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 إعداد: ضاري المطيري 

 العصيمي لـ «األنباء»: ال حرم غير مكة والمدينة وال ينبغي 
التوسع في إطالق لفظة «الحرم» على المساجد أو دور العلم

 رفع السـالح محـرم في مكـة إال لمقاتلـة أهـل البغـي والمنتهكيـن لحرمتها أو إلقامـة الحـدود لما فيهمـا من اسـتقرار لألمن
 فـي الحرم يعظـم قدر المعاصي ويحاسـب اإلنسـان علـى مجرد إرادة السـوء فيــه ولو لم يكـن في مكــة نفسـهــا

 فطرت النفوس والقلوب على التعلق مبكة املكرمة، استجابة لدعاء خليل اهللا إبراهيم عليه السالم في قوله (فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم)، فال تكاد تفارقه إال وقد هفت مرة أخرى 
للرجوع والعودة إليه، وليس األمر يقتصر على مكة فقط، بل للمدينة خصائصها التي ميزها اهللا عز وجل بها، قال رسول اهللا ژ «إن اإلميان ليأرز إلى املدينة كما تأرز احلية إلى حجرها» متفق 
عليه، وفي احلديث اآلخر «إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت املدينة» رواه مسـلم، لكن كثيرا من الناس اليوم قد يأتي مكة واملدينة معتمرا أو حاجا  دون أن يعي ويتعلم كثيرا من املسائل 
املتعلقة بهما، مما قد يوقعه   في كثير من املخالفات واحملذورات التي تترتب عليها فدية  باإلضافة إلى اإلثم، هذا ما أكده اإلمام واخلطيب في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الشيخ 
محمد العصيمي. وأوضح العصيمي أن من خصائص احلرم أن اهللا عز وجل يحاسـب اإلنسان على إرادة السوء فيه فضال عن العمل السيئ، ويشمل ذلك الكفر واملعصية والبدعة والشرك 

وغيرها، وهي تشمل كذلك من أراد اإلحلاد في احلرم ولو كان في بلده، كما قال ابن مسعود ے «لو أن رجال هم فيه بإحلاد وهو بعدن أبني (موضع في اليمن) ألذاقه اهللا عذابا أليما»، 
الفتا إلى حرمة رفع السـالح مبكة إال ملقاتلة البغاة أو إلقامة احلدود ملا فيهما من استقرار لألمن.  وأضاف أنه ال يوجد حرم غير مكة واملدينة، مشيرا إلى أن لفظة «احلرم» لفظة 

شـرعية ال ينبغي التوسع في إطالقها على املساجد األخرى أو دور العلم، «األنباء» التقت الشيخ محمد العصيمي للحديث عن احلرمني اللذين خصهما اهللا عز وجل 
من دون البقاع، وعن شيء من أحكامهما وفضل زيارتهما وتصحيح املفاهيم اخلاطئة عند بعض احلجاج واملعتمرين، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

 

 اإلمام والخطيب في وزارة األوقاف تحدث عن خصائص الحرمين وأحكامهما وفضل زيارتهما وتصحيح المفاهيم الخاطئة عند بعض الحجاج

ــن ذكر  ــر احلديث ع ــاذا يكث  مل
خصائص احلرمني، خاصة في مثل 

هذه األيام الفضيلة؟
  تكمن أهمية املوضوع من خالل 

عدة أمور:
  أوال: أنه يبعث في نفس اإلنسان 
تعظيم هذا املـــكان املبارك، وذلك 
حينما يقرأ ويسمع ما جعله  اهللا 
له من خصائص عديدة، وصفات 
كثيرة، وكيف ال يعظم وقد أقسم 
اهللا به في  كتابه كما في قوله تعالى 
(والتني والزيتون وطور ســـينني 
وهذا البلد  األمني)، وقال تعالى (ال 
أقسم بهذا البلد)، فإذا كان اهللا جل 
في عاله يقسم به فألنه عظيم عنده، 

وله مكانة كبيرة وقدر رفيع. 
  ثانيا: طرح هذا املوضوع يعني 
على فهم وتدبر كالم اهللا تعالى من 
خالل ما جاء  فيه من كثرة اآليات 
املبينـــة والدالـــة على تخصيص 
احلرمني مبزيد من القدر  واملكانة، 
فإن كثيـــرا من النـــاس اليوم قد 
يأتي مكة واملدينة معتمرا، وزائرا 
وحاجا  دون أن يعي ويتعلم كثيرا 
من املسائل املتعلقة باحلرمني، مما 
قد يوقعه اجلهل  بأحكام احلرمني 
في كثير من املخالفات واحملذورات 
والتي قد يترتب عليها فدية  ناهيك 

عن اإلثم املترتب على فعلها. 
ــود باحلرمني وما    لكن ما املقص

أسماؤه؟ 
  ال نقصد باحلرم كما يتبادر إلى 
الذهن الكعبة شرفها اهللا وزادها 
قدرا ورفعه،  وإمنا نقصد احلدود 
احملددة حول مكـــة، وكذلك حول 
املدينـــة وهذه احلـــدود توقيفية 
 ليس ألحد أن يجتهد فيها فيزيد أو 
ينقص، أما أسماء حرم مكة فيسمى 
احلرم، واملســـجد احلرام قال اهللا 
تعالى (لتدخلن  املسجد احلرام إن 
شاء اهللا آمنني)، واملراد به حدود 

النفـــوس والقلوب على  قد فطر 
التعلق بهـــذا املكان وهذا إمنا هو 
استجابة لدعاء خليل اهللا إبراهيم 
گ في قولـــه (فاجعل أفئدة من 
الناس تهوي إليهم)، هذا هو الدعاء 
ولهذا قـــال بعد ذلك: (ربنا وتقبل 
دعاء)، فجاءت اإلجابة من اهللا كما 
في قوله جل وعال (وإذ جعلنا البيت 
مثابة للناس وأمنا)، ومعنى «مثابة» 
أي ال ميلون منه، وال يقضون منه 
نهمتهم وحاجتهم، فالقلوب دائمة 
التعلق بهذا املكان فال تكاد تفارقه 
إال وقـــد هفت مرة أخرى للرجوع 

والعودة إليه. 
واخلاصية  ــة  الفضيل هذه    وهل 

تكون في املدينة النبوية كذلك؟ 
  نعم، فقد بـــني النبي ژ ذلك 
كما جاء في قوله ژ: «إن اإلميان 
ليـــأرز إلى املدينة كما تأرز احلية 
إلى حجرها» متفق عليه، ومعنى 
«يأرز» أي يرجع، وأدل دليل على 
ذلك ما يشعر به املرء من طمأنينة 
النفس وسكون القلب واالنشراح 
الذي يجده مبجـــرد ما تطأ قدمه 

هذه البقعة.

  حاالت ثالث

ــل مكة بلدا  ــا معنى أن اهللا جع   م
آمنا؟

  كما ذكرت قبل سابقا أن احلرم 
من خصائصه وجود األمن فيه كما 
قال تعالى على لسان إبراهيم (رب 
اجعل هذا بلدا آمنا) وهذا األمن لم 
يكن موجودا في اإلسالم فحسب بل 
كان حتى زمن اجلاهلية ولهذا ذكر 
النبي ژ احلارث بن مر بن نوفل 
بهذا ملا قال «إن نتبع الهدى معك 
نتخطف من أرضنا»، أي نخشـــى 
لو أسلمنا أن تعتدي علينا قبائل 
العرب املشركة فأنزل اهللا تعالى 
(أولم يروا أنـــا جعلنا حرما آمنا 

مكة وليس دخول الكعبة حتما.
  ما معنى احلرم؟ 

  ذكرت عدة أقوال في هذا الشأن، 
فبعض أهل العلم قال ان احلرم سمي 
ألنه يحرم فيه ما كان حالال لإلنسان 
خارجه من تنفيـــر الصيد وقطع 
الشـــجر، ونحوها من محظورات 
احلرم، وقيل سمي حرما ألن أهله 
كان يأمنون فيه من السبي والغارة 
واحلروب والقتل، بينما كانت هذه 
املظاهـــر حول مكـــة وقريبا منها 
ظاهرة ومتفشية قال تعالى (أولم 

منكن لهم حرما آمنا).
ــرم غير حرمي مكة    هل هناك ح

واملدينة؟ 
  الصحيح أنه ال يوجد حرم غير 
هذين، فال ينبغي التوسع في إطالق 
لفظة احلرم على مسجد من املساجد، 
أو مكان تعليم، أو سور وزارة، أو 
نحوها ألن هذا لفظ شـــرعي، قال 
شيخ اإلسالم ابن تيمية «ليس في 
الدنيا حرم ال بيت املقدس وال غيره 
إال هذان ال كما يسمى بعض اجلهال، 
أما بيت املقدس وحرم اخلليل فليسا 

بحرم باتفاق املسلمني».
  من أول من حدد احلرمني؟ 

  بالنسبة حلرم مكة فقد حدده 
رب العاملني جل في عاله، قال ژ: 
«إن هذا البلـــد قد حرمه اهللا يوم 
خلق الســـماوات واألرض» متفق 
عليه، وال يعارض هذا حديث «إن 
إبراهيم حرم مكة» رواه مســـلم، 
فهذا محمول على أن إبراهيم جاء 
ليذكـــر الناس بحرمة مكة بعد أن 
نسي الناس ذلك، أما حرم املدينة 
فالذي حدده هو النبي ژ كما في 
قوله «إن إبراهيم حرم مكة وإني 

حرمت املدينة» رواه مسلم.
ــون القلوب  ــبب ك   حدثنا عن س

دائما متعلقة بهذا املكان املبارك؟ 
  هذا صحيح، فـــاهللا جل وعال 

ويتخطف الناس من حولهم).
  لكن استثنى أهل العلم من هذه 
املسألة، أي جواز رفع السالح في 
مكة، عدة حاالت، أوالها فتح مكة 
فإن اهللا قد أحـــل للنبي ژ ذلك 
ساعة من نهار، وهي الساعة التي 
فتحت فيها مكة ثم بقيت حرمتها 
إلى يوم القيامة، وقد بني هذا النبي 
ژ حني قـــال «إن اهللا حبس عن 
مكة الفيل، وســـلط عليها رسوله 
واملؤمنني وإمنا أحلت لي ســـاعة 
من النهـــار، ثم هي حرام إلى يوم 

القيامة» متفق عليه. 
الثانيـــة مقاتلة أهل    واحلالة 
البغي ألنهم هم البادئون بالبغي 
والعدوان وانتهاك حرمة مكة والبلد 
احلرام قال تعالى (وال تقاتلوهم عند 
املسجد احلرام حتى يقاتلوكم فيه 
فإن قاتلوكم فاقتلوهم)، واحلالة 
الثالثة إقامـــة احلدود ملا فيها من 
مصلحـــة عظيمـــة في اســـتقرار 
األمن واالقتصـــاص من املجرمني 

واملعتدين.
ــا أن نعرف ما هو  ــد لنا أيض   الب

الصف األول على الصفوف التي 
تليه، ومما يدل على ذلك انضمام 
قولــــه ژ «صــــالة في املســــجد 
احلرام مبائة ألــــف صالة» رواه 
أحمد، فالفضيلة متعلقة بالصالة 
في املسجد احلرام وهو اسم من 
اسماء احلرم وليس البيت فقط كما 
قدمناه في قوله تعالى (لتدخلن 
املســــجد احلرام) أي احلرم كله، 
وهنــــا أذكر فائدة جليلة وهي أن 
الثواب هاهنا متعلق بالثواب ال في 
اإلجزاء، مبعنى لو كان على رجل 
عشر صلوات لم يصلها نسيانا أو 
جهال فال يفهم أنه لو صلى صالة 
واحدة في احلرم تكون مجزئة له 
ومسقطة للصلوات التي تركها. 

  مضاعفة السيئات

ــيئات  الس ــف  تضاع ــل    ه
واحلسنات في احلرم؟ 

  أما مضاعفة السيئات، فال شك 
أن السيئة في احلرم ليست كغيره، 
ومن هنا يتبني جهل بعض الناس 
من خالل الوقــــوع في احملرمات 
داخل احلرم بــــل حتى قريبا من 
البيت، شرفه اهللا، فال يتورعون 
عن الغيبة واملعاكســــات وشرب 
الدخان واالســــتهزاء بخلق اهللا 
والسب والشتم وإيذاء املسلمني، 
وهذا ينافي تعظيم احلرم وتوقيره، 
وألجل هذا األمر كان السلف يهابون 
املقام في مكة ليــــس رغبة عنها 
وغنما وإمنا خوفهم وخشيتهم من 
أن يعصوا اهللا تعالى فيه، قال ابن 
عباس «ما لي ولبلد تضاعف فيه 
السيئات»، واملضاعفة هنا ليست 
مضاعفة عدد وكم، وإمنا مضاعفة 
كيف وصفة، مبعنى أن الســــيئة 
بواحدة في العــــدد لكن العقوبة 
املترتبة على املعصية في احلرم 

أعظم من غيره. 

فضل الصالة في احلرمني؟ 
  بني النبي ژ «أن الصالة في 
املســــجد احلرام تعدل مائة ألف 
صالة فيما ســــواه، والصالة في 
املسجد النبوي بألف صالة فيما 
سواه من املســــاجد» رواه أحمد، 
وهذا من فضــــل اهللا على اخللق 
يقول أبوبكر النقاشي في تفسيره 
«حسبت الصالة باملسجد احلرام 
فبلغت الصالة الواحدة باملسجد 
احلرام عمر خمس وخمسني سنة 
وستة أشهر وعشرين ليلة»، وقال 
بعض أهــــل العلم «هذا في صالة 
املنفرد، أما لو صالها جماعة فإنها 
تعدل سبعا وعشرين مرة مما ذكر 

من التضعيف»
ــا في صالة  ــل الفضيلة هن   وه
النفل أيضا أم في الفريضة فقط؟ 

  اختلف العلماء رحمهم اهللا في 
شمول الفضيلة لصالة النافلة في 
املسجد احلرام مع اتفاقهم على أنها 
متحققة في الفريضة، فذهب جماعة 
من أهل العلم الى أنه يشمل النافلة، 
وهو قول الشــــافعية واحلنابلة 
وظاهر تبويب البخاري حيث أورد 
احلديث في كتاب صالة التطوع من 
صحيحه ما يدل على أنه يرى هذا 
الرأي، رحمهم اهللا جميعا، وقال 
جماعة ان هذا في الفريضة خاصة 
لقوله ژ «صــــالة املرء في بيته 
أفضل من صالته في مسجدي هذا 
إال املكتوبة» متفق عليه، وقالوا «لو 
كان يشمل النفل ملا أمرهم النبي 
ژ أن يتركوا الصالة في مسجده 
مع مــــا فيه من فضل ليصلوا في 

بيوتهم». 
ــي الصالة عند  ــل الفضيلة ف   ه

الكعبة أم تشمل احلرم كله؟ 
أن    الراجح، والعلم عند اهللا، 
الفضيلة تشمل احلرم كله، وإن 
كانت عند البيت آكد، كما يفضل 

ــول اهللا تعالى (ومن    ما معنى ق
يرد فيه بإحلاد بظلم)؟

  ذهب جماعة من أهل العلم الى 
أن من خصائــــص احلرم أن اهللا 
عز وجل يحاســــب اإلنسان على 
إرادة السوء في احلرم فضال عن 
العمل الســــيئ، كل ذلك تعظيما 
للحرم، ومعنى اإلحلاد، هو امليل 
إلى الباطل، وال يختص هذا بالكفر 
فقط وإمنا يشمل املعصية والبدعة 
والشرك وغيره، وكذلك فإن إرادة 
اإلحلــــاد ال تختص بوجودها في 
احلرم وإمنا تشمل من أراد اإلحلاد 
في احلرم ولو كان في بلده، قال 
ابن مسعود «لو أن رجال هم فيه 
بإحلاد وهو بعدن أبني (موضع في 

اليمن) ألذاقه اهللا عذابا أليما». 
  وماذا عن مضاعفة احلسنات؟ 

  أيضا نص غير واحد من أهل 
العلم على أن احلسنات تضاعف 
زمانا ومكانا إذا كانا فاضلني كما 
في حديث «احلسنة بعشرة أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف واهللا يضاعف 

ملن يشاء» متفق عليه.
  ماذا عن تنفير حمام احلرم؟ 

  ال يجوز تنفيــــر صيد احلرم 
، ومــــن بــــاب أولى يحــــرم قتله 

ودهسه. 
ــيئا  ــان ش ــاذا لو وجد إنس   وم

ضائعا في احلرم هل يلتقطه؟ 
  لقطة احلرم لها حرمة أكثر من 
غيرها، ومما مييزها عن غيرها أن 
اللقطة في غير احلرم تعرف سنة 
ثم ينتفع بها امللتقط، وال يعني 
أنه ميلكها، وأما اللقطة في احلرم 
فإنه يعرفها الدهر كله كما جاء في 
احلديث «ال حتل لقطتها إال ملنشد»، 
ولكن اليوم، وهللا احلمد، وجدت 
أماكن حلفظ األشياء املفقودة ففي 
هذه احلالة، من أوصلها إليها فقد 

برئت ذمته إن شاء اهللا تعالى. 

 القول الثج في جواز النيابة واالستئجار في الحج (٢ ـ ٢)
 ذكرنا في املقال السابق أدلة القائلني 
بجواز اإلجارة أو االستئجار على احلج 
والعمرة، واليوم نكمل معكم القولني 
اآلخرين في هذه املسألة وأدلتهما والرد 
عليهما كمــــا وعدناكم. فالقول الثاني 
هو اجلواز مــــع الكراهة، وهو مذهب 
املالكية، واســــتدلوا على مذهبهم بأن 
أخــــذ األجرة على احلــــج إمنا هو من 
باب أكل الدنيا بعمل اآلخرة، وإن أخذ 
العوض عن العبادة ليس من شيم أهل 
اخلير.قلت: وقول املالكية فيه نظر  إال 
ان يحمل قولهم على أن املستأجر إذا 
كان قصده ونيته اكتســــاب املال دون 
النظر إلى اإلحسان للمحجوج عنه، أو 
رؤية مشاعر وشعائر احلج ورغبته في 
الوصول إلى أماكن العبادة كالكعبة. 
وأما القول الثالــــث فهو عدم اجلواز، 
وهو مذهب احلنفية، حيث ذهبوا إلى 
عدم اجلواز كما صرح بذلك ابن عابدين 
«أن القول الصحيح الذي عليه جميع 
فقهاء املذهب سواء املتقدمون منهم أو 
املتأخرون أن االســــتئجار على احلج 
ال يجوز«، واحتــــج احلنفية بحديث: 
مــــر النبي ژ مبرداس املعلم فقال له 
رسول اهللا ژ: «إياك واخلبز الرقيق، 
والشــــرط على كتــــاب اهللا تعالى«. 
قلت: هذا حديــــث باطـــل، أورده ابن 
اجلــوزي في املوضوعات، فقال روي 
عن الضحاك عن ابن عبــاس وأورده 

في العلل املتناهية.

  القول الراحج الجواز

  وأما القول الراجح الذي ترجح لي في 
هذه املسألة فهو القول بجواز االستئجار 
على احلج والعمـــرة وذلك لعدة أدلة، 
منهـــا وجاهة وقوة أدلة املجيزين، وال 
شك بأنها نصوص صحيحة وصريحة 
في وقوع احلج عن احملجوج عنه فإذا 
جازت اإلنابة وحصل االنتفاع للنائب 
جاز له أخذ األجرة، ومنها أنه ال ريب بأن 
احلج ال ميكن أداؤه إال باملال والصحة، 
فإذا لم يتمكن املسلم صحيا وبدنيا من 
احلج جاز أن يستنيب عنه أحدا، ويدخل 
املســـتطيع ماديا في قوله تعالى (من 
استطاع إليه ســـبيال)، وهذا ال يكون 
غالبا إال بإعطاء املســـتنيب نفقة حتى 
يحج عنه. قال شيخ اإلسالم «في احلج 
عن امليت أو املعضوب مبال يأخذه إما 
نفقة، فإنه جائـــز باالتفاق، أو اإلجارة 
واجلعالة على نزاع بني الفقهاء في ذلك 
سواء كان املال احملجوج به موصى به 
ملعني، أو عينا أو مبذوال أو مخرجا من 
صلب التركة، فمن أصحاب الشافعي من 
استحب ذلك، وقال: هو من أطيب املناسك 
ألنه يعمل صاحلا ويأكل طيبا«، وقال 
في موضع آخر «وحقيقة األمر في ذلك 
أن احلاج يستحب له ذلك اإلحسان إلى 
احملجوج عنه، وذلك أن احلج عن امليت 

إن كان فرضا فذمته متعلقة به فاحلج 
عنه إحســـان إليه بإبراء ذمته مبنزلة 
قضاء دينه كما قال النبي ژ للخثعمية: 
«أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته 
أكان يجزئ عنه«؟ قالت: نعم، قال: «فاهللا 
أحق بالقضاء»، وكذلك ذكر هذا املعنى 
في عـــدة أحاديث، بني أن اهللا لرحمته 
وكرمه أحق بأن يقبل قضاء الدين عمن 
قضى عنه فإذا كان مقصود احلاج قضاء 
هذا الدين الواجب هذا، فهذا محسن إليه 
واهللا يحب احملسنني فيكون مستحبا، 
وهذا في الغالب إمنا يكون لسبب يبعثه 
على اإلحســـان إليه، مثل رحم بينهما، 
أو مودة وصداقة أو إحســـان له عليه 
يجزيه به، ويأخذ من املال ما يستعني 
به على أداء احلج عنه، وعالمة ذلك أن 
يطلب مقدار كفاية حجه، وهنا جوزنا 
نفقـــة احلج بال نزاع وكذلك لو أوصى 
بحجة مستحبة، وأحب إيصال ثوابها 
إليه». وأما إذا كان مؤثرا أن يحج محبة 
للحج وشوقا إلى املشاعر، وهو عاجز 
فيستعني باملال احملجوج به على احلج، 
وهذا قد يعطى املال ليحج به عن أحد 
كما يعطى املجاهد املال ليغزو به، فال 
شبهة فيه فيكون لهذا أجر احلج ببدنه، 
ولهذا أجر احلج مباله كما في اجلهاد فإنه 
من جهز غازيا فقد غزا وقد يعطى املال 
ليحج به عن غيره، فيكون قصد املعطي 
احلج عن املعطى عنه، ومقصود احلاج 

ما يحصل له من األجر بنفس احلج ال 
بنفس اإلحســـان إلى احلاج. ومن أدلة 
القول بجواز االستئجار كذلك أنه قول 
فيه تيسير، ورفع للمشقة واحلرج عن 
الذين لم يحجوا، وشريعتنا السمحاء 
قائمة على مراعاة أحوال املسلمني ودفع 
الضيق عنهم فالقول بجوازه قول وجيه 
يوافق أصول شرعتنا بحمد اهللا تعالى، 
فالقول به مما يرفع عن املسلم الذي لم 
يحج فريضة وأنـــه مؤاخذ عليه يوم 
القيامة ألن ذمته لم تبرأ بســـبب عدم 
احلجة. وعلى املستنيب أن يبرئ ذمة 
احملجوج عنه ويكـــون همه هو إيقاع 
احلجة على وفق قوله ژ: «خذوا عني 
مناسككم«، وأن يشاهد األماكن املقدسة 

وال يكون همه جمع املال. وإذا كان املسلم 
ال يستطيع أداء مناسك احلج والعمرة 
بنفسه كمن كان مريضا ال يرجى شفاؤه 
وال يؤمل برؤه أو ال يقدر على الركوب 
فيجوز له أن ينيب عنه من يحج ويعتمر، 
كما جاء في الصحيحني من حديث ابن 
عباس رضي اهللا عنهما: «أن امرأة من 
خثعم قالت: يا رسول اهللا: إن فريضة 
اهللا على عباده فـــي احلج أدركت أبي 
شيخا كبيرا ال يستطيع أن يثبت على 
الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم«وذلك في 
حجة الوداع، وفي رواية ملسلم: «فحجي 
عنه«، وكذلك حديث ابن عباس رضي 
اهللا عنهما، قال: أمرت امرأة سنان بن 
عبداهللا اجلهني أن يسأل رسول اهللا أن 
أمها ماتت ولم حتج أفيجزئ عن أمها أن 
حتج عنها؟ قال: «نعم لو كان على أمها 
دين فقضته عنها؟ قال: نعم، قال: فلتحج 
عن أمها«، حديث حسن: أخرجه النسائي 
وأحمد، وكذلك حديث ابن عباس رضي 
اهللا عنهما: أن امرأة جاءت إلى النبي ژ 
فقالـــت: «إن أمي نذرت أن حتج فماتت 
قبل أن حتج أفأحج عنهـــا؟ قال: نعم 
حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين 
أكنت قاضية؟ قالت: نعم قال: اقضوا اهللا 
فاهللا أحق بالوفاء«. أخرجه البخاري، 
وفي روايـــة له «فاقضوا اهللا الذي له، 
فإن اهللا أحق بالوفاء«. وكذلك حديث 
عبداهللا بن عمرو بن العاص أن العاص 

بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه 
مائة رقبة فأعتق ابنه هشام خمسني رقبة 
وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه اخلمسني 
الباقية قال: حتى أسأل رسول اهللا ژ 
فأتى النبي ژ فقال: يا رســـول اهللا: 
إن أبي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة 
وإن هشاما أعتق عنه خمسني وبقيت 
عليه خمسون أفأعتق عنه؟ فقال رسول 
اهللا ژ: «إنه لو كان مسلما فأعتقتهم 
أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه 
ذلك«، وفي رواية: «فلو كان أقر بالتوحيد 
فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك» حديث 
صحيح أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي. 
wقال احلافظ سراج الدين أبو حفص عمر 
بن علي األنصارى املعروف بابن امللقن 
(٧٢٣ ـ ٨٠٤هـ) فـــي كتابه «التوضيح 
شرح اجلامع الصحيح» في الكالم حول 
حديث املرأة اخلثعمية الذي تقدم وهو 
يذكر فوائده «ســـابعها: فيه أن النيابة 
في احلج سائغة بأجرة وبغيرها وهو 
أن يكون عاجزا عن املباشرة بنفسه، إما 
بزمانة ال يرجى زوالها وسببها، فله أن 
يستنيب وبه قال الثوري وأبو حنيفة 
وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق». 
وقال مالك والليث واحلسن بن صالح «ال 
يحج أحد عن أحد إال عن ميت لم يحج 
حجة اإلســـالم»، وورد قول في مذهب 
مالك بأنه جتوز في الولد، وقال «يتطوع 
عنه بغير هذا، يهدي عنه أو يتصدق أو 

يعتق وتنفذ الوصية به على املشهور 
عندهـــم، ويكون ملن حج أحب إلي فإن 
لم يوص لم يجز، وإن كان فال ضرورة 
على األصح، ويكره للمرء إجارة نفسه 
على املشـــهور وتلزم». قال ابن املنذر 
«وأجمع أهل العلـــم على أن من عليه 
حجة اإلســـالم وهو قادر على أن يحج 
ال يجزئه إال أن يحج بنفسه ال يجزئ 
أن يحج عنه غيره، وقد روينا عن علي 
أنه قال لرجل كبير لم يحج: «إن شئت 
فجهز رجال يحج عنك» أخرجه ابن أبي 
شـــيبة، وعن النخعي وبعض السلف 
ال يصح احلج عن ميت وال عن غيره، 
وفي مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر 
أنه قال «ال يحج أحد عن أحد وال يصح 
أحد عن أحد» وكذا قال إبراهيم النخعي. 
وقال الشافعي واجلمهور «يجوز احلج 
عن امليت عن فرضه ونذره سواء أوصى 
به أو ال، وهو واجب في تركته، وعندنا 
جتوز االستنابة في حج التطوع على 
أصح القولـــني«. أخيرا نذكر فائدة من 
كتاب «الشرح املمتع لشيخنا محمد بن 
صالح العثيمني رحمه اهللا» في مسألة 
حج اإلنابة، هل يجوز لرجل أن ينيب 
من يحج عنه أكثر مـــن واحد في عام 
واحد؟ واجلواب يجوز ذلك، لكن إذا ناب 
اثنني فأكثر في فريضة فأيهما يقع حجه 
عن الفريضة؟ واجلواب: من أحرم أوال 

وتكون الثانية نفال. 

 كثرت في اآلونة األخيرة رؤيتنا صفحات إسالمية متخصصة في اجلرائد احمللية والعاملية لتلبي رغبة شريحة كبيرة من القراء،

   ومتيـز بعضهـا بأسـلوب العرض فأبـدع، بينمـا سـلك البعض اآلخـر وهم األكثـر اسـلوبا جامـدا وطرحـا تقليديا، 

يقـوم فـي أكثـره على القـص واللـزق أو التكـرار،  فبهتت الصـورة اجلميلـة وثقلـت الفائـدة املرجوة علـى القارئ.

  «األنبـاء» كما عودتكم تسـعى دائما الى اجلديـد واملفيد، وتتلمس ما يرغـب فيه قراؤها على اختالف شـرائحهم،  فها 

هي تقدم بني أيديكم صفحة إسـالمية غيـر تقليدية، بحلة جديدة تواكب اإلبداع واالبتكار في طريقة العرض، أسـميناها 

«خواطر إسـالمية»،  ال نزعم الكمـال أو العصمة فيها، لكن طموحنا دائما لألفضل لن يكون له حد،  سـنحرص على تقدمي 

الفائدة على طبق جذاب ومشـوق مع رشـفة من اخلواطر والفوائد واألخبار اإلسـالمية، تأتيكم كل يوم اثنني بإذن اهللا.

 بقلم الشيخ حاي الحاي

 محمد العصيمي 

 يكره نقل تراب مكة إلى خارجها 
ويجوز نقل ماء زمزم

 هناك خصائص كثيرة للحرم املكي، أوصلها بعضهم إلى 
قرابة ١٠٠ خصيصة، ومـــا ذلك إال حلرمة احلرم وتعظيمه 
وعلو قدره، تذكر أهمها على شـــكل نقاط من باب اإلجمال، 
منها أوال عدم جواز دخول الكافر إلى حرم مكة لقوله تعالى: 
(إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم 
هـــذا)، وأن الدجال ال يدخلها وال يدخل املدينة، وليس على 
أهل مكة هدي وإن كانوا متمتعني، ومن اخلصائص حرمة شد 
الرحال إال إلى املساجد الثالثة لقوله ژ (ال تشد الرحال إال 
إلى ثالثة مساجد، مسجدي هذا، واملسجد احلرام، واملسجد 
األقصى) متفق عليه، وهذا نص صريح في عدم جواز السفر 
ألي مســـجد على وجه األرض على سبيل التعبد ومن باب 
أولى القبور واألضرحة واملشاهد واملزارات، كل هذا حماية 

جلناب التوحيد وسد كل باب مفض إلى الغلو والشرك.
  ومنها كراهية نقل ترابه ويحرم إن قصد التبرك، ويجوز 
نقل ماء زمزم، والفرق بني املسألتني أن املاء يستخلف بخالف 
التراب، وتغليظ الدية فيه كما قضى بذلك عمر ے، وال يصح 
الذبـــح ملن كان عليه دم مبكة أن يذبح خارج حدود احلرم، 
حرمة قطع شجره وحشيشه، واملراد به ما نبت بفعل اهللا 
أما ما نبت بفعل اإلنسان فيجوز قطعه، وأخيرا أسأل اهللا أن 
يجعلنا ممن يعرف للحرمني قدرهما ومكانتهما، وأن يبعث 

في قلوبنا تعظيم حرمه إنه على كل شيء قدير. 


