌَهاِم التهْشِرٌِك: "َرَم اَل اَل ٌَُكوُن إِاله بَْعَد الزه

.ٌَْنَصِرُؾ إاِله إِلَى الله   ًٌّ َواِل َمْعلُوٌم فبََل ٌَْسؤَُل َعْنهُ َصَحابِ ًَ فٌَِها بَْعَد الزه ْم ٌِْل؛ أِلَنه الره

 ِ ٌِْه َوَسلهمَ -َرَوى أبو عبد الرحمن النسابً َعِن اْبِن َعبهاٍس لَاَل: َكاَن َرُسوُل َّللاه ُ َعلَ  -َصلهى َّللاه

فََسؤَلَهُ َرُجٌل فَمَاَل: َحلَْمُت لَْبَل أَْن أَْذبََح؟ لَاَل: "اَل َحَرَج"، ٌُْسؤَُل أٌَهاَم ِمناى فٌََمُوُل: "اَل َحَرَج"؛ 

ْسنَادِ  ٌُْت؟ لَاَل: "اَل َحَرَج". اْنتََهى ِمْنهُ، َوَهَذا اْلَحِدٌُث َصِحٌُح اإْلِ ٌُْت بَْعَد َما أَْمَس . فَمَاَل َرُجٌل: َرَم

ُمَوطهِؤ َعِن اْبِن ُعَمَر؛ ِمْن أَنههُ أََمَر َزْوَجتَهُ َصِفٌهةَ بِْنَت أَبًِ ُهَو َما لَدهْمنَا فًِ الْ اْلَجَواُب الثهاِلُث: 

ٌِْهَما فًِ ذَِلَن، وَ  َء َعلَ ًْ ٌٍْد، َواْبنَةَ أَِخٌَها، بَِرْمًِ اْلَجْمَرِة بَْعَد اْلؽُُروِب، َوَرأَى أَنهُهَما اَل َش َذِلَن ٌَُدلُّ ُعبَ

ِ َعلَى أَنههُ َعِلَم ِمَن النهبِ  ٌِْه َوَسلهمَ -ًّ ُ َعلَ ٌْبلا َجابٌِز"  -َصلهى َّللاه ًَ لَ ْم )انتهى باختصاٍر وتصرٍؾ ِمن أَنه الره

. (7٘ٗ - ٖ٘ٗ/ ٗأضواء البٌان فً إٌضاح المرآن بالمرآن، 

، وال شًء علٌه، وهللا أعلى وأعلم؛  ر فً الرمً أن ٌرمٌها لٌبلا والصحٌح أنه ٌجوز لَمن تَؤَخه

فلٌرِمها ِمن الٌوم التالً لْبل أن ٌرمً الجمرات الثبلث ِمن ٌوم الحادي العشر؛  فإن فاته ذلن؛

فٌرمٌها بعد الزوال لضاءا، وهللا أعلى وأعلم. 

  



 7ٕ-تؤمبلت فً حجة الوداع 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛  

ًَ هللاُ َعْنهُ -لال جابر  اْنَصَرَؾ إِلَى اْلَمْنَحِر، فَنََحَر ثبََلثاا َوِستٌَِّن بٌَِِدِه، ثُمه أَْعَطى َعِلًٌّا  "ثُمه : -َرِض

، فَؤََكبَل فَنََحَر َما َؼبََر؛ َوأَْشَرَكهُ فًِ َهْدٌِِه، ثُمه أََمَر ِمْن ُكّلِ بََدنٍَة بِبَْضعٍَة؛ فَُجِعلَْت فًِ لِْدٍر فَُطبَِختْ 

ِ ِمْن لَْحِمَها َوَشِربَا مِ  ٌِْه َوَسلهمَ -ْن َمَرلَِها. ثُمه َرِكَب َرُسوُل َّللاه ُ َعلَ ٌِْت،  -َصلهى َّللاه فَؤَفَاَض إِلَى اْلبَ

ُمطهِلِب، فََصلهى بَِمكهةَ الظُّْهَر، فَؤَتَى بَنًِ َعْبِد اْلُمطهِلِب ٌَْسمُوَن َعلَى َزْمَزَم؛ فَمَاَل: اْنِزُعوا بَنًِ َعْبِد الْ 

ا فََشِرَب ِمْنهُ"  فَلَْواَل أَنْ  . )رواه مسلم(ٌَْؽِلبَُكْم النهاُس َعلَى ِسمَاٌَتُِكْم لَنََزْعُت َمعَُكْم. فَنَاَولُوهُ َدْلوا

"لَاَل اْلمَاِضً: فٌِِه َدِلٌٌل َعلَى أَنه اْلَمْنَحَر َمْوِضٌع ُمعٌَهٌن ِمْن ِمناى، : -َرِحَمهُ هللاُ -لال النووي 

ٌُْث َذبََح ِمْنَها أَ  ٌِْه -ْو ِمَن اْلَحَرِم أَْجَزأَهُ >للُت: والدلٌل على ذلن، لول النبً َوَح َصلهى هللاُ َعلَ

"َوِمناى ُكلَُّها َمْنَحٌر، َوُكلُّ فَِجاجِ َمكهةَ َطِرٌٌك َوَمْنَحٌر" رواه أحمد وأصحاب الُسنَن :-َوَسلهمَ  

َجاهُ<.والحاكم فً المستدَرن ولال: َصِحٌٌح َعلَى َشْرِط ُمْسِلٍم، وَ   لَْم ٌَُخّرِ

ِ   َوفٌِِه: ًّ ٌِْه َوَسلهمَ -اْستِْحبَاُب تَْكثٌِِر اْلَهْديِ، َوَكاَن َهْدُي النهبِ فًِ تِْلَن السهنَِة ِمابَةَ -َصلهى هللاُ َعلَ

بََدنٍَة. 

ْجَماعِ إِذَا َكاَن اْستِْحبَاُب َذْبحِ اْلُمْهِدي َهْدٌَهُ بِنَْفِسِه، َوَجَواُز ااِلْستِنَابَِة فٌِِه، َوفٌِِه:  َوَذِلَن َجابٌِز بِاإْلِ

ا ِكتَابًٌِّا بَِشْرِط أَْن ٌَْنِوَي َصاِحُب اْلَهدْ  ا، َوٌَُجوُز ِعْنَدنَا أَْن ٌَُكوَن النهابُِب َكافِرا يِ ِعْنَد النهابُِب ُمْسِلما

ٌِْه أَْو ِعْنَد َذْبِحِه. َولَْولُهُ "َما َؼبََر" أَْي: َما بَمِ   .َدْفِعِه إِلَ ًَ

ُر بَْعَضَها إِلَى أٌَه  َوفٌِِه: اِم اْستِْحبَاُب تَْعِجٌِل ذَْبحِ اْلَهَداٌَا َوإِْن َكانَْت َكثٌَِرةا فًِ ٌَْوِم النهْحِر َواَل ٌَُإّخِ

التهْشِرٌِك... 



لَْحِمَها َوَشِربَا ِمْن َمَرلَِها"؛ "أََمَر ِمْن ُكّلِ بََدنٍَة بِبَْضعٍَة فَُجِعلَْت فًِ لِْدٍر فَُطبَِخْت فَؤََكبَل ِمْن  لَْولُهُ:

ًَ اْلِمْطعَةُ ِمَن اللهْحِم.  اْلبَْضعَِة: ِه

ا َكاَن اأْلَْكُل ِمْن ُكّلِ َواِحدَ  َوفٌِِه: عِ َوأُْضِحٌهتِِه؛ لَاَل اْلعُلََماُء: لَمه ٍة اْستِْحبَاُب اأْلَْكِل ِمْن َهْديِ التهَطوُّ

َواِحَدٍة ِمَن اْلِمابَِة ُمْنفَِرَدةا ُكْلفَةٌ؛ ُجِعلَْت فًِ لِْدٍر ِلٌَُكوَن آِكبلا ِمْن َمَرِق  ُسنهةا، َوفًِ اأْلَْكِل ِمْن ُكلِّ 

أَْجَمَع اْلَجِمٌعِ الهِذي فٌِِه ُجْزٌء ِمْن ُكّلِ َواِحَدٍة، َوٌَؤُْكُل ِمَن اللهْحِم اْلُمْجتَِمعِ فًِ اْلَمَرِق َما تٌََسهَر، وَ 

ٌَْس بَِواِجٍب"  اْلعُلََماُء َعلَى أَنه  عِ َوأُْضِحٌهتِِه ُسنهةٌ لَ / 8)شرح النووي على مسلم اأْلَْكَل ِمْن َهْديِ التهَطوُّ

ٔ9ٕ) .

ع، وهدي الِمران، والتمتُّع ِمن الهدي  -َرِحَمهُ هللاُ -ذكر النووي  للُت: األكل ِمن هدي التطوُّ

ٌِْه َوَسلهمَ -الواجب، ولد أكل النبً   منه؛ فهذا دلٌٌل على مشروعٌة األكل ِمن َهدي -َصلهى هللاُ َعلَ

ع والِمَران، ولٌس أن ذلن مختُص بهدي التطوع فمط كما ذكره؛ ألن مذهبهم فٌه خبلؾ  التطوُّ

ب مجد الدٌن ابن تٌمٌة  فً "منتمى األخبار": "باب األكل ِمن  -َرِحَمهُ هللاُ -هذا الدلٌل، ولد بَوه

.-َرِحَمهُ هللاُ -ن أن هذا أحسن بكثٌٍر مما ذكره النووي دم التمتع والمران والتطوع"، وال ش 

"َوالظهاِهُر أَنههُ ٌَُجوُز اأْلَْكُل ِمْن اْلَهْديِ ِمْن بعد أن ذكر حدٌث جابر:  -َرِحَمهُ هللاُ -لال الشوكانً 

ا؛ ِلعُُموِم لَْوله  عاا َوَما َكاَن فَْرضا ٌَْن َما َكاَن ِمْنهُ تََطوُّ ٌِْر فَْرٍق بَ ( فَُكلُوا ِمْنَها: )-عَالَىتَ -َؼ

َكاِة فًِ َعَدِم َجَواِز اأْلَْكِل ِمْن اْلَهْديِ اْلَواِجِب اَل (8ٕ)الحج: ْل؛ َوالتهَمسُُّن بِاْلِمٌَاِس َعلَى الزه ، َولَْم ٌُفَّصِ

َكاِة ِلُمَواَساِة اْلفُمََراِء؛  فََصْرفَُها إلَى اْلَماِلِن إْخَراٌج ٌَْنتَِهُض ِلتَْخِصٌِص َهَذا اْلعُُموِم؛ أِلَنه َشْرَع الزه

عِ؛ ِد التهبَرُّ ا ِلَجْبِر نَْمٍص أَْو ِلُمَجره َماِء َكَذِلَن، أِلَنهَها إمه ٌَْس َشْرُع الّدِ فبََل  لََها َعْن َمْوُضوِعَها، َولَ

. (ٕٙٔ/ ٘)نٌل األوطار،لٌَِاَس َمَع اْلفَاِرِق، فبََل تَْخِصٌَص" 

عامةُ أهِل  -خبل دم التمتع والمران الذي ثبت فٌه الدلٌل-َب لتَرِن واجٍب إال أن الدم الواج للُت:

العلم على عدم جواز األكل منه. 

ٌْه: ٌْنَا ٌَْوَم  ومما ٌدل على استحباب األكل من هدي التمتع، حدٌث عابشة الُمتهفَك َعلَ "فَُدِخَل َعلَ

ِ النهْحِر بِلَْحِم بَمٍَر، فَمُْلُت: َما َهَذا؟ فَِمٌلَ   ٌِْه َوَسلهمَ -: َذبََح َرُسوُل َّللاه َعْن أَْزَواِجِه"؛ -َصلهى هللاُ َعلَ



ٌِْه َوَسلهمَ -وعابشة كانت لاِرنة، وؼٌرها ِمن أزواج النبً   ُكنه ُمتََمتِّعات بؤمر النبً -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ -   هذا اللحم.ألنهن لم ٌسمن الهدي، ولد أَكْلَن من ؛-َصلهى هللاُ َعلَ

َوٌَْذُكُروا ) :-سبحانه-فً كتابه، فمال  -َعزه َوَجله -ونحُر الَهدي ِمن الواجبات التً أمر بها هللا 

ِ فًِ أٌَهاٍم َمْعلُوَماٍت َعلَى َما َرَزلَُهْم ِمْن بَِهٌَمِة اأْلَْنعَاِم فَُكلُوا ِمْنَها َوأَْطِعُموا اْلبَا بَِس اْلفَِمٌَر . اْسَم َّللاه

ٌِْت اْلعَتٌِكِ  ثُمه  فُوا بِاْلبَ ُب؛ (9ٕ-8ٕ)الحج:( ْلٌَْمُضوا تَفَثَُهْم َوْلٌُوفُوا نُذُوَرُهْم َوْلٌَطهوه ، وما زلُت أتعجه

ٌِْه َوَسلهمَ -كٌؾ نََحر الرسوُل   كله هذا العدد بٌَِده الشرٌفة، وأعطى َعِلًٌّا فنََحر ما -َصلهى هللاُ َعلَ

ة نالة، ثم انتظر حتى لطع ِمن كل واحدة لطعة لحم، ثم ُطبخ ذلن، ثم بمً منها ِمن تمام الِمابَ 

أَكل ِمن لحمها وَشرب ِمن َمَرلها، ثم ركب إلى َمكهة وطاؾ لْبل الظهر، وذبُح البمرة أو البََدنة 

عندنا، ربما ٌستؽرق النهار إلى آخره حتى ٌحمك اإلنسان الُسنهة باألكل منها؛ إذا حرص على 

ٌِْه َوَسلهمَ -ة التً أَكهَدها النبً اتباع الُسنه   بؤن لصد إلى لطعة لحم ِمن كل بََدنة، -َصلهى هللاُ َعلَ

ا ِمن كّلِ واحدة، لَمَشمهة األكل ِمن كل واحدة على ِحَدتِها  لٌشرب ِمن الَمَرق الذي ٌتضمن جزءا

.-َرِحَمهُ هللاُ -كما ذكر النووي  

ِ ْبِن لُْرٍط عند أحمد وأبً داود، أن رسول هللا ثم رأٌُت العجب أكثر ِمن حدٌث َعْبِد  َصلهى هللاُ -َّللاه

ٌِْه َوَسلهمَ   ِ ٌَْوُم النهْحِر، ثُمه ٌَْوُم المَره لال: )-َعلَ أي: ٌوم الحادي عشر من -( أَْعَظُم اأْلٌَهاِم ِعْنَد َّللاه

ِ  -ذي الحجة  َب إِلَى َرُسوِل َّللاه ٌْهِ -َولُّرِ ، -َوَسلهمَ  َصلهى هللاُ َعلَ ، ٌَْنَحُرُهنه َخْمُس بََدنَاٍت أَْو ِستٌّ

ا َوَجبَْت ُجنُوبَُها، لَاَل َكِلَمةا َخِفٌهةا لَْم أَ  ُ بَِها! فَلَمه ٌِْه؛ أٌَهتُُهنه ٌَْبَدأ ْفَهْمَها؛ فََسؤَْلُت فََطِفْمَن ٌَْزَدِلْفَن إِلَ

.  )رواه أحمد وأبو داود، وصححه األلبانً(( َشاَء اْلتََطعَ  َمنْ بَْعَض َمْن ٌَِلٌنًِ: َما لَاَل؟ لَالُوا: لَاَل: )

ِ : -َرِحَمهُ هللاُ -لال الشوكانً  ٌِْه َوَسلهمَ -"َوفًِ َهِذِه ُمْعِجَزةٌ َظاِهَرةٌ ِلَرُسوِل َّللاه ٌُْث -َصلهى هللاُ َعلَ : َح

َرالَِة َدِمَها  ٌِْه الدهَوابُّ الهتًِ اَل تَْعِمُل إِلِ ِ؛ تَُساِرُع إلَ ًّ ْنَسانِ ِ اْلعََجُب ِمْن َهَذا النهْوعِ اإْلِ كاا بِِه؛ فٌََا ّلِِله تَبَرُّ

ْزَهاقِ  ٌِْه إِلِ ِ أَْهَدى ِمْن أَْكثَِرِه َوأَْعَرَؾ؟ تَْمُرُب َهِذِه اْلعُْجُم إلَ ًّ ٌَْؾ ٌَُكوُن َهذَا النهْوُع اْلبَِهٌِم  أَْرَواِحَها َك

ا، َوٌَْبعُُد َوفَْريِ أَْوَداِجَها، َوتَتَنَافَُس  ٌِْه َمَع َكْونَِها اَل تَْرُجو َجنهةا َواَل تََخاُؾ نَارا فًِ َذِلَن َوتَتََسابَُك إلَ

َضَرٌر فًِ  َذِلَن النهاِطُك اْلعَالُِل َعْنهُ َمَع َكْونِِه ٌَنَاُل بِاْلمُْرِب ِمْنهُ النهِعٌَم اآْلِجَل َواْلعَاِجَل َواَل ٌُِصٌبُهُ 

ا ِلِشدهِة ِحْرِصِه َعلَى لَتِْل اْلُمْصَطفَى نَْفٍس َواَل َمالٍ  ٌِْه َوَسلهمَ -! َحتهى لَاَل اْلمَابُِل ُمْظِهرا -َصلهى هللاُ َعلَ



ُد؟ اَل نََجْوت إْن نََجا!"، َوأََراَق اآْلَخُر َدَمهُ َوَكَسَر ثَنٌِهتَهُ؛ فَاْنُظْر إلَى َهذَا التهفَاوُ  ٌَْن ُمَحمه ِت : "أَ

ِ" الهِذي ٌَْضحَ  / ٘)انتهى كبلمه ِمن نٌل األوطار ُن ِمْنهُ إْبِلٌُس، َوأِلَْمٍر َما َكاَن اْلَكافُِر َشره الدهَواّبِ ِعْنَد َّللاه

ٔ٘٘) .

ٌِْه َوَسلهمَ -وإنما نَفََرت ِمنها الحٌوانات ِلبُعِدنا عن هدي النبً  وَسْمتِه ورحمته  -َصلهى هللاُ َعلَ

-سهر هللا لنا أمرنا، وأعاننا على التزام كتابه وُسنهة رسول هللا وشفمته؛ وكلما التربنا كلما ٌَ 

ٌِْه َوَسلهمَ   ر لنا ما حولنا ِمن الكابنات تعٌننا على ذلن.-َصلهى هللاُ َعلَ ، وَسخه

ًَ هللاُ َعْنهُ -ولم ٌَذكر جابر    ٌِْه َوَسلهمَ -فً حدٌثه هنا حلك النبً -َرِض بعد نَحِره -َصلهى هللاُ َعلَ

ِ هَ  ٌِْه -دٌه، ولمد ثبت فً صحٌح مسلم وأحمد وأبً داود عن أنس، أَّن َرُسوَل َّللاه َصلهى هللاُ َعلَ

ِق: )-َوَسلهمَ   (، َوأََشاَر ُخذْ أَتَى ِمناى، فَؤَتَى اْلَجْمَرةَ فََرَماَها، ثُمه أَتَى َمْنِزلَهُ بِِمناى َونََحَر، ثُمه لَاَل ِلْلَحبله

ٌَْسِر، ثُمه َجعََل ٌُْعِطٌِه النهاَس. وعن أبً هرٌرة إِلَى َجانِبِِه اأْلَ   ًَ هللاُ َعْنهُ -ٌَْمِن، ثُمه اأْلَ لال: -َرِض

ٌِْه َوَسلهمَ -لال رسول هللا  ِرٌَن؟ لَاَل: )اللهُهمه اْؼِفْر ِلْلُمَحلِِّمٌنَ : )-َصلهى هللاُ َعلَ اللهُهمه (، لَالُوا: َوِلْلُممَّصِ

ِرٌَن؟ لَالََها ثبََلثاا، وفً الثالثة لَاَل: )ِمٌنَ اْؼِفْر ِلْلُمَحلِّ  ِرٌنَ (، لَالُوا: َوِلْلُممَّصِ .  )متفك علٌه(( َوِلْلُممَّصِ

استحباب البََداَءة فً َحْلِك الرأس بالشك األٌمن ِمن رأس المحلوق، وهو مذهب وفٌه: 

الجمهور. 

ٌِْه َوَسلهمَ -التبرن بَشعر النبً "ثُمه َجعََل ٌُْعِطٌِه النهاَس": فٌه: مشروعٌة   ولوله: -َصلهى هللاُ َعلَ

-َعزه َوَجله -؛ لمول هللا -صلوات هللا وسبلمه علٌهم أجمعٌن-وآثاره، وهو ِمن خصابص األنبٌاء 

ا تََرَن آُل َولَاَل لَُهْم نَبٌُُِّهْم إِنه آٌَةَ ُمْلِكِه أَْن ٌَؤْتٌَُِكُم التهابُوُت فٌِِه َسِكٌنَةٌ ِمْن َربُِّكْم وَ : ) بَِمٌهةٌ ِممه

-، أما ؼٌرهم ِمن أهل الفضل: فإن الصحابة (8ٕٗ)البمرة:( ُموَسى َوآُل َهاُروَن تَْحِملُهُ اْلَمبَلبَِكةُ 

ًَ هللاُ َعْنُهم  ن بآثار أفضل الناس بعد األنبٌاء؛ أصحاب النبً -َرِض ٌِْه -تََركوا التبرُّ َصلهى هللاُ َعلَ

لمبشرٌن بالجنة، وأهل بدر، وأهل بٌعة الرضوان؛ فلم ٌتبركوا بَشعر أبً ، والعشرة ا-َوَسلهمَ 

ٍ؛ وهذا كاإلجماع منهم، لم ٌُنمل  ًّ بكر، وال بنَُخاَمة ُعَمر، وال بَوُضوء عثمان، وال بثٌاب َعِل

.-ملسو هيلع هللا ىلص-عنهم حرٌؾ فً ذلن، سوى ما نُِمل عن فِعلهم ذلن بالنبً  



ِرٌن دلٌل على فضل التحلٌك.وفً الدعاء ثبلثاا للمُ   ةا واحدة للُممَّصِ َحلِِّمٌن وَمره

واالحادٌث دلٌل على مشروعٌة حلك الرأس أو تمصٌره، ولد لال بركنٌته كثٌٌر ِمن أهل العلم، 

وهذا ظاِهٌر، ومنهم َمن لال بُوجوبه، ومنهم َمن َذَهَب إلى أنه لٌس بنُُسٍن، بل هو تحلٌل 

ى أنه نُُسٌن، خبلفاا لعطاء وأبً ٌوسؾ ورواٌة عن أحمد وبعض محظور، والجمهور ذهبوا إل

ٌِْه -المالكٌة والشافعً فً رواٌة عنه ضعٌفة، والصحٌح أنه ركن؛ ألن النبً  َصلهى هللاُ َعلَ

تًِ َهِذهِ لال: )-َوَسلهمَ   ، ولد )رواه مسلم(( ِلتَؤُْخذُوا َمنَاِسَكُكْم، فَِإنًِّ اَل أَْدِري لَعَلًِّ اَل أَُحجُّ بَْعَد َحجه

ٌِْه َوَسلهمَ -حلك رسوُل هللا  ؛ فاألصل فً ذلن الركنٌة، وهذا فً حك الرجال؛ وأما -َصلهى هللاُ َعلَ

ًَ هللاُ َعْنهُ -النساء فلٌس علٌهن حلك؛ وعلٌهن التمصٌر؛ لحدٌث ابن عباس   لال: لال -َرِض

ٌِْه َوَسلهمَ -رسول هللا  ٌَْس َعلَ : )-َصلهى هللاُ َعلَ )رواه ( ى النَِّساِء َحْلٌك، إِنهَما َعلَى النَِّساِء التهْمِصٌرُ لَ

ُ َعْنُهَما-، وعن ابن عمر   أبو داود، وصححه األلبانً( ًَ َّللاه ًه -َرِض ٌِْه َوَسلهمَ -أن النب لَبهَد -َصلهى هللاُ َعلَ

ا لَِدَم َمكهةَ أََمَر نَِساَءهُ أَْن ٌَحْ  إِنًِّ لَلهْدُت ِلْلَن؛ لُْلَن: َما لََن أَْنَت اَل تَِحلُّ؟ لَاَل: )َرأَْسهُ َوأَْهَدى، فَلَمه

تًِ، َوأَْحِلَك َرأِْسً )رواه أحمد، وصححه الشٌخ أحمد ( َهْدًٌِ، َولَبهْدُت َرأِْسً؛ فبََل أَِحلُّ َحتهى أَِحله ِمْن َحجه

.  شاكر(

ى إسناَده "وهو دلٌٌل على وجوب الحلك، واللال مجد الدٌن ابن تٌمٌة:  حدٌث رواه أحمد، ولَوه

البخاريُّ فً التارٌخ، وَحسهنَهُ الحافُظ ابن حجر". 

ًَ هللاُ -وبَِحْلك الشهعر أو تمصٌره ٌَِحلُّ كلُّ شًء إال النساء حتى ٌطوَؾ بالبٌت، عن عابشة  َرِض

ًه -َعْنَها   ٌِْه َوَسلهمَ -لالت: "ُكْنُت أَُطٌُِّب النهبِ لَْبَل أَْن ٌُْحِرَم، َوٌَْوَم النهْحِر لَْبَل أَْن -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْت، بِِطٌٍب فٌِِه ِمْسٌن"  ِ )متفك علٌه(ٌَُطوَؾ بِاْلبَ ٌِْه -، وللنسابً: "َطٌهْبُت َرُسوَل َّللاه َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْت"، والحدٌث  ِلُحْرِمِه ِحٌَن أَْحَرَم، َوِلِحلِِّه بَْعَد َما َرَمى َجْمَرةَ اْلعَمَبَةِ -َوَسلهمَ   لَْبَل أَْن ٌَُطوَؾ بِاْلبَ

ر الثانً؛ فهو لم ٌطٌهب بعد جمرة العمبة مباشرة، وإنما بعد أن نََحر َهدٌه  األول عن عابشة ٌُفَّسِ

وَحلَك رأَسه، وهنا تََطٌهب؛ ولٌس كما ٌظن البعض أن برمٌة الجمرة دون الذبح ودون الحلك 

( َواَل تَْحِلمُوا ُرُءوَسُكْم َحتهى ٌَْبلَُػ اْلَهْدُي َمِحلههُ : )-َجله َعزه وَ -ٌحل له كل شًء، لال هللا 

، وَمِحلّه ٌوم النحر بالذبح فٌه، وهللا أعلى وأعلم. (9ٙٔ)البمرة:



 ِ ٌِْه َوَسلهمَ -لوله: "ثُمه َرِكَب َرُسوُل َّللاه ٌِْت، فََصلهى بَِمكهةَ ا -َصلهى هللاُ َعلَ فٌه  لظُّْهَر":فَؤَفَاَض إِلَى اْلبَ

دلٌٌل على استحباب الركوب ِمن ِمنَى إلى َمكهة لطواؾ اإلفاضة.  

فَاَضِة َوُهَو ُرْكٌن ِمْن أَْرَكاِن اْلَحّجِ بِِإْجَماعِ : -َرِحَمهُ هللاُ -لال النووي  "َهَذا الطهَواُؾ ُهَو َطَواُؾ اإْلِ

ُل َوْلتِِه ِعْنَدنَا ِمْن نِْصؾِ  ٌْلَِة النهْحِر، َوأَْفَضلُهُ بَْعَد َرْمًِ َجْمَرِة اْلعَمَبَِة َوَذْبحِ اْلَهْديِ  اْلُمْسِلِمٌَن، َوأَوه لَ

ؤِْخٌُرهُ َواْلَحْلِك؛ َوٌَُكوُن َذِلَن َضْحَوةَ ٌَْوِم النهْحِر، َوٌَُجوُز فًِ َجِمٌعِ ٌَْوِم النهْحِر ببَِل َكَراَهٍة، َوٌُْكَرهُ تَ 

هُ َعْن أٌَهاِم التهْشِرٌِك أََشدُّ َكَراَهةا، َواَل ٌَْحُرُم تَؤِْخٌُرهُ ِسنٌَِن ُمتََطاِولَةا، َواَل َعْنهُ ببَِل ُعْذٍر، َوتَؤِْخٌرُ 

ْنَساُن َحًٌّا؛ َوَشْرُطهُ أَْن ٌَُكوَن بَْعَد اْلُولُوِؾ بِعََرفَاٍت َحتهى لَ  ْو َطاَؾ آِخَر ِلَوْلتِِه؛ بَْل ٌَِصحُّ َما َداَم اإْلِ

ٌْلَِة النهْحِر لَْبَل اْلُولُوِؾ ثُمه أَْسَرَع إِلَى َعَرفَاٍت فََولََؾ لَْبَل اْلفَْجِر لَْم ٌَِصحه ِلئْلِفَاَضِة بَعْ  َد نِْصِؾ لَ

َطَوافُهُ أِلَنههُ لَدهَمهُ َعلَى اْلُولُوِؾ. 

فَاَضِة َرَمٌل َواَل ا ْضِطبَاٌع إَِذا َكاَن لَْد َرَمَل َواتهفََك اْلعُلََماُء َعلَى أَنههُ اَل ٌُْشَرُع فًِ َطَواِؾ اإْلِ

ٌِْه َطَواؾُ  عِ َوَعلَ إِفَاَضٍة  َواْضَطبََع َعِمَب َطَواِؾ اْلمُُدوِم، َولَْو َطاَؾ بِنٌِهِة اْلَوَداعِ أَِو اْلمُُدوِم أَِو التهَطوُّ

 ًُّ ٌِْه الشهافِِع فَاَضِة ببَِل ِخبَلٍؾ ِعْنَدنَا، نَصه َعلَ ٌِْه، َكَما لَْو َولََع َعْن َطَواِؾ اإْلِ ، َواتهفََك اأْلَْصَحاُب َعلَ

سْ  ِة اإْلِ عٍ فَِإنههُ ٌَمَُع َعْن َحجه ْسبَلِم فََحجه بِنٌِهِة لََضاٍء أَْو نَْذٍر أَْو تََطوُّ ةُ اإْلِ ٌِْه َحجه بَلِم، َولَاَل أَبُو َكاَن َعلَ

فَ   ٌِْرِه.َحنٌِفَةَ َوأَْكثَُر اْلعُلََماِء: اَل ٌُْجِزُئ َطَواُؾ اإْلِ اَضِة بِنٌِهِة َؼ

ْكنِ  ٌَاَرِة، َوَطَواُؾ اْلفَْرِض َوالرُّ ا: َطَواُؾ الّزِ ٌْضا فَاَضِة لَهُ أَْسَماٌء؛ فٌَُمَاُل أَ ، َواْعلَْم أَنه َطَواَؾ اإْلِ

ْدِر َوأَْنَكَرهُ اْلُجْمُهوُر؛ لَالُوا َوإِنهَما َطَواؾُ  اهُ بَْعُض أَْصَحابِنَا َطَواَؾ الصه ْدِر َطَواُؾ  َوَسمه الصه

ُ أَْعلَُم"  . (9ٖٔ - 9ٕٔ/ 8)شرح النووي على مسلم اْلَوَداعِ، َوَّللاه

والذي ٌظهر أنه ٌلزمه أن ٌؤتً بطواؾ اإلفاضة لْبل انسبلخ ذي الحجة، والراجح لول  للُت:

َره عن ذي الحجة  ، فإن علٌه دم، ولكن ال -الذي هو ِمن أشهر الحج-مالن أنه إذا أَخه  كامبلا

ٌبطل حجه ما أتى به لْبل أن ٌموت. 

ا لَْولُهُ: "فََصلهى بَِمكهةَ الظُّْهَر": فَاَضِة ِمْن حدٌث  َوأَمه فَمَْد ذََكَر ُمْسِلٌم بَْعَد َهَذا فًِ أََحاِدٌَث َطَواَؾ اإْلِ

ُ َعْنُهَما-ابن ُعَمَر  ًَ َّللاه ًه  -َرِض ٌِْه َوَسلهمَ -أَنه النهبِ ُ َعلَ أَفَاَض ٌَْوَم النهْحِر فََصلهى الظُّْهَر  -َصلهى َّللاه



ٌْنَُهَما أَنههُ  ٌِْه َوَسلهمَ -بِِمناى، َوَوْجهُ اْلَجْمعِ بَ ُ َعلَ َواِل ثُمه َصلهى  -َصلهى َّللاه َطاَؾ ِلئْلِفَاَضِة لَْبَل الزه

ِل َوْلتَِها ثُمه َرَجَع إِلَى ِمناى فََصلهى ةا أُْخَرى بِؤَْصَحابِِه ِحٌَن َسؤَلُوهُ  الظُّْهَر بَِمكهةَ فًِ أَوه بَِها الظُّْهَر َمره

َذِلَن؛ فٌََُكوُن ُمتَنَفِّبلا بِالظُّْهِر الثهانٌَِِة الهتًِ بِِمناى. 

ًه  ٌِْرَها أَنه النهبِ ا اْلَحِدٌُث اْلَواِرُد َعْن َعابَِشةَ َوَؼ ٌِْه َوَسلهمَ -َوأَمه ُ َعلَ َر ا -َصلهى َّللاه ٌَاَرةَ ٌَْوَم أَخه لّزِ

فَاَضِة >مع أن هذا ٌَاَرِة َمَع نَِسابِِه اَل ِلَطَواِؾ اإْلِ ٌِْل؛ فََمْحُموٌل َعلَى أَنههُ َعاَد ِللّزِ  النهْحِر إِلَى الله

لٌبلا فٌه ضعؾ<. -ملسو هيلع هللا ىلص-الحدٌث فً طواؾ الزٌارة ألزواج النبً  

اْنِزُعوا بَنًِ َعْبِد اْلُمطهِلِب، فَلَْواَل أَْن ٌَْسمُوَن َعلَى َزْمَزَم؛ فَمَاَل: ) لوله: فَؤَتَى بَنًِ َعْبِد اْلُمطهِلبِ 

ا فََشِرَب ِمْنهُ  (.  ٌَْؽِلبَُكْم النهاُس َعلَى ِسمَاٌَتُِكْم لَنََزْعُت َمعَُكْم. فَنَاَولُوهُ َدْلوا

اَلِء وَ -رحمه هللا-لال النووي  ا لَْولُهُ "فَؤَتَى بَنًِ : "َوَمْعنَاهُ: اْستَمُوا بِالّدِ َشاِء، َوأَمه اْنِزُعوَها بِالّرِ

فَاَضِة، َولَْولُهُ "ٌَْسمُوَن َعلَى َزْمَزَم"  َعْبِد اْلُمطهِلِب" فََمْعنَاهُ: أَتَاُهْم بَْعَد فََراِؼِه ِمْن َطَواِؾ اإْلِ

اَلِء َوٌَُصبُّونَهُ فًِ اْلِحٌَاِض َونَحْ   ِوَها َوٌُْسبِلُونَهُ ِللنهاِس.َمْعنَاهُ: ٌَْؽِرفُوَن بِالّدِ

ٌِْه َوَسلهمَ -َولَْولُهُ  ُ َعلَ ( َمْعنَاهُ: لَْواَل َخْوفًِ أَْن لَْواَل أَْن ٌَْؽِلبَُكُم النهاُس لَنََزْعُت َمعَُكمْ : )-َصلهى َّللاه

ٌُْث  ٌِْه بَِح ٌَْؽِلبُونَُكْم َوٌَْدفَعُونَُكْم َعْن ااِلْستِمَاِء ٌَْعتَِمَد النهاُس َذِلَن ِمْن َمنَاِسِن اْلَحّجِ َوٌَْزَدِحُموَن َعلَ

ٌُْت َمعَُكْم؛ ِلَكثَْرِة فَِضٌلَِة َهَذا ااِلْستِمَاِء، َوفٌِِه فَِضٌلَةُ اْلعََمِل فًِ َهَذا ااِلْستِمَاِء، َواْستِ  ْحبَاُب اَلْستَمَ

. (9ٗٔ/ 8)انتهى ِمن شرح النووي على مسلم، ُشْرِب َماِء َزْمَزَم" 

هر أنه ٌُستحب عمب الطواؾ بالبٌت وصبلة ركعتً الطواؾ أن ٌشرب ِمن ماء زمزم؛ والظا

ٌِْه َوَسلهمَ -لثبوت فعل ذلن عن النبً   بعد طواؾ المدوم والعمرة أول ما أتى وبعد -َصلهى هللاُ َعلَ

طواؾ اإلفاضة، وهللا أعلى وأعلم. 

ٌِْه َوَسلهمَ صَ -هنا انتهى حدٌث جابر، وبمٌت بعض الفوابد فً عمل النبً   فً أٌام -لهى هللاُ َعلَ

التشرٌك، وبها نختم إن شاء هللا سلسلة مماالتنا حول "حجة الوداع". 

  



 8ٕ-تؤمبلت فً حجة الوداع 

حكم المبٌت بِمنَى ورمً الجمار أٌام التشرٌك 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛  

ٌِْه َوَمْن : )-تعالى- فمد لال هللا ٌِْن فبََل إِثَْم َعلَ َل فًِ ٌَْوَم َ فًِ أٌَهاٍم َمْعُدوَداٍت فََمْن تَعَجه َواْذُكُروا َّللاه

ٌِْه تُْحَشُرونَ  َ َواْعلَُموا أَنهُكْم إِلَ ٌِْه ِلَمِن اتهمَى َواتهمُوا َّللاه َر فبََل إِثَْم َعلَ .  (ٖٕٓ)البمرة:( تَؤَخه

"اذكروا هللا بالتوحٌد والتعظٌم فً أٌام ُمحَصٌات، وهً أٌام َرمً : -َرِحَمهُ هللاُ -لال ابن جرٌر 

الجمار. أمر عباده ٌومبٍذ بالتكبٌر أدباَر الصلوات، وعند الرمً مع كل حصاة ِمن َحصى الجمار 

.  (8ٕٓ/ ٗ)تفسٌر الطبري، ٌرمً بها َجمرةا ِمن الجمار" 

َ فًِ أٌَهاٍم َمْعُدوَداتٍ ه: )ثم َروى بَسنَده عن ابن عباس فً لول ( لال: أٌام التشرٌك، َواْذُكُروا َّللاه

وفً رواٌة: وهً ثبلثة أٌام بعد النحر، وعن عطاء ومجاهد وإبراهٌم والحسن وإسماعٌل بن 

أبً خالد ولتادة والسُّّدِي وؼٌرهم مثل ذلن. 

لفظ الذكر، ال المبٌت وال فً كتابه المبٌت بمنى ورمً الجمار ب -سبحانه-فتؤمل كٌؾ ذكر هللا 

ُسْبَحانَهُ -الرمً؛ لٌدلنا ذلن على أنه إنما ُجعلت هذه الشعابر فً ذكر هللا بالكٌفٌة التً أمر 

ٌِْه َوَسلهمَ -وَسنه لنا رسول هللا -َوتَعَالَى   .-َصلهى هللاُ َعلَ

ُ َعْنُهَما-وعن ابن عباس  ًَ َّللاه ٌْهِ -َعن النبً  -َرِض ا أَتَى إِْبَراِهٌُم ) لال: -َوَسلهمَ  َصلهى هللاُ َعلَ لَمه

 ِ ٌِْه السهبَلمُ -َخِلٌُل َّللاه ٌَْطاُن ِعْنَد َجْمَرِة اْلعَمَبَِة، فََرَماهُ بَِسْبعِ َحَصٌَاٍت  -َعلَ اْلَمنَاِسَن، َعَرَض لَهُ الشه

، فََرَماهُ بَِسْبعِ َحَصٌَاٍت َحتهى َساَخ فًِ َحتهى َساَخ فًِ األَْرِض، ثُمه َعَرَض لَهُ ِعْنَد اْلَجْمَرِة الثهانٌَِةِ 

(، لَاَل اْبُن األَْرِض، ثُمه َعَرَض لَهُ فًِ اْلَجْمَرِة الثهاِلثَِة، فََرَماهُ بَِسْبعِ َحَصٌَاٍت َحتهى َساَخ فًِ األَْرِض 

ُ َعْنُهَما-َعبهاٍس  ًَ َّللاه ٌَْطاَن تَْرُجُموِن، َوِملهةَ أَبٌِكُ -َرِض هبِعُوَن" : "الشه )رواه البٌهمً والحاكم، ْم تَت



-، فَرْمً الجمار رمز لرجم الشٌطان وإرؼامه وإذالله وتصؽٌره مع تكبٌر هللا وصححه األلبانً(

.-َعزه َوَجله  

واستحضار هذه المعانً ِمن أعظم ما ٌحًٌ الملب فً حٌاة اإلنسان كلها، فبل بد أن تُرِؼم 

ره بعد رحلة ال حج فً حٌاتن كلها وتَُكبِّر هللا فً جمٌع أمورن، وتعلً كلمته الشٌطان وتَُصؽِّ

ومجتمعن وبلدن والخلك جمٌعاا. على نفسن وأهلن وأوالدن وأموالن 

ولد ظهر فً المتؤخرٌن إنكار أن رمً الجمار رجم للشٌطان؛ وال وجه له بعد صحة الحدٌث 

الشٌطان ٌُرجم برمً الجمرة،  وإن كان الشٌطان لٌس هو الجمرة بإجماع العلماء، وإنما بذلن،

ٌِْه َوَسلهمَ -وٌذل باتباعن ألمر النبً  ٌِْه -، وامتثال اتباع خلٌل هللا إبراهٌم -َصلهى هللاُ َعلَ َعلَ

.-السهبَلمُ  

ا مع رمً كل َحَصاة كما سبك بٌانه عن رسول هللا  َصلهى هللاُ -ولد شرع الذكر بالتكبٌر خصوصا

ٌِْه َوَسلهمَ   ن ٌَُكبِّر مع كل َحَصاة، وُشِرع الدعاء الطوٌل بعد رمً الجمرة الصؽرى أنه كا-َعلَ

ُ َعْنُهَما-والوسطى فً أٌام التشرٌك، روى البخاري عن ابن عمر  ًَ َّللاه ، أنه َكاَن ٌَْرِمً -َرِض

ْنٌَا  لَى إِثِْر ُكّلِ بَِسْبعِ َحَصٌَاٍت، ثُمه ٌَُكبُِّر عَ  -وفً رواٌة: "التً تلً مسجد ِمنى"-اْلَجْمَرةَ الدُّ

ا -أي: ٌَِمُؾ فً مكاٍن َسْهٍل ؼٌر مرتفع-َحَصاٍة، ثُمه ٌَتَمَدهُم فٌَُْسِهُل  ، فٌََمُوُم ُمْستَْمبَِل اْلِمْبلَِة لٌَِاما

َماِل فَ  ٌِْه، ثُمه ٌَْرِمً اْلَجْمَرةَ اْلُوْسَطى، َكَذِلَن فٌََؤُْخذُ َذاَت الّشِ ٌُْسِهُل، َوٌَمُوُم َطِوٌبلا فٌََْدُعو َوٌَْرفَُع ٌََد

ٌِْه، ثُمه ٌَْرِمً اْلَجْمَرةَ َذاَت اْلعَمَبَِة ِمْن بَ  ا َطِوٌبلا فٌََْدُعو َوٌَْرفَُع ٌََد ْطِن اْلَواِدي ُمْستَْمبَِل اْلِمْبلَِة لٌَِاما

  ِ ٌُْت َرُسوَل َّللاه ٌِْه َوسَ -َواَل ٌَِمُؾ ِعْنَدَها، َوٌَمُوُل: َهَكَذا َرأَ ٌَْفعَُل"، ٌرمٌها ِمن بطن -لهمَ َصلهى هللاُ َعلَ

مال؛ فٌجعل َمكهة عن ٌََساِره وِمنى عن ٌمٌنه كما ثبت فً جمرة  الوادي كما رماها ِمن جهة الّشِ

العمبة، ولد روى ابن أبً شٌبة بسنٍد صحٌحٍ عن ابن عمر أنه كان ٌموم عند الجمرتٌن بممدار 

ل المتوسط أن ٌكون أكثر ِمن الساعة للٌبلا ما ٌمرأ سورة البمرة؛ وهذا ٌمكن للمارئ السرٌع، ب

فً الجمرتٌن، فٌمؾ نحو نصؾ الساعة أو أكثر عند كل جمرة، أمام األولى وعن ٌسار الثانٌة، 

ا نعمة هللا علٌه فً دٌنه ودنٌاه، طالباا حاجته فً الدٌن والدنٌا  ا، شاكرا متضرعاا منكسرا

واآلخرة. 



شرع رمً الجمار والطواؾ والسعً؛ روى أبو  فهً لحظات إحٌاء الملوب التً ِمن أجلها

ًَ هللاُ َعْنَها-داوود والترمذي وَحسهنَهُ عن عابشة   ٌِْه -لالت: لال رسول هللا -َرِض َصلهى هللاُ َعلَ

لَاَمةِ -َوَسلهمَ  ًُ اْلِجَماِر إِلِ فَا َواْلَمْرَوِة َوَرْم ٌَْن الصه ٌِْت َوبَ ِ"؛ فاحذر  : "إِنهَما ُجِعَل الطهَواُؾ بِاْلبَ ِذْكِر َّللاه

أن تإدٌها ؼافبلا عنها ببل للٍب َذاِكٍر وَعْمٍل واعٍ، أو أن تجهل حكمة االنمٌاد والطاعة وإرؼام 

العدو. 

وأما حكم المبٌت بمنى فمد َكثُر فً زماننا المنازعات فٌه، ولد ثبت فً ُسنَن أبً داود بإسناٍد 

  ِ ًّ ِل ٌْ ًه  صحٌحٍ عن عبد الرحمن بن ٌَعَمر الّدِ ٌُْت النهبِ َ ٌِْه َوَسلهمَ -لال: "أَت َوُهَو بِعََرفَةَ، -َصلهى هللاُ َعلَ

 ِ ٌِْه َوَسلهمَ -فََجاَء نَاٌس أَْو نَفٌَر ِمْن أَْهِل نَْجٍد، فَؤََمُروا َرُجبلا فَنَاَدى َرُسوُل َّللاه ٌَْؾ : -َصلهى هللاُ َعلَ َك

  ِ ؟ فَؤََمَر َرُسوُل َّللاه ٌِْه َوَسلهمَ َصلهى هللاُ -اْلَحجُّ ، اْلَحجُّ ٌَْوُم َعَرفَةَ، َمْن َجاَء - َعلَ َرُجبلا فَنَاَدى: "اْلَحجُّ

ٌِْن فبَلَ  َل فًِ ٌَْوَم هُ، أٌَهاُم ِمناى ثبََلثَةٌ، فََمْن تَعَجه ٌْلَِة َجْمعٍ فَتَمه َحجُّ ْبحِ ِمْن لَ ٌِْه، لَْبَل َصبَلِة الصُّ  إِثَْم َعلَ

َر فبَلَ  ٌِْه"، لَاَل: ثُمه أَْرَدَؾ َرُجبلا َخْلفَهُ فََجعََل ٌُنَاِدي بَِذِلَن"؛ وهذا الحدٌث بٌان َوَمْن تَؤَخه  إِثَْم َعلَ

َ فًِ أٌَهاٍم َمْعُدوَداتٍ لآلٌة الكرٌمة: ) (، وأنها أٌام منى، وأنها ثبلثة؛ حادي عشر َواْذُكُروا َّللاه

ل ٌ كون فً ٌومٌن منها؛ فالحادي عشر وثانً عشر وثالث عشر ِمن ذي الحجة، وأن التعَجُّ

والثانً عشر، فبل ألل ِمن ذلن. 

وأما البِدعة المحدثة فً زماننا والفتاوى الباطلة بجواز االنصراؾ لٌلة الحادي عشر بعد 

بزعم أنه لد دخل الٌوم فً الثانٌة -منتصؾ اللٌل ِلَرْمًِ ٌوم الثانً عشر ثم االنصراؾ ِمن ِمنى 

ًَ فموٌل باط -عشرة لٌبلا  ٌل ُمَخاِلؾ لنصوص الكتاب والُسنهة، بل واتفاق َمن َسبَك ِمن أنه ال َرْم

لبل طلوع الشمس، بل الصواب أنه ال َرمً للجمار فً أٌام التشرٌك لْبل الزوال، وهإالء لم 

ا واحداا هو الحادي عشر، والٌوم عند العرب ٌبدأ ِمن الفجر، وال لابل  ٌبموا فً منى إال ٌوما

دخول الٌوم؛ فبل شن أن حجهم نالص، والصواب أن علٌهم الدم فً تركهم المبٌت بالرمً لبل 

بمنى مع لدرتهم وتركهم رمً الجمار فً موعدها. 

"اْلفَْرُع اْلعَاِشُر: اْعَلْم أَنه اْلعُلََماَء اْختَلَفُوا فًِ اْلَمبٌِِت فًِ ِمناى : -َرِحَمهُ هللاُ -لال الشٌخ الشنمٌطً 

ًَ أٌَهامِ  ، َمَع إِْجَماِعِهْم َعلَى أَنههُ َمْشُروٌع؟ فََذَهَب َماِلٌن،  لٌََاِل التهْشِرٌِك َهْل ُهَو َواِجٌب، أَْو ُمْستََحبٌّ



ٌْلٍَة َوُهَو َخاِرٌج َعْن ِمناى لَ  ٌْلَةا َواِحَدةا ِمْنَها أَْو ُجله لَ ِزَمهُ َدٌم؛ َوأَْصَحابُهُ: إِلَى أَنههُ َواِجٌب، َولَْو بَاَت لَ

ُ َعْنُهَما-)ٌعنً لول ابن عباس -ثَِر اْبِن َعبهاٍس السهابِِك. أِلَ  ًَ َّللاه ٌِْه -َرِض : "َمن تََرن نُُسكاا فَعَلَ

ًَ هللاُ َعْنهُ -َدم"( َوَرَوى َماِلٌن فًِ اْلُمَوطهِإ، َعْن نَافِعٍ أَنههُ لَاَل: "َزَعُموا أَنه ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب   -َرِض

ٌْضاا، َعْن نَافِعٍ، َكاَن ٌَْبعَُث  ِرَجاالا ٌُْدِخلُوَن النهاَس ِمْن َوَراِء اْلعَمَبَِة". َوَرَوى َماِلٌن فًِ اْلُمَوطهِإ أَ

ِ ْبِن ُعَمَر   ًَ هللاُ َعْنُهما-َعْن َعْبِد َّللاه أَنه ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب لَاَل: "اَل ٌَبٌِتَنه أََحٌد ِمَن اْلَحاّجِ -َرِض

ًَ مِ   ناى ِمْن َوَراِء اْلعَمَبَِة". اهـ ِمْنهُ.لٌََاِل

ًَ أٌَهاِم التهْشِرٌِك بِِمناى، َكَما أَنههُ َدِلٌٌل َعلَى أَنه َما َوَراءَ   َجْمَرِة َوُهَو َدِلٌٌل َعلَى ُوُجوِب اْلَمبٌِِت لٌََاِل

ٌَْس ِمْن ِمناى، َوُهَو َمْعُروٌؾ.  ا ٌَِلً َمكهةَ لَ اْلعَمَبَِة ِممه

ٌِْر ِمناى لَْم ٌَْلَزمْ َوَمْذهَ  ًَ ِمناى َمْكُروهٌ، َولَْو بَاَت بِؽَ هُ ُب أَبًِ َحنٌِفَةَ: ُهَو أَنه َعَدَم اْلَمبٌِِت بِِمناى لٌََاِل

ٌِْه  ٌء، ِعْنَد أَبًِ َحنٌِفَةَ، َوأَْصَحابِِه؛ أِلَنهُهْم ٌََرْوَن أَنه اْلَمبٌَِت بِِمناى أِلَْجِل أَْن ٌَْسُهَل َعلَ ًْ ، الَش ًُ ْم ره

فَلَْم ٌَُكْن ِمَن اْلَواِجبَاِت ِعْنَدُهْم. 

هُ  ٌِْن، أََصحُّ َ ًَ ِمناى َطِرٌمَت ِ فًِ َهِذِه اْلَمْسؤَلَِة: ُهَو أَنه فًِ اْلَمبٌِِت بِِمناى لٌََاِل ًّ َما َوَمْذَهُب الشهافِِع

ُهَما: أَنههُ َواِجٌب، َوالثهانِ  ً: أَنههُ ُسنهةٌ، َوالطهِرٌُك الثهانًِ أَنههُ ُسنهةٌ لَْوالا َوأَْشَهُرُهَما فٌِِه لَْواَلِن؛ أََصحُّ

ُم َواِجٌب فًِ تَْرِكِه، َوَعلَى أَنههُ َسنَةٌ فَالدهُم ُسنهةٌ فًِ تَ  ْرِكِه، َواَل َواِحداا؛ فَعَلَى اْلمَْوِل بِؤَنههُ َواِجٌب فَالده

ُم إِاله فًِ تَْرِن الْ  َاِلً ُكلَِّها، أِلَنهَها ِعْنَدُهْم َكؤَنهَها نُُسٌن َواِحٌد، َوإِْن تََرَن ٌَْلَزُم ِعْنَدُهُم الده َمبٌِِت فًِ اللٌه

َاِلً الثهبَلِث فَِفٌِه اأْلَْلَواُل اْلَمْذُكوَرةُ فًِ تَْرِن اْلَحَصاِة اْلَواِحَدِة عِ  ٌْلٍَة ِمَن اللٌه ْنَدُهْم، اْلَمبٌَِت فًِ لَ

َها: أَنه فًِ تَ  ا، َوالثهاِلُث: أَنه فٌِِه ثُلَُث َدٍم أََصحُّ ٌْلَِة اْلَواِحَدِة ُمدًّا، َوالثهانًِ: أَنه فٌِِه ِدْرَهما ْرِن َمبٌِِت الله

ٌِْن َمْعلُوٌم َكَما تَمَدهَم.  ٌْلَتَ َكَما تَمَدهَم، َوُحْكُم الله

َماِم أَْحَمَد فًِ َهِذِه اْلَمْسؤَلَِة: أَنه اْلمَ  ًَ ِمناى َواِجٌب؛ فَلَْو تََرَن اْلَمبٌَِت بَِها َوَمْذَهُب اإْلِ بٌَِت بِِمناى لٌََاِل

ٍء، َوَعْنهُ: اَل شَ  ًْ ِحٌحِ ِمْن َمْذَهبِِه، َوَعْنهُ: ٌَتََصدهُق بَِش ٌِْه َدٌم َعلَى الصه َاِلً الثهبَلِث فَعَلَ َء فًِ اللٌه ًْ

ٌْلٍَة ِمْن لَ  ٌِْه، فَِإْن تََرَن اْلَمبٌَِت فًِ لَ ٌَاِلٌَها فَِفٌِه َما فًِ اْلَحَصاِة اْلَواِحَدِة ِمَن اأْلَْلَواِل الهتًِ لَدهْمنَا، َعلَ

. (77ٗ/ ٗ)انتهى كبلمه ِمن أضواء البٌان، لٌَِل: ُمدٌّ، َولٌَِل: ِدْرَهٌم، َولٌَِل، ثُلُُث َدٍم" 



 ُسنهة، ولول ابن المول بوجوب ُمّدٍ أو بدرهم أو بثلث دم مما ال دلٌل علٌه ِمن كتاٍب وال للُت:

ٌِْه َدم" لول صحابً اشتهر وال ٌُعرؾ له ُمخاِلؾ، كما أنه روي  عباس: "َمن تََرن نُُسكاا فَعَلَ

ةٌ َصِحٌَحة، وعلٌه عامة أهل العلم، فمول مالن أصح األلوال فً ذلن.  مرفوعاا؛ فهو ُحجه

أَْهِل اْلِعْلِم فًِ َهِذِه اْلَمْسؤَلَِة فَاْعلَْم أَْن  "فَِإَذا َعَرْفَت أَْلَوالَ  :-َرِحَمهُ هللاُ -لال الشٌخ الشنمٌطً 

ِن َعبهاٍس: أَْظَهَر اأْلَْلَواِل َدِلٌبلا أَنه اْلَمبٌَِت بِِمناى أٌَهاَم ِمناى نُُسٌن ِمْن َمنَاِسَن اْلَحّجِ، ٌَْدُخُل فًِ لَْوِل ابْ 

ٌْباا، أَْو تََرَكهُ؛ فَْلٌُهْ   ًَ ِمْن نُُسِكِه َش ا"."َمْن نَِس ِرْق َدما

ًه   ُل: أَنه النهبِ ِلٌُل َعلَى َذِلَن ثبََلثَةُ أُُموٍر: اأْلَوه ٌِْه َوَسلهمَ -َوالده ًَ -َصلهى هللاُ َعلَ َاِل بَاَت بَِها اللٌه

ٌْنَا أَْن نَؤُْخَذ ِمْن َمنَاِسِكنَا الْ  ًَ اْلَمْذُكوَرةَ، َولَاَل: "ِلتَؤُْخذُوا َعنًِّ َمنَاِسَكُكْم"؛ فَعَلَ َاِل ٌْتُوتَةَ بِِمناى اللٌه بَ

اْلَمْذُكوَرةَ. 

ًه   ٌِْن: أَنه النهبِ ِحٌَح ٌِْه َوَسلهمَ -الثهانًِ: ُهَو َما ثَبََت فًِ الصه َص ِلْلعَبهاِس أَْن ٌَبٌَِت -َصلهى هللاُ َعلَ َرخه

ً ِرَواٌٍَة: أَِذَن ِلْلعَبهاِس. َولَاَل اْبُن بَِمكهةَ أٌَهاَم ِمناى ِمْن أَْجِل ِسمَاٌَتِِه )وهذه رواٌة البخاري(، َوفِ 

هُ: َوفًِ  َحَجٍر فًِ فَتْحِ اْلبَاِري فًِ َشْرحِ َحِدٌِث التهْرِخٌِص ِلْلعَبهاِس اْلَمْذُكوِر ِعْنَد اْلبَُخاِرّيِ َما نَصُّ

ْخَصِة ٌَْمتَِضً أَنه اْلَحِدٌِث َدِلٌٌل َعلَى ُوُجوِب اْلَمبٌِِت بِِمناى َوأَنههُ ِمْن َمنَاِسِن اْلحَ  ّجِ؛ أِلَنه التهْعبٌَِر بِالرُّ

ًَ أَْو َما فًِ َمْعنَاهَ  ْذَن َولََع ِلْلِعلهِة اْلَمْذُكوَرِة، َوإَِذا لَْم تُوَجْد ِه ا لَْم ٌَْحُصِل ُممَابِلََها َعِزٌَمةٌ، َوأَنه اإْلِ

ْذُن، َوبِاْلُوُجوِب لَاَل اْلُجْمُهوُر، َوفًِ لَْوٍل  ِ، َوِرَواٌٍَة َعْن أَْحَمَد، َوُهَو َمْذَهُب اْلَحنَِفٌهِة: اإْلِ ًّ ِللشهافِِع

ًٌّ َعلَى َهَذا اْلِخبَلِؾ، َواَل ٌَْحُصُل اْلَمبٌُِت إاِله بُِمْعَظِم ا ِم بِتَْرِكِه َمْبنِ ٌِْل اْنتََهى أَنههُ ُسنهةٌ؛ َوُوُجوُب الده لله

/ ٗ)أضواء البٌان، هُ ِمْن أَْخِذ اْلُوُجوِب ِمَن اْلَحِدٌِث اْلَمْذُكوِر َواِضٌح" َمَحلُّ اْلؽََرِض ِمْنهُ. َوَما ذََكرَ 

ٗ77 - ٗ78) .

ٌِْه َوَسلهمَ -وكذلن ٌإخذ الوجوب ِمن ترخٌص النبً    ِلُرَعاِء اإلبل فً ترن المبٌت -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌبٌت معظم اللٌل بمنى،  بمنى؛ فهذا الترخٌص ٌدل على أن َمن لم ٌكن له عذٌر َوَجَب علٌه أن

وهذا ٌحصل بؤكثر ِمن نصؾ اللٌل ولو بملٌل، وهللا أعلى وأعلم. 



ةَ إِاله بِاهللِ -وَمن ٌُطَرد َعن ِمنَى  حتى ال ٌَجد مكاناا بها ٌبمى فٌه أكثر من نصؾ  -وال َحْوَل َواَل لُوه

ا فبل بد له مِ  ن المبٌت، وهللا أعلى اللٌل: فهو َمعذور ٌسمط عنه الوجوب، وأما َمن كان لادرا

وأعلم. 

  



 9ٕ-تؤمبلت فً حجة الوداع 

ل ولت رمً الجمار وآخره  أوه

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛  

: "اْعلَْم أَنه التهْحِمٌَك أَنههُ اَل -رحمه هللا-بالنسبة ألول ولت الرمً؛ فمد لال الشٌخ الشنمٌطً 

ِ ٌَجُ   ًّ َواِل؛ ِلثُبُوِت َذِلَن َعِن النهبِ ًُ فًِ أٌَهاِم التهْشِرٌِك إاِله بَْعَد الزه ْم ٌِْه َوَسلهمَ -وُز الره .-َصلهى هللاُ َعلَ

  ِ ٌِْه َوَسلهمَ -فَِفً َصِحٌحِ ُمْسِلٍم ِمْن َحِدٌِث َجابٍِر لَاَل: "َرَمى َرُسوُل َّللاه ْوَم اْلَجْمَرةَ ٌَ -َصلهى هللاُ َعلَ

ا بَْعُد فَِإذَا َزالَِت الشهْمُس" َهذَا لَْفُظ ُمْسِلٍم َعْنهُ فًِ َصِحٌِحِه، َوَحِدٌُث َجابٍِر َهذَ  ى، َوأَمه ا النهْحِر ُضحا

ا بِِه الهِذي َرَواهُ ُمْسِلٌم فًِ َصِحٌِحِه َمْوُصوالا بِاللهْفِظ الهِذي ذََكْرنَا، َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ تَْعِلٌماا َمْجُزوما 

  ًُّ ٌِْه َوَسلهمَ -بِلَْفِظ: "َولَاَل َجابٌِر: َرَمى النهبِ ى، َوَرَمى بَْعَد َذِلَن بَْعَد -َصلهى هللاُ َعلَ ٌَْوَم النهْحِر ُضحا

َواِل"، ثُمه َساَق اْلبَُخاِريُّ  َذا َزالَِت الشهْمُس بَِسنَِدِه َعِن اْبِن ُعَمَر لَاَل: ُكنها نَتََحٌهُن؛ فَإِ  -َرِحَمهُ هللاُ -الزه

ٌْنَا.  َرَم

وا َولَاَل اْبُن َحَجٍر فًِ "فَتْحِ اْلبَاِري" فًِ لَْوِل اْبِن ُعَمَر: ُكنها نَتََحٌهُن. اْلَحِدٌَث، فَؤَْعلََمهُ بَِما َكانُ 

 ِ ًّ ٌِْه َوَسلهمَ -ٌَْفعَلُونَهُ فًِ َزَمِن النهبِ اْلَحافَِظ اْبَن َحَجٍر ٌََرى لَْوَل  ، َوُهَو َدِلٌٌل َعلَى أَنه -َصلهى هللاُ َعلَ

ِحٌُح  ْفعِ، َوَحِدٌُث َجابٍِر الصه ٌْنَا"، لَهُ ُحْكُم الره اْبِن ُعَمَر: "ُكنها نَتََحٌهُن، فَِإَذا َزالَِت الشهْمُس َرَم

َماُم أَْحَمُد، َوأَبُو َداُوَد عَ   ْفعِ، َوَرَوى اإْلِ ًَ هللاُ َعْنَها-ْن َعابَِشةَ اْلَمْذُكوُر لَْبلَهُ َصِرٌٌح فًِ الره -َرِض

  ِ ٌِْه َوَسلهمَ -لَالَْت: "أَفَاَض َرُسوُل َّللاه آِخَر ٌَْوٍم ِحٌَن َصلهى الظُّْهَر، ثُمه َرَجَع إِلَى ِمناى -َصلهى هللاُ َعلَ

ًَ أٌَهاِم التهْشِرٌِك ٌَْرِمً اْلَجْمَرةَ إَِذا َزالَِت الشهْمسُ  ُد ْبُن فََمَكَث بَِها لٌََاِل " اْلَحِدٌَث، َوفًِ إِْسنَاِدِه ُمَحمه

َد إِْسَحاَق، َصاِحُب اْلَمؽَاِزي >ولد َعْنعَنَه<، َوُهَو ُمَدلٌِّس، َواْلُمَدلُِّس إَِذا َعْنعََن لَْم تُْمبَْل ِرَواٌَتُهُ ِعنْ 

ا أَنه َمْن ٌَْحتَجُّ بِاْلُمْرَسلِ  ، ٌَْحتَجُّ بِعَْنعَنَِة اْلُمَدلِِّس ِمْن بَاٍب أَْولَى، َوأَنه أَْهِل اْلَحِدٌِث، َولَْد لَدهْمنَا ِمَرارا

َماُم أَْحَمُد، َواْبُن مَ  اَجْه، اْلَمْشُهوَر َعْن أَبًِ َحنٌِفَةَ، َوَماِلٍن، َوأَْحَمَد: ااِلْحتَِجاُج بِاْلُمْرَسِل. َوَرَوى اإْلِ



ِ َوالتِّْرِمِذيُّ َوَحسهنَهُ َعِن اْبِن َعبهاٍس لَاَل:   ٌِْه َوَسلهمَ -"َرَمى َرُسوُل َّللاه اْلِجَماَر ِحٌَن -َصلهى هللاُ َعلَ

َزالَِت الشهْمُس". 

  ِ ًّ ٌِْه َوَسلهمَ -َوبَِهِذِه النُُّصوِص الثهابِتَِة َعِن النهبِ تَْعلَُم أَنه لَْوَل َعَطاٍء، َوَطاُوٍس بَِجَواِز -َصلهى هللاُ َعلَ

ْمًِ فًِ أٌَهاِم الته  َواِل، الره ْمًِ ٌَْوَم النهْفِر لَْبَل الزه َواِل، َوتَْرِخٌَص أَبًِ َحنٌِفَةَ فًِ الره ْشِرٌِك لَْبَل الزه

َواِل فًِ اْلٌَْوِم الثهاِلِث أَْجَزأَهُ، ُكلُّ َذِلَن ِخبَلُؾ التهْحِمٌِك؛ أِلَ  نههُ َولَْوَل إِْسَحاَق: إِْن َرَمى لَْبَل الزه

ِ  ُمَخاِلٌؾ ِلِفْعلِ   ًّ ٌِْه َوَسلهمَ -النهبِ الثهابِِت َعْنهُ اْلُمْعتَِضِد بِمَْوِلِه: "ِلتَؤُْخذُوا َعنًِّ -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌد، َوأَبُو ٌُوُسَؾ، َولَمْ  ٌَِرْد  َمنَاِسَكُكْم"؛ َوِلَذِلَن َخالََؾ أَبَا َحنٌِفَةَ فًِ تَْرِخٌِصِه اْلَمْذُكوِر َصاِحبَاهُ ُمَحمه

ِ، َواَل ُسنهِة نَبٌِِِّه فًِ ِكتَاِب   ٌِْه َوَسلهمَ -َّللاه ْمًِ لَْبَل -َصلهى هللاُ َعلَ ٌء ٌَُخاِلُؾ َذِلَن، فَاْلمَْوُل بِالره ًْ َش

َواِل أٌَهاَم التهْشِرٌِك اَل ُمْستَنََد لَهُ أَْلبَتهةَ، َمَع ُمَخالَفَتِِه ِللسُّنهِة الثهابِتَِة َعْنهُ   ٌِْه َوَسلهمَ َصلهى هللاُ عَ -الزه ؛-لَ

ِ تَعَالَى"  . (ٖٙٗ/ ٗ)أضواء البٌان، فبََل ٌَْنبَِؽً أِلََحٍد أَْن ٌَْفعَلَهُ، َواْلِعْلُم ِعْنَد َّللاه

ْمًِ أٌَهاَم التهْشِرٌِك؛ فمد لال الشٌخ الشنمٌطً  "لَْد  :-َرِحَمهُ هللاُ -وأما بالنسبة آلِخِر َوْلِت الره

َل َولْ  ْمًِ إِلَى َعِلْمَت أَنه أَوه ٌِْن اْلعُلََماِء، أَنه بَِمٌهِة اْلٌَْوِم َوْلٌت ِللره َواِل، َواَل ِخبَلَؾ بَ ِت َرْمٌَِها بَْعَد الزه

اْلؽُُروِب. 

ٌِْل، وَ  ْعُضُهْم بَ َواْختَلَفُوا فٌَِما بَْعَد اْلؽُُروِب، فَِمْنُهْم َمْن ٌَمُوُل: إِْن َؼَربَِت الشهْمُس، َولَْم ٌَْرِم َرَمى بِالله

ْمنَا أَْلَوالَُهْم، َوُحَجَجُهْم فًِ اْلَكبَلِم َعلَى ٌُْل لََضاٌء، َوبَْعُضُهْم ٌَمُوُل: أََداٌء، َولَْد لَده َرْمًِ  ٌَمُوُل: الله

ًَ َحتهى تَُزوَل ال ْم ُر الره ٌِْل، بَْل ٌَُإّخِ شهْمُس ِمَن اْلؽَِد َجْمَرِة اْلعَمَبَِة، َوِمْنُهْم َمْن ٌَمُوُل: اَل ٌَْرِمً بِالله

ةِ  ْمًِ بِؽُُروِب اْلٌَْوِم الثهاِلَث َعَشَر ِمْن ِذي اْلِحجه  الهِذي َكَما لَدهْمنَاهُ َمَع إِْجَماِعِهْم َعلَى فََواِت َوْلِت الره

ُهَو َرابُِع ٌَْوِم النهْحِر. 

َواْعلَْم أَنه َهَذا اْلُحْكَم َلهُ َحالَتَاِن: 

ًُ فٌِِه ِمْن أٌَهاِم التهْشِرٌِك.ُحْكُم ال  اأْلُولَى: ْم ٌْلَِة الهتًِ تَِلً اْلٌَْوَم الهِذي فَاتَهُ الره ْمًِ فًِ الله ره

ًُ فًِ ٌَْوٍم آَخَر ِمْن أٌَهاِم التهْشِرٌِك. َوالثهانٌَِةُ:  ْم الره



ٌُْل فَمَْد لَدهْمنَا أَنه الشهافِِعٌهةَ، َواْلَماِلِكٌهةَ،  ا الله . َواْلَماِلِكٌهةُ أَمه ٌْبلا َواْلَحنَِفٌهةَ ُكلهُهْم ٌَمُولُوَن: ٌَْرِمً لَ

ٌْبلا لََضاٌء، َوُهَو اْلَمْشُهوُر ِعْنَدُهْم، َوبَْعُضُهْم ٌَتََولهُؾ فًِ َكْونِِه لََضا ًُ لَ ْم ءا أَْو بَْعُضُهْم ٌَمُولُوَن: الره

ِ، َوا ًّ ، َكَما لَدهْمنَاهُ َعِن اْلبَاِج ًُ أََداءا ْم ٌْلَةَ الهتًِ بَْعَد اْلٌَْوِم تَبٌَع لَهُ، فٌََُجوُز الره ْلَحنَِفٌهةُ ٌَمُولُوَن: إِنه الله

ٌْلَِة الهتًِ بَْعَد اْلٌَ  ْمًِ فًِ الله ْوِم: َهْل ُهَو فٌَِها تَبَعاا ِلْلٌَْوِم، َوالشهافِِعٌهةُ لَُهْم َوْجَهاِن َمْشُهوَراِن فًِ الره

، بَْل ٌَْرِمً أََداٌء أَْو  ٌْبلا ْمنَاهُ ُمْستَْوفاى، َواْلَحنَابِلَةُ لَدهْمنَا أَنهُهْم ٌَمُولُوَن: اَل ٌَْرِمً لَ ِمَن لََضاٌء؟ َكَما لَده

اْلؽَِد بَْعَد َزَواِل الشهْمِس، َكَما َذَكْرنَا فٌِِه َكبَلَم َصاِحِب اْلُمْؽنًِ. 

ًُ ٌَْوٍم ِمْن أٌَهاِم الته  ا َرْم ٌَْن َمْن ٌُْعتَدُّ بِِه ِمْن أَْهِل َوأَمه ْشِرٌِك فًِ ٌَْوٍم آَخَر ِمْنَها، فبََل ِخبَلَؾ فٌِِه بَ

ًُ فًِ جَ  ْم ًَ َكٌَْوٍم َواِحٍد؛ فَالره ِمٌِعَها أََداٌء؛ اْلِعْلِم، إِاله أَنهُهُم اْختَلَفُوا فًِ أٌَهاِم التهْشِرٌِك الثهبَلثَِة: َهْل ِه

ٌْلَتُهُ الهتًِ بَْعَدهُ فَاَت َوْلتُ أِلَنهَها َوْلٌت لِ  ْمًِ َكٌَْوٍم َواِحٍد؟ أَْو ُكلُّ ٌَْوٍم ِمْنَها ُمْستَِملٌّ؛ فَِإْن فَاَت ُهَو َولَ  لره

ِل  ِل لَْو َرَمى َعِن اْلٌَْوِم اأْلَوه الثهانًِ،  فًَِرْمٌِِه فٌََُكوُن لََضاءا فًِ اْلٌَْوِم الهِذي بَْعَدهُ؟ فَعَلَى اْلمَْوِل اأْلَوه

ٌِْه؛ أِلَنههُ َرَمى فِ  َء َعلَ ًْ ِل َوالثهانًِ فًِ الثهاِلِث، فبََل َش ً َوْلِت أَْو َعِن الثهانًِ فًِ الثهاِلِث، أَْو َعِن اأْلَوه

ًٌ فٌِِه إِلَى اْلؽَِد ِعْنَد َمنْ  ْمًِ، َوَعلَى الثهانًِ: ٌَْلَزُمهُ َدٌم َعْن ُكّلِ ٌَْوٍم فَاتَهُ َرْم َماِء  الره ِد الّدِ ٌَمُوُل بِتَعَدُّ

ٌِْن ِعْنَد َمْن ٌَمُوُل بِعََدِم التهعَدُِّد.  َكالشهافِِعٌهِة، أَْو َدٌم َواِحٌد َعِن اْلٌَْوَم

ُ َعْنهُ َوَؼفََر لَهُ -لَاَل ُممٌَُِّدهُ  اْلٌَْوِم اْلَواِحِد : التهْحِمٌُك فًِ َهِذِه اْلَمْسؤَلَِة أَنه أٌَهاَم التهْشِرٌِك كَ -َعفَا َّللاه

ٌِْه، كَ  َء َعلَ ًْ ْمًِ؛ فََمْن َرَمى َعْن ٌَْوٍم ِمْنَها فًِ ٌَْوٍم آَخَر ِمْنَها أَْجَزأَهُ، َواَل َش َما ُهَو بِالنِّْسبَِة إِلَى الره

ِ، َوَمْن َوافَمَُهَما.  ًّ َمْذَهُب أَْحَمَد، َوَمْشُهوُر َمْذَهِب الشهافِِع

ِلٌُل َعلَى َذِلنَ  ، َواْبُن ِحبهاَن، : َوالده ًُّ َماُم أَْحَمُد، َوالشهافِِع ُهَو َما َرَواهُ َماِلٌن فًِ اْلُمَوطهِإ، َواإْلِ

  ِ ًّ ًَ هللاُ َعْنهُ -َواْلَحاِكُم، َوأَْصَحاُب السُّنَِن اأْلَْربَعَِة، َعْن َعاِصِم ْبِن َعِدّيٍ اْلعَْجبَلنِ ًه -َرِض -أَنه النهبِ

ا، َهذَا لَْفُظ أَبًِ َداُوَد، -ِه َوَسلهمَ َصلهى هللاُ َعلٌَْ   ا، َوٌََدُعوا ٌَْوما بِِل، أَْن ٌَْرُموا ٌَْوما َص ِلِرَعاِء اإْلِ َرخه

  ِ َص َرُسوُل َّللاه ِ َواْبِن َماَجْه، َوفًِ لَْفٍظ: َرخه ًّ ٌِْه َوَسلهمَ -َوالنهَسابِ بِِل فًِ -َصلهى هللاُ َعلَ ِلِرَعاِء اإْلِ

ٌْتُوتَةِ  ٌِْن، ثُمه ٌَْرُموَن ٌَ  اْلبَ ْوَم َعْن ِمناى، ٌَْرُموَن ٌَْوَم النهْحِر، ثُمه ٌَْرُموَن اْلؽََداةَ، َوِمْن بَْعِد اْلؽََداِة ِلٌَْوَم

ٌُْر َما ذََكْرنَا، َوَمْعنَاَها َواِحٌد.   النهْفِر. َوِلَهَذا اْلَحِدٌِث أَْلفَاٌظ ُمتَمَاِربَةٌ َؼ



َماُم َمالِ  هُ: -َرِحَمهُ هللاُ -ٌن َولَاَل اإْلِ ِ  فًِ اْلُمَوطهِإ َما نَصُّ تَْفِسٌُر اْلَحِدٌِث الهِذي أَْرَخَص فٌِِه َرُسوُل َّللاه

ٌِْه َوَسلهمَ -  ُ أَْعلَُم: أَنهُهْم ٌَْرُموَن -َصلهى هللاُ َعلَ بِِل فًِ تَؤِْخٌِر َرْمًِ اْلِجَماِر فٌَِما نََرى َوَّللاه ِلِرَعاِء اإْلِ

ِل، ٌَْومَ  فٌََْرُموَن  النهْحِر، فَِإَذا َمَضى اْلٌَْوُم الهِذي ٌَِلً ٌَْوَم النهْحِر َرَمْوا ِمَن اْلؽَِد، َوَذِلَن ٌَْوُم النهْفِر اأْلَوه

ٌْباا َحتهى ٌَِجَب َعلَ  ٌِْه، فَِإَذا َوَجَب ِلْلٌَْوِم الهِذي َمَضى، ثُمه ٌَْرُموَن ِلٌَْوِمِهْم َذِلَن، أِلَنههُ اَل ٌَْمِضً أََحٌد َش

ٌِْه َوَمَضى َكاَن اْلمََضاُء بَْعَد َذِلَن، فَِإْن بََدا لَُهُم النهْفُر فَمَْد فََرُؼوا، َوإِْن أَلَاُموا إِلَى اْلؽَدِ   َرَمْوا َمَع َعلَ

سهَر بِِه اْلَحِدٌَث ُهَو َصِرٌُح النهاِس ٌَْوَم النهْفِر اآْلَخِر، َونَفَُروا. اْنتََهى ِمْنهُ، َوَهذَا اْلَمْعنَى الهِذي فَ 

ِ َهَذا لَاَل فِ  ًّ ا، َوَحِدٌُث َعاِصٍم اْلعَْجبَلنِ ا َوٌََدُعوا ٌَْوما ٌِه َمْعنَاهُ فًِ ِرَواٌَِة َمْن َرَوى: أَْن ٌَْرُموا ٌَْوما

: َهَذا َحِدٌٌث َحَسٌن َصِحٌٌح.  التِّْرِمِذيُّ

ًه فَِإْن لٌَِل: أَْنتُْم ُسْمتُْم َهذَا اْلَحدِ  -ٌَث ُمْستَِدلٌَِّن بِِه َعلَى أَنه أٌَهاَم التهْشِرٌِك َكاْلٌَْوِم اْلَواِحِد؛ أِلَنه النهبِ

ٌِْه َوَسلهمَ   َص لَُهْم فًِ تَؤِْخٌِر َرْمًِ ٌَْوٍم إِلَى اْلٌَْوِم الهِذي بَْعَدهُ َدله َذِلَن َعلَى أَنه -َصلهى هللاُ َعلَ ا َرخه لَمه

ْجَماعِ اْلعُلََماءِ اْلٌَْوَم الثه  ِل؛ أِلَنههُ لَْو فَاَت َوْلتُهُ لَفَاَت بِفََواِت َولَتِِه؛ إِلِ ًَ َوْلٌت ِلَرْمًِ اْلٌَْوِم اأْلَوه  َعلَى انِ

ِة الهِذي ُهَو َخاِمُس ٌَْوِم النهْحِر فََما بَْعدَ  ابَِع َعَشَر ِمْن ِذي اْلِحجه هُ، َولَِكنه أَنههُ اَل ٌَْمِضً فًِ اْلٌَْوِم الره

ًَ ٌَْوٍم فًِ اْلٌَْوِم الهِذي بَْعدَ  هُ لََضاٌء َظاِهَر َكبَلِم َماِلٍن فًِ تَْفِسٌِرِه اْلَحِدٌَث اْلَمْذُكوَر ٌَُدلُّ َعلَى أَنه َرْم

ٌِْه َوَمَضى َكاَن اْلمََضاُء.  ِلمَْوِلِه فًِ َكبَلِمِه اْلَمْذُكوِر: فَِإَذا َوَجَب َعلَ

ٌِْن:فَاْلَجَواُب عَ   ْن َذِلَن ِمْن َوْجَه

أَنه إِْطبَلَق اْلمََضاِء َعلَى َما فَاَت َوْلتُهُ بِاْلُكلٌِّهِة اْصِطبَلٌح َحاِدٌث ِلْلفُمََهاِء؛ أِلَنه اْلمََضاَء فًِ  أََحُدُهَما:

بَلةَ : )-لَىتَعَا-اْلِكتَاِب َوالسُّنهِة ٌُْطلَُك َعلَى فِْعِل اْلِعبَاَدِة فًِ َوْلتَِها، َكمَْوِلِه  ٌْتُُم الصه ( فَِإَذا لََض

بَلةُ ، َولَْوِلِه: )(ٖٓٔ)النساء: ٌْتُْم َمنَاِسَكُكمْ : )-تَعَالَى-، َولَْوِلِه (ٓٔ)الجمعة:( فَِإَذا لُِضٌَِت الصه ( فَِإَذا لََض

؛ فَاْلمََضاُء فًِ َهِذِه اآْلٌَاِت بَِمْعنَى اأْلََداِء. (ٕٓٓ)البمرة:

، ٌُِرٌُد بِاْلمََضاِء فًِ َكبَلِمِه اْلَمْذُكوِر اْلَمْعنَى -َرِحَمهُ هللاُ -أَنها لَْو فََرْضنَا أَنه َماِلكاا  اْلَوْجهُ الثهانًِ:

ًه ِعْنَد اْلفُمََهاِء، َوُهَو أَنه اْلمََضاَء فِْعُل اْلِعبَاَدِة بَْعَد ُخُروجِ َوْلتَِها اْلُمعٌَهِن لََها تََداُركاا  ااِلْصِطبَلِح

 ًْ َر ِلَش ٍء ُعِلَم تَمَّدَم َما أَْوَجَب فِْعلهُ فًِ ُخُصوِص َوْلتِِه، َكَما ُهَو اْلَمْعُروُؾ فًِ َمْذَهبِِه أنههُ إِْن أَخه



ًَ ٌَْوٍم فِ  ٌِْل فََما بَْعَدهُ أَنههُ لََضاٌء، ٌَْلَزُم بِِه الدهُم، فَِإنها اَل نَُسلُِّم أَنه َرْم ًَ إِلَى الله ْم ِم الهِذي ً اْلٌَوْ الره

ٌِْن:  بَْعَدهُ لََضاٌء ِلِعبَاَدٍة َخَرَج َوْلتَُها بِاْلُكلٌِّهِة اْستِنَاداا أِلَْمَر

ُل: ِ   اأْلَوه ًّ ْجَماعِ، فَِإْذُن النهبِ ًَ اْلِجَماِر ِعبَاَدةٌ ُمَولهتَةٌ بِاإْلِ ٌِْه َوَسلهمَ -أَنه َرْم فًِ فِْعِلَها فًِ -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌَْس ِمَن َوْلٍت َدلِ  ٌٌل َواِضٌح َعلَى أَنه َذِلَن اْلَوْلَت ِمْن أَْجَزاِء َوْلِت تِْلَن اْلِعبَاَدِة اْلُمَولهتَِة؛ أِلَنههُ لَ

ْجَماعِ فًِ َوْلٍت َمْعُروٍؾ، وَ   ٌَؤَْذنُ اْلَمْعمُوِل أَْن تَُكوَن َهِذِه اْلِعبَاَدةُ ُمَولهتَةا بَِوْلٍت ُمعٌَهٍن ٌَْنتَِهً بِاإْلِ

  ًُّ ٌِْه َوَسلهمَ -النهبِ ٌَْس ِمْن أَْجَزاِء َوْلتَِها اْلُمعٌَهِن لََها، فََهَذا اَل -َصلهى هللاُ َعلَ فًِ فِْعِلَها فًِ َزَمٍن لَ

  ِ َر أَنه اْلَوْلَت الهِذي أَِذَن َرُسوُل َّللاه ٌِْه َوَسلهمَ -ٌَِصحُّ بَِحاٍل؛ َوإَِذا تَمَره ْعِل اْلِعبَاَدِة فًِ فِ -َصلهى هللاُ َعلَ

 ُهَو إٌِمَاُع اْلُمَولهتَِة فٌِِه أَنههُ ِمْن َوْلتَِها ُعِلَم أَنهَها أََداٌء اَل لََضاٌء، َواأْلََداُء فًِ اْصِطبَلحِ أَْهِل اأْلُُصولِ 

ٌَْها َذِلَن الْ   َوْلُت.اْلِعبَاَدِة فًِ َوْلتَِها اْلُمعٌَهِن لََها َشْرعاا ِلَمْصلََحٍة اْشتََمَل َعلَ

ًه  اأْلَْمُر الثهانًِ:  ٌِْه َوَسلهمَ -أَنههُ اَل ٌُْمِكُن أَْن ٌُمَاَل ُهنَا إِنه النهبِ ْمًِ فًِ َوْلٍت -َصلهى هللاُ َعلَ أََمَر بِالره

ٌِْر َوْلتِِه، بَْل بَْعَد فََواِت َوْلتِِه، َوأَنه أَْمَرهُ بِِه فًِ َذِلَن اْلَوْلِت أَْمٌر بِمََضابِ  ِه بَْعَد فََواِت َوْلتِِه اْلُمعٌَهِن َؼ

ًُ فًِ َرابِعِ ٌَْوِم النهْحِر، َولَوْ  ْم َكاَن ٌَُجوُز  لَهُ، ِلَما لَدهْمنَا ِمْن إِْجَماعِ اْلُمْسِلِمٌَن َعلَى أَنههُ اَل ٌَُجوُز الره

ًُ فًِ َرابِعِ النه  ْم ْمًِ بَْعَد فََواِت َوْلتِِه لََجاَز الره ْحِر َوَخاِمِسِه َوَما بَْعَد َذِلَن. َواْلمََضاُء فًِ لََضاُء الره

بَلةُ فًِ آخِ  ِر اْلَوْلِت اْصِطبَلحِ اْلفُمََهاِء َواأْلُُصوِلٌٌَِّن اَل ٌُْطلَُك إاِله َعلَى َما فَاَت َوْلتُهُ بِاْلُكلٌِّهِة، َوالصه

ُروِرّيِ أََداٌء ِعْنَدُهْم، َحتهى إِنههُ لَْو َصلهى  ُروِرّيِ َوبَْعَضَها بَْعَد ُخُروجِ الضه بَْعَضَها فًِ آِخِر الضه

ِحٌحِ. َوٌَُدلُّ لَهُ لَْولُهُ  ًَ أََداٌء ِعْنَدُهْم َعلَى الصه ُروِرّيِ فَِه ٌِْه َوَسلهمَ -اْلَوْلِت الضه : "َمْن -َصلهى هللاُ َعلَ

بَلةَ"  بَلِة فَمَْد أَْدَرَن الصه َؾ فًِ َمَرالًِ السُّعُوِد اأْلََداَء َواْلَوْلَت َواْلمََضاَء أَْدَرَن َرْكعَةا ِمَن الصه َوَعره

ِعْنَد اأْلُُصوِلٌٌَِّن بِمَْوِلِه: 

. (9ٙٗ - 7ٙٗ/ ٗ)أضواء البٌان، فِْعُل اْلِعبَاَدِة بَِوْلٍت ُعٌِّنَا ... َشْرعاا لََها بِاْسِم اأْلََداِء لُِرنَا" 

ز الرمً فً اللٌلة التً تلً الٌوم الذي فاته الرمً جوا :-فٌما ذكره ِمن المسابل-والصحٌح 

فٌه ِمن أٌام التشرٌك؛ ألنه داخل فً معنى المساء، وإنما ٌشرع الرمً مساءا، ولم ٌولِّت لنا 

ٌِْه َوَسلهمَ -النبً   ، فً -َصلهى هللاُ َعلَ انتهاء الرمً عند الؽروب؛ فَدله ذلن على جواز الرمً لٌبلا

وم الذي فاته الرمً.اللٌلة التً تلً الٌ 



وأما الرمً فً ٌوٍم آخر ِمن أٌام التشرٌك؛ فما ثبت فٌه الترخٌص لرعاء اإلبل فً البٌتوتة عن 

منى، ٌرمون ٌوم النحر ثم ٌرمون الؽداة وِمن بعد الؽداة لٌومٌن، ثم ٌرمون ٌوم النفر، مع 

الحادي عشر، ثم ٌرموا تفسٌر اإلمام مالن الواضح لذلن أن ٌرموا ٌوم النحر، ثم ٌتركوا ٌوم 

ٌوم الثانً عشر، أوالا لٌوم الحادي عشر ثبلث جمرات ثم لٌوم الثانً عشر ثبلث جمرات، ثم 

إن شاءوا نفروا ِمن منى وإن شاءوا رموا ٌوم الثالث مع الناس، فكل ذلن جابز؛ َدله ذلن على 

ًَ ٌوَمً الحادي عشر والثانً  ا جاز له أن ٌَجمع رم عشر فً الٌوم الثانً أن َمن كان معذورا

عشر، وهللا أعلم.  

ا فمد تََرن ما َوَجب  وال ٌكون فً ذلن لضاء وال دم؛ ألنه معذور، وهللا أعلم، وَمن لم ٌكن معذورا

علٌه؛ فعلٌه الدم، وهللا أعلم. 

أن آخر ولٍت للرمً فً أٌام التشرٌك هو طلوع الفجر ِمن اللٌلة التً تلً الٌوم  فالخبلصة:

ا الذي َوَجب ف ٌه الرمً، ٌبدأ بالزوال وٌنتهً بطلوع الفجر، وال لضاء علٌه، وإن كان معذورا

جاز أن ٌرمً مع الٌوم الذي ٌلٌه، وهللا أعلم. 

لٌَن ِمن  وٌستحب التؤخٌر فً أٌام التشرٌك للٌوم الثالث، وٌمؾ للدعاء كما فعل فً الٌومٌن األوه

ٌْهِ -أٌام التشرٌك، لِفعل النبً   ذلن، فإنه إنما خرج ِمن منى ٌوم الثالث -َوَسلهمَ  َصلهى هللاُ َعلَ

عشر بعد أن رمى الجمرة، وصلى الظهر بالُمَحّصب؛ َصلهى بها الظهر والعصر والمؽرب 

-والعشاء، والُمَحّصب هو المكان المعروؾ حالٌاا بـ: "المعابدة"، وهذا دلٌل على أن النبً 

ٌِْه َوَسلهمَ   صبلة الظهر بعد الرمً، على األلل فً الٌوم الثالث، وهللا كان ٌجعل -َصلهى هللاُ َعلَ

أعلى وأعلم. 

"اْعلَْم أَنه ُجْمُهوَر أَْهِل اْلِعْلِم َعلَى أَنه َمْن َؼَربَْت َشْمُس ٌَْوِم : -َرِحَمهُ هللاُ -لال الشٌخ الشنمٌطً 

ِل َوُهَو بِِمناى؛ لَِزَمه اْلُممَاَم بِِمناى َحتهى َواِل فًِ اْلٌَْوِم  النهْفِر اأْلَوه ًَ اْلِجَماَر الثهبَلَث بَْعَد الزه ٌَْرِم

، َوأَْحَمُد، ًُّ ةُ الثهبَلثَةُ: َماِلٌن، َوالشهافِِع ْن لَاَل بَِهَذا: اأْلَبِمه . َوِممه ٌْبلا َوُهَو لَْوُل أَْكثَِر  الثهاِلِث، َواَل ٌَْنِفُر لَ

ٌٍْد، َوَعَطاٍء، َوَطاُوٍس، أَْهِل اْلِعْلِم. َولَاَل اْبُن لَُداَمةَ فِ  ً اْلُمْؽنًِ: َوُهَو لَْوُل ُعَمَر، َوَجابِِر ْبِن َز

ِ، َوإِْسَحاَق، َواْبِن اْلُمْنِذِر. َولَاَل  ًّ اْبُن َوُمَجاِهٍد، َوأَبَاِن ْبِن ُعثَْماَن، َوَماِلٍن، َوالثهْوِرّيِ، َوالشهافِِع



َمْن أَْدَرَكهُ اْلَمَساُء فًِ اْلٌَْوِم الثهانًِ؛ فَْلٌمْم إِلَى اْلؽَِد َحتهى ٌَْنِفَر »َل: اْلُمْنِذِر: ثَبََت َعْن ُعَمَر أَنههُ لَا

ٌْلَةَ الثهاِلَث َعَشَر «. َمَع النهاِس  َوَخالََؾ أَبُو َحنٌِفَةَ اْلُجْمُهوَر فًِ َهِذِه اْلَمْسؤَلَِة فَمَاَل: لَهُ أَْن ٌَْنِفَر لَ

" ِمَن الشهْهِر َحتهى ٌَطْ  ًَ )أضواء لَُع اْلفَْجُر ِمَن اْلٌَْوِم الثهاِلِث؛ فَِإْن َطلََع اْلفَْجُر لَِزَمهُ اْلبَمَاُء، َحتهى ٌَْرِم

. (7ٙٗ/ ٗالبٌان، 

رؼم أن األحوط هو أن ٌبٌت لٌلة الثالث عشر إذا أدركه اللٌل وهو بمنى إال أنه ال دلٌل  للُت:

ًَ هللاُ َعْنهُ رَ -على ذلن الوجوب، وال إجماع، وأمر عمر   ٌحتمل أن ٌكون لبٌان األفضل، -ِض

وهللا أعلم. 

ل: ل بمجرد رمً جمرة العمبة، ثم  ثم إن المخرج ِمن ذلن عند َمن ٌرٌد التعَجُّ أن ٌنوي التعَجُّ

ها حتى ٌخرج ِمن منى، ثم إنه ٌجوز أن ٌعود  ٌخرج تلمابًٌّا ِمن خبلل جسر الجمرات أو َمَمّرِ

؛ فٌخرج ِمن الخبلؾ، وهللا أعلى وأعلم.-كؤن ٌؤخذ َمتَاَعه أو نحو ذلن- إلى منى لؽٌر تَعَبُّد 

  



 ٖٓ-تؤمبلت فً حجة الوداع 

بالً أحكام الرمً والنزول بالمَحصهب والطواؾ للوداع 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛  

االستنابة فً الرمً: 

ِ روى ابن ماجه فً سنن ٌِْر، َعْن َجابٍِر، لَاَل: "َحَجْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاه بَ َصلهى هللاُ -ه َعْن أَبًِ الزُّ

ٌِْه َوَسلهمَ  ٌْنَا َعْنُهْم"، ورؼم َمماٍل فً  -َعلَ ْبٌَاِن َوَرَم ٌْنَا َعِن الّصِ ْبٌَاُن، فَلَبه َوَمعَنَا النَِّساُء َوالّصِ

مً والماضً أبو الماسم فً جزبه، وهذا الحدٌث وافمه إسناده إال أنه له طرٌك حسنة عند البٌه

المٌاس الصحٌح، فإنه إذا جازت االستنابة فً الحج كله للعجز فإن ما عجز عنه الحاج بنفسه 

من أعمال الحج صحت االستنابة فٌه. 

ْمًِ فَلَهُ أَْن ٌَ  :-َرِحَمهُ هللاُ -لال الشٌخ الشنمٌطً  ْستَنٌَِب َمْن ٌَْرِمً َعْنهُ، "إَِذا َعَجَز اْلَحاجُّ َعِن الره

َعِن  َوبِِه لَاَل َكثٌٌِر ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم، َوُهَو الظهاِهُر. َوفًِ اْلُمَوطهِإ لَاَل ٌَْحٌَى: ُسبَِل َماِلٌن، َهْل ٌُْرَمى

ى اْلَمِرٌُض ِحٌَن ٌُْرَمى َعْنهُ، فٌَُكَ  ِ، َواْلَمِرٌِض؟ فَمَاَل: نَعَْم، َوٌَتََحره ًّ بِ بُِّر َوُهَو فًِ َمْنِزِلِه، الصه

ًَ َعْنهُ، َوأَْهَدى ُوُجوباا. اْنتَهَ  ا، فَِإْن َصحه اْلَمِرٌُض فًِ أٌَهاِم التهْشِرٌِك: َرَمى الهِذي ُرِم ى َوٌَُهِرٌُك َدما

. ِمَن اْلُمَوطهإِ 

ْبٌَاِن فَُهَو َكالتهْلبٌَِِة َعْنُهْم، َواأْلَْصلُ  ًُ َعِن الّصِ ْم ا الره ثَنَا  أَمه فٌِِه َما َرَواهُ اْبُن َماَجْه فًِ ُسنَنِِه: َحده

ٌِْر، َعْن َجابٍِر لَا بَ ٌٍْر، َعْن أَْشعََث، َعْن أَبًِ الزُّ ِ ْبُن نَُم ٌْبَةَ، ثَنَا َعْبُد َّللاه َل: َحَجْجنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبًِ َش

 ِ ٌِْه َوَسلهمَ -َمَع َرُسوِل َّللاه ُ َعلَ ٌْنَا ، وَ -َصلهى َّللاه ْبٌَاِن، َوَرَم ٌْنَا َعِن الّصِ ْبٌَاُن، فَلَبه َمعَنَا النَِّساُء، َوالّصِ

اٍر اْلِكْنِديُّ ال اُر َعْنُهْم، َوِرَجاُل إِْسنَاِد اْبِن َماَجْه َهذَا ثِمَاٌت َمْعُروفُوَن إِاله أَْشعََث، َوُهَو اْبُن َسوه نهجه

ًُّ َمْولَى ثَِمٌٍؾ فَمَْد َضعه  ْن ٌُْعتَبَُر اْلُكوفِ ٌُْر َواِحٍد، َوُمْسِلٌم إِنهَما أَْخَرَج لَهُ فًِ اْلُمتَابَعَاِت، َوُهَو ِممه فَهُ َؼ

بَِحِدٌثِِه، َكَما ٌَُدلُّ َعلَى َذِلَن إِْخَراُج ُمْسِلٍم لَهُ فًِ اْلُمتَابَعَاِت.  



اٍر اْلُكوفِ  ، َعْن ٌَْحٌَى: أَْشعَُث ْبُن َسوه ًُّ ْوَرلِ ًُّ ثِمَةٌ، َولَاَل اْبُن َعِدّيٍ: لَْم أَِجْد أِلَْشعََث َمتْناا َوَرَوى الده

ًُ َعِن اْلَمِرٌِض َونَْحِوهِ  ْم ا الره ا، َوإِنهَما ٌَْؽلَُط فًِ اأْلََحاٌٌِِن فًِ اأْلََسانٌِِد َوٌَُخاِلُؾ. َوأَمه ْن  ُمْنَكرا ِممه

ؽَِر فبََل أَْعلَُم لَهُ  ٌَْر الّصِ ًَ َؼاٌَةُ َما َكاَن لَهُ ُعْذٌر َؼ ْمًِ، ِه ُمْستَنَداا ِمَن النهْمِل إاِله أَنه ااِلْستِنَابَةَ فًِ الره

 ُ ٌِْه َوَّللاه َ َما اْستََطْعتُمْ ٌَمُوُل: ) -تَعَالَى-ٌُمََدُر َعلَ ، َوبَْعُض أَْهِل اْلِعْلِم ٌَْستَِدلُّ (ٙٔ)التؽابن:( فَاتهمُوا َّللاه

ًَ َعلَى أَْصِل اْلَحّجِ، ِلَذِلَن بِاْلِمٌَاِس َعلَى ا ْم ْبٌَاِن؛ بَِجاِمعِ اْلعَْجِز فًِ اْلَجِمٌعِ، َوبَْعُضُهْم ٌَِمٌُس الره لّصِ

ْمًِ بِاْلِمٌَاِس  َعلَى لَاَل النهَوِويُّ فًِ َشْرحِ اْلُمَهذهِب: اْستََدله أَْصَحابُنَا َعلَى َجَواِز ااِلْستِنَابَِة فًِ الره

ًُ أَْولَى بِاْلَجَواِز اهـ" ااِلْستِنَابَِة فًِ أَ  ْم .  (7ٗٗ - 7ٖٗ/ ٗ)أضواء البٌان، ْصِل اْلَحّجِ، لَالُوا: َوالره

ولكن هذا األمر لد ولع فٌه التساهل ِمن كثٌٍر ِمن الناس لمجرد المشمة، والبعض ٌظن أن 

ا؛ لن فً الرمً، وهذا لٌس صحٌحا فإن العبرة بالعجز بسبب المرض أو  النساء كلهن ٌوّكِ

صؽر، ولٌس مجرد وجود المشمة، فإن الحج فٌه ِمن أنواع المشمة ما شرعه هللا ورسوله، ال

اه الرسول  ٌِْه َوَسلهمَ -حتى سمه ٌِْه َوَسلهمَ -جهاداا، لال الرسول  -َصلهى هللاُ َعلَ اْلَحجُّ : )-َصلهى هللاُ َعلَ

ًَ هللاُ َعْنَها-، وعن عابشة )رواه أحمد وابن ماجه، وحسنه األلبانً(( ِجَهاُد، ُكّلِ َضِعٌؾٍ  أنها  -َرِض

ٌِْه َوَسلهمَ -سؤلت النبً  ٌِْهنه ِجَهاٌد اَل : "َهْل َعلَى النَِّساِء ِمْن ِجَهاٍد؟" لَاَل: )-َصلهى هللاُ َعلَ نَعَْم، َعلَ

كد ِمن العجز حتى ؛ فبلبد ِمن التؤ)رواه أحمد وابن ماجه، وصححه األلبانً(( لِتَاَل فٌِِه: اْلَحجُّ َواْلعُْمَرةُ 

تصح االستنابة فً الرمً. 

تَْنبٌِهٌ: 

ْمًِ بَالٌَِةٌ، فَمَْد لَدهْمنَا لَْوَل َماِلٍن  "إَِذا َرَمى النهابُِب َعِن اْلعَاِجِز، ثُمه َزاَل ُعْذُر اْلُمْستَنٌِِب، َوأٌَهاُم الره

ابُِب، َمَع لُُزوِم الدهم،ِ َولَاَل بَْعُض أَْهِل اْلِعْلِم: اَل ٌَْلَزُمهُ فًِ اْلُمَوطهِإ: أَنههُ ٌَْمِضً ُكله َما َرَماهُ َعْنهُ النه 

 تُْنَدُب لََضاُء َما َرَمى َعْنهُ النهابُِب؛ أِلَنه فِْعَل النهابِِب َكِفْعِل اْلَمنُوِب َعْنهُ، فٌََْسمُُط بِِه اْلفَْرُض، َولَِكنْ 

ٌُْر َما ذََكْرنَا.إَِعاَدتُهُ، َوَهَذا ُهَو َمْشُهوُر َمْذهَ   ِ. َوفًِ اْلَمْسؤَلَِة أِلَْهِل اْلِعْلِم َؼ ًّ ِب الشهافِِع

ُ َوَؼفََر لَهُ: أَْظَهُر أَْلَواِل أَْهِل اْلِعْلِم ِعْنِدي فًِ َهِذِه اْلَمْسؤَلَِة: أَنههُ  إَِذا َزاَل ُعْذُر لَاَل ُممٌَُِّدهُ َعفَا َّللاه

مْ  ٌِْه؛ أِلَنه اْلُمْستَنٌِِب َوأٌَهاُم الره َء َعلَ ًْ ًَ َعْنهُ، َواَل َش ًِ بَاٍق بَْعُضَها: أَنههُ ٌَْرِمً َجِمٌَع َما ُرِم



ٌْه أَْن ٌُ  بَاِشَر فِْعَل ااِلْستِنَابَةَ إِنهَما َولَعَْت ِلَضُروَرِة اْلعُْذِر، فَِإَذا َزاَل اْلعُْذُر َواْلَوْلُت بَاٍق بَْعُضهُ، فَعَلَ

. هِ اْلِعبَاَدِة بِنَْفسِ 

ْمًِ َكٌَْوٍم َواِحٍد بَِدلِ  ْمنَا ِمْن َولَْد لَدهْمنَا أَنه أَْلَوى اأْلَْلَواِل َدِلٌبلا ُهَو لَْوُل َمْن لَاَل: إِنه أٌَهاَم الره ٌِل َما لَده

ٌِْه َوَسلهمَ -تَْرِخٌِصِه  ُ َعلَ ا  -َصلهى َّللاه ا، َوٌََدُعوا ٌَْوما َعاِء أَْن ٌَْرُموا ٌَْوما َم إٌَِضاُحهُ َواْلِعْلُم ِللّرِ َكَما تَمَده

ِ تَعَالَى"  .  (7٘ٗ - 7ٗٗ/ ٗ)أضواء البٌان للشنمٌطً، ِعْنَد َّللاه

أما نزول المحصهب، وهو المكان المعروؾ اآلن بالمعابدة، بعد ممابر الحجون إلى لرب الجبل 

ٌْن مكة ومنى؛ ُسنهة، ومنهم َمن لال فمد اختلؾ فٌه أهل العلم، فمنهم َمن لال هو  الفاصل ما ب

ٌِْه َوَسلهمَ -لٌس بُسنهة، فؤما من لال هو ُسنهة فاحتج بحدٌث أنس: "أن النبً  َصلهى  -َصلهى هللاُ َعلَ

ِب، ثُمه َرِكَب إِلَى البٌت فََطاَؾ بِهِ   " رواهالظُّْهَر َواْلعَْصَر َواْلَمْؽِرَب َواْلِعَشاَء، ثُمه َرلََد َرْلَدةا بِاْلُمَحصه

ًَ هللاُ َعْنهُ -البخاري، وعن ابن عمر   ٌِْه َوَسلهمَ -"أن النبً -َرِض َصلهى الظهر  -َصلهى هللاُ َعلَ

والعصر والمؽرب والعشاء بالبطحاء، ثم َهَجع َهْجعة، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر ٌفعله" 

ابن عمر رواه أحمد وأبو داود والبخاري بمعناه، وعن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر و

كانوا ٌنزلون األبطح، لال الزهري: أخبرنً عروة عن عابشة أنها لم تكن تفعل ذلن، ولالت: 

 ِ ٌِْه َوَسلهمَ -"إِنهَما نََزلَهُ َرُسوُل َّللاه . )رواه مسلم(أِلَنههُ َكاَن َمْنِزالا أَْسَمَح ِلُخُروِجِه"  -َصلهى هللاُ َعلَ

عابشة السابك، وحدٌث ابن عباس المتفك على صحته،  وَمن لال لٌس بُسنهة، فمد احتج بؤثر

  ِ ٍء؛ إِنهَما ُهَو َمْنِزٌل نََزلَهُ َرُسوُل َّللاه ًْ ٌَْس التهْحِصٌُب بَِش ٌِْه َوَسلهمَ -لال: "لَ ".-َصلهى هللاُ َعلَ

استحباب التحصٌب، وهو ُسنهة مهجورة؛ لما رواه البخاري ومسلم وأبو داود  والصحٌح:

ٌِْه َوَسلهمَ -بن ماجه ِمن حدٌث أسامة بن زٌد أن النبً والنسابً وا لال: "نَْحُن  -َصلهى هللاُ َعلَ

ٌٌْش َعلَى اْلُكْفِر؛ َوَذِلَن أَنه بَنًِ ِكنَا ٌُْث لَاَسَمْت لَُر ِب، َح ٌِْؾ بَنًِ ِكنَانَةَ اْلُمَحصه نَةَ نَاِزلُوَن َؼداا بَِخ

ٌْشاا َعلَى بَنًِ َهاِشٍم  ٌُْؾ اْلَواِدي"، َحالَفَْت لَُر : َواْلَخ ْهِريُّ أَْن اَل ٌُبَاٌِعُوُهْم َواَل ٌُْإُووُهْم، لَاَل الزُّ

ولذلن فالمول بالُسنٌِّهة واالستحباب ألوى؛ ألنه ِمن إظهار شعابر الدٌن فً مكان اجتمع فٌه 

الكفار على الظلم والعدوان والكفر، ولكنه لٌس ببلزم. 



العصر والمؽرب والعشاء، وٌبٌت به بعض اللٌل؛ كما وٌستحب أن ٌصلً بالمحصب الظهر و

ٌِْه َوَسلهمَ -دله علٌه حدٌث أنس وابن عمر، والظاهر أن النبً  كان ٌصلً الظهر  -َصلهى هللاُ َعلَ

هذا الٌوم بعد أن ٌرمً الجمار الثبلث، وهللا أعلم. 

نهاُس ٌَْنَصِرفُوَن فًِ وأما طواؾ الوداع؛ فمد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس لال: َكاَن ال

 ِ ٌِْه َوَسلهمَ -ُكّلِ َوْجٍه، فمَاَل َرُسوُل َّللاه ٌْتِ : )-َصلهى هللاُ َعلَ ( اَل ٌَْنِفَرنه أََحٌد َحتهى ٌَُكوَن آِخُر َعْهِدِه بِاْلبَ

هُ ُخفَِّؾ َعِن هذه رواٌة مسلم، وفً رواٌة: "أُِمَر النهاُس أَْن ٌَُكوَن آِخُر َعْهِدِهْم بالبٌت، إاِله أَنه 

ٍ بَْعَد َما أَفَاَضْت؛ فَذََكْرُت )متفك علٌه(اْلَحابِِض"  ًّ ، وعن عابشة لالت: َحاَضْت َصِفٌهةُ بِْنُت ُحٌَ

 ِ ٌِْه َوَسلهمَ -ِحٌَضتََها ِلَرُسوِل َّللاه ؟فمَاَل: ) -َصلهى هللاُ َعلَ ًَ ِ، إِنه أََحابَِستُنَا ِه َها (، فَمُْلُت: ٌَا َرُسوَل َّللاه

 ِ فَاَضة، فمَاَل َرُسوُل َّللاه ٌِْت، ثُمه َحاَضْت بَْعَد اإْلِ ٌِْه -لَْد َكانَْت أَفَاَضْت، َوَطافَْت بِاْلبَ َصلهى هللاُ َعلَ

. )متفك علٌه(( فَْلتَْنِفْر إِذاا: )-َوَسلهمَ 

وهذه األحادٌث تدل على وجوب طواؾ الوداع، وأنه ٌسمط عن الحابض، وأما طواؾ اإلفاضة 

فٌجب أن تحبس له الحابض حتى تطهر؛ ألن الطواؾ ال ٌصح ِمن الحابض حتى تطهر كما لال 

ٌِْه َوَسلهمَ -النبً  ًَ هللاُ َعْنَها-لعابشة  -َصلهى هللاُ َعلَ ٌِْت َحتهى تَْطُهِري"؛ -َرِض : "اَل تَُطوفًِ بِاْلبَ

لم، وفتوى شٌخ االسبلم ابن وهذا نص ال ٌصح أن ٌُفتى بؽٌره، ولو لال به َمن لال ِمن أهل الع

فٌما إذا  -مع ضعفه-فً أن الحابض تستثفر وتطوؾ على حٌضها فإنما هو  -رحمه هللا-تٌمٌة 

خافت الضٌاع والهبلن إذا فاتتها رفمتها، ولٌس هذا بحاصل فً ولتنا هذا؛ وإنما هو مجرد 

نتظرها حتى تطهر؛ ألن بعض التكالٌؾ فً تؤخٌر السفر بالطٌران أو بؽٌره، وٌلزم الَمحَرم أن ٌ

ٌِْه َوَسلهمَ -النبً  َعَزم أن ٌُحبَس إذا كانت صفٌة لم تطؾ طواؾ اإلفاضة، أما  -َصلهى هللاُ َعلَ

طواؾ الوداع فإنه ٌسمط عنها عند عامة فمهاء األمصار، ولالوا: لٌس علٌها إذا أفاضت 

ابت أنهم أمروها بالبٌت طواؾ وداع، ولد روي عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزٌد بن ث

ا لطواؾ الوداع، واألحادٌث الثابتة تَُردُّ هذا المول.  بالممام إذا كانت حابضا

وطواؾ الوداع هذا هل هو من النُُّسن أم ال؛ بحٌث ٌجب على َمن تركه دم؟ 



ٌِْه َوَسلهمَ -أنه واجب ولٌس بنُُسن؛ لمول النبً  أصح األلوال: اِجُر بَِمكهةَ ٌُِمٌُم اْلُمهَ : )-َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلهمَ -، ولد أخبر )رواه مسلم(( بَْعَد لََضاِء نُُسِكِه ثبََلثاا أنه لد لضى نسكه، وهو  -َصلهى هللاُ َعلَ

لم ٌطؾ بعد طواؾ الوداع؛ ألنه أباح له أن ٌمٌم ثبلثة أٌام، فإذا كان ذلن كذلن فطواؾ الوداع 

تركها دم؛ ألنها لٌسْت ِمن النسن فً الحج شعٌرة مستملة واجبة على الراجح، وال ٌلزم ب

والعمرة، ولكن ِمن الواجبات المستملة وهللا أعلم، وهذا مذهب طابفة ِمن أهل العلم، وبعضهم 

ٌمول هو ُسنهة، وأكثرهم على أنه واجب ٌجب بتركه دم، والصحٌح ما لدهْمنا. 

إلى  -َعزه َوَجله -ٌعٌده هللا  واستحضار معانً حب البٌت، ودوام الشوق إلٌه، ودعاء العبد بؤن

بٌته الحرام فً حج وعمرة ما أبماه على وجه األرض حًٌّا، هو ِمن أهم المعانً التً 

ٌستحضرها الحاج والمعتمر إذا طاؾ طواؾ الوداع. 

ا بمَْلبِه وبََدنه،  وبهذا ٌنتهً ما لصدناه ِمن ذكر فوابد حجة الوداع، وأن ٌكون اإلنسان حاجًّ

ٌِْه َوَسلهمَ -لرسول هللا ُمتهبِعاا   المبول والتوفٌك. -َعزه َوَجله -ونسؤل هللا  -َصلهى هللاُ َعلَ

وما كان ِمن خطؤ فً هذه السلسلة فِمنًِّ وِمن الشٌطان، وهللا ورسوله برٌبان منه، وما كان 

ِمن صواٍب فِمن هللا، وله الحمد على ذلن.  

. ولالتوفٌك والمب -َعزه َوَجله -ونسؤل هللا  

 مولع أنا السلفً
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