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عن الحج افتراءات                           0202تحدٌث: ٌولٌو  

 ! الجاهلٌة ًعند العرب ف دابه عادات مقتبسة من دٌانة الوثنٌةآشعائر الحج و : تراءف* اال 

 الحنٌفٌة األولى"  "علٌه السالم دابه من دٌن إبراهٌم آورث العرب شعائر الحج و .الرد            

 .. بأشٌاء ما أنزل هللا بها من سلطان مبتدعٌن دٌانه الوثنٌة  إبراهٌم نحرفوا بها عن ملةثم ا.                   

 ا كان العرب علٌه من دٌن إبراهٌم علٌه السالمم جاء اإلسالم مصصًحا لهذه االنحرافات ، وممًرا.            

 :  ًجمار .. إلخ ه ًورم ًستالم الحجر األسود وطواف وسعمناسن الحج من ا.            
 هاجر هبنه إسماعٌل وزوجتاهللا إبراهٌم و ًعظٌمة حدثت لنب ألحداثتخلٌد  -             

 ألوامر هللا عز وجل وسنة رسوله  على الطاعة الخالصة دلٌل -             
 للغات واأللوان ، واوحدة وسالم تالشت فٌها األجناس و مساواة من إنسانٌة سامٌة لمعانٍ إحٌاء  -           

 " لبٌن اللهم لبٌن .." واجتمعت على نشٌد واحد              
 

 ! تمتعف تعالٌم اإلسالم عندما نهى عن حج العمر بن الخطاب خال : فتراءاال* 

 الوداع  حجة ًف ًأمر بها النب ًالت لثالثةحج التمتع هو نوع من أنواع الحج ا.          الرد   

ٌَْسَر ِمَن اْلَهْديِ   "  بالمرآن * -ثابت    ج التمتع ح.              (691البمرة )"  فََمن تََمتََّع بِاْلعُْمَرةِ إِلَى اْلَحّجِ فََما اْستَ
 :بالسنة *               
 ()متفك علٌه"  .. وجعلتها عمرة يالهدستدبرت لم أسك ا ما يستمبلت من أمرا ًلو أن"  - 

 ثم   ًبها النب ناكتاب هللا وأمر ًف -متعة الحج  يأ -المتعة  بن حصٌن " نُزلت آٌة ن عمرانع -             
 مسلم() ل هللا حتى مات "رسو تنسخها ، ولم ٌنه عنها ٌة آلم تنزل                  

 : سٌدنا عمر عن حج التمتع فى خالفته كان بسبب ًنه.         
  لد مالوا إلى التمتع لخفته وٌسره بعد ما رأى الناسن واإلفراد( المرا)الحج  ندثار األنواع األخرى مناخشٌة  -        
 ٌمٌن حوله من أهل الحرم ال العام بما ٌتبعه من منافع للممعمار البٌت الحرام طوإ ةتحمٌك مصلح -        
 لفضلخصها هللا با ًتلن األشهر الت ًالمكان الممدس وفتحمٌك الولار الواجب من ذلن  -        

 لما  إلغاءً أو  اولٌس نسخً  ، ولظروف خاصة( )خالفتهبزمان محدد  ا محدًدامؤلتً  اهًٌ نهٌه عن حج التمتع كان ن.      

 فته وأثناءها وبعدها حتى الٌوم حجهم لبل خال ًالناس كانوا ٌتمتعون ف الكتاب والسنة ألن ًرع فشُ              

  ًالنبس على أنواع أخرى من النسن ألرها لكتاب هللا وسنة رسوله بل حمل النااَ لم ٌبتدع سٌدنا عمر شٌئا مخالف.       

 الحج وإنما لصد إلاللهم منه . ًخالفته لم ٌمصد به منع جمٌع الناس من التمتع ف ًحج التمتع فنهٌه عن .       

 مصلحة  األمر أن ٌحمل الناس فى زمن معٌن على أحد المباحات إذا رأى فى ذلن  ًولل.       

 ! (لال عمر .. وٌلن ًألول لن لال رسول هللا وتمول ل: أبٌه عن حج التمتع  ً) لال ابن عمر لسائله عن نه            

 إن أصاب( )واألجرٌن )إن أخطأ( هاد ، والمجتهد دائر بٌن األجر جتوكان أهال لال ،من عمر جتهاًداكان ا ًالنه.       

  لسنته ، فكٌف ٌخالفونه ؟ بل كانوا ٌحبون ما ٌحب رسول هللا اا لرسول هللا واتباعً الصحابة كانوا أشد حبً .       

  النبً كان  ألن" عبد هللا "على ابنه  فً العطاء "بن زٌد نه فّضل "أسامةأ وعلى رأسهم الفاروق عمر حتى          
 ه عبد هللا  !من ابن ألسامة حبا أشد         
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  قد  ًأو األشهر الُحرم حتى ٌتجنب الحجاج الزحام والمضاٌقات الت أشهر الحج  ذا ال ٌوزع الحج على: لما فتراءاال* 

 إلى الوفاة ! تصل                

 ٌجوز  ًالت ًمدٌمها أو تأخٌرها وهال ٌجوز ت مؤلتة بأولات معٌنة=  (  ، ذو الحجة شوال ، ذو المعدة )أشهر الحج  -الرد          

ْعلُوَماتٌ " فٌها بدء اإلحرام للحج                         (791)البمرة "  اْلَحجُّ أَْشُهٌر مَّ

 أعمال  ،ت بالمزدلفة، مبٌ ةولوف بعرفمن تؤدى فٌها أعمال الحج  ً= األٌام الت( ذو الحجة 71-8)الحج اٌام  -         

 .. ٌام التشرٌكأالجمرات  ًرم ،ٌوم النحر              
 غٌر أٌام الحج ألن : ًمال الحج فال ٌجوز أداء أع -        

نَ  َوأََذانٌ هنان ٌوم محدد للحج " .          ِ  ّمِ   (4 التوبة)"  اأْلَْكبَرِ  اْلَحّجِ  ٌَْومَ  النَّاِس  إِلَى َوَرُسوِلهِ  ّللاَّ

        [ (ذو الحجة 61)ٌوم الحج األكبر = ٌوم النحر ]                 

 ( ()البخارى: هذا ٌوم الحج األكبر " الوداع ٌوم النحر ولال  ةحج ًبٌن الجمرات ف ًولف النب)                
ْعلُوَماٍت َعلَٰى َما َرَزلَُهم"  -      ِ فًِ أٌََّاٍم مَّ ن َوٌَْذُكُروا اْسَم ّللاَّ   (82)الحج "  اأْلَْنعَامِ  بَِهٌَمةِ  ّمِ

 ذو الحجة  64-2حج من ٌام الأ  =ات األٌام المعلوم            

 بعد جٌل .. جٌال ة" وتناللتها األم مناسككم ًللصحابة لائالً : خذوا عن  ًعلمها النب            

  ()أحمددرن الحج " أفمد فجر ٌوم النحر( )لبل أن ٌطلع الفجر  .. ومن أدرن عرفة )ثالث(لحج عرفات " ا -              
 [ حجةالذو 9=  فى السنة = ٌوم واحد ]عرفة               

َ  َواْذُكُروا"  -               ٌِْه   ِلَمِن اتَّمَىٰ  أٌََّامٍ  فًِ ّللاَّ َر فاََل إِثَْم َعلَ ٌِْه َوَمن تَأَخَّ ٌِْن فاََل إِثَْم َعلَ َل فًِ ٌَْوَم ْعُدوَداٍت فََمن تَعَجَّ   " مَّ
 [. ذو الحجة 64-66ى = أٌام منودات األٌام المعد ]      (814 )البمرة                       

 :حج أماكن ال ًف.     :زمانه  ًلم ٌوسع ف هأماكن الحج لكن ًعلى األمة ف ًع النبوسّ  -             
 )مسلم(كلها مولف"المزدلفة = المشعر الحرام( )َجمع هنا واوولفت ههنا ومنى كلها منحر، اهنا وعرفة كلها مولف ، ونحرت ها" ولفت ه

 :زمان الحج  ًف.         
    العكس لتما شاء بل على ذهب إلى منى وٌٌوم ، أو أن  يأ ًف عرفة ًولت ، أو أن ٌمف ف يأ ًان فحرم اإلنسجز أن ٌُ لم ٌُ 

 !! نهلد بٌّ لكان  " ، فلو كان فى الزمان سعة أًٌضامناسككم  ًاألكبر" ، " خذوا عن هذا ٌوم الحج" ،  "" الحج عرفات لال : 
   رام على الناس لزٌارة بٌت هللا الح امتال تٌسٌرً م فٌها الحرُ ٌَ  ً= األشهر الت، محرم ، رجب(  )ذو المعدة ، ذو الحجةشهر الحرم األ -   

 األشهر الحرم بدلٌل : ًالٌجوز الحج ف .. فً الحج والعمرة      
 ن   على الرغم من كوولم ٌحج فٌها ،  ()من أشهر الحج + من األشهر الُحرم . عمرات النبى األربعة كانت فى ذي المعدة

 الحج أفضل من العمرة      
 جعلوها عمرة امهم وٌحرإبأن ٌتحللوا من ( ذى الحجة ً)فن حرمٌبعد وصولهم مكة مُ  حجة الوداع أمرأصحابه ًف .   

 التروٌة وٌبدأوا فى أداء المشاعر!! هم باإلحرام للحج ٌوم وأمر     
 :حتمالٌن الحج ال ٌخرج عن أحد ا أٌامغٌر  ًه فؤوٌجوز أدا ج مختلف فٌهأن ولت الح ًعمن ٌدّ  -   

 ئمة فى االختالف واالتفاق .. أواألسلوب أ. جهل شدٌد بتفسٌر اآلٌات والسنة و            
 !! ستهزاء واضح بعملٌة المارئ. ا            

 
 طقوس وثنٌة ! إلخ ( جمار ..لل ًلحجر ورملستالم او ًوسع: شعائر الحج )من طواف  فتراءاال* 

 : ٌنكرها العمل السلٌم سرار بلٌغة الأمن حكم و لمون ٌعظمون شعائر الحج لما تحوٌهالمسالرد            
 ..  حدهمام عنده الصلوات هلل وعلى األرض لتُ  طوفون حول الكعبة ، أول بٌت بُنًالطواف : المسلمون ٌ -         

 ر واحترام ..فهو طواف تمدٌ            
 بنها إسماعٌل وترسٌخ لعمٌدة التوكل على هللا مع ضعف األسباب المادٌة تخلٌد لمصة السٌدة هاجر وا  : ً السع -
 هوى(ٌنطك عن ال ال ي)الذ ًاع لفعل النبتبا.  ستالم الحجر:ا -         

  أصنامهم( ً)كما كان ٌظن الجاهلون فاته ٌضر أو ٌنفع بذ هلم الحجر أنتسمن المسلمٌن وهو ٌ يٌعتمد أ . ال           

 ".. لتلنلن ما لبّ ٌُمبّ  ًرأٌت النب ًتضر وال تنفع، ولوال أن أعلم إنن حجر ال ًإن.. " وهذا ما أكده سٌدنا عمر                   
 لة"ضال مة علىوال تجتمع األ"مسائل اإلجماع نة فعلٌة تناللتها األجٌال منذ عصر النبوة فأصبحت من سُ .            

  عبد الحجر األسود أو ممام إبراهٌم مع  ون األصنام لم ٌسمع عنهم أن أحًدابالرغم من أن العرب كانوا ٌعبدٌالحظ :   
 من دون هللا من المشركٌن  بداعُ لوو ، !! عصمة من هللا لهما، وذلن حترامهم لهما ومحافظتهم علٌهما اعظٌم             
 !! ن اإلسالم لم ٌخلص من شائبة الشرنأسالم بتعظٌمهما لمال أعداء الدٌن وجاء اإل            
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 ! ٌعبدون بٌت هللا الحرام )الكعبة(المسلمون :  فتراءاال* 

 إنما ٌعبدون رب البٌت المسلمون الٌعبدون البٌت ،. الرد           

 لبر المسٌح وٌمدس النصارى بط كما ٌرتٌمدسونها وٌحترمونها المسلمون مرتبطون بالكعبة  .         

 ذا مالف .. )كماٌدعون(حائط المبكى وٌمدس الٌهود ٌرتبط  ، وكماعمون( )كما ٌزالم وطرٌك اآل            
 ؟! رتباط المسلمٌن بأماكنهم الممدسةٌستغربون ا            

  على األرض ًنألن الكعبة أول بٌت بُ  ،رتباط ألرب إلى الرشد وأبعد عن الوهمارتباط المسلمٌن بالكعبة ا.          

 لتوحٌد هللا وعبادة رب العالمٌن             

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

 
 الجاهلٌة ! ًب فتؤدٌها قرٌش والعر كانت ًنفس المناسك الوثنٌة الت ًاإلسالم ه ًمناسك الحج ف:  فتراءاال* 

 :كانت تؤدٌه لرٌش من مناسن وثنٌة  اإلسالم وما ًهنان فرق بٌن مناسن الحج ف     الرد      
 : الجاهلٌة ًالحج ف*           
 اف إسو على ظهر الكعبة ،)أعظم أصنامهم( ُهبل  ) كانت حول الكعبة ًكان العرب ٌحجون البٌت لعبادة األصنام الت. 

 خ(الصفا والمروة.. العلى  ونائلة    

 )ٌضربون المداح(زالم ٌل وهم ٌستسممون باألصور إلبراهٌم وإسماعك ر داخل الكعبة وَ . كانوا ٌضعون الصُّ 
 رمٌنبٌوت من الجلد ماداموا مح ًإال ف من شعر وال ٌستظلون خلون بٌتًا. كان العرب الٌد

 المزدلفة  ًالعرب وٌمفون ف ًبال وف بعرفة دونكون الولوٌتر ، سمون أنفسهم الُحمسٌُ )لرٌش(  كان أهل مكة. 
  رون أثناءصفّ مون وٌُ صفّ وكانوا ٌُ  إذا لم ٌجدوا ماٌكفٌهم من ثٌاب الُحمس ، ُحمس ٌطوفون عراة ،. كان غٌر ال

 .. األشهر الُحرم من أفجر الفجور ًالطواف ، كانوا ٌعتبرون العمرة ف      
  ها بعد أٌام خون الكعبة بدمائها وال ٌأكلون منها وال ٌدخرونطِّ وٌل حول الكعبة ، يكانوا ٌنصبون لحوم الهد. 
 التشرٌك    
 اإلسالم : ًالحج ف*         
 :ولبل دخوله الكعبة هـ(  8) ٌوم فتح مكة -      

 محىر بداخل الكعبة أن تُ . أمر بالصوَ         حطم األصنام حول الكعبة ومن فوق ظهرها .      
 أال ٌطوف بالبٌت مشرن وال عرٌان .. الناس ًف ينادأن ٌُ هـ(  9) ر أثناء حجهبك أمر أبا -   
 : هـ( 71)الوداع  حجة ًف -   

 إفاضتهم من عرفة كما ٌفٌض الناس  أبطل ما كانت تتمٌز به لرٌش عن سائر العرب ، وجعل.         
 لبٌن اللهم لبٌن.."  د "للتوحٌ شعاًرافرض التلبٌة الموحدة بٌن كل الناس .                  
 الطواف بدالً من التصفٌك والصفٌرأثناء  . سن الذكر والدعاء والتلبٌة        
 فرادشهر الحج بسنه أنواع الحج الثالثة : التمتع والمران واإلأً أجاز العمرة ف.         
 التشرٌك  نتفاع بها بعد أٌامدها لالوجلو يخر من لحوم الهدوٌدَّ  ،وٌتصدق منه  َهدٌه ، من أجاز للحاج أن ٌأكل.   
  يدحول الكعبة وتلطٌخها بدماء الهَ  يدصب لحوم الهَ طل نَب. ا  

 

 هلٌة تهدر األموال وتبدد الثروات !واألضحٌة عادات جا يذبح الهد:  فتراءاال* 

 ، شعٌرة من ( )األُضحٌةأو غٌر الحاج ( يد)الهَ إلى هللا تعالى ٌوم النحر من الحاج  عم تمربًاٌذبح من النَّ  ما. الرد             

 بنه إسماعٌل علٌهما السالماسٌدنا إبراهٌم و لصة تخلٌد  عائر اإلسالم من مماصدهاش                        

 وتمواه  ثبات لطاعة هللا وامتثال ألوامرهإواألضحٌة فٌهما  يالهد.             

َ  ٌَنَالَ  لَنْ "                        ِكنْ  ِدَماُؤَها َوالَ  لُُحوُمَها ّللاَّ  (11)الحج "  ِمْنُكمْ  التَّْمَوىٰ  ٌَنَالُهُ  َولَٰ

 .. صب لحومها حول الكعبةتلطٌخ الكعبة بدمائها ونَ) كالجاهلٌة بعادات وأفكار مشوشة  ًلشعٌرة فمتزجت هذه اا .            

 هللا  لجاهلٌة وجعلها خالصة لوجهن العادات واألفكار امن تل الشعائر هذهبتنمٌة اإلسالم  فمام الخ(           
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 صدر المسلم ًف ح والبخل واألنانٌةللشُ  ةإحٌاء للعطاء والبذل وإمات واألضحٌة يالهد .        

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

 (13)الحج "  فَُكلُوا ِمْنَها َوأَْطِعُموا اْلمَانَِع َواْلُمْعتَرَّ حٌته " للمسلم أن ٌأكل من هدٌه وأض -       
 نتفاع بجلودهاواال ًدخار لحوم األضاحا -           خر أٌام التشرٌكآتعدد أٌام النحر حتى  -       

  ًفمٌن ونملها لمن ٌستحمها من فمراء المسلالحاجة ، إذا زادت عن التصدق بلحومها خارج مكة  -      

 (ًمشارق األرض ومغاربها )المنحراألل          
 وجهل  بعض  هو من تمصٌر  ًواألضاح يهدموسم الحج من تعفن بعض لحوم ال ًما لد ٌحدث ف ملحوظة :      

 الشعٌرة ! هداب اإلسالمٌة لهذ’التباعهم االمسلمٌن وعدم                      
 

 (!الحج السنة و) تشكٌكاً فى أكبر بكثٌر من العمل الجزاءالحج للذنوب، كما أن رٌح فى تكفٌر ً القرآن نص صلم ٌرد ف:  فتراءاال

ِ َوَرُسوِلِه إِلَى النَّاِس ٌَْوَم اْلَحّجِ اأْلَْكبَرِ " .   الحج فً المرآن :  - الرد         َن ّللاَّ  ( 4 التوبة) "  َوأََذاٌن ّمِ
ْعلُوَماتٌ الْ "  .                               ( 693) البمرة "  َحجُّ أَْشُهٌر مَّ
ْعلُوَماتٍ ل" .                               ِ فًِ أٌََّاٍم مَّ  (82) الحج "  ٌَْشَهُدوا َمنَافَِع لَُهْم َوٌَْذُكُروا اْسَم ّللاَّ

 ( ي)البخار" الحج المبرور لٌس له ثواب إال الجنة " .    : الحج فً الُسنة  -      
 البخاري()"  أمه فلم ٌرفث ولم ٌفسك رجع كٌوم ولدته" من حج .                               
 : لذلن كان المرآن والسنة  هما مصدر التشرٌع فً االسالم ،  المرآن أجمل أحكام الشرٌعة والسنة فصلتها -      
                     : وفً الصالة، لض الوضوء ، موجبات الغسل .. أنواع النجاسات والمٌاه ، نوا : فً الطهارة فالسنة فصلت )        
 : ممدارها ، وفً الزكاة  روطه ، مفسداته ، كفاراته ..ش :وفً الصٌام  ،، كٌفٌتها ، مبطالتها  ..  عددها        

 ( ولته ، أركانه ، واجباته ، فضله .. الخ :وفً الحج  أنواعها..        
  بأن الجزاء أكبر من العمل ألن تناسب الصفمات ٌكون بٌن المتساوٌٌن ، وهللا عز وجل هو ول ال ٌصح الم -     

 ".. عن السبب " ملن الملون إذا وهب ال تسألنَّ أولى بالجود والكرم  وهو حدد العمل وحدد الجزاء ..الذي         
  .. ، من لام إٌمانًا واحتسابًامن صام رمضان و،  ..والحمد هلل وهللا اكبركل صالة سبحان هللا ركمن  لال ُدبُ )         
 ..(حبستها ة هردخل النار امرأة فً وأ ، .. سمت كلبًا ًلبغ ، وغفر .. المدر .. ، شكر هللا من سمى كلبًا لٌلة        

 
 تكفٌر الحج للذنوب مدعاة لالستهانة بالذنوب والجرأة علٌها مادام الحج سٌغفرها !! االفتراء :

 ، الحج ٌسر لهم ٌُ  سٌغفرها ُمخطئون ألن هللا لد ال ن علٌها مطمئنٌن أن الحجووٌجرؤ الذنوبالذٌن ٌستهٌنون بارتكاب  . ← الرد

 اإلخالص فٌه ، بل لد ٌختم هللا لهم بتلن الذنوب .. والعبرة بخواتٌم األعمال  !!ٌوفمهم  أو ال            
 

 شفقة ورحمة بهذه الحٌوانات الضعٌفة منها ًٌة تشمئز منها النفوس السوٌة وتبكعادات دمو يذبح األضاحً والهد االفتراء :

 (..!! حملة عالمٌة ضد الذبح عند المسلمٌن فً الحج وعٌد األضحى حدى الممثالت الفرنسٌاتإ) لادت               

 ال بمدر إٌمبل ذبحه  ، وال وان والشفمة بها على الرحمة بالحٌنسان والحٌوان ، وأكثرها تأكٌدً سالم أرفك دٌن باإلاإل.  ←الرد 

 طعام الفمراء والمساكٌن فً ٌوم إفً الحج وعٌد األضحى تأتً أكبر ضرورة .. ضرورة ، و الحاجة والضرورة            
 .ال فً تلن األٌام ، بل وٌدخره  ألكله طول العام .إٌأكل اللحم  فبعضهم ال ،ٌنتظرونه من العام للعام             
 ،  الحج وعٌد األضحى لتوزٌعها على الفمراء والمساكٌن بال ممابل ًفذبح هذه الحٌوانات  ٌنكرون على المسلمٌن .           

 ٌبٌعها للفمراء والمساكٌنمطاعم الهامبرجر ومصانع اللحوم و ا فًوال ٌنكرون على من ٌذبح منها المالٌٌن ٌومًٌ              
 رائهم الملٌارات .. !!لٌربح من و             

 !؟طعام الفمراء بال ممابل ا تُذبح فٌه إلا خاصً ا .. فماذا لو جعلنا لها ٌومً الحٌوانات تذبح عند المسلمٌن وغٌرهم ٌومًٌ  .           
 
 
 

                                                                                                               


