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 2 (1شرح منسك شيخ اإلسالم ابن تيمية )

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1) شرح منسك شيخ اإلسالم ابن تيمية

 هـ1-11-1211
 المناسك -المواقيت  – اإلحرام

 الخضير بن عبد هللا الشيخ/ عبد الكريم
 

 ،ومن سيئات أعمالنـا ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ،الحمد هلل
وأشـهد أن  ،وحـده ل شـر ك لـه ،من يهـده   الـال م ـه لـه، ومـن ي ـهه الـال هـادش لـه، وأشـهد أل  لـه  ل  

 أما بعد: ،صهى   عهيه وعهى آله وصحبه وسهم تسهيمًا كثيراً ، محمدًا عبده ورسوله
لحج ما يحتاج  ليه غالب الحجاج القد تكرر السؤال من كثير من المسهمين أن أكتب الي بيان مناسك ا

  ...الي غالب األوقات، الإني كنت قد كتبت
وقىىىد مكىىىرر السىىىيا  مىىىن ى يىىىر مىىىن "علىىىب سىىىبيص ا،خماىىىارم مىىىا عنىىىدىمف الذب ىىىل ا ولىىىب  ىىى   ىىى ا ي ىىىو   

 "المسلمين أن أكمب    بيان مناسك الحج ما يحماج إليه غالب الحجاج    غالب ا وقات علب سبيص ا،خماار
   مجموع الفمىاو  سىمين   و بم الحااص أن الكماب مخمار جدًام ومع  لكمواقع الكما و و مالحااص و  ا  و

افحلم و و مخمار بالنسبل لشىيخ اإلسى،مم ىمىب علىب ال مىدة عمىدة الف ىه مجلىدينم ذبىع  ى  مجلىدين ىبيىرينم 
لىىب الم ااىىدم وعلىىب مىى ا ب وع موعلىىب ال واعىىد معلىىب الناىىو  لىىعو ىىو اإلمىىام المذ   -رحمىىه هللا-وشىىيخ اإلسىى،م 
ن  يه مسائص ى يرة جدًام   ن الباب يحممص  ؛م بإمىانه أن يىمب ا سفار      ا البابها وشا  ِّ االف هاءم م رو 
 ي ن  علب سبيص اإليجاز. ملكنه  نا ي و  علب سبيص ا،خماار ؛ الموضوع يحماج مو يه نواز  مو يه إشىا،ت

لمىوجز المخماىر لىن ي ىدو أن يىىون مجىرد موضىيا لىب ل المسىائص المى  و   م لي نا علب  ى ا الكمىاب ا
 ن الكماب    سمين افحل وا يام سمل  ، بد أن نأخ  م ىد   ؛-رحمه هللا-يخملف  يها شيخ اإلس،م مع غيره 

المسىألل مسىألل م ليى   مأو نشىر  شىر  ىمىا ذلىبم ، موعلب   ا ، يمسنب لنىا أن ن لى  معشر افحات    اليوم
  ن الوقت ، يس فم ن م. ؛لب ب ل المسائصع

 اتبعتـه مـن األحكـام الـي وقهـدت ،كثيـر  أدعيـة اليـه الذكرت ،عمرش  أوائه الي منسكاً  كتبت قد كنت الإني"
 ول ،مبينـاً  مختصـراً  -وسـهم عهيه   صهى-   رسول سنة من لي تبين ما هذا الي وكتبت ،العهماء من قبهي
 ."العظيم العهي باهلل  ل قو  ول حول

ىىراً "  ل ىىص قولىىه  "علىىب سىىبيص ا،خماىىار"  أو مخَمَاىىرًا يىفىى  عمىىا سىى ة  ىى  ب يىىل النسىىخ مىىن قولىىه "مخَماِّ
ىىىمخمَاىىى رًام ي نىىى  مىىىن الكامىىىبم أو مخمَاىىى مو ىىىو شىىىيخ اإلسىىى،م مرًا حىىىا م  مخماىىىرًا حىىىا  مىىىن الفاعىىىصرًا أو مخماِّ

 و، حو  و، قوة إ، باهلل. ممبيناً المىموبم  ه  حا  مبين  يئل الفاعص أو  يئل المف و م مخمارًا 
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 3 عالي الشيخ عبد الكريم اخلضري م

مىن ىمىب أك ىر مىن منسىكم   ى  المناسىكم بىص مىنهم واىمبىىغيره من أ ص ال لىم  -رحمه هللا-شيخ اإلس،م 
 مأحىر  المنسىك ا و م شىيخ اإلسى،م ىمىب منسىىاً  ما باشر الحج والخبر ليس ىال يىانومنهم من ىمب منسىًا  م ل

آ  إليىه أمىره مىن ا،جمهىاد المذلى م   ىد ىمىب المنسىك علىب سىبيص الم ليىدم  إلىب مىا م رجع عن ى ير مىن المسىائص 
ال مىىدة  ىى  أو  ا مىىر والم ليىىد  يىىه  ىىا رم ي نىى  عنايمىىه  شىىر  ن  مشىىم رائحمىىه ممىىا ىمبىىه علىىب ال مىىدة؛ والم ليىىد

 ى  آخىرهم ىمىا ىمىا آ  إليىه ا مىر  مبالم  ب وروايامه والموجيه وى ا م نب أنه لم مبرز  يه شخايل شيخ اإلس،م
  و موجود    الفماو  م ً، و     ا المنسك.

وىمىىىب غيىىىرهم وغيىىىره ىمىىىب  ىىىم لمىىىا رأ  ح ي ىىىل ا مىىىر مغيىىىرت عنىىىده ب ىىىل النىىىووت ىمىىىب منسىىىىًا  ىىىم أملفىىىه 
نما ن رمه إلىب  ى ه ا حىىام مغيىرت ، شىك أن لىه أ ىر  ى   مو، شىك أن المذبيى  ما حىامم ،  ن الحىم مغيرم وا 

 ىىو  ىى  بلىىده  لمىىا حىىج رأ  ا مىىر  ما يىىر  اإلنسىىان أن يمىىرجا لىىه شىى ء بمىىرجا  ىىو مجىىرد اسىىمروا الم  يىىدم  حينمىى
  اآلخىىرم و، ضىىير إ ا ىىىان ىىىص مىىن ال ىىولين لىىه مىىا يسىىنده مىىن و يخملىىف ممامىىًا عمىىا مىىا  إليىىه قبىىصم يميىىص إلىىب ال ىى

 الدليص.
  خميار ا خف من ا قىوا مو، ي ن    ا أنه يممبع     لك الرخ م ويسلك مسلك المسهيص بإذ، م أو ا

 نىىىه رأ  أن مرجيحىىىه لعسىىهص ي ىىىين النىىىاس علىىىب  ؛لىىيس  ىىى ا بم اىىىودم قىىد يرجىىىع ال ىىىالم مىىن ا سىىىهص إلىىىب ا شىىد
ىمىىا قىىا  ب ىىل أ ىىص ال لىىمم لىىيس  مالمبيىىت بمنىىب لىىيس بواجىىب م ي نىى  لىىو قيىىص بىىإذ،  مىى ً، انف،مهىىم مىىن ديىىنهم

 ))خ وا عن  مناسىىم((وقا    مبات -عليه الا،ة والس،م-  بواجبم وجدت الناس ىلهم يمرىون المبيتم والنب
 ىىم ب ىىد  لىىك يمشىى  علىىب جميىىع المشىىاعر ويرمكىىب أو يىىرجا ال ىىو   مالمبيىىت بمزدلفىىل لىىيس بواجىىب ىىى لك  ولىو قيىىص
ي فون ب ر ل ويمشونم لكن إ ا قيص إلنسان المبيىت بمنىب رىىن مىن أرىىان الحىج ي ن  الناس ما يحجونم  ما خف

  ا  يه مضيي  وحرج علب الناس شديد أيضًام  ىال و  الوسىة  موقد قيص به مالمبيت بمزدلفل ى لك رىن قد قيص به
   م ص   ه المسائص ال و  بالوجوب بحيث ، ينفلت الناس و، يش  عليهم مش ل ، يحمملونها مع أنىه لىم يدعمىه 

 وال ت يييده الدليص علب ما سيأم . مالدليص
 لما مأ ص ل،جمهاد المذل  أعاد الن ر  يه وغيره. م  مألف منسىاً  الم اود أن شيخ اإلس،م

لىم يوا ى  عليهىا مىن قبىص عامىل أ ىص  مومع  لك وقع لىه  ى  ب ىل مسىائص الحىج شى و  موابن حزم لم يحج
 لحج لمغير رأيهم وهللا المسم ان.والسبب أنه لم يحجم ولو باشر ا مال لم

 قاصـد الهـو ذلـك وقبه ،بذلك يحرم أن اليهما الدخول أراد  ذا، والعمر  الحج قاصد يفعهه ما أول :الصه"
 الصـال  الـي يدخه ول ،السعي أجر الهه ،الجمعة صال   لى يخرج الذش بمنزلة اليهما يدخه ولم ،العمر  أو الحج
 . "يحرم أن الميقات  لى وصه  ذا وعهيه ،بها يحرم حتى

ن ىان قاادًا له من بلده ي ن  ماور شخ  أراد أن يحج لما واص  ، يدخص    النسك حمب يحرمم وا 
ِ{دخص    النسكف   إلب الذائف رجعم  ص ن و  ،م لكنه قاادًا الحج  [( سورة الب رة191)] }َوَأِتمُّوْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَ  لِلِه

 المي ات.الملبيل بالنسك من  مو، يدخص  يه إ، باإلحرامم والم اود باإلحرام  الملبيل به من المي ات ممن بلده
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 4 (1شرح منسك شيخ اإلسالم ابن تيمية )

 ."عرق  وذات ،و همهم ،المنازل وقرن  ،والجحفة ،الحهيفة ذو :خمسة المواقيت"
 وقىرن  موالجحفىل مالحليفىل  وا الناو  الاحيحلم أما المواقيت ا رب ل ت  يه  ه المواقيت الخمسل  بم

ا  ى  الاىحيام وأمىا  و ال ت وقمهام وأحادي ه -عليه الا،ة والس،م-  ه ممف  علب أن النب   مويلملم مالمناز 
أو  -عليىىه الاىى،ة والسىى،م- ىىص وقمهىىا النبىى   مموقيىىت  ات عىىر    ىىص ال ىىرا   ىىالخ،ا بىىين أ ىىص ال لىىم م ىىروا

 وقمها ىغير ا. -عليه الا،ة والس،م-وقمها عمرف لكن المرجا وما مد  عليه ا دلل أن النب  
 غيـر مـن عهـيهن مـر ولمـن ،ألهههـن هـن)) :قـال المواقيـت -وسـهم عهيـه   صهى- النبي وقت ولما"
 .((مكة من يههون  مكة أهه حتى ،أههه من المههه دونهن منزله كان ومن ،والعمر  الحج ير د لمن ،أهههن

ي نى   (()) ىن  -عليه الاى،ة والسى،م-  ه المواقيت قا   -عليه الا،ة والس،م-ن مم لما وقت النب  
 ولمىن مىىر علىىيهن مىن غيىىر أ لهىىن(()) ملمىى ىورة مىىع  ى ه المواقيىىت  ىىص ملىىك الجهىات ا ((  لهىن)) ى ه المواقيىىت 

والشام  إ ا جاء إلب نجد  ىم  م النجدت م ً، إ ا   ب إلب مىل عن ذري  المدينل من أين يحرمف من  ت الحليفل
 ولمن مر عليهن من غير أ لهىن(( م)) ن لهنجميع الجهات  ز  يحرم من قرن المناز م و ى ا   مر ب رن المنا

 )) ىىن   لهىىن((   ا مىىر المىىدن  بىى ت الحليفىىل ولىىم يحىىرم منهىىا وأخىىر إحرامىىه إلىىب الجحفىىلم خىىالف الجملىىل ا ولىىب ىىإ
لىو أن شخاىًا مىن أ ىص نجىد  ))ولمن مر عليهن من غيىر أ لهىن((  خالف   ه الجمللم لكنه وا   الجملل ا خر  

مىىرورًا بالمدينىىل ويشىى  علىى  أن أن أحىىرم وع مىى ً،م ويشىى  علىى  وقىىا   أنىىا لىى  حاجىىل  ىى  جىىدة لمىىدة أسىىب مأراد الحىىد
 نىه  ؛وأحرم مىن قىرن المنىاز  مأحرم من  ت الحليفلم وأمىث باإلحرام أسبوعم أقض  حاجم     جدة لمدة أسبوع

و و مىن أ لهىنم مىن  )) ن   لهن((   نه  و من وقت له   ا المي ات   ارجع؛أقرب من  ت الحليفل إ ا قيص له
ن ىىىان با اىىص لىىيس لىىهم ن ىىو    ىى ا وا ىى  الجملىىل أ ىىص قىىرن المنىىاز م لكنىىه  مىىر بالمي ىىات الفرعىى  الىى ت مىىر بىىهم وا 

 ا ولب وخالف الجملل ال انيل.
و  ىب  موأكمص إحرامه م   الاورة ا ولب  يما إ ا جاء النجدت من ذري  المدينل وأحرم من  ت الحليفل

 ىم  مومجاوز ىا ملكن إ ا مر بى ت الحليفىل ش ء؛م و، يلزمه إلب مىل من   ا الذري    ا باإلجماع إحرامه احيا
م عامىل أ ىص وقىد وا ى  الجملىل ا ولىب وخىالف ال انيىلم  ى ا محىص خى،ا بىين أ ىص ال لىم مأحرم من مي امىه ا اىل 

لىو  "ما دام أحرم من مي امىه  ى، شى ء عليىه" الك ي و   نه مجاوز المي ات من دون إحرامم وم ال لم يلزمونه بدم؛
مىىىث  موقضىىب حاجمىىه بجىىدة م ت الحليفىىل مجىىاوز ت مىى ً، الىى ت   ىىب إلىىب مىىىل عىىن ذريىى  المدينىىلأن  ىى ا النجىىد

 ىىى ا وا ىىى  الجملمىىىين أو خىىىالف  مرابىىى أحىىىرم مىىىن  معلىىىب مىىىا سىىىيأم  مقريىىىب مىىىن الجحفىىىل رابىىى أسىىىبوع  ىىىم أحىىىرم مىىىن 
، ما يلزمه شى ءف ن ىم عنىد ا رب ىل يلزمىه دم م مضىب قىو  مالىك م و الجملمينف   ا خالف الجملمين يلزمه ش ء وا 

ن ىىىان رجىىع إلىىب مي ىىات لىىيس بمي امىىه ا اىىل م لكىىن محديىىد قريىىب منىىه  -رحمىىه هللا- ن ىىم أنىىه ، يلزمىىه شىى ءم وا 
ذري ىًا غيىر ذىري همم ومىا دامىت يسىلكوا م لىئ، يىيمروا أن مله ه الجهىات إنمىا  ىو مىن أجىص الميسىير علىيه قيتالموا

 الى ت ي هىر أنىه لىيس عليىه شى ءم بنىاًء علىب راب   إ ا أحرم من  مالمسألل شرعيمها به ه الكيفيل من أجص الميسير
وعلىب المسىألل ا خيىرة مجىاوز المي ىات الى ت مىر  معلىب قىو  مالىك ممجاوز المي ات علىب ىىص حىا  و قو  مالكم 
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أقرب لهم ، شك أن   ا ما ار  به اإلمام راب  و  مو و جور عليه موخالف الجميعم  ىونه ي  ب إلب مي امه مبه
ي نى  ارمياحىًا ومىيً، إلىب قىو   م لىو أعفى  اإلنسىان الى ت يف ىص م ىص  ى ا م-رحمىه هللا-مىن قولىه لكنه قريب  مكمال

 ن المسىألل إنمىا حىددت  ى ه المواقيىت   ىص  ى ه  ؛-إن شاء هللا م الب-واسمئناسًا به لما ب د  -رحمه هللا-مالك 
قرن  أو إلبالسيص  الذري  جور عليهم ي  ب إلب  إ ا ىان مالجهات لئ، يضذروا إلب سلوك ذري  غير ذري هم

 مىا المىىانع أن  مالاىىحيا  بىت بىىه الىن  مبجىىواره و ىو مي ىىات محىدد شىىرع  مىا  يىه إشىىىا رابى  المنىاز   ىم ي ىىود و 
 .-إن شاء هللا م الب-و  ا الممجه  فيحرم منه

دون المواقيىىت  بالشىىرايع أو ةمىى ً، أو بحىىر  ي نىى  بجىىدة مي نىى  دون المواقيىىت "ومىىن ىىىان منزلىىه دونىىه"قىىا   
مىن ىىان لىه بيىت  "حمىب أ ىص مىىل يهلىون مىن مىىل"ي نى  مىن بيمىهم  "من ىان منزله دونهن  مهله مىن أ لىه"ي و   

أو  ف هص يحرم من الب يىدة أو ال ريىب موأنشأ الحج      ه السنلبالشرايعم  ب يد وبيت قريبم بيت بالذائف وبيت
  ف.أراد ا،نذ،  إلب مىلف وى، ما بيت له علب حد سواءن و   يحرم من البيت ال ت  و  يه إ ا 

 البيت التي يعقد اليه النية. :طالب
  و يب  يحج السنل   ه. م و منشئ النيل من ا اص

 المحه األبعد. :طالب
اليىوم بالشىرايع  لكىن يفمىرل أن اليىوم عنىده زوجمىين واحىدة بالذىائف واحىدة الف هاء ي ولون  ا ب د أحوط؛

 فدون المي اتنزله ا  ب إلب الذائف وأحرمف وم  ن و  و و    نوبل ااحبل الشرايع إلب مىليب  يمش  
 عهى قول اإلمام مالك يتجه تقر بًا. :طالب
  .ال ان 
 لو عمهنا بقول اإلمام مالك .... أش من البيتين. :طالب

لىون مىن مىىل  ى  وى، ما دون المي اتم حمب أ ص مىىل يهلىون مىن مىىلم الجمهىور علىب أن أ ىص مىىل يه
م وعمىىوم اللفىىم يشىىمص الحىىج م يخرجىىوا إلىىب الحىىص ىى، بىىد أن يخرجىىوا إلىىب أدنىىب الحىىصالحىج خااىىلم وأمىىا  ىى  ال مىىرة 

مسىألل  ى  الحىج  وحينئ     ملكن عامل أ ص ال لم يرون أنه ، بد    النسك من الجمع بين الحص والحرم ؛وال مرة
ل مرة  منمه  جميع أ  الها    الحرمم  ، بد أن يخرج إلب أدنب خرج إلب الحص من أجص عر ل أما    ا، بد أن ي

 و  ا قو  عامل أ ص ال لمم منهم من رجا أن ال مرة ىالحج مدخص    عموم   ا الحديث. مالحص
أخا ىىا عبىىد الىىرحمن أن ي مر ىىا ب ىىد  -عليىىه الاىى،ة والسىى،م-لمىىا أمىىر النبىى   -رضىى  هللا عنهىىا-عائشىىل 

عليىه الاى،ة -ا  ب بها إلب المن يمف ن م ا  ب بها إلب المن يمم والنب    هاف أو قا  ص أعمر ا من مىان محجها
والاحابل ىلهم ينم رونم  حبسهم   ا دليص علب وجوب الخروج إلىب الحىصم  مينم ر منمه  يب  يغادر -والس،م

 م أما بالنسبل للحج  ،.  ا ال مرة
 ،الطـرق  اختالف بحسب أكثر أو أقه أو ،مراحه عشر مكة وبين بينها المواقيت أبعد هي الحهيفة الذو"

 تســميها بئـر واليهـا ،الشــجر  مسـجد يسـمى ومسـجدها ،العقيــ  وادش وتسـمى ،طـرق  عـد  مكــة  لـى منهـا الـإن
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 ،الصـحابة مـن أحـد يقـاتههم لـم الجـن الـإن ،كـذب وهـو بهـا الجـن قاتـه عهيـاً  أن لظنهم" عهي بئر" العامة جهال
 ول حجـراً  بهـا يرمـي أن يسـتحب ول ،مذمة ول البئر لهذا ال يهة ول ،لقتاله الجن يثبت أن من قدراً  أرالع وعهي
 ."غيره

ب يدة  م  ا  و الواقع "   أب د المواقيت"مي ات أ ص المدينلم ي و    م و الحليفل  ن م   ا المي ات ا و 
مىىان إ، الجحفىىل أو ، م ىىد و ىى  عشىىر مراحىىص إ ا ىانىىت ب يىىل المواقيىىت مرحل مجىىدًا ي نىى  أرب مائىىل ىيلىىو عىىن مىىىل

أرب مائىىل ىيلىىوم والمرحلىىل م ىىدر بىىأرب ين  مسىىيأم  بيانهىىام الم اىىود أنهىىا أب ىىد المواقيىىت عشىىر مراحىىص م ىى،ث مراحىىص
أو  "ي ىىو    -رحمىىه هللا م ىىالب-شىىيخ اإلسىى،م  لكىىن م ي نىى  المسىىألل مذىىردة؛ىىىيً،م ومسىىا ل ال اىىر يومىىان قااىىدان

  ى يىىىرة منهىىىا المسىىىم يم الىىى ت  ىىىو أقىىىرب ذريىىى  ياىىىص بىىىين المىىىىانين أو بىىىين  ن الذىىىر  ؛يمجىىىه  ىىى ا "أقىىىص أو أك ىىىر
 ىم منىىب  ملكىن إ ا سىلك ذري ىًا آخىر واعمىراه  ى  ذري ىه جبىص  ى ا المسىم يم أك ىر مىن غيىره؛الن ذمين ىما ي ولىونم 

ذرقىه سىهص زاد عليىه الذريى م وا  ا جىاء المىىان السىهص الى ت يمىىن أن ي مأو مىانًا وعر ، يمىن المش   يه معنه
  شىى رة عليىىه الذريىى  وقاىىرم ولىى ا قىىا  أو أقىىص أو أك ىىرم وىىىان الذريىى  مىى ً، مىىن الريىىال إلىىب ال اىىيم عىىن ذريىى

 ىم نىز  إلىب أن اىار  مإلىب أرب مائىل وسىمينالسىديرت   ىم نىز  عىن ذريى  موعشىرينأو خمسىمائل  مخمسمائل ىيلىو
 مبحسب اخم،ا الذر  ومنها الب يدم  ما ال ريب ، مائل وعشرين أو  ، مائل و ، ينم ىص الذر  ميدت  لك منه

 ن  يىه  "ومسجد ا يسمب مسجد الشىجرة" م إن منها إلب مىل عدة ذر  ومسمب وادت ال  ي م م را بأبيار عل 
علىب ب ىل الروايىاتم أحىرم مىن الىوادتم أحىرم  م-عليه الا،ة والس،م- ناك شجرة الم  أحرم من عند ا النب  

 علب ما سيأم  ىص   ه روايات. ما اسم لت به راحلمهمن المسجدم أحرم حينم
 ىص  و ى ه المسىميل موجىودة  ى  ىمىب  مومىا زالىت مسىمب بأبيىار على  "و يها بئر مسميه ال امل بئىر على "

 لىم الجىن  ىإن مىى ب و ىو مبهىا الجىن قامىص -رضى   هللا م ىالب عنىه وأرضىاه- عليىاً  أن ل ىنهمعلى م ال لمم بأبيىار 
رض  هللا -م إ ا ىان عمر ل ماله الجن ي بت أن من قدراً  أر ع -رض  هللا عنه- وعل  محابلالا من أحد ي املهم
-إ ا قابله الشيذان     ج أو    ذري  منىب عنه إلب ذريى  آخىرم  ىالجن ، شىك أنهىم لىم ي بمىوا ل لى    -عنه

بىص  البئىر لهى ا  ضىيلل و، مل مالىه الجىن ي بىت أن مىن قىدراً  أر ىع وعل م و و الم روا بالشجاعلم -رض  هللا عنه
 ىى  بئىىر مسىىم مص يسىىم ب منهىىا ويموضىىأ منهىىا ىغير ىىا مىىن اآلبىىارم ،  ضىىيلل و، م مىىلم ي نىى  ليسىىت ىبئىىر الناقىىل 

لكىن م ىص  ى ه البئىر إ ا اعم ىد النىاس  يهىا ردة ىغير ا من اآلبارم    مج موليست ىبئر زمزمم ،  ضيلل و، م مل
، مغيبلها مزيللها  ضيلل و م ص   ا ا،عم اد أنها  حمايىل لجنىاب  مم المها م وعل  قامص الجن إلب آخرهم ممرك وا 

ينبغى     هىص ن ىو  ملكن الحاجل قائمل إلب ا،سم اء منها م ىما قذ ت الشجرة؛الموحيدم   ا ا اص مغير م المها
 لمىىاء الىى ين لكىىن  ىى  وقىىت ال اآلن؛و ىىص  ىى  موجىىودة اآلن أو غيىىر موجىىودةف ي هىىر أنهىىا غيىىر موجىىودة  مأن مىىردم

لهىىا شىىأن  نهىىا بجنىىب  بئىىر ن  ؛ووجىىد مىىن يسمشىىف  بىىه موقىىد وجىىد مىىن يمبىىرك مىىن مائهىىا ميسىمون المي ىىات باسىىمها
ومغييىر مىانهىام ن ىم  م م ص   ه ، بد من مغيير م المها مما  عل  للجن بهاوألا  بها ما ألا  من ق مالمي ات

مىانىىه وذمىىس  ىى، بىىد مىىن مغييىىر  ميسىىبب قىىدحًا  ىى  الموحيىىدوجىىوده الحاجىىل داعيىىل إلىىب المىىاءم لكىىن إ ا ىىىان المىىاء 



 

 

 

 

 

 

7  

7 

 7 عالي الشيخ عبد الكريم اخلضري م

،  الناس ، بد لهم من الماءم  مم المه ن م   ام  ن الجها  يف لون  "؛و، يسمحب أن يرم  بها حجر و، غيره"وا 
 يرمون حجىرًا لياىيب جنيىًام علىه أن ياىيب  ميف لون   ا لما اف  نهم ي مدون ب ل  ال ت يزعمون أنه قامص الجن

 والمسألل ىلها ى ب    ى ب. م-رض  هللا عنه- ي مدت ب ل   مجنياً 
 تســمى وكانــت ،معمــور  قديمــة كانــت قر ــة وهــي ،مراحــه ثــال  نحــو مكــة وبــين البينهــا: الجحفــة وأمــا"
 لمـن ميقـات وهـذا ًا،ابغـر  يسـمى الـذش المكـان مـن قبههـا يحرمـون  الناس صار ولهذا خراب؛ اليوم وهي، مهيعة
 الـي يفعهونـه كمـا النبويـة بالمدينـة اجتـازوا  ذا لكـن ؛المغـرب وسائر ومصر الشام كأهه غربالم ناحية من حج
  لـى اإلحـرام أخـروا الـإن ،بالتفـاق لهـم المسـتحب هـو هـذا الـإن ،المدينـة أهـه ميقات من أحرموا ،األوقات هذه

 ."نزاع الفيه الجحفة
ي نى  مائىل وعشىرين ىىيً،م و ى   مراحىصوبينهىا وبىين مىىل نحىو  ى،ث م م هو الجحفل المي ات ال ان ي و  

ىىان ي مر ىا يسىىنها مىنف اليهىودم ولى ا  -عليه الا،ة والسى،م-ي ن  علب وقت النب   مقريل ىانت قديمل م مورة
أن ين ىىص  -عليىىه الاىى،ة والسىى،م-دعىىا النبىى   موالمدينىىل محمىىل موبىىوءة -عليىىه الاىى،ة والسىى،م-لمىىا  ىىاجر النبىى  

 اىىىار النىىىاس إلىىىب الجحفىىىل بىىىأن يسىىىىنها اليهىىىود وىانىىىت عىىىامرة  ىىىم خربىىىت ب ىىىد  لىىىك  حما ىىىا إلىىىب الجحفىىىلم حما ىىىا
  يحرمون من راب .
لكىىن إن اجمىىازوا  ؛و ىى ا مي ىىات لمىىن حىىج مىىن ناحيىىل المغىىرب ىأ ىىص الشىىام وماىىر وسىىائر المغىىرب"ي ىىو   
لكىىن إ ا اجمىىازوا  ؛م و ىى  المسىىألل المىى  قىىدمنا ا ىى ا إ ا اجمىىاز الحىىاج علىىب مي ىىات غيىىر مي امىىه "بالمدينىىل النبويىىل
وعىرا علىب  ماسىمفالوقد شاع   ا و  مو  ا اسمها المدينل النبويلم وأما مسميمها بالمدينل المنورة مبالمدينل النبويل

 -عليه الا،ة والس،م-ألسنل الناس بحيث ، ي را غيره  ، أاص لهم إنما    المدينل النبويل نسبل إلب النب  
أ  ب إلب المدينل خ،  اار علم علب المدينل النبويلم ول ا   ر المدنم إ ا قلتويميز ا   ا ا،سم من بين سائ

  يحىرج عليىه ي ىو الن ناع مى ً،  مميزة ا يه ن  ؛المدينلقا     ه بضاعل  يدلس ب ضهم إ ا أراد أن يبيع بضاعلً 
م  ىى ا تمدينىىل مىىا ىىى بالريىىال  يىىا أخىى    ىىم إ ا اكمشىىف قىىا بىىانم  عىىن غيىىره  ىىإ ا شىىم مدينىىلم و ىىو ممميىىزال نىىاعن 

 قبيام نسأ  هللا ال ا يل.مدليس 
 .........:طالب
 شىك أنهىا  ى  ا اىص ، م ىرا  ى  ،لكىن  ىم ي اىدون أن وجىود ال بىر منىور لهىمم و  ب، شك؛ نور النبوة

 ب، شك. نها جاءت ممأخرةم والمسميل الشرعيل أولب  ؛د السلفهع
 ي وادش العقيقة.الميقات األول يا شيخ، أبيار عهي مو ال :طالب
 ن م ىلها منذ ل واحدة. ((ت المبارك     ا الواد اصِّ ))

 طالب:...........
  ما أدرت وهللا لكن مواريخ المدينل م ىر   ا.
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ىمىىا  مإ ا اجمىىازوا بالمدينىىل النبويىىل "ماىىر والمغىىرب " ي نىى  أ ىىصلكىىن إ ا اجمىىازوا بالمدينىىل النبويىىل"ي ىىو   
إن ىان الحجاج من نجد ، سىيما ال اىيم ومىا وا،ه ب ىد  ممن مي ات أ ص المدينليف لونه      ه ا وقات أحرموا 

هىام لكىن عىن ذريى  المدينىلم  ىإ ا اجمىازوا ب سلوك الذري  الجديد إلب المدينل اار أيسر لهم أن يى  بوا إلىب مىىل
قات أحرموا من مي ات ي ن  أ ص المغرب ومار والشام اجمازوا    المدينل ىما يف لونه      ه ا و  مإ ا اجمازوا
 ى ا "   هي،ء مروا علب   ا المي اتم  ىإن  ى ا  ىو المسىمحبم قولىه )) ن   لهن ولمن مر عليهن((أ ص المدينل 
ىمىا  مخر اإلحرام إلب مي امه ا ال  وقد مر بمي ات شرع  م مبر قبله أنه ، ش ء عليىه" أنه لو أ و المسمحب

لكىىن  ؛ا،سىىمحبابال ىىدر المشىىمرك بىىين ا ئمىىل ا رب ىىل ا،مفىىا م ي نىى  إن  ىى ا  ىىو المسىىمحب لىىه ب ىىو قىىو  مالىىكم  ىى
ومالك ي و  با،سمحبابم ال در المشمرك  و ا،سمحباب با،مفا   نه يجوز له المىأخير  مالوجوبب ال ، ل ي ولون 
 الجمهور علب أنه يلزمهم دم.أن ن  يلزمه ش ء امفاقًام لما عر نا مرد اسمحباب و،امفاقًام أو مج

وبىىين مىىا إ ا  مم و ىرنىىا  ىى ا النىىزاع بىىين اإلمىىام مالىىك وبىىين غيىىرهالجحفىىل  فيىىه نىىزاعإلىىب  ىىإن أخىىر اإلحىىرام 
أحىرم مىن  أحرموا من غيىر مي ىامهم ا اىل م ي نى  رج ىوا إلىب السىيص مى ً،م أحرمىوا مىن قىرن المنىاز م أو النجىدت

ن ىىىان ممىىا  م ب مالىىك دخىىوً، واضىىحاً م  ىىص يلزمىىه أو ، يلزمىىهف  ىى ا ، يىىدخص  ىى  مىى الجحفىىلم ي نىى  مىىن رابىى  وا 
 ي مضيه.

 ..........:طالب
 .وحيامه -عليه الا،ة والس،م-منير بوجوده 

 سمعت بعض المشايخ .... يقول: من زمان وسمعة المدينة المنور  معروالة ولم تنكر. :طالب
  فأت زمان ممن زمان
  ..... ولم تنكر  ل الي هذه األزمنة. :طالب

 زمان السلف أو ممأخرف  ملكن أت زمان
 المدينة النبوية لم يرد تار خ لهمدينة النبوية. :طالب

 -عليىه الاىى،ة والسىى،م-مىا  يهىىا إشىىىا م المدينىل  ىىاجر إليهىا النبىى  لكىن النسىىبل مىا  يهىىا إشىىا م النسىىبل 
 إليهم ما  يه إشىا  ، ي مض  مخاي  و، ش ء. ونسبت

 .........تاب مبين ل يقال أنها نور، احتمال ...... نور، قد جاءكم من   نور وك :طالب
و، ينازع  ى   ى ا أحىدم  مو   حيامه ، إشىا     ىونه نور م   حيامه -عليه الا،ة والس،م- و نور 

عليىىه الاىى،ة -أن ب ىىل المماىىو ل يىىر  أن ال بىر يشىىع نىىورم وأن المدينىىل أنيىىرت ب بىىره لكىن  ىىم يذىىردون المسىىألل 
 ي ن  حسمه مذلوب. م  م ص   ا-والس،م

 التسمية، هي لم تكون معهومة عند السهف والمتأخرون ذكروهـا المشايخ المتأخر ن ذكروا هذه :طالب
.......... 
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ما  يها دليصم ، سىيما إ ا اسماىحبنا أنهىا مسىميل قىد ممىس شى ء مىن جنىاب الموحيىدم وا لفىا  المحمملىل  
 ص   ا ا،حمما   إنه يجمنب   ا اللفم.وا  ا وجد م  من م لها احمما  احيا واحمما  باذص

 .........السبب التسمية يا شيخ :طالب
السىىىبب المسىىىميل لكىىىن إ ا ىىىىان اللفىىىم محىىىممً،  أ ىىىص ال لىىىم ، شىىىك أنهىىىم يواىىىون بمىىىرك م ىىىص  ىىى ا اللفىىىم 

 و  ا يمر ى يرًا    ىمب ال  ائد. مالمحممص
 هه يستفاد من قول عائشة أنار اليها كه شيء؟ :طالب

 ف-عليه الا،ة والس،م-   حيامه ب أنارم ذي
 ..........:طالب
-و، شىك  ى  شىر ه و ضىله  مم النىور م ىرون بوجىوده-عليه الا،ة والسى،م-م   ا م رون بوجوده ، ،

 لكن ا لفا  الم  ميدت أو مخدش جناب الموحيد ، بد من اجمنابها. -عليه الا،ة والس،م
  ذا الميقات يجاوز أن ألحد وليس ،مرحهتين نحو مكة وبين منها دواح كه البين الثالثة المواقيت وأما"

 ."بإحرام  ل العمر  أو الحج أراد
، يجىىوز لىىه أن يمجىىاوز المي ىىات إ ا ىىىان أراد الحىىج أو ال مىىرة إ، بىىإحرامم لىىيس لىىه أن يمجىىاوزم لكىىن إ ا 

، ما يجوزف بنيل الرجىوعم أنىا لى  حاجىل  ى  بلىد وأرجىع إلىب ىى ام أقضى   ى ه الحاجىل  مجاوز بنيل الرجوع يجوز وا 
 .مريدًا للحج أو ال مرة عمداً المي اتم ي ن  مرك اإلحرام من المي ات ب د أن مر به 

 .........:طالب
 ىىم يرجىىع إلىىب المي ىىات  موقىىد أراد الحىىج أو ال مىىرة لي ضىى  حاجمىىه فإيىىهم لكىىن  ىىص يجىىوز أن يمرىىىه عمىىداً 
 ارمكبه لحاجلف   ارمكابهم أو ن و نفسهف ي ن  ارمكب المح ور عمدًام م مد    

 إمىا أن يى با أو يرجىىعم ي نى  ىمىا لىو احمىاج إلىىب ومب ىب المب ىلم والحاجىل مر ىع اإل ىىم  من ىم ارمكبىه لحاجىل
ىما    حل  الش رم لكن لما ىىان الشى ر ، يمىىن إعادمىه م ىين الفديىلم  مارمكاب أت مح ورم الحاجل مر ع اإل م

 علب أن يرجع إلب المي ات. -إن شاء هللا م الب-ا يجوز مع الحاجل لكن   ا ممىن مدارىهم  م ص   
ن ىىان أك ىر أ ىص  مممن أراد الحج أو ال مرة دليص علب أن ال ت ، يريد الحج وال مرة ، يلزمه اإلحىرامم وا 

ه ، بىد وغيىر م أنى مو  ا  و الم ىروا عنىد الحنابلىل مال لم علب أنه يلزمهم إ ا أراد مىل قاد مىل يلزمه أن يحرم
يىىد  علىىب أنىىه ، يلزمىىه إ، إ ا ىىىان  ))ممىىن أراد الحىىج أو ال مىىرة((  -عليىىه الاىى،ة والسىى،م-أن يحىىرمم لكىىن قولىىه 

ن قاد"مريدًا للنسكم ول ا قا  الشيخ ب د  لك     ..."وا 
ن"  ."نزاع الوجوب والي يحرم أن له الينبغي ز ار ل أو تجار ل مكة قصد وا 

م قاىىد ا لغىىرل ، يخلىىو إمىىا أن يىىىون ممكىىررًا أو غيىىر ممكىىررم ي نىى  ن ىىم قاىىد مىىىل لمجىىارة أو لزيىىارة
لكىن  ص  ى ا ، يلزمىه؛م ى  يبيىع  ى  مىىل يوميىًا يلزمىه أن يحىرمف قىالوا ماالممكرر ىالحذاب م ً،م يحذب وي رل 

ير من أ ص ، بد أن يحرمم يدخص مىل محرمًام و  ا قو  ى  مو، يش  عليه يلزمه اإلحرام مإ ا ىان ، يمكرر ى يراً 
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ن"ال لىىم وجوبىىًا عليىىهم ولىى ا قىىا     ىى ا مىىن أجىىص الخىىروج مىىن  "يحىىرم أن لىىه  ينبغىى  زيىىارةل أو مجىىارةل مىىىل قاىىد وا 
 .إ، إ ا أراد الحج أو ال مرة م و   الوجوب نزاعم و، شك أن الحديث  ا ر    ىونه ، يلزمهالخ،ا

 .........:طالب
 اآلن  و دون المي ات يحرم من بيمه.

 .........:طالب
ه دون  ت أنىى  م ىىو  ت نىىه دون المي ىىاتم أنىى ؛الم اىىود أنىىه يحىىرم مىىن منزلىىهىىىانم يحىىرم مىىن منزلىىلم ولىىو 

 ي ن  دون  ت الحليفل وقبص الجحفل. فالحليفل وقبص الجحفل
 تمشي  لى عند .... الي مكة  ذا مشيت مئتين وعشر ن كيهو تجد لوحة مكتوب عهيها محاذا ؟ :طالب

 فو و دون المدينل
  يحرم من منزله. م اللفم يشمله مما الحىمف ا اص أنه دون المي اتم دون  ت الحليفل من م
 واإلالـراد التمتـع: لهـا يقـال التـي وهـي أنـواع ثالثـة بـين مخير الهو الحج أشهر الي الميقات واالى ومن"
ن ،التمتع باسم يخص وهو ،بالحج أهه منها حه الإذا ،بعمر  أهه شاء  ن والقران  أو جميعاً  بهما أحرم شاء وا 
 ،والسـنة الكتـاب الـي التمتـع اسـم الـي داخـه وهـو ،القران وهو ،الطواف قبه الحج عهيها أدخه ثم ،بالعمر  أحرم
ن ،الصحابة وكالم  ."اإلالراد وهو مفرداً  بالحج أحرم شاء وا 

شىر مىن ومن وا ب المي ات    أشهر الحجم وأشهر الحىج شىوا  و ت ال  ىدة وع -رحمه هللا م الب-ي و  
 ت الحجىلم أو  ت الحجىىل ىامىىصم أو إلىىب آخىىر أيىىام المشىىري  علىىب خى،ا بىىين أ ىىص ال لىىمم مىىن وا ىىب المي ىىات  ىى  

ن قلنىا ف  ه ا شهر  هو مخيىر بىين  ، ىل أنىواعم والم اىود بى لك مىن نعشىر  ت الحجىل  إنىه   ي نى  وا  وا ا ىا  وا 
فىرد و، مجمىوعم إ ا ىىان بحيىث يفومىه الوقىوام ، م  إنىه ، يحىرم بحىج م ى  وقىت ، يمىىن  يىه أن يىدرك الوقىوا

أو الرابىع مىن وب   عليه علب مىل عشر مراحصم عشرة أيامم و و    ال الىث  مي ن  نفمرل أنه وا ب  ت الحليفل
لكن إ ا ىان يدرك الوقىوا  ى  آخىره يفىردم إ ا ىىان يىدرك الوقىوا ويىدرك  ؛محرم ب مرة   ة  ت الحجل  ما يمديك

وهللا يمىىدين  أذىىوا   إلىىب قىىرن المنىىاز م ي ىىو  نىى  جىىاء وقىىت ال اىىر مىى ً، أو ال هىىري  ماملىىلقبلىىه أداء عمىىرة ى
 ى، مىانع أن وأمحلص وأذلع إلب عر لم ن و   إ ا ىان يىدرك الوقىوا  ى  وقمىه ا اىل  و ىو النهىار  موأس ب عمرة

 ىل يىدرك ، مىانع  ىم أحىرم بىالحج وخىرج إلىب عر  مضحب مى ً، وذىاا وسى ب وقاىراليمممعم بحيث لو دخص مىل 
أنا   ي و  مأن يمممعم لكن إ ا ىان ، يدرك الوقوا    وقمه ا ال م ي ن  غابت عليه الشمس و و    المي ات

الوقىوا ا اىل  الى ت أسمذيع أ  ب إلب الحرم وأذوا وأس ب وأقار وأ ص بالحج وأخرج إلىب عر ىل ب ىد نهايىل 
ومىىن وا ىىب المي ىىات  ىى  أشىىهر "ن  ىى  ح ىىك المممىىعم ولىى ا ي ىىو   ن ىىو   ،م أنىىت ، بىىد أن مفىىردم ، يسىى ىىو النهىىارم 

حص منها المممعم واإل رادم وال رانم إن شاء أ ص ب مرةم  إ ا   م و   الم  ي ا  لهاالحج  هو مخير بين  ، ل أنواع
ن شىىاء  مأ ىىص بىىالحج و ىىو يخىى  باسىىم المممىىعم ي نىى  المممىىع الخىىا م  ىى  ا،اىىذ،  ال ر ىى  عنىىد أ ىىص ال لىىمم وا 

و ىو ال ىىرانم ي نى  يحىىرم بهمىا جم يىىًام أو  محىرم بهمىا جمي ىىًا أو أحىرم بىىال مرة  ىم أدخىىص عليهىا الحىىج قبىص الذىىوااأ
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ضىي  وقىتم ي نى  ل ىارل ىحىيل مى ً،م أو  ميحرم ب مرة  م يدخص عليها الحجم يدخص عليها الحج قبص الذىواا
اسىم المممىعم ا،سىم ال ىام للمممىعم المممىع ي نى   إنه يدخص الحج علب ال مرة وياير قارنًام و و ال ران و و داخىص ب

الموسىع بمىرك أحىىد السىفرينم و ى ا شىىامص للمممىع وال ىىرانم ا،سىم اللغىوت يشىىمصم لكىن ا،سىم ال ر ىى  الخىا  يخىى  
 م يهص بالحج من عامهم   ا المممع الخا م والمممع ال ام يشمص المممع الخىا   مالمممع بمن يأم  بال مرة ىاملل

 موأحىىرم مممم ىىاً  مأحىىرم قارنىىاً  -عليىىه الاىى،ة والسىى،م-بىىأن النبىى    لىى ا يلىىزم ىىىص منهمىىا الىىدمم وقىىد قيىىصمىىع ال ىىرانم و 
 ى  حجىل الىوداع وىلهىا اىحيحلم  مىن  -عليىه الاى،ة والسى،م-جىاءت  ى ه ا واىاا  ى  إحرامىه وأحرم مفردًام 

-قارنىًام ، شىك أنىه  ىو المذىاب  لف لىه   مممم ًا أراد المممع ال ام باسمه ال ام الى ت يشىمص ال ىرانم ومىن قىا   قا 
  قىد جىاء مىا يىد  علىب أنىه أحىرم مفىردًام  ىم قيىص لىه ممفردًا ن ىر إلىب أو  ا مىر  ومن قا  -عليه الا،ة والس،م

مكىىون حجىىل  ىىى  عمىىرةم أو حجىىل وعمىىرةم  اىىىار قارنىىًام أو أنىىه ن ىىر إلىىىب وقىىص   اىىل   ىى   ىى ا الىىوادت المبىىىاركم
عليىىه -حىىج مفىىردًا ن ىىر إلىىب الاىىورةم اىىورة حجىىه  -عليىىه الاىى،ة والسىى،م-نبىى  أن ال  الاىىورةم ن ىىر مىىن قىىا 

 ، يخملف بش ء عن اورة المفرد. وال ارن    اورة حجل م-الا،ة والس،م
 القهب من التمتع  لى اإلالراد؟ :طالب

 ن  ى ا  ؛ لىك أراد... مىن ا دنىب إلىب ا علىب ، أحرم ب مرةم  م ب دال لب من المممع إلب اإل رادم ي ن  
أن قلىب   يريد الفرار من الهدتم لكن أحيانًا قد يفر من المممع إلب ال مرة   ةم ويرجع إلب أ لهم م ص  ى ا إ ا قلنىا

 ما ا عن قلب المممع إلب ال مرة   ةف ي ن  شخ  جاء ليحج ممم ًا لما  ماإلحرام من المممع إلب اإل راد ، يجوز
ة لمىا محلىص ولىبس ال يىاب ب ىد ال مىر  منيمىه ممىا لىم يلىزم بىه أنىه يحىج مىن عامىهو ى  جاء إلب المي ات أحرم بال مرة 

ومىا ب ىد أحرمىت بىالحج مىا الى ت  مأديىت ال مىرة  وهللا مىا ب ىد خبر بخبر يلزمه رجوعهم يلزم رجوعه بسببهم ي ىو أ  
  ا إن ىان  مم ومحلص ومشبيلزمن ف  ص يلزم بالحج أو ، يلزمف  و ما نذ  بش ء  و جاء واعممر عمرة ىاملل

ولىم يىدخص اآلن  ملكىن إ ا ىىان قاىده اىحيا   ، يجىوز؛ن ىو  مالمخل  من الحىج  ي اقىب بن ىيل قاىدهقاده 
ال ت يمن ه من الرجىوع ، سىيما إ ا ىىان  ما يذأ زوجمه بين النسىينم  مويف ص جميع ما يف له الممحلص م   الحج
 مذوعًا.

عـن الحـج، كـان بعـض الحمـالت حـاجز ن عهـى يـوم  هذا حصه قبه العام، يعني تـأخر اإلعـالن :طالب
سبعة الي الهيه صار يـوم ثمانيـة الـي الهيـه ووصـهوا صـباح عرالـة الـذهبوا مباشـر   لـى عرالـة أكثـرهم كـان طبعـًا 

 محرم بنية التمتع...
 ما واص إ، ممأخر.إيش لون 

طبعـًا الشـباب وصـهوا يـوم عرالـة الصـباح، أصـاًل الحجـر كـان يـوم سـبعة وتـأخر اإلعـالن، تقـدم  :طالب
الصارت رحهتهم يوم ثمانية الي الهيه، هي األصه كانت سبعة الي الهيه الصارت ثمانية الي الهيـه وصـهوا صـباح 

 عرالة.
، ب ده واأحرم ف  موالكن ممب أحرم   م أحرموا ب د اإلع،ن. فقبص اإلع،ن وا 
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 أكثرهم أحرم عهى أساس أنه يتمتع. :طالب
، ما يمديه.  ه نيمه    بلدهم لكن ل ممن بلده  ما واص المي ات ي را  و يمديه وا 
 ...هم أكثرهم أحرموا عهى أنه متمتع ثم وصهوا :طالب

 ممىنفيلكن ما ي را أنه ما 
....الحمهــة .... قــالوا مــا يمــدش نــروح منــى ثــم نــذهب  لــى عرالــة ثــم عمــر  .... ثــم عرالــة ثــم  :طالــب

 الحج.... وهذه كثير صار.
قهريل م ص الحيل  من ا علب إلب ا دنب ، يجيزه أ ص ال لمم إ، لحاجل لكن ال دو الجهصم  سببها  ه 
ضىا  عليىه المممع إلب ال ران بسبب الحيل ، إشىا م لكن شخ  أحىرم ب مىرة ، بىد أن يىأم  بهىام م ً،م ي ن  

م ويلىىزمهم ح ي ىىل ا مىىر قىىارنيناىىاروا  ىى   موحينئىى  ، ينىىوت اإل ىىرادالوقىىت يىىدخص عليىىه الحىىج  ياىىير قىىارن......م 
، ،ف مىىا مىىر ل خىى،  يىىدخص عليهىىا الحىىج مىىا دام  الىىدم؛  نىىه مىىا ي ىىرا ال مىىرةم  ىىم اآلن ر ضىىوا ال مىىرة اىىا وا 

 ال را   ا  يايرون قارنين  يلزمهم الدم.
ي ن  مسألل الدم م،زمل لهمم لكن  ص يضمن الىدم مىن غىر م ىاىاحب الحملىل مى ً،م  ىص يلزمىه الىدم أو 

 اج إلب ن ر.، يلزمهف المسألل محم
 .............ق ية الخطوط السعودية :طالب

 اآلن ما يمديىم م ممرون.  لكن  و ال ت يوجههم ي و 
 .........:طالب

 مىمىىن جاء ىىا الحىيل و، مىىممىن مىىن ذىىواا ال مىىرة إ، ب ىىد  ىىوات الحىىجواضىىحل  مهمعلىب ىىىص حىىا  مسىىأل
 حينئ  مدخص الحج علب ال مرة  ماير قارنلم و ي،ء م لها.

 الهي ما أهدى قهبها  لى  الراد. :البط
ن و قىارن ىم م ودخلىت  ى  الحىج إلىب يىوم ال يامىلم إ ًا  م، ما ين لبم اإلحرام ما يىر لم ال مىرة  ابمىل عنىد

 يلزمهم الهدت.
 يهدش ولو بعد سنة. :طالب
 .ما زا   ممه    ينولو ب د ن مم
 ..........:طالب

ن  أ ص ال لم ي ولون  نا المرويل خ،  مىا ياىا مممىع ، إ ا ىان يمىنهم الوقوا    وقمه ا ال م ي 
بد أن يحرم بالحجم من أ ص ال لم من ي و    ام ومنهم من يذل  و، يحدد بوقتم المهم اإلمىان الوقوا لكىن ، 

 بد من م ييده بوقمه ا ال م  نه الوقوا بالليص ليس بوقت أال  للوقوا.
ة عنــدما حــج أبــو بكــر الــي الســنة التاســعة هــه يعرالــون التمتــع أحســن    ليــك األنســاك الثالثــ :طالــب
 والقران واإلالراد؟



 

 

 

 

 

 

13  

13 

 13 عالي الشيخ عبد الكريم اخلضري م

 -عليىه الاى،ة والسى،م-،م ول لك أحرموا بالحج  أمر م النب   -عليه الا،ة والس،م-قبص حجل النب  
  علىب أن  ىدال       ا الىوادت المبىاركم   أحرم  م قيص له -عليه الا،ة والس،م-والنب   ميج لو ا عمرةأن 

ااىىنع  ىى  ))    يىىص لىه ماإلشىىا  مىىا اسىم رم لكىىن يشىىص علىىب  ى ا  ىى  حىىديث مىن أحىىرم بالجبىل ممضىىمخًا بالذيىب
 ىى ا قبىىص الحىىج بسىىنينم يىىد  علىىب أن الم ىىالم الكبىىر  للحىىج واضىىحلم وحىىج  ((عمرمىىك مىىا ىنىىت اىىان ًا  ىى  حجىىك

اعم ولمىىا رآه جبيىىر بىىن مذ ىىم واقىىف مىىع قبىىص الهجىىرة وب ىىد الهجىىرة قبىىص حجىىل الىىود -عليىىه الاىى،ة والسىى،م-النبىى  
 و      الاحيا. م  ه قبص حجل الوداع! الناس ب ر ل اسمغرب من الحم  ويخرج إلب الحص

  ..."الالتحقي  الي ذلك أنه يتنوع باختالفالي األال ه من ذلك،  :الصه"
 ي ن  من ا نواع ال ، ل.  اص    ا  ضص من  لك

 أو أخرى  سفر  ولهحج لهعمر ، سفر  يساالر كان الإن ،الحاج حال باختالف يتنوع أنه ذلك الي التحقي ال"
 ."ةاألربع األئمة باتفاق أال ه له اإلالراد الهذا يحج حتى بها ويقيم ويعتمر الحج أشهر قبه مكة  لى يساالر

مىىا ا  ضىىص  ىى  ح ىى ف رجىىع إلىىب أ لىىهم     اعممىىر  ىى  رمضىىان  ىىم رجىىع إلىىب أ لىىه  ىىأراد الحىىج ي ىىو شىىخ
 ى  رمضىان -ىان يسا ر سفرة لل مرة والحج سفرة أخر م أو يسىا ر إلىب مىىل قبىص أشىهر الحىج   إن"الشيخ ي و   

ي ن  أراد أن يحج من اعممر     "وي ممر وي يم بها حمب يحج  ه ا اإل راد له أ ضص بامفا  ا ئمل ا رب ل -م ،ً 
 مممع أ ضص    ح هف ال  أو ن و  ماإل راد أ ضص    ح ه بامفا  ا ئمل ا رب ل  رمضانم  ص ن و 

  ذا رجع  لى أههه التمتع. :طالب
 ي ن  ى،م شيخ اإلس،م يحمص علب اورة واحدة.

 اعتمر الي أشهر الحج ورجع  لى أههه. :طالب
  أنىا لىن أحىج إ، مىرة المسىألل  ى  شىخ  ي ىو فمىرل ، حمب   ام   ا ما ي مبر ممممعم شيخ اإلس،م ي

 ما ىونه يأم  بال مرة بسفرة والحج  ى  سىفرة  ى ا أ ضىص بامفىا  ا ئمىل ا رب ىلأعممر إ، مرة واحدةم   واحدة ولن 
 ىم ميسىر لىه أن ي ممىىر ويحىج م ىًا  ىى ا ، شىك أنىه أ ضىص لىىهم ويىىون قىو  ال لمىىاء  ملكىن إ ا اعممىر بسىفرة مسىىم لل

ك مىن الحىىج  ن اإلك ىار مىن النسى ب ضىهمم ومفضىيص اإل ىراد عنىد ب ضىىهم؛مذىرد  ى  مفضىيص المممىع وال ىران عنىىد 
جىاء  ى ا  ((وال مىرة إلىب ال مىرة)) ))مىاب وا بىين الحىج وال مىرة ((وال مرة ، شىك أنىه أ ضىصم وجىاء ا مىر بالمماب ىل 

،م   ا شخ  ي و   أنىا لىن أعممىر  فاإل راد أ ضص لك م، م ممر أنت اعممرت    رمضان   ىيف ي ا  له مىله
و ى ا أ ضىص  ى   ممر  ى  وقىت مم ىدم  ىم ب ىد  لىك مىأم  بىاإل رادغير عمرة اإلس،م وحجل اإلس،مم ن و   ن م م م

 ح ك من أن مجم هما بسفرة واحدة. 
ذا ،مكـروه بـه مسـنوناً  ليس أشهره قبه بالحج واإلحرام"  اليـه بحـج أو بعمـر  محرمـاً  يصـير الهـه العهـه وا 

 .."س..النا غالب يفعهه ما العه  ذا وأما ،نزاع
وما دام حج ب ل  ممن باب ا،حمياطم ي ن  ب ل الناس ي و   اً مسنون ليس أشهره قبص بالحج اإلحرام 

وب ضهم من الكو ل م ً، مم دين أو مم دمين     لىك علىب  مالاحابل أو أحرم ب ل الاحابل من بيت الم دس
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م ي ن   بت عن ب ل الاحابل أنهم أحرموا  دم المي ات الزمان  قياسًا عليهالمي ات المىان م  ، مانع من أن يم
 -عليىه الاى،ة والسى،م-بص المي اتم منهم من أحرم من بيت الم دسم ومنهم من أحرم من البارة م ً، والنب  ق

ووقىىىت مزدلفىىىل  موقىىىت المواقيىىىت بأ لهىىىا   ىىىص الجهىىىات ولمىىىن أمىىىب علىىىيهنم  ىىى، مم ىىىد م ىمىىىا وقىىىت عر ىىىل للوقىىىوا
و،  ىى   ميجىىوز م ديىىهم ،  ىى  الزمىىان ، مو ىىى ام  ىى ا ا اىىص أن ، يم ىىد  مىىا حىىددم ا مىىر محىىدد شىىرعاً  مللمبيىىت

؛  نىه  ىو  د  علب أن  يه س لم ويب ب أن اإلحىرام مىن المي ىات أ ضىص مالمىانم لكن الاحابل حاص منهم   ا
أحىىرم مىىن المي ىىات مىىا أحىىرم مىىن بيمىىه لن ىىو   -عليىىه الاىى،ة والسىى،م-و  لىىه  مالشىىرع  والمي ىىات الشىىرع  المحديىىد
  .أ ضص

الزمىىان   هىى ا جمىىع مىىن أ ىىص ال لىىم ، ياىىححون النسىىكم إ ا أحىىرم مىىن الحىىج  ىى  وأمىىا بالنسىىبل للمي ىىات 
مىا دام الاىحابل  ف، ياىام ومىنهم مىن ي ىو   مىا المىانع مىما لىو أحىرم باى،ة ال هىر قبىص الىزوا  مرمضان م ،ً 

 مو، مذلىوب مبمسمحبأحرموا قبص المي ات المىان  إ ًا يجوز اإلحرام قبص المي ات الزمان م و، شك أن   ا ليس 
{  -جص وع،-ولو قيص ب دم احل اإلحرام قبص مي امهم ول لك قا  هللا   [( سىورة الب ىرة197)]}اْلَحـجُّ َأْشـُهرم مَّْعُهوَمـاتم

و  لىىه  م ىى ا أسىىلوب حاىىرتم   لىىب ىىىص حىىا  اإلحىىرام بالمي ىىات قبىىص مىانىىه مىىىروه وخىى،ا ا ولىىب )الحىىج أشىىهر(
 ولو أبذص الحج بسببه لما ب د. م، يجوز مالزمان  ب ل الاحابل لكن اإلحرام قبص المي ات

 موالمي ىات عشىرة ىيلىو مويريىد أن يحىج مي نى  الى ت يسىىن المدينىل مبالنسبل لإلحرام قبص المي ىات المىىان 
الذائرة ا ب إن  أغير وأبد  وألبس ا ب عليهم   أو م ً، مذار الريال ي و  مأمن ف وألبس    بيم   ي و 

   المذار لكنه ، ينوت حمب يحا ت المي اتم ب ل من ي دم إلب المدينل يحرم من مسجده  م يلبس    بيمه أو 
 نىون أن الزيىارة  ن ب ىل ال امىل وب ىل الجهىا  ي ؛يدخص المسجد النبوت بإحرامهم و  ا يوقع    إشىىا  وحىرج

 ا يوقىىع  ىى  حىىرجم  ن  ن  ىى ؛م  م ىىص  ىى ا ينبغىى  أن يمنىىعم  ىى، يىىدخص المسىىجد محرمىىًام يمنىىعمحمىىاج إلىىب إحىىرام
 ىىي ن أن الزيىىارة ، بىىد لهىىا مىىن إحىىرام  م، سىىيما مىىن عنىىده شىىوب بدعىىل مالمسىىألل مسىىألل ال لىىوب مشىىرئبل لم ىىص  ىى ا
 ىزيارة البيتم  م ص   ا ينبغ  أن يمنع.

 الـي مكة ويقدم ،واحد  سفر  الي والحج العمر  بين يجمع أن وهو ،الناس غالب يفعهه ما العه  ذا وأما"
 ."له أال ه الالقران الهدش ساق  ن الهذا ،الحجة ذش من وعشر القعد  وذو شوال وهن ،حجال أشهر

 لىىك ىمىىا ممنىىب  مولىىو، سىىو  الهىىدت لكىىان مممم ىىاً  مسىىا  الهىىدت -عليىىه الاىى،ة والسىى،م-ىمىىا   ىىص النبىى  
 مممنب   ا (ما س ت الهدت ولج لمها عمرة())لو اسم بلت من أمرت ما اسمدبرت   -عليه الا،ة والس،م-النب  

عليىىه الاىى،ة -ىمىىا   ىىص النبىى   م ىىم مىىن سىىا  الهىىدت ا  ضىىص  ىى  ح ىىه ال ىىران موأمىىر الاىىحابل أن يج لو ىىا عمىىرة
 م لكن  ص يسمذيع أن يمممعف من سا  الهدت  ص يسمذيع أن يمممعف-والس،م

 .........:طالب
    ح ه المممع. يممنعو، يبلغون محله إ، يوم ال يدم   ا ن م 
 ........:طالب
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، بد أن يخص بىالمممعم  ىو  ى  ح ي مىه قىارن مىا أحىرم مىرمينم ي نى  سىواًء قلنىا  ى ا أو  ى ام حمىب لىو قلنىا 
، مىا يجىوزف علىب قىو   مىن م ً، بجواز  دت  با الهدت قبص وقمهم ي ممر وي با الهىدت  ىم يحىرم بىالحج يجىوز وا 

   اعىدةب ىًا للأ ىص ال لىم مب ىل و  م ىروا عنىد يجيز  با الهدت قبص وقمه نحىر الهىدت قبىص وقمىهم و ى ه مسىألل قى
المممىىعم نيىىل  مىىع( سىىبب الوجىىوب اإلحىىرام بىىال مرة إ ا ىىىان لل بىىادة سىىبب وجىىوب ووقىىت وجىىوب جىىاز   لهىىا بينهمىىا)

وقد  مىما  و م لوم وم رر م، ي با الهدت إ،    وقت ا ضحيل و و قو  مرجو مالم اود أن علب   ا ال و  
   و  اليسر    جواز نحر الهدت قبص يوم النحر( ىماب من أرب ىين سىنل مذبىوعم رد عليىهألف      ا رسائص )ال

)إيضىىىا  مىىىا مو مىىىه اىىىاحب اليسىىىر  ىىى  يسىىىره مىىىن مجىىىويزه نحىىىر الهىىىدت قبىىىص وقىىىت نحىىىره( ىمىىىب م رو ىىىل ممداولىىىلم 
 الم اود أن ال و  بجواز نحر الهدت قبص وقمه قو  مرجو .

 أولى.اإلحرام قبه الميقات قيه بمنعه  :طالب
 ...إيه لكن   له الاحابلم لو،   ص الاحابل.

هي مشكهة يا شيخ الي بعض المسائه يقال بالتحر م والمنع مع أن بعض الصحابة العهها، مثه  :طالب
 األخذ.....

 .ن عمرة من بيت الم دس م د  ى اجاء أن ما يد  علب أ،م ،م 
 طالب: صحيح.

مىن المي ىات  الم دس ويحىرممأويلهم ي ن  عمرة منشأ من بيت عند أ ص ال لمم لكن اخملفوا     حسنم إيه
 ى  م ىص  ى ا م ىص  ى ا يوقىع  م  ىدس ا،حممىا  واقىعيحمص عليها الحديثم ولو  هم أحد أنىه يحىرم بهىا مىن بيىت الم

 .اإلشىا 
 الحج أشهر معهومات، هه هو وقت أداء أعمال الحج أو وقت الدخول الي الحج؟ :طالب

 ا داء. و الدخو  
 تنتهي بعشر ذو الحجة األعمال. :بطال

 .، بد أن ي يد باإلمىان و و الوقوا  إحنا قلنا
 طالب: أعمال ذش الحجة.

 م المشري .ايأمنمه  بنهايل  لالحج  ت ا عما م ب يل أعما  
 يعني يقال شوال وذو القعد  وثال  عشر . :طالب

و م ال ، ىل إلىب عشىر   منهم من ي و  لكن قا  به أحدف  و قو  علب ىص حا  لكن ا ئمل علب خ، هم
 ى و  مالك. مه إلب آخر  ت الحجلومنهم من ير  أن م ت الحجل

 ن ف علب   ا ..


