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 !  الجاهلية ي عند العرب ف  دابه عادات مقتبسة من ديانة الوثنيةآشعائر الحج و : تراءف* اال 

 الحنيفية األولى"   " عليه السالم  دابه من دين إبراهيم آورث العرب شعائر الحج و .الرد            

 ..  ا من سلطان مبتدعين ديانه الوثنية بأشياء ما أنزل هللا به   إبراهيم  نحرفوا بها عن ملةثم ا.                    

 ا كان العرب عليه من دين إبراهيم عليه السالم م  جاء اإلسالم مصصًحا لهذه االنحرافات ، ومقًرا.            

 :    ي جمار .. إلخ ه يورم  ي ستالم الحجر األسود وطواف وسعمناسك الحج من ا.            
 هاجر   هبنه إسماعيل وزوجتا هللا إبراهيم و ي ت لنبعظيمة حدث  ألحداث تخليد   -             

 ألوامر هللا عز وجل وسنة رسوله   على الطاعة الخالصة  دليل  -             
 واللغات واأللوان ،  وحدة وسالم تالشت فيها األجناس و   مساواة من  إنسانية سامية  لمعان  إحياء  -            

 بيك اللهم لبيك .." " ل   واجتمعت على نشيد واحد                
 

 !  تمتع ف تعاليم اإلسالم عندما نهى عن حج العمر بن الخطاب خال : فتراءاال* 

 الوداع   حجة  ي ف يأمر بها النب  ي الت لثالثة حج التمتع هو نوع من أنواع الحج ا.          الرد   

ِ فََما اْستَْيَسَر ِمَن اْلَهْديِ   فََمن تََمتََّع بِاْلعُْمرَ "   بالقرآن  *  -ثابت    حج التمتع  .                ( 196البقرة ) "  ةِ إِلَى اْلَحج 
 : بالسنة  *                  
 ( )متفق عليه"    ..  وجعلتها عمرة  يالهد ستدبرت لم أسق ا ما  يستقبلت من أمرا ي لو أن"   - 

 ثم    ي بها النب نا وأمر  كتاب هللا ي ف -متعة الحج  ي أ -المتعة   ن عمران بن حصين " نُزلت آية ع   -               
 مسلم( ) ل هللا حتى مات " رسو  تنسخها ، ولم ينه عنها   ية آ لم تنزل                  

 :   سيدنا عمر عن حج التمتع فى خالفته كان بسبب  ي نه.           
   متع لخفته ويسرهقد مالوا إلى الت بعد ما رأى الناسن واإلفراد( القرا)ندثار األنواع األخرى من الحج اخشية   -         
 يمين حوله من أهل الحرم  ال العام بما يتبعه من منافع للمق عمار البيت الحرام طوإ ة تحقيق مصلح  -        
 خصها هللا بالفضل  يتلك األشهر الت   يالمكان المقدس وفتحقيق الوقار الواجب من ذلك   -        

 لما    إلغاءً أو  ا وليس نسخً  ، ولظروف خاصة ( )خالفته ان محدد بزم  ا محدًدامؤقتً  اهيً نهيه عن حج التمتع كان ن.       

 فته وأثناءها وبعدها حتى اليوم  حجهم قبل خال ي الناس كانوا يتمتعون ف الكتاب والسنة ألن  يرع فشُ              

   يالنبلنسك أقرها س على أنواع أخرى من الكتاب هللا وسنة رسوله بل حمل النا لم يبتدع سيدنا عمر شيئا مخالفاَ .        

 الحج وإنما قصد إقاللهم منه .  ي خالفته لم يقصد به منع جميع الناس من التمتع ف يحج التمتع فنهيه عن .        

 األمر أن يحمل الناس فى زمن معين على أحد المباحات إذا رأى فى ذلك مصلحة     يول ل.        

 ! ( قال عمر .. ويلك ي أقول لك قال رسول هللا وتقول ل: ج التمتع أبيه عن ح ي ) قال ابن عمر لسائله عن نه            

 إن أصاب(  )واألجرين  )إن أخطأ( هاد ، والمجتهد دائر بين األجر جتوكان أهال لال  ،من عمر جتهاًداكان ا ي النه.        

   حبون ما يحب رسول هللالسنته ، فكيف يخالفونه ؟ بل كانوا ي ا الصحابة كانوا أشد حبًا لرسول هللا واتباعً .        

   النبي كان   ألن " عبد هللا " على ابنه   في العطاء "بن زيد   نه فض ل "أسامةأ  وعلى رأسهم الفاروق عمر حتى          
 ه عبد هللا  ! من ابن ألسامة  حبا   أشد          

 

 
 
 
 
 
 

عن الحج  فتراءاتا                            0220تحديث: يوليو  
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   قد   يالحجاج الزحام والمضايقات الت أو األشهر الُحرم حتى يتجنب  أشهر الحج  : لماذا ال يوزع الحج على فتراءاال* 

 إلى الوفاة ! تصل                  

 يجوز    ي الت يقديمها أو تأخيرها وه ال يجوز ت مؤقتة بأوقات معينة =  (   ، ذو الحجة  شوال ، ذو القعدة ) أشهر الحج  -الرد          
ْعلُوَماتٌ اْلَحجُّ أَْشُهٌر " فيها بدء اإلحرام للحج                          ( 197)البقرة "  مَّ

 أعمال   ، ت بالمزدلفة، مبي ة وقوف بعرفمن تؤدى فيها أعمال الحج   ي= األيام الت ( ذو الحجة  13-8)الحج ايام  -         

 ..   يام التشريقأالجمرات  يرم  ،يوم النحر               
 غير أيام الحج ألن :   يمال الحج فال يجوز أداء أع  -         

نَ  َوأَذَانٌ هناك يوم محدد للحج "  .          ِ  م ِ ِ  يَْومَ  النَّاِس  إِلَى َوَرُسوِلهِ  ّللاَّ    (3 التوبة)"  اأْلَْكبَرِ  اْلَحج 

         [ ( ذو الحجة 10)يوم الحج األكبر = يوم النحر  ]                  

 (  ()البخارىهذا يوم الحج األكبر "   :الوداع يوم النحر وقال   ة حج يبين الجمرات ف ي وقف النب)                   
ْعلُوَمات  َعلَٰى َما َرَزقَُهم"  -      ِ فِي أَيَّام  مَّ ن َويَْذُكُروا اْسَم ّللاَّ    ( 28)الحج  "  اأْلَْنعَامِ  بَِهيَمةِ  م ِ

 ذو الحجة    13-8يام الحج من أ   =ات األيام المعلوم            

 بعد جيل ..  جيال   ة" وتناقلتها األم  مناسككم ي الً : خذوا عنللصحابة قائ  ي علمها النب             

   ()أحمددرك الحج " أفقد فجر يوم النحر( )قبل أن يطلع الفجر  .. ومن أدرك عرفة )ثالث(لحج عرفات " ا -               
 [   حجة الذو 9=  = يوم واحد فى السنة  ]عرفة               

َ  َواْذُكُروا"   -               َر فاََل إِثَْم َعلَْيِه   ِلَمِن اتَّقَىٰ  أَيَّام   فِي ّللاَّ َل فِي يَْوَمْيِن فاََل إِثَْم َعلَْيِه َوَمن تَأَخَّ ْعُدوَدات  فََمن تَعَجَّ    "  مَّ
 [.  ذو الحجة  13-11ى = أيام مناأليام المعدودات  ]       (203 )البقرة                       

 : حج  أماكن ال يف .      : زمانه   ي لم يوسع ف هأماكن الحج لكن  ي على األمة ف ي بع الن وس    -               
 )مسلم( كلها موقف"المزدلفة = المشعر الحرام(  )َجمع  هنا و اووقفت ه هنا ومنى كلها منحر،  اهنا وعرفة كلها موقف ، ونحرت ه ا" وقفت ه

 : زمان الحج   ي ف.         
     العكس  قتما شاء بل على ذهب إلى منى وييوم ، أو أن  ي أ ي ف عرفة  ي و أن يقف فوقت ، أ ي أ ي ان فحرم اإلنسجز أن يُ لم يُ 

 !!  نه قد بي  لكان  " ، فلو كان فى الزمان سعة أيًضامناسككم  ي األكبر" ، " خذوا عن هذا يوم الحج "  ،   " " الحج عرفات قال : 
    رام  على الناس لزيارة بيت هللا الح ا قتال تيسيرً م فيها الحرُ يَ  ي ت= األشهر ال ، محرم ، رجب(   )ذو القعدة ، ذو الحجةاألشهر الحرم  -    

 األشهر الحرم بدليل :  ي اليجوز الحج ف  ..   في الحج والعمرة      
 ن    على الرغم من كوولم يحج فيها ،  )من أشهر الحج + من األشهر الُحرم( . عمرات النبى األربعة كانت فى ذي القعدة

 عمرة  الحج أفضل من ال     
 جعلوها عمرة  امهم ويحرإبأن يتحللوا من ( ذى الحجة ي)فن حرميبعد وصولهم مكة مُ  حجة الوداع أمرأصحابه  ي ف .     

 التروية ويبدأوا فى أداء المشاعر!!  هم باإلحرام للحج يوم  وأمر      
 : حتمالين  الحج ال يخرج عن أحد ا أيامغير  يه فؤويجوز أدا  أن وقت الحج مختلف فيه يعمن يد    -    

 ئمة فى االختالف واالتفاق .. أو األسلوب أ. جهل شديد بتفسير اآليات والسنة و              
 !!   ستهزاء واضح بعقلية القارئ . ا              

 
 طقوس وثنية !  إلخ ( لجمار .. ل ي لحجر ورم لستالم او ي وسع: شعائر الحج )من طواف   فتراءاال* 

 :  ينكرها العقل السليم  سرار بليغة الأمن حكم و   ون شعائر الحج لما تحويهلمون يعظم المسالرد            
 ..    حدهقام عنده الصلوات هلل وعلى األرض لتُ  طوفون حول الكعبة ، أول بيت بُني الطواف : المسلمون ي -         

 فهو طواف تقدير واحترام ..             
 ماعيل وترسيخ لعقيدة التوكل على هللا مع ضعف األسباب المادية  بنها إستخليد لقصة السيدة هاجر وا   :  ي  السع -
 هوى( ينطق عن ال ال  ي)الذ  ي اع لفعل النبتبا .  ستالم الحجر: ا -         

   أصنامهم(  ي )كما كان يظن الجاهلون فيضر أو ينفع بذاته    هلم الحجر أنتس من المسلمين وهو ي ييعتقد أ  . ال             

 ".. لتلكلك ما قب  يُقب   يرأيت النب ي تضر وال تنفع، ولوال أن أعلم إنك حجر ال  يإن.. " وهذا ما أكده سيدنا عمر                    
 لة" ضال  وال تجتمع األمة على"مسائل اإلجماع نة فعلية تناقلتها األجيال منذ عصر النبوة فأصبحت من سُ .             

   عبد الحجر األسود أو مقام إبراهيم مع   األصنام لم يسمع عنهم أن أحًداون بالرغم من أن العرب كانوا يعبد يالحظ :   
 من دون هللا من المشركين   بداعُ لو و  ، !!   عصمة من هللا لهما ، وذلك حترامهم لهما ومحافظتهم عليهما ا عظيم              
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 !!   ئبة الشركن اإلسالم لم يخلص من شاأوجاء اإلسالم بتعظيمهما لقال أعداء الدين              
 

 
 !  يعبدون بيت هللا الحرام )الكعبة(المسلمون  :  فتراءاال* 

 إنما يعبدون رب البيت  المسلمون اليعبدون البيت ،. الرد           

 قبر المسيح ويقدس النصارى بط  كما يرتيقدسونها ويحترمونها المسلمون مرتبطون بالكعبة   .         

 ذا مالف .. )كمايدعون(حائط المبكى ويقدس اليهود  يرتبط  ، وكماعمون( )كما يزالم وطريق اآل             
 ؟!  رتباط المسلمين بأماكنهم المقدسةيستغربون ا            

  على األرض  ي نألن الكعبة أول بيت بُ   ،رتباط أقرب إلى الرشد وأبعد عن الوهمارتباط المسلمين بالكعبة ا.          

 د هللا وعبادة رب العالمين لتوحي              

 ..  تضر أو تنفع فهو خارج عن اإلسالممن زعم من المسلمين أن الكعبة بعضها أو كلها  .         
 

 
 الجاهلية !  يتؤديها قريش والعرب ف  كانت  ينفس المناسك الوثنية الت  ي اإلسالم ه  ي مناسك الحج ف:   فتراءاال* 

 : كانت تؤديه قريش من مناسك وثنية   اإلسالم وما ي ج فهناك فرق بين مناسك الح      الرد      
 :  الجاهلية يالحج ف *           
 اف  إسو على ظهر الكعبة ،)أعظم أصنامهم( هُبل  ) كانت حول الكعبة ي كان العرب يحجون البيت لعبادة األصنام الت. 

 خ( على الصفا والمروة.. ال ونائلة    

 )يضربون القداح( زالم  يل وهم يستسقمون باألصور إلبراهيم وإسماع ك ة ر داخل الكعبوَ . كانوا يضعون الصُّ 
 رمين بيوت من الجلد ماداموا مح يإال ف  من شعر وال يستظلون   خلون بيتًا . كان العرب اليد 

 المزدلفة   يالعرب ويقفون ف  يباق  كون الوقوف بعرفة دون ويتر  ، سمون أنفسهم الُحمس يُ )قريش(   كان أهل مكة. 
   رون أثناء صف  قون ويُ صف  وكانوا يُ   إذا لم يجدوا مايكفيهم من ثياب الُحمس ، ُحمس يطوفون عراة ،ال. كان غير 

 ..   األشهر الُحرم من أفجر الفجور ي الطواف ، كانوا يعتبرون العمرة ف      
   بعد أيام   ها خون الكعبة بدمائها وال يأكلون منها وال يدخرونط ِ ويل  حول الكعبة ، ي كانوا ينصبون لحوم الهد . 
 التشريق     
 اإلسالم :  يالحج ف *         
 : وقبل دخوله الكعبة  هـ(  8) يوم فتح مكة   -       

 محى ر بداخل الكعبة أن تُ . أمر بالصوَ         حطم األصنام حول الكعبة ومن فوق ظهرها  .        
 مشرك وال عريان .. أال يطوف بالبيت  الناس يف  يناد أن يُ هـ(  9)  بكر أثناء حجه   أمر أبا  -   
 :  هـ(  10)الوداع   حجة يف  -    

 إفاضتهم من عرفة كما يفيض الناس   أبطل ما كانت تتميز به قريش عن سائر العرب ، وجعل.          
 لبيك اللهم لبيك.."   للتوحيد " شعاًرافرض التلبية الموحدة بين كل الناس .                   
 الطواف بدالً من التصفيق والصفير أثناء  تلبية. سن الذكر والدعاء وال         
 فرادشهر الحج بسنه أنواع الحج الثالثة : التمتع والقران واإلأي أجاز العمرة ف.         
 التشريق   نتفاع بها بعد أياموجلودها لال  يخر من لحوم الهد ويدَّ  ، ويتصدق منه  َهديه ،   من   أجاز للحاج أن يأكل.    
   يد حول الكعبة وتلطيخها بدماء الهَ  ي د الهَ صب لحوم طل نَب. ا    

 

 هلية تهدر األموال وتبدد الثروات ! واألضحية عادات جا  يذبح الهد:  فتراءاال* 

 ، شعيرة من  ( )األُضحيةأو غير الحاج ( ي د)الهَ إلى هللا تعالى يوم النحر من الحاج  عم تقربًا يذبح من النَّ  ما. الرد             
 بنه إسماعيل عليهما السالم ا سيدنا إبراهيم و قصة  تخليد   عائر اإلسالم من مقاصدهاش                        

 وتقواه    ثبات لطاعة هللا وامتثال ألوامرهإ واألضحية فيهما  ي الهد .              

َ  يَنَالَ  لَنْ "                        ِكنْ  ِدَماُؤَها َوالَ  لُُحوُمَها  ّللاَّ  ( 37)الحج "    ِمْنُكمْ  التَّْقَوىٰ  يَنَالُهُ  َولَٰ

 .. صب لحومها حول الكعبةتلطيخ الكعبة بدمائها ونَ) كالجاهلية بعادات وأفكار مشوشة  ي لشعيرة فمتزجت هذه اا .              
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 هللا   لجاهلية وجعلها خالصة لوجه من تلك العادات واألفكار ا الشعائر  هذه بتنقية اإلسالم  فقام  الخ(            

       
 
 

 صدر المسلم ي ف ح والبخل واألنانيةللشُ  ة إحياء للعطاء والبذل وإمات واألضحية ي الهد  .         

 : موسم الحج   ي حذر اإلسالم من اإلسراف وإهدار المال ، لذا أجاز ف .          

 ( 36)الحج "   ْعتَرَّ فَُكلُوا ِمْنَها َوأَْطِعُموا اْلقَانَِع َواْلمُ للمسلم أن يأكل من هديه وأضحيته "  -       
 نتفاع بجلودها واال  ي دخار لحوم األضاحا -             خر أيام التشريقآتعدد أيام النحر حتى  -       

   ي فونقلها لمن يستحقها من فقراء المسلمين الحاجة ،  إذا زادت عن التصدق بلحومها خارج مكة  -      
 ( يمشارق األرض ومغاربها )المنحراألل           

 وجهل  بعض   هو من تقصير   يواألضاح   يهد موسم الحج من تعفن بعض لحوم ال يما قد يحدث ف ملحوظة :      
 الشعيرة !  هداب اإلسالمية لهذ ’التباعهم االمسلمين وعدم                      

 

 ( !الحج السنة و) تشكيكاً فى العملأكبر بكثير من  الجزاء الحج للذنوب، كما أن ي القرآن نص صريح فى تكفير لم يرد ف :  فتراءاال

ِ اأْلَْكبَرِ " .    الحج في القرآن :   - الرد         ِ َوَرُسوِلِه إِلَى النَّاِس يَْوَم اْلَحج  َن ّللاَّ  (  3  التوبة) "   َوأَذَاٌن م ِ
ْعلُوَماتٌ "   .                                 ( 197) البقرة "  اْلَحجُّ أَْشُهٌر مَّ

ْعلُوَمات  ل " .                                  ِ فِي أَيَّام  مَّ  ( 28) الحج  "   يَْشَهُدوا َمنَافَِع لَُهْم َويَْذُكُروا اْسَم ّللاَّ
 (  ي)البخار " الحج المبرور ليس له ثواب إال الجنة " .      :  الحج في الُسنة   -        

 البخاري( )"    أمه سق رجع كيوم ولدته فلم يرفث ولم يف " من حج .                                 
 :   لذلك كان القرآن والسنة  هما مصدر التشريع في االسالم  ،  القرآن أجمل أحكام الشريعة والسنة فصلتها -         
                       :  وفي الصالة،  قض الوضوء ، موجبات الغسل .. أنواع النجاسات والمياه ، نوا :  في الطهارة فالسنة فصلت  )        
 : مقدارها ،  وفي الزكاة    روطه ، مفسداته ، كفاراته ..ش  :وفي الصيام    ،، كيفيتها ، مبطالتها  ..  عددها          

 (   وقته ، أركانه ، واجباته ، فضله .. الخ  :وفي الحج    أنواعها..        
   المتساويين ، وهللا عز وجل هو  بأن الجزاء أكبر من العمل ألن تناسب الصفقات يكون بينال يصح القول  -      

 " .. عن السبب   " ملك الملوك إذا وهب ال تسألنَّ أولى بالجود والكرم  وهو  حدد العمل وحدد الجزاء ..الذي         
   .. ، من قام  إيمانًا واحتسابًامن صام رمضان و،   .. والحمد هلل وهللا اكبر كل صالة سبحان هللا  ركمن  قال ُدبُ )          
 ..( حبستها  ة هردخل النار امرأة في  وأ  ، ..   سقت كلبًا يلبغ  ، وغفر .. القدر .. ، شكر هللا من سقى كلبًا  ليلة           

 
 تكفير الحج للذنوب مدعاة لالستهانة بالذنوب والجرأة عليها مادام الحج سيغفرها !!  االفتراء :

 ،  الحج يسر لهم يُ  سيغفرها ُمخطئون ألن هللا قد ال  ين أن الحج ن عليها مطمئن و ويجرؤ  الذنوب الذين يستهينون بارتكاب  . ←الرد 
 اإلخالص فيه ، بل قد يختم هللا لهم بتلك الذنوب .. والعبرة بخواتيم األعمال  !! يوفقهم  أو ال             

 

 الحيوانات الضعيفة   شفقة ورحمة بهذه  منها  يعادات دموية تشمئز منها النفوس السوية وتبك  يذبح األضاحي والهد االفتراء :

 ( ..!!  حملة عالمية ضد الذبح عند المسلمين في الحج وعيد األضحى  حدى الممثالت الفرنسيات إ) قادت               

 ال بقدر  إ يقبل ذبحه   ، وال ا على الرحمة بالحيوان والشفقة بهنسان والحيوان ، وأكثرها تأكيدً سالم أرفق دين باإل اإل.  ←الرد 
 طعام الفقراء والمساكين في يوم  إفي الحج وعيد األضحى تأتي أكبر ضرورة .. ضرورة ، و لحاجة والضرورةا            
 ال في تلك األيام ، بل ويدخره  ألكله طول العام .. إ يأكل اللحم   فبعضهم ال ،ينتظرونه من العام للعام               
 ،   الحج وعيد األضحى لتوزيعها على الفقراء والمساكين بال مقابل  يف ذبح هذه الحيوانات  ينكرون على المسلمين  .              

 يبيعها للفقراء والمساكين مطاعم الهامبرجر ومصانع اللحوم و  ا في وال ينكرون على من يذبح منها الماليين يوميً              
 ليربح من ورائهم المليارات .. !!              

 ! ؟ طعام الفقراء بال مقابل ا تُذبح فيه إلا خاصً ا .. فماذا لو جعلنا لها يومً المسلمين وغيرهم يوميً الحيوانات تذبح عند  .               
 
 
 

                                                                                                     


