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السادس الجزء
بالمعروف المر ـ الحج

الجهاد
) والعمرة الحج صفة ( باب

) الميزان تحت من : والفضل قوله  ـ1296(
عن رووه شيء حسب على وهذا ، الصحاب كلما في الفضل هذا

ذلك أن برهان إلى يحتاج . ولكن المذهب من أنه ،ورأوا أحمد
ًا أذكر ول أفضل كافية إليها المشار الحاديث ، ذلك على برهان

. البطحاء من إل أحرموا ما واضحة
ًا حج  والنبي)1(مكة" من مكة أهل " حتى عباس ابن وحديث قارن

. البطحاء من إل أهلوا ما أنهم ذكروا الصحابة أكثر وهم والخآرون
(تقرير)

) مكة من ل منها جده في مسكنه إلى رجع من احراما  ـ1297(
المعظم الملك الجللة صاحب حضرة إلى إبراهيم بن محمد من

الله أيده  العزيز عبد بن سعود
:ـ وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم السلما

جدة من يكون أن لبد بالحج إحرامكم خآصوص من الله حفظكم ثم
واخآوياكم خآدامكم كافة على ينبه من تفهمون الله أيدكم وكذلك ،

من الماضي العاما في بعضهم من وقع ما منهم يقع ل حتى بذلك
يلزمه منهم مكة من بالحج أحرما من فإن ، مكة من بالحج الحراما

ّوتّ لنه ، دما ًا ف سار الذي منزله وهو مكانه من إحرامه وهو واجب
يتولى . والله الحج إلى الذهاب السير هذا من قصده وأصل ، منه

) . هـ6/12/1375 في ما ـ .    ( ص بتوفيقه جللتكم
) ينبغي ل ومزدلفة وعرفة منى في الجماعاتّ تفريق  ـ1298(

ًا الماما مع : ويصلي قوله .  استحباب
ً ًا ثم) 2 (.." الرجل " صلة الحاديث في لما ، أكبر جمع لنه أول أيض

ًا يعدما ل المأموما فإن ، فائدة زيادة من يخلو ل ، الماما من خآير
. نائبه أو الماما من يستفيد أن فإما

ينبغي إنما ، ينبغي ما هذا وحدها) 3(خآبرة كل الذي التفريق هذا ثم
يحصل لم وإن ، متسع مكان وجد إذا ممكن عدد أكبر يصلي أن

.   (تقرير) جائز فالتفرق
)  نائبه أو ، الماما : ويخطب قوله  ـ1299(

 عليه متفق )(1
. الجماعة صلة في . وتقدما درجة وعشرين بسبع الفذ صلة على تفضل )(2
. التيمم باب في بالخبرة المراد وتقدما )(3
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نائب أو ، هنا الصلة في نائبه أو ، الحج في استنابه الذي يخطب
ًا يستنيب الحج أو الماما استناب ذا وإ ، الحاجة حسب على عنه نائب
ًا فليكن نائبه .   (تقرير) عالم

عرفة من القريبون ، تزول حين من بعرفة الجمع  ـ1300(
) يترخآصون

أو الصيف في كان سواء ، الشمس تزول حين من بعرفة الجمع
فيه لن ، هذا في البراد يشرع ول ، أول ، الحر شديد ، الشتاء
، الحج لعمال متصدين جاءوا الناس ولن ، المشهورة السنة

. منها والبعيدين مكة نواحي وأهل مكة أهل يجمع والوقوف
الثاني . والقول الصحاب عند يترخآصون ل عرفة من القريبين لكن
: أصلين أحد على جار وهذا ، الصحيح وهو ، والقصر الجمع لهم أن
أو ، الخآر السفار حكم غير  المناسك سفر حكم : إن يقال أن إما

فيها يثبت لم القصر مسافة أن الشيخ اخآتيار وهو آخآر أصل على
.   (تقرير) تحديد

) الوقوف حالة في الفضل  ـ1301(
ًا يقف : أن قوله . راكب
ًا كونه وسلم عليه الله صلى الرسول ، الرض من له أسهل راكب

أصل فهذا ، رواحلهم على راكبين وقفوا الوداع حجة في وأصحابه
. كاف وحدة

هي التي الحال الفضل أن كذلك القيم وابن السلما شيخ قرر وقد
. للحاج مناسبة

إن و ، الفضل فهو حقه في وأتم به أرفق سيارة على كان إن الن
فالحالة ، أفضل الخيمة في فنزوله به أرفق الخيمة في نزوله كان
الدعاء كمال ومن القلب حضور من له يحتاج ما عليه توفر التي

. المراد هي والذكر
. آخآر فشيء المكان حيث من أما
حال من ينتقل أن من مانع ل به الرفق ماهو يفعل أنه تقدما ما ثم

ول المور هذه من شيء من منع ذلك في ليس ، حال إلى
. فيها مرجوحية

الستقرار أن إل ، فيه يقف وسلم عليه الله صلى النبي محل نعم
. الموقف لمصلحة داع يدع لم إذا أولى

ًا دعاؤه يكون وأن ، جابر لحديث النفراد له ينبغي ثم لن ، سر
. الرفع فيه جاء ول ، أفضل وهو السرار الدعاء في الصل

(تقرير)
) إليه الصعود وتسهيل الرحمة جبل صعود  ـ1302(

. الرحمة جبل صعود يشرع : ول قوله
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الخرافيين على مايروج أكثر وهذا ، ويصعدونه يعظمونه الجهال
. عليهم يروج ل التوحيد أهل ونحوها، والشجار الحجار تعظيم أهل

(تقرير)
) الموضوع في فتوى  ـ1303(

أمير   الملكي السمو صاحب حضرة إلى إبراهيم بن محمد من
الله سلمه   المكرمة مكة منطقة
:ـ .وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم السلما

وتاريخ ل  ـ2  ـ740 رقم خآطابكم على اطلعنا جرى فقد
أوصت العليا الحج لجنة أن ذكركم بخصوص هـ9/2/1386

جبل في الدرج من منافذ عدة عمل مشروعية عن باستفتائنا
ًا الرحمة ما آخآر . إلى عرفة يوما فيه الحاصل الشديد للزحاما تخفيف
.  ذكرتم
خآصوصية اعتقاد نتيجة الجبل إلى الصعود أن سموكم ونفيد

ول وسلم عليه الله صلى الله رسول عن ينقل لم إذ ، بدعة شرعية
صعد أنه الصالح المة سلف من أحد عن ول الصحابة من أحد عن

ًا عرفة يوما الجبل الله صلى الله رسول موقف كان وقد ، تقرب
عليه الله صلى وقال ، الصخراتّ عند  الجبل أسفل وسلم عليه

 .)4(موقف" كلها وعرفة هاهنا :" وقفت وسلم
هذه إقرار معناه إليه الصعود لتسهيل العمل أن سموكم يخفى ول

ًا منكر وهذا ، أدائها على والمساعدة ، أمرها وتسهيل ، البدعة أيض
التوفيق . وبالله هر ظا وعكسه ، كفاعله الخير على الدال إذ ،

هـ) .24/7/1386  في2038/1 ف .   (ص عليكم والسلما
) ركن بعرفة الوقوف  ـ1304(

الله سلمه       عسكر بن علي المكرما إلى إبراهيم بن محمد من
:ـ وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم السلما

جماعة أن عن ذكرته ما بخصوص استفتائك على اطلعنا جرى فقد
مزدلفة جهة إلى نمرة مسجد أماما عرفة يوما وقفوا الحجاج من
، الحج فريضة يؤدي من فيهم أن وتذكر ، عرفة يوما انتهاء إلى

. يلزمهم عما وتسأل ، غيره عن بالنيابة يحج من وفيهم
من وأن ، الحج أركان أحد بعرفة الوقوف أن يخفى ل والجواب

:" وسلم عليه الله صلى لقوله ، الحج فاته بعرفة الوقوف فاته
من فيه وقف التي الموقف من ذكرته أنما شك ول) 5(عرفة" الحج

منهم له يتيسر لم فمن ، عرفة من ليس حجهم صحة عن سألت
حجه إعادة يلزمه ف النحر  ليلة أو عرفة يوما بقية عرفة دخآل أن
ًا كان أو ، الحج فريضة يؤدي كان إن . أما الحج في غيره عن نائب

. مسلم أخآرجه )(4
. الخمسة أخآرجه )(5
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إلى أو داخآلها السوق إلى ذهب بأن عرفة دخآول له تيسر من
ذكرتّ الذي مكانه إلى رجع ثم عرفة أراضي من غيره أو الجبل
. وبالله الغروب قبل منها لنصرافه دما ويلزمه ، صحيح حجه فهذا

. . والسلما التوفيق
هـ)4/6/1386  في1  ـ1532 ف ـ ( ص  السعودية الديار مفتي

) بالجهل يسقط ل  ـ1305(
ل أو ، جاهلين ، حجهم يصح فل عرفة دون يقفون الحجاج من كثير

على ويشتبه الناس منازل حد وجدوا حيث ينزلون الناس . ولكن
.  (تقرير)) 6( مزدلفة حدود أو عرفة على التي الحدود بعضهم

) الغروب قبل الدفع  ـ1306(
اتضحت لما رجعوا ولكن ، هذا في سهلوا الخآوان بعض كان قد

. والبيان ، العلم أهل جماهير وقول السنة لهم
ولكن ، الغروب قبل الدفع جواز يرى من عروة بحديث نزع وقد
ًا ليس فإنه ، واضح غلط هذا مقيد إطلق فيه إنما ، المسألة في نص

.   (تقرير) الخآر بالحاديث مخصوص عموما أو ،
) دما وعليه  ـ1307(

: نصه هذا بسؤال نمي أبا المحسن عبد بن العزيز عبد تقدما
ٍر عن ترشدونا أن منكم نرجو رفقاؤه وأجبروه ، الزمان هذا حّج نف

قبل الطريق في يتقدموا أن شأن من عرفة من معهم يرتحل أن
بخمس الشمس غروب قبل عرفة حدود من خآرجوا وقد ، الزحاما
والعارف الجاهل بين وهل ، حجه في عليه يكون . فماذا دقائق
. مأجورين . أفتونا نجد إلى وصل وقد حقه في يكون وماذا ، فرق

غروب قبل عرفة من خآرجوا . الذين لله : الحمد والجواب
المساكين على تفرق مكة في شاة ذبح منهم الغني يلزما الشمس

الجاهل بين فرق . ول أياما عشرة صياما فيلزمه الفقير . أما هناك
مكة في به يثق من فيوكل نجد إلى وصل قد كان . وإذا والعارف

الفقير . أمله الموفق . والله المساكين على ويفرقها الشاة يذبح
نبينا على الله . وصلى الشيخ آل إبراهيم بن محمد الله عفو إلى

. وسلم وصحبه وآله محمد
هـ) 25/12/1377  في1  ـ42  ـ149 ف ـ (الختم)  ( ص

مزدلفة من الدفع ،وكذلك للجنود عرفة من النصراف  ـ1308(
بمنى) المبيت وتركهم

الجمراتّ رمي في بكاملها نقلت . وقد المناسك تحذير رسالة في ويأتي )(6
.

ًا ويأتي ًا بعرفة الوقوف عن التأخآر حكم الباب هذا آخآر في أيض ًا نهار عمد
. الحج واجباتّ في
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أمير   الملكي السمو صاحب حضرة إلى إبراهيم بن محمد من
المحترما المكرمة مكة منطقة
: وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم السلما
ًا بتنظيم يقومون الذين الجنود حج عن سموكم سؤال على فجواب
أأفيد المن وحفظ الحج في السير المذكورين يلزما ل أنه سموكم . 

. ولو الحج يلزمه المشاعر إلى ذهب من كل ليس إذ ، يحجوا أن
ًا كانا الحج يلزمهم ل بأنه لهم البيان بعد خآيروا حج . ومن حسن
فل وظيفته بمقتضى الغروب قبل عرفة من وانصرف حينئذ منهم

ًا يجد لم ومن ، فقط دما يلزمه وإنما ، ذلك في عليه إثم صاما دم
تلك في عرفة إلى منهم عاد ومن ، الحج من فراغه بعد أياما عشرة
قبل مزدلفة من دفعهم المصلحة اقتضيت . وإذا عليه دما فل الليلة
المصلحة دعت إذا وكذلك ، ذلك في عليهم إثم فل الليل نصف
ًا . ( يحفظكم . والله كذلك يأثمون فل بمنى المبيت تركهم إلى أيض
) .4336 ما ـ ص

) . بهم وانصرف السيارة راعي قهرهم : إذا س  ـ1309(
.   (تقرير) لهم ويغرمه ، دما عليهم ـ ج
)  مزدلفة من الدفع  ـ1310(

عدما حيث من هيئته وفي سيره في واطمئنان وركود بسكينة
يخشى كشيء الحاجة وعند ، إليه حاجة ل واضطراب النزعاج

) .   ( تقرير آخآر فشيء فواته
) مزدلفة تقسيم  ـ1311(

الله عبد الستاذ  العاصمة أمين سعادة إلى إبراهيم بن محمد من
 المحترما     عريف
: وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم السلما
إلى بالنسبة مزدلفة تقسيم من قطان صالح الشيخ ارتآه ما بشأن

نصف بعد ينصرفون والذين الفجر إلى بها يبيتون الذين الحجاج
.  الليل
ًا نجده فلم ، ذكره ما تأملنا وقد ، وغيرها الشرعية الناحية من وجيه
وإيقافهم ضبطهم يصعب عرفة من انصرافهم عند الناس لن

سينصرف أو الفجر إلى بمزدلفة يبيت أن يريد من عن لسؤالهم
. الليل منتصف بعد منها

ًا نصف بعد ينصرفوا أن الفجر إلى سيبيتون للذين يطرى فقد وأيض
ًا وبالعكس ، الليل يحل ول ، إليها سبق لمن المناسك فهذه . وأيض
لم أحد لنتظار منه يمنع أن مزدلفة من محل إلى سبق من منع
. المذكور رأيه على يعول أن ينبغي ل وغيره . لهذا بعد يأتّ

. عليكم والسلما
هـ)4/3/1386  في1  ـ674 ف ـ ( ص  السعودية الديار مفتي

6



) ساعة ربع بعد مزدلفة وصل : إذا س  ـ1312(
فله ذلك قبل جمع .وإن حسن فهذا العشاء وصول إلى أخآر : إن جـ

القرب هو الول ولكن ، وصل إذا يجمع أن مشروع فإنه ، وجه
.     (تقرير) السنة لمراعاة

بعض لكن ، الليل نصف بعد مزدلفة من الدفع : وله قوله  ـ1313(
فل الضعيف حق في إل جاء ما إنه ويقول ، ذلك يأبى العلم أهل

ًا يكون لن ، الحوط هو وهذا ، مثلهم يدفعوا أن الناس لبقية مسوغ
النبي فعل كما الستمرار والصل ، حقهم في إل جاءتّ ما الرخآصة

الذي ،وهذا متحقق بمجوز إل الصل عن أيزال . ول الضعفة وغير
وابن الشيخ ميل هذا . وإلى غيرهم  في متحقق غير الضعفة في

الخلقة ونضو ، والثقل ، المرض أو ، السن كبر هو . والضعف القيم
" . لها فأذن فاستأذنت ثبطة كانت سودة " أن . وجاء

وإل ، الدليل إقامة فعليه الرسول قبل الدفع في مسألة جوز فمن
بعد يدفعون لو الناس دفع يكون أن يمكن هذا وقتنا مثل . في فل

النشاط وأهل الكثير أن وذلك ، الرفق يحصلون ل الليل نصف
الليل آخآر من الزحمة وتصير السياراتّ في الليل آخآر من يدفعون

، السنة لزوما أن يؤكد فهذا ، ذلك من وقريب النهار في تصير كما
ًا لنسكه ويحتاط .   ( تقرير) أرفقية ينال ل . وأيض

. بالفجر يعتبر : النصف س
. الفجر طلوع إلى الشمس غيبوبة من الشرعي : الليل ج

حين أنه الضعفة حق في . وجاء الفجر إلى المغرب من فالبيتوتة
من بعيد غير وهو ، القمر غاب  بعدما أنه ،وجاء الليل ثلث يبقى

) . .   ( تقرير الليل بثلث تحديده
)  فيها بغلس الصبح صلة  ـ1314( 

السنة أن فيفيد ، التبكير في بالغ أنه تفيد ما أكثر التغليس أحاديث
. وقتها أول إلى بالنسبة يبكر أن

جهل هو بل ، الناس من كثير يفعله الذي التسرع هذا هو وليس
. الفريضة ويترك نفل حجه ربما ، للطاعة معرفة وعدما كبير

وهذا ، يعجل أن فيندب اعترض فإذا ، المعترض البياض هو والفجر
) .    ( تقرير المشعر في الدعاء إطالة لجل

) المشعر صعود  ـ1315(
 ) 8 ()   (تقرير) 7 () فل ل وإ ، دليل عليه قاما إن المشعر صعود

)  به الرمي يجزى ل الذي الحصى حد : ما س  ـ1316(

.  الجديد المسجد عليه وأقيم سهل ) فقد (الجبل المشعر أما )(7
المشاعر إلى الطرق وتوسعة فيها والبناء منى بحدود يتعلق ما : أما قلت )(8

، العقبة جمرة حوله ما توسيع المناسك) وكذلك (كتاب أول في تقدما فقد
. هناك أراده من إليه فليرجع
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. والصيد الرجل به يرمي بما ذلك حدد لو . لعل أعرف ما ـ ج
ًا يعد وهو ، به رمى فيقال ـ يقاربها ما أو البيضة مقدار ـ . كبير

) ( تقرير
؟ الحاشي دمن كبر : الذي س
لها ويوجد ، أحد به يرمي أنه العادة في ليس لنه ، يجزي لعله ـ ج

) ( تقرير   المسمى من شيء
. البعير دمنة : أو س
) .    ( تقرير كالبيضة الناكي الحذف به يحدد ما أقرب : لعل جـ
) العقبة جمرة خآصائص  ـ1317(

على بها اخآتصت خآصائص أربع : لها هنا ترمى التي الجمرة هذه
بالنسبة . أما فقط الصحاب ماذكره إلى بالنسبة الجمراتّ سائر
ًا فتصير الصحيح القول هو ما إلى يوما ترمى (الول) : أنها خآمس

ًا النحر يوقف (الرابع) ل أسفلها ( الثالث) من . (الثاني) : صباح
يسار عن القبلة وتكون الرمي حال تستقبل (الخامس) أنها عندها

. تستقبل فإنها الجمراتّ بقية بخلف ، الرامي
ًا" ـ يصير به اخآتصت آخآر وشيء ّد لم وهو " سادس منها وهو أيع
من : إن قيل . وإن حل رماها إذا فإنه ، الحل إحدى : أنها ـ حقيقة

ّد أن فيمكن ، التلبية قطع خآصائصها َع أجزأ فوقها من رميت . ولو أي
)   (تقرير) 9(اليوما الناس رمي مثل الصحاب عند

ًا بها يرمي : ول قوله  ـ1318( ) ثاني
. الصحاب عند مستعملة تصير
علم إذا حال بكل لكن ، عليه دليل ول ، دليل إلى يحتاج وهذا

: أول بها يرمي ل أن الولى بها رمى غيره حصاة أو أنهاحصاته
ًا ًا ، وأحوط ، الخلف من خآروج .   (تقرير) بالعبادة واهتمام

. هذا العقبة جمرة عند القبلة يستقبل أن : ويندب قوله  ـ1319(
تستقبل أن يندب الذي أن الصحيح . لكن أسفلها من كونه معنى

البيت " جعل مسعود ابن حديث في وكما ، رميها جميع في هي
     (تقرير)) 10("  يساره عن

ًا الشمس طلوع بعد : ويرمى قوله  ـ1320( ) ندب
. أما خآلف فيها هذه المسألة أن إل ، الليل نصف بعد ويجزئ
الشمس طلوع بعد إل يرموا ل إن حقهم في ندب فهو الضعفة

إل يرموا ل أن "أمرهم الحديث في ولهذا ، جاز ذلك قبل رموا ،وإن
. كغيرهم الضعفة لكان صح ولو) 11(الشمس" طلوع بعد

.. برقم المرمى دائرة حكم في ذلك في مبسوطة فتوى وتقدمت )(9
. هـ2/7/1383  في1260/1

. عليه متفق )(10
. انقطاع وفيه النسائي إل الخمسة أخآرجه )(11
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، ظاهر والضعفة ، الشمس طلوع بعد المستقر وقتها إن الحاصل
غيرهم يجزي ل الخآر والقول ، قول على عليهم بالقياس وغيرهم

) 12(الشمس طلوع بعد إل

) يجزي ول يجوز ل النحر يوما على التمتع هدي ذبح تقديم  ـ1321(
سؤالن

: هل النحر يوما قبل المتعة هدي ذبح تقديم في وقولكم : ما الول
. ؟ ل أما ، صريح صحيح السنة من برهان ذلك في

بعض على الحكومة تفرقها التي الفدية هذه في قولكم : ما الثاني
: الحراما وتجرثم والكذب التلعب من فيها يحصل وما ، الحجاج

. ؟ ل أما ، ذكرنا ما والحال استمرارها ينبغي الذي هل
يجوز من مع . ليس لله الحمد : ـ الول السؤال : عن الجواب

عليه الله صلى النبي عن حجة النحر يوما على المتعة دما ذبح تقديم
هدي ذبح زمن أن على دلت المتفيضة المعلومة السنة بل ، وسلم
. له التابعة الياما من بعده فما النحر يوما هو والقران التمتع

بن جابر سمع أنه الزبير أبي رواية من مسلم صحيح في جاء نعم
عليه الله صلى النبي حج عن يحدث عنهما الله رضي الله عبد

أنهدي حللنا إذا :" فأمرنا قال وسلم أر ويجتمع أن الهدية في منا النف
فزعم) 13(الحديث" هذا في حجهم من يحلوا أن أمرهم حين وذلك
يوما على التمتع دما ذبح تقديم جواز على دللة فيه أن الناس بعض
في ما ،وأكثر ذلك على الحديث هذا في صريحة دللة . ول النحر

الصريحة الحاديث عليه دلت عما يعدل ،ول ذلك احتماله الحديث
. يحتمل لمر
عمرتهم من عنهم الله رضي الصحابة إحلل أحاديث في يجئ ولم

يذبحوا أن إياهم وسلم عليه الله صلى أمره الوداع حجة زمن بمكة
ًا الحين هذا في جابر حديث في ،كما أحد منهم فعله ول بل ، هدي

قوله فيه وذكر وسلم عليه الله صلى النبي حج سياق في الطويل
كان ومن وسلم عليه الله صلى النبي إل وقصروا الناس :" فحل

ٌي" معه . هـ ا) 14(هد
في ،ونظيره عائشة حديث في ،ومثله عمر ابن حديث في ومعناه
لم وأمثالها كلها الحاديث . فهذه عنهم الله رضي حفصة حديث
مما هذا إذ ، أهمل لما شيء كان ولو ، ذلك من شيء فيها يذكر
. نقله على والدواعي الهمم تتوفر
الله صلى النبي ذبح وهو ، ذلك من شيء فعل عدما على آخآر ودليل
المعلوما من فإنه ، متمتعاتّ وكن النحر يوما أزواجه عن وسلم عليه

وتقدما )(12
 .88ص4 جـ مسلم صحيح انظر )(13
 .41ص4جـ ـ بطوله مسلم أخآرجه )(14
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من الحلل حين الهدي بذبح يأمر ل وسلم عليه الله صلى النبي أن
بذبحها عنهن الله رضي أزواجه هدايا في ذلك ويخالف بمكة العمرة

بصدد نحن الذي جابر حديث موافقة هذا من يظهر بل ، النحر يوما
يوما إل ليس الهدايا ذبح أن في الحاديث لسائر دللته في الكلما
يوما على المتعة دما ذبح تقديم بجواز حينئذ الفتوى . فتكون النحر
. محذوران فيها اجتمع قد النحر

. وسلم عليه الله صلى الله رسول سنة " : مخالفة " أحدهما
المطهرة الشريعة أن يخفى . ول والنزاع الثقاق " تسبيب " الثاني

ل مواطن في والعمل القول واتحاد القلوب اجتماع إلى ترمي
في الحجاج عمل اتحاد ينبغي أنه وغيره ذلك من فيؤخآذ تحصى
يؤخآذ بأن القولين أولى فليس كذلك المر كان .وإذا حجهم أفعال

من أظهر عليه السنة  دللة الذي القول إل عليه ويجتمع به
. النهار رابعة في الشمس

الفدية في الحال كان : فحيث الثاني السؤال " عن " الجواب أما
في ذكر ما إلى بلغت قد الحجاج لبعض الحكومة تدفعها التي

ووقوع سيما ول ، بكثير وأبشع منه أفظع هو ما وإلى بل ، السؤال
من وأولى خآير ذلك الحكومة ترك فان ، والحراما الحراما في ذلك

عن العدول تعين ذكر ما والحالة يظهر الذي بل ، عليه الستمرار
. ذلك

برفض المسألة لهذه النظر للفت الملك يوفق أن الله فنسأل
ًا ، الذبائح تلك تفريق ًا ، للرعية منه نصح الشرعية بالواجباتّ وقيام

ًا ، ، الموفق . والله الردية والمظاهر المعاصي أسباب عن وإبعاد
. بالصواب أعلم سبحانه وهو

الله وصلى ، الشيخ آل إبراهيم بن محمد موله إلى الفقير أمله
 (30/11/373.  وسلم وصحبه وآله محمد نبينا ورسوله عبده على
) ووزعت طبعت التي الفتاوى من هذه

دما تقديم يجزي ول يجوز ل : أنه في ـ مطولة فتوى  ـ1322(
) جوزه من به احتج عما والجواب ، النحر يوما قبل المتعة

: النحر يوما على المتعة هدي ذبح تقديم في الله وفقكم قولكم ما
وجه فما العلم أهل من أحد بإجزائه قال وإذا ؟ ل أما ، يجزئ هل

؟ قوله
المتعة دما ذبح تقديم يجزئ ول ، يجوز . ل لله (الجواب) : الحمد

الساطعة فالحجج العلم أهل بعض به قال . وإن النحر يوما قبل
خآالفهم من مع دليل ،ول العلم أهل جماهير مع القاطعة والبراهين

ذكروه . وما صحيح قياس ول صاحب قول ول سنة ول كتاب من ل
الذي والقياس ، الصحابة بعض إلى ذلك ،ونسبتهم الحاديث من

فيما لك سيتبين ذلك : كل ذلك في الخلف قوة وإيهامهم ، زعموه

10



الظمآن يحسبه بقيعة بسراب شيء أشبه أنه ـ الله شاء إن ـ يأتي
ًا يجده لم جاءه إذا حتى ماء . شيئ

أمر على المشتملة الصحيحة الحاديث من تيسر ما بإيراد وأبدأ
والمهلين بالقران المهلين الصحابة وسلم عليه الله صلى النبي
، العمرة إلى الحج يفسخوا بأن الهدي يسوقوا لم ممن الحج بإفراد

: الحج إلى بالعمرة متمتعين بذلك فيكونوا
رسول :" تمتع قال عنهما الله رضي عمر ابن عن الشيخان فروى

، الحج إلى بالعمرة الوداع فيحجة وسلم عليه الله صلى الله
صلى الله رسول وبدأ ، الحليفة ذي من الهدي معه فساق وأهدى

مع الناس وتمتع ، بالحج أهل ثم ، بالعمرة فأهل وسلم عليه الله
من فكان ، الحج إلى بالعمرة وسلم عليه الله صلى الله رسول
قدما . فلما يهد لم من ومنهم ، الهدي فساق أهدى من الناس
منكم كان :" من للناس قال مكة وسلم عليه الله صلى الله رسول
لم ومن ، حجه يقتضي حتى منه حرما شيء من يحل ل فإنه أهدى
، وليحل ، وليقصر والمروة والصفا بالبيت فليطف أهدى منكم يكن

ًا يجد لم فمن ، ،وليهد بالحج ليهل ثم الحج في أياما ثلثة فصياما هدي
. " الحديث أهله إلى رجع إذا وسبعة
الله رسول مع : خآرجنا قال الخدري سعيد أبي عن مسلم وروى
ًا بالحج نصرخ ونحن وسلم عليه الله صلى مكة قدمنا فلما ، صراخآ

التروية يوما كان فلما الهدي ساق من إل عمرة نجعلها أن " أمرنا
بالحج" . أهللنا منى إلى ورحنا
: " فقال الحج متعة عن سئل أنه عباس ابن عن البخاري وروى

في وسلم عليه الله صلى النبي وأزواج والنصار المهاجرون أهل
الله صلى الله رسول قال مكة قدمنا فلما ، وأهللنا الوداع حجة
ّلد من إل عمرة بالحج إهللكم :" إجعلوا وسلم عليه فطفنا الهدي ق

:" وقال ، الثياب ولبسنا ، النساء وأتينا ، والمروة وبالصفا ، بالبيت
أمرنا . ثم محله الهدي يبلغ حتى له يحل ل فإنه الهدي قلد من

فطفنا جئنا المناسك من فرغنا وإذا ، بالحج نهل أن التروية عشية
قال كما ، الهدي وعلينا حجنا تم فقد والمروة وبالصفا بالبيت
في أياما ثلثة فصياما يجد لم فمن الهدي من استيسر فماتعالى:

  رجعتم إذا وسبعة الحج    .
           ":        
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 .255 آية ـ البقرة سورة )(95
. الجامعة حرما في وينظر ، البراهيمي الحرما : وكذلك قلت )(96
على بها يحرما أين المواقيت) ومن (باب في المكي عمرة وتقدمت )(97

. بها القول
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. مسلم أخآرجه )(98
.. " أملحين أقرنين بكبشين المدينة في " وضحى البخاري أخآرجه )(99

. القرن )(100
. داود أبي عن جابر حديث في )(101
أيضا. داود أبو أخآرجه الذي سعيد أبي حديث في )(102
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. وتقدما ـ مسلم أخآرجه )(103

79



              
           

  :   .          .
              
  . .

)       //(
)     (

  "     "
    .       


    

     :          
 .          "     " "

 ") (

        :       


  

           :     .
             

   .       "  ")(

  ) (       )   . (
)    (
                         

      :
            " "
     

  :   .         
 ":        


     

  "              
      


 


      .  .

  .
    )       //. ( 

)      (

عليه الله صلى الله رسول :" أمرنا قال عليه المتفق جابر حديث ففي )(104
: قال رواية " وفي بدنه في سبعة كل والبقر البل في نشترك أن وسلم

، بدنه في منا سبعة كل الحج في وسلم عليه الله صلى النبي مع اشتركنا
: ماهي . فقال الجزور في يشترك ما البقر في : أيشترك لجابر رجل فقال

. مسلم " أخآرجه البدن من إل
. البل في الشتراك بكثرة إل يحصل ل وهو )(105
. الثمن في والرخآص اللحوما وكثرة )(106
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هـ) 29/8/87  في962( برقم صادرة الطعمة في فتوى أنظر )(108
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. العدما أو ، الغلء )(109
 .28 آية ـ الحج سورة )(110
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. الفاضة طواف في الفتوى هذه أول تقدما )(111
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إل ، السنة أصل في كافية : الواحدة قال الباب هذا على له تقرير وفي )(112
ًا المرتبتين من الدنيا المرتبة أنها . الخآبار بين جمع

ذبح يمد هل هـ16/11/84  في2816 برقم صادرة الحج في فتوى  وانظر
. العقيقة بطعاما يفعل وما ، صدقة عنها العقيقة

. الله رحمه القيم المولود" لبن أحكاما في الودود تحفة )(113
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إلى واضافته ، به يدعى أن ينبغي وما ، اللقيط في التبني مسألة وتنظر )(117
 في874 و هـ18/6/86  في1286( بـ المرقمة الفتاوي في ملتقطه تابعية

هـ) .24/5/1383  في995 و هـ83  ـ6  ـ9
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. أحمد والماما الشيخان أخآرجه الذي الحديث في )(118
. مسلم رواه )(119
. داود وأبو أحمد الماما أخآرجه )(120
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)) المنكر عن والنهي بالمعروف المر(( 
) 121(" الحسبة"

والنهي بالمعروف المر على الحث في جامعة نصيحة  ـ1434(
المنكر) عن

إهماله مضار ، الكفاياتّ فروض من وأنه ، بالمعروف المر (وجوب
. المر يبدأ يمن ،

: قسمان المنكراتّ
.  بالعلماء يختص الثاني بأحد إنكاره يختص : ل الول

 الوسائل أنجح إستعمال ، المر إعانة وجوب
الرحيم الرحمن الله بسم
من وإياهم الله جعلنا ، المسلمين إخآواننا إلى إبراهيم بن محمد من

... . آمين أحسنه فيتبعون القول يستمعون الذين
: وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم السلما

في العظم القطب هو المنكر عن والنهي بالمعروف المر فإن
طوي فلو ، والمرسلين النبياء له الله ابتعث الذي ،والمهم الدين

، الجهالة وشاعت ، الضللة لفشت وعمله علمه وأهمل بساطه
   : تعالى الله قال ، العباد وهلك ، البلد وخآربت
          ) (
           
  .

           
          
          
       ) (  : 

          
) (  :       
           


  

  ) (.
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      .        
ويفترقان ، أحكاما في بالجهاد المنكر عن والنهي بالمعروف المر يقترن )(121

بالمعروف المر مسائل ،وقدمت بمسائله الجهاد أفردتّ فلذلك ، أحكاما في
ًا الجهاد" . " كتاب أول في يجعله . وبعضهم المؤلفين لبعض اتباع

 .41 آية ـ الروما سورة )(122
 .71 آية ـ التوبة سورة )(123
 .104 آية ـ عمران آل سورة )(124
 .110آية ـ عمران آل سورة )(125
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 .78 آية ـ المائدة  سورة )(126
وغيرهم والترمذي داود وأبو أحمد الماما رواها أحاديث المعنى هذا وفي )(127
.

. والنسائي داود أبو أخآرجه )(128
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 .125 آية ـ النحل سورة )(129
17 آية ـ لقمان سورة )(130
 .128 آية ـ العراف سورة )(131
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من المنكر عن والنهي بالمعروف المر العامة" أن "النصائح في ويأتي )(132
المنهج على والتعازيز الحدود واقامة ، الشرعي الوجه على الواجباتّ أوجب

هـ)13/3/78 و هـ14/9/73بتاريخ( الصادرة الفتوى في المرعي
يكفى من به قاما إذا ، كفاية فرض المنكر انكار الغضب) أن (باب في ويأتي
على يترتب ل أن بشرط ولكن ، به علم من جميع على تعين وال ، فذاك
. منه أكبر منكر ذكر ما اتلف

 .105  ـ104 آية ـ عمران آل سورة )(133
. تخريجه وتقدما )(134
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. مسلم أخآرجه )(135
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إلى يخرجن اللتي على السواق في بحملتّ القياما موضوع وتقدما )(136
13204/1( الجماعة) برقم صلة في رسالة ( من محتشماتّ غير السواق

هـ) .12/8/87 في
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. اللفظ بهذا مسلم رواه )(137
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 .68 آية ـ النعاما سورة )(138
. داود أبو أخآرجه )(139
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الجهاد

الجهاد) (كتاب
الجهاد) على الحث  ـ1458(

الذاعة لشئون الدولة وزير معالي إلى إبراهيم بن محمد من
الله سلمه    والنشر والصحافة

: وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم السلما
في العلماء أصدره الذي البيان من صورة برفقه لكم فنبعث

لذاعته ، عليه ،وحثهم بالجهاد الناس بأمر يتعلق ما وهو الرياض
)140( عليكم  . والسلما الخير فيه لما الجميع الله .وفق الناس على

.
. هـ22/10/1382  في2000 ف ـ (ص
) 141(الرحيم الرحمن الله بسم

من به ،ونعوذ إليه ونتوب ،ونستغفره ونستعينه نحمده لله الحمد
، له مضل فل الله يهد من ، أعمالنا سيئاتّ ومن ، أنفسنا شرور
له شريك ل وحده الله إل إله ل أن وأشهد ، له هادي فل يضلل ومن

ًا نبينا أن وأشهد ، وسلم عليه الله صلى ، ورسوله عبده محمد
ًا وسلم آله وعلى ًا تسليم . كثير

.)     ): تعالى الله قال : فقد بعد أما
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في الجهاد على الحث في نصيحة المشايخ من غيره مع ولسماحته )(140
)397 ص7 جـ السنية (الدرر

ففي ذلك ونحو ، عليه الخروج وحكم ، وشروطه ، الماما بنصب يتعلق أما
. المسائل هذه على هناك نصوا ) حيث البغي أهل قتال (باب

. البيان أول هي تكون أن . ويحتمل بالخطاب ترفق لم نصيحة هذه )(141
 .78 آية ـ الحج سورة )(142
 .69 آية ـ العنكبوتّ سورة )(143
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 .19 آية ـ محمد سورة )(144
وزارة وسؤال التاما البحث بعد أجده ولم ، النصيحة هذه آخآر سقط )(145

. العلما
 .39 آية ـ الحج سورة )(146
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 .5 آية ـ التوبة سورة )(147
.. " يشهدوا حتى الناس أقاتل أن " أمرتّ )(148
السنن أصحاب وأخآرجه عليه متفق )(149
 .29 آية ـ التوبة سورة )(150
 .5 آية التوبة سورة )(151
ومسلم أحمد الماما أخآرجه . وقد أبيه عن بريدة بن سليمان حديث وهو )(152

. وصححه والترمذي ماجه وابن
. السابق بريده حديث وهو )(153
. والنسائي داود وأبو أحمد رواه )(154
القدس" . بروح أيده " اللهم معك وجبريل )(155
. وتلميذهم الوهاب) وتلميذه عبد بن (محمد الشيخ : دعوة يريد )(156
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. مصر في طبعت )(157
  .29 آية ـ التوبة )سورة(158
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. وتخريجه بعضه ونقدما )(159
المشايخ من غيره مع ـ الله رحمه ـ ابراهيم بن محمد الشيخ )ولسماحة(160

يلزموا أن الماما " الرافة" فافتينا : أما فيها " الرافة" قالوا في رسالة
..(انظر . إلخ الباطل دينهم شعائر اظهار من ،ويمنعوا السلما على بالبيعة
) .387 ص7جـ السنية الدرر

، رشيد ،وأبا حمزة : مسجد حكم في نصيحة المشايخ من غيره مع وله
 ص7جـ السنية (الدرر في بالصلح المصري الحاج ودخآول ، والقوانين

319. 
من جهاد في مسائل" الولى " ثلث في فتوى المشايخ بعض مع كذلك وله
" في . " والثالث اليال مسألة . والثانية" في العراق يلي مما القصور بني
دينهم يتعلموا لم طوائف المسلمين ولية في دخآلوا الذين العشائر من أن

 ) .320 ص7جـ الدر (انظر
) . الحدود (كتاب . في البغي أهل وقتال ، الخوارج : قتال في الفتاوي أما

: يارسول : قلت قالت عائشة وعن عائشة عن  ماجه وابن أحمد رواه )(161
وأجمله الجهاد أفضل : لكن . قال نجاهد أفل العمال أفضل الجهاد نرى الله
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من هذا سمعت اذ بعد الحج أدع : فل . قالت الحصر لزوما ثم ، مبرور حج
. بلفظه والنسائي . للبخاري وسلم عليه الله  صلى الله رسول

(الجنائز) في الموضوع هذا : وتقدما قلت )(162
. أنس عن والضياء ، الترمذي أخآرجه )(163
 .59 آية ـ النساء سورة )(164
صفة (باب في .وتقدمت  منها28المناسك) ص ( تحذير فتوى وانظر )(165

والعمرة) الحج
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 .45 آية ـ النفال سورة )(166
 .66 آية ـ النفال سورة )(167
 .311 ص )(168
. الجمعة إلى التقدما فضيلة حديث في )(169
داود وأبو والنسائي البخاري " أخآرجه فجاهد : ففيهما . قال : نعم قال )(170

. وصححه والترمذي
 .15 آية لقمان سورة )(171
ًا تكلمه ل أن أمه حلفت لما )(172 .. تشرب ول تأكل ول ، بدينه يكفر حتى أبد

ًا بوالديه النسان : ووصينا فنزل إلى ـ بي تشرك أن على جاهداك وأن حسن
ًا ـ قوله ) . معروف
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:" قال أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن صهيب حديث في هذا )(173

انك للملك الغلما فقال وفيه ، ساحر له وكان قبلكم كان فيمن ملك وكان
تأخآذ ثم جذع على وتصلبني واحد صعيد في الناس تجمع حتى بقاتلي لست
ًا رب الله : بسم قل ثم القوس كبد في السهم ضع ثم كنانتي من سهم
أخآرجه الحديث آخآر إلى ـ الغلما برب آمنا الناس فقال فماتّ ففعل الغلما
. بطوله مسلم

يونس بقصة واستدلوا ، بعضهم يلقى أن جاز بالجميع غرقها خآيف اذا )(174
وأشرفوا جانب كل من المواج بها تلعب السفينة أن وذلك ، السلما عليه
بهم لتخف البحر في يلقى القرعة عليه تقع من على فساهموا الغرق عل

وهم مراتّ ثلث السلما عليه يونس الله نبي على القرعة فوقعت السفينة
... بينهم من يلقى أن به يظنون
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. عنه الله رضي زيد بن أسامة عن ومسلم البخاري أخآرجه )(175
. عليه متفق )(176
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 .41 آية ـ النفال سورة )(177
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 .10 آية ـ الحشر سورة )(178
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. تعالى الله شاء الموتّ) إن احياء (باب في ويأتي )(179
. وتغرس تزرع كالتي المال بيت حكم في تدخآل وهل ، البيضاء الرض حكم
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 ) .384  ـ381  ص5جـ النجدية الجوبة في السنية (الدرر   وانظر(180
. " وغيرها المشتركة " المظالم فتوى في )(181
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القضاء) (كتاب في ونحوهم المجاهلي اموال في الفتاوي وانظر )(182
. بالقضاة فيها النظر لخآتصاص
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. الله شاء إن ـ الحدود في الجواب بية ويأتي )(183
(باب في يحققهما ولم والنجيل التوراة إلى انتسب من حكم أنظر )(184

النكاح) . في المحرماتّ
برقم (الدبلة) صادرة في فتوى في والتبعية والتقليد التشبه أنظر )(185

ًا اللذقية والفتوى  هـ22/7/77  في1/ 1988 زكاة (باب في وهما أيض
 .16  في2887/1 برقم الصلة شروط النقدين) وفي
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 .110 آية ـ عمران آل سورة )(186
 .159 آية ـ النعاما سورة )(187
 .69 آية ـ التوبة سورة )(188
 .69 آية ـ التوبة يورة )(189
مهاجر بن زياد بن محمد عن سعد بن بن زياد : واخآبرني جريج ابن قال )(190

صلى الله رسول : قال قال هريرة أبي عن المقبري سعيد أبي بن سعيد عن
: وهذا كثير ابن . قال الخ لتأخآذن بيده نفسي والذي : ل وسلم عليه الله

. تفسيره من هـ . أ الصحيح في شاهد له الحديث
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في يعلى وأبو ، المسند في أحمد أخآرجه . والحديث بالصل بياض )(192
الصغير) . (الجامع عمر ابن عن الكبير في والطبراني ، مسنده

 .2 آية ـ الحشر سورة )(193
 .111 آية ـ يوسف سورة )(194
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. والحاكم ماجه وابن والنسائي والترمذي أحمد أخآرجه )(195
إل عاما من الناس على يأتي : ما قال عباس ابن عن وضاح ابن وخآرج )(196

أبي . وعن السنن وتموتّ البدع تحيا حتى ، سنة فيه وأماتوا بدعة أحدثوا
الله رفع إل بدعة دينها في أمة أحدثت : ما يقول كان أ،ه الخولني ادريس
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ًا  ـ144 ص1ج العتصاما في . وذكر سنته عنهم بها المعنى هذا في آثار
ًا . أيض
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(باب في اللذقية الفتوى " في والبنطلون ، " السترة لبس حكم وانظر )(197
النقدين) . زكاة

شروط في المرأة مفاتن يبدي الذي اللباس في فتوى : وانظر قلت )(198
هـ)8/6/1382  في127( برقم الصلة
( برقم وظفره الرأس فرق في الفرنج بنساء المسلمين نساء وتشبه

السواك. باب هـ) في16/4/88  في1089/1
النقدين) (زكاة في اللذقية الفتوى في النظارة ولبس
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. هريرة أبي عن عليه متفق )(199
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 .20 آية ـ الحشر سورة )(200
 .22 آية ـ فاطر سورة )(201
 .122 آية ـ النعاما سورة )(202
. عمرو بن عائذ  عن قطني الدار رواه )(203
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 .28 آية ـ التوبة سورة )(204
205)( 
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 .28 آية ـ التوبة سورة )(206
" مسيحي" . بـ التعبير من " أولى " نصراني بـ : والتعبير قلت )(207

دين صحة يوهم لئل ، بمحمدي التعبير من أولى بمسلم التعبير أن كما
والمسيح ، : محمد النبيين اسم إلى بالنسبة هو إنما الخآتلف وأن ، النصارى

يدعيه كما ـ أخآوة الجميع .وأن المذاهب كاخآتلف الدينين اخآتلف ،وأن
: ما قال الله رحمه القيم ابن قاله ما المبدل لدينهم وصف وخآير النصارى

. منسوخ وحقه ، حقه أضعاف أضعاف أضعاف باطله النصارى بأيدي
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السادس المجلد آخآر

ويليه
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