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ّجحلاّيفّعوّّرشملاّريسيت ّلا

 
ّ س   يال ّالةّوالس   والص   ّ،هللّواحلم  دّ ّ،للاّ ّبس   ّ ّ:ةم  دقم ّ"ةا   ةّاالل  الميّ الرّ "المّعل  رّول  ، ّللا،ّ س  رال

يخّيس  ريّاملش  روعّيفّاحل  ج"ّلال  يلةّالش   ابل  ر أّ تّ ق  د مّلذ   ّا  ة،ّااليت  رة،ّوال  "ّا   ّب    ،اتّ"التّ 
مبد   ةّّ"ب نّعب دّال ز  زاألم ريةّو ،وةّب   ّعب دّللاّ"لقي  ّيفّا لم ّوال "ّ ّ ّ"اكمحنّبنّانص رّال  ّ عبدالرّ "

ّالر أ.
ّ
ّال لملنيّوصل رّللاّولل  ّعلرّعبد، ّوول،له ّوعلرّآله ّوصحبهّ مج ني.ّ ملّب دّ ّ:مدّ قملا ّ:احلمدّهللّوب  

ّابحلي ياي   ةّّ: ق  ، ّ- ول  لّ رّللاّعلي  هّص  لّ -يبّف  َّتاّال  د نّاالل  الم ّل   ن ّاليس  ر ّوالس  مل ة،ّوال     )ب   ث    
ّم   نّةوللاّ ب  لوكّو    لوّ ق  ، ّ السا  مةحة ّ ّال  د   ن  َيّعيلي  يةذ  ةّيف  ولذ  ناّب ل   لّم  نّّ[78]احل  ج:ّ{ ي  ري ّ ّويمي  لّاي ي  

ّ ث  ري ّم   نّالسال   نّب  َّ ال   لمحّمحل  ،اّا  ةاّالتيس  ريّعل  رّف  ري ّواع  هّوفس   رو، ّعل  رّف  ري ّامل  رالّوعي  دوّعل  ر
محنّبنّانصرّالرّ عبد/يسري،ّويفّاة،ّامل لينّليحد ث لّمسل ة ّشيخ لّاجل ليَّالشيخّوال،اابل ّبدع،ىّالت

ّب  نييّ د   ه ّمس  تايد ن،ّف س  ه ّللاّ تّ لعم  هّالت ،في  زّوالس  دالّو تّ ر     لّو       ّّ/اكال   ّ  وحن  ن ّ جنّسل  ني 
ّفليلته .ّّ ّال ل يّوالاع ي،ّو وّ الم 

 
ّ:ورسوله وعلى أله وصحبه ومن اهتدى هبداه، أما بعد على عبده  احلمد هلل، وصلى هللا وسّلم وابرك  الشيخ:

ار  هللا سبحانه وتعاا    ايت  الياما :   قال   فقد   اُم ال ُعر  ُُ ار  و ي  يُر ياُد ب  اُم ال ُمر  ُُ وقاال  [185]البقار:: {يُر ياُد اُهُ ب 
ُُم  و ج اه ُدوا    اهُ  الدين الذي شرعُه لنا   بحانه وتعا    وصف  سُ  ُُم  و م اا ج ع اع  ع ل ام  تا ب اا ه اد ه  ُهو  اج  ح ُق ج 

ّ[78]احلج: {   الدّ ين  م ن  ح ر ج  
اار ج  وقااال:   اان  ح  ُُم  م  ع ااع  ع ل اام   )إنُ قااال  عاان النااى صاالى هللا علمااه وساالم أنااهُ  وثباا    [6]املائااد::{م ااا يُر يااُد اُهُ ل م ل 
وحااو وشاامن  ماان دو: والر  غلبااه، فرااددوا وقاااربوا وأب ااروا، واسااتعمنوا ابل  ااإي  الاادين أحااد   راار ولاان ُي ااادُ يُ  الاادين  

الاذي بعا   هللا باه   ، فهاذا الادينُ واغدوا وروحاوا  وشامن  مان الادُّجى القياد القياد تبل اوا(و  لفظ )الدُّجى( 
اان  خ يائيااه  المراار، وقااد وصااف  هللا بمااو ورسااول هللاخاااا النّ   نبمااُه   الُتاا   إ  مجماا   العاااملو، هااذا الاادين م 

ُاُم اليُمّ ب اا   و ُُي ارّ ُ  ع ل ام ه ُم اا  ب ائ ا   الرابقو  أبنه أيمُر ابملعروف   ر  و ُيُ اعُّ ه   ُ ل م ع ُروف  و يا نا ه اُهم  ع ن  ال ُمن   أي  ُمرُُهم  اب 
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ان ااا   ع ل ااام ه م   ل  الُاااي  ُ   َ ااار ُهم  و ا   غ ااا ُهم  إ ص  ف اااريعو امساااَ  تقاااوُ  علاااى الُمرااار ونفااام  [157]ا عاااراف: {و ي ض اااُ  ع ااانا 
احلرج، ولُن هاذا لام   معنااُه أتاا توافاُق ا هاوان  فالواجباا    ال الا  أّتاا فِ علاى خاَف  أهاوان  النفاو ، 

مُبوا ل اف  ف ااع ل م  أ ُ  اا يا  فالواجُ  علاى العباد  أن  يّتبا   ُهادى هللا وي يّتبا  هاواه   ات ل  او ان ُهم  و م ان  ف اِ ن  م   ي ر  ُتب ُعاون  أ ه 
اان  اهُ   ااو اُه ب   اام   ُهااد ى م  ُاان  اتُاب اا   ه  فااااُم فممااا أماار  هللاُ بااه و  تاارك  مااا تااى عنااه ساابحانه  [50]القياا : {أ ض ااعُّ َّ 

 وتعا .
ااع ه اوقااال ساابحانه:   ااا إ ُي ُوس  لّ ااُف اُهُ نا ف ر   ُ و  هااذه اةيااو يقااول:  ،قااراين  مواضاا  ماان ال [286]البقاار:: {ي  ُي

ل ن اا م اا ي  ق اق او    م ا َح  ل ت ُه ع ل ى اُلذ ين  م ن  قا ب ل ن ا ر بُان اا و ي  َُت مّ  ن ا إ ص ر ا ُ  ل ن اا ب اه  و اع اُف ع نُاا و اغ ف ار  ل ن اا و ي  َت  م ع  ع ل ما 
ن  ف ان ُياار ن  ع ل ااى ال ق ااو    ال   اااف ر ين  و ار َح  ن ااا أ ن اا   م ااو ي  حمح أن هللا أجاااه هااذا جااان   احلاادي  الّياا [286]البقاار:: {ُ 

ّ"قد فعلُ " :قالو الدعان 
اعُّ ماا  راصةاف،يت ّللاّ لّاف العبااد ماا ي يُيمقاون م ُُيّملهام ماا م ييمقاوا،ُ  وا غاَل عان هاذه ا ماو، وم يُُ

ان هاذا  المرام صاع   علاى النفاو  الضاعمفو، النفاو  الاي أمر  هللا به  فِنّه يرم  على م ن  يّررُه هللا علمه وإنُ 
اع و  م يُباشر اممياُن ب  اشو قلوهبا؛ وهاذا قاال هللا تعاا    الياَ::   ب ام :  إ ُي ع ل اى اا  اش   ُ  [45]البقار:: {و إ ُت اا ل 

ُُم    م   إ مي ان  ان  اُهُ ل ُمض  ب ام    [143]البقر:: {و م ا ُ   ُ ان ا   ل  ام   و إ ن  ُ  اان  اُهُ ل ُمض  :  إ ُي ع ل اى الُاذ ين  ه اد ى اُهُ و م اا ُ 
مم   لُنا   ل ر ُنوف  ر ح  ُُم  إ ُن اُه  اب  وم  ذلف فاا وامر يعاا املارمورا  فمهاا م اّقو علاى النفاو   [143]البقر:: {إ مي ان 

ّ)إُن اجلّنو ُحّف   ابملُاره(  :وهذا جان    احلدي  الّيحمح
:  و إ ُت ااا   ؛بااُد فمهااا ماان صااربااُد للقمااا  هبااا علااى الوجااه امل اارو  يوغمهااا يليااَ: ا  َ لُياار   و الُياا اات ع مُنوا اب  و اس 

ع و   ب م :  إ ُي ع ل ى اا  اش   ُ اا ي  وقال سبحانه وتعا :   [45]البقر:: {ل  اي ر   ع ل ما ه  :  و اص   َ لُيا ل اف  اب  ار ُلف   و أ ُمار  أ ه  ن ر 
 [132]قه: {ر ز ق ا

اُع ماا أمار هللا باه فِناه مناو   ابيساتياعو، قاال  اا  ذلاف أنُ  ع ما شر  هللا فِنّاه مبااع علاى المرار، ومج  ولُنُ 
ت ي ع ُتم  سبحانه:   وشاملو جلمم  املارمورا ، وهاذا قاال أهاع العلام   ،ُلمو جامعو [16]الت ابن: {ف اتُاُقوا اُه  م ا اس 

، اذُا  إّّن ي أساتيم  تارك :لو قيا  فلم   حد  أن علز" فالواج  يرقط ابلعلز، أّما املنهمّ اج   م  "ي و 
ذا ُشره اامر أو الزىن أو ما أشبه ذلف، ي ذا، ي أستيم  ترك الدخان، ي أستيم  تركُ   ،ي أستيم  تركُ 

، وماا -أو فاد عوه-فااجتنبوه )ما تمتُم عناه  :وهذا جان الفرق   احلدي  الّيحمح قال صلى هللا علمه وسلم
)وماا أمارتُم باه ففّرق بو املارمورا  واملنهماا ، فعلّاق املارمورا  ابيساتياعو  أمرتُم به فرتوا منه ما استيعتم(

 .ا  فرمر ابجتناهبا ميلقا  أّما املنهمّ فرتوا منه ما استيعتم(، 
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ماا   أُاع املمتاو وغمهاا ضارور:، رار هاو اجلااري   ساائر أحُاا  فالمُ  نعم بعض املنهما  يعا تُباح للضرور:ُ 
اا: والياما ، إّ اا  ،هذه ال ريعو وي نريد أن نرتعرض الّتمرما  الاي تضاّمنتها شارائ  امساَ  مان الياَ: والُز

ر التمرم الذي تضّمنته أحُا  احلج  :فرقول ؛املقيود   هذا اللقان هو ُذ
ااان امساَ   ولّ  ا  ؛احلاج أحااُد أُر اار منااه احلااج( )بُااا امسااَُ  علااى    ، أّوُل مااا )وحاجُّ بماا   هللا احلاارا ( :وُذ

يظهاار فمااه المراار   احلااج أُن هللا فرضااُه   الُعماار  ماار:  ي ماارّتو وي ثااَت، ماارّ: واحااد: هااذا تمراام أيُّ تمراام، 
ُُعُّ خي  النى صلى هللا علمه وسلم فقال:   عاا   ) أيّها النا  قد فرض هللا علمُم احلُج فُحّلوا، فقال رجع  أ

، مااا زاد )احلااجُّ ماارّ: فماان  زاد  فهااو ت يااوّ (و  لفااظ  ت رسااول هللا، قااال: لااو قلاا  نعاام لوجباا  ول مااا اسااتيعتم( 
 .على املرّ: فهو تيوّ  فهذا ُيرر، ُيرر  عظمم احلمد هلل، إذا امنران حُج مرّ:  ب رأ  ذ ّمته

ان فمه ُُلف مالمو وُُلاف وهذا الفرُض منو   ابيستياعو، نُ  هللا على اعتبار اي ستياعو فمه خبيوصه، ملّاُ 
ااات ي ا   بدنمااو قاااال ساابحانه:   اااجُّ ال با م ااا   م اان  اس  ُ  ع ل اااى النُااا   ح  ه  إّ اااا ف رضااُه علاااى املراااتيم ، [ 97]ايل عمااران: {و 

ن ودّل  ا اثر على أُن ايستياعو هم م لُف الزاد والراحلو ملن بُعد  داره، أنّه ما جي  علمه مي  م من ا مُا
)قماع  ت رساول هللا ماا الرابمع، قاال: البعماد: الازاد والراحلاو، جاان   احلادي  امل اهور الاذي ح ّرانه أهاُع العلام  

اان  هللا، وياادخع   ذلااف أن هللا شاار    الاازاُد والراحلااو( نفقااو وراحلااو، فهااذا ماان الّتمراام   العباااد:، هااذا تمراام  م 
ز  عن احلج  ُ ر أو ملرض  فلم يُفّو  علمه هاذا الفضاع باع شار   لاه وفارض  علماه  أن  ي راتنم   ايستنابو ملن ع ل  ل 

ان مرتيم   مباله لُّنه ي يرتيم  بنفره ت رساول هللا إُن  :قالا   ملّيفّاحلد ثّالصحيحّ  د ثّ...ّّإذاُ 
بم ي يثُب  على الراحلو أف رُحجُّ عنه، قال  عنه( م)ُحلّ  : فريضو هللا على عباده أدُر  أيب شمخا ُ 

فمتحقق هذا املرلم يتحقق له فضُع احلج وثواه فريضو احلج ابيستنابو يُنم  من ُيج عنه فمحياع لاه ثاواه 
احُلّلاااج حااو ولااو قُااّدر لااه أنااه ُي اافى بعااد ذلااف فااِن احلااُج يُااون قااد سااقط عنااه فااَ يُلااز  أن ُيااُج بنفرااه ماار: 

 .أخرى
اان التمراام   هااذا أن ماان علمااه دياان وهااو  ي يرااتيم  أن جيماا  بااو احلااج ووفااان الاادين فِنّااه ي جياا  علمااه وم 

 اااحا: علااى الّ ااح، أّمااا هللا فهااو أهااع التقااوى 
ُ
احلااج، علمااه أن يقضاام الاادين  ُن حقااوق بااا ايد  مبنمّااو علااى امل

اااان علماااه د يااان وأهاااع الااادين يثاااق أبّتااام يعاااا ي  وأهاااع امل فااار: وأهاااع الرَحاااو والفضاااع سااابحانه وتعاااا ، أّماااا إذاُ 
ثم من ا حمان من  يُيالبونه به  فَ مان  فِنّه ُيج ينب م له أن ُُيج يؤّدي الفرض وُيرأ ذمته وي سّمما أنّه  ُ 

 .علمه الدين هو ي يقضمه   مثع هذا الوق  هذا   الدين احلال
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ن علمه أقراا  ُيراددها   أّما   الدين املؤّجع فِنه ي مينُ  من وجوه  احلج  ُن العر: ابحلال احلاضر: مثع م
وقتها واةن هاو غام ُميالا  ب امن وعناده ماا يراتيم  احلاُج باه فِنّاُه جيا  علماه أن ُياج، جيا  علماه أن ُياج 

فَ يعتذر هبذا  ،ابملال الذي ع ندُه وإذا حُع الدين أو الق رط   وقته فِنّه يعرُف من حاله أنّه قادر  على وفائه  
 .أدان فرض احلجالدين املؤّجع للتخّلف عن 

 
  عمل ّاحلج

ما هو ُمقرر   ُُت   الفقه يعا أفعال وأقوال منهاا ماا هاو  ان"احلج أحُامُهُ  ي ي ياحُّ أو ي ياتم احلاج إّي  "ُر
ه د  ، ومناُه ماا هاو  "واج "به، منها ما هو  ، وهللا ملّاا فارض علاى عبااده احلاج وباّو هام مُجلاو  "ُساّنو"جيُ  برُت

ما   مف يؤّدى احلج، فقاد من أحُامه ابلقراينُ   سور: البقر: و  سور: احلج بّو النى صلى هللا علمه وسلمُ 
ُ  ع ل اى حُج صلى هللا علمه وسلم   الرنو العاشر: واليحمح أُن احلج فُرض   الرنو التاساعو فاُِن اةياو:   ه  و 

جُّ ال با م     ل صلى هللا علمه وسلم حُج   الرنو العاشر: نزل    الرنو التاسعو، الرسو [ 97]ايل عمران: {الُنا   ح 
ُّلو الودا "؛  نه ودّ  النا  وقال للناا   م بعاد  عاامم هاذا(وُترّمى حلته "ِب  صالى هللا علماه  )لعلّام ي ألقاُا

َ  م ت ُيع حماته بعد ذلف إّ ا تو  بعد ح ّلته بثَثو أشهر تقريبا    .وسلم، وفع
رلمون معه، قال املؤّرخون إُن الذين حّلوا معه يُقّدرون املقيود أنّه صلى هللا علمه وس

ُ
لم ح ُج ابلنا  وحُج امل
ولُااعّ  أهااع بلااد  ممقااا  بّمنهااا علمااه اليااَ:  "ذو احلُلمفااو"مبئااو وع اارين ألااف فاارحر  ماان ممقااا  املدينااو وهااو 

، "يلملام"و هاع الاممن  ،"قارُن املناازل"، و هاع داد  "اجُلحفاو"والرَ   هع املدينو ذو احلُلمفاو، و هاع ال اا  
 ."ذاُ  ع رق"و هع العراق 

فرحر  النى صلى هللا علمه وسلم على الّيحمح أنّه أهُع ِبجّ  وعمر: أي قارن  وساق  اهادي سااق البُادن امباع 
، ومانهم  هدت  لتنحر  هناك مبُو فرحر  ِبجّ  وعمر: ووّس  لليحابو مانهم مان أهاُع بعمار:، ومهام مان أهاُع ِباجّ 

حار  ي هادي من أه
ُ
ُع ِبج وعمار: وهاذا مان وجاوه التوساعو والتمرام إُن امنراان ُ اّم إن شاان أحار  ُمفاردا  وامل

ااااملتمّت ، وإن شاااان أحااار   بعمااار:  متمتعاااا  هباااا إ  احلاااج فهاااذه  علماااه، وإن شاااان أحااار   قاااارن  والقاااارن علماااه هاااديُ 
 .ا نراك الثَت

أعماهماا واحاد:  -امفاراد والق اران-بو ا نراك الثَثاو، وهاذه ا نرااك إذا وصع احلاج إ  املمقا  فِنّه ُُيّم 
فااَ هاادي  علمااه ولُاان ا عمااال  امل ا  رليتضااّمن العماار: ولُاان جيااُ  علمااه أي القااارن هاادي  أّمااا  الق   راتإّي أُن 
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فاارد أو القااارن مُااو قاااف للقاادو  وسااعى بااو الياافا واملاارو:  ُ يبقااى ُ رمااا  
ُ
حااو يرجاا  ماان واحااد: إذا وصااع امل

 .عرفو ويتحّلع مب ىن بعد رمم اجلمر: وبعد احللق  أو التقيم
ُّو قاف وسعى وقّير مان  :فالّتمّت  معروف وهو امل تمت  ّوأّما أن ُُير  احلاج بعمر:  من املمقا   ُ إذا وصع م

اد: أُن املتمتّا  يتحلّاع قاد مجم  رأسه وَتّلع التحّلع التا  وصار حَي  وهذا أيضا  من وجاوه المرار   هاذه العبا
را  فمنتف   هبذا التحّلع  ُّ عتااد: وأيِ أهلاه -ييم حَل-ييع ُمب

ُ
َّ   ،يتيّم  ويلب  الثمااه امل ا ييام حاَي  ح 

لّاه( ات ًّ  ُُ فاردين والقاارنو )قالوا: ت رسول هللا أيُّ احل ع، قال: احل اعُّ 
ُ
ملّاا أمارهم أن يفراخوا إحارامهم يعاا أمار امل

 يرااوقوا اهاادي أماارهم ابلتحلّااع أرشاادهم إ  أن جيعلااوه عماار: جيعلااوا إحاارامهم ُعماار: وأماارهم إذا قااافوا الااذين م
لّاه(وس ع وا أن يقّيروا وأن يتحّللوا  ُُ اعًّ ات ًّ فهاذا أيضاا  ضاره  مان التمرام  )قاالوا: أيُّ احل اع، قاال: احل اعُّ  يعاا ح 

 .  هذه العباد:
لااام  علماااه إّي ساااعم واحاااد قاااواف  امل ا   رل ساااعم واحاااد هاااذا هاااو الياااحمح، لااام  علمهاااا إّي الق   لوت ّوامل ا   رلّ

ذلف مثله متاما  على اليحمح مان قاوا العلماان ُامفاضو والرعم إذا م ي ن سعى م  قواف الُقدو  والقارنُ 
ااذلف لاام  علمااه إّي قااواف واحااد وهااو قااواف امفاضااو وسااعم إي يعااا إذا بعااد قااواف امفاضااو إّي أن  أنّااهُ 

 .ون سعى بعد قواف الُقدو يُ
فاارد ييوفااان للقاادو  واملعااروف  فلألط،ف  ة

ُ
تمتّاا  ييااوُف للعماار:  وهااو فاارض، والقااارُن وامل

ُ
ابلّنراابو للحااج ثَثااو: امل

فاااُه هااذا الرااعم وإن م ييااف للقاادو  أو م يرااعى  عنااد أُثاار أهااع العلاام أنّااه ُسااّنو فااِن قاااف  للقاادو   وسااعىُ 
َ  فِنّه يرعى بعد قواف امف الياواف الثالا  ّالّيواف الثاّن هو: قواف امفاضو وهو قواف الزتر:.ّاضو.مث

 .هو: قواف الودا 
املعروف أنّه ُسّنو ولُن إذا قمع أنّه ُسّنو هذا ي يعا الّتهاون وعاد  ايُارتات ي،  ط،افّالق دومثَثُو أقو فو، 

ه ي جي  علماه شامن، لام  معنااه ُساّنو لُن بمان للحُم لو أُن إنران تُاسع أو علز أو حيع له مان  فِن
اااه"يعاااا  مااااُل أجرهاااا، ُساااّنو يعاااا املاااؤمن  !"اتُر ماهاااا ومتامهاااا ُو هاااذه قريقاااو مااان ي يبااااا ابلعبااااد: وي يهّماااهُ 

فِنّااه  نعاام أن ماا جئا  إّي  هتاادي هبادي رساول هللا صاالى هللا علماه وسالم :الياادق إذا قماع لاه هااذا ُساّنو قاال
ُُم(ف وقاال: حاُج وعلّام الناا  املناساا  ُ ا ُُم( أو  )خاذوا عااّا م ناس   ُ ا يعااا خاذوها تعّلماا  وتلّقمااا  )ل ترخاذوا م ناس 

يعا ابمل اهد: والرما  وخذوها ابلعمع، لم  املقيود خذوها يعا اعلموها فقط ي، اعلموها يعا تعّلموها 
خااذ املقيااود، املقيااوُد العمااع واعملااوا هبااا فالااذي تلّقاهااا وم يعمااع هبااا هااع أخااذهاذ م أيخااذها، مااا أخااذها ا 

ما بّمنها الرسوُل علمه اليَ: والرَ  بقوله  وفعله    ُ  .يعا أداُن املناسف 
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ّ  مّاحلج

ّتو ُُّلها س  ّتو أت    ،ويو  عرفاو ،يو  الرتويو"الثامن إ  الثال  ع ر وهم معروفو  ؛يعا أت  مناسف احلج هم س 
هذه أت  احلج، من امل ارو  للنّاازلو  "احلادي والثاّن والثال  ع ر ويو  يعا أت  الت ريق الثَثو ،ويو  النحر

و أن ُُيرموا من منازهم، فِنه علمه اليَ: والراَ  ملّاا  ُّ ُحّلو مب
قممو أو الوافدين امل روُ  جلمم  امل

ُ
و  من امل ُّ مب

ر  املواقم   قال:  اُذ ُّ ان  م او م  ُّ ان  حماُ  أن ار وأهاُع م ان دون  ذلف ف م   ُ وأحار   الياحابو الاذين حلّاوا و( )وم ن 
ّلفااوا ااااروج إ  املمقااا  بااع وي إ  الّتنعاامم م  وهاام مجهااوُر اليااحابو أحرمااوا ماان "ا بيااح" ماان منااازهم فلاام يُُ
اااو  أن ُُيرماااوا مااان  ُّ ُحلّاااو مب 

قمماااو وامل
ُ
ّلفاااوا وهاااذا أيضاااا  مااان وجاااوه الُمرااار   هاااذه العبااااد: أن ُيااار  الناااا  وامل يُُ

نهم هاذا هاو باع هاذا هاو ممقااُ م  ،امل اروُ  هام وي يراتح ُّ وي ُي ارُ  هام أن ُيرجاوا إ  الّتنعامم لُمحر ماوا أمُا
 .للحج
ااان احُلّلاااج  :احلي  رم اان  منااازهم و  الراانو ا خاام:ُ  ااو  وسااائر احلاار ، ممقااا م أن ُيرمااوا م  ُّ هااو ممقاااُ  أهااع  م

ااىن" ملّااا ااو  وي يااذهبون "م  ُّ ُاناا  ا مااور متمّراار: واحلّلاااُج عااددهم  اادود واملنااازل   ينزلااون "اب بيااح" ينزلااون مب
انوا يقيدون إ  "م ىن" مثع المو  ومن قباع مان سانو صااروا يقيادون إ  م اىن وينزلاون هباا مب   "متمّرر:  ىن" ماُ 

ىن ُيرماون مان م اىن إذا ق اد    احلااج وقااف  وساعى وَتلّاع وذها  إ  منزلاه    م اىن ففام الماو    الثاامن فالّنازلون مب 
ااو وُُياار  منهااا ُّ اان  مُانااه ي ُيتاااج أن يناازل إ  م اان  التمراام أنّااُه م جياا  علااى  ،ُُياار  م  ي، واعتاار هااذا أيضااا  م 

او ، ومان مباىن  ُّ او ُُيارُ  مان م ُّ اعع ُُيار  مان مُاناه، مان مب و لُمحرموا منهاا ي،ُ  ُّ الّنازلو بنواحم احل ر  أن ينزلوا م
ُّو ُُير  من احل ر .ُُير  من م ىن، ومن   نواحم  ّم

ماا  امل سكّاألو   ُ ىن وُييّلم هبا الظهر والعير  بعد ذلف هو النزول ه "م ىن"   المو  الثامن، ينزُل احلاج مب 
ىن ما فعع النى صلى هللا علماه  ،فعع علمه اليَ: والرَ  وي بم  مب   ُ ي بمُ  هبا ويدفُ  منها بعد قلو   ال م  

 ُ ساار إ  عرفاو بعادما قلعا   ،وّجاه إ  م اىن وقاا  هباا وصاّلى هباا ا وقاا  اامراووسلم هو وأصاحابه فِنّاُه ت
 .ال م 

وم  فخار وهذا املبمُ  وامقامو هو ُسّنو على املعروف، عند أهع العلم أنُّه ُسّنو أي لم   بواج  فلو أُن إنراان
م   علماه  شامن  لُان ينب ام أن جيتهااد  ي با  أو أناه اساتعلع  ساباه وتقاّد  إ  عرفاو أو ماا شااابه ذلاف فِنّاه لا

اارب علااى أن  ي بماا   هبااا هااذا ماا  الُمراار إذا تمّراار  لااُه ذلااف، أّمااا إذا  ااىن" تلااف  اللملااو، ُي  املراالُم أن  يُااون    "م 
ان  اتبعا  حلملو أو اتب  لابعض اجلهاا  الاي  ىن إّي ملنُ  ما هو اجلاري اةن ي يرتيمُ  أن يبم   مب  تعّذر علمهُ 
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ااه  هااذا املبماا  يُااوُن معااذورا ، أّمااا ماان  مّاار لااه هااا  ُن ُمعااّد: فااا مُر حمنئااذ  واساا   ابلنراابو لااه ويُااوُن   تُر أمااُا
ماا قُلناا   قاواف القادو ،  اان ُساّنوُ   ُ وتمّرر لُه أن يُون   "م ىن"   تلاف  اللملاو فهاذا هاو الاذي ينب ام وإن 

اان ُسااّنو فااَ يقااول احلاااج هااذا املبمااُ  ُساانّ   ُ و فاَ أابا بااه  ي، علااى احلاااج أن جيتهااد    فعااع  املناسااف  علااى وإن 
نا  أو واج  أو ُسّنو، وإذا اختلف  العلماُن فقال  بعضهم هاذا واجا  وبعضاهم قاال هاذا ُساّنو  ان  ُر مراتبها ماُ 

الناى صالى هللا ولُن يّتفقون على أنُّه ُنرف وأنّه من هدي الرسول علمه اليَ: والراَ  فاَ تا ع اد ل  عناُه اّ اذ 
مااا أنّااه هااو إماااُ  أّمتااه  ا ّولااو وا خاارين هااو إمااامهم وإسااو م   مجماا   مرااائع  علمااه وساالم إ م امااف   حّلاافُ 

اااار  اُه   الاااادين     ُ اااار  و ذ  خ  ااااان  يا ر ُجااااو اُه  و ال ما ااااو    اة   ُ اااان   اااان و  ل م  ااااو :  ح ر  اااام     ر ُسااااول  اهُ  ُأس  ُُ ااااان  ل   ُ ث اااام  ل ق ااااد    {اُ 
ّ[21]ا حزاه:

ّ
ان  م اىن إ  ع رفاو، وع رفاو وم اىن وُمزد ل فاو معروفاو  ِبادودها معلوماو   ويفّ ،مّعرفة يدفُ  احلاج إ  عرفو، يادفعون  م 

مااا يقاااُل قبمعمااو، فع رفااو  اادود: ابجلبااال و اادود: بااوادي ُعر نااو، وُمزد ل فااو   للمراالمو ولعلمااان  املراالمو ِباادود ُ 
ااىن  اادود ثُااار  ُااذلف  اادود: بااوادي ُ ّراار، وم  : بااوادي ُ ّراار وابلعقبااو،  ُ ملّااا تمّراار  ا سااباُه والوسااائع وُ 

تاااب  تُعاّرف احلااج يعاا مواضا   النا  يعا ع م ع  ويُ: ا مار  علاى أن يضاعوا هاا عَماا   ااهر: واضاحو وبُ 
ي تهاااون   م عرف ااو مواضاا  املناسااف، هااذه بدايااُو ُمزد ل فااو وهااذه تايااو ُمزد ل فااو وهااذا بدايااُو ع رفااو فعلااى احلاااج أن  ي 

 .النُّرف وي سّمما عرفو وي سمما ُمزد لفو
ّب رفة ما جان   احلدي   :ال، ،ف  أخذ  العلماُن من  )قمع ت رسول هللا ما احلجُّ، قال: احلجُّ ع رفو(هو احلجُ 

ااان احلااج هااو الوقااوف بع رفااو وأن م اان  فاتااُه الوقااوف بعرفااو فاتااُه احلااجُّ ا لرسااوُل صاالى هللا علمااه ذلااف أُن أعظاام أُر
اار:"،    اار: يُقاااُل أّتااا   ااىن إ  ع رفااو قااال جااابر رضاام هللا عنااه "فوجااد  الُقبّااو  قااد ُضاارب   لااُه ب ن م  اان  م  وساالم ملّااا سااار م 

لاا   لااه نقتااه "الق يااو  بهااا وسااار حااو أتااى ناُاناا  قريااو وهاام دون  ع رفااو فناازل  هبااا حااو زالاا  ال اام  فُرح  " فُر
خيبتااُه امل ااهور: بعرفااو وعلّاام النااا   املناسااف  وعّلمهاام قواعااد  الااّدين وأوصاااهم صاالى هللا الااوادي فخ ياا   النااا  

ُ ا مجعااا  وقياارا   ،علمااه وساالم َّ عتااو صاا عتااو  ُ العياار ُر  ُ أُّذن  لليااَ: الظهاار فاارّذن   أقااا  فيااّلى الظهاار  ُر
ف   وسااط ع رفااو عنااد  اجلبااع الااذي أبذان  واحااد  وإقااامتو،  ُ مضااى حااّو أتااى الي ااخرا  وهاام موضاا   معاارو 

اان  بعااد  يعااا ماان  يُعاارُف لبااع الرَحااو فاسااتقبع القبلااو وجعااع بياان  نقتااه  القيااوى إ  اليااخرا  ووقااف  بعرفااو م 
( :وقاال صالى هللا علماه وسالم ،ذلف الوق  حو غاب  ال ام  ّلهاا موقاف  ُُ ُهناا وع رفاُو  وهاذا أيضاا   )وقفاُ  ه 
ّلهاا موقاف ي ُيتااُج امنرااُن أنّااُه يظهار ويتللّاى فماه  التمرام، ع   رفاو مرااحو  واساعو  جادا  هام أوسا  امل ااعر وُُ

ّلهاا موقاف، إّي أناُه   احلادي   ُُ يتُّلف أن يذه  إ  عند اجلبع أو ما أشابه  ذلاف أو عناد الي اخرا   أبادا  
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اان  ع رفااو قااال: )وارفعااوا ع اان  ب ياان  ُعرنااو(  ّلهااا   )ارفعااوا ع اان  ب ياان  ُعرنااو(الااوادي الااي   غااره  ع رفااو هااذا لاام   م  ُُ
اان  ضااروه  المراار وهلل احلمااد تمراام أن  يُااون  مُاااُن العباااد:  واساا   هااذا مُاااُن الوقااوف  بع رفااو،  موقااف، وهااذا م 

ّمُان الوقوف  بع رفو هو ع رفو.
ّ

رساول هللا  مجهوُر أهع العلم  على أّن وق  الوقوف م ن  زوال  ال م   يعا م ن الوق  الذي وقف  فمه   ال،  :
، وم ان  وقاف    الّنهاار فِنّاه ينتظاُر ويقاف حاو ت اُره  صلى هللا علمه وسلم بع رفو من الزوال  هاذا وقاُ  الوقاوف 

افو  حّلاه صالى هللا علماه وسالم   حادي   جاابر  رضام هللا عناُه الّيوياع أنّاه   اال م  غرواب  اتمًّ  ُما جان   ص 
م  وغاه  القرُب وذهبا  الُيافر:  ُ دفا   صالى هللا علماه وسالم، علمه اليَ: والرَ  وقف  حو غ رب  ال 

ا   إ  ُغاروه ال ام     ُ ُ
وم يُرّخ   حد    الدف  وم يدف  أحد  أبدا  فاستدُل العلماُن بذلف  على وجوه  امل
ليواه، نعم م أي  فماه  وأنّه ي جيوُز ملن وقف  بعرفو  هذا الوق  تارا  ي جيوُز لُه الدفُ  قبع  ال روه  وهذا هو ا

 .أمر  خاب لُُن ا صع    أعمال  املناسف هو الوجوه
ُقاارر: أُن مااا فعلااُه الرسااول صاالى هللا علمااه وساالم بمااان  لواجاا  فِنّااُه واجاا  إّي مااا خّيااه الاادلمع 

ماان ا صااول امل
  ذلف  وهلل احلمد حرج ولُان  فالوقوُف بع رفو م ن  وقف    النهار  فِنُّه جيُ  علمه  أن يقف إ  ال روه ولم   

 اقياام  افوقاا  الوقااوف  م يُاان ضااّمق ،وقااُ  الوقااوف  ميتاادُّ إ  الفلاار  وهااذا أيضااا  ماان وجااوه  الُمراار   ال ااريعو
وهذا فمه فُرصو للمترّخر، م ن  فّخر يدرك  ن الوق  َّدود حو ولو غاب  ال م  وامنران ما وصع يادرك 

مااا فااالوقوُف بع رفااو  ي ُيااح   النّ  هااار لُاان م اان  وقااف    الّنهااار فِنّااُه جيااُ  علمااه أن يبقااى حااو ت  ااُره ال اام ُ 
َ  فملزئااه أن يقااف  فمهااا مااا تمّراار ولااو ماارورا ، وينتهاام وقااُ  الوقااوف  ب يلااو    تقااّد ، أّمااا م اان  م أي  لعرفااو إّي لاام

 .الفلر  يو   النحر
 هذه العباد: و  هذا الُنراف وهاو الوقاوف بع رفاو، وهذه الر عو   وق  الوقوف هذا أيضا  من وجوه  الُمرر  

فالوقوف بعرفو موّس  زمان  ومُان  فمه س اعو، ولام     الوقاوف  بعرفاو إ  ال اروه لام  فماه  حارج مبعاىن يُاون 
مااا قُلنااا ي اان  م اااق يهناااك ضاارر ي،ُ  ز  لافاابااُد ماان صاار وإذا اختلااف  العلماااُن   شاامن  بااُد ماان َتّمااع يبااُد م 

هاادي  نبمّااف الااز  هاادي رسااول هللا فالّيااواه واااام واهُاادى   املااذه  الااذي يوافااُق هاادي  الرسااول صاالى هللا 
ّعلمه وسلم.

ّ
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اان  ويااؤّخر امل ااره  و  هااذا ُمبااادر:  إ  امفاضااو   م زليل ا  ةّوبعااد غااروه ال اام  ياادفُ  احلاااج إ   ااُتم  م  ف ااِ ذ ا أ ف ض 
ُُُروا اُه  ع ن   اع ر  احل  ار ا   ع ر ف ا   ف اذ  فمباادُر إ  الوقاوف الاذهاه إ  ُمزدلفاو فمياّلم هنااك   [ 198]البقار:: {د  ال م   

ما اب   النى صلى هللا علماه وسالم حاّو قلا   عتو ويبمُ  هباُ  املزدلفو امل ره والع ان امل ره ثَاث  والع ان  ُر
اّرُه بعاد  صاَ: الفلار وقاال  ..  روفّ"ابملش  ر"ّ.ابَّاملالفلر  وصّلى الفلر   أّول  وقتها  ُ أتى عند ال ُو

ُُلُّهاااااا موقااااف( أيضااااا :  ُُلُّهااااا موقاااااف، أو مجااااا    ُهناااااا وُمزد ل فاااااُو  اااااع ر  احل  ااااار ا    )وقفاااااُ  ه  ُُُروا اُه  ع ن اااااد  ال م     {ف ااااااذ 
ّ [198]البقر::

ُُلُّهااا موقااف، ولُاان   هااذا  اادود: الاااي  وجنااواب  شاارقا  وغااراب  معروفااو بعَما ااا واللوحااا  ا م زليل ا  ة ملنيااوبو 
بمااا  ابملزدلفاااو تضاااّمن  الُراااّنو ضاااراب  يعاااا أيضاااا  مااان التمرااام أي وهاااو أي الرخياااو 

 
قاااا  أو امل

ُ
النُّراااف أعاااا امل

اان  أهااع  العلاام  بعااد  ثاام  م  ، وقااالُ  للضااعفو ماان النرااان  والياابمان ونااوهم وم اان  يلااز  هاام أن ياادفعوا   أخاار اللمااع 
لُاان املوافااُق للرخيااو  ال اارعمو النبويّااو هااو الاادفُ    أخاار  اللمااع  وضاابيُه بعااُض الّراالف مب ماا  ن يااف اللمااع، و 

ان ّال ل ّّالقمر وأنّه رّخ   هم عند  م  م   القمر، وهذا قري   إنّه يُوُن   ثُل   اللمع اةخر وإنُ   َ ّ ا   ثر 
اان  ... وقااالوا إنّااُه جيااوُز الاادفُ  بعااد  نيااف  اللمااع  فماان تمّراا     ّ ر لااه فااَ ينب اام لااُه أن ياادف  إّي   ايخاار اللمااع م 

ثاام  ماان أهااع العلاام  يقولااون جيااوُز  ااانُ  أهااع الرخيااو، أّمااا ا قااوتُن فااَ ينب اام هاام أن  ياادفعوا وأن يرتّخيااوا وإنُ 
اَف ماا دلّا   لُعّ  احلاج الضعفان وغمهم جيوُز هم الدفُ  بعد  ن ياف اللماع لُان نقاوُل هاذا خاَُف الُراّنو خ 

علمه  سّنو الناى صالى هللا علماه وسالم، الناى بقام هاو ومجهاوُر الياحابو ابملزد لفاو حاو صاّلوا الفلار ووقفاوا عناد 
  عر فلم يدفعوا إّي قُبمع  قلو   ال م   حو  أوشف قلوُ  ال م 

ّّ،امل ... دفا   صالى ومتاّاالل الو ّمل  لّ ل اري
 .هللا علمه وسلم إ  م ىن
اان  التمراام فااالرتّخ  ال اارعم هااو  الاارتّخُ  للضااعفان ونااوهم، أّمااا تاارّخ  ا قااوتن يعااا ابلااّدف  فهااذا لاام   م 

ال رعم بع هو م ن  الرتّخ  املذهى وي ينب م للحاج أن يعتمد  فمما يفعلُه   املناسف أن  يتحاّرى ترخمياا  
من يقول لف إنُّه جيوز يقوُل ي، من يقول إنّه جيوز يقول ا فضع لف أن تبقى، حو  ،العلمان جيوز جيوز جيوز

لاااف  ا فضاااع أن  تبقاااى فلمااااذا تا ع ااادل عااان ا فضاااعذ وأنااا  قاااد جئااا  وتُّلفااا  وأنفقااا   وَتّملااا ، لاااو أخاااذ  
ثما  م ن  معنويو احلج  .امنراُن مببدأ ا خذ برتّخيا  وترخميا  العلمان لُان ح لُّه يعا حج يفقُدُ 

ااىن"و    املبماا    اللملااو ا  :تيااّوروا امنرااان يقااول وي يااذه  إ  عرفااو بعااد  "عرفااو"فممضاام إ   ،ُسااّنو "م 
وإذا صاار  ،ياو  عرفاو ويُقامم هباا سااعو بعاد  الازوال ويرجا  ،ما أيِ إ  م ىن ياذه  إ  عرفاو ،أيضا  إّي من ال د

اان  غمهااا ومياارُّ هبااا بعااض  الوقاا  ومي اام  ُ  ااىن أو م  اان  م   يرماام مجاار:   اللمااع م ااُر علااى مزدلفااو أيتمهااا ُياارج إلمهااا م 
فمُون الباقم إّما أنّه يرقُط عناه أو يقاوُل جيا  علاُم فماه د  ويُتفام  ،ويُون قد أتى ح ّلهُ  ،العقبو وييوف
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ّان ي يُبااا بُماال  قاعتاه  وعبادتاه  لربّاه   ما قاد فعلاُه بعاُض اجل هلاو َّ  ّلهُ  لّاه  !ويُون حّلهُ  يعاا ييام حّلاهُ 
لّااه اثناا ،أقااع ماان يااو  ولملااو ساااعو أيِ إ  عرفااو ويرجاا  ومياارُّ ماان مزدلفااو   اللمااع ويرماام اجلماار:  :ع اار  ايعاااُ 

ُُملاو  !هاذه صاور: احلاج ،صباحا  وُيلُق وييوف ويرعى وميضم
ُ
صاور: هزيلاو ُييابُح احل اج يعاا مثّاع العبااد: امل

ثع ا ضحمو الرممنو اجلمد: النفمرو وا ضحمو اهزيلو هُذا، م ثّ لُه يعا  ،والعباد: املبخوسو إذا قال هذا ُساّنو مب 
ثااُع ال االر: الااي هااا أغيااان ولاام   علااى ا غيااان  ورق  ااذا ُيياابُح احل ااج م  هااذا ُسااّنو هااذا لاام  بواجاا  افعااعُ 

ُّلاو أّتاا ُسانن وأنّاه مان  ،ىلب ؟!ألم  ت فُقُد ُحرنها ومجاها ونضار ا فهُذا احل جُّ إذا ُجّرد  من أُثار  مناساُُه ِب 
ذاأهع  العلم م   ذا ن قال جيوُزُ  ذا ،وجيوزُ   .وهذا قال جيوُزُ 

تزنادق  نّاه  -أي ُرخا  العلماان-وهذا قال م ن  قال  م ن  أهع العلم   أمور  الاّدين  عاماو أُن م ان  تتبّا   الارُّخ  
ولم  )إُن هللا ُُي ُّ أن  تؤتى ُرخيُه(  :أيخذ بُع قول  مرجوح، نعم الرُّخ  الي جان    احلدي  اليحمح

اااارعها هللاُرخااا  العلمااااان بااااع  ومااااا أشاااابه  ذلااااف  ماااان  ،والقياااار   الراااافر ،ُااااالف ير   الرااافر  ؛الاااارُّخ  الااااي ش 
رُه أن  تؤتى معيمتُه( ،الّتمرما  ما يُ   .)ُما ُُي  أن  تؤتى عزائ مُه(و  لفظ  )إُن هللا ُُي ُّ أن  تؤتى ُرخيُهُ 

 
ّال يد ّ وب ة ّم للك حل لق أو الّتقيم، الّيواف ابلبما ،  ُ رمم مجر: العقبو، الّنحر ل من  علمه هدي، ا :يفّ ،م 

ان  علمه سعمالرّ  هذه املناسف فعلها هُذا الّنى ُمرتّبو رماى فنحار  ُ حلاق رأساه  ُ أفااض ابلبما   ،عم ل منُ 
ثام   وقاف  به  صلى هللا علمه وسلم، لُن من النا  م ن  قّد  وأّخر   هذه وسرل الّنى صلى هللا علمه وسلم ُو

، حلقاُ  قباع  (وي ح ارج ار   ) :قاال !ذِب  قباع أن أرمام (افعع وي حرج) :م أشعر م أشعر فمقولُ  منهم يقول
 .(اذبح وي حرج) :قال !أن  أذبح

ا اان  أهاع العلاام رأى أنّاه ي حاارج    الّتقااد  فم  ثام  م  ، ُو ان قااّد  وأّخاار عان جهااع  ن العلمااان مان قمّااد  نفام احل اارج مب 
ان  ا فضُع والُرّنو أ داُن هذه املناسف ُمرتّبو  هذا الرّتتم  "الرمم، الّنحر، فااحللق أو التقيام،  ُ والّترخم وإنُ 

فَ جيوُز أن أنخذ  هاذا احلادي  ونراحُ  معنااُه  (افعع وي حرج)الّيواف" فالرسول قال ذلف    هذه ا مور 
ااعّ  املناسااف  اان  أياان  لااف  هااذا!!"افعااع وي حاارج"علااىُ  قااول هااذا ُمقتضااى ماان ي ، ادفاا  قبااع ال ااروه وي حاارج م 

فماا ُسائ ع  يومئاذ  شامن  قُاّد   ،هاذا قالاُه الرساوُل   مناساف ُمعّمناو (افعع وي حارج) ،حدي  الرسول فقد افرتى
 ،قباع الازوال وي حارج ادف  قبع ال اروه وي حارج، وار  :فَ جيوز أن نقول (افعع وي حرج) :وي ُأّخر إّي قال  

افعااع وي  !ع هااذا احلاادي  فااوق  مااا ُيتملااُه ونضااعُه   غاام  موضااعه  ذلااف ُمقتضااى ُسااّنو النااى وُنّماا يعااا ودعااع
ّملّبداحرج! هع جيوُز    َ  ّ افعاع وي ح ارج! هاذا  :يقاُل لُه أو يقاول لنفراه   ذ!لإلنران  طبيز ّاةاّاحلد ثّيف
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ا  و  م ن اعها، احلادي  ورد    موض    وقا  الّتلاوز ملفاهمم  الَُ  وديئع الَُ  ووض  ا شامان    غام  موض 
لام   (افعاع وي حارج) :إّي وقاال -يومئاذ  -وُمتعّلق   مناسف ُمعّمناو فماا ُسائع  يومئاذ  عان شامن  قُاّد  أو ُأّخار 

اارج!  :لناا أن ننقاع "افعااع وي حارج" لُاعّ  املناسااف، م ان  ساارلنا عان شامن  نقااول لاهُ  قاول هااذا أن م يافعاع وي ح 
 افعع وي حرجذ! :أب  مبزدلفو وم اي  مزدلفو نقول

 يعاا ُمراتمدع  تمرم   ،واملقيود أنُّه جيُ  الفرق بو الّتمرم الذي جان  به  ال ريعو وتضّمنته أدلّتها وأحُامها
رتمد من أقاويع العلمان وخَفا  العلمان وااَف ،م ن  الّنيوب

ُ
ي جيوُز أن  يُون  ميدرا   ،وبو الّتمرم امل

ن اتّفاااق العلماان ُحّلاو  قاقعاو واخااتَفهم رَحاو  واساعو" هااذه للتمرام، واملقولاو الاي أقلقهااا بعاض أهاع  العلام "أ
اامقولااو  غااُم ُمرااّلمو ل   مرنمنااو والو فاااق، مجاااعهم هااو الرَحااو  ُن فمااه اليُ  ن أقلقهااا، خَفهاام رَحااو واسااعو! بااع م 

 ،فالرَحااو   الو فاااق وايتّفاااق واجتمااا  الُلمااو، لمراا  الرَحااو   ايخااتَف وااااَ ،لمراا  الرَحااُو   الناازا 
اان يّتباا  هااواهُ  لُاان ااااَف الااذي بااو العلمااان هااو ابااتَن فمااه ابااتَن حااّو يتبااّو م اان  ييلاا  ثاام ،احلااق َّ  ماان  ُو

عمو ي يعناامهم مااا تقتضاامه  النيااوُب ال اار  ،ه  علااى ااااَفماافالباقاع الااذي ميارسااُه اةن النااا  ويفعلونااه يُعّولااون 
 .هذا فمه خَف

ان  أقاوياع العلماان مااا  ،لَحاا :يقاولوايخار  "هااذا حارا " :يقاول بعاض أهاع العلام خلا  يعاا املهام أن  أنخااذ  م 
لاا: لنفراه  ويرياد ن يُرياُد احلاق ويرياُد النّ هاذا ي ي لماُق مب  ا ،هذا قريق  ُمنحرف عن اليرا  املراتقمم !يوافق اهوى

ثم من النا  ج إذا قماع  اةن يلها ،ا جر والثواه ويريد اقتفان نبّمه وا سو: به وابلّرلف الياحل، فمه خَفُ 
ذا ّتب  هواه يررل هذا العام  فَ جيُد عندُه  ،فمه خَف :قال ،لُهُ 

ُ
قّم  إذا صار فمه خَف! اقل  احلق، امل

ا ي تهم  .يعا فمتخّم هذا ي جيوز !ما يريده فمذه  إ  الثاّن فمفتمه  مب 
 

ّال لملءّوامل ات،تّال لم  ّ يفّ ص   ّال لمحّ ق، ّ جناّاختلفي ّب ض  ل له علماه أن أيخاذ مباذه   ذ نقو  سه  
َ  لااو أن مااريض  ذهاا  إ  قبماا   فررشاادُه إ   اان توافااُق فتااواُه هااواه ونضاارُه هااذا مااث م اان  يثااُق بعلمااه  ودينااه ي مب 
وصفو وذه   إ  ايخر فرعياُه وصفو  أخرى اةن أصبح هناك خَف بو  اليبمبو فالعاقع مااذا ييان  أيخاُذ 

اليبمبااوذ العاقااع يتحااّرى أيُّ اليبمبااو أجااود وأمُااُن   علمااه  وأيّهمااا أحاارى  أبيّ  الوصاافتو ويعتمااد علااى أيّ 
اان  ابلّنياامحو وا مانااو هااذا هااو العاقااع وهااذا هااو اجلاااري ماان حااال النااا    أماار  أبااداتم وُدنماااهم، يُرّجحااون مب 

ه وأبمانته وُنيحه   ُيي  ن وعلى العام  وقالُ  العلام  اعتر هذا   مرائع الدي ،يثقون  بعلمه  وأمانته  بعلمه      
ماا تقتضامه النياوُب ال ارعمو وي يتارّول  -يعاا يتحاّرى   مذهباه  وعملاه  -علمه أن جيتهد ويتحّرى ما تقتضمه 
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ان  و ُما يفعُع املتعّياب  ،ويلوي أعناق النيوب لتوافق رأيه أو رأي من يُعّظمه م ن  أصحاه املذاه  ولد ا ن م 
قلّاادين يلااوون أعناااق النيااوب لتوافاا

ُ
ولاام   للمراالم إمااا   ،يّتبعااه ويرتّساام ُخياااه نق مااذه   فااَن  أو فااَن َّّااامل

 .يقتدي به  اقتدان  ميلقا  إّي النى صلى هللا علمه وسلم
التوحمااد وَتقمااق   قمااقَتفنراارل هللا ساابحانه وتعااا  أن يهاادينا الياارا   املرااتقمم فااُِن الياارا  املرااتقمم هااو   

أن ي إلااه إّي هللا وأُن  ماادا  " علمااه وساالم وهااذا هااو ُمقتضااى شااهاد: صاالى هللا ىنااامخااَب وَتقمااُق املتابعااو  لل
اااان  الّنبمااااو واليااااّديقو "رسااااوُل هللا ، أساااارل هللا أن يهاااادينا صااااراقه املرااااتقمم صاااارا  الااااذين أنعاااام  هللاُ علاااامهم م 

 وهللا أعلم. ،وال هدان والّياحلو وح ُرن  أولئف رفمقا
 
 
ّللاّلاليلةّالشّ ّ:مدقملا ّ و  د ّل رلالّولذ نّال،   ّ  دّّف لأّب ه ّعلي  ل... ّوّيخّعلرّم لّ  د مشذري و     

ّ:ا لكّملّ يس رّمنّاأللئلةّو ليز،ّ
ّ

 األلئلة:
 
ابل   زا  ّفا   ّاحلي  جّا  َّ   روتّ تّ خ  ةيّ مي    1ّمح :ّع   دقّ   ، ةّبدوي  ةّوواس  يةّو انّايخ  ة ّواس   ّلا م  لّ 

ألمرّال يبّ الت لبتلّ  ّالر خصّ  يلانّ  ّصلرّللاّعليهّولل ؟ال زا  ّ وّ ت ّيلّ تّآخةّبب ض 
ان  الُرخ  شرعمو وأن   من أهلهاا ّ : حدد الرخ  الي تريُد أن فخذ  هبا حدد، سؤالف غم واضح، إنُ 

اان اصاُه رخياو، التاممم عناد  فخذ هبا وي تعدل عنها، وبعض ما ُيرّمى رخياو أحماان  قاد يُاوُن واجباا  وإنُ 
ها  عد  املان يرّمونه العلمان رخيو وهو واج  فلم   .ُعُّ رخيو  يُباُح تُر

ّ
ّ ا2َّمح لّواابل ّعلرّ ، ّب ض  :ّ و ّمر بٌطّحبملةّوم  ّ مريّو  يلانّ  ا،  ،تّعلي لّب ضّالس  نّوومب 

ّ للد ف ّمنّم زللاةّع ديّم تصفّالليَّفعَّيلّ تّ وافقع ّ م..؟ ّال ل 
هم يعااا ا مااور ُمتمّراار:   : ناا  يعااا لاام  علمااف ضاارر بااع أناا   شاااه وي يلحقااف  ضاارر فتخلّااف واتااُر إذاُ 

انا  اةن وساائع  ن  جتهع املواق  و  ى من الضما  وما إ  ذلف وإنُ  يعا من ُمزدلفو إ  م ىن، لُن لوُ 
ثما  مبثع اجلواي  يعا أصبح امنران ما علمه خي ر ضما  من سائر النا  الذين عندهم الّديلو قد تمّرر ُ 
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ااان ُي ااى أن يلحقااُه ضاارر فاحلمااُد هلل يعااا يُااون دفعهاام وارتباقااه هباام وحاجتااه  وسااائع يرااتدّلون هبااا، فااِذاُ 
ّإلمهم عذرا  له   الدف .

ّ
فع َّ  ، ّيلّ تّ و ،قّال م رةّع نّوال دقّواحل جال3ّمح :ّ ق ، ّ و  ّ و  دّال ةالبّ وّمذ  ةّللح جّمتمت   لّ 

ّالدم؟عنّواس ّ ّعل ا ّواَّ ب 
ااار  العلمااااُن ذلاااف وأنّاااه جياااوز، جياااوز أن جتعاااع العمااار: لنفراااف واحلاااج عااان والااادك وعلماااف  د   حمنئاااذ   ّن ّ : ُذ

ّالفاعع للحج والعمر: واحد.
ّ
ّعنّلقلء ّال لملءّيفّ  مّاحلجّمنّالشتغل ّعنّجن رّللا؟4مح ّ:ّاَّالبحث 
ر والاادعان وي ينب اام  احل ااج لااُه أوقااا    مثااع الوقااوف بعرفااو هااذا  : وقاا  مااا ينب اام فمااه الت اااغع إّي ابلااُذ

ماااا جيتهاااُد بعاااض الااادعا: ويقضااام وقااا  الوقاااوف القاااان بعاااض الااادرو  وبعاااض  لماااا ُ  الت ااااغع ي القاااانُ 
رنّه حال الياَ:، أّماا  الُلما  وبعض التوجمها  وي ابلبح  عن العلمان، احلمد هلل هذا وقُ  إقبال يعاُ 

  مثع أت  م ىن فمهاا وقا   ناوا  الن ااقا  العلمماو وايجتماعماو، ميُان فمهاا زتر: وميُان    سائر ا وقا 
ّفمها الذهاه إ  بعض م ن  مُيُن   زتر م يعا مياحل دينمو ودعويو وعلم ومياحل عامو للمرلمو.

ّ
ّ ثريّ ، ّاملقلصدّالشرعية،ّفعَّا ةاّم نّب  ضّا5مح ّ الم ل  لمحّول يلةّ وّ:ّوال ظ ّيفّاآلووةّاألخرية

ّالت حل َّعلرّال،اابل ّوالس ن؟
ام ال ارعمو   :  ُ ام، واحل   ُ ُ م يعا مقيود الرائع البح  عن احل  ما أدري املقاصد ال رعمو يظهر إّتا هم احل 

اام   ُ ال اارعمو منهااا مااا هااو منيااوب   نفاا  ا دلااو ومنهااا مااا يرااتنبيُه  األ ذ  لممنهااا مااا هااو منيااوب، ح 
ام   فاى   ُ العلمان، وقد يُون ايستنبا   اهرا  وقد يُوُن خفما  وقد يُوُن صوااب  وقاد يُاون خيار ، وهنااك ح 

ُ م خاصو وهم ما ُيرّمونه ا صولمون والفقهان هذه أح  .ا   تعبديّو يعا ُشرع  للتعّبدوي يظهر ها ح 
ي رياا   أّن هللا حُاامم    شاارعه فاااهلل تعااا  ي ي  اارُ  إّي حلُمااو، مااا شاار   حُمااا  إّي ولااه   ذلااف  حُمااو، و 

َ  يقاول يعاا  ُمو عامو هم َتقمُق العبوديو هلل َتقمُق اليّاعو، يعا بعاض العقَنماو ماث لُن احلُمو العامو ح 
ااار ،تنّقااع ماان مُااان إ  مُااان ، دوران علااى البماا احل ااج مااا ن ااوف فمااه فائااد: إياا  فائدتااه!" يعااا  ،رماام مج 
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اام املناااف  الدنمويااو املاديّااو الااي ترجااُ  إ  النااا    أماار   "ت اامع احليااى وترممااه   هااذا املُااان يعااا عناادهم احلُ 
 .دنماهم ومياحل أّما هذه ي

حااظ، عقااول  مثااع يعااا أعمااال احلااج ماان بعااض الوجااوه ُت اابه أعمااال اليااَ: يعااا العقااول اليبمعمااو ماهااا فمهااا
ناساف عنادُه عبوديااو اليبمعماو الاي م تراتنر بناور اممياان ماا جيادون فمهااا، لُان املاؤمن أوي  ابلنرابو ملثاع هاذه امل

ااذاذ ملاااذا الوقااوفذ، مااا الااذي خااُ  ع رفااو ابلااذهاه والوقااوف فمهاااذ و  الااذي انقماااد باادون "م    " لاام  ُشاار  ُ 
ااُن و ُي  ت ارُ اه  خ  ُمزدلفو للتلّما  فمهاا   هاذا الوقا ذ اجلاو  [ هللا الاذي 68{]القيا :و ر بُّاف  ُي  لُاُق م اا ي   

خلااق ا رض والراامان وخلااق النااا  وهااو ُيتاااُر منهااا شااان وُيااُ  منهااا مااا شااان مبااا شااان، رهُّ العباااد وخااالق 
اان  رهّ  العاااملو خااالقُ  اان  حُاامم  َحمااد م  ُااعّ    ا شاامان هااو الااذي شاار   هااذه ا حُااا  هااذه ال اارائ  هاام تنزيااع م 

اار ا با م ي   شاامن خااُ  البماا  هااذه البقعااو وهااذه البنمّااو خّيااها وأضااافها إ  نفرااه   [ هااذه 125{]البقاار::أ ن  ق هّ 
تُفم، تُفم للماؤمن   تعظمماه للبما ، ماا يرارل ملااذا هاذا الادوران هاو يياوف ابلبما   نّاه بما  هللا  ّتاا 

ل با م اا   ان  برااّنو رسااول هللا صاالى هللا علمااه وساالم  بنمّااو  ُمعّظمااو هااا ُحرمااو ييااوف هبااا قاعااو  هلل واقتااد و ل م ُيُوفُااوا اب 
" ي أباادا  أمنّااا  قّ"ل ّي[ وقاااف  الرسااول وقاااف  املؤمنااون وخلاا  باادون أي ترااا ل، باادون 29{]احلج:ال ع ت مااق  

لّااه، وجااان   احلاادي   مااو البال ااو   هااذاُ  ابلّياافا واملاارو: ورماام )إّ ااا ُجع ااع  اليّااواُف ابلبماا  و وسااّلمنا وهلل احلُ 
ر  هللا( ر هللا، على العبوديو هلل اب فعال وعلاى العبودياو هلل  اجل مار  مقامو  ُذ ع هذه ا عمال تقو  على ُذ إذا ُ 

ار  هلل  ر ابلقل  واللران، انظر الّيواف ابلبم  جتدُه تُبم ودعان وتربمح، نفا  اليّاواف ابلبما  فماه ُذ ابلُذ
ل با م ااا   ال ع ت ماااق   لقولاااه   ُن املرااالم يفعلاااه قاعاااو   عمااار رضااام هللا عناااه أيِ إ  احللااار  [29{]احلج:و ل م ُيُوفُاااوا اب 

" إذا  هو يُقّبله ُأساو:  ابلرساول صالى هللا  ويقول "لوي أّّن رأيُ  رسول هللا صلى هللا علمه وسلم يُقّبلف  ما قّبلتف 
ذ هُذا فعاع الناى م   ترممجل مار ابن راح وبدون ترا ي  علمه وسلم وتعّبدا  هلل سبحانه وتعا ، املرلم يرمم ا

عبوديااو، ومااا يقولااه بعااض النااا  الااذين يرياادون يتلّمرااون  )خااذوا عااّا مناسااُُم(صاالى هللا علمااه وساالم وقااال 
ُام يقولااون احل ااج فمااه تنّقااع ورحلاو يتلّمرااون شاامن يُيّمبااون بااه نفاو  أولئااف الّناقيااو الااذين ي ينقااادون إّي  ح 

اام يعااا الرحلااو حااو.... فمهااايوافااُق عقلمااا م باا ، ل مااا   ُ رحلااو وتنّقااع، مااا هااو ابملقيااود ماان هااذا  يتلّمرااون ح 
اا  ي، هاذه فمهاا معااّن  اان إ  مُاان واملرارلو تُلماف ِبُر ُُمّرد َتقمق رحلو يعا نازول ورحماع وانتقاال مانُ 

ر هللا و  هاذا إ هاا ن ُمعّظماو اليافا منها ما يظهر، املعىن اجلام  أّتا ُشارع  لاُذ ر لفضاع هاذه امل ااعر أماُا
واملارو: جابَن ياارتدد امنراان بمنهمااا العقَنمّاون ي يعقلااون معاىن  هااذا الارتدد وهااذا الُيوفاان بااو اليافا واملاارو:، 
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 نّه يفعُع ذلف قاعو  هلل واقتدان  برسول هللا صالى هللا علماه وسالم ّاملرلم يفعله بيمرنمنو وابن راح و....لُن 
ر ربّه على اليفا واملرو: وي ّ.إ  أخرهُذ
ّ
ّ وّمذ  ةّيفّالي ،مّالس لب ّانو ّ 6مح ٌَّمنّ اَّمذ ةّوا،ّيفّالر أّالءيّ وّ  وةّ و لمهّول يةاب  :ّوا

ّاحلج؟
ّ.ُُير  م ن  املمقا   :
ّ
ّ:ّم ىنّاآلتّا صل ّمبذ ةّفعَّ ذ،تّالقصرّيفّ ق ع ّوخصةّ مّ و هّو سك؟7مح
ع ّ : ثاع م اىن نظارا  لَتياال  إشاُال و اع اجتهااد وهللا أعلام وا حاو وهللا هذا    او يُتّماون   م  ُّ أن أهاع م

او يعاا  ُّ و فلم تزل هم م ىن وم تُان حمّاا  مان أحماان م ُّ وإن قيروا فللقير وجه  ّتا   احلقمقو لمر  من م
ُُّلها خَن لم  فمها إّي ااما    غم  أت  احلج فلم  فمها  نُزين فلو قيروا لُان فمه وجه. ُمعظمها أو 

ّ
ّهبل؟8مح ّ:َّني رةّاآلتّاَّا ّلاخَّعيرفةّفيمذنّللحل ّ تّ قفي
ر: دون بين ُعرنو نعم دوتا.  : ّاملعروف أّتا لمر  من ع رفو  ُن   
ّ
ّ:ّمنّالءّ وّعيرفةّب دّفروبّاَّ  شرع ّيفّ ق هّالدعلءّ مّ و هّ  صرف؟9مح
ا تمّرر وميضم احلمد هلل.  : ّي، يدعو ربّه مب 
ّ
ّعل اّيفّاألطال ّلملء؟10مح ّلمّلذنّاَّ ب  ّامليقل ّوم  ّ طاليلّوصلوّعل ا ّ:ّ ق، ّجتلو   
ّنعم  ّنف أن  الذي أدخلتهم   الُنرف وألزم   نفرف فِذا أرد  إمتا   ُنرُهم فاذبح عنهم.ّ :
ّ
ّالز لةّليؤل قّاحليجاّع عل؟:ّ وسلتّفقريّو دّمل  ّ م ه ّول11ّمح جّفعَّ ، ّلهّ تّأيخةي َّتي
اناا  فقاام: وم جياا  علمهااا احلااج فممااا   : ااا: لاامحُج عاان ممّاا ، هاامُ  ي، ي أرى هااذا، ي أرى أن أيخااذ  الُز

ّيظهر فحوى الرؤال م يُن احلج واج   علمها.
ّ
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 رّل   ّاحل جّوع  دملّع للّ وّ:ّاةاّلؤا ّمنّالشبذةّمنّاجلزا رّ ق، :ّ وس لتّ  ة  رّ و  هّلّ س 12مح
ّبلد،ّم ّال ل ّ و هّالءّب مرةّيفّال لمّالتليلّفملّ ذ ّاةاّالا َّوملّا،ّال،اابّابوكّللاّفيذ ؟

ثم بو أهع العلم، لُن هذا لو سرلا قباع أن   : او وهللا الرعم بو اليفا واملرو: فمه خَفُ  ُّ يرجا  إ  م
ااالّيواف، الراااعم وأيِ بعماار: قلااُ  اساا    رجوعااف عناادما  رجعاا  اساا  أّد هااذا الُنرااف  ن وقتااه واساا ُ 

ّ.سعم احلج اتب  للّيواف فوقته موّس  ولُن لعّله جُيزئ عنه أن يُهدي هدي
ّ
،يت  ،عّم  نّالش  بذةّم  نّ:ّ ق  ، ّالس  ل َّوا  ةاّالس  ؤا ّس ل  ه ّم  نّاألل  ئلةّاألخ  ريةّوا  ،ّخ  لو ّامل13مح

ّيت  م علّلووا ّفيم  لّ:ّ انّم  ل م  ةّعل   ّوا  نيّو تح  ت  ّالس   ،ل ةّ ق  ،  عل   اّ ل  ،وّلووا ّ دو بي  ةّوم   نة
و و  د ّم  كّال ص يحةّوالت ،اي هّف هانّ ع لينّم نّب  د ّع نّللاّ   سم رّ"ابل جم ةّال ص بية"ّفم لّ ذمع لّش رعلّ 

ّ....ّمرةّ خرىّفملّاأللبلبّال"ّ  ي  ّعلرّالثبل ؟
ااادُق اجلااار إ  هللا واللهاااج اب :ّ )ت ُمقلّااا  القلاااوه ثبّااا  قلاااى علاااى لاااّدعان أّماااا ماااا يُعاااو علاااى الثباااا  فهاااو ص 

اان  أّ هااا وسااائع امعااَ  أبُثاار براُمهااا، أّمااا هااذا العلاام "الرُمااو العياابمو"  دينااف( والبعااد عاان أسااباه ال فلااو وم 
ثاام  ماان العلااو   فاارن ي أحُااُم علمهااا إّي أتااا عناادي إّتااا م اابوهو وم ااُوك  فمهااا   سااَمتها ماان الباقااع، ُو

ن ُ تليو ِبق  وابقع فمّوجها من يرّوجها مبا فمها ومبا ت تمُع علمه من حاق وينفاذ ما  ذلاف ماا وا عمال تُو 
فمها من ابقع فرن أنيح ا خا  أّي تاتعّلم هاذا العلام واحلماد هلل ره العااملو، وي أ ان ذلاف يُاون مفروضاا  

اناا  الاااي ت ااتمع علمهااا هاااذا النااو  مااان إلزاممااا  وإذا قُااّدر أن تُلاااز   بااذلف فعلمهاااا أن تيّلاا  وأن تراارل عااان اجلو 
ّالتعلمم وهللا أعلم.

ّ
َ ّ تّ تحد ثّابختصلوّعنّطلبذ ّلل ل ّعلرّ دّمسل ةّالشيخّعبدّال ز زّبن14ّمح :ّمسل ةّالشيخّآم
ّاب ؟
ع حال لقمنا ال مخ عبد العزيز بن ابز وأقمُ  عناده سانتو وتلّقماُ  مناُه ماا ّ : هذا ي داعم له اةن، علىُ 

،  ُ فُتحاا  املعاهااد العلممااو وانتقلنااا إلمهااا وم تاازل الّياالو ب اامخنا رَحااه هللا إ  أن مااا  وخيوصااا    يّراار هللا
ن  أحضر دروسه   اجلام  القري  من منزله، أقم  عنده   سنو ونيف يعا باو عاا  ...ُأخرت  حماتهُ 

ّتر  وسّتو وثَمثئو وعا  سبعو وثَت مئو.
ّ
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ّ  قلم ّصالةّاللتسقلءّو مَّمنّفليلةّالشيخّالت ،ايهّمبلّوا له ّاآلت؟ّ:ّ ق، ّالسل َّفداّ 15مح
أهااع العلاام نّياااوا علااى أنّااه ينب ااام للمراالمو أن يرااتقبلوا صاااَ: ايسترااقان أن يقااّدموا باااو يااديها التوباااو ّ :

وه ومنااا  وايسااات فار وُ اسااابو الااانف  واليااادقو ورد املظاااام  ُن القحاااط والقيااار يعاااا مااان أساااباه منعاااه الاااذن
ا: وغمها  ّال م  برتك هذه الذنوه وامقبال على هللا وبُثر: الند  ايست فار.        ...ّاحلقوق من الُز
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