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القلوب واألرواح قبلل  هو السير إلى اهلل وقصده ب

األجسللللاس وابللللداللابللو ل للداتلله وس و لله إلى  و يللده 

 واال رتاف بربوبيده وألوهيده و ده ال شريك له.

 ن  قيقدلله وأ كللاملله  ندحللد  ( 1)الكدللابيف هلل ا و

ه ويللايللا لله ومقللا للللده  كمللا جللا ا يف القر   وِ َكمللِ

 والس و وار باط ذلك كله بملو إبراهيم ومقاما ه هلل.
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ك  ب و يادس المسلمو  فيها  ؛فريضو  ظيمو

 ،و و يده ،اإليما  بهن  هدهم مع اهلل باإل ال   

 ه.ُ بد اهلل في ؛وذكره يف أول مساد يف األرض ،وشكره

 

   كير لإلنسللانيو بل لل  وجوسها يف األرض  ي  

 بد أبوهم  سم اهلل يف أول بيت هلل يف أم القرى وأ لللها 

 وأولها وهي مكو.
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ومكو أول مسللللاد هلل  ،نبي يف األرضأول    سم ◈

ال بي األمي  خر نبي  ملسو هيلع هللا ىلصومحمد  ،وأ   القرى وأمها

 !ويعيدها لفطرهتا األولى يف الحج ،يادس لألمم سي ها
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 ؛بل  يؤذ  يف ال اس بالحج ملسو هيلع هللا ىلصأمر اهلل إبراهيم  ◈

سي هم بالعوسة إلى البيت األول العديق ال ي  ليادس لهم

 ىئ نئ مئ ُّ :قال  عالى باسة اهلل،    سم بدأ فيه

 مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت

 [احلج] َّمل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف

 

 و فيفددح بللالدلبيلل ؛فيلله أسا  كلل  شللللعللاتر اإلبللللالم

 ،والصلللللواا ،والشللللهللاسة هلل و للده ال شللللريللك للله

 ،والصوم لمن  مدع ولم ياد هديا ،وال حر ،والطواف

 !ووالصدق
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   هللدة لل فع  لى فعلل  وماللا ،ال قدللال فيلله جهللاس

 ،والصللللرب  لى المقللدور ،و رك المحظور ،الملللمور

 !وأجر الحج  لى قدر مشقده ونفقده

الحج جهاس ك  »: ملسو هيلع هللا ىلصقالت: قال ربول اهلل ،  ن أم بلمو  •

 رواه ابن ماجه. «ضعيف

 جهاس؟ ال سا   لى! اهلل ربول يا: قلت»: قالت،   اتشو  نو •

 ابن ماجه. «ج والعمرةالح: هفي قدال ال جهاس  ليهن نعم،: قال

إ  لك »قال لها يف  مرهتا:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ربول أ ،   اتشو  نو • 

 رواه الحاكم يف المسددرك. «من األجر  لى قدر نصبك ونفقدك

 ب سكين ال اس يصدر اهلل ربول يا: قالت ،  اتشو  نو •

 لىإ فاخرجي طهرا فإذا اندظري»: لها فقي  ،ب سك وأ در
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ك أو ولك ها  لى قدر نفقد ك ا بمكا  اتدي ا ثم فلهلي الد عيم

 رواه البخاري. «نصبك

 

، كما قال  قوى اهلل :الغايو من الحج وأسا  م ابكه ◈

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّ  عالى: 

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

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

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

وال ظلم وال  للدوا   لى  [٧٩١ابلقرة: ] َّين ىن من خن

 جس مخ جخ ُّ ب  بلللكي و وأمن  ؛إنسلللا  أو  يوا 

 .[٧٢١ابلقرة: ] َّمس خس حس

  

   ؛زارهابالدطهير من أو ل فعِ ول ،للفطرة بالدو يد  اديد 

 فلم يرف  ،ومن  ج ،فالحج المربور ليع له جزا  إال الا و

الحج المربور »: ملسو هيلع هللا ىلصكما قال  !ولم يفسق رجع كيوم ولد ه أمه

من  ج هلل فلم يرف  »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ، ليه مدفق «ليع له جزا  إال الا و

 .رواه البخاري «كيوم ولد ه أمه عولم يفسق، رج
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س و ال يفبعد بعثده إال  او وا دة  ملسو هيلع هللا ىلصلم يحج ال بي  ◈

بعد أ  سخ  العرب يف سين اهلل  العاشرة من الهارة

بن   ن يزيد، ملسو هيلع هللا ىلص إي انا بعوسة سين أبيهم إبراهيم ؛أفواجا

 مكا  يف ،ونحن بعرفو ،أ انا ابن مربع األنصاري :قال ،شيبا 

ربول اهلل )ل أما إين ربو :فقال ،يبا ده  مرو  ن اإلمام

 فإنكم ؛قفوا  لى مشا ركم»يقول لكم:  ،إليكم (ملسو هيلع هللا ىلص

 .رواه أبو ساوس «من إر  أبيكم إبراهيم  لى إر   
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 ،بدايو ابدئ اف سورة الزما كا  هج 11الحج ب و  ◈

واا اكيوم خلق اهلل السم ؛و اديد الدين من مكو

 ن  بد بعد أ  ضلت اإلنسانيو قرونا،  ؛واألرض

أال إ  »: قال ملسو هيلع هللا ىلص،  ن ال بي  كر،  ن أبيهالر من بن أبي ب

الزما  قد ابددار كهيئده يوم خلق اهلل السماواا واألرض، 

الس و اث ا  شر شهرا، م ها أربعو  رم، ثال  مدوالياا؛ ذو 

القعدة وذو الحاو والمحرم، ورجب شهر مضر بين جماسى 

قل ا: اهلل وربوله أ لم.  «فلي شهر ه ا؟». ثم قال: «وشعبا 

: ملسو هيلع هللا ىلصت  دى ظ  ا أنه بيسميه بغير ابمه، فقال ال بي فسك

فقل ا: بلى. فإ  سما كم وأموالكم،  «ال حر؟أليع يوم »

وأ سبه قال: وأ راضكم  ليكم  رام كحرمو يومكم ه ا يف 

بلدكم ه ا يف شهركم ه ا، فسدلقو  ربكم فيسللكم  ن 
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أ مالكم، فال  رجعوا بعدي ضالال يضرب بعضكم رقاب 

الشاهد الغاتب، ولع  بعض من يبلغه يكو  بعض، فليبلغ 

 مدفق  ليه. «من بعض من بمعه، ثم قال: أال ه  بلغت لهأو ى 

 

و مام  ،مرة وا دة بعد كمال الدين ملسو هيلع هللا ىلصال بي   ج   ◈

يو بإ اسة اإلنسان ؛ملسو هيلع هللا ىلصو حقق الغايو من بعثده  ،ال عمو

 !وفطرهتا الصحيحو الدي فطرها اهلل  ليها ،إلى سي ها

 خس جسحس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت ُّ 
 جع مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس
 [.الروم]سورة  َّ جغ مع
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فلراهم  ؛«خ وا   ي م ابككم»: ملسو هيلع هللا ىلصقال ال بي  ◈

قفوا  لى »: ملسو هيلع هللا ىلصكما قال  ؛ملسو هيلع هللا ىلص شعاتر أبيهم إبراهيم

  وسرواه أبو سا«من إر  أبيكم إبراهيم فإنكم  لى إر    ؛مشا ركم
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ا يفً    ملسو هيلع هللا ىلصيكاس الحج كله يكو  إ ياً  لملو إبراهيم  ◈

با باع ملده وشعاتره   فلمر اهلل ،وما كا  من المشركين

قال  ؛ كماوا خاذ مقامه مصلى والقيام يف مقاما ه،

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّ   عالى:
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 ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ
 يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ

 اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث
 جئ يي ىي ني مي ُّ  ، وقال  عالى: [انلحلسورة ] َّلكمك

 هت ختمت حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ  حئ

 مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث

 مع جع  مظ حط مض حضخض جض مص خص حص

وقال   ،[ابلقرةسورة ] َّحق مف  خف حف جف مغ جغ

  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئُّ عالى: 

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

 يي ىي ني مي ُّ   عالى: وقالاحلج[، سورة ] َّمل يك ىك مك لك

 جتحت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ جئحئ

 جس مخ جخ مح جح  مج حج هتمث مت خت

 مض حضخض جض مص خص  حص مس خس حس
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 مف خف جفحف مغ جغ مع  جع مظ حط

   احلج[سورة ]  َّجك مق حق
 
 

كما جدسها  ملسو هيلع هللا ىلصالحج مدربللللو لمعرفو ملو إبراهيم  ◈

 ىث نثُّ قال  عالى: ،ملسو هيلع هللا ىلصوبعثها خا م األنبيا  محمد 

 !َّىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث ُّ  َّىفيف يث

 

 ،ورجسلللله يف الحج بللاجد للاب الشللللرك أمر اهلل ◈

قول  واجد لاب ،بدو يلد اهلل ؛و طهير القلوب والعقول

 و طهير ال فع من الشرور.  ،الزور
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وجع  الحج أيام  [١١القصص: ] َّهئ مئُّ مكو  جع  اهلل  ◈

فال يدلف فيه المحرم  ؛بللم ور مو وأمن نفسي ورو ي

 اناوال يؤذي إنس ،وال يقد   يوانا ،وال يصيد طيرا ،شارا

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

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

ا والدطهر من ك  م ،ولن يص  إلى اهلل إال بالحج إليه رو ا

 !ابه  ن اهلل من شرك وشر وشهوةيح

 

عرف وي ،يسدعيد المؤمن يف الحج إنسانيده وفطر ه ◈

 ىبُّ  إال من لباس الدقوى وأنه راجع إلى ربه  ار   ؛هنايده

 .[197]البقرة:  َّٰى ٰر ٰذُّوأ  ، َّزت رت يب
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و ا ب الطيب  ، ارس المحرم يف الحج من اللبع ◈

ا هو إشارة إلى م ؛وك  محظوراا اإل رام ،والرف 

 !يحاب اإلنسا  من زي و الحياة  ن اهلل والو ول إليه

 

الدقوى يف مقلام الحج هي ك  ما يحداجه المؤمن يف  ◈

 ىيُّبلللليره إلى اهلل و اه إليه وقصللللده رضللللاه 

 [.197]البقرة:  َُّّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي
 

 َّيت ىت نتُّ :الللحللكللمللو مللن الللحللج هللي ◈

، فال يكو  شللي  َّمص خص حص مس خسُّ و

 م ذكره ويشلللغلكم يفأكرب م ه يحابكم   ه أو ي سللليك

 بيركم إليه.
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هي مما يحاب اإلنسا   ن  ؛زي و الحياة الدنيا ◈

 يي  ىي ني مي زي ري ٰى ُّ السير إلى اهلل 

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

 ؛فُحظرا؛ َّمت خت  حت جت مبهب خب

 .  وُأهديت يف الحج قربانا هلل
 

 ،طمعا يف ماله ؛اإلنسا   مله  لى قد  أخيه شح   ◈

الحج الدقرب  فُشرع يف ؛ووأس ولده خوف الفقر

من  ال فع لدطهير ؛وإطعام الفقرا  ،واألموال ،باألنعام

 خت  حت  جت  مبهب خب حب ُّ قال  عالى: ، شحها

 .[٧١اتلغابن: ] َّ مج حج مث هت مت
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هما الغايو من الدقرب  ؛ قوى اهلل و طهير ال فع ◈

 َّجف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض ُّ بالهدي 

 .[٢٢احلج: ] َّهئ مئ خئ  حئُّفا قوه ؛ [٧١احلج: ]
 

و ظر زي و الطيب  ،ر شهوة الرف  يف الحج ظ ◈

وهدي األنعام  ،واللباس والدام  يف الشعر والظفر

هو  ارس من ك  ما يحاب اإلنسا   ن  ؛واألموال

 !رؤيو  خر ه
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 ؛تتجلى يف الحج كل مقامات العبودية هلل ◈

 مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يبُّ

 ىك لكمك اك  يق ىق يف يثىف ىث نث

 نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك

 يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن

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

 خس جسحس مخ جخ مح جح مج  حج مث متهت

  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس



                                  

53 

 

 حك جك  مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع

 [٧١ – ٧٣احلج: ] َّخل حل جل لكمك خك

 .َّيق ىق يفُّ  ؛مقام  و يد اهلل -
 .َّلك اكُّ  ؛واإلبالم له -
 .َّحل جلُّ مقام اإل سا ؛و -

بلخشللللو للهم  َّيك ىكُّ ؛اإلخلبللااوملقللام  -

وخضللللو لهلم للخللالق وإذ للاهنم للحق و للللربهم 

 و واضعهم للخلق.

 

  رن مم ام يل ىلُّو ف اهلل  ال المخبدين  ◈

 َّين ىن نن منُّرقًو وخشللليو وولها  َّزن

 ثقو باهلل و وكال.
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أساً  ؛ َّري ٰىُّ :من  للللفللاا المخبدين ◈

أساً  لحق  باسه ؛ َّني مي زيُّلحق هلل بعباس ه 

 .بمواباهتم وبد  اجدهم

 

؛ كما لشللللكر اهلل و ده  لى نعمو الرز  الحج مقام   ◈

و لى  ،َّمث زث رث يت ىت نتُّ قللال  عللالى:

 خص حص مس خسُّ  : كمللا قللال الهللدايللو؛نعملو 

 يث ىث نث مث زث رث ُّ  َّمص

 .[٧٣: احلج]َّ يق ىق يف  ىف
 
 
 
 



                                  

51 

 

 

 لى نعمو الحياة والرز  والهدايو  شكر اهلل لو ◈

ر يك له بشعاتشرع يف الحج الدقرب إليه و ده ال شر

 جت هبُّ  كما قال  عالى:، ضحيوالهدي ونسك األ

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

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

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

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

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

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

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

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

 خس جسحس مخ جخ مح جح مج  حج مث متهت

 [احلج] َّجض مص خص حص  مس
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  ، ب الدنيا وزي دها يعيق الحج إلى اهلل ◈

  ،والسير إليه

 !يدوقف السير ؛وبدو  الدنيا

 !فيحداج المؤمن م ها ما يعي ه  لى الو ول 

 َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىيُّ قال  عالى:  

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

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

 [ابلقرة] َّخض حض جض مص خص حص مس
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  مددسة دددددة لتحقاز التواحي اللجسد جالج دددددس

ندفللاع واال ،بلاالمد لاع  ن زي لو اللدنيلا وفد دهلا ؛للنفس

 .َّرب يئ ىئ نئ مئُّم ها بحسب  اجدها 

 

 زئ رئ ُّّٰيدالى الدواز  يف بدايو الحج  ◈

 جح مجُّ وهنايده  َّرب يئ ىئ نئ مئ

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح

 [ابلقرة] َّخض حض جض مص
 جن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خلُّ
 خيمي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي
 نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ



ملسو هيلع هللا ىلص 

59 

 رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب
 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
 رن مم يلام ىل مل يك ىك مك لك
 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن
 مب خب حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني
 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب
 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ

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

 

يدالى الدواز  يف الحج والسير إلى اهلل يف الدقرب  ◈

 ييُّبالهدي واألضا ي بين مرا اة  اجو ال فع 

 .َّمئ خئ  حئُّو اجو الغير  َّ جئ

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

 [احلج] َّمئهئ
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بين  اجو الروح  ؛الحج مدربو لدحقيق الدواز  ◈

 ،وبين  اجو ال فع و اجو الغير ،اجو الاسدو 

وبين  ق اهلل  ،وبين  اجو الدنيا و اجو اآلخرة

 خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ييُّ! و قو   باسه

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

 ]احلج[ َّ جض مص خص حص  مس خس جسحس

 

 حب جب هئ مئ خئُّأ  البد  يف الحج  ؛من الدواز  ◈

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

 !ألي يا ، و دقو ونفع للفقرا وخير ومصلحو ل
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مرا اة  ال ك  باتر  ؛من الدواز  يف مشاهد الحج ◈

 ،أو قدم، أو  لخر ،ورفع الحرج  من  عا  ؛إلى اهلل

 ىل ملُّ كما يف قوله  عالى: .فالغايو  قوى اهلل ؛أو أخر

 ىن من خن حن جن يم ىم مم حمخم جم يل

 ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي ىهيه مه جه ين

 [.ابلقرة] ٌَّّ ٰى

وقف  ملسو هيلع هللا ىلصأ  ربول اهلل    مرو بن العاص ن  بد اهلل بن  -

م فقال: ل ؛يف  او الوساع بم ى لل اس يسللونه، فاا ه رج 

أشعر، فحلقت قب  أ  أذبح، فقال: )اذبح وال  رج(، فاا  

 خر فقال: لم أشعر، ف حرا قب  أ  أرمي، قال: )ارِم وال 

م وال  ملسو هيلع هللا ىلص رج( فما بئ  ال بي  ر إال قال:  ن شي  ُقدِّ ُأخِّ

 مدفق  ليه. ال  رج()افع  و



                                  

45 

 

ملسو هيلع هللا ىلص

  دى ؛يف الحج ملسو هيلع هللا ىلص  رك العرب ملو أبيهم إبراهيم ◈

كما يف قوله ، أ اسهم اإلبالم إليها وأمرهم اهلل باال باع

 كما يف ملسو هيلع هللا ىلصواقدفا  ال بي  َّاك يق ىق يفُّ  عالى:

  .«خ وا   ي م ابككم»قوله: 

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

 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك

 مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي ري ٰى
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 جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب هئجب

 [آل عمران] َّحس جس مخ جخ مح

 

 ؛ دى بموا بالحمع ،ابدد ت قريش يف الحج ◈

ن فلمر اهلل باإلفاضو م ؛فال يقفو  يف  رفاا ،لغلوهم

 ي  أفاض ال اس وكا  العرب ال يطوفو  إال يف 

 نت مت زت رتُّل  عالى: قا !ثياب قريش

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث ىتيت

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق

 [ابلقرة]سورة  َّ نن من زن رن مم يلام

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

 الحرام بالمشعر  قف قريش كانت  ين ييروا، ما
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 ونحن م ه، نخرج فال ؛الحرم أه  نحن: ويقولو 

 ومن قريش وهم األ مع، جمع الحمعو - الحمع

 ؛ مسا بموا قيع، وجديلو وك انو قريش اولد

 الرتم ي روى - شدسوا :أي سي هم، يف  حمسوا ألهنم

 سي ها  لى كا  ومن قريش كانت: قالت  اتشو  ن

 قطين نحن: يقولو  بالمزسلفو يقفو  الحمع وهم

 :الى ع اهلل فلنزل بعرفو، يقفو  بواهم من وكا  اهلل،

  حيح ويف.. َّمل يك ىك مك لك اكُّ

 اهلل أنزل ال ين هم الحمع: قالت تشو ا  ن مسلم

 كا : قالت َّمل يك ىك مك لك اكُّ  :فيهم

 يفيضو  الحمع وكا   رفاا، من يفيضو  ال اس
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 افلم الحرم، من إال نفيض ال: يقولو  المزسلفو، من

 يلام ىل مل يك ىك مك لكُّ :نزلت

  . رفاا إلى رجعوا َّمن زن رن مم

 لالقبو مواط ه، ومظا  ألهنا باالبدغفار  عالى وأمر

 هللا وابدغفروا :المع ى: فرقو وقالت. الر مو اقطومس

 كموقوف يف إبراهيم لس و مخالفا كا  ال ي فعلكم من

 . فسير القرطبي(  رفو سو  المزسلفو من بقزح

 

 َّمخجس جخ مح جحُّالللديلن هو الطللا للو  ◈

وال  كو  الطللا للو إال بللا بللاع األمر وال هي  ،و للده

  : عالى كما قالوالرب  ال باألهوا  الدي أضلت األمم، 
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 حك جك مق حق مف خف حف جف مغُّ

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

 جه ين ىن من خن حن يمجن ىم مم خم

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه

 جض مص خص حص مس خسُّ عالى:  وقال،  []الكهف َُّّ َّ ٍّ

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

 [ال ام] َّحل جل مك لك خك حك  مقجك

 خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي ري ٰىُّوقال  عالى: 

 مثحج هت مت خت حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ
 حض جض خصمص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج
 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
 [الروم] َّلك خك حك جك مق حق مف
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مشروطو بطا و  ملسو هيلع هللا ىلصجع  اهلل محبده ومحبو ربوله  ◈

 ٍّ ٌُّّكما يف قوله  عالى:  ملسو هيلع هللا ىلصوا باع نبيه  ،أمره وهنيه

 ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

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

 .ملسو هيلع هللا ىلصبا با ه 
 

 ،و ااوز ب ده ،من الغلو يف الدين ملسو هيلع هللا ىلص ر ال بي   ◈

والزهد  ،والصوم، وهنى  ن االبدداع يف الصالة

من أ د  يف أمرنا ه ا ما »: ملسو هيلع هللا ىلص قال ؛وم ابك الحج

أهلك  أ  الغلو ملسو هيلع هللا ىلصخرب وأ، رواه البخاري«فهو رس ؛ليع م ه

قال: قال ربول   ابن  باس؛ كما يف  دي  األمم
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 ؛«القط لي  صى»قده: يداة العقبو وهو  لى نا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 فاع  ؛هن  صى الخ ف ؛فلقطت له ببع  صياا

م قال: ث «أمثال هؤال  فارموا»ي فضهن يف كفه ويقول: 

يا أيها ال اس إياكم والغلو يف الدين فإنه أهلك من كا  »

  .ماجهرواه ابن  «قبلكم الغلو يف الدين

قال: جا  ثالثو رهط إلى  و ن أنع بن مالك  -

 ؛ملسو هيلع هللا ىلصيسللو   ن  باسة ال بي  ملسو هيلع هللا ىلصل بي بيوا أزواج ا

كلهنم  قالوها، فقالوا: وأين نحن من ؛ فلما أخربوا

قد يفر له ما  قدم من ذنبه وما  لخر، قال  ملسو هيلع هللا ىلصال بي 

أ دهم: أما أنا فإين أ لي اللي  أبدا، وقال  خر: أنا 

 ؛أ وم الدهر وال أفطر، وقال  خر: أنا أ دزل ال سا 
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أندم »إليهم فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص فال أ زوج أبدا، فاا  ربول اهلل

أما واهلل إين ألخشاكم هلل وأ قاكم  ؛ال ين قلدم ك ا وك ا

وأ زوج  ،وأ لي وأرقد ،لك ي أ وم وأفطر ؛له

  رواه البخاري. «فمن ريب  ن ب دي فليع م ي ؛ال سا 

 شيئا  رخص ملسو هيلع هللا ىلصقالت:   ع ال بي  و ن  اتشو  -

أث ى  وفحمد اهلل ملسو هيلع هللا ىلصفيه و  زه   ه قوم فبلغ ذلك ال بي 

 ؛ما بال أقوام يد زهو   ن الشي  أ  عه» ليه ثم قال: 

 رواه البخاري. «فواهلل إين أ لمهم باهلل وأشدهم له خشيو
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من ك   ور الغلو يف الدين والعباسة  ملسو هيلع هللا ىلص  ر ال بي  ◈

 ؛سهنف ملسو هيلع هللا ىلصبما يف ذلك الغلو يف ال بي  ؛والصالحين

 دى ال يضلوا، كما يف الحدي   ؛بد وى محبده

، قال: قال ربول ن  مر بن الخطاب الصحيح  

ال  طروين كما أطرا ال صارى  يسى ابن »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 رواه البخاري. «فإنما أنا  بد اهلل وربوله ؛مريم

 

كما يف  ،مطلقا يف الدين  امو ملسو هيلع هللا ىلصأمر اهلل با باع ال بي  ◈

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئُّقوله  عالى: 

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

 

خا و يف الحج  ملسو هيلع هللا ىلصا باع ملو إبراهيم ب  وأمر ◈

 قال  عالى:لما طرأ  ليه من شرك وبدع ويلو،  ؛وم ابكه

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

 ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل

 حب هئجب مئ خئ حئ ييجئ  ىي ني مي زي ري

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

 [آل عمران] َّحس  جس مخ
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اال باع: اقدفا  الدابع أثر المدبوع، ولما كا  الدين  ◈

ا أمر ؛و يا بماويا؛ كا  ا باع الرب  واقدفا  أثرهم

  !ضروريا؛ لدحقق ال ااة

 

 ملسو هيلع هللا ىلصالحد الفا   بين الغلو واال باع هو لزوم ب ده  ◈

 خل ُّال قيد، وا باع أ حابه بقيد اإل سا  مطلقا ب

 ؛َّمم خم حم جم يل ىل مل

 ىن من خن حن جن يم ىمُّ لدحقق الرضا 

 ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين

 .[٧١١اتلوبة: ] َّيي
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فهي  ؛ملسو هيلع هللا ىلص  ر اهلل المؤم ين من مخالفو أمر نبيه  ◈

 يفُّقال  عالى: ببب يف وقوع الفد و والع اب، 

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق

 ![.١٧انلور: ]َّام
 

ه م ابك قد  خفى معقوليدها؛ فالحكمو الحج في ◈

عالى: قال  والدسليم هلل،  ملسو هيلع هللا ىلصم ها اال باع لملو إبراهيم 

 لك اك ىقيق يف ىف يث ىث نث مث زث رثُّ 

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

 [.ابلقرة] َّ ىي ني مي زي ري
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 ىل مل خلُّ  قيقو اإلبالم ا باع الو ي والرب   ◈

ومن أبباب انحراف الخلق ا باع  َّ خم حم جم يل

 [.ابلقرة] َّ من خن حن جن يم ىم ممُّييره 

 

 ىق يفُّأسرك الصحابو مع ى اال باع يف الحج  ◈

أ لم أنك »: ؛ له ا قال  مر  آل عمران[]َّ اك يق

 ملسو هيلع هللا ىلص ار ال  ضر وال   فع ولوال أين رأيت ربول اهلل 

 !رواه ابلخاري«يقبلك ما قبلدك
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أال ه  »ولله يف  او الوساع: وق ملسو هيلع هللا ىلصكلا   ج ال بي  ◈

 سي ها  لى ملو إبراهيم مو بكمالإ النا م ه لأل ؛«بلغت

 حس جس مخ جخ مح جحُّ ؛وا باع طريقده ملسو هيلع هللا ىلص

 مظجع حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس

 .آل عمران[] َّجف مغ  جغ مع

 

 حم جم يل ىل مل خلُّ  حقق قوللله  عللالى:  ◈

 جه ين ىن من خن حن يمجن ىم مم خم

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر

 يبرت ىب نب مب زب رب يئ
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: ملسو هيلع هللا ىلصبي قلال ال ولهل ا ؛ [ابلقرة] َّيت ىت نت مت زت

 !«أنا س وة أبي إبراهيم»

 
 نثُّالحكمو من الحج ب ويا؛  اديد سين إبراهيم  ◈

 خي حي جيُّو لللكيللد إمللامدلله  ،[انلحلل]َّ يث ىث

 جض مص خص حصُّوإقللامللو شلللللعللاتللره  ،[انللحلل]َّمي

   .[ابلقرة]َّحضخض

 

 ؛رةهاال العاشرة منسل و بال ملسو هيلع هللا ىلصكُم  يف  او ال بي  ◈

 زبُّونزل قولله  عالى:  ؛اإلبللللالم باليلا و شللللريعلا

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
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، وكمل  أساً  و طبيقلا؛ فالحج  خر فريضللللو [٧امللائلدة: ]َّيت

اها ال بي   .ملسو هيلع هللا ىلصأس 
 

كلانت  او الوساع إ النا  ن ظهور الدو يد وهنايو  ◈

 جي يه ىه مهُّ الشللرك و طهير جزيرة العرب 

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

 !ملسو هيلع هللا ىلص س وة إبراهيم

 يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ 

 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

 ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 نت مت زت يبرت ىب نب مب

 [ابلقرة] َّيت ىت
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وار باطه بملو  ، ين يابت الحكمو من الحج ◈

و اديد الدين بظهور الدو يد والربا ة  ،ملسو هيلع هللا ىلص إبراهيم

 ار يقع بعض المسلمين  ؛من الشرك يف أ ظم مساد

 فيما ي اقضه!

 

ماتو ألف  لى باليه يف الحج  ملسو هيلع هللا ىلصأشهد ال بي  ◈

جعلهم اهلل  او  لى الخلق كافو إلى يوم  ؛ حابي

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذُّالقيامو 

 ![٧٣٧ابلقرة: ] َّزئ رئ ّٰ ِّ

 

 



ملسو هيلع هللا ىلص 

39 

 

يف بيا  أ كام  ملسو هيلع هللا ىلص با باع ملو إبراهيم أمر اهلل  ◈

 ىق يف يثىف ىث نثُّ : قال  عالى، الحج والدو يد

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن

  جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ ييجئ  ىي

 َّحس  جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت
 [آل عمران]
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ه يف الدين واالبد باط يف أ كام بالدفق   وأمر  ◈

 مظ حط مض خضُّ قال  عالى: ، الاهاس والسيابو

 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ جعمع

 [اتلوبة] َّهل مل خل حل جل مك لك خك

 ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زبُّ : وقال 

 يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت

 زن رن  مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك

 ني مي  زي ري ينٰى ىن نن من

 [النساء] َّمئ خئ حئ جئ يي ىي
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 كما قال ؛اللدين قلاتم  لى اال باع فيما كا  شللللر يا ◈

و لى االجدهاس  ،داود[ أبو ]رواه«إياكم ومحدثاا األمور»: ملسو هيلع هللا ىلص

أندم أ لم بلللمور »: ملسو هيلع هللا ىلصكمللا قللال  ؛فيمللا كللا  بشللللريللا

 وكالهما يحداج إلى الفقه. ؛[مسلم  ]رواه«سنياكم

 

 ؛«اهلل به خيرا يفقهه يف الدين من يرس»: ملسو هيلع هللا ىلصقال  ◈

امه وفهم أ ك ،بمعرفو أ وله وفرو ه وكليا ه ويايا ه

  دى يدحقق الدواز  بين اال باع واالجدهاس.؛ وِ كمه
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شا ت البدع فيما  ؛ ين اخد  الدواز  وياب العلم ◈

ياب فيه اال باع، وشاع الدقليد فيما ياب فيه االجدهاس 

 و ج بال ا باع! ،فوقع جهاس بال فقه إلبداع!وا

 

شللا ت البدع يف الحج ال ي هو أبرز مظاهر اال باع  ◈

فصار  ؛وطريقده الح يفيو يف اإلبلالم ملسو هيلع هللا ىلصلملو إبراهيم 

 من م ابك بعضهم زيارة األضر و بمكو ويار  را !
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فلللم يللزورا  ؛وأ للحابه مللن بعللده ملسو هيلع هللا ىلص للج ال بللي  ◈

وال  ،ملسو هيلع هللا ىلصللللده وال مكلللا  مو ،بمكلللو ملسو هيلع هللا ىلصبيلللت ال بلللي 

وال  ،وال قللللرب أم المللللؤم ين خدياللللو ،يللللار  للللرا 

 كما ُيفع  اليوم! ؛الحاو 

 

شللللا ت المظاهر الشللللركيو والبدع الدي يماربللللها  ◈

 ؛ملسو هيلع هللا ىلصبلد وى محبو ال بي  ؛بعض المسلللللمين يف الحج

رع ؛ ملسو هيلع هللا ىلصونسللللوا وجوب ا بللاع ملللو إبراهيم  اللل ي شللللُ

 الحج إل ياتها!
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 و د   ؛الدين يف الحج من الغلو يف ملسو هيلع هللا ىلص  ر ال بي  ◈

 ااوز ب ده ولو يف رمي الامار بلخ   صى أكرب مما 

  يلوا يهلك أهله! ؛ملسو هيلع هللا ىلصرمى به 

 ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال ربول اهلل   ابن  باسكما يف  دي  

طت فلق ؛«القط لي  صى»يداة العقبو وهو  لى ناقده: 

فاع  ي فضهن  ؛هن  صى الخ ف ؛له ببع  صياا

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

ال اس إياكم والغلو يف الدين فإنه أهلك من كا  قبلكم 

  .ماجهرواه ابن  «الغلو يف الدين
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ال ي أمره اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصن لم يعرف ملو إبراهيم لم يحج مَ  ◈

 مشا ره وبن   ،باألذا  بالحج إلى البيت ال ي أقامه

 لإل ال   ن  و يد اهلل و باس ه و ده ال شريك له!

 

 ؛كما بي دها بورة الحج ؛ قيقو الحج ياب بيا  ◈

 حقيق الدو يد  ؛وأ  يايده ،ملسو هيلع هللا ىلصوكما بي ها ال بي 

 واإلبالم هلل و ده ال شريك له.

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

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

 [احلج] َّ خف حف جف مغ جغ مع

 حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خلُّ 

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

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

 يثىف ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت

 يل ىل مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
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 مج حج مث متهت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ

 خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص

 جل لكمك خك حك جك مق حق مف خف جفحف

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

 [احلج] َّحي جي ٰه مه
 

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

 
 جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي ُّ 

 مج حج هتمث مت خت جتحت هب مب خب حب

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح

 جغ مع جع مظ حط مض حضخض جض مص

 [احلج] َّجك مق حق مف خف جفحف مغ
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يف  او الوساع يوم الحج األكرب  ملسو هيلع هللا ىلصال بي  خطب ◈

وأشهدهم  لى البالغ  ،فبلغ وأو ى أمده ؛يوم ال حر

 .ملسو هيلع هللا ىلص وأمرهم بالدبليغ   ه  ن اهلل 

خطب ال اس  ملسو هيلع هللا ىلصأ  ربول اهلل   ن ابن  باس  -

قالوا:  «يا أيها ال اس أي يوم ه ا؟»ر فقال: يوم ال ح

قالوا: بلد  رام، قال:  «فلي بلد ه ا؟»يوم  رام، قال: 

فإ  سما كم »قالوا: شهر  رام، قال:  «فلي شهر ه ا؟»

كحرمو يومكم  ؛وأموالكم وأ راضكم  ليكم  رام

ثم  ،فل اسها مرارا «ه ا يف بلدكم ه ا يف شهركم ه ا
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 «اللهم ه  بلغت ،م ه  بلغتالله»رفع رأبه، فقال: 

فوال ي نفسي بيده إهنا لو يده »: قال ابن  باس 

ال  رجعوا بعدي  ،فليبلغ الشاهد الغاتب ؛إلى أمده

 ]رواه البخاري[ .«كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

 

 ،أكرم ربول وخا مهم ؛اجدمع يف  او الوساع ◈

وأكم   ،وأشرف مكا  وزما  ،وأكرم شهوس وأ دلهم

 أ  يبلغ الشاهد الغاتب. ملسو هيلع هللا ىلصمرهم فل ؛سين
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وجعلهم شهدا   ملسو هيلع هللا ىلصأ حاب ربوله   ا طفى اهلل ◈

 ييُّ قال  عالى: لدقوم  اده  ليهم،  ؛ لى األمم

 [٧٣٧ :ابلقرة:] َُّّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 

جا  االبدشهاس بالصحابو يف بيا   ياا الحج وملو  ◈

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

 .ملسو هيلع هللا ىلصباليهم  ن نبيهم الحاو ب

)القول يف  لوي  قوله  عالى: : (132-131/ 4) جا  يف  فسير الطربي

أبو جعفر: يع ي ج  ث اؤه قال  َّ ٰى ٰر ٰذ ييُّ 

، كما هدي اكم أيها َّ ٰى ٰر ٰذ ييُّ بقوله: 

المؤم و  بمحمد  ليه السالم وبما جا كم به من   د اهلل، 
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كم ب لك افخصص اكم بالدوفيق لقبلو إبراهيم وملده، وفضل 

 لى من بواكم من أه  المل ، ك لك خصص اكم ففضل اكم 

 لى ييركم من أه  األسيا ، بل  جعل اكم أمو وبطا. وقد بي ا 

، هي القر  من ال اس والص ف م هم وييرهم. وأما «األمو»أ  

ط فال  وب»، فإنه يف كالم العرب الخيار. يقال م ه: «الوبط»

، إذا أراسوا ب لك الرفع ، أي مدوبط الحسب«الحسب يف قومه

شاة »كما يقال:  ،«هو وبط يف قومه، ووابط»يف  سبه، و 

 ييُّ . و ن ابن  باس: «يابسو اللبن ويبسو اللبن

 ، يقول: جعلكم أمو  دوال.َّ ٰى ٰر ٰذ

 ييُّ : ملسو هيلع هللا ىلص ن  با  بن أبي جبلو، يس ده إلى ربول اهلل 

 الوبط العدل. :قال َّ ٰى ٰر ٰذ

، قالوا: َّ ٰى ٰرُّر:  ن  طا  ومااهد و بد اهلل بن كثي

  دوال. قال مااهد:  دال.
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 دث ي يونع قال، أخربنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: 

 ملسو هيلع هللا ىلصهم وبط بين ال بي  :قال َّ ٰى ٰر ٰذ ييُّ 

 َّ ٍّ ٌّ ُّ القول يف  لوي  قوله  عالى:  وبين األمم.

 [134البقرة: ] َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ

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

 عل اكم أمو وبطا  دوال(.فمع ى ذلك: وك لك ج

 

ل اهلل ورضي  ن أه  بدر ب و  ◈ هل، وأه  بيعو  5 د 

هل، وأه  8هل، وأه  فدح مكو ب و  1الرضوا  ب و 

ألف  حابي، ثم  31هل وكانوا  9جيش العسرة ب و 

 !هل11أه   او الوساع ب و 

 

 



                                  

13 

 

 

 الخا م ملسو هيلع هللا ىلصكما ا طفى اهلل ورضي للبالغ نبيه  ◈

 ىت نت متُّ م لألسيا  لألنبيا  ورضي سي ه الخا

ج، ا طفا ه للشهوس يف  خر بورة الح أكد ؛[املائدة] َّيت

 متنت زت رت يب ىب نب مبُّ قال  عالى: 

 ىقيق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك

 ٰى ين ىن نن من رنزن مم

 جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري

 مج حج هتمث مت خت جتحت هب مب خب حب

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح

 جغ مع جع مظ حط مض حضخض جض مص

 .َّجك مق حق مف خف جفحف مغ
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 ؛جا ا  يو اال طفا  واالبدشهاس بالصحابو مر ين ◈

 :يف بورة البقرة ملسو هيلع هللا ىلص يف بيا  الحج وملو إبراهيم -1

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّ 

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ

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

 مم ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك ىقيق يف

 .َّزن رن
 
 

  م اًو لصحو شهاسهت ؛وبعد بياقه يف بورة الحج -5

 رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مبُّ 

 مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث نث مث زث

 من رنزن مم ام ىليليكملىك

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

 خت جتحت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ جئحئ
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 حس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت

 مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس

 .َّجك مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع
 

أخرب اهلل أ  اال طفا  شم  روح القدس األمين  ◈

، ملسو هيلع هللا ىلصجربي ، واإلبالم ملو إبراهيم، وال بي الخا م 

  .ملسو هيلع هللا ىلص س العدول للبالغ   هوالشهو

 

أال ه  بلغت، اللهم »يف  او الوساع:  ملسو هيلع هللا ىلصقوله  ◈

 سلي   لى قيام الحاو ؛«فاشهد، ليبلغ الشاهد الغاتب

 .ملسو هيلع هللا ىلصبالوا د م هم يف البالغ   ه 
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كما أوجب القر    لى الصحابو  بليغ اإلبالم وملو  ◈

أمر اهلل من جا   ؛لألمم كشهدا  هلل  دول ملسو هيلع هللا ىلصإبراهيم 

 مل خلُّقال  عالى: ،  با هم بإ سا بعدهم با

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل

 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن

 [اتلوبة]َّٰذ يي ىي مي حيخي جي يه

 

خطب يف  ؛هل11من الحج ب و  ملسو هيلع هللا ىلصبعد رجوع ال بي  ◈

وأمرهم بلزوم ب ده وب و خلفاته الراشدين  ،أ حابه

 !و  رهم من المحدثاا ،من بعده
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 ملسو هيلع هللا ىلص ن العرباض بن باريو، قال: و ظ ا ربول اهلل 

 ظو ذرفت م ها العيو ، ووجلت م ها القلوب، مو

قل ا: يا ربول اهلل، إ  ه ه لمو ظو موسع، فماذا  عهد 

قد  ركدكم  لى البيضا  ليلها ك هارها ال »إلي ا؟ قال: 

يزيغ   ها بعدي إال هالك، ومن يعش م كم، فسيرى 

اخدالفا كثيرا، فعليكم بما  رفدم من ب دي وب و 

يين، و ليكم بالطا و، وإ  الخلفا  الراشدين المهد

 بدا  بشيا  ضوا  ليها بال واج ، فإنما المؤمن 

 .«كالام  األنف  يثما انقيد انقاس
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لعلما  أ للحابه بما اخدصللوا به من  ملسو هيلع هللا ىلصشللهد ال بي  ◈

العلوم الدي أخ وها   ه و رف لهم الصللحابو قدرهم 

فكللا  أ لم الصللللحللابللو  ؛وفضلللللهم واقدفوا هللديهم

، الخلفاء اللاشسجي :مللوبللاللخالفللو وبلللليللابلللللو األ

ي بن عثما :، وبالم ابكعلد بن أبد طالب :وبالقضا 

 :، وبالقرا ةمعدا  بن ببل :، وبلالحالل والحرامعفداي

 . ،ابن عباس :، وبالدفسيرُأبد بن كعب

قللال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أ  ربللللول اهلل   ن أنع بن مللالللك  -

 :أبو بكر، وأشلللللدهم يف سين اهلل :أر م أمدي بلللمدي»

 لي بن  : ثما ، وأقضللللاهم :يا  مر، وأ للللدقهم  
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أبي بن كعللب،  :أبلي طللالللب، وأقلرؤهم لكدللاب اهلل

 :معاذ بن جب ، وأفرضهم :وأ لمهم بالحالل والحرام

 :زيد بن ثابت، أال وإ  لك  أمو أمي ا، وأمين ه ه األمو

 ]رواه ابن ماجه[ «أبو  بيدة بن الاراح

قللال: بللمعت ربللول   للن   يفللو بللن اليمللا   -

أبلللي  :اقدلللدوا باللللل ين ملللن بعلللدي»: يقلللول ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

بكللللر و مللللر، واهدللللدوا مللللدي  مللللار، و مسللللكوا 

 ]رواه الحاكم يف المسددرك[ «بعهد ابن أم  بد

 ملسو هيلع هللا ىلص قللللال: أ  ربللللول اهلل   للللن ابللللن  بللللاسو -

ثللم قللال:  -أو  لللى م كبللي-وضللع يللده  لللى كدفللي 

 ]رواه أ مد[ «اللهم فقهه يف الدين و لمه الدلوي »
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كلللانوا يلللرو  أ  أ للللم » و لللن ابلللن بللليرين قلللال: -

ا  بللن  فللا  وبعللده  بللد اهلل ال للاس بالم ابللك  ثملل

 .[المدخ  إلى الس ن الكربى]«ر بن  م

 

بما أو لللاهم به   اشلللرتط الصلللحابو  لى  ثما  ◈

 ليكم »: ملسو هيلع هللا ىلصمن لزوم بلللل دلله كمللا قللال  ملسو هيلع هللا ىلصالل لبي 

، وب و الخليفدين من بعده يف بيابو األمو كما «بسل دي

 «من بعلدي أبي بكر و مراقدلدوا بلاللل ين »: ملسو هيلع هللا ىلصقلال 

وأجمع الصللحابو  لى ذلك، كما قال  بد الر من بن 

بعللدمللا شللللاور ال للاس   وف لعلي بن أبي طللالللب 

أمللا بعللد، يللا  لي إين قللد نظرا يف أمر »فيمن يولونلله: 
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ال للاس، فلم أرهم يعللدلو  بعثمللا ، فال  اعلن  لى 

، فقال: أبايعك  لى بلل و اهلل وربللوله، «نفسللك بللبيال

ين من بعللده، فبللايعلله  بللد الر من، وبللايعلله والخليفد

الل للاس اللملهللاجلرو  واألنصلللللار، وأملرا  األج للاس 

 [البخاري ]رواه والمسلمو .

 

ك  ما لم يكن  ي ئ  سي ا وشر ا وب و وهدى بعد  ◈

 زب ُّونزول قوله  عالى:  ،هل 11 او الوساع ب و 

فليع هو اليوم بدين وال ب و وال  ؛ َّ ىب نب مب

 هدى.
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 وهو العظام، وفراتضه اإلبالم، ا أرك خامع

 ه،م ابك ألسا  الحج بليام الحرام، البيت إلى القصد

 ببيال، إليه ابدطاع لمن وا دة، مرة واجب وهو

 سيربال له القصد وإخالص اهلل إلى الدوجه و قيقده

 ولمل وا با ا وجهه، ابدغا  الدنيا من والدارس إليه،

 ذانهأل وابداابوالمشركين،  من كا  وما   يفا إبراهيم

 ملسو هيلع هللا ىلص ال بي  ج  فو يف ورس ال ي ال حو  لى بالحج،

  .وال ساتي ومسلم أ مد رواه «َم َاِبَكُكم   َ  ِّي ُخُ وا»: قال كما
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 كما جةدت يف األساديث الصحاحة: ملسو هيلع هللا ىلصصفة سجة النبد 

 ايَ : »َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ربوُل  َخَطَب َا: قاَل  ، ُهَري رةَ  أبي  ن   -

وا الَحجَّ  َ َلي ُكمُ  َفرَض  َقد   اهلل إ َّ  ُس ال َّا َأي َها  فَقاَل « فُحا 

؟ ربوَل  َيا َ ام   َأُك َّ : رُج   
ِ
. َثالًثا َقاَلها َ دَّى َفَسكَت، اهلل

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

ُدم   ، َما َذُروين: »َقاَل  ُثمَّ « ابَدَطع  ُدُكم   كا َ  من   َهَلَك  اَفإنَّمَ   رك 

، بَكث َرةِ  َقب َلُكم   داِلفِِهم ُبَؤالِهم  ، َ لى َواخ   إَذافَ  َأن بِياتِهم 

ُ ُكم   ُدم، َما مِ  هُ  َفل  وا بَِشي    َأَمر   َشي    ن َ  َنَهيُدُكم َوإذا ابدَطع 

 .مسلم رواه « َفدُ وهُ 

 له واللفظ ،  مر بن اهلل و بد  بداهلل بن جابر  ن -

  َرُبوُل  دَّعَ َ مَ : »َقاَل 
ِ
وِ  فِي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َوَساعِ  َ اَّ َرةِ  ال  ُعم   إَِلى بِال 
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، َدى، ال َحجِّ َي  َمَعهُ  َفَساَ   َوَأه  َهد  ُحَلي َفِو، ِذي مِن   ال   َوَبَدأَ  ال 

  َرُبوُل 
ِ
َرِة، َفَلَه َّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُعم  ، َأَه َّ  ُثمَّ  بِال    َّاُس ال َوَ َمدَّعَ  بِال َحجِّ

  َرُبولِ  َمعَ 
ِ
َرةِ بِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُعم  ، إَِلى ال   َمن   ال َّاسِ  مِنَ  َفَكا َ  ال َحجِّ

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

وَ  ملسو هيلع هللا ىلص َدى، مِ  ُكم   َكا َ  َمن  : »لِل َّاسِ  َقاَل  َمكَّ  َيِح    اَل  َفإِنَّهُ  َأه 

    مِن  
 
 َيق   َ دَّى مِ  هُ  َ ُرمَ  َشي

َ
ُه، ِضي  مِ  ُكم   َيُكن   َلم   َوَمن   َ اَّ

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

ِد، بِال َحجِّ  لُِيِه َّ  ُثمَّ  ُيه  ًيا، َيِاد   َلم   َفَمن   َول  َيُصم   َهد   اَلَثوَ ثَ  َفل 

لِهِ  إَِلى َرَجعَ  إَِذا َوَبب َعوً  ال َحجِّ  فِي َأيَّام     َرُبوُل  َوَطاَف « َأه 
ِ
 اهلل

َو، َقِدمَ  ِ ينَ  ملسو هيلع هللا ىلص َدَلمَ  َمكَّ نَ  َفاب  ك  َل  الر  ، َأوَّ   
 
 َثوَ َثاَل  َخبَّ  ُثمَّ  َشي

ب ِع، مِنَ  َأط َواف   َبَعوَ  َوَمَشى السَّ ، َأر   ِ ينَ  َرَكَع، ُثمَّ  َأط َواف 

َبي ِت  َطَواَفهُ  َقَضى َمَقامِ  ِ   دَ  بِال  عَ  ال   ان َصَرَف،فَ  َبلَّمَ  ُثمَّ  َدي ِن،َرك 
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َفا َفَلَ ى َفا َفَطاَف  الصَّ َوةِ  بِالصَّ َمر  ، َبب َعوَ  َوال   َلم   مَّ ثُ  َأط َواف 

لِ        مِن   َيح 
 
ُه، َقَضى َ دَّى مِ  هُ  َ ُرمَ  َشي َيهُ  َوَنَحرَ  َ اَّ مَ  َهد   َيو 

ِر، َبي ِت  َفَطاَف  َوَأَفاَض، ال َّح      ُك ِّ  مِن   َ  َّ  ُثمَّ  بِال 
 
 ُرمَ َ   َشي

  َرُبوُل  َفَعَ   َما مِث َ   َوَفَعَ ، مِ  ُه،
ِ
َدى َمن   ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َوَباَ   َأه 

َي  َهد   . ليه مدفق« ال َّاس مِنَ  ال 

ُهم   ال َّاُس  َفَح َّ : َقاَل : » جابر وزاس ُروا، ُكل   إاِلَّ  َوَقصَّ

 
َّ
، َمَعهُ  َكا َ  َوَمن   ملسو هيلع هللا ىلص ال َّبِي ي  ا َهد  مُ يَ  َكا َ  َفَلمَّ ِوَيوِ  و   الدَّر 

ُهوا ، َفَلَهل وا مِ ًى، إَِلى َ َوجَّ   َرُبوُل  َوَركَِب  بِال َحجِّ
ِ
 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

رَ  بَِها َفَصلَّى رَ  الظ ه  ِرَب  َوال َعص  َمغ  ِعَشا َ  َوال  َر، َوال  َفا   مَّ ثُ  َوال 

ُع  َطَلَعِت  َ دَّى َقلِياًل  َمَكَ   م    َرُبوُل  َفَلَجازَ .. الشَّ
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ُع  َزاَيِت  إَِذا َ دَّى... َ َرَفوَ  َ ىأَ  َ دَّى م  َواِ ، َأَمرَ  الشَّ َقص   بِال 

َواِسي، َبط نَ  َفَلَ ى َلُه، َفُرِ َلت   َ ،أَ  ُثمَّ ... ال َّاَس  َفَخَطَب  ال   ذَّ
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َر، َفَصلَّى َأَقامَ  ُثمَّ  َر، َفَصلَّى َأَقامَ  ُثمَّ  الظ ه  َعص   َص ِّ يُ  َوَلم   ال 

  َرُبوُل  َركَِب  مَّ ثُ  َشي ًئا، َبي  َُهَما
ِ
َمو   َأَ ى َ دَّى ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  قَِف،ال 

َوا ِ  َناَقدِهِ  َبط نَ  َفَاَعَ   َقص  َخَراِا، إَِلى ال   َ ب َ   َوَجَعَ   الصَّ

ُمَشاةِ  بََ   َيَدي ِه، َبي نَ  ال  َدق  ِقب َلَو، َواب   َ دَّى اَواقِفً  َيَزل   َفَلم   ال 

ُع، َيَرَبِت  م  َرةُ  َوَذَهبَِت  الشَّ ف   َياَب  َ دَّى َقلِياًل، الص 

ُص  ُقر    َرُبوُل  َوَسَفعَ ... ال 
ِ
َوا ِ  َش ََق  َوَقد   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َماَم،الزِّ  لِل َقص 

ِركَ  َلُيِصيُب  َرأ َبَها إِ َّ  َ دَّى لِِه، َمو  ُيم  َ  بَِيِدهِ  َوَيُقوُل  َر   : ىال 

كِي َوَ  ال َّاُس، َأي َها» كِي َوَ  السَّ  ِحَبالِ ال   نَ مِ  َ ب اًل  َأَ ى ُكلََّما« السَّ

َخى َعَد، َ دَّى َقلِياًل، َلَها َأر  َسلَِفَو، َأَ ى َ دَّى َ ص  ُمز   َصلَّىفَ  ال 

ِرَب  بَِها َمغ  ِعَشا َ  ال   ُيَسبِّح   َوَلم   َوإَِقاَمَدي ِن، َواِ د   بَِلَذا    َوال 

َطَاعَ  ُثمَّ  َشي ًئا، َبي  َُهَما   َرُبوُل  اض 
ِ
ُر،ا َطَلعَ  َ دَّى ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َفا   ل 

َر، َوَ لَّى َفا  ب ُح، َلهُ  َ َبيَّنَ  ِ ينَ  ال  ، بَِلَذا    الص   َركَِب  مَّ ثُ  َوإَِقاَمو 
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َواَ ، َقص  َعرَ  َأَ ى َ دَّى ال  َمش  َحَراَم، ال  َبَ   ال  َدق  ِقب َلوَ  َفاب   َفَدَ اهُ  ،ال 

َدُه، َلهُ    َ َوه َوَكبََّرهُ  َفرَ  َ دَّى َواقًِفا َيَزل   َفَلم   َوَو َّ ا، َأب   عَ َفَدفَ  ِجدًّ

ُع  َ ط ُلعَ  َأ    َقب َ   م  ، َبط نَ  َأَ ى َ دَّى.. الشَّ ر  كَ  ُمَحسِّ  لِياًل،قَ  َفَحرَّ

ِريَق  َبَلَك  ُثمَّ  َطى الطَّ ُوب  دِي ال  ُرُج  الَّ َرةِ  َ َلى َ خ  َام  ُكب   ال   َرى،ال 

َرةَ  َأَ ى َ دَّى َام  دِي ال  َاَرِة، ِ   دَ  الَّ ،َ َص  بَِسب عِ  َفَرَماَها الشَّ  َياا 

ِف، َ َصى مِث  ِ  مِ  َها، َ َصاة   ُك ِّ  َمعَ  ُيَكبِّرُ  َخ    َبط نِ  مِن   َرَمى ال 

َواِسي، َم  َحِر، إَِلى ان َصَرَف  ُثمَّ  ال   ُثمَّ  َيِدِه،بِ  َوِبدِّينَ  َثاَلًثا َف ََحرَ  ال 

َطى يًّا، َأ  
َرَكهُ  َيَبَر، َما َف ََحرَ  َ لِ يِِه، فِي َوَأش   ُك ِّ  مِن   َمرَ أَ  ُثمَّ  َهد 

، َبَدَنو   َعو  ، فِي َفُاِعَلت   بَِبض  ر  ، قِد  ِمَهالَ  مِن   َفَلَكاَل  َفُطبَِخت   ح 

  َرُبوُل  َركَِب  ُثمَّ  َمَرقَِها، مِن   َوَشِرَبا
ِ
بَ  إَِلى َفَلَفاَض  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  ي ِت،ال 

وَ  َفَصلَّى رَ  بَِمكَّ  .مسلم رواه «الظ ه 
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 ملسو هيلع هللا ىلص

 :أةكاي الحج التد ال يتم إال بها  ◈

 .اإل رام وهو نيو سخول نسك الحج -1

 .الوقوف بعرفاا -5

 .طواف اإلفاضو بالبيت -4

 .السعي بين الصفا والمروة -3

 جاببات الحج:  ◈

 .اإل رام من الميقاا -1

 .الوقوف بمزسلفو -5
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 .رمي الامار يوم ال حر وأيام م ى -4

 .والقار ال بح للمدمدع  -3

 .الحلق أو الدقصير-2

 :محظوةات الحج  ◈

، لبع المخيط و غطيو الرأس والوجه للرجال -1

 .القفاز وال قاب لل سا لبع و

 .الطيب -5

 .الاماع -4

 . قد الزواج -3
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 .الصيد -2

 .األخ  من الشعر والظفر -1

 

أنه ال يدم الحج  ؛الفلق بان أةكاي الحج ججابباته ◈

 ،بط   اه ؛فإ   رك وا دا م ها ؛ دى يليت باألركا 

 والواجباا  سقط يف  ال العاز وال سيا  وفيها سم.

 -فار مزسلفو-: )من شهد  ال  ا ه ه ملسو هيلع هللا ىلصقال  ◈

فوقف مع ا  دى ندفع وقد وقف بعرفو قب  ذلك ليال 

 .رواه الخمسوأو هنارا فقد  م  اه وقضى  فثه(
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يف الحدي  الصلللحيح هو  ملسو هيلع هللا ىلصالواجب ب ص ال بي    ◈

وهو المراس  ؛كمللا الوقوف بعرفللو ؛قوف بمزسلفللوالو

 نت مت زت رتُّبلللقلللولللله  لللعلللاللللى: 

 يف مزسلفو. [ابلقرة]َّىت

 

ال سللللك الواجللب يف مزسلفللو هو الوقوف مللا قبلل    ◈

كمللا يف  ؛ولو قللدر  للللالة الفار ،طلللوع الشللللملع

وليع  ؛أمللا المبيللت فهو من المسلللل ونللاا ؛الحللديلل 

 واجبا  لى الصحيح.
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ومن  ركه  ،أيام م ى واجبرمي الامار يوم ال حر و ◈

نقص  اه وأثم و ليه   د  امو الفقها  فديو  ؛ امدا

 يفرقها يف فقرا  الحرم. ؛سم

 

وهو العباسة  ؛المبيت بم ى المقصوس م ه هو الرمي ◈

 وليع المبيت نسكا  لى الصحيح. ؛وال سك

 

القول بل  من  رك واجبا  ليه سم هو قول  امو  ◈

وهو أ وط والراجح  ؛الفقها  والم اهب األربعو

 وليع مقامه ه ا. ؛الدفصي  يف المسللو
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القول بلنه ال سلي  لمن قالوا بالدم  لى من  رك  ◈

ب  لهم سلي  من  ؛فيه نظر ؛واجبا وهم  امو فقها  األمو

و أ  يقال لألتم :وقول ابن  باس، والصحيح ،القياس

وال يلزم ظهور ساللدها لمن  ،أسلدهم فيما ذهبوا إليه

 فهم وقال بعدم وجوب الدم  لى من  رك واجبا.خال

 

ل الشافعيو أ  المبيت بم ى ب و وليع نسكا وأ  اق ◈

)مسللو: قال  ال سك الواجب هو رمي الامار:

فمن لم يدعا   دى يمسي رمى من الغد »الشافعي: 

 .«فإذا يربت الشمع انقضت أيام م ى
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 قال الماورسي: قد ذكرنا أ  المبيت بم ى يف ليالي

الدشريق ب و، والرمي يف األيام الثالثو نسك، وال فر من 

م ى نفرا ، فال فر األول يف اليوم الثاين  شر، وال فر 

الثاين يف اليوم الثال   شر، فإ  نفر يف اليوم األول كا  

جاتزا وبقط   ه المبيت بم ى يف ليلده، وبقط   ه 

 .[الحاوي الكبير] (رمي الامار من يده

 

رأي أ  المبيت يف م ى ب و وليع نسكا ل أه  الاق ◈

 قدامو ابن قال وهو روايو  ن أ مد بن   ب : ؛اجباو

 )فص : فإ   رك المبيت بم ى،يف المغ ي:  الح بلي

فعن أ مد: ال شي   ليه، وقد أبا . وهو قول 
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أ حاب الرأي؛ أل  الشرع لم يرس فيه بشي . و  ه 

ع ييطعم شيئا. وخففه، ثم قال: قد قال بعضهم: ل

 ليه. وقال إبراهيم:  ليه سم. وضحك، ثم قال: سم 

بمرة، ثم شدس بمرة. قلت: ليع إال أ  يطعم شيئا؟ 

قال: نعم، يطعم شيئا  مرا أو نحوه. فعلى ه ا أي شي  

 بين ليلو وأكثر، وال  قدير  صد  به، أجزأه، وال فر 

 .فيه(
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ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص
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زيارة المساد ال بوي والمساد األقصى والسفر 

وليسا من م ابك الحج  ،إليهما مشرو ا  يف ك  وقت

وال يشرع السفر  عبدا إال لهما وللبيت  ،والعمرة

: )ال  شد الر ال إال إلى ثالثو ملسو هيلع هللا ىلصل الحرام، كما قا

حرام ومسادي ه ا والمساد مساجد: المساد ال

فال يدخ  السفر  باسة وقربو إلى مكا  إال ؛ األقصى(

 له ه المساجد فقط.
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 ؛«ال  شد الر ال إال إلى ثالثو مساجد»: ملسو هيلع هللا ىلصقوله  ◈

 أ  يكو  ه اك مكا  يف اإلبالم يقصد بالسفر 
 
نفي

 لكوهنا مساجد ال لغيره. ؛الثو باسة هلل إال ه ه الث

 

 ؤسى يف البيت  ؛مخصو و ااالحج والعمرة  باس ◈

وليع شي  من م ابكهما يؤسى  ،الحرام بمكو

فه ه  ؛خارجها وال  القو لهما بزيارة المساد ال بوي

 ! باسة أخرى

 

 ملسو هيلع هللا ىلصالزيارة المشرو و يف ك  وقت هي زيارة مساده  ◈

ذا سخله ى  ليه إم و ل  فك  من زار مساده وبل  
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وه ا ال ي يعرفه  ملسو هيلع هللا ىلصفقد زاره  ؛بد ا  سخول المساد

 الصحابو.

 

م أمده و ل   ،ومعه مئو ألف  حابي ملسو هيلع هللا ىلصال بي   ج   ◈

ولم يلمرهم بعد طواف الوساع بال هاب  ،م ابكهم

وال أو اهم بزيارة قربه  ،لزيارة مساده ؛إلى المدي و

 بعد وفا ه، فرجع ك  أه  بلد إلى بلدهم.

 

 ،وأ لم بدي ه ملسو هيلع هللا ىلصأشد  با لل بي  كا  الصحابو  ◈

؛  إال ابن  مر ملسو هيلع هللا ىلصفلم يعرف   هم زيارة قربه 

) ن نافع قال: كا  ابن  مر  :لدخوله بيت أخده  فصو
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م السال»فقال: ، ملسو هيلع هللا ىلصإذا قدم من بفر أ ى قرب ال بي 

، السالم  ليك يا أبا بكر، ملسو هيلع هللا ىلص  ليك يا ربول اهلل

ا نعلم م» . قال  بيد اهلل بن  مر:«السالم  ليك يا أبداه

مص ف  بد («أ دا من أ حاب ال بي فع  ذلك إال ابن  مر

 (.271/ 4الراز  )

 

ثم  ،ال يدصور أ   كو  زيارة القرب الشريف قربو هلل ◈

 دى ب و  يحرم م ها الصحابو مدة  ياة  اتشو 

 وال أ د يدخ   ليها ،الدي كا  القرب يف بيدها ؛هل27

 !له ا القصد
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من ا خ وا  ملسو هيلع هللا ىلصه  يدا ولعن  ن ا خاذ قرب ملسو هيلع هللا ىلصهنى  ◈

 اللهم ال  اع »: ملسو هيلع هللا ىلصقبور أنبياتهم مساجد وس ا فقال 

و فظ  ،ملسو هيلع هللا ىلصنبيه  فابدااب اهلل س ا  ؛«قربي وث ا يعبد

 ،يه أ دفال يص  إل ؛ملسو هيلع هللا ىلصفدفن يف بيده ،  حبه و يده

بعد  وبعو المساد محاطا بادار  ملسو هيلع هللا ىلصثم  ار بيده 

 يم ع م ه.

 

 ؛يه أ دال يص  إل  يف بيت  اتشو ملسو هيلع هللا ىلصظ  قربه  ◈

 ،هل27فقد فرض اهلل  ليها الحااب  دى  وفيت ب و 

ثم  اب البيت بعد ضم  مر بن  بد العزيز البيت 

 هل.91للمساد ب و 
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 ،فضال  ن القرب الشريف ؛ ار بيت  اتشو  ◈

م   ذلك الحين  ؛محاطا بحاجز يم ع سخول ال اس إليه

 .ملسو هيلع هللا ىلص مايو لا ابه وس و ه  ؛إلى اليوم

: )أمر  مر (121-139/ 1)ثمي و يف أخبار المدي و جا  يف الدرة ال -

ونابا معه فب وا الادار،  أبا  فصو مولى  اتشو 

وجعلوا فيه كوة، فلما فريوا م ه ورفعوه، سخ  مزا م 

مولى  مر فرفع ما بقط  لى القرب من الرتاب والطين 

ونزع القباطي. قالوا: وباب البيت ال ي سف وا فيه 

 شامي.
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 ملسو هيلع هللا ىلصبن  بد العزيز  لى  ارة ال بي قلت: وب ى  مر 

 اجزا من بقف المساد إلى األرض، و ارا 

 الحارة يف وبطه، وهو  لى سوراهنا.

ولما ولي المدوك  الخالفو، أمر إبحا  بن بلمو 

وكا   لى  مارة مكو والمدي و من قبله بل  يلزر 

الحارة بالرخام من  ولها، ففع  ذلك وبقي الرخام 

أربعين وخمسماتو من خالفو  ليها إلى ب و ثما  و

المقدفي، فادس  لزيرها جمال الدين وزير ب ي زنكي، 

وجع  الرخام  ولها قامو وبسطو، وجع  لها شباكا 

من خشب الص دل واألب وس، وأساره  ولها ما يلي 

 السقف.
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و ولها يف بطح المساد  ظيرة مب يو باآلجر 

والاص يمين الحارة  ن السطح بقلي ، وبين بقف 

اد وبين بقف السطح فراغ نحو ال را ين المس

و ليه شبابيك  ديد  رمي الضو  من ر بو المساد، 

و شال إذا أراسوا الدخول إلى ه اك ألج   عليق 

بالب  الق اسي  و بال األبارير ألج  العمارة يف 

 المساد.

وه ه  فو الحاز ال ي ب اه  مر بن  بد العزيز 

مقصورة  سع والحارة يف وبطه، ومن الحارة إلى ال

 شرة ذرا ا، ومن الركن الغربي إلى المسمار الفضو 

 .خمع أذرع( ملسو هيلع هللا ىلصال ي هو مقاب  وجه ال بي 
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يف شل  قربه  ملسو هيلع هللا ىلص فظ الصحابو و يو ال بي  ◈

 يف ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: قال ال بي الشريف، كما  ن  اتشو 

لعن اهلل اليهوس ا خ وا قبور »مرضه ال ي لم يقم م ه: 

لوال ذلك ألبرز »:  شو، قالت  ات«أنبياتهم مساجد

، و ن  طا  بن (11/ 1البخاري )رواه  «قربه خشي أ  يدخ  مسادا

اللهم ال  اع  »قال:   ملسو هيلع هللا ىلصأ  ربول اهلل ، يسار 

قربي وث ا يعبد، اشدد يضب اهلل  لى قوم ا خ وا قبور 

قال: قال  . و ن أبي هريرة رواه أ مد«أنبياتهم مساجد

وا قبورا، وال  اعلال  اعلوا بيو كم »: ملسو هيلع هللا ىلصربول اهلل 

؛ فإ   ال كم  بلغ ي
َّ
رواه أبو ساوس «قربي  يدا، و ل وا  لي
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ا فل اطو، ربزوا قربه وم عوا سخول أ د  ليهفلم ي وأ مد.

 ! ن قربه فضال ؛باداركله  ملسو هيلع هللا ىلصبيده 

 

يليت بيت أخده أم المؤم ين  فصو  كا  ابن  مر  ◈

 ، وكانت  ارهتا جوار  ارة  اتشوفكا   ؛

؛ و لى أبيه وأبي بكر  ،ملسو هيلع هللا ىلصى ال بي يسلم  ل

 فال يقف وال يد و. ؛ويمضي

 

 لي بن الحسين والحسن بن  :كا  أتمو  ل البيت ◈

 يكدفو و ،ي هو   ن زيارة القرب الشريف ؛الحسن

  د سخول مساده، ) ن  لي بن  ملسو هيلع هللا ىلصبالسالم  ليه 
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 سين بن  لي، أ  رجال، كا  يليت يداة فيزور قرب 

يص ع من ذلك ما اندهره  ليه ويصلي  ليه و ملسو هيلع هللا ىلصال بي 

 لي بن الحسين فقال له  لي بن الحسين: ما يحملك 

له  ، فقال ملسو هيلع هللا ىلص لى ه ا؟ قال: أ ب الدسليم  لى ال بي 

 لي بن الحسين: ه  لك أ  أ دثك  ديثا  ن أبي؟ 

قال: نعم، فقال له  لي بن  سين: أخربين أبي  ن 

ال  اعلوا قربي : »ملسو هيلع هللا ىلصجدي أنه قال: قال ربول اهلل 

 يدا وال  اعلوا بيو كم قبورا، و لوا  لي وبلموا 

ض  الصالة  لى ال بي ف«(  يثما ك دم فسيبلغ ي بالمكم و ال كم

 ملسو هيلع هللا ىلص. )و ن بهي  قال: جئت أبلم  لى ال بي (42/ 1)

فد اين  ملسو هيلع هللا ىلصو سن بن  سن يدعشى يف بيت   د ال بي 
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فائده فقال: اس  فدعش قال: قلت: ال أريده قال: مالي 

ال: ق ملسو هيلع هللا ىلصقال: وقفت أبلم  لى ال بي رأيدك وقفت؟ 

إذا سخلت المساد فسلم  ليه، ثم قال: إ  ربول اهلل 

 لوا يف بيو كم وال  اعلوا بيو كم مقابر، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص

لعن اهلل يهوس ا خ وا قبور أنبياتهم مساجد، و لوا 

/ 1الة  لى ال بي )فض  الص( « لي؛ فإ   ال كم  بلغ ي  يثما ك دم

 لي بن الحسين: أنه رأى رجال  ، ويف روايو: ) ن(31

يها فيدخ  ف ملسو هيلع هللا ىلصياي  إلى فرجو كانت   د قرب ال بي 

ثكم  ديثا بمعده  ن أبي  فيد و. ف هاه، فقال: أال أ د 

ال  دخ وا قربي »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ن جدي  ن ربول اهلل 
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 يدا، وال بيو كم قبورا، فإ   سليمكم يبلغ ي أي ما 

 (.39/ 5المخدارة )  ححه الضيا  المقدبي يف األ اسي ( «ك دم

 

فسلم و لى  ؛أو خرج م ه ملسو هيلع هللا ىلصك  من سخ  مساده  ◈

وهو ما كا  يفعله  ،فقد فع  المس و  ؛ملسو هيلع هللا ىلص ليه 

وهم أ لم ال اس به وأ بهم له، ) ن نافع  ،أ حابه

 ملسو هيلع هللا ىلصقال: كا  ابن  مر إذا قدم من بفر أ ى قرب ال بي 

السالم  ليك يا ربول اهلل، السالم  ليك يا أبا »فقال: 

ما ». قال  بيد اهلل بن  مر: «لسالم  ليك يا أبداهبكر، ا

نعلم أ دا من أ حاب ال بي فع  ذلك إال ابن 

 (271/ 4مص ف  بد الراز  )«( مر
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مالك زيارة القرب الشريف كعباسة اإلمام لم يعرف  ◈

وأ لم ال اس بما كا   ليه  ،وهو  الم المدي و ،وقربو

 ليع  ليه  ملهم! :وقال ،أهلها

قد كا  هنى  :فقال ،مالك  ن زيارة القبور )بئ وقد 

 فلو فع  ذلك إنسا  ولم ،  ها  ليه السالم ثم أذ  فيها

وليع من  م   ،أر ب لك بلبالم  ،يق  إال خيرا

 (.121/ 1ال واسر والزياساا  لى ما يف المدونو من ييرها من األمهاا ) ال اس(

 

 ملسو هيلع هللا ىلصمالك  لى كراهو ا يا  قربه اإلمام ابددل  ◈

  ،ال  دخ وا قربي  يدا»م ب هي للسال
 
 وبلموا  لي

بئ  )، وقد بدحبه فقط لمن مره  ابراوا « يثما ك دم



 

114 

أ رى أ  يسلم كلما مر  ملسو هيلع هللا ىلصمالك  ن المار بقرب ال بي 

به؟ قال نعم، أرى ذلك  ليه أ  يسلم  ليه إذا مر به، 

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

اللهم ال  اع  قربي وث ا » :ملسو هيلع هللا ىلص ذلك. قال ربول اهلل

يعبد، اشدد يضب اهلل  لى قوم ا خ وا قبور أنبياتهم 

فقد أكثر ال اس يف ه ا. فلما إذا مر بقرب ال بي  «مساجد

فلرى أ  يسلم  ليه، فلما إذا لم يمر  ليه فهو يف  ملسو هيلع هللا ىلص

بعو من ذلك. قال وبئ   ن الغريب يليت قرب ال بي 

ر، ولكن إذا أراس ك  يوم، فقال: ما ه ا من األم ملسو هيلع هللا ىلص

 الخروج.
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قال محمد بن رشد: المع ى يف ه ا أنه إنما يلزمه أ  

يسلم  ليه كلما مر به وليع  ليه أ  يمر به ليسلم  ليه 

إال للوساع   د الخروج، ويكره له أ  يكثر المرور به 

 (.333/ 18البيا  والدحصي  )والسالم  ليه واإل يا  ك  يوم إليه( 

 

ولم يكن أه   ملسو هيلع هللا ىلصوييره زيارة قربه  مالكاإلمام كره  ◈

ألنه ال يص  إليه أ د  ؛ملسو هيلع هللا ىلصالمدي و يزورو  قربه 

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

فهو محظور ال ياوز، لما  ملسو هيلع هللا ىلصأما الصالة إلى قرب ال بي 

اللهم ال  اع  قربي وث ا »من قوله:  ملسو هيلع هللا ىلص  جا   ن ال بي

اتهم قبور أنبي يعبد اشدد يضب اهلل  لى قوم ا خ وا
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فب اه  مر بن  بد العزيز محدسا  لى هيئده ال « مساجد

 (151/ 17البيا  والدحصي  ) يمكن من  لى إلى القبلو ابدقباله(

)وقد بئ  مالك  ن زيارة القبور فقال؛ قد كا  هنى 

  ها  ليه السالم ثم أذ  فيها فلو فع  ذلك إنسا  ولم 

من  م  ال اس. يق  إال خيرا لم أر ب لك بلبا وليع 

وروي   ه أنه كا  يضعف زيارهتا. قال ابن القرطي: 

وإنما أذ  يف ذلك ليعدرب ما، إال للقاسم من بفر وقد 

  .زياسااال واسر والماا وليه يف ييبده، فيد و له وير م  ليه(

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

ذلك أ   وأ ظم ملسو هيلع هللا ىلصوأكره ما يقول ال اس زرا ال بي 

 .(118/ 18البيا  والدحصي  )يزار(   ملسو هيلع هللا ىلصيكو  ال بي 
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كالسالم  لى  ؛السالم  لى المو ى لمن مر مم ◈

ال باب  ؛مشروع من باب أسا  الحقو  ،األ يا 

 وله ا ال ي  ر به. ؛العباساا والقرب

جا  يف اإلنصاف يف معرفو الراجح من الخالف للمرساوي  -

شهدا أو مسادا يير : )ال يرتخص من قصد م(5/417)

. قلت: ملسو هيلع هللا ىلصالمساجد الثالثو، أو قصد قربا يير قرب ال بي 

أو نبي ييره. وجزم به م ا يف الر ايو الصغرى قال يف 

الدلخيص: قا د المشاهد وزياسهتا ال يرتخص اندهى. 

]وجزم به يف ال ظم[ والصحيح من الم هب: جواز 

 الرتخص، قاله يف المغ ي وييره.
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سفر المكروه فال ياوز القصر فيه القسم الثاين: ال

 رح به ابن م اا يف شر ه، وقاله ابن  قي  يف السفر 

إلى المشاهد قال يف الفروع: وهو ظاهر كالم 

 األ حاب(.

 

  يؤكد بل ؛«ك ت هنيدكم  ن زيارة القبور» دي :  ◈

م أذ  ث ،كا  َيح ر من فد و الغلو يف المو ى ملسو هيلع هللا ىلصال بي 

 فقط.« ا   كر اآلخرةأال فزوروها فإهن»لغرض وا د 

 

هنى  فقد ؛ال  و ف زيارة القبور بلهنا  باسة وقربو ◈

ا ل  ؛ثم أذ  ما بقصد   كر اآلخرة ؛ملسو هيلع هللا ىلص  ها ال بي 

 .اخدلف فيها كراهو وجوازا
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 وهنيدكم  ن زيارة»قال الشافعي يف األم  ن  دي :  -

ولكن ال يقال : )«القبور فزوروها، وال  قولوا هارا

ول، وذلك مث  الد ا  بالوي ،   دها هار من الق

والثبور وال يا و فلما إذا زرا  سدغفر للميت وير  

 .(417/ 1) قلبك، و  كر أمر اآلخرة فه ا مما ال أكرهه(

مص ف ابن أبي شيبو: ) دث ا يحيى بن  وجا  يف -

كره أ  يزار »بعيد،  ن  مرا ،  ن ابن بيرين، أنه 

ن فيا ،   دث ا وكيع،  ن ب -. «القرب ويصلى   ده

يكرهو  زيارة »م صور،  ن إبراهيم، قال: كانوا 

 .(41 -41/ 4) («القبور
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ال  دع قربا إال »و «لعن اهلل زواراا القبور» دي :  ◈

 وا لعن اهلل من ا خ»و «ال  دخ وا قربي  يدا»و «بويده

 ي في ا خاذ زيارهتا قربو. ؛«قبور أنبياتهم مساجد

 

 ،بدا ل ريعو الشرك ؛ر ن زيارة القبو ملسو هيلع هللا ىلصهنى ال بي  ◈

ك للت قللد »: ملسو هيلع هللا ىلصلدلل كر اآلخرة كمللا قللال  ؛ثم أذ  مللا

فللإهنللا  لل كركم  ؛فزوروهللا ،هنيدكم  ن زيللارة القبور

 ؛«فإهنا   كركم اآلخرة»لرتم ي: يف روايو او «الموا

 فكا  األمر بعد الحظر يفيد الاواز وقي  يسدحب.

جا  يف مطالب أولي ال هى يف شرح الم دهى  -

الح بلي: )وه ا الدعلي  يرجح أ  األمر للر يباين 
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لالبدحباب، وإ  كا  وارسا بعد الحظر، وبه، أي: 

ال  شد »السفر )يباح وقي  يكره( لظاهر  دي : 

 .(141/ 1) («الر ال إال إلى ثالثو مساجد...

 

الشافعي وهما اإلمام مالك وال اإلمام لم يعرف  ◈

 ملسو هيلع هللا ىلص ل بيأ لم أه  الحااز يف  صريهما بل  زيارة قرب ا

 !فضال  ن اإلجماع  ليها ؛ باسة وقربو

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

وأ ظم  - ليه السالم  -ما يقول ال اس زرا ال بي 

 (118/ 18البيا  والدحصي  )يزار(  ملسو هيلع هللا ىلصذلك أ  يكو  ال بي 
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أ رى أ   ملسو هيلع هللا ىلص)قال وبئ  مالك  ن المار بقرب ال بي 

قال نعم، أرى ذلك  ليه أ  يسلم يسلم كلما مر به؟ 

 ليه إذا مر به، وقد أكثر ال اس من ذلك. فلما إذا لم يمر 

اللهم ال  اع  : »ملسو هيلع هللا ىلصبه فال أرى ذلك. قال ربول اهلل 

قربي وث ا يعبد، اشدد يضب اهلل  لى قوم ا خ وا قبور 

فقد أكثر ال اس يف ه ا. فلما إذا مر « أنبياتهم مساجد

يه يسلم  ليه، فلما إذا لم يمر  لفلرى أ    ملسو هيلع هللا ىلصبقرب ال بي 

فهو يف بعو من ذلك. قال وبئ   ن الغريب يليت قرب 

ك  يوم، فقال: ما ه ا من األمر، ولكن إذا  ملسو هيلع هللا ىلصال بي 

 أراس الخروج.
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قال محمد بن رشد: المع ى يف ه ا أنه إنما يلزمه أ  

يسلم  ليه كلما مر به وليع  ليه أ  يمر به ليسلم  ليه 

الخروج، ويكره له أ  يكثر المرور به إال للوساع   د 

والسالم  ليه واإل يا  ك  يوم إليه، لئال ياع  القرب 

بفعله ذلك كالمساد ال ي يؤ ى ك  يوم للصالة فيه. 

اللهم ال » ن ذلك بقوله:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد هنى ربول اهلل 

 اع  قربي وث ا يعبد. اشدد يضب اهلل  لى قوم 

 .«(ا خ وا قبور أنبياتهم مساجد

 

 الشافعياإلمام وال  ،مالك يف المدونواإلمام ي كر لم  ◈

كاأل    ؛وال الح فيو يف أمهاا م هبهم ،يف األم
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شي   ن زيارة القرب الشريف أو أنه  باسة  ؛والحاو

 !مس ونو

 

 ملسو هيلع هللا ىلصلم يعرف األتمو كيف كا  شك  قرب ال بي  ◈

 لسماح خالده  اتشو ؛و ا بيه إال القابم بن محمد

 ؤيو قبورهم، ) ن القابم، قال: له  ين ابدلذهنا لر

سخلت  لى  اتشو، فقلت: يا أمه اكشفي لي  ن قرب 

فكشفت لي  ن ثالثو قبور »، و ا بيه  ملسو هيلع هللا ىلصال بي 

ال مشرفو، وال الطئو مبطو و ببطحا  العر و 

مقدم  ملسو هيلع هللا ىلصقال أبو  لي: يقال: إ  ربول اهلل  «الحمرا 

وأبو بكر   د رأبه، و مر   د رجليه، رأبه   د 

 .(512/ 4ب ن أبي ساوس )( ملسو هيلع هللا ىلصبول اهلل رجلي ر
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ورأى من  ملسو هيلع هللا ىلص)كره مالك أ  يكشف بقف قرب ال بي 

 ونه أ  يكو  مغطى، ولم ير أ  يكدفى يف ذلك 

بالخيش، فكلنه ذهب إلى أ  يغطى كدغطيو البيوا 

المسكونو، ولقد أخربين من أثق به أنه اليوم مكشوف 

 .صي البيا  والدحاأل لى ال بقف له  حت بقف المساد( 

)قال  مر بن الخطاب  ين  ضر ه الوفاة: إين ك ت 

: نعم، فقالت ؛ابدلذنت  اتشو إذا مت أ  أسفن يف بيدها

وإين ال أسري لعلها قالت ذلك من أج  بلطاين، فإذا 

فاسف وين فيه، وإ   ؛فابللوها ذلك، فإ  قبلت ؛مت

 فانصرفوا بي. ؛أبت
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ي  قال مالك: بلغ ي أ   اتشو كانت  دخ  البيت ال

 وأبي بكر  ابرة، فلما سفن فيه  مر ملسو هيلع هللا ىلصفيه قرب ال بي 

 .(412/ 18البيا  والدحصي  )لم  كن  دخله إال جمعت  ليها ثياما(

نفى الاوي ي وييره قب  س وى اإلجماع أ   كو   ◈

يها فال ياب الوفا  بال  ر ف ؛زيارة القرب الشريف قربو

كر )ذ: هنايو المطلب، قال يف ملسو هيلع هللا ىلصيارة مساده بخالف ز

وفا   ملسو هيلع هللا ىلصالشيخ أبو  لي يف ال ي أ ى مساد ربول اهلل 

 -وهو يف خطو المساد- ملسو هيلع هللا ىلصبال  ر أنه لو زار قرب ال بي 

وقال: كفاه ذلك؛ فإنه أ ى بقربو، وه ا ال ي ذكره فيه 

ليست من خصاتص  ملسو هيلع هللا ىلصنظر؛ فإ  زيارة قرب الربول 
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ن ولك ؛درها بالمسادالمساد، وليست قربو يعظم ق

 .(341/ 18)ا فق كوهنا يف المساد(

)قال الشيخ زرو  يف شرح اإلرشاس: و وقف الشيخ 

لعدم ال ص،  ملسو هيلع هللا ىلص يسى الغربي ي يف ناذر زيار ه 

وابدظهر ييره اللزوم لدحقق القربو، وأنكر ابن العربي 

 (.433/ 4مواهب الالي  )للدربك( – ليه السالم  -زيارة قرب ييره 

 

 ر  الة يف مساد بعي ه يير المساجد الثالثو لو ن ◈

لما لزمه ال  ر؛ لعدم وجوس القربو يف  عيين مساد سو  

: بالمطل هنايو، قال الاوي ي يف ييره؛ فالزيارة أولى

)إذا ن ر أ  يليت مسادا من المساجد بوى المساد 
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المحرم، قال العلما : إذا أطلق ال  ر، و ين مسادا 

إ  كا  المساد ال ي  ي ه بوى المساد المحرم؛ ف

يير مساد المدي و ومساد القدس، فال يلدزم بال  ر 

شيئا أ ال؛ فإنه ليع يف قصد مساد بعي ه يير 

المساجد الثالثو: المساد الحرام، ومساد المدي و، 

يكو   باسة، وال قربو مقصوسة، وما ال  -ومساد إيليا

 فلما إذا ن ر إ يا  مساد ربول اهللقربو مقصوسة... 

أو إ يا  المساد األقصى، فه  يلدزم بال  ر  ملسو هيلع هللا ىلص

؛ أنه ال يلدزم :فا ؟ فعلى قولين مشهورين: أ دهماالو

إذ ال يدعلق بالمسادين نسك، فصارا كساتر 

أ  ال  ر يلزم الوفا  يف المسادين؛ : المساجد. والثاين
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ألهنما مخصو ا  من بين المساجد بمزيو، كما ب بين 

  اهلل؛ فلشبها المساد شر ها يف الدفريع، إ  شا

 الحرام.

 الدفريع  لى القولين:

إ  قل ا: ال يلدزم ال اذر شيئا، فال كالم، وإ  قل ا: يلدزم 

 ؟[الوفا  بال  ر، فه  يلزمه أمر بوى إ يا  ]المساد

فعلى وجهين: ذكرهما الشيخ أبو  لي يف الشرح: 

أنه يلدزم قربو؛ فإ  إ يا  المساد من يير  -أ دهما 

تدة  لى اإل يا  ليع قربو، وال يسدق  ال  ر ما قربو زا

  .(341 -341/ 18) لم يدعلق بالقربو(
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لو ن ر زيارة المساجد الثال  سو   باسة يؤسيها لما  ◈

 :ي وق ؛أل  الزيارة بال  باسة ليسللللت قربو ؛لزمله ال  ر

)قللال الغزالي: ال وع الثللاللل : إ يللا  : يلزملله مع  بللاسة

مساد لم يلزمه إال المساد  المسلاجد: فإذا ن ر إ يا 

الحرام ومسلاد المدي و ومساد إيليا  وفيهما قوال ، 

فإ  قل ا: يلزم وجب أ  يضلليف إليها  باسة  لى قول، 

وكفى مارس اإل يللا   لى قول، وإ  قل للا: ال بللد من 

 بللاسة فقيلل :  اللب  للللالة ولو ركعللو، وقيلل : بلل  

 (487/ 15العزيز شرح الوجيز )ا دكاف، وقي : يدخير بي هما( 

وجا  يف شرح المه ب لل ووي: )وإذا نزل ا المساد  -

الحرام م زلو المسادين وأوجب ا ضم قربو إلى اإل يا  
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ففي  لك القربو أوجه )أ دها( الصالة )والثاين( الحج 

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

 .(372/ 8) قي  يكفي الطواف لم يبعد(

 

لشلللافعي  لى من اس ى أمرا يخالف ما ااإلمام أنكر  ◈

ورس  لى أهلل   ،اشللللدهر من العملل  يف الصللللدر األول

كمللا يف األم: ، الللدفنالرأي روايدهم بعض اآلثللار يف 

وبل  الميت بلال من قب  رأبه وقال : )قال الشلافعي

بعض ال لاس: يلدخ  معرتضللللا من قب  القبلو، وروى 

و بلأسخ  من قب  الق ملسو هيلع هللا ىلصأ  ال بي » : ملاس  ن إبراهيم

 ملسو هيلع هللا ىلصأخربين الثقاا من أ حاب ا أ  قرب ال بي « معرتضلا
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 لى يمين الداخ  من البيت ال ق بالادار، والادار 

ال ي للحد لا به قبلو البيت، وأ  لحده  حت الادار 

فكيف يلدخل  معرتضللللا، واللحد ال للللق بالادار ال 

يقف  ليه شلي ، وال يمكن إال أ  يس  بال أو يدخ  

المو ى، وإسخللالهم من  ملن خلالف القبلللو؟، وأمور

األمور المشللللهورة   للدنللا لكثرة الموا، و ضللللور 

األتلمللو، وأهلل  الثقللو، وهو من األمور العللامللو الدي 

يسللللدغ ى فيهللا  ن الحللديلل ، ويكو  الحللديلل  فيهللا 

، ملسو هيلع هللا ىلصكالدكليف بعموم معرفو ال اس لها، وربللللول اهلل 

والمهلاجرو ، واألنصللللار بين أظهرنا ي ق  العامو  ن 

فو  يف ذلك أ  الميت يسلللل  بللللال، ثم العامو ال يخدل
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جلا نلا  ا من يير بللدنا يعلم ا كيف ندخ  الميت ثم 

أ  ال بي » :لم يعلم  دى روى  ن  مللاس  ن إبراهيم

أخربنللا  :قللال ،، أخربنللا الربيع« أسخلل  معرتضللللا ملسو هيلع هللا ىلص

أخربنا مسللللم بن خالد وييره  ن ابن  :قال ،الشلللافعي

  ب ملسو هيلع هللا ىلصأ  ربلول اهلل » :جريج  ن  مرا  بن موبلى

 .(411/ 1) «(من قب  رأبه وال اس بعد ذلك

 

 ملسو هيلع هللا ىلصالسللفر والزيارة المشللرو و هي فقط لمسللاده  ◈

وما بين م ربه وبيده روضللللو من رياض الا و، كما  ن 

مللا بين بيدي »قللال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أ  ربللللول اهلل أبي هريرة 

ومل لربي روضلللللو ملن ريللاض الا للو، وم ربي  لى 
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بللد لاتلله فمحاوب  ملسو هيلع هللا ىلص، أمللا قربه (11/ 5البخلاري ) « وضللللي

 ،وس و له، كملا يف  للللحيح البخاري  ن  اتشللللو 

لعن »يف مرضلله ال ي لم يقم م ه:  ملسو هيلع هللا ىلصقالت: قال ال بي 

، قللالللت «اهلل اليهوس ا خلل وا قبور أنبيللاتهم مسلللللاجللد

لوال ذلك ألبرز قربه خشللللي أ  يدخ  »:  لاتشللللو

 (.11/ 1البخاري ) «مسادا

 

ل قو ؛االس ا  بل  زيارة قرب مخصلللوص قربو و باسة ◈

 ؛واس للا  اإلجمللاع  لى زيللارة القرب الشللللريف ،اطلل بلل

فلم يعرف الصللللحلابلو هلل ه  ،أشللللد بطالنللا ؛كعبلاسة هلل

 !العباسة
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الزيارة للقبور للسالم  لى أهلها ليست قربو و باسة  ◈

بلل  هي من ج ع زيللارة األ يللا  والسللللالم  ليهم  ؛هلل

)ذكر الشلللليخ أبو  لي يف اللل ي أ ى ! أساً  لحقوقهم

وفا  بال  ر أنه لو زار قرب ال بي  ملسو هيلع هللا ىلص مسللاد ربللول اهلل

وقال: كفاه  -وهو يف خطلو المسللللاد- ليله السللللالم 

ذللك؛ فلإنله أ ى بقربلو، وهل ا ال ي ذكره فيه نظر؛ فإ  

زيارة قرب الربللول  ليه السللالم ليسللت من خصللاتص 

المسلاد، وليست قربو يعظم قدرها بالمساد، ولكن 

 .(345/ 18 ي )هنايو المطلب للاويا فق كوهنا يف المساد( 
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 ،اللزيللارة اللمشللللرو للو لللقبور هي لدلل كر اآلخرة ◈

 فال يزاس  لى ؛والسللللالم  ليهم فقط ،والد ا  للمو ى

 ؛من أ لد  يف أمرنلا ه ا ما ليع م ه»: ملسو هيلع هللا ىلصملا شللللرع 

 !«فهو رس

 

)إ  ا داجلللت )أو( : الكبيلللر الشلللرح يف اللللدرسير قلللال

ا إ  فعلللت كلل ا )كلل  مللا أكدسللبه( يف الكعبللو أو باملل

وفعلللله )أو( نللل ر )هلللدي( بلفظللله أو بدنلللو بلفظهلللا 

فلللال يلزمللله شلللي  فيهملللا ال  ملسو هيلع هللا ىلص)لغيلللر مكلللو( كقلللربه 

بعثلله، وال ذكا لله بموضللعه بلل  يم للع بعثلله ولللو قصللد 
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الفقلللرا  المالزملللين للقلللرب الشلللريف أو لقلللرب اللللولي، 

لقللول المدونللو بللو  الهللدايا لغيللر مكللو ضللالل أي 

شللريعو، فللإ   للرب بغيللر لمللا فيلله مللن  غييللر معللالم ال

لفلللظ هلللدي أو بدنلللو كلفلللظ بعيلللر أو خلللروف فلللال 

يبعثللله بللل  ي بحللله بموضلللعه، وبعثللله أو ابدصلللحابه 

ملللن الضلللالل أيضلللا، وال يضلللر قصلللد زيلللارة وللللي 

وابدصللللحاب شللللي  مللللن الحيللللوا  معهللللم ليلللل بح 

ه للاك للدوبللعو  لللى أنفسللهم و لللى فقللرا  المحلل  

ملللن ييلللر نللل ر وال  عيلللين فيملللا يظهلللر. وأملللا نللل ر 

ع ملللا ال يهلللدى كلللالثوب واللللدراهم والطعلللام جللل 

فللللإ  قصللللد بلللله الفقللللرا  المالزمللللين للمحلللل  أو 
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الخدمللللو وجللللب بعثلللله، وإ  أراس ماللللرس الثللللواب 

لل بللي أو الللولي أو ال نيللو للله  صللد  بلله يف أي محلل  

شلللا ، وال يللللزم بعللل  شلللمع، وال زيلللت يوقلللد  للللى 

القللللرب، وكلللل ا ال يلللللزم بلللل  يحللللرم نلللل ر اللللل هب 

ين بللاب أو  للابوا وللللي أو والفضللو ونحوهمللا لدلللزي

بللقف مسللاد؛ ألنلله مللن ضللياع المللال فيمللا ال فاتللدة 

فيلله سنيللا وأخللرى، وهللو ظللاهر وجللاز لربلله أو لوارثلله 

الرجللوع فيلله؛ ألنلله لللم يخللرج  للن ملكلله فيمللا يظهللر 

فلللإ  للللم يعللللم مالكللله فحقللله بيلللت الملللال )أو( نللل ر 

)ملللال ييلللر( ملللن  بلللده أو ساره أو ييرهملللا )إ  للللم 

إ  ملكللله( فلللإ  أراس ذللللك لزمللله يلللرس( ب للل ره إيلللاه )
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 للين يملكلله؛ ألنلله  عليللق )أو  لللى نحللر فللال ( فللال 

يلزمللله شلللي  )وللللو( كلللا  فلللال  )قريبلللا( لللله كوللللده 

)إ  للللم يلفلللظ( يف نللل ره أو  عليقللله )بالهلللدي( فلللإ  

لفلللظ بللله كعللللي هلللدي فلللال  أو نحلللره هلللديا فعليللله 

 ؛هلللللدي )أو( للللللم )ي لللللوه( أي الهلللللدي فلللللإ  نلللللواه

 (.171/ 5)فكلفظه( 
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ملسو هيلع هللا ىلص

: 

 

 لللللى قللللربه وال سفللللن يف  ملسو هيلع هللا ىلصلللللم ُيللللبن مسللللاده  ◈

بلللل  مسللللاده  ؛مسللللاده وال اُ خلللل  قللللربه مسللللادا

كملللا  ؛مفصلللوال   قيقلللو ،وقلللربه مدصلللال   لللورة

 !ملسو هيلع هللا ىلص ده يف  يا هكا   ال بيده ومسا
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بللين م للربي وبيدللي روضللو مللن ريللاض : »ملسو هيلع هللا ىلصقللال  ◈

ولللليع  ،ال يف مسلللاده ،يف بيدللله ملسو هيلع هللا ىلص وقلللربه، «الا لللو

بلل  محاللور  ؛فضللال  للن القللرب ؛بيدلله مللن المسللاد

  ليه بادار يم ع من سخوله.
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أخ   مر جز ا من أرض المساد  ين ب ى الادار  ◈

فا ُدرض  ليه بل  ه ا اندقاص من  ؛ملسو هيلع هللا ىلص لى بيده 

 ؛فلم  صبح الحارة الشريفو مسادا ،سا و الروضوم

 !فضال  ن القرب

 

لم يبن المساد ال بوي  لى القرب الشريف وال  ◈

ب  أسخ  البيت الشريف إلى  ؛أسخ  القرب يف المساد

 فالحكم ؛ملسو هيلع هللا ىلصالمساد وهو بيده قب  أ  يكو  قربه 

 لأل  .
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أ اط  مر بن  بد العزيز الحارة الشريفو بالحاارة  ◈

 دى أمر الخليفو المقدفي ب و  ؛ضمها للمسادبعد 

وظلت مصونو ال يدخلها  ،هل بإ اطدها بالرخام238

 أ د.

 

أكم  الرب  س وة إلى  و يد اهلل يف  ملسو هيلع هللا ىلصلما كا   ◈

فابدااب اهلل س ا ه  ؛كا  ك لك بعد وفا ه ، يا ه

 .ملسو هيلع هللا ىلص فصا  اهلل قربه ؛«اللهم ال  اع  قربي وث ا يعبد»

 

  بيت  اتشو ال ي  ار جز ا ظ  القرب الشريف ساخ ◈

فقام  مر بن  بد العزيز بإ اطو بيت  ؛من المساد
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 دى ال يص  أ د إلى القرب وال يصلي إليه  ؛ اتشو

 أ د.

 

أنه  هل134ذكر المؤرخ المحد  ابن ال اار المدوىف ◈

إلى يوم  لليف كدابه لم يدخ  أ د هل  223من ب و 

ي و درة الثمالقال يف فليع الم ع محدثا،  ؛إلى الحارة

)ويف شهر ربيع اآلخر من ب و أربع : بار المدي ويف أخ

وخمسين وخمسماتو يف أيام قابم أيضا، وجد من 

الحارة راتحو م كرة وكثر ذلك،  دى ذكروه لألمير، 

فلمرهم بال زول إلى ه اك، ف زل بيا  األبوس الخصي 

أ د خدم الحارة الشريفو، ومعه الصفي المو لي 

مساد، ونزل معهما هارو  الشاوي مدولي  مارة ال
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الصويف بعد أ  بلل األمير يف ذلك وب ل له جملو من 

المال، فلما نزلوا وجدوا هرا قد هبط وماا وجاف، 

فلخرجوه، وكا  يف الحاجز بين الحارة والمساد، 

وكا  نزولهم يوم السبت الحاسي  شر من ربيع 

د ي زل أ  اآلخر، ومن ذلك الداريخ إلى يوم ا ه ا لم

 .(124/ 1) إلى ه اك، واهلل أ لم(

 

الشافعي قيام األمرا  بمكو مدم ما يب ى اإلمام ذكر  ◈

 ؛وإقرار الفقها  إلزالو ذلك ، لى القبور من الب يا 

راهيم يف األم: )أخربنا إب ؛ قالا با ا للس و يف  سويدها

 ملسو هيلع هللا ىلصأ  ال بي »بن محمد  ن جعفر بن محمد  ن أبيه 
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 ،«  ه، ووضع  ليه  صبا رش  لى قرب إبراهيم اب

والحصبا  ال  ثبت إال  لى قرب مسطح، وقال بعض 

ال اس: يس م القرب، ومقربة المهاجرين، واألنصار 

  دنا مسطح قبورها، ويشخص من األرض نحو من 

شرب، وياع   ليها البطحا  مرة ومرة  طين، وال 

أ سب ه ا من األمور الدي ي بغي أ  ي ق  فيها أ د 

بلغ ي  ن القابم بن محمد قال: رأيت قرب  لي ا، وقد 

 .(417-411-1/411) ، وأبي بكر، و مر مسطحو(ملسو هيلع هللا ىلصال بي 

قا   اهلل اليهوس، »قال  ملسو هيلع هللا ىلص)أخربنا مالك أ  ربول اهلل 

وال صارى ا خ وا قبور أنبياتهم مساجد ال يبقى سي ا  

)قال(: وأكره ه ا للس و، واآلثار، وأنه « بلرض العرب
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م أ  يعظم أ د من المسلمين يع ي كره واهلل  عالى أ ل

يدخ  قربه مسادا، ولم  ؤمن يف ذلك الفد و، والضالل 

  لى من يليت بعد فكره واهلل أ لم لئال يوطل فكره...

هنى أ   ب ى القبور أو  ملسو هيلع هللا ىلصإ  ربول اهلل » ن طاوس: 

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

ك فإ    يعيبو  ذليهدم بمكو ما يب ى فيها فلم أر الفقها

كانت القبور يف األرض يملكها المو ى يف  ياهتم أو 

ورثدهم بعدهم لم يهدم شي  أ  يب ى م ها وإنما يهدم 

إ  هدم ما ال يملكه أ د فهدمه لئال يحار  لى ال اس 

 .موضع القرب فال يدفن فيه أ د فيضيق ذلك بال اس(
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 :با باع خلفاته، قال  عالى ملسو هيلع هللا ىلصأمر اهلل وربوله  ◈

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

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

 ؛ ليكم بس دي وب و الخلفا  الراشدين»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ◈ 

 «وإياكم ومحدثاا األمور ، ضوا  ليها بال واج 

)قال هشام بن  روة: قال  بد اهلل بن الزبير: لقي ي ناس 

ممن كا  يطعن  لى  ثما  ممن يرى رأي الخوارج، 

فراجعوين يف رأيهم، و اجوين بالقر   فواهلل ما قمت 

معهم وال قعدا، فرجعت إلى الزبير م كسرا ف كرا 
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ذلك له، فقال: إ  القر   قد  لوله قوم  لى رأيهم 

و ملوه  ليه، ولعمر اهلل إ  القر   لمعددل مسدقيم، 

وما الدقصير إال من قبلهم، ومن طع وا  ليه من ال اس، 

 لى أبي بكر و مر، فخ هم بس دهما  فإهنم ال يطع و 

وبيرهتما، قال  بد اهلل: كلنما أيقظ ي ب لك ، فلقيدهم 

فحاجادهم بس دي أبي بكر و مر، فلما أخ هتم ب لك 

قهرهتم، وضعف قولهم  دى كلهنم  بيا  يمغثو  

 .114نسب قريش للزبيري ص بخبهم( 
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ه جصاسبا ملسو هيلع هللا ىلصجقس  ئلت عن سكم إدخال قبل النبد  ◈

 :فكاي الجواب ؛هد4141لم جس النبو   نة يف ا

 لعن اهلل»بسم اهلل الر من الر يم، جا  يف الحدي : 

 «اليهوس وال صارى ا خ وا قبور أنبياتهم مساجد

فالحدي  نص يف  حريم ا خاذ القبور مساجد أو ب ا  

المساجد  ليها وأل اسي  ال هي  ن الب ا   لى القبور 

إلحا  قربِ لمساد   امو، فال يدخ  يف  موم اللفظ

قاتم أ الً بقصد  وبعو المساد، ال بقصد  عظيم 

القرب وا خاذه مسادا، فإنه يدخ  يف  موم المع ى يف 

الحدي  الم كور، إذ القصد قطع ذراتع الشرك، فإذا 

كا  إلحا  القرب بالمساد بقصد الدوبعو ال يدخ  يف 
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ب فالواج ؛«ا خ وا قبور أنبياتهم مساجد» : موم لفظ

 ا أ  ي ظر إلى القرب فإ  كا  قرب مشرك جاز نبشه، شر

ش ب ي بعد نب ملسو هيلع هللا ىلصكما ثبت يف الصحيح من أ  مساده 

قبور المشركين الدي كانت موجوسة قب  الب ا  ، وإ  

كا  قرب مسلم فالواجب ا رتامه ونقله إلى قرب  خر 

و دم  ركه، إ  لم  بَ   ظامه، كما نق  جابر بن  بداهلل 

فإ  كانت العظام  -للحاجو  -ى  خر والده من قربه إل

قد بليت فإ   كم األرض يخدلف و عوس إلى أ لها 

من  ي  الطهارة و   الب ا  فيها، والصالة  ليها إذا 

 بليت القبور  ماًما.
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فيحرم  ،فله خصو يو ليست لغيره ؛ملسو هيلع هللا ىلصأما قرب ال بي 

لما ثبت   ه أ  األنبيا   ؛الدعرض له أو نقله من مكانه

يمو و ، وأ  األرض ال  لك  أجساسهم يدف و   ي  

الشريفو، ومن ثم ال يقاس  ليه ييره من القبور الدي 

يحرم ضمها للمساجد   د  وبعدها، إذ يمكن إزالدها 

، خا و وأ  قربه يف  ار ه ملسو هيلع هللا ىلصونقلها بخالف قربه 

 وساره.

و ع ر  ملسو هيلع هللا ىلصولما كانت الحاجو مابو لدوبعو مساده 

ر اضطر القبو نق  قربه الشريف لخصو يده  ن باتر

 ملسو هيلع هللا ىلصالمسلمو  لدااوز  ار ه وساره الدي فيها قربه 

وضم المسا و الدي ورا ها فصارا ساره و ار ه يف 
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فلم يدخ  يف  موم  ؛المساد، ولم ُيدخ  قربه مساًدا

، وال  موم «ا خ وا قبور أنبياتهم مساجد» :لفظ

مع اه، و ليه يقال بل  الضم هو للحارة ال للقرب ال ي 

ه ا كما لو كا  ه اك مقربة  ليها بور بداخلها، و

فللمصلي أ  يصلي خارجها مسدقبال السور وال يكو  

 ساخالً يف  موم ال هي.
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